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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

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net

Orhanlar Arçelik markasıyla Köyceğiz’de
Dalaman Orhanlar 
Mağazaları Arçelik 
markası ile 
Köyceğiz ilçesinde 
de hizmet vermeye 
başladı.
Köyceğiz Orhanlar 
Arçelik mağazasının 
açılışına Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
Köyceğiz İlçe 
Jandarma Komutanı 
Mustafa Ten ile 
birlikte davetliler 
katıldılar. -5

Köyceğiz Gölüne 260 bin 
yavru sazan balığı bırakıldı
Tarım ve Orman 
Bakanlığı Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü tarafından  
“Su Kaynaklarının 

Balıklandırılması 
Projesi” kapsamında 
Köyceğiz Gölüne 
260 bin yavru sazan 
bırakıldı. -3

Dalaman Belediyesi 
aşure ikramında bulundu

Dalaman Belediyesi 
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 
tarafından Muharrem 
ayı nedeniyle 
düzenlenen 

Aşure ikramına, 
Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta ve 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş katıldı. -3

Milletvekili Gökcan: 
‘Büyükşehir Belediyesinde  

işçilere mobing uygulanıyor’
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Yörük 
Türkmen Şenliğinde 
yaşananlar ve Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
ile ilgili basın açıklaması 

yaptı. Milletvekili 
Gökcan; “CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nda çalışan 
işçi kardeşlerimizin 
haklarını savunmak için 
bir aradayız” dedi. -4

TEMA Vakfı 
Ortaca’da 

faaliyetlerine 
başladı

TEMA Vakfı, Ortaca’da 
da çalışmalarına başladı. 
Ortaca İlçe Sorumlusu 
olarak göreve başlayan 
Nurcan Tezer, TEMA 
Vakfı’nı temsil etmekten 
büyük bir gurur 
duyduğunu belirtti. -4

Ortaca 
Belediyesinin 

araç parkı 
genişliyor

Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından 
Ortaca Belediyesine araç 
hibe edildi. -5

Narkotikten seraya 
uyuşturucu baskını
Dalaman’da polis 
ekiplerince düzenlenen 
operasyonda sera 
içerisinde kenevir 
bitkisi ele geçirildi. -2

Petek şoklamaları 
1 Eylül’de başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu 
güvesine karşı eksi 30 derecede petekleri şokluyor.  ‘Temiz Petek Projesi’ kapsamında bu 
güne kadar il genelinde 50 bin petek şoklandı.  Arıcıların büyük sorunu haline gelen petek 
şoklamasını Türkiye’de sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Arı üreticilerine 
ciddi anlamda maddi külfetten kurtaran projenin 2022 yılı şoklamaları 1 Eylül tarihinde 
başlayacak ve 15 Kasım tarihinde sona erecek. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin arıcıların en 
büyük sorunlarından biri olan 
Büyük Balmumu güvesine 

karşı hayata geçirdiği “Temiz 
Petek Projesi” arıcılara 
ekonomik anlamda can suyu 
olmaya devam ediyor. -6



Osteoporoz bilinen 
adıyla kemik erimes-
i,kemiğin içeriğinde ki 
mineral yoğunluğunun 
azalması sonucunda ke-
miklerin zayıflaması ve 
kırılgan hale gelmesi 
olarak tanımlanır.
Kemik erimesi,erken 
dönemde herhangi bir 
kırılma veya çatlama 
ortaya çıkmadığı veya 
kemik yoğunluğu 
testleri yapılmadığı 
müddetçe hastalığın 
tespit edilebilmesi de 
oldukça güçtür.

Omurga içerisinde 
kırık veya çökmüş bir 
omurun neden olduğu 
bel ağrıları,zamanla 
kemiklerin eğilmesine 
bağlı olarak boyun 
kısalması,kamburlaşma 
ve çarpık duruş,basit 
hareketlerde bile ortaya 
çıkabilen 
kırılma ve çatlamalar 
gibi belirtiler osteo-
porozun ilerlemesi 
durumunda ortaya 
çıkabilir.
Sağlıklı günler diliyo-
rum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

OSTEOPOROZ
(KEMİK ERİMESİ)
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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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Zencefil; çok eski 
zamanlardan beri 
bilinmektedir. Pek 
çok sağlık sorunu için 
kullanılan şifalı bir bitki 
ve baharattır. Güney 
doğu Asya kökenlidir. 
Bir metre boyuna kadar 
büyüyebilen taze ya da 
kuru olarak tüketilen bir 
bitkidir.
FAYDALARI
•Hazımsızlık ve mide 
şişkinliği problemlerinin 
azaltılmasına yardımcı 
olur.
•Mide bulantısını azaltıcı 

etkisi vardır.
•Bağışıklık sisteminizin 
güçlenmesine yardımcı 
olarak vücudunuzu en-
feksiyonlara karşı korur.
•LDL kolesterolü 
düşürmeye yardımcı 
olur.
•Yapılan araştırmalar 
ayaktaki diz ağrılarına 
olumlu etkisini sap-
tamıştır.
•Mantar enfeksiyonları-
na karşı etkili olduğu 
kanıtlanmıştır.
•Metabolizmanızın 
hızlanmasına yardımcı 

olur. Tokluk hissini 
arttırarak kan şeker-
inin dengelenmesine 
yardımcı olur. Bu şekilde 
kilo vermenize yardımcı 
olur.
•Egzersiz sonrasındaki 
kas ağrılarınızın azal-
masına yardımcı olur.
•Özellikle zencefil 
yağının nefes darlığına 
olumlu etkileri vardır.
•İshalin kesilmesine 
yardımcı olur.
•Adet sancılarının azal-
masına yardımcı olur.
NASIL 
TÜKETİLEBİLİR?
Zencefilin faydaları 
için toz hali yerine kök 
halini tercih etmek daha 
etkilidir. Kök zencefili 
rendeleyerek çorbalara, 

salatalara, ana yemeklere 
ve salatalara ekleyerek 
tüketebilirsiniz. 
DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN 
DURUMLAR
•Zencefil günlük 3-4 
gramdan fazla tüketilme-
melidir. Günlük önerilen 
doz 1.2 gramdır.
•2 yaşından küçüklere 
tüketilmemesi önerilir.
•Kan sulandırıcı ilaç 
kullanıyorsanız zencefil 
tüketmeden önce mutla-
ka hekiminize danışın.
•Hamilelikte mide bu-
lantılarına karşı sıklıkla 
tercih ediliyor. Tüketim 
miktarına dikkat edilip 
hekime danışıp öyle 
tercih edilmelidir.
•Sık sık hipoglisemi 

sorunu yaşıyorsanız 
,böbrek taşınız mevcut-
sa, ilaç kullanımında ze-
ncefili tüketmeden önce 
hekiminize danışın.
Zencefil Çayı Tarifi
Malzemeler
•1 parça kök zencefil
•Taze nane
•1 adet çubuk tarçın
•2 dilim portakal
Yapılışı: 
Kök zencefil üzerine 1 
bardak kaynar su eklenip 
demlenene kadar 5 da-
kika bekletilir. İçerisine 
çubuk tarçın, portakal 
ve nane de eklenir. 
Tatlandırmak için bal da 
ekleyebilirsiniz. 
Sağlıkla kalın..

BAHARATLARDAN:ZENCEFİL

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
İş yerime ait 029951-3000 arası 1 cilt fatura, 

021351-021400 arası 1 cilt sevk irsaliyesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Uğur Hassas – TC.No: 10915948298 Ortaca

Dalaman’da polis 
ekiplerince düzenlenen 
operasyonda sera 
içerisinde kenevir bitkisi 
ve esrar maddesi ele 
geçirilirken, gözaltına 
alınan 2 şüpheliden 
biri tutuklandı. 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
gerçekleştirdikleri 
başarılı operasyonlarına 
bir yenisini daha 
ekledi. Edinilen bilgiye 

göre, narkotik ekipleri 
tarafından Dalaman’da 
kenevir bitkisi 
yetiştirerek hasat etmiş 
olduğu esrar maddelerini 
piyasada satışa sunan 
şahıslar olduğu yönünde 
alınan istihbari bilgi 
üzerine operasyon için 
düğmeye basıldı.
U.T. ve Ü.T. isimli 
şüpheli şahısların 
ikametlerine düzenlen 
operasyonda sera 
içerisinde yetiştirilen 

kenevir bitkileri ile 
hasat edilmiş yüklü 
miktarda esrar maddesi 
ele geçirildi. Gözaltına 
alınarak emniyete 
götürülen iki şüpheli 
gerekli işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edildi. Adliyede hakim 
karşısına çıkartılan 
şüphelilerden U.T. adli 
kontrol şartıyla serbest 
bırakılırken, Ü.T. 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - Cihat Cura

Dalaman Narkotikten 
seraya uyuşturucu baskını
Dalaman’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sera içerisinde kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, 
gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ortaca İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik ekiplerinin 
operasyonu ile 120 
düzensiz göçmen 
yakalandı. Rus uyruklu 
geminin kaptanı firar 
etti. İn Ardı koyu 
Jandarma ve Sahil 
Güvenlik ekiplerinin 
operasyonu ile 120 
düzensiz göçmen 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre; Jandarma 
ekiplerinin sorumluluk 
bölgesinden Rus 
bayraklı gemiye binen 
yaklaşık 120 göçmen, 
İn Ardı koyundan 
açıldıktan bir süre 
sonra Ortaca İlçe 
Jandarma Komutanlığı 

ve Sahil Güvenlik 
ekipleri tarafından 
gemiye operasyon 
düzenlendi.
Gemi içerisinde kadın, 
erkek ve çocuklardan 
oluşan yaklaşık 120 
göçmen yakalandı. 
Geminin Rus uyruklu 
S.A. isimli kaptanının 
firar ettiği öğrenilirken, 
yakalanan göçmenler 
Ula Geri Gönderme 
Merkezine teslim 
edildi. - Cihat Cura

Ortaca açıklarında çok sayıda 
göçmen yakalandı

Muğla Valiliği’nden 
paylaşılan kararda şu 
ifadelere yer verildi: 
“Merkez Av Komisyonu, 
Av Döneminde geçerli 
olmak üzere ülkemizde 
kara avcılığıyla ilgili 
aşağıda yer alan 
avlanma usul ve 
esaslarını belirlemiştir. 
Alınan karar 27 Mayıs 
2022 tarihli ve 31848 
sayılı 1. Mükerrer 
Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Merkez 
Av Komisyonu; Avın 
açılış ve kapanış 
tarihlerini, Avına izin 
verilen av hayvanları ile 
avcı başına avlanabilecek 
bir günlük av hayvanı 
limitlerini, Avlanma 
günlerini, Avlanmanın 
yasak olduğu avlaklar ile 
sahaları, Av dönüşünde 
avcıların taşıyacakları 
av hayvanı miktarını, 
Devlet ve genel 

avlaklarda avlanmayla 
ilgili hususları, 
Avlanmada kullanılması 
ve bulundurulması 
yasaklanan araçlar, 
gereçler ve özelliklerini, 
Mücadele amaçlı 
avlanma usulünü, 
belirlemiştir. Buna 
göre avlanma; tüm 
bölgelerimizde aynı 
gün 20 Ağustos 2022 
tarihinde bıldırcın, 
üveyik, alakarga, küçük 
karga, ekinkargası, 
leşkargası, karabatak, 
saksağan, yaban 
domuzu ve çakal 
avı ile başlayacaktır. 
Alınan karar uyarınca 
Çarşamba, Cumartesi, 
Pazar ve resmi tatillerde 
(idari tatiller de dahil) 
av yapılabilecektir. 
Ayrıca yaban domuzu 
avı ilave olarak Salı 
günü de yapılabilecektir. 
Avcıların avlanma 

hakkını elde 
edebilmeleri için Avcılık 
Belgesi almaları ve 
belirlenen avlanma 
izin ücretini İl Şube 
Müdürlüklerinin döner 
sermaye işletmesine ait 
hesaplarına yatırmaları 
gerekmektedir. Avcılar, 
Avlak Yönetim Bilgi 
Sisteminden (AVBİS), 
Avcı Avlakta Mobil 
Uygulamasından 
(AVA) ve 0850 888 
06 06 numaralı çağrı 
merkezinden gerekli izni 
aldıktan sonra, genel 
ve devlet avlaklarda 
avlanabilecektir. Avcılar; 
Merkez Av Komisyonun 
Resmi Gazete ’de 
yayımlanan 21 sayılı 
Kararındaki yer alan 
diğer avlanma esas ve 
usullerine uymaları 
zorunludur. İlgililere ve 
avcılara duyurulur.” - 
Mehmet Bozkır

Av sezonu başladı
Muğla’da 2022-2023 av sezonu 20 Ağustos 2022 tarihinde başladı. 
Merkez Av Komisyonu tarafından kara avcılığıyla ilgili avlanma usul 
ve esasları belirlendi. 

Göcek’te meydana gelen 
orman yangını ekiplerin 
zamanında müdahalesi 
ile büyümeden 
söndürüldü. Yangın, 
Bedri Rahmi Koyu 
mevkiinde saat 15.30 
sıralarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bölgedeki ormanlık 
alanda henüz bilinmeyen 
bir nedenle yangın 
çıktı. Alandan alevlerin 
yükseldiğini fark eden 
vatandaşlar durumu 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine 
bölgeye Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğü 
ekipleri sevk edildi. 
Karadan ulaşımın 

bulunmadığı bölgedeki 
yangına yer ekipleri 
zodyak botlarla 
yönlendirilirken, 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne 
bağlı hava araçları 
da alevlere havadan 
müdahale etti. 2 
helikopter ve bir de 
yer ekibi ile müdahale 
edilen yangın 
büyümeden söndürüldü. 
Bölgede soğutma 
çalışmaları yapıldı. 
Orman ekiplerinin 
zamanında müdahalesi 
vatandaşlardan takdir 
topladı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
- Tuncay Karaçelik

Koyda çıkan yangın 
kısa sürede söndürüldü

Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan Mesafeli 
Sözleşmeler Yönet-
meliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönet-
melik, 23 Ağustos 2022 
tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu 
değişiklikler arasında 
belki de en dikkat çeken 
husus, internet üzerin-
den yapılan alışverişlere 
ilişkin düzenlemelerdir. 
Öncelikle, mesafeli 
sözleşmenin tanımına kı-
saca değinecek olursak; 
satıcı/sağlayıcı ile tüketi-
cinin eş zamanlı fiziksel 
varlığı olmaksızın, mal 
veya hizmetlerin uzaktan 
pazarlanmasına yöne-
lik sözleşmeler olarak 
tanımlamak mümkündür. 
Bu kapsamda, örneğin 
e-ticaret üzerinden 
yapılan satışlar, bir takım 
platformlar aracılığıy-
la internet üzerinden 
yapılan alışverişler 
mesafeli satış sözleşmesi 
kapsamında değerlendi-
rilmekte ve tüketicinin 
hakları da bu çatı altında 
belirlenmektedir. 
Esasında, mesafeli 
sözleşmelerin büyük bir 
çoğunluğu platformlar 
üzerinden yani aracı 
hizmet sağlayıcıları 
üzerinden yapılmaktadır. 
İşte ilgili yönetmelik 
değişikliği de bu gerçeği 
dikkate alarak, satıcı/
sağlayıcı adına işlem 
yapan aracı hizmet 
sağlayıcılara, aracılık et-
tikleri mesafeli sözleşm-
elere ilişkin bazı yüküm-
lülükler getirmiştir. Yani, 
kısacası internet alışveriş 
sitelerinin, aracı hizmet 
sağlayıcılarının sorum-
lulukları artırılmıştır. 
Önemli değişikliklerin 
bazıları ise şöyledir:
•Aracı hizmet 
sağlayıcısı, ön bilg-
ilendirmenin yapılmasın-
dan, teyidinden ve is-
patından, belirli hallerde 
bu bilgilerin doğru-
luğundan, bu bilgilerin 
ürüne ilişkin platformda 
yer alan reklamları ile 

uyumlu olmasından, 
gerçekleşen işlemlere il-
işkin kayıtların tutulması 
ve saklanmasından, satıcı 
veya sağlayıcı adına 
bedel tahsil etmeleri 
halinde teslim veya 
ifa ile cayma hakkına 
ilişkin yükümlülüklerden 
sorumlu tutulmuştur.
•Tüketicinin tam ve 
doğru şekilde bilg-
ilendirilmesi koşuluyla, 
tüketicinin malı satıcıya 
gönderme süresi, cayma 
bildiriminin yöneltildiği 
tarihten itibaren 14 güne 
çıkarılırken, ayrıca cay-
ma hakkının kullanımı 
halinde ortaya çıkan iade 
masraflarının mesafeli 
sözleşmede kararlaştırıl-
ması imkanı getirilmiştir. 
Böylece, tüketici, ön 
bilgi verilmiş olması 
kaydıyla, iade gönderim 
masrafından sorumlu 
tutulmuştur.
•Kredi kartıyla yapılan 
ödemelerde de banka 
tarafından yapılacak 
iadenin kredi kartına tek 
seferde yapılması kuralı 
getirilmiştir.
•Cep telefonu, akıllı 
saat, tablet, bilgisayar 
ve drone gibi malların 
satışında cayma hak-
kının kullanılması genel 
olarak yasaklanmıştır. Bu 
düzenlemeyle, kaynak 
israfının önlenmesi, 
çoğunluğu ithal olan bu 
malların neden olduğu 
ithalat giderlerinin 
azaltılması, çevreye 
verilen zararın engellen-
mesi, sürdürülebilir tüke-
tim ve yeşil dönüşüme 
katkı sağlanmasının 
amaçlandığı ifade edilm-
iştir.
•Yapılan bu değişik-
liklerin 1 Ekim 2022’de 
yürürlüğe girmesi plan-
lanmış olmakla beraber, 
cayma hâlinde paranın 
kredi kartına tek seferde 
iade edileceğine dair 
bankaları ilgilendiren ku-
ralın ise 1 Ocak 2023’te 
yürürlüğe gireceği 
belirtilmiştir. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

MESAFELİ SÖZLEŞMELER 
YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ 

DEĞİŞİKLİKLER… 
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Köyceğiz Gölü balıkçı 
gemileri bağlama 
yerinde yapılan 
etkinliğe Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel 
Müdürü Dr. Mustafa 
Altuğ Atalay, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Muğla Tarım ve 
Orman İl Müdürü Barış 
Saylak, Yetiştiricilik 
Daire Başkanı Tanju 
Özdemirden, Köyceğiz 
ilçe protokolü, çocuklar 
ve vatandaşlar katıldı. 
Balıklandırma çalışması 

çevreden vatandaşların 
katılımıyla yoğun ilgi 
gördü. Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürü 
Dr. Mustafa Altuğ 
Atalay, deniz ve göllerde 
canlı yaşam formunun 
devamının önemine 
değinerek çalışmaların 
devam edeceğini 
ifade etti. Toplumda 
balık tüketimini 
arttırmaya yönelik 
çalışmalar yaparak 
tüketim alışkanlığı 
kazandırılması 

gerektiğine vurgu yaptı. 
Tarım ve Orman 
İl Müdürü Saylak; 
“Balıklandırma 
çalışmaları ile 
denizlerimizde 
ve göllerimizde 
sürdürülebilirliği 
sağlamaya destek 
oluyoruz. Geleceğimiz 
için çocuklarla birlikte 
bugün Köyceğiz Gölüne 
balıklandırma yapacağız. 
Akdeniz Su Ürünleri 
Araştırma Üretim 
ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından 
üretimi gerçekleştirilen 
ve özel araçlarla 
getirtilen sazan balığı 
yavrularından, İlimiz 
Köyceğiz Gölü’ne 260 
bin adedini bırakıyoruz. 
Hayırlı olsun” dedi. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak 
konuşmasında Köyceğiz 
Gölüne sağlanan bu 
faydadan memnuniyetini 
dile getirerek 
emeği geçenlere ve 
katılımcılara teşekkür 

etti. Konuşmalar ile 
başlayan etkinlik 
Köyceğiz Gölüne 
iskeleden çocuklar 
eşliğinde balık salımı 
yapılarak devam etti. 
Ardından tekne ile açıkta 
da balık salımı yapıldı. 
2022 yılı Uluslararası 
Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Yılı ilan edilmesi 
nedeniyle çocuklarla 
birlikte protokolün 
kutlama pastası kesmesi 
ve ikramlarla son buldu.
- Mehmet Bozkır

Köyceğiz Gölüne 260 bin 
yavru sazan balığı bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve 
baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele 
dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında 
Köyceğiz Gölüne 260 bin yavru sazan bırakıldı. 

ESAS NO : 2021/249 Esas
KARAR NO : 2022/95
Davacı ZÜLEYHA YAVUZ SÖKİN aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;Davanın KABULÜ 
İLE,Giresun ili Bulancak ilçesi Kuz Mahallesi/
Köyü cilt no:24 , hane:23, bsn: 212’de nüfusa 
kayıtlı, Serhat ve Züleyha kızı 24/08/2011 
Bakırköy doğumlu, 41735162212 T.C. Kimlik 
numaralı Mustafa Poyraz KACAR’ın “KACAR” 
olan soy isminin iptali ile soy isminin “YAVUZ” 
olarak değiştirilmesine ve isim ve soy isminin “ 
Mustafa Poyraz YAVUZ” olarak nüfusa kayıt ve 
tesciline, karar verildi. İlan olunur.

Basın: 1681635Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dalaman Belediyesi 
tarafından Muharrem ayı 
vesilesiyle vatandaşlara 
Merkez Camii önünde 
aşure ikram edildi. 
Dalaman Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından 
Muharrem ayı nedeniyle 
düzenlenen Aşure 
ikramına, Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta ve Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş 
katıldı. Dalaman Merkez 
Camiinde hazırlanan 
stantta vatandaşlara 

aşure ikram edildi. 
Dalaman Belediye 
Başkanı Karakuş; “Bu 
mübarek günlerde 
birlik ve beraberlik 
içerisinde bir arada 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Muharrem 
Ayı’ndaki ikramlarımızı 
gelenekselleştirerek hem 
inançlarımızın gereğini 
yerine getiriyor, hem 
de vatandaşlarımızla 
bir araya gelip, 
kucaklaşıyoruz. 
Aşuremiz bereketli, 
birliğimiz daim olsun.” 
dedi. - Tuncay Karaçelik

Dalaman Belediyesi aşure 
ikramında bulundu

Ortaca Belediyesi yol 
kenarlarında, park ve 
bahçelerde hem görüntü 
kirliliği, hem de yangın 
riskine karşı kuru otları 
temizleme çalışması 
yürütüyor. Ot temizliği, 
sokak aralarında ve 
boş alanlarda devam 
ederken, park ve 
bahçelerde büyüyen 

çimlerin de kesim 
çalışmaları sürüyor. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Şehrimizin ortak yaşam 
alanlarında büyüyen 
otlar görüntü kirliliğine 
neden oluyordu. Hem 
görüntü kirliliğini 
ortadan kaldırmak, 
hem de kuruyan otlar 

yangın riskini arttırdığı 
için ekiplerimiz 
tarafından temizlik 
çalışması yapılıyor. 
Mahallelerimizde 
çalışmalarımızı ihtiyaç 
duyulan bölgelerde 
yaygınlaştırarak temizlik 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Ortak yaşam alanlarında 
kuru otlar temizleniyor
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Dalaman Orhanlar 
Mağazaları Arçelik markası 
ile Köyceğiz ilçesinde de 
hizmet vermeye başladı.
Köyceğiz Orhanlar Arçelik 
mağazasının açılışına 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, Dalaman 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Dalaman Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
Köyceğiz İlçe Jandarma 
Komutanı Mustafa Ten ile 
birlikte davetliler katıldılar. 
Açılışta konuşan işletme 
sahibi Mehmet Orhan; 
“Dalaman Arçelik 
mağazamızın ardından 

bugün de Köyceğiz 
Arçelik mağazamızı 
vatandaşlarımızın hizmetine 
açıyoruz. Köyceğiz ve 
çevre halkına en iyi 
şekilde hizmet etmekten 
mutluluk duyacağız. Allah 
utandırmasın” dedi. Dalaman 
ve Köyceğiz Kaymakamları 
da ayrı ayrı yaptıkları 
konuşmalarda, hayırlı olsun 
dileklerin ilettiler.
Açılış kurdelesinin 
kesilmesinin ardından 
katılımcılar mağazayı 
gezdiler ve yetkililerde 
ürünler hakkında bilgi 
aldılar. - Tuncay Karaçelik

Orhanlar Arçelik markasıyla Köyceğiz’de
Dalaman Orhanlar Mağazaları Arçelik markası ile Köyceğiz ilçesinde de hizmet vermeye başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
tarafından Ortaca 
Belediyesine araç hibe 
edildi. Yeni gelen hizmet 
aracının direksiyonuna 
geçen Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, ‘Sevdamız 
Ortaca’ sloganı ile 
çıktıkları yolda halka 
en iyi hizmeti sunmak 
için çalışmaya devam 
edeceklerini söyledi.
Ortaca Belediyesi, 
Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı hibesiyle 2022 
model 1 milyon 431 
bin lira değerindeki yol 
süpürme aracını törenle 
ilçe halkının hizmetine 
sundu. Yeni aracın test 
sürüşünü yapan Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 
“Görevi 
devraldığımızda, 
belediyemizin hizmet 
araçları noktasında 
büyük sıkıntıları vardı. 

Belediye olarak bizim 
kaliteli hizmet verme 
yolunda önümüzdeki 
en büyük engel olarak 
duruyordu. Bu konuda 
ciddi ve özverili 
çalışmalar yaptık. 
Gerek belediyemizin öz 
kaynaklarıyla gerekse 
Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı’mızın 
hibeleriyle bu sorunu 
büyük oranda aştık” 
diye konuştu. Aracın 
teknik donanımı 
hakkında bilgi veren 
Başkan Uzundemir, 
“Araç yol süpürme için 
üretilen araçların en 
yeni modernlerinden 
birisi. Yaklaşık 1 milyon 
431 bin değerindeki bu 
aracımız Temiz Ortaca 
hedefimize bizi bir adım 
daha yaklaştıracak. 
Kazandırdığımız bu 
yeni araç Ortacalı 
hemşerilerimize hayırlı 
olsun” dedi.
- Mehmet Bozkır

Ortaca Belediyesinin 
araç parkı genişliyor
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İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın..
Devletin varlığı ve 
bekası insanların 
huzuru ve mutluluğu ile 
doğru orantılıdır…
Bir devletin vatan-
daşları adalet, eşitlik 
içinde huzurlu ve mutlu 
yaşıyor ve geleceğe 
umutlu bakıyorsa eğer 
o devletin halkı birlik 
ve beraberliği çok kolay 
tesis eder. Birlik ve be-
raberliğin tesis edildiği 
devletlerin geleceği 
garantiye alınmış, 
beka sorunu kalmamış 
demektir. Güvenlik 
sorunu muhakkak her 
devletin tedbir alması 
gereken konuların en 
başında gelir ama birlik 
ve beraberliğin olduğu 
ülkeler her türlü sorunu 
aşmada zorlanmazlar… 
Ehliyet ve liyakat çok 
önemli… Ehliyetli ve 
göreve layık kişilerin 
devlet görevine  getir-
ilmeleri  , millete aşk 
ile hizmet etmeleri  mil-
letin huzurlu ve mutlu 
olmasına yol açar. Bu 
durum milli birlik ve 
beraberliğin demiri ve 
harcını oluşturur..
Son zamanlarda basına 
düşen haberler maalesef 
biraz can sıkıcı…

Devletimizin en önemli 
sorunu DENETİM 
görevinin layıki ile 
yapılamamasından 
kaynaklanmaktadır..
SORULARIN ÇALIN-
MASINDAN tutun da  
UYUŞTURUCU ve 
MAFYA ile adları yan 
yana  gelen savcıların, 
polislerin adlarının ve 
faaliyetlerinin gaze-
telerde çarşaf çarşaf 
yayınlanması hepimizin 
moralini bozdu. 
DEVLET demek “ 
kayıt, arşiv” demek-
tir. Gün gelir devlet 
kayıt defterini açar 
ve uygunsuz işler 
yapanlardan hesabını 
sorar ve cezasını keser. 
Bizim umudumuz da 
yolsuzluk yapanlardan 
bir gün devletimizin 
hesap soracağına olan 
inancımızdır… Dev-
let SINAV ile eleman 
alıyor ve bünyesinde 
çalıştırıyor. Çöpçü, 
hizmetli, şoför olmak 
için bile sınava ta-
bii olunurken benim 
aklım bu konuda biraz 
karışıyor…! NEDEN 
Mİ..? Devletin en üst 
kademelerine getirip, 
görev verdiğimiz insan-
lar sınava tabi değil..
Yıllarca Cumhur-

başkanı, başbakan ve 
bakan olarak görev yap-
anlar, milletvekili olan-
lar, belediye başkanı 
olanlar SINAVA TABİ 
Mİ OLDULAR..?   
Hele bir de istisnai 
memurluk diye bir konu 
var. Hiçbir sınava tabi 
olmadan atamaların 
yapıldığı görevler. Bu 
görevler öyle böyle 
basit memurluklar değil 
araştırın göreceksiniz.. 
EŞİTLİK, ADALET, 
EHLİYET ve LİYA-
KAT konularında 
devletin acilen yeniden 
yapılanması şart.
Bu konular da adım 
atılmadan hangi parti 
iktidara gelirse gelsin 
işimiz zor olur. Tüm 
siyasilerimizin ve 
siyasi partilerimizin 
bu konuda el ele verip 
çözüm üretmeleri şart..  
İNSANIMIZ kendini 
ikinci sınıf vatandaş 
gibi görmemeli, devleti-
nin güvencesi altında 
olduğuna inanmalı 
ve geleceğe güvenle 
bakmalıdır. Halk olarak 
bize düşen görevler var 
elbette ama asıl görev 
TBMM de.. Tarih boyu-
nca onlarca CİHAN 
DEVLETİ kurmuş , 
dünyaya adalet ve barışı 
getirmiş bu millet bu 
sorunu da çözecektir. 
GELECEKTEN 
UMUTLUYUM…

Sezgin Yıldırım

BİZİM İNSANIMIZ ÇOK 
KIYMETLİDİR

Ortaca İlçe Sorumlusu 
olarak göreve başlayan 
Nurcan Tezer TEMA 
Vakfı’nı temsil etmekten 
büyük bir gurur 
duyduğunu belirterek; 
“Bugün ülke genelinde 1 
Milyonu aşkın gönüllüsü 
bulunan TEMA Vakfı’nı 
ilçemizde temsil etmek 
benim için büyük bir 
mutluluk. Bu büyük 
sorumluluk ile ilçemizin, 
başta toprak olmak üzere 
tüm doğal varlıklarının 
korunmasına dair bilinci 
geliştirmek üzere gönüllü 
ekibimle birlikte var 
gücümüzle çalışacağız. 
İl Temsilciliği ekibimizi 
destekleyerek, onlarla 
birlikte çalışmalarımızı 
daha güçlü sürdüreceğiz. 
Bu kapsamda öncelikle, 
Minik TEMA, Yavru 
TEMA, Ortaokul 
TEMA, Lise TEMA, 
Genç TEMA ve Mezun 
TEMA gruplarını 
oluşturarak gönüllü 
sayımızı artırmayı 
ve ilçemize doğa ve 
çevre konusunda en 
üst düzeyde katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu çalışmalarımızı 
gerçekleştirmek için 
her zaman daha çok 
gönüllüye ihtiyacımız 
var. Bu sebeple kalbi 
doğa için atan herkesi 
TEMA Vakfı gönüllüsü 
olmaya çağırıyoruz” 
dedi.

TEMA Vakfı Ortaca 
İlçe Sorumluluğu 
ekibi, yaşanabilir bir 
gelecek için kamuoyunu 
bilinçlendirme 
çalışmaları yürütmek; 
verimli tarım 
topraklarının, su 
varlıklarının, mera 
ve orman alanlarının 
korunmasını sağlamak 
için çalışacak. 
Ekolojik okuryazar 
bireylerin yetişmesi 
için okullar ve gönüllü 
öğretmenlerle iş birliği 
gerçekleştirerek TEMA 
Vakfı’nın ücretsiz doğa 
eğitimlerini toplumun 
tüm kesimlerine 
yaygınlaştıracak. 

TEMA VAKFI 
HAKKINDA 

TEMA Vakfı iki toprak 
sevdalısı, Toprak Dede 
Hayrettin Karaca ve 
Yaprak Dede A. Nihat 
Gökyiğit tarafından 
1992 yılında kuruldu. 
Topraklarımızı tehdit 
eden erozyon ve çölleşme 
ile mücadelede toplumsal 
duyarlılığı ve farkındalığı 
arttırmak, toprağa 
sahip çıkmak, koruyucu 
çözümler üretmek, doğal 
varlıkları korumak 
ve bu mücadelenin 
devlet politikası 
haline gelmesine katkı 
sağlamak amacıyla 
çalışan gönüllü bir 
kuruluştur. Ülke 
genelinde 1 Milyonu 

aşkın gönüllüsü 
bulunuyor. TEMA Vakfı 
bugüne kadar Mera 
ve Toprak yasalarının 
kanunlaşmasına destek 
sağladı. Doğal varlıkları 
korumak için açtığı/
müdahil olduğu 283 
davanın 166’ini kazandı. 
Onlarca dava hala devam 
ediyor. 27 bin futbol 
sahası büyüklüğünde 
bir alanda 22,3 
milyon fidanı toprakla 
buluşturdu. 22 bin futbol 
sahası büyüklüğünde 
bir alanda 700 milyon 
meşe palamudu ekti. 312 
kırsal kalkınma, koruma 

ve ağaçlandırma projesi 
yürüttü. 5 milyonu 
aşkın öğrenciye doğa 
eğitimleri ve farkındalık 
çalışmaları ile ulaştı. 50 
binden fazla öğretmene 
ve 35 bini aşkın kamu 
görevlisine çevre 
seminerleri verdi. 90’dan 
fazla kitap yayımladı 
ve kamuoyuna sundu. 
2012 yılında Birleşmiş 
Milletler Çölleşmeyle 
Mücadele Sekretaryası 
önderliğinde dünyada 
ilk kez verilen Yaşam 
İçin Toprak | Land for 
Life ödülünü ilk kazanan 
oldu. - Mehmet Bozkır

TEMA Vakfı Ortaca’da faaliyetlerine başladı
Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerinden alan TEMA Vakfı, Ortaca’da da 
çalışmalarına başladı. 

Gökcan, yaptığı 
açıklamada; 
“Biliyorsunuz ki, 
geçtiğimiz hafta sonu, 
CHP’li Muğla Belediye 
Başkanı Osan Gürün ve 
Dernek Başkanı, Yörük 
Türkmen Şenliğinde 
konuşma yaptırmadılar. 
Milletin seçtiği vekili 
kimsenin susturmaya 
hakkı yoktur ve 
olamaz da. Hem davet 
ediyorsunuz hem de 
Şenliğe katılan tek vekili 
konuşturmuyorsunuz. 
Üstelik yörük bir vekili. 
Bunu anlamak mümkün 
değil. Şenliğe, siyasi 
gölge düşmesin diyenler, 
CHP’li Menteşe Belediye 
Başkanı ve CHP’li 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanına 
konuşma verip, siyasi şov 
yapmalarını sağlamıştır. 
Demek ki, birileri bizi 
susturmakta kararlı. 
Ama biz susmayacağız. 
Muğla’mızı, 
hemşerilerimizi her 
platformda temsil 
edeceğiz. Herkesin 
hakkını ve hukukunu 
korumaya devam 

edeceğiz. Muğla Yörük 
Obaları Dernek Başkanı 
Orhan Akcan, Pazar 
günü yapılan saygısızlığı 
ört bas etmek için dün 
talihsiz bir açıklama 
yaptı. Açıklamasında, 
Muğla’mızın ve 
ülkemizin birlik 
ve berberliğinden 
bahsediyor.  Hiçbir 
siyasi partinin veya 
siyasi düşüncenin 
temsilcisi olmayacağız 
diyor. Oysa ki, yapılan 
şenlik tam anlamı ile 
CHP’nin şovuydu. 
Birlik beraberlikten, 
hoşgörüden 
bahsediyorlar, bir 
de milletvekilini 
konuşturmamak için 
dernek olarak, prensip 
kararı aldık diyorlar. 
Hadi oradan. Osman 
Gürün’den aldıkları 
talimat ile dernek 
yönettiğini zanneden, 
yörük kültürüne 
yakışmayan tavır ve 
davranış içinde olan 
Dernek başkanı Orhan 
Akcan’ı istifaya davet 
ediyoruz. Yaşanan  
talihsiz olaydan sonra, 

telefonla arayarak 
ve sosyal medyadan 
yaptıkları paylaşımlarla 
bize destek veren tüm 
yörük derneklerine ve 
yörük kardeşlerimize 
canı gönülden teşekkür 
ediyoruz. Bizim  
konuşmamıza tahammül 
edemeyen  CHP 
Zihniyeti, Geçtiğimiz 
günlerde, 2 Büyükşehir 
Belediye Meclis 
toplantısında da konuşma 
isteyen Belediye Meclis 
üyemiz Eray Çiçek’e 
söz vermedi. Üstelik, 
demokratik hakkını 
kullanmak isteyen meclis 
üyemize, burası yeri 
değil diyerek yakışıksız 
davranışta bulunmuştur. 
Halbuki tam da 
yeri burasıdır. Eray 
Başkanımıza Belediye 
Meclisinde konuşmasına 
izin verseydi; 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nde  çalışan 
işçi kardeşlerimizin 
mağduriyetini 
gündeme getirecekti. 
İşçilerimiz mutsuzdur. 
Umutsuzdur. Büyükşehir 
Belediyesi’nde  işçi 

kardeşlerimize mobing 
uygulanmaktadır. 
400 işçimiz hak 
ettiği alın terinin 
emeğinin karşılığını 
alamamaktadır. 
Belediyede ücret 
adaletsizliği vardır. 
Gördükleri mobbing 
nedeniyle bazı işçi 
kardeşlerimizin aile 
huzuru kalmamıştır. 
Psikolojik destek 
almaktadırlar. Hatta 
dayanamayıp, istifalarını 
vermek zorunda kalan 
işçi kardeşlerimiz 
vardır. Son dönemde 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinden  kaç 
işçi istifa etmiştir. 
Büyükşehir Belediyesi 
bu işçilere, ne kadar 
tazminat ödemiştir. 
2014 yılında Büyükşehir 
Belediye yasasıyla, 
Muğla İl Özel 
İdaresinden ve kapanan 
Belde belediyelerinden 
CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve Bakanlıklara personel 
geçişleri olmuştur. Aynı 
dönemde aynı tecrübeye 
sahip olarak Bakanlıklara 

geçen işçi kardeşlerimiz, 
bugün 15-20 bin TL 
arasında maaş alıyor. 
Fakat, Muğla Büyük 
Şehir Belediyesine geçiş 
yapanlar ise maalesef 
ortalama 5-6 bin TL 
maaş almaktadır. Mesela, 
Bodrum Belediyesi’nde 
aynı kadroda aynı işi 
yapan bir personel 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nde aynı işi 
yapan personelden 2 kat 
fazla maaş almaktadır. 
Bu durum, işçilerin 
hem motivasyonlarını, 
hem de belediyenin 
vatandaşlarımıza 

sunduğu hizmetlerin 
verimliliğini 
düşürmektedir. İşçi 
kardeşlerimizin hakkının 
gündeme getirilmesine 
engel olan CHP’li Osman 
Gürün, çifte standart 
uygulamaya devam 
etmektedir. Çok sayıda 
Belediye çalışanı sosyal 
medyadan 
ve telefonla bizlere 
ulaşarak, yaşadıkları 
mobbingin ulaştığı 
boyutu anlatmaktadır. 
Bugün aramızda olmak 
isteyen Muğla Büyük 
Şehir Belediyesindeki 
400 işçi kardeşimiz, 

Osman Gürün’ün 
mobbinginden, 
baskısından dolayı 
korktular ve maalesef 
gelemediler. İşçi 
kardeşlerimin sizlere 
çok selamları var. 
İşçi kardeşim merak 
etme. Senin hakkını 
da hukukunu da biz 
koruyacağız. Osman 
Gürünün kurduğu bu 
harami düzeni onun 
söylemiyle yerle bir 
edeceğiz. Belediyeye 
hoşgörüyü, sevgiyi, 
saygıyı, insanlığı, barışı 
getireceğiz.” 
- Cihat Cura

Millletvekili Gökcan: ‘Büyükşehir Belediyesinde işçilere mobing uygulanıyor’
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yörük Türkmen Şenliğinde yaşananlar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Menteşe Sınırsızlık Meydanında basın 
açıklaması yaptı. Milletvekili Gökcan; “Bugün burada özgürce konuşmak, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda çalışan işçi kardeşlerimizin haklarını 
savunmak için bir aradayız” dedi. .
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MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. 
Maddesi gereğince Ekim/Kasım aylarında yapılacak Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis 
seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliğine seçilebilmek 
için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen diğer hükümler yanında vergi mükellefi olma şartı da aranmaktadır. 

Vergi mükellefi olmayan üyelerimiz hem seçme hem de seçilebilme listelerinde yer 
alamayacaklarından, seçim aşamasında herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi ve 
üyelerimizin mağdur olmamaları için, Odamız kayıtlarındaki vergi dairesi ve vergi numarası 
bilgileri ile vergi mükellefiyet durumlarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat 
tahakkukları durdurularak, meslek grupları ve seçmen listelerinden kayıtları silinmektedir. 
Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza 
bilgi verildiği ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödediği takdirde aidat tahakkukları 
başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilmektedir. 

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için, odamız kayıtlarında yer alan vergi 
dairesi ve vergi numaralarını, Odamız ilan panosundaki listelerden veya sicil servisimizden 
mesai saatleri içinde kontrol etmeleri; varsa hatalı kayıtların düzeltilmesi için, dilekçe ve vergi 
levhası fotokopisi (vergiden muaf olan üyelerimiz için muafiyet belgesi) ile 02 Eylül 2022 
Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza elden başvurmaları veya muglatso@tobb.org.tr  
e-posta adresine gönderilerek yapılması gerekmektedir.  Anılan süre içinde kayıtlarını 
düzeltmeyen üyelerimiz, oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.  

Üyelerimize önemle duyurulur.  

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU 

 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin arıcıların 
en büyük sorunlarından 
biri olan Büyük 
Balmumu güvesine karşı 
hayata geçirdiği “Temiz 
Petek Projesi” arıcılara 
ekonomik anlamda can 
suyu olmaya devam 
ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
arıcıların peteklerini 
saklama döneminde 
güvelerin verdiği 
zararların önüne geçmek 
için başlatılan Temiz 
Petek projesinde bugüne 
kadar 50 bin petek 
şoklandı. Arıcıların 
her yıl güvelerin 
verdiği zarardan dolayı 
değiştirmek zorunda 
kaldığı ve ekonomik 
anlamda zarara 
uğradıkları petekler, 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin başlattığı 
‘Temiz Petek Projesi’ 
ile eksi 30 derecede 
dondurularak her 
yıl kullanma imkanı 
sağlanıyor. Arıcılara 

can suyu değerinde olan 
projede 50 bin petek eksi 
30 derecede şoklanıyor. 

PETEK 
ŞOKLAMALARINA 

1 EYLÜL 2022’DE 
BAŞLIYOR

Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin 3 yıl 
önce başlattığı petek 
şoklama çalışmalarının 
2022 şoklamaları 1 
Eylül tarihinde başlayıp, 
15 Kasım tarihinde 
sona erecek. Petek 
şoklama çalışmasından 
faydalanmak isteyen 
üreticiler 444 48 01 
telefon numarasından 
randevu alabilecekler.  

BAŞKAN GÜRÜN: 
ARICILARIMIZIN 

YANINDAYIZ
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün “Çam balının 
başkenti Muğla’mızda 
arıcılarımızın 
yanındayız. Yüzde 
68 orman varlığı, 
geniş coğrafyası 
ve bu coğrafyadaki 

birbirinden değerli bitki 
florası ile dünyanın ve 
Türkiye’nin en önemli 
bal üreticilerinden 
biri konumundayız. 
Arıcılıktan 
ekmeğini kazanan 
hemşehrilerimizi 
destekliyor, onların 
marka değeri yüksek, 
kaliteli ürün üretmesi 
ve emeğinin karşılığını 
alması için çalışıyoruz. 
Muğla çam balı bizim 
en değerli ve kıymetli 
ürünlerimizden. 
Dünya Çam balının 
yüzde 90’ını Türkiye, 
Türkiye’de üretilen çam 
balının yüzde 80’ini de 
Muğla’mız karşılıyor. 
Arıcılarımızın maliyet 
giderlerini düşürmek için 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak bu güne kadar 
50 bin peteği bal mumu 
güvesine karşı eksi 
30 derecede şokladık. 
Üreticilerimiz peteklerini 
güven içerisinde 
saklayabildi” dedi. 
- Büten

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu güvesine karşı eksi 30 derecede petekleri şokluyor.  
‘Temiz Petek Projesi’ kapsamında bu güne kadar il genelinde 50 bin petek şoklandı. Arıcıların büyük sorunu haline gelen petek şoklamasını 
Türkiye’de sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Arı üreticilerine ciddi anlamda maddi külfetten kurtaran projenin 2022 yılı 
şoklamaları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 15 Kasım tarihinde sona erecek.

Petekler Eksi 30 Derecede Şoklanıyor

Muğla’da 3 adet 170 
kg ağırlığında kaçak 
yollardan girişi yapılan 
mavi yüzgeçli orkinos 
yakalandı. Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne gelen 
ihbar üzerine İzmir 
Balık Halinden Muğla 
İli Fethiye İlçesi 
istikametine hareken 
eden araç ile yasaklı su 
ürünleri nakli yapıldığı 
bildirildi. Menteşe 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü personelleri 
tarafından Aydın Polis 
Kontrol noktasında 
kolluk kuvvetleri ile 
ortak yapılan denetimde 
3 adet 170 kg ağırlığa 
sahip Mavi Yüzgeçli 
Orkinos balığı tespit 
edildi. İlgili Şahıslara 
7 bin 429 lira idari para 
cezası uygulandı.  Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Atlantik 
Ton Balıklarının 
Korunması Uluslararası 
Komisyonu (ICCAT) 
ilkeleri doğrultusunda 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
verilen özel izinlerle 
avlanabilen ve dönem 
itibarı ile istihsali yasaklı 
zamanda bulunan mavi 
yüzgeçli orkinosun 
Muğla’ya kaçak 
yollardan girişi yapıldığı 

ihbarını aldık. Kolluk 
kuvvetlerimizle birlikte 
ilgili birimlerimiz 
tarafından yaptığımız 
denetimde yasaklı olan 
söz konusu balıklara 
ait Su Ürünleri Nakil 
Belgesi ve Orkinos 
Yakalama Dokümanının  
(BCD) olmadığını 
tespit ettik.  Buna göre 
1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanunun 25. ve aynı 
kanunun 36. Maddesi 
(m) bendince ürünlere el 
konularak ilgili şahıslara 
7 bin 429 lira idari para 
cezası uygulandı. 
Kaçak Balıklar 
Katı Atık Bertaraf 
Tesisinde İmha edildi.  
Saylak açıklamasına 
şöyle devam etti: 
“Ayrıca mülkiyeti 
kamuya geçirilen 
balıkların veteriner 
hekimlerimiz tarafından 
yapılan organoleptik 
muayenesinde;  orkinos 

et  kalitesini belirleyen 
en önemli etkenlerden 
birisi olan kanın 
akıtılması işleminin 
uygulanmadığı ve 
buna bağlı olarak 
mikrobiyolojik bozulma 
gözlemlendiğinden, insan 
tüketiminde kullanılması 
uygun görülmemiştir. 
Bu nedenle zapt 
edilen balıklar İl ve 
İlçe Müdürlüğümüz 
personelleri gözetiminde 
katı atık bertaraf 
tesisinde imha edildi. 
Toplumun sağlığını 
korumak için işimizin 
başında olduğumuzu 
vatandaşlarımızın 
bilmesini isterim. 
Uygunsuz görülen 
herhangi bir durumda il 
veya bağlı bulundukları 
ilçe müdürlüklerimize 
ihbarda bulunmalarının 
önemini tekrar 
hatırlatmak isterim.” 
dedi. - Bülten

Avlanması yasak olan 3 adet mavi 
yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi
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Minik sporcuları 
tesislerde ziyaret ederek 
çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan 
Uzundemir, genç neslin 
spor ve diğer aktivitelere 
yönlendirilmesinin 
kötü alışkanlıklardan 
uzat tutulması açısından 
önemli olduğunu 
vurguladı. Ortaca 
Belediyespor Kulübü 
tarafından açılan 
yaz futbol okulunda 
eğitim gören 225 minik 
sporcunun ailesi adına 
Kulüp Başkanı Erem 
Kaya Belediye Başkanı 
Ali Uzundemir’i 

ziyaret ederek Ortaca 
Belediyespor Kulübü’nün 
formasını hediye etti. 
Kulüp Başkanı Kaya, 
Ortaca Belediyesi 
sayesinde 224
minik sporcunun yaz 
aylarında zamanını spor 
ile değerlendirdiğini 
belirterek, Başkan 
Uzundemir’e teşekkür 
etti. Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, 
“Çocuklar bizim 
geleceğimiz. 
Çocuklarımızın 
kötü alışkanlıklara 
bulaşmaması, hem 

sportif alanda, hem de 
eğitim alanında başarılı 
bir şekilde ilerlemeleri 
bizim için çok önemli. 
Yerel yönetimlerin bir 
görevi de genç nesilleri 
geleceğe hazırlamaktır. 
Biz Ortaca Belediyesi 
olarak gençlerimizin 
geleceğimiz olduğunu 
düşünerek küçük 
yaşlarda hem vatan 
sevgisini, hem sağlıklı 
bir nesil olarak 
yetişmelerini, hem de 
iyi bir sporcu olmaları 
yönünde çalışmalar 
yürütüyoruz” dedi.
- Berkay Göcekli

Başkan Uzundemir’e 
spora katkı teşekkürü
Ortaca Belediyespor’un altyapısını oluşturacak minik 
sporcuların 15 Mayıs’ta başlayan eğitimleri devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 
temsilcilerimizden 
Muğlaspor’un flaş 
transferi geçtiğimiz 
sezonun gol kralı Ercan 
Kuruçay takımdan 
ayrıldı.  Yeşil-beyazlılara 
Haziran ayında transfer 
olan tecrübeli golcü, 
geçtiğimiz hafta 
itibariyle takımla 
antrenmanlara 

başlamıştı. Ercan 
Kuruçay sosyal medya 
hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada; ‘’Anlaşmış 
olduğum Muğlaspor 
Kulübü ile karşılıklı 
anlaşarak yollarımızı 
ayırdık. Bundan sonraki 
süreçte şampiyonluk 
yolunda Muğlaspor’a 
canı gönülden başarılar 
dilerim.’’ ifadelerini 

kullandı.
 Muğlaspor Basın 
Sözcüsü Nihat Aktaş 
ise ayrılığın karşılıklı 
anlaşarak yapıldığını 
ve Ercan Kuruçay’a 
kariyerinde başarılar 
dilediklerini belirtti. Öte 
yandan Ercan Kuruçay’ın 
Yozgat Belediyespor’a 
transfer olduğu öğrenildi.
- Berkay Göcekli

Golcü oyuncu takımdan ayrıldı

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...

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili Ortaca ilçesi Çaylı mahallesi 409 ada 38 parsel sayılı taşınmaz 16.436,86m2 
yüzölçümlü nar ve narenciye bahçesi vasfındadır. Taşınmaz tapuda Ramazan oğlu Erdoğan Yakışır 
adına 1/8 oranında hisseli olarak kayıtlıdır. Doğusu , batısı ve güneyinde yol mevcuttur. Ulaşımı kolay 
olup, parsel içinde evler ve ağaçlar bulunmaktadır. Üzerinde 10,80mx9,0m. ebadında 97,20m2 alana 
oturan 3/A yapı sınıfı özelliğinde tek katlı yığma kargir ev vardır. Evin duvarları yığma tuğla , üstü 
ahşap çatı ve kiremit örtülü , dış kapı ve pencereleri plastik doğramadır. Ev yaklaşık 40 yaşlarında 
olup %60 yıpranma payına sahiptir. 8.30x5,80m ebadında 48,14m2 alana oturan 3/A yapı sınıfı 
özelliğinde tek katlı prefabrik ev vardır.  Evin duvarları alçı sıva, saten boya , dış kapı ve pencereleri 
plastik doğrama ,iç kapıları pres kapı , oda tabanı laminant parke, ıslak hacimleri seramik kaplamadır. 
Taşınmaz üzerinde yine 9,0m2 alana sahip 2/A yapı sınıfı özelliğinde tek odalı yığma kargir depo 
yapısı vardır. Toprak yapısı killi - tınlı ve %0,5 ile 1 civarında düze yakın eğimli tarım arazisidir. Parselin 
drenaj sorunu olmayıp, sulama imkanına sahiptir. Yöre iklimine uygun her türlü tarıma elverişli arazi 1. 
sınıf tarım arazisi durumundadır. Parsel içerisinde binanın etrafında çekme mesafesi içinde düzensiz 
tesis edilmiş nar , narenciye , erik , yenidünya , zeytin vb. ağaçlar mevcuttur. 
Adresi    : Muğla İli Ortaca İlçesi Çaylı Mahallesi 409 Ada 38 Parsel  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 16.436,86 m2
Pay/payda  : 1/8
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır. 1/25000 ölçekli  
     revizyon nazım imar planında tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 1.480.716,50 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibi 
1. Satış Günü   : 11/10/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 08/11/2022 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 2020/437 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.24/08/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Muğlaspor ve Yatağanspor’un rakipleri belli oldu
Bölgesel Amatör 
Lig temsilcilerimiz 
Muğlaspor ve 
Yatağanspor’un 
mücadele edeceği 2022-
2023 sezonu Bölgesel 
Amatör Lig grubu belli 
oldu. Temsilcilerimiz, 
BAL 9. Grup’ta  yer 
aldı.
Amatör İşlerden 
Sorumlu TFF İcra 
Kurulu Üyesi Ali 
Düşmez başkanlığında 
toplanan Bölgesel 
Amatör Lig çalışma 
grubu, 2022-2023 
sezonu Bölgesel Amatör 

Lig gruplarını belirledi.
80 ilden 196 takımın 
katılacağı Bölgesel 
Amatör Lig, 14’er 
takımın yer aldığı 14 
gruptan oluştu.
Muğla: Muğlaspor, 
Yatağanspor
Aydın; Yıldızspor, 
Sökespor, Davutlar 
Belediyespor Didim 
Belediyespor
Denizli; 
Kızılcabölükspor, 
Kale Belediyespor, 
Sarayköyspor, 
Serinhisarspor
İzmir; 4 takım 

kurayla dahil 
olacak(Alaçatıspor, 
Aliağa FK, Bornova 
Yeşilova, Çeşme 
Belediyespor, 
Çiğli Belediyespor, 
Özçamdibispor, Tire 
2021 FK, Viven 
Bornova FK)
Grup müsabakaları 
sonunda gruplarını 
birinci sırada 
tamamlayan on 
dört takımın 
karşılaşacağı Play-
Off müsabakalarının 
ardından, dokuz takım 
TFF 3. Lig’e çıkmaya 

hak kazanacak.
01-02 Ekim 2022 
tarihlerinde başlayacak 
olan 2022-2023 sezonu 
BAL müsabakaları 
fikstür çekimi ise Eylül 
ayının ilk haftasında 
gerçekleştirilecek.
- Berkay Göcekli
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