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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
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0544 692 5530
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*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ

* * * *  PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK KAMERASI 4 DÜKKAN 1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
* * * * * * *  1 CAFE 1 MARKET 1 KUAFÖR 1RESTORAN 7 ADET 2+1 BAHÇE DUBLEX 6 ADET OFİS 32 ADET 1+1
* * *  * *24 ADET 2+1 4 ADET 3+1 DUBLEX 1 ADET 4+1 DUBLEX 16 ADET 2+1 DUBLEX 11 ADET 1+1 DUBLEX

Her Gün Tatilde Hissedin!

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık. 
Hedefimiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,

sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
 kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net
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Dalyan’da Turizm Platformu
Dalyan’da, 11 Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif temsilcileri ve Dalyan’a emek veren gönüllülerin 
bir araya gelmesi ile Dalyan Turizm Geliştirme Platformu (DALGEP) kuruldu. Platform ile 
ilgili önümüzdeki günlerde geniş bir açıklama yapılacağı belirtilirken, platform “Master Plan” 
çerçevesinde, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütülecek.
Dalyan Mahallesinde, 11 
Sivil Toplum Kuruluşu, 
Kooperatif temsilcileri 
ve Dalyan’a emek veren 
gönüllülerin bir araya 
gelmesi ile Dalyan 
Turizm Geliştirme 
Platformu (DALGEP) 
kuruldu. Bölge turizmini 
geliştirmek, Dalyan’ı 
uluslararası bir marka 
haline getirmek için, 
güçlerini tek çatıda 
toplayan platform 
üyeleri, ‘Dalyan’ı 
sahip olduğu değerleri 
koruyarak, bölge 
gelişimine yön veren, 
yüksek standartlar 
ile donatılmış, 
sürdürülebilirliğe önem 
veren, turizm odaklı 
bir gelecek oluşturma 
hedefiyle çalışmalarına 
başladı. -3

Başkan Gürün’den Ortaca ziyareti
Muğla 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Dr.Osman 
Gürün, Ortaca’yı 
ziyaret etti. 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Dr.Osman Gürün’e, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Parti Meclis 
Üyesi Gizem Sayar 
Özcan, Fen İşleri Daire 
Başkanı Deniz Yaşar 
ve Tarımsal Hizmetler 
Daire Başkanı Funda 
Kallem ve CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan ile partililer 
eşlik etti. -4

Öğrenciler sıfır atık 
konusunda bilinçlendiriliyor

Ortaca Belediyesi ile 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle 
ilçe genelindeki 

İlkokul öğrencilerine 
Sıfır Atık 
bilinçlendirme eğitimleri 
veriliyor. -5

Ortaca MYO aşçılık 
öğrencilerinden 7 madalya

Ortaca Meslek 
Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Umut 
AVCI, öğrencilerinin 
yarışmada elde ettiği 
derecelerin kendilerini 
gururlandırdığını, 
öğrenci ve öğretim 
elemanlarını 

başarılarından dolayı 
kutladığını belirtti. -5

Camilerimiz 
Ramazan 

ayına hazır

Ortaca İlçe Müftüsü 
Mahmut Atıcı, ilçedeki 
camilerin Ramazan 
ayına hazır olduğunu 
söyledi. -3

Kütüphane 
Haftası 
kutlandı

Ortaca’da 58’inci 
Kütüphane Haftası, 
Atatürk Çocuk ve 
Halk Kütüphanesinde 
düzenlenen programla 
kutlandı. -3

Jandarmadan 
‘Ormancı’ 

operasyonu

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı JASAT 
ekipleri Dalaman Orman 
İşletme Müdürlüğü ile 
Ortaca Orman İşletme 
Şefliğine operasyon 
düzenledi. -2



Vücuttaki su düzeyi 
hayatsal bir önem taşı-
maktadır. Su tüketimi ve 
metabolizma çalışması 
arasında yakın bir ilişki 
vardır. Kısacası  sağlıklı 
ve zinde bir beden için 
su tüketimi çok önemli. 
Eğer su içmeyi unutuy-
orsanız size birkaç öneri 
de bulunmak istiyorum:
•Güne mutlaka su içerek 
başlayın. Sabah uyanır 
uyanmaz güne 1 büyük 
bardak su içerek başlayın 
ve bunu bir alışkanlık 

haline getirin.
•Gün içerisinde işe dalıp 
su içmeyi unutuyor 
olabilirsiniz. Bu yüzden 
ofisinizde, evinizde, 
çalışma masanızda bir 
sürahi bulundurun. Susa-
mayı beklemeden her 
saat başı su içmeye özen 
gösterin.
•Su içmenizi hatırlatacak 
aplikasyonları tele-
fonunuza indirebilirsiniz. 
Ya da küçük not kağıt-
larına su içmeyi unutma 
şeklinde notlar yazıp 

bilgisayarınıza, göz 
önünde olacak yerlere 
yapıştırabilirsiniz.
•Her zaman çantanızda 1 
su şişesi bulundurun. Bu 
şekilde günün koştur-
masında, dışarıdayken 
de su içmeyi atlamamış 
olursunuz.
•Öğün aralarında su 
içmeye çalışın.
•Çay ve kahveyi çok 
tüketiyor, içmeden uzun 
sütre duramıyorsanız ve 
yeteri kadar su tüket-
miyorsanız bu durum 
vücuttan su atılmasına 
neden olur. Bir de şöyle 
deneyin.. Çay, kahve 
kupanıza su koyup 
tüketin. Her çay, kahve 
tükettiğiniz zamanlarda 

yanında 1 büyük bardak 
su içmeye çalışın. Bu 
şekilde günlük su tüke-
tim miktarınızı arttırmış 
olursunuz.
•Güne nasıl su içerek 
başladıysanız günü de 
su içerek bitirin. Gece 
yatarken büyük bir bar-
dak su için.
•Renkli bardaklar ve 
pipetler de su içmeyi 
keyifli hale getirebilir. 
Görünüşü dikkatinizi 
çekerek su içmeyi hatır-
latabilir.
•Su içmek istememem-
izin bir sebebi de suyu 
tatsız bulmanız. Buna 
çözüm olarak suyunuzun 
içine limon, nane, mev-
sim meyveleri ekleyerek 

suyunuza aroma kazan-
dırabilirsiniz.
•Arabanızda da mutlaka 
bir su şişesi bulundurun.
•Her akşam iş yerinizden 
ayrılırken su için ve 
bunu alışkanlık haline 
getirin.
Unutmayın vücudunuz 
susuzluk sinyallerini 
açlık sinyalleri gibi 
algılayıp fazladan 
kalori alabilirsiniz. 
Metabolizmanızın hızlı 
çalışması için mutlaka 
düzenli su tüketin. Yu-
karıda saydığım öneriler-
le su tüketimini alışkan-
lık haline getirebilirsiniz.
Sağlıkla kalın..

SU TÜKETİMİNİ ARTTIRMANIN 
YOLLARI

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. 
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Yüzdeki mimik 
kaslarına beyinden 
uyarı getiren fasiyal 
sinir liflerinin çeşitli 
nedenlerle hasar 
görmesi sonucunda 
yüzde hareket kaybı 
gelişmesine yüz felci 
denir.Yüz felci aniden 
ortaya çıkabileceği 
gibi belli bir zaman 
dilimi içerisinde 
aşamalı olarak gelişe-
bilir.
Yüz felci neden olur?
Kafatası kırığı ve 
beyin hasarı,Yüz 

yaralanmaları,
Baş veya boyun 
tümörleri,
Orta kulak enfeksiy-
onu,
Kulakta görülen diğer 
hasarlar
Beyni ve omuriliği 
etkileyen multipl 
skleroz ve Guillain 
Barre sendromu gibi 
otoimmün hastalıklar,
Cerrahi nedenler,
Doğum travması gibi 
nedenler ile oluşabilir.
Sağlıklı günler diliy-
orum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

YÜZ FELCİ NEDİR?

Zayi
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Merği AL İBRAHİM - 

Yabancı Kimlik No: 99464888286

ESAS NO : 2021/199 Esas
KARAR NO : 2022/65
Davacı SEVİNÇ BULGU 
aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve 
Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan 
açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ 
İLE, Balikesİr ili Karesi ilçesi Mustafa Fakıh 
Mahallesi/Köyü cilt no:16 , hane:47, bsn: 13’de 
nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Halime kızı 15/06/1957 
Karaçalı doğumlu, 44692449136 T.C. Kimlik 
numaralı Sevinç BULGU’nun “BULGU” olan soy 
isminin iptali ile soy isminin “BULDUR” olarak 
değiştirilmesine ve isim ve soy isminin “Sevinç 
BULDUR” olarak nüfusa kayıt ve tesciline, karar 
verildi. İlan olunur. 

Basın: 1584463Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/523 Esas
Davacılar Gülay Uysal, Güllü Maden, Mehmet 
Maden, Nuray Maden, Nurten Yıldız, Salih 
Maden, Zühra Erol 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, Gürköy Mahallesi, 
Kavaklıpınar Mevkiinde kain, kuzeyi: Gürköy 
Mahallesi 116 ada 40 ve 3 parseller, doğusu: yol 
ve 116 ada 3 parsel, güneyi: tescil harici alan, 
batısı: asfalt köy yolu ile çevrili 4592,00 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. 18/03/2022

Basın: 1585798Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Dalaman Narkotik 
ekipleri yaptıkları 
başarılı operasyonlarına 
bir yenisini daha ekledi. 
Edinilen bilgiye göre, 
ilçede uyuşturucu ticareti 
yapıldığı yönünde 
aldıkları bir istihbaratı 
değerlendiren ekipler, 
O.K. isimli şahsı takibe 

aldı. Şahsın Hürriyet 
Mahallesi’nde E.G 
isimli bir kadına yüklü 
miktarda metamfetamin 
maddesi satış yaptığını 
tespit eden polis ekipleri 
operasyon için düğmeye 
bastı. O.K. ile yanındaki 
M.A.İ ve E.İ isimli 
şahıslar gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 3 şahıs 
emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. Hakim 
karşısına çıkan M.A.İ 
ve E.İ ismli şahıslar adlı 
kontrol şartıyla serbest 
bırakılırken, O.K.’da 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - Cihat Cura

Uyuşturucu tacirlerine 
göz açtırılmıyor  

Dalaman ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan 
uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.  

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı 
JASAT ekipleri, 
Dalaman Orman 
İşletme Müdürlüğü 
ile Ortaca Orman 
İşletme Şefliği’ne 
operasyon düzenledi.  
Ortaca ve Dalaman 
Orman Müdürlükleri 
binalarında arama 
yapıldı. Edinilen 
bilgiye göre; Jandarma 
tarafından ‘Rüşvet’, 
‘irtikap’, ‘zimmet’, 
‘görevi kötüye 
kullanma’ iddiaları ile 
yapılan operasyonda 25 
kişi gözaltına alındı. 
İl Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından yapılan 
çalışmalar neticesinde 

belirlenen 30 adrese 
eş zamanlı operasyon 
düzenlendi. Şahısların 
orman işletme 
müdürlüklerindeki 
odalarının yanı sıra, ev 
ve araçlarında arama 
yapıldı. İfadelere göre 
operasyonun daha 
da genişleyebileceği 
belirtiliyor. Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor. - İHA

Jandarmadan ‘Ormancı’ 
operasyonu

Kaza, Seydikemer 
ilçesi Fethiye - Antalya 
Karayolu üzerinde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre A.T. 
idaresindeki 48 GF 712 
plakalı otomobil, Sarıyer 
mevkii üzerindeki yol 
kenarında park halinde 
olan 32 E 2979 plakalı 
tüp yüklü kamyona 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle otomobil 
kamyonun altına sıkıştı. 
Kazayı gören vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı 

Merkezi’ne bildirdi. 
İhbar üzerine bölgeye 
sağlık, itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. Kısa 
sürede olay yerine gelen 
sağlık görevlileri ilk 
incelemelerin ardından 
sürücü A.T.’nin eşi 
Nezahat Tolun’un (66) 
olay yerinde hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
Arabada sıkışan Nezahat 
Tolun’un cansız bedeni 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Seydikemer 
İtfaiye Grup Amirliği’nin 

çalışması sonucu 
araçtan çıkarılarak 
Fethiye Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Kazada yaralanan sürücü 
A.T. ise ilk müdahalenin 
ardından ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaralının hayati 
tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenilirken, kaza ile 
ilgili inceleme başlatıldı. 
Park halindeki kamyon 
sürücüsü S.T. ise 
jandarma ekiplerince 
gözaltına alındı. - İHA

Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı  
Seydikemer ilçesinde, otomobilin park halindeki tüp yüklü kamyona 
çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Göcek Mahallesinde 
iki evden hırsızlık 
yapıldığı ihbarı üzerine 
jandarma ekipleri, 
faillerin yakalanması 
için çalışma başlattı. 
JASAT timince 
bölgedeki güvenlik 
kamerası kayıtlarında 
yapılan incelemede 
şüphelilerin, 
hırsızlıktan 17 suç 
kaydı bulunan H.K. ve 
M.A. olduğu belirlendi. 
Ölüdenizde gözaltına 

alınan şüpheliler, 
jandarmadaki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Şüphelilerden, 
H.K. çıkardığı sulh 
ceza hakimliğince 
tutuklandı, M.A. ise 
serbest bırakıldı.  Öte 
yandan, jandarma 
ekiplerince ele geçirilen 
evlerden çalındığı 
belirlenen malzemeler 
sahiplerine teslim 
edildi. - İHA

2 eve girdiler, JASAT’tan kaçamadılar
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Dalyan Mahallesi’nde, 11 
Sivil Toplum Kuruluşu, 
Kooperatif temsilcileri 
ve Dalyan’a emek veren 
gönüllülerin bir araya 
gelmesi ile Dalyan 
Turizm Geliştirme 
Platformu (DALGEP) 
kuruldu. Bölge turizmini 
geliştirmek, Dalyan’ı 
uluslararası bir marka 
haline getirmek için, 
güçlerini tek çatıda 
toplayan platform üyeleri, 

‘Dalyan’ı sahip olduğu 
değerleri koruyarak, 
bölge gelişimine yön 
veren, yüksek standartlar 
ile donatılmış, 
sürdürülebilirliğe önem 
veren, turizm odaklı 
bir gelecek oluşturma 
hedefiyle çalışmalarına 
başladı. Toplantıda 
Platformun Başkanlığına 
oy birliği ile Ali Mürşit 
Yağmur seçilirken, 
yönetim organlarının ve 

alt çalışma gruplarının 
oluşturulması, meslek 
temsilcilerinin geniş 
katılımı ile 30 Mart 
Çarşamba günü 
yapılmasına karar verildi.
Dalyan Turizm 
Geliştirme Platformu, 
“Master Plan” 
çerçevesinde, yerel 
yönetimler ve kamu 
kurumları ile ortak 
çalışmalar yürütülecek.
Dalyan Turizm 

Geliştirme Platformunda, 
Dalyan Turizm Tanıtım 
Sosyal Gelişim ve 
Eğitim Vakfı (DALYAN 
TUSEV), Dalyan 
Turizm ve Otelciler 
Derneği (DOD), Dalyan 
Özel Yemekli Tekne 
Taşıyıcılar Kooperatifi, 
TURSAB Batı Akdeniz 
BTK Temsilciliği / 
Dalyan, Dalyan Minibüs 
Kooperatifi, Dalyan Su 
Ürünleri Kooperatifi 

(DALKO), Dalyan Tekne 
Kooperatifi, Dalyan 
Turizm, Kültür ve Çevre 
Koruma Derneği (Dalyan 
Dernek), Dalaman, 
Ortaca, Köyceğiz Turizm 
Otelciler ve Turistik 
İşletmeciler Derneği 
(DOKTOB), Dalyan 
Su Sporları Derneği 
(DASUSDER), Dalyan 
Delta Su Sporları 
Derneği yer alıyor.
- Mehmet Bozkır

Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu
Dalyan’da, 11 Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif temsilcileri ve Dalyan’a emek veren gönüllülerin bir araya 
gelmesi ile Dalyan Turizm Geliştirme Platformu (DALGEP) kuruldu. Platform ile ilgili önümüzdeki günlerde 
geniş bir açıklama yapılacağı belirtilirken, platform “Master Plan” çerçevesinde, yerel yönetimler ve kamu 
kurumları ile ortak çalışmalar yürütülecek.

Program saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Kütüphane sorumlusu Nuran 
Gökçe’nin günün anlam ve önemini 
belirten açılış konuşmasıyla 
devam etti. 1964 yılından bu yana, 
Mart ayının son Pazartesi günü 
başlayan ve bir hafta boyunca 
çeşitli etkinliklerle tüm yurtta 
“Kütüphane Haftası” olarak kutlanan 
hafta kapsamında ilçe Kaymakamı 
Meral Uçar, Kaymakam Adayı Şule 
Demirtaş ile birlikte Atatürk Çocuk 
ve Halk Kütüphanesinde düzenlenen 
programa katıldı. Uçar kitap 
sergisini gezdi.  Kaymakam Uçar, 
kütüphaneden en çok kitap okuyan 
okuyuculara hediye takdim etti ve 
kitap sergisini gezdi. Kaymakam 
Uçar, “Geleceğimizde çocuklarımıza 
daha güzel bir dünya bırakabilmek 
için okuma bilincini aşılamak, 
gençlerimizi ve çocuklarımızı 
okumaya, öğrenmeye, edebiyata ve 
şiire teşvik etmemiz gerekmektedir. 
Geleceğimiz kitap okuyan 
çocuklarımızla her zaman daha aydın 
olacaktır. Bu nedenle her zaman 
kitap okumaya çalışmalı geleceğimiz 
olan çocuklarımıza örnek olmalıyız” 
dedi. - Berkay Göcekli

Ortaca’da 58. Kütüphane Haftası kutlandı
Ortaca’da 58’inci Kütüphane Haftası, Atatürk Çocuk ve Halk Kütüphanesinde düzenlenen programla kutlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
her yıl Ramazan ayında 
toplumda duyarlılık ve 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla bireysel 
ve toplumsal hayata 
ışık tutan önemli bir 
temayı kamuoyunun 
gündemine taşıyor. Bu 
yılın Ramazan teması 
Başkanlık tarafından 
“Ramazan ve Doğruluk” 
olarak belirlendi.
Ortaca Müftüsü Mahmut 
Atıcı yapmış olduğu 
açıklama ile Ramazan 
Ayı hazırlıkları ve 
Ortaca Müftülüğü 
tarafından yürütülen 
hizmetler hakkında 
bilgiler verdi. Müftü 
Atıcı, salgın hastalık 
sürecinde iki yıl 
aradan sonra camilerde 
cemaatle ilk defa teravih 
namazı kılma sevinci 
yaşayacaklarını söyledi.
Atıcı; “Evveli rahmet, 
ortası mağfiret, sonu ise 
cehennemden kurtuluş 
ayı olan Ramazan 
ayına kavuşmanın 
huzur ve mutluluğunu 
yaşamaktayız. 01 
Nisan 2022 Cuma günü 
kılacağımız ilk teravih 
namazının ardından 02 
Nisan 2022 Cumartesi 
gecesi kalkacağımız ilk 
sahurla bu mübarek aya 
girmiş olacağız.
Başkanlığımız, her 
yıl Ramazan ayında 
toplumda duyarlılık ve 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla bireysel ve 
toplumsal hayatımıza 
ışık tutan önemli bir 
temayı kamuoyunun 
gündemine taşımakta 
ve belirlenen tema, 
Ramazan ayı boyunca 
etraflı bir şekilde 
ele alınmaktadır. 
Bu bağlamda 2022 
yılı Ramazan teması 
“Ramazan ve Doğruluk” 
olarak belirlenmiştir.” 
dedi. Atıcı, açıklamasını 
şu şekilde sürdürdü; 
“Rahmet ve bereket 
mevsimi Ramazan 
ayından halkımızın daha 
fazla istifade edebilmesi 
için. Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Ortaca 
İlçe Müftülüğü olarak 
hazırlanan hizmetlerin 
bir kısmını şöyle 
sıralayabiliriz:

1-Ramazan ayı boyunca 
bütün camilerimizde beş 
(5) vakit namaz kılındığı 
gibi bu yıl teravih 
namazı da kılınacaktır. 
2-Bütün camilerimizde 
mukabele okunacaktır. 
Mukabele programına 
katılamayan 
vatandaşlarımız 
Ramazan ayı boyunca 
her gün Diyanet TV’de 
düzenlenecek mukabele 
programını takip 
edebilirler. Ayrıca her 
gün saat 10:30’da Merkez 
Akkuyu camiinde ve 
öğle namazına müteakip 
Merkez Çarşı camiinde 
hanımlara özel mukabele 
programı düzenlenmiştir. 
Hanım kardeşlerimiz 
davetlidir.
3-Ramazan ayında 
geçerli özrü bulunup 
oruç tutamayanlar için 
fidye-fitre miktarı 40 
lira olarak belirlenmiştir. 
Vatandaşlarımız, 
ilçemizde yaşayan 
ihtiyaç sahiplerine ve 
maddi sıkıntı içerisinde 
olan öğrencilerimize 
eğitim katkısı olarak 
zekat ve fitrelerini 
cami görevlilerimize 
veya müftülüğümüze 
makbuz karşılığı teslim 
edebilirler.
4-Ramazan ayı boyunca 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
yayınlarında yüzde 45 
indirim düzenlenecektir.
5-Başkanlığımızın süreli 
yayınlarından olan 
Diyanet Aylık Dergi, 
Diyanet Çocuk, Diyanet 
Aile, gençler için 
‘Geçerken Dergisi’ ve 
3-6 yaş için hazırlanan 
‘Cim’ dergilerine 
cami görevlilerimiz 
ve müftülük kanalıyla 
abone olabilirsiniz.
6-Bu vesile ile 
halkımızın rahmet, 
bereket ve bağışlanma 
ayı olan Ramazan ayını 
tebrik eder; Ülkemiz, 
İslam âlemi ve insanlık 
için hayırlara vesile 
olmasını niyaz ederim.”
- Cihat Cura

Camilerimiz 
Ramazan ayına hazır
Salgın hastalık sürecinde iki yıl aradan sonra 
camilerde cemaatle ilk defa teravih namazı 
kılınacak. Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, 
ilçedeki camilerin Ramazan ayına hazır 
olduğunu söyledi.
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Ortaca Belediyesi ile 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle 
ilçe genelindeki İlkokul 
öğrencilerine Sıfır Atık 
bilinçlendirme eğitimleri 
veriliyor. Ortaca 
Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğünde 
görevli Çevre Mühendisi 
Nazlı Kocaöz Yılmaz ile 
geri dönüşüm firmasında 
görevli Çevre Mühendisi 

Tuğba Aytekin, 
öğrencilere yönelik “Sıfır 
Atık ve Çevre” konulu 
eğitim verdi. Eğitimler 
sonucu atıklar konusunda 
öğrencilerin bilinçli 
birer birey olmaları 
amaçlanıyor.
Eğitim sonunda 
öğrencilere Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’in hediyesi 
olarak “Yaşayan Kalem” 

dağıtılıyor. 
Başkan Uzundemir 
tarafından hediye edilen 
tohumlu kalemler 
kullanım süresini 
tamamladıktan sonra 
bitiş kısmında bulunan 
kapsül toprağa ekiliyor 
ve tohumdan filize 
dönüşüm sürecini 
öğrencilerin heyecanla 
gözlemlemesini sağlıyor. 
- Mehmet Bozkır

Öğrenciler sıfır atık konusunda bilinçlendiriliyor
Ortaca Belediyesi ile Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçe genelindeki İlkokul öğrencilerine Sıfır 
Atık bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. 

Yarışmaya, Ortaca 
Meslek Yüksekokulu 
aşçılık programından 
öğretim görevlileri 
Egem Zağralı Çakır 
ve Dr. Hacı Ahmet 
Çakır gözetiminde 
katılan öğrenciler 
üniversiteler arası ekip 
kategorisinde iki grup 
halinde yarıştı ve 6 
altın madalya kazandı. 
Bireysel yöresel yemek 

kategorisinde yarışan 
bir öğrenci ise gümüş 
madalya kazandı. Ortaca 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Umut 
AVCI, öğrencilerinin 
yarışmada elde ettiği 
derecelerin kendilerini 
gururlandırdığını, 
öğrenci ve öğretim 
elemanlarını 
başarılarından dolayı 
kutladığını belirtti. 

Prof. Dr. Umut AVCI, 
üniversite-sektör 
işbirliği kapsamında 
öğrencilerin yarışmaya 
hazırlanması sürecinde 
kendilerine teknik 
destek sağlayan Hilton 
Dalaman Sarıgerme 
Resort & Spa Oteli 
mutfak koordinatörü 
Executive Chef Tamer 
Özkan’a ve Junior Sous 
Chef Taner Bozoğlu’na 

desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. Aşçılık 
Programı öğretim 
görevlileri Egem 
Zağralı Çakır ve Dr. 
Hacı Ahmet Çakır ise, 
öğrencilere verdikleri 
eğitimin karşılığını 
ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda ödül olarak 
almaktan dolayı memnun 
olduklarını ifade ettiler. 
Yarışmada, Damla 

Bayram, Bahar Altun, 
Berat Kutlu, Baki Urlu, 
Hayat Özdemir, Betül 
Sıla üniversiteler arası 
ekip kategorisinde altın 
madalya, Keziban Koyun 
ise bireysel yöresel 
yemek kategorisinde 
gümüş madalya kazandı. 
- Cihat Cura

Ortaca Meslek Yüksekokulu aşçılık öğrencilerinden 7 madalya
Ortaca Meslek Yüksekokulu aşçılık programı öğrencileri, 23-24 Mart’ta Fethiye’de “Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi 
Festivali” kapsamında Şef Mavi Derneği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen üniversiteler arası yemek yarışmasında 
6 altın ve 1 gümüş madalya kazandılar.

Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi 
(CİMER) sisteminin 
etkin ve hızlı çalışması, 
sistemde oluşabilecek 
aksaklıkların 
önüne geçilmesi, 
sistemde görev yapan 
personelin bilgilerinin 
güncellenmesi ve sisteme 
yeni tanıtılan personelin 
bilgilendirilmesi 
amacıyla Ortaca’da 
kurum ve kuruluşlarda 
görev yapan CİMER 
kullanıcı personellere 
yönelik toplantı 
düzenlendi. Ortaca 
Kaymakamlığı 
koordinesinde 
Ortaca Ticaret Odası 
Toplantı Salonunda 
gerçekleşen eğitime 

ilçemizdeki kamu 
kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan Cimer 
kullanıcıları katıldı.
Muğla İl CİMER Genel 
Koordinatörü İsmail 
Arık tarafından, slayt 
gösterim ile verilen 
hizmet içi eğitim 
ve bilgilendirme 
toplantısında, CİMER 
sistemini etkin ve 
verimli kullanmak, 
hizmet kalitesini 
arttırmak, CİMER 
başvuruları, CİMER 
sisteminin kullanımı ve 
cevaplandırmaları gibi 
konularda bilgi verildi 
ve CİMER Kurumsal 
İnceleme Raporu 
hakkında sunum yapıldı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da CİMER 
bilgilendirme 

toplantısı düzenlendi

Dalaman ilçesinde çay 
poşeti içine gizlediği 
uyuşturucuyu kargo 
ile göndermeye çalışan 
şahıs polisin operasyonu 
ile yakalandı.  Edinilen 
bilgiye göre, Dalaman 
ilçesinden kargo ile 
uyuşturucu sevkiyatı 
yapılacağı bilgisi üzerine 
başlanılan operasyonda 
Y.B.Y isimli şahsın 
gönderilmek üzere 
kargo firmasına teslim 
etmiş olduğu çay 
poşetleri içindeki yüklü 

miktardaki uyuşturucu 
madde ekipler tarafından 
tespit edilerek ele 
geçirildi. Polis ekipleri 
olayla ilgili olarak 
Dalaman’da yaşayan 
Y.B.Y isimli şahsın 
ikametinde operasyon 
düzenlendi. Yakalanarak 
gözaltına alınan Y.B.Y 
isimli şahıs işlemlerinin 
ardından sevk edildiği 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza evine 
gönderildi.
- Cihat Cura

Çay poşeti içinde 
kargoyla uyuşturucu 
göndermeye çalıştı  

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

İnsanlık , insan eli ile 
yaratılan sıkıntılar ile 
boğuşuyor. Umarım ve 
dilerim Ramazan ayının 
rahmeti ve bereketi 
insanlığa deva olur da 
insanlık olarak selamete 
çıkarız…
Dünya hakimiyeti için 
mücadele eden güçler, 
yeni dünya düzenini 
kurabilmek için eski 
sistemi yıkmak zorun-
dalar. Yıkacaklar ki yeni 
sistemi tüm dünyaya ve 
insanlığa kabul ettire-
bilsinler…
Eski sistemin parame-
treleri tek tek yıkılıyor, 
kurumları işlevsizleşi-
yor, ittifakları yıkılıyor. 
Yeni dengeler ve ittifak-
lar ortaya çıkmaya ve 
şekillenmeye başlıyor.. 
Eski sistemin ekonomi-
si çöküyor..  Şimdiye 
kadar görülmemiş 
büyüklükte KÜRE-
SEL EKONOMİK 
KRİZ geliyor.. Dünya 
paraların pul olduğu 
döneme doğru hızla 
dönüyor. Bu dönem 
kapının eşiğinde ama 
insanlık hala eski 
alışkanlıklarının peşinde 
ve yaşam şartlarında 
ufak bir değişiklik 
yapmıyor. Herhangi bir 
tedbir almak, kara gün-
lere hazırlık yapmakta 
yok.. Herkes günlük 
hayatın koşturmacası 
içinde ve sanki her şey 
güllük, gülistanlıkmış 
gibi doğal hayat akışı 
içindeler. Kara gün 
kararıncaya kadar da 
bu böyle devam edecek 
gibi görünüyor. Allah 
hepimizin yardımcısı 

olsun…
Gıda ve Enerji mali-
yetleri önce çok yükse-
lecek, sonrada erişil-
mez olup, yokluğunu 
yaşamaya başlayacağız. 
Eskilerin söylediği 
gibi BİR MUSİBET, 
BİN NASİHATTAN 
EVLADIR diyecek 
zaman bulabilecek 
miyiz bakalım…ESKİ 
DÜNYA DÜZENİ 
EKONOMİK SİSTEMİ 
ÇATIRDIYOR, 
ÇÖKTÜ ÇÖKECEK. 
Dolar HAKİMİYETİNİ 
KAYBEDİYOR. Ülkel-
er ticaretini MİLLİ 
PARALARI ve ALTIN 
ile yapma kararlarını 
tek tek açıklamaya 
başladılar. DOLAR-
IN ÇÖKÜŞÜNÜN 
İŞARET FİŞEĞİ 
ATILDI. Artık Dolar 
ülkelerin ekonomisini 
çökertmek ve ülkelere 
diz çökertmek için 
bir SİLAH OLARAK 
KULLANILAMAY-
ACAK hale geleceği 
günler yakındır…
ÜLKELERİN İÇİNE 
SIZMIŞ PİYONLARI 
ise yakında tek tek 
AÇIĞA ÇIKACAK-
LAR ve Devletleri ile 
milletlerine ihanetler-
inin bedelini çok ağır 
ödeyeceklerdir..
BATILI İSTİHBARAT-
LAR TARAFINDAN 
FONLANAN Gaze-
teciler, bürokratlar, 
edebiyatçılar, sanatçılar, 
aydınlar, bilim adam-
ları, siyasetçiler, iş in-
sanları vb.. gibi  kişiler 
adalet önünde hesap 
vereceklerdir..

Milletin cebinde ki 
parayı, sofrasında ki 
ekmeği çalmaya çalışan, 
milletin rızkına göz dik-
en stokçular, rantçılar, 
yalancılar, talancılar ve 
hırsızlar belki Ramazan 
ayının yüzü suyu 
hürmetine insafa gelirl-
er. İnsanımızın ve tüm 
insanlığın yükü ağır .  
İnşallah ZALİMLER-
İN ZULMÜ son bulur, 
bulur da insanlık biraz 
gün yüzü görür…
Bu tür insanlar yüzün-
den dünyada cehennemi 
yaşar hale geldik..
İnsanımızın da insan-
lığın da Adalete, mer-
hamete ve gönül bağına 
ihtiyacı var..  VARLIK 
İÇİNDE YOKLUK 
ÇEKİYORUZ.  İn-
sanların aç gözlülüğü 
ve para kazanma hırsı 
yüzünden gıda fiyat-
larında  ki artışların 
bedelini milletçe 
ödemeye devam ediy-
oruz. Tekelleşmelerin 
getirdiği ağır faturaları 
milletçe ödüyoruz. 
Üretimden uzaklaşıp, 
tüketim ekonomisinde 
yaşamanın geleceğimizi 
nasıl kararttığını ve 
hatta torunlarımızın 
bile geleceği ile 
oynadığımızı maalesef 
acı tecrübeler ile öğreni-
yoruz.
Adalet , denetim ve 
yaptırım acilen tesis 
edilmeli, partizanlıklar-
dan, gruplaşmalardan, 
hemşericilik gibi  men-
faat gruplaşmasından 
milletçe kurtulmalıdır 
..LİYAKAT ve EH-
LİYET ehil ellerde 
olmalıdır…
MİLLET OLMANIN 
FAZİLETİ ORTAYA 
ÇIKARILMALIDIR..

Sezgin Yıldırım

MİLLET OLMAK
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Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Dr.Osman Gürün, 
Ortaca’yı ziyaret etti. 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Dr.Osman Gürün’e, 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Parti Meclis Üyesi 
Gizem Sayar Özcan, 
Fen İşleri Daire Başkanı 
Deniz Yaşar ve Tarımsal 

Hizmetler Daire 
Başkanı Funda Kallem 
ve CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ile partililer eşlik etti. 
Öncelikle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Ortaca 
İlçe Başkanlığında 
partililerle bir araya 
gelindi. Ardından 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin Ortaca’da 

keçi desteğini alan 
üniversiteli kadın 
Üreticilerle bir 
araya gelindi. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Ortaca Fen İşleri Şube 
Müdürlüğünde Belediye 
personeli ile sohbette 
bulunuldu. Son olarak 
Gürün ve beraberindeki 
heyet Dalaman ilçesinde 
programa katıldı. 

Başkan Gürün’den Ortaca ziyareti

2022 YILI 6 KISIM MUTFAK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  :2022/312803
1-İdarenin
a) Adresi   :GÖLBAŞI MAH. HASTANE CAD. NO:6 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası :2522825313 - 2522825876
c) Elektronik Posta Adresi :mugladhs10@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği
internet adresi (varsa)  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2022 YILI 6 KISIM MUTFAK MALZEMESİ
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   :ORTACA DEVLET HASTANESİ MUTFAK DEPOSU
c) Teslim tarihi   :Teslimatlar, YAŞ SEBZE VE MEYVE kısmı için Pazartesi ve 
      Cuma  günleri saat 8:30 ile 10:00 arasında diğer kalemlerde 
      ise Çarşamba Günü saat 8:30 ile 10:00 arasında veya saat 
      3:00 ile 14:00 arasında, Muayene Komisyonu huzurunda, 
      hastane ambarına, yapılacaktır. * Teslimat sırasında, yükleniciyi  
      temsil etmeye yetkili bir kişi hazır bulunacaktır. * Mallar ihtiyaca   
      binaen sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 gün sonra 
      başlamak üzere idarenin isteği ile partiler halinde ve peyderpey   
      olacaktır. Hastane idaresince, uygun görülmeyen tarih ve 
      dönemlerde yüklenici firma tarafından yapılacak mal teslimi kabul  
      edilmeyecektir. Bu nedenle meydana gelecek her türlü 
      gider yüklenici firma tarafından karşılanacak olup, hastane idaresi  
      hiçbir ödeme yapmayacaktır. * Teslimat rafa teslim şeklindedir.   
      Yüklenici malları terslini siparişin tebliğinden itibaren eper sipariş  
                  mektubunda belirtilmemesi halinde en geç 3 gün içinde teslim 
      edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  :ORTACA DEVLET HASTANESİ-GÖLBAŞI MAH HASTANE CAD.  
     NO:6 ORTACA / MUĞLA
b) Tarihi ve saati  :29.04.2022 - 10:00
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.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 ORTACA DEVLET HASTANESİ-GÖLBAŞI MAH HASTANE 
CAD. NO:6 ORTACA / MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın: 1586987Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

2022 YILI 6 KISIM MUTFAK MALZEMESİ
DEVLET HASTANESİ - ORTACA 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Başkan Gürün keçi yetiştiricisi kadınları ziyaret etti
Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı desteklemek için 226 kadına 2 dişi 1 erkek olmak 
üzere toplam 798 adet kıl keçisi dağıtırken, üretici kadınlardan 27’si üniversite mezunu.  
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, kadınların 
üretime daha fazla 
katılması, maddi 
bağımsızlığını sağlaması 
ve ev ekonomisine 
katkı sağlaması için 
kıl keçisi dağıttı. 
Marmaris, Fethiye, 

Kavaklıdere, Dalaman, 
Menteşe, Ortaca, Datça 
ve Ula ilçelerinde 266 
kadın üreticiye 2 dişi 
1 erkek olmak üzere 
toplamda 798 adet kıl 
keçisi dağıtıldı.  Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 

Gürün 
“Türkiye genelinde 
üretim ile ilgili bir 
planlama yapılmalı. Bu 
toprakların metrekaresi 
bile kıymetli hale geldi. 
Üretimi arttırmamız 
lazım.” dedi. 
-MBB bülten
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ALİM
UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı

Köyceğiz anlamlı bir 
yarışa ev sahipliği 
yaptı. Köyceğizli 
orman şehitleri Görkem 
Hasdemir, Şahin 
Akdemir ve Hayati 
Ömür Ercedoğan adına 
organize edilen kano 
yarışları, 1000m, 500m, 
200m olmak üzere 3 gün 
devam etti. Durgunsu 
Kano Bahar Kupası 3 
gün sonunda sahiplerini 
buldu.. Yarışlara 15 
ilden 27 kulüp 173 
sporcu katıldı. İlk gün 
1000m yarışları yapıldı. 
Yarışlar sonunda büyük 
erkekler kategorisinde 
Serkan Kakkaç 1., 
Mustafa Özmen 2., Faruk 
Demir 3. oldu. Büyük 
Kadınlar kategorisinde 
Hilal Avcı 1., Eslemnur 
Gezen 2., Doğa Güleken 
3. oldu. Sporcuların 
madalyalarını Kano 
Federasyonu Başkanı 
Alper Cavit Kabakçı, 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan 
ve Köyceğiz Gençlik 

ve Spor İlçe Müdürü 
Mehmet Kaleli takdim 
etti. Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, 
“Şehit yakınlarına 
manevi destek vermek 
için anlamlı bir yarış 
düzenledik. Hem 
şehitlerimizi rahmetle 
anacağız hem de heyecan 
dolu yarışlara tanık 
olacağız. Sporculara 
başarılar dilerim. 
Evlatladımız Görkem 
Hasdemir, geçen 
yıl meydana gelen 
Marmaris yangınında 
söndürme çalışmalarında 
bulunurken alevlerin 
arasında kalarak şehit 
olmuştu. Evladımız 
Şahin Akdemir, 
Marmaris yangınında 
çalışma yürüten ekibe 
su taşıdıktan sonra 
kaza yapınca alevlerin 
arasında kalarak 
hayatını kaybetmiş 
ve şehit olmuştu. 
Evladımız Hayati Ömür 
Ercedoğan ise yakın 
zamanda Ortaca’da 

yanan alanlarda çalışma 
yaparken dengesini 
kaybedip kayalıklardan 
düşerek hayatını 
kaybetmiş ve şehit 
olmuştu. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine, yakınlarına 
tekrar başsağlığı diliyor, 
birdaha böyle felaketlerle 
karşılaşmamayı temenni 
ediyorum. İlçemiz 
Köyceğiz Gölü’ü  her 
yıl  hem yarışlara hem 
seçmelere hem de 
kamp çalışmalarına ev 
sahipliği yapıyor, ayrıca 
vatandaşlarımız ilgiyle 
sporcularımızı izliyor ve 
onlara destek veriyor.Bu 
yıl da  İlçemiz Köyceğiz 
Su Sporları Merkezi 
önünde gerçekleştirilen 
Köyceğiz Belediyesi 
Orman Şehitleri Bahar 
Kupası ve Milli Takım 
Seçme Yarışlarında 
sporcularımızı tebrik 
eder, başarılarının 
devamını dilerim.” dedi.
- Berkay Göcekli

Orman Şehitleri adına kano yarışı
Köyceğiz ilçesinde “Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman 
Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları” Köyceğiz Su 
Sporları Merkezi’nde başladı.

Köyceğiz ilçesinde 
Türkiye Atletizm 
Federasyonu tarafından 
organize eedilen, Muğla 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, Köyceğiz 
Kaymakamlığı ve 
Köyceğiz Belediye 
Başkanlığının işbirliği 
ile “Türkiye Dağ Koşusu 
Şampiyonası ve Balkan 
Şampiyonası Milli Takım 
seçme yarışmaları” 
gerçekleştirildi.
Kıyasıya mücadeleye 
sahne olan seçmelerde 
ülke genelinden 146 atlet 
yarıştı. Köyceğiz’deki 
yarışta ilk 4’e giren 

sporcular milli 
takıma seçilirken, bu 
yarışmalarda atletler 
U-20 kategorisinde 6 bin 
800 metre, büyüklerde 
ise 13 bin 400 metrelik 
parkurda yarıştı. 
Organizasyonda büyük 
kadınlarda Kırşehir 
Bölgesi’nden Urkuş Işık 
birinci, Nurcihan Oysal 
ikinci, Selma Çakmak 
üçüncü oldu. Büyük 
erkeklerde Kütahya’dan 
Bekirhan Kabadayı 
birinci, Abdullah Çakır 
ikinci, Azat Demirtaş 
üçüncü oldu. U-20 
kategorisinde kadınlarda 

ise Diyarbakır’dan Leyla 
Işık, erkekler yarışını da 
Ağrı’dan Ali Demir galip 
tamamladı. Yarışlar, 
Köyceğiz Sultaniye 
Kaplıcalarından 
başlayıp Ölemez Dağı 
istikametinde koşuldu. 
Yarışmacılar tarih, göl, 
deniz ve doğayla iç içe 
yarışmanın mutluluğunu 
yaşadılar. Yarışta 
Köyceğiz Sultaniye 
Kaplıcaları, Dalyan 
Kanalı ve Kaunos gibi 
yörenin güzelliklerini 
gören yarışmacılar 
hayranlıklarını ifade etti.
- İHA

Tarih, göl, deniz ve doğayla iç içe yarıştılar 
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi

Dalaman 
Kaymakamlığı, 
Dalaman Meslek 
Yüksek Okulu ve 
Belediye Başkanlığının 
ortaklaşa düzenlediği 
“İyi ki Dalaman var” 
bisiklet turu protokol 
üyeleri, bisikletçiler, 
öğrenciler ve 
vatandaşların katılımı 
ile gerçekleştirildi. 
Dalaman ilçesinde 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet 

Karakuş, Dalaman 
Sivil Havacılık Meslek 
Yüksekokulu Müdürü 
Haşim Kafalı, birim 
amirleri ve halkın 
katılımıyla Dalaman 
Meslek Yüksekokulu 
önünden Kayacık 
sahiline kadar 11 
km’lik bisiklet turu 
gerçekleştirildi. Bisiklet 
turuna katılanlara 
Kayacık Sahilinde 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı ve Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr.Hüseyin Çiçek 
karşıladı. Yaklaşık 350 

kişinin katıldığı bisiklet 
turunun bitiminde 
Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta yaptığı 
açıklamada, “Dalaman 
turizmini denize ilave 
sağlık turizmi, spor 
turizmi, kültür turizmi 
şeklinde çeşitlendirmek 
istedik. Dalaman, 
Ortaca ve Köyceğiz 
ilçeleri aynı hedef 
merkezi içerisinde bu 
yöreye uygun olarak 
Dalaman turizmini 
geliştirmeye yönelik 
yapmış olduğumuz 
çalışmalardan bir tanesi 

olan bisiklet turunu 
vatandaşlarımıza 
sevdirmek ve sağlık 
açısından önemini 
belirtmek amacıyla 
gerçekleştirdik” dedi. 
Etkinliğe katılımın 
yüksek olmasından 
duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş 
ise, “Dalaman deniziyle, 
havalimanıyla, doğasıyla 
bu tür etkinlikleriyle 
öne çıkan bir ilçedir” 
dedi.
- İHA

Dalaman’da bisiklet turu düzenlendi  


