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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net
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Klasiklere yoğun ilgi
Ortaca’da klasik otomobil 
tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, 
renkli görüntülere sahne oldu.
Ortaca pazaryerinde 
düzenlenen sergiyi 
çok sayıda otomobil 
meraklısı ziyaret 
etti. Araç sahipleri, 
ziyaretçilere 
otomobilleri hakkında 
bilgi verdi. 
Ziyaretçilerin zamana 
meydan okuyan 
otomobilleri incelediği 
ve fotoğraf çektirdiği 
etkinlikte renkli 

görüntüler yaşandı. 
Etkinlik, Ortaca 
Belediyesinin katkıları 
ile Ege Yolcu Dergisi 
ve İzmir Klasik 
Otomobilciler Derneği 
organizasyonunda 
düzenlendi. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
kendisinin de klasik 
otomobil tutkunu 
olduğunu belirtti. -5

Carettalar için kulaç attılar
Dalyan 5. Açık Su Yüzme Yarışı “Carettalar İçin Yüzüyoruz”  temasıyla İztuzu Plajı’nda 
yapıldı. 500’e yakın sporcunun mücadele ettiği yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışlara farklı yaş kategorilerinde 7 ülkeden, 
6’sı engelli 500 sporcu katıldı. -3

Trafik polisleri engelli 
öğrencilerle bir araya geldi

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Tescil ve Denetleme 
Şube Müdürlüğü’nde 
görev yapan trafik 

polisleri “Trafik Haftası 
ve Engelliler Haftası” 
kapsamında engelli 
öğrencilerle bir araya 
geldi. -2

19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurtuluş mücadelesini 
başlatmak için 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a 
çıkışının yıl dönümü 
ülke genelinde olduğu 
gibi Ortaca’da da çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. -4

Üniversite 
tanıtım fuarına 

yoğun ilgi

Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve 
Ortaca Yeni Nesil Kurs 
Merkezi tarafından 
Üniversite Tanıtım Fuarı 
düzenlendi. -3

Engellilerin bir 
günlük askerlik 

sevinci

Dalaman Hava 
Üs ve Garnizon 
Komutanlığında 1 
günlüğüne askerlik 
yapan bir grup özel birey 
, kınalı elleriyle silah 
tuttu, askerlik yemini 
etti ve terhis belgelerini 
aldı. -7

Tezcan; “Sevgi 
ve beraberlikle 

engelleri aşacağız”

CHP İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, 10-16 
Mayıs Engeliler Haftası 
dolayısıyla ilçedeki 
engelli vatandaşları 
ziyaret etti. -4
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Spor,engelli rehabil-
itasyonuna önem-
li katkılar sağlar.
Engellinin kuvve-
tinin,dengesinin,koor-
dinasyonunun,endur-
ansının eğitimine yani 
kısaca fiziksel uygun-
luğunun gelişimine 
katkı sağlar.
Kişinin fonksiyonel 
kapasitesini art-
tırır,çevreye uyumunu 
olumlu yönde etkiley-

erek yaşamdan zevk 
almasını sağlar.
Engelli bireylerin 
toplumsal katılımlarını 
sağlayan ve yaşam 
memnuniyetlerini art-
tıran spora yönlendirme 
konusunda,hep birlikte 
özveriyle çalışmalı 
ve engelli bireyleri 
bu konuda cesaretle-
ndirmeliyiz.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

ENGELLİLERDE SPOR

Her bireyin kendi başına 
mutlaka diyet denemel-
eri olmuştur. Bu dene-
meler kötü sonuçlanmış 
olabilir. Size bu diyetle-
rdeki başarısızlık ned-
enlerinden bahsetmek 
istiyorum:
•Diyetisyen kontrolü 
olmadan zayıflamak: 
Beslenme programı 
kişiye özel olup kan bul-
gularınız ve vücut anal-
iziniz değerlendirildikten 
sonra mutlaka bir uzman 
tarafından yapılmalıdır.
•Kahvaltıyı atlamak: 
Sabahları yaşanılan 
iştahsızlık ya da işe 
yetişme paniği kahvaltıyı 
atlamanıza neden olabil-
ir. İşe giderken yoldan 
aldığınız simit ve poğaça 
tarzı atıştırmalıklar sizin 
güne geride başlamanıza 

neden olur.Bu tarz basit 
karbonhidratlar çabuk 
acıkmanıza neden olur.
Benim önerim sabah 
aceleniz varsa yoğurt,-
yulaf ezmesi ve meyveyi 
karıştırıp tüketmeniz!
•Öğlen yemeğini 
geçiştirmek: İşe daldınız, 
yoğunsunuz; belki de 
açlığınızı hissetmediniz 
bile. Fakat ikindide kan 
şekerinizin ani düşme-
siyle birlikte tatlı veya 
karbonhidrat arayışına 
girebilirsiniz.Akşamdan 
hazırladığınız salataya 
1 kutu süzülmüş ton 
balığı ekleyip tüketebil-
irsiniz. Bu şekilde öğle 
yemeğinizi sağlıklı bir 
şekilde atlatabilirsiniz.
•Su tüketimine dikkat 
etmemek:Çok sık rast-
ladığım sorunlardan biri: 

Çok çay içiyorum,kahve 
tüketiyorum su tüket-
meme gerek yok..Hiç 
biri su yerine geçmez 
aksine vücudunuzdan 
su atılımına neden olur 
eğer metabolizmanızın 
çalışmasını istiyorsanız 
en az 2.5 litre su tüketm-
eye çalışın!
•Yanlış atıştırmalık ter-
cihleri: Çok acıktınız ve 
markete girdiniz. Burada 
dikkat edilecek nokta 
lütfen ürün etiketini de-
taylı bir şekilde okuyun.
İçeriğindeki şeker,lif 
ve protein miktarına 
bakın.Tercih ederken de 
şekersiz,yüksek lifli ve 
proteinli ürünler tercih 
etmeye çalışın.
•Spor yaptıktan sonra 
aşırı yemek yeme-
k:Eğer yoğun bir spor 
yaptıysanız aşırı aç 
hissedebilirisiniz.Bu çok 
normal!Benim önerim 
spor çantanızı bir protein 
bar atın!
•Bu işe sadece süreç 

olarak bakmak:Bu du-
rumda sıklıkla rastlanan 
problemlerden.Eğer di-
yete süreç olarak bakar-
sanız yine başladığınız 
yere dönersiniz.Burada 
odaklanacağınız nokta 
yeme  davranışınızı 
tamamen değiştirip ömür 
boyu sürdürmektir!
•Televizyon ya da bil-
gisayar başında yemek 
yemek:Yemek yerken 
sadece yemek yemeye 
odaklanın.Farkında 
olarak yavaşça çiğney-
erek yemek yemenin 
tadının çıkarın.Yapılan 
araştırmalar dikkatsiz 
yemek yemenin ilerleyen 
saatlerde fazladan yemek 
yemenize neden old-
uğunu gösteriyor.
•Az uyumak:Günde 
en az 7 saat uyumaya 
çalışın.Yapılan çalışma-
lar günde 7 saatten 
az uyuyan kişilerin 
kilo alma risklerinin 
daha yüksek olduğunu 
saptamış.Aynı zamanda 

uyku sırasında salgılanan 
hormonlar yağ yakımına 
destek olmaktadır.
•Diyet süresince her 
gün tartılmak: Bu sizi 
girdiğiniz doğru yoldan 
uzaklaştırabilir.Baskül-
de gördüğünüz artış 
sizin diyeti bırakmanıza 
neden olabilir.Bu yüzden 
diyetisyeninizin takip 
ettiği süreçlerde tartılma-
ya özen gösterin.
•Şok diyetlerle kısa süre-
de kilo vermek: Hızla 
verilen kilolar hızla da 
geri alınmaktadır.Aynı 
zamanda çok aç kalınıp 
şok diyetlerle sağlıksız-
ca da zayıflamak kişiyi 
sonrasında bir yoksun-
luğa iter ve kalorili 
yiyeceklere yönelim 
daha da artabilir.Bunun 
için önerim sağlıklı ve 
dengeli bir şekilde zayı-
flamak!Bunun için lütfen 
süreç koymayın yeme 
davranışınızı değiştirm-
eye odaklanın!!
Sağlıkla kalın!

DİYETTE BAŞARISIZLIK
 NEDENLERİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Tescil ve Denetleme 
Şube Müdürlüğü’nde 
görev yapan trafik 
polisleri “Trafik Haftası 
ve Engelliler Haftası” 
kapsamında engelli 
öğrencilerle bir araya 
geldi. Ortaca’da “Trafik 
Haftası ve Engelliler 
Haftası” etkinleri 
kapsamında, Coşku Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezinde eğitim gören 
öğrenciler, öğretmenleri 
ile birlikte İlçe 
Emniyet Müdürlüğünü 
ziyaret etti. Ziyarette, 
öğrencilere hediyeler 

takdim edildi. Ardından 
farkındalık yaratmak 
amacıyla Trafik Tescil ve 
Denetleme ekiplerince 
öğrenciler ile birlikte 
Atatürk Bulvarı üzerinde 
uygulama noktasında 
sürücülere ve yayalara 
yönelik trafik güvenliği 
konusunda bilgilendirici 
broşürler dağıtıldı, 
sürücülere emniyet 
kemeri ve yaya önceliği 
konularında uyarılarda 
bulunuldu. Diğer 
yandan Trafik Haftası 
dolayısıyla öğrencilere 
yönelik bilgilendirmede 
bulunuldu. 
- Berkay Göcekli

Trafik polisleri engelli öğrencilerle bir araya geldi
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan trafik polisleri 
“Trafik Haftası ve Engelliler Haftası” kapsamında engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Köyceğiz girişinde, 
Fethiye istikametine 
seyir halinde olan 
araçta trafik ekiplerince 
tüketime elverişsiz 
midye ele geçirildi. 
Köyceğiz İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne 
bilgi verildi. Köyceğiz 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri, 
yapılan ihbar üzerine 
soğuk zincir kurallarına 
uygun taşınmayan 
midyelerin Veteriner 
Sağlık Raporu 
olmadığını tespit etti. 
İnsan tüketimine uygun 
olmayan 1,5 ton midye 
Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu gereğince 
imha edildi. Kaçak 
ve tüketime elverişli 
olmayan midyenin 
taşındığı araç sahibine 
ve şoföre ayrı ayrı 4 bin 

132 TL idari para cezası 
uygulandı. Araç sahibi 
ve şoför hakkında yasal 
işlemler başlatıldı. Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak, 
“Rutin trafik kontrolünde 
uygun koşullarda 
taşınmadığı tespit edilen 
midyeler ile ilgili yapılan 
ihbar üzerine Köyceğiz 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzde 
veteriner hekim 
arkadaşlar gerekli 
incelemelerde bulundu. 
Yakalanan midyelerin 
soğuk zincir kurallarına 
uygun taşınmadığı 
gibi Veteriner Sağlık 
Raporunun da olmadığı 
görüldü. 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu 
gereğince imha edilerek, 
midyelerin taşındığı araç 

sahibi aynı zamanda 
midyelerin sahibi ve 
aracı kullanan şoföre 
ayrı ayrı 4 bin 132’şer TL 
cezai işlem uygulandı. 
Ayrıca midyelerin 
sahibi hakkında ilgili 
kanun gereğince 
Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda 
bulunulacak. 
Güvenlik güçlerimize 
ayrıca dikkatleri ve 
duyarlılıkları için 
teşekkür ediyorum” dedi.
- İHA

1,5 ton kaçak midye ele geçirildi  
Köyceğiz ilçe girişinde bir araçta trafik ekiplerinin yaptığı denetimde 
96 çuval içinde toplam 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi.  

Ortaca’da bir otomobilin 
motor bölümüne sıkışan 
kedi itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Gölbaşı Mahallesi Ortaca 
Devlet Hastanesi önünde 
48 RY 464 plakalı 
Umut A.’ya ait aracın 
motor kısmına sıkışan 
kedi Ortaca İtfaiye 
Grup Amirliği ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 

Yüzünde yanık olduğu 
tespit edilen yavru kedi, 
belediye veteriner sağlık 
hizmetlerine tedavisi için 
teslim edildi. - İHA

Aracın motor kısmına sıkışan 
kediyi itfaiye kurtardı  

Kadına ve sağlık 
çalışanlarına karşı 
şiddetin önlenmesine 
ilişkin değişiklikleri 
içeren
kanun teklifi TBMM’de 
kabul edildi. Türk Ceza 
Kanunu, Ceza Muhake-
mesi Kanunu ve
Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu olmak 
üzere 3 farklı kanunda 
değişiklikler getiren bu
düzenlemeler ne içeri-
yor?
• Failin pişmanlık 
içermeyen, cezasında 
indirim almak amaçlı 
duruşmadaki şekli
tutum ve davranışları 
takdiri indirim nedeni 
olarak kabul edilmeye-
cektir. Failin
duruşmada kılık kıyafe-
tine özen göstermesi, 
takım elbise giymesi, 
kravat
takması indirim nedeni 
olarak dikkate alın-
mayacak olup takdiri 
indirim
uygulanması halinde 
gerekçelerine kararda 
mutlaka yer verilece-
ktir.
• Kadına karşı şiddetle 
mücadele kapsamında 
kasten öldürme, kasten 
yaralama,
tehdit, işkence ve 
eziyet suçlarında 
cezalar artırıldı. Kamu 
hizmetlerinden
yararlanma hakkının 
engellenmesi suçu 
konusunun sağlık 
hizmeti olması
halinde ise verilecek 
cezada 1/6 oranına ka-
dar artış yapılacaktır.
• Kadına karşı işlenen 
kasten yaralama suçu, 
tutuklama nedeni var-
sayılan
katalog suçlar arası-
na alınmıştır. Kasten 
yaralama suçunun 
beden veya ruh
bakımından kendisini 
savunamayacak durum-
da bulunan kişiye karşı 
veya
canavarca hisle işlen-
mesi de kataloğa dahil 
edilmiştir. Düzenlemey-
le avukatı
bulunmayan şiddet 
mağduru kadınlara 

istemleri halinde, baro 
tarafından
ücretsiz avukat görev-
lendirilecektir.
• Israrlı takip fiilleri 
uzlaştırmaya tabi 
olmayan bir suç olarak 
düzenlenmiş olup
suçun temel cezası 
6 aydan 2 yıla kadar 
hapis, bazı nitelikli 
durumlarda ise 1
yıldan 3 yıla kadar 
hapis olarak belirlen-
miştir.
• Sağlık kurum ve 
kuruluşlarında görev 
yapan personele karşı 
görevleri sırasında
veya görevleri 
dolayısıyla işlenen 
kasten yaralama suçu 
CMK kapsamında
tutuklama nedeni var-
sayılan katalog suçlar 
arasına dahil edilmiştir.
• Sağlık çalışanları hak-
kında muayene, teşhis 
ile tedaviye ilişkin tıbbi 
işlem ve
uygulamalar ned-
eniyle soruşturma 
yapılabilmesi Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde
kurulan Mesleki So-
rumluluk Kurulu’nun 
iznine bağlanmıştır.
• Kamu kurum ve 
kuruluşları ile Devlet 
üniversitelerinde görev 
yapan hekim ve
diş hekimi ile diğer 
sağlık meslek mensu-
plarının sağlık mesleği-
nin icrası
kapsamında yaptıklan 
muayene, teşhis ve 
tedaviye ilişkin tıbbi 
işlem ve
uygulamalarından kay-
naklı zararlanın tazmini 
için açılan davalar 
sonucunda
Devlet tarafından 
ödenen tazminatın ilg-
ilisine rücusu bakımın-
dan Mesleki
Sorumluluk Kurulu’na 
yetki verilmiş ve bu 
Kurul’un yapacağı 
değerlendirme
sonucunda rücusuna 
karar verilen miktar 
bakımından ilgili sağlık 
çalışanına
dönülmesi sağlanmıştır.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
KADINA VE SAĞLIK 

ÇALIŞANLARINA KARŞI 
ŞİDDETLE İLGİLİ

BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER 
MECLİSTEN GEÇTİ…
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Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Türkiye 
Yüzme Federasyonu, 
Muğla Valiliği, Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası 
(MUTSO), Ortaca 
Kaymakamlığı, Ortaca 
Belediyesi, Dalyan Su 
Ürünleri Kooperatifi 
(DALKO) ve Dalyan 
Turizm Tanıtım Sosyal 
Gelişim ve Eğitim Vakfı 
(TUSEV) tarafından 
gerçekleştirilen yarışlara 
farklı yaş kategorilerinde 
7 ülkeden, 6’sı engelli 
500 sporcu katıldı.

 Sabahın erken 
saatlerinde Dalyan kanalı 
üzerinden teknelerle 
İztuzu Plajı’na getirilen 
sporcular, ısınma 
hareketleri ile yarışa 
hazırlandı. 1,5K - 2,5K 
ve 5K parkurlar şeklinde 
gerçekleşen yarışların 
startı Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar ve Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir tarafından 
verildi. Dubalarla 
belirlenen parkur 
boyunca çok sayıda 
polis, jandarma ve sağlık 

çalışanı görev aldı. 
Herhangi olumsuzluğun 
yaşanmadığı yarış 
sonunda tüm sporculara 
madalya takdim edildi. 
Öğlen saatlerinde Dalyan 
Cumhuriyet Medyadı’nda 
Gençler, Elitler ve 
Masterlar kategorilerinde 
dereceye giren sporculara 
özel olarak tasarlanmış 
plaketler takdim edildi. 
Etkinlik gün boyunca 
yapılan konserlerle 
son buldu. Yapılan 
etkinliğin ilçe tanıtımı 
için çok önemli olduğunu 

vurgulayan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir; “Dereceye 

giren sporcularımızı 
tebrik ediyorum.” dedi.
- Berkay Göcekli 

Yüzlerce sporcu carettalar için kulaç attı
Dalyan 5. Açık Su Yüzme Yarışı “Carettalar İçin Yüzüyoruz”  temasıyla İztuzu Plajı’nda yapıldı. 500’e yakın sporcunun 
mücadele ettiği yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Ortaca Yeni 
Nesil Kurs Merkezi 
tarafından Ortaca 
Demokrasi ve 
Şehitler Meydanı’nda 
düzenlenen 
Üniversite Tanıtım 
Fuarı’na Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
Ortaca Milli Eğitim 
Müdürü Bayram 
Topçu katıldı. 
Başkan Uzundemir, 
üniversite stantlarını 
dolaşarak görevlilerle 

ve öğrencilerle 
sohbet etti, sınava 
girecek olan 
gençlere başarılar 
diledi. Fuarda, 
üniversitelerin 
yetkilileriyle yüz 
yüze görüşme imkanı 
bulan öğrenciler, 
çift ana dal, yan dal, 
yatay ve dikey geçiş, 
burs olanakları, taban 
puanlar, tercih ve 
sıralama ile üniversite 
eğitimiyle ilgili her 
konuda detaylı bilgi 
alma imkanı buldu.
- Mehmet Bozkır

Öğrenciler üniversite tanıtım fuarına yoğun ilgi gösterdi
Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortaca Yeni Nesil Kurs Merkezi tarafından Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi. 

Ortaca’da 25.si 
düzenlenecek Ortaca 
Geleneksel Tarım, 
Çevre ve Turizm 
Festivali’ne çok sayıda 
ünlü sanatçı katılacak. 
Pandemi sürecinde 
yapılmayan ve bu sene 
yapılıp yapılmayacağı 
merak konusu olan 
Ortaca Festivali ile ilgili 
ayrıntılar belli olmaya 
başladı. 24.sü 2019 yılında 

düzenlenen ve ardından 
yaşanan pandemi 
sürecinde yapılamayan 
Ortaca Festivali’nin 
düzenlenmesi ile ilgili 
planlama çalışması 
yürütüldüğü öğrenildi. 
Buna göre 25.Ortaca 
Geleneksel Tarım, Çevre 
ve Turizm Festivali, 20 
Haziran Pazartesi günü 
başlayacak, 26 Haziran 
Pazar günü sona erecek. 

Önümüzdeki günlerde 
resmi olarak açıklanacağı 
öğrenilen festivale 
katılacak sanatçılarda 
büyük ölçü de belli oldu. 
Festivalde ise Coverman, 
Elif Buse Doğan, 
İrem Derici, Mustafa 
Yıldızdoğan, Ömer Faruk 
Bostan, Resul Dindar 
ve Simge Sağın gibi 
sanatçıların sahne alacağı 
öğrenildi. - İHA

Ortaca Festivali’ne katılacak sanatçılar belli oldu



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, Dikmekavak Mah. 461 Ada, 12 Parselde kayıtlı taşınmazın borçlu 
adına kayıtlı 1/10 hissesi. Çevresinde 1-2 katlı ayrık nizamda konumlu evler, narenciye bahçeleri 
vardır. Yol, su elektrik sorunu yoktur. Ulaşımı kolaydır. Parsel üzerinde 60,0m2 alana oturan yığma 
betonarme yapı tarzında inşa edilmiş, 3/A yapı sınıfı özelliğinde tek katlı ev vardır. Evin duvarları düz 
sıva, üstü betonarme tabliye üzeri kiremit çatı örtülü, kapı ve pencereleri plastik doğramadır. 122,00 
m2 alana oturan 3/A yapı sınıfı özelliğinde 2 katlı , iki haneli yığma betonarme ev vardır. Evin duvarları 
düz sıva üzeri plastik boya kapı ve pencereleri demir doğramadır. Binanın üstü betonarme tabliye 
üzeri demir profil çatı ve trapez sac örtülüdür. 35,00m2 alana oturan duvarları kısmen sıvasız ve yığma 
biriket kısmen sıvası yığma tuğla olan 1/B yapı sınıfı özelliğinde tek katlı depo yapısı vardır. Taşınmaz 
üzerinde 24,00m2 alana oturan 1/A yapı sınıfı özelliğinde duvarları sıvasız yığma biriket olan tek katlı 
eski depo yapısı vardır. 34,00 m2 alana oturan 2/A yapı sınıfı özelliğinde duvarları sıvasız yığma tuğla 
üstü beton olan kapı penceresi olmayan tek katlı depo yapısı vardır. Toprak yapısı killi -tınlı ve %0,5 
ile 1 civarında düze yakın eğimli tarım arazisidir. Parselin drenaj sorunu olmayıp , sulama imkanına 
sahiptir. Yöre iklimine uygun her türlü tarıma elverişli arazi 1.sınıf tarım arazisi durumundadır. Yapıların 
etrafında çekme mesafesi kısımlarında yer alan ve sınıra yakın yerlerde uygun aralık mesafede ev 
ihtiyacını karşılamaya yönelik ve hobi maksatlı çeşitli meyve ağaçlarının dikili olduğu tespit edilmiştir.  
Parselin güney kısmında 2500m2  lik kısmında ekili ve dikili kültür bitkisi yoktur.
Adresi   : Muğla İli Ortaca İlçesi Dikmekavak Mahallesi Dikmekavak Mevkii 461 
     Ada 12 Parsel Ortaca / MUĞLA
SATIŞA KONU HİSSE :  1/10
Yüzölçümü   : 5.761,87 m2  
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi hudutları içinde 1/25000 ölçekli nazım 
     imar planı kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerin 1/5000 ölçekli 
     nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. 
Kıymeti   : 145.060,20 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Takyidattaki gibi
1. Satış Günü   : 30/06/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 27/07/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj  
      içi 5 nolu dükkan Ortaca/ MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/358 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.18/05/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1624853Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/358 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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Ortaca pazaryerinde 
düzenlenen sergiyi 
çok sayıda otomobil 
meraklısı ziyaret 
etti. Araç sahipleri, 
ziyaretçilere otomobilleri 
hakkında bilgi verdi. 
Ziyaretçilerin zamana 
meydan okuyan 
otomobilleri incelediği 
ve fotoğraf çektirdiği 
etkinlikte renkli 
görüntüler yaşandı. 
Etkinlik, Ortaca 
Belediyesinin katkıları 
ile Ege Yolcu Dergisi 
ve İzmir Klasik 
Otomobilciler Derneği 
organizasyonunda 
düzenlendi. 
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, 
kendisinin de klasik 
otomobil tutkunu 
olduğunu belirtti. 
Başkan Uzundemir; 
“Daha önce benimde 
klasik otomobil 
kullanma şansım 
oldu. 64 Chevrolet 
kullandım. Klasik 
otomobil kullanmak 
güzel bir duygu. 
İnsanlar büyümüyor, 
oyuncakları değişiyor. 
Bu etkinlikte çok 
güzel, misafirlerimize 
hoş geldin diyorum. 
Organizasyonda emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. 
Ege Yolcu Dergisinin 

bölgede çeşitli etkinlikler 
düzenlediğini ve her 
yıl motosiklet festivali 
gerçekleştirdiğini 
aktaran Nadir Şahin; 
“Benim klasik 
otomobil tutkum 
da çocukluğumdan 
bu güne geliyor. Bu 
organizasyonumuz 
belediyenin de desteği 
ile büyüyebilir. 
Buradaki otomobiller 
ikiye üçe katlanır. 
Gelen misafirlerimiz 
bölgenin tarihi ve 
doğal güzelliklerini 
görme imkanı buldular. 
Etkinliği her yıl yapmayı 
amaçlıyoruz.” dedi.
- Berkay Göcekli

Klasik otomobil tutkunları 
Ortaca’da buluştu

Ortaca’da klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, renkli 
görüntülere sahne oldu.

Köyceğiz Fen Lisesi öğrencisi 
Zarife Hira Salman katıldığı 
uluslararası yarışmada dünya 
üçüncüsü oldu. 
Köyceğiz Fen Lisesi 9. 
Sınıf öğrencisi Zarife 
Hira Salman İstanbul’da 
düzenlenen 7. Uluslararası 
Kick Boks Dünya Kupası 
Şampiyonası’nda Light 
Contact Yıldız Bayanlar 
50 kg’da dünya üçüncüsü 
olmanın sevincini yaşadı.  
Ayrıca Point Fighting 
Yıldız Bayanlar 50kg’da 
da dünya dördüncüsü olan 

Salman iki büyük başarı 
elde ederek sevincini ikiye 
katladı. Yarışmalara bireysel 
olarak katılan Salman 
okulunun, kulübünün ve 
yardımseverlerin desteği 
ile masraflarını karşıladı. 
Salman; “ Ülkeme, aileme 
ve okuluma bu gururu 
yaşattığım için çok 
mutluyum. Destek olan 
herkese teşekkür ederim. 
Daha büyük başarılar elde 
etmek için çalışmalarıma 
devam edeceğim” dedi. 
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Fazıl Karbağ yaptığı 
açıklamada; “Fen Lisesi 
öğrencimiz Zarife Hira 
Salman’ın başarısı bizleri 
gururlandırdı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü olarak 
her alanda öğrencilerimizin 
başarılı olması için ortam 
hazırlamaya çalışıyoruz” 
dedi. Köyceğiz Fen Lisesi 
Müdürü İbrahim Turgut ise 
“Okulumuza büyük gurur 
yaşatan öğrencimiz Zarife 
Hira Salman’ı tebrik eder, 
başarılarının devamını 
dilerim” dedi. - İHA

Kick Boksta dünya üçüncüsü oldu

Küllerinden doğan bir 
milletiz, Öldü denildiği 
anda dirilen bir millet-
iz.. Öngörülemeyen ve 
tepkileri çözülemeyen 
bir milletiz… Tüm 
İslam coğrafyası ve Türk 
yurtları işgal edilmiş, 
Türkler ve Müslümanlar 
esir alınmış, yok olacak-
lar denildiği günlerde 
bir avuç inanmış kah-
raman  YA İSTİKLAL, 
YA ÖLÜM parolası ile 
SAMSUN’A ADIM AT-
ARAK, ANADOLUDA  
BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ 
YAKMIŞLARDIR…
Emperyalizme karşı 
açılan ve kazanılan İLK 
SAVAŞTIR.. Beş asırdır 
DEVLET YÖNETİMİN-
DEN UZAKLAŞTIR-
ILMIŞ TÜRK’ÜN, 
TARİH SAHNESİNE 
GERİ DÖNDÜĞÜ 
MİLLİ RUHTUR.. 
UYANIŞTIR… KANLA 
ve CANLA YAZILMIŞ 
DESTANDIR..
Bir direniştir.. Esarete 
isyandır.. Var oluş 
mücadelesidir.. Anadolu 
başta olmak üzere, tüm 
Türk ve İslam coğrafyası-
na, mazlum milletlere, 
ezilenlere ve sömürülen-
lere ÜMİTTİR.. Türk’ün 
kendisine biçilen kefeni 
yırtıp, atmasıdır..
Yokluklar içerisinde 
MUCİZE YARATMANIN 
ADIDIR.. Aşağılanmış, 
horlanmış, hakir görülmüş 
ve devlet yönetiminden 
uzaklaştırılmış TÜRK 
MİLLETİNİN İNTİ-
KAMIDIR.. İNSAN-
LIKTAN NASİBİNİ 
ALMAMIŞLARIN, BİZİ 
İNSAN YERİNE BİLE 
KOYMAYANLARIN, 
VARLIĞIMIZA TAHAM-
MÜLÜ  OLMAYAN-
LARIN KARŞISINA  
“ASİL DİKİLİŞİN, ZAL-
İME DUR DEYİŞİN ve 

MAZLUMUN YANINDA 
YER ALIŞIN”  MÜ-
CADELESİNİN  “ ASİL 
DESTANIDIR ..“
Bu gün özgürce yaşama-
mızı,  başımız dik ve 
onurlu gezmemizi,  yarın-
lara umutla bakmamızı 
bu asil mücadeleyi yapan 
başta GAZİ MUSTAFA 
KEMAL PAŞA ve SİLAH 
ARKADAŞLARINA 
BORÇLUYUZ..
Kendilerinden geçtiler, ha-
yatlarından ve hayallerin-
den vazgeçtiler, can-
larından, sevdiklerinden 
vazgeçtiler ama VATAN 
ve ÖZGÜRLÜKLERİN-
DEN VAZGEÇMEDİL-
ER… İşte bu bir avuç 
imanlı ve inançlı yiğit 
vatan evladının arkasında 
toplanan aziz milletimiz 
KURTULUŞ MÜCADE-
LESİNİN ATEŞİNİ 
YAKARAK, GENÇ ve 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE 
CUMHURİYETİNİN  
DOĞUŞUNA VESİLE 
OLMUŞLARDIR.. 
Tarihin sayfalarına ALTIN 
HARFLER ile DESTAN 
YAZMIŞLARDIR…
DOĞUM GÜNÜN 
KUTLU OLSUN 
TÜRKİYEM… 19 
Mayıs ATATÜRK’Ü 
anma ve Gençlik ve spor 
bayramımız KUTLU 
OLSUN.. Bize bu kutlu 
devleti ve bağımsızlığımız 
hediye eden, başta Gazi 
Mustafa Kemal Paşam 
olmak üzere tüm silah 
arkadaşlarını ve aziz 
vatanımız için şehit 
düşen, gazi olan tüm 
isimsiz kahramanlarımızı 
şükran duygularım ile 
rahmetle anıyor ve aziz 
hatıralarının önünde saygı 
ile eğiliyorum..
VARLIĞIN SONSUZA 
KADAR SÜRSÜN 
İNŞALLAH TÜRKİ-
YEM….

Sezgin Yıldırım

NİCE MUTLU SENELER 
TÜRKİYEM..
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CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, 10-16 
Mayıs Engeliler Haftası 
dolayısıyla ilçedeki 
engelli vatandaşları 
ziyaret etti. Tezcan; 
“10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası münasebetiyle 
ilçemizdeki engelli 
hemşerilerimize ev 

ziyaretlerde bulunarak, 
hem kendileriyle hoş 
sohbetler gerçekleştirdik 
hem de genel ve 
kişisel talepleri ve 
karşılaştıkları sorunlar 
üzerine görüşmeler 
yaptık. Sevgi ve 
beraberlikle engelleri 
aşacağız.” dedi.

Tezcan; “Sevgi 
ve beraberlikle 

engelleri aşacağız”

Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurtuluş 
mücadelesini başlatmak 
için 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkışının yıl 
dönümü ülke genelinde 
olduğu gibi Ortaca’da 
da çeşitli etkinliklerle 
kutlandı.
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’ndaki törende 

Atatürk Anıtı’na çelenk 
bırakılmasının ardından 
saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal marşı 
okundu. 
Tören, günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmanın ardından 
sona erdi.
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ile Gençlik 

Haftası etkinlikleri 
kapsamında ilçede 
düzenlenen etkinlikler 
renkli görüntülere 
sahne oldu. Ortaca 
Belediyesinin 
organizasyonuyla 
kutlama kapsamında 
canlı müzik dinletisi 
sunuldu. Etkinlikler 
Fener Alayı ile sona erdi. 
- Cihat Cura

19 Mayıs coşkusu

Ortaca Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü 
tarafından koordine 
edilen 16-21 Mayıs Okul 
Sporları Kriket Gençler 
Türkiye Şampiyonası 
renkli görüntülere sahne 
oldu. Kriket Gençler 
Türkiye Şampiyonasında 
karşılaşmalar Ahmet Ateş 
Stadı ve Dalyan Stadında 
yapıldı. 31 takımın ve 
400 sporcunun katıldığı 
Şampiyona’nın açılış 
seremonisine Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir katıldı ve tüm 
sporculara başarılar diledi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da Kriket Şampiyonası
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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/05/2022

Basın: 1624898Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/619 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1.İhale Tarihi : 07/06/2022 günü, saat 11:00 - 11:30 arası.
2.İhale Tarihi : 22/06/2022 günü, saat 11:00 - 11:30 arası.
İhale Yeri : Anıl Otopark Yediemin Deposu Yerbeleni mahallesi 962 sokak no :1 
                            Ortaca Muğla

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 30.000,00 1 %8  1 Adet halı Milas halısı ( tahmini 80 yıllık)
2 20.000,00 1 %8 1 Adet halı Konya halı (tahmini 60 yıllık)
3 30.000,00 1 %8  1 Adet halı Konya halı  (tahmini 57 yıllık)
4 20.000,00 1 %8 1 Adet halı Konya halı (tahmini 60 yıllık)
5 15.000,00 1 %8  1 Adet halı Milas halı (tahmini 30 yıllık)
6 30.000,00 1 %8  1 Adet halı Konya halı (tahmini 80 yıllık)
7 25.000,00 1 %8  1 Adet halı Milas halı ( tahmini 60 yıllık)
8 40.000,00 1 %8  1 Adet halı Taşpınar halı (tahmini 100 yıllık)
9 40.000,00 1 %8 1 Adet halı Karapınar tülü ( tahmini 80 yıllık)
10 35.000,00 1 %8  1 Adet halı Konya Kazak tipi (tahmini 50 yıllık)
11 80.000,00 1 %8  1 Adet halı Adler Kazak halı (tahmini 250 yıllık)
12 50.000,00 1 %8 1 Adet halı Kazak halı ( tahmini 100 yıllık)
13 40.000,00 1 %8 1 Adet halı Kazak halı ( tahmini 80 yıllık)
14 50.000,00 1 %8  1 Adet halı Kırşehir halı ( tahmini 80 yıllık)
15 100.000,00 1 %8  1 Adet halı Kayseri Bünyan halı ( tahmini 120 yıllık)
16 60.000,00 1 %8  1 Adet halı Afgan halı (tahmini 120 yıllık)

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Dalaman Hava 
Üs ve Garnizon 
Komutanlığında 1 
günlüğüne askerlik 
yapan bir grup özel birey 
, kınalı elleriyle silah 
tuttu, askerlik yemini etti 
ve terhis belgelerini aldı
Engelliler Haftası 
dolayısıyla düzenlenen 
etkinlik kapsamında 50 
özel birey, aileleriyle 
Dalaman Hava Üs ve 
Garnizon Komutanlığına 
geldi. Özel bireyler önce 

asker kıyafetlerini ve 
botlarını teslim aldı. 
Kurallara uymaya 
gayret gösteren özel 
bireylere görevli personel 
yardımcı oldu. Daha 
sonra tören alanına geçen 
özel askerlere bir süre 
askeri eğitim verildi, 
daha sonra düzenlenen 
törende asker yemini 
ederek terhis belgelerini 
aldılar.
Törene Ortaca 
Kaymakamı Meral 

Uçar, Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Kaymakam 
Adayı Şule Demirtaş, 
Hava Silah Sistem Albay 
Halil Gökçe, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, Kuvvet 
komutanları, protokol 
üyeleri ve aileler katıldı.
- Cihat Cura

Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

Festivalin ikinci gününde 
yöresel tatlardan çeşitli 
şerbet, tatlı, sofralık 
aromatik yağ, kantaron 
yağı üretimi ve aromatik 
bitki çayları ile ilgili bilgi 
verildi, uygulamaları 
canlı olarak gösterildi ve 
sunum yapıldı. Köyceğiz 
Kaymakamlığı, Köyceğiz 
Belediye Başkanlığı, 
Köyceğiz Meslek Yüksek 
okulu Tıbbi Aromatik 
Bitkiler Bölümü, 

Köyceğiz Turizm ve 
Doğayı Koruma Derneği, 
Devaköy Doğal ve 
Sağlıklı Yaşam Derneği 
ve Ortaca Slow Food iş 
birliği ile organize 
edilen 1.Geleneksel 
Köyceğiz Doğanın 
Mirası Devalı Tatlar 
Festivali 
Film Festival alanında 
açılan atölyelerle 
devam etti. İlk olarak 
Ortaca Meslek Yüksek 

Okulu Aşçılık Bölümü 
öğretim görevlisi ve 
Ortaca Slow Food 
Başkanı Selma Atabey 
ve öğrencileri şerbet 
atölyesinde Gelincik 
Otu şerbeti ve Karabaş 
Otu şerbeti yaparak 
ziyaretçilere sunum 
yaptı. Köyceğiz Meslek 
Yüksekokulu öğretim 
üyesi Yusuf Sıcak ve 
öğrencileri Mavi Kelebek 
Çayı, Altın Otu çayı, 

Ebegümeci Otu çayı ve 
Limon Otu çayı yaparak, 
ziyaretçilere sunum 
yaptı. Aromatik yağlar ve 
uçucu yağlardan örnekler 
sunuldu. Festival 
Ferhan Yüksel ile 
Ayurveda, “Beden 
Simyasının Gizli Gücü 
“Altı Tat” sunumu ve 
eğlencelerle sona erdi. 
Festivalin gelecek 
yılllarda da yapılması 
planlanıyor.  - İHA

Köyceğiz Devalı Tatlar Festivali sona erdi
Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar 
Festivalinin ikinci gününde yöresel tatlar görücüye çıkarken, festival tatlı sunumlarının 
ardından sona erdi.

Köyceğiz ilçesinde 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan Köyceğiz Devlet 
Hastanesini ziyaret 
ederek, hemşirelere 
hediye takdim etti. 
Başkan Ceylan, 
Köyceğiz Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Abdurrahman Kül’ü 
makamında ziyaret etti. 
Akabinde hastanenin 
bütün bölümlerini 

tek tek ziyaret ederek 
hemşirelerin günlerini 
kutladı ve hediyelerini 
sundu. Sağlık 
personelinin pandemide 
özverili çalışmalarda 
bulunduğunu belirten 
Başkan Ceylan, 
“Halkın sağlığı için 
canla başla çalışan 
başta doktorlarımız 
olmak üzere tüm sağlık 
personeline teşekkür 

ediyorum. Hemşireler 
günü vesilesiyle sağlık 
çalışanlarını onure etmek 
amacıyla, çam sakızı 
çoban armağanı olarak 
hediye takdim ettim. 
Görevlerinde başarılar 
diliyorum” dedi. Hastane 
personeli de Başkan 
Ceylan’a nazik ziyareti 
ve hediyeleri için 
teşekkür etti. 
- İHA

Başkan Ceylan’dan hemşirelere hediye
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Türkiye’de en yaygın 
Fethiye, Köyceğiz ve 
Marmaris ilçelerinde 
yetişen, dünyada da 
Honduras ve Güney 
Amerika’da yetişen sığla 
ağacının reçinesinden 
MSKÜ Bilimsel 
Araştırma Projesi 
çerçevesinde el kremi 
yapıldı. Antik Mısır 
Kraliçesi Kleopatra’nın 
güzellik iksiri olarak da 
bilinen sığla reçinesi, 
halk arasında mide 
ülseri, cilt sıkılaştırması, 
bronşit, balgam söktürücü 
ve astım tedavisinde 
kullanılıyor. Kozmetik ve 
ilaç sanayiinde kullanılan 
sığla reçinesinden 
şimdi de organik sığla 
kremi elde edildi. 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi 
tarafından desteklenen 
‘Su Bazlı Sığla Kremi 
Üzerine Formülasyon 
Geliştirilmesi Projesi’nin 
tanıtımı Yerkesik’teki 
Kozmetik Ürünler 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde yapıldı. 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sırrı Gürleyük’ün 
de katıldığı programda 
yöre halkına ve Köyceğiz 

Meslek Yüksekokulu 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Programı öğrencilerine 
eğitim semineri de verildi. 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Köyceğiz 
Meslek Yüksek Okulu 
Bitkisel ve Hayvansal 
Üretim Bölümü/Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler 
Bölümü’nden Doç. 
Dr. Yusuf Sıcak, önce 
sığla yağı ve kullanım 
alanları ile ilgili slayt 
eşliğinde bilgiler verdi. 
Doç. Dr. Sıcak, sığla 
reçinesinin balgam 
söktürücü, astım ve 
bronşit rahatsızlıklarında, 
romatizma ağırları ve 
mide ülserinde halk 
arasında yaygın olarak 
kullanıldığını açıkladı. 
Yusuf Sıcak, laboratuvar 
ortamında su bazlı sığla 
kremi yapımını da tatbiki 
olarak öğrencilere ve 
yöre halkına tanıttı.
Muğla’da yetişen sığla 
bitkisinin Anadolu sığlası 
olarak adlandırılan bir 
tür olduğunu belirten 
Doç. Dr. Yusuf Sıcak, 
“Tarihte birçok kullanımı 
aydınlatılmış, ülkemizde 
de kendiliğinden yayılış 
gösteren, özellikle Fethiye, 
Marmaris ve Köyceğiz 
bölgesinde yayılış 

gösteren bir endemik 
bitki türüdür. Bu projeyi 
başlarken ilk başta cilt tipi 
üzerlerine de etkinliğini 
bildiğim aynı zamanda 
daha çok merhem 
formatında kullanılan 
bir ürünün kullanıcılar 
bakımından daha çok bir 
algısı ya görünümü, ya 
kokusu hoş olsun diye 
bir ürün tercih edilir. Bu 
tercih nedeniyle bilimsel 
açıdan uygun olmadan 
piyasaya sürülmesi 
çok uygun nitelikte 
değildir. Bu bağlamda 
önce su bazlı sığla kremi 
üzerine formülasyon 
geliştirilmesi ile başladım. 
Bu süreçte geliştirdiği 66 
formülasyondan uygun 
olanların mikrobiyolojik 
testini, ardından 
da stabilite testini 
gerçekleştirdim. Bunlar 
içeresinde en uygun 
formatta olanı, insanların 
kullanabilecek nitelikte 
olanı ürün güvenirlilik 
değerlendirme testini 
oluşturmaya başladık. 
Piyasaya ürünün hem 
nemlendirici özelliği 
olan, hem de tedavi edici 
bakımından Sığla’nın 
bilindik özellikleri 
olan antimikrobiyel, 
antibakteriyel özelliği. 

Yurt dışında ve ülkemizde 
yapılan çalışmalarda 
ürünün içerdiği 
kimyasallardan dolayı 
cilt sıklaştırıcı özelliği 
olduğu bilinmekte. 
Zaten Kleopatra 
tarihte bunu aşk iksiri 
olarak değerlendirmiş. 
Kleopatranın güzelliğine 
borçlu olduğu ürünlerden 
birisi de Sığla reçinesidir. 
Biz de Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma 
Projeleri biriminde 
çağrılı projeye çıkmış 
olan proje ile ben de su 
bazlı Sığla kremi üzerine 
formülasyon geliştirme 
ile projem desteklendi. 
Çalışmalarımın son 
aşamalarında projenin 
bir çıktısı olan Yerkesik 
yöre halkına bilgilendirme 
eğitimi verilmesi ile 
çalışmamızın son 
aşamalarına geliyoruz. 
Aromaterapide yine 
kullanımı yaygın olduğu 
bilinir. Harici ürünler 
olarak bildiğimiz 
aromaterapide, kozmetikte 
de parfüm sektöründe çok 
kullanılıyor. Doğal bir 
ürün olduğundan dolayı 
insanların tercih nedeni 
olduğunu görüyoruz” 
dedi. - İHA

Kleopatra’nın güzellik iksirinden krem  
MSKÜ’nün bilimsel araştırma projelerinden ‘Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi’ projesinde üretilen sığla kreminin eğitimi yöre halkı ve öğrencilere verildi
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