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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

Limon 6 buçuk 
liradan alıcı buldu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü arazilerinde yetiştirilen 
tahmini 2 bin 880 ton interdonato 
Limon açık artırma usulü ile satışa 
çıkarıldı. Limonun kilogram fiyatı 
ortalama 6 lira 50 kuruş oldu.
Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’nde 2022 yılı 
üretimi tahmini 
2 bin 880 ton interdonato 
Limon partiler halinde 
dalında tofur olarak 
açık artırma yoluyla 
satışa sunuldu. Bölgede 
yaklaşık 20 bin dekarlık 
alanda limon üretimi 
yapıldığını belirten 

Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
Ortaca’nın narenciye 
üretimindeki önemine 
değindi. Limon 
üreticisinin özellikle 
son yıllarda önemli 
sıkıntılar yaşadığını dile 
getiren Çöllü, satışta 
ihracatın önemine dikkat 
çekti. -6

Ortaca’ya Milli hediye
Ampute Futbol Milli 
Takımı Teknik Direktörü 
Osman Çakmak, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’e 
futbolcuların da 
imzaladığı Ampute 
Futbol Milli Takım 
formasını gönderdi. -5

CHP’nin yıl dönümü kutlandı
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanındaki törende 
CHP İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Atatürk 
Anıtına çelenk sundu. 
İlçe Başkanı Tezcan 
ve Muğla Milletvekili 
Mürsel Alban ile 
partililerin katılımıyla 
pasta kesildi. -6

İnşaat 
malzemesi 
çalarken 

yakalandılar

Ortaca’da inşaat 
yapanların korkulu 
rüyası haline gelen 
hırsızlar son işlerinde 
yakalandılar. -2

Bozayı 
videokapanla  
görüntülendi

Köyceğiz ilçesinde Milli 
Parklar Müdürlüğü 
tarafından kurulan 
videokapanlar ilk kez bir 
bozayı görüntüledi. -3

BİK Genel 
Müdürü 
Erkılınç:

‘Gazetelerimizin 
haklarını 

sonuna kadar 
koruyacağız’

İzmir, Aydın, Denizli, 
Manisa, Muğla ve 
Uşak’ta resmi ilan 
yayınlama hakkı 
bulunan gazetelerin 
sahipleri ve temsilcileri 
bölge toplantısında bir 
araya geldi. -4

Süper Amatörde 
gruplar 

belli oldu

2022-2023 Muğla Süper 
Amatör Liginin maç 
fikstürü Muğla ASKF’de 
çekildi. -5

Muğla’ya 2 bin 600 konut yapılacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 
olan konut projesi çerçevesinde Muğla’nın 8 ilçesinde toplam 2 
bin 600 adet konut inşa edilecek.
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından 13 
Eylül Pazartesi günü 
açıklanan ve Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
sosyal konut projesi 
olma özelliğini taşıyan 
projeye başvurular 
başladı. Ziraat Bankası 
ve Halk Bankası’nın 
yetkili şubeleri ve 
E-Devlet aracılığı ile 
yapılacak başvurular 
başladı. 31 Ekim’e 
kadar kabul edilecek. 
Projeye başvuracak 
vatandaşlardan başvuru 
bedeli olarak 500 TL 
alınacak.



Geçtiğimiz günlerde, 
hakaret içerikli tweeti 
(paylaşımı) retweetley-
en (yeniden paylaşan) 
kişinin, hakaret suçunu 
işlemiş kabul edileceği 
başlığıyla bir Yargıtay 
kararı paylaşılmıştı. Bu 
karar, başta Twitter kul-
lanıcıları olmak üzere, 
diğer sosyal medya kul-
lanıcıları nezdinde bir 
takım soru işaretlerine 
ve hatta endişeye sebep 
oldu. Peki, hakaret 
içerikli bir paylaşımı 
retweet yapmak veya 
sadece beğenmek de 
yine hakaret suçuna 
sebep olur mu?
Konuyla ilgili Yargıtay 
18. Ceza Dairesi’nin 
16.01.2019 tarihli 
kararında, şüphelinin 
ad ve soyadının yazılı 
olduğu @... kullanıcı 
adlı Twitter hesabından 
müştekiden (şikay-
etçiden) bahsedilerek 
paylaşımlar (retweetler) 
yapıldığının anlaşılması 
karşısında; hakaret 
suçunun işlendiği 
hususunda iddianame 
düzenlenebilmesi için 
yeterli şüphe bulun-
duğu, buna rağmen 
savcılık tarafından 
takipsizlik kararı veril-
erek iddianame düzen-
lenmemesinin hatalı 
olduğu hüküm altına 
alınmıştır. Yine aynı 
dairenin 07.12.2015 
tarihinde verdiği başka 
bir kararda da sanığın, 
Twitter adlı sosyal 
paylaşım sitesinde 
diğer sanık tarafın-
dan paylaşılan tweeti 

retweetlediğini kabul 
ettiği, dolayısıyla ha-
karet suçunun oluştuğu 
gözetilerek, sanığın 
cezalandırılması gerek-
tiği ifade edilmiştir.
Bu kararlardan anlaşıla-
cağı üzere, hakaret 
içerikli bir tweeti veya 
paylaşımı retweet 
yapmak yani yeniden 
paylaşmak da paylaşan 
kişi açısından hakaret 
suçuna sebebiyet vere-
bilmektedir. Dolayısıy-
la, sosyal medya kul-
lanıcılarının başkaları 
tarafından paylaşılan 
içerikleri yeniden 
paylaşırken bunun 
kendi sorumlulukları 
kapsamında kaldığının 
farkında olması gerekir. 
Bununla birlikte, böyle 
bir tweeti veya pay-
laşımı sadece beğen-
menin hakaret suçunu 
oluşturmayacağı görüşü 
ağırlıktadır. Nitekim 
konuyla ilgili Avrupa 
İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin 15.06.2021 
tarihli kararında, sosyal 
paylaşım sitelerinde 
paylaşılan içeriklerin al-
tındaki “Beğen” tuşuna 
tıklamanın bu içerikleri 
paylaşmakla aynı 
kategoride değerlendi-
rilemeyeceği, “Beğen” 
tuşuna basmanın yal-
nızca paylaşılan içeriğe 
duyulan sempatiyi 
gösterdiği gerekçesiyle, 
hakaret içerikli bir pay-
laşımın beğenilmesinin 
suç teşkil etmeyeceği 
belirtilmiştir.
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

TWITTER KULLANICILARINI 
ENDİŞELENDİREN 
YARGITAY KARARI
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Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 4. 
Bölge Müdürlüğü 
yapılan fotokapan 
ve videokapanlarla 
izleme çalışmalarında 
Köyceğiz Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası’nda 
(YHGS) bozayı (Ursus 
arctos) görüntülendi. 
Bu görüntü, Köyceğiz 
bölgesinde bozayıya ait 
ilk video olarak kayda 

geçti. Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 4. Bölge 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, “Muğla 
Köyceğiz YHGS, 
bozayının Türkiye 
dağılımının en güney ve 
sıcak dağılımlarından 
birini oluşturması ve 
düşük rakımlı kızılçam 
ormanlarında yayılış 
göstermesi açısından çok 
önemli bir konumdadır. 

Marmaris ilçesinde yer 
alan Muğla Bördübet 
YHGS ile birlikte 
bozayının yaşadığı iki 
alandan biridir. Bölge 
yıl boyu su kaynağı 
bulundurması, çok 
sayıda yabani yemiş 
ve meyveler, küçük ve 
büyük birçok memeliler 
varlığıyla bozayı 
yaşamı için uygun bir 
habitat oluşturmaktadır. 

Bozayılar Kara Avcılığı 
Kanunu, CITES 
Sözleşmesi, IUCN 
tarafından korunan türler 
arasında yer almaktadır. 
Dünya Doğayı Koruma 
Birliği -IUCN listesinde 
VU kategorisinde olup; 
vahşi yaşamda soyu 
tükenme tehlikesi büyük 
olan türler listesinde, 
CITES Sözleşmesinde 
EK-II listesinde yer 

almaktadır. Bozayı, 
karakulak, kurt ve yaban 
keçisi başta olmak üzere 
zengin bir faunaya ev 
sahipliği yapan Köyceğiz 
ilçesinde türlerin 
popülasyon izlenmesi 
ve buna bağlı olarak 
da koruma faaliyetleri 
Bölge Müdürlüğümüz 
tarafından yoğun olarak 
sürdürülmektedir” 
denildi. - Berkay Göcekli

Bozayı videokapanla görüntülendi
Köyceğiz’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kurulan videokapanlar ilk kez bir 
bozayı görüntüledi.

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, beraberinde 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak,  
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, 
AK Parti İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan ve 
teşkilat mensupları ile  
“Köyceğiz Yangı Deresi 
Islah Projesi” alanında 
incelemelerde bulundu.
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, “Her aşamasını 
yakından takip ettiğimiz 
ve ödenek çıkarttığımız 
Yangı Deresi Islah 
Projesi tamamlandığında, 
Yangı Mahallesi yerleşim 
yerleri ve 700 dekar 
tarım arazisi taşkınlardan 
korunacaktır” dedi.
Bugün itibariyle yüzde 
66 gerçekleşme sağlanan 
Yangı Deresi Islah 
Projesi’nin yılsonuna 
kadar tamamlanacağını 
açıklayan Milletvekili 
Gökcan şu bilgileri 
verdi; “Yangı Deresi 
güzergahında; 1.840 

metre kargir duvarlı 
kanalı, taban kaplama 
betonu ve duvar üzeri 
ferforce korkuluk imalatı 
yapılması işleri, 3 adet 
2 gözlü menfez imalatı 
yapılması işleri, 3 adet 
Tersip bendi ( Yangı, 

Akçay ve Sinek deresi 
) imalatı yapılması 
işleri, Yukarı Havzadan 
gelecek rusubatı tutmak 
İçin 3 adet Tersip bendi, 
Yol geçişleri için 3 
adet menfez, 1840 m 
uzunluğunda derenin 

Islahı. Kenarlar duvar 
ve üstü korkuluk, 
taban beton kaplama 
yapılacaktır.” 
AK Parti Muğla 
Milletvekili Gökcan, 
projeye destekleri için 
başta Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, 
Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci ve DSİ 
yöneticilerine teşekkür 
ederek, bölge ve 
Köyceğiz’e hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.
 - Cihat Cura

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan: 
“Yangı Deresi Islah Projesi yılsonunda tamamlanıyor”
Yangı Deresi Islah Prjesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Gökcan:  “Toplam proje maliyeti 51.100.000 
TL olan yatırım için bu güne kadar 33.200.000 TL tutarında ödenek kullanıldı.” dedi. 

Dalaman İlköğretim 
Haftası Satranç 
Turnuvası Dalaman 
Cumhuriyet İlkokulu 
Konferans Salonunda 
4 kategoride 53 
sporcunun katılımı ile 
yapıldı. 
Kategorilerinde ilk 
10 derece elde eden 
sporculara madalya 
verilen turnuvanın 
başhakemliğini Salih 
Güzel yaptı. Turnuvada 
mücadele eden Ortaca 
Belediyespor ve Ortaca 
Gençlik Spor satranç 
sporcuları başarılı 
performans gösterdi. 8 
yaş kategoride Ortaca 
Belediyespor satranç 
sporcularından Yahya 
Mete Coğuplugil 

3’üncü, Utku Eymen 
Özdemir 6’ncı, 
Ramazan Berk Akhan 
9’uncu oldu.
10 yaş kategoride 
Ortaca GSK’den 
Ardıl Ege Ayhan 
6’ncı, Ortaca 
Belediyespor’dan 
Uras Alp Karaal 
7’nci, Polat Ateş Aksu 
8’nci oldu. 12 yaş 
kategoride Ortaca 
Belediyespor’dan 
Ömer Asaf Özdemir 
3’üncü, Yağız Tuğra 
Çoban 6’ncı oldu. 
Açık kategoride 
Ortaca GSK’den Kadir 
İzci 1’nci, Ortaca 
Belediyespor’dan Ömer 
Melih Kocaköse 3’üncü 
oldu. - Cihat Cura

Dalaman İlköğretim Haftası 
Satranç Turnuvası sona erdi

Muğla Ticaret Borsası Meclis Üye seçimleri 01 
Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 
saatleri arasında gizli oy açık tasnif  esaslarına 
göre Karamehmet Mahallesi 1. Sokak No:40/1 
adresinde bulunan Ticaret Borsası Oda hizmet 
binasında yapılacaktır.
Bu nedenle;
1- Seçme ve Seçilme hakkına sahip 6 Sayfa, 87 
kişiden ibaret üyeler listesi Muğla Ticaret Borsası 
ilan panosunda, 14 Eylül 2022 Çarşamba, 15 
Eylül 2022 Perşembe, 16 Eylül 2022 Cuma  ( 
üç tam iş günü )  günü sabah 08.00 ile akşam 
17.00 saatleri arasında askıya çıkartılarak 
üyelerin incelemelerine sunulmuştur.           
2- Askı süresince, sayın üyelerin listeleri tetkik 
ederek, listelerde herhangi bir eksiklik veya 
yanlışlık bulunmaları halinde dayanaklarıyla 
birlikte Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
itiraz edebileceklerdir. İlgililere İLAN Olunur.
Duygu DİLEK
Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanı

Basın: 1691528Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İ L A N
MENTEŞE İLÇE 
SEÇİM KURULU 

BAŞKANLIĞINDAN

Zayi
İş yerime ait 4201-4250 numaralar arası 1 cilt 

parakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Ramazan Karaçelik – Tc. no: 54553419512

Tıp dilindeki ismi 
fibrositis olan ku-
lunç,sırtın üst kısmında 
meydana gelen bir kas 
rahatsızlığıdır.Halk 
dilinde kulunç olarak 
bilinen kas ağrısı,i-
ki kürek kemiği ile 
omuzun üst kısmındaki 
bölgede yani sırtın 
üstünde oluşan bir 
adele kasılmasıdır.
Genellikle sebebi tam 
açıklanamayan ağrılı 
durum olan fibro-
sitis,adele içindeki 
sert düğümcüklerdir.
Fizik Tedavi uzman-

larına göre kuluncun 
tanımı,gerilim sonu-
cu kasılmış kasların 
gevşememesi duru-
mudur.
Kulunç rahatsızlığının 
nedenleri:
Kasların gereğinden 
fazla zorlanması
Uzun süre sabit aynı 
pozisyonda çalışmak
Duruş bozukluğu
Kasların zayıflaması
Strese bağlı kasların 
kasılması olarak sıra-
layabiliriz.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

FİBROSİTİS(KULUNÇ)
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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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Ders zilleri çaldı ve 
çocuklar artık okula 
başladı. Sağlıklı, yeterli 
ve dengeli beslenmenin 
her yaşta olduğu gibi 
özellikle büyüme ve 
gelişmenin olduğu 
çocukluk döneminde 
de çok önemlidir. 
Çocuğunuzun hem 
dersteki performansının 
artması hem de sağlıklı 
bir birey olması için size 
birkaç öneri sunmak 
istiyorum:
1.Çocuğunuzu kah-
valtısız okula gönder-
meyin: Kahvaltı başarı 
ve büyümeyi etkileyen 
önemli bir faktördür. 
Çocuklarınızın seveceği 

sunumlarda kahvaltı 
tabakları hazırlamanızı 
tavsiye ediyorum. 
Örneğin; yumurta+ süt+ 
badem/ceviz/fındık+ 
taze sebzeler+ ev yapımı 
reçel+ ekmek ten oluşan 
bir kahvaltı tabağı 
hazırlayabilirsiniz. Fakat 
çocuklar her gün bu 
tarz kahvaltı yapmaktan 
sıkılabilir. Peynirli tost+ 
meyve suyu, krep+ pey-
nir+ reçel, yulaf gevreği 
+süt+ meyve gibi pratik 
kahvaltılar hazırlayabil-
irsiniz. Bazen de çocuk-
lar sabahları iştahsız 
olabiliyor. Böyle olduğu 
süt+ meyve iyi bir seçim 
olabilir.

2.Okulda da sağlıklı 
besinler tercih edilmeli: 
Öncelikle yapmanız 
gereken şey kantin ve 
yemekhanede sağlıklı 
besinlere ulaşılabil-
irlik durumu. Eğer 
buradaki besinler hep 
şeker içerikli fast-
food tarzı besinlerse 
o zaman çocuğunuza 
bir beslenme çantası 
hazırlayabilirsiniz. Bu 
tavuklu/peynirli/ton 
balıklı sandviç+ ayran 
olabilir. Eğer yemekhane 
de sağlıklı bir seçim 
yapılacaksa; etli sebze 
yemeği+ pilav+ yoğurt 
doğru bir seçim olabilir.
3.Çocuklara ara öğün 
şart: Özellikle öğle 
yemeğinden 2-3 saat 
sonra acıkmayla birlikte 
konsantrasyon düşe-
bilir. Kantinde sağlıkla 
besinlere ulaşılamıyorsa 

ona beslenme çantası 
hazırlamanız şart! 
Bu çantaya kek+ süt, 
yoğurt+ meyve, meyve+ 
badem/ceviz/ fındık, 
peynirli sandviç+ ayran 
koyabilirsiniz. Bu şekil-
de minik atıştırmalıklar 
olursa çocuğunuz akşam 
yemeğinde de acıkmama 
sorunu yaşamayacaktır.
4.Çocuklarınızın 
bilinçlenmesi sizin de 
bilinçlenmeniz şart: 
Anne-baba olarak 
çocuğunuz sizi rol model 
olarak görür. Bu yüzden 
siz nasıl beslenirseniz 
o da öyle beslenir. Bu 
yüzden öncelikle siz 
bilinçlenin. Menüleri 
planlarken ve yemek 
pişirirken sağlıklı ve 
dengeli bir öğün ol-
masına özen gösterin. 
Diyelim ki çocuğunuz 
bir sebzeyi hiç sevmiyor 

bunun için alternatif 
tarifler araştırın. Örneğin 
ıspanak pişirdiniz ve 
yumurtalı yaptınız bir 
sonraki ıspanak yemeği-
ni kıymalı yapabilirsiniz. 
Bakalım çocuğunuz 
hangisini sevecek.. Art 
arda aynı yemekleri 
pişirmeyin. Onların 
sevebileceği renkli ve 
farklı yiyecekler sunun. 
Rengarenk bir tabak 
onların ilgisini çekebilir. 
En önemlisi de çocuk-
larınıza vakit ayırın ve 
onları dinleyin. Birlikte 
yürüyüşe çıkabilirsiniz 
.Bu şekilde çocuklarını-
za spor alışkanlıkları 
kazandırabilirsiniz.
Unutmayın; sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları 
çocukluk döneminde 
kazanılır! Başarılı, mutlu 
ve sağlıklı bir eğitim ve 
öğretim yılı diliyorum..

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA 
BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Ortaca’da inşaat 
yapanların korkulu 
rüyası haline gelen 
hırsızlar son işlerinde 
yakalandılar. Polis 
tarafından suçüstü 
yakalanan 2 kişi 
emniyetteki sorgusunun 
ardından adliyeye sevk 
edildi. Ortaca’da son 
10 günde inşaatlarda 
meydana gelen hırsızlık 
olayları üzerinde Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Ekipleri 
çalışma başlattı. Yapılan 
çalışmalar sonucu ilçede 
bulunan 4 inşaatta 
hırsızlık yaptığı tespit 
edilen O.A. ve M.Y. 
geçtiğimiz yakalanarak 
gözaltına alındı. 

Zanlıların ifadelerinde 
suçlamaları kabul 
ettikleri öğrenildi. 2 
zanlı tutuklanma suç 
evrakları ile birlikte 
adliyeye sevk edildi. 
- Cihat Cura

İnşaat malzemesi 
çalarken yakalandılar

Ula ilçesi Gökova 
Mahallesi’nde gece 
saatlerinde başlayan 
orman yangını kontrol 
altına alınırken, ilk 
belirlemelere göre 
yangında 50 hektar alan 
zarar gördü. 
Gökova Mahallesi 
Kozlukuyu mevkiinde 
gece saatlerinde 
başlayan orman 

yangınına sabahın 
ilk ışıklarına kadar 
karadan müdahale 
edildi. Günün 
aydınlanması ile 
birlikte çok sayıda 
hava aracı alevlere 
müdahalede bulundu. 
Karadan ve 
havadan yapılan yoğun 
mücadelenin ardından 
yangının kontrol altına 

alındığı öğrenilirken 
bölgede soğutma ve 
söndürme çalışmaları 
yapıldı. Yangının 
söndürülmesinin 
ardından bölgede 
yapılan ilk incelemelere 
göre ise 50 hektarlık 
alanın alevlerden 
zarar gördüğü tespit 
edildi. 
- Tuncay Karaçelik

Yangında 50 hektar alan zarar gördü
Ula ilçesi Gökova Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan 
orman yangını kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 
yangında 50 hektar alan zarar gördü.

Muğla-Marmaris 
Karayolu üzerinde bir 
vatandaş tarafından 
bulunan Chamaeleo 
Chamaeleon cinsi 
bukalemun Marmaris 
Milli Park Müdürlüğü 
tarafından tedavi 
altına alındı. Yapılan 
ihbar üzerine bölgeye 
Marmaris Milli Park 
Müdürlüğü ekipleri 
yönlendirildi. Kısa 
sürede bölgeye gelen 
ekipler bukalemunun 
tedavisini yapmak 
üzere teslim aldı. 
Bukalemununun gerekli 

tüm tedavileri uzmanlar 
tarafından yapıldıktan 
sonra doğal yaşam 
alanına bırakılacağı 
öğrenildi. 
- Mehmet Bozkır

Karayolunda 
bulunan bukalemun 
tedavi altına alındı

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Dalaman 
ilçesinde başlattığı 32 
Milyon TL’lik alt ve 
üst yapı yatırımına 
devam ediyor. 
Çalışmalar kapsamında 
bazı bölgelerde 
altyapı imalatları 
tamamlanırken yol 
ve kaldırım yapımına 
başlandı.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Dalaman’da başlatılan 
Turgutreis, Mimar 
Sinan, Seyfettin İnce, 
Cengiz Topel ve 
diğer bazı sokaklarda 
devam eden 32 Milyon 
TL’lik altyapı, yol ve 
kaldırım düzenleme 

çalışmalarında 
sona yaklaşıldı. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Dalaman’da 
başlatılan alt ve üst 
yapı çalışmaları 
kapsamında Turgutreis 
Caddesinde 760 metre 
uzunluğundaki yağmur 
suyu alt yapı çalışması 
tamamlandı. Altyapı 
çalışmasının ardından 
cadde üzerinde yol 
çalışması başlatılırken 
asfaltın ilk katı döküldü 
ve kısa sürede ikinci 
katın da dökülmesi 
planlanıyor. Aynı 
caddede yağmur suyu 
ızgara bağlantıları, 
içme suyu ve Türk 
Telekom abone bağlantı 

borularının imalatları 
da tamamlandı. 
Çalışmalar kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri tarafından 
Turgutreis Caddesi’nde 
1100 metre, Seyfettin 
İnce Caddesi’nde 1900 
metre, 14. Sokakta 
370 metre, Mimar 
Sinan Caddesi’nde 340 
metre, Cengiz Topel 
Caddesi’nde 320 metre 
olmak üzere 4 bin 30 
metre yol çalışması 
gerçekleştirilecek.

Dalaman alt yapı çalışmalarında sona gelindi
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042 GM NOLU SUBAY ASTSUBAY YATAKHANESİ ANA GİRİŞ KAPISI/PVC PENCERE VE DIŞ 
CEPHE SIVA/BOYA, BALKON ONARIMI VE İÇ MEKAN GENEL 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    : 2022/927328
1-İdarenin
a) Adı    : HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
      MSB BAĞLILARI
b) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI 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    : 042 GM NOLU SUBAY ASTSUBAY YATAKHANESİ ANA GİRİŞ  
      KAPISI/PVC PENCERE VE DIŞ CEPHE SIVA/BOYA, BALKON  
      ONARIMI VE İÇ MEKAN GENEL ONARIMININ YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 27.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler tebliğinde yer alan B/ III grubu işler veya 
bunların onarımları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT 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 90 (Doksan) 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.

042 GM NOLU SUBAY ASTSUBAY YATAKHANESİ ANA 
GİRİŞ KAPISI/PVC PENCERE VE DIŞ CEPHE SIVA/BOYA, 

BALKON ONARIMI VE İÇ MEKAN 
GENEL ONARIMININ YAPILMASI

HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
MSB BAĞLILARI

Başarılı teknik adam 
ile görüntülü telefon 
görüşmesi gerçekleştiren 
Başkan Uzundemir 
yaptığı görüşmeye ilişkin 
bilgi verdi. Uzundemir,” 
Ampute Futbol Milli 
Takımımızın 
Ampute Futbolda 
Türkiye’yi zirveye 
taşıma hedefi vardı. 
Avrupa Şampiyonluğunu 
çok şükür aldık. Bir 
adım kaldı. O da Ekim 
Ayında Ülkemizde 
düzenlenecek olan 
Dünya Kupası. Ben 

inanıyorum ki bedensel 
eksikliği yüreğindeki 
ay yıldız sevgisiyle en 
büyük artıya dönen Milli 
Takımımızdaki cesur 
yürekli adamlarla 
kupa yolculuğumuz 
mutlu sonla 
bitecek. Avrupa 
Şampiyonluğundaki 
sevincimizi katlayacak 
büyük sevinç dalgasına 
hazırlanıyoruz. Burada 
en büyük şansımızın 
Teknik Direktörümüz 
Osman Çakmak’ın 
olduğunu belirtmek 

isterim. Bir ayağını 
Vatana feda edip bu 
uğurda vermiş diğer 
ayağıyla bu Millete 
kupa takdim etmiş 
büyük vatanseverdir 
hocamız. Ortaca’mıza 
selamlarını iletti. Tüm 
Türk milletinden olduğu 
gibi Ortaca’mızdan da 
dua beklediğini belirtti. 
Biz de Türk Milleti 
olarak tek yürek olarak 
Ampute Futbol Milli 
Takımımızın başarısı 
için dua edeceğiz” dedi.
 - Mehmet Bozkır

Ortaca’ya Milli hediye
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, 
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e futbolcuların da 
imzaladığı Ampute Futbol Milli Takım formasını gönderdi. 

2022-2023 Muğla Süper 
Amatör Liginin maç 
fikstürü Muğla ASKF’de 
çekildi.
Süper Amatör Ligi 
geçen sezon olduğu 
gibi bu yılda 2 grupta 
oynanacak. Gruplarında 
ilk 2 sırayı alacak 
4 takım play off 
grubunu oluşturacak 
ve sezon sonunda 
play off şampiyonu 
takım, Muğla’nın 
BAL Ligindeki 

temsilcilerinden biriyle 
BAL’a çıkma müsabakası 
yapacak.
22-23 Ekim’de ilk hafta 
maçlarıyla başlayacak 
olan Süper Amatör 
Liginde Ortaca’yı, 
Ortaca Belediyespor 
ve Dalyanspor temsil 
edecek.
Süper Amatör Küme Ligi 
A Grubu Takımları; 
1-Yeni Milasspor 
2-Milas Gençlikspor 
3-Milas Belediyesi 

Beçin Gençlikspor 
4-Ortaköyspor 
5-Düğerek Güneşspor 
6-Ula Belediyespor 
7-Turgutreisspor
B Grubu Takımları; 
1-Dalaman Belediyespor 
2-Yeşil Üzümlüspor 3- 
Marmaris Gençlikspor 
4-Seydikemer 
Belediyespor 
5-Dalyanspor 6-Ortaca 
Belediyespor 7- Kara 
Çulhaspor
- Berkay Göcekli

Süper Amatörde 
gruplar belli oldu

Ortaca Belediyespor ve Dalyanspor, 22 Ekim’de başlayacak 
Süper Amatör Ligde mücadele edecek. 
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Etrafımız ateş çem-
beri  gibi ve ülkemizin 
etrafında  ilginç gelişm-
eler var..
Kuzeyimiz de Ukrayna 
ve Rusya savaşı.. Irak 
karıştı.. Suriye tetik-
te…Yunanistan ise her 
gün tacizlerine devam 
ediyor. Her geçen gün 
tacizin şiddeti artıyor. 
Sivil gemilere bile 
ateş açacak duruma 
geldiler…Ermenistan, 
Azerbaycan askerler-
ine ateş açtı ve bir çok 
kardeşimiz şehit oldu..
Akdeniz enerji sahası 
ve Türkiye’nin enerjiye 
ulaşmaması için batılı 
ülkeler sürekli sorun 
yaşatıyor. Akdeniz de 
gerginlik her geçen gün 
şiddetini arttırıyor..
Türkiye tehdit altında 
ve bir çok cephede 
sıkıntı var..
Dünya  adeta iki  kutu-
ba  ayrıldı. Asya ve Batı 
bloğu şeklinde yapılan-
ma var.
ASYA BLOĞU  “Şan-
gay 5’lisi “ adı ile siz 
bu satırları okurken 15 
Eylül günü  toplantı 
yapmış olacak ve 
Türkiye bu toplantıya 
“Gözlemci” ülke konu-
munda katılacak. BATI 
BLOĞU Türkiye’nin 
bu toplantıya katılıyor 
olmasından çok ciddi 
rahatsız. TÜRKİYE 
ise Batı bloğunda yer 
alan bir ülke ama dahil 
olduğu blok ile sorun-
lar yaşıyor. ABD ve 
NATO adeta Türkiye’yi 
kuşatma altına aldı. 
TÜRKİYE,   Batıya 
ÇARESİZ DEĞİLİM 
mesajı vermek için bu 
toplantıya katılacak 
ve elini güçlendirecek 
bir pozisyon almak 
istiyor…
ŞANGAY  5’LİSİ  
Yeni dünya düzeni için 
çok iddialı söylemler 
de bulunuyor ve son 
zamanlarda bu gruba 

bir çok Ulus devlet üye 
olmak için hamle yaptı. 
Hindistan gibi, Pakistan 
gibi nükler  güce sahip 
ülkeler bile üye olmak 
için girişimde bulun-
dular. Her geçen gün 
batı karşısında güçleni-
yorlar. Özellikle üye 
ülkelere nüfus olarak 
bakınca  dünyanın 
büyük bir çoğunluğuna 
hitap ettiği görülüyor. 
Bu durum EKONO-
MİK GÜÇ demektir.  
Hele hele bu blok 
ULUS DEVLETLERİN 
MİLLİ PARA BİRİMİ 
İLE TİCARET YAPMA 
KARARI ALMASI  
BATI BLOĞUNUN 
KORKULU RÜYA-
SI…
Böyle bir karar alınması 
DOLAR SALTANA-
TINI YIKAR. Dolar 
saltanatının yıkılması 
ABD HEGOMANYAS-
ININ SONU DEME-
KTİR.
ABD böyle bir kararı 
soğuk kanlılıkla 
karşılayıp, kabullenecek 
gibi görünmüyor. Böyle 
bir durum SAVAŞ 
demektir. Dünya ve in-
sanlık kana bulanacak-
tır. Etrafımızın ateş 
çemberine dönmesi, 
Yaptırımların ulus dev-
letlere diz çöktüreme-
mesi ABD ve BİRLİK-
TE HAREKET ETTİĞİ 
ÜLKELERİ daha çok 
agresif ve tehditkar du-
ruma getiriyor. Yunani-
stan’ın Ülkemize karşı 
tacizkar ve cüretkar 
tutumu,  Ermenistan’ın 
Azerbaycan sınırında 
saldırıda bulunması, 
Irak da Türkiye karşıtı 
durumlar, Suriye de 
ABD-PYD TERÖR 
ÖRGÜTÜNÜN OR-
TAK OPERASYON 
YAPMASI, Libya’da 
hareketlenmeler, 
Akdeniz de bir çok 
devletin donanma-
larının bulunması 

ve batılı devletlerin 
Yunanistan’dan yana 
tavır almaları TÜR-
KİYE’YE  AYAĞINI 
DENK AL DİYE TE-
HDİT MESAJI olarak 
algılanıyor..  TÜRKİ-
YE’YE  BİZİM DED-
İĞİMİZ POLİTİKA-
LARI KABUL EDİP, 
UYGULAMAZSAN 
BU CEPHELER DE 
SAVAŞMAK ZORUN-
DA KALIRSIN uyarısı
Ülkemiz iç siyasetle 
meşgul ve kafasını 
kuma gömmüş siyasiler 
sadece buna motive 
olmuş vaziyetteler.. Dış 
tehlikenin konuşulup, 
tedbir alınması ile ilgili 
bir söylem gündem-
lerinde yok.. Allah 
muhafaza bu cepheler 
de savaş çıkar ve ülke-
miz bir savaşa girmek 
zorunda kalırsa SEÇİM 
SANDIĞI ORTAYA 
gelebilir mi…? Seçim 
yapacak ortam bulabilir 
miyiz..?   Bu konuda 
gerçekten ciddi korku-
larım var. 
BEKLENTİM ;  
CUMHUR ve MİLLET 
İTTİFAKLARININ 
birleşerek TÜRKİYE 
İTTİFAKINI kurması 
ve Ülkemizin ge-
leceğini  toplumun tüm 
kesimlerinin katılımı 
ve temsili ile garantiye 
alıp, aydınlık, barış 
ve huzur dolu günlere 
taşımasıdır..
 SİYASET papağan gibi 
aynı şeyleri söylemek 
değil, ÇÖZÜM ÜRET-
MEKTİR.  SİYASET 
partinden daha çok 
VATANI , DEVLETİ 
ve MİLLETİ SEVME-
KTİR..
Milletimizin tek reçete-
si MİLLİ BİRLİK ve 
BERABERLİKTİR.  
Bu fırsatı kaçırıp, YÜZ 
YIL KAYBETMEYE-
LİM…
Allah bu milletin 
yardımcısı olsun. Yeni 
dünya düzeninin Fİ-
NALİNDEYİZ. Zorlu 
günler tüm İNSAN-
LIĞIN KAPISININ 
EŞİĞİNDE…

Sezgin Yıldırım

ŞANGAY TOPLANTISI

İzmir’de düzenlenen 
toplantıya Basın İlan 
Kurumu (BİK) Genel 
Müdürü Cavit Erkılınç, 
Genel Müdür Yardımcısı 
Mesut Onat, birim ve 
şube müdürleri ile 70’i 
aşkın gazete sahibi ve 
temsilcisi katıldı.
Toplantının açılışında 
konuşan Genel Müdür 
Cavit Erkılınç, Kurumun 
“3D” şeklinde ifade 
edilen düzenleyici, 
destekleyici ve 
denetleyici görevinin 
bulunduğunu belirterek, 
“Kurumumuzun görev ve 
yetkileri bellidir. 
Tüm bunların 
dışına çıkarak 
siyasi karar alması, 
medya kuruluşlarını 
cezalandırması teknik 
olarak da mevzuat 
olarak da mümkün 
değildir. Basın İlan 
Kurumu 
bir cezalandırma 
kurumu değildir. Tam 
aksine Türk basınının 
en büyük destekçisidir. 
Bizler kurum 
olarak, basına olan 
desteğimizi artırarak 
devam ettirmenin 
yollarını arıyoruz. 
Yerel gazetelerimizi 
geleceğe taşıyacak 
projeksiyonu ortaya 
koymaya çalışıyoruz” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

“MEVZUATI 
ÇIKARANLAR 

MEVZUATI 
ELEŞTİRİYOR”

Kurumun çoğulcu, çok 
sesli ve özgürlükçü 

bir yönetim yapısının 
bulunduğunu kaydeden 
Erkılınç, neredeyse tüm 
kararların oy birliği 
ile alındığını, mevzuat 
çalışmalarının da tüm 
tarafların görüşleri 
alınarak hazırlandığını 
ifade etti. Son 
zamanlarda uygulanan 
mevzuatı çıkaran, 
onaylayan ve hatta 
altına imza atanların 
kendi mevzuatlarını 
eleştirdiklerine şahit 
olduklarını vurgulayan 
Erkılınç, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Görev ve yetkilerimiz 
çerçevesinde 
gazetelerimizi 
aralıksız denetliyoruz, 
denetlemeye de devam 
edeceğiz. Önce kamunun 
haklarını korumak adına 
bunu yapıyoruz. Sonra 
hak edenin hakkını, 
hak etmeyenden alıyor 
ve sahibine aktarıyoruz. 
Olayın özeti budur. 
Asgari satış miktarının 
altında basılan 
gazetelere de bayiden 
toplu gazete alımlarına 
da personelinin 
maaş kartına el 
koyup verdiğini geri 
alanlara da müsamaha 
göstermemizi ve sessiz 
kalmamızı kimse bizden 
beklemesin.”

“DİJİTAL 
MEDYAYA YÖNELİK 
HAZIRLIKLARINIZI 

YAPIN”
Gazete satışlarının her 
yıl geriye doğru gittiğini, 
gazetelerin resmi ilan 
dışında sayfalarına özel 

ilan ve reklam almakta 
oldukça zorlandığına 
işaret eden Erkılınç, 
sadece resmi ilana 
dayalı gazeteciliğin 
sürdürülebilir 
olmadığını, bunu 
gerçekçi de bulmadığını 
ifade etti.
İnternet haber sitelerinin 
ve sosyal ağların her 
geçen gün etkisini 
artırdığını, gazetelerin 
de mevcut tabloyu 
daha iyi okumaları 
gerektiğini belirten 
Erkılınç, “Hattatlar 
matbaanın gelişine ne 
kadar direnseler de 
engelleyemediler. Biz 
diyoruz ki gelecek olana; 
dijital medyaya yönelik 
tüm hazırlıklarınızı 
yapın. Teknolojik 
altyapınızı, kadrolarınızı 
hatta binalarınızı 
şimdiden buna 
uygun hale getirin. 
Gazeteleriniz ile birlikte 
internet haber siteleriniz 
de ciddi anlamda içerik 
üreten ve sunan mecralar 
haline gelsin. Hatta 
mümkünse çalışanlar 
birbirinden ayrı olsun 
ki kendi içlerinde rekabet 
yaşansın” ifadelerine 
yer verdi. Ertelenen 
yeni Basın Yasası’nın 
Ekim ayında Meclis’e 
geleceğini anımsatan 
Erkılınç, “Biz iki şey 
hedefliyoruz. Birincisi; 
internet haber siteleri 
süreli yayın sayılsın ve 
site çalışanları özlük 
haklarına kavuşsun. 
İkincisi; gazetelerimizin 
yanında internet haber 

sitelerimize de resmi ilan 
ve reklam verilebilsin. 
Kimseye gazetelerinizi 
ne kapatın ne de 
kapatacağız demiyoruz. 
Israrla bu sözümün altını 
çiziyorum. Kimsenin 
gazetesini kapatmak 
gibi bir derdimiz yok. 
Tek isteğimiz var; o 
da gazetelerimiz ve 
gazetelerimizin internet 
siteleri başta olmak 
üzere internet haber 
sitelerine resmi 
ilan verebilmek. 
Önceliğimiz kazanılmış 
hak anlamında zaten 
yine sizler ve sizin 
internet siteleriniz 
olacak. Kazanılmış 
haklarınızı sonuna 
kadar savunacağız, 
bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. 
10 yıl sonra geriye 
dönüp baktığınızda 
pişmanlıklarınız 
olmasın istiyoruz. İcra 
ilanlarında bir “ve” 
“veya” tartışmasına 
sizleri mahkûm edenler, 
şu ana kadar giden 
4 bin ilanın hesabını 
vermediği ve yerine 
ikamesini koymadığı 
gibi yarın da sizleri tek 
başınıza bırakacaklar” 
diye konuştu. Erkılınç’ın 
konuşmasının ardından 
gazete sahipleri ve 
temsilcileri söz alarak 
görüşlerini ifade etti. 
Toplantı, katılımcıların 
onuruna verilen öğle 
yemeğinin ardından 
gerçekleştirilen soru-
cevap ve sohbet bölümü 
ile sona erdi. - Bülten

BİK Genel Müdürü Erkılınç: 
‘Gazetelerimizin haklarını 

sonuna kadar koruyacağız’
Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toplantılarının ikincisi BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın 
katılımı ile İzmir’de gerçekleştirildi. Erkılınç, internet medyası karşısında gazetelerin 
kazanılmış haklarının sonuna kadar korunacağını söyledi. İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla 
ve Uşak’ta resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileri bölge 
toplantısında bir araya geldi.

2022-2023 Eğitim-
Öğretim Yılı başladı. 
Yurt genelinde 
milyonlarca 
öğrenci ders başı 
yaptı. Ortaca’da da 
İlköğretim Haftası 
nedeniyle Şehit Sefa 
Altınsoy İlkokulu’nda 
düzenlenen törende 
renkli görüntüler 
yaşandı. 2022-2023 
Eğitim-Öğretim yılı 
İlköğretim Haftası 
dolayısıyla etkinlik 
düzenlendi. Etkinlik 
Çaylı Şehit Sefa 
Altınsoy İlkokulu’nda 
yapıldı. Saygı Duruşu 
ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başlayan 

program günün 
anlam ve önemini 
anlatan konuşmaların 
ardından şiirler okundu, 
öğrenciler tarafından 
oyunlar oynandı. 
Protokol üyeleri 
öğrencilere “iyi dersler” 
temennisinde bulundu. 
Protokolün sınıflara 
ziyareti ile program 
son buldu. Etkinliğe, 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Ortaca 

Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, Ortaca İlçe 
Emniyet Müdürü Hakan 
Keskin, Ortaca İlçe 
Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu, kurum 
müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
katıldı. 
- Tuncay Karaçelik

Minik öğrenciler için ders zili çaldı
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İLAN
MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1691876RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESI MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ   

  1 Muğla Ortaca

Terzialiler 
Mah. Başoğlu 

Sk. 1 Nolu 
Belediye 

İşhanı

7 ve 9 66,25 m² Dükkan TAM Dükkan 66,25 m² 
dükkan

AYLIK 
2.600,00 4.680,00 10:00

2 Muğla Ortaca

Terzialiler 
Mah. 

Başoğlu 
Sk. 1 Nolu 
Belediye 
İşhanı.

11 30 m² Dükkan TAM Dükkan 30 m² dükkan AYLIK
2.100,00 3.780,00 10:10

3 Muğla Ortaca

Terzialiler 
Mah. 

Başoğlu 
Sk. 1 Nolu 
Belediye 
İşhanı

15 42 m² Dükkan TAM Dükkan 42 m²’ dükkan AYLIK
1.900,00 2.420,00 10:20

4 Muğla Ortaca

Terzialiler 
Mah.  Tarım 
Sk.2 nolu 
Belediye 
İşhanı

8 55 m² Dükkan TAM Dükkan 55 m² dükkan AYLIK
1.500,00 2.700,00 10:30

5 Muğla Ortaca Atatürk Mah 
279. Sk. 1 30 m² Büfe ve WC TAM Büfe ve WC 30 m²’büfe ve 

WC
AYLIK
250,00 270,00 10:40

6 Muğla Ortaca
Cumhuriyet 
Mah İstiklal 

Cd.
13/2 41 m² Büfe ve WC TAM Büfe ve WC 41 m²’ Büfe ve 

WC
AYLIK
250,00 500,00 10:50

7 Muğla Ortaca
Karaburun 
Mah. 552. 

Sk. 
24 41 m² Büfe ve WC TAM Büfe ve WC 41 m²’ Büfe ve 

WC
AYLIK
250,00 500,00 11:00

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik 
2. Adli sicil belgesi.
3. Kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1.İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1.Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3.Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4.İmza sirküleri,Vergi levhası.
5.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7.Tebligat için adres beyanı.
8.Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9.Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın 
yatırıldığına dair makbuz.)
10. Şartname satın alındığına dair makbuz.
D)Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya 
Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4.Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 50.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6.18,19,20,21 sıra numaralı taksi durağı ofisi, minibüs durağı ofisi için kooperatif, birlik veya adi ortaklık olarak başvurulabilecek, bireysel başvuru kabul edilmeyecektir.
7.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 03.10.2022 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
10.Taşınmazların aylık veya  yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
11.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 08.09.2022 İlan olunur.

1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 7 adet taşınmaz, 04.10.2022 tarihinde aşağıda 
belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda,  2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.10.2022 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.
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Ortaca’da CHP’nin 
99’uncu kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla 
etkinlik düzenlendi. 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanında yapılan 
törende CHP İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
Atatürk Anıtına çelenk 
sundu. İlçe Başkanı 
Tezcan ve CHP Muğla 
Milletvekili Mürsel 
Alban ile partililerin 
katılımıyla pasta kesildi.  
CHP İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, yaptığı 
açıklamada; “Kurtuluş 
mücadelesinin ve 
kuruluş iradesinin siyasi 
önderi Cumhuriyet 
Halk Partisi 99 yaşında. 
Bugün bu tarihi mirası 
coşkuyla kutlamak ve 
Cumhuriyetimizin İkinci 
Yüzyılını hep birlikte 
inşa etme kararlılığımızı 
bir kez daha güçlü bir 
sesle beyan etmek için 
buradayız. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde 9 Eylül 
1923 tarihinde siyasi 
faaliyetlerine başlayan 
Cumhuriyet Halk Partisi, 
ülkemizin kuruluş 
mayasını oluşturan 
ve genç Cumhuriyet’i 
demokrasiye hazırlayan 
bir partidir. Saraya 
karşı milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğinin 
iradesini esas alan 
Cumhuriyetimizi 
yeniden ortak bir 
değer haline getirmek, 
demokrasi ile 
taçlandırmak bugün 
her şeyden daha 
öncelikli bir görevdir. 
Cumhuriyetimizin 
yüz yıla yaklaşan 
tarihinin son yılları 
maalesef büyük bir 
yıkıma yol açan Tek 
Adam Rejiminin talan 
düzeni ile geçmiştir. 
Demokrasiyi, adaleti, 
kalkınmayı yok sayan 
talan ve tek adam 
rejiminin sonucunda çok 
boyutlu bir buhranın ağır 
tahribatı yaşanmaktadır. 
Milyonları yoksulluğa 
mahkum eden bu 
yolsuzluk düzeni, bir 
avuç imtiyazlıya ciddi 
servet transferleri 
yaparak, halkın olan 
tüm kaynakları küçük 
bir sınıfın elinde 
toplamış, eşitsizlikleri 
derinleştirmiş, 
güvencesizliği 
artırmıştır. Ancak 
umutsuzluğa yer yok! 
Talan ve tek adam 
rejiminin ülkemizi 
sürüklediği bu çok 
yönlü buhrandan 
güçlendirilmiş 
parlamenter 
sistemi kurarak, 
Cumhuriyetimizi 
demokrasi ile 
taçlandırarak, egemenliği 
tekrar kayıtsız şartsız 
millete devrederek, 

hukukun üstünlüğüne 
dayalı hukuk devletini 
kurarak ve hepimizin 
birlikte zenginleşeceği 
üretim ekonomisini ve 
sosyal devleti inşa ederek 
çıkacağız. Önümüzdeki 
dönem, talan ve tek 
adam rejiminin bu ağır 
tahribatına, bu derin 
buhrana karşı tüm 
toplumsal kesimlerle 
yanıt üreteceğimiz 
önemli bir tarihi eşiktir. 
CHP olarak, demokratik 
ve müreffeh geleceği 
halkımızla birlikte 
inşa etme ve toplumsal 
barışı tesis etmenin 
tarihi sorumluluğunu 
taşıyoruz. Tüm hakları 
yok eden ve toplumu 
ayrıştırarak kutuplaştıran 
bugünün iktidarının 
yıkıcı siyasi anlayışının 
yerine kamu yararını 
gözeten, toplumsal barışı 
güvence altına alacak 
aydınlık bir geleceği 
el birliği ile kuracağız. 
Cumhuriyetimizin 
İkinci Yüzyılında, 
demokrasi, adalet, üretim 
ekonomisi, sosyal devlet 
ve sürdürülebilirliği 
merkezine alan, 
toplumsal barışı 
ve kamu yararını 
güvence altına alan 
bir siyaseti inşa etmek 
idealiyle durmaksızın 
çalışıyoruz, çalışmaya 
da devam edeceğiz. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi, Cumhuriyetimizi 
demokrasi ile 
taçlandıracak, hak 
temelli bir kalkınma 
hamlesi ile herkesin 
zenginleştiği ve refaha 
kavuştuğu, güvenceli ve 
insan onuruna yakışır bir 
geleceği kuracak tarihsel 
mirasa, birikime, gelecek 
vizyonu ve siyasi iradeye 
de sahiptir. Cumhuriyet 
Halk Partisi, 99. Kuruluş 
Yıl Dönümünde yine 
halkımızın umut kaynağı 
olmanın getirdiği 
onurlu sorumluluğun 
bilincindedir. İkinci 
yüzyılına giren 
Cumhuriyetimiz, 
milletin iradesi ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin gelecek 
vizyonu ile yeniden 
dünyanın saygın bir 
ülkesi haline gelecektir. 
Sorumluluğumuz büyük. 
Kararlıyız. Büyük 
Önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
en büyük eseri olan 
Türkiye Cumhuriyeti, 
yine onun eseri olan 
Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından yüceltilerek 
yoluna devam edecektir. 
Kuruluş Yıl Dönümümüz 
kutlu olsun.” İfadelerine 
yer verdi. - Bülten

Ortaca’da CHP’nin kuruluş 
yıl dönümü kutlandı

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından 13 
Eylül Pazartesi günü 
açıklanan ve Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
sosyal konut projesi olma 
özelliğini taşıyan projeye 
başvurular başladı. 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından 
250 bin sosyal konut 
projesi çerçevesinde inşa 
edilecek konutlar için 
Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası’nın proje ilinde 
bulunan yetkili şubeleri 
ve E-Devlet aracılığı ile 
yapılacak başvurular 
başladı. Başvurular 
31 Ekim 2022 tarihine 
kadar kabul edilecek. 
Projeye başvuracak 
vatandaşlardan başvuru 
bedeli olarak 500 TL 
alınacak.

EN FAZLA KONUT 
MENTEŞE’DE 
YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, 
sosyal konut hamlesine 
ilk günde 92 bin 
başvurunun yapıldığı 
açıklanırken, Muğla’da 

da yapılacak olan sosyal 
konut sayıları belli oldu. 
Muğla’nın 8 ilçesinde 2 
bin 600 adet konut inşa 
edileceği açıklanırken, 
en fazla konut Merkez 

Menteşe ilçesinde 
yapılacak. Açıklanan 
rakamlara göre; Bodrum 
ilçesinde 150, Fethiye 
ilçesinde 53, Kavaklıdere 
Çamyayla Mahallesi’nde 

55, Kavaklıdere ilçe 
merkezinde 350, 
Köyceğiz Toparlar 
Mahallesi’nde 292, 
Menteşe İlçesinde bin 
100, Milas ilçesinde 100, 

Seydikemer İlçesi’nde 
200 ve Yatağan İlçesinde 
de 300 olmak üzere 
toplam 2 bin 600 konut 
yapılacağı belirtildi. 
- Mehmet Bozkır

Muğla’ya 2 bin 600 konut yapılacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan olan konut projesi çerçevesinde Muğla’nın 8 ilçesinde toplam 2 bin 600 adet 
konut inşa edilecek.

Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) 
Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü arazilerinde 
yetiştirilen tahmini 2 
bin 880 ton interdonato 
Limon açık artırma 
usulü ile satışa çıkarıldı. 
Limonun kilogram fiyatı 
ortalama 6 lira 50 kuruş 
oldu. Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’ne 
(TİGEM) bağlı Dalaman 
Tarım İşletmesince, 
interdonato limon 
satışı gerçekleştirildi. 
Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’nde 2022 
yılı üretimi tahmini 2 
bin 880 ton interdonato 
Limon partiler halinde 
dalında tofur olarak 
açık artırma yoluyla 
satışa sunuldu. İlk 
ihale, 1 Eylül 2022 
Perşembe saat 14.00’de 
işletmenin ihale 
salonunda yapıldı. 
İhaleye iştirak olmadığı 
için ihale 8 Eylül 2020 
Perşembe aynı yer ve 
saatte tekrarlandı. Her 
bahçe ayrı ayrı ihaleye 
çıkarılarak satışa 

sunuldu. 22 parselin 
yarısı ortalama 6 lira 50 
kuruştan alıcı buldu. 
Bölgedeki limon 
üreticisinin yakından 
takip ettiği ihaledeki 
fiyatlar piyasada limonun 
ortalama kaç liradan 
satılacağına ışık tutuyor. 
Bölgenin Ziraat Odaları 
Başkanları ve çiftçileri 
de ihaleyi yakından takip 
etti. Kalan parsellerin 
17 Eylül’de tekrar satışa 
çıkarılacağı öğrenildi.  
Bölgede yaklaşık 20 bin 
dekarlık alanda limon 
üretimi yapıldığını 
belirten Ortaca 
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü, Ortaca’nın 
narenciye üretimindeki 
önemine değindi. Limon 
üreticisinin özellikle son 
yıllarda önemli sıkıntılar 
yaşadığını dile getiren 
Çöllü, satışta ihracatın 
önemine dikkat çekti. 
İhale sonucu Tarım 
İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün onayının 
ardından kesinlik 
kazanacak.
- Tuncay Karaçelik

Limon 6 buçuk 
liradan alıcı buldu

Dalaman İnciri 
Gürleyik Şenliğinin 
birincisi düzenlendi. 
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
ile İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün 
katkıları ve Dalaman 
Kaymakamlığı, 
Dalaman Belediyesi 
işbirliği ile düzenlenen 
şenliğe incir yarışması 
ve Ayşe Dinçer konseri 
damgasını vurdu.
Dalaman İnciri Gürleyik 
Şenliğine Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürü 
Vekili olarak İl Müdür 
Yardımcısı Muhammed 
Sevinç, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
İlçe Jandarma Komutanı 
Nimet Söylemez, 
Dalaman Ziraat Odası 
Başkanı Tevfik Tayfun 
Tuncay, Dalaman Ak 
Parti İlçe Başkanı Şefik 
Oğuz, Dalaman MHP 
İlçe Başkanı 
Gürhan Hoplar, 
kurum amirleri, 
mahalle muhtarları ve 
vatandaşlar katıldı.

İNCİR YARIŞMASI 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Dalaman İnciri Gürleyik 
Şenliği protokol ve 
katılımcıların incir 
hasat etmesi ve incir 

paketleme tesisinde 
incir paketlemesi ile 
başladı.  Gürleyik 
Mahalle meydanında 
yoğun kalabalık Serikli 
İkizlerin türküleri ile 
eğlendi. Program açılışı 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması 
ile başladı. Protokol 
konuşmalarının 
ardından jüri, 
10 mahalleden incir 
yarışmasına başvurarak 
katılım sağlayan 27 
üreticinin incirlerini 
değerlendirmeye aldı. 
Değerlendirme sırasında 
şenlik, Bodrum Majör 
Halk Oyunlarının renkli 
gösterisi ile devam etti. 
Yarışma sonucunda 
Gürleyik Mahallesinden 
Yusuf Altın birinci, 
Darıyeri Mahallesinden 
Nurten Türkmen 
ikinci ve Kızılkaya 
Mahalesinden Rafet 
Yavuz üçüncü oldu. 
İncir yarışmasında tüm 

katılımcılara protokol 
üyeleri tarafından 
hediyeleri, katılım 
belgeleri ve plaketleri 
verildi.

DERECEYE GİREN 
İNCİRLER YAPILAN 
MEZATTA YÜKSEK 

FİYATLARA SATILDI
İlk üçe giren incirler 
yapılan mezatta yüksek 
fiyatlara satılarak, yeni 
başlayan eğitim ve 
öğretim yılı nedeniyle 
Gürleyik okuluna 
bağışlandı. 

AYŞE DİNÇER 
KONSERİ BÜYÜK 

İLGİ GÖRDÜ
Şenlik Ankaralı Ayşe 
olarak bilinen halk 
müziği sanatçısı Ayşe 
Dinçer’in konseriyle 
devam etti. Yoğun 
ilgi gören konserde 
vatandaşlar Ankaralı 
Ayşe’nin hareketli 
türküleri ile meydanları 
doldurarak eğlendi. 
- Cihat Cura

İncir Şenliği renkli 
görüntülere sahne oldu
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OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


