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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

*  * *  * * * * *  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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BEL AĞRISINDA 
EGZERSİZİN ÖNEMİ 

NEDİR?
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‘Muğla ödediği verginin 
karşılığını alamıyor’

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odasının 53’üncü olağan meclis toplantısına katıldı. Meclis üyelerine 
Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi veren 
Başkan Gürün meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı. 
Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
üyelerine konuşan Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Muğla’nın tarım 
ve turizmin ardından 
kültür kenti olarak da 
tanınması için çalışmalar 
yaptıklarını 
söyledi. Gürün, 
“Muğla’mızın ana 
sektörü ne diye sorsalar 
daha düne kadar 
turizm denirdi. Şimdi 

tarım, hayvancılık ve 
turizm diyoruz. Çünkü 
başat ürünleri, verimli 
toprakları ve yüzde 55 
kırsalda yaşayan nüfusu 
ile bir tarım kentiyiz. 
Aynı zamanda antik 
kentleri, korunmuş 
yapısı ve kültürel mirası, 
yemekleri, dili, müziği 
ile şehrimiz bir kültür 
kenti. Muğla’mızı 
turizm, tarım ve kültür 
üçayağı üzerinde 
taşımamız gerekiyor. -4

Planetarium Uzay Küresi ve 
Teleskop büyük ilgi gördü

Ortaca Eskiköy Ortaokulu’nda düzenlenen fuarda Ortaca Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’in destekleriyle öğrenciler ile buluşan Planetarium Uzay Küresi ve 
Teleskop büyük ilgi gördü.

Ortaca’da 
4006 
TÜBİTAK 
Bilim Fuarı 
düzenlendi. -3

Türk Mutfağı Haftası renkli 
görüntülere sahne oldu

Ortaca, Dalaman ve 
Köyceğiz’de Türk 
Mutfağı Haftası 

kapsamında etkinlikler 
düzenlendi. Vatandaşlara 
ikramda bulunuldu.-3

Köyceğiz’e 574 konut, 21 
dükkan, 1 camii yapılacak 

Köyceğiz ilçesinde TOKİ 
tarafından yapılacak 
olan projenin ihale tarihi 
belli olurken, proje 
çerçevesinde 574 konut, 
21 dükkan ve 1 camii 
yapılacak. Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan  
yaptığı açıklamada, 
“Bize bu süreçte hep 
destek olan Çevre ve 

Şehircilik Bakanımız 
Murat Kuırum’a, Toplu 
Konut İdaresi Başkanı 
Ömer Bulut’a, 
Toplu Konut İdaresi 
Başkan Yardımcısı 
Dursun Baştürk’e, Muğla 
Milletvekillerimize ve 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. -4

Köyceğiz Döğüşbelen 
Jandarma Kontrol 
noktasında yapılan 
kontrolde İzmir’den 

Fethiye’ye nakledildiği 
öğrenilen hiçbir izin 
belgesi olmayan 300 kilo 
karkas et ele geçirildi. -2

300 kilo kaçak et yakaladı

Yaralı bulunan 
kedi tedavi 
altına alındı

Yaralı kedi Ortaca 
Belediyesi Veteriner 
Hekimi Hamit Demir 
tarafından muayene 
edildi. -6

Uyuşturucuyla 
yakalanan şahıs 

tutuklandı 

Ortaca’da otomobilde 
uyuşturucu madde ile 
yakalanan iki şüpheliden 
biri tutuklandı. -2

Ortaca’da polis ekipleri 
tarafından düzenlenen 
operasyonda piyasa 
değeri yaklaşık 100 bin 
lira olan uyuşturucu 
madde ele geçirilirken, 1 
kişi de tutuklandı. -2

Uyuşturucu 
operasyonu: 1 
kişi tutuklandı



Son zamanlarda en-
flasyondaki hızlı artış 
alacaklıları da mağdur 
etmekte ve bu noktada 
hukuki tartışmalara 
da yol açmaktadır. 
Özellikle her ne kadar 
para borçlarının geç 
ödenmesi nedeniyle 
alacaklıların mağdur 
olmaması ve zararının 
karşılanması için te-
merrüt faizi ve mun-
zam (aşkın) zarar gibi 
seçenekler öngörülmüş 
olsa da hızla yüksel-
en enflasyon oranları 
karşısında temerrüt 
faizi tek başına ye-
terli gelmemektedir. 
Zira halihazırda yasal 
faiz ve temerrüt faizi 
oranları gerek enflasyon 
oranlarına gerekse de 
mevduat faizi oranları-
na göre çok düşük kal-
maktadır. Hal böyle ol-
unca, yüksek enflasyon 
oranları bazı borçluların 
borcunu bilerek ve 
isteyerek geç ödeme-
sine, adeta yüksek 
enflasyondan yararlan-
masına neden olmuştur. 
Peki enflasyon mağduru 
alacaklılar ne yapmalı, 
mahkemeye yansıyan 
emsal dosyalardaki 
kararlar ne yönde?
Öncelikle belirtmek 
gerekir ki; yukarı-
da da ifade edildiği 
gibi temerrüt faizinin 
ödenmesi her ihti-
malde alacaklının 
geç ödeme nedeniyle 
uğradığı bütün zararları 
karşılamamaktadır. Bu 
noktada, Türk Borçlar 
Kanununda munzam 
(aşkın) zarar gibi 
alacaklıların temerrüt 
faizini aşan zararlarının 
karşılanmasına imkan 
sağlayan düzenlemeler 
öngörülmüştür. 
Ancak Türk Borçlar 
Kanunundaki munzam 
zarara ilişkin hüküm-
lerin para alacakları 
bakımından enflasyon 
karşısında yaşanan 
değer kayıpları için 
uygulanıp uygulana-
mayacağı 
tartışmalıdır. Bir görüş, 
geç ödeme nedeniyle 
oluşan ve temerrüt 
faizini de aşan zararın 
ayrıca ve somut del-
illerle ispatı gerektiğini 
öne sürerken diğer 
görüş ise değer kay-
bının başlı başına bir 
zarar doğurduğunu, bu 
sebeple ayrıca ispata 

muhtaç olmadığını 
ifade etmektedir.
Enflasyon mağduru 
alacaklılarla ilgili 
mahkemelerden verilen 
kararlara bakıldığında 
ise özellikle makul 
ve geçerli olmayan 
nedenlerle kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
borcunu geç ödeme-
si nedeniyle mağdur 
olan alacaklıların yani 
kamu alacaklılarının 
enflasyon karşısındaki 
değer kaybı talepler-
ini munzam zarar 
kapsamında talep ede-
bileceği yönünde hem 
yerel mahkeme hem de 
yakın tarihli Anayasa 
Mahkemesi kararları 
verildiği görülmektedir. 
Bununla birlikte, özel 
borç ilişkileri bakımın-
dan yani herhangi bir 
kamu kurum veya kuru-
luşunun taraf olmadığı, 
alelade iki kişi veya 
şirket arasındaki borç 
ilişkileri bakımından 
enflasyon mağduru 
alacaklının da faiz öde-
mesinin gerçek zararı 
karşılamaya yetmediği 
durumlarda ek tazminat 
davası açabileceğini 
kabul etmek gerekir. 
Bu sayede geç ödeme 
yüzünden değer kaybı-
na uğrayan alacaklılar, 
kendilerine ödenen 
yasal faiz oranıyla en-
flasyon oranı arasındaki 
farkı talep edebilecektir.
Nitekim Anayasa Mah-
kemesinin 16.03.2022 
tarihli emsal bir 
kararında da “…Baş-
vurucunun alacağına 
hak kazandığı tarihten 
ödeme tarihine kadar 
geçen süredeki en-
flasyon oranları dikkate 
alındığında mülkiyet 
hakkı kapsamında 
değerlendirilen söz 
konusu alacağın değer 
kaybına uğratıldığı 
anlaşılmaktadır. Belir-
tilen değer kaybı oranı 
gözetildiğinde baş-
vurucuya şahsi olarak 
aşırı ve olağan dışı bir 
külfet yüklendiği, bu 
sebeple söz konusu 
müdahalenin kamunun 
yararı ile başvurucunun 
mülkiyet hakkının 
korunması arasında 
kurulması gereken 
adil dengeyi başvuru-
cu aleyhine bozduğu 
sonucuna varılmıştır…” 
şeklinde hüküm kurul-
muştur. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
ENFLASYON 
MAĞDURU 

ALACAKLILAR 
NE YAPMALI?
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Eskiköy Ortaokulu 
tarafından TÜBİTAK 
hibe desteğiyle yapılan 
“TÜBİTAK 4006 Bilim 
Fuarı” açılışı Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı 
Şule Demirtaş, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre Genç, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu, kurum 
müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve ailelerin 
katılımı ile gerçekleşti. 
Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşımızın okunması ile 
başlayan program, halk 
oyunları gösterisinin 
ardından, açılış 
kurdelesinin protokol 
üyeleri tarafından 
kesilmesi ile devam 
etti. Protokol üyeleri, 
öğretmenler ve ailelere, 
73 öğrenci ve 4 danışman 
öğretmen tarafından 
oluşturulan 18 proje 
tanıtıldı. Öğrenciler 
projeler hakkında bilgi 
verdi. Projeleri tek tek 
inceleyen Kaymakam 
Uçar, “Bilim fuarları 

öğrenmeye istekli, merak 
eden, araştırmacı, bilinçli 
bireylerin yetişmesine 
katkı sağlayan öğrenme 
metotlarından biridir. 
Bu tür etkinlikler hayal 
gücü ile yaratıcılığın 
birleşimidir. Eğitim 
kurumlarının öncelikli 
amacı da bu yaratıcılığın 
ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamaktır. 
Burada yapılan proje 
çalışmalarının her 
birinin ileride başarılı 
çalışmalarınıza atılacak 
büyük imzaların ilk 

basamağı olacağına 
inanıyorum” dedi. 
Programda, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in 

destekleriyle öğrenciler 
ile buluşan Planetarium 
Uzay Küresi ve Teleskop 
büyük ilgi gördü.
 - Berkay Göcekli

Ortaca’da Bilim Fuarı düzenlendi
Ortaca’da 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi. Ortaca Eskiköy Ortaokulu’nda düzenlenen fuarda öğrenciler 
projelerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın 
öncülüğünde 
kutlanan “Türk 
Mutfağı Haftası” 
kapsamında Ortaca, 
Dalaman, Köyceğiz 
ilçelerinde etkinlikler 
düzenlendi.
Vatandaşlara ikramda 
bulunuldu. Ortaca’da, 
Türk Mutfağı Haftası 
programı açılış 
töreni Dalyan Kafe 
Kefalden Dalyan 
Meydanı’na kadar 
gerçekleştirilen 
kortej yürüyüşü 
ve halk oyunları 
gösterisi ile başladı. 
Açılışa Ortaca 

Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam 
Adayı Şule Demirtaş, 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Hakan Keskin, 
İlçe Jandarma 
Komutanı İlker 
Karaalp, protokol 
üyeleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı. 
Halk oyunları 
gösterisinin ardından 
lokma ve şerbet 
ikramı yapıldı. Türk 
Mutfağı Haftası 
Dalyan Meydanı’nda 
Türk Mutfağı Yöresel 
Yemek Yarışması 
yapıldı. 
- Mehmet Bozkır

Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. 

ESAS NO : 2022/29 Esas
KARAR NO : 2022/133
Davacılar HİLAL ALÇI, TARIK ALÇI aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ İLE, 
Tokat ili Turhal ilçesi Kayacık Mahallesi/Köyü cilt 
no:41 , hane:9, bsn: 161’de nüfusa kayıtlı, Tarık 
ve Hilal kızı Dalaman 07/10/2019  doğumlu, 
14096758066 T.C. Kimlik numaralı Ayza Alçı’nın 
ismine “Defne” isminin eklenerek  isminin “AYZA 
DEFNE” olarak değiştirilmesine ve isim ve soy 
isminin “ AYZA DEFNE ALÇI” olarak nüfusa 
kayıt ve tesciline, karar verildi. İlan olunur.

Basın: 1628947Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
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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. 

YIL: 28 SAYI: 3816 27 MAYIS 2022 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER

2

Egzersizin beldeki 
etkisi: Dayanıklılığı 
arttırır.
Spinal yapılar üzerinde 
mekanik stresi azaltır.
Postürü düzeltir.
Kısa sürede işe dönüşü 
sağlar. Peki bel ağrılı 
hastalarda egzersiz 
niçin gereklidir?
Egzersizin ağrıyı azalt-
abileceğini gösteren 
çalışmalar vardır,ancak 
egzersiz programları 

ağrıyı azaltmadan 
ziyade fonksiyonel 
durumu düzeltmeye 
yardımcıdır.
Egzersiz programı 
hastanın gereksinimler-
ine göre kişiye uygun 
olarak oluşturulmalıdır.
Ağrı şiddeti göz önüne 
alınarak gittikçe 
artan yoğunlukta ver-
ilmelidir.
Sağlıklı günler diliyo-
rum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEL AĞRISINDA
 EGZERSİZİN ÖNEMİ NEDİR?

Sıcaklıkların iyice 
artmasıyla birlikte bana 
en çok gelen sorulardan  
‘dondurma tüketmem 
diyetimi bozar mı,tüke-
tirsem hangi sıklıkla 
dondurma tüketmeliyim? 
Şimdi sizin için hepsini 
cevaplıyorum.
Dondurma; besin değeri 
yüksek bir tatlıdır. 
A,B,C,D,E vitamini ile 
kalsiyum, fosfor, mag-
nezyum, sodyum, pota-
syum, demir ve çinko 

gibi mineralleri içerme-
ktedir. Diğer şerbetli ve 
unlu tatlılara göre düşük 
kalorilidir.100 g (2 top) 
dondurma çeşidine göre 
değişmekle beraber 
yaklaşık 150-200 
kaloridir. Eğer canınız 
çok dondurma çekiyor-
sa haftada 1-2 kere ara 
öğün hakkınızı dondur-
madan yana kullanabil-
irsiniz. Benim önerim 2 
top light sade dondurma 
tercih etmenizden yana! 

Ve üzerine fıstık, fındık, 
çikolata sosu ekleme-
menizi tavsiye ediyorum.
Diyette Dondurma Tüke-
timinde Nelere Dikkat 
Etmeliyim?
1.Haftada tükettiğiniz 
dondurmanın 2 porsiy-
onu geçmemesine dikkat 
edin.
2.Tercihlerinizi sossuz 
sade dondurmadan yana 
kullanmaya çalışın.
3.Dondurma yediğinizi 
günü dengelemeye 
çalışın .Hafif bir akşam 
yemeği tercihi yapa-
bilirsiniz ya da ekstra 
egzersiz yapabilirsiniz.
4.Dondurmayı yemek 
üstüne yemek yerine 

ara öğünlerinizde tercih 
etmeye çalışın.
5.Dondurma satın 
almadan önce etiket bilg-
ilerini dikkatlice okuyun 
ve diyetinize uygun olup 
olmadığını kontrol edin.
6.Açık satılan dondur-
maları alırken güvenilir 
yerden almaya çalışın.
Sizinle bir de evde şeker 
ilavesiz rahatlıkla yap-
abileceğiniz dondurma 
tarifi paylaşmak istiyo-
rum: Muzlu fit dondur-
ma(2 kase)
•2 adet muz
•2 yemek kaşığı süzme 
yoğurt
•1 tatlı kaşığı kakao
•1 tatlı kaşığı tarçın

•1 tutam rendelenmiş 
hindistan cevizi
Yapılışı: Muzlar 
doğrandıktan sonra 
buzdolabı poşetine konu-
lur ve donuncaya kadar 
yaklaşık 3 saat bekletilir. 
Donan muzlar buzluk-
tan çıkarıldıktan sonra 
süzme yoğurt eklenip 
blenderdan geçirilir. 
En son üzerine tarçın, 
hindistan cevizi ve 
kakao eklenir. Bu tarifi 
istediğiniz meyveyle 
yapabilirsiniz.
Sağlıkla kalın..

DONDURMA DİYETİMİ 
BOZAR MI?

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi
İş yerime ait parakende satış fişi 

JP 962901-962950 1 cilt, 
fatura PP 934051-934100 1 cilt, 

parakende satış fişi KG 263451-263550 2 cilt, 
fatura RE 982151-982200 1 cilt, 
fatura SI 228651-228750 2 cilt

fatura YD 501701-501800 2 cilt kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

Salih Özkaya Vergi No: 29500702184 
Köyceğiz Vergi Dairesi Köyceğiz-Fethiye 

karayolu Döğüşbelen 
Jandarma kontrol 
noktasında İzmir’den 
Fethiye’ye seyreden bir 
araçta yapılan kontrolde 
300 kilo kaçak et gele 
geçirildi.
Köyceğiz İlçe Jandarma 
Komutanlığı sorumluluk 
alanında yapılan yol 
kontrolünde K. K. 
yönetimindeki 35 AET 
491 plakalı araç şüphe 
üzerine durduruldu. Araç 
içinde yapılan aramada 
yaklaşık 300 kilo dana 
ve kuzu eti olduğu 
değerlendirilen parça 
karkas et ele geçirildi. 
Yapılan kontrolde taşınan 
etlerin mühürsüz-
irsaliyesiz ve sevk raporu 
olmadan İzmir’den 
Fethiye ilçesine sevk 
edildiği öğrenildi. 
Jandarma ekipleri 
Köyceğiz İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekiplerine 
bilgi verdi. İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekipleri 
şüpheli K.K isimli şahsa 

4 bin 132 TL idari para 
cezası kesti. Kaçak etler 
imha edilmek üzere 

Köyceğiz ilçe Tarım 
Müdürlüğü ekiplerine 
teslim edildi. - İHA

Jandarma 300 kilo kaçak et yakaladı
Köyceğiz Döğüşbelen Jandarma Kontrol noktasında yapılan 
kontrolde İzmir’den Fethiye’ye nakledildiği öğrenilen hiçbir izin 
belgesi olmayan 300 kilo karkas et ele geçirildi.

Ortaca’da otomobilde 
uyuşturucu madde ile 
yakalanan iki şüpheliden 
biri tutuklandı. Dalaman 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri yaptıkları 
başarılı operasyonlarına 
bir yenisini daha ekledi. 
Edinilen bilgiye göre, 
İzmir’den Dalaman ve 
Ortaca’ya otomobil ile 
uyuşturucu sevkiyatı 
yapılacağı istihbaratını 
alınması üzerine 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde çalışma 

başlatıldı. Teknik ve 
fiziki takip sonucu söz 
konusu otomobili Ortaca 
hal kavşağında durduran 
narkotik ekipleri, araçta 
yapılan aramada bir 
miktar metamfetamin 
ve esrar ele geçirdi. 
Otomobilde bulunan O.C 
ve A.Ç gözaltına alınarak 
emniyete götürüldü. 
Emniyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden 
O.C tutuklanırken, A.Ç 
ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. - İHA

Otomobilde uyuşturucuyla 
yakalanan iki şüpheliden 

biri tutuklandı  

Ortaca’da polis ekipleri 
tarafından düzenlenen 
operasyonda piyasa 
değeri yaklaşık 100 bin 
lira olan uyuşturucu 
madde ele geçirilirken, 
1 kişi de tutuklandı. 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
yaptıkları başarılı 
operasyonlarına bir 
yenisini daha ekledi.
Edinilen bilgiye göre, 
hakkında Ortaca ile 
Dalaman ilçelerinde 
uyuşturucu tedarikçisi 
olduğu yönünde bilgi 
edinilen T.T. isimli 
şahıs narkotik ekipleri 
tarafından takibe alındı. 
Şüpheli şahsın İzmir 
ilinden yüklü miktarda 
uyuşturucu getireceği 
yönünde aldıkları 
istihbaratı değerlendiren 
ekipler operasyon için 
düğmeye bastı. Şüpheli 
T.T.’nin aracı Ortaca ilçe 

girişinde durdurulurken, 
araçta yapılan aramada 
piyasa değeri yaklaşık 
100 bin lira olan ve 
metamfetamin olarak 
tabir edilen uyuşturucu 
madde ele geçirildi. Öte 
yandan şahsın evinde 
yapılan aramada ise 
uyuşturucu madde 
ticareti için yetiştirildiği 
değerlendirilen çok 
sayıdaki kenevir 
bitkisine de el konuldu. 
Gözaltına alınan T.T. 
emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye sevk 
edildi. Adliyede hakim 
karşısına çıkartılan T.T. 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - İHA

Ortaca’da uyuşturucu 
operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Ortaca’da alkollü olduğu 
iddia edilen bir şahıs, 
elinde bıçakla etrafa 
korku salarken, polis 
ekipleri şahsı bir süre 
sonra gözaltına aldı. 
Olay, ilçe merkezinde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yolda 
elinde ekmek bıçağı 
ile bir şahsın bağırarak 

yürüdüğünü gören 
vatandaşlar durumu 
polise bildirdi. İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler olay 
yerine geldi ve güvenlik 
önlemi aldı. Elinde 
ekmek bıçağı ile otogar 
önünden yaklaşık 100 
metre boyunca ilerleyen 
şahıs, kendisinin 

dolandırıldığını savundu. 
Bir süre sonra elindeki 
bıçağı yere atan şahıs 
polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. Şahsın 
gözaltına alınırken 
çevredekilere, “İyi bak, 
iyi bak, Ortaca böyle 
insan görmemiştir” 
demesi dikkat çekti. 
- İHA

Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı

Zayi
Kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  

Orhan Altın (1958 doğumlu)
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İLAN
MUĞLA  ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1628988RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NİTELİĞİ HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ   

  1 Muğla Ortaca Okçular Mah 
Uysal Sk.  6/102 32 m² Ofiş /İşyeri TAM Ofis 32 m² Ofis / 

İşyeri
AYLIK 
350,00 1.260,00 10:00

2 Muğla Ortaca Okçular Mah 
Uysal Sk.  6/103 20 m² Ofiş /İşyeri TAM Ofis 20 m² Ofis / 

İşyeri
AYLIK
250,00 900,00 10:10

3 Muğla Ortaca Okçular Mah 
Uysal Sk.  6/104 20 m² Ofiş /İşyeri TAM Ofis 20 m² Ofis / 

İşyeri
AYLIK
250,00 900,00 10:20

4 Muğla Ortaca Okçular Mah 
Uysal Sk.  6/105 18 m² Ofiş /İşyeri TAM Ofis 18 m² Ofis / 

İşyeri
AYLIK
220,00 800,00 10:30

5 Muğla Ortaca Dalyan Mah 
Maraş Cad 12 27 m² Dükkan TAM Dükkan 27 m²’lik 

dükkan
AYLIK

2.000,00 3.600,00 10:40

6 Muğla Ortaca Dalyan Mah 
Atatürk Bulv 7/A 17 m² Dükkan TAM Dükkan 17 m²’lik 

dükkan
AYLIK

1.440,00 2.600,00 10:50

7 Muğla Ortaca
Cumhuriyet 

Mh 338 
sokak

14/21 750 Depo Yeri TAM Arsa 750 m² lik depo 
yeri

AYLIK
1.600,00 5.800,00 11:00

8 Muğla Ortaca
Cumhuriyet 

Mh 338 
sokak

14/22 100,50 m² Çay Ocağı 
yeri TAM Arsa 100,50 m²’lik 

çay ocağı yeri
AYLIK
300,00 1.100,00 11:10 

9 Muğla Ortaca
Terzialiler 

Cumhuriyet 
Meydanı

16/111 22 m² Büro TAM Büro 22 m²’lik büro AYLIK
550,00 1.000,00 11:20

10 Muğla Ortaca
Karaburun 
Cevat Şakir 

Caddesi 
40 60 m² Büfe ve Çay 

Ocağı TAM Büfe ve Çay 
Ocağı

60 m²’lik büfe 
ve çay ocağı

AYLIK
750,00 1.350,00 11:30

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik 
2. Adli sicil belgesi.
3. Kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1.İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1. Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4. İmza sirküleri,Vergi levhası.
5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7. Tebligat için adres beyanı.
8. Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9. Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın 
yatırıldığına dair makbuz.)
10. Şartname satın alındığına dair makbuz.
D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca 
veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4. Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 50.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6. 18,19,20,21 sıra numaralı taksi durağı ofisi, minibüs durağı ofisi için kooperatif, birlik veya adi ortaklık olarak başvurulabilecek, bireysel başvuru kabul edilmeyecektir.
7. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 20.06.2022 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı 
kesindir.
10. Taşınmazların aylık veya  yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 25.05.2022 İlan olunur. 

1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 10 adet taşınmaz, 21.06.2022 tarihinde 
aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda,  
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.07.2022 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.
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Fethiyesporun 
şampiyonluğu yurt içi ve 
yurt dışında taraftarları 
tarafından da sevinçle 
karşılandı. Fethiye’deki 
şampiyonluk kutlamaları, 
hala devam ederken, 
Fethiyesporlu futbolcular,  
zoru başarmanın 
sevincini yaşıyor.  
Fethiyespor Başkanı Esat 
Bakırcı, “Allah bu kupayı 
bize nasip etti. Şükürler 
olsun. Yüzümüzün akıyla 
bu işten başarılı şekilde 
çıktık. Bu başarının 
en büyük pay sahibi 
Fethiye halkıdır. Her 
zaman söylediğim gibi 
Fethiyesporun yeri 1’nci 
ligdir. Bugün bunları 
aşıp, şampiyon olduysak, 
Fethiye halkının 
destekleri iledir. Ben 
daha önce de söyledim. 
Vatanımızın bayrağı 
kırmızı beyaz. Onun 
için ölürüz. Onun için 
her şeyi yaparız. Bizim 

bayrağımızda lacivert 
beyaz. Herkesi Pazartesi 
günkü kupa töreni için 
iki saatini, üç saatini 
Fethiye’ye ayırmalarını 
istiyorum” dedi. 
Fethiyespor Teknik 
Direktörü Selahaddin 
Dinçel ise, “Sezona 
başlarken üst lig 
hedefimiz vardı.  
Şampiyonluk hedefimiz 
vardı. Bu hedef 
doğrultusunda biz göreve 
başladık. Fethiyespor’la 
anlaştık. O gün koymuş 
olduğumuz hedefe 
ulaştığımız için ben 
şahsım adına çok 
mutluyum. Tabii bir 
teknik adam olarak 
ben görevimi yaptım. 
Kesinlikle benim tek 
başıma başarabileceğim 
birşey değil bu. O 
kadar fazla unsur var 
ki, o kadar çok kişinin 
emeği var ki. Bu 
kulüp başkanımızdan, 

yönetim kurulumuza, 
futbolcularımızdan 
teknik heyetteki tüm 
antrenör arkadaşlarımıza, 
personelimize şehrimizi 
yönetenlere, basınımıza 
ve on ikinci adam 
Fethiye’nin büyük 
gücü olan Apaçiler 
taraftar grubuna kadar 
herkesin emeği var. 
Personelimizin emeği 
var. Bu birlikte elde 
edilmiştir. 
Bu başarıyı elde eden 
bu başarıda emeği 
olan herkese ben 
teşekkür ediyorum. 
Gerçekten Fethiyespor 
şampiyonluğu özlemiş. 
Fethiyespor yıllar 
sonra tekrar böyle bir 
başarıyı özlemiş. Ben 
bunu gördüm, bunu 
gözlemledim. Özellikle 
son dönemde çok büyük 
bir kenetlenme oldu 
şehirde. Tribünlerde. 
Ben bunu yaşamış bir 

kişi olarak söylüyorum. 
Hayırlı olsun Fethiye’ye 
bu şampiyonluk. Inşallah 
devamı üst ligde de gelir. 
Bütün temennim budur” 
ifadelerinde bulundu. 
Fethiyespor Genel 
Kaptanı Nacit Çatal ise, 
“Şampiyon olacağımıza 
inanıyorduk. Başardık. 
Emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz. 
Hiç unutamayacağım 
120 dakika ve penaltı 
atışları heyecanı yaşadık. 
Taraftarımızın Ankara’da 
da yalnız bırakmaması 
bize şampiyonluğu 
getirdi. Sahada 
inanılmaz mücadele 
eden, kora kor savaş 
veren futbolcularımız 
vardı. Özlediğimiz 
ve hedeflediğimiz 
şampiyonluğa 
ulaşmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Şimdi yeni 
planlamalar olacak. 
Yakında kongre var ” 

dedi. 
ŞAMPİYONLUK 
KUTLAMASI 
PAZARTESİ GÜNÜNE 
ERTELENDİ
Fethiyesporun 
Çarşamba günü yapmayı 
planladığı şampiyonluk 
kutlaması şehitlerimiz 
nedeniyle Pazartesi 
gününe ertelendi. 
Şampiyonluk kutlaması, 
Pazartesi günü Fethiye 
Beşkaza Meydanı’”nda 
pasta kesimi ve tüm 
futbolcularla birlikte 
coşkulu şekilde 
kutlanacak. Aynı gün 
saat 19.33’de şehirde 
araç korteji yapılacak. 
Öte yandan Fethiyespor’ 
da kongre hazırlıkları 
da sürüyor. 28 Mayıs 
tarihinde yapılacak 
kongrede Fethiyespor’la 
ilgili çalışmalar ve 
şampiyonluk hikayesi 
kulüp üyelerine ayrıntılı 
olarak anlatılacak. -İHA

Fethiyespor’un hedefi 1. Lig
TFF 3. Lig 3. Grupta finalde seri penaltı atışları sonunda İçel İdmanyurdunu 5-4 yenerek 2’nci Lige yükselen 
Fethiyesporda şampiyonluk coşkusu devam ediyor. Fethiyespor Başkan Esat Bakırcı, “Fethiyesporumuzun hedefi 
1’inci lig” derken, teknik patron Selahaddin Dinçel ise, “Fethiyespor şampiyonluğu gerçekten özlemiş. Turgutlu’da, 
Aydın’da, Kırşehir’de, Kocaeli’de ve şimdi de Fethiyespor’da şampiyonluğu yaşadım. Şampiyonluk Fethiye’ye hayırlı 
olsun. İnşallah devamı üst ligde de gelir” dedi. 

Ortaca’da yapılan 
Yıldızlar-Gençler Kriket 
Türkiye Şampiyonası’nda 
kızlar kategorisinde 
Afyonkarahisar 
Spor Lisesi Türkiye 
şampiyonu olurken, Okul 
Sporları As Başkanı 
ve Türkiye Kriket 
Federasyonu Başkanı 
Hasan Sabit Alta, 
Türkiye’nin Temmuz 
ayında Finlandiya’da 
yapılacak olan Kriket 
Dünya Şampiyonası 
elemelerine katılacağını 
söyledi.
Turnuvada 12 
takımın katıldığı 
kızlar kategorisinde 
Afyonkarahisar Spor 
Lisesi, final maçında 
Muş Spor Lisesi’ni 32-29 
yenerek şampiyon oldu. 
Kızlar kategorisinde 
üçüncülüğü Ordu 
Atatürk Anadolu 
Lisesi, dördüncülüğü 
ise Gaziantep Nizip 
Spor Lisesi kazandı. 
Afyonkarahisar 
Spor Lisesi Müdür 
Yardımcısı Hatice 
Okçu, yoğun bir çalışma 
dönemini geçirdiklerini 
belirterek, “Kızlarıma 
zaten güveniyordum, 
burada bir kez daha 
benim güvenimi boşa 
çıkarmadılar, burada 
verdikleri emekten 
dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.
Okul Sporları As 
Başkanı ve Türkiye 
Kriket Federasyonu 
Başkanı Hasan Sabit Alta 

ise Türkiye’de Kriket 
Sporunun başlamasından 
12 yıl sonra 29 okulun 
bu turnuvada yer 
aldığını belirterek, 
“Muğla İl Müdürüne, 
Ortaca İlçe Müdürüne 
ve Bakanımıza bize 
bu fırsatı verdiği çok 
teşekkür ediyorum. Ben 
herkesi kriket oynamaya 
davet ediyorum. Bizler 
büyük bir aile olacağız. 
Şu anda, Haziran sonuna 
kadar da artık özerk 
federasyon olacağız. 
Biz burada Türkiye’de 
kriketin yolunu devam 
ettirmek istiyoruz. 
Dünya da Türkiye’de 
kriketin oynandığın 
herkes öğrendi, 
Türkiye’de de öğrendi. 
Bakanımız da her 
konuda destek veriyor, 
o yüzden ne mutlu bize, 
inşallah federasyonumuz 
olduğunda da bunu 
yapacağız” dedi.
Türkiye’nin Kriket 
Dünya Kupası 
elemelerinde mücadele 
edeceğini belirten 
Başkan Alta; “10-20 
Temmuzun arasında 
Finlandiya’da, Türkiye’de 
ilk kez bir Milli 
Takım Dünya Kupası 
elemelerine katılacak, 
bizim için çok önemli. 
Bizde heyecan içindeyiz, 
12 yıl sonra böyle bir 
şeyi yapabilmek bana 
nasip oldu. Oradan da 
başarı ile döneriz diye 
düşünüyoruz” şeklinde 
konuştu. - İHA

Kriket Türkiye Şampiyonası 
Ortaca’da yapıldı

Ortaca’da yaralı halde 
bulunan kedinin 
tedavisine başlandı. 
Dalaklı Mahallesinde 
açık yaraları 
bulunan kediyi fark 
eden vatandaşlar durumu 
Ortaca Belediyesi 
Veterinerlik Hizmetleri 
birimine bildirdi. 
İhbar üzerine harekete 
geçen ekipler kediyi 
bulunduğu yerden aldı 
ve Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon ve 
Geçici Bakım Evine 
getirdi. Bakım evinde 

koruma altına alınan 
yaralı kedi Ortaca 
Belediyesi Veteriner 
Hekimi Hamit Demir 
tarafından muayene 
edildi. 
Veteriner Hekim Demir 
tarafından kalça ve 
kuyruk bölgesindeki 
açık yaralarının ilk 
müdahalesi yapılan kedi 
gözlem altına alındı. 
Kedinin durumunun iyi 
olduğu ve kısa sürede 
sağlığına kavuşacağı 
bilgisi alındı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da yaralı bulunan kedi tedavi altına alındı Ortaca’da Kadına 
Yönelik şiddetle 
mücadele ve çocuk 
koordinasyon üst kurul 
toplantısı Kaymakamlık 
toplantı salonunda 
yapıldı. Toplantıya ilçe 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kaymakam 
adayı Şule Demirtaş, 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, Baro 
Temsilcisi Av. Gülizar 
Türk, İlçe Emniyet 
Müdürü Hakan Keskin, 
İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, İlçe 
Müftüsü Mahmut Atıcı, 

İlçe Sağlık Müdürü 
Dr. Ayşe Binol Akdağ, 
Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Murat Sözgen, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram Topcu, 
S.Y.D.V. Müdürü Hanife 
Durak, Köyceğiz Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü 
Abdullah Gümüş 
katıldı. Toplantıda 
Kadına Yönelik 
şiddetle mücadelede 
ve çocuk koruma 
ve koordinasyonda 
yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi ve 
yapılacak çalışmalar 
görüşüldü.
- Berkay Göcekli

Kadına yönelik şiddetle mücadele 
ve çocuk koordinasyon 

üst kurul toplantısı yapıldı


