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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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Dalyan’da Çalışmalar Hızla İlerliyor
Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi ve Dalyan Sağlık Ocağı önünde geçtiğimiz 
aylarda başlayan Dalyan Kıyı Kenar Projesinin 1.etabı hızlı bir şekilde ilerliyor.

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir devam 
eden çalışmaları yerinde 
inceleyerek ekiplerden 
bilgi aldı. Projenin 

belirlenen tarihte bitmesi 
için ellerinden geleni 
yaptıklarını belirten 
Başkan Uzundemir; 
“Ekiplerimizin hummalı 

çalışmaları neticesinde 
Maraş Caddesinde 
yol altı betonlama ve 
kaldırım taşı döşeme 
çalışmaları hızla ilerliyor. 

Kral Çay Bahçesi 
istikametine doğru 
ilerleyen çalışmalarda 
da büyük ilerlemeler 
kaydedildi. -3

Büyükşehir enerjisini güneşten sağlıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleri ile 2 Milyon 500 bin kilowatt 
saat elektrik üretirken, 1 Milyon 650 Bin TL de tasarruf sağladı.

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının farklı 
alanlarda kullanımı 
yaygınlaştırmak, 
enerji üretiminde 
fosil kaynakların 

etkisini azaltmak ve 
enerji verimliliğinin 
artırılmasını sağlamak 
isteyen Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
kurduğu güneş enerji 

santralleri ile doğayı 
ve bütçesini koruyor.  
Başkan Dr. Osman 
Gürün’ün talimatıyla 
temiz ve yenilebilir 
enerji kaynaklarına 

yatırımı hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, 
kurduğu güneş enerji 
santralleri ile 2 Milyon 
500 bin kilowatt saat 
elektrik üretti. -4

SD Teknoloji 
yeni şubesini açtı

Ortaca’da işletmeciliğini 
Süleyman Dağlı’nın 
yaptığı SD Teknoloji 
Türk Telekom 
bayisi ikinci şubesini 
açtı. Beşköprü 

Mahallesi Atatürk 
Bulvarı Vakıfbank 
karşısındaki yeni 
şubenin açılışı 
düzenlenen törenle 
yapıldı. -5

Geçici personel için 
protokol yapıldı 

Dalaman Belediyesi İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
protokol imzaladı. 
Protokol kapsamında 
Belediye bünyesinde 
çalışan mevsimlik 

işçiler, çıraklık eğitim 
bünyesinde eğitimlerini 
tamamlayınca belge 
sahibi olacak ve aylık 
2500 liraya varan oranda 
ek destek alacak. -4

Ortaca Belediyespor 
liderliğini sürdürüyor

Muğla Süper Amatör 
Lig Play-off Grubu’nda 
oynadığı iki maçtan da 

galibiyetle ayrılan Ortaca 
Belediyespor, 6 puanla 
liderliğini sürdürüyor. -7

Yangın 
mağduru kadın 
üreticilere 10 

bin koyun 

Muğla’da geçen yıl 
Temmuz ve Ağustos 
aylarında çıkan 
yangınlarda hayvanları 
telef olan kadın 
üreticilere 2 yıl içinde 
10 bin koyun ve 400 koç 
dağıtımı başladı. -3

Ortaca 
Belediyesinden 
KDV denetimi

Ortaca Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü Ekipleri 
temel gıda ürünlerinde 
KD’yi denetledi. -3

Ortaca’da 
uyuşturucu 
operasyonu

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği ekiplerince 
yapılan operasyonda 22 
gram uyuşturucu madde 
ele geçirildi. -2



Alfa lipoik asit; hem 
yağda hem de suda 
çözülebilen tek an-
tioksidandır.Bu yüzden 
evrensel antioksidan 
olarak adlandırılır. 
Hücrelerin mitokon-
drilerinde bulunur. Aynı 
zamanda bazı besinlerde 
ve takviyelerde bulunur. 
HANGİ BESİNLERDE 
BULUNUR?
Mitokondriyal komplek-
sleri yoğun olan bitki 
ve hayvan dokularında 
bulunur.  Kırmızı et, 
kalp, karaciğer,  böbrek 
gibi sakatatlar, ıspanak, 
brokoli, havuç, pancar, 

domates, pirinç kepeği 
,yer elmasında bulunur
TAKVİYE OLARAK 
KULLANIMI
Alfa lipoik asit takviye-
leri gıdalardan 1000 kat 
daha fazla alfa lipoik 
asit içerebilir. Alfa lipoik 
ait takviyesi gıdalar-
la birlikte alınlığında 
emilimi azalır. SAĞLIK 
ÜZERİNE OLUMLU 
ETKİLERİ
•24 klinik çalışmanın in-
celendiği bir meta-anal-
izde ,alfa lipoik asit 
takviyesiyle, açlık kan 
şekeri,HbA1c ve insülin 
direnci üzerinde fayda 

sağladığı gösterilmiştir.
•ALA kuvvetli bir 
antioksidandır. Böylece 
oksidatif stresi önler.
•İnfalamasyonu azaltır.
•Diyabetik komp-
likasyonların önlenmes-
ine yardımcı olur.
•Obezite ve ALA ilişkis-
inin incelendiği 20 klinik 
çalışmada ALA takviye-
siyle, BKİ  ve kilo verme 
üzerinde fayda sağladığı 
gösterilmiştir.
•Yaşlılıkta görülen de-
mans bulgularını azaltır 
ve ilerleyişini yavaşlatır.
•ALA pro-oksidan min-
erallerle şelat oluşturarak 
ve organizmada etkisiz 
hale getirerek detoksi-
fikasyonu sağlar.(civa 
detoksu)
•ALA takviyesi, cildi 
oksidatif strese karşı 

koruyarak yaşlanmayı 
önler.
•Diyabet hastalığına 
bağlı el ve ayak uçların-
da duyu kusuru ve sinir 
hasarı anlamına gelen 
diyabetik nöropati gibi 
rahatsızlıkları hafiflet-
mek için ALA takviyesi 
kullanılabilir.
•ALA kendi antioksi-
dan olmasının yanında; 
vitamin C ,vitamin E ve 
Koenzim Q10 nun tekrar 
tekrar kullanılmasını 
sağlar. Ayrıca glutatyon 
sentezini sağlar.
ALA TAKVİYESİNİN 
YAN ETKİLERİ VAR 
MI? Genellikle güven-
lidir. Yan etkisi çok az 
ya da hiç yoktur. Bazı 
durumlarda mide bu-
lantısı, kızarıklık, kaşıntı 
gibi hafif semptomlar 

oluşabilir.
Yapılan çalışmalarda 
yetişkinlerin 2400 mg a 
kadar kullanımı güvenli 
bulunmuştur.
ALA kullanımının 
diyabet ilaçları ile kul-
lanımında hipoglisemi 
oluşabilir. O yüzden doz 
ayarlaması buna göre 
planlanmalıdır.
Kanser tanısı alanlarda 
ALA takviyesi risk ola-
bilir. Mutlaka hekimi-
nize danışın. SONUÇ 
OLARAK
Herhangi bir ilaç kul-
lanımında ALA takviyesi 
almadan önce hekimi-
nize danışın.
Her zaman söylediğim 
gibi herhangi bir besin 
takviyesi almadan önce 
bir uzmana danışın. 
Sağlıkla kalın..

DİYETİSYEN GÖZÜNDEN:
FODMAP DİYETİ

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. 
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Gsm: 0 507 916 44 20
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Doğru postür nedir? 
Vücutta minimum 
çaba ile maksimum 
yeterlilik sağlayan 
duruştur.Vücut 
görünüşü güzel,dengesi 
iyi,eklemler üzerinde 
minimum zorlanma 
ile,organların düzgün 
ve yeterli çalışmasını 
sağlayan kişinin kendi-
ni yormadan rahat ettiği 
postürdür.
Kötü postür nedir? 
Kasların gereğinden 
fazla kasılmasına sebep 
olan yetersiz postürdür.
Kötü postürde kaslar ve 
bağlar zorlanır.
Kas zayıflıkları,kaslar 

arasında kuvvet den-
gesizliği,ağrılar,yorgu-
nuk,iş stresi,yanlış 
çalışma pozisyonları 
ailesel ve kalıtsal ki-
foz(kamburluk) kötü 
postüre sebep olur.
Postür problemlerinin 
tedavisinde en başta 
egzersiz yöntemleri 
gelmektedir.
Klasik egzersiz yak-
laşımlarının yanında 
son yıllarda daha 
derin kasları çalıştırabi-
len stabilizasyon 
egzersizleri,vücut 
farkındalığını arttıran 
egzersizler ön plana 
çıkmaktadır.

Fizyoterapist Eda Akcabel

POSTÜR(DURUŞ)

Zayi 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Denizcilik 

Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğünden 
Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında çalışacak 

taşıma araçları yönetmeliği gereğince aldığım 
Göl ve Nehir Aracı Sürücü Yeterlilik Belgesini 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Erdem Üz - Belge No: 707 Tc. No: 54079435300  

Zayi 
İş yerime ait A 033951-034000 nolu 

perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Nihat Sağdıç - Tc. No: 14950933790

ESAS NO : 2020/147 Esas
DAVACI  : FATMANA AYDIN
DAVALILAR : 
1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
2- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- DALAMAN MALİYE HAZİNESİ
Davacı Fatmana Aydın tarafından davalılar 
Dalaman Belediye Başkanlığı, Dalaman 
Maliye Hazinesi ve Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK’nın 
713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası 
nedeniyle;  Dalaman İlçesi, Taşlıburun 
Mahallesi, Dömbek Mevkiinde kain, kuzeyi: 
tescil harici alan, doğusu: Gürköy Mahallesi 
106 ada 1 parsel, güneyi: Taşlıburun Mahallesi 
133 ada 18 parsel, batısı: tescil harici alan ile 
çevrili 2830,55 m2 miktarındaki taşınmaz ile 
tespit harici bırakılan kısma ilişkin Türk Medeni 
Kanunu’nun 713/4 maddesi gereğince yapılan 
ilandır.Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava 
konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 
3 aylık yasal süre içinde Mahkememize 
başvurmaları gerektiği ilan olunur.  18/02/2022

Basın: 1558500Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği ekiplerince 
yapılan operasyonda 22 
gram uyuşturucu madde 
ele geçirildi, 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre; 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
tarafından Ortaca 

ilçesinde yapılan 
operasyon sonucu 22 
gram metamfetamin 
maddesi ele geçirildi. 
Operasyonda yakalanan 
O. A. ve D. İ. isimli 
şahıslar polis ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Şüpheliler emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
Ortaca Adliyesine sevk 
edildi. - Cihat Cura

Ortaca’da uyuşturucu operasyonu

Ula ilçesi Akyaka 
Mahallesinde aralarında 
husumet olan iki kişiye 
yapılan sihallı saldırı 
sonrası bir kişi öldü, iki 
kişi yaralandı. Silahlı 
saldırıda Denizli Kale 
ilçesi nüfusuna kayıtlı 
Özcan Emreoğlu (43) 
hastanede yapılan tüm 
müdahaleye rağmen 
hayatını kaybetti  Olay, 
saat 19.00 sıralarında 
Akyaka Mahallesi 
Azmak kenarındaki 
bir restoran önünde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 20 BH 
434 plakalı otomobili 
ile Akyaka’daki bir 
restoranın önüne gelen 
B.H. (39) iddiaya göre 
aralarında husumet 

bulunan Özcan Emreoğlu 
(43) ile A.E.’ye (41) 
10 el ateş etti. Açılan 
ateşle birlikte Özcan 
Emreoğlu, A.E. ve 
kurşunların isabet ettiği 
restoran çalışanı Z.Ç. 
(52) yaralandı. Silah 
sesleri üzerine olay 
yerine jandarma ve 112 
Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar 
ambulanslarla Muğla 
Eğitim ve Araştırma 

Hastanesine kaldırıldı. 
Göğüs bölgesinden 
yaralanan Özcan 
Emreoğlu (43) yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. 
Olaydan sonra aracı 
ile kaçan B.H.’yi 
yakalamak için Jandarma 
ekiplerinin çalışma 
başlattı. Yakanalan zanlı 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - İHA

Sakin Kent’te cinayet
Ula’nın Akyaka Mahallesi Azmak üzerindeki bir restoranda çıkan 
silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.  

Edinilen bilgiye göre, 
Köyceğiz’de yaşayan 
kokartlı turist rehberi 
Lider Kızıl, 2019 
yılında bir iş için gittiği 
Denizli’de bir günlüğüne 
araç kiraladı. Sözleşme 
imzalayarak arabasını 
kiralayan Kızıl, ertesi 
gün aracı teslim ettiğinde 
sözleşmenin kendisine 
teslim edilmediğini 
iddia etti. 34 yaşındaki 
Lider Kızıl, “2019 
yılında Denizli’de bir 
firmadan araç kiraladım, 
kiralama sözleşmesinin 
altında senet olduğu için 
açığa senet imzalamış 
oldum ve bu şekilde 
beni dolandırdılar” 
açıklamasında bulundu. 
Araba kiralamasının 
üzerinden 2 yıl 
geçtikten sonra icralık 
olduğunu ifade eden 
Kızıl, “2019’da arabayı 
kiraladım. 2021 Nisan’da 
yani tam tamına iki yıl 
sonra bir gün seslere 

uyandık. Bir baktık icra 
memuru ve jandarma 
hepsi başımızda. Ne 
olduğunu sorduk. Bize 
borcumuz olduğunu 
söylediler. Biz olayın 
şokuyla ne olduğunu 
anlamadan imzamın 
olduğu senedi gösterdiler. 
Kim olduğunu 
bilmediğim U.E. adında 
biri rent a car firmasına 
atmış olduğumuz 
imza neticesinde 
kendi arabamızı haciz 
edeceklerini söyledi. 
Bu süreçten sonra 
jandarmaya, polise gittik. 
Bize bunun artık hukuk 
sürecinde olduğunu 
dolayısıyla savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunmamız 
gerektiğini söylediler. 
Biz de savcılığa suç 
duyurusunda bulunduk. 
Ama on aydır maalesef 
bir tek gelişme yok” diye 
konuştu. Evinin kapısının 
önünde bulunan aracının 

haczedildiğini kaydeden 
Kızıl, “Aracımız şu an 
Köyceğiz’e yedieminde 
duruyor. Aradan 10 ay 
geçti ve artık çürümeye 
başladı. Elime ulaşan 
kağıtlarda icranın 
yapıldığına dair senedin 
örnekleri var. Bunun 
dışında biz de üç tane 
farklı farklı dava açtık. 
Menfi tespit davası, 
icra itiraz davası ve 
suç davası. İcra itiraz 
davası açtık. Gününde 
girmediğimiz için, 
itiraz etmediğimiz için 
davaları kaybettik. 
Dolayısıyla 61 bin lira 
olan borcumuz yasal 
faiziyle 65 bin lira 
olmuş. İcra itirazlara ret 
yediğimiz için 83 bin 
liraya çıktı. Olmayan bir 
borç için borçlu olduk” 
dedi. -İHA

Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu  
Köyceğiz ilçesinde yaşayan Lider Kızıl iki yıl önce Denizli’den 
kiraladığı araba için imzaladığı senet yüzünden evinin önündeki 
arabasından oldu. Kızıl, kiralama şirketinin kendisini dolandırdığını 
iddia ederek suç duyurusunda bulundu.  Muğla’da vahşice 

öldürülen Pınar 
Gültekin cinayeti 
davasında genç kızın 
ailesinin avukatının 
‘kasten öldürmeye 
iştirak’ nedeniyle suç 
duyurusunda bulunduğu 
sanık Cemal Metin 
Avcı’nın kardeşi Mertcan 
Avcı tutuklandı. Cemal 
Metin Avcı’nın kardeşi 
Mertcan Avcı ile ilgili 
‘kasten öldürme’ suçuna 
iştirak ettiği yönünde 
suç duyurusunda 

bulunulmuştu. Muğla 
3’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen 
10’uncu duruşmada 
savcılık tarafından 
yapılan suç duyurusunun 
beklenilmesi için karar 
duruşması 11 Nisan’a 
ertelenmişti. Savcılık 
tarafından dosya sulh 
ceza mahkemesine 
gönderildi. Sabah 
saatlerinde gözaltına 
alınan Mertcan Avcı, 
sulh ceza mahkemesince 
tutuklandı. - İHA

Pınar Gültekin cinayetinde
 ikinci tutuklama

Evliliğin boşanma 
kararı ile bitmesi 
nedeniyle yoksulluğa 
düşecek eş lehine, diğer 
eş aleyhine hükmedilen 
nafakaya yoksulluk 
nafakası denilmektedir. 
Yoksulluk nafakasıy-
la ilgili mevcut yasal 
düzenlemelere göre 
ise, alacaklı tarafın 
yeniden evlenmesi ya 
da taraflardan birinin 
ölümü hâlinde nafaka 
kendiliğinden kalk-
maktadır. Ayrıca nafaka 
alacaklısının resmi bir 
evlilik olmaksızın fiilen 
evliymiş gibi başkasıyla 
yasaması, yoksul-
luğunun ortadan kalk-
ması veya haysiyetsiz 
hayat sürmesi hâlinde 
de nafakanın mahkeme 
kararıyla kaldırılması 
mümkündür. 
Tarafların malî durum-
larının değişmesi veya 
hakkaniyet gereği aylık 
bağlanan nafakanın 
artırılması veya azaltıl-
ması mümkün olmakla 
birlikte; yukarıda 
sayılan ihtimaller dışın-
da nafaka süresiz olarak 
ödenmeye devam 
etmektedir. Son yıllarda 
nafaka yükümlülerinin, 
mağdur olduklarını 
iddia ederek süresiz 
nafaka olarak da bilinen 
yoksulluk nafakası için 
yeni düzenleme yapıl-
masını talep ettikleri 
görülmektedir. Nafaka 
düzenlemesiyle ilgili 
bugüne kadar çeşitli 
çalışmalar yapılsa 
da kadın örgütlerin-
den gelen tepkiler ve 
kadınlar açısından 
mağduriyet yaratacağı 
gerekçesiyle hiçbiri 
somutlaşmamıştır. 
Ancak geçen hafta 
nafaka ile ilgili yeniden 
düzenleme yapıldığı 
ve bu yılsonuna kadar 
meclise sunulacağı 
bilgisi basına yansımış 
olup bu hususta yeni 
düzenleme bekleyenler 
şimdiden meraklı bir 
bekleyiş içine girmiştir. 
Henüz meclise sunulan 
resmi bir düzenleme 

bulunmasa da çıkan 
haberlere göre kade-
meli bir nafaka sistemi 
öngörülüyor. Buna göre 
nafaka ödeme süresine 
üst sınır konulacak 
ve evlilik süresine 
göre nafaka ödenecek. 
Örneğin; 2 yılın altında-
ki evliliklerde 5 yıl, 2 
ila 5 yıl arasında süren 
evliliklerde 7- 8 yıl, 
5 ila 10 yıl arasında-
ki evliliklerde ise 12 
yıl nafaka verilmesi 
düşünülüyor. Nafaka 
miktarı ve süresi nok-
tasında takdir yetkisi 
yine hâkime bağlı olup 
hâkim, nafaka konusun-
daki kararını, çocuk 
sayısı ile kadının iş 
durumuna göre belir-
leyecek. Düzenlemede 
ayrıca, nafaka alacak-
lısı eşin nafaka süresi 
sonunda maddi olumsu-
zlukları devam ediyorsa 
(nafaka alacaklısı eş iş 
bulamamış veya her-
hangi bir geliri yoksa) 
‘ara süre’ uygulanacağı 
ve bu eşin bir süre 
daha nafaka alabileceği 
öngörülmektedir. Ancak 
bu ara sürede, nafakayı 
diğer eş değil; devlet 
üstlenecektir. Yani 
nafaka süresi sonunda 
nafaka almaya hak 
kazanan eşin iş bulam-
aması veya herhangi 
bir gelirinin olmaması 
halinde, devlet bir süre 
daha o eşe nafaka öde-
meye devam edecektir.
Tekrar belirtmek ger-
ekirse, bu çalışmalar 
henüz resmileşmemiş 
olup değerlendirilen 
formüllerden ibarettir. 
Ancak toplumda bir 
kesimin nafaka sebebi-
yle rahatsız olduğu ve 
diğer taraftan boşanma-
larda nafakayı almaya 
hak kazanan tarafın 
büyük çoğunlukla çalış-
mayan veya güvencesi 
olmayan kadınlar 
olduğu gözetildiğinde; 
menfaat dengesinin 
dikkatle değerlendir-
ilmesi gerektiği açıktır. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

NAFAKA YÜKÜMLÜLERİNİ 
İLGİLENDİREN GELİŞME: 

YENİ DÜZENLEMELER 
ÖNGÖRÜLÜYOR…
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Köyceğiz ilçesinde 
görev yapan ve korona 
virüse yakalanarak 
hayatını kaybeden 
42 yaşındaki Rehber 
Öğretmen Özlem 
Sarıhan sevenlerinin 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.
Sarıhan’ın cenazesi 
Pazartesi günü 
Toparlar Mahallesi 
Merkez Camii’nde 
kılınan cenaze 
namazının ardından 

Eski Mezarlık’ta 
sevenlerinin gözyaşları 
içerisinde defnedildi.
- İHA

Köyceğiz, Özlem öğretmene ağladı  

Dalyan Mahallesi, Maraş 
Caddesi ve Dalyan 
Sağlık Ocağı önünde 
geçtiğimiz aylarda 
başlayan Dalyan Kıyı 
Kenar Projesinin 1.etabı 
hızlı bir şekilde ilerliyor. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir devam 
eden çalışmaları yerinde 
inceleyerek ekiplerden 
bilgi aldı. Projenin 
belirlenen tarihte bitmesi 
için ellerinden geleni 
yaptıklarını belirten 

Başkan Uzundemir;” 
’Ekiplerimizin hummalı 
çalışmaları neticesinde 
Maraş Caddesinde 
yol altı betonlama ve 
kaldırım taşı döşeme 
çalışmaları hızla 
ilerliyor. Dalyan Sağlık 
Ocağı önünden Kral Çay 
Bahçesi istikametine 
doğru ilerleyen 
çalışmalarda da büyük 
ilerlemeler kaydedildi. 
Maraş caddesindeki 
ışıklandırma sisteminin 

denemesini geçtiğimiz 
günlerde yaptık. 
Vatandaşlarımızdan 
olumlu dönüşler 
alıyoruz. İlçemize ve 
Dalyan’ımıza değer 
kazandıracak projemizin 
1. etabının belirlenen 
tarihte bitirilmesi için 
çalışmalarımız aralıksız 
olarak devam ediyor. 
Dalyan Kıyı Kenar 
Projemiz ilçemize hayırlı 
olsun.” dedi.
- Cihat Cura

Dalyan Kıyı Kenar Çalışmaları Hızla İlerliyor
Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi ve Dalyan Sağlık Ocağı önünde geçtiğimiz aylarda başlayan Dalyan Kıyı 
Kenar Projesinin 1.etabı hızlı bir şekilde ilerliyor. 

Geçen yıl Temmuz ayı 
sonunda başlayan ve 
60 bin hektar alanın 
yandığı Muğla’da 
yangınlar esnasında 
mağdur olan ve 
hayvanları telef olan 
üreticilere devlet desteği 
devam ediyor. Yem 
bitkisi, tohum, arı yemi 
dağıtımlarının büyük 
bölümü tamamlanırken, 
kadın üreticilere koyunu 
dağıtımı başladı. 
‘Kadın Dayanışmasıyla 
Koyun Yetiştiriciliği’ 
projesi kapsamında 
Muğla genelinde Bin 
kadın üreticiye 10 bin 
adet koyun ve 400 koç 
dağıtılacak. Muğla 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü bahçesinde 
düzenlenen kayın ve 
koç dağıtım törenine 
AK Parti Muğla 
Milletvekili Mehmet 
Yavuz Demir, Ziraat 
Odası Başkanları ve 
kadın üreticiler katıldı. 
Yangın sonrası hasar 
tespit çalışmalarına 
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin 
talimatları ile hemen 
başladıklarını belirten 
Muğla Tarım ve 
Orman İl Müdürü 
Barış Saylak, 6 ay gibi 
kısa bir sürede orman 
yangınlarından zarar 
gören tüm vatandaşların 
yaralarının sarılması 
için gece gündüz 
çalıştıklarını belirtti.

PROJE BEDELİ 
22 MİLYON TL

Projenin 2 yıl içinde 
tamamlanması 
hedeflenirken, proje 
sonunda Muğla 
genelinde 10’arlı 
gruplar halinde bir 
araya gelmiş Bin 
kadın üreticiye 10 bin 
damızlık koyun ve 400 
damızlık koç dağıtımı 
gerçekleştirilecek. 
Hayvan bedellerinin 
yüzde 85’i Tarım ve 
Orman Bakanlığı 
tarafından, yüzde 15’i 
ise yetiştirici katkısı 
şeklinde karşılanırken, 
proje toplam bütçesi 22 
Milyon TL’dir.
  Proje kapsamında 
Menteşe, Kavaklıdere, 
Yatağan, Ula, Marmaris 
ve Datça ilçelerinden 
90 kadın üreticiye 
toplam 900 koyun 
ve 36 koç dağıtımını 
gerçekleştirildi. 
Önümüzdeki günlerde 
Dalaman, Köyceğiz, 
Ortaca, Fethiye ve 
Seydikemer ilçelerinde 
de 100 kadın üreticiye 
Bin koyun ve 40 koç 
dağıtımı yapılarak 
projenin ilk etabı 
tamamlanacak.

5 YILDA 74 
MİLYON TL GELİR 

BEKLENİYOR
Proje sonunda dağıtımı 
yapılan 10 bin anaç 
hayvan sayısı yaklaşık 
30 bin adete çıkacak. 

5 yıl boyunca doğan 
ve satılan kuzuların 
yaklaşık sayısı 
(erkekler + dişilerin 
yarısı)  60 bin civarında 
olması bekleniyor. 
Bu satışlardan kadın 
üreticilerimizin toplam 
74 Milyon TL civarında 
gelir elde etmesi 
hedefleniyor. Muğla 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak, 
orman yangınının 
hemen bitiminde hasar 
tespit çalışmalarına 
başladıklarını belirtti. 
Saylak, “28 Temmuz 
2021 tarihinde 
başlayıp 13 Ağustos 
2021 tarihinde biti, 
14 Ağustos’ta Sayın 
Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin 
talimatları ile çalışmaya 
başladığımız ETAP 

projeleri çerçevesinde 
yangından hasar 
v e zarar gören 
üreticilerimizin, 
yangında büyükbaş 
ve küçükbaş 
hayvanlarını kaybeden 
üreticilerimizin tarımsal 
hasarları oluşan tüm 
hemşerilerimizin 
zararlarını karşılamak 
için gece-gündüz 
çalışıyoruz. Sadece 
büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılığı, arıcıları 
desteklemek için 16 
milyon TL kaynak 
aktardık. Bunun 
yanında Bakanlığımızın 
OR-KÖY üzerinden 
telef olan büyükbaş 
ve küçükbaş 
hayvanlarımızın rayiç 
bedelleri üzerinden 3 
milyon liralık ödeme 
yapıldı. Bunun dışında 

500 ton arı yemi, 186 
ton arı keki dağıttık. 
Bunları devletimizin 
desteği ile dağıttık. 
154 ton yem bitkisi 
tohumunu bila bedelle 
tüm üreticilerimize 
dağıttık. 2022 ila 
2023 yılları içeresinde 
Muğla’da Bin kadın 
üreticimize 10 bin 
koyun, 400 damızlık 
koç dağıtarak bu projeyi 
başlatmış bulunuyoruz” 
dedi.   Törende Menteşe, 
Kavaklıdere, Yatağan, 
Ula, Marmaris ve 
Datça ilçelerinden 90 
kadın üreticiye toplam 
900 koyun ve 36 koç 
dağıtımını Milletvekili 
Mehmet Yavuz Demir, 
İl Müdürü Barış 
Saylak, Ziraat Odası 
Baykanları tarafından 
gerçekleştirildi. - İHA

Yangın mağduru kadın üreticilere 10 bin koyun
Muğla’da geçen yıl Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangınlarda hayvanları telef olan kadın üreticilere 2 yıl 
içinde 10 bin koyun ve 400 koç dağıtımı başladı.  

Cumhurbaşkanı 
Kararı gereği, temel 
gıda maddelerinde 
uygulanacak Katma 
Değer Vergisi (KDV) 
indirimi oranı yeniden 
belirlendi. Buna göre, 
temel gıda ürünlerinde 
KDV yüzde 8’den yüzde 
1’e indirildi. Resmi 
gazetede de yayımlanan 
karar, 14 Şubat Pazartesi 
günü itibariyle yürürlüğe 
girdi. Bu değişiklik 

üzerine Ortaca Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerimiz de ilçe 
sınırları içinde faaliyet 
gösteren marketlerde, 
temel gıda ürünlerinde 
KDV oranının yüzde 
8’den yüzde 1’e düşürülüp 
düşürülmediğini kontrol 
etmek üzere denetime 
çıktı.
Farklı birçok işletmeye 
yönelik denetimlerde, 
onlarca çeşit gıda 

ürününü tek tek inceleyen 
zabıta müdürlüğü 
ekipleri, yüzde 7’lik KDV 
uygulanıp uygulanmadığı, 
raf fiyatları ve kasa 
fiyatları arasında farklılık 
olup olmadığına yönelik 
kontrolleri yaptı. 
Bu konudaki şikayetlerin 
Ticaret Bakanlığı Alo 175 
numaralı telefon hattına 
bildirilmesi gerektiği 
açıklandı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyesinden KDV denetimi
Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri 
temel gıda ürünlerinde yüzde 8’lik KDV 
oranının yüzde 1’e düşürülmesi sonucu yeni 
fiyatların ürünlere yansıyıp yansımadığını 
kontrol etmek üzere ilçe sınırlarında bulunan 
marketleri denetledi.
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Halil İbrahim Tolga Caddesi ve Sütçüler Sokak İmar Yolu ve Çevre Düzenleme yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 İ ha le Ka yıt Nu ma ra sı  :2022/156094
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2522825049 - 2522825016
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si :info@ortaca.bel.tr
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su ya pım işi nin
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :24.030 m2 parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması, 
     1.235 m. beton oluk ve 2.500 m. beton oluklu bordür döşenmesi,  
     1.770 m. yağmursuyu hattı döşenmesi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Ya pı la ca ğı yer  : Muğla İli Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi
c) İşe baş la ma ta ri hi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin sü re si   :Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  :Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Ta ri hi ve sa a ti  :11.03.2022 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara 
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu işler 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Atatürk Bul. No:105 48600 Ortaca / MUĞLA 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1561071Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

HALİL İBRAHİM TOLGA CADDESİ VE SÜTÇÜLER SOKAK 
İMAR YOLU VE ÇEVRE DÜZENLEME

ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaca’da  ‘Meslek 
Liseleri Ailelerle 
Buluşuyor’ projesi 
için okul yetkilileri 
ve mahalle muhtarları 
bir araya geldi. Ahmet 
Ateş Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ‘Meslek 
Liseleri Ailelerle 
Buluşuyor’ projesi 

kapsamında okul 
müdürü Faruk Altınsoy 
ile meslek öğretmenleri, 
Cumhuriyet Mahallesi 
muhtarı Hasan Duman 
ve Gölbaşı Mahallesi 
muhtarı Polat Atılgan 
ile bir araya geldi. 
Veli tespitini yapmak 
için gerçekleştirilen 

ilk toplantının 
ardından öğrencilerin 
yapacağı işlerin 
planı oluşturuldu.  
Rehber öğretmen 
Selma Yatık, projenin 
genel planlamasını 
muhtarlarla birlikte 
yürüteceklerini ifade 
etti. - Berkay Göcekli

‘Meslek Liseleri 
Ailelerle Buluşuyor’

Ortaca Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Ümmü Altın 
Yaşar kuruculuğunu 
yaptığı “Mizah Köprüsü 
Nasrettin Hoca ile Milli 
Kültürümüz” Etwinning 
projesi ile 11. Ulusal 
Konferansı için Antalya 
‘ya davet edildi. 
“Mizah Köprüsü 
Nasrettin Hoca ile 
Milli Kültürümüz” 
projesi Türkiye’nin en 
başarılı projelerinden 
biri olarak seçildi. 
Proje kurucusu Ümmü 

Altın Yaşar, Antalya 
Çalıştayı’nda projesinin 
standını kurdu, Eğitim 
Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanı 
Hakan Bücük, Etwinning 
Türkiye Koordinatörü 
Fatih Döğer, Turan 
Göre’ye ve çalıştayda 
yer alan pek çok 
öğretmen ile misafirlere 
projesini sundu. Ortaca 
Ortaokulu Okul 
Müdürü Ali Hoplar; 
”Okulumuz Türkçe 
Öğretmeni Ümmü 

Altın Yaşar projesini 
alanında zirveye taşımış 
olup okulumuzun 
adını Antalya 
Çalıştayında tanıtmıştır. 
Öğretmenimiz çalıştay 
boyunca proje alanında 
pek çok eğimlere 
katılmış, yeni fikir 
ve donanımlarla 
okulumuza dönmüştür. 
Öğretmenimizi bu 
yüksek başarısından 
dolayı kutlar 
başarılarının devamını 
dilerim.” dedi.-B.Göcekli

Ortaca’da eğitim ve proje alanında bir ilk
Ortaca Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ümmü Altın Yaşar 
kuruculuğunu yaptığı “Mizah Köprüsü Nasrettin Hoca ile Milli 
Kültürümüz” Etwinning projesi Türkiye’nin en başarılı projelerinden 
biri olarak seçildi. 

Ortaca’da, KOSGEB 
ve MUTSO iş 
birliğinde Mikro ve 
Küçük İşletmeler için 
faizsiz kredi desteği 
ve programda yapılan 
değişikliklere ilişkin 
bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. 
Mikro ve Küçük 
İşletmeler için faizsiz 
kredi desteği ve 
programda yapılan 
değişikliklerin 
yayınlanmasının 
ardından Küçük 
ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) 

ile Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası (MUTSO) 
iş birliğinde üyelere 
yönelik bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Geçtiğimiz 
günlerde MUTSO 
Hizmet Binasında 
gerçekleştirilen 
Mikro ve Küçük 
İşletmeler için faizsiz 
kredi desteği ve 
programda yapılan 
değişikliklerin 
yayınlanmasının 
ardından gerçekleştirilen 
bilgilendirme 
toplantısının ikincisi bu 
kez Ortaca Temsilcilik 
Binasında düzenlendi. 

KOSGEB ve MUTSO 
arasında üyelere yönelik 
düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında, 
KOSGEB Uzmanı 
Berkay Çetin Oral mikro 
ve küçük işletmeler için 
faizsiz kredi desteği 
ve programda yapılan 
değişiklikler, başvuru 
şartları, destek türü, üst 
limiti ve ödeme şartları, 
başvuru işlemleri ve 
uygulama iş akışı 
hakkında bir sunum 
yaptı. Toplantı aynı 
zamanda YouTube kanalı 
üzerinden de canlı olarak 
yayınlandı. 
- Berkay Göcekli

Mikro ve küçük işletmelere 
hızlı destek programı anlatıldı
Ortaca’da, KOSGEB ve MUTSO iş birliğinde Mikro ve Küçük İşletmeler 
için faizsiz kredi desteği ve programda yapılan değişikliklere ilişkin 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Negatif enerji dünyayı 
kapladı.. Dünya ve 
İnsanlık bu kadar büyük 
zulmü kaldıramaz.. İlahi 
adalet tecelli edece-
ktir..Pozitif enerjiye 
ihtiyaç var. İnsanlığın 
ve dünyanın kurtuluş 
reçetesi bu..
Pozitif enerji aktif 
olmaz ise siz ister 
Kozmos deyin isterseniz 
Tanrı deyin insanlığa 
ağır bir fatura çıka-
racaktır. Tabi afetler, 
fırtınalar, volkanik hare-
ketler, seller, depremler, 
Göktaşı düşmeleri, 
hastalıklar, salgınlar, 
kargaşa ve savaşlar 
insanlığın imtihanı ola-
caktır.. NUH DÖNEMİ 
gibi bir dönem içeris-
ine girdik.. İNSAN 
OLMA ERDEMİNE 
ERİŞMİŞ OLANLAR 
KURTULACAK. “ 
Ben değil BİZ diyenler 
KAZANACAK-
TIR.”  Semavi dinlerin 
kutsal kitapları ve 
eski medeniyetlerin 
bıraktığı tabletler, 
mitoloji ve destanlar  
geçmişte yaşananları 
anlatmakta ve insanlığı 
uyarmaktadır.. Bu gün 
yaşadığımız KÜRESEL 
MÜCADELE insanlık 
tarihi ile eşdeğerdir.  
Defalarca yaşanmıştır. 
Bu uğurda çok kanlı 
savaşlar yapılmıştır. 
Zulümler, katliamlar 

ve arkasında ki gerçek 
nedenler maalesef 
insanlıktan saklanan 
bilgilerdir.GERÇEK 
BİLGİ insanlıktan 
uzak tutularak, insanlık 
kandırılıp, uydurulan 
tarih ve uydurulan bilg-
ilere inandırılmıştır.
İNSANLIĞIN HAZİ-
NESİ ANADOLUDA 
SAKLIDIR. Hazine 
dedim diye sakın altın 
ve değerli para , pul gibi 
metalar zannetmeyin.
Eski medeniyetlerin  
BİLGİ ve TEKNO-
LOJİ ARŞİVLERİ  
Anadolu’da muhafaza 
edilmektedir. 2023 YILI 
BÜYÜK SIRLARIN 
ORTAYA ÇIKIŞ YILI 
OLACAKTIR. Az kaldı 
bekleyin ve görün. 
UYANIŞ ANADOLU-
DA BAŞLAYACAK ve 
İNSANLIĞIN,  TÜRK 
MİLLETİ ELİ İLE UY-
ANDIRILIŞINA ŞA-
HİTLİK EDECEĞİZ.  
Tüm KORKULARI bu..
Üstümüze bu nedenle 
çok şiddetli geliyorlar..
HAKİKAT NEREDE 
şiirinde rahmetli Atatürk  
“ Dinleyin sesini doğan 
tarihin /  Aydınlıkta 
karaltı, karaltıda Şafak 
/ Yalan tarihi gömüp, 
doğru tarihe gidin../  
diye mesajını mil-
letimize açık ve net 
vermişti… KURTU-
LUŞUMUZ Partiler ve 

ideolojiler ile  değil , 
İNSAN OLABİLMEK 
ile OLACAKTIR. 
TÜRK sadece bir Irk adı 
değildir. İNSANLAR ve 
İNSAN KALABİLMİŞ 
ve TÜRK ADI ALTIN-
DA BİRLEŞMİŞ İN-
SAN OĞULLARININ,   
İNSANLIĞA ADALET, 
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK 
ve İNSANİYETLİK 
vermeye çalışan BİR 
ÜLKÜNÜN ADIDIR. 
Yine HAKİKAT NERE-
DE şiirin de Rahmetli 
Atatürk  “ Doğudan 
çıkan biz, Batıda yine 
biz / Nerede olsa , ne 
olsa kendimizi biliriz./  
Türk sadece milletin 
adı değil, / Türk bütün 
adamların birliğidir./..   
diyerek TÜRK HAKİ-
KATINI ve İNSAN-
LIĞIN KURTULUŞ 
REÇETESİNİ mesaj 
olarak vermiştir.
Bu gün farklı farklı mil-
letler olarak gördükler-
imizin aslında sadece 
DİNİ NEDENLERDEN 
dolayı ÖTEKİLEŞMİŞ 
TÜRK KAVİMLERİ 
olduğunu göreceğiz ve 
çok yakında da Avru-
pa başta olmak üzere 
başka, başka kıtalar’da 
biz de TÜRK’ÜZ 
diyen ve TÜRKİYE ile 
birlikte hareket etmek 
isteyecek milletlerin 
çabalarına şahitlik 
edeceğiz.. az kaldı biraz 
daha sabır.. sadece 
milletler mi KÜRESEL-
Cİ MEŞHUR BAZI  
MEŞHUR AİLELERİN 

bile bizde TÜRK’ÜZ  
dediklerini şahit olursak 
sakın şaşırmayın..
TÜRK MİLLE-
Tİ tarihte “ÖLDÜ” 
DENİLEN YERDE 
“ DİRİLEN” , “BİT-
Tİ” ZANNEDİLDİĞİ 
ANDA TARİHİ 
YENİDEN YAZMAYA 
BAŞLAYAN, ŞEREFLİ 
BİR MİLLETTİR… 
Sırrımız ASİL KAN 
diye işaret edilen 
kanda saklıdır. Öyle 
IRKÇILIK SÖYLEMİ 
GİBİ ALGILAMA-
YIN bu TANRININ 
YARATTIĞI ORJİ-
NAL İNSANI İFADE 
EDER.. Kendilerini 
İNSAN GÖRMEYEN, 
İnsanların EFENDİ-
Sİ KABUL EDEN 
“ŞEYTANİLERİN” 
KORKTUĞU ve 
BİZDEN ALAMA-
DIKLARI TEK 
ÖZELLİĞİMİZDİR.. 
Sırlar 2023 de açığa 
çıkınca bu sözlerimin 
manasını ve gerçekliğini 
anlayacaksınız.. 
Ateşten gömleklerin 
giyildiği BÜYÜK İM-
TİHANIMIZ BAŞLA-
DI..Allah milletimizin 
ve insanlığın yardımcısı 
olsun.. Bize düşen 
görev  ise İKİ‘ yi  , BİR 
YAPMAKTIR… PAR-
TİCİLİK YAPARAK 
İKİLERİ ÜÇ , DÖRT, 
BEŞ YAPMAYIN LÜT-
FEN… Bizi biz yapan 
ortak değerlerimize 
odaklanalım yeter..

Sezgin Yıldırım

NEGATİF ENERJİYİ 
YOK EDELİM
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Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının farklı 
alanlarda kullanımı 
yaygınlaştırmak, 
enerji üretiminde 
fosil kaynakların 
etkisini azaltmak ve 
enerji verimliliğinin 
artırılmasını sağlamak 
isteyen Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
kurduğu güneş enerji 
santralleri ile doğayı 
ve bütçesini koruyor. 
Başkan Dr. Osman 
Gürün’ün talimatıyla 
temiz ve yenilebilir 
enerji kaynaklarına 
yatırımı hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, 
kurduğu güneş enerji 
santralleri ile 2 Milyon 
500 bin kilowatt saat 
elektrik üretti.

1 MİLYON 650 BİN 
TL TASARRUF 

SAĞLANDI
Belediyeye ait binalara 
kurduğu ‘Güneş Enerji 
Santralleri’ ile hem 
elektrik enerjisi üreten, 
hem de doğaya zarar 
veren karbondioksit 
salınımının önüne geçen 
Büyükşehir Belediyesi, 

güneş enerji santralleri 
ile de 1 Milyon 650 Bin 
TL tasarruf sağladı. 
Ayrıca Büyükşehir 
Belediyesi, güneş enerji 
santralleri ile 1 Milyon 
552 bin kilo karbon 
dioksite eş salınımı, 330 
aracın bir yıllık sera gazı 
emisyonunu ve 640 litre 
benzinin karbondioksit 
salınımını engelledi.
ELEKTRİK ÜRETİM 

ALANLARI 
YAYGINLIK 

GÖSTERİYOR
Güneş enerjisinden 
elektrik üretim alanları 
yaygınlık gösteren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
ilçe otogarları, hizmet 
binaları, geçici 
hayvan bakımevi ve 
mezbaha alanlarında 
kullandığı elektriği 
güneş enerjisinden 
karşılıyor. Ayrıca yeşil 
alan, park bahçe ve 
otopark alanlarının çevre 
aydınlatmaları da güneş 
panelleri ile üretilen 
elektrikten aydınlatılıyor.

TÜRKİYE’DE 
BİR İLK HAYATA 

GEÇİRİLDİ

Türkiye’de belediyecilik 
tarihinin ilk güneş 
enerji santrali, 
Muğla Belediyesi 
zamanında Menteşe 
Mezbahanesinde kurulan 
güneş enerji santrali 
ile devreye alındı. 2013 
yılında devreye alınan 
tesis lisanssız elektrik 
üretiminde devlet 
alım garantisinden 
faydalanırken, kurulu 
gücü 105 KWH gücünde 
olan tesis bugüne kadar 
1 Milyon 200 kilowatt 
saat elektrik üretimi 
sağlayarak, 585 Bin TL 
tasarruf sağladı. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2019 yılında 
Türkiye’nin ilk güneş 
enerjili otogarı ve yapıya 
entegre ilk güneş enerji 
uygulaması olan Menteşe 
Şehirlerarası Otobüs 
terminali devreye alındı. 
90,4 kilowatt saat kurulu 
gücü olan bu tesiste 
bugüne kadar 644 bin 
kilowatt saat elektrik 
üretimi sağlayarak 494 
Bin TL tasarruf sağladı.
  Türkiye’deki ilk güneş 
enerjili ve yapıya entegre 

güneş enerji santralinden 
sonra bu konuda çıtayı 
bir üst aşamaya taşıyan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Bodrum ilçe 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali ile 640 
kilowatt saat kurulu güç 
ile en yüksek güce sahip 
olan güneş enerji santrali 
oldu. 2020 sonunda 
devreye alınan santral 
bugüne kadar 480 bin 
kilowatt saat elektrik 
üretimi sağlayarak 450 
bin TL tasarruf sağladı.

GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALİ 

YATIRIMLARI SON 
SÜRAT DEVAM 

EDİYOR
Büyükşehir Belediyesi 
İdari binalarının çatısına 
kurduğu güneş enerji 
santralleri ile de güneş 
enerjisinden elektrik 
üretim alanlarını 
arttırıyor. Büyükşehir 
Belediyesi Konacık 
İdari Bina çatısına 2019 
senesinde 52,4 kilo watt 
saat kurulu gücü olan 
güneş enerji santrali 
180 bin kilowatt saat 
elektrik üretimi ile 150 

bin TL tasarruf sağladı. 
Ayrıca Ulusal Mimarlık 
Ödüllü Turgutreis Yaşam 
Merkezi otopark çatısına 
kurduğu 42 kilowatt 
saat kurulu güce sahip 
santralin kurulumu 
tamamlandı. 2022 

senesinde idari kabulleri 
yapılarak devreye 
alınması planlanan 
tesisin ardından Menteşe 
Geçici Hayvan Bakımevi 
çatısına 96 kilowatt 
saat kurulu güce sahip 
güneş enerji santralinin 

kurulumunu planlanıyor. 
Tamamlanması ile 
kurulu gücünü bin 225 
kilowatt saate çıkaracak 
ve güneş enerjisinden 
elektrik üretim alanlarını 
yaygınlaştıracak.
- İHA

Muğla Büyükşehir enerjisini güneşten sağlıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleri ile 2 Milyon 500 bin kilowatt saat elektrik üretirken, 1 Milyon 650 Bin TL de tasarruf sağladı.

Dalaman İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Dalaman Belediyesi 
arasında, belediyenin 
şirketi olan 
DABEL A.Ş 
bünyesinde çalışan 
personellerin 
belgelendirilmesi amacı 
iş birliği protokolü 
yapıldı. Protokol törenine 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
Dalaman İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Taner 
Şen, Dalaman Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürü 
Emine Aytül Deniz 
ve çalışanlar katıldı. 
Protokol kapsamında 
çalışanların Dalaman 

Mesleki Eğitim 
Merkezi bünyesinde, 
18 öğrenci servis 
bölümüne, 7 öğrenci 
aşçılık bölümüne, 1 
öğrenci ise iş makinaları 
bölümüne kayıtları 
yapıldı. Ustalık Telafi 
programı ve Mesleki 
eğitim programına 
kayıt olan personellerin 
eğitimlerinin sonunda 
başarılı olmaları halinde 
ustalık belgesi almaya 
hak kazanacak. Konu 
hakkında açıklamada 
bulunan Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
“Çıraklık eğitim 
ile imzaladığımız 

protokol sayesinde, 
bünyemizde çalışan 
mevsimlik elemanlar, 
hem okuyup, hem de 
bizim bünyemizde stajını 
yapacak. Ayrıca lise 
mezunu ve üniversite 
mezunları 1000 ila 2 
bin 500 lira arasında 
ek ödenek alacaklar, 
maaşlarına da katkı 
olacak. Yani hem belge 
sahibi olacaklar, hem 
de artı kazanç sağlamış 
olacaklar. Daha sonra 
çalışacak arkadaşlar 
da bu protokolden 
faydalanacaklar 
uygulayacak. Hayırlı 
olsun” dedi.
- Mehmet Bozkır

Geçici personel için protokol yapıldı
Dalaman Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü protokol imzaladı. 
Protokol kapsamında Belediye bünyesinde çalışan mevsimlik işçiler, 
çıraklık eğitim bünyesinde eğitimlerini tamamlayınca belge sahibi 
olacak ve aylık 2500 liraya varan oranda ek destek alacak.
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YENİ ŞUBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ...

Ortaca’da SD Teknoloji yeni şubesini açtı
Ortaca’da işletmeciliğini Süleyman Dağlı’nın yaptığı SD Teknoloji Türk Telekom bayisi ikinci şubesini açtı.
Ortaca’da işletmeciliğini 
Süleyman Dağlı’nın 
yaptığı SD Teknoloji 
Türk Telekom bayisi 
ikinci şubesini açtı. 
Beşköprü Mahallesi 
Atatürk Bulvarı 
Vakıfbank karşısındaki 
yeni şubenin açılışı 
düzenlenen törenle 
yapıldı. 
Törende, okunan 
duanın ardından açılış 

kurdelesini Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Hüsamettin Karaşahin ve 
firma sahibi Süleyman 
Dağlı kesti. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, salgın 
ile birlikte ekonomik 
anlamda zor bir süreçten 

geçildiği dönemde 
yatırım yapmanın cesaret 
istediğini belirterek 
firma sahibi Dağlı’ya 
hayırlı işler diledi. 
Firma sahibi Dağlı, 
ilçe halkına daha iyi 
hizmet verebilmek adına 
ikinci şubeyi faaliyete 
geçirdiklerini söyledi. 
Açılışın ardından 
davetliler yeni şubeyi 
gezdi. - Mehmet Bozkır
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri   : Muğla İli , Ortaca İlçesi , Merkez mahallesi , Köyiçi Mevkii,  176 Ada, 52  
     Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm nolu taşınmaz bitişik nizam betonarme  
     karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup 5 katlı bina vardır. Binanın 
     bodrum katında 2 adet depo ve bir adet sığınak , zemin katında üç 
     adet dükkan , normal katlarında 3 er adet mesken olmak üzere 17 adet   
     bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz 3-A yapı sınıfı özelliğindedir. 
     17 Bağımsız bölüm nolu depo bodrum katı 45,0m2 net kullanım alanına  
     sahiptir.Deponun duvarları ve tavanı düz sıva, tabanı beton, kapısı 
     demir doğramadır.
Adresi   : Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No :45 Ortaca Muğla  
     Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 627,21 m2
Arsa Payı  : 6/157
İmar Durumu   : 1/1000 Uygulama imar planı içinde , bitişik nizam 5 kat Ticaret + konut   
     alanı içindedir
Kıymeti   : 90.000,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü   : 29/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü   : 26/04/2022 günü 14:00 - 14:10 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 2015/12265 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.23/02/2022
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Muğla Süper Amatör 
Lig Play-off Grubu’nda 
oynadığı iki maçtan da 
galibiyetle ayrılan Ortaca 
Belediyespor, 6 puanla 
liderliğini sürdürüyor.
Muğla Süper Amatör 
Lig Play-off 2. hafta 
mücadelesinde Düğerek 

Güneşspor’u konuk eden 
Ortaca Belediyespor, 
sahadan 2-1’lik 
galibiyetle ayrıldı. 
Siyah-beyazlılara 
galibiyeti getiren golleri 
Süleyman Taş ve Berk 
Erel kaydetti. Düğerek 
Güneşspor’un golü ise 

Ali Kaynak’tan geldi. 
Ortaca Belediyespor 
27 Şubat Pazar günü 
sahasında Milas 
Gençlikspor ile 
karşılaşacak. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
liderliğini sürdürüyor

Köyceğiz ilçesinde 
Türkiye Kürek 
Federasyonu tarafından 
düzenlenen Büyükler 
Türkiye Şampiyonası 
tamamlandı. Geçtiğimiz 
günlerde seçmelerle 
başlayan yarışlar hafta 
sonu düzenlenen final 
müsabakaları ile devam 
etti. Köyceğiz Gölü 
Kürek Parkuru’nda 
başlayan yarışlarda 

13 kulüp, 300’den 
fazla sporcu mücadele 
etti. Köyceğiz kürek 
parkurunda 2 bin ve bin 
metre mesafede 4 kulvar 
olarak gerçekleştirilen 
yarışlarda mücadele 
eden kulüpler dereceye 
girmek için mücadele 
verdi. Yarışların sonunda 
dereceye giren takımlara 
kupa ve madalyaları 
düzenlenen törenle 

verildi. Dereceye giren 
takımların kupaları, 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, Türkiye 
Kürek Federasyonu 
Başkanı Erhan Ertürk, 
Muğla Gençlik ve Spor 
Müdürü Ömer İlman, 
Köyceğiz Su Sporları 
Kulübü Başkanı Nadi 
Pirci, Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan tarafından 
takdim edildi.

Köyceğiz Kürek Şampiyonasına 

EV SAHIPLIĞI YAPTI

Köyceğiz Gölünde 17 
kulüp ve 300’den fazla 
sporcunun mücadele 
ettiği Büyükler Türkiye 
Kano Şampiyonasının 
göldeki güvenliğini 
Jandarma Bot 
Tim Komutanlığı 
gerçekleştirdi. Türkiye 
Kürek Federasyonu 
tarafından Köyceğiz 

ilçesinde 18-20 Şubat 
tarihleri arasında 
düzenlenen Büyükler 
Türkiye Kano 
Şampiyonası sorunsuz 
sona erdi. Yarışların 
başladığı tarihten 
itibaren Köyceğiz 
gölünde güvenlik önlemi 
alan Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı Bot Timi, 

yarışmaların sonuna 
kadar Köyceğiz gölünde 
görev yaptı. - İHA

Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Yatağan 
ilçesi Bahçeyaka 
Mahallesinde bulunan 
50 dönümlük arazi 
üzerinde oluşturduğu 
Akıllı Tarım çiftliği’nde 
2020 yılında yapılan 
Yağmur Suyu Hasadı 
sistemi Muğlalı 
çiftçilere örnek oluyor.   
BİTKİLER YAĞMUR 

SUYUYLA 
SULANIYOR 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Yatağan-
Bahçeyaka’da bulunan 
arazisi üzerinde yeni 
uygulamaların denendiği 
Akıllı Tarım Çiftliğinde 
yapılan Yağmur Suyu 
Hasadı sistemi hem su 
tasarrufu sağlıyor hem 

de kurak zamanlarda 
su sıkıntısını gideriyor.  
Akıllı Tarım Çiftliğine 
kurulan Yağmur Suyu 
Hasadı sistemi ile 
toplanan yağmur suları 
107 m3 hacminde bir 
depoda toplanıyor. 
Depoda toplana 
su, damla sulama 
sistemi ile yetiştirilen 
bitkilerin sulanmasında 
kullanılıyor. Yağmur 
hasadı sayesinde 107 m3 
hacme sahip olan depo 
yılda 3 defa doluyor. 
Bu sistem sayesinde 
yaklaşık 300 tonluk su 
tasarrufu sağlanıyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinden 
yapılan açıklamada, “ 
Yağmur Suyu Hasadı 

siteminin il genelinde 
yaygınlaştırıldığı 
düşünülürse Muğla iline 
1 veya 2 adet barajın 
su tutmasına eşdeğer 
tasarruf sağlanabilecek. 
Yağmursuyu hasadı 
özellikle su sıkıntısı 

olan bölgelerde içme 
suyu üzerindeki 
baskıyı azaltacak. 
Yağmur suları bağ, 
bahçe ve yeşil alanlar 
için kullanılabilecek” 
denildi. 
- Bülten

Yağmur hasadıyla yılda 300 ton su tasarrufu
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesinde bulunan Akıllı Tarım 
Çiftliğinde oluşturduğu yağmur hasadı sistemiyle yılda 300 ton su tasarrufu sağlıyor.   
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