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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

KIRIK SONRASI 
REHABİLİTASYON

2’deCarettalar öksüz kaldı
“Caretta Carettaların annesi” olarak bilinen ve İztuzu Plajı’nda 
deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması için verdiği 
mücadele ile tanınan June Haimoff 100 yaşında hayatını kaybetti. -3

Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Ortaca Belediyesi 
23 Nisan 1. 
Çocuk Şenliği 
yapıldı. 

Ortaca Belediyesi 
çocuklara muhteşem 
bir 23 Nisan bayramı 
yaşattı. Demokrasi ve 
Şehitler Meydanına 

akın eden yüzlerce 
çocuk, birbirinden 
renkli gösterilerle 
23 Nisan coşkusunu 
doyasıya yaşadı. Ortaca 

Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir etkinliklere 
katılarak çocukların 
coşkusuna ortak 
oldu. -11

Fevziye’de futbol 
sahası nöbeti başladı

Ortaca’nın Fevziye 
mahallesindeki futbol 
sahasının ihale ile 
satışa çıktığını öğrenen 
vatandaşlar satışın iptali 
için sesini duyurmaya 
çalışıyor. CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan; “Yıllardır 

akla gelmeyen, köylü 
istedikten sonra 5 
dönümlük alanın apar 
topar ihaleyle satışa 
çıkarılması, ayrıca 
satışın tesadüfen 
duyulması akıllarda soru 
işaretleri bırakıyor.” 
dedi. -5

Muğla 2 - Ortaca 1
Muğlaspor, play-out 
mücadelesinde karşılaştığı 
Ortaca Belediyespor’u 
Samet ve Tugay’ın kaydettiği 
gollerle 2-1 mağlup etti. 
Ortaca Belediyespor Süper 
Amatör Lig’de mücadelesini 
sürdürecek. -8

Ortaca’da 
kriket 

heyecanı 
yaşandı

Muğla Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğümüzün ev 
sahipliğinde 22-27 Nisan 
2022 tarihleri arasında 
Ortaca’da düzenlenen 
Okul Sporları Kriket 
Yıldız Kızlar ve Erkekler 
Türkiye Şampiyonası 
sona erdi. -8

Uyuşturucuyu 
küllerin içine 

saklamış

Ortaca’da 100 bin 
lira değerindeki 
uyuşturucuyu 
bahçesindeki küllerin 
içine saklayan şahıs 
yakalandı. -2



Ramazan boyunca uzun süren 
açlık ve iki öğün beslenme 
metabolizmayı yavaşlatmak-
tadır. Aynı zamanda kişide aşırı 
yemek yeme ataklarına da yol 
açabilir. Metabolizmanızı eski-
ye döndürmek için size birkaç 
tavsiye vereceğim:
KAHVALTIYI ATLAMAYIN!
Hep söylenir ‘kahvaltı günün 
en önemli öğünü’ Ramazan 
bayramı sabahı da güne 
güzel bir kahvaltıyla başlan-
malıdır.Kahvaltıda hamur 
işleri(kek,börek,poğaça..) ve 
kızartma gibi yüksek kalorili 
besinleri tercih etmeyin. Bun-

ların yerine; 
haşlanmış 
yumurta, 
menemen 
ya da omlet, 
domates, sala-
talık, yeşil-

lik, badem, ceviz ,fındık gibi 
sağlıklı kuruyemişlerin olduğu 
bir kahvaltı tercih edilebilir.
ÖĞÜN SAYISINI ARTTIRIN!
Ramazan boyunca 2 öğüne inen 
beslenmeniz 6 öğüne çıkarılıp 
az az sık sık beslenme planı 
tercih edin.Bu hem yavaşlayan 
metabolizmanızı hızlandıracak 
hem de aşırı yeme ataklarınızı 
önleyecektir.
ÖĞÜNLERİNİZDE POSAYI 
ARTTIRIN!
Ramazan boyunca azalan bağır-
sak hareketlerinizi arttırmak 
için öğünlerde sebze yeme-

kleri, kurubaklagil tercih edin 
Ara öğünlerinizde taze meyve 
tüketin.
AÇ BAYRAM ZİYARETİNE 
GİTMEYİN!
Öğün saatlerinizi bayram 
ziyaretlerinize göre ayarlayın.
Aksi taktirde ani kan şekeri 
düşüşleri sizin tatlı isteğinizi 
arttırıp aynı zamanda öğünde de 
fazladan porsiyon tüketmenize 
neden olacaktır.
HAYIR DEMEYİ ÖĞRENİN!
Ramazan Bayramının olmazsa 
olmazı ‘baklava, şekerlemeler 
ve çikolatalar’ Her gittiğiniz 
yerde bu ikramlıklara hayır de-
meyi öğrenin. Bunların yerine 
sütlü bir tatlı tercih edilebilir.
İÇECEK İKRAMLARINA 
DİKKAT!
Bayram ziyaretlerinde her 
gidilen yerde ya bir kahve ya da 

bir çay ikram edilebilir. Kafei-
nin olumsuz etkilerinin önüne 
geçmek için kahve ve çayı 
sınırlandırın.Kola,gazoz gibi 
asitli ve şekerli içecekleri tercih 
etmeyin,Bunların yerine;sade 
maden suyu,ayran ve bitki çay-
ları tercih edebilirsiniz.
SU TÜKETİMİNE DİKKAT!
Ramazan ayı boyunca su 
tüketim alışkanlığı değiştiği için 
ramazan sonrası su tüketimine 
dikkat edin.Su içimini gün içine 
dağıtarak en az 2.5-3 litre tüket-
meye çalışın.
BİRAZ HAREKET!
Ramazan boyunca azalan 
bağırsak hareketlerinizi ve 
metabolizmanızı hızlandırmak 
için akşamları en az 35-40 
dakika orta aktivitede yürüm-
eye çalışın. Sağlıkla kalın. İyi 
bayramlar..

RAMAZAN BAYRAMINDA 
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. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
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Ortopedi Ve Travma-
toloji bölümünün 
alanına giren kırık 
ve çıkık sorunları 
ancak ameliyat ya da 
alçı ile tedavi edilen 
kırıklardan sonra kas 
erimesi,eklem tutuk-
luğu,ağrı gibi şikayetler 
oluşabilir ve bu neden-
le kırıkların ortopedi 
uzmanları tarafından 
tedavisi sonrası fizik 
tedavi gerekebilir. Tam 
kaynama sağlandıktan 
sonra hastanın normal 
hayatına dönme süreci 
fizik tedavi uzman-
larının sorumluluğun-
dadır.Kırık sonrası 
rehabilitasyon çoğu 
zaman hasta henüz 
ortopedi servisinde 
yatarken başlar. Bacak 
veya ayakta kırığı 

olan hastayı mümkün 
olduğunca erken ayağa 
kaldırmak,yürütmek ve 
iyileşme sürecini hı-
zlandırmak için koltuk 
değneği veya yürüteç 
gibi cihazlarla destekle-
nir.Ayrıca damar içi 
pıhtı oluşumu gibi 
komplikasyonları önler.
Erken dönemde kırık 
olan tarafa hiç yüklen-
memek ya da vücut 
ağırlığının küçük bir 
yüzdesinden fazla yük 
vermemek gerekebilir.
Fizyoterapist,bu 
kısıtlıklara dikkat eder-
ek kas kuvveti,eklem 
hareket açıklığı ve 
fonksiyonel kapasiteyi 
geliştirecek egzersizler 
uygular.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

KIRIK SONRASI 
REHABİLİTASYON

Zayi 
İş yerime ait A 851-900 arası 1 cilt adisyon fişim 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Ömer Tarık ÖZGÜR - 

TC. Kimlik No: 35002886338  
Vergi no: 6930091576 - Ortaca Mal Müd. 

Edinilen bilgiye göre, 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlileri 
Ortaca ilçesinde satışa 
hazır şekilde 100 bin 
Türk lirası değerinde 
metamfetamin maddesi 
ele geçirdi. Elindeki 
yüklü miktardaki 
metamfetamin maddesini 
paraya çevirmek isteyen 
uyuşturucu madde 
tacirleri hakkında 
bilgi alan Dalaman 
Narkotik ekipleri satış 
için hazırlık yapan M.U 
ve N.Y isimli şahıslar 
uzun bir kovalamaca ve 
takip sonucunda Ortaca 

ilçesinde yakalandı. 
Adı geçen M.U ve N.F 
isimli şahıslar gözaltına 
alınırken şahıslarla 
birlikte hareket eden 
H.D isimli şahıs şafak 
operasyonu ile yakalandı. 
Şahsın ikametinde 
yapılan aramada H.D. 
isimli şahıs 
uyuşturucu maddeyi 
bahçesindeki küllerin 
arasına sakladığı tespit 
edilirken gözaltına 
alındı. Yakalanarak 
gözaltına alınan 3 
şahıs sevk edildikleri 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza evine 
gönderildi. - İHA

Uyuşturucuyu küllerin içine saklamış
Ortaca’da100 bin lira değerindeki uyuşturucuyu bahçesindeki küllerin içine saklayan şahıs yakalandı.

Geçtiğimiz yaz çıkan 
orman yangınlarının 
ardından Marmaris’in 
dağlarında yanan 
ağaçların içinde görsel 
şöleni andıran ‘ayı 
gülleri’ küllerinden 
doğarak yeniden açtı. 
Marmaris’te Nisan 
ve Mayıs aylarında 
sadece bir bölgede 
yetişen ve Türkiye’de 
Afyonkarahisar 
ve dünyada Güney 
Avrupa’da görülen, 
‘şakayık’ da denilen ‘ayı 
gülleri’ endemik bitkileri 
koruma altında tutuluyor.
Marmaris Ağaçlandırma 
ve Doğa Koruma 
Derneği Başkanı Ali 
Demirtaş, “Ayı gülleri ya 

da şakayık diye bilinen 
bu bölgeye özgü endemik 
bir bitki. Marmaris 
Ağaçlandırma ve Doğa 
Koruma Derneği olarak 
sürekli bu bölgelerde 
geziyoruz. Elimizden 
geldiğince değerlerimizi 
korumaya çalışıyoruz.” 
dedi. Milli Parklar 
yetkilileri tarafından ayı 
gülleri ve diğer endemik 
bitkilerin görüldüğü 
alanlarda sık aralıklar 
ile kontroller yapılıyor. 
Bitkilerin kopartıldığını 
ya da zarar verildiğini 
tespit ettikleri kişilerin 
izini dedektif gibi süren 
ekipler, 109 bin 593 lira 
para cezası ve adli ceza 
uyguladıklarını belirtti.

Bu çiçeği koparmanın 
cezası 110 bin lira  

Marmaris’te bağlı kırsal mahallelerin geçen 
yaz yangında etkilenen bölgelerde endemik 
bitki ‘ayı gülleri’ açmaya devam ediyor. 
Koruma altında olan bu çiçekleri koparmanın 
cezası ise 109 bin 593 Türk Lirası.  

Edinilen bilgiye göre, 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri, 
Ortaca’da uyuşturucu 
satışı yaptığı yönünde 
yoğun bir şekilde bilgi 
edinilen D.B.S isimli 
şahıs ile ilgili olarak 
yapılan çalışmalar 
sonrasında şahsın 
uyuşturucu madde 

sattığı tespit edildi.  
Ortaca’da bulunan 
şahsın ikametinde 
yapılan baskında 
piyasa değeri yüksek, 
yüklü miktarda, satışa 
hazır metamfetamin 
maddesi ile uyuşturucu 
madde ticaretinde 
kullanılan birçok aparat 
ele geçirildi. İkamet 
araması sırasında 

D.B.S ile birlikte 
şahsın eşi H.E.S’te 
gözaltına alındı, her iki 
şahıs ta tamamlanan 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Mahkemeye sevk edilen 
iki şahıstan H.E.S., adli 
kontrol şartı ile serbest 
bırakılırken, D.B.S ise 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - İHA

Ortaca’da uyuşturucu operasyonu
Ortaca’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.  

Ramazan Bayramı öncesi 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı tüm 
ekipler, vatandaşların 
bayramı huzur ve 
güven içinde geçirmesi 
amacıyla sorumluluk 
alanlarında denetimlerini 
sürdürüyor.  Havadan 
helikopter, yerden 
de trafik araçları ile 
Muğla’nın turistik 
Ortaca-Dalyan 
yolunda denetim yapıldı. 

Yapılan denetimde 
kuralları ihlal eden 
sürücüler helikopterden 
yer ekibine bildirildi. 
Yapılan denetimde 
4 araca geçmenin yasak 
olduğu yerlerde önündeki 
aracı geçen 4 sürücüye, 
zorunlu haller dışında 
karayolu üzerinde 
park eden 3 araca 
toplam 2 bin 296 
TL cezai müeyyide 
uyulandı. - İHA

Jandarmadan bayram öncesi 
havadan-karadan denetim

Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı, Türk 
parasının kıymetini 
koruma, kullanımını 
önceliklendirme ve 
dolarizasyonla mü-
cadele kapsamında; 
Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 
Sayılı Karara İlişkin Te-
bliğ’de dövizle ödeme 
yasağı çerçevesinde 
bir takım değişiklikler 
yapmıştır. Bu değişik-
likler 19.04.2022 tarihli 
ve 31814 sayılı Resmî 
Gazete ile yayımlanmış 
olup aynı tarihte de 
yürürlüğe girmiştir. Bu 
beklenmeyen değişiklik 
hem içerdiği muğlaklık 
hem de yayımlandığı 
gün yürürlüğe girmesi 
sebebiyle piyasada soru 
işaretleri uyandırmış ve 
karmaşa yaratmıştır.
Bakanlık da değişik-
liklerle ilgili soru 
işaretlerini gidermek 
için 21.04.2022 tari-
hinde konuyla ilgili bir 
genelge yayınlamıştır. 
Genelge ile hem 
değişikliğin kapsamı 
netleştirilmeye hem de 
yürürlük tarihi ile ilgili 
yaşanabilecek muhte-
mel sıkıntılara çözüm 
üretilmeye çalışılmıştır. 
Peki, dövizle ödeme 
yasağıyla ilgili Resmî 
Gazete’de yayımlanan 
değişiklikler nelerdir; 
genelgede hangi hu-
suslar netleştirilmiştir?
Öncelikle, Resmî 
Gazete’de yayımlanan 
değişikliğe göre, Türki-
ye’de yerleşik kişilerin 
kendi aralarında akde-
decekleri menkul satış 
sözleşmelerinde, sö-
zleşme bedelinin döviz 
üzerinden ödenmesi ya-
saklanmıştır. Söz konu-
su değişiklikle, menkul 
satış sözleşmelerinde 
sözleşme bedelinin 
döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak 
kararlaştırılması müm-
kün olmakla birlikte; bu 
sözleşmelerdeki ödeme 
yükümlülüklerinin Türk 
parası cinsinden yerine 
getirilmesi ve kabul 
edilmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. Ancak tek 
başına bu düzenleme, 
yeterince açıklayıcı 
olmayıp netleştirilmesi 
gereken çok önemli 

noktaları barındır-
maktadır. Örneğin, 
menkul tanımının ne 
olduğu, ödemelerin 
hangi tarihteki ve hangi 
banka kuru üzerinden 
yapılacağı hususları 
net değildir.  Dövizle 
ödeme yasağıyla ilgili 
genelgeye bakıldığında 
ise:
•Tebliğ’de geçen 
“menkul” ibaresinin 
gayrimenkul (taşınmaz) 
tanımına girmeyen her 
türlü mal ve eşyayı 
kapsadığı, 
•Yapılan değişikliğin 
Türkiye’de yer-
leşik kişilerin kendi 
aralarında akdettikleri/
akdedecekleri menkul 
satış sözleşmelerine 
ilişkin ödeme yüküm-
lülüklerinde geçerli 
olduğu, yani Türkiye’de 
yerleşik kişiler ile yurt-
dışında yerleşik kişiler 
arasında akdedilmiş/ak-
dedilecek menkul satış 
sözleşmelerine ilişkin 
ödeme yükümlülükler-
inin döviz üzerinden 
yerine getirilmesinin 
mümkün olacağı,
•19.04.2022 tarihin-
den önce akdedilmiş 
sözleşmeler kapsamın-
da verilmiş döviz 
cinsinden kıymetli 
evraklara (çek, poliçe, 
bono vb.) ilişkin ödeme 
yükümlülüklerinin, 
döviz üzerinden yerine 
getirilebileceği,
•19.04.2022 tarihinden 
önce keşide edilmiş 
faturalara ilişkin ödeme 
yükümlülüklerinin de 
döviz üzerinden yerine 
getirilebileceği,
•Tebliğ’in yürürlüğe 
girdiği 19.04.2022 
tarihi ve bu tarih son-
rasında döviz cinsinden 
düzenlenmiş olan çek, 
poliçe, bono vb. ödeme 
araçlarının Türkiye’de 
yerleşik kişilerin kendi 
aralarında akdettikleri/
akdedecekleri menkul 
satış sözleşmelerine 
ilişkin ödeme yüküm-
lülüklerinin yerine 
getirilmesinde kullanıl-
masının mümkün ol-
mayacağı,gibi hususlar 
netleştirilerek değişik-
lik somutlaştırılmaya 
çalışılmıştır. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
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Kaptan June hayatını kaybetti
“Caretta Carettaların annesi” olarak bilinen ve İztuzu Plajı’nda deniz kaplumbağalarının yaşam 
alanlarının korunması için verdiği mücadele ile tanınan June Haimoff 100 yaşında hayatını kaybetti.
35 yıldır Dalyan’da 
yaşayan ‘Kaptan June’ 
ismiyle tanınan June 
Haimoff hayatını 
kaybetti. Uluslararası 
düzeyde çevreci 
eylemlere imza atan 
ve nesli tükenme 
tehlikesinde olan deniz 
kaplumbağalarının 
korunması için verdiği 
mücadele nedeniyle 
“Caretta Carettaların 
Annesi” olarak bilinen 
Kaptan June, geçtiğimiz 
ay Ortaca Devlet 
Hastanesi Yoğun Bakım 
Servisi’nde tedavi 
altına alınmıştı. Bir 
süre tedavisi devam 
eden June Haimoff 
ardından taburcu 
edilmişti. Kaptan June, 
bugün sabah saatlerinde 
hayatını kaybetti. Kaptan 
June’un cenazesi Çandır 
Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. 1922 yılında 
İngiltere’nin Essex 
şehrinde doğdu. Ünlü bir 
petrol mühendisi olan 
babasının işi nedeniyle 
çocukluğu Uganda, İran 
ve Irak gibi ülkelerde 
geçti. Gençliğinde 
opera şarkıcısı olmak 
için müzik, dans ve 
bale okuluna gitti, daha 
sonraları yağlı boya 
resim çalışmalarına 
başladı. İki evlilik yaptı. 
Haimoff soyadını taşıyan 
ikinci eşi ile ABD 
ve İsviçre’de yaşadı. 
Dünya jet sosyetesinde 
yer aldı. İkinci eşinden 
ayrıldıktan sonra satın 
aldığı bir balıkçı teknesi 
ile Ege Denizi’nde 
seyahat etti. Bu sırada 
Yunanistan’da 20 yılını 

geçirdi. İlk olarak 1975 
Temmuz’unda Muğla’nın 
Dalyan sahilindeki 
Ekincik Koyu’na geldi. 
Bölgeye hayran kalan 
June Haimoff sonraki 
süreçte tatilini geçirmek 
için sürekli bu bölgeye 
geldi. 1986 yılında 
Dalyan’a gelişinde 
ise İztuzu Plajı’nda 
teknesinin yanı sıra, 
sahilde bulunan bir 
barakada yaşamaya 
başladı. Burada geceleri 
yumurta bırakmak 
için kumsala gelen 
caretta caretta’larla 
karşılaştı. Nesli 
tükenmeye yüz tutmuş 
bu kaplumbağalarını 
gözlemleyen ve 
Carettalar hakkında 
araştırma yapan Kaptan 
June, o dönemde Caretta 
caretta’ların yuvalama 
ve yaşam alanı olan 
İztuzu Sahili’nde 
yapılmak istenen otele 
karşı uluslararası 
kampanya başlattı ve 
dünyanın ilgisini bu 
İztuzu plajına çekti. 
Ankara’da dönemin 
başbakanı Turgut 
Özal ile görüşen June 
Haimoff, Özel Çevre 
Koruma Kurumu’nun 
kurulmasında önemli 
rol oynayan isimler 
arasında gösteriliyor. 
Bu mücadelenin ve 
kazanılan başarının 
öyküsünü 2002 yılında 
Britanya’da yayınladığı 
“Captain June and 
the Dalyan Turtles” 
kitabında anlattı. Kitap 
aynı yıl “Kaptan June 
ve Kaplumbağalar” adı 
altında Türkçeye de 

çevrildi. June Haimoff 
ayrıca 2003 yılında geliri 
caretta caretta’ların 
korunması amacıyla 
kullanılmak üzere tek 
şarkılık CD yaptı.
2009’DA TÜRK 
VATANDAŞI OLDU
Dalyan bölgesinde 
“Kaptan June” olarak 
bilinen June Haimoff 
halen uzun yıllar 
Köyceğiz Gölü, Dalyan 

ve çevresinin caretta, 
günlük ağaçlarının 
kurtarılması başta olmak 
üzere doğa için mücadele 
etti. Adı Büyükşehir 
yasası öncesi belediye 
olan Dalyan Belediyesi 
tarafından bir sokağa 
verildi. 2009 yılında 
Türk vatandaşı olan June 
Haimoff, 2011 yılında 
da kısa adı Kaplumbağa 
Vakfı olan, Kaptan June 

Deniz Kaplumbağalarını 
Koruma Vakfı’nı 
tescilledi. June Haimoff 
ayrıca, Birleşik Krallık 
kraliçesi 2.Elizabeth 
tarafından 2011 yılında, 
1350 ismi kapsayacak 
şekilde yılda iki kez 
yayınlanan “Britanya 
Onur Listesi” (British 
New Year’s Honour’s 
List) içinde yer aldı.
- Mehmet Bozkır

Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı projesi 
çerçevesinde Deniz 
Kaplumbağaları 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
(DEKAMER) 
tarafından uydu 
takip cihazı 
takılarak 7 aydır 
takip edilen Caretta 
Caretta deniz 
kaplumbağası 
Aydın Kuşadası 
Milli Parklar 
ekipleri tarafından 
ölü bulundu. 
DEKAMER 
tarafından 
uydudan sürekli 
takip altında 
tutulan Caretta 
Caretta deniz 
kaplumbağası 12 
Nisan’da Kuşadası 
ilçesi karşısındaki 

Yunanistan’ın 
Simi adasından 
sinyal alındı. Simi 
Adasından sonrası 
sinyali kesilen 
kaplumbağa geçen 
Cumartesi günü 
Kuşadası’nda 
Milli Parklar 
ekipleri tarafından 
ölü bulundu 
ve EKODOSD 
tarafından 
DEKAMER 
ekiplerine teslim 
edildi. DEKAMER 
veteriner 
hekimlerinin 
gerçekleştirdiği 
nekropsi sonucunda 
ön üyede misina ve 
ağdan kaynaklanan 
kesiler tespit 
edilirken, ölüm 
nedeni ise boğulma 
olarak belirlendi. 
- Berkay Göcekli

Uydu takip cihazı ile takip ediliyordu, ölü bulundu
Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından uydu takip cihazı takılarak 
takip edilen Caretta Caretta deniz kaplumbağası misina yutması sonucu boğularak öldü
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Evren TEZCAN
CHP Ortaca İlçe Başkanı

Yaşayacağımız bu bayram coşkusunun 

aydınlık günlerimizin müjdecisi 

olmasını canı gönülden temenni eder, 

mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarım. 

Ortaca Fevziye 
mahallesinde 
vatandaşların yaklaşık 
50 yıldır top sahası 
olarak kullandığı ve 
geçtiğimiz aylarda 
Ortaca Belediyesi 
aracılığı ile sosyal, 
kültürel, toplanma ve 
eğlence yeri, gençlerin 
sportif faaliyetlerini 
yapacağı spor sahası 
ve çocuk parkı olarak 
düzenlenmesini istediği 
yerin ihaleyle satışı 
gündeme geldi. 
Vatandaşların nöbetine 
destek veren Tezcan, 
yaptığı açıklamada; 
“Geçtiğimiz günlerde 
CHP Parti Meclisi 
(PM) üyemiz Sayın 
Gizem Sayar Özcan 
ve CHP Muğla 
Milletvekilimiz Sayın 
Süleyman Girgin ile 
mahalle sakinlerimizle 
görüşerek taleplerini 
dinledik. Birlikte hareket 
edeceğimizi, satışın 
durdurulması için 
mücadele edeceğimizi 
söyledik. Satışın iptali 
için dilekçeler hazırlandı 
ve itirazlar yapıldı. 
Milletvekillerimiz 
konunun takipçisi 

olmaya devam ediyorlar. 
AKP iktidarının 
rant uğruna talan 
ettirmeyeceği yer yoktur 
diye düşünüyorduk ancak 
köylümüzün 5 dönüm 
yerine göz dikeceği 
aklımızın ucundan 
geçmezdi. Köylümüzün 
50 yıldır kullandığı, 
park yapalım dediği 
yere, bakanlığın olmaz 
demesi kabul edilebilir 
gibi değildir. Geldiğimiz 
noktada belirsiz bir 
bekleyiş halen devam 
etmekte. Köylümüz 
çoluk çocuk, genci, 
yaşlısı satışı düşünülen 
alanda ateş yakıp nöbet 
tutmaya başladı. Bizler 
de her zaman yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. 
Söz konusu alanın 
köylümüzün elinden 
alınması kararından 
vazgeçilmeli, 
köylümüzün 
kullanabileceği 
şekilde devir ve tahsisi 
yapılmalıdır. Başta 
Kaymakamlığımız ve 
valiliğimizin zaman 
geçirmeden konuya 
köylümüz lehine 
duyarlı yaklaşımlarını 
bekliyoruz.” dedi.

Fevziye’de futbol sahası nöbeti başladı
Ortaca’nın Fevziye mahallesindeki futbol sahasının ihale ile satışa çıktığını öğrenen vatandaşlar satışın iptali için sesini duyurmaya çalışıyor. 
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan; “Yıllardır akla gelmeyen, köylü istedikten sonra 5 dönümlük alanın apar topar ihaleyle satışa 
çıkarılması, ayrıca satışın tesadüfen duyulması akıllarda soru işaretleri bırakıyor.” dedi. 

CHP Muğla 
Milletvekili 
Süleyman 
Girgin, Sağlık 
Bakanı Fahrettin 
Koca’nın yazılı 
olarak yanıtlaması 
istemiyle verdiği 
soru önergesiyle, 
Köyceğiz - 
Ortaca - Dalaman 
ilçelerinde yaşayan 
vatandaşların 
hastanelerdeki 
doktor, personel, 
ekipman 
eksikliklerinin 
giderilmesi talebini 
gündeme getirdi. 
Konu hakkında 
TBMM Genel 
Kurulu’nda söz alıp 
konuşma da yapan 
Girgin “Sağlık 
gibi en temel bir 
hakkın kullanımı 
için bile insanlar 
mücadele vermek 
zorunda kalıyor. 
Sağlık sisteminin bu 
hale gelmesinden, 
doktorların aleplerine 
kulaklarını tıkayıp 
istifa etmelerine 
sebep olanlar 
sorumludur” dedi. 
Girgin açıklamasında 
şunları söyledi: 
NÜFUS 500 BİNİ 
AŞIYOR AMA 
SADECE 1 ÇOCUK 

DOKTORU VAR, 
KARDİYOLOG VE 
BEYİN CERRAHİ 
UZMANI HİÇ YOK 
“Vatandaşlarımızın 
şikayetleri 
üzerine Muğla 
Tabip Odası’ndan 
edindiğimiz bilgilere 
göre, Köyceğiz - 
Ortaca - Dalaman 
ilçelerinde yaşayan 
vatandaşlarımız 
bölgeye 
yönelik sağlık 
politikalarından 
dolayı mağdur 
olmaktadır. 3 
ilçemizin toplam 
nüfusu 132 bin 
civarında iken, bu 
ilçelerin yaz nüfus 
500 bini aşmaktadır. 
Bu kadar büyük bir 
nüfusun bulunduğu 
bölgedeki (Köyceğiz 
- Ortaca – Dalaman) 
kamu hastanelerinde 
sadece 1 çocuk 
doktoru mevcuttur. 
Bölgede hiç 
kardiyolog da yoktur. 
Ayrıca, yaz trafiğinin 
yoğunluğu, bölgenin 
coğrafi yapısı gibi 
nedenlerle ölümcül 
motosiklet kazaları 
bu bölgemizde 
yüksek olmasına 
rağmen bölgedeki 
üç hastanemizin hiç 

birinde beyin cerrahi 
uzmanı yoktur.
DOKTOR VE 
PERSONEL EKSİĞİ 
İSTİFALARI 
TETİKLİYOR
Çok acı biçimde, 
doktor istifalarının 
arttığını görüyoruz. 
İktidarın “giderse 
gitsinler” 
sözünde ifadesini 
bulan, doktor 
emeğine yönelik 
değersizleştirici 
tutumu bunun 
temel nedeni. Bu 
3 ilçemizdeki 
hastanelerde, 
alanlarında tek 
olan doktorların  7 
gün 24 saat görev 
başında olmaları 
doktor istifalarını da 
arttırmaktadır. 
Önemli sorunlardan 
biri de, geçici 
görevlendirmelerin 
rutin hale 
gelmesidir. Geçici 
görevlendirmeler, 
adı üstünde geçici, 
soruna kalıcı bir 
çözüm sunmuyor. 
Ve doktorlarımız 
üzerinde bir baskı 
unsuru oluyor.
Tüm bu nedenlerle, 
görev başındaki 
doktorların iş 
yükünün azaltılması, 

görevlendirmelerin 
cezaya dönüşmemesi 
ve vatandaş 
mağduriyetinin 
önüne geçilmesi için 
acilen doktor sayısı 
artırılmalıdır.
SORU ÖNERGESİ
Girgin’in Bakan 
Koca’ya sorduğu 
sorular şöyle: 
1)Muğla il ve 
ilçelerimizde 
Hastanelerin Personel 
Dağılım Cetveli 
oluşturulurken bölge 
nüfusu dikkate 
alınmakta mıdır?
2)Bölge 
Hastanelerindeki 
çocuk doktoru, 
kardiyolog, beyin 
cerrahi uzmanı 
açığı ne zaman 
giderilecektir?
3)Bölgedeki kamu 
hastaneleri için tıbbi 
malzeme, ekipman, 
fiziki donanım ve 
personel artırımı 
konusunda bir 
çalışmanız var mıdır?
4)Alanlarında tek 
olan Hekimlerin 7 
gün 24 saat görev 
başında olmalarının 
doktor istifalarında 
ne kadar etkili 
olduğu konusunda bir 
çalışmanız var mı?
- Bülten

Girgin, Köyceğiz Ortaca Dalaman’daki 
doktor eksiği sorununu meclise taşıdı

Gazi meclisimiz de kimisi 
PKK güzellemesi yapar, 
kimisi de Ermeni..
Gazi Meclisimizin manevi 
şahsı göz göre göre incit-
iliyor.. Birileri Demokrasi 
yi kendine kalkan yapıp, 
TÜRK MİLLETİNE ve 
MANEVİ DEĞERLERİNE 
SALDIRIYOR. Birileri de 
Demokrasi adına SUSKUN.  
Demokrasi Türk’e saldırı 
aracı mıdır..?  Hem de 
varlığı için ağır bedeller 
ödediğimiz DEVLETİMİZ-
İN MECLİSİN DE…
İHANET’E  SUSKUN-
LUK… TEPKİSİZLİK.. 
SUÇA ORTAKLIKTIR..
MECLİSİMİZ DE  ; 
Atatürkçü olduğunu söyley-
en partiler var..
Türk Milliyetçisi olduğunu 
beyan eden partiler var..
Milli Görüşçü olduğunu 
ifade eden partiler var..
İslam’ı ve Ümmetçiliği 
savunan partiler var..
BU PARTİLER ve 
MİLLETVEKİLLERİ 
GAZİ MECLİSİMİZ-
İN KOLTUKLARINI 
DOLDURURKEN  “TÜRK 
MİLLETİ, TÜRK DEVLE-
Tİ ve MİLLETİN DEĞER-

LERİ “  NASIL AŞAĞILA-
NABİLİYOR..?  İHANET 
OLARAK KABUL 
EDİLECEK BEYANLAR 
NASIL SİNEYE ÇEKİLE-
BİLİYOR..?
Türk milletini yok sayan 
ve ihanete varan beyanları, 
tavırları  gösterenler BU 
CESARETİ NEREDEN ve 
NASIL BULUYORLAR..?
Atatürkçü, Milliyetçi, Milli 
Görüşçü , yerli ve milli old-
uğunu ifade eden partilerin 
Milletvekilleri NEREDEL-
ER..?   NE YAPARLAR..?   
AZİZ MİLLETİN VEKİ-
Lİ OLDUKLARINI MI 
UNUTTULAR..? İhanete 
varan beyanlar , pervasızca 
Meclis kürsüsünde seslendi-
rilebiliyorsa , VATANSEV-
ER olduklarını söyleyen 
milletvekilleri ve partiler 
, O KOLTUKLARDA,  
VİCDANLARI RAHAT 
OLARAK,   HALA NASIL 
OTURABİLİYORLAR..?  
Bunu izah edebilecek bir 
yiğit milletvekili var mı..?
Kimisi TÜRK KATLİAM 
YAPTI DEDİ.. Kimisi 
TÜRK’E KATİL DEDİ.. 
Kimisi de TÜRK’Ü YOK 
SAYDI…

Atatürkçüyüm, Türk 
Milliyetçisiyim, Milli 
Görüşçüyüm, Ümmetçiyim, 
Milli ve yerli Vatanseverim 
diyen milletvekilleri de 
SUSKUN… 
Haklı olarak aziz milletim 
adına soruyorum “siz kimin 
tarafındasınız ve kimin 
vekillerisiniz..? “   “sizlerin 
olduğu yerde bu sözleri 
söyleme cesaretini nasıl 
bulabiliyorlar..? “
HANGİ BATILI BİR 
DEVLETTE  “bizim me-
clisimizde söyleme cesareti 
bulabildikleri  sözleri 
söyleyebilirler..? “, Hadi 
söylediler diyelim nasıl 
cezasız kalabilirler..? 
Bu milletin aşağılanmasına 
daha ne kadar göz yumul-
maya devam edilecek..?  
Şehitlerimizin  ve Gazile-
rimizin kemikleri sızladı.  
Millet olarak bizlerin 
yürekleri dağlandı..
DEVLET,  TÜRK’ÜN 
DEVLETİ İSE GEREĞİ-
Nİ YAPSIN..!  Kanımıza 
dokunuyor. Bu böylece 
bilinsin.. Gazi meclis 
TÜRK MİLLETİNİN 
ONURUDUR. DEVLET ve 
MİLLET DÜŞMANLARI-
NIN SESİ KISILSIN..
Milletimizin sabrı kal-
mamıştır..

Sezgin Yıldırım

İSYANLARDAYIZ…
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Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Adına 

Arif Yalılı

Tüm üyelerimiz başta olmak üzere,

bölge halkımızın Ramazan Bayramını

en içten dileklerimle kutlar 

hayırlara vesile olmasını dilerim. 

Muğla Belediyesi 
zamanında restore edilen 
ve özgün yapısı ile 
dikkat çeken Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlık binası 
155 yıldır Muğla’ya hizmet 
etmeye devam ediyor. 
Binanın restorasyonu 
için büyük çaba sarf eden 
Başkan Dr. Osman Gürün, 
bu yapının geçmiş ve 
gelecek arasında mükemmel 
bir köprü kurduğunu, böyle 
tarihi yapıların korunması 
için çalıştıklarını belirtti. 
Osmanlı’da Hükümet 
konağı, Cumhuriyet sonrası 
valilik, adliye ve son 
olarak Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlık binası 
olarak kullanılan yapı 
yıllardır Muğla’ya hizmet 
etmeye devam ediyor. Muğla 
Belediyesi döneminde aslına 
uygun olarak restore edilen 
bina, özgün mimarisi, tavan 
işlemeleri ve tarihi yapısı 
ile dikkat çekiyor. Uzun 
bir dönem adliye binası 
olarak kullanılan yapıyı 
ziyaret eden vatandaşlar 
geçmişin izlerine yakından 
tanıklık ediyor.Tarihi binayı 
Muğla’ya kazandıran ve 
aslına uygun olarak restore 
edilmesi için büyük çaba 
sarf eden Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr.Osman 
Gürün, hükümet konağı, 
valilik, adliye ve başkanlık 
binası olarak kullanılan 
yapının sadece bir bina 
olmadığını inşaatından 
malzemesine, mimarisinden 
çalışan ustalarına, tavan 
işlemelerinden korunmuş 

yapısına bir tarihe ev 
sahipliği yaptığını, geçmişle 
gelecek arasında mükemmel 
bir köprü kurarak gelen 
misafirlere Muğla’yı 
özetlediğini belirtti. Başkan 
Gürün; “Muğla tarihine 
sahip çıkan, kültürel 
değerlerini koruyan bir 
şehir. Belki de tarihin 
babası Herodot’un Muğlalı 
olmasından kaynaklanan 
özüne sahip çıkan ve bunu 
geleceğe aktarmak isteyen 
bir şehir. Yerel yönetimler 
olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren büyük bir 
geçmişe sahip şehrimizdeki 
değerleri korumayı, gün 
yüzüne çıkarmayı, restore 
ederek hayat vermeyi vazife 
edindik. Bunlardan biri de 
büyük bir çaba ile şehrimize 
kazandırdığımız eski 
adliye şimdiki Büyükşehir 
Belediyesi başkanlık 
binamız. Muğlalılar için 
çok özel bir bina olan ve 
onlara farklı duyguları 
aynı anda yaşatan binamızı 
2003 yılında devraldıktan 
sonra aslına uygun olarak 
restore ettirdik ve hizmete 
sunduk. Sadece bir binayı 
değil aynı zamanda 
bir tarihi, Osmanlı’dan 
Cumhuriyetimize uzanan 
bir devri, Türk ve Rum 
ustaların emeğini, Muğla 
mimarisinin, ustalığının 
izlerini, ahşabın sanat eseri 
gibi işlenmesini bu binada 
yaşatıyoruz. Muğla’ya 
ilk kez gelen ve binamızı 
ziyaret eden yerli ve 
yabancı misafirlerimizin 

belleklerinde Muğla bu yapı 
sayesinde tarihi yapılarını, 
değerlerini koruyan, yüksek, 
her salonda farklı tavan 
işlemeleri ile sanata, yaşam 
alanlarına önem veren bir 
şehir olarak kalıyor. ” dedi.
BİNANIN TARİHÇESİ
1867 yılında Menteşe 
Liva’sının hükümet konağı 
olarak inşa edilen binanın 
planı, devrin jandarma 
komutanı Şamlı Binbaşı 
Hüseyin bey tarafından 
Şam’daki bir konaktan 
esinlenerek çizilmiş. 
Binanın ikinci katı 1889 
yılında Muğla mutasarrıfı 
Cafer Paşa tarafından 
yaptırılmış, binada Rum 
ustalar da çalışmıştır. Bina 
Cumhuriyet döneminde 
1949 yılına kadar Valilik 
olarak kullanılmış, Valilik 
bugünkü Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki yerine 
taşınınca Adliye binası 
olarak kullanılmıştır. 2003 
yılında Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafından 
Belediye Hizmet Binası 
olarak kullanılmak üzere 
Muğla Belediyesi’ne 
devredilmiştir. Muğla 
Belediyesi tarafından 
aslına uygun olarak restore 
edilen bina 2006 yılından 
beri vatandaşlara hizmet 
vermektedir. - Bülten

Tarihi bina 155 yıldır vatandaşlara hizmet ediyor

Türkiye’nin gözde turizm 
merkezlerinden Muğla’da 
hava sıcaklığının mevsim 
normallerine dönmesi 
sonrası sahillerde de 
hareketlilik başladı.  Ula 
ilçesinin Sakin Kent unvanlı 
Akyaka Mahallesinde hava 
sıcaklığının 27 derece, deniz 
suyu sıcaklığının ise 20 
dereceye ulaşması sonrası 
Pazar tatilini değerlendiren 
vatandaşlar hem deniz 
keyfi yaptı, hem de Kadın 

Azmağında tekne turu 
gerçekleştirdi. Günübirlik tatil 
merkezi Akyaka’ya Muğla’nın 
yanı sıra, Aydın ve Denizli 
illerinden de günübirlik tatil 
için gelen vatandaşlar yaz 
sezonunun ilk sıcak 
Pazar gününü yaşadı. Akyaka 
Kadın azmağında yıllardır 
tekne turu düzenleyen Şadi 
Durmaz, “Son yıllarda 
kuraklık, pandemi gibi 
dünyada olaylar var. Geçen 
sene orman yangınlarından 

bir miktar etkilendik tabi ki. 
Bu sene de Rusya-Ukrayna 
savaşı çıktı. Umarım buralara 
pek yansımaz. Şu anda 
normalde buralarda karınca 
gibi insan olması gerekiyordu. 
Hareketlilik yavaş yavaş 
başladı. Bir de Nisan ayı 
Ramazan’a denk geldi. Onun 
da etkisi var tabi ki. Umarım 
başka bir olumsuzluk olmaz. 
Yaz ayında misafirlerimizi 
gezdiririz” dedi. 
- İHA

Sahillerde hareketlilik başladı
15 Nisan itibari ile başlayan turizm sezonu ve havaların da mevsim 
normallerinde seyretmesi sonucu Ula’nın Akyaka sahilinde vatandaşlar hem 
deniz keyfi, hem de tekne keyfi yaptı.   
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Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dileriz

Marketnzn Hzmet, Parmağınızın Ucunda

Onlne Mağazamız Hzmetnzde  

En Kaliteli 
 HesaplıEn

facebook.com/sevkoglu nstagram.com/sevkoglu www.sevkoglu.com

1996'dan 
bu güne

Köyceğiz ilçesinde 
Köyceğiz Kumpanya 
ekibinin hazırladığı ve 
Köyceğiz Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde 
gerçekleşen “Sevimli 
Zeytin Tin” adlı çocuk 
oyunu ilçe merkezinin 
dışında kalan okullara 
giderek gösterimini 
sunuyor. Köyceğiz 
Kumpanya’nın daha 
önce gerçekleştirdiği 
oyuncu seçmesi sonucu 
oluşturulan kadrosu ile 
Yönetmenliğini Aylin 
Baran’ın, Müziklerini 
Hakan Değirmen’in 
üstlendiği “ Sevimli 

Zeytin Tin” adlı çocuk 
oyunu Köyceğiz 
Halk Eğitim Merkezi 
Salonundaki ilk 
gösteriminden sonra 
Köyceğiz Pınar İlk ve 
Ortaokul öğrencileri 
ile buluştu.  Berşan 
Bedirhanoğlu, Didem 
Bala, Fatma Ertagin, 
Hasan Sönmez ve Melike 
Açıkgöz’ün oynadığı 
tiyatro çocukların keyifli 
bir gün geçirmesini 
sağladı. Köyceğiz 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Şinasi Çövüt; “ 
Köyceğiz Halk Eğitimi 
Merkezi olarak açmış 

olduğumuz Uygulamalı 
Tiyatro kursları ile 
köy çocuklarımızın 
da sevinci oluyoruz. 
Köyceğiz ilçemizin 
şirin köylerinden biri 
olan Pınar’da İlk ve 
Ortaokul öğrencilerimizi 
Sevimli Zeytin Tin 
adlı çocuklara yönelik 
tiyatro oyunumuzla 
buluşturduk. Miniklerin 
pır pır atan yüreklerini 
bir nebzecik de olsa 
şenlendirebilmiş onları 
mutlu edebilmişsek Halk 
Eğitim Merkezi ailesi 
olarak bizlere ne mutlu.” 
dedi. - İHA

Köy çocukları tiyatro ile buluştu
Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kumpanya ekibinin hazırladığı ve 
Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleşen “Sevimli 
Zeytin Tin” adlı çocuk oyunu ilçe merkezinin dışında kalan 
okullara giderek gösterimini sunuyor. 

6 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ29 Nisan 2022 Cuma

	 	 İLAN
ORTACA	MİLLİ	EMLAK	ŞEFLİĞİNCE

2886	SAYILI	KANUN	UYARINCA	SATIŞA	ÇIKARILACAK	TAŞINMAZ	MALLAR

Basın: 1611145RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA	
NO

İLÇESİ/
MAHALLESİ/

MEVKİİ
CİNSİ PAFTA	

NO
ADA	
NO

PARSEL	
NO

YÜZÖLÇÜM	
(M²)

HAZİNE	
HİSSESİ	 İMAR	DURUMU TAHMİNİ	

BEDELİ	(TL)
GEÇİCİ	

TEMİNAT	(TL)
İHALE	
TARİHİ

İHALE	
SAATİ

1 Ortaca/Dalyan Arsa - 5040 100,76 Tam Konut	Alanı-%15-2	Kat 504.000,00 151.200,00 23.05.2022 11:00

2 Ortaca/Dalyan Arsa - 5041 90,58 Tam Konut	Alanı-%15-2	Kat 453.000,00 135.900,00 23.05.2022 11:15

3 Ortaca/
Güzelyurt Tarla 135 6 7.171,67 Tam

1/25000	Ölçekli	Nazım	
İmar	Planında	Tarım	

Alanı
1.434,500,00 430.350,00 23.05.2022 11:30

İlçemizde	bulunan	yukarıda	nitelikleri	yazılı	olan	tapu	kayıt	bilgileri	belirtilen	Hazine	adına	kayıtlı	taşınmaz	malın	satış	ihalesi,	2886	sayılı	Devlet	İhale	Kanununun	45’inci	
maddesine	göre	Açık	Teklif	Usulü	ile	Ortaca	Milli	Emlak	Şefliğinde	yukarıda	belirtilen	gün	ve	saatte	toplanacak	komisyon	tarafından	yapılacaktır.
Muğla	İli	Ortaca	İlçesi	Dalyan		Mahallesinde	bulunan	5040	parsel	2535	ve	2524	parsellerle;	5041	parsel	’de			4980	parselle	şüyuulu	durumda	olup	müstakil	kullanımı	mümkün	
değildir.		
1)İhaleye	katılmak	isteyen	isteklilerin	ihale	saatine	kadar;
a)Yasal	yerleşim	yerini	gösterir	belgeyi,
b)Tebligat	için	Türkiye’deki	adreslerini	gösterir	belgeyi,
c)Gerçek	kişilerin	T.C.	kimlik	numarasını	içeren	nüfus	kayıt	örneği	veya	aslını	ibraz	etmek	şartıyla,	sürücü	belgesi	ve	pasaport	örneklerini	vermeleri,	(Aslı	ihaleye	başlamadan	
önce	ibraz	edilecektir.)	tüzel	kişilerin	ise	vergi	kimlik	numarasını	bildirmeleri,
d)Geçici	teminatın	yatırıldığına	dair	belgeyi	(Tedavüldeki	Türk	Parası,	Mevduat	veya	Katılım	Bankalarının	verecekleri	süresiz	teminat	mektupları,	Hazine	Müsteşarlığınca	ihraç	
edilen	Devlet	İç	Borçlanma	Senetleri	veya	bu	senetler	yerine	düzenlenen	belgeler	veya	dışarıda	yerleşik	kişiler	ile	geçimini	yurt	dışında	temin	eden	Türk	vatandaşlarından,	teminat	
olarak	Türkiye	Cumhuriyet	Merkez	Bankasınca	belirlenen	konvertibl	döviz)
e)Geçici	teminat	mektuplarının	2886	sayılı	Kanunun	26.	ve		27.	maddelerine	göre	düzenlenmesi,	süresiz	olması	ve	daha	önce	ilgili	banka	şubesince	verilen	teminat	mektubu	
toplamı	ile	aynı	şubenin	limitlerinin	de	teminat	mektubunda	gösterilmesi	zorunludur.
f)Özel	hukuk	tüzel	kişilerinin,	yukarıda	belirtilen	şartlardan	ayrı	olarak,	idare	merkezlerinin	bulunduğu	yer	mahkemesinden	veya	siciline	kayıtlı	bulunduğu	ticaret	veya	sanayi	
odasından	yahut	benzeri	mesleki	kuruluştan,	İhalenin	yapıldığı	yıl	içerisinde	alınmış	sicil	kayıt	belgesi	ile	tüzel	kişilik	adına	ihaleye	katılacak	veya	teklifte	bulunacak	kişilerin	tüzel	
kişiliği	temsile	tam	yetkili	olduklarını	gösterir	noterlikçe	tasdik	edilmiş	vekaletnameyi	vermeleri;	kamu	tüzel	kişilerinin	ise,	yukarıda	(b),	(d)	bentlerinde	belirtilen	şartlardan	ayrı	
olarak	tüzel	kişilik	adına	ihaleye	katılacak	veya	teklifte	bulunacak	kişilerin	tüzel	kişiliği	temsile	yetkili	olduğunu	belirtir	belgeyi	ihale	komisyonuna	vermeleri	şarttır.	(Komisyona	
verilecek	olan	belgeler	asıl	ya	da	noter	tasdikli	olması	gerekmektedir.)
2)İstekliler,	mesai	saatleri	içinde	her	türlü	bilgi	ve	şartnameyi	Ortaca	Milli	Emlak	Şefliğinde	ücretsiz	görebileceklerdir.	
3)İhale	saatine	kadar	Komisyon	Başkanlığına	ulaşmış	olmak	şartıyla	düzenlenecek	teklifler	iadeli	taahhütlü	bir	mektupla	gönderilebilir.	Postada	meydana	gelebilecek	
gecikmelerden	Komisyon	sorumlu	değildir.
4)Komisyon	ihaleyi	yapıp	yapmamakta	serbesttir.
5)Taşınmaz	mal	satış	ihaleleri	sonrasında	herhangi	bir	vergi,	resim	ve	harç	alınmayacaktır.	Satış	bedeli	taksitle	ödenebilir.	Taksitle	ödeme	halinde,	satış	bedelinin	en	az	dörtte	biri	
peşin,	kalanı	en	fazla	iki	yılda,		taksitlerle	ödenir.	Alacağın	kalan	kısmına	kanuni	faiz	uygulanır.
6)Söz	konusu	taşınmazın	ihale	sonucunda	kabul	edilen	satış	bedelinin	5	milyon	TL’ye	kadar	olan	kısmı	için	%1	(yüzde	bir),	5	milyon	TL’den	10	milyon	TL’ye	kadar	olan	kısmı	için		
%0,5	(	Binde	beş	)	ve	10	milyon	TL’yi	aşan	kısmı	için	%0,25	(	on	binde	yirmi	beş	)	oranında	döner	sermaye	payı	ayrıca	alınır
7)Türkiye	genelindeki	ihale	bilgileri	www.milliemlak.gov.tr	ve	https://mugla.csb.gov.tr/adresinden	öğrenilebilir.	İrtibat	Tel:	0	(252)	282	21	19
İLAN	OLUNUR.

Olay, Menteşe ilçesi 
Kafaca Mahallesi 
Pürem Sokak üzerinde 
bulunan Can Çiftliği’nde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 4 kişi üzeri 
beton dökülen fosseptik 
çukuruna kalıpları 
sökmek için girdi. Bir 

süre sonra kendilerinden 
haber alınamayan 
yakınları durumu 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. Olay yerine 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye, 112 ambulans 
ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. İtfaiye 

ekipleri tarafından üzeri 
beton dökülen hayvan 
fosseptiğinin yaklaşık 
50 sentim genişliğindeki 
girişten maske takılarak 
içeri girildi. Çukurdan 
İlkay Altındal, Tuncay 
Altındal, Taner Karaçin 
ve Kenan Can baygın 

vaziyette çıkarıldı. 
Ambulans ile İlkay 
Altındal, Kenan 
Can, Taner Karaçim 
kaldırıldıkları Muğla 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Tuncay 
Altındal da özel 
hastanede yaşamını 

yitirdi. Olay sonrası 
jandarma ekipleri 
bölgede güvenlik 
önlemi alırken, Nöbetçi 
Cumhuriyet Savcısı olay 
yerinde incelemelerde 
bulundu. Savcılık görgü 
tanıklarının ifadelerine 
başvurdu. - İHA

Hayvan fosseptiğine giren 4 kişi yaşamını yitirdi
Menteşe ilçesinde hayvan fosseptik çukuruna giren 4 kişi zehirlenme sonucu yaşamını yitirdi.  

Köyceğiz Belediyesi’nin 
2. el eşyaları, tüketiciyle 
buluşturduğu “2. El 
pazarı”, 24 Nisan 2022 
Pazar günü Köyceğiz 
Atatürk  kordonu 
Kaymakamlık binası önü 
pazar alanında kuruldu. 
Katılımın yüksek 
olduğu Köyceğiz 2. el 
pazarında, ilçedeki ikinci 
el eşya sahipleri, satmak 
istedikleri ürünleri, 
kullanmadıkları 
giysileri, el işi ve süs 
eşyalarını tüketicilerin 
beğenisine sundu.
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan; 
“Belediyemizin ikinci 
eşyaları tüketiciyle 
buluşturduğu 2. El Pazarı 
adeta panayır havasında 
geçiyor. Etkinlikte ikinci 

el eşya sahipleri ve Sivil 
Toplum Kuruluşları 
her ayın son pazar 
günü kurulan ve yerli, 
yabancı misafirlerin 
ilgisini çeken pazarda 
ürünlerini tüketicilerin 
beğenisine sunuyor. 
Pazar için bölgemize 
gelen vatandaşlar 
aynı zamanda eşsiz 
güzellikteki Sakin 
Şehir Köyceğiz’imizi 
görme fırsatı buluyor 
ve Hanımların yaptığı 
yiyecekler, yöresel 
ürünler ve el emeği ile 
yapılan aksesuarlar, 
ikinci el kitaplar, evde 
atıl bulunan ikinci 
el eşyalar pazarda 
ekonomiye değer olarak 
geri dönüyor” dedi. 
- Cihat Cura

İster al, ister sat
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Hakan Fevzi İlhan
Ak Part Ortaca İlçe Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar
Bayramın tüm İslam alemine huzur ve 

mutluluk dolu günler germesini dilerim.

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, 
beraberinde AK Parti 
Fethiye İlçe Başkanı 
Turgay Öztürk ile 
birlikte Fethiye’deki 
ziyaretlerinin 
ardından, yapımı 
devam eden alt yapı 
ve yol çalışmalarını 
görünce “Fethiye 
halkı bu şekilde 
yönetilmeyi 
kesinlikle hak 
etmiyor” dedi. 
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, 
Fethiye’deki oda 
Başkanlarına 
yönelik “Hayırlı 
Olsun” ziyaretlerinin 

ardından Fethiye’de 
yapımı devam 
eden alt yapı ve 
yol çalışmalarını 
da yerinde gördü. 
Ölüdeniz’den 
Fethiye’ye kadar 
olan bu çalışmaların 
3 yıldan bu yana 
bitmemesini 
eleştirdi. Gökcan, 
“Fethiye’nin yollarını 
bu halde görmek 
beni gerçekten 
çok üzdü. İlçenin 
bir çok noktası 
şantiye alanına 
dönmüş durumda. 
3 yıldır süren ve 
bir türlü bitmek 
bilmeyen Ölüdeniz 
yol çalışması var. 
Vatandaşımız 

isyanda. Esnafımız 
perişan ve isyan 
durumunda. 
Önümüzde bir 
bayram tatili var 
ve Türkiye’nin dört 
bir köşesinden yerli 
ve yabancı turistler 
tatil için buraya 
gelecekler. Yeryüzü 
cenneti Muğla’mızın 
en güzel ilçelerinden  
olan Fethiye 
ve Ölüdeniz’e 
gelecekler. Ama ne 
yazık ki bir türlü 
bitmek bilmeyen 
yol çalışmaları 
halen devam 
ediyor. Açıkçası 
Fethiye halkı bu 
şekilde yönetilmeyi 
kesinlikle hak 

etmiyor. Vatandaşlar 
trafikte isyankarlar. 
Yerel yönetimlerin 
en kısa sürede bu yol 
çalışmasını bitirip, 
hızlıca Fethiye ve 
Ölüdeniz’i turizme 
hazır bir şekil haline 
getirmeleri gerekiyor. 
Zaten Fethiye’de bir 
trafik sorunu var. 
Şimdi de 3 yıldır 
bitmek bilmeyen 
yol çalışmaları var.  
Halkımız, esnafımız 
ve Fethiye’li 
hemşerilerim 
bunu hak etmiyor. 
Yetkilileri derhal 
göreve davet 
ediyorum” dedi.
- Bülten

Milletvekili Gökcan “Vatandaş 
Bunu Hak Etmiyor”

Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın 1963 yılından 
bu yana özel silolarda 
koruduğu ata tohumlarından 
elde edilen fideler Muğla’da 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
tarafından vatandaşlara 
ücretsiz dağıtımı başladı. 
2021 yılında 250 dekar alanda 
üretilen domates, biber ve 
patlıcan gibi sebzelerden elde 
edilen ata tohumlarından 
oluşan 1 milyon 153 bin fide 
Muğla’nın 13 ilçesindeki 
vatandaşlara dağıtılıyor. 
Fidelerden üretilecek 
ürünlerden elde edilecek 
tohumlar önümüzdeki 
yıllarda da tekrar ekimi 
yapılarak yerli sebze üretimi 
desteklenmesi hedefleniyor. 
Ata tohumlarından elde 
edilen 1 milyon 153 bin adet 
domates, biber ve patlıcan 
fidesinin ilk etap dağıtımı 
Menteşe ilçesinde başladı. 
Menteşe ilçesinde Sınırsızlık 
Meydanı ile birlikte 5 ayrı 
noktada toplam 50 bin fide 
dağıtılacak. Sınırsızlık 
meydanındaki fide dağıtım 
törenine Vali Orhan Tavlı 
ve Muğla Tarım Orman İl 
Müdürü Barış Saylak da 
katıldı. Vali Orhan Tavlı 
ata tohumlarından oluşan 
domates, biber ve patlıcan 
fidelerini vatandaşlara dağıttı. 

Ata tohumlarından yetiştirilen 
üç çeşit sebze fidelerine 
vatandaşlar büyük ilgi 
gösterirken, fideler kısa süre 
içinde tükendi. Vatandaşlar 
ata tohumlarından üretilen 
fideleri evlerinin bahçesine ve 
balkonlarda yetiştirmek için 
ihtiyaçları oranında fide aldı.
 1 MİLYON 153 BİN YERLİ 
FİDE DAĞITILACAK
 Muğla Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın 
desteği ile 2021 yılında 250 
dekar alanda ekimi yapılan 
ata tohumlarından elde edilen 
fidelerin bu yıl 800 dekar 
alana çıkarılacağını söyledi. 
Saylak, “Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın 1963 yılından 
bu yana çok özel silolarda 
koruduğu ata tohumlarından 
elde ettiğimiz sebze 
fidelerinin üreticilerimiz 
ile buluşturulmasını 
gerçekleştiriyoruz. 5 ayrı 
noktada kadınlarımız 
ile 50 bin fideyi bugün 
Menteşe ilçemizde toprak 
ile buluşturacağız. Kent 
hayatı kırsaldaki kadar 
sebze-meyve yetiştiriciliği 
konusunda imkanlara 
sahip değil. Evlerinin 
balkonunda bahçesinde, 
çocuklarımızın okullarında 
çata tohumlarımızdan 

elde ettiğimiz fidelerle 
domates, biber ve patlıcan 
gibi ürünleri yetiştirmek 
hemşehrilerimiz için de 
farklı bir deneyim olacak. 
Aynı zamanda 28 Nisan 
Perşembe günü il genelinde 
13 ilçemizde 1 milyon 153 
bin fideyi üreticilerimiz 
ile buluşturacağız. Bu 
ilk etaptaki fidelerimiz. 
Daha sonra karpuz, kavun, 
salatalık ve kış sebzeleri de 
dahil olmak üzere Ağustos 
sonunda üreticilerimiz 
ile buluşturmaya devam 
edeceğiz. 2021 yılından Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın 
desteği ile 250 dekar alanda 
ata tohumlarından alan ekilişi 
yapmıştık. 2022 bütçesi ile bu 
alanı 800 dekara çıkarıyoruz. 
Muğla genelinde 800 dekar 
alanda ata tohumlarımızdan 
elde ettiğimiz fidelerle sebze 
bahçeleri oluşturuyoruz. 
Amacımız baklagil 
üretiminden tutun sebze-
meyveye kadar sağlıklı 
gelecek nesillere kalabilecek 
Bakanlığımızın da desteği ile 
yerel ve milli tohumlarımızın 
sürdürülebilirliğini 
sağlamak, üreticilerimizin 
ve hemşehrilerimizin 
sağlıklı güvenilir sebze ve 
meyveyi ulaşmasını sağlamak 
istiyoruz” dedi. - İHA

1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğün, Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile ata tohumları domates, biber ve patlıcan fidelerinden oluşan 
1 milyon 153 bin fidenin dağıtıma başladı.  
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Basın: 1610568Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

Ortaca	Ahmet	Ateş	Stadına	Çevre	Duvarı	Yapılması	ve	Eskiyen	Su	Deposunun	Yenilenmesi	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    : 2022/418441
1-İdarenin
a) Adı    : MUĞLA	VALİLİĞİ	GENÇLİK	VE	SPOR	İL	MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : Emirbeyazıt	Mahallesi	Zübeyde	Hanım	Caddesi	No:3	48000			 	
	 	 			 		 		MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522141238 - 2522146013
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Ortaca	Ahmet	Ateş	Stadına	Çevre	Duvarı	Yapılması	ve	
	 	 	 	 		Eskiyen	Su	Deposunun	Yenilenmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 100	m3	Su	Deposu	Bahçe	Duvarı	Panel	Çit
	 	 	 	 			Ayrıntılı	bilgiye	EKAP’ta	yer	alan	ihale	dokümanı	içinde	bulunan		
	 	 	 	 			idari	şartnameden	ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   :	Ortaca/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  :	Yer	tesliminden	itibaren	60	(Altmış)	takvim	günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin	imzalandığı	tarihten	itibaren	5	gün	içinde
	 	 	 	 		yer	teslimi	yapılarak	işe	başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 09.05.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres)  : Muğla	Gençlik	ve	Spor	İl	Müdürlüğü	Emirbeyazıt	Sk.	Zübeyde		 	
	 	 	 	 		Hanım	Cad.	No:3	Menteşe/MUĞLA
4.	İhaleye	katılabilme	şartları	ve	istenilen	belgeler	ile	yeterlik	değerlendirmesinde	uygulanacak	kriterler:
4.1.	 İsteklilerin	 ihaleye	katılabilmeleri	 için	aşağıda	sayılan	belgeler	ve	yeterlik	kriterleri	 ile	fiyat	dışı	
unsurlara	ilişkin	bilgileri	e-teklifleri	kapsamında	beyan	etmeleri	gerekmektedir.
4.1.2. Teklif	vermeye	yetkili	olduğunu	gösteren	bilgiler
4.1.2.1.	 Tüzel	 kişilerde;	 isteklilerin	 yönetimindeki	 görevliler	 ile	 ilgisine	 göre,	 ortaklar	 ve	 ortaklık	
oranlarına	 (halka	 arz	 edilen	 hisseler	 hariç)/üyelerine/kurucularına	 ilişkin	 bilgiler	 idarece	 EKAP’tan	
alınır.
4.1.3.	Şekli	ve	içeriği	İdari	Şartnamede	belirlenen	teklif	mektubu.
4.1.4.	Şekli	ve	içeriği	İdari	Şartnamede	belirlenen	geçici	teminat.
4.1.5İhale	konusu	işte	idarenin	onayı	ile	alt	yüklenici	çalıştırılabilir.	Ancak	işin	tamamı	alt	yüklenicilere	
yaptırılamaz.	İstekliler,	ihale	konusu	yapım	işinde	alt	yüklenicilere	yaptırmayı	düşündükleri	işlere	ait	
listeyi	teklif	ekinde	vereceklerdir.
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	
%	70	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:
Kamu	 İhale	Kurumu’nun	 11.06.2011	 tarih	 ve	 27961	 sayılı	Resmi	Gazetede	 yayınlanarak	 yürülüğe	
giren	“	Yapım	İşlerinde	Benzer	İş	Grupları	Tebliğin”	de	yer	alan	(A)	Altyapı	İşleri	;	XVIII	Grup;Saha	İşleri		
Benzer	İş	Olarak	Kabul	Edilecektir
4.4.2. Benzer	işe	denk	sayılacak	mühendislik	veya	mimarlık	bölümleri:
Benzer	işe	denk	sayılacak	mühendislik	veya	mimarlık	bölümleri;	İnşaat	Mühendisliği	veya	Mimarlık	dır.
5.	Ekonomik	açıdan	en	avantajlı	teklif	sadece	fiyat	esasına	göre	belirlenecektir.
6.	İhaleye	sadece	yerli	istekliler	katılabilecektir.
7. İhale	dokümanı	EKAP	üzerinden	bedelsiz	olarak	görülebilir.	Ancak,	ihaleye	teklif	verecek	olanların,	
e-imza	kullanarak	EKAP	üzerinden	ihale	dokümanını	indirmeleri	zorunludur.
8.	Teklifler,	EKAP	üzerinden	elektronik	ortamda	hazırlandıktan	sonra,	e-imza	ile	imzalanarak,	teklife	
ilişkin	e-anahtar	ile	birlikte	ihale	tarih	ve	saatine	kadar	EKAP	üzerinden	gönderilecektir.
9.	İstekliler	tekliflerini,	anahtar	teslimi	götürü	bedel	üzerinden	vereceklerdir.	İhale	sonucu	üzerine	ihale	
yapılan	istekliyle	anahtar	teslimi	götürü	bedel	sözleşme	imzalanacaktır.
10. Bu	ihalede,	işin	tamamı	için	teklif	verilecektir.
11.	İstekliler	teklif	ettikleri	bedelin	%3’ünden	az	olmamak	üzere	kendi	belirleyecekleri	tutarda	geçici	
teminat	vereceklerdir.
12.	Bu	ihalede	elektronik	eksiltme	yapılmayacaktır.
13. Verilen	tekliflerin	geçerlilik	süresi,	ihale	tarihinden	itibaren	60	(Altmış)	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

ORTACA	AHMET	ATEŞ	STADINA	ÇEVRE	DUVARI	
YAPILMASI	VE	ESKİYEN	SU	DEPOSUNUN	YENİLENMESİ
MUĞLA	VALİLİĞİ	GENÇLİK	VE	SPOR	İL	MÜDÜRLÜĞÜ

Bölgesel Amatör Lig 
play-out maçında 
Muğlaspor ile Ortaca 
Belediyespor karşı 
karşıya geldi. BAL 
liginde mücadele eden 
Muğlaspor, Süper 
Amatör Lig şampiyonu 
Ortaca Belediyespor ile 
Muğla Atatürk Stadında 
Play-Out maçına çıktı. 
Karşılaşmayı Muğlaspor 
2-1 kazanarak BAL 
liginde tekrar mücadele 
etme hakkı kazandı. 
Maçın son dakikalarında 

sahada futbolcular 
arasında gerginlik 
başladı. Muğlaspor-
Ortaca Belediyespor 
mücadelesinin sona 
ermesinin ardından 
saha içinde kısa süreli 
gerginlik yaşandı. Her 
iki takımın kaptanı Ömer 
Serbest ve Semihcan 
Aslan araya girerek 
olayları yatıştırmaya 
çalıştı. Ortaca 
Belediyesporlular Muğla 
Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı 

Mehmet Top’a tepki 
gösterdi. Muğlaspor, 
play-out mücadelesinde 
karşılaştığı Ortaca 
Belediyespor’u Samet 
ve Tugay’ın kaydettiği 
gollerle 2-1 mağlup 
etti. Yeşil-beyazlılar 
bu galibiyetin ardından 
önümüzdeki sezonda 
da Bölgesel Amatör 
Lig’de mücadele edecek. 
Ortaca Belediyespor ise 
Süper Amatör Lig’de 
mücadelesini sürdürecek.
- Berkay Göcekli. 

Muğlaspor 2 
Ortaca Belediyespor 1

Muğla Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğümüzün ev 
sahipliğinde 22-27 Nisan 
2022 tarihleri arasında 
Ortaca’da düzenlenen 
Okul Sporları Kriket 
Yıldız Kızlar ve Erkekler 
Türkiye Şampiyonası 
sona erdi. 2021 - 2022 
Eğitim Öğretim Yılı 
Okul Sporları Kriket 
Yıldız Kızlar ve Erkekler 
Türkiye Birinciliği 
heyecanı 6 gün boyunca 
Ortaca Spor Salonunda 
oynanan karşılaşmalar 
ile sona erdi.
Muğla Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğümüzün ev 
sahipliğinde Ortaca Spor 
Salonunda düzenlenen 
Şampiyonaya Muğla, 
Amasya, Denizli, Muş, 
Kütahya, Malatya ve 
Ankara illerinden 8 
Erkek ve 5 Kız takımı 
olmak üzere toplam 195 
sporcu katıldı.
Büyük heyecana sahne 
olan karşılaşmalar 

22 Nisan Cuma günü 
başlayarak 27 Nisan 
Çarşamba günü sona erdi 
ve Türkiye Şampiyonları 
belli oldu.
Yıldız Kızlar Türkiye 
Şampiyonasında 
Şampiyon Amasya 
İlinden Şehit Recep İnce 
İmam Hatip Ortaokulu 
olurken, Muş İlinden 
Farabi İmam Hatip 
Ortaokulu ikinci, Denizli 
İlinden Zehra-Nihat 
Moralıoğlu Ortaokulu 
üçüncü, gene Denizli 
ilinden Özel Denizli 
Bahçelievler Uğur 
Ortaokulu ise dördüncü 
oldu. Yıldız Erkekler 
Türkiye Şampiyonasında 
Şampiyon Ankara’dan 
Şehit Ali İhsan Lezgi 
Ortaokulu olurken, ikinci 
Amasya’dan Ezine Pazar 
Atatürk Ortaokulu, 
üçüncü Muş’tan Farabi 
İmam Hatip Ortaokulu 
olurken, Muğla’dan 
Ted Bodrum Koleji 

Özel Ortaokulu ise 
Şampiyonayı dördüncü 
olarak tamamladı. 
Kriket Yıldız Kızlar ve 
Erkekler Okul Sporları 
Türkiye Şampiyonasında 
dereceye giren 
takımların madalya 
ve kupaları Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar ve Ortaca İlçe 
Müdürümüz Murat 
Sözgen tarafından 
takdim edildi. Tören 
sonunda Muğla 
Gençlik ve Spor ailesi 
olarak antrenörlere, 
sporculara ve emeği 
geçen herkese teşekkür 
eden İlçe Müdürümüz 
Murat Sözgen kazanan 
takımları tebrik etti.
Ortaca 16-21 Mayıs 
2022 tarihleri arasında 
yapılacak olan Okul 
Sporları Kriket Genç 
Kızlar ve Erkekler 
Türkiye Şampiyonası da 
ev sahipliği yapacak.
- Cihat Cura

Ortaca’da kriket heyecanı yaşandı
Ortaca’da Okul Sporları Kriket Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapıldı
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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. OSMAN GÜRÜN:

Bayramınız kutlu olsun

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, “Vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve 
sevdikleriyle doya doya kucaklaşması için büyükşehir 
belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. 
Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi Bayram’da da 
vatandaşlarımızın hizmetinde. Şimdiden herkesin 
Ramazan Bayramını kutlar, herkesin sevdikleriyle 
daha nice bayramlar kutlamasını temenni ederim.”

Bayram’da Tüm Ekiplerimiz Görev Başında
Muğla Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince oluşabilecek aksaklıklara karşı tüm 
ekipleriyle teyakkuz haline geçti. Bayramda 7/24 görev yapacak başlıca birimler;

Kutlama mesajı

Herhangi bir aksaklık ve vatandaşların 
taleplerini hızlıca yerine getirmekte köprü görevi 
gören 444 4801 çağrı merkezi ekipleri de bayram 
tatilinde 24 saat boyunca hizmet vermeye devam 
edecek. 

Çağrı Merkezi, hizmet 
vermeye devam edecek

İtfaiye olaylara karşı her zaman olduğu gibi 
bayramda da hazır itfaiye ekipleri 24 saat 
boyunca teyakkuzda olacak. 

İtfaiye,  24 saat boyunca 
teyakkuzda olacak. 

Evden çıkamayan yatağa bağımlı ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı 
öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapan Muğla 
Büyükşehir Belediye ekipleri, bayramda 
vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü 
pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok 
sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları 
tarafından karşılayacak. 

Evde Bakım, hizmeti 
devam edecek

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bayram olası 
içme suyu hat arızaları nedeniyle oluşabilecek su 
kesintilerinin önüne geçmek için hazırlıklarını 
tamamladı. 

MUSKİ,  hazırlıklarını 
tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan resmi plakalı (siyah plaka) 
ve  MUTTAŞ toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma 
hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma 
araçlarımızın sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgiye; “www.mugla.bel.tr”  
linkinden ulaşılabilecektir.

Ulaşım Ücretsiz

Vatandaşların bayram süresi boyunca hastaneye gitmesi gereken acil hastalar 
evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Nakil Ambulanslar, hazırda bekleyecek

Bayram öncesi il genelinde toplam 11 milyon 478 bin metrekarelik alanda 
bulunan 1425 mezarlıkta temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmalarını 
tamamladı. 

Mezarlıklar, Bayrama Hazır

Zabıta, 
denetimlerini 

arttıyor
Toplum sağlığı 
ve huzuru için 
çalışmalarını 
sürdüren Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
ekipleri, bayramda 
da çalışmalarını 
sürdürecekler. 
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Ortaca Belediyesi 
çocuklara muhteşem 
bir 23 Nisan bayramı 
yaşattı. Demokrasi ve 
Şehitler Meydanına 
akın eden yüzlerce 
çocuk, birbirinden 
renkli gösterilerle 
23 Nisan coşkusunu 
doyasıya yaşadı. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir etkinliklere 
katılarak çocukların 
coşkusuna ortak oldu. 
Ortaca Belediyesi 
tarafından 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
kapsamında Demokrasi 
ve Şehitler Meydanında 
Çocuk Şenliği 
düzenlendi. Hacivat, 

Karagöz, oyun grupları, 
geleneksel oyunlar, 
çocuk festivali gösterileri 
şenlikte renkli görüntüler 
oluşturdu. 
Şenlik havasında 
başlayan kutlamalarda 
çocuklar birbirinden 
renkli ve eğlenceli 
etkinliklerle buluştu. Her 
yaştan yüzlerce çocuk, 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanında kurulan 
etkinlik alanına akın etti. 
Şenlikler kapsamında 
alan içine kurulan 
şişme oyun parkı, yüz 
boyama ve baskı atölyesi, 
çocuk oyun alanları ile 
keyifli saatler geçiren 
çocuklar, 23 Nisan 
coşkusunu doyasıya 

yaşadı. Çocuklar için 
gün boyu yarışmalar 
düzenlendi. Hokkabaz, 
sihirbaz ve palyaço 
gösterileri de çocuklara 

eğlence dolu anlar 
yaşattı. İlçede bulunan 
okullarda düzenledikleri 
etkinliklerle şenliğe renk 
kattılar.

Çocuklara gün boyu 
hamburger, dondurma, 
patlamış mısır, meyve 
suyu, kek, şekerleme 
ikramı ve şapka 

dağıtımı devam etti. 
Gün boyu doyasıya 
eğlenen çocuklar Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’e 
düzenlenen 23 Nisan 
Şenliği için teşekkür 
ederek, hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. Etkinliğin 
son bulmasının ardından 
belediye tarafından 
Türk Bayraklarının 
dağıtımının akabinde 
saat 18.00’da Demokrasi 
ve Şehitler Meydanı’ndan 
Ortaca Anadolu Lisesi 
Bandosu eşliğinde 
kortej yürüyüşü başladı. 
Atatürk Bulvarı, 
Cengiz Topel Caddesi, 
Şerfinaz Başaoğlu 
Sokak’tan, Cumhuriyet 

caddesine yürüyen 
coşkulu kalabalık kortej 
yürüyüşünü Demokrasi 
ve Şehitler Meydanı’nda 
sonlandırdı. Korteje 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Şule Demirtaş, 
Deniz Albay Ahmet 
Emre İnal, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Hakan 
Keskin, İlçe Jandarma 
Komutanı İlker Karaalp, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Elif Kırımlı 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyesi 23 Nisan 1. Çocuk Şenliği yapıldı

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlama 
etkinlilkeri Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Çelenginin Atatürk 
Anıtına sunulması 
ile başladı. Saygı 
Duruşundbulunulması, 
İstiklal Marşının 
okunması ile tören sona 
erdi. Törene CHP Muğla 
Milletvekili Burak Erbay, 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Ortaca 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Elif Kırımlı, 
CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, protokol 
üyeleri, öğrenciler ve 
veliler katıldı. Ardından 
özel bir kolejde kutlama 
programı devam etti. 
Öğrenciler halk oyunları, 
jimnastik gösterileri, 
aerobik gösterileri ve 

koro gibi gösteriler 
sergilediler. Gösterilerin 
ardından 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla 
düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere hediyeler 
verildi. Ödül törenine 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Şule Demirtaş, 
Deniz Albay Ahmet 

Emre İnal, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Hakan 
Keskin, İlçe Jandarma 
Komutanı İlker Karaalp, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Elif Kırımlı, 
öğretmenler, öğrenciler 
ve veliler katıldı.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da 23 Nisan töreni
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Demokrasi ve Şehitler Meydanında 
tören düzenlendi.

Ortaca’da 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla İlçe Emniyet 
Müdürlüğü makamında 
temsili devir-teslim 
töreni düzenlendi. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
kutlama programı 
kapsamında Atatürk 
İlkokulu öğrencisi 
Yağmur Sultan Avcı, 
okul müdürü İbrahim 
Kaplan ve öğretmenleri 

ile Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima’yı 
makamında ziyaret 
etti. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları 
kapsamında, bugün 
itibariyle Milas İlçe 
Emniyet Müdürü olarak 
ataması yapılan Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima son 
defa olarak koltuğunu 
Atatürk İlkokulu 
öğrencisi Yağmur 

Sultan Avcı’ya devretti. 
Öğrenci Avcı, İlçe 
Emniyet Müdüründen 
İlçenin trafik ve asayiş 
sorunları hakkında bilgi 
aldıktan sonra kendisine 
hediyeler takdim edildi. 
Bununla birlikte Ortaca 
İlçe Emniyet Müdür 
Yardımcısı olarak görev 
yapan Hakan Keskin 
bugünden itibaren Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürü 
olarak göreve geldi.
- Berkay Göcekli 

Ortaca Emniyet Müdürlüğünde 
temsili devir-teslim
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RAMAZAN

ALİM
UZUNDEMİR
ORTACA BELEDİYE BAŞKANI OrtacaSEVDAMIZ

ALİM
UZUNDEMİR
ORTACA BELEDİYE BAŞKANI OrtacaSEVDAMIZ

Haklarını kazanmak için yaşamlarını yitiren tüm 

işçilerimizi rahmetle anarken, bir somun ekmek için akan 

her terin sahibi emekçilerimizin; 1 Mayıs İşçi ve Emekçi 

Bayramını en güzel duygularımla kutlarım.


