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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

MILLETVEKILI GIRGIN VE ILÇE BAŞKANI TEZCAN DALYAN’DA ESNAFLARI ZIYARET ETTI

TURİSTLER ÇARŞIYA 
UĞRAMADAN GİDİYOR

CHP Ortaca
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, ziyaretle ilgili 
yaptığı açıklamada; 
“CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı olarak 
Milletvekilimiz 
Süleyman Girgin ile 

birlikte Dalyan’da 
esnaflarımızı ziyaret 
ettik. Hemşerilerimizle 
ülke ve yerel gündemle 
ilgili sohbet etme imkanı 
bulduk. CHP iktidarında 
uygulayacağı politikaları 
dile getirdik.” dedi. -3 

CHP Muğla Milletvekili Süleyman 
Girgin, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile 
birlikte Dalyan’da esnaf ziyaretlerinde 
bulundu. Ziyaretlerde esnaflar, müzik 
yasağı nedeni ile mağdur olduklarını 
ve Dalyan’a gelen turistlerin çarşıya 
uğramamasının kendilerini olumsuz 
etkilediğini dile getirdi. 

Kano ve kürek takımlarının 
vazgeçilmez adresi

Kano ve kürek 
takımları ve milli 
takımlar, elverişli 
imkânları nedeniyle 
kamp yapmak için 
Köyceğiz Gölü’nü 
tercih ediyor.
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı Köyceğiz gölünde 
kamp yapan 1-4 
Eylül’de Macaristan’da 
yapılacak Gençler 
23 Yaş Altı Dünya 
Şampiyonası ile 8-11 
Eylül’de Slovakya’da 
düzenlenecek 

“Durgunsu Kano 
Uluslararası Olimpik 
Umutlar” yarışlarına 
hazırlanan Kano 
Milli takımını ziyaret 
ederek sporcularla 
bir araya geldi. 
Görüşmede Türkiye 
Kano Federasyonu 
başkanı Alper Cavit 
Kabakçı, Vali Orhan 
Tavlı’ya Kano Milli 
Takımı ve Türkiye 
Kano Federasyonu’nun 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. -4

Ortaca Belediyespor’a isim sponsoru
Ortaca Belediyespor ile 1000a yapı firması sponsorluk 
anlaşması imzaladı. 1000a yapı, yeni iş birliği kapsamında 
yeni sezon ile başlayacak şekilde Ortaca Belediyespor’un isim 
sponsoru oldu.
2022-2023 sezonunu 
kapsayacak işbirliği için 
Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı Erem 
Kaya ve firma sahibi 
Çağlar Alkılı ile 
kulüp yönetim kurulu 
üyelerinin katılımıyla 
tören düzenlendi. -5

ORSU kuruldu
Ortaca’da  Sınırlı 
Sorumlu Su Ürünleri 
Kooperatifi  
(ORSU) kuruldu. 
Merkezi Dalyan 
mahallesinde 
bulunan Sınırlı 

Sorumlu Ortaca 
Su Ürünleri 
Kooperatifi, 
Sarıgerme ve Dalyan 
mahallesinde faaliyet 
gösteren  balıkçıları 
bir araya getirdi. -4

Satranç 
liginde başarılı 

performans
Türkiye Satranç 
Federasyonunun 
organizasyonunda 
21-28 Ağustos tarihleri 
arasında Selçuklu 
Kongre Merkezinde 
düzenlenen Türkiye 
Satranç 2. Ligi 31 
kulübün katılımıyla 
tamamlandı. Muğla’nın 
satranç branşında 
profesyonel liglerde yer 
alan tek kulübü Ortaca 
Belediyespor, ilimizi ve 
Ortaca’yı temsil etti. -3

3 yılda 
17 bin 500 
kilometre 
yol kat etti

Caretta Caretta ‘Tuba’, 
bugüne kadar uydudan 
en uzun süre ile izlenen 
deniz kaplumbağası 
oldu. 3 yılda 17 bin 
500 kilometre yol kat 
eden Tuba, yolculuğuna 
İtalya açıklarında devam 
ediyor. -2

Gurbetçi 
aileden 

etkilendi 
İslam’ı seçti
Fransa vatandaşı 
Allan Frederic Sabin 
Bourgain, Dalaman 
İlçe Müftülüğünde 
düzenlenen törende 
Kelime-i Şehadet 
getirerek Müslüman 
oldu. -2



Bebeğin oturmaya 
başlayabilmesi için 
beden kaslarının 
güçlenmiş olması 
gerekir.Bebeğin 
oturmak için dengesini 
sağlayabilmesi,başını 
kaldırabilmesi ve dik 
durabilmesi gerekir.
Bebeğin dik durabilme-
si için de karın,boyun 
ve sırt kaslarının 
kuvvetlenmiş olması 
gerekir.Bebeğin fiziksel 
gelişimi yeterince 
ilerleyip kasları 

güçlendiğinde bebek 
oturmaya başlar.4. ayda 
çoğu bebeğin fizik-
sel gelişimi destekle 
oturabileceği bir sevi-
yeye ulaşmış,gerekli 
kasları kuvvetlenmiş 
olur.
Bu ayda bebek arkasına 
ve yanlarına destek 
koyarak oturabilir.
Desteksiz oturma ise 
6 ve 8. Aylar arsında 
başlar.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEBEĞİM NE 
ZAMAN OTURMALI
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Bu ayın en güzel mey-
velerinden incir.. Gelin 
size bu hafta da incirden 
bahsedeyim: TAM BİR 
VİTAMİN-MİNERAL 
DEPOSU: İncir A,B,C 
vitaminleri ile kalsiyum, 
demir, fosfor, sodyum 
ve potasyum açısından 
zengindir.

KALP SAĞLIĞINI 
KORUYUCU: Yüksek 
potasyum içeriğiyle 
kan basıncının kontrol 
edilmesine yardımcı 
olarak kalp sağlığınıza 
olumlu etki sağlar.
BAĞIRSAK ÇALIŞ-
TIRICI: İncir yüksek 
posa içeriğiyle iyi bir 

bağırsak çalıştırıcıdır.
KOLESTEROL 
DÜŞÜRÜCÜ: İncir pek-
tin içeriğiyle kötü koles-
terolünüzün düşürülmes-
ine yardımcı olur.
BAĞIŞIKLIK 
GÜÇLENDİRİCİ: İncir 
yüksek vitamin-mineral 
ve antioksidan kapasite-
siyle bağışıklık sistem-
inizin güçlenmesine 
yardımcı olur.
KEMİK GÜÇLENDİ-
RİCİ: 2 orta boy incir 1 
su bardağı süte eş değer 

kalsiyum içerir. Yüksek 
kalsiyum içeriğiyle incir 
kemik sağlığınıza olum-
lu etki sağlar.
TATLI İSTEĞİNİ 
BASTIRIR: 
Ara öğünlerinize ya da 
ana öğünlerinize incir 
ekleyerek tatlı isteğinizi 
bastırabilirsiniz.
GÖĞÜS KANSERİNE 
KARŞI KORUCU: 
Yapılan çalışmalar sonu-
cu posa içeriği yüksek 
olan besinlerin tüke-
timinin göğüs kanser-

ine yakalanma riskini 
azalttığı saptanmıştır. 
Yüksek posa içeriğiyle 
incir göğüs kanserinden 
korunmaya yardımcı 
olur.
PORSİYONA 
DİKKAT!!
Her zaman söylediğimiz 
gibi bir besinin faydalı 
olması onu sınırsız 
tüketebileceğiniz anlamı-
na gelmiyor.1 porsiyon 
meyve hakkınız yerine 
1 büyük boy taze incir 
tüketebilirsiniz..

İNCİR VE FAYDALARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Fransa’da yaşayan 
Salih Gaziarifoğlu ve 
ailesinden etkilenerek 
Müslüman olmaya 
karar veren Fransız 
Allan Frederic Sabin 
Bourgain, Dalaman İlçe 
Müftülüğüne başvurdu.
Sabin Bourgain 
için Dalaman İlçe 
Müftülüğünce “İhtida 
Merasimi” düzenlendi.
Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan 
merasimde konuşan 
Şube Müdürü Yakup 
Akkoyun, İslam dini 

hakkında bilgiler 
vererek Müslümanlığı 
seçen Sabin Bourgain 
için, İslam dinini en 
güzel şekilde yaşaması 
temennisinde bulundu.
Müslüman olduktan 
sonra İsa Davut ismini 
alan Sabin Bourgain’ı 
tebrik eden Şube Müdürü 
Akkoyun, İsa Davut’a 
Kur’an-ı Kerim ve çeşitli 
hediyeler takdim etti.
Duygulu anların 
yaşandığı merasim 
yapılan dua ile son buldu.
- Cihat Cura

Gurbetçi aileden etkilendi İslam’ı seçti

Ege Denizi’nde on 
beş dakika arayla 4.7 
ve 5.1 büyüklüğünde 
iki deprem meydana 
geldi. Kuşadası ilçesi 
açıklarında meydana 
gelen depremin 
ardından AFAD 
tarafından açıklama 
yapılarak herhangi 
olumsuz bir durumun 
olmadığı açıklandı. 
Muğla’da da hissedilen 
deprem sonrası 
Başkan Osman Gürün, 
“Hepimize geçmiş 
olsun. Ekiplerimizden 
aldığımız bilgiler 
doğrultusunda herhangi 
bir olumsuz ihbar 
bulunmamaktadır” 
ifadelerini kullandı. 
AFAD verilerine göre 
saat 12:56’da Ege 
Denizi açıklarında 4.7 
büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. İlk 
depremden yaklaşık 
15 dakika sonra 5.1 
büyüklüğünde ikinci 
bir deprem yaşandı. 

Vatandaşlara kısa süreli 
panik ve korku yaşatan 
deprem Muğla, İzmir ve 
Aydın’da da hissedildi. 
Sarsıntı yerin 7.03 
kilometre derinliğinde 
yaşandı.
AFAD: “OLUMSUZ 
BİR DURUM YOK”
Ege Denizi Kuşadası 
Körfezi’nde art arda 
meydana gelen 4.7 ve 
5.1 büyüklüğündeki 
depremlerin 
ardından Afet ve 
Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, herhangi 
bir olumsuzluğun 
bulunmadığı bildirildi. 
Açıklamada, “Kuşadası 
ilçesi açıklarında 
meydana gelen 5,1 
büyüklüğündeki deprem 
sonrası, an itibarıyla, 
olumsuz bir ihbarın 
bulunmadığı bilgisi 
alınmıştır. Gelişmeleri 
takip ediyoruz” ifadeleri 
kullanıldı. 
- Tuncay Karaçelik

EGE DENİZİNDE 4.7 VE 5.1 
BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Caretta Tuba 3 yılda 17 bin 
500 kilometre yol kat etti

İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon 
Merkezinde tedavisi tamamlanan Caretta Caretta, doğal ortama bırakılmıştı. 
29 Ağustos 2019 
tarihinde İztuzu 
sahilinde tedavileri 
tamamlanan deniz 
kaplumbağaları ile 
birlikte çok sayıda yavru 
da deniz ile buluşmuştu. 
Tedavisi tamamlanan 
dişi Caretta Caretta 
deniz kaplumbağasına 
‘Tuba’ isim verilirken, 
kaplumbağaya uydu 
takibi için cihaz 
takılmıştı.
‘Tuba’, bugüne kadar 
uydudan en uzun 
süre ile izlenen deniz 
kaplumbağası oldu. 
3 yılda 17 bin 500 
kilometre yol kat eden 
Tuba, yolculuğuna İtalya 
açıklarında devam 
ediyor.
Uydu takip cihazıyla 
takip edilen deniz 
kaplumbağaları, 
DEKAMER’in internet 
sitesinden izlenebiliyor.
Tuba’nın şimdiye kadar 
haritası yaklaşık 7 
milyon 300 bin kez 

izlendi. Tedavisini yapan 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
yetkilileri sosyal 
medya hesaplarından 

yaptıkları paylaşımda, 
şu ifadelere yer verdi; 
“Yolculuğunun nasıl 
devam edeceğini 
merakla beklediğimiz 
Tuba, bizim 

beklentilerimizin 
ötesinde veri sağladı 
ve en uzun süreyle 
izlediğimiz kaplumbağa 
oldu. Daha ne kadar 
bilgi vermeye devam 

edecek bilemiyoruz 
ama Dalyan’a yuva 
yapmaya döneceği günü 
heyecanla bekliyoruz.”  
- Mehmet Bozkır

Fransa vatandaşı Allan Frederic 
Sabin Bourgain, Dalaman İlçe 
Müftülüğünde düzenlenen törende 
Kelime-i Şehadet getirerek 
Müslüman oldu.

Teknolojik gelişmel-
erin hayatımızı ko-
laylaştırdığına şüphe 
yok. Öyle ki bürokratik 
işlemler ve yargısal faa-
liyetlerde bile her geçen 
gün teknoloji sayesinde 
vatandaşlara yeni 
imkânlar ve kolaylıklar 
sağlanmaktadır. Hem 
adli sicil kaydının 
silinmesi hem de ad-
soyad değişikliğiyle 
düzenlemeler de bunun 
en somut örneğidir. 
Bu yazımızda da halk 
arasında sabıka kaydı 
olarak da bilinen adli 
sicil kaydı ve ad-soyad 
değişiklikleriyle ilgili 
ne gibi kolaylıklar ge-
tirildiğine değineceğiz. 
Bilindiği üzere, kişiler 
hakkında mahkemelerce 
hükmedilen ceza ve 
güvenlik tedbirlerine il-
işkin bilgilerin kayded-
ildiği sistem, adli sicil 
kaydı olarak tanımlan-
maktadır. Kısaca, adli 
sicil kaydını, devletin 
vatandaşı hakkında tut-
muş olduğu bir nevi suç 
kaydı olarak özetlemek 
de mümkündür. 
İşe girişlerde adli 
sicil kaydının varlığı 
büyük bir engel teşkil 
ettiği için bu kaydın 
zamanında silinmesi 
de bir o kadar önem 
arz etmektedir. Önceki 
düzenlemeye göre, 
kişinin adli sicil kaydı 
varsa ve koşulları 
oluşmuşsa adli sicil 
kaydının kendiliğinden 
silinmesi gerekmekte 
olup şayet kendiliğin-
den silinmemişse bu 
kaydı sildirmek Adli 
Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğüne bizzat 
veya posta yoluyla baş-
vurmak gerekmekteydi. 
Adli sicil kaydının 
silinmesi ile ilgili yeni 
düzenleme sayesinde 
ise başvurular artık 
e-devlet üzerinden 
gerçekleşebilecek olup 
adli sicil kaydının 
silinmesi talebiyle 
Ankara’ya müracaat 
dönemi sona ermiştir. 
E-devlet üzerinden 
yapılacak başvurular 
ücretsiz olup başvuru 
takibi çevrimiçi şekilde 
yapılabilecektir. İşlem 
sonucu ilgili kişiye 
SMS yoluyla da bildi-
rilecek olup bu sayede 
hem tüm süreç dijital 

ortamda gerçekleşecek 
hem de zaman ve 
mekândan tasarruf 
edilmiş olacaktır. Yine, 
bu değişiklik sayesinde 
devletin kayıtları silme 
konusundaki eksikliği, 
ihmali veya vatandaşın 
süreci takip edememesi 
nedeniyle uğradığı zarar 
ve sıkıntıların ortadan 
kaldırılması hedeflen-
mektedir.
Ad-soyad değişikliği-
yle ilgili 2017-2019 
yıllarında yapılan 
düzenleme sayesinde 
ise 24 Aralık 2022 
tarihine kadar birtakım 
şartların varlığı halinde, 
e-devlet üzerinden ad 
ve soyad değişikliği 
yapılmasının önü 
açılmıştır. Bu kapsam-
da, genel ahlaka uygun 
olmayan, gülünç olarak 
değerlendirilen, yazım 
ve imla hatası olan 
ad ve soyadlar mah-
keme kararı olmadan 
değiştirilebilecektir. Ad-
soyadını değiştirmek 
isteyen vatandaşlar, 
başvurusunu e-dev-
let aracılığıyla veya 
yurtiçinde ilçe nüfus 
müdürlüğüne, yurtdışın-
da ise dış temsilciliklere 
giderek yapabilmek-
tedir. Ancak ad-soyad 
değişikliğinde başvuru-
ları il-ilçe idare kurulu 
değerlendirmekte olup 
sadece vatandaşın 
başvurusuyla değişiklik 
yapılamamaktadır.
Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, bu uygulama 
sayesinde 298.670 kişi 
soyadını, 134.818 kişi 
ise adını değiştirmiştir. 
Yine, aynı açıklam-
ada ülke genelinde 
en çok değiştirilen 
adlar Yunis→Yunus, 
Abubekir→Ebubekir, 
Ümüt→Ümit, Me-
met→Mehmet, 
Sümeyya→Sümey-
ye, Ferat→Ferhat, 
Keziban→Kezban, 
Firdes→Firdevs, 
Sadet→Saadet; en çok 
değiştirilen soyadlar 
ise Top, Deli, Satılmış, 
Coşkun, Koyun, 
Çoşkun, Çakal, Uğuz, 
İşik, Çıplak, Kör olarak 
bildirilmiştir.
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YARGIDAKİ GELİŞMELER VE 
TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ 
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CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
ziyaretle ilgili yaptığı 
açıklamada; “CHP 
Ortaca İlçe Başkanlığı 
olarak Milletvekilimiz 
Süleyman Girgin ile 
birlikte Dalyan’da 
esnaflarımızı ziyaret 
ettik. Hemşerilerimizle 
ülke ve yerel gündemle 
ilgili sohbet etme imkanı 
bulduk. CHP iktidarında 
uygulayacağı politikaları 
dile getirdik.” dedi. 

GİRGİN: “BÜTÜN 
YASAKLAR KALKTI, 
TEK MÜZİK YASAĞI 

KALDI”
Milletvekili Girgin, 
esnafların sorunlarını 
dinlediklerini ve çözüm 
önerilerini anlattıklarını 
belirtti. 
Milletvekili Süleyman 
Girgin’in açıklaması 
şu şekilde; “Dalyan’da 
hangi esnafın kapısını 
çalsak gece 1’den sonraki 
müzik yasağından dert 
yanıyor. Bu turistik 
bölgede esnaf, gece 1’de 
müziğin kesildiğini, en 
geç saat 2 de sokakların 
bomboş olduğunu, 
bunun telafi edilemez 
ekonomik kayıplara 
neden olduğunu söylüyor. 
Müzik yasağı zincirleme 
olarak bütün esnafları 
etkiliyor. Midye satan bir 
esnaf ‘gündüz hazırlık 
yapıyoruz, tam para 
kazanacağımız saatte 
ortalıkta kimse kalmıyor’ 
diye isyan ediyor. 
Daha önce bu konuda 
soru önergesi verdik. 
Meclis’te konuşmalar 

yaptık. Ancak korona 
nedeniyle getirilen yasak 
anlamsız şekilde gece 
1’den sonra müzik yasağı 
biçiminde devam ediyor. 
Bütün yasaklar kalktı 
tek müzik yasağı kaldı. 
Bu korona bahanesiyle 
yaşam tarzına müdahale 
değilse nedir?

“TURİSTLER 
ÇAMURU 

KAPLUMBAĞAYI 
GÖRÜP ÇARŞIYA 

UĞRAMADAN 
GİDİYOR”

Çarşı esnafı turist 
kafilelerinin garaja gelip, 
çarşıya uğramadan, 
tur rotasına devam 
etmesinden şikayetçi. 

Takı satan bir esnaf 
‘turistler çamuru, 
kaplumbağayı görüp 
çarşıya uğramadan 
gidiyor, biz ne 
kazanacağız?’ diye 
soruyor. Tur kafilelerinin 
çarşı ekonomisine 
katkısı büyük. Bu 
rotalar yeniden 
düzenlenmeli, Dalyan 
esnafının turlardan 
gelir elde etmesi 
engellenmemelidir.
“GİRDİ MALİYETLERİ 

YÜZÜNDEN ESNAF 
SATTIĞINI YERİNE 

KOYAMIYOR”
Dalyan çarşısı el 
sanatları açısından da 
muazzam zenginlikler 

barındırıyor. Örneğin el 
yapımı sandalet yapan 
sayılı ustalardan birinin 
bu çarşıda dükkânı var. 
Usta “ürünü satmasam 
daha kârlıyım, sattığım 
fiyata malzeme 
alamıyorum ki, çarkı 
nasıl döndüreceğim” 
diyor.” 

“ARTIK YETTİ, 
BURAYA KADAR 

GELDİ”
“Yaptığımız çoğu 
görüşmede insanlar 
pahalılıktan şikâyetçi. 
Emekliler intibak 
yasasını soruyor, 
bazı vatandaşlarımız 
EYT konusunda 
çözüm beklediklerini 

dillendiriyor. Otelde 
çalışan bir işçi 
‘çocuğumun geleceği için 
EYT sorunu çözülmeli. 
Daha önce emeklilere 
bayram ikramiyesi, 
faturalardaki TRT 
payı, KYK, icralık 
borçlar gibi konularda 
Kılıçdaroğlu’nun siyasi 
müdahaleleri hükümeti 
adım atmaya zorladı. 
İktidar olmadan iktidarı 
yönlendirme becerisi, 
gelecek seçimlerdeki 
değişimin habercisi. 
Sadece EYT’de çözüm 
için bile artık gitmeliler. 
Artık yetti aha da buraya 
kadar geldi.”
- Cihat Cura

Milletvekili Girgin ve Ilçe Başkanı Tezcan Dalyan’da esnafları ziyaret etti

TURİSTLER ÇARŞIYA UĞRAMADAN GİDİYOR
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri 
ile birlikte Dalyan’da esnaf ziyaretlerinde bulundu. 

Başhakemliğini 
Dalaman’dan Salih 
Güzel’in yaptığı ligde, 
kulüpler ilk 4 arasında 
yer alıp bir üst lig 1. Lige 
yükselme mücadelesi 
verdiler.
Muğla’nın satranç 
branşında profesyonel 
liglerde yer alan 
tek kulübü Ortaca 
Belediyespor, ilimizi ve 
Ortaca’yı temsil etti. 
Ortaca Belediyespor 
Satranç Takımı as 
kadrosu: Hasan 
Güneş(Kafile Başkanı/3.
Kademe Kulüp 
Antrenörü), Koray 
Kartal(Kaptan), Batuhan 
Demirağ, Fatih Çelikel, 
Gökhan Demirağ, 
Gamze Nur Güney, Salih 
Eke, Abdullah Doğukan 
Dere. Yedekler: Nafiz 
Ediz İlhan, Deren Güneş, 
Gülenay Güneş, Utku 
Arık isimlerinden oluştu. 

Ortaca Belediyespor 
2. Lige 14.sıradan 
başladı, ligi 5. ile 
eş puanla, averajla 
6.olarak tamamladı. 
Ligi 8 basamak önde 
tamamlama başarısı 
gösterdi. 5 galibiyet, 1 
beraberlik, 3 kayıp 11 
puan ile ligi tamamlayan 
Ortaca Belediyesporun 
performansı şu şekilde; 
29.sıradan başlayan 
Çorum Altın Hamle 
SK’nü 5-1, 8.sıradan 
başlayan İstanbul Şişli 
Sk’nü 5-1, 25.sıradan 
başlayan Düzce As 
SK’nü 5-1, 6.sıradan 
başlayan Karaman 
Masterler Sk’nü 3.5-
2.5, 17.sıradan başlayan 
Gaziantep Sader Sk’ünü 
3.5-2.5 skorla yendi. 
5.seri başı Sakarya SK ile 
3-3 berabere kaldı. 1.seri 
başı İzmir Güzelbahçe 
GK’ne 3.5-2.5, 3.seri başı 

İzmir Alaçatı GSK’ne 
4-2, 4.seri başı Bursa 
Deneyim SK’ne 3.5-2.5 
skorla yenildi.
Ortaca Belediyespor 
satranç antrenörü 
Hasan Güneş; “Ortaca 
Belediye Spor, ligde 
6.ve 8.sırada başlayan 
kulüpleri yenmesi,5.
sırada başlayan 
kulüple berabere 
kalması, kaybettiği 3 
karşılaşmanın 2 tanesini 
3.5-2.5 skorla,1 tanesini 
4-2 skorla kaybetmesi 
dirençli olduğunu 
gösteriyor. Lige 14. 
sıradan başlayıp,6.
sırada bitirmek başarılı 
olduğunu gösteriyor. 
Desteklerinden dolayı 
Ortaca Belediyespor 
kulüp başkanı 
Erem Kaya’ya, 
kulüp yönetimine; 
emeklerinden dolayı 
takımda mücadele eden 

gençlere teşekkür ederiz. 
Sezon başarılı geçti.”
2 KUPA, 2 MADALYA
27-28 Ağustos 
tarihlerinde düzenlenen 
Muğla 30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
Satranç Turnuvasında 
mücadele eden Ortaca 
BelediyeSpor satranç 
sporcuları 2 kupa, 2 
madalya kazandı. 
8 yaş kategoride 
mücadele eden sporcular 

Yahya Mete Coğuplugil 
1. kupasını alırken, diğer 
sporcu Hüseyin Ege 
Demirtaş 6. madalyasını 
aldı.12 yaş kategoride 
mücadele eden sporcu 
Taylan Barış Özgüneş, 
1.kupasını alırken, açık 
kategoride mücadele 
eden sporcu Ömer Melih 
Kocaköse 3. ile eş puanlı 
averajla 4.olarak derece 
madalyasını aldı.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor’dan satranç liginde başarılı performans
Türkiye Satranç Federasyonunun organizasyonunda 21-28 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde 
düzenlenen Türkiye Satranç 2. Ligi 31 kulübün katılımıyla tamamlandı. 
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Çok Amaçlı Toplantı Salonu ve WC Binası 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:
 İ KN    :2022/882345
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) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su ya pım işi nin
 a) Adı    :Çok Amaçlı Toplantı Salonu ve WC Binası
b) Niteliği, türü ve miktarı : Değişik Ölçülerde 3 Adet Çok Amaçlı Toplantı Salonu ve 
       3 Adet WC Binası Yapımı
      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 Sarıgerme Mahallesi, 
      Yeşilyurt Mahallesi ve Dereköy Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) 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   :19.09.2022 - 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 veya Mimarlık
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: 1684161Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU VE WC BİNASI
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...

2022-2023 sezonunu 
kapsayacak işbirliği için 
Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı Erem 
Kaya ve firma sahibi 
Çağlar Alkılı ile 
kulüp yönetim kurulu 
üyelerinin katılımıyla 
imza töreni düzenlendi. 
Anlaşmanın ardından 
kulüpten yapılan 
açıklamada; “2021-
2022 sezonunda çok zor 
durumda başladığımız 
yolu şampiyon olarak 
taçlandırdık. 2022-2023 
yılında ‘Hedef 2024’ 
projesi ile yeni sezona 
başlıyoruz. Bu yolda 
gencinden yaşlısına 
her bireyi yanımızda 
görmekten onur duyarız. 
Bu yolda bizlerden 
desteklerini hiçbir 
zaman esirgemeyen 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’e 
ve tüm belediye 
çalışanlarına teşekkürü 
borç biliriz. Ortaca 
Belediyesporumuzu 

2024 yılında 3.Lig’de 
görmek hedefimizdir. Bu 
bağlamda Ortaca’mızın 
güzide firmalarından 
1000a yapı sahibi 
Çağlar Alkılı Ortaca 
Belediyespor’un 2022-
2023 sezonu için isim 
hakkını aldı. 2022-
2023 sezonunda Ortaca 
Belediyesporun ismi 
1000a Yapı Ortaca 
Belediyespor oldu. 
Yönetim kurulu 
üyemiz değerli Çağlar 
Alkılı’ya anlaşmamız ve 
yaptığı anlamlı destek 
için teşekkür ederiz. 
Kulübümüze ve ilçemize 
hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ederiz.” denildi. 
Çağlar Alkılı ise 
yaptığı açıklamada; 
“1957 yılında kurulan 
Ortaca Belediyespor 
ile ismimizin anılacak 
olması beni, ailemi 
ve tüm çalışma 
arkadaşlarımı 
heyecanlandırıyor. 2022-
2023 futbol sezonunda 

1000a yapı ismi Ortaca 
Belediyespor ismi yanına 
gelerek bundan sonra 
1000a Yapı Ortaca 
Belediyespor olarak 
anılacaktır. Bu vesile ile 
bize bu imkanı sağlayan 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’e 
ve kulüp yönetimine 
teşekkür ederim. Genç 
dinamik 1000a yapı 
adının güçlü çınar Ortaca 
Belediyespor kulübü ile 
yeni bir yol arkadaşlığına 
çıkma haberini siz 
değerli dostlarla 
paylaşmanın sevincini 
yaşıyorum. Ortaca’ya 
hizmet aşkımızın yeni 
bir adımı olan 1000a yapı 
ve Ortaca Belediyespor 
birlikteliğinin tüm 
sporsever Ortaca 
halkına hayırlı olmasını 
diliyorum. 1000a Yapı 
Ortaca Belediyespor 
futbol takımına yeni 
sezonda başarılar 
dilerim.” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor’a isim sponsoru
Ortaca Belediyespor ile 1000a yapı firması sponsorluk 
anlaşması imzaladı. 1000a yapı, yeni iş birliği kapsamında 
yeni sezon ile başlayacak şekilde Ortaca Belediyespor’un isim 
sponsoru oldu.

Ortaca’da 30 Ağustos 
Zafer Bayramı coşku 
ile kutlandı. Kutlama 
törenine Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Garnizon 
Komutanı Vekili Deniz 
Albay Ahmet Emre İnal, 
kurum müdürleri, siyasi 
parti, STK temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı.
Törende çelenk sunumu 
ve saygı duruşunun 
ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
30 Ağustos Zafer 

Bayramı mesajı okundu. 
Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar, 
oratoryo, şiirler ve 
jimnastik gösterilerinin 
ardından tören sona erdi.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı 100. yıl 
kutlamaları Mesut 
Başar ve İlker Dinç 
konserleriyle gece 
boyunca devam etti. 
Başkan Uzundemir, 
vatandaşlara Türk 
bayrağı dağıttı. Konser 
büyük coşkuya sahne 
oldu. - Mehmet Bozkır

Ortaca’da 30 Ağustos coşkusu
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Türk insanı içine sızma-
ları görmeye başladı..
İçimiz de MANKURT 
olmuş bir grup var. 
Bununla beraber 
KÖZKAMAN haline 
gelmiş bir grup var. 
Bir de BOZKURT 
diye tanımlayacağımız 
bir grup var. Bu üç 
grubun dışında ve bu 
üç grubun içine sızmış, 
bu üç gruba etki eden 
GİZLİ KİMLİKLİ 
olarak adlandıracağımız 
azımsanamayacak 
kadar çok olan asıl 
düşman diyeceğimiz bir 
grup var…MANKURT  
aklı, ruhu ve bedeni 
KÖLELEŞTİRİLMİŞ 
ve EFENDİSİNİN HER 
SÖZÜNE KOŞULSUZ 
UYAN KİŞİ DEMEK-
TİR. Siyaset, ekonomi, 
din , cemaat ve tarikat, 
medya, sanat, spor 
alanlarında EFEN-
Dİ olanları görür ve 
bulursanız ne demek 
istediğimi anlarsınız. 
Örneğin  PARTİZAN-
LIK ve PARTİYE 
KOŞULSUZ BAĞLI-
LIK mesela güzel bir 
örnektir. FİKİR, AKIL, 
SORGULAMA ve 
ÖZGÜR UYGULAMA 
RAFA KALKMIŞTIR.. 
Ülkemizin büyük kes-
imi partizanlık nedeni 
ile özgür düşünemez 
vaziyete getirilmiştir..
KÖZKAMANLIK ise 
içinde doğup, büyüdüğü 
ve yetiştiği toplumun 
değerlerinden uzak-
laşmış, başka milletler-
in kültürüne hayranlık 
duyan, kendi kültürüne 
tepeden bakan ve 
kendi değerlerine ihanet 
içinde olan kişiler için 
kullanılan kelimedir.. 
MİLLİ ve DİNİ değer-
lerimiz başta olmak 
üzere tüm KUTSAL-
LARIMIZA LAF SÖZ 
EDEN, AŞAĞILAYAN 
kesimleri mercek altına 
yatırın lütfen…
BOZKURT deyince 
hemen aklınıza siya-
set ve MHP gelmesin 
lütfen. MHP Bozkurt 
sembolünü kullanan bir 
partimizdir ama BOZ-
KURT,  TÜRK MİLLE-
TİNİN MİLLİ SEM-
BOLÜDÜR. Sağcısının 
da solcusunun da BOZ-
KURTUDUR.. Türk 
milletinin kültürüne 
ve değer yargılarına, 

örfüne, adetlerine 
sadık olmayı ve TÜRK 
KÜLTÜRÜNE GÖRE 
HAYATI YAŞAMAYI 
temsil eder.. Devlete ve 
Bayrağa sadık olmak, 
milletini sevmek ve 
vatansever olmak BOZ-
KURT OLMAK deme-
ktir. Bunun da partisi 
veya sağcısı solcusu 
olmaz. Bu konu partiler 
üstüdür. Allaha şükür ki 
sağ veya sol siyasetin 
içinde de ana damar 
akımlar bu çizgidedir… 
TÜRK MİLLETİNİN 
SİGORTASINI bu 
kesim oluşturur..
GİZLİ KİMLİKL-
İLER ise asırlardır 
içimize sızmış TÜRK 
ADINI KULLANAN 
ve MÜSLÜMAN 
GÖRÜNÜMLÜ ama 
ÖZÜNDE TÜRK ve 
MÜSLÜMAN OL-
MAYAN kişilerdir. 
Sayıları ise azım-
sanmayacak kadar 
çoktur. Her tarafa 
sızmış vaziyettedirler. 
MANKURTLAŞAN-
LAR veya KÖZKA-
MANLIK yapar duru-
ma gelmiş olanlar hep 
bunların eseridir. Gizli 
yürüttükleri faaliyetler 
ile bu sonucu oluştur-
muşlardır..
ZAMAN TÜRK 
ZAMANIDIR..  
Zamanın ruhu TÜRK 
diyor. Başımıza binbir 
türlü musibeti ve 
belayı aşanlar, bizi 
birbirimize düşürenler, 
TÜRK MİLLETİNİ 
, DEĞERLERİNİ ve 
KUTSALLARINI 
AŞAĞILAYANLAR 
için HESAP VERME 
ZAMANI HIZLA 
YAKLAŞIYOR.. HAT-
TA BAŞLADI BİLE 
UFAK UFAK..
Araştırmacı yazar 
Kazım YURDAKUL 
hoca sosyal medya-
da isim isim bunları 
açıklamaya başladı bile. 
Silahlı suç örgütü lideri 
diye adlandırılan Sedat 
PEKER ise yolsuzluk-
ları, hırsızlıkları sosyal 
medya hesabından pay-
laşıyor. Dokunulmaz 
denilen aile fertlerinden 
tutunda siyasetçilerine 
kadar bazı isimleri so-
syal medya hesabından 
paylaşıyor…
Asıl ise kadim Türk 
devletinin sahaya inip, 

bu vatan ve millete 
ihanet edip, yetimin, 
öksüzün hakkını 
yiyenlerin kulağından 
tutup, adaletin önüne 
çıkaracağı günleri 
hasret ile bekliyoruz. 
İnanın çok uzak değil 
ve çok fazla da beklen-
meyeceğine inanıyorum 
az kaldı…
İçimizde ki gizli kim-
liklilerin faaliyetlerine 
küçük bir örnek olsun 
diye söylüyorum . 
Mesela ;
Lozan’a hezimet  
diyenler , Kurtuluş 
savaşı olmadı diyenler 
TÜRKLER İÇİN 
DEMİYORLAR Kİ…
KENDİLERİ 
İÇİN LOZAN BİR 
HEZİMETTİR. 
Çünkü TÜRK MİL-
LETİ BAĞIMSIZ 
DEVLETİNİ TÜM 
DÜNYAYA KABUL 
ETTİRMİŞTİR.. Ka-
zanan TÜRK MİLLETİ 
hezimete uğrayanlar ise 
TÜRK OLMAYAN-
LARDIR…
Kurtuluş savaşında 
tek bir kurşun bile 
atılmamıştır diye 
nutuk atanlar yalan 
da söylemiyor çünkü 
onlar YUNAN ve 
İNGİLİZ ORDULA-
RINI HALİFENİN 
ORDUSU GÖREN-
LER, İNGİLİZLERİ 
İSLAMIN HAMİSİ 
SAYANLARDIR. 
Kuvva i milli hare-
ketini ASİ ve HAİN  
İLAN EDENLER, 
YUNAN’A “ KURŞUN 
SIKMADILAR Kİ..”  
Elbette KURTU-
LUŞ SAVAŞI TÜRK 
MİLLETİNİN ASİL 
BİR BAŞ KALDI-
RIŞISIR. TÜRK’ÜN 
ZAFERİDİR ve TÜRK 
OLMAYANLARIN 
YENİLGİSİDİR…
TÜRK YÜZ YILI 
BAŞLIYOR. MİL-
LETİNE GÜVEN…
TÜRK MİLLETİ , 
Anadolu’dan ibaret 
değildir. TÜRK MİL-
LETİ İslam milletleri 
ile de sınırlı değildir. 
TÜRK MİLLE-
Tİ  “İNSANLIĞIN 
SIĞINAĞIDIR.”  
TÜRK MİLLETİ 
GÖRÜNDÜĞÜN-
DEN DAHA BÜYÜK 
ve DAHA BÜYÜK 
MANA TAŞIR. YOK-
SA TARİHTE BU 
KADAR ÇOK CİHAN 
DEVLETİ KURUP, 
İNSANLIĞA HİZMET 
EDEBİLİR MİYDİ..?  

Sezgin Yıldırım

ÖZE DÖNÜŞ ve 
HESAPLAŞMA

Uzun yıllar sorunlarının 
çözümünde zorluklar 
yaşayan ve bireysel 
olarak çözüme 
ulaşamayan balıkçılar 
bundan böyle kurumsal 
bir yapıda faaliyetlerini 
sürdürecekler.
Geçtiğimiz gün kuruluş 
kongresini gerçekleştiren 
ORSU başkanlığına 
seçilen Özay Akdoğan; 
“Balıkçılık  sektörü de 
tarım sektörü içerisinde 
ülke ekonomisine sosyo 
ekonomik bakımdan 
katkılar sağlayan önemli 
bir koldur. Sektörde  
yaşanan birçok sorunun 
çözümlenmesinde 
balıkçıların 
kooperatif adı altında 
örgütlenmesi önemli rol 
oynamaktadır. Ortaca 
bölgesinde Bu güne 
kadar  sorunlarınına 
bireysel olarak çözüm 
getiremeyen balıçılar 
ne yazık ki   kurumsal 
alanda muhatap 
bulamıyordu. Bölge 
balıçılarını temsilen 
bir kooperatifin olması 
gerektiğine inanan 
uzun yıllar balıkçılık 
yapan tekne sahibi 
arkadaşlarımızla bir 
araya gelerek bu eksiği 

tamamlama kararını 
aldık ve  ORSU  
S.S.Ortaca Su Ürünleri 
Kooperatifi’ni kurduk” 
dedi.

“BIRÇOK PROJEMIZ 
VAR”

Hedeflerinin 
bölgedeki  balıçılık 
sektörüne  katma değer 
sağlamak olduğunu 
söyleyen Akdoğan; 
“Denizlerimizde 
balıkçılık  sektörünün  
can çekiştiğini biliyoruz..
Bizim hedefimiz sadece 
denizdeki balıklar değil .  
bölge iklim ve şartlarına 
uygun her türlü su 
ürünlerini yetiştimeyi 
ve ülke ekonomisine 

katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. Bir çok 
projemiz var ilerleyen 
günlerde kamuoyu ile 
paylaşacağız” dedi. 
“KURULUŞ AŞAMASI 

11 AY SÜRDÜ”
Kurulmadan önce zorlu 
bir süreçten geçtiklerini 
ifade eden Akdoğan 
“Kooperatifleşme adına 
yapmamız gereken 
ve kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla 
olması gereken 
resmi prosedürleri  
tamamladık. Tarım İl 
Müdürlüğüne müracaat 
ederek yazışmaları 
başlattık. kuruluş 
aşamasında uzun ve 

zorlu bir süreç geçirdik, 
yaklaşık 11 ay süren 
süreç sonucunda Ağustos 
ayında tescilimiz 
gerçekleşti.bize bu 
süreçte desteklerini 
esirgemeyen başta Tarım 
ve Orman Bakanlığı 
olmak üzere Il  ve 
Ilçe Tarım müdürlüğü 
personeline teşekkür 
ediyorum.” dedi. ORSU 
yönetim ve denetim 
kurulları şu isimlerden 
oluştu; Özay Akdoğan, 
Koray Yılmaz, Cemil 
Menteşe, Resul Gaynak, 
Murat Ekicioğlu Deren 
Dipdağ, Olcay Kocaöz, 
Halil Korkut. 
- Süleyman İlter

Ortaca’da  Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri 
Kooperatifi  (ORSU) kuruldu

Merkezi Dalyan mahallesinde bulunan Sınırlı Sorumlu Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi, 
Sarıgerme ve Dalyan mahallesinde faaliyet gösteren  balıkçıları bir araya getirdi. 

Muğla Valisi Orhan 
Tavlı Köyceğiz gölünde 
kamp yapan 1-4 Eylül’de 
Macaristan’da yapılacak 
Gençler 23 Yaş Altı 
Dünya Şampiyonası ile 
8-11 Eylül’de Slovakya’da 
düzenlenecek 
“Durgunsu Kano 
Uluslararası Olimpik 
Umutlar” yarışlarına 
hazırlanan Kano Milli 
takımını ziyaret ederek 
sporcularla bir araya 
geldi.
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan’ın 
da hazır bulunduğu 
görüşmede Türkiye Kano 
Federasyonu başkanı 
Alper Cavit Kabakçı, 
Vali Orhan Tavlı’ya Kano 
Milli Takımı ve Türkiye 
Kano Federasyonu’nun 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.
Ekim-Nisan ayları 
arasında Türkiye Kano 
Federasyonu tarafından 
Köyceğiz’de kamp ve 
yarışmaların yapıldığını 
belirten Türkiye Kano 
Federasyonu başkanı 
Alper Cavit Kabakçı 
Ulusal ve Uluslararası 
Milli takım kampları 
ve Bahar Kupası 

yarışlarının da her yıl 
Köyceğiz’de yapıldığını, 
Köyceğiz Gölü ve 
Namnam Çayı’nda 
oluşturulan parkurlarda 
sporcuların yarışlara 
hazırlandığını söyledi.
Kampa katılan 19 
sporcunun, Durgunsu 
Kano Milli Takımı 
Baş antrenörü Andrey 
Shantarovich ve 
antrenörler Yağmur 
Özcan, Ufuk Özcan 
ve Kerim Tenha 
yönetiminde günde 
çift antrenmanla 
organizasyonlara 
hazırlandığını belirten 
Başkan Kabakçı, 
Kano Milli Takımının 
Köyceğiz’de 8 Ağustos’ta 
başlayan kampının 5 
Eylül’e kadar devam 
edeceğini söyledi.
1 - 4 Eylül tarihleri 
arasında Macaristan 
Szeged’de yapılacak 
olan Durgun su U23 
ve Gençler Dünya 
Şampiyonasında milli 
takımın hedefinin finalde 
yarışmak olduğunu 
belirten Türkiye Kano 
Federasyonu başkanı 
Kabakçı, “8-11 Eylül 
tarihleri arasında 
Slovakya Bratislavada 
yapılacak Olimpik 

Umutlar Şampiyonasında 
milli takımın hedefi 
madalyaları kazanmak 
olacaktır” dedi.
Hava şartlarının ve 
suyun uygun olması ve 
uygun altyapısı nedeniyle 
pek çok kano ve kürek 
takımı tarafından 
Köyceğiz gölünün ve 
Köyceğiz’in kamp alanı 
olarak tercih edildiğini 
belirten Vali Orhan 
Tavlı Köyceğiz Su 
Sporları Merkezinin de 
etkisiyle önümüzdeki 
yıllarda Köyceğiz 
gölünün kano ve kürek 
takımlarının vazgeçilmez 
adresi olacağını ifade 
etti.
Muğla’mız yılın 12 ay 
pek çok sporu yapmaya 
uygun bir coğrafya ve 
iklime sahip olduğunu 
bu nedenle yüzlerce, 

binlerce kilometre 
öteden bu sporu en iyi 
şekilde yapabilmek için 
takımların Muğla’ya 
geldiğini belirten 
Vali Orhan Tavlı 
“Sahip olduğumuz 
avantajın farkındalığıyla 
gençlerimizi kano 
sporu yapmaya davet 
ediyorum” dedi.
Milli takım sporcularıyla 
bir süre sohbet 
eden Vali Orhan 
Tavlı 1-4 eylül 
2022 tarihlerinde 
Macaristan’da yapılacak 
olan U23 ve Gençler 
Dünya Şampiyonasına 
katılacak ve 8-11 eylül 
2022 tarihlerinde 
Slovakya’da yapılacak 
olan Olimpik Umutlar 
yarışlarına katılacak 
sporculara başarılar 
diledi. - Bülten

Kano ve kürek takımlarının vazgeçilmez adresi
Kano ve kürek takımları ve milli takımlar, elverişli imkânları nedeniyle kamp yapmak 
için Köyceğiz Gölü’nü tercih ediyor.
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Hayvan yetiştiriciliğine 
istekli kadınlara destek 
olmak için başlatılan 
Kıl Keçisi projesi 
kapsamında bugüne 
kadar 293 kıl keçisi 
yavrusu dünyaya geldi. 
Kadınların üretime 
katılmasını büyük destek 
veren Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin kırsal 
kalkınma çalışmaları 
kapsamında başlattığı 
Kıl Keçisi projesi 
il genelinde kadın 
üreticilerin yüzlerini 
güldürüyor. Yetiştiriciliği 
gün geçtikçe azalan 
kıl keçisinin hem 
popülasyonunu hem de 
kadın üretici sayısını 
arttırmak amacıyla 
çalışmalarına devam 
eden Büyükşehir 
Belediyesi’nin kıl keçisi 
destekleme projesi 
meyvelerini vermeye 
devam ediyor. 
Bugüne kadar 266 kadın 
üreticiye 798 Kıl Keçisi 
dağıtıldı 
Kadınların üretime 
katılmasına büyük 
önem veren Büyükşehir 
Belediyesi, maddi 
bağımsızlığını kazanmak 
ve ev ekonomisine 
katkı sağlamak isteyen 
kadınlar için kıl keçisi 
projesini il genelinde 
yaygınlaştırmaya devam 
ediyor. Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
bugüne kadar 
Kavaklıdere, Dalaman, 
Menteşe, Ortaca, Datça, 
Ula ve Köyceğiz’de 
olmak üzere 266 kadın 
üreticiye 798 kıl keçisi 
dağıtıldı. 
293 kıl keçisi yavrusu 
dünyaya geldi 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin hayvan 
yetiştiriciliğine istekli 
kadınlara destek olmak 
için başlattığı Kıl Keçisi 
projesi meyvelerini 
vermeye devam ediyor. 
Bugüne kadar Muğla’nın 
7 ilçesinde 266 kadın 
üreticiye dağıtılan 798 
kıl keçisinden 293 adet 
yavru dünyaya geldi. 
Yavruların dünyaya 
gelmesi ile beraber kıl 
keçisi üreticisinin de 
yüzleri güldü. 
Kıl Keçilerine ultrasonlu 
sağlık kontrolü 
Büyükşehir 
Belediyesinin veteriner 
hekimleri dağıtılan 
kıl keçilerinin sağlık 
kontrolü ile de 
yakından ilgileniyor. 
Veteriner hekimler 
kıl keçilerinin sağlık 
kontrolünü ultrasonla 
gerçekleştiriyor. 
Böylelikle keçilerin 
gebelikleri dâhil 
diğer hastalıkları da 
belirlenebiliyor. - Bülten

Kıl Keçisi projesi 
meyvelerini veriyor, kadın 
üreticilerin yüzleri gülüyor

Maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev 
ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar 
için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan kıl keçisi projesi kapsamında 266 
kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtıldı.

Uluslararası arı üreticileri Muğla’da buluşacak

Apimondi ile 
birlikte 15-19 Kasım 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 7. 
Uluslararası Muğla 
Arıcılık ve Çam Balı 

Kongresi’ne start 
verdiklerini söyleyen 
İl Tarım Müdürü Barış 
Saylak, “5 gün sürecek 
kongrede, sektörün 
uluslararası düzeydeki 
tüm paydaşlarını 
buluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi.  
Bilim insanlarını arı 
üreticileri ve arıcılığa 
gönül vermiş STK’lar 
ile bir araya getiren 
kongreye, 127 ülkeden 12 
bin 500’ün üzerinde kişi 
katılım sağladı. 
Uluslararası firmaların 
katıldığı kongrede Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü de yer aldı. 
Dünyanın en büyük 

arıcılık kongresi olarak 
gösterilen etkinlikte 
açılan stant ile Muğla 
çam balının tanıtımı 
yapıldı. 5 gün süren 
etkinlik boyunca Muğla 
çam balını başarılı 
bir şekilde dünyaya 
tanıttıklarını söyleyen 
Muğla Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak, 
“Çam balı; arıların 
Akdeniz iklimine özgü 
bazı çam ağacı türlerinin 
dal ve gövdelerinde 
yaşayan basra böceğinin 
salgısını kullanarak 
ürettiği müstesna 
bir baldır. Dünya 
üzerindeki çam balının 
yüzde 75’i Türkiye’de 

üretiliyor. Türkiye’deki 
üretimin yüzde 90’ı ise 
Muğla’daki üreticilerimiz 
tarafından sağlanıyor” 
diye konuştu.   
Apimondia ile birlikte 
7.Uluslararası Muğla 
Arıcılık ve Çam Balı 
Kongresi’ne start 
verdiklerini söyleyen 
Saylak, “Burada 
bulunmaktaki en önemli 
amacımız, Uluslararası 
Muğla Arıcılık ve 
Çam Balı Kongresinin 
tanıtımını yapmaktı. 
15-19 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştireceğimiz 
kongremiz, arıcılık 
sektörü için büyük önem 
taşıyor. ” dedi. - Bülten

İstanbul Kongre 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
ve 127 ülkeden 
katılım sağlanan 
47. Apimondia 
Dünya Arıcılık 
Kongresi’nde 
stant açan Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, 
Muğla çam balını 
dünyaya tanıttı. 

Basın: 1685223Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

044, 045, 046, 049, 052, 101 VE 102 GM NOLU UÇAK SIĞINAK KAPILARININ MEKANİK KAPI 
TAŞIYICI SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI 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    : 2022/872686
1-İdarenin
a) Adı    : HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
      MSB BAĞLILARI
b) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2527925258 - 2527925402
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) adı    : 044, 045, 046, 049, 052, 101 VE 102 GM NOLU UÇAK SIĞINAK  
      KAPILARININ MEKANİK KAPI TAŞIYICI SİSTEMİ BAKIM 
      VE ONARIMININ YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı  : UÇAK SIĞINAK KAPILARININ MEKANİK KAPI TAŞIYICI 
      SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 13.09.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
3’ üncü jenerasyon uçak sığınakları korunmalı kapı yaptığına dair belge, NATO Güvenlik Tesis Belgesi, 
İdare tarafından düzenlenecek yer görme belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler tebliğinde yer alan B/ III grubu işler 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

044, 045, 046, 049, 052, 101 VE 102 GM NOLU UÇAK SIĞINAK 
KAPILARININ MEKANİK KAPI TAŞIYICI SİSTEMİ BAKIM VE 

ONARIMININ YAPILMASI
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

MSB BAĞLILARI
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Denizlerde av yasağı 
sona erdi. Balıkçılar 
“Vira Bismillah” 
diyerek ağlarını suya 
atmaya başladı. Sezon 
başlasa da gelişigüzel 
avcılık yapılamayacak. 
Ağlar onarıldı, denize 
açılmadan önce 
teknelerin son bakımları 
yapıldı. Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 
Su Ürünleri Dalış ekibi 
deniz dibi temizliği 
yaptı. Temiz denizlerle 
sezonu karşılayan 
Muğla, tüm vatandaşlara 
denizlere sahip çıkalım 
temiz tutalım mesajını 
verdi. Ardından 25 bin 
çipura balık yavrusu 
Gündoğan Balıkçı 
Barınağından denize 
bırakıldı. Temiz deniz, 
sürdürülebilir deniz 
yaşamı amacıyla yapılan 
çalışmalar hakkında 
katılımcılara bilgi 
verildi. “Denizlerimize 
hep birlikte sahip 
çıkmalıyız”
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak, av sezonunun 

bereketli olmasını 
diledi. Saylak; “Biz 
İl Müdürlüğü olarak 
bu denizlerin temiz 
ve bereketli olması, 
sürdürülebilir su 
ürünleri avcılığı ve 
gelecek kuşaklara miras 
bırakabilmek için sürekli 
çalışma içerisindeyiz. 
Deniz dibi temizliği, 
balıklandırma, hayalet 
ağ temizliği yapılan 
çalışmalarımızdan 
bazıları. Bunların 
yanında balıkçılarımızla 
birlikte yaptığımız 
çalışmalara 
vatandaşların duyarlı 
olmasını bekliyoruz. 
Denizlerimize hep 
birlikte sahip çıkmalıyız. 
Ayrıca bölgemize 
Türkiye´nin çeşitli 
illerinden amatör 
balıkçılar geliyor. 
Bölgemize gelen 
dostlarımız lütfen 
atıklarını denize atmasın. 
İlimizde 2022 yılında 
902 balıkçımız 1.172.200 
TL destek aldı. Muğla’da 
yaklaşık 18 bin kişi 
avcılıktan geçimini 

sağlıyor. Ruhsat sahibi 
4.468 balıkçımızın 
olduğu ve 1134 adet 
kayıtlı balıkçı gemisinin 
varlığı da hesap 
edildiğinde ekonomide 
de büyük payı olan 
bir sektör. Devlet 
balıkçımızın her zaman 
yanında. Denizlerimize 
ve balıkçılığa hepimiz 
sahip çıkalım.
Av sezonumuzun 
bereketli, bolluk içinde 
olması ve kazasız belasız 
devam etmesini diliyor, 
Vira bismillah diyorum” 
dedi.
Tekne sahiplerine 
belge ve nazar boncuğu 
takdiminden sonra 
temsili mezat yapıldı. 
Uluslararası Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Yılı 
nedeniyle balıkçılarla 
kutlama pastası 
kesilerek, bereket duası 
okunarak sezon açılış 
kurdelesi kesildi. Vira 
Bismillah diyerek konvoy  
eşliğinde denize açılan 
balıkçılar vatandaşları  
denizden selamladı. 
- Bülten

Denizlerde av yasağı sona erdi
Muğla´da 2022-2023 av sezonunun başlamasıyla birlikte 
balıkçılar `Vira Bismillah´ diyerek denize açıldı. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Aile ve Kadın 
Danışma Hizmetleri 
ile her türlü şiddete 
maruz kalmış ya da 
kalma riski taşıyan 
kadınları güçlendirmek 
ve hayata tekrar 
katılımlarını sağlamak 
için ücretsiz psikolojik 
destek veriyor. Ayrıca 
merkezlerde ailelere 
de hizmet veriliyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Aile ve Kadın 
Danışma Hizmetleri 
ile vatandaşlara destek 
sağlamaya devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından özellikle 
nüfusun fazla olduğu 
ilçelerde verilen 
danışmanlık hizmeti ile 
destek almak isteyen 
vatandaşlarla yüz yüze 
görüşmeler yapılıyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
alanında uzman 
danışmanlar tarafından 
yapılan görüşmelerle 
vatandaşlara psikolojik 
destek veriyor.

KADINLARIN 
SOSYAL HAYATTAN 

KOPMAMALARI 
AMAÇLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi 
2019 yılında Fethiye 

ve Bodrum ilçelerinde 
hizmete geçirdiği Kadın 
Danışma Merkezleri ile 
her türlü şiddete maruz 
kalmış ya da kalma 
riski taşıyan kadınları 
güçlendirme ve hayata 
tekrar katılımlarını 
sağlamaya yönelik 
çalışmaya devam 
ediyor. Kadın Danışma 
Merkezleri ile kadınların 
bilgilendirilmeleri, 
bilinçlendirilmeleri, 
desteklenmeleri, 
güçlendirilmeleri 
ve psikolojik destek 
alabilmeleri amacıyla 
psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı ve sosyolog 
tarafından vatandaşlara 
ücretsiz psikolojik destek 
veriliyor. 
Bu kapsamda bulunan 
Kadın Danışma 
Merkezlerinde bugüne 
kadar 56 danışan ile 110 
bireysel görüşme yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi 
2016 yılından 
itibaren verdiği 
Aile Danışmanlığı 
Hizmeti ile toplum ruh 
sağlığının korunmasına 
ve güçlendirilmesine 
destek oluyor. Ayrıca 
danışmalık kapsamında 
ailelerin sosyal anlamda 

gelişmesi, güçlenmesi, 
aile üyelerinin katılımcı, 
üretken, kendine yeterli 
hale gelmesi ve sorun 
çözme kapasitelerinin 
geliştirilmesi için 
danışmanlık hizmeti 
veriliyor. Büyükşehir 
Belediyesi psikologları 
tarafından Menteşe, 
Bodrum ve Fethiye 
ilçelerinde verilen Aile 
Danışmanlığı Hizmeti 
kapsamında çocuk, 
ergen ve yetişkin olmak 
üzere farklı yaş grupları 
psikolojik danışmanlık 
hizmetinden ücretsiz 
yararlanabiliyor. Bu 
kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Aile Danışmanlığı 
Hizmetinden bugüne 
kadar yararlanan 644 
danışan ile bin 880 
bireysel görüşme yapıldı.
 Büyükşehir 
Belediyesi’nin Aile 
Danışmanlığı Hizmeti 
ve Kadın Danışma 
Merkezlerinden 
ücretsiz olarak 
psikolojik danışmanlık 
hizmeti almak isteyen 
vatandaşların 444 48 
01 numaralı telefondan 
randevu almaları yeterli.
- Bülten

Büyükşehir, Aile ve Kadın Danışma 
Hizmetleri ile vatandaşların yanında
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www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


