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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 İşitme Engelliler Spor 
Kulübü Türkiye Şampiyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor 
Federasyonu tarafından düzenlenen 
İşitme Engelliler Kadınlar Futsal 
Türkiye Şampiyonasında Muğla 
damgasını vurdu. Şampiyonanın finali 
Ortaca ve Dalaman takımları arasında 
oynandı. Ortaca İşitme Engelliler Spor 
Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

03-07 Ağustos’ta 
Karabük Safranbolu’da 
düzenlenen İşitme 
Engelliler Kadınlar 
Futsal Türkiye 
Şampiyonasında, 
Ortaca İşitme Engelliler 
Spor Kulübü Türkiye 
Şampiyonu, Dalaman 
İşitme Engelliler Spor 
Kulübü ise Türkiye 2. si 
oldu. İşitme Engelliler 

Kadınlar Futsal Türkiye 
Şampiyonasında Türkiye 
Şampiyonu olan Ortaca 
İşitme Engelliler Spor 
Kulübü yöneticileri 
ve oyuncuları, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’i ziyaret 
etti. Şampiyon sporcular 
Başkan Uzundemir’e 
sağladıkları desteklerden 
dolayı teşekkür etti. -3

Cumhuriyet Mahallesinde 
park çalışmaları başladı

Cumhuriyet 
Mahallesinde bulunan 
4 bin 631 metrekarelik 
alana projelendirilen 

içinde çocuk oyun 
grubu, egzersiz alanı, 
işletme, yeşil alan ve 
rekreasyon alanının 

da bulunduğu parkta 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 
incelemelerde bulundu.-7

Ortaca Belediyesi, çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun 
oynayabilmesi için ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehirden 
Üreticiye Ücretsiz 

Hayvan Yemi
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, il 
genelinde hayvan 
yetiştiriciliğinin 
maliyetlerini düşürmek 
ve üreticiye destek 

sağlamak amacıyla 
tarımsal kalkınma 
kooperatifleri 
ile işbirliği yaparak 
çiftçilere destekleme 
yapıyor. -3

OFAD Başkanı 
Bayram Avcı 

vefat etti
Ortaca Folklor 
Araştırma Derneği 
Başkanı emekli 
öğretmen Bayram 
Avcı vefat etti. 
Güneyege Haber 
gazetesi olarak 
yakınlarına ve Ortaca 
folklor camiasına 
başsağlığı dileriz. -2

Uyuşturucu 
tacirlerine 
geçit yok

Dalaman ilçesinde 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri tarafından 
yapılan operasyonda 
gözaltına alınan 3 
şüpheli tutuklandı. -2

Ortaca’da 
çocuklar camide 
bir gün geçirdi

Ortaca İlçe Müftülüğü 
tarafından “Çocuklarla 
Camide Bir Gün” projesi 
kapsamında etkinlik 
düzenlendi. -6

Bağlantı yollarında 
asfalt çalışması 

tamamlandı

Ortaca Fevziye ve 
Sarıgerme Mahalleleri 
bağlantı yolları asfalt ile 
kaplandı. -6
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İnfo@guneyege.net
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- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
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Muharrem ayının 
gelmesiyle birlikte ev-
lerde aşureler kaynatılır. 
Komşulara, eşe dosta 
dağıtılarak paylaşım 
yapılır .Sıcak veya soğuk 
tüketilen, içeriğinde pek 
çok besin grubundan öge 
bulunan bir tatlıdır.
Peki aşure tüketmek 

diyetinizi bozar mı? 
Porsiyon kontrolü ve 
dengeyle diyette aşure 
tüketebilirsiniz.
Aşurenin Besin Değeri
•Aşure içeriğindeki kuru 
fasülye, nohut, aşurelik 
buğday, kuru meyve, 
kuruyemişlerden oluşan 
oldukça besleyici bir 

tatlıdır.
•B vitaminleri, E 
vitamini, demir, çinko, 
omega 3 gibi vitamin ve 
mineralleri içerir.
•Aşure içeriğindeki 
kuruyemiş ve kurubak-
lagiller sayesinde iyi bir 
protein kaynağıdır.
•Aşure aynı zamanda 
iyi bir lif kaynağıdır. Bu 
sayede kabızlık şikay-
etlerinizin azaltılmasına 
yardımcı olur.
Kimler Tüketebilir?
Aşure yüksek miktar-

da enerji içerir. Enerji 
ihtiyacı yüksek olan 
bireyler, hamileler, em-
ziren kadınlar, büyüme 
ve gelişme çağındaki 
çocuklar rahatlıkla aşure 
tüketebilir. Kilo verme 
diyetinde ve kronik 
hastalığı olan bireyler 
diyetisyen kontrolünde 
tüketebilir. Aşure Kaç 
Kalori? 1 kase (200 
gramlık) aşure yaklaşık 
350-400 kaloridir. Diyet 
yapan bireylere önerim 
aşureyi ana öğün yerine 

tüketmeniz. Yanında 1 
su bardağı sütle daha 
sağlıklı hale getirebilir-
siniz. Bir diğer alter-
natifiniz de ekmek ve 
meyve hakkınız yerine 
ara öğününüzde tükete-
bilirsiniz. Aşureyi şeker 
yerine bal ya da pekme-
zle tatlandırarak daha 
sağlıklı bir hale getire-
bilirsiniz. Unutmayın 
diyette yasak yok denge 
ve porsiyon kontrolü 
var!! Sağlıkla kalın…

AŞURE VE DİYET

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Ortaca Folklor Araştırma 
Derneği Başkanı 
emekli öğretmen Bayram 
Avcı vefat etti. Ortaca 
Folklor Araştırma 
Derneği (OFAD) Başkanı 
Bayram Avcı rahatsızlığı 
nedeni ile yatmakta 
olduğu Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 

Hastanesinde vefat etti. 
Cenazesi bugün 
Fethiye Nif Mahallesinde 
toprağa verildi. 
Güneyege Haber 
gazetesi olarak 
yakınlarına ve Ortaca 
folklor camiasına 
başsağlığı dileriz.
- Tuncay Karaçellik

OFAD BAŞKANI 
BAYRAM AVCI 
VEFAT ETTİ

Dalaman ilçesinde 
ormanlık alanda çıkan 
yangın söndürüldü.
Gürleyik Mahallesi 
Ilıca mevkiinde 
ormanlık alandan duman 
yükseldiği ihbarı 
üzerine Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğü 
ekipleri bölgeye sevk 
edildi.

Alevlere karadan çok 
sayıda arazöz ve itfaiye 
ekibi, havadan ise 
iki yangın söndürme 
helikopteri müdahale 
etti. Yangın, havadan 
ve karadan müdahaleyle 
yayılmadan söndürüldü. 
Bölgede soğutma 
çalışması yapıldı.
- Tuncay Karaçelik

Dalaman’da çıkan 
orman yangını 

söndürüldü

Dalaman ilçesinde 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri tarafından 
yapılan operasyonda 
gözaltına alınan 3 şüpheli 
tutuklandı.
Muğla Emniyeti 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği ekipleri başarılı 
çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. Edinilen 
bilgiye göre, Dalaman 
ve Ortaca ilçelerine 
satışa sunulmak 
üzere yüklü miktarda 
metamfetamin maddesi 
getirileceği istihbaratını 
alan narkotik ekipleri 
harekete geçti. Ekipler, 
takibe aldıkları ve 
içerisinde daha önceden 
uyuşturucu madde 
ticaretinden işlem 
görmüş şahısların 
bulunduğu araca 

Muğla-Fethiye Karayolu 
üzerinde ‘dur’ ihtarında 
bulundu. Dur ihtarına 
uymayıp kaçmaya 
başlayan şahıslar 
ve polis ekipleri 
arasında kovalamaca 
yaşandı. Kovalamaca 
neticesinde şüpheli 
araç durdurulurken, 
Y.E.S, O.K. ve S.Ö. 
isimli şahıslar gözaltına 
alınarak emniyete 
götürüldü. Şahısların 
kullandıkları araçta 
yapılan aramada 
ise yüklü miktarda 
metamfetamin maddesi 
ve sentetik ecza ele 
geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 3 şahıs, 
çıkartıldıkları 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
- Cihat Cura

Uyuşturucu 
tacirlerine 
geçit yok

Muğla’nın kırsal 
kesiminde ‘iş yükü ve 
işlem azlığı’ gerekçesiyle 
kapanan PTT şubelerinin 
yeniden açılması, 
kapanan şubelerin en 
azından haftada bir 
iki gün açık kalması 
veya mevcut şubelerin 
kapatılmaması 
yönünde vatandaşlardan 
gelen yoğun talepler 
üzerine talepleri ilgili 
kurumlar ile görüşen AK 
Parti Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, 
kapanan PTT şubelerinin 
tekrar açılacağını 
açıkladı.
PTT Genel Müdürü 
Hakan Gülten ile 
görüşerek vatandaşlardan 
gelen talepleri 
ilettiklerini bildiren 
Milletvekili Gökcan, 

“PTT Genel Müdürümüz 
taleplerimizi olumlu 
değerlendirdi.
Kendilerine 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” dedi. 
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, “PTT 
şubelerinin verimli 
çalışabilmesi 
açısından kıymetli 
hemşehrilerimizin, 
kargo, fatura ödeme ve 
hizmet verilen diğer 
alanlarda da açtırdığımız 
PTT şubelerini 
kullanmaları önem 
arz etmektedir. Muğla 
PTT Başmüdürlüğü 
dahilinde şu an için 
hizmet vermekte olan; 
Seydikemer ilçesi Eşen 
ve Seki, Dalaman ilçesi 
Atakent, Fethiye ilçesi 

Ölüdeniz ve Yunus 
Emre (Günlükbaşı), 
Üzümlü (Yeşil Üzümlü), 
Kavaklıdere ilçesi 
Çayboyu ve Menteşe 
Mahallleri ve Ortaca 
ilçesi Sanayi Şubeleri 
kapatılmayarak 
hizmetlerine devam 
edecektir. Milas ilçesi 
Bafa, Menteşe ilçesi 
Yeşilyurt, Seydikemer 
ilçesi Kadıköy Şubeleri 
haftanın bir günü 
hizmet verecek. Tekrar 
hizmete açılacak olan 
Milas/Bafa, Menteşe/
Yeşilyurt ve Seydikemer/
Kadıköy Şubelerinin 
faaliyete geçirilmesine 
kadar geçecek sürede 
PTT Mobil Şube 
ile hizmetlerimizin 
verilmesi sağlanacaktır” 
dedi. - Mehmet Bozkır

Kapanan PTT şubeleri 
TEKRAR AÇILIYOR
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kapanan PTT 
şubelerinin tekrar açılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Ortaca 
Sanayi şubesi ve Dalaman Atakent şubesi kapatılmayacak ve 
hizmet vermeye devam edecek. 

Çalışma hayatı, iş 
sağlığı ve güvenliği 
bakımından birçok riski 
beraberinde taşımak-
tadır. Bu noktada ger-
ekli ve yeterli önlemler 
alınmamışsa ne yazık 
ki iş kazalarına dave-
tiye çıkmaktadır. Peki, 
işyerindeki her kaza iş 
kazası sayılır mı veya 
işçinin mesai saatleri 
içerisinde ancak işyeri 
dışındayken geçirdiği 
kaza da yine iş kazası 
kapsamında kabul 
edilebilir mi?
Esasen iş kazası konusu 
çok detaylı ve geniş 
kapsamlı bir aland-
ır. Nitekim iş kazası 
denilince önce nelerin 
iş kazası sayıldığı, şayet 
ortada SGK tarafından 
da kabul edilen bir iş 
kazası varsa bu kazaya 
dair bildirimin nasıl ve 
nereye yapılması gerek-
tiği, iş kazasından sonra 
atılacak hukuki adımlar 
ve kaza sebebiyle 
bağlanacak yardımlar 
gibi birçok alt başlığın 
da ayrı ayrı değerlendi-
rilmesi gerekir. Ancak 
bu kadar kapsamlı bir 
konunun bütün halinde 
anlatılması ve anlaşıl-
ması zor olabileceğin-
den, bu yazımızda iş 
kazası konusunun ilk 
adımı olabilecek iş 
kazasının tanımı ve bu 
tanıma göre SGK’nın 
hangi kazaları iş kazası 
olarak değerlendirdiğin-

den bahsedeceğiz.
5510 sayılı Sosyal Sig-
ortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun 
13. maddesinde iş ka-
zasının tanımı yapılmış 
ve hangi şartların 
bulunması halinde 
iş kazası sayılacağı 
düzenlenmiştir. Buna 
maddeye göre iş kazası,
•Sigortalının işyerinde 
bulunduğu sırada,
•İşveren tarafından 
yürütülmekte olan iş 
nedeniyle sigortalı 
kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş 
nedeniyle,
•Bir işverene bağlı 
olarak çalışan sigor-
talının, görevli olarak 
işyeri dışında başka 
bir yere gönderilmesi 
nedeniyle asıl işini 
yapmaksızın geçen 
zamanlarda,
•Emziren kadın sig-
ortalının, iş mevzuatı 
gereğince çocuğuna 
süt vermek için ayrılan 
zamanlarda,
•Sigortalıların, işver-
ence sağlanan bir taşıtla 
işin yapıldığı yere gidiş 
gelişi sırasında,
meydana gelen ve 
sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen ya 
da ruhen engelli hâle 
getiren olay; şeklinde 
tanımlanmıştır.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

SGK TARAFINDAN İŞ 
KAZASI SAYILAN HALLER
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03-07 Ağustos 2022 
tarihleri arasında 
Karabük Safranbolu’da 
düzenlenen İşitme 
Engelliler Kadınlar 
Futsal Türkiye 
Şampiyonasında, 
Ortaca İşitme Engelliler 
Spor Kulübü Türkiye 
Şampiyonu, Dalaman 
İşitme Engelliler Spor 
Kulübü ise Türkiye 2. si 

oldu.
FİNAL İKİ MUĞLA 

TAKIMI ARASINDA 
OYNANDI

Karabük Safranbolu 
Spor Salonunda oynanan 
ve 6 takımın katıldığı 
Şampiyonanın final maçı 
Muğla takımları arasında 
oynandı. Final maçında 
Ortaca İşitme Engelliler 
Spor Kulübü, Dalaman 

İşitme Engelliler Spor 
Kulübü’nü 6-2 yenerek 
Türkiye Şampiyonu oldu.
Muğla Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada; “Muğla 
Sporun başkenti olma 
yolunda hızla ilerliyor, 
başarıdan başarıya 
koşmaya devam ediyor. 
Sporda engel tanımayan 
özel sporcularımızı ve 

antrenörlerimizi, Muğla 
Gençlik ve Spor Ailesi 
olarak tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz.” ifadeleri yer 
aldı.
ŞAMPİYONLARDAN 

BAŞKAN 
UZUNDEMİR’E 

ZİYARET 
İşitme Engelliler 
Kadınlar Futsal Türkiye 

Şampiyonasında Türkiye 
Şampiyonu olan Ortaca 
İşitme Engelliler Spor 
Kulübü yöneticileri 
ve oyuncuları, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’i ziyaret 
etti. Şampiyon sporcular 
Başkan Uzundemir’e 
sağladıkları desteklerden 
dolayı teşekkür etti. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca İşitme Engelliler Spor 
Kulübü Türkiye Şampiyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Türkiye 
Şampiyonasında Muğla damgasını vurdu. Şampiyonanın finali Ortaca ve Dalaman takımları arasında oynandı. 

Kooperatif ortağı 
hayvancılıkla uğraşan 
çiftçilere doğrudan 
destekleme yapan 
Büyükşehir Belediyesi, 
Yatağan İlçesi Madenler 
Mahallesi’nde mülkiyeti 
kendisine ait 40 dekarlık 
tarım arazisinde yonca 
ekimini yaparak hasadına 
devam ediyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin il genelinde 
sürdürülebilir kırsal 
kalkınmayı sağlamak için 
yaptığı çalışmalar ile hem 
üretim artıyor hem de 
çiftçilere önemli destek 
sağlanıyor. İl genelinde 
hayvancılığın iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi için 
projeler üreten Büyükşehir 
Belediyesi, hayvan 
yetiştiriciliği yapan 
özellikle de süt sığırı 
yetiştiriciliği yapan 
çiftçilerin kaba yem 
ihtiyacına destek olmak 

için çalışmalarına devam 
ediyor. 
Mülkiyeti kendisine ait 
tarım arazilerinde tek yıllık 
(tritikale) ve çok yıllık 
(yonca) yem bitkilerinin 
ekimleri yapan Büyükşehir 
Belediyesi, bölgede 
bulunan tarımsal kalkınma 
kooperatifleri ile işbirliği 
içerisinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Kooperatif 
ortağı hayvancılıkla 
uğraşan çiftçilere doğrudan 
destekleme yapan 
Büyükşehir Belediyesi, 
proje kapsamında hem 
hayvan yetiştiriciliğinin 
maliyetini düşürüyor hem 
de üreticiye destek sağlıyor.  
Bu kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi Yatağan İlçesi 
Madenler Mahallesi’nde 
mülkiyeti kendisine ait 40 
dekarlık tarım arazisinde 
çok yıllık (yonca) yem 
bitkisi ekimini yaparak 
hasadına başladı. - Bülten

Büyükşehirden Üreticiye Ücretsiz Hayvan Yemi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek ve üreticiye destek sağlamak amacıyla tarımsal 
kalkınma kooperatifleri ile işbirliği yaparak çiftçilere destekleme yapıyor. 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili Ortaca ilçesi Akıncı Mahallesi 108 ada 7 nolu parsele kayıtlı taşınmaz Ortaca 
ilçe merkezi ve Akıncı yerleşim alanına yakın konumdadır. Çevresinde yerleşik alanda 1-2 katlı ayrık 
nizamda konut amaçlı yapılaşmalar mevcuttur. Parsel içerisinde yapı bulunmamakta olup yol su ve 
elektrik sorunu yoktur. Ulaşımı kolaydır.
Adresi    : Akıncı Mahallesi Çaybaşı Mevkii  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 897,73 m2 
İmar Durumu   : 1/25000 Ölçekli nazım imar planında kırsal nitelikli yerleşik alan 
     içerisinde kalmakta olup yapılaşma şartları emsal max 250m2 dir.   
     Taşınmazın bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000  
     ölçekli uygulamalı imar planı bulumamaktadır.
Kıymeti   : 1.359.163,22 TL
KDV Oranı  : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibi 
1. Satış Günü   : 27/09/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 25/10/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
         pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca MUĞLA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/396 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.09/08/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1674525Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/396 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan’ın da 
katıldığı “Sevdiklerimiz 
yanımızda akıllı saat 
projesi” kapsamında 
belirlenen 300 
hastaya akıllı kol saati 
dağıtımına başlandı.
Muğla Valiliğince 
yürütülen ve İl Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı 
Müdürü Özden İşler 
koordinesinde il 
genelindeki 4 bin 
alzheimer hastası 
için “Sevdiklerimiz 
yanımızda akıllı saat 
projesi” hazırlandı.
İlk etapta belirlenen 
300 hasta için İl 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Müdürlüğünce temin 
edilen akıllı kol 
saatlerinin dağıtımı, 
Menteşe ilçesi Yeşilyurt, 
Kıran ve Sarnıç 
mahallelerinde başladı.
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, alzheimer 
hastaları Yeşilyurt 
Mahallesinde Aişe 
Girigin, Kıran 
Mahallesinde Hatice 
Eldem ve Sarnıç 
Mahallesinde yaşayan 

Mehmet Keskin’i 
evlerinde ziyaret ederek, 
akıllı saatlerini teslim 
etti.
Gökcan, burada yaptığı 
açıklamada, Muğla’nın 
yüzölçümü bakımından 
geniş bir alan sahip 
olması, arazisinin 
dağlık ve engebeli 
olması nedeniyle, 
alzheimer hastalarının 
evden ayrıldığında geri 
dönememelerine ve 
kaybolmalarına sebep 
olduğunu söyledi.
Bu durumun hem 
hastaları hem de 
yakınlarını ciddi 
anlamda sıkıntıya 
soktuğuna ve hatta 
ölümle sonuçlanan 
durumların ortaya 
çıktığına dikkati çekerek, 
emniyet ve jandarma 
ekiplerinin kaybolan 
hastaları bazen günlerce 
aradığını hatırlattı.
Vali Orhan Tavlı 
başkanlığında 
“Sevdiklerimiz 
Yanımızda” akıllı saat 
projesi başlatıldığını 
belirten Gökcan, 
“İlimizde 300 hastamıza 
akıllı kol saati takılacak. 
Bu uygulama sayesinde 
hastaların hem gezintileri 

engellenmeyecek hem 
de hasta yakınları 
hastalarının anlık 
konumlarını takip 
edebilecek. Hastalarımız 
belirli bir sınırın dışına 
çıktığında, düştüğünde 
veya uzun süre 
hareketsiz kaldığında, 
hasta yakınlarının 
telefonlarına anında 
bildirim gelecek. 
Herhangi bir kaybolma 
durumu söz konusu 
olduğunda da akıllı 
saatin GPS sinyalleri 
sayesinde hastalarımızın 
bulunması mümkün 
olacak.” diye konuştu.
Gökcan, akıllı saat 
sayesinde kişinin anlık 
nabız ve ateş verilerinin 
de alınabileceğine 
işaret ederek, yine bu 
saat sayesinde kişiyle 
anlık görüntülü ve sesli 
görüşme imkanı da 
sağlanabileceğini dile 
getirdi.
Etkinliğe AK Parti 
Menteşe İlçe Başkaı 
Eray Çiçek, İlçe Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı 
Müdürü Batuhan 
Mavi ile İl Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı 
Mütevelli heyeti üyeleri 
katıldı. - Cihat Cura

Milletvekili Gökcan: “Alzheimer 
Hastalarımızın Yanındayız”

Muğla’da alzheimer hastaları için “Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat 
projesi” hayata geçirildi.

İl genelinde 147 bin 
775 adet trafik levhası 
montajı yapan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
bu levhaların 69 bin 
914 adetini bünyesinde 
bulunan baskı makinesi 
ile üreterek 14 Milyon 
332 bin 370 TL 
tasarruf sağladı. 13 
bin 247 kilometrekare 
yüzölçümüne 
sahip Muğla’da, 
Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşların güvenli 
ve modern yollarda 
seyahat etmeleri 
için düşey ve yatay 
işaretleme çalışmaları 
kapsamında yavaşlama 
uyarı çizgileri, yaya 
geçidi, refüj başı 
ofset tarama ve yol 
çizgi uygulamalarına 
aralıksız devam ediyor. 
Yollarda uyarıcı olarak 
yerleştirilen trafik 
levhalarından eksik 
veya deformasyona 

uğramış trafik tanzim 
uyarı levhalarının 
montaj çalışmalarını da 
sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, kendi 
bünyesinde kaliteli ve 
daha az maliyetli olarak 
trafik levhası üretiyor. 
Bugüne kadar il 
genelinde 147 bin 775 
adet Trafik Levhası 
montajı yapan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
çalışmalarda kullanılan 
69 bin 914 trafik 
levhasını bünyesinde 
bulunan baskı makinesi 
ile üretti. Bu sayede 
14 Milyon 332 bin 370 
TL tasarruf sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi, 
baskı makinesi ile 
birlikte alımı yaptığı 
Laminasyon makinesi 
ile de 2 yıl kullanım 
ömrü olan levhaların 
kullanım ömrünü 10 
yıla kadar uzatıyor.  
- Bülten

Büyükşehir, Ürettiği Levhalardan 14 Milyon TL Tasarruf Etti
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Geçen hafta yayınlanan 
iç ve dış TEMİZLİK 
süreci başlıklı yazımın 
konusunu biraz daha 
açıp, bir adım daha 
ileri taşıyalım.. Çünkü 
; zaman geldi.. zaman 
temizlik zamanı…
Tüm siyasi düşüncel-
erden, inançtan ve 
kültür değerlerinden 
biran için ayrılıp, tüm 
değerlerin üzerinden 
TÜRK TOPLUMUNA 
tarafsız gözle bakalım. 
Ne görüyoruz..?
Ne gördüğümü ben 
söyleyeyim. “ NE 
İSA’YA, NE MUSA’YA 
YARANAMAMIŞ BİR 
TOPLUM “ görüyo-
rum.. Birilerine uyup, 
taklit edeyim derken 
özünü kaybetmiş ka-
labalıklar görüyorum.. 
Tavus kuşunu taklit ed-
eyim derken, yürümeyi 
unutmuş karga misali 
bir durum yani..
Hz. İsa,  Hz. Musa ve 
Hz. Muhammed ve 
Allah’ın bu peygam-
berler ile gönderdiği 
tüm kutsal kitaplarda 
İNSANLIĞA DOĞRU 
YOLDA OLMAYI 
ve İYİ İNSAN OL-
MAYI, ADALETLİ ve  
AHLAKLI  OLMAYI,  
Allah’ın insanlardan 
isteği olarak ifade 
ediliyor.
SORU ŞU :  Allah 
insanlara gönderdiği 
tüm kutsal kitaplar-
da  iyiliği, güzelliği, 
kardeşliği, sevgiyi, 
doğruluğu, adaleti 
emrederken , bu peyg-
amberlerin ümmetleri 
NEDEN BİRBİRİ-
YLE SAVAŞIP, KAN 
DÖKÜYORLAR..?  
Neden insanlık Allah’ın 
emirlerinin aksini 
yapıyor..? Her peyg-
amberin ümmetinin 
içine SAKLANMIŞ 
ve peygamberlerin 
ölümünden sonra o din-
leri yolundan çıkarıp, 
KENDİLERİNE UY-
DURMUŞ AZGINLAR 
olarak niteleyeceğimiz 
topluluk var..  Bu 

gizli grup veya gruplar 
PEYGAMBERLERİN 
VEFATI SONRASI, 
dinleri KENDİLE-
RİNE UYDURUP, 
ALLAH’IN DEDİĞİNİ 
DEĞİL, KENDİLE-
RİNİN SÖZLERİNİN 
GEÇERLİ OLMASINI 
ve DİNLENMESİ-
Nİ SAĞLADILAR. 
Böylelikle işler çığırın-
dan çıkarak insanlar 
KÖLELEŞTİRİLDİ 
ve bugünlere kadar 
gelindi.. Kuran-ı 
Kerim’in Türkçesini 
okuyorum çok güzel bir 
din var .  Tv.ler de Din 
adamları, Cemaatlerin 
Şeyhleri  veya Dini 
önderlerini dinliyorum 
onlar bambaşka bir 
din anlatıyorlar. Kafa 
karışmaması müm-
kün mü..?   ALLAH “ 
kendisi ile kul arasına 
kimsenin giremeye-
ceğini “ söylüyor ama 
topluma dönüp bakınca 
ise Allah ile kul arasına 
girmiş bir çok RUH-
BAN SINIFI üyelerini 
görüyoruz.  Hele geçen-
ler de vefat eden ünlü 
bir cemaatin şeyhinin 
YAZDIĞI  bir kitabında  
“Allah’ın gözünden 
düşmekten daha fena 
olan şey Şeyhin gözün-
den düşmektir “ sözler-
ini okuyunca BEYNİM 
DURDU RESMEN. 
Yine yıllardır severek 
eserlerini okuduğum 
ve saygı duyduğum bir 
akademisyenin sosyal 
medya sayfasında 
ŞEYHİ OLMAYAN-
IN İMANI YOKTUR 
sözünü okuyunca  
benim DEVRELERİM 
RESMEN YANDI. 
İslam’ın özüne ters o 
kadar çok uygulama ve 
örnek var ki burada say 
say bitiremeyiz. Gerçek 
İSLAM’IN KARŞI-
SINA PARALEL BİR 
İSLAM ÇIKARILM-
IŞ. Toplum GERÇEK 
İSLAM’DAN UZAK-
LAŞTIRILMIŞ..
Bunu yapanlar sadece 
din ve cemaatleri hedef 

almadılar. Ekonomi, 
siyaset, bürokrasi, san-
at, spor, medya vs.. her 
alana sızdılar. Bizleri 
kendi devletimiz de 
ESİR aldılar ve  yetki-
siz hale getirdiler..
ŞİMDİ HERKES  
partisinde, cemaatinde, 
sosyal grubunda bu 
sızıntıları ve kriptoları 
BULMAK ve TEM-
İZLİĞE DESTEK 
SUNMAK ZORUN-
DA…  Güçlü bir devlet 
ve millet olmak için bu 
şart..
Türkiye de tahminen 
nüfusun 20-25 Mily-
onu GİZLİ KİMLİKLİ 
ve KRİPTO.  Türk ve 
Müslüman görünümlü 
ama kalbi bizden başka 
yerlere bağlı gruplar 
var.  SELÇUKLU ve 
OSMANLI bunların 
faaliyetleri ile yıkıldı. 
Şimdi de aynı numarayı 
Cumhuriyetimize uygu-
lamaya çalışıyorlar. 
Ayağımıza pranga bun-
lar. Bizi bize düşman 
eden birliğimizi bozan 
bunlar. Yolsuzluk, 
usulsüzlük yapanlar, 
yalan söyleyenler bun-
lar. Devletin kaymağını 
yiyenler  ve zengin-
lik içinde yaşayanlar 
bunlar. Kanunları hiçe 
sayanlar bunlar..  Hem 
MİLLETİMİZ, hem de 
tüm İNSANLIK için bu 
KRİPTOLAR ve GİZLİ 
KİMLİKLİLERİ  orta-
ya çıkarmak ve insanlık 
adına hesap sormak 
zorundayız…
Tüm dünyanın güzel 
ve doğru insanlarında 
uyanış başladı. Umarım 
en kısa zamanda bu 
uyanışın yankılarını 
insanımızda da  göre-
ceğiz… Elimden geld-
iğince basit cümleler ile 
ifade etmeye çalıştım. 
Derdim sorgulama 
yapmaya vesile ol-
mak.. BİZ , BİZİM 
MİLLETİMİZDEN 
OLMAYANLAR İLE 
KARDEŞÇE YAŞA-
MAYI BAŞARMIŞ 
BİR MİLLETİZ. 
DERDİMİZ BİZE 
İHANET EDENLER 
İLE… Çünkü  “Zalime 
merhamet mazluma 
ihanettir..”

Sezgin Yıldırım

İNSANLIĞIN UYANIŞI

Bölgesel Amatör Lig’de 
birbirinden önemli 
transferlere imza atan 
Muğlaspor, 2022-
2023 sezonunun ilk 
antrenmanını bu akşam 
yaptı. Muğlaspor Kulüp 
Başkanı Ali Çakır, 
yönetim kurulu üyeleri 
ve teknik direktör Cihan 
Bulut, A takımın yeni 
sezon ilk antrenmanı 
öncesinde kulüp 
tesislerinde toplantı 
gerçekleştirdi. 
Bu sezon şampiyonluk 
hedeflediklerini 
vurgulayan Başkan 

Çakır, ‘’Hepiniz 
buraya özenle seçilerek 
geldiniz. ‘’O sene bu 
sene’’ şampiyonluk 
parolasıyla mücadele 
edeceğiz. Bizler yönetim 
kurulu olarak hepinize 
canıgönülden inanıyoruz. 
Yeni sezon kazasız, 
belasız, sakatlık olmadan 
şampiyonluk kupasına 
ulaştığımız bir sezon 
olsun’’ dedi. Muğlaspor 
Yönetim Kurulu ve 
futbolcularla yapılan 
tanışmanı töreninin 
ardından antrenmana 
geçildi. Muğlaspor 

Bülent Akça Futbol 
Sahası’nda yapılan 
sezonun ilk antrenmanı 
düz koşuyla başlarken, 
soğuma çalışmasıyla 
sona erdi.  Antrenmanı 
Başkan Çakır’ın yanı sıra 
yönetim kurulu üyeleri 
de yakından takip etti. 
- Berkay Göcekli

Muğlaspor sahaya indi

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
Adana’da 6-12 
Ağustos  tarihleri 
arasında düzenlenen 
Anadolu Yıldızlar 
Ligi (Analig) Hentbol 
Türkiye Birinciliği 
final maçlarında 2008, 
2009 ve 2010 doğumlu 
oyunculardan oluşan 
12’şer il karmaları 
mücadele etti. Anadolu 
Yıldızlar Ligi Hentbol 
Türkiye Şampiyonasında 
ili temsil eden Muğla İl 
Karması Erkek Takımı 
Final maçında Trabzon 

İl Karması Takımını 
17-12 yenerek Türkiye 
Şampiyonu oldu.
Bu yıl Okul Sporları 
Yıldız Erkeklerde 
Türkiye Şampiyonu olan 
Hentbol Erkek Takımı 
Anadolu Yıldızlar 
Liginde de Türkiye 
Şampiyonu olarak 
ikinci şampiyonluğuna 
ulaştı. Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Kazım 
Açıkbaş ve aileleri 
Muğla İl Müdürlüğü 
önünde şampiyon takımı 
bayraklarla ve çiçeklerle 
karşıladı. Ailelerin 
alkışlarıyla araçtan 
inen takımı tebrik eden 

Muğla Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Kazım Açıkbaş, 
“Hentbolda daha büyük 
başarıları hedefliyoruz. 
Antrenörümüzü, Hentbol 
Muğla İl Temsilcimizi, 
sporcularımızı, 
ayrıca en önemlisi de 
şampiyon anne babaları 
kutluyorum” ifadelerini 
kullandı. Tebrikleri 
kabul eden Muğla 
Hentbol İl Temsilcisi 
Recai Gülhan ve 
Antrenör Ufuk Canikli 
bu yıl Muğla’ya ikinci 
Türkiye şampiyonluğunu 
kazandırdıkları için 
mutlu ve gururlu 
olduklarını ifade etti.

Muğla Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
“Muğla sporda başarıdan 
başarıya koşuyor. Bu 
yıl Anadolu Yıldızlar 
Ligi’nden Muğla’ya 
hokey, yüzme ve tenis 
branşının ardından bir 
başarıda hentboldan 
geldi. Bu sezon üst 
üste ikinci kez Türkiye 
şampiyonluğuna 
ulaşan sporcularımızı, 
antrenörümüzü ve emeği 
geçen herkesi tebrik 
ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz” 
ifadeleri kullanıldı.
- Cihat Cura

Şampiyon takım 
bayraklarla karşılandı
Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonasında, Muğla İl Karması Erkek 
Takımı Türkiye Şampiyonu oldu, şampiyon takım Türk bayraklarıyla karşılandı.

İstanbul’da düzenlenen 
2022 Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasında Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
okçusu Ecesu Demircan 
Türkiye Şampiyonu 
oldu. İstanbul’da 
düzenlenen Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonası 

Yarışmasında Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Okçusu Ecesu 
Demircan, Türkiye 
Şampiyonu oldu.
İstanbul’da yapılan 
2022 Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası’nda 13-14 
Yaş Kadınlar Makaralı 

Yay kategorisinde, 
Büyükşehir Belediyesi 
Okçusu  Ecesu 
Demircan tüm 
rakiplerini geride 
bırakarak 688 puanla 
Türkiye Şampiyonu 
oldu. Aynı yarışmada 
Büyükşehir Okçusu 

Gözde Gedikoğlu 
Türkiye 6’ncısı oldu. 
Ecesu Demircan ve 
Gözde Gedikoğlu 
İstanbul’ da yapılacak 
olan Okçuluk Milli 
Takım Teknik Gelişim 
Kampına davet edildi. 
- Bülten

Büyükşehir Okçusu Türkiye Şampiyonu Oldu
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Dalyan Kapalı Pazar Yeri 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    :2022/793688
1 -İ da re nin
a) Adı    :ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2522825049 - 2522825016
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği ve e-posta
kullanılarak indirilebileceği
in ter net sayfası   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su ya pım işi nin
a) Adı    :Dalyan Kapalı Pazar Yeri 
b) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :3.700 m² Çelik Çatı Pazar Yeri, 75 m² Betonarme Kafeterya ile 256  
     m² Betonarme Zabıta Yeri ve Satış Yeri Yapım İşi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Ya pı la ca ğı/teslim 
edileceği yer   :Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi 102 Ada 1 Parsel
ç) Süresi/teslim ta ri hi  :Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
       yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İha le nin
 a) İhale (son teklif verme) tarih
ve saati   :05.09.2022 - 15:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres)  :Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
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 
% 50 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 tarih ve 27961 sayılı R. Gazetede yayınlanan “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde 
yer alan B/III. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık veya Makine Mühendisliği
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 30 (Otuz) 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.

Basın: 1673109Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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...

Ortaca Belediyesi, 
çocukların daha güvenli 
ve sağlıklı alanlarda 
oyun oynayabilmesi 
için ilçeye yeni parklar 
kazandırmaya devam 
ediyor. Cumhuriyet 
Mahallesinde bulunan 
4 bin 631 metrekarelik 
alana projelendirilen 
içinde çocuk oyun 
grubu, egzersiz alanı, 
işletme, yeşil alan ve 

rekreasyon alanının 
da bulunduğu parkta 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 
incelemelerde bulundu. 
Başkan Uzundemir, 
inceleme sırasında 
yaptığı açıklamada; 
“Geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için 
ilçemiz genelinde parklar 
yapmaya 
devam ediyoruz. 

İlçemize yeni 
kazandıracağımız 
bu parkın da çehreyi 
çok değiştireceğine 
ve bölgedeki 
vatandaşlarımızın güzel 
vakit geçirebileceği bir 
alan olacağına gönülden 
inanıyorum. Emeği 
geçen tüm belediye 
çalışanlarına teşekkür 
ederim” dedi.
- Mehmet Bozkır

Cumhuriyet 
Mahallesinde park 
çalışmaları başladı
Ortaca Belediyesi, çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun 
oynayabilmesi için ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Ortaca Belediyesi, 
Cumhuriyet Mahallesi 
Sütçüler Sokakta, 5 bin 
570 metrekarelik alanda 
yürütülen kilitli parke 
çalışmalarında sona 
yaklaşıldığını açıkladı. 
Sütçüler sokağının en 
yakın zamanda trafiğe 
açılacağını duyuran 
Belediye, 5 bin 570 
metrekarelik alanda 
devam eden kilitli parke 
çalışması yapıldığını 

bildirdi. Konuya ilişkin 
Ortaca Belediyesince 
yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 
“Cumhuriyet Mahallesi 
Sütçüler Sokakta 
ekiplerimiz tarafından 
5 bin 570 metrekarelik 
alanda yürütülen kilitli 
parke çalışmalarında 
sona gelindi. Daha önce 
yıpranan ve özelliğini 
yitirmiş olan asfalt 
alanda gerekli fizibilite 

çalışmaları yapılarak 
parke döşeme işlemi 
başladı. Ekiplerimizin 
titiz ve hızlı çalışması ile 
Sütçüler Sokakta sona 
yaklaşıldı. Devam eden 
çalışmalar önümüzdeki 
günlerde tamamlanarak 
Sütçüler Sokak araç 
trafiğine açılacak.”
Çalışmaların ilçe 
genelinde plan dahilinde 
devam edeceği belirtildi.
- Tuncay Karaçelik 

Kilit parke çalışmaları 
devam ediyor

Ortaca Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Sütçüler Sokakta, 5 bin 
570 metrekarelik alanda yürütülen kilitli parke çalışmalarında sona 
yaklaşıldığını açıkladı. 
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Kilitli Beton Parke Taşı mal alımı 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    :2022/779879
1 -İ da re nin
a) Adı    :ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2522825049 - 2522825016
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği ve e-posta
kullanılarak indirilebileceği
in ter net sayfası   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su mal alımının
a) Adı    :Kilitli Beton Parke Taşı
b) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :40.000,00 m2 kilitli beton parke taşı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Ya pı la ca ğı/teslim 
edileceği yer   :İdarenin Ortaca İlçe sınırları dahilinde göstereceği muhtelif depo  
     yerlerine fiş karşılığı teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim ta ri hi  :İhale konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 
        90 (Doksan) gün içerisinde idarenin göstereceği depo yerlerine fiş  
     karşılığı teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3- İha le nin
 a) İhale (son teklif verme) tarih
ve saati   :02.09.2022 - 15:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres)  :Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler; üretici firma ise TSE 2824 EN 1338 (Beton Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk) 
belgelerini, üretici firma değil ise malzemeyi temin edeceği üretici firmanın TSE 2824 EN 1338 (Beton 
Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk) belgelerini ve üretici firma ile arasında yaptığı 
sözleşmesini ihale evrakları arasında ibraz etmek zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Beton parke  mal alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın: 1671060Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR
ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaca Fevziye ve 
Sarıgerme Mahalleleri 
bağlantı yolları asfalt ile 
kaplandı. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
belediyenin yatırımlarına 
devam ettiğini söyledi. 
Fevziye ve Sarıgerme 
Mahallelerinin 
sathi asfalt kaplama 
çalışmalarını 
tamamladıklarını 
aktaran Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir, yaklaşık 13 
bin 200 metrekare asfalt 
kaplaması yapıldığının 
bilgisini verdi. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, asfalt 
çalışması ile ilgili 
yaptığı açıklamada; 
“Biliyorsunuz 
kültürümüzde yol 
medeniyettir. Bu 
kapsamda ilçemizde 
bulunan yolların 
yenileme çalışmalarını 
ara vermeksizin 

yapıyoruz. Biz 
inanıyoruz ki yerel 
yönetimlerin başarısı 
şehirleri bayındır hale 
getirmesi nispetinde 
değerlendiriliyor. 
İlçemizde çok şükür 
sorunlu yollarımızda 
sırayla çalışma 
gerçekleştiriyoruz. 
Yollarımız daha 
konforlu hale geldi. 
Hemşerilerimize hayırlı 
olsun.” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Fevziye-Sarıgerme 
yolunda asfalt 

çalışması tamamlandı
Ortaca Fevziye ve Sarıgerme Mahalleleri bağlantı yolları 
asfalt ile kaplandı. 

Ortaca İlçe Müftülüğü 
tarafından “Çocuklarla 
Camide Bir Gün” projesi 
kapsamında etkinlik 
düzenlendi. Diyanet 
İşleri Başkanlığınca 
çocukların, inanç 
ve medeniyet 
değerleri ekseninde 
yetiştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla 
başlatılan “Çocuklarla 
Camide Bir Gün” 
projesi Ortaca İlçe 

Müftülüğü tarafından 
hayata geçirildi. Merkez 
Arıkbaşı Camii’nde 
düzenlenen etkinliğe, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir,  İlçe 
Müftüsü Mahmut Atıcı, 
öğrenciler, veliler ve din 
görevlileri katıldı. 
Sabah kahvaltısı ile 
başlayan programda, 
çeşitli oyun, eğlence 
ve sportif faaliyetler 
gerçekleştirildi. 

Programda konuşan İlçe 
Müftüsü Mahmut Atıcı, 
“Allah’ını bilen ve iman 
eden, peygamberini 
tanıyıp seven, kendisi 
ile barışık, ailesine, 
milletine ve insanlığa 
faydalı gençler yetiştirme 
gayreti içerisinde 
bulunan anne-babalara 
teşekkür ediyorum.” 
dedi. Program ikramlar 
ile sona erdi. 
- Cihat Cura

Ortaca’da çocuklar 
camide bir gün geçirdi
Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından “Çocuklarla Camide Bir Gün” projesi 
kapsamında etkinlik düzenlendi.
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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


