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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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Sarıgerme Mesire Alanı 
Belediyeye tahsis edildi

Köyceğiz Portakalı 
Coğrafi işaret aldı 

Narenciye üretimiyle öne çıkan Köyceğiz’de, lezzeti ve aromasıyla diğer portakallardan ayrılan 
‘Köyceğiz Portakalı’ Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Ege Bölgesinde 
narenciye üretiminde 
yüksek potansiyeli 
bulunan Muğla’da 
portakal üretiminde 
yaklaşık yüzde 77’lik 
pay ile Köyceğiz ilçesi 
ilk sırada yer alıyor. 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, Coğrafi işaret 
tescilinden sonra 
Köyceğiz portakalının 
pazarlama gücünün ve 
talebinin artacağını, 
ilimiz ve ülkemiz 
ekonomisine katma 
değer sağlayacağını 
ifade etti. -4

Ortaca Sarıgerme Plajında bulunan tesisin bakanlıkça belediyeye tahsis edildiği öğrenildi.
Bakanlık tarafından 
yapılan tahsislerde 2 yıl 
içinde bir proje üretilmesi 
gerektiğini belirten Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Sarıgerme 
Tesisinin belediyemize 
tahsisi gerçekleşti ve 
ilçemize kazandırdık. 
Genel Başkanımız 
Sayın Devlet Bahçeli 
ile görüştük ve durumu 
kendilerine izah ettik. 
Halkın denize girebileceği 
önemli bir sahil 
olduğunu belittim. Genel 
Başkanımızın yardımı 
ile 2 yıllık tahsisimiz, 
proje üretmek şartı ile 
geldi. 2 yıl içinde bir proje 
yapacağız ve ardından 
uzun vadeli tahsisimizde 
gerçekleşmiş olacak. -3

Tuncayoğlu Tarımdan 
bölgedeki çiftçilere 

bilgilendirme 
Tuncayoğlu Tarım 
tarafından Dalaman, 
Ortaca ve Köyceğiz 
bölgesindeki üreticiler 
için yemekli toplantı 

düzenlendi. Toplantıda 
gübre ve ilaç firması 
yetkilileri çiftçilere 
bilgilendirmede 
bulundu. -6

Ortaca CHP İlçe 
Danışma Kurulu

Bahçelievler Çok 
Amaçlı Salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantıya Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, 
CHP İl Başkanı Adem 

Zeybekoğlu, CHP Parti 
Meclisi Üyesi Gizem 
Özcan, CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve partililer 
katıldı. -4

Dalyan 
Kanalında 

temizlik yapıldı
5 Haziran Dünya 
Çevre Günü’nde 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla Dalyan 
Kanalında, çevreci ve 
tamamen elektrikli 
belediyeye ait “Kanal 
Temiz” teknesi ile 
çevre temizliği 
yapıldı. -5

Kaptan June 
anısına 

çevre anıtı
23 Nisan’da vefat eden 
“Carettaların Annesi” 
olarak bilinen ‘Kaptan 
June’ anısına heykel 
yaptırıldı. -2

2 madalya 
kazandırdılar

Köyceğiz Belediyespor 
Kulübü güreşçisi 
Ayça Çomak Türkiye 
Şampiyonu oldu. -4

8 muhtar dernekten 
ayrıldığını açıkladı

Ortaca’da 8 muhtar, 
yaptıkları basın 
açıklaması ile 

Ortaca Muhtarlar ve 
Azalar Derneğinden 
ayrıldıklarını açıkladı. -2



Yüksek seyreden 
enflasyon ve konutta 
artan talebi karşılama-
ya yetecek miktarda 
arzın olmaması, kira 
bedellerinde olağanüstü 
artışa neden oldu. 
Kiracılar ve mülk 
sahipleri arasında 
özellikle kira bede-
lindeki artış noktasında 
yaşanan sıkıntılar ise 
hem yargının hem de 
medyanın ana gündemi 
haline geldi…
Meydana gelen bu artış 
nedeniyle geçtiğimiz 
günlerde Adalet Bakanı 
bir açıklama yaparak 
hem kira bedellerine 
ilişkin yeni bir düzen-
leme yapılacağı hem 
de bundan sonra kira 
uyuşmazlıklarında dava 
açmadan önce arabulu-
cuya başvurunun zorun-
lu hale getirileceğine 
ilişkin çalışmaların 
başlatıldığını kamuoyu 
ile paylaşmıştı.
Geçen haftaki yazımız-
da da dava şartı 
arabuluculuk kapsamı-
na dâhil edilen kira 
uyuşmazlıkları ve arab-
uluculuğun bu alanda 
sağlaması beklenen hı-
zlı ve ekonomik çözüm 
gibi olumlu etkilerinden 
bahsetmiştik. 
08.06.2022 itibariyle 
de Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ kira hukukuna 
ilişkin yeni açıklam-
alarda bulunmuş ve 
Borçlar Kanununa geçi-
ci bir madde eklemek 
suretiyle, 1 Temmuz 
2023 yılına kadar  ye-
nilenecek kira sözleşm-
elerinde bir önceki 
kira yılının % 25’ini 
geçmemek koşuluyla 
yapılacak artışların 
geçerli olduğuna dair 
geçici bir hüküm 
üzerinde çalışıldığı ve 
bu hususun TBMM 
Adalet Komisyonuna 
yönlendirildiği bilgisini 

paylaşmıştır. 
Buna göre, kira be-
delindeki artışla ilgili 
yapılması planlanan 
değişiklikler şöyle 
özetlenebilir:
•Konut kiralarındaki 
artış bir önceki yılın 
kira bedelinin %25’ini 
geçemeyecek
•%25’in üstündeki 
artışlar geçerli olmay-
acak
•Bu düzenleme geçici 
olarak yürürlükte 
kalacak olup 1 Temmuz 
2023 tarihi itibariyle 
son bulacak
Bilindiği üzere, 
mevzuatımız 
çerçevesinde kira artış 
oranları bir önceki yılın 
kira tutarına ve son 
12 ayın tüketici fiyat 
endeksi, bir diğer adıyla 
TÜFE ortalamasına 
göre belirlenmektedir. 
Bu oran TÜİK tarafın-
dan 3 Haziran 2022 
tarihinde açıklanan 
enflasyon verilerine 
göre, içinde bulun-
duğumuz dönem olan 
2022 yılı Haziran ayı 
için % 39.33 olarak 
belirlenmiştir. Ancak 
yeni yapılacak geçici 
düzenleme uygulan-
maya başlanırsa, geçici 
düzenlemenin yürürlük-
te olacağı 1 yıl boyunca 
TÜFE oranları dikkate 
alınmaksızın sabit % 
25’lik orana göre kira 
artışı yapılabilecektir.
Yapılması planlanan 
bu düzenlemenin 
işyerlerini de kapsayıp 
kapsamadığı gibi bazı 
hususlar henüz net ol-
masa da hem kiracıların 
hem de kiralayanların 
karşılıklı fedakârlıkta 
bulunmasını gerektiren 
bu geçici değişikliğin 
beklenen faydayı sağla-
ması herkesin ortak 
beklentisidir. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

KİRA ARTIŞ ORANIYLA 
İLGİLİ BAKANLIKTAN YENİ 

AÇIKLAMA…
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Bakanlık tarafından 
yapılan tahsislerde 
2 yıl içinde bir proje 
üretilmesi gerektiğini 
belirten Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Sarıgerme 
Tesisinin belediyemize 
tahsisi gerçekleşti ve 
ilçemize kazandırdık. 
Genel Başkanımız 
Sayın Devlet Bahçeli 
ile görüştük ve durumu 
kendilerine izah 
ettik. Halkın denize 
girebileceği önemli bir 
sahil olduğunu belittim. 
Genel Başkanımızın 
yardımı ile 2 yıllık 
tahsisimiz, proje üretmek 
şartı ile geldi. 2 yıl içinde 

bir proje yapacağız 
ve ardından uzun 
vadeli tahsisimizde 
gerçekleşmiş olacak. 
Halkımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Güle güle kullansınlar, 
onlara layık bir tesis 
yaptığımıza inanıyorum. 
Günübirlik tesisimiz ve 
şezlong alanı dışında 
ayrıca restoran bölümü 
olsun istiyoruz. Restoran 
kısmını da projenin 
içine dahil edeceğiz. 2 
yıl içinde bu projemiz 
tamamlanmış olur.” diye 
konuştu. Belediye tesisini 
vatandaşların en iyi 
şekilde yararlanabilmesi 
için düzenlediklerini 

vurgulayan Başkan 
Uzundemir; 
“Sarıgerme’de yıllardan 
bu yana uçurtma 
şenliği yapılıyordu. 
Bu sene tesislerimizde 
gerçekleştirdik. Güzel 
bir etkinliğe imza 
attığımızı düşünüyorum. 
Ayrıca dünyada revaçta 
olan ve olimpiyatlarda 
yer alacağı konuşulan 
Plaj Güreşi, 
tesislerimizde yapıldı. 
Güreşler Ukrayna’da 
planlanmıştı, fakat 
orada çıkan savaştan 
sonra bir çok ülke 
talip olmasına rağmen 
sağ olsun Türkiye 
Güreş Federasyonu 

başkanımızın destekleri 
ile güreşi buraya 
aldırdık. Yöremizin 
dünya çapında tanıtılması 
amacıyla çok önemli bir 
organizasyondu. Dünya 
Güreş Birliği başkanı ile 
görüştük ve finallerin 
burada olmasını talep 
ettik. Umarım 2023’de 
finalleri burada 
yapabiliriz. İlçemizin, 
bölgemizin ve ülkemizin 
tanıtımı için çok önemli 
olduğunu düşünüyorum.” 
dedi. Dalyan Kanalı 
sorumluluğunun Ortaca 
Belediyesine verildiğini 
aktaran Başkan 
Uzundemir, şunları 
da sözlerine ekledi; 

“Büyükşehir Yasası 
gereği Dalyan Kanalı 
sorumluluğu büyükşehre 
verilmişti. Geçenlerde 
Dalyan Kanal Kurulu 
valilikte toplandı. Biz 
kanal sorumluluğunun 
Ortaca Belediyesinde 
olması gerektiğini 
belirttik. Kurul üyeleri 
ile alınan kararla Dalyan 
Kanalının sorumluluğu 
Ortaca Belediyesine 
verildi. Ayrıca Dalyan’da 
kıyı düzenleme 
çalışmalarımızda hızla 
devam ediyor.” 
- Berkay Göcekli

Sarıgerme Tesisi Ortaca Belediyesine tahsis edildi
Ortaca Sarıgerme Plajında bulunan tesisin bakanlıkça belediyeye tahsis edildiği öğrenildi. 

25. Ortaca Tarım Çevre 
ve Turizm Festivali 
etkinlikleri kapsamında, 
Ahmet Göz anısına 
düzenlenen halı saha 
futbol turnuvası başladı.
Yunus Emre Lisesi 
halı sahasında yapılan 
turnuva, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir ve Ahmet 
Göz’ün çocukları 
Mustafa, Leyla ve 
Ayla Göz’ün sporculara 
başarılar dilemesi 
ve hatıra fotoğrafı 
çektirmesinin 
ardından başladı. 
Tarım Çevre ve Turizm 
Festivali etkinlikleri 

kapsamında düzenlenen 
turnuvanın açılışında, 
Ortaca Belediye 
Başkanı Uzundemir’in 
yanında Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Öztürk, 
meclis üyesi Sebahi 
Yılmaz, Ortaca 
Belediyespor Başkanı 

Erem Kaya, sporcular ve 
futbolseverler yer aldı. 
Turnuva açılış maçı Pier 
Gusto-Külah Dondurma 
arasında oynandı. 
Birbirinden iddialı 
takımların yer alacağı 
turnuvada kıyasıya 
mücadele edecek 
olan ekipler festival 

kupasını kaldırmak 
için ter dökecek. 
Turnuvanın açılışını 
yapan Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, katılım 
sağlayan takımlara ve 
sporculara başarılar 
diledi. 
- Berkay Göcekli

Ahmet Göz anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi
25. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında, Ahmet Göz anısına düzenlenen halı saha 
futbol turnuvası başladı.

Dalyan Kanalı’nın 
Köyceğiz Gölü’ne çıkış 
noktasında bulunan 
sazlık alanda çıkan 
yangını havadan 
söndürme çalışmaları 
devam ediyor. 
Edinilen bilgiye göre, 
Dalyan Kanalı’nın 
Köyceğiz Gölü’ne 
çıkış noktasındaki 
sazlık alanda öğlen 

saatlerinde henüz 
bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. 
Karadan ulaşımın 
bulunmadığı sazlık 
alanda çıkan alevlere 
havadan 1 helikopter 
ve 3 uçakla müdahale 
edilerek söndürme 
çalışmalarına devam 
ediliyor.
- Berkay Göcekli

Dalyan Kanalında sazlık yangını  

Zayi
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. - Besim Al Hilal
Yabancı Kimlik No: 99374128250
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MS hastalığında 
dikkatli bir değer-
lendirmeyi takiben 
uygulanan fizyotera-
pi ve rehabilitasyon 
ataklar sonrasında 
kaybedilen fonksiyon-
ların yeniden restore 
edilmesi,özgürlülüğün 
azaltılması,mobili-
zasyon problemlerinin 
en aza indirilmesi ve 
dolayısıyla yaşam 
kalitesinin arttırılması 
açısından oldukça 
önemlidir.
MS’in klinik seyrinin 
semptomlarının her 
hastada farklı olduğu 

göz önüne alındığında 
,fizyoterapi ve rehabil-
itasyon programlarının 
tek tip olmayacağı ve 
hastaya özgü planlan-
ması gerektiği unutul-
mamalıdır.
Ayrıca hastanın fonksi-
yonel durumunun 
diğer hastalar göre 
daha hızlı değiştiği 
düşünüldüğünde,pro-
gramın sürekli hastanın 
durumuna uygun olarak 
revize edilmesi ger-
ektiği akıldan çıkarıl-
mamalıdır.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

MULTİPL SKLEROZ VE 
REHABİLİTASYONU

Siz de gün boyu 
koşuşturmalardan 
kahvaltıyı atlayanlardan 
mısınız?Yoksa klasik 
kahvaltılardan sıkıldınız 
mı?O zaman size pratik 
bir şekilde uygulaya-
cağınız kahvaltı alter-
natifleri sunuyorum.
1.2 yemek kaşığı chia 
tohumu ve 1 su bardağı 
sütü karıştırıp geceden 
buzdolabında bekletin.
Ertesi günde istediğiniz 

meyve ve hindistan 
ceviziyle süsleyin!
2.1 su bardağı hindistan 
cevizi sütü,2 dilim anan-
as,1 tatlı kaşığı zerdeçal 
tozu,1 tatlı kaşığı tarçın,-
yarım adet muz ve 2 adet 
ceviz içini yüksek devirli 
blenderdan geçirin ve 
kahvaltınız hazır!Yaz 
aylarında buz da ilave 
ederek ferah bir kahvaltı 
yapabilirsiniz.
3.1 kase yoğurt içine ½ 

su bardağı yaban mersi-
ni,1 tatlı kaşığı tarçın,8 
adet çiğ badem ilave 
edin.Kahvaltınız hazır!
4.1 adet wasa fiber üzer-
ine 2 yemek kaşığı sade 
sek quark sürün. Üstünü 
de 1 tatlı kaşığı chia 
tohumu ve istediğiniz 
meyveyle süsleyin!
5.1 adet yumurta,1 çay 
bardağı yulaf unu,1 adet 
olgunlaşmış muz,yarım 
çay bardağı süt ve 1 
tatlı kaşığı vanilyayı 
karıştırıp pankek şek-
linde pişirin. Üzerini 
muz ve 1 tatlı kaşığı 
tarçınla süsleyebilirsiniz!
6.3 yemek kaşığı yulaf 

ezmesi,1 adet yumurta,1 
tatlı kaşığı chia tohumu, 
bir tutam kıyılmış may-
danoz karıştırıp yağsız 
teflon tavada pişirin. 
İstediğiniz baharatla 
tatlandırabilirsiniz!
7.1 su bardağı süt ile 3 
yemek kaşığı sade yulaf 
ezmesini kısık ateşte 
pişirin. Üzerine iste-
diğiniz meyveler. Mesala 
çilek ve muz şahane 
olacaktır. En sonda 
ceviz ekleyin. Tarçın 
ve hindistan cevizi ile 
süsleyebilirsiniz.
8.1 adet yumurtayı 
yağsız tavada pişirin.2 
ince dilim tam buğday 

ekmeğinin arasına ¼ 
dilim avokado, yumurta, 
domates ve yeşillik ekle-
yin. İstediğiniz baharat-
larla tatlandırabilirsiniz!
9.Size fresh soğuk 
bir kahvaltı tavsiyesi. 
Öncelikle muzu dondu-
ruyoruz. Sonra 1 adet 
sade activia yoğurt, su, 
donmuş muz ve ½ kase 
çileği blenderdan geçire-
lim.1 yemek kaşığı keten 
tohumu da ekleyelim. 
Kahvaltınız hazır..
Bu alternatiflerle 
kahvaltınız çok daha 
eğlenceli olacak. 
Sağlıkla kalın..

SAĞLIKLI KAHVALTI 
ALTERNATİFLERİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Dalaman’da iki katlı 
evin çatı kısmında 
çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından 
söndürüldü. Yangın 
sabah 06.30 sıralarında 
Altıntaş Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Seyfettin İnce Caddesi 
üzerinde bulunan 2 
katlı evin çatı katından 
alevlerin yükseldiğini 
gören mahalle sakinleri 
durumu 112 Acil 
Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. Dalaman 
İtfaiye Grup Amirliği 
ekipleri alevlere 
müdahale ederek 
yangını söndürdü. 

Yangın esnasında 
çatı katında bulunan 
iki kişi itfaiyenin 
merdivenli aracı ile 
kurtarıldı. Şahısların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Yangının elektrik 
kontağından çıktığı 
tespit edildi.
- İHA

Dalaman’da, çatı katı 
yangınında iki kişi kurtarıldı  

Kaza saat 00.10 
sıralarında Ortaca 
çevre yolunda meydana 
geldi.   İddiaya göre 
Antalya’dan Muğla 
istikametine giden Metin 
Seçkin yönetimindeki 
07 ARV 281 plakalı 
minibüs, Ortaca Çevre 
Yolu’na geldiği sırada 
önünde ilerleyen ve 
H.E.yönetimindeki 45 
ABA 501 TIR’a büyük 
bir gürültü ile arkadan 
çarptı. Çarpmanın 

etkisi ile minibüs 
önce TIR’ın kasasının 
altına ardından da orta 
bariyerlere çarparak 
parçalandı. İhbar 
üzerine olay yerine çok 
sayıda ambulans sevk 
edilirken, parçalanan 
minibüste sıkışan şoför 
Metin Seçkin, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Ortaca İtfaiye Amirliği 
ekiplerinin yoğun 
çabalarının ardından 
sıkıştığı bölgeden 

çıkartıldı. Ağır yaralı 
olan Seçkin ambulans ile 
hastaneye kaldırılırken, 
minibüsün Havalimanına 
yolcu bıraktığı ve tek 
başına olduğu belirtildi. 
Kaza nedeniyle 
minibüsün parçaları 
yola savrulurken Muğla-
Antalya karayolu bir süre 
trafiğe kapatıldı ve geçiş 
Ortaca İlçe Merkezi’nden 
sağlandı. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
 - İHA

TIR’ın altına giren 
minibüs parçalandı
Ortaca’da minibüs, önünde ilerleyen TIR’ı arkadan çarptı, 
önce kasasının altına girdi sonra da orta refüje çarparak 
parçalandı. Kazada Minibüs şoförü ağır yaralandı.  

Ula Gökova Körfezi 
Albay Koyu açıklarında 
Yunus balığı tekneye 
eşlik etti. Denizde seyir 
halindeki teknenin 
önünde seyreden 
sevimli Yunus teknede 
bulunan vatandaşlar 

tarafından cep telefonu 
ile görüntülendi. İlk 
defa bu kadar yakından 
Yunus balığı gördüğünü 
belirten vatandaşlara bir 
süre eşlik eden Yunus 
balığı daha sonra gözden 
kayboldu. - İHA

Yunus balığı tekneye eşlik etti

1922 yılında İngiltere’de 
doğan ve uzun yıllar 
Dalyan’da yaşayan 
‘Kaptan June’ ismiyle 
tanınan June Haimoff 23 
Nisan’da vefat etmişti.
Kaptan June, deniz 
kaplumbağalarının 
korunması için verdiği 
mücadele nedeniyle 
“Caretta Carettaların 
Annesi” olarak 
biliniyordu.
Caretta Carettaların 
en önemli üreme 
alanlarından İztuzu 
Plajı’nın yapılaşmaya 

açılmaması, Dalyan’ın 
dünya turizminde adını 
duyurması gibi pek çok 
konuda bölgeye katkı 
sağlayan Kaptan June 
için Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Ortaca 
Belediyesi’nin de 
katkıları ile heykel 
yaptırdı. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir; “Kaptan 
June’un, Dalyan’ın 
Dalyan olmasında büyük 
katkısı var. Çevre, 
Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı’nın 
da Kaptan June’u 
ölümsüzleştirmek için 
böyle bir anıt yapması 
takdire şayan bir durum. 
Ben sayın Bakanımıza 
Ortaca halkı adına 
teşekkür ediyorum.” 
dedi. - İHA

Kaptan June anısına çevre anıtı
23 Nisan’da vefat eden “Carettaların Annesi” olarak bilinen ‘Kaptan 
June’ anısına heykel yaptırıldı

Ortaca’da 8 muhtar, 
yaptıkları basın 
açıklaması ile 
Ortaca Muhtarlar ve 
Azalar Derneğinden 
ayrıldıklarını açıkladı.
Bahçelievler Muhtarı 
Aziz Türkmen, 
Dikmekavak Muhtarı 
Rafet Akçakaya, 
Karaburun Muhtarı 
Selahattin Apçin, 
Yerbelen Muhtarı 
Hüseyin Gün, 
Karadonlar Muhtarı 
Adnan Acar, Akıncı 
Muhtarı Doğan Ünal, 
Mergenli Muhtarı 
Mustafa Çelik ve 
Gölbaşı Muhtarı 
Polat Atılgan Ortaca 
Muhtarlar ve Azalar 
Derneği üyeliğinden 
istifa etti. Dernekten 
ayrılan muhtarlar 
adına açıklama yapan 
Bahçelievler Mahalle 
Muhtarı Aziz Türkmen, 
8 muhtar arkadaşı ile 
Ortaca Muhtarlar ve 
Azalar Derneğinden 
ayrıldıklarını söyledi. 
Bahçelievler Mahalle 
Muhtarı Aziz Türkmen, 
“15 Nisan 2021’de 
bizimde desteğimizi 

alarak kurulan 
muhtarlar derneğinin 
kuruluşu ve işleyişinin 
aynı olmadığını 
düşündüğümüz için 
dernek üyeliğinden 
istifamızı sunduk. 
Ortaca’daki tüm kurum 
ve kuruluşlardan 
yazışmaların tarafımızı 
bildirilmesini rica 
ediyoruz. Ayrıca 
Ortaca içinde yapılacak 
olan hizmetler için 
şuandaki mevcut 
kurum amirleri 
ve dernek başkanı 
ile diğer muhtar 
arkadaşlarımızın 
her zaman yanında 
olduğumuzu belirtmek 
istiyoruz.” dedi.Muhtar 
Türkmen, sözlerini 
şöyle tamamladı; 
“Derneğin bir kuruluş 
amacı vardı. Hep 
beraber her yerde aynı 
yere yumruk vurmak, 
birlik olmak istiyorduk. 
Fakat bu şekilde 
olmadı. Kuruluş amacı 
ile işleyiş aynı şekilde 
değildi. Kimseye karşı 
kızgınlığımız ve kişisel 
sorunumuz yok.” - 
Mehmet Bozkır

8 muhtar dernekten 
ayrıldığını açıkladı
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Ortaca Ahmet Ateş Stadına Çevre Duvarı Yapılması ve Eskiyen Su Deposunun Yenilenmesi yapım işi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:
İKN    : 2022/579489
1-İdarenin
a) Adı    : MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE 
      SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 48000 -   
      MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522141238 - 2522146013
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Ortaca Ahmet Ateş Stadına Çevre Duvarı Yapılması ve Eskiyen Su  
      Deposunun Yenilenmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 100 m3 Su Deposu Bahçe Duvarı Panel Çit
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : Ortaca/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 20.06.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres)  : Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Emirbeyazıt Sk. Zübeyde   
      Hanım Cad. No:3 Menteşe/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale 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 
% 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu’nun 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe 
giren “ Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin” de yer alan B Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup: Bina 
İşleri  Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık dır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ORTACA AHMET ATEŞ STADINA ÇEVRE DUVARI 
YAPILMASI VE ESKİYEN SU DEPOSUNUN YENİLENMESİ
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Ortaca Şehit Mehmet 
Kaya Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından, “Hayat 
Boyu Öğrenme Haftası” 
etkinliklerinde 2021-
2022 eğitim-öğretim yılı 
yıl sonu sergisi yapıldı.
Etkinliğe Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Garnizon Komutanı 

Hava Albay Halil Gökçe, 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili 
Hakan Keskin, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Kayaalp, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram Topçu, 
Halk Eğitimi Merkezi 
yetkilileri, kursiyerler ve 

vatandaşlar katıldı.
Etkinlikler kapsamında, 
halk oyunları gösterisi 
ve müzik dinletisi 
sunuldu. Okuryazarlık 
sertifikaları ve başarı 
belgeleri verildi. Sergi 
ve spor etkinlikleri 
düzenlendi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da Hayat Boyu Öğrenme 
Haftası etkinliği yapıldı

Ortaca Belediye Başkan 
Yardımcıları Bülent 
Öztürk, Fedai Kılıç 
DALBEL Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki 
Doğaç, Çevre Mühendisi 
Nazlı Yılmaz ve belediye 
personeli 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla Dalyan 
Kanalında, çevreci ve 
tamamen elektrikli 
belediyeye ait “Kanal 
Temiz” teknesi ile çevre 
temizliği yaptılar.

Etkinlik sonrasında 
açıklama yapan 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Öztürk, çevre 
temizliğinin sosyal bir 
sorumluluk olduğunu 
vurgulayarak “En iyi 
temizlik kirletmemektir. 
İnsanları, özellikle 
çocukları ve gençleri 
çöplerini yere değil, 
çöp kutularına atmaları 
gerektiği konusunda 
bilinçlendirmek ve 
toplumda bir farkındalık 
yaratmak çok önemlidir. 

Güzel tertemiz bir 
Ortaca, belediyenin 
olduğu kadar değerli 
hemşerilerimizin de 
sorumluluğundadır. 
Çöp toplamak 
göreviniz olmayabilir 
ancak çevreyi 
kirletmemek, yere çöp 
atmamak en önemli 
sorumluluklarınızdan 
biridir. Her birimiz 
doğaya, çevreye saygılı 
davranmalıyız” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Dalyan Kanalında temizlik yapıldı

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Şehit Er Gürsel 
Çelik Ortaokulunda 
düzenlenen Sıfır Atık ve 
Geri Dönüşüm sergisine 
katıldı.
Öğrencilerin hazırlamış 
olduğu koro dinletisi, 
solo dinletisi, dans 
gösterisi sunuldu. 
Unutulmaya yüz tutmuş 
geleneksel çocuk 
oyunları kapsamında 
ilçede düzenlenen 
“Kaleli Yakartop” 

müsabakalarında birinci 
olan öğrencilere madalya 
ve başarı belgesi takdim 
edildi. Resim ve Geri 
Dönüşüm sergisinin 
açılışı yapıldı. 
Etkinliğe Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı 
Ayşegül Yıldırım, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre 
Genç, İlçe Jandarma 
Komutanı İlker Karaalp, 
protokol üyeleri, kurum 

müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
katıldı. - Cihat Cura

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm sergisi
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Her gün güzel ülkemin 
farklı bir şehrinden 
GARİP HABERLER  
geliyor..
Şehrin ortasında 
çırılçıplak güneşlenen,  
herkesin içinde ve ka-
labalık ortamda cinsel 
ilişkiye giren, üstsüz 
markete alışverişe 
giden,  pantolonsuz ve 
iç kıyafetsiz durağa 
gelen, kutsal kitabımız 
Kuran-ı Kerime tekme 
atan ne kadar garip ve 
akla ziyan davranış var-
sa son günlerde cereyan 
etmeye başladı..
TOPLUMUN SİNİR 
UÇLARI ile OYNUY-
ORLAR. Bakalım  bu 
türlü garip haberlerin 
arkası kesilecek mi 
veya daha neler neler 
görüp, yaşayacağız aca-
ba..? Bunun cevabını 
önümüzde ki günlerde 
bulacağız..
Olaylara o kadar SİYA-
Sİ GÖZLÜKLER ile 
bakıyoruz ki umarım 
GERÇEĞİ ISKALA-
MAYIZ..
Sağcılık, solculuk veya 
muhafazakarlıktan önce 
MİLLETİN EVLADI 
olmayı ÖĞRENE-
MEDİK. Meselelere 
siyasetten evvel mille-
tin bir ferdi ve evladı 
olarak bakabilsek tüm 
meseleleri çözeceğiz.. 
Milletimiz o kadar 
çok politika ile yatıp, 
kalkıyor ki bunu bekle-
mek hayal gibi duruyor 
bu gün için…
Meslek hayatımda 
yaşayarak öğrendiğim 
ve tespit ettiğim bir 
siyasi davranış modeli 
var. Bunu bana ders 
anlatımım sırasında 
ÖĞRENCİLERİM 
ÖĞRETTİ. Müfredat 
konumuz gereği  SİYA-
Sİ PARTİLER ile ilgili 
bilgi aktarımı yaparken 

öğrencilerimin dikkatini 
çekmek ve konunun 
akılda kalıcılığını 
sağlamak adına  hangi 
görüşe mensupsunuz 
diye sorduğum zaman 
parmaklar hemen ha-
vaya kalkar, bende tek 
tek söz hakkı vererek 
cevapları dinlerdim. 
Genel olarak kendileri-
ni sağcılık veya solcu-
luk olarak tanımlayıp, 
siyasi yapılarını böyle 
ifade ederlerdi. Bende 
onlara tekrar sorardım. 
Gönül verdiğiniz par-
tinizin PROGRAM ve 
TÜZÜĞÜNÜ OKU-
DUNUZ MU..?  Elbette 
ki okuyana, inceleyene 
hiç rastlamadım. Siz 
nasıl sağcısınız veya 
solcusunuz diye sor-
duğumda ise HOCAM 
BİZİM SÜLALEDEN 
SAĞCI ÇIKMAZ  
veya HOCAM BİZİM 
SÜLALEDEN SOL-
CU ÇIKMAZ.. Yani 
işin özeti adamın otuz, 
kırk veya elli yıl önce 
büyük, büyük dedesi bir 
partiye oy atmaya karar 
vermiş, evlatları ve 
torunları HİÇ DÜŞÜN-
MEDEN DEDESİNİN 
YOLUNDAN GİTMİŞ. 
Hiç kimse araştırma, 
inceleme ve üzerinde 
kafa yorma zahmetine 
katlanmadan 
NASILSA DEDEM 
DÜŞÜNMÜŞ Dİ-
YEREK, DEDELER-
İNİN YOLUNDAN 
GİTMEYİ DOĞRU 
BULMUŞLAR.. İşte 
Türkiye ve Demokrasi 
FOTOĞRAFI size..
Ben öğrencilerime,  
bulunduğum noktadan 
DENİZİ GÖREBİLİR  
MİYİM..  diye so-
rardım. Elbette göre-
mezsin hocam cevabı 
gelirdi. Denize aynı 
mesafede uzaklıkta 

ki bir tepeye çıkıp, 
baksam denizi görebilir 
miyim..?  Cevap evet 
hocam, görebilirsiniz 
olurdu. Bende öğrencil-
erime demek ki “denizi 
görmek için bulun-
duğum yerden yük-
seğe çıkmam lazım.”  
Zaman zaman siyasi 
düşüncelerinizi ovada 
ve düzde bırakın ve bir 
yükseltiye, yada tepeye 
çıkarak hem ovaya, 
hem de denize bakın 
ve FOTOĞRAFIN 
TAMAMINI GÖRÜN 
diye tavsiyede bulun-
up, muhakkak gönül 
verdikleri partilerin 
parti programlarını 
ve tüzüklerini, hatta 
karşıt görüşlü partile-
rin parti programlarını 
okumalarını ve bunun 
sonucunda siyasi kanaat 
edinip, siyasi hayat-
larını şekillendirmeleri-
ni tavsiye ederdim..
SÖZÜMÜ DİNLEDİL-
ER Mİ..?  
Vallaha sözümü dinley-
ene hiç rastlamadım. 
Hocalarından ziyade 
DEDELERİNİN SÖZÜ 
ve SÜLALELERİNİN 
İZİ DAHA ETKİLİ 
OLDU..
Burada da on yıldır 
doğru bildiklerimi siz 
değerli okurlarım ile 
paylaşmaya çalışıyo-
rum. Asla ve kata 
kendi düşüncelerimi 
kabul ettirmek gibi bir 
gayretim yok. KİMSE 
BENİM GİBİ DÜŞÜN-
MESİN ama lütfen 
HER OLAYIN ÜZE-
RİNE DÜŞÜNSÜN.. 
ve ne olur kimse siyasi 
karşıtlıktan dolayı 
birbirini DÜŞMAN 
OLARAK GÖRME-
SİN..  Ülkemiz, 
Dünyamız ve İnsanlık 
sıkıntılı süreçlerden 
geçiyor ve bizler 
birbirimize her zaman-
kinden daha sıkı sarıl-
malıyız..DÜŞMAN-
LAR GÜÇLÜ..BİZDE 
GÜÇLÜ OLALIM…

Sezgin Yıldırım
TOPLUMUN SİNİR UÇLARI 

İLE OYNUYORLAR

Lezzeti ve aroması ile 
diğer portakallardan 
ayrılan Köyceğiz 
portakalı ‘Köyceğiz 
Portakalı’ markası ile 
Türk Patent ve Marka 
Kurumunca tescillenerek 
coğrafi işaret aldı. 
Köyceğiz portakalı, 
Köyceğiz gölü etrafında, 
Dalaman ve Namnam 
çayları arasındaki 
Toparlar, Hamit, Zaferler, 
Döğüşbelen Yeşilköy, 
Yangı, Zeytinalanı, 
Beyobası, Köyceğiz 
Kavakarası, Sultaniye 
ve Çandır mahallelerini 
kapsayan alanda 
üretiliyor. Bölgede 
yetiştirilen portakal; 
şeker oranı, aroması, 
kokusu kabuk kalınlığı, 
dilim sayısı ve ağırlık 
açısından Washington 
Navel cinsi diğer 
portakalların en iyi 
üretilmiş hali olarak 
tanımlanmakta. Ege 
Bölgesinde narenciye 
üretiminde yüksek 
potansiyeli bulunan 
Muğla’da portakal 
üretiminde yaklaşık 
yüzde 77’lik pay ile 
Köyceğiz ilçesi ilk sırada 
yer alıyor. Bir takım 
özellikleri ile ön plana 
çıkan, Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünce bilimsel 

olarak kanıtlanan 
Köyceğiz Portakalının 
coğrafi işaret süreci 
yeniden başlatılmıştı. 
Köyceğiz Portakalı 
için Muğla Valiliği 
himayesinde Valilik 
Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Bürosu 
Koordinasyonunda 
Köyceğiz Kaymakamlığı, 
Köyceğiz Belediye 
Başkanlığı, İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, 
Köyceğiz İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, 
Köyceğiz Ziraat 
Odası Başkanlığı ve 
Üretici Kooperatiflerin 
katılımı ile 2021 yılında 
başlatılan süreç başarılı 
bir şekilde yürütüldü.
Köyceğiz Portakalı 
için Köyceğiz Ziraat 
Odası adına patent 
başvurusu hazırlandı. 
Köyceğiz portakalı 
coğrafi işareti başvurusu, 
yapılan incelemeler 
neticesinde, 22 Haziran 
2021 tarihinden itibaren 
korunmak üzere 24 
Mayıs 2022 tarihinde 
tescil edilerek 1 Haziran 
2022 tarihinde Resmi 
Türk Patent ve Coğrafi 
İşaret ve Geleneksel 
Ürün Adı bülteninde 
ilan edildi. Yapılan 
çalışmayla Köyceğiz 
Portakalının marka 

değerinin güçleneceğini 
ve Muğla ekonomisine 
katkısının artacağını 
belirten Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Coğrafi 
işaret tescilinden sonra 
Köyceğiz portakalının 
pazarlama gücünün ve 
talebinin artacağını, 
ilimiz ve ülkemiz 
ekonomisine katma değer 
sağlayacağını ifade etti.
Vali Orhan Tavlı, 
Coğrafi işaret alınması 
çalışmalarına destek olan 
Muğla Milletvekilleri 

Yelda Erol Gökcan’a 
ve Mehmet Yavuz 
Demir’e, Köyceğiz 
Kaymakamlığı’na, 
Köyceğiz Belediyesi’ne, 
Muğla Valiliği Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler 
Bürosu’na, Türk Patent 
ve Marka Kurumu’na, 
Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’ne, 
Köyceğiz Ziraat Odası’na 
yöre mahallelerinin 
muhtarlarına ve emeği 
geçenlere teşekkür etti.
- Cihat Cura

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Ortaca İlçe 
Başkanlığı, danışma 
kurulu gerçekleştirildi. 
Bahçelievler Çok 
Amaçlı Salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantıya Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, 
CHP İl Başkanı Adem 
Zeybekoğlu, CHP Parti 

Meclisi Üyesi Gizem 
Özcan, CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve partililer 
katıldı. İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, “CHP 
Ortaca ilçe örgütü 
olarak, İlçe Danışma 
kurulu toplantımızı 
değerli üyelerimizin 
katılımlarıyla 

gerçekleştirdik. Katkı 
veren herkese teşekkür 
ederiz.” dedi. Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün; 
“Dalaman, Ortaca 
ve Köyceğiz’de İl 
Başkanımız Adem 
Zeybekoğlu, Parti Meclis 
Üyemiz Gizem Özcan, 
İlçe Başkanlarımız 
Sezer Durmuş, Evren 

Tezcan ve Hüseyin Erol 
ile birlikte ilçe danışma 
kurulu toplantılarımızda 
partililerimizle bir araya 
geldik. İktidarda giden 
yolda omuz omuza, birlik 
beraberlik içerisinde 
çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.
- Berkay Göcekli

CHP İlçe Danışma Kurulu

Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı
Narenciye üretimiyle öne çıkan Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, lezzeti ve aromasıyla diğer 
portakallardan ayrılan ‘Köyceğiz Portakalı’ Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek 
coğrafi işaret aldı.  

Köyceğiz Belediyespor 
Kulübü güreşçisi 
Ayça Çomak Türkiye 
Şampiyonu oldu. 
3-5 Haziran tarihleri 
arasında Türkiye 
Güreş Federasyonu 
tarafından Konya’da 
gerçekleştirilen 11 Yaş 
Minik Bayanlar Türkiye 
Şampiyonası’nda 
36 kiloda güreşen 
Köyceğiz Belediyespor 
güreşçisi Ayça Çomak 

36 kiloda şampiyon 
olarak altın madalya 
almaya hak kazandı. 
Yine aynı turnuvada 
11 Yaş Minik 
Bayanlar Türkiye 
Şampiyonası’nda 36 kilo 
da güreşen Köyceğiz 
Belediyespor güreşçisi 
Ceylin Yıldırım ise 
ikinci olarak gümüş 
madalya sahibi oldu. 
Renkli görüntülere ve 
mücadeleye sahne olan 

şampiyona sonrasında 
açıklama yapan 
Köyceğiz Belediyespor 
Kulübü Güreş Takımı 
Antrenörü Elis Yıldız; 
“Bize bu yolda maddi 
manevi her zaman 
destek olan, olmaya 
çalışan Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan’a çok teşekkür 
ederiz” dedi.
- Cihat Cura

Köyceğiz’e 2 madalya birden kazandırdılar
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Tuncayoğlu Tarım 
tarafından Dalaman, 
Ortaca ve Köyceğiz 
bölgesindeki üreticiler 
için yemekli toplantı 
düzenlendi. Toplantıda 
gübre ve ilaç firması 
yetkilileri çiftçilere 
bilgilendirmede bulundu. 
Otantik Royal Garden’da 
düzenlenen toplantıda, 
ziraat mühendisleri 
tarafından narenciye 
üretimi ve bitki 
besleme konularında 
bilgilendirmede 

bulunuldu. Tuncayoğlu 
Tarım firma sahibi 
ve Dalaman Ziraat 
Odası Başkanı Tevfik 
Tayfun Tuncay, 
narenciye üretiminde 
doğru uygulamalarla 
maksimum verim ve 
sıfır hastalık hedefine 
ulaşmayı hedeflediklerini 
vurguladı. Tevfik 
Tayfun Tuncay, öncelikle 
çiftçilere toprak ve su 
analizi yaptırmalarını 
önerdiklerini söyledi.
Tuncay; “Dalaman, 

Ortaca ve Köyceğiz’deki 
çiftçilerimiz ile buluştuk. 
Çiftçilerimize, önde 
gelen gübre ve ilaç 
firmalarının yetkilileri 
teknik bilgiler verdi. 
Gübrelerin faydaları, 
kullanım dozajları, nasıl 
ve ne zaman kullanılması 
gerektiği gibi konularda 
çiftçilerimize 
bilgilendirmede 
bulunuldu. Çiftçilerimizi 
bir araya getirerek hoş 
bir ortam sağlamak 
istedik. Çiftçilerimizin 

daha bilinçli 
üretim yapmalarını 
amaçlıyoruz.” diye 
konuştu.  Çiftçileri bir 
araya getirerek daha 
iyisini yapabileceklerini 
göstermek istediklerini 
belirten Tuncay, şunları 
söyledi; “toprak ve su 
analizlerindeki eksiklere 
göre bitki besleme 
programları yapıyoruz. 
Ziraat Mühendislerimiz 
2 haftada bir arazileri 
kontrol ediyor. Mevsim 
şartlarına göre gübreleme 

programları yapıyoruz. 
Doğru zamanda doğru 
dozajda gübrelerimizi 
uygulatıyoruz. 
Hastalıkları engellemek 
içinde kaliteli ilaçları 
bağışıklık kazanmasın 
diye değiştirerek 
lavra çıkışlarında 
uygulamalarını 
yaptırıyoruz. 
Çiftçilerimizin yüzde 
yüz sonuç alması 
amacıyla çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.” 
- Berkay Göcekli

TUNCAYOĞLU TARIMDAN BÖLGEDEKİ ÇİFTÇİLERE BİLGİLENDİRME

Narenciyede hedef maksimum verim ve sıfır hastalık
Tuncayoğlu Tarım tarafından 
Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz 
bölgesindeki üreticiler için yemekli 
toplantı düzenlendi. Toplantıda 
gübre ve ilaç firması yetkilileri 
çiftçilere bilgilendirmede bulundu. 


