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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

Ortaca Belediyesi tesisinde 
Mavi Bayrak dalgalanacak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
(TÜRÇEV) tarafından 
Ortaca Belediyesi’ne ait 
plaja mavi bayrak verildi.

Ortaca Belediyesi’ne ait 
Sarıgerme Plajı Mavi Bayrak 
almaya hak kazandı. Sarıgerme 
Belediye Tesislerinde düzenlenen 
törenle Mavi Bayrak, plajdaki 
direğe çekildi. -4

‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeni Şehirler Fikir ve Proje yarışmasında 
‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getirdi. Proje 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi arıtma suyu ile tropikal meyve yetiştirerek suyun verimli 
kullanılmasını sağlayacak.
Muğla için sürdürülebilir 
bir gelecek inşa edilmesi 
ve tarımsal üretime katkı 
sağlanması için üretilen 
‘Arıtma Suyu ile Tropik 
Sera’ projesi kapsamında 
Dalaman ilçesinde 
arıtma su kullanılarak 
oluşturulacak tropik 
serada tropikal ürünler 
yetiştirilecek. Dalaman 
Atık Su Arıtma Tesisine 

yakın bir bölgede 
kurulacak serada 
arıtma tesisinden 
uygun koşullarda elde 
edilecek su ile kısıtlı su 
kaynaklarının ekonomik 
kullanılmasına ve 
bölgenin iklimine uygun 
tropikal bitki üretimi 
ile alternatif tarım 
ürünü üretimine katkı 
sağlanacak. -3

15 Temmuz şehitleri 
Ortaca’da anıldı

15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik 
Günü kapsamında 

belediyemiz tören 
alanında anma program 
düzenlendi. -2

Meteoroloji’den 
‘Sıcak’ uyarı

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü Muğla 
bölgesinde 25 Temmuz’a 
kadar hava sıcaklığının 
mevsim normallerinin 
4-6 derece üzerinde 
seyredeceği uyarısında 
bulundu. -5

Kıbrıs gazilerine 
ziyaret

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 48 yıl 
önce Kıbrıs’ta savaşan 
ve gazi olan bölgemizde 
yaşayan Kıbrıs gazileri 
Rıza Gerçek, Ali Bulut 
ve Ekrem Sünger’i 
ziyaret etti. -6

Muğla’dan 3 
Projeye Destek

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) 
2022 yılı kapsamında, 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA) 
koordinasyonunda 
yürütülen proje teklif 
dönemi sonucunda 
Muğla’dan 3 projeyi 
onayladı. -5



Geçtiğimiz hafta iş 
hayatını önemli ölçüde 
etkileyecek birtakım 
gelişmeler yaşandı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin, “Uzaktan 
Çalışmada İş Sağlığı ve 
Güvenliği Çerçevesi: 
Sağlıklı ve Üretken 
Uzaktan Çalışma” 
konulu panelde, günlük 
çalışma sürelerinin 
azaltılması ve yeni 
çalışma modelleriyle 
ilgili farklı ülkelerden 
de örnekler vererek bazı 
açıklamalarda bulundu. 
Peki, bu açıklama-
ların detayları neler; 
ne gibi değişiklikler 
öngörülüyor?
Bakan Vedat Bil-
gin, panelde yaptığı 
konuşmasında, tekno-
lojinin gelişmesiyle 
beraber insan emeğine 
duyulan ihtiyacın 
azaldığını, yeni tekno-
loji ve yeni bilgilerin 
üretim sahasına girme-
siyle artık günlük 8 saat 
çalışma süresinin de ge-
rekli olup olmadığının 
tartışılması gerektiğini 
ifade etmiştir. 
Sanayi devriminden bu 
yana çalışma süreleri-
nin durum ve koşullara 
göre azaltıldığını ifade 
eden Bakan Bilgin, te-
knolojinin geldiği nokta 
ve geride bıraktığımız 
pandemi döneminde 
değişmeye başlayan 
çalışma modelleri göz 
önüne alındığında, 
toplumun değişim 
hızına bağlı olarak 
çalışma hayatıyla ilgili 
mevzuatın da buna göre 
şekillenmesi gerektiğini 
belirtmiştir.
Bugün birçok ülkede 
günlük 8 saat çalış-
ma süresinin aşağıya 
çekilmesine yönelik 
çalışmalar olduğunu, 
hatta geçtiğimiz gün-
lerde İngiltere’de bu 
konuda pilot bir uygula-
ma başlatıldığını bil-
diren Bakan Bilgin, bu 
uygulamaların yaygın-
laşacağını, bu değişimin 
kaçınılmaz olduğunu, 
muhtemelen 25 yıl 
sonra 6 veya daha az 
saat fiziki çalışmanın 
söz konusu olacağını, 
bununla birlikte uzak-

tan çalışma gibi farklı 
çalışma biçimlerinin 
de devreye gireceğini 
beyan etmiştir.
Dünyada çalışma 
saatlerinin kısaltılması 
yönünde genel bir 
eğilim olduğu gerek 
yapılan bu açıklamalar-
dan gerekse de anket ve 
araştırma sonuçlarından 
açıkça görülmekte-
dir. Nitekim, TİSK’in 
(Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfed-
erasyonu) Covid-19 
sürecindeki gelişmeleri 
ve tüm esnek çalışma 
modelleri ile dünyadaki 
uygulamaları detaylı 
bir şekilde ele aldığı 
“Yeni Nesil Çalışma 
Modelleri” raporunda, 
salgın ile birlikte Avru-
pa’da her 10 çalışandan 
4’ünün evden çalış-
maya geçtiği, pandemi 
döneminde 4 bin kişi 
ile yapılan araştırmaya 
göre, katılımcıların 
yüzde 51’inin evden 
çalıştığı sürede daha 
üretken olduğunu 
ifade ederken, yüzde 
95 oranındaki büyük 
çoğunluğun üretkenliği-
nin değişmediği veya 
arttığını belirttiği ortaya 
çıkmıştır. Tüm bu veril-
er değerlendirildiğinde, 
dünyada genel eğilimin 
çalışma sürelerini kısal-
ması yönünde olduğu 
ve pandemi döneminde 
çalışma hayatında 
yaşanan bir takım mec-
buri değişikliklerin de 
bu eğilime hız kazan-
dırdığı açıkça anlaşıl-
maktadır. Zira 2019 
yılı itibariyle yaşanan 
salgın hastalık nedeni-
yle birçok işletme uzak-
tan çalışma sistemine 
geçiş yapmış ve bu 
değişikliğin aslında 
birçok sektör için daha 
avantajlı olabileceği 
değerlendirilmiştir. 
Dolayısıyla, gerek ülke-
mizde gerekse genel 
olarak dünyada, yakın 
zamanda çalışma sürel-
eri ve uzaktan çalışma 
gibi farklı modeller 
üzerine yasal değişik-
liklerin gerçekleşmesi 
kuvvetle muhtemel 
görülmektedir. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
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Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin il 
genelinde hayata 
geçirdiği hizmet ve 
projeler ödülleri de 
beraberinde getiriyor. 
Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından 
düzenlenen Yeşil 
Şehirler Fikir ve Proje 
yarışmasına katılan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, içme 
suyu ve atık yönetimi 
kategorisinde ‘Arıtma 
Suyu ile Tropik Sera’ 
projesi ile ödüle layık 

görüldü. 
Muğla için sürdürülebilir 
bir gelecek inşa edilmesi 
ve tarımsal üretime katkı 
sağlanması için üretilen 
‘Arıtma Suyu ile Tropik 
Sera’ projesi kapsamında 
Dalaman ilçesinde 
arıtma su kullanılarak 
oluşturulacak tropik 
serada tropikal ürünler 
yetiştirilecek. Dalaman 
Atık Su Arıtma Tesisine 
yakın bir bölgede 
kurulacak serada 
arıtma tesisinden 
uygun koşullarda elde 

edilecek su ile kısıtlı su 
kaynaklarının ekonomik 
kullanılmasına ve 
bölgenin iklimine uygun 
tropikal bitki üretimi 
ile alternatif tarım 
ürünü üretimine katkı 
sağlanacak.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Ülkemizde 
tatlı suyun yaklaşık 
yüzde 70’i tarımda 
kullanılmakta ve iklim 
değişikliği sebebiyle 
su kaynaklarının 

yetersizliği ele 
alındığında bu alanda 
kullanılacak sulama için 
alternatif kaynak arayışı 
önem kazanmaktadır. 
İklim değişikliği 
sebebiyle sıcaklık 
değerlerinde ve iklim 
kuşaklarında değişimler 
gözlemlenmekte 
olduğundan tarım 
ürünleri açısından 
alternatif ürün üretimi 
arayışlarına sebep 
olmaktadır. Tropikal 
iklim kuşağına 
geçmekte olan 

bölgemizde, sulama için 
alternatif kaynakların 
oluşturulması, tarım 
ürünlerin üretilmesi, 
bölge çiftçilerinin 
bu ürünlerin 
yetiştirilmesi hususunda 
farkındalığının olması ve 
mali değeri yüksek tarım 
ürünlerinin ekonomiye 
kazandırılması 
önemlidir. Çevreye 
duyarlı projelerimiz ile 
şehrimize değer katmaya 
devam edeceğiz.”
- Bülten

‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeni Şehirler Fikir ve Proje yarışmasında ‘Arıtma Suyu ile 
Tropik Sera’ projesi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getirdi. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi 
arıtma suyu ile tropikal meyve yetiştirerek suyun verimli kullanılmasını sağlayacak.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, sokak 
hayvanları için artan 
gıdalar ve mezbaha 
artıklarından kompost 
teknolojisi kullanarak 
mama üretimi 
gerçekleştiriyor.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi can dostları 
için mama üretimini 
sürdürüyor. Menteşe 
ilçesinde sıfır atık 
belgesi bulunan 
mezbaha tesisinde sokak 
hayvanları için mama 
üretim ünitesi 22 Mart 
2022 tarihinde hizmete 
başlamıştı. 
5 BİN 268 KG 
MAMA ÜRETİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
mezbaha atıkları, kamu 
kurum ve kuruluşları 

ile özel teşebbüslerin 
yemeklerinden arta 
kalan gıdaları tesiste 
toplayarak atıkları 
mamaya dönüştürüyor. 
Sokak hayvanları için 
mama üretim ünitesinde 

500 kilogram atıktan 
12 saatte yaklaşık 200 
kilogram mama ham 
maddesi üretiliyor.
YILDA 2 MİLYON 
188 BİN TL KAR 
SAĞLANACAK

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hayvan bakım evi ve 
sokak hayvanları için 
günde 300 kilogram 
mama can dostlara 
dağıtılıyor. Bu tesisi 

ile birlikte kilogramı 
yaklaşık 20 TL olan 
hayvan maması 1.98 TL 
maliyetle üretilirken, 
yılda 2 milyon 188 Bin 
TL tasarruf sağlanması 
öngörülüyor.

Can dostlar için 5 bin 268 kilogram mama
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için faaliyete aldığı mama üretim tesisinde bu güne 
kadar 5 bin 268 kilogram mama üretimi gerçekleştirdi. Tesis ile birlikte yaklaşık 20 TL olan hayvan maması 1.98 TL’ye 
üretilerek büyük tasarruf sağlanıyor. 

ZAYİ
Göcek Liman Başkanlığına kayıtlı ÜSTEKLER 

isimli özel teknemin bağlama kütüğü 
ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Mehmet Üstek 
Bağlama Kütüğü No: Göcek/2615114

ESAS NO : 2022/111 Esas
KARAR NO : 2022/200
Davacı ERSİN KANAR aleyhine mahkememizde 
açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi 
İstemli) davasının yapılan açık yargılaması 
sonunda; Davanın kabulü ile, Erzurum ili 
İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi/Köyü cilt no:79 
, hane:25, bsn: 103’de nüfusa kayıtlı, Mürsel 
ve Leyla oğlu 12/12/1995 Küçükçekmece 
doğumlu, 25933702562 T.C. Kimlik numaralı 
Ersin Kanar’ın ismininin önüne “Rüzgar” 
isminin eklenerek, isminin “Rüzgar Ersin” olarak 
değiştirilmesine ve isim ve soy isminin “Rüzgar 
Ersin KANAR” olarak nüfusa kayıt ve tesciline, 
karar verildi. İlan olunur.

Basın: 1661949Resmi 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. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Bebeklerin ilk 2 yıl 
yastık kullanımı Ameri-
kan Pediatri Derneği 
tarafından önerilmiyor.
Ebeveynler genellikle 
bebeklerinin ekstra 
rahat uyuyabileceği-
ni düşündükleri için 
yastık kullanmayı 
tercih edebilirler.
Bebekleriniz yastık 
kullanımı olmadan da 
rahat uyuyabilirler.
Yastık kullanımında 
dikkat edilmesi gerek-
en; Bebeğin özellikle 
baş kontrolünün iyi 
olduğunda ve döne-

bildiğinden emin 
olmalısınız. Yastık 
ince,orta sertlikte ve 
antialerjen olmalı.
Elyaf,kaz tüyü yerine 
pamuk tercih edilmeli.
Beşikten yatağa geçiş 
yaptıktan sonra yastık 
kullanımı tercih 
edilmeli. Reflü prob-
lemi olan minikler-
in,reflü yastığı tüm 
omurgayı içine aldığı 
için doktorunuzun 
önerisi ile problem or-
tadan kalkıncaya kadar 
kullanılabilir. Sağlıklı 
günler diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEBEKLERDE YASTIK 
KULLANIMI NASIL OLMALI?

Kurban bayramı ; et 
tüketiminin büyük 
ölçüde arttığı hatta tatlı 
tüketiminin de olduğu 
dönemdir. Kurbanda 
aldığınız yoğun kaloriler 
belki de tartıda sizin 
1-2 kg fazlalık görme-
nize neden oldu. Fakat 
endişelenmeyin! Bayram 
sonrası yapacağınız arın-
ma programıyla aldığınız 
bu kilolara kolayca veda 

edebilirsiniz..
Arınma Programı Temel 
Kurallar
•Bu programın temel 
prensibi bol su tüketimi. 
Vücudu toksinlerden en 
güzel arındıran şey su. 
En az 3 litre su tüket-
meye çalışın. Bunun 
yanında şekersiz rezene, 
ıhlamur, kuşburnu gibi 
bitki çayları da tüketebil-
irsiniz.

•Alkol, kahve, çay gibi 
içeceklere bir süre ara 
verin.
•İşlenmiş besinler, 
şarküteri ürünleri, kızart-
malar ve hayvansal ürün-
lere bir süre ara verin.
•Kuru baklagil, tam 
tahıllı ürünler, sebze ve 
meyve tüketimi ve balık 
programınızda olabilir.
•Kurban bayramında 
yetersiz posa alımıyla 
birlikte en sık rastlanan 
sorun kabızlık. Bu pro-
gramda sebze tüketimine 
ağırlık vererek probiyo-
tik besinlerden (yoğurt, 
kefir..)den destek alabil-

irsiniz.
•Uyanır uyanmaz güne 
su içerek başlayın. 
Suyunuzun içine limon 
suyu veya elma sirkesi 
ekleyebilirsiniz.
•Bu programın olmazsa 
olmazı fiziksel aktivite! 
Her gün mutlaka 35-40 
dakika orta aktivitede bir 
yürüyüş yapabilirsiniz.
Arınma programında 
örnek kahvaltınız yulaf 
ezmesi+ yoğurt+ meyve 
olabilir. Ara öğün ter-
cihleriniz yoğurt/kefir/
detoks içecek olabilir. 
Öğle yemeği tercihiniz 
haşlanmış mercimekten 

yapılmış lor peynirli 
salata+1 kutu maden 
suyu olabilir. Akşam ye-
meği tercihiniz de sebze 
yemeği+ salata+ yoğurt 
olabilir.
Detoks İçecek Tarifi
Malzemeler
•1 adet yeşil elma
•1 adet salatalık
•Yarım avuç maydanoz
•2 halka ananas
•1 kutu maden suyu
Bütün malzemeler blen-
derdan geçirilir. Bir ara 
öğününüzde tüketebilir-
siniz. Afiyet olsun..
Sağlıkla kalın..

KURBAN BAYRAMI VE TATİL  
SONRASI ARINMA

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından günün anlam 
ve önemi belirten 
konuşma yapıldı. Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar’ın konuşmalarının 
ardından 15 Temmuz 
gününü anlatan video 
gösterimi yapıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan canlı 
olarak tüm Türkiye 
ile canlı bağlantı 
kurarak konuşmalarını 
gerçekleştirdi. 15 

Temmuz dolayısıyla 
ilçemiz genelinde 
düzenlenen yarışmalarda 
dereceye girenlere 
ödülleri takdim edildi. 
Program Saat 00.13’e 
kadar şiirler, kuran 
tilaveti ve mehteran 
gösterileri ile devam etti. 
15 Temmuz 2016 hain 
darbe girişiminin gecesi 
saat 00.13’te ülkemizin 
90 bin camisinden 
yükselen selalar vatan 
hainlerini, işgal güçlerini 
püskürtme noktasında 

en büyük vasıta olmuştu. 
Programda 00.13’te 
ülkemizin ve ilçemizin 
camilerinde selalarla 
yeniden o günü, o geceyi 
hatırlatarak son buldu. 
Programa Kaymakam 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Ayşegül Yıldırım, 
Garnizon Komutan V. 
Mümin Murat Bozkurt, 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre Genç, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Hakan Keskin, İlçe 

Jandarma Komutanı İlker 
Karaalp, MHP Ortaca 
İlçe Başkanı Kaan Çakır, 
AK Parti Ortaca İlçe 
Başkan Vekili Ahmet 

Ayhan, ilçe protokolü, 
gaziler, şehit yakınları ve 
vatandaşlar katıldı.
- Mehmet Bozkır

15 Temmuz şehitleri 
Ortaca’da anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında belediyemiz tören 
alanında anma program düzenlendi. 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili,  Ortaca ilçesi,  Sarıgerme Mahallesi , Babadağ mevkii, 130 ada 3 nolu parsel, 
1003,71m2 yüzölçümlü ve arsa vasfındadır. Tapuda Olga Averbach adına 1/2 oranında, Mehmet 
Fatih Yaşar adına 1/2 oranında müşterek olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Sarıgerme mahallesi merkezinde 
bulunmaktadır. Yakın çevresinde zemin ve üst katları konut amaçlı 2 katlı binalar mevcuttur. Deniz 
ve orman manzarası vardır. Tamamlanmış alt yapıya sahiptir. Taşınmazın üzerinde bodrum katı 
145,00m2, zemin katı 145m2 birinci katı 145,00m2 olmak üzere toplam 435,00m2 alana oturan üç 
katlı bina vardır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş , 3/B yapı sınıfı özelliğindedir. 
Binanın dış cephesi düz sıva üzeri akrilik boyalı , üstü ahşap çatı ve kiremit örtülü , korkulukları 
alüminyum, pencereleri panjurlu beyaz plastik doğramadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 48,00m2 
alana sahip betonarme yüzme havuzu ve etrafında tabanı palidyen mermer kaplamalı güneşleme ve 
oturma terası vardır. Parsel etrafı beton bahçe duvarı ile çevrili olup , demir profilden mamul bahçe 
kapısı vardır.
Adresi    : Sarıgerme Mahallesi Ortaca Muğla  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 1.003,71 m2  
Hissesi   : Olga Averbach adına 1/2 oranında, Mehmet Fatih Yaşar adına 1/2 
     oranında müşterek olarak kayıtlıdır.
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi İmar planı içinde olup, 1/1000 uygulama 
     imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanı içinde kalmaktadır.TAKS:0,10, 
     KAKS :0,20 dir. Taşınmazın imar uygulaması tamamlanmıştır.
Kıymeti   : 1.093.167,50 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 27/12/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 25/01/2023 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/360 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.08/07/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1661985Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/360 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Seydikemer 
Kaymakamlığı 
tarafından hazırlanan 
“Yöresel Sanatlar 
Atölyesi” projesi, 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğünün “Doğal 
Kozmetik Ürün Relikt 
Endemik Sığla Yağı 
İşlenmesi ile
Kooperatif ve 
Dezavantajlı Üyeleri 
Kazanıyor” projesi 
ve S.S Ortaca El Ele 
Kadın Girişimi Üretim 
ve İşletme Kooperatifi 
tarafından hazırlanan 
“Kadın Eliyle Katma 
Değere Dönüştürülen 
Ürünlerin Kadının 
Sosyal, Kültürel ve 
Ekonomik Yapısını 
Güçlendirmesi” projesi 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına sunularak 
destek almaya hak 
kazandı. SOGEP 
kapsamında destek 
almaya hak kazanan 
yaklaşık 4 milyon TL 
değerindeki projeler 
için yaklaşık 3,5 milyon 
TL hibe desteği Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından sağlanacak.
Desteklenen projelerle 
tarımsal üretim ve kırsal 
kalkınma desteklenecek, 
kadınların ve gençlerin 
istihdam edilebilirlikleri 
sağlanacak, yöresel 
ürünlerin marka 
değerinin yükseltilmesi 
ve tanıtımı sağlanacak. 
Ayrıca hedef gruplar 

içerisinde yer alan 
ve projeye katılım 
sağlayan bireylerin 
çeşitli eğitimlerle bilgi 
ve beceri kazanarak 
meslek edinmeleri 
böylelikle gelir 
düzeylerinin arttırılması 
hedeflenmektedir.
YÖRESEL 
SANATLAR 
ATÖLYESİ PROJESİ
Seydikemer 
Kaymakamlığı 
tarafından hazırlanan 
“Yöresel Sanatlar 
Atölyesi” projesi ile 
unutulmaya yüz tutmuş, 
Seydikemer’e özgü 
Seydiler Kilimi, Dont 
Testisi, Kök Boyacılığı 
gibi yöresel ürün ve 
zanaatların yeniden 
canlandırması amacıyla 
uygulamalı atölyeler 
kurularak, bu ürünlerin 
üretilmesi ve satışı 
hedeflenmektedir.
DOĞAL KOZMETİK 
ÜRÜN RELİKT 
ENDEMİK SIĞLA 
YAĞI İŞLENMESİ 
İLE KOOPERATİF 
VE DEZAVANTAJLI 
ÜYELERİ 
KAZANIYOR 
PROJESİ
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan proje ile 
endemik bir bitki 
olan sığla ağacından 
modernize edilmiş 
işleme tesisi ile 
katma değeri yüksek, 

nitelikli ürün elde 
edilmesi, kurulacak 
atölyelerde bölgede 
yaşayan gençlerin ve 
kadınların mesleki 
bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesine 
yönelik eğitimler 
verilmesi ve nitelikli 
işgücünün oluşturulması 
hedeflenmektedir. 
KADIN ELİYLE 
KATMA DEĞERE 
DÖNÜŞTÜRÜLEN 
ÜRÜNLERİN 
KADININ SOSYAL, 
KÜLTÜREL VE 
EKONOMİK 
YAPISINI 
GÜÇLENDİRMESİ-
ORTACA PROJESİ
Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi 
tarafından hazırlanan 
proje ile yörenin zengin 
tarımsal kaynaklarının 
farklı yöntemler ile 
işlenerek katma değeri 
yüksek ürünlere 
dönüştürülmesi, 
fonksiyonel gıdalarda 
ürün çeşitliliğinin 
artırılması ve bu 
ürünlerin turistik 
öge olarak kullanımı 
amaçlanmaktadır. 
Böylelikle yörede 
yaşayan kadınlarının 
çalışma ve sosyal alanda 
varlığının ve rolünün 
artırılması sağlanacaktır. 
- Bülten

Muğla’da 3 Projeye 
SOGEP’den Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) 2022 yılı kapsamında, Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA) koordinasyonunda yürütülen proje teklif dönemi 
sonucunda Muğla’dan 3 projeyi onayladı.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü Muğla 
bölgesinde 25 Temmuz’a 
kadar hava sıcaklığının 
mevsim normallerinin 
4-6 derece üzerinde 
seyredeceği uyarısında 
bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge 
Müdürlüğü Bölge 
Tahmin ve Uyarı 
Merkezinden yapılan 
açıklamada, “Yapılan 
son meteorolojik 
değerlendirmelere göre 

hava sıcaklıklarının 
bugünden itibaren hafta 
boyunca bölgemizde 
sahil kesiminde mevsim 
normallerinin 4 ila 
6, iç kesimlerde ise 2 
ila 4 derece üzerinde 
seyredeceği tahmin 
edilmektedir. Hafta 
boyunca özellikle 
sahil kesiminde etkili 
olması beklenen sıcak 
hava nedeniyle, öğle 
saatlerinde (11 ile 16 
saatleri arasında) başta 

yaşlılar, çocuklar ve 
kronik rahatsızlığı 
olan vatandaşlarımızın 
sıcak çarpmasına karşı 

dikkatli ve tedbirli 
olmaları önem arz 
etmektedir” denildi. 
- Mehmet Bozkır

Meteoroloji’den ‘Sıcak’ uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla bölgesinde 25 Temmuz’a kadar hava sıcaklığının 
mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.
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Devlet ve Hükümet 
arasında ki farkı iyi 
bilmek lazım…
Devlet hepimizin..   
Devlet kıyamete ka-
dar  ama hükümetler 
ise süreli ve geçici.. 
Hükümetler Devletin 
memurudur…
SİYASET   ve 
İDEOLOJİ  bizim 
ve ülkemiz için 
BİRLEŞTİRİCİ  bir 
MİSYON  üretmiyor 
ve maalesef ki toplumu 
ÖTEKİLEŞTİRİYOR. 
KUTUPLAŞTIRIYOR 
ve hem zihin olarak, 
hem gönül olarak 
BÖLÜYOR. Enerjimizi 
boşa harcatıyor, zaman 
kaybettiriyor hem dev-
lete, hem de topluma 
güç kaybettiriyor..
Şahsen ben siyasetten 
ümidimi kestim ve 
ülkem adına bir şey 
beklemiyorum…
Siyasetin dili her şeyi 
anlatıyor ve üzerine 
bir şey söylememe 
gerek yok. Bu konuda 
toplumun büyük bir 
kesimi de benim gibi 
düşünüyor ve gün 
geçtikçe de siyasetten 
soğuyor…
Şunu iyi bilmek lazım 
; her devletin MİLLİ 
ROTASI ve MİLLİ 
HEDEFLERİ vardır. 
Bu hedeflere ulaşmak 
için yapılması gereken-
ler de devletlerin çelik 
kasalarında, kırmızı 
kitaplarda yazmaktadır. 
Kim hükümet olursa 
olsun fark etmez , her 
siyasi parti ve seçilip, 
hükümet koltuğuna 

oturan kişi veya kişiler 
bu çizginin dışına 
çıkamaz ve bu çizgiye 
muhalif hareket ede-
mez…
Bu nedenle sağ veya 
sol hükümet iş başına 
gelmiş, gelmemiş çok 
da büyük bir önem arz 
etmez..  Hükümetler 
arasında ki fark ve etki 
alanı inanın sınırlıdır.. 
Bu nedenle siyasi 
söylemlere bakarak 
iktidar veya mu-
halif ayırt etmeden 
söylüyorum, siyaset-
ten  GELECEĞİMİZİ  
ve  KADERİM-
İZİ KÖKÜNDEN 
DEĞİŞTİRECEK  bir 
şeyler beklemenin hay-
al olduğunu biliyorum.. 
Hal ortadayken bizlerin 
vatansever vatandaşlar 
olarak, bizleri bölecek, 
enerjimizi tüketecek, 
zaman kaybettirecek, 
en kötüsü bizi , bize 
düşman edecek tutum 
ve davranışları yok 
etmemiz lazım. Asla 
kimsenin siyasi düşünc-
esinden vazgeçmesini 
kastetmiyorum. Herkes 
siyasi düşüncesinin 
yanına,  kendi gibi 
düşünmeyen, farklı 
hayat çizgisinde olanı 
dışlamasın, düşman 
gibi görmesin  ve bu 
milletin asil bir evladı 
gibi görmeyi, kardeşlik 
hukuku ile BİRLİK 
OLMAYI koysun… 
Bundan büyük bir 
vatanseverlik yok ve 
bundan büyük Dev-
lete, millete ve vatana 
hizmet yok…

BÜYÜK SIFIRLAMA 
denilen melanet olay 
hem dünyamız, hem 
insanlık hem de ülke-
miz için BÜYÜK BİR 
BELA olarak kapımızın 
eşiğinde duruyorken, 
küresel güçlerin büyük 
planlar ve oyunlar 
kurduğu dönemde 
bizim ihtiyacımız olan 
en önemli güç BİR-
LİK ve BERABER-
LİKTİR.  Uzmanlar , 
Sonbaharda Dünyayı 
ve İnsanlığı sıkıntıya 
sokacak olayların 
fitilinin ateşleneceğini, 
DÜNYAYI  “BÜYÜK 
BUHRAN” ile ardından 
da KIYAMET SAVAŞI 
denilen büyük savaş 
ile YENİ DÜNYA 
DÜZENİNE GEÇİŞİ 
ve arzu ettikleri sistemi 
DAYATACAKLARINI 
açık açık ifade etmek-
tedirler. Hükümetler-
in yıkılışları, devlet 
başkanları ve baş-
bakanların hükümetten 
düşürülmeleri, istifa 
ettirilmeleri , suikast 
sonucu öldürülmeleri, 
darbeler, iç çatışma, 
kaos ve ülkeler arası an-
laşmazlıkların savaşlara 
evrilmesi  ve 3.Dün-
ya savaş tehlikesinin 
ortada büyük risk 
olarak duruyor olması 
zannederim ki her şeyi 
açık seçik ifade ediyor 
olmalıdır .Bu olayların 
sonucu ekonomik kriz, 
kıtlıklar ve yokluklar, 
en sonunda da savaşı 
getirecektir.. Çok söze 
gerek var mı..?  Zaman 
birlik zamanı..
Unutmayın tüm  ne-
hirler  denizlere akar..  
Türk milleti ariftir. 
Üzerine düşeni yap-
acaktır…

Sezgin Yıldırım

NEHİRLER DENİZLERE 
AKAR

Ortaca Belediyesi’ne ait 
Sarıgerme Plajı Mavi 
Bayrak almaya hak 
kazandı. Sarıgerme 
Belediye Tesislerinde 
düzenlenen törenle Mavi 
Bayrak, plajdaki direğe 
çekildi. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
törende yaptığı 
konuşmada, vatandaşlara 
hizmet adına çalışmaya 
devam ettiklerini söyledi. 
Başkan Uzundemir, 
göreve ilk geldiklerinde 
İztuzu Sahilinin 
belediyeye tahsisini 
gerçekleştirdiklerini 
hatırlattı. 
Uzundemir; “Dalyan’da 
da yeni tesislere imza 
attık. Muğla’nın başka 
ilçelerinde olmayan 

olimpik yüzme 
havuzunu ilçemize 
kazandırdık. Dalyan’da 
toplam 16 milyon liralık 
bir projenin devam 
ediyor. İlçe genelinde 
ara vermeden yol 
çalışmalarına devam 
ediyoruz. 4 tane çocuk 
parkını bitirdik. 3 tanede 
daha çocuk parkını 
kısa sürede bitireceğiz. 
Dalyan Pazaryeri 
projemizin inşaatına 
da kısa süre içinde 
başlamayı hedefliyoruz. 
Dalyan’da bulunan eski 
postane binası Ortaca 
Belediyesine devir 
edilecek. Burası içinde 
bir proje yapacağız.” 
dedi. 
Sarıgerme tesisinin 29 
yıllığına Ortaca halkının 

hizmetine tahsis edildiği 
bilgisine veren Başkan 
Uzundemir; “Sarıgerme 
tesisinde çok büyük 
çalışma yaptık. Bu güzel 
tesisi ilçeye kazandırdık. 
Gelecek sezon Sarıgerme 
Tesisine balık restoranı, 
çocuk parkı ve yüzme 
havuzu da yapacağız. 
Şimdide tesisimi için 
Mavi Bayrak almaya 
hak kazandık. Bu 
tesis konusunda da 
SARÇED’i referans 
aldık. SARÇED’in 
örnek bir plaj olduğunu 
burada tekrar belirtmek 
istiyorum.” diye konuştu. 
Sarıgerme Çevre 
Eğitim Derneği 
(SARÇED) Başkanı ve 
Sarıgerme Mavi Bayrak 
temsilcisi Cengiz İlhan, 

derneklerinin 1995 
yılında Mavi Bayrak için 
çalışmalara başladığını 
aktardı. 
Muğla’nın ilk Mavi 
Bayraklı plajı olma 
onuruna 2007’de 
SARÇED plajı ile sahip 
olduklarını söyleyen 
İlhan, şunları söyledi; 
“Sarıgerme’deki tüm 
plajlar artık Mavi 
Bayraklı. Plajı bu hale 
getiren ve Mavi Bayrak 
almasının önünü açan 
Belediye Başkanımıza 
SARÇED yönetimi adına 
da teşekkür ediyorum. 
Mavi Bayrak yenilenen 
bir ödül. Bu plajı 
kullanan vatandaşlara 
da çok büyük görev 
düşüyor.”  
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyesi tesisinde 
Mavi Bayrak dalgalanacak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Ortaca Belediyesi’ne ait 
plaja mavi bayrak verildi.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı, 
vatandaşların yangın 
riski ve yangının ortaya 
çıkaracağı afetlerin en 
aza indirilmesi için il 
genelinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Çalışmalar 
kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
ekipleri, Ula İlçesi Çörüş 
Mahallesi’nde yangın 
ile ilgili denetimlerde 
bulundu. Muhtar ve 
vatandaşlar ile bir 
araya gelen İtfaiye 
ekipleri, mahallede 
yangın riski, mevcut su 
kaynakları (hidrant), 
yangın için alınmış 
önlem ve tehditler ile 
ilgili görüş alışveriş 
gerçekleştirdi. Ayrıca 
ekipler, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
mahalleye verilmiş olan 
yangına ilk müdahale 

tankerinin bakım ve 
kullanımını, mahallede 
daha önce gerçekleşmiş 
yangın deneyimleri 
ve ormandan yerleşim 
alanlarına, yerleşim 
alanlarından da ormana 
sirayet edebilecek 
yangınlar hakkında 
değerlendirmelerde 
bulundu. Ekipler 
inceleme ve 
çalışmalarına İl 
genelinde de yapmaya 
devam edecek.
“Mahalle halkımızın 
yangınlar konusunda 
duyarlı olmasını 
istiyoruz”
Yangın riski ve 
yangının ortaya 
çıkaracağı felaketlerle 
karşılaşılmaması 
için il genelinde 
çalışmalarımızı 
sürdürdüklerini 
ifade eden Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 

İtfaiye ekiplerince 
şu açıklamalara yer 
verildi: “Yangın riski 
ve yangının ortaya 
çıkaracağı felaketlerle 
karşılaşılmaması 
için il genelinde 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Çalışmalarımız 
kapsamında Ula 
ilçemizin Çörüş 
Mahallesi’nde yangın 

denetimi gerçekleştirdik. 
Vatandaşlarımızdan 
mahallerinde 
oluşabilecek yangınlara 
ilk müdahale için 
kullanabilecekleri 
yangına ilk müdahale 
tankeri, yangın 
hidratlarının her an 
yangın çıkacakmış 
gibi hazır tutulması 
varsa eksiklerini bize 
bildirmenizi ve en 

önemlisi de mahalle 
halkımızın yangınlara 
karşı duyarlı olmasını 
istiyoruz. Bu konuda 
başta Çörüş Mahalle 
muhtarımız Veysel 
Keskin olmak üzere 
yangınlar konusundaki 
hassasiyetleri için Çörüş 
halkımıza çok teşekkür 
ediyoruz.” - Bülten

Büyükşehir İtfaiyesi’nden yangın denetimi
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yangın riski ve yangının ortaya 
çıkaracağı afetlerle karşılaşmaması için il genelinde vatandaşları bilgilendiriyor. 

Bölgesel Amatör Lig’de 
bu sezon şampiyonluk 
hedefleyen Muğlaspor, 
dış transfer çalışmaları 
kapsamında önemli 
isimleri kadrosuna dahil 
etti. Geçtiğimiz sezonun 
gol kralı Ercan Kuruçay’ı 
transfer ederek büyük ses 
getiren yeşil-beyazlılar, 
kadrosunu deneyimli 
isimlerle güçlendirdi. 
Muğlaspor dış transfer 
çalışmaları kapsamında 
kaleye Ali Tokat’ı 
savunmaya Fatih 
Gültekin ile Oğulsen 
Sarı’yı transfer ederken, 
orta saha oyuncuları 
Onur Ersoy, Furkan 
Zengin, Mustafa Yılmaz, 
Tuna Kumru ve Serhat 
Siyahtaş’ı renklerine 

bağladı. Muğlaspor, 
sol bek Tolga Şahin ve 
Adnan Erdem’in yanı 
sıra forvete ise Ercan 
Kuruçay ve Sergen 
Şakirler’i transfer etti. 
Dış transferde 12 isme 
imza attıran yeşil-
beyazlıların transfer 
çalışmalarının sürdüğü 
ve önümüzdeki 
günlerde anlaştıkları 
isimleri açıklayacakları 
öğrenildi. Muğlaspor 
iç transferde ise defans 
Samet Emre Temel, sağ 
bek Tahsin Kul, orta saha 
oyuncuları Fatih Çelebi, 
Serkan Demirezen, 
Serhan Aksoy ve 
Buğrahan Yılmaz ile 
sözleşme yeniledi.
- Berkay Göcekli

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan; Kavaklıdere 
ilçesinin ana caddesi olan  
Turgut ÖZAL Bulvarında 
yol  çalışması yapmayan 
CHP’li Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün’e eleştirilerde 
bulunarak şu bilgilere yer 
verdi. Kavaklıdere’nin 
ana caddesinin mülkiyeti 
de tasarruf yetkisi de 
Büyükşehir Belediyesi’nde. 
Kavaklıdere’nin İlçe 
Belediyesine ait  olan 
yolların durumuyla 
ana yol arasında dağlar 
kadar fark var. Yaklaşık 
iki yıl kadar önce de 
Belediye Başkanımız, 
İlçe Başkanımız ve 
Kavaklıdere’deki 

muhtarlarımız ile 
birlikteyken mülkiyeti 
Büyükşehir’e ait olan 
bu yolla ilgili CHP’li 
Muğla Milletvekili Sayın 
Süleyman GİRGİN’i 
aradım.  Özellikle Sayın 
Girgin’le görüştüm. 
Çünkü Süleyman GİRGİN 
Kavaklıdereli’dir. Kendisi 
de ilgileneceğini ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman GÜRÜN’e 
ileteceğini söyledi. Şimdi 
bizim bu görüşmemizin 
üzerinden yaklaşık 2 yıl 
geçti. Burası 4 km’lik bir 
yol.  4 km’lik yolu 2 yıldan 
beri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Osman 
GÜRÜN hala yapamadı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı, 3 yıldan beri 

Kavaklıdere Belediyesini 
ziyaret etmemiş ve 
yollarını bile görmemiştir. 
Kavaklıdere’li 
hemşerilerimiz, AK 
Parti’li Belediye olduğu 
için mi yollarımız 
yapılmıyor, vatandaş 
cezalandırılıyor diye 
şikayet ediyor.
Biz Hükümet olarak; 
Kavaklıdere’de İlçe 
Emniyet Amirliği 
binasını yeni yaptık. 
Belediye Binasını yeni 
yaptık.  Kaymakamlık 
binasını yaptık. 8. Etap 
TOKİ Projesini başlattık. 
Doğalgaz getirdik. Eyyy 
Osman GÜRÜN…. Eyyy 
Süleyman GİRGİN …. 
Ya bu yolu yapın, ya 
da yapamayacaksınız 

maddi anlamda sıkıntınız 
varsa, biz de Hükümet 
olarak ne gerekiyorsa 
yapalım. Kavaklıdereli 
vatandaşlarımızı bu 
zulümden kurtaralım… 
Hodri meydan. 
Kavaklıdere Belediye 
Başkanı Mehmet Demir de 
altyapı çalışmalarının iki 
yıl önce tamamlandığını 
söyleyerek, şunları 
kaydetti: “Bu iki yıl 
içerisinde Kavaklıdere 
Belediye Başkanlığımızın 
sorumluluğundaki yaklaşık 
18 km yolun yapımını 
tamamlayarak halkımızın 
hizmetine sunduk. Ama 
maalesef İlçemizin ana 
giriş konumundaki 4 km 
uzunluğundaki Turgut 
Özal Bulvarımız Muğla 

Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından aradan geçen 
2 yıllık süreçte bir türlü 
tamamlanamadı. Eğer 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Kavaklıdere 
ilçemizin girişi 
konumundaki Turgut Özal 
Bulvarımızı yapmıyorlarsa 
veya yapamıyorlarsa bu 
yolumuzun yapımını 
Kavaklıdere Belediye 
Başkanlığımıza 
devretsinler. Kavaklıdere 
Belediye Başkanlığı 
olarak biz 1 ay içerisinde 
tamamlayarak tekrar 
Muğla  Büyükşehir 
Belediyesi’nin  yetkisine 
sorumluluğuna 
devredelim. İstiyoruz ki  
vatandaşımız bu sıkıntıdan 
kurtulsun.”

Ak Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan’ın Yol İsyanı
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, beraberinde AK Parti’li 
Kavaklıdere Belediye Başkanı 
Mehmet Demir ve İlçe Başkanı Volkan 
Alpözen ile birlikte Kavaklıdere’deki 
ziyaretlerinin ardından, CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde 
olan ama yıllardır yapılmayan yolda 
incelemelerde bulundu.

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 48 yıl 
önce Kıbrıs’ta savaşan 
ve gazi olan bölgemizde 
yaşayan Kıbrıs 
gazileri Rıza Gerçek, 
Ali Bulut ve Ekrem 
Sünger’i ziyaret etti. 
Gazilere Türk Bayrağı 
takdim eden Başkan 
Alim Uzundemir; 
“Sizler için ne yapsak 
azdır. 1974’teki 
Kıbrıs Türkleri’nin 
haklı mücadelesinde 
yanlarında olmak için 
Türk Ordumuzun birer 

neferi olarak, Türklerin 
bağımsızlığı, özgürlüğü 
için savaştınız. Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
sizlere çok şey 
borçludur.” dedi.
Ziyarete Başkan Alim 
Uzundemir’in yanı 
sıra MHP Ortaca İlçe 
Başkan Yardımcısı Bekir 
Türköz, Ortaca Ak Parti 
Kadın Kolları Başkanı 
Emel Atabey ve Belediye 
Başkan Yardımcıları 
katıldı.
- Berkay Göcekli

Başkan Uzundemir’den 
Kıbrıs gazilerine ziyaret


