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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

OSTEOPOROZ
(KEMİK ERİMESİ)

2’de

Satış iptal edildi

Fevziye Muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Ak Parti Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Ortaca AK Parti İlçe 
Başkanı Hakan Fevzi İlhan, arazinin Ortaca Belediyesine tahsis edildiğini müjdeledi. -3

İlk yangın helikopteri 
göreve başladı 

Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğünde 
orman yangınlarıyla 
mücadelede görev 

yapacak ilk yangın 
söndürme helikopteri 
Marmaris’te göreve 
başladı. -4

Bisiklet rotaları belirlendi
Muğla’da bisiklet ve 
trekking turizmini 
yaygınlaştırmak ve 
alternatif turizme 
yeni bir vizyon 
kazandırmak amacıyla 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı başkanlığında 
yapılan toplantıda 
Muğla’da Bisiklet 
ve Yürüyüş Turizmi 
konusunda çalışmalar 
değerlendirildi. -5

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin, 
Ortaca Sarıgerme’nin 
de “SİT koruma statüsü 
değiştirildi” haberinin 
basına yansıması 
üzerine Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na yazılı soru 
önergesi verdi. -4

Okumaya Değer 
Etwınnıng 

Projesı 
Okur-Yazar 
Buluşmaları

Ortaca’da, Okumaya 
Değer Etwınnıng 
Projesinde öğrenciler 
çocuk edebiyatının 
seçkin yazarları ile 
buluştu. -4

‘Hangi gerekçe ile 
değiştiriyorsunuz’

Milletvekili Girgin:



Önalım hakkı yani 
diğer adıyla şufa 
hakkı, paylı mülkiyette 
herhangi bir paydaşın 
payını üçüncü kişilere 
satması halinde diğer 
paydaşlara söz konusu 
payı öncelikle satın 
alma imkanı tanıyan 
bir hak olarak tanımla-
nabilir. 
Yasal önalım hak-
kı, Türk Medeni 
Kanununun 732. 
maddesinde düzen-
lenmiş olup bu hakkın 
tanınmasındaki amaç 
ise mümkün merte-
be dışardan üçüncü 
kişilerin taşınmaza 
paydaş olarak girmesini 
önlemek ve taşınmazın 
mevcut paydaşlar 
arasında kalmasını 
sağlamaktır. 
Nitekim; taşınmazdaki 
paydaşlardan birinin 
kendisine düşen payı 
diğer paydaşların 
tanımadığı başka bir 
kişiye satması halinde 
paydaşlar arasında 
tedirginlik yaşanacağı 
ve taşınmazın kullanımı 
ile ilgili çeşitli sıkıntılar 
çıkacağı muhtemeldir. 
İşte yasal önalım hakkı 
da bu tür sıkıntıların 
yaşanmaması için 
düzenlenmiştir. 
Peki önalım hakı 
hangi şartlarda, nasıl 
kullanılır? Öncelikle, 
önalım hakkı ancak 
paylı mülkiyete tabi 
taşınmazlarda pay-
daşlardan birinin payını 
üçüncü bir kişiye 
satması ile kullanılabil-
ir hale gelir. Şayet 
satış işlemi paydaşlar 
arasında gerçekleşirse, 
yani alıcı da yine diğer 
paydaşlardan biriyse 
bu halde önalım hakkı 
doğmaz.
Paylı mülkiyete tabi 
taşınmazdan pay satın 
alan alacaklının veya 
payını satan paydaşın 
ise, diğer paydaşları 

noter vasıtasıyla bu 
satış işleminden hab-
erdar etmesi gerekir. 
Noter vasıtasıyla bildi-
rim zorunlu bir geçerli-
lik şartı olup noterden 
yapılmayan herhangi 
bir yazılı bildirimin 
geçerliliği bulunma-
maktadır. Bu bildirim; 
önalım hakkını kul-
lanma süresinin tespiti 
bakımından önemlidir. 
Zira önalım hakkı, 
satışın diğer paydaşlara 
noter vasıtasıyla bildi-
rildiği tarihin üzerinden 
3 ay geçmekle düşer. 
Şayet satış diğer pay-
daşlara noter vasıtasıyla 
bildirilmemiş veya 
satışla ilgili hiçbir 
bilgilendirme yapıl-
mamışsa; diğer pay-
daşlar bu satış işleminin 
gerçekleştiği tarihten 
itibaren 2 yıl içinde 
önalım hakkını kul-
lanabilir. Bu süreler 
geçtikten sonra önalım 
hakkının kullanılması 
mümkün değildir.
Önalım hakkını kullan-
mak isteyen paydaşın 
bu hakkı bildirim 
yoluyla değil; dava 
yoluyla kullanması ger-
ekecektir. Önalım hakkı 
için açılacak davada, 
payını satan paydaş 
değil; payı satın alan 
alacaklı davalı olarak 
gösterilecektir.  
Önalım hakkını 
kullanmak için taşın-
mazın vasfı da önemli 
değildir; arsa veya daire 
söz konusu olabilir. An-
cak üzerinde kat irtifakı 
veya kat mülkiyeti tesis 
edilmiş taşınmazlarda 
önalım hakkı kullanıla-
mayacaktır. Yine, paylı 
mülkiyete tabi taşınmaz 
paydaşlar arasında fiilen 
taksim edilmişse bu 
halde de önalım hakkını 
kullanmak mümkün 
olmayacaktır.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

PAYLI MÜLKİYETTE 
ÖNALIM HAKKI NEDİR?
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Ak Parti Muğla 
Milletvekili Gökcan, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
Ortaca AK Parti İlçe 
Başkanı Hakan Fevzi 
İlhan ile birlikte Fevziye 
Mahallesini ziyaret etti. 
Ziyaret çerçevesinde 
Fevziye Muhtarı ve 
mahalle sakinleri ile bir 
araya gelen Milletvekili 
Gökcan, arazinin Ortaca 
Belediyesine tahsis 

edildiğini müjdeledi. AK 
Parti Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, 
tartışmalara konu olan 
Ortaca’nın Fevziye 
Mahallesindeki alanla 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan açıklamasında 
şunları söyledi; 
“Ortaca İlçemizin 
Fevziye Mahallemizde 
vatandaşlarımızın 50 

yıldır sosyal ve sportif 
amaçlı kullandığı 
taşınmazın satışının 
yapıldığını  
Ortaca Belediye 
Başkanımız Alim 
Uzundemir  bize iletti 
ve iptali için desteğimizi 
istedi. Dün Muğla’mıza 
gelen Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın 
Murat Kurum ve 
Bakanlık bürokratları ile 

görüştük. Bu görüşme 
olumlu geçti. Biz de 
bugün Ortaca Belediye 
Başkanımız Alim 
Uzundemir ile birlikte 
Fevziye Mahallemizde 
hemşerilerimize 
müjdeyi verdik. 
Ortaca İlçemizdeki 
bu alanın Fevziyeli 
hemşerilerimizin, 
kullanımına devam 
etmesi için karar 
alındı. Bu alan Ortaca 

Belediyemize tahsis 
edilecek.”  Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ise 
yaptığı konuşmasında; 
“tahsisi yapılan bu 
alana uygun, “Kültürel 
ve Sportif Alan” 
olarak projelendirme 
çalışmalarımız 
başlamış olup en kısa 
zamanda çalışmalar 
tamamlanacaktır.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Fevziye Mahallesindeki futbol 
sahasının satışı iptal edildi

Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Ortaca AK Parti İlçe Başkanı Hakan 
Fevzi İlhan ile birlikte Fevziye Mahallesini ziyaret etti.

Ortaca’da, bayramlaşma 
programına Kaymakam 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Şule Demirtaş, 
Garnizon Komutan 
Vekili Albay Murat 
Bozkurt, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili 
Hakan Keskin, İlçe 
Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, MHP 
Ortaca İlçe Başkanı 
Kaan Çakır, kurum 
müdürleri, kurum 

yöneticileri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Kültür Park 
programından 
sonra İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde, İlçe 
Jandarma Karakolu’nda 
görev yapan ve 
hastanede yatmakta olan 
vatandaşlara ziyarette 
bulunuldu. 
Programın ardından 
Ak Parti Muğla Millet 
Vekili Mehmet Yavuz 
Demir’in ve Ak Parti 
Muğla İl Gençlik 

Kolları Başkanı 
Burak Kaplan’ın 
katılımı ile Kültür 
Parkta vatandaşlarla 
bayramlaşma programı 
devam etti. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
Meclis Üyesi Zeki 
Doğaç son olarak 
Ortaca İtfaiye 
Amirliğinde görevde 
olan itfaiyecileri de 
unutmayarak ziyarette 
bulundu. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca Kültür Parkta bayramlaşma 
programı düzenlendi
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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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Düşük kemik 
kütlesi,kemik do-
kusunun bozulması ve 
gücünün azalmasıy-
la karakterize olan 
osteoporoz günümüzün 
en yaygın kemik 
hastalığıdır.
Peki kemiklerin bu 
değişimi neden ve nasıl 
gerçekleşir?
Östrojen eksikliği

Yüksek glukokortikoid 
seviyeleri
Serum kalsiyum sevi-
yelerindeki değişik-
likler
Paratiroid Hormon-
u(PTH) seviyelerindeki 
değişiklikler
Büyüme Hormon-
u(GH) seviyelerindeki 
değişiklikler osteoporo-
za sebep olabilir.

Fizyoterapist Eda Akcabel

OSTEOPOROZ
(KEMİK ERİMESİ)

Köyceğiz ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
Yuvarlakçay nehrine 
uçan otomobildeki 
şahıs itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı.  
Olay, Köyceğiz, Fethiye-
Muğla karayolu üzeri 
Beyobası Yuvarlakçay 
köprüsü’nde meydana 
geldi. 35 AC 1677 plakalı 
otomobilin Yuvarkaçay’a 
uçtuğunu gören 
vatandaşlar durumu 112 
Acil’e bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine 112 
Acil Sağlık, itfaiye ve 
jandarma ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen 
ekipler araç içerisinde 
bir kişinin sıkışmış 
olduğunu belirledi.  
Köyceğiz İtfaiye Grup 
Amirliği ekipleri 
tarafından aracın 
içindeki sıkışan şahıs 
kurtarılarak ambulansa 
taşındı. Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
- İHA

Yuvarlakçay’a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı  
Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yuvarlakçay nehrine uçan otomobildeki şahıs 
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Libyalı Turist AKUT ekipleri 
tarafından kurtarıldı  

Fethiye ilçesine tatil 
için gelen Libyalı 
turist, AKUT ekipleri 
tarafından kurtarıldı.  
Kesikkapı 
Mahallesi’ndeki 
Amintas Kaya 
Mezarları bölgesinde 
dün akşam saatlerinde 
Libya uyruklu turist 
drone ile çekim 
yapmak istedi. Libyalı 
turistin dronu çekim 
yaptığı sırada sarp 
kayalık bölgeye 
düştü. Düşen dronunu 
almak için 10 metre 
yüksekliğinde ki 
kayalıklara tırmanan 
Libyalı turist mahsur 
kaldı. Libyalı turist 
kayalıklardan 

inemeyeceğini 
anlayınca 112 Acil 
Çağrı Merkezinden 
yardım istedi.  
Arazinin sarp 
oluşması nedeniyle 
Arama Kurtarma 
Derneği (AKUT) 
Fethiye ekibi 
yönlendirildi. 
Bölgeye gelen ekipler, 
halat yardımıyla 
mahsur kalan turisti 
güvenli bölgeye indirdi. 
2 saat süren operasyon 
sonunda kurtarılan 
Libyalı turist,
 sağlık kontrollerinin 
yapılması için  112 Acil 
Sağlık ambulansı ile 
hastaneye sevk edildi. 
- İHA

Fethiye ilçesinde 
otomobil ile motosikletin 
çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 4 kişi yaralandı.
  Edinilen bilgiye göre, 
Uygar K. yönetimindeki 
48 AAP 515 plakalı 
otomobil, Akarca 
Mahallesi Şehir Nihat 
Oran Caddesinde, 
Yılmaz Ersüngü’nün 
idaresindeki 48 G U 

319 plakalı motosikletle 
çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisiyle savrulan 
otomobil, aydınlatma 
direğini devirip, yol 
kenarında park halindeki 
başka bir otomobile 
çarparak durabildi.
  Kazayı görenlerin 112 
Acil Çağrı Merkezi’nden 
yardım istemesi üzerine 
olay yerinde çok sayıda 
ambulans ve polis ekibi 
sevk edildi.

Kazada sürücüler 
ile otomobildeki biri 
çocuk 4 kişi ilçedeki 
hastanelere tedavi 
altına alındı. Motosiklet 
sürücüsü Ersüngü, 
kaldırıldığı Fethiye 
Devlet Hastanesinde 
yapılan müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti. 
Diğer yaralıların sağlık 
durumlarının iyi olduğu 
bildirildi.
- İHA

Otomobil ile motosiklet 
çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi 
yaralandı.

Seydikemer ilçesinde, 
tarihi Likya Yolu’nun 
bir parkurunda yürüyüş 
yaparken kaybolan 
karı koca bulundu. 
Kocaeli’den Fethiye’ye 
tatile gelen Hasan ile 
eşi Elif B. Ölüdeniz 
Mahallesi’nden Likya 
Yolu’nu takip ederek 
Antalya istikametine 
doğru yürüyüşe çıktı. 
Seydikemer ilçesine 
bağlı Boğaziçi Mahallesi 
Yediburunlar mevkisinde 
havanın kararmasıyla 
yolunu kaybeden karı 

koca, durumu 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. Çiftin yardım 
talebi üzerine bölgeye, 
Seydikemer İlçe 
Jandarma Komutanlığı, 
Fethiye Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK) timi ve 
Mahalle Afet Gönüllüleri 
Acil Müdahale (MAG 
AME/SAR) ekipleri sevk 
edildi. Yaklaşık 3 saatlik 
aramanın ardından karı 
koca yaktıkları ateş 
başında bulundu. Çiftin 
sağlık durumlarının iyi 
olduğu belirtildi. - İHA

Tarihi Likya Yolu’nda 
kaybolan çift bulundu  
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Basın: 1613581Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

035 GM NO LU ER KOĞUŞU BİNASI KOĞUŞ KAPI ONARIMLARI ,GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU 
ÜRETİMİNİN KAPASİTE ARTIRIMI VE 004 GM NOLU VARDİYA YATAKHANESİ SICAK SU SİSTEMİ 
ONARIMI 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    : 2022/428878
1-İdarenin
a) Adı    : HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
      MSB BAĞLILARI
b) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2527925258 - 2527925402
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) adı    : 035 GM NO LU ER KOĞUŞU BİNASI KOĞUŞ KAPI 
      ONARIMLARI, GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU ÜRETİMİNİN   
       KAPASİTE ARTIRIMI VE 004 GM NOLU VARDİYA YATAKHANESİ  
      SICAK SU SİSTEMİ ONARIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 ADET YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 16.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (C) SIHHİ TESİSAT VE 
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II.GRUP:ISITMA-SOĞUTMA,HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSAT 
İŞLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA TANIMLANAN  
İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, 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 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.

035 GM NO LU ER KOĞUŞU BİNASI KOĞUŞ KAPI 
ONARIMLARI, GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU ÜRETİMİNİN 

KAPASİTE ARTIRIMI VE 004 GM NOLU VARDİYA YATAKHANESİ 
SICAK SU SİSTEMİ ONARIMI HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ 

SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Muğla’nın bisiklet 
ve yürüyüş turizmi 
alanındaki mevcut 
durumu ve imkanlarının 
değerlendirildiği 
toplantıda, Muğla’nın 
değerini ‘bisiklet 
turizmi’ ile uluslararası 
alanda artırmak, 4 
mevsim sürdürülebilir 
turizm, kırsal ve iç 
kesimlerin turizmden 
pay alması, bisiklet 
ve yürüyüş rotaların 
oluşturulması, Marmaris 
bisiklet rotalarına ve 
ECO Trails Bisiklet 
Rotalarına bağlantı, 
Karia Bisiklet ve 
Yürüyüş Rotalarının 
mevcut bisiklet rotalarına 
eklenmesini sağlanması 
için yapılabilecek 
çalışmalar, bölge 
değerleri, kırsal-iç kesim 
odaklı, hikayesi olan 
rotalar oluşturmak, 
kullanılacak bisiklet 
türüne (dağ, yol, tur) 
göre farklı rotalar 
belirlemek ve güvenli 
yollar, yön tabelaları ve 
işaretleme konusunda 
yapılacak çalışmalar 
değerlendirildi. Muğla’da 
bisiklet turizminin 
yaygınlaştırılması ve 
uluslararası standartlara 
getirilebilmesi 
amacıyla yapılabilecek; 
alt ve üst yapı 
çalışmaları, bu alanda 
verilebilecek eğitim ve 

sertifikasyonlar, yasal 
düzenlemeler, tanıtım 
çalışmaları, yerelde 
sahiplenme ve iş birliği 
alanında yapılacak 
faaliyetler, bisiklet 
ve trekking sporuna 
gönül vermiş ulusal ve 
uluslararası sporcu ve 
turist profilini ve üst 
gelir grubuna sahip 
turist profilini Muğla’ya 
çekerek Muğla’nın 
alternatif turizmden elde 
ettiği gelirin artmasının 
hedeflendiği belirtildi. 
Ayrıca Muğla’da 
bisiklet ve trekking 
turizmini uluslararası 
standartlara getirerek 
turizmin 4 mevsime 
yayılması ve bu alanda 
gerçekleştirilebilecek 
ulusal ve uluslararası 
projeler; devlet 
destekleri, Kalkınma 
Ajansı destekleri ve 
AB projelerinin bölge 
turizmine önemli 
katkı sağlayacağı ifade 
edildi. UNESCO Dünya 
Mirası Kesin ve Geçici 
Listesi’nde bulunan 
eserlerinin yanı sıra eşsiz 
doğal güzellikleri ile ön 
plana çıkan Muğla’da 
doğal güzelliklerin yerli 
ve yabancı turistlere 
tanıtılması amacıyla pek 
çok yürüyüş ve bisiklet 
rotası belirlendi. Buna 
göre, mevcuk işaretli 
rotalar arasında 

Karia Yolu (815 km 
Yürüyüş-Milas-Datça-
Marmaris), Leleg Yolu 
(185 km Yürüyüş + 20 
km Bisiklet / Bodrum) 
Marmaris Bisiklet 
Rotaları (710 km Bisiklet 
/ Marmaris-Datça), 
ECO Trails (470 km 
Yürüyüş + 740 km 
Bisiklet / Köyceğiz-
Ortaca-Dalaman-Göcek), 
Fethiye Yürüyüş Rotaları 
(320 km Yürüyüş / 
Göcek-Fethiye) ve Likya 
Yolu (555 km Yürüyüş / 
Fethiye-Antalya). Leleg 
Yolu toplam 185 km’lik 
işaretli Yürüyüş Rotası, 
88 kilometrelik ana 
rota (yeşil hat) + 97 km 
bağlantı rotaları (sarı 
hat), Etrim Köyü’nden 
başlayıp Turgutreis 
Sabancı Parkı’na kadar 
uzanır. 20 km’lik işaretli 
Dağ Bisikleti Rotası. 
Marmaris bisiklet 
rotaları 710 km işaretli 
Bisiklet Rotası (20 rota 
ve Akyaka-Marmaris-
Datça bölgesi.  Ecotrails- 
Köyceğiz, Ortaca, 
Dalaman bisiklet ve 
yürüyüş yolları 470 
km’lik işaretli yürüyüş 
rotası, Köyceğiz-
Dalya-Ortaca-Dalaman-
Göcek-İnlice, 740 km’lik 
işaretli Bisiklet Rotası 
ve 14 rota + bağlantı 
rotaları.
- İHA

Bisiklet rotaları belirlendi
Muğla’da bisiklet ve trekking turizmini yaygınlaştırmak ve 
alternatif turizme yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla 
Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda 
Muğla’da Bisiklet ve Yürüyüş Turizmi konusunda 
çalışmalar değerlendirildi.  

Gıda fiyatlarını bir el 
yüksek tutuyor..
Enerji fiyatlarını yine 
bir el yüksek tutuyor..
Konut fiyatlarını da bir 
el sürekli arttırıyor..
Tedarik zincirini bir 
el kırıyor ve dünyada 
suni kıtlık ve yokluk 
yaratıyor..
Bir el insanlığa ekono-
mik çöküş yaşatmaya 
çalışıyor.. Bir el alenen 
3. Dünya Savaşı çıkart-
maya çalışıyor..
Bir el Nükler silahların 
kullanıldığı savaşlar 
ile insanlığın sonunu 
getirmeye ve Dünyayı 
yaşanmaz kılmaya 
çalışıyor.. Dünyayı 
yaşanmaz kılan bu bir 
elin sahipleri,  DÜNYA 
DIŞINDA KENDİL-
ERİ İÇİN KOLONİ 
KURMA ÇALIŞMA-
LARI YAPIYOR..
BU EL ASLINDA  Gİ-
ZLİ  DEĞİL.  Bilinen 
bir sır. İnsanlık için ne 
tür bir kötülük yap-
acaklarsa da saklam-
ıyorlar. Kendilerine ait 
gazete, Tv.  ve filim 
sektöründe açık açık 
işliyorlar. Ne yaşanırsa 
insanlığın gözünün 
önünde yaşanıyor ve 
İNSANLIK EFSUN-
LANMIŞ GİBİ TÜM 
YAŞANANLAR 
KARŞISINDA SU-
SKUN ve TEPKİSİZ…
DÜNYA ve İN-
SANLIK DİJİTAL 
FAŞİZME  GEÇİYOR.  
ULUS DEVLETLER 
TEK TEK DİZ 
ÇÖKÜYOR..
Her şey ayan ve beyan 
gözümüzün önünde 
olup, bitiyor ama in-
sanlık sadece seyredi-
yor. Sadece RUS ve 
UKRAYNA SAVAŞI-
NA ve YAŞANAN-
LARA BAKIN ne 
demek istediğimi 
anlarsınız. Ukrayna 
savaşmak istemiy-
or. Rusya savaşmak 
istemiyor ama BİR EL 

DEVREYE GİRİP, 
SAVAŞI BAŞLATIY-
OR. Savaş başlayınca 
BARIŞ için girişimler 
yapılıyor ve barış 
masaları kuruluyor ama 
yine bir el BARIŞI 
İSTEMİYOR. Bu bir 
el barışı istemediği gibi 
SAVAŞIN SÜRME-
SİNİ ve mümkünse 
SAVAŞIN DİĞER 
DEVLETLERE 
DE SIÇRAMASI 
İÇİN FAALİYET 
GÖSTERİYOR..
İNSANLIK ; BU BİR 
ELİ TUTUP, KIRAMI-
YOR… BU BİR ELİN 
ZULMÜNDEN KUR-
TULAMIYOR…
Tüm mesele neden 
kıramıyor ve neden 
kurtulamıyor..?  
 İşte bunun iyi sorgu-
lanıp, analiz edilmesi 
gerekiyor.
İNSANLIK DÖNÜŞÜ 
OLMAYAN BİR 
YOLA SOKULMAK 
ÜZERE… Dünya 
yaşanılmaz hale gelirse 
,insanlık kontrol altına 
alınıp, köleleştiril-
irse ve adım adım 
yok edilmeye doğru 
götürülürse bu ağır be-
delin vebali kimindir..?
Olmaz demeyin kosko-
ca ABD başkanı Trump 
bile sosyal medya 
hesaplarında YASAK-
LI HALE GETİRİLDİ-
YSE  düşünün bizlere 
neler yapmazlar.. 
DİJİTAL FAŞİZMİ 
lütfen HAFİFE ALMA-
YIN. Çünkü göz göre 
göre GELİYOR…
BİR EL ve PİRAMİT 
İÇİNDE bizleri 
GÖZETLEYEN GÖZ  
çok hafife alındığı için 
bu gün insanlık, bu 
felaketleri ve zulümleri 
yaşamaya mahkum 
oldu. Hatırlatarak tari-
he biz not düşelim…
İNSAN ile 
İNSANIMSILARIN 
SAVAŞINI ANLA-
MAK LAZIM…

Sezgin Yıldırım

BİR EL…
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Ortaca Ortaokulu Türkçe 
Öğretmenleri Kıymet 
Yıldız, Yasemin Ekiz, 
Neslihan Işık, Çiğdem 
Dıran; Şehit Mustafa 
Ayna Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Fatih Ekiz; 
Dikmekavak Asiye-
Faruk Özalp Ortaokulu 
Matematik Öğretmeni 
Derya Çaban; 
Eskiköy Ortaokulu 
Türkçe Öğretmeni 
Damla Sünger; Şehit 
Nasuh Aydın Ortaokulu 

Türkçe Öğretmeni Soner 
Yetkin; Şehit Er Gürsel 
Çelik Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni 
Dudu Tosun ve Atatürk 
Ortaokulu 
İngilizce Öğretmeni 
Özgen Taş ve 
öğrencilerinin 
katılımıyla Okumaya 
Değer Etwınnıng 
Projesinde öğrenciler 
çocuk edebiyatının 
seçkin yazarlarından 
Aytül Akal’ın Kayıp 

Kitaplıktaki İskelet 
ve Gülten Dayıoğlu’nun 
Fadiş kitabını önce 
okudular, sonra 
söyleşide okur-
yazar buluşması 
gerçekleştirdiler. 
Böylece öğrenciler 
yazarlar, kitaplar 
aracılığıyla sevgi, saygı, 
empati yapma değerini 
özümserken kitap okuma 
sevgisi ve alışkanlığı da 
kazanıyorlar. 
- Berkay Göcekli

Okumaya Değer Etwınnıng 
Projesı Okur-Yazar 

Buluşmaları

Orman yangınları 
açısından birinci derece 
hassas bölgede bulunan 
Muğla’da havaların 
ısınmasıyla birlikte 
orman yangını riski 
de arttı. Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğünde 
orman yangınlarıyla 
mücadelede hava gücünü 
oluşturan helikopterlerin 
ilki bölgeye gelerek 
göreve başladı. Marmaris 
Değirmenyanı’nda 
konuşlanacak olan 
yangın söndürme 

helikopterin mürettebatı 
2 pilot, 1 gözlemci 
pilot, 1 teknisyen ve 
OGM adına görev 
yapacak 1 personel 
olmak üzere toplam 
5 kişiden oluşuyor. 
Muğla Orman Bölge 
Müdürü Yasin Yaprak, 
havaların ısınmasıyla 
bölgede orman yangını 
riskinin arttığını 
dikkat çekerek, “Genel 
Müdürlüğümüzce yapılan 
anlaşma çerçevesinde 
orman yangınlarıyla 

mücadelede hava 
gücümüzü oluşturan 
helikopterlerden ilki 
bölgemize geldi. 
Marmaris Değirmenyanı 
depoda konuşlanacak 
olan yangın söndürme 
helikopterinin gerekli 
test uçuşları ve kabulü 
yapıldıktan sonra 
1 Mayıs itibariyle 
resmen göreve başlamış 
olacak.  Belirlenen 
takvim çerçevesinde 
önümüzdeki günlerde 
4 helikopter daha 

bölgemize gelerek 
Fethiye, Yatağan, 
Milas ve Nazilli’de 

konuşlu olarak göreve 
başlayacak” dedi.
- İHA

İlk yangın helikopteri göreve başladı
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme 
helikopteri Marmaris’te göreve başladı.  

Ortaca Sarıgerme’nin 
de “SİT koruma statüsü 
değiştirildi” haberinin 
basına yansıması üzerine 
Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na 
yazılı soru önergesi veren 
CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin şunları 
söyledi;
“Ortaca ve Dalaman 
ilçelerinde bulunan 
Sarıgerme ve Kayacık 
sahillerini kapsayan 
kısımda “kesin 
korunacak hassas 
alan” içinde kalan 
yerlerde koruma statüsü 
düşürüldü.
Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın 11.03.2022 
tarih ve E.3168340 
sayılı Olur’u ile “Doğal 
Sit-nitelikli doğal 
koruma alanı” ve “Doğal 
Sit - Sürdürülebilir 
Koruma ve Kontrollü 
Kullanım Alanı” olarak 
onaylandığı 30.04.2022 
tarihli ve 31825 sayılı 
resmi gazetede ilan 
edildi. İktidarın kesin 
korunacak alanlara kesin 
ranta açılacak alan diye 
baktığının bir örneği 
daha. 
Ortaca ve Dalaman’daki 
yerlerin  SİT koruma 
statüsünün oldu bittiye 

getirilerek düşürülmesi 
kabul edilemez.”
“Şunu sormak istiyorum, 
burada bir rant planı 
yoksa, durduk yerde, 
bu alanın statüsü neden 
ve hangi gerekçe ile 
değiştirilmiştir?
Bu bölgeyi  hangi  
yandaş rantçılar 
gözüne kestirdi de, 
sipariş üzerine bu karar 
çıkartılmıştır?”
 “Bunda bir kamu yararı 
var mıdır? Olsa idi bu 
süreç, yerel yönetimler, 
sivil toplum örgütleri 
ve halkla yürütülmez 
miydi? Biz artık bu 
iktidar ve rantçılarından 
hangi bölgeyi 
koruyacağımızı bilemez 
olduk. Bir yağmalama 
bitmeden biri başlıyor.
Bu coğrafi alan ve doğal 
harikalar, tüm halka 
aittir, 3-5 kişi zengin 
edilecek diye buraların 
birilerine peşkeş 
çekilmesine asla izin 
vermeyeceğiz.”
“Halka rağmen 
bir şey yapılamaz, 
yaptırmayacağız da!
Bu tarz, geleceği, doğayı 
ilgilendiren kararlarla 
ilgili yerel yönetimler ve 
sivil toplum örgütleri yok 
sayılarak alınan kararlar 
hukuksuz olduğu kadar, 

doğa katliamına davetiye 
çıkarmaktır.”
Bu konuda kısa 
vadedeki en önemli 
adım da şüphesiz; AKP 
iktidarının bu gider ayak 
hız verdiği talana karşı 
mücadele etmektir.”
“Muğla Büyükşehir 
Belediyemiz de bu 
karara dair itiraz ve yargı 
sürecini takip ediyor.
Hep beraber hem 
Sarıgerme’nin, hem 
de Kayacık sahilini 

korumaya kararlıyız.
Muğla’nın talan 
edilmesine asla fırsat 
vermeyeceğiz.”
“YAPILAŞMAYA MI 

GİDİLECEK”
Girgin yazılı önerge 
ile şunları sordu; “Bu 
alanın statüsü neden 
ve hangi gerekçe ile 
değiştirilmiştir? 
Bu kararda bir kamu 
yararı var mıdır? Varsa 
nedir? 
Yerel yönetimlerin, sivil 

toplum örgütlerinin, 
halkın görüşü alınmış 
mıdır? Alınmadı ise 
neden? SİT koruma 
statüsünün oldu bittiye 
getirilerek değiştirilmesi, 
yeni bir rant planı 
olduğuna işaret değil 
midir? 
Bu alanlarda yapılaşmaya 
gidilecek midir?
Statü düşürülmesi 
kararını iptal etmeyi 
düşünüyor musunuz?”
- Bülten

Milletvekili Girgin: “Hangi gerekçe ile değiştiriyorsunuz”
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