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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

BEL FITIĞININ NED-
ENLERİ VE BELİRTİL-

ERİ NELERDİR?

2’de‘Orman işçileri şehit sayılmalı’
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay:

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Dünya Ormancılık 
Günü ve Orman Haftası ile ilgili açıklamada bulundu. Orman 
çalışanlarının gününü kutlayan Erbay, “Ormanlarımız milli 
değerlerimiz, milli varlığımızdır. Ormanlarımız vatandır. 
Ormanlarımızı korumak için canla başla mücadele eden tüm 
ormancılarımızın Dünya Ormancılık Günü’nü kutluyorum.” 
dedi. Erbay, orman yangınlarına karşı mücadele ederken 
hayatını kaybeden orman çalışanlarının da şehit sayılması ve 
ailelerinin şehitlik haklarından yararlanmasını sağlamak için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verdiğini açıkladı. 

Dünya’da yaşanan 
küresel ısınma ve 
iklim krizinin en 
önemli sorunlardan biri 
olduğunu vurgulayan 
Erbay, bu krizin ve 
emisyon salınımının 

çaresinin orman 
varlığını arttırmak 
olduğunu söyledi. 
Orman yangınları 
ile mücadele ederken 
hayatını kaybeden orman 
çalışanlarının şehit 

sayılmaları ve ailelerinin 
şehitlik haklarından 
yararlanması için 
TBMM’ye kanun teklifi 
verdiğini açıklayan 
CHP’li Erbay şunları 
kaydetti... -6

Süper Amatör’de şampiyon Ortaca
Ortaca Belediyespor Süper Amatör Lig Play-Off grubunda bitime bir hafta 
kala şampiyonluğu garantiledi.

Muğla Süper 
Amatör Lig Play-
Off Grubu 5. hafta 
mücadelesinde lider 
Ortaca Belediyespor 
ile ikinci sırada 
yer alan Düğerek 
Güneşspor karşı 
karşıya geldi. -6

Aşık Veysel Ortaca anıldı
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Ortaca’da, Aşık 
Veysel’i anma etkinliği 
düzenlendi. Sanatçı 
Ender Balkır, 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Konservatuarı 
orkestra ekibi eşliğinde 
Aşık Veysel’in 
türkülerini 
seslendirdi. -5

Mesleki yeterlilik 
sınavları Ortaca Esnaf 

Odasında yapılıyor 
Ortaca Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasında 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavları 
başladı. Ortaca Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasında 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavları 
başladı -3

Ortaca’da 
uyuşturucu 
operasyonu

Ortaca’da narkotik 
ekiplerince 
gerçekleştirilen 
operasyonda gözaltına 
alınan 3 kişiden 2’si 
tutuklandı. -2

Hayati 
Ercedoğan adına 

hatıra ormanı

Ortaca’da iş kazasında 
hayatını kaybeden 
orman personeli Hayati 
Ercedoğan anısına hatıra 
ormanı oluşturuldu. -3

Maraş Caddesinde 
işletmelerin 

uyması gereken 
kurallar

Ortaca Belediyesi 
düzenleme 
çalışmalarının devam 
ettiği Dalyan Mahallesi 
Maraş Caddesi ile ilgili 
işletmelerin uyması 
gereken kuralları 
yayınladı. -4



Baharın gelmesiyle 
birlikte hava sıcaklığının 
bir artıp bir düşme-
si bahar yorgunluğu 
yaşamanıza neden 
oluyor. Halsizlik, baş 
ağrısı, bitkinlik gibi 
semptomlarla kendini 
gösteriyor. Özellikle bu 
dönemlerde herkesten 
sıklıkla duyduğum ener-
jim çok düşük hiçbir şey 
yapmak istemiyorum. 
Bu dönemde alkol ve 
sigara tüketimi, iş stresi, 
fiziksel aktivite azalığı 
ve sağlıksız beslenme 
de bahar yorgunluğunu 
tetikler.
Size baharı daha zinde 
ve enerjik geçirmeniz 
için bazı beslenme öner-
ileri…
•Düzenli olarak su 

tüketin. Su içmek için 
susama hissini bekle-
meden en az 2-2.5 litre 
su tüketmeye çalışın. 
Suyu tek başına tüket-
meniz zor geliyorsa içine 
meyve, çubuk tarçın, 
karanfil, nane ekleyerek 
tüketebilirsiniz. Çay, 
kahve gibi içecekler asla 
su yerine geçmez. Ak-
sine bu içecekler vücut 
suyunu azaltabilir.
•Güne mutlaka kah-
valtıyla başlayın. Her 
mevsim de olduğu gibi 
baharda da güne mutlaka 
kahvaltıyla başlayın. 
Sabah yaptığınız dengeli 
bir kahvaltı vücut 
direncinizi korur ve size 
enerji verir.
•Yeterli ve düzenli 
uyuyun. Özellikle mev-

sim değişikliklerinde 
yeterli uyku almadığınız 
zaman yorgunluk ve hal-
sizlik şikayetleriniz artar. 
Bu yüzden her gün en 
az 7 saat düzenli olarak 
uyumaya çalışın.
•Tatlı krizlerinizi masum 
atlatmaya çalışın. Mev-
sim geçişlerinde enerji 
düşmesi, halsizlik sizi 
tatlı tüketmeye yönelte-
bilir. Glisemik indeksi 
yüksek olan gıdalar 
tüketmeniz halsizlik ve 
uyku halinizin artmasına 
neden olur. Bu yüzden 
bu isteğinizi daha 
masum olan örneğin 
yoğurt+ meyve+ tarçın 
gibi bir alternatifle 
karşılamaya çalışın. Bu 
durumda kan şekeriniz 
daha dengeli olur ve 
kendinizi daha zinde 
hissedersiniz.
•Düzenli olarak fiziksel 
aktivite yapmaya çalışın. 
Düzenli olarak haftada 
en az 3 gün yaklaşık 

45 dakika tempolu 
yürüyüşler bahar yorgun-
luğunuzun azalmasına 
yardımcı olur.
•Mevsimine uygun sebze 
ve meyveler tüketin. 
Bahar ayları mevsim 
geçişi olduğu için 
hastalıklara yakalanma 
riskiniz artar. Bunun için 
de bağışıklık sistem-
inizi güçlendirmeniz 
şart. Mevsim meyve 
ve sebzelerini yeterli 
ve dengeli bir şekilde 
beslenmenize ekleyin.
•Probiyotiklere yer açın. 
Sağlıklı bir bağırsak de-
mek güçlü bir bağışıklık 
sistemi demek. Bu 
yüzden bahar aylarında 
probiyotik yoğurt ve 
kefiri beslenmenize ekle-
yin. Gerekli durumlarda 
bir uzmana danışarak 
saşe ya da kapsül olarak 
probiyotik takviyesi 
alabilirsiniz.
•Güneş ışınlarını değer-
lendirin. Bahar mevsi-

minde güneşin kendini 
göstermesini fırsat bilip 
D vitamini seviyeler-
iniz için 15-20 dakika 
güneşlenin.
•Dört besin grubunu da 
içeren öğünler tüketin. 
Süt ve süt ürünleri, et ve 
et grubu besinler, tam 
tahıllı besinler ve taze 
meyve-sebzeleri içeren 
gün içerisinde yeterli ve 
dengeli olarak tüketmeye 
çalışın. Gördüğünüz gibi 
bahar aylarını sağlıklı ve 
dengeli beslenerek daha 
zinde ve enerjik geçire-
bilirsiniz. Bu süreçte 
özellikle reklamlarda 
gördüğünüz vitamin ve 
mineralleri bilinçsizce 
almayın. Mutlaka bir 
hekim kontrolünde kan 
değerlerinize bakılarak 
gerekli görülürse almaya 
çalışın.

BAHAR YORGUNLUĞU VE 
BESLENME

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

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 

YIL: 28 SAYI: 3807 25 MART 2022 CUMA
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Bel fıtığı disklerin 
içinde bulunan su 
miktarının ve yüklere 
karşı 
koyabilme yeteneği-
nin azalması diskin 
dışarıya doğru 
taşmasına neden olur.
Tekrarlayıcı hare-
ketler ve ağır yük 
kaldırma ile diskin 
ani bir gerilime 
maruz kalması bel 
fıtığı oluşmasında-
ki başlıca nedenler 
arasındadır.Hareketsiz 
yaşam,travma,obezite,
kötü postür gibi fak-
törler de bel fıtığına 
sebep olur.

Bel fıtığının belirtil-
eri,fıtığın seviyesine 
göre hastadan hastaya 
farklılık gösterebilir.
Genellikle görülen 
belirtileri şunlardır: 
Belden kalçaya ve 
bacağa doğru yayılan 
ağrı.
Bacaklarda veya 
ayaklarda oluşan 
uyuşma.
Hareketlerde kısıtlılık.
Bacak kaslarında 
güçsüzlük. Yürüme 
mesafesinin azalması. 
İdrar ve gaita kon-
trolünde azalma.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEL FITIĞININ NEDENLERİ 
VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zayi 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Mahmut Şıh - Yabancı Kimlik No: 99413622848

Ortaca’da çıkan yangında 
bir ev kullanılamaz hale 
geldi. Yangın, Fevziye 
Mahallesi’nde öğle 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ü.K.’ya ait evin 
ikinci katında henüz 
bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Alevleri 
fark eden ev sahipleri 
durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne bildirdi. 
İhbar üzerine bölgeye 
itfaiye, polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine 
gelen Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Dalaman 
itfaiye Grup Amirliği’ne 
bağlı ekipler yangına 

müdahale ederek 
söndürdü. Yangında can 
kaybı ve yaralananın 
olmaması teselli kaynağı 
olurken, evde büyük 
çapta maddi hasar oluştu. 
Elektrikli ısıtıcıdan 
çıktığı iddia edilen 
yangının çıkış nedeninin 
belirlenmesi için çalışma 
başlatıldı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
- İHA

Ortaca’da yangın çıkan ev 
kullanılamaz hale geldi

Ortaca’da narkotik 
ekiplerince 
gerçekleştirilen 
operasyonda gözaltına 
alınan 3 kişiden 2’si 
tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre; 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan 
çalışmalarda B.D., 
B.P. ve Ş,Y. isimli 
şahısların Ortaca 
ilçesinde uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
bilgisi üzerine şahıslara 
yönelik operasyon 
düzenlendi. 

Yapılan adli 
aramalarda, yüklü 
miktarda uyuşturucu 
madde ve uyuşturucu 
madde satışı yapıldığına 
dair suç unsurları ele 
geçirildi. 
3 şüpheli uyuşturucu 
ticareti suçundan 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
B.D., B.P. ve Ş,Y., 
adliyeye sevk edildi. 
Şüpheli şahıslardan 
B.D. ve B.P. 
çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı.
- Cihat Cura

Ortaca’da uyuşturucu operasyonu
Dalaman narkotik timleri uyuşturucuya geçit verilmiyor

Dalaman ilçesinde 
polisin yaptığı 
uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan bir kişi 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklanarak 
ceza evine gönderildi.   
Edinilen bilgiye göre, 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan saha 
çalışmalarında Dalaman, 
Köyceğiz ve Ortaca 
ilçelerinde uyuşturucu 
madde ticareti yaptığı 
tespit edilen M.E.A 

isimli şahıs yapılan 
operasyonla yakalandı. 
Yapılan aramalarda 
piyasa değeri yüksek 
metamfetamin ve 
uyuşturucu madde 
satışında kullanılan 
hassas terazi ele 
geçirildi. M.E.A isimli 
şahsa uyuşturucu 
madde ticareti yapmak 
suçundan işlem yapıldı. 
Adliyeye sevk edilen 
şahıs çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza evine 
gönderildi.
- Cihat Cura

Narkotik timleri 
uyuşturucuya geçit vermiyor   

Ortaca’da, 18 Mart 
Şehitleri Anma ve 
Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 107.
yıldönümü programı, 
Demokrasi ve 
Şehitler Meydanı’nda 
gerçekleşti. Tören 
çelenklerin Atatürk 
Anıtına bırakılması ile 
başladı, akabinde saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı 
okundu. Günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşma yapıldı. 

Törene, Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Garnizon 
Komutan Vekili 
Deniz Albay Ahmet 
Emre İnal, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, kurum 
müdür ve temsilcileri, 
gaziler, şehit yakınları, 
vatandaşlar ile 
öğrenciler katıldı.
Törenin ardından ilçe 

protokolü tarafından 
şehitlik ziyaret edilerek, 
Şehit Ünal Daka’nın 
mezarına çiçek bırakıp, 
dua edildi. 18 Mart 
programı gerçekleşen 
oratoryo, şiir, koro ve 
18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü 
etkinliklerinde dereceye 
giren öğrencilere 
ödüllerinin verilmesi ile 
son buldu. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da 18 Mart töreni düzenlendi

Tutuklama, yakalama, 
gözaltı ve elkoyma gibi 
tedbirler ceza hukukun-
da “koruma tedbirleri” 
olarak adlandırılmak-
tadır. Koruma tedbirleri, 
kişilerin anayasal 
haklarını kısıtladığı için 
uygulanması sıkı şart-
lara bağlı olup orantılı 
ve ölçülü şekilde yerine 
getirilmelidir. Aksi 
halde koruma tedbirinin 
haksız uygulanması söz 
konusu olabilecektir. 
Yine, adli makamlar 
tarafından yukarıda 
sayılan koruma ted-
birlerinden biri uygu-
lanmış ancak neticede 
şüpheli veya sanığın 
suçu işlemediğine karar 
verilmişse; uygulanan 
koruma tedbirlerinin 
de haksızlığı gündeme 
gelecektir. Ne yazık ki 
ülkemizde de haksız 
yere hakkında gözaltı 
veya tutukluluk kararı 
verilmiş ancak son-
rasında savcılık tarafın-
dan takipsizlik veya 
mahkeme tarafından 
beraat kararı verilen 
birçok kişi bulunmak-
tadır.
Somut örnek vermek 
gerekirse; adli maka-
mlar tarafından haksız 
bir şekilde üstü veya 
evi aranan, gözaltına 
alınan, tutuklanan, 
el koyulan eşyaların 
korunması için gerekli 
tedbirler alınmayan 
ya da eşyaları süresi 
içerisinde iade edilmey-
en, makul sürede 
yargılanmayan kişiler; 
haksız koruma ted-
birleri nedeniyle maddi 
ve manevi tazminat 
talep etme hakkına 
sahiptir. Bu yazımızda 
da bahse konu tazminat 
davasının hangi şartlar 
altında açılabileceğin-
den bahsedeceğiz. 
Koruma tedbirleri 
nedeniyle tazminat 
davası, 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 141. mad-
desinde düzenlenmiştir.  
İlgili maddeye göre, 
suç soruşturması veya 
kovuşturması sırasında;
•Kanunlarda belirtilen 
koşullar dışında yakala-
nan, tutuklanan veya tu-
tukluluğunun devamına 
karar verilen,
•Kanuni gözaltı süresi 
içinde hakim önüne 
çıkarılmayan,
•Kanuni hakları 
hatırlatılmadan veya 
hatırlatılan haklarından 
yararlandırılma isteği 

yerine getirilmeden 
tutuklanan,
•Kanuna uygun olarak 
tutuklandığı hâlde 
makul sürede yargıla-
ma mercii huzuruna 
çıkarılmayan ve bu süre 
içinde hakkında hüküm 
verilmeyen,
•Kanuna uygun olarak 
yakalandıktan veya 
tutuklandıktan sonra 
haklarında kovuştur-
maya yer olmadığına 
veya beraatlerine karar 
verilen,
•Mahkûm olup da 
gözaltı ve tutukluluk-
ta geçirdiği süreleri, 
hükümlülük sürelerin-
den fazla olan veya 
işlediği suç için kanun-
da öngörülen cezanın 
sadece para cezası 
olması nedeniyle zo-
runlu olarak bu cezayla 
cezalandırılan,
•Yakalama veya tu-
tuklama nedenleri ve 
haklarındaki suçlamalar 
kendilerine, yazıyla 
veya bunun hemen 
olanaklı bulunmadığı 
hâllerde sözle açıklan-
mayan,
•Yakalanmaları veya 
tutuklanmaları yakın-
larına bildirilmeyen, 
i) Hakkındaki arama 
kararı ölçüsüz bir şekil-
de gerçekleştirilen,
•Eşyasına veya diğer 
malvarlığı değerlerine, 
koşulları oluşmadığı 
halde elkonulan veya 
korunması için gerekli 
tedbirler alınmayan ya 
da eşyası veya diğer 
malvarlığı değerleri 
amaç dışı kullanılan 
veya zamanında geri 
verilmeyen,
•Yakalama veya tu-
tuklama işlemine karşı 
Kanunda öngörülen 
başvuru imkanlarından 
yararlandırılmayan,
kişiler, maddi ve mane-
vi her türlü zararlarını 
talep edebilecektir. 
Haksız koruma ted-
birleri nedeniyle 
açılacak olan bu davada 
Maliye Hazinesi davalı 
olarak gösterilecek-
tir. Yine, bu davanın 
belli süreler içerisinde 
açılması gerekmekte 
olup daha fazla hak 
kaybına uğramamak ve 
tanınan bu yasal haktan 
faydalanabilmek için 
dava açma süresi başta 
olmak üzere; yetkili ve 
görevli mahkeme ile 
özellikle maddi zararın 
ispatı hususlarına dikkat 
edilmelidir. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

HAKSIZ TUTUKLAMA 
YÜZÜNDEN DEVLETTEN 
TAZMİNAT ALINABİLİR
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Ortaca Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasında, 
Emlak Danışmanlığı, 
Oto Galericilik, Servis 
Aracı Şoförü, Şehir içi 
Toplu Taşıma Otobüs 
Şoförü, Minübüs 
Şoförü, Motosikletli 
Kurye, Araç Temizlik 
ve Yıkama Görevlisi, 
Vale Görevlisi, Otopark 
Görevlisi, Aşcılık, 
Pastacılık, Kebapçılık, 
Pide, Döner, Bar 
Görevlisi, Çamaşırhane 
Görevlisi, Genel Alan 
Görevlisi, Kahve Bar 
Barista Görevlisi, Kat 
Sorumlusu, Ön Büro, 
Servis, Çocuk Gelişimi, 
Masaj Uygulayıcısı, 
Makyaj Uygulayıcısı, 
Epilasyon Uzmanı, 
Protez Tırnak, Bölgesel 
İnceltme, Dövmecilik, 
Mermer Doğaltaş 
Ocakcısı, Tahsiliyeci 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavları 
yapılacak. 

“EMLAK 
DANIŞMANLIĞI 

SINAV HARÇLARI 
AVRUPA BİRLİĞİ 

FONUNDAN 
KARŞILANACAK”

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından 
yetkilendirilen ve 
akredite edilen 
belgelendirme 
kuruluşlarınca yapılan 
emlak danışmanlığı 
sınavlarının, sınav 

harç ücretleri belli 
bir süre ve kontenjan 
dahilinde Avrupa 
Birligi Hibe fonundan 
karşılanacak. Emlak 
danışmanlığı sınavına 
girecek olan adaylar 
önce  bin 550 lira sınav 
harçlarını kendi banka 
hesap numaralarından 
yatıracaklar ve 
sınavlarda başarılı olan 
adayların sınav ücretleri 
banka hesaplarına iade 
edilecek. Başarılı olan 
adaylar sadece MYK 
belge ücreti olan 250 lira 
belge ücretini kendileri 
karşılayacak.

“KONTENJANLAR 
SINIRLI” 

Başvurular icin 
kontenjanların sınırlı 
sayıda ve Avrupa 
Birliği Hibe Fonundan 
ayrılan bütçenin 
sınırlı olduğu yönünde 
bilgilendirildiklerini 
belirten Ortaca 
Esnaf Odası Başkanı 
Hüsamettin Karaşahin, 
bu meslekleri yapmak 
isteyen ve bu sektörlerde 
iş yeri açmak isteyen 
kişilerin bu fırsatı 
iyi değerlendirmeleri 
gerektiğini belirterek; 
“Sınava girecek 
adayların başvuru 
şartları ve detayli bilgi 
için oda personeli 
iletişim kurmaları 
gerekiyor” dedi.
Emlak Danışmanlığı 

Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Sınavı’nın 
özellikle ilköğretim 
mezunları açısından 
önemli olduğuna değinen 
Başkan Karaşahin, 
Türkiye genelinde emlak 
işi ile uğraşan yüz binleri 
yakından ilgilendiren 
yeni yönetmelik ile 
lise şartının resmen 
kaldırıldığını belirtti.
Başkan Karaşahin, 
“Ticaret Bakanlığı 
tarafından yürütülen 
emlak alım satım işi ile 
uğraşanları yakından 
ilgilendiren yeni bir 
yönetmelik geçtiğimiz 16 
Nisan 2021 yılında revize 
ederek da yayımlandı. 
Artık ilköğretim mezunu 
olan herkes emlakçılık 
yapabilecek. Taşınmaz 
Ticareti Yönetmeliği 
Emlak ve gayrimenkul 
sektörüne ilgilendiren 

ve uzun zamandır 
beklenti içinde olan 
ilköğretim mezunlarına 
yönelik yetki belgesi 
verilme hakkı tanındı. 
Sektörde ilkokul 
mezunlarına yönelik 
mağduriyet oluşturan 
uygulama olarak 
anılan yönetmelikteki 
bu uygulama böylece 
giderilmiş oldu” dedi.

“AMACIMIZ ODA 
ÜYELERİMİZİ VE 

GİRİŞİMCİLERİMİZİ 
BU DESTEKLERDEN 

FAYDALANDIRMAK”
Emlak Danışmanlığı 
Sınavına yapılan 
son düzenleme ile 
ilköğretim mezunları 
da katılabilecek.
Başarılı olanlar MYK 
belgelerini alarak diğer 
yükümlülükleri yerine 
getirerek ve belgelerini 
de alarak, emlakçılık 

yapabilecekleri 
gibi emlak ofisi 
de açabilecekler. 
Ticaret Bakanlığınca 
gayrimenkul alım satım 
ticareti ile uğraşan, 
emlakçılık yapanları 
yakından ilgilendiren 
kritik bazı düzenlemeler 
geçtiğimiz aylarda Resmi 
Gazete’de yayımlanarak, 
2021 yılı Taşınmaz 
Ticareti hakkında yeni 
yönetmelikte emlakçılık 
yapabilme şartı 
ilköğretime indirildiği 
kaydedilmişti. Yaşanan 
gelişmenin ardından 
ilköğretim mezunlarının 
da artık başvurabileceği 
sınavlar Ortaca Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasında 
yapılacak. Mesleki 
yeterlilik belgesi için 
başvuruların şahsen 
yapılması gerekiyor. 
- Berkay Göcekli

Mesleki yeterlilik sınavları 
Ortaca Esnaf Odasında yapılıyor  
Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları başladı

Ortaca’da geçtiğimiz 
ay hayatını kaybeden 
orman personeli Hayati 
Ercedoğan anısına 21 
Mart Dünya Ormancılık 
Günü ve Orman Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
hatıra ormanı 
oluşturuldu.  

Ortaca’da 25 Şubat 
tarihinde meydana 
gelen kazada hayatını 
kaybeden arazöz 
operatörü Hayati 
Ercedoğan anısına hatıra 
ormanı oluşturuldu. 21 
Mart Dünya Ormancılık 
Günü ve Orman Haftası 

kapsamında düzenlenen 
fidan dikim etkinliği 
Gölbaşı mahallesi 
Kocabel mevkiinde 
Hayati Ercedoğan 
için oluşturulan hatıra 
ormanında yapıldı. 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, protokol 

üyeleri, Hayati 
Ercedoğan’ın ailesi, 
öğrenciler ve vatandaşlar 
hep birlikte fidan dikti.
Fidan dikimi etkinliğine; 
Kaymakam Meral Uçar, 
Kaymakam Adayı Şule 
Demirtaş, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 

İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, Dalaman 
Orman İşletme Müdürü 
Önder Mutlu, kurum 
amirleri ve çalışanları, 
sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, vatandaşlar, 
öğrenciler katıldı.
- Mehmet Bozkır

Orman işçisi Hayati Ercedoğan adına hatıra ormanı
Ortaca’da iş kazasında hayatını kaybeden orman personeli Hayati Ercedoğan anısına 21 Mart Dünya 
Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.  
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 176 Ada, 65 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, 5. Kat 15 Nolu Bağımsız 
Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Cumhuriyet Caddesi, otel Altın Kum karşısındadır. Ulaşımı kolay çerşi 
merkezine yakındır. Tamamlanmış alt yapıya sahiptir. Belediye, bankalara ve okullara çok yakındır. 
Satışa konu bağımsız bölüm 120,00 m2 alana sahip, 3B yapı sınıfı özelliğinde betonarme karkas yapı 
tarzında inşa edilmiştir. 3 oda, 1 salon, mutfak. banyo ve tuvalet hacimlerinden ibarettir. Duvarları düz 
sıva üzeri saten boya, girişi çelik kapı, iç kapıları Amerikan panel, pencereleri plastik doğrama, oda 
tabanları kısmen seramik, kısmen laminant, ıslak hacimleri seramik kaplamadır. Ana bina dışı düz sıva 
üzeri akrilik bnoyalı, merdivenleri mermer kaplamadır. Asansör vardır.
Adresi   : Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:45 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 605,03 m2  
Arsa Payı   : 12/208
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planında ayrık nizam 6 kat ticari+konut  
     alanı içindedir.
Kıymeti   : 504.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 12/05/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 08/06/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/1987 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.22/03/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1581480Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/1987 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Ortaca’da, Aşık 
Veysel’i anma etkinliği 
düzenlendi. Sanatçı Ender 
Balkır, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Konservatuarı 
orkestra ekibi eşliğinde 
Aşık Veysel’in türkülerini 
seslendirdi. CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren Tezcan, 
“Muğla Büyükşehir 
Belediyemizin Katkılarıyla, 
Aşık Veysel’i Anma etkinliği 
Ender Balkır konseri, Ortacalı 

hemşerilerimizin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirdik. 
Bu güzel etkinliğin Ortaca’da 
gerçekleşmesine vesile olan 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Dr. Osman 
Gürün’e, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Şube Müdürümüz 
Sayın Necati Gümüş’e ve bu 
toprakların değerlerinden Aşık 
Veysel’in eserlerini icra eden 
Sanatçımız Ender Balkır ve 
ekibine teşekkür ederiz.” dedi.

Ortaca’da, Aşık Veysel’i anma etkinliği
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Ortaca’da, Aşık Veysel’i anma etkinliği 
düzenlendi. Sanatçı Ender Balkır, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 
orkestra ekibi eşliğinde Aşık Veysel’in 
türkülerini seslendirdi.

Dünya’nın en önemli 
turizm merkezlerinden 
biri olan Muğla’da, yol 
ağlarının sorumluluğu 
Büyükşehir Belediyesi, 
İlçe Belediyeleri ve 
karayolları olmak 
üzere üç kurumda 
bulunuyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
kendi sorumluluk 
alanında bulunan 
yolların yüzde 98’inde 
yenilene çalışmalarını 
tamamlarken 2014 
yılından bu yana 2 bin 
869 km. asfalt çalışması 
yaptı.  

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNİN 
SORUMLULUĞU 

ALTINDAKİ YOLLAR
  Büyükşehir 
Belediyesinin 
sorumluluğunda 
Bodrum’da 175, 
Fethiye’de 154,30, 
Kavaklıdere’de 
42,10, Menteşe’de 
391,50, Milas’da 
453,50, Ortaca’da 
83,3, Yatağan’da 

161,10, Dalaman’da 
116,5, Datça’da 
63,6, Marmaris’de 
91, Köyceğiz 182,6, 
Seydikemer’de 
343, Ula’da 88,9 
kilometre olmak üzere 
sorumluluğumuzda 
toplamda 2 bin 346,40 
kilometre uzunluğunda 
yol ağı bulunuyor. Bu 
yollarda 2014 yılından bu 
yana 2 Bin 869 km’lik 1 . 
Kat, 2.kat sathi kaplama 
ve sıcak asfalt çalışmaları 
yapıldı.

“YÜZDE 2’LİK 
KISIM KALDI”

  2021 yılı içinde yapılan 
çalışmalar ile yolların 
önemli bir kısmının 
tamamlandığına 
dikkat çekilirken 
“Muğla Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
sorumluluğumuzda 2 
bin 346 kilometre yol 
bulunuyor. Bu yollarda 1. 
Kat sathi kaplama, 2. Kat 
sathi kaplama ve sıcak 
asfalt olmak üzere 2 bin 
869 kilometre asfaltlama 

çalışma yaptık. 
Sorumluluğumuzda 
tamamlanmayan sadece 
yüzde 2’lik kısım 
kaldı. Bunu da en kısa 
sürede tamamlayarak 
vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağız” 
denildi.
 7 İLÇEDE ‘KENTSEL 

TASARIM 
YOLLARI’ PROJESİ 

HAYATA GEÇTİ
  13 ilçenin 7’sinde 
hayata geçen ‘Kentsel 
Tasarım Yolları’ 
projeleri ile modern 
yolların hizmete 
sunulduğu belirtilirken, 
“2014 yılından bu 
yana il genelinde 
yaptığımız ‘Kentsel 
Tasarım Yolları’ projesi 
kapsamında Menteşe, 
Dalaman, Fethiye, 
Milas, Ortaca, Ula ve 
Datça’da çalışmalarımızı 
tamamladık. Yatağan, 
Kavaklıdere ve 
Dalaman ilçemizde ise 
çalışmalarımız devam 
ediyor” denildi. - Bülten

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluğundaki yolların 

yüzde 98’ini yeniledi

Şu günlerde ekonomik 
ve sosyal hayat yönün-
den sıkıntıda olduğu-
muz doğrudur…
Bu kötü şartlara bakarak 
sakın ola ki gelecekten 
umudunuzu kesmeyin. 
Bu günler gelip, geçici 
sıkıntıların yaşandığı 
günlerdir. Sadece bizim 
ülkemiz ve insanımızın 
başında ki dertler de 
değildir. Dünya büyük 
bir değişim süreci 
yaşıyor ve bu yaşanan 
sürecin yıkıcı etkileri 
ile Devletler ve halklar 
sıkıntılı günler geçiriy-
or. Şartlar insanlık için 
daha da ağırlaşacak ama 
bu ağır şartlardan en 
hafif hasar ile kurtu-
lacak ve bu günlerden 
ciddi yara almadan hatta 
bu sıkıntılardan güçle-
nerek çıkacak devletler-
in başında da bizim 
devletimiz olacaktır… 
KADİM TÜRK DEV-
LET AKLI bu günleri 
öngörmüş ve gerekli 
tedbirleri almıştır. Siya-
si gözlükler ve FOR-
MA AŞKI ile olaylara 
bakarsanız beni ve ifade 
etmek istediklerimi 
anlama şansınız olamaz. 
Güneşin doğmadan 
önceki koyu karanlığı 
yaşıyoruz. İnşallah 
sonu aydınlıktır. TÜRK 
GÜNEŞİ DOĞACAK-
TIR… Son yaşananlara 
bakarsanız 
AVRUPA BİRLİĞİ 
DEVLETLERİ-
NİN nasıl sıkıştığını 
görürsünüz. Yıllarca 
Avrupa devletleri çöke-
cek ve kapımıza gelecek 
diye bas bas bağırdık 
ama bunu hamasi 
sözler ve hayalcilik ile 
suçlayan bir güruh ile 
karşılaştık. SÖYLE-
DİĞİMİZ GÜNLE-
RDEYİZ. Düne kadar 
kapılarında beklet-
tikleri, horladıkları, 
dışladıkları TÜRKİYE 

dışında NEFES ALA-
CAK KANALLARI 
KALMADI. O nedenle 
de Avrupa devletleri-
nin liderleri Ankara’ya 
ard arda gelmeye 
başladılar.. daha da 
uzun süre kapımızı 
aşındıracakları artık 
belli olmuştur. Son 
yaşananlar ile Avrupa 
SAVAŞ tehlikesi ile 
karşı karşıya kaldığında 
kendisini savunacak bir 
ordusunun olmamasın-
dan dolayı BEKA SO-
RUNU ile karşı karşıya 
kaldıklarını ve 
TÜRKİYEDEN BAŞ-
KA SEÇENEKLER-
İNİN OLMADIĞI 
ortadadır. 
YENİ DÜNYA DÜZE-
NİNİN MERKEZİNDE 
TÜRKİYE VAR.
Çok büyük bilgiye ge-
rek kalmadan yaşanan-
ları takip, edip izleyen 
kişiler 
TÜRKİYENİN DÜN-
YA DEVLETLERİ 
İÇİNDE YÜKSELEN 
GÜCÜNÜ ve İTİBARI-
NI GÖRÜRLER..
BOR ve TORYUM 
GELECEĞİN UZAY 
TEKNOLOJİ MAD-
ENLERİDİR ve Dünya 
rezervlerinin Yüzde 
sekseni Türkiye’dedir. 
Ülkemiz çok büyük ze-
nginliğin üzerinde otur-
maktadır. Bu madenleri 
işleme ile ilgili tesisler 
kuruldu ve inşallah 
ekonomimize katkısı 
2023 yılından itibaren 
olmaya başlayacaktır. 
Bu madenler ile ilgili 
çalışma yapan bir çok 
ilim adamı evladımızı 
şehit verdiğimiz her-
kesin bildiği konudur. 
Türkiye’yi bu alanda 
çalışma yapmasını 
engelleyemediler. 
Bedellerini evlatlarımız 
canı ile ödedi ama 
ülkemizin de bu alanda 
büyük ilerleme yap-

masını sağladılar. 
Son dönemde Türkiye 
TEKNOLOJİ alanın-
da büyük gelişmeleri 
yaşıyor ve ortaya çıkan 
ürünlerini tanıtıyor ama 
yüksek sesle söylenen-
ler, dünyaya marka 
vuran son dönemde ki 
Türk teknolojileri, daha 
açıklanmayı bekleyen 
teknolojik ürünlerin 
yüzde yirmisi .. Ge-
leceğimiz aydınlık kı-
sacası.. sadece bunların 
ekonomimize  katkı 
yapacakları zamanı bek-
liyoruz.. 2023 çok farklı 
olacak.. Türkiye’nin 
yurt dışı çalışmalarını 
ve hamlelerini takip 
edin lütfen. Çok önemli 
alanlarda yurt dışında 
faaliyetler yapıldığını 
göreceksiniz.  Afrika, 
Asya ve Avrupa dev-
letlerinin liderleri sa-
dece askeri sebeplerden 
mi Türkiye’nin kapısını 
çalıyor dersiniz..? 
TÜRK DEVLETLER 
TEŞKİLATI ve İS-
LAM DEVLETLER 
TEŞKLİLATI men-
subu ülkelerin Nüfus 
sayılarını toplayınca 
yaklaşık üç milyarlık 
nüfusa tekamül ediy-
or. Bu nüfuz alanının 
ekonomik büyüklüğünü 
varın siz hesaplayın.. 
Önümüzde ki günlerde 
ZAMAN ve 
GÜNDEM ÇOK HIZLI 
AKACAK. Hayal bile 
edemediğimiz 
OLMAZ DEDİĞİMİZ 
bir çok olayın OLD-
UĞUNA ŞAHİTLİK 
EDECEĞİZ.. HOŞ 
GELDİN TÜRKİYE 
DİYORUM ve OĞUZ 
KAĞANIN İNSAN-
LIĞA verdiği SÖZÜN 
TUTULACAĞI GÜN-
LERİN ÇOK YAKIN 
OLDUĞUNU görüyor, 
hissediyor ve bunun 
tüm heyecanını vücudu-
mun tüm hücrelerinde 
ve ruhumun en der-
ininde hissediyorum…
GÜNEŞ BİZİM İÇİN 
DOĞACAK.. 

Sezgin Yıldırım

GÜNEŞ BİZİM İÇİN 
DOĞACAK
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Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 
doktor ile uzman çavuş 
arasında yaşanan 
gerginlik sonrası Muğla 
İl Sağlık Müdürü 
Dr. İskender Gencer 
görevden alındı. Dr. 
İskender Gencer’in 
döneminde ikinci doz 
aşılamada Türkiye’de 
ilk ‘Mavi’ kategoriye 
geçen il Muğla 
olmuştu. İl Sağlık 
Müdürü Dr. İskender 
Gencer filyasyon 
ekiplerinin çalışmasına 
ve aşılamada sağlık 
kuruluşları dışında 
kırsal mahallelere 
görevlendirdiği 

ekipler ile dikkat 
çekmişti. Emekli 
olduktan sonra tekrar 
sözleşmeli olarak İl 
Sağlık Müdürlüğü 
yapan Dr. İskender 
Gencer’in görevden 

alınması ile ilgili resmi 
yazının henüz Muğla 
Valiliğine ulaşmadığı 
öğrenildi. İl Sağlık 
Müdürlüğü görevine Dr. 
Ali Burak Mülayim’in 
atandığı öğrenildi.- İHA

Muğla İl Sağlık Müdürü 
İskender Gencer görevden alındı

Ortaca Belediyesi 
düzenleme 
çalışmalarının devam 
ettiği Dalyan Mahallesi 
Maraş Caddesi ile ilgili 
işletmelerin uyması 
gereken kuralları 
yayınladı. Ortaca 
Belediyesi tarafından 
belirten 10 maddelik 
kurallar çerçevesinde 
2022 yaz sezonu 
sonunda işyerlerinin 
pergulelerinin yenileme 
çalışmasının yapılacağı 
açıklandı.
Belediye tarafından 
belirten işletmelerin 
uyması gereken kurallar 
şu şekilde; 
1-İşletmeler cadde 
trafiğe açık iken 
gösterilen işgal alanı 
dışına çıkılmayacak, 
cadde trafiğe kapalı iken 
yayalara bırakılan alan 
işgal edilebilecek, ancak 
kaldırımda aşağıya (yola) 
kesinlikle malzeme 
konulmayacaktır.
2-İşletmelerin önünde 
bekleyen çalışanlar, 
işgaliye alanı içinde 
bekleyecek, yola 
kesinlikle inilmeyecek 
misafirlere sözlü veya 

fiziki müdahalede 
bulunulmayacaktır. Yola 
inmek, müşteriye sözlü 
ve fiziki müdahale, 
(sarılmak, çocuğunu 
sevmek ya da müşteriyi 
içeriye almaya çalışmak) 
Hanutçuluk olarak 
değerlendirilecektir. 
Bu durumların tespiti 
halinde işletme hakkında 
Valilik Genelgesi 
kapsamında Polis Vazife 
Kanununun 8. Maddesine 
göre işlem yapılacak (3) 
gün – (15) gün – (30) gün 
olarak faaliyetten men 
edilecektir.
3-Müzik yayın izni 
olan işletmeler çevreyi 
rahatsız etmeyecek 
şekilde müzik ve maç 
yayını yapacaklar, açık 
alanda saat:24:00’de 
müzik yayınını 
keseceklerdir. Müzik 
yayın izni olmayan 
işletmeler müzik 
sesi işletme dışında 
duyulmayacak şekilde 
müzik ve maç yayını 
yapacaklardır. Bu kurala 
uymayan işletmeler 
hakkında Kabahatler 
Kanunu ve Çevre 
Kanununa göre idari para 

cezaları uygulanacaktır.
4-Tüm işletmeler satışa 
sundukları ürünlerin 
fiyatlarını görünür 
şekilde üzerine koyması 
zorunludur. Restaurant, 
lokanta, kafe ve bar gibi 
işletmelerde dışarıdaki 
menü, içerideki menü ve 
adisyondaki fiyatlar açık 
anlaşılır ve birbiri ile 
tutarlı olmak zorundadır.
5-İşletme sahipleri 
çalışanlar ve tedarikçiler 
trafiğe kapatılan ve 
yayalaştırılmış alanlara 
bisiklet motor ve araçla 
girmeyeceklerdir. 
Trafiğe açık saatlerde 
tek yön uygulamalarına 
uyacaklardır.
6-Bitişik işletmeler 
arası; duvar, pervaz, 
plastik, sunta, ahşap 
paravan, kumaş türü 
tuhafiye ürünleri ve 
benzeri malzemeler 
ile kapatılmayacaktır. 
İşyerleri kumaş türü 
elbise ve v.b ürünleri 
sadece işyerinin ön 
tarafına asabileceklerdir. 
İşyerlerinin işgal ettikleri 
alandaki tezgahların 
yüksekliği 0,80 cm. 
den fazla olmayacaktır. 

İşgal ettikleri alanda 
tezgahlar seyyar 
olacaktır. Kaldırım 
üzerine sabit hiçbir 
şey çakılmayacaktır. 
(demir, tahta ve benzeri) 
işgaliye alanları tente 
branda, ahşap ve benzeri 
malzeme ile çevrilemez.
7-Tüm işletmeler 
kendilerine ait çöp ve 
atıkları kaldırım üzerine 
gelişigüzel konmayacak 
tekerlekli çöp 
konteynırlarına poşetli 
bir şekilde koyacaklardır.
8-Bar ve benzeri 
işyerleri, televizyonlarını 
işyerlerinin içerisine arka 
kısmı kendi işyerlerinin 
içine gelecek şekilde 
kullanabileceklerdir.
9-Turizm sezon sonunda 
işletmeler, işyerlerinin 
kapalı tuttukları süre 
içerisinde işletme 
önünde, kaldırımda 
tezgah ve benzeri 
malzeme konulmayacak, 
kaldırım boş 
bırakılacaktır.
10-2022 yaz sezonu 
sonunda işyerlerinin 
pergulelerinin yenileme 
çalışması yapılacaktır.
- Mehmet Bozkır

Dalyan Mahallesi Maraş Caddesindeki 
düzenlemeler sonucu işletmelerin 

uyması gereken kurallar

Ortaca Belediyesi düzenleme çalışmalarının devam ettiği Dalyan Mahallesi Maraş Caddesi ile 
ilgili işletmelerin uyması gereken kuralları yayınladı. 

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Şule Demirtaş 
ile birlikte, 18-24 Mart 
Yaşlılara Saygı Haftası 
dolayısı ile Çaylı ve 
Gölbaşı Mahallelerinde 
yaşayan yaşlı 
vatandaşları ziyaret etti. 
Kaymakam Meral Uçar; 
“Büyüklerimiz, gerek 
aile yaşantımızda, 
gerek toplumsal 
yaşantımızda daima 
el üstünde tutulmuş 
ve baş tacı edilmiş, 
dünümüz ve bugünümüz 

arasındaki en değerli 
köprüdür. Bizler de 
yaşlı vatandaşlarımızın 
yanında olmaya, onlarla 
birlik ve beraberlik 
içerisinde olup hayat 
tecrübelerinden 
faydalanmaya devam 
edeceğiz. Bugün 
ziyaret ettiğimiz 
vatandaşlarımızın 
nazarında tüm 
yaşlılarımızın haftasını 
kutluyor, hepsine sağlık, 
sıhhat ve huzurlu bir 
ömür diliyorum” dedi.
Kaymakam Uçar, 

ziyarette yaşlılarımız 
ile sohbet ederek talep 
ve şikayetlerini dinledi. 
Ziyarete Kaymakamlık 

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Müdürü Hanife Durak 
eşlik etti. - Cihat Cura

Kaymakam Uçar, Yaşlılara Saygı Haftasında yaşlıları ziyaret etti
Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Kaymakam Adayı Şule Demirtaş ile birlikte, 18-24 Mart 
Yaşlılara Saygı Haftası dolayısı ile Çaylı ve Gölbaşı Mahallelerinde yaşayan yaşlı vatandaşları 
ziyaret etti. 



Ortaca Belediyespor 
Süper Amatör Lig’de 
bitime bir hafta 
kala şampiyonluğu 
garantiledi. 
Muğla Süper Amatör 
Lig Play-Off Grubu 5. 
hafta mücadelesinde 
lider Ortaca Belediyespor 
ile ikinci sırada yer alan 

Düğerek Güneşspor 
karşı karşıya geldi. 
Muğla Atatürk 
Stadyumu’nda oynanan 
mücadelede iki 
takım taraftarları da 
takımlarını desteklemek 
için tribünlerde 
yerlerini aldı. İlk yarısı 
golsüz eşitlikle sona 

eren karşılaşmayı 
Ortaca Belediyespor, 
Hakan Tice’nin 70’inci 
dakikada kaydettiği golle 
1-0 kazandı ve bitime bir 
hafta kala 
2021-2022 sezonu Muğla 
Süper Amatör Lig 
şampiyonu oldu. 
- Berkay Göcekli

Süper Amatör’de 
şampiyon Ortaca
Ortaca Belediyespor Süper Amatör Lig’de bitime bir hafta 
kala şampiyonluğu garantiledi.

Ortaca
Kaymakamlığında 
yapılan toplantıda 
yürüyüş ve bisiklet 
rotalarını belirleme 
çalışmaları yapıldı. 
470 kilometre 
yürüyüş, 740 
kilometre de bisiklet 
rotasından oluşan 
proje ile ilgili mevcut 
durum, bakım 
onarım, gelişim 
ve diğer ihtiyaçlar 
görüşüldü. Toplantıya 
Muğla Vali Yardımcısı 
Dalaman Havaalanı 
Mülki İdare Amiri 
Hayrettin Balcıoğlu, 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Ortaca ve 
Köyceğiz Belediye 
yetkilileri ve Proje 
Yöneticisi T. Murat 
Demirci katıldı.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da 
yürüyüş 

ve bisiklet 
rotalarını 
belirleme 
toplantısı  
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Gençlik ve Spor 
Bakanlığının 
himayesinde, Gençlik 
Projeleri Destek 
Programı dahilinde 
gerçekleşen “Stem 
Atölyesi Projesi” 
desteğini kazanan 
Ortaca Şehit Piyade 
Asteğmen Ünal Daka 
İlkokulu  öğretmen ve 

öğrencileri, Ortaca ve 
Dalaman Belediyesine 
ait, Rehabilite ve Geçici 
Hayvan Barınağını 
ziyaret ettiler.
Ziyarette gelen minik 
öğrencileri Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammed 

Karakuş karşıladı. Daha 
sonra gelen öğretmen 
ve öğrencilere barınak 
görevlileri eşliğinde 
bilgi verildi. Öğrenciler 
ve öğretmenler Ortaca 
ve Dalaman Belediye 
Başkanları, belediye 
personeli ile gerçekleşen 
sohbetin ardından 
barınaktan ayrıldılar.

Minik öğrencilerden 
can dostlara ziyaret

Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu öğretmen ve 
öğrencileri Rehabilite ve Geçici Hayvan Barınağını ziyaret etti. 

Orman çalışanlarının 
gününü kutlayan 
Erbay, “Ormanlarımız 
milli değerlerimiz, 
milli varlığımızdır. 
Ormanlarımız vatandır. 
Ormanlarımızı korumak 
için canla başla 
mücadele eden tüm 
ormancılarımızın Dünya 
Ormancılık Günü’nü 
kutluyorum.” dedi. 
Erbay, orman 
yangınlarına karşı 
mücadele ederken 
hayatını kaybeden orman 
çalışanlarının da şehit 
sayılması ve ailelerinin 
şehitlik haklarından 
yararlanmasını sağlamak 
için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne kanun 
teklifi verdiğini açıkladı. 
Dünya’da yaşanan 
küresel ısınma ve 
iklim krizinin en 
önemli sorunlardan biri 
olduğunu vurgulayan 
Erbay, bu krizin ve 
emisyon salınımının 
çaresinin orman varlığını 
arttırmak olduğunu 
söyledi. Orman varlığını 
korumak ve geliştirmek 
için tüm dünyanın 
politikalar oluşturduğunu 
ve projeler geliştirdiğini 
belirten CHP’li vekil, 
“Tüm dünya küresel 

ısınma ve ilkim krizine 
karşı orman varlığını 
korumak ve artırmak 
için bütçe ayırmaktadır. 
Bizim de orman 
varlığımızı korumak 
ve geliştirmek için 
kapsamlı bir orman 
politikası oluşturmamız 
gerekmektedir. Ancak 
yanlış politikalar 
nedeniyle çıkan orman 
yangınlarına bile 
zamanında müdahale 
edilemiyor. Geçen 
yıl çıkan orman 
yangınlarında binlerce 
hektar ormanlık alan 
yandı doğal hayat yok 
oldu.” dedi. 
Orman yangınları 
ile mücadele ederken 
hayatını kaybeden orman 
çalışanlarının şehit 
sayılmaları ve ailelerinin 
şehitlik haklarından 
yararlanması için 
TBMM’ye kanun teklifi 
verdiğini açıklayan 
CHP’li Erbay şunları 
kaydetti;

AİLELER MÜJDELİ 
HABERİ BEKLİYOR

Ormanlarımızı korumak 
için canla başla mücadele 
eden orman işçilerimizi 
kaybediyoruz. 
Geçtiğimiz sene 
dört orman işçimiz 

yangınlarla mücadele 
sırasında hayatını 
kaybetti.  Nasıl ki bu 
vatanı savunurken 
hayatını kaybeden 
asker ve polisimiz 
şehit sayılıyorsa 
ormanlarımızı korurken 
hayatını kaybeden 
orman işçilerimiz de 
şehit sayılmalı ve aileleri 
şehitlik haklarından 
yararlanması 
gerekmektedir. Bunun 
konuda hazırladığım 
yasa teklifini TBMM’ye 
sundum. Buradan AKP 
iktidarına sesleniyorum. 
Ormancılık haftasında 
ormanlara gerçekten 
değer verdiğinizi, bu 
milli değerlere sahip 
çıktığınızı göstermek 
için verdiğimiz bu kanun 
teklifini gündeme alalım. 
Ormanları korumak 
için hayatını kaybeden 
işçilerimize ve ailelerine 
vereceğimiz en güzel 
hediye bu kanunun kabul 
edilmesidir.  Aileler 
dört gözle bu kanunun 
kabul edilmesini 
beklemektedir. Bu 
konuya orman vatandır 
şiarıyla bakalım ve bu 
yasa teklifini acilen 
gündeme alalım”.
- Bülten

CHP’li Erbay: Orman işçileri de şehit sayılmalı
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Dünya Ormancılık Günü 
ve Orman Haftası ile ilgili açıklamada bulundu.


