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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

KALÇA PROTEZİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN...

2’de

FUTBOL SAHASI
SATIŞINA TEPKI
Ortaca Fevziye Mahallesinde futbol sahası olarak kullanılan 5 dönümlük alanın satışa 
çıkarılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

CHP İlçe Başkanı Evren 
Tezcan beraberinde 
CHP Parti Meclisi Üyesi 
Gizem Sayar Özcan ve 
ilçe yönetimi ile birlikte 
söz konusu alanda 

mahalle sakinleri ile bir 
araya geldi. Yapılan basın 
açıklamasında, Fevziye 
Mahallesi sakinlerinin 
uzun yıllardır kullandığı 
alanın sosyal, kültürel 

toplanma ve eğlence 
yeri, gençlerin 
sportif faaliyetlerini 
yapabileceği spor sahası 
ile çocuk parkı olarak 
düzenlenmesi talep 

edildi. CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, burada yaptığı 
açıklamada, konu ile 
ilgili hukuki süreç 
başlatıldığını söyledi. -3

KONUTLARINA KAVUŞTULAR
Ortaca’da Ocak ayında yaşanan şiddetli yağışlarda yaşadıkları çadırlar kullanılmaz hale gelen 
Roman vatandaşlar için AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın girişimleri sonrasında 
yaptırılan 6 prefabrik konut, selin mağdur ettiği vatandaşlara teslim edildi. 

Yerbelen Mahallesi’nde 
yaşadıkları çadırlar 
kullanılamaz hale 
gelen vatandaşlar için 
Muğla Valiliğinin  
Koordinasyonunda 
Muğla Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 45 günde 
yaptırılan 54 metrekare, 
2+1 şeklindeki 6 
prefabrik konut için 
anahtar teslim töreni 
düzenlendi. -5

Polis memuru 
Babayiğit şehit oldu
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli 
polis memuru Aytaç 
Babayiğit, silahını 
temizleyen arkadaşı 
tarafından kazaen 
vurulması sonrası şehit 
düştü. Şehit polis için 
tören düzenlendi. -2

3 ayda 35 bin metrekare 
parke döşendi

Ortaca Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
Atatürk ve Cumhuriyet 
Mahallelerinde kilitli 
parke taşı zemin 
hazırlık çalışmalarına 

başladı. 2022 yılında 
Ortaca Belediyesi 
ilçe genelinde 35 bin 
284 metrekare kilitli 
parke taşı çalışması 
gerçekleştirdi. -4

Ortaca’da bağımlılıkla 
mücadele çalıştayı

Ortaca’da, bağımlılıkla 
mücadelede devam 
ettirilecek çalışmaların 
belirli bir program 
çerçevesinde 
planlanarak ivme 
kazandırılması 

ve faaliyetlerin 
yaygınlaştırılması 
amacıyla
“Ben Olsaydım” 
etiketi ile Bağımlılıkla 
Mücadele Çalıştayı 
düzenlendi. -4

Ortaca’da 
avukatlar 

günü töreni
Ortaca’da 5 Nisan 
Avukatlar Günü 
dolayısıyla Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
sunuldu. -3

Narkotik 
uyuşturucuyla 
mücadelesini 
sürdürüyor

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlileri 
tarafından uyuşturucu 
ticaretine karşı devam 
eden çalışmalarda 1 kişi 
tutuklandı. -2

Endemik türü 
yurtdışına gönderen 

şahsa ceza
Nesli tehlike altında 
bulunan Göcek 
Semenderi isimli 
kuyruklu kurbağa 
türünü yurtdışına 
gönderen şahsa cezai 
işlem uygulandı. -6



Ramazan döneminde 
uzun süren açlık ve su-
suzluk metabolizmanızın 
yavaşlamasına neden 
olur. Bunun sonucunda  
bu dönemde kabızlık 
şikayetleriniz artabilir. 
Bu şikayetlerinizi azalta-
cak beslenme önerilerim 
sizlerle…
1.İftar Öğününüzü Yavaş 
ve Uygun Porsiyonda 
Tüketmeye Çalışın: 
Uzun süre aç kalmanız 
sizi iftarda hızlı ve çok 
yemek yeme davranışı-
na itebilir. Bu durum 
metabolizma dengenizin 
bozulmasına, sindirim 
sistemi problemlerine 
yol açar. Kabızlık şikay-
etleriniz artar. İftara su 

ve hurma ile başlayın. 
Ardından ılık bir çorba 
içip biraz mola verin. 
Sonra ana yemeğinizi de 
yavaş ve iyice çiğneyer-
ek tüketin. 
2.Su Tüketiminize Özen 
Gösterin: Ramazan 
döneminde su tüketim 
süreniz azalıyor. Bu da 
metabolizma hızınızı 
azaltıyor. Bu yüzden me-
tabolizmanızın düzgün 
çalışıp kabızlık şikay-
etlerinizin azalması için 
iftar ve sahur aralığında 
en az 2.5-3 litre su içm-
eye çalışın.
3.Ramazan Pidesi 
Tüketimini Abartmayın: 
Ramazanın olmazsa 
olmazlarından biri ra-

mazan pidesi. Bu süreçte 
tam tahıllı ekmek, esmer 
ekmek nerdeyse hiç 
tüketilmiyor. Kabızlık 
şikayetlerinizin azal-
ması için lif zengini 
tam tahıllı ekmek daha 
iyi bir seçim olacaktır. 
Pideyi de 1 dilim ekmek 
hakkınız yerine avuç içi 
kadar haftada birkaç gün 
tercih edebilirsiniz.
4.Ramazan Sofranız-
da Probiyotiklere Yer 
Açın: Probiyotikler 
bağırsak sağlığınızı 
koruyarak sindirim 
sisteminizin düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Hem sahur hem de iftar 
öğünlerinize ev yoğurdu, 
kefir gibi besinleri ekle-
yin. Gerekli durumlarda 
uzmana danışarak kapsül 
ya da saşe şeklinde ek 
probiyotik takviyesi 
alabilirsiniz.
5.Ramazanda da Biraz 

Hareketlenin: Biraz 
fiziksel aktivite de bağır-
saklarınızın çalışması-
na olumlu etki sağlar. 
Fakat oruç tuttuğunuz 
zaman aralığında fiziksel 
aktiviteyi önermiyorum. 
İftardan 1.5-2 saat sonra 
evde egzersiz yapabilir-
siniz.
6.Meyve ve Sebzelere 
Sofranızda Yer Açın: 
Meyve ve sebzeler lif 
içerikleriyle bağırsak-
larınızın çalışmasına 
yardımcı olur. Bu 
yüzden iftar öğünlerinde 
mutlaka ana yemeğin 
yanında bol salata 
tüketmeye çalışın. Sebze 
yemeklerini tüketmeyi 
ihmal etmeyin. İftar-
dan sonraki ara öğünde 
uygun porsiyonlarda 
meyve tüketmeye 
çalışın.
7.Kuru Meyve Tüket-
meye Çalışın: Kuru 

meyveler de yüksek 
lif içerikleriyle bağır-
saklarınızın çalışması-
na yardımcı olur. Bu 
yüzden sahura başlama-
dan önce ılık suyla kuru 
kayısı, hurma ya da kuru 
erik tüketmek, orucu 
hurma ve suyla açmak 
kabızlık şikayetlerinizin 
azalmasına yardımcı 
olur.
8.Tam Tahıllı Besinleri 
ve Kuru baklagilleri 
Sofranıza Ekleyin: Posa 
açısından zengin kuru 
fasülye , nohut, bar-
bunya. mercimek gibi 
kuru baklagilleri iftar 
öğününüzde tüketmeye 
çalışın. Aynı zamanda 
pirinç yerine bulgur, tam 
tahıllı makarna, yulaf 
gibi tam tahıllı besinleri 
de sofranıza ekleyin. 
Sağlıkla kalın..

RAMAZAN DÖNEMİNDE ARTAN 
KABIZLIK ŞİKEYETLERİNİ AZAL-
TACAK BESLENME ÖNERİLERİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Cihat Cura
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İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30
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Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
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Gsm: 0 507 916 44 20
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
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Yatarken:
Operasyon yapılan 
kalça üzerine yan yat-
mayınız.
Bacaklarınızı 
bitiştirmeyin, çaprazla-
mayın.
Bacaklarınız arasında 
yastık bulundurun.
Günde en az 30 dakika 
sırt üstü dümdüz yatın.
Protezli bacak altına 
yastık koymayın.
Otururken:
Alçak sandalyede ve 
koltukta oturmayın.
Otururken diz sevi-
yesi kalçadan aşağıda 
olmasın.
Tuvalet yükseltici 

kullanın.
Otururken öne doğru 
eğilmeyin.
Ayakta:
Yerden bir şey almak 
için eğilmeyin.
Eğildiğinizde eliniz diz 
seviyesini geçmesin.
Ayağınızı içe çevirme-
yin.
Merdiven çıkarken 
sağlam bacak-ameli-
yatlı bacak-koltuk 
değnekleri sıralamasını 
izleyin.Merdiven 
inerken de tam tersi 
geçerli olduğunu unut-
mayın.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
KALÇA PROTEZİNDE 

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN DURUMLAR

Zayi
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. - Abdulbasil İSA  
Yabancı Kimlik No: 99995285332

Müflisin Adı ve Adresi: ALDEMİRLER TEMİZLİK 
HİZMET TAAHHÜT İNŞAAT 
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ANONİM ŞİRKETİ (0500514919  VKN) 
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:7/A 
Ortaca/Muğla Ortaca / MUĞLA  
Müflisin Ticaret Sicil No : 485  
Yukarıda adres ve sicil numarası yazılı 
ALDEMİRLER TEMİZLİK HİZMET TAAHHÜT 
İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT HAYVANCILIK 
TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ (0500514919  VKN) ‘nin Muğla Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nin 10/02/2022 tarih ve 
2021/138 E. Sayılı kararı ile iflasına, iflasın 
aynı tarih ve saat 11.29 ‘da açılmasına karar 
verilmiştir.
İİK166. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın: 1589965Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C.ORTACA İCRA DAİRESİ
  İFLASA İLİŞKİN İLAN

2022/1 İFLAS Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Polis 
Merkezi Amirliğinde 
gece saatlerinde mesai 
arkadaşının silahını 
temizlediği sırada kazaen 
vurulan ve hastanede 
şehit düşen Aydın’lı polis 
memuru 48 yaşındaki 
Aytaç Babayiğit Muğla 
Emniyet Müdürlüğü’nde 
düzenlenen törenin 
ardında baba ocağı 
Aydın Efeler ilçesine 
gönderildi.  
Gece saat 00.50 
sıralarında Ortaca 
Emniyet Müdürlüğü 
Polis Merkezi 
Amirliğinde silah 
temizliği yapan görev 
arkadaşının silahının 
kaza sonucu ateş alması 
sonucu 28 yıllık polis 
memuru Aytaç Babayiğit 
yaralandı. Hastaneye 
sevk edilen Babayiğit, 
burada yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 

kurtarılmayarak şehit 
düştü. Şehit Polis 
Memuru Aytaç Babayiğit 
için Muğla Emniyet 
Müdürlüğü bahçesinde 
tören düzenlendi. Vali 
Orhan Tavlı, CHP Muğla 
Milletvekilleri,  Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin 
Çiçek, İl Jandarma 
Komutanı Turğgeneral 
Ali Gemalmaz, Menteşe 
Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, 
Emniyet ve Askeri erkan, 
şehit polisin ailesi ve 
yakınları ile protokol 
üyelerinin katıldığı 
törende şehit polis 
memurunun öz geçmişi, 
Kur’an-ı Kerim ve dua 
okunmasının ardından 
doğum yeri olan 
Aydın Efeler İlçesine 
gönderildi. - İHA

Polis memuru Babayiğit şehit oldu
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Aytaç Babayiğit, silahını temizleyen arkadaşı 
tarafından kazaen vurulması sonrası şehit düşerken, şehit polis için tören düzenlendi.  

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri yaptığı 
çalışmalar neticesinde, ilçede 
uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit 
edilen C.D’yi takibe aldı.
Uyuşturucu madde satışı yaptığı 
sırada yapılan operasyonla yakalanan 
C.D’nin üzerinde yapılan aramalarda 
bol miktarda esrar maddesi ile 
metamfetamin maddesi ve kenevir 
tohumları ele geçirildi. Emniyetteki 
işlemlerin ardından Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcılığına sevk 
edilen C.D. çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekiplerince uyuşturucu ile etkin ve 
aktif şekilde mücadeleye devam 
edileceği bildirildi. - Cihat Cura

Narkotik uyuşturucuya karşı 
mücadelesini sürdürüyor

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 
uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarda 1 kişi tutuklandı. 

Fethiye’de balık 
avlayan bir kişinin 
denizde bulduğu 
poşetin içerisindeki 
maddenin patlaması 
sonucu kolu koptu. 
Olay, Yanıklar 
Mahallesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Tugay Gürtekin 
(55) ve bir arkadaşı 
balık avlamak için 
denize açıldı. Bir 
süre balık avlayan 
ikiliden Gürtekin, 
denizde siyah bir 
poşet olduğunu fark 
etti. Gürtekin, poşeti 
denizden alarak açmak 
istediği sırada poşetin 
içerisinde madde 
büyük bir gürültü ile 

patladı. Patlamanın 
etkisi ile Gürtekin’in 
sağ kolu dirsek altından 
koptu. Patlama sonrası 
arkadaşı tarafından 
kıyıya ulaştırılan 
Gürtekin, ambulansla 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Gürtekin’in 
hastanede tedavisi 
sürerken, jandarma 
ekipleri poşetin 
içerisindeki patlayıcı 
maddenin ne olduğu ve 
bölgeye nasıl geldiğini 
belirlemek için çalışma 
başlattı. - İHA

Denizde bulduğu poşetin 
patlaması sonucu kolu koptu

İnsan hakları eylem 
planı çerçevesinde 
hazırlanan yargı 
paketlerinin altıncısı 
meclis gündemine alın-
mış olup kadın hakları 
ve sağlık çalışanları-
na yönelik şiddetle 
mücadele başta olmak 
üzere çeşitli alanlar-
da yeni düzenlemeye 
gidilmesi planlanmak-
tadır: Peki öngörülen 
değişiklikler neler? 
Öncelikle bu yargı pa-
keti ile özellikle kadına 
karşı şiddetin önlen-
mesi hususunda yeni 
düzenlemeler getirilme-
ktedir. Kadına karşı 
işlenen kasten yaralama 
suçu, tutuklama ned-
eni varsayılan katalog 
suçlar arasına alınacak, 
böylelikle başkaca bir 
sebep aranmaksızın 
şüpheli tutuklanabi-
lecektir. Ayrıca şiddet 
mağduru kadınlara talep 
etmeleri halinde, ilgili 
baro tarafından avukat 
görevlendirilmesi de 
sağlanabilecektir. Yine, 
kadına karşı şiddet 
içeren filler nitelikli hal 
olarak değerlendirilecek 
ve ceza artırıcı sebep-
lere dâhil edilecektir. 
Bu sayede öldürme ve 
yaralama gibi suçların 
işlenmesi halinde ceza 
artırılarak verilecektir. 
Toplum nazarında 
kravat veya takım 
elbise indirimi olarak 
bilinen iyi hal indiri-
minde de değişiklikler 
yapılması planlanmakta 
olup; yapılan indirimde 
hâkimin takdir yetkisini 
önemli ölçüde sınırlay-
acak şekilde gerekçeye 
bağlanması yönünde 
düzenleme ile bir nevi 
otomatikleşmiş indi-
rimin ortadan kalkması 
hedeflenmektedir. 
Failin pişmanlık içer-
meyen davranışları, 
takdiri indirim nedeni 
olarak kabul edilmey-
ecek; salt indirim 
almaya yönelik (kılık 
ve kıyafetine özen 
göstermesi, takım elbise 
giymesi, kravat takması 
vb.) duruşmadaki şekli 
tutum ve davranışları, 
takdiri indirim nedeni 

olarak dikkate alınmay-
acaktır. Takdiri indirim 
uygulanması halinde 
ise gerekçeleri kararda 
mutlaka gösterilecektir.
Fiziksel olarak veya 
sosyal medya gibi 
mecralar üzerin-
den iletişim araçları 
vasıtasıyla kişiler 
üzerinde huzursuzluk 
yapılması ısrarlı takip 
olarak değerlendirilme-
kte ve sosyal medya 
jargonunda “stalking” 
olarak adlandırılmakta 
olup bu ısrarlı takip ey-
lemi de artık Türk Ceza 
Kanunda müstakil suç 
olarak düzenlenecek ve 
cezai yaptırıma kavuşa-
caktır.
Sağlık çalışanlarına 
karşı yapılan şiddet ey-
lemleri de nitelikli hal 
kapsamında değerlendi-
rilecek ve yeni 
yargı paketi ile 
sağlıkçılara karşı 
işlenen suçlarda iyi hal 
indirimi yapılması ve 
seçenek yaptırımlara 
çevrilmesi mümkün 
olmayacaktır.
Yine, sağlık çalışanları 
hakkında soruşturma 
yapılabilmesi Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Mesleki So-
rumluluk Kurulu’nun 
iznine bağlanacaktır.
Bunlara ek olarak, 
sahte fatura ve belge 
düzenleyerek kayıt-
dışılığın sürmesine 
neden olanlara yeni 
cezai düzenlemeler, 
çevre ve imar uyuşma-
zlıklarına özel ihtisas 
mahkemesi kurul-
ması, hâkim ve savcı 
yardımcılığı kurumu 
gibi başka düzenlemel-
ere de yer verilmiştir. 
İnsan hakları eylem 
planı kapsamında bu 
yargı paketlerinin 
devamı da muhakkak 
gelecektir. Nitekim 
toplumda özellikle süre-
siz nafaka konusunda 
artan beklentiye yönelik 
olarak da süresiz 
nafakanın bir sonraki 
yargı paketi içerisinde 
meclise sunulacağı 
belirtilmiştir.
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YENİ YARGI PAKETİNDEKİ 
DİKKAT ÇEKEN ÖNEMLİ 

DEĞİŞİKLİKLER…
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Ortaca Fevziye 
Mahallesinde futbol 
sahası olarak kullanılan 
5 dönümlük alanın satışa 
çıkarılmasına mahalle 
sakinleri tepki gösterdi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
beraberinde CHP Parti 
Meclisi Üyesi Gizem 
Sayar Özcan ve ilçe 
yönetimi ile birlikte söz 
konusu alanda mahalle 
sakinleri ile bir araya 
geldi. Yapılan basın 
açıklamasında, Fevziye 
Mahallesi sakinlerinin 
uzun yıllardır kullandığı 
alanın sosyal, kültürel 
toplanma ve eğlence 
yeri, gençlerin 
sportif faaliyetlerini 
yapabileceği spor sahası 
ile çocuk parkı olarak 
düzenlenmesi talep 

edildi. CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, burada yaptığı 
açıklamada, konu ile 
ilgili hukuki süreç 
başlatıldığını söyledi.
Mahalle halkının 
alanı kendilerinin 
kullanabileceği şekilde 
devir ve tahsisini 
istediğini belirten 
Tezcan; “Geçtiğimiz 
aylarda Muğla 
Valimiz sayın Orhan 
Tavlı’nın ilçemizde 
gerçekleştirdiği 
muhtarlar toplantısında 
Fevziye Mahallesi 
Muhtarımız Şükrü 
Kirtik, yaklaşık 50 
yıldır mahalle halkının 
kullandığı hazineye 
ait 5 dönümlük alanın 
Ortaca Belediyesi’ne 
devir ve tahsisini iletti. 
Muhtarımız mahalle 

halkının bu alanı sosyal, 
kültürel, toplanma ve 
eğlence yeri, gençlerin 
sportif faaliyetlerini 
yapacağı spor sahası 
ve çocuk parkı olarak 
düzenlenmesini talep 
etti. Ortaca Milli Emlak 
Şefliğinden gelen 
cevap ise, söz konusu 
alanın Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Milli Emlak 
Dairesi Başkanlığı ve 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafından, 
Kırsal Nitelikli Yerleşim 
Alanı olduğundan 
tahsis ve devri 
değerlendirilmedi oldu. 
Bu karar talep edilen 
alanın mahallelinin 
elinden alınıp ranta 
kurban gideceğinin 
de göstergesi gibiydi. 
Aradan geçen süreçte ise 

mahalle muhtarımızın 
ulaştığı bilgi vatandaşa 
verilmeyen 5 dönümlük 
alanın 7 Nisan’da ihaleyle 
satışa çıktığı yönünde. 
Mahalle halkımız 
buranın kendilerinin 
kullanabileceği şekilde 
devir ve tahsisini talep 
ediyorlar. Söz konusu 
alanın satış ihalesi 
derhal durdurulmalıdır. 
Köylümüzün 50 
yıldır kullandığı, park 
yapalım dediği yere, 
bakanlığın olmaz 
demesi kabul edilebilir 
gibi değildir. Sosyal, 
kültürel, toplanma ve 
eğlence yeri, gençlerin 
sportif faaliyetlerini 
yapacağı spor sahası 
ve çocuk parkı olarak 
düzenlenmesini 
istediği yerin rant 
uğruna ellerinden 

alınması kararından 
vazgeçilmelidir. CHP 
olarak konunun takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.” 
dedi. CHP Parti Meclisi 
Üyesi Gizem Sayar 
Özcan ise şunları 
söyledi; “İktidarın 
bir rant projesinin 
üstünde duruyoruz. 
Bir kez daha buradan 
haykırıyoruz. Fevziye 
Mahallelilerimiz, 
vatandaşlarımız ile 
birlikte haykırıyoruz. Bu 
içinde bulunduğumuz 
alan gençlerindir, 
gençlerin top oynadığı 
sahadır. Bu alan 
çocuklarındır, çocukların 
koşturması gereken 
yerdir. Bu alan tüm 
Fevziye halkınındır. 
Verilen bu karardan ve 
bu ihaleden derhal geri 
dönülmelidir.”-B.Göcekli

Vatandaşlar futbol sahasının 
satışa çıkarılmasına tepki gösterdi

Ortaca, Ula, Milas ve Bodrum’da 18 muhtelif arsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarıldı

Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’ndaki törene 
avukatlar cüppeleriyle 
katıldı. Anıta çelenk 
konulmasının ardından 
saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu. Çelenk 
sunma törenine Ortaca ve 
Dalaman’daki avukatlar 
katıldı. Günün anlamına 
değinen konuşmayı Av. 
Gülüzar Türk yaptı. Av. 
Türk, konuşmasında 

şu ifadelere yer verdi; 
“İnsanın kutsal yaşam 
hakkını kendisine dert, 
adalet arayışını bir çaba, 
hukukun üstünlüğünü 
hedef edinmiş, 
savunmanın, hukuk 
devleti ve demokrasinin 
yılmaz savunucusu değerli 
meslektaşlarım, değerli 
avukat arkadaşlarım, 
bize üzerinde avukatlık 
yapabileceğimiz bir 
vatan  ve cumhuriyet 

bırakan başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarına, 
vatan için canından 
olan aziz şehitlerimize 
ve gazilerimize, hukuk 
mücadelesinde yaşamını 
yitiren üstatlarımıza bir 
kez daha minnet, rahmet ve 
saygılarımızı sunuyoruz. 
Öncelikle mesleğimizi 
icra ederken temsil eden 
sıfatımızın görmezden 
gelinerek hak etmediğimiz 

muamelelere maruz kalan 
meslektaşlarımız adına 
herkesin bir gün avukata 
ihtiyacı olabilir. Bu 
nedenle unutulmamalıdır 
ki, avukatın sesi kesilirse, 
halkın nefesi kesilir. Adalet 
sisteminin olmazsa olmaz 
saç ayaklarından olan birey 
hak ve özgürlüklerinin 
savunulmasında, hakların 
korunmasında, hukukun 
üstünlüğünün var 
olmasında yılmadan çaba 

gösteren, demokratik, laik, 
sosyal ve hukuk devletinin 
devamının güvencesi olan 
siz değerli avukatlarımızın 
Avukatlar Günü’nü 
kutlarım.” -Berkay Göcekli

Ortaca’da 
avukatlar 
günü töreni
Ortaca’da 5 Nisan Avukatlar Günü 
dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunuldu.
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Basın: 1590610Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

MUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİ NAİP HÜSEYİN ANADOLU LİSESİ VE ORTACA İLÇESİ ATATÜRK 
İLKOKULU DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ 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    : 2022/325089
1-İdarenin
a) Adı    : MUĞLA -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-TEMEL EĞİTİM   
                  OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   : ÇAMLIK SOKAK MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522804817 - 2522804868
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : MUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİ NAİP HÜSEYİN ANADOLU 
      LİSESİ VE ORTACA İLÇESİ ATATÜRK İLKOKULU DEPREM   
      GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 ADET OKUL DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ 
            (Demir-Kalıp-Beton İmalatları, Elektrik ve Mekanik Tesisatların   
      yenilenmesi vb. işler)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : Muğla İli Köyceğiz ve Ortaca İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 29.04.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres)  : Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
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 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII. Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
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, kısmı teklif verilebilir.
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.

MUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİ NAİP HÜSEYİN ANADOLU 
LİSESİ VE ORTACA İLÇESİ ATATÜRK İLKOKULU DEPREM 

GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ
MUĞLA -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-

TEMEL EĞİTİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, anahtar 
teslim töreninde yaptığı 
konuşmada,  AK Parti 
iktidarları döneminde 
hiçbir vatandaşı mağdur 
etmediklerine işaret 
ederek, “Sel sonrasında 
çadırlarında ziyaret 
ettiğimiz Roman 
vatandaşlarımıza sizleri 
mağdur etmeyeceğiz 
demiştim. Bugün 
verdiğimiz sözü 
tutmanın mutluğunu 
yaşıyorum” dedi.
Ortaca’da şiddetli 
yağışlarda yaşadıkları 
çadırlar kullanılmaz 
hale gelen Roman 
vatandaşlar için AK 
Parti Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan’ın 
girişimleri sonrasında 
yaptırılan 6 prefabrik 
konut selin mağdur ettiği 
vatandaşlara teslim 
edildi.
Yerbelen Mahallesi’nde 
yaşadıkları çadırlar 
kullanılamaz hale 
gelen vatandaşlar için 
Muğla Valiliğinin  
Koordinasyonunda 
Muğla Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 45 günde 
yaptırılan 54 metrekare, 
2+1 şeklindeki 6 
prefabrik konut için 
anahtar teslim töreni 
düzenlendi.
Törende konuşan AK 
Parti Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan,  
bölgede yaşanan sel 
sonrasında Ortaca 
Belediye Başkanı  Alim 
Uzundemir ile Yerbelen 
Mahallesinde yaşayan 
Roman vatandaşları 
ziyaret ettiklerini 
anımsatarak, şöyle 
konuştu:
 “Sizlere  ve Ortacalı 
hemşerilerime 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamını 
getirdim.  Geçtiğimiz 

hafta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile  
yaptığımız toplantıda 
Muğla’mızı konuştuk.  
Cumhurbaşkanımız 
sizleri çok seviyor. Bizler 
de sizi çok seviyoruz. 
AK Parti olarak 
Roman Strateji Belgesi 
kapsamında Roman 
vatandaşlarımıza eğitim, 
sağlık, barınma ve sosyal 
destek anlamında her 
türlü desteği veriyoruz.
Türkiye olarak 8 Nisan 
Dünya Romanlar 
Günü’nü kabul ettik. 
Gününüzü şimdiden 
kutluyoruz. Yaşanan 
sel sonrasında 
selden mağdur olan 
vatandaşlarımız otelde 
misafir edildiler. 
Su basan çadırları 
ziyaretimizde 
vatandaşlarımızın 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a  olan 
sevgileri hepimizi 
duygulandırmıştı.  
Vatandaşlarımızın 
yanında Muğla 
Valimiz Sayın Orhan 
Tavlı’yı arayarak 
vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin 
giderilmesi için destek 
istemiştik. Sayın Valimiz 
devletin şefkatini 
gösterdi ve bugün 
anahtarlarının teslim 
edeceğimiz konutların 
45 gün gibi kısa bir 
zamanda yapılmasını 
sağladı. Sayın Valimizin 
şahsında emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum. AK Parti 
iktidarları döneminde 
hiçbir vatandaşımızı 
mağdur etmedik. Sel 
sonrasında çadırlarında 
ziyaret ettiğimiz Roman 
vatandaşlarımıza sizleri 
mağdur etmeyeceğiz 
demiştim. Bugün 
verdiğimiz sözü 
tutmanın mutluğunu 
yaşıyorum. Bugün 
anahtarlarını teslim 
ettiğimiz konutların 

içinde açık mutfak, 
salon, yatak odası ve 
çocuk odaları bulunuyor. 
Hepinize hayırlı 
uğurlu olsun. Allah 
devletimize, milletimize 
zeval vermesin. 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı başımızdan 
eksik etmesin.”
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ise 
şunları söyledi:
“Bu süreçteki 
destekleri için Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, 
Valimize ve AK Parti 
Muğla Milletvekilimiz 
Yelda hanıma teşekkür 
ediyorum. Belediye 
olarak her zaman Roman 
vatandaşlarımızın 
yanındayız”
Anahtar teslim töreni 
esnasında Muğla 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından temin edilen 
hediyeleri Gökcan ve 
Uzundemir vatandaşlara 
takdim etti.
Anahtar teslimin 
ardından sel mağduru 
vatandaşlarla birlikte 
konutları gezdiler. 
Törene, AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ak Parti İlçe 
Başkanı Hakan Fevzi 
İlhan katıldı. 
Konutları teslim alan 
Roman vatandaşlar 
ise memnuniyetlerini 
ifade ederek, özellikle 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür ettiklerini ifade 
ettiler. - Berkay Göcekli

Selin mağdur ettiği roman 
vatandaşlar prefabrik 
konutlarına kavuştu  

Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde Ocak ayında yaşanan şiddetli 
yağışlarda yaşadıkları çadırlar kullanılmaz hale gelen Roman 
vatandaşlar için AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın 
girişimleri sonrasında yaptırılan 6 prefabrik konut, selin mağdur 
ettiği vatandaşlara teslim edildi.  

Ölümü  öldürenler, 
ölümden korkmaz. 
Ölümü öldürmek için 
ölmeden ölmek gerekir. 
Bu işin sırrı da bun-
dadır..
Allah’ın kitap verdiği 
peygamberlerin ge-
tirdiği dinlere Semavi 
dinler denilir ve bu din-
lerin kutsal kitaplarında 
ORUÇ ibadeti tüm bu 
dinlerin mensuplarına 
da farz kılınmıştır…
Hz. Ademden son 
peygamber Hz. Mu-
hammed’e kadar tüm 
peygamberlerin getird-
iği dinin adı İSLAM-
DIR… Hz. İsa da Musa 
da İslam dinine hizmet 
etmişlerdir. Hristiyan-
lık, Musevilik vb. gibi 
isimleri biz insan oğul-
ları verdik. Halbuki tüm 
dinlerin orijinal kaynağı 
aynı ve adı İSLAMDIR.  
Tüm Kutsal kitapları 
okursanız eğer hep-
sinin aynı emirleri ve 
yasakları getirdiklerini 
görürsünüz. Oruç, Hac, 
faizin haram olması, 
fakirlerin, yoksulların 
, yetim ve öksüzlerin 
korunup, kollanması, 
Adaletli olunması, 
eşit davranılması, kul 
hakkına girilmemesi, 
eşitliğe dikkat edilme-
si, ehliyet ve liyakata  
önem verilmesi ve buna 
benzer sayısız emir ve 
yasakların tüm kutsal 
kitaplarda yazdığını ve 
o kitabın verildiği pey-
gamberlerce de o döne-
min inananlarına tebliğ 
edildiğini görürsünüz.. 
Tüm peygamberler 
TEK DİNE hizmet 
etmişken, gözünü dünya 
hırsı bürümüş insanlar 
ve sapkınlar tüm dinleri 
doğal mecralarından 
çıkarıp, farklı yollara 
sokmuşlardır..  Tüm 

peygamberler iy-
iliği, güzelliği, barışı, 
huzuru, adaleti, hakkı, 
hakkaniyeti tebliğ et-
mişlerken DİN ADINA  
“ Savaşlar, katliamlar, 
kan ve göz yaşları “ in-
sanlığa acılara boğacak 
şekilde yaşatılmıştır.  
Hakikatte ise TAN-
RI tüm insanlardan 
sadece İYİ İNSANLAR 
olmamızı ve birbirim-
izle yardımlaşmamızı 
istemişti..
Ramazan ayında ORU-
CU biz mi tutmalıyız.. 
Yoksa ORUÇ mu bizi 
tutmalı..?  
Tüm mesele; bu ince 
meseleyi anlayıp, oru-
cun özüne uygun olarak 
bu ibadeti yapabilme-
ktir. Açlığın, yokluğun 
fakirliğin ne demek 
olduğunu anlamak 
ve yardımlaşmak için 
yapılan bir ibadette 
YARDIMLAŞMAYI 
ve FAKİRİ, YOKSU-
LU gözetmeyi, Hak ve 
Hukuka riayet etmeyi 
önemsersek eğer Sahura 
kalkıp, ağzımızın orucu 
ile haksızlık yapacak, 
fitneye sebep olacak, 
kul hakkı yiyeceksek, 
kalp kırıp, gönülleri 
inciteceksek  ORUÇ 
TUTMAMIŞ, sa-
dece AÇ KALMIŞ 
OLURUZ. Ama yukarı-
da saydığım konularda 
dikkatli olursak azami 
hassasiyet gösterirsek 
işte o zaman ORUÇ 
BİZİ TUTMUŞ olur 
ve bir çok yanlış ve 
kötülüklerden korur..
Yardımlaşma yapılırken 
kimsenin DİNİ 
SORULMAZ. Fakirin 
karnı doyurulurken, 
ihtiyacı karşılanırken, 
TANRI MİSAFİRİ 
KABUL EDİLİR. 
Dinine ve Milliyetine 

bakılmaz. TANRININ 
GÖNDERDİĞİ MİSA-
FİR KABUL EDİLİR 
ve her türlü elimizden 
gelen yardım yapılıp, 
ihtiyaçları karşılanır.. 
Bu ruh halinde değilsek 
eğer sadece aç kalmış 
ve Oruç ibadetinin 
manasını anlamamış 
oluruz.. İnsanların 
Milliyeti KADERDİR. 
Kadere iman şarttır ve 
biz kullar bunu sorgu-
layamayız. İnanç ise 
akıl ve Gönül işidir 
asla bizler Allah ile 
Kul arasına girip, bu 
konuyu sorgulaya-
mayız. Doğruyu ve 
yanlışı,  Hatayı sorgu-
layacak olan ise sadece 
ve sadece Allahtır. Bize 
düşen ise bunları sorgu-
lamak değil, bize düşen 
daha insani davranarak, 
bizim insan olarak 
yapabileceğimiz konu-
larda aç mısın, susuz 
musun ve bir ihtiyacın 
var mı diyerek daha 
çok bir insanın, insanca 
yardımcı olabileceği 
konuları sormaktır. 
Oruç tutuyor musun, 
Müslüman mısın, Hangi  
dindensin veya han-
gi mezheptensin gibi 
konuları sormak bizim 
işimiz değil ALLAHIN 
soracağı konulardır. 
Haşa Allah’ın yetkis-
ini kullanarak bunları 
sormak ve sorgulamak 
hiçbir insanın hakkı 
da değildir, haddi de 
değildir..
İSLAM BARIŞ ve 
HUZUR DİNİDİR.. İşte 
bize düşende İnsanlığın 
kardeşçe ve huzurlu 
yaşamasına vesile 
kılacak yardımlaşmaları 
yapmaktır.. Kimsenin 
DİNİNİ, MEZHEBİ-
Nİ ve MİLLİYETİNİ 
SORGULAMADAN.. 
Her insanı TANRI 
MİSAFİRİ ve TANRI 
EMANETİ görenlere 
Selam olsun…

Sezgin Yıldırım

İNŞALLAH ORUÇ BİZİ TUTAR
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Her geçen gün 
hızla büyüyen ve 
yeni yapılaşmanın 
yoğunlaştığı bölgelerde 
vatandaşların mağdur 
olmamaları için aralıksız 
çalışan ekipler, parke yol 
ve kaldırım çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor.
2022 yılında Ortaca 
Belediyesi ilçe genelinde 
35 bin 284 metrekare 
kilitli parke taşı çalışması 

gerçekleştirdi. 
Atatürk ve Cumhuriyet 
Mahalleleri sınırlarında 
bulunan ilhan, Atik, 
Fener, Kültür,282, 112, 
349, 351, 81 sokaklarda, 
Ayhan ve Yayla sokağın 
Atatürk Bulvarından, 
Karaoğlanoğlu 
Caddesine kadar olan 
bölümünde toplamda 
21 bin 286 metrekare 
kilitli parke taşı döşeme 

çalışmalarına başlandı. 
Çalışmaların aralıksız 
olarak devam edeceğini 
belirten Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir; “Ortaca’mızı 
marka bir kent yapmak 
için sürekli çalışıyoruz. 
Yollarımızı da bu hedefte 
sürekli yeniliyoruz. 
Yılbaşından bu yana 35 
bin 284 metrekare kilitli 
parke taşı çalışması 

gerçekleştirdik. 
Çalışmalarımızı bu 
şekilde sürdürerek 
2021 yılında 
gerçekleştirdiğimiz 
toplam 85 bin 520 
metrekareyi 2022 yılında 
geçmeyi hedefliyoruz. 
Daha yaşanılabilir 
bir Ortaca için 
çalışmalarımız devam 
edecek.” dedi.
- Cihat Cura

3 ayda 35 bin metrekare parke döşendi
Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde kilitli 
parke taşı zemin hazırlık çalışmalarına başladı.

Bağımlılıkla mücadele 
kapsamında kurumlar 
arası koordinasyonu 
sağlamak ve madde 
bağımlığı ile mücadele 
konusunda yapılacak 
faaliyetleri belirlemek 
amacıyla Ortaca İlçe 
Sağlık Müdürlüğü 
tarafından Ortaca 
Özalphan Otelde 
yapılan çalıştaya Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı 
Şule Demirtaş, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 
kurum müdürleri, Ortaca 
Meslek Yüksek Okulu 
akademisyenleri, ilgili 
kurumlarda görev yapan 

personeller, sosyolog 
ve psikologlar, STK 
temsilcileri ile mahalle 
muhtarları katıldı. 
Çalıştay, Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar’ın konuşması 
ile başladı. Ardından 
İlçe Sağlık Müdürlüğü 
tarafından uyuşturucu, 

alkol, tütün ve 
davranışsal bağımlılıklar 
konusunda kurumlar 
arası koordinasyon 
ve alınması gerekilen 
önlemler hakkında bilgi 
verildi.
Çalıştayda, ilçenin 
Bağımlılıkla Mücadele 
Eylem Planı kapsamında 

yürütülen faaliyetlerin 
değerlendirmesi, 
bağımlılık ile mücadele 
kapsamında yaşanan 
sorunlar ve çözüm 
önerileri, riskli bölgelere 
yönelik yürütülmesi 
gereken çalışmalar, 
ülkemizde yürütülen 
bağımlılık ile mücadele 
politikalarına yönelik 
öneriler görüşüldü.
İlçe genelinde 
uyuşturucunun 
engellenmesine yönelik 
bir önceki yıl yapılan 
çalışmalar ve gelinen 
nokta ve diğer konularda 
alınacak tedbirlerin 
gözden geçirilmesinin 
ardından program 
sona erdi. - Cihat Cura

Ortaca’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı
Ortaca’da, bağımlılıkla mücadelede devam ettirilecek çalışmaların belirli bir program 
çerçevesinde planlanarak ivme kazandırılması ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması 
amacıyla “Ben Olsaydım” etiketi ile Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi. 
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Fethiye Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele ekipleri 
biokaçakçılık 
çerçevesinde endemik 
türde yetişen, nesli 
tehlike altında olan ve 
ilaç, sanayi, tekstil, 
kozmetik gibi birçok 
alanda farklı bilimsel 
araştırmalarda 
kullanılan türlere 
yönelik çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. 
Çalışmalar neticesinde, 
bir şüphelinin dünyada 
sadece Güneybatı 
Anadolu bölgesinde 
yayılış gösteren ve 
endemik bir tür olan 
Göcek semenderi isimli 
kuyruklu kurbağayı 
toplayarak yasadışı 
yollarla Uzakdoğu başta 
olmak üzere yurtdışı 
ülkelerine sattığını 
tespit etti. Ekipler 
yapılan operasyon ile 

biokaçakçılık yaptığını 
tespit ettiği şahsı 
yakalayarak gözaltına 
aldı. Operasyonda ele 
geçirilen 4 adet Göcek 
semenderi ise Fethiye 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü 
ekiplerince sağlık 
kontrollerinin ardından 
doğaya salınırken, 
Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünce şahsa 600 
bin TL idari para cezası 
uygulandı. Topladığı 
endemik tür Göcek 
semenderini Japonya’ya 
göndermek üzereyken 
Fethiye KOM ekiplerince 
kıskıvrak yakalanan 
şahıs, tutuklanma 
talebiyle Sulh Ceza 
Hakimliğine sevk edildi. 
Mahkemeye çıkan şahıs 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.
Bu bölgelerde yaklaşık 
6-7 adet endemik türün 

olduğunu ve mutlaka 
korunması gerektiğinin 
altını çizen Adnan 
Menderes Üniversitesi 
(ADÜ) Zooloji 
Bölümü Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kurtuluş Olgun; 
“Göcek kara semenderi 
adını verdiğimiz tür 
koruma altında olan 
ve IUCN kriterlerine 
göre tehlike sınırlarında 
olan türlerimizden bir 
tanesi. Bu tür yaklaşık 
15 santimetre boyunda, 
genellikle Şubat, Mart 
aylarında çok aktif 
duruma geçen ve 
Fethiye’nin Gökçeovacık 
bölgesinden Köyceğiz 
Gölü’nün güneybatısına 
kadar olan alanda 
yayılış gösteren ama çok 
fazla da görünmeyen 
bir türümüz. Çok 
kıymetli bir tür, 
mutlaka korunması ve 

özellikle bu şekildeki 
toplamalardan korunması 
gerekiyor. Bu hayvanlar 
bizim biyolojik 
zenginliklerimiz, bu 
ve bunun gibi 5-6 tür, 
dünyada sadece bu 
bölgede yani güneybatı 
Anadolu olarak bizim 
bildiğimiz Marmaris 
Datça yarımadasından 
Fethiye’ye doğru, daha 
sonra Kaş, Antalya civarı 
ve Alanya’ya kadar 
giden Burdur civarında 
da yayılış gösteren 
türlerimiz. Endemik 
olan bizim 6-7 tane daha 
türümüz var. Bunların 
mutlaka vatandaşlar 
tarafından da korunması 
gerekiyor. Bu hayvanın 
bir avantajı gece karanlık 
çöktüğü zaman dışarıya 
çıkması ve özellikle 
çok yağmurlu havalarda 
faaliyet göstermesi” dedi.
- İHA

Endemik türü yurtdışına gönderen şahsa 600 bin lira ceza kesildi
Fethiye ilçesinde dünyada sadece bu bölgede bulunan 
ve nesli tehlike altında bulunan Göcek Semenderi isimli 
kuyruklu kurbağa türünü yurtdışına gönderen şahıs polis 
ekipleri tarafından yakalanırken, şahsa Doğa Koruma 
Müdürlüğü tarafından 600 bin TL cezai işlem uygulandı.  

Köyceğiz’de 
gerçekleştirilen kano 
yarışlarında Köyceğizli 
Serkan Kakkaç 3 altın 
madalya kazanarak 
ilçeye büyük gurur 
yaşattı. Türkiye Kano 
Federasyonu’nun 2022 
faaliyet programında 
yer alan Durgunsu Kano 
Köyceğiz Belediyesi 
Orman Şehitleri 
Bahar Kupası ve Milli 
Takım seçme yarışları 
sonucunda Köyceğizli 
Serkan Kakkaç Büyük 
Erkekler kategorisinde 
1000m, 500m ve 200m 
yarışlarında 1. gelerek 
3 altın madalyanın 
sahibi oldu. Kulübü 

Köyceğizspor’a 
ve Köyceğizlilere 
büyük gurur yaşattı. 
Durgunsu Kano 
yarışlarında sporcuların 
performansları Milli 
Takım antrenörü Andrei 
Shantrovic ve teknik 
kurulca değerlendirilerek 
Dünya Kupası 1-2 ve 
Solvakya Piestany 
Yarışları Aday Milli 
Takım Kampına 
Serkan Kakkaç ile 
birlikte 24 sporcu davet 
edildi. Milli Kanocu 
Serkan Kakkaç Mayıs’ta 
yapılacak dünya 
kupalarına katılacak 
olmanın heyecanını 
yaşıyor. - İHA

Kano yarışlarında 
Köyceğizli sporcu üç 

altın madalya kazandı  
Köyceğiz’de gerçekleştirilen kano 
yarışlarında Köyceğizli Serkan Kakkaç 
3 altın madalya kazanarak ilçeye 
büyük gurur yaşattı. 


