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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

6’da

OMURGA 
SAĞLIĞIMIZ İÇİN 

NASIL UYUMALIYIZ?

2’de‘Altyapı için 10 milyar gerekli’
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün Muğla’ya bugüne kadar 3 
milyar 45 milyon lira ile en fazla yatırım 
yapan kurum olduklarını, Muğla’nın tüm 
altyapı sorununun çözümü için 10 milyar 
TL’ye ihtiyaç olduğunu açıkladı.  
 Osman Gürün, son üç 
yılın değerlendirmesini 
yaptı. Başkan 
Gürün döviz kuru 
dalgalanmasından 
kaynaklı borçlarının 
1 milyar lira arttığını 
belirtirken, Muğla’ya 
en fazla yatırım yapan 
kurum olduklarını 
açıkladı. 2019-2021 
yılları arasında 
Muğla’dan toplanan 
verginin 12 milyar 787 
milyon TL olduğunu 
belirten Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman 

Gürün, “Muğla’nın bu 
ödediği vergiye karşılık 
hükümetin Muğla’ya 
yaptığı yatırım miktarı 
853 milyon 846 bin 
TL. Toplanan verginin 
Muğla’ya yatırım 
oranının ise yüzde 6,48. 
Bugüne kadar Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak Muğla’ya 
yaptığımız yatırım 
miktarı 3 milyar 45 
milyon TL. Bunun 2 
milyar 277 milyon 700 
bin lirası yatırım, 767 
milyon 627 bin lirası ise 
ödenen borç” dedi. -6

Başkan Uzundemir; “Çocuklarımızın 
içinde olduğu projelere değer veriyoruz”

Ortaca Belediyesi 
mahallelerde 
çocuk parkı yapımı 

çalışmalarına devam 
ediyor. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir, çocuk parkı 
çalışmaları ile ilgili 
yaptığı açıklamada; 

“Çocuklarımızın içinde 
olduğu projelere değer 
veriyoruz” dedi. -3

Evren Tezcan: “Sağlık 
emekçilerimizin yanındayız”
CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, tüm 
yurtta grev yapan sağlık 

çalışanlarının yanlarında 
olduklarını 
açıkladı. -4

Dijital Göçebelerin yeni 
rotasında çalışmalar sürüyor
İş ve çalışma 
dünyasında pandemi 
ile başlayan uzaktan 
çalışma kavramının 
trend haline gelmesiyle 
birlikte “Dijital 
Göçebelik” adıyla 
başlayan turizm 

akımının öncelikle 
Ortaca’da sonrasında 
Muğla ve ülke genelinde 
alternatif turizm 
projesi olarak hayata 
geçirilmesi amacıyla 
çalışmalar devam 
ediyor. -5

Narkotik 
uyuşturucu 

tacirlerine göz 
açtırmıyor

 Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan 
operasyonda, uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 1 
kişi tutuklandı. -2

Ortaca 
Ortaokulu 
yenileniyor

Ortaca’da okul yenileme 
çalışmaları kapsamında 
Ortaca Ortaokulu’nun 
tadilatına başlandı. -3

Öğrencilerinden 
anlamlı proje

Ahmet Ateş Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri ile 
öğretmenleri engelli 
bireyleri ve ailelerini 
ziyaret ediyor. -4



Demir,vücutta üretilmey-
en dışarıdan alınması 
zorunlu bir mineraldir.
Demir eksikliği ane-
misi;dokulara oksijen 
taşıyan ve kana 
kırmızı rengini veren 
hemoglobin miktarının 
azalması sonucu ortaya 
çıkar.Demir;hemoglobi-
nin yapı taşıdır.
Demir eksikliğinde de 
bu durum ortaya çıkmak-
tadır.Demir eksikliği;
kan tahlili ile saptan-
abilir.
Demir Eksikliği 
Anemisinin Belirtileri

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

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

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

kaşığı pekmez ekleyebil-
irsiniz.
•Ara öğünlerinize kuru 
üzüm,kuru erik,kuru 
incir,kurma ve kuru 
kayısı gibi günlük demir 
alımınıza katkıda bulu-
nacak kuru meyveleri 
ekleyebilirsiniz.
•Mayalı ekmek tüketi-
minde demir emilimi 
mayasız ekmek(yufka,la-
vaş) tüketimine göre 
daha fazladır.
•Olması gerekenden 
fazla posalı gıdalarla 
beslenmekte demir 
emilimini azaltır.Bu 
yüzden günlük posa 
alımına dikkat ediniz.
•Kuru baklagillerin iyi 
pişirilmemesi, kepek ek-
meği tüketimi de demir 
emilimini azaltır.

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE 
BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Cihat Cura
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Omurga sağlığı açısın-
dan en uygun yatış 
pozisyonu,omurga 
ve disklerin üzerine 
en az yükün bindiği 
pozisyondur.
Çok yumuşak,esnek 
veya sert yataklar,gece 
boyunca yatma sonucu 
omurgayı zorlarlar.
Çünkü bu iki du-
rumda da omurga 
en az zorlandığı orta 
duruş pozisyonunu 
koruyamaz.
Çok sert veya çok 
yumuşak yataklar 
omurganın doğal 
eğriliklerini uzun süre 
koruyamaz.Bu ned-

enle doğal eğrilikler 
artmış ya da tamamen 
kaybolmuştur.Her iki 
durumda da bel omur-
larını bir arda tutan 
bağlar aşırı derecede 
gerilirler,sinirlerin 
çıktıları foramenler(de-
likler) daralır,omurlar 
arasındaki disk üzerine 
aşırı yük biner.
Omurgamız için ideal 
yatak,doğal eğri-
liklerin korunmasını 
sağlayan,buna karşın 
eğriliklerin artma ve 
azalmasına yol açmay-
acak yataktır.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

OMURGA SAĞLIĞIMIZ İÇİN 
NASIL UYUMALIYIZ?

Dalaman açıklarından 
lastik bot ile Yunanistan 
adalarına yasa dışı 
yollardan geçmeye 
çalışan ve yardım 
talep eden 28 düzensiz 
göçmen kurtarıldı.
Dalaman ilçesi 
açıklarında içerisinde 
düzensiz göçmenlerin 
olduğu lastik botun ağır 
hava şartları nedeniyle 
sürüklendiği ve yardım 
talebinde bulunmaları 
üzerine bölgeye Sahil 

Güvenlik botu sevk 
edildi. Açık denizde 
sürüklenen lastik bot 
içerisindeki 28 düzensiz 
göçmen Sahil Güvenlik 
ekileri tarafından 
kurtarıldı. - İHA

28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; 
Dalaman Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliğince 
yapılan kapsamlı araştırmalar 
neticesinde A.A isimli şahsın 
Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman 
ilçelerinde uyuşturucu 
madde satışı yaptığı yönünde 
bilgiye ulaşıldı. Ekiplerce 
yapılan teknik ve fiziki 
takibin ardından yapılan 
operasyonda, şahsın üzerinde 
çok sayıda satışa hazır 
vaziyette metamfetamin 
maddesi ele geçirildi. A.A. 
gözaltına alındı. 
Aramayı genişleten ekipleri 
şahıstan alınan bilgiler 
doğrultusunda, A.A.’nın 
üzerinde ele geçirilen 
uyuşturucu maddelerin 
devamı olarak yüklü 

miktarda metamfetamin 
maddesi de ele geçirdi. 
Ayrıca yine aynı aramalar 
kapsamında şahsın 
uyuşturucu madde 
satışında kullanmış olduğu 
hassas terazi ile diğer suç 
unsurlarına da el konuldu. 
 A.A.’nın yanında çok sayıda 
kişiye ise uyuşturucu madde 
kullanmaktan işlem yapıldı. 
A.A. emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
Köyceğiz Adliyesine 
sevk edildi. A. çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
Dalaman Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
görevlileri tarafından 
uyuşturucu ile etkin 
mücadeleye devam edileceği 
bildirildi. - Cihat Cura

Narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı. 

Caretta Caretta  
Deniz kaplumbağası 
ve Yeşil Deniz 
Kaplumbağalarının en 
büyük düşmanı balıkçı 
ağları, balıkçılara 
verilene eğitim ile bu 
canlılara karşı daha 
hassasiyet gösterilmesine 
neden oluyor. Dalyan 
İztuzu Sahilinde 
faaliyet gösteren 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
tarafından balıkçılara 
yönelik bilgilendirme 
çalışmaları balıkçıların 
Deniz kaplumbağalarına 
karşı daha bilinci 
olmasını sağlıyor. Proje 
kapsamında DEKAMER 
yetkilileri bölgedeki 
balıkçılara yönelik hem 
eğitim veriyor, hem 
de malzeme desteği 
sağlıyor. DEKAMER 
ayrıca yöredeki 
okullarda da öğrencilere 
Deniz Kaplumbağaları 
ile ilgili broşür dağıtarak 
genç yaşta çocukların 
bu canlılara karşı 

bilgilendiriyor. Bodrum 
Türkbükü açıklarında 
balıkçılık yapan Yiğit 
Kaptan avlanma 
esnasında denize attığı 
ağlara Yeşil Deniz 
Kaplumbağası takıldı. 
Ağlara takılan yeşil 
deniz kaplumbağasını 
ağlardan kurtaran ve 
tekrar denize bırakan 
Yiğit kaptan o anları da 
cep telefonu kamerası 
ile görüntüledi. 
DEKAMER yetkilileri 
Caretta Caretta ve Yeşil 
Deniz Kaplumbağaları 
hakkında balıkçılara 
verilen eğitimin 
meyvelerini almaya 
başladıklarını belirterek 
Yiğit Kaptan’a teşekkür 
etti. - İHA

Ağlara takılan kaplumbağayı 
tekrar denize bıraktı  

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, beraberinde 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak ile 
beraber Kaunos Antik 
Kenti’ni ziyaret ederek 
yapılan çalışmaları 
yerinde inceledi. 
Kaunos Kazı Başkanlığı 
yetkilileri, Kaunos 
Antik Kentinde 

yürütülen kazı 
çalışmaları, kent tarihi, 
restorasyon ve çevre 
düzenlemesi hakkında 
bilgi verdi. UNESCO 
Dünya Mirası Geçici 
Listesinde yer alan 
Kaunos Antik Kenti’nde 
bulunan kaya mezarları, 
5 bin kişilik tiyatro, 
bazilika, hamam, 

agora ve Demeter 
Kutsal Tapınağı’nı 
her yıl binlerce yerli 
ve yabancı misafirin 
ziyaret ettiğini söyleyen 
Kaymakam Meral Uçar, 
Antik Kentin bölge 
ekonomisine de büyük 
katkı sağladığını ifade 
etti. 
- Valilik Bülten

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Kaunos 
Antik Kenti’nde İncelemelerde Bulundu

Geçtiğimiz günlerde 
14 Mart Tıp Bayramı 
kutlandı. Ancak sağlık 
çalışanlarının yaşadığı 
sıkıntı ve problem-
ler, ne yazık ki yılda 
bir gün kutlama ile 
çözülecek türden değil. 
Zaten sağlık çalışanları 
da bir süredir devam 
ettikleri grev vasıtasıyla 
bu hususta seslerini 
duyurmak; sorunları-
na kalıcı çözümler 
getirmek istiyor. Bu 
vesile ile ben de sağlık 
çalışanlarının en büyük 
sorunlarından biri olan 
sağlık çalışanlarına 
karşı şiddet suçu ve 
cezasından bahsetmek 
istedim. Herkesin malu-
mu olduğu üzere, sağlık 
çalışanları gerçekten 
de zor şartlar altında 
görevlerine devam 
etmektedir. Özellikle 
Covid-19 salgınıyla 
beraber iş yükleri ve 
mesaileri olağanüstü 
derecede artmıştır. 
Buna rağmen artış 
gösteren tek şey sağlık 
çalışanlarının mesail-
eri değil; sağlıkçılara 
karşı uygulanan şiddet 
eylemleridir. Peki, 
sağlık çalışanlarına 
karşı şiddetin cezası 
nedir; bu konuya dair 
yasal düzenlemelerde 
ne öngörülmektedir?
17.04.2020 tarih-
li Resmi Gazetede 
yayımlanan 7243 sayılı 
torba kanun ile Türk 
Ceza Kanunu ve Sağlık 
Hizmetleri Temel Ka-
nununda bazı değişik-
likler yapılmış ve sağlık 
çalışanlarına karşı 
şiddetin önlenmesi için 
çeşitli koruyucu mad-
deler düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda, öncelikle 
kamu ve özel sağlık 
kuruluşlarında görev 
yapan sağlık çalışan-
ları arasındaki ayrım 
kaldırılmış olup sağlık 
personeli ve yardımcı 
sağlık personeline 
karşı işlenecek kasten 
yaralama suçu, hakaret 
suçu, tehdit suçu ve 
görevi yaptırmamak 
için direnme suçlarında 
verilecek cezanın yarı 
oranında arttırılacağı 

düzenlenmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda ise; 
•Kasten yaralama suçu 
için 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezası, 
•Hakaret suçu için 1 
yıldan 2 yıla kadar 
hapis veya adli para 
cezası, 
•Tehdit suçu için 6 
aydan 2 yıla kadar 
hapis veya adli para 
cezası ve 
•Görevi yaptırmamak 
için direnme suçu için 
ise 6 aydan 3 yıla kadar 
hapis cezası
öngörülmektedir. 
Sağlıkta şiddetin önlen-
mesi amacıyla yapılan 
bu değişiklikler ile yu-
karıda sayılan suçların 
sağlık çalışanlarına 
karşı işlenmesi halinde, 
verilecek cezaların yarı 
oranında arttırılacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca, 
yukarıda sayılan suçlar 
sağlık çalışanlarına 
karşı işlendiği takdirde, 
faile verilecek hapis 
cezalarına erteleme 
hükümleri de uygulan-
mayacaktır.
Her ne kadar sağlıkta 
şiddetin önlenmesi 
için yasal düzenlem-
elerde iyileştirmeler 
de yapılsa istenilen 
sonuca ulaşıldığını 
söyleyebilmek müm-
kün değildir. Zira 
Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Çalışanları 
Sendikası’nın (kısaca 
Sağlık- Sen), Sağlıkta 
Şiddet Raporu’na göre, 
2021 yılında sağlık 
çalışanlarına yönelik 
saldırılarda %62 artış 
kaydedilmiştir. Bu şid-
det eylemlerinin büyük 
çoğunluğu ise hasta ve 
hasta yakınları tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. 
Bu tablo karşısında, 
sağlık çalışanlarının 
mağduriyetlerine 
yönelik yapılan yasal 
düzenlemelerin tek 
başına yetersiz kaldığı 
anlaşılmakta olup daha 
kapsamlı düzenlemeler 
ve daha etkin yaptırım 
süreciyle istenilen so-
nuca ulaşılacağı açıktır. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

SAĞLIK ÇALIŞANLA-
RINA KARŞI ŞİDDETİN 
CEZALANDIRILMASI
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Ortaca Belediyesi 
mahallelerde çocuk parkı 
yapımına devam ediyo. 
Yapımı tamamlanarak 
hizmete açılan Tongul, 
Vahit Dağdelen, Canberi, 
Ayışığı Evleri ve Koray 
Korkut - Funda Tarhan 

Parklardan sonra, 
Çaylı, Bahçelievler, 
Terzialiler ve Beşköprü 
Mahallelerinde yeni 
park yapım çalışmaları 
başladı. İlçede çocuk 
parkı sayısını arttırmak 
için çalışmaların devam 

ettiğini belirten Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 
“Projelerimiz arasında 
en önemli yerlerden 
birisini de daima 
çocuklarımız almaktadır. 
Kentte yaşayan bütün 

çocuklarımızın her 
anlamıyla mutlu 
olabilmeleri için 
çalışmalarımızı 
yapıyoruz.
Çocuklarımızın içinde 
olduğu projelere 
değer veriyoruz. 

Kentimizde bulunan 
bütün mahallelerimizde 
çocuklarımızın sosyal 
yaşam alanlarını 
arttırmak için 
çalışmalarımız devam 
edecek.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Başkan Uzundemir; “Çocuklarımızın 
içinde olduğu projelere değer veriyoruz”

Ortaca Belediyesi mahallelerde çocuk parkı yapımı çalışmalarına devam ediyor. Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, çocuk parkı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; “Çocuklarımızın içinde olduğu projelere 
değer veriyoruz” dedi. 

Muğla Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon 
Başkanlığınca Ortaca 
Ortaokulu Güçlendirme 
ve Onarım Yapım 
işi için ihale yapıldı. 
İhale sürecinin 
tamamlanmasının 
ardından Ortaca 
Ortaokulu okul binası 
güçlendirme çalışması 
bu hafta başladı. Ortaca 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Kavak 
çalışmaları yerinde 
inceledi ve şantiye 
şefinden bilgi aldı. 5 
aylık sürede bitmesi 
planlanan çalışmanın 

zamanında başladığı ve 
titizlikle yürütüldüğünü 
gözlemlediklerinin 
belirten İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Kavak; “Güçlendirme 
çalışmaları sonucunda 
ilçemize yepyeni bir 
okul kazandırılmış 
olacak. İlçemize hayırlı 
olmasını diliyoruz. Çok 
yakında ilçemize her 
detayıyla yenilenmiş 
bir okul binası dahil 
edilecek. Seksenli 
yıllarda yapılmış ve 
yapısal olarak oldukça 
yıpranmış olan Ortaca 
Ortaokulumuz, en az 

ilk yapıldığı günlerdeki 
kadar görkemli, 
günümüz teknolojisinin 
en üst imkanlarıyla 
yeniden hayat bulacak. 
Nice öğrencimizi 
mezun edecek, nice 
öğrencimizin başarı 
hikayesinde ana mekan 
olacak. İlçemize bu 
imkanı sağlayan başta 
Sayın Bakanımız 
Mahmut Özer ve 
Sayın İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Emre Çay 
olmak üzere tüm emeği 
geçenlere şükranlarımızı 
sunuyoruz.” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Ortaokulu yenileniyor
Ortaca’da okul yenileme çalışmaları kapsamında Ortaca 
Ortaokulu’nun tadilatına başlandı. 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
beraberindeki heyet 
ile devam eden Dalyan 
Maraş Caddesi ve Kıyı 
kenar çalışmalarını 
yerinde inceleyerek 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Daha sonra 
Beşköprü Mahalle 

Muhtarımız Selim 
Aynalı ile Beşköprü 
Mahallesi 119, 122,123 
ve Sağlık Sokakta devam 
eden kilitli parke taşı 
döşeme çalışmarını 
inceleyerek, çalışmalar 
hakkında istişarede 
bulundular.
- Cihat Cura

Başkan Uzundemir 
çalışmaları yerinde inceledi

Köyceğiz Zeytinalanı 
Şeyh Ortaokulu 
tarafından toplanan atık 
yağlar Köyceğiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından sabuna 
dönüştürülüyor.  
Zeytinalanı Şeyh 
Ortaokulu öğretmeni 
Fatma Kayahan 
Daşdemir rehberliğinde 
atık yağları toplama 
kampanyası düzenlendi. 
Atık yağlar Köyceğiz 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ne 
teslim edildi. Atık 
sıvı yağları teslim 

alan okulun Kimya 
Öğretmeni Damla Kutay, 
öğrencilerle birlikte 
çeşitli şekil ve renklerde 
kokulu sabunlar üretti.  
Öğretmen Damla Kutay, 
“Ürettiğimiz sabunları 
atık yağ alıp gelen 
öğrencilere vereceğiz. 
Bu proje ülke genelinde 
yürütülen sıfır atık 
projesine önemli katkılar 
sunacaktır.” dedi. - İHA

Atık yağlardan sabun üretiliyor  

Muğla’da konut satışları yüzde 5,5 arttı
Türkiye İstatistik 
Kurumu 2022 yılı 
Şubat ayı konut 
satış istatistiklerini 
yayımladı. TÜİK 
Denizli Bölge Müdürü 
Özer Coşkun tarafından 
verilen bilgiye göre 
Muğla’da konut satışları 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
5,5 artış yaşandı. 

Muğla’da ipotekli konut 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde14 oranında azalış 
göstererek 270 oldu. Bu 
satışların 87’si ilk satış, 
183’ü ikinci
 el satış olarak 
gerçekleşti. İpotekli 
satışlar Muğla’da yüzde 
17,8 olarak gerçekleşti.
- TÜİK Bülten
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042 GM NOLU SUBAY ASTSUBAY YATAKHANESİ ANA GİRİŞ KAPISI/PVC PENCERE VE DIŞ 
CEPHE SIVA/BOYA, BALKON ONARIMI VE İÇ MEKAN GENEL ONARIMININ YAPILMASI yapım işi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:
İKN    : 2022/194097
1-İdarenin
a) Adı    : HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
      MSB BAĞLILARI
b) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2527925258 - 2527925402
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) adı    : 042 GM NOLU SUBAY ASTSUBAY YATAKHANESİ ANA GİRİŞ  
      KAPISI/PVC PENCERE VE DIŞ CEPHE SIVA/BOYA, BALKON  
      ONARIMI VE İÇ MEKAN GENEL ONARIMININ YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET YAPIM İŞİ
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
       idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 28.03.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. 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.
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 
% 100 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:
11.06.2011 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (B) III.GRUP:BİNA 
İŞLERİ  BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA TANIMLANAN  
İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

042 GM NOLU SUBAY ASTSUBAY YATAKHANESİ ANA 
GİRİŞ KAPISI/PVC PENCERE VE DIŞ CEPHE SIVA/BOYA, 

BALKON ONARIMI VE İÇ MEKAN 
GENEL ONARIMININ YAPILMASI

HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
MSB BAĞLILARI

İş ve çalışma dünyasında 
pandemi ile başlayan 
uzaktan çalışma 
kavramının trend haline 
gelmesiyle birlikte 
“Dijital Göçebelik” 
adıyla başlayan turizm 
akımının öncelikle 
Ortaca’da sonrasında 
Muğla ve ülke genelinde 
alternatif turizm projesi 
olarak hayata geçirilmesi 
amacıyla çalışmalar 
devam ediyor. Dijital 
göçebe, İngilizce adıyla 
“dijital nomad” geçimini 
sağlamak için mesai 
saatleri, mekânlar ya da 
herhangi bir lokasyona 
bağlı kalmadan 
mesleklerini yaparken 

aynı zamanda dünyayı 
da gezen kişilerin tümü 
için geçerli bir kavram. 
Bu şekilde seyahat 
eden kişileri Ortaca’ya 
çekmek amacıyla 
“Dalyan Digital Nomads 
Destination” projesi 
hazırlandı.
Bu kapsamda Muğla 
Vali Yardımcısı 
Murat Kahraman’ın 
başkanlığında Dalyan 
Nish Caria Otelde 
toplantı gerçekleşti. 
Toplantıda projeye 
uygun “Nomad Merkezi” 
yer tahsisi konusunda 
görüşmeler yapılarak 
görüşler alındı.
Toplantıya Muğla Vali 

Yardımcısı Murat 
Kahraman’ın yanı sıra 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Proje 
Koordinatörü Ayşe Suna 
Sözgen, YDA Dalaman 
Havalimanı İşletmesi 
Genel Müdürü Cengiz 
Ayaz, Dalyan Otelciler 
Birliği Başkanı Ali 
Mürşit Yağmur, İl Kültür 
ve Turizm Temsilcisi 
Namık İlhan, Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) Temsilcisi 
Mehmet Sert, Dalyan 
TTUSEV Temsilcisi 
Başar Koşargelir, Muğla 
Teknopark Müdürü Barış 
Süzek katıldı.
- Mehmet Bozkır

Dijital Göçebelerin yeni 
rotasında çalışmalar sürüyor

İstiklal Marşı’nın Kabulü 
ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü etkinliği
12 Mart İstiklal 
Marşı’nın Kabulü ‘nün 
101.Yıldönümü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u 
anma programı Özel 
Ortaca Bahçeşehir Koleji 
Konferans Salonu’nda 
düzenlendi. Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Garnizon Komutanı 

Albay Halil Gökçe, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 
İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, kurum 
müdürleri, öğretmenler 
ve öğrencilerin katıldığı 
tören saygı duruşu 

ve İstiklal Marşı ile 
başladı. Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatının ve 
fikirlerinin anlatıldığı 
program, şiirler, oratoryo 
gösterileri ile devam 
etti. Akabinde İstiklal 
Marşını güzel okuma 
yarışmalarında derece 
giren öğrencilere 
ödüllerin takdim 
edilmesi ile program son 
buldu. - Berkay Göcekli

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Köyceğiz’de 
düzenlenecek yarışlar 
için Kano Federasyonu 
Başkanı Alper Cavit 
Kabakçı, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan’ı makamında 
ziyaret etti. Kabakçı, 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak ve 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, Köyceğiz’de 
30-31 Mart -01 Nisan 
2022 tarihleri arasında 
yapılacak olan Köyceğiz 
Belediyesi Orman 

Şehitleri Bahar Kupası 
ve Milli Takım Seçme 
Yarışları hakkında 
başkanlık makamında 
bir araya geldi. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirten 
Başkan Ceylan, 
nezaketlerinden dolayı 
teşekkür ederek, 
görevlerinde başarılar 
diledi. Kano Federasyon 
Başkanı Alper Cavit 
Kabakçı da yaptığı 
konuşmada; “Yılın 
6 ayı Köyceğiz’de 

Milli Takımımız 
ile faaliyetlerde 
bulunmaktayız. 
Federasyon olarak 
burada bulunmaktan 
memnuniyet 
duyuyorum.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Orman şehitleri anısına kano yarışları düzenlenecek

Çanakkale boğazında seyre-
den gemiler seyir defterler-
ine “ Çanakkale Boğazından 
geçildi “ diye yazmazlar. 
ÇANAKKALE BOĞAZ-
INDAN ÇIKILDI yazarlar. 
Tüm dünya bilir ki ÇANAK-
KALE GEÇİLMEZ..
Çanakkale de Türk evlatları 
Emperyalistlere ilk tokatı  
atmışlardır. 
TEKNOLOJİYE  karşı 
İNANCIN ve İMANIN 
ZAFERİDİR.. ÖLÜMÜN 
çok olduğu ama İNSAN-
LIĞIN DİRİLDİĞİ bir 
ZAFERDİR..
Ölümden korkmayan,  Şehit 
olmak için dua eden, hatta 
ölmeden kendi cenaze nama-
zlarını kılan, gözünü kırp-
madan Şehit olmaya koşan, 
kahraman Mehmetçiklerin 
DESTANIDIR..
Edebin, Ahlakın, İnsanlığın, 
Hakkın ve Helalin , harama ,  
ahlaksızlığa, sömürüye karşı 
GALİP GELDİĞİ ve TARİH 
YAZDIĞI SAVAŞTIR..
ÖLDÜ DENİLEN TÜRK 
MİLLETİNİN DİRİLDİĞİ 
ve DESTAN YAZDIĞI 
ZAFERDİR..
Annelerin ve babaların evlat-
larını “ beni ŞEHİT anası, 
babası yap “ diyerek cepheye 
gönderdiği, bir çok evden,  
birkaç şehidin çıktığı, 

Türkiye’nin bir çok ilinin 
liselerinin, savaşa giden 
talebeler yüzünden MEZUN 
VEREMEDİĞİ, Doktor ve 
Mühendis yetiştiren okullar 
başta olmak üzere bir çok 
okulun AYDIN ve VATAN-
SEVER evlatlarının savaşa 
koştuğu,  TÜRK İNSANI-
NIN YETİŞMİŞ AYDIN 
KADROLARININ VATAN 
İÇİN KENDİSİNİ FEDA 
ETTİĞİ bir ZAFERDİR…
Yoklukların ve fakirliğin , 
zenginliğe ve varlığa  karşı 
KAZANDIĞI BİR ZAFER-
DİR.. DÖNMEYİ DÜŞÜN-
MEYENLERİN ve ŞEHİT 
OLMAYA AND İÇMİŞLER-
İN ZAFERİDİR..
Yaralı düşman askerini 
“bununda bekleyen anası, 
atası, karısı , çocuğu vardır 
“ diyerek savaş alanında 
kucakladığı gibi DÜŞMAN 
SİPERLERİNİN ÖNÜNE 
kadar götürüp, yaralı düşman 
askerini bırakan, esir aldığı 
düşman askerini kendi aç 
kaldığı halde esir aç kal-
masın diye yemeğini  esir 
düşman askerine veren,  İN-
SANLIĞIN ZİRVESİNDE 
Kİ TÜRK EVLADININ  
“ İNSANLIK DESTANI 
YAZDIĞI “  ZAFERDİR…
Şehit sayısının bile tam 
olarak tespit edilemediği, 

gerisinde binlerce yetim, 
dul, boynu bükük annel-
er, babalar ve kardeşlerin  
bırakıldığı, savaştan geriye 
sağ olarak dönenlerinin 
ÇOLAK, TOPAL, KÖR  
gibi lakapları ömür boyu 
ŞEREFLE TAŞIDIĞI nesil-
leri geride bırakan ZAFER-
DİR…
ÇANAKKALE RUHUNU 
anlamayanlara ÇANAK-
KALE ZAFERİ ANLATI-
LAMAZ ve ANLAMASI 
BEKLENEMEZ..  
Her şeyden de önem-
lisi ÇANAKKALEDE 
YAŞANANLARI ANLAT-
MAYA “ KELİMELER YE-
TERLİ GELMEZ “  çünkü ; 
ÇANAKKALE DE yaşanan-
lar 2X 2 : 4 değil  2x2 : 5 
OLDUĞU ANLARDIR… 
AKIL ile anlatılıp, anlaşıl-
maz. GÖNÜL İŞİDİR..
İNANÇ İŞİDİR… MİLLET 
OLMANIN ZİRVESİDİR.. 
AYRILIKLARIN, FARKLI-
LIKLARIN atılıp, BİR OL-
UNDUĞU, ZALİMLERİN 
KARŞISINDA “TÜRK OL-
UNDUĞU “   AL BAYRAK 
UĞRUNA KANLARIN 
ve CANLARIN FEDA 
EDİLDİĞİ ZAFERDİR…
Ne yazsam, ne söylesem 
anlatmaya kafi gelmez. 
Tüm yüce duygularımla en 
kalpten tüm şehitlerimizi 
ve gazilerimizi Şükranla ve 
minnetle selamlıyorum. Rab-
bim hepsinden razı olsun..

Sezgin Yıldırım

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ve 
GAZİLERİNE 
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VATAN SİZE MİNNETTARDIRVATAN SİZE MİNNETTARDIR
ALİM
UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı

Ortaca Devlet Hastanesinde 
yapılan greve beraberinde 
CHP Muğla Milletvekili 
Burak Erbay, CHP ve İYİ 
Parti ilçe yöneticileri ile 
katılan Tezcan, “Sağlık 
emekçilerimiz tüm yurtta 
olduğu gibi Ortaca’da da hak 
aramak için greve gittiler. 
14 Mart’ı bayram olarak 
kutlamaları gerekirken ne 
yazık ki gasp edilen hakları 
yüzünden grev yaparak 
geçiriyorlar.” dedi.
Tezcan, şunları söyledi; 
“Sağlık emekçilerimiz özlük 

haklarının iyileştirilmesini, 
şiddetin önlenmesini 
beklerken, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
‘Varsın giderlerse gitsinler’ 
açıklamasıyla karşılaştılar. 
Ülkemiz, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün; ‘Beni 
Türk Hekimlerine emanet 
edin’ sözünden, ‘Varsın 
giderlerse gitsinler’ sözünün 
söylendiği günleri yaşıyor. 
Pandemide, ‘hakkınız 
ödenmez’ dediğimiz sağlık 
emekçilerimizin talep 
ettikleri hakları bir an 

önce verilmelidir. Bugün 
de sağlık emekçilerimizin 
başlattıkları grevde Ortaca 
Devlet Hastanesi önünde 
onlarla birlikteyiz ve destek 
veriyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak gecesini 
gündüzüne katarak 
özveriyle çalışan sağlık 
emekçilerimizin 14 Mart 
Tıp Bayramını kutluyor, hak 
arayışları için başlattıkları 
ülke genelindeki grevde 
yanlarında olduğumuzu 
bildiriyoruz.”
- Cihat Cura

Tezcan: “Sağlık emekçilerimizin yanındayız”
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, tüm yurtta grev yapan sağlık 
çalışanlarının yanlarında olduklarını açıkladı.

Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
uygulamaya 
konulan “Meslek 
Lisesi Öğrencileri 
Ailelerimizle 
Buluşuyor” projesi 
kapsamında Ahmet 
Ateş Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri ile 
öğretmenleri engelli 

bireyleri ve ailelerini 
ziyaret ediyor.
Öğrenciler 
engelli bireylerin 
yaşadığı evlerin 
temizlik, bakım 
ve onarımlarını 
gerçekleştirdi. 
Projesi kapsamında 
Cumhuriyet 
Mahallesi 
sakinlerinden 

Türkan Yanık için 
okulun yiyecek 
içecek hizmetleri 
alan öğrencileri ve 
öğretmenleri yemek 
yaptı. Okulun, ağaç 
işleri öğrencileri ve 
öğretmeni mutfak 
dolabı menteşesi 
değiştirdi. Güzellik 
ve saç bakım alanı 
öğrencileri ve 

öğretmeni saç kesimi 
yaptı. Elektrik 
alanı öğrencileri ve 
öğretmeni ampul 
değiştirip, bozuk 
elektrik prizini tamir 
etti. Okulun rehber 
öğretmeni engelli 
yaşamı kolaylaştırıcı 
önlemler konusunda 
yardımcı oldu.
- Berkay Göcekli

Meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı proje
Ortaca’da “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi 
kapsamında lise öğrencileri engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret 
ederek evlerindeki eksikleri giderdi.
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MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1573889RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESI MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ   

  1 Muğla Ortaca
Sarıgerme  
Cumhuriyet 

Meydanı
6 m² ATM Yeri TAM ATM Yeri 6 m² ATM YILLIK 

20.000,00 1.800,00 10:00

2 Muğla Ortaca Eskiköy
Karadağ Cad. 133 90 m² Mesken TAM Mesken 90 m²’lik mesken AYLIK

500,00 540,00 10:10

3 Muğla Ortaca Dalyan Maraş 
Caddesi 22 I 14 m² Dükkan TAM Dükkan 14 m²’lik dükkan AYLIK

1.900,00 3.420,00 10:20

4 Muğla Ortaca Dalyan Maraş 
Caddesi  22  H 64 m² Dükkan TAM Dükkan 64 m²lik dükkan AYLIK

4.000,00 7.200,00 10:30

5 Muğla Ortaca
Terzialiler 

Cengiz Topel 
Caddesi

4 25 m² Dükkan TAM Dükkan 25 m²’lik dükkan AYLIK
2.000,00 3.600,00 10:40

6 Muğla Ortaca
Terzialiler 

Cengiz Topel 
Caddesi

6 25 m² Dükkan TAM Dükkan 25 m²’lik dükkan AYLIK
2.000,00 3.600,00 10:50

7 Muğla Ortaca Cumhuriyet 
338 sokak 14 135 m² Kantar Yeri TAM Kantar Yeri 135 m² kantar 

yeri
AYLIK
400,00 1.440,00 11:00

8 Muğla Ortaca
Terzialiler 

Cumhuriyet 
Meydanı

16/111 22 m² Büro TAM Büro 22 m²’lik büro AYLIK
550,00 990,00 11:10 

9 Muğla Ortaca
Karaburun 
Cevat Şakir 

Caddesi
40 60 m² Büfe ve Çay 

Ocağı TAM Büfe ve Çay 
Ocağı

60 m²’lik büfe ve 
çay ocağı

AYLIK
750,00 1.350,00 11:20

10 Muğla Ortaca Cumhuriyet 
338. Sokak 14 750 m² Depo Yeri TAM Depo Yeri 750 m²’lik depo 

yeri
AYLIK

1.600,00 5.760,00 11:30

11 Muğla Ortaca

Terzialiler 
Cumhuriyet 
Caddesi 2 

nolu iş hanı

59/202 35 m² Büro TAM Büro 35 m² lik büro AYLIK
 700,00 760,00 11:40

12 Muğla Ortaca Dalyan Maraş 
Caddesi 15 50 m² Dükkan TAM Dükkan 50 m² lik dükkan AYLIK 

1.500,00 1.620,00 11:50

13 Muğla Ortaca Cumhuriyet 
338. Sokak 14/22 100,50 m² Çay ocağı yeri TAM Çay Ocağı 

Yeri
100,50 m² lik çay 

ocağı yeri
AYLIK
300,00 1.080,00 12:00

14 Muğla Ortaca Dalyan Atatürk 
Bulvarı 7/A 17 m² Dükkan TAM Dükkan 17 m² lik dükkan AYLIK

2.600,00 4.680,00 12:10

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik 
2. Adli sicil belgesi.
3. Kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1.İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C)ORTAK BELGELER:
1.Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4. İmza sirküleri,Vergi levhası.
5.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7.Tebligat için adres beyanı.
8.Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9.Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın 
yatırıldığına dair makbuz.)
10.Şartname satın alındığına dair makbuz.
D)Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya 
Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4.Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 50.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6.18,19,20,21 sıra numaralı taksi durağı ofisi, minibüs durağı ofisi için kooperatif, birlik veya adi ortaklık olarak başvurulabilecek, bireysel başvuru kabul edilmeyecektir.
7.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 04.04.2022 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
10.Taşınmazların aylık veya  yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
11.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 18.03.2022 ilan olunur. Ortaca Belediye Başkanlığı

1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 14 adet taşınmaz ve 1 (bir) adet iş makinasının, 
05.04.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu 
(Encümen) huzurunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile taşınmazlar kiraya verilecek, iş makinası 2886 Devlet İhale 
Kanununun 45-35. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılacaktır.

SIRA 
NO PLAKA MARKA DURUMU RENGİ CİNSİ MODELİ MUHAMMEN BEDEL (₺) 

KDV HARİÇ
GEÇİCİ 

TEMİNAT (₺) İHALE SAATİ

1 48 00 10 008 ZOOMLION ÇALIŞIR BEYAZ GREYDER 2010 260.000,00 7.800,00 12.20
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Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün, son üç yılın 
değerlendirmesini yaptı. 
Başkan Gürün döviz 
kuru dalgalanmasından 
kaynaklı borçlarının 
1 milyar lira arttığını 
belirtirken, Muğla’ya 
en fazla yatırım yapan 
kurum olduklarını 
açıkladı.   

“MUĞLA’YA 3 
MİLYAR 45 MİLYON 
LİRALIK YATIRIM 

YAPTIK” 
2019-2021 yılları 
arasında Muğla’dan 
toplanan verginin 12 
milyar 787 milyon 
TL olduğunu belirten 

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün, “Muğla’nın bu 
ödediği vergiye karşılık 
hükümetin Muğla’ya 
yaptığı yatırım miktarı 
853 milyon 846 bin 
TL. Toplanan verginin 
Muğla’ya yatırım 
oranının ise yüzde 6,48. 
Bugüne kadar Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak Muğla’ya 
yaptığımız yatırım 

miktarı 3 milyar 45 
milyon TL. Bunun 2 
milyar 277 milyon 700 
bin lirası yatırım, 767 
milyon 627 bin lirası ise 
ödenen borç” dedi. 

“DEVAM EDEN 
YATIRIMLAR 

TOPLAMI 1 MİLYAR 
702 BİN LİRA” 

 Muğla genelinde 
projelendirilen ve devam 
eden yatırım toplamının 
1 milyar 702 milyon 
lira olduğunu belirten 
Başkan Gürün, “Bodrum 
altyapı için 1 milyar 46 
milyon, Fethiye altyapısı 
için 237 milyon, Ula alt 
ve üst yapı için 66 milyon 
ve Kavaklıdere altyapı 
için 11 milyon liralık 
yatırımımız var” dedi. 
 PROJELENDİRİLEN 
YATIRIMLAR 
 Projelendirilen ve 
yapımına başlanan alt 
yapı yatırımlarından 
Milas Ören Mahallesi 
kanalizasyon ve İleri 
Biyolojik Arıtma 
Tesisinin ihalesinin 20 
Nisan’da yapılacağı 
belirten Başkan Gürün, 
“Bu yatırım 240 milyon 
lira. Milas, Bozalan, 
Çökertme ve Türkevleri 
İçme Suyu temin 
projesi yatırım bedeli 
25 milyon 500 bin lira. 
Datça Betçe içme suyu 
ilk kazma vuruldu ve 
bunun da yatırım bedeli 
40 milyon lira. Dalaman 
ilçesindeki alt ve üst yapı 
çalışmalarının yatırım 

bedeli de 32 milyon lira” 
dedi. 

MARMARİS’E 
SEL BASKINLARI 

SONRASI BENT 
YAPIMI 

 Başkan Gürün, 
Marmaris’te orman 
yangınları sonrası oluşan 
sel baskınlarına dikkat 
çekerek, sel kapanı 
yapılması gerektiğini 
belirterek, “En hassas 
bölge Marmaris’ti. 
Yerleşim yerlerine yakın 
bölgeler yandı, toprak 
kaygan hale geldi. 
Kesilen kütüklerin hepsi 
derelere indi. Ormanda 
emniyet bantları açıldı, 
onun toprağı da yumuşak 

hale geldi. Bu konuda çok 
uyarı yaptık. En az 41 
adet sel kapanı yapılması 
gerekiyor. Bunun tespiti 
yapıldı. Görev alanımız 
olmadığı halde bir çok işi 
üstlenmek durumunda 
kalıyoruz. Bir derenin 
benim olması için, 
ıslah edilerek bana 
devredilmesi gerekiyor” 
dedi. 

 “MUĞLA’NIN 
TÜM ALTYAPI 
YATIRIMLARI 

İÇİN 10 MİLYAR 
GEREKLİ” 

 Muğla’nın tüm 
altyapı yatırımlarını 
tamamlayabilmesi 
için 10 milyar TL’ye 

ihtiyaç duyulduğunu 
belirten Başkan Gürün, 
“Muğla’nın tamamının 
altyapı yatırımlarını 
tamamlaması için 10 
milyar liraya ihtiyaç var. 
Bu altyapı yatırımları 
Muğla’nın yıllarca 
altyapı sorununu 
çözecek. Fransız 
ajansından 230 milyon 
liralık kredi sözü aldık. 
Bunun bize verilebilmesi 
için kredi notu almamız 
gerekiyordu. Aldık. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyemize Fitch 
tarafından en yüksek 
not olan AAA verildi. 
63,5 milyon Euro’luk 
krediyi almamız, 

Cumhurbaşkanlığı 
tarafından henüz 
onaylanmadı. Alsaydık 
tüm su altyapımızı 
tamamlayacaktık” dedi.  
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Taner 
Yiğit, 2019-2021 
yılları arasında yapılan 
çalışmalar hakkında 
yaptığı sunumda, bugüne 
kadar 17 futbol sahası 
büyüklüğünde 188 bin 
773 m2vahşi depolama 
alanının doğaya 
kazandırıldığını ve bu 
alanlara da 4 bin 550 adet 
fidan dikimi yapıldığını 
açıkladı. Yiğit, “Kültür 

ve sanat alanında 
Muğla kültürünün 
bir parçası olan eski 
tarihi yapılarımızı 
restore ederek gelecek 
kuşaklara aktarılmasını 
sağlıyoruz. Bu kapsamda 
Cemil Toksöz Konağı, 
Datça Çeşmeköy 
Camii, Gözcüler 
Evi, Milas Pınarköy 
Camii restorasyonları 
tamamlandı. Ağa 
Bahçesi konağı, Menteşe 
Saburhane Meydanı, 
Menteşe Meryem Ana 
Kilisesi ve Yatağan 
Osman Hamdi Bey 
Konağı restorasyon 
çalışmaları devam 
ediyor” dedi. - Bülten

Başkan Gürün: “Muğla’nın altyapısı için 10 milyar TL gerekli”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’ya bugüne kadar 3 milyar 45 milyon lira ile en fazla yatırım yapan 
kurum olduklarını, Muğla’nın tüm altyapı sorununun çözümü için 10 milyar TL’ye ihtiyaç olduğunu açıkladı.



8 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ18 Mart 2022 Cuma


