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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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FİZYOTERAPİ 
VE BESLENME

2’de

Ortaca Belediyespor 
Evlatlarına Emanet

Muğla Süper Amatör Lig temsilcisi Ortaca Belediyespor yeni sezon öncesi 
transfer çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında, uzun yıllar kulübe 
hizmet eden Mehmet Yıldız, Semihcan Aslan ve Ozan Öztürk, gelecek sezon 
Ortaca Belediyespor’un teknik kadrosunu oluşturacak. -7

Ortaca’da Uluslararası 
Halk Oyunları Festivali
Ortaca Belediyesi 
ve Ortaca Folklor 
Araştırma ve Eğitim 
Derneği iş birliğinde 
düzenlenen Uluslararası 
Halk Oyunları Festivali 
renkli görüntülere 
sahne oldu. Kuzey 
Osetiya, Güney Osetiya, 
Bulgaristan, Gürcistan 
ve Vladikavkaz 
Cumhuriyeti olmak 
üzere 5 Ülkeden 200 
dansçı katıldı. -2

Ortaca ve Dalaman’daki 
emlakçılara bilgilendirme
Vergi Usul Kanununda 
yapılan düzenlemeyle 
birlikte gayrimenkul 
sitelerine satış ve 
kiralama bilgilerini 

Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na bildirme 
zorunluluğu Ortaca’da 
düzenlenen seminerde 
emlakçılara anlatıldı.-3

Dalaman’da 
uyuşturucu 
operasyonu 
1 tutuklama

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlilerince 
yapılan uyuşturucu 
operasyonunda bir kişi 
tutuklandı. -4

Ortaca 
açıklarında 
ayna balığı 
yakalandı

Ortaca açıklarında 
avlanan balıkçı Eysun 
Ekiz bölgede nadir 
görülen Ayna balığı 
yakaladı. -2

Ortaca’da saman 
balyaları yandı

60 saman balyası 
yandı, yakında bulunan 
ağıldaki hayvanlar 
kurtarıldı. -2



Zayi 
Dalyan Kanalında seyir yapan DEMİR KAPTAN 

2012 isimli ticari yat teknemin turizm işletme 
belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Demirtaş Ölmez - Tc.No: 34910074356
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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: 3822 08 TEMMUZ 2022 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Fizyoterapi ve 
beslenme arasında old-
ukça önemli bir ilişki 
vardır çünkü hareket 
sistemini etkileyen 
birçok hastalığın 
özellikle kas,kemik 
ve eklemler üzerinde 
olumsuz etkide 
bulunması fazla kilolar 
nedeni ile ortaya çıkar.
Vücutta taşınması gere-
ken kilo arttıkça,kemik 
ve eklem sistemleri de 
doğru orantılı bir şekil-
de zorlanmaya başlar.
Kemik sistemini 
güçlendirmek,vücudun 
önemli bir yapıtaşı 

olan bu sistemi koru-
mak için tüketilmesi 
gereken kalsiyum 
grubu,her yaşta insan 
için farklı oranlardadır.
Bunun yanında yaz kış 
D vitaminine ihtiyacı 
ihtiyacı olan vücudu-
muzu sağlam bir şekide 
idam ettirmek için 30 
dakikalık yürüyüşler 
oldukça katkıda 
bulunacak,daha güçlü 
eklemlere sahip 
olmayı kolaylaştıra-
caktır.Kalsiyum içeren 
besinler,her yaşta
 aksatılmadan 
tüketilmelidir.

Fizyoterapist Eda Akcabel

FİZYOTERAPİ VE BESLENME

Kurban bayramını 
diğer günlerden ayıran 
nokta et tüketim sıklığı 
ve miktarının artması. 
Benim önerim; kurban 
bayramında da sağlık 
beslenme ilkelerine 
uygun,uygun porsiyonda 
yeterli ve dengeli beslen-
meye devam etmeniz.
Kurban Bayramında 
Nelere Dikkat Etmeli-
yim?
•Kırmızı et iyi bir 
protein kaynağı olup 
demir, çinko, B gurubu 
vitaminler ve A vitamini 
açısından zengindir.
Kırmızı etin doymuş 
yağ ve kolesterol oranı 
yüksektir.

•Kurban bayramında en 
sık yapılan hatalardan 
biri etin hiç bekletil-
meden tüketilmesidir.  
Hazımsızlık ve mide 
sorunlarıyla karşılaşmak 
istemiyorsanız kur-
ban etini en az 24 saat 
bekletmenizi öneriyo-
rum.
•Daha sonra tüketilmek 
için saklanacak etler 
küçük parçalara ayrılıp 
kuşbaşı ya da kıyma 
şeklinde tek pişirimlik 
miktarlarda buzdolabı 
poşetlerinde saklamanızı 
öneriyorum. Buzdolabın-
da -2 santigrat derecede 
1-2 hafta, derin dondu-
rucularda -18 santigrat 

derecede daha uzun süre 
saklayabilirsiniz.
•Pişirmek için 
buzdolabından çıkarılan 
etler buzdolabının alt 
rafında çözdürülüp 
çözünen et hemen pişir-
ilmelidir. Çözünen ete 
tekrar dondurma işlemi 
uygulanmamalıdır.
•Et doğrama ve hazır-
lama işlemi yaptığınız 
kesme tahtasında çiğ 
sebze ve meyve doğran-
mamalıdır.
•Pişirme yöntemi olarak 
etlere yağ ilavesiz ızga-
ra, haşlama, fırınlama 
işlemi uygulanabilir. 
Kızartılmış etleri tercih 
etmemeye çalışın.
•Geleneksel kurban 
bayramı yemeği kavur-
malara tereyağı ,marga-
rin, iç yağı ilave etmeden 
etleri kendi yağında ve 
suyunda pişirme çalışın.

Sebzelerle de renklendi-
rebilirsiniz!
•Bir diğer geleneksel 
kurban bayramı kültürü 
mangal! Burada dikkat 
etmeniz gereken etin 
ateşe çok yakın olma-
ması ve kömürleşmeme-
sidir. Bu durum vitamin 
kayıplarına yol açabilir.
•Et yanında kola, gazoz 
gibi asitli içecekler 
yerine ayran/yoğurt gibi 
sağlıklı içecekler tüket-
meye çalışın.
•Demir emilimini arttır-
mak için et tüketiminin 
yanında C vitamini 
açısından zengin salata/
sebze tüketmeye çalışın.
•Kurban bayramında da 
günlük su tüketiminize 
dikkat edin ve en az 
2.5-3 litre su tüketmeye 
çalışın. 
•Gittiğiniz bayram zi-
yaretlerinde de tercihiniz 

hamurlu şerbetli tatlılar 
yerine sütlü tatlılar ola-
bilir Meyve suyu, gazoz, 
kola gibi içecekler yerine 
de bitki çayları, ayran 
tercih etmeye çalışın.
Kısaca; kurban 
bayramında da sağlıklı 
beslenmeye devam 
ediyoruz.Güne hafif bir 
kahvaltıyla(yulaf ezme-
si+yoğurt+meyve) başla-
nabilir.Öğle yemeğinde 
avuç içi kadar yağsız et 
yanında salata gurubu ve 
bulgur pilavıyla tercih 
edilebilir.Akşamda 
tercihiniz lif alımınızı 
arttıracak sebze yemeği 
ya da kurubaklagil grubu 
yanında da yoğurt/kefir 
tercih edebilirsiniz.Her 
gün en az 30 dakika tem-
polu yürümeye çalışın.
O zaman bayramda da 
sağlıklı beslenmeye 
devam! 

KURBAN BAYRAMINDA 
BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

ESAS NO : 2022/278 Esas
KARAR NO : 2022/223
Davacı MEHMET KOŞAR aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; Davanın  KABULÜ ile; 
Muğla İli Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi/
Köyü cilt no:3, hane no:59, bsn:24’te nüfusa 
kayıtlı, Salih ve Durdane oğlu 21/11/1985 
Dalaman doğumlu 35498044434 T.C. Kimlik 
numaralı Mehmet KOŞAR’ın “Mehmet” olan 
isminin “Mehmet Emre” olarak, “KOŞAR” olan 
soyadının “YILDIZ” olarak değiştirilmesine ve 
“Mehmet Emre YILDIZ” olarak nüfusa kayıt ve 
tesciline, karar verildi. İlan olunur.

Basın: 1657901Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Ortaca’da çıkan yangında 
60 saman balyası 
yanarken, balyaların 
yakınında bulunan 
ağıldaki hayvanlar zarar 
görmedin kurtarıldı. 
Ortaca’nın Çaylı 
Mahallesi 408 Sokak’ta 
bulunan saman balyaları 
yandı. Öğle saatlerinde 
saman balyaların 
yandığını gören 
vatandaşların ihbarı 

üzerine Ortaca İtfaiye 
Grup Amirliği Ekipleri 
olay yerine gelerek 
müdahalede bulundular. 
Hayvanların zamanında 
tahliye edildiği yangın 
yoğun uğraşlar sonucu 
söndürülürken, yangında 
60 adet saman balyası 
kullanılamaz hale 
geldi. Yangın ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
- Cihat Cura

Saman balyaları yandı

Ortaca açıklarında 
avlanan balıkçı Eysun 
Ekiz bölgede nadir 
görülen Ayna balığı 
yakaladı. Nesli tükenme 
tehlikesinde olan balığı 
yakalayan balıkçı, 
denize bıraktı. Çok nadir 
görülen ve yaklaşık 10 
kilogram ağırlığında 
olan deniz canlısını 
yakalayan balıkçı, 
tekrar denize bıraktı. 
Uzun süredir bölgede 
balıkçılık yaptığını 
anlatan Ekiz, genelde 
trança, mercan gibi 
balıkları yakaladıklarını 
zaman zaman da oltaya 
ayna balığı gibi deniz 
canlılarının takıldığını 
belirtti. 
AYNA BALIĞI
Güneş balığı olarak 
da bilinen ay balığı, 
Molidae familyasına ait 
balık türüdür. Vücutları 
basık ve oval şekildedir. 

Boyları 3 metre 
uzunluğa ulaşabilir. 
Derisi 15 santimetre 
kalınlığındadır, 
İspermeçet balinasından 
sonra bütün 
organizmalar içinde en 
kalın deriye sahip canlı 
olma özelliğini taşır. Bu 
kalın derisinin üzerinde 
50 civarı değişik 
parazit türü ve çeşitli 
mikroorganizmalar 
yaşar. Vücutları, balon 
balığında ve bazı diğer 
Tetraodontiformes 
takımına ait balıklarda 
görülen tetrodotoksin 
zehirini üretebilir.
- Cihat Cura

Ortaca açıklarında 
ayna balığı yakalandı

02-03 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilen, 
açılışı 02 Temmuz 
2022 Cumartesi günü 
Ortaca Belediyesi 
önünden kortej yürüyüşü 
ile başlayan Ortaca 
Uluslararası Halk 
Oyunları Festivali 03 
Temmuz 2022 Pazar 
günü sona erdi.
Festival açılışında 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okundu. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, festival 
açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi. 
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, festival 
ile farklı kültürlere ait 
halk oyunlarını ilçe 
halkının tanıma fırsatı 
bulduğunu söyledi. 
Başkan Uzundemir; 
“Halk dansları milletin 
özüdür sözünden yola 
çıkarak bu kültür 
şölenini yaşamanın 
mutluluğu içindeyiz. 
Festivalin farklı 
kültürlerin bir araya 
gelmesine ve insanların 
barışa doğru daha 
güçlü adımlar 
atmasına vesile 
olacağına inanıyorum. 
Kültürler paylaşıldıkça 

güzelliklerin daha 
da artacağını 
düşünüyorum.” dedi. 
Kuzey Osetiya, 
Güney Osetiya, 
Bulgaristan, Gürcistan 
ve Vladikavkaz 
Cumhuriyeti olmak 
üzere toplamda 5 
Ülkeden 200 dansçının 
katıldığı programda 
dansçılar kültürlerine 
özgü danslar sergilendi.
Etkinlik sonunda 
katılımcı ülkelere 
ve festivale katkı 
sağlayanlara plaket 
takdim edildi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da Uluslararası 
Halk Oyunları Festivali
Ortaca Belediyesi ve Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği 
iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali renkli 
görüntülere sahne oldu. 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, Türkiye’de 2021 
yılında toplam 187 
bin 524 adet ölümlü 
ve yaralanmalı trafik 
kazası meydana gelmiş 
olup 2 bin 422 kişi 
kaza yerinde hayatını 
kaybetmiştir. 
Trafik kazalarının 
birçok sebebi bu-
lunmakla birlikte, 
genellikle sürücüle-
rden kaynaklı kazalar 
yaşanmaktadır. Nitekim 
kaza istatistikleri 
incelendiğinde de trafik 
kazalarının % 95’ten 
fazlasının sürücü ha-
tasından kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. Bu 
noktada, trafik kural-
larının önemi bir kez 
daha ortaya çıkmak-
tadır. Zira hem trafik 
güvenliğinin sağlan-
ması hem de yaşanan 
kazalarda kusurun 
tespitinde ve mahke-
mece takdir edilecek 
cezanın tayininde bu 
kurallar büyük öneme 
sahiptir. Peki, sürücüler 
için trafikte asli kusur 
sayılan haller nelerdir?
Karayolları Trafik 
Kanununun “Trafik 
kazalarında sürücü ku-
surlarının tespiti ve asli 
kusur sayılan haller” 
başlıklı 84. maddesine 
göre, trafik kazalarında 
asli kusur sayılan haller 
şöyle sıralanmıştır:
•Kırmızı ışıklı trafik 
işaretinde veya yetkili 
memurun dur işaretinde 
geçme,
•Taşıt giremez trafik 
işareti bulunan karay-
oluna veya bölünmüş 
karayolunda karşı 
yönden gelen trafiğin 
kullandığı şerit, rampa 
ve bağlantı yollarına 
girme,
•İkiden fazla şeritli taşıt 
yollarında, karşı yönden 

gelen trafiğin kullandığı 
şerit veya yol bölümüne 
girme,
•Arkadan çarpma,
•Geçme yasağı olan 
yerlerde geçme,
•Doğrultu değiştirme 
manevralarını yanlış 
yapma,
•Şeride tecavüz etme,
•Kavşaklarda geçiş 
önceliğine uymama,
•Kaplamanın dar 
olduğu yerlerde geçiş 
önceliğine uymama,
•Manevraları düzenley-
en genel şartlara 
uymama,
•Yerleşim birimleri 
dışındaki karayolunun 
taşıt yolu üzerinde, 
zorunlu haller dışında 
park etme veya durakla-
ma ve her durumda ger-
ekli tedbirleri almama,
•Park için ayrılmış 
yerlerde veya taşıt yolu 
dışında kurallara uygun 
olarak park edilmiş 
araçlara çarpma,
Araç sürücülerinin 
yukarıda sayılan hal ve 
hareketlerden biri-
ni işlemesi halinde; 
meydana gelen kazadan 
birinci derecede yani 
asli sorumlulukları 
söz konusu olacaktır. 
Bununla birlikte, trafik 
kazasına birden fazla 
araç karışmış olabilir 
veya kazada yayanın 
da kusuru olabilir. 
Dolayısıyla kusur 
oranları belirlenirken 
ve mahkeme sonu-
cunda hakkaniyetli bir 
karar verebilmek için 
tüm faktörler bir arada 
değerlendirilmelidir. 
Kazaya karışan 
sürücülerin ise kaza 
tespit tutanağındaki ilk 
tespitleri ve sonrasında 
mahkeme aşamasında 
alınan kusur raporlarını 
önemle takip etmesi 
gerekmektedir. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

TRAFİKTE ASLİ KUSUR 
SAYILAN HALLER NELER?
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Resmi Gazete’de 
yayımlanan “538 Sıra 
No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği” ile aracı 
hizmet sağlayıcıları, 
sosyal ağ sağlayıcıları 
ve yer sağlayıcılarına, 
yayımlanmasına 
aracılık ettikleri taşınır 
ve taşınmazlar ile 
mal ve hizmetlerin 
alınması, satılması veya 
kiralanmasının temin 
edilmesine yönelik 
olarak internet ortamında 
verilen ilanlara ilişkin 
olarak devamlı bilgi 
verme zorunluluğu 
getirildi. Söz konusu 
Tebliğ, Resmi Gazete’de 
yayımlandığı 31.05.2022 
tarihi itibariyle yürürlüğe 
girdi. 
Muğla Emlak 
Danışmanları Esnaf 

Odası, emlak sektöründe 
faaliyet gösteren 
üyelerinin cezalı duruma 
düşmemesi için, Muğla 
Vergi Dairesi Başkanlığı 
işbirliğinde, Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası 
(MUTSO) Ortaca 
Temsilciliğinde kapsamlı 
bir bilgilendirme 
toplantısı düzenledi.
Toplantıya, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Muğla Emlak 
Danışmanları Esnaf 
Odası Ziya Ercan, Muğla 
Vergi Dairesi Başkanlığı 
yetkilileri ve bölgede 
faaliyet gösteren emlak 
danışmanları katıldı. 
Vergi Dairesi yetkilileri 
düzenlemeye ilişkin 

kapsamlı bilgiler verdi.  
Emlak sektörü üyeleri 
toplantıya yoğun ilgi 
gösterdi.
Tebliğe göre elektronik 
ticaret için aracılık 
hizmeti verenler, sosyal 
ağ siteleri ile internet 
ortamındaki içerikler 
için yer sağlayanlar 
üzerinden verilen 
ilanlara ilişkin Gelir 
İdaresi Başkanlığına 
bildirimde bulunması 
zorunlu olacak.
Taşınır ve taşınmazlar 
ile mal ve hizmetlerin 
alınması, satılması 
veya kiralanmasının 
teminine yönelik verilen 
ilanların yayımlanmasına 
aracılık eden hizmet 
sağlayıcıları, sosyal 
ağ sağlayıcıları ile yer 
sağlayıcılar, söz konusu 

ilanlara ilişkin aylık 
dönemler halinde Gelir 
İdaresine Başkanlığına 
bilgi verecek.
Söz konusu bilgiler 
arasında ilanın 
yayımlandığı internet 
adresi, ilanı veren 
kişilerin adı ve soyadı, 
unvanı, TC kimlik 
numarası, vergi kimlik 
numarası, iş yeri adresi, 
ilan verenler adına 
gerçekleştirilen satış/
tahsilat tutarı ile GİB 
tarafından belirlenecek 
diğer detaylar yer alacak.
GİB, ilana konu 
edilen gayrimenkule 
ilişkin daha detaylı 
bilgi verilmesini de 
isteyebilecek.
Yükümlülüğü yerine 
getirmeyenlere ceza 
kesilecek

Diğer taraftan 
vatandaşlar da GİB’e 
bildirilmesi gereken 
bilgileri, ilanların 
yayınlandığı sitelere 
vermek zorunda olacak.
İlk bildirim, haziranda 
ilk kez verilecek ilanlar 
için 1 Ağustos’a kadar, 
halen yayında olanlar 
için ise 31 Ağustos’a 
kadar yapılacak. Sonraki 
süreçte de her bir aydaki 
ilanlara ilişkin bildirim, 
izleyen ayın sonuna 
kadar gerçekleştirilecek.
Öte yandan bildirim 
yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenler ile eksik 
veya yanıltıcı bilgi 
verenlere yönelik ceza 
kesilecek.
- Berkay Göcekli

Ortaca ve Dalaman’daki 
emlakçılara bilgilendirme
Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte gayrimenkul sitelerine satış ve kiralama bilgilerini Gelir 
İdaresi Başkanlığı’na bildirme zorunluluğu Ortaca’da düzenlenen seminerde emlakçılara anlatıldı.

Kabotaj Kanunu’nun 
kabulünün 96. yıl 
dönümü dolayısıyla 
Dalyan Mahallesinde 
kutlamalar yapıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından suya çelenk 
bırakıldı. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir konuşma 
yaptı. Yapılan yüzme 
yarışları, su altında 
hazine sandığı bulma 
yarışması ve yağlı direk 
yarışması yapıldı. Yerli 
ve yabancı turistlerin 
beğenisini toplayan 

yarışmaların sonunda 
dereceye girenlere 
çeşitli hediyeler verildi. 
Etkinliğe katkıda 
bulunanlara plaket 
verildi. Kapitülasyonlar 
ile yolcu ve yük 
taşıma yabancılara 
verilmişti. Daha önce 
kanunla yabancılara 
verilen haklar, Türkiye 
adına geri alındı. 
Kapitülasyonlar ile 
verilen haklar geri 
alındı. Bu nedenle 
her yıl 1 Temmuz 
gününü Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı olarak 

kutluyoruz. Kabotaj 
yasası ile amaçlanan 
Türk denizciliğini 
gelişmesi ve ülkemizin 
güvenliği ile refahının 
arttırılmasıdır. 
Tarihimizde iz 
bırakan tüm denizci 
kahramanlarımızı 
saygıyla anıyorum. 
Ruhları şad olsun.” dedi.
Programa, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, AK Parti 
İl Başkanı Kadem 
Mete, AK Parti Ortaca 
İlçe Başkanı Hakan 
Fevzi İlhan, MHP 

Ortaca İlçe Başkanı 
Kaan Çakır, Protokol 
Üyeleri, yarışmacılar ve 
vatandaşlar katıldı. 
- Berkay Göcekli

Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
Ortaca’da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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035 GM NU LI ER KOĞUŞ BİNASI KOĞUŞ KAPI ONARIMLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU 
ÜRETİMİNİN KAPASİTE ARTTIRIMI 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    : 2022/683471
1-İdarenin
a) Adı    : HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
      MSB BAĞLILARI
b) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2527925258 - 2527925402
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) adı    : 035 GM NU LI ER KOĞUŞ BİNASI KOĞUŞ KAPI ONARIMLARI 
                  VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU ÜRETİMİNİN KAPASİTE 
        ARTTIRIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 20.07.2022 - 13:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (C) SIHHİ TESİSAT VE 
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II.GRUP:ISITMA-SOĞUTMA,HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSAT 
İŞLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA TANIMLANAN  
İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, 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.

035 GM NU LI ER KOĞUŞ BİNASI KOĞUŞ KAPI 
ONARIMLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU 

ÜRETİMİNİN KAPASİTE ARTTIRIMI
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
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Güneyege  gazetesi 
ailesine katılıp, sizler ile 
buluşmamın 10. Yılı ve 
11. Yıla ilk adımlar.. 
Bu güzel  aileye beni 
davet edip, sizlerle kucak-
laştıran çok değerli Salih 
Cura beye ve Güneyege 
gazetesi ailesine çok 
teşekkür ederim. Ben  Sa-
lih bey diye yazdım ama 
kendisine ağabey diye 
hitap ederim. Gazete de 
yazmaya başlamadan çok 
önceleri kendisi ile tanışır 
ve kendisine ağabey diye 
hitap ederdim ve aynen 
hukukumuz bu gün de 
devam etmektedir. Beni 
yakın tanıyanlar bilirler 
ki ben kolay kolay hiçbir 
kimseye ağabey diye hitap 
etmem. Bir kişiye ağabey 
diyorsam eğer gerçekten 
ağabey gibi gördüğüm 
ve değer verdiğimdendir. 
Salih Cura ağabeyim ile 
kan ve soy bağım olmasa 
da o benim son nefesime 
kadar gerçek bir ağabeyim 
olarak ilişkimiz devam 
edecektir…Kendisi vatan-
sever ve ülke sevdalısı bir 
vatan evladıdır..
FETÖ yandaşlarının  
kirli yüzü açığa çıkmadan 
önce, AKP teşkilatları 
içinde güçlü ve nüfuzlu 
olup, sözlerinin geçtiği 
zamanlarda vatansever 
ve memleket sevdalısı 
idarecileri birer birer 
komplolar kurarak, görev 
yerlerinden uzaklaştırıp, 
kendi yandaşlarına alan 
açarak, kadrolaştıkları bir 
dönemde , sevgili Salih 
Cura dışında,  kadroların-
dan edilen ,milliyetçi ve 

vatansever idarecilere 
sahip çıkan başka bir 
kimse olmadı.. AKP 
Teşkilatlarının siyasi 
gücünü kullanan ve milli-
yetçi, vatansever kadrolara 
zulüm eden FETÖ yan-
daşlarına karşı, vatan-
severlerin tek sığındığı 
liman sevgili Salih Cura 
ve Güneyege gazetesiydi. 
Zulme uğramış, iftiralara 
ve komplolara  maruz 
kalmış, soruşturma üstüne 
soruşturmalar geçirmiş, 
sürgünlere gönderilmiş, 
mahkemeden mahke-
meye koşmak zorunda 
bırakılmış, en önemlisi 
aileleri, çocukları maddi 
ve manevi yıkım yaşamış 
bu vatan evlatlarının yürek 
yangınına su, kimsesi-
zliğine kimse , çaresi-
zliklerine çare olmuş, 
yalnız değilsiniz demiştir..
Kirli ayak oyunları ile 
zulüm yaşatılan vatan 
evlatları, Salih Cura 
sayesinde moral bulup, 
direnme ve mücadele etme 
azmini yakalamışlardır. 
KENDİSİ BİZLER İÇİN 
İŞTE BU NEDENLE 
ÖNEMLİDİR.. Yıkıl-
madıysak, yok olmadıy-
sak, pes edip, vazgeç-
mediysek, devletimize ve 
milletimize küsmediysek 
ve DİRENEBİLDİYSEK 
bunu Başta Salih ağabey 
olmak üzere birkaç KOCA 
YÜREKLİ İNSANA 
BORÇLUYUZ..
En kötü zamanımız da 
ve yalnız bırakıldığımız 
anlarda bizlerin yanında 
oldu. Bizlerin ağabeyi, 
bizlerde onun kardeşleri-

yiz. Son nefese kadar da 
hukukumuz , sevgimiz, 
saygımız bu çizgide de-
vam edecektir..
Beni Güneyege  gazete-
sinde  yazmaya davet 
ettiğinde hiç düşün-
meden bunu bir görev 
kabul ettim. Tek kor-
kum ise yazdıklarım ile 
Salih ağabeyi mahcup 
eder miyim, gazeteye 
sıkıntı yaşartır mıyım 
korkusunun dışında 
yüreğim de tek bir tered-
düt yoktu. Bu konuda da 
o bana, benden daha çok 
inandı ve güvendi. İyi ki 
beni bu camiaya dahil etti. 
İyi ki sizlerle buluşturup, 
kucaklaştırdı.
Kendisine çok ama çok 
teşekkür ediyorum. Kötü 
günümüz de bizleri yalnız 
bırakmayan bu güzel insan 
ve Güneyege  gazetesinin 
bana ihtiyacı kalmadığı 
güne kadar , elimden 
geldiğince ailem olarak 
gördüğüm gazetemizin 
başarısı için emek harca-
maya devam edeceğim..
Yazacak ve söyleyecek o 
kadar çok şey var ki bu 
sütunlara maalesef açık 
ve seçik yazamıyorum.  
Duygu yüklüyüm ve  
onuncu yıl münasebeti 
ile Salih Cura ağabeyime 
hislerimi ifade etmek 
istedim. İyi ki var ve 
iyi ki hayatımız da, iyi 
ki yüreğimize dokun-
du. Teşekkürler sevgili 
ağabeyim Salih Cura..
Geç kalmış  bir teşekkür 
ve aramızda hiç konuşul-
mamış olan konular  ve 
senin bizlere zor günler-
imizde ki büyük desteğin..  
SON NEFESE KADAR 
UNUTMAYACAĞIZ . 
Dostluğumuz  daim olsun 
inşallah…

Sezgin Yıldırım

GÜNEYEGE GAZETESİNDE 
ON YIL..

www.guneyege.net - www.guneyege.com.tr / 0 252 282 36 66 - 0 542 610 70 72

Edinilen bilgiye göre; 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
elinde yüklü miktarda 
satışa hazır uyuşturucu 
madde olduğu bilgisine 
ulaştıkları B.Ç., isimli 
şahsa yönelik Dalaman 
ilçesinde operasyon 
başlattı. Şahsın aracında 
ve ikametinde yapılan 

arama sonucu satışa 
hazır durumda yüklü 
miktarda esrar maddesi, 
metamfetamin maddesi 
ve kenevir bitkisi 
ele geçirildi. Şahıs 
uyuşturucu madde imal 
ve ticareti suçundan 
gözaltına alındı. 
Şahıs İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
tamamlanan 

işlemlerinin ardından 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevki 
edildi. B.Ç., çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliğince uyuşturucu 
ticaretine yönelik 
mücadelenin tüm hızı ile 
devam edeceği bildirildi.
- Cihat Cura

Dalaman’da uyuşturucu 
operasyonu 1 tutuklama
Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince 
yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. 
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Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
iş birliğiyle kurulan 
toprak, bitki ve su analiz 
laboratuvarında yapılan 
analizler sayesinde 
üreticiler gübre tasarruf 
sağlıyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve Muğla 
Sıtkı Koçman 
Üniversitesi iş birliği ile 
2015 yılında tarımsal 
amaçlı toprak, bitki 
ve sulama suyu analiz 
laboratuvarı kurulmuştu. 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş  
laboratuvarın 4 yetki 
belgesi bulunuyor.
Laboratuvarda üreticiler 
tarafından getiren 
örneklerde tarımsal 
amaçlı sulama suyunda 

12, toprakta 15, bitkide 
13 parametre analiz 
yapılmakta.  Bu analizler 
sonucunda ürüne göre 
hangi gübreyi, hangi 
miktarda ve hangi zaman 
aralığında kullanmaları 
gerektiğine dair bilimsel 
rapor olarak hazırlanıyor. 
Tarımsal amaçlı toprak, 
bitki ve sulama suyu 
analiz laboratuvarında 
bu güne kadar 9771 adet 
toprak, 4632 adet bitki, 
533 adet su ve (genel 
toplam; 14 936)  160 adet 
organik gübre analizleri 
gerçekleştirildi.Tarımsal 
amaçlı toprak, bitki 
ve sulama suyu analiz 
laboratuvar sorumlusu Dr. 
Öğretim Üyesi Nureddin 
Öner “Tam donanımlı 
laboratuvarımızda toprak 
ve bitki analizlerini 
gerçekleştiriyoruz. 

Analizler sayesinde 
üreticimize ürüne göre 
hangi gübreyi, hangi 
miktarda ve hangi zaman 
aralığında kullanmaları 
gerektiğine dair bilimsel 
rapor veriyoruz. 
Böylelikle toprak ve bitki 
analizi yaptıran üreticimiz 
yüksek rakamlara çıkan 
gübre fiyatlarından 
tasarruf sağlamış 
oluyor. Hizmet amacıyla 
kurulan laboratuvarımız 
maliyetlerine yakın 
ücretle analiz 
yapmaktadır. 2022 tarihi 
itibariyle toprak, bitki 
ve su analiz fiyatlarımız 
KDV dahil 85 TL’dir. 
Birçok laboratuvarda 
bu analizlerin fiyatı 
150 ile 450 TL arasında 
değişmektedir” dedi.
- Bülten

Toprak ve Bitki Analizi Yaptıran 
Üretici, Gübreden Tasarruf Ediyor
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Kurulduğu günden 
bu yana tarım ve 
hayvancılığa destek 
veren Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Milas 
Belediyesi ve Milas 
Ziraat Odası ile birlikte 
ürettiği 55 ton danelik 
yem ve 50 ton saman 
balyasını üreticilere 
dağıttı. Büyükşehir 
Belediyesi böylece 
üreticilere yaklaşık 
1 milyon 300 bin TL 
değerinde kaba yem 
desteği sağladı.
Büyükşehir Belediyesi, 
2150 hayvana sağlanan 
kaba yem desteğinin yanı 
sıra üreticilerin kendi 
ürettiği sütleri hijyenik 
ortamda saklayabilmeleri 
ve katma değerinin 
artması amacıyla Savran 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’ne 5 ton 
kapasiteli süt soğutma 
tankı desteklemesinde 
bulundu. 
Milas’ın Savran 
Mahallesinde düzenlenen 
kaba yem dağıtım 
törenine Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, CHP Muğla 
İl Başkanı Adem 
Zeybekoğlu, CHP Muğla 
Milletvekili Suat Özcan, 
Milas Belediye Başkanı 
Muhammet Tokat, CHP 
Milas İlçe Başkanı Tüze 
Çetinkaya, Milas Savran 
Kooperatif Başkanı 
Hasan Hüseyin Demirci, 
Milas Ziraat Odası 
Başkanı İsmail Atıcı, 
Savran Mahalle Muhtarı 
İsmail Avcı ve kooperatif 
üyeleri ile üreticiler 

katıldı. 
KOOPERATİF 
BAŞKANI HÜSEYİN 
DEMİRCİ, “YEM 
FİYATLARININ BU 
KADAR ARTTIĞI 
BİR DÖNEMDE 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYEMİZİN 
BU DESTEĞİ ÇOK 
ÖNEMLİ” 
Kaba yem dağıtım 
töreninde konuşan Milas 
Savran Kooperatif 
Başkanı Hasan Hüseyin 
Demirci “Büyükşehir 
Belediyemiz 
kooperatiflerimize 
büyük destek veriyor. 
Büyükşehir Belediyemiz 
bizlere 5 ton kapasiteli 
süt soğutma tankı desteği 
sağladı. Bu sayede 
sütümüzü çoğalttık. Yem 
bitkisi ve saman balyası 
desteği aldık. Girdilerin 
çok yüksek olduğu bu 
dönemde belediyemizin 
bizlere verdiği destek 
çok önemli. Kooperatif 
olarak şarküteri açarak, 
mandıra kurarak 
kooperatifimizi daha 
da ileri götüreceğiz. 
Hep birlikte daha güzel 
günler göreceğiz” dedi. 
ZİRAAT ODASI 
BAŞKANI ATICI, 
“ÇİFTÇİLERİMİZ 
SIKINTILI BİR 
SÜREÇTEN GEÇİYOR, 
BU DESTEKLER ÇOK 
ÖNEMLİ”
Milas Ziraat Odası 
Başkanı İsmail Atıcı ise 
“Büyükşehir Belediyesi 
ile kurulduğu günden bu 
güne birçok çalışmaya 
ortak imza attık. 
Büyükşehir Belediye 

Başkanımız gerek 
kooperatiflere gerekse 
ziraat odalarına verdiği 
desteği hiç kesmedi. Son 
olarak bu birlikteliğimiz 
kaba yem üretimiyle 
devam etti. Tarımsal 
girdilerde ki pahalılık 
üreticimizin önünü 
kesiyor. Çiftçilerimiz 
çok sıkıntılı bir süreçten 
geçiyor. Kooperatifler ve 
birlikler desteklenmesi 
gereken kurumlar. 
Savran’da bulunan 
kooperatifimiz her 
geçen gün büyümeye 
devam ediyor. 
Üreticilerimize desteğini 
hiç esirgemeyen başta 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Dr. Osman Gürün’e 
ve Milas Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Tokat’a teşekkür ederim” 
dedi. Milas Belediye 
Başkanı Muhammet 
Tokat “ Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza 
yürekten teşekkür etmek 
istiyorum. Belediyelerin 
tarımla ilgili alanlarda da 
etkin faaliyet göstermesi 
gerektiği fikri ve mayası 
Muğla Büyükşehir 
Belediyemizden 
çıktı.  Üretmek ve 
üretime destek vermek 
zorundayız. Üretime 
destek vermeye devam 
edeceğiz. Beraber 
yol yürüdüğümüz, 
Büyükşehir 
Belediyemize, 
Ziraat Odamıza, 
tük kooperatif ve 
birliklerimize yürekten 
teşekkür ediyorum. 
Muğla Büyükşehir 

Belediyemizle birlikte 
belediyelerimizin kendi 
arazilerinde, kendi 
imkânlarıyla ürettiği 
kaba yem dağıtımı 
gerçekleştiriyoruz” dedi.
BAŞKAN GÜRÜN, 
“TARIM, EN BÜYÜK 
ÖNCELİKLERİMİZ 
ARASINDA”
Muğla’nın verimli 
topraklarıyla önemli 
bir tarım kenti olduğu 
belirten Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, üretimde 
yükselen maliyetlerin 
çiftçilerin belini 
büktüğünü ve bunun 
biran önce ortadan 
kaldırılması için gereken 
tarım politikalarının 
hayata geçirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Üretimde kadının 
rolünün büyük olduğunu 
belirten Başkan 
Gürün,   “Tarımda 
kadın emeğine, kadının 
gücüne güveniyoruz. 
Toprağına sahip çıkan 
kadınlarımız oldukça 
gelecekle ilgili bir endişe 
taşımıyorum. Milas’ımız, 
Muğla genelinde en fazla 
büyükbaşa sahip ilçemiz.  
Milas Belediye’miz, 
kooperatifimiz ile 
işbirliği yaparak yaklaşık 
340 dönüm araziye yem 
bitkisi ekimi yaptık ve 
bugün elde ettiğimiz 
kaba yem ve danelik 
yemi üreticilerimize 
dağıtıyoruz. Tarımdaki 
ekonomik koşullar 
nedeniyle zor durumda 
olan üreticimize destek 
olarak onların üretimde 

kalmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bu destekle 
yaklaşık 1 milyon 
300 bin TL değerinde 
bir katkı sağlamış 
oluyoruz. Önümüzdeki 
yıl 340 dönüm araziyi 
600 dönüme çıkararak 
desteğimiz devam 
edecek.  Büyükşehir 
olduğumuzdan beri tarım 
önceliğimiz. Atatürk’ün 
“Milli ekonominin 
temeli tarımdır” 
öngörüsünün ne kadar 
doğru olduğunu bilerek 
hareket ediyoruz. Tarım 
laboratuvarları, yerel 
tohum merkezi, meyve 
sebze kurutma tesisi, 
kooperatif desteklemeleri 
ve daha birçok hizmetle 
üreten bir Muğla için 
çabalıyoruz. Özellikle 
kooperatiflerimize 
destek veriyoruz ve güç 
birliği yapıyoruz. Sadece 
et, süt değil et ve süt 
ürünlerinin üretimini 
de teşvik ediyoruz. 
Markalaşmamız, 
birlikte üretmemiz 
gerekiyor. Çok yakında 
“Kooperatifler Birliği” 
kuruluşu içinde adımlar 
atacağız. Üretim kazanca 
dönüşecek, katma değeri 
yüksek ürünlere gençler 
toprağına dönecek. 
Kırsal ve kıyısal birlikte 
gelişecek. Muğla tarım, 
hayvancılık, turizm ve 
kültür kenti. En büyük 
zenginliği de sevgi, 
hoşgörü ve güler yüzü 
benimsemiş insan 
zenginliği. Birbirimize 
güvenelim, umutlu 
yarınlara birlikte 
yürüyelim” dedi. -Bülten

Büyükşehir Belediyesinden Üreticiye 1 
Milyon 300 Bin TL Değerinde Yem Desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’lı üreticilere 1 milyon 300 bin TL değerinde kaba yem dağıtırken 
bunun yanı sıra 5 ton kapasiteli “süt soğutma tankı” desteklemesinde bulundu. 

Basın İlan Kurumu’nun 
Mayıs 2022 Genel Kurul 
Toplantısında kabul 
edilen Resmi İlan ve 
Reklamlar ile Bunları 
Yayınlayacak Süreli 
Yayınlar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, Resmi 
Gazete’nin 6 Temmuz 
2022 tarihli ve 31888 
sayılı nüshasında 
yayımlandı.Yönetmeliğin 
4, 5, 7, 9, 29, 73, 82, 103, 
104 ve 109. maddelerinde 
yapılan değişiklik ile ek 
gösterge uygulamasından 
yararlanan gazetelerin 
yüzölçümü ile dergilerin 
asgari yüzölçümleri 
yeniden belirlenirken; 
dijital pano kullanımının 
görünürlüğü artırıldı, 
gazetelerin sosyal ağları 
üzerinden ek gösterge 
almaları sağlandı. Söz 
konusu değişikliklerle 
Yönetmelik, 
Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine de 
uygun hale getirilmiş 
oldu.
DİJİTAL PANO 
GÖRÜNÜR YERDE 
BULUNACAK
Basın İlan Kurumu, 
2016 yılında mevzuatta 
yaptığı değişiklikle resmi 
ilanların gazetelerin 
kendilerine ait internet 
haber sitelerinde 
yayınını zorunlu kılmış; 
uygulama ile resmi 
ilanların daha çok kişiye 
ulaşması sağlanmıştı.
Yeni düzenleme ile resmi 
ilanların ön izlemesinin 
gösterildiği ve ilan.gov.
tr’ye yönlendirme içeren 
dijital pano (widget) 
uygulamasının gazetelere 
ait internet haber 
sitelerinin ana sayfasında 
görünür bir şekilde yer 
alması zorunlu hale 
getirildi.
EK GÖSTERGE 
VE YÜZÖLÇÜMÜ 
ŞARTLARI DEĞİŞTİ
Yönetmeliğin 73. 
maddesi gereğince ek 
gösterge uygulamasından 
yararlanan gazetelerde 
aranılan 4,50 metrekare 
yüzölçümü 3,75 
metrekareye indirildi. 
103. maddedeki yalnız 

resmi reklam yayınlayan 
gazete ve dergiler için 
asgari 1,60 metrekare 
olan yüzölçümü ise, 1,50 
metrekare olarak yeniden 
belirlendi.
RESMİ İLANLAR 
GAZETELERİN 
SOSYAL AĞLARINDA
Dijital dönüşümüne 
yönelik yürüttüğü 
çalışmalar ile özellikle 
yerel gazetelerin 
internet haber sitelerinin 
etkin yayın yapmasını 
sağlayan ve resmi 
ilanların görünürlüğünü 
artıran Basın İlan 
Kurumu, resmi ilanların 
yayınladığı mecralar 
arasına gazetelerin 
sosyal ağlarını da ekledi.
Basın İlan Kurumu, 
Temmuz 2022’de 
yaptığı incelemede 
resmi ilan yayınlayan 
961 gazeteden 557’sinin 
en az bir sosyal medya 
hesabının bulunduğunu; 
508 gazetenin Facebook, 
398 gazetenin Twitter, 
142 gazetenin Instagram, 
8 gazetenin Linkedin, 
196 gazetenin ise 
Youtube hesabı olduğunu 
tespit etti. Yaklaşık 70 
milyon takipçisi bulunan 
gazetelere ait sosyal 
ağların, resmi ilanların 
görünürlüğünü artırmada 
ve şeffaflığı sağlamada 
büyük rol oynayacağı 
değerlendirilerek 
Yönetmeliğin 73 ve 
82. maddelerinde 
değişikliğe gidildi. 
Buna göre, ilan.gov.
tr’de yayınlanan resmi 
ilanları haberleştirerek 
internet haber 
sitelerinde ve sosyal ağ 
hesaplarında duyuran 
gazeteler, ek gösterge 
alarak daha fazla resmi 
ilan yayınlama hakkı 
kazanırken resmi 
ilanların ulaştığı kişi 
sayısı artacak 
Diğer taraftan bu 
gazeteler, sosyal ağ 
hesaplarında Basın 
Ahlak Esaslarına 
aykırı davranışlarda 
bulunmaları halinde, ek 
gösterge uygulamasından 
en fazla iki aya kadar 
yararlanamayacak.

Resmi İlanlar Gazetelerin 
Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde yapılan 
düzenleme ile sosyal ağ hesaplarından resmi 
ilanların duyurusunu yapan gazetelere ek 
gösterge verilmesinin önü açıldı. Böylece 
resmi ilanlar, fiziki gazete ve internet sitesinin 
dışında sosyal ağlar üzerinden 70 milyona 
yakın takipçiye ulaşacak.
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Bayramlar
Mutlu 

ALİM
UZUNDEMİR

ORTACA BELEDİYE BAŞKANI

alimuzundemir | ortacabelediyesi

Sevdamız 

ALİM UZUNDEMİR
ORTACA BELEDİYE BAŞKANI

KURBAN 
BAYRAMINIZ 
MÜBAREK OLSUN

Muğla Süper Amatör 
Lig temsilcisi Ortaca 
Belediyespor yeni 
sezon öncesi transfer 
çalışmalarına hız verdi. 
Çalışmalar kapsamında, 
uzun yıllar kulübe 
hizmet eden Mehmet 
Yıldız, Semihcan 

Aslan ve Ozan Öztürk, 
gelecek sezon Ortaca 
Belediyespor’un teknik 
kadrosunu oluşturacak. 
Ortaca Belediyespor’u 
geçtiğimiz yıl şampiyon 
yapan Teknik Direktör 
Mehmet Yıldız ile 
sözleşme yenilendi. 

Ayrıca vefa yılının 
kaptanı Semihcan Aslan 
ve Ortaca’nın başarılı 
file bekçilerinden Ozan 
Öztürk teknik kadroya 
dahil edildi. 
Öte yandan teknik 
kadronun göreve 
başlaması ile transfer 

çalışmaları da hız 
kazandı. Ortaca iç 
transferde teknik ekibin 
raporu doğrultusunda 
Hakan Tice, Yusuf Fırat 
Kaplan, Mert Tabar ve 
Uğur Başyiğit ile yeniden 
anlaşıldı. 
Transfer çalışmaları 

kapsamında orta saha ve 
defansa takviye yapıldı. 
Orta saha Özenç 
Albayrak ile defans 
yonucuları Yılmaz Tuğra 
Kölmük ve Ahmet 
Canpolat transfer edildi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
Evlatlarına Emanet

Muğla Süper Amatör Lig temsilcisi Ortaca Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. 

Tarımın geleceğini gençlerle 
güçlendiren protokol

Tarım ve gıda sektöründe nitelikli insan 
gücü yetiştirmek amacıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında imzalanan iş birliği protokolünün 
basın açıklaması tüm illerde eşgüdümlü 
gerçekleştirildi.
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü  
iş birliğinde “Gelecek 
Tarımda, Tarımın 
Geleceği Gençlerde” 
sloganıyla  123 okul, 9 
Bin 309 öğrenci ve 264 
öğretmeni kapsayan 
çalışmanın basın 
açıklamasını  İl Tarım 
ve Orman Müdürü 
Barış Saylak ile  İl Milli 
Eğitim Müdürü Emre 
Çay gerçekleştirdi. 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak 
konuşmasında Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü ile ortaklaşa  
öğrencilere yönelik 
yapılan çalışmalara 
yer verdi.   Öğrencilere 
yapılan çalışmaları 
geleceğe yapılan 
hizmet olduğuna değinen 
Saylak, protokolü 
“Tarihe not düşülen 
bir protokol” olarak 
tanımladı. Saylak, 
“Muğla il genelinde 
32 bin 583 ilkokul 
öğrencimize yönelik bir 
oyun yazıldı. 

Amacı çocukların 
belleğinde suyun 
önemini, gıdanın ve 
toprağın önemini oyunla 
anlatmaya çalışmaktı. 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile ortaklaşa 2022 
yılının ilk 6 aylık 
sürecinde 9 ilçede 48 
çiftçi eğitim kursu 
gerçekleştirdik. 444 
kadın 678 kursiyere 
sertifikaları verildi. 
Ziraat Bankası’nın 
tarımda gençlerin 
istihdamı için 
finansman kampanyası 
var. Bu konuda da 
bir protokol hazırlığı 
içindeyiz. Banka bu 
krediyi almaları için kurs 
verilmesini istiyor. Onun 
içinde çalışmalarımız 
hızla sürüyor. 
Seydikemer OSB ile 
2500 kişiye istihdam 
sağlanması hedeflerimiz 
arasında. İşte tam bu 
noktada eğitim alan 
gençlerimizi istihdam 
ederek tarıma ve 
sektöre kazandırmayı 
planlıyoruz. “ dedi. 
- Bülten
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BÜYÜKŞEHİR 
EVDE BAKIM VE 
HASTA NAKİL 
HİZMETLERİ İLE 
VATANDAŞLARIN 
YANINDA 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
Evde Bakım ve Hasta 
Nakil Ambulansı ile 
vatandaşların hizmetinde 
olacak. Bayram tatili 
süresince vatandaşların 
talep etmeleri halinde 
her türlü pansuman, 

enjeksiyon, ilaçların 
temini gibi birçok 
sağlık ihtiyacı 
Büyükşehir Belediyesi 
sağlıkçıları tarafından 
karşılanacak. Hasta nakil 

ambulansı ile hastaneye 
gitmesi gereken acil 
hastalar evlerinden 
alınıp muayenesi 
yapıldıktan sonra 
tekrar evlerine 
bırakılacak. 
MUSKİ VE 
İTFAİYE EKİPLERİ 
TEYAKKUZDA 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye ekipleri Kurban 
Bayramı süresince 
oluşabilecek trafik 
kazaları, arama-kurtarma 
operasyonları ve yangın 
gibi afetlere karşı 
görev başında olacak. 
Türlü afet ve tehlikeye 
karşı gerekli eğitim ve 
donanıma sahip olan 
itfaiye ekipleri, bayram 
süresince vatandaşın 
en zor zamanında 
yanlarında olmayı 
sürdürecek. Muğla 
Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MUSKİ) Genel 

Müdürlüğü ekipleri 
de Bayram süresince 
meydana gelebilecek 
hat arızaları ve su 
kesintilerinin önüne 
geçebilmek için tüm 
ilçelerde oluşturduğu 
nöbetçi ekipler ile 24 
saat boyunca teyakkuzda 
olacak.
MEZARLIKLAR 
ZİYARETÇİLERE 
HAZIR 
Büyükşehir belediye 
ekipleri Muğla merkez 
ve ilçelerde bulunan 
mezarlık alanlarında 
Kurban Bayramı 
hazırlıklarını tamamladı. 
Vatandaşların mezarlık 
ziyaretlerini Kurban 
Bayramı’na en yakışır 
şekilde yapabilmelerini 
sağlamak için 
mezarlıklarda yabani 
otların biçilmesi ve 
ağaçların budanma 
işlemleri de tamamlandı.

ZABITA BAYRAM 
İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLERİ ALDI
Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta ekipleri 
tarafından Kurban 
Bayramı öncesinde 
ve bayram süresince 
gerekli tedbirler alındı. 
Bu çerçevede halkın 
sağlığı, huzuru ve 
güvenliği için 24 saat 
görev başında olacak 
olan zabıta ekipleri, 
Kurban Bayramı’nda 
da kesintisiz hizmet 
ile vatandaşın istek 
ve taleplerine karşılık 
verecek. Muğla merkez 
ve ilçelerindeki 
hallerde ve otogarlarda 
ilave tedbirler 
alarak vatandaşların 
seyahatlerinde gerekli 
kolaylıkları sağlayacak 
olan zabıta ekipleri, 
kurban satış yerleri, 
hayvan kesim noktaları 

ve mezbahalarda gerekli 
denetimleri yapacak.
ÇAĞRI 
MERKEZİ 7/24 
MUĞLALILARIN 
HİZMETİNDE
7/24 görevi başında 
olan Çağrı Merkezi 
çalışanları Kurban 
Bayramı boyunca da 
Muğlalıların hizmetinde 
olacak. Büyükşehir 
Belediyesi’nden istek ve 
talepte bulunanlar, tespit 
edilen olumsuzluklar 
hakkında şikâyette 
bulunmak isteyenler 
bayram süresince 
444 48 01 numaralı 
telefonu arayarak istek, 
talep ve şikâyetlerini 
iletebilecekler. 
Vatandaştan alınan 
bildirimler ile ilgili 
daire başkanlıkları 
da olumsuzlukların 
giderilmesi için göreve 
hazır olacak.

Büyükşehir Belediyesi 
Kurban Bayramına hazır
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Kurban Bayramı 
öncesi Muğlalıların huzurlu 
ve rahat bir bayram 
geçirebilmeleri amacıyla 
çalışmalarını tamamladı. 
Kurban bayramı süresince 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 24 
saat boyunca görevlerinin 
başında olacak.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşların 
Kurban Bayramı’nı 
daha huzurlu ve rahat 
geçirebilmeleri için 
gerekli önlemleri alarak 
hazırlıklarını tamamladı. 
Büyükşehir Belediyesi, 
oluşabilecek aksaklıklara 
karşı tüm ekipleriyle 
teyakkuz haline geçti.
 BÜYÜKŞEHİR 
MEZBAHALARI 
KURBAN 
BAYRAMINA HAZIR 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, yaklaşan 
Kurban Bayramı öncesi 
vatandaşların sağlıklı 
şartlarda ve çevre 
temizliğine uygun 
şekilde kurbanlarını 
kestirebilmeleri için 
mezbaha tesislerinde 
ve kesim ünitelerinde 
tüm hazırlıklarını 
tamamladı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin mezbaha 
ve kesim ünitelerinde 
Kurban Bayramı 

süresince veteriner 
hekimlerin kontrolünde 
ve randevu sistemi 
ile kurban kesim 
hizmeti verilecek. İl 
Kurban Hizmetleri 
Komisyonunun kararı 
gereğince belirlenen 
tarifeler ile büyükbaş 
hayvanlar 750 TL, 
küçükbaş hayvanlar ise 
200 TL’den kesilecek. 
Büyükşehir Belediyesi, 
uluslararası gıda 
güvenliği ve hijyen 
standartlarına uygun 
kırmızı et üretimi 
yapıldığı anlamına 
gelen ISO:22000 kalite 
belgeli Marmaris, 
Menteşe, Milas 
Mezbaha Tesisleri’nde 
hizmet verecek. Ayrıca 
Büyükşehir Belediyesi, 
Kavaklıdere, Yatağan, 
Bodrum ve Datça 
ilçelerinde bulunan 
kesim ünitelerinde de 
vatandaşlara kurban 
kesim hizmet verecek.


