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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

Ortaca’ya 4 buçuk dönümlük park

Ortaca Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 
110. Cadde üzerinde bulunan 4 buçuk 
dönümlük parkın 3 Boyutlu görsellerini 
yayınladı.

Ortaca Belediyesi 
tarafından 
vatandaşların 
egzersiz hareketleri 
yapabilecekleri, 

çocukların da değişik 
oyun grupların yer 
alacağı yeni bir park 
için çalışmalar başladı. 
Ortaca Cumhuriyet 

Mahallesi 110 cadde 
üzerinde bulunan ve 4 
bin 631 metrekarelik 
alana projelendirilen 
içinde çocuk oyun 

grubu, egzersiz 
alanı, yeşil alan ve 
işletme bulunan park 
çalışmaları son hızıyla 
devam ediyor. -5

Çocuklara bisiklet hediye edildi

Ortaca’da, Askıda 
Bisiklet Sosyal 
Yardımlaşma 
Projesi 
çerçevesinde 55 
çocuğa bisiklet 
hediye edildi.

Ortaca Belediyesi 
ile Askıda Bisiklet 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
tarafından organize 
edilen Askıda Bisiklet 
Şenliği kapsamında 

ihtiyaç sahibi çocuklara 
bisiklet hediye edildi. 
Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen 
etkinlikte, Ortaca İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 

çocukların hayallerine 
kavuşabilmesi için 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in 
katımı ile Bisiklet 
Teslimi, Ortaca Tören 
Alanı’nda yapıldı. -3

İlçe Başkanı 
Tezcan; “Doğadan 
ellerinizi çekin”

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, Köyceğiz’de yapılmak istenen 
maden ocağına tepki gösterdi.
CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Köyceğiz 
Yayla Mahallesinde 
düzenlenmesi 
planlanan Çevresel 
Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliğinin 
ilgili maddesi 
gereğince faaliyetle 

ilgili vatandaşların 
bilgilendirilmesini 
amaçlayan toplantıya 
katılmak için bölgeye 
gitti. Tezcan, firmanın 
toplantı şartlarını 
sağlayamadığı için 
toplantının iptal 
olduğunu belirtti. -4

Köyceğiz Belediyesince, 
Toparlar Mahallesindeki 
Kazancı Mesire 
Alanı’nda yapılan 
güreşlere, 13 kategoride 
300 güreşçi katıldı. 
Güreşlerde 20 kişiden 
oluşan hakem heyeti 
görev yaptı. -3

Köyceğiz’de 
Başpehlivan 

İsmail Balaban

Tur otobüsü kaza 
yaptı: 10 yaralı

Dalaman’da tur 
otobüsü ile otomobilin 
çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada 
10 kişi yaralandı. -2

Dünya Yürüyüş 
Günü Etkinliği

Ortaca Dünya Yürüyüş 
Günü Etkinliği 
3-4 Ekim Dünya 
Yürüyüş Günü 
dolayısıyla Dalyan 
Mahallesinde yürüyüş 
düzenlendi. -3



Zayi 
İş yerime ait A 016201 - A 016250 numaralar arası 

1 cilt fatura kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Ayrancı Konaklama - Bayram Ayrancı  

Vergi No: 29041480862 Ortaca Vergi Dairesi 

Egzersizler,vücudu 
büyüyen bebeğin 
ağırlığından kay-
naklanan sorunlarla 
başa çıkacak şekilde 
güçlendirmeye odak-
lanır.Gebelikte ağırlık 
merkezi giderek bel 
bölgesine doğru kayar.
Bu nedenle bel ağrıları 
ve duruş bozukluklarını 
önlemek için bu sporun 
pozisyonları tam da 
istenilen özelliktedir.
Gebelik dolayısıyla 
değişim gösteren hor-
monlar,hamilelikte ke-
miklerinizi daha esnek 
hale getiren dokuları 
zayıflatmaya yatkındır.
Yapılan egzersizler 

sırt ve pelvis bölgesini 
stabilize eden karın 
kaslarını kullanarak 
sırt ağrılarını azaltmayı 
sağlar.
Gebeye uygun hazırla-
nan egzersiz programı 
ile güçlenen pelvik 
taban kasları ile doğum 
esnasında bebeği dışarı 
kuvvetlice itmeye 
yardımcı olur.
Sürekli uygulanan 
nefes egzersizleri 
sayesinde,doğum 
esnasında kontrollü 
nefes alma ve gevşeme 
faaliyetlerini daha 
bilinçli uygulama 
imkanı olur. Sağlıklı 
günler diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
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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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Yavaş yavaş yazı 
uğurlayıp deniz, kum ve 
güneşe veda edip kışa 
doğru geçiş yaptığımız 
mevsim sonbahar.. Size 
kışa güçlü bir bağışıkla 
girmenin tüyolarını vere-
ceğim bu hafta:
HAFTADA EN AZ 2 
DEFA BALIK: Sonbahar 
balıklardan palamut, 
lüfer, istavrit, sardaly-
enin arttığı dönemdir. 
Balık Omega 3 ve fosfor 
içeriğiyle bağışıklık 
sisteminizin güçlen-

mesine yardımcı olur. 
Pişirme yöntemi olarak 
lütfen kızartmayalım; 
buğulama, ızgara ya da 
fırın doğru bir seçim 
olacaktır..
MAGNEZYUM 
AÇISINDAN ZENGİN 
BESLENİN: Mevsim 
geçişlerinde sıklık-
la karşılaşılan sorun 
yorgunluk. Magnezyum 
eksikliği ile birlikte 
yorgunluk şikayetler-
iniz iyice artıyor. Yeşil 
yapraklı sebzeler, fındık/

badem/ceviz gibi yağlı 
tohumlar, kurubaklagill-
er ve tahıl guruplarını 
beslenmenize ekleyin..
A,C,E VİTAMİN-
LERİNDEN ZENGİN 
BESLENİN:A.C.E 
vitaminleri antioksidan 
kapasiteleriyle bağışıklık 
sisteminizin güçlen-
mesine yardımcı olur. 
A vitamini açısından 
zengin(yumurta, balık, 
ıspanak, brokoli, sarı 
ve yeşil sebzeler),C 
vitamini açısından 
zengin(maydanoz, por-
takal, kivi, mandalina, 
roka, tere, yeşil biber),E 
vitamini açısından 
zengin(yağlı tohumlar)
sofranızda yerini alsın!!

ANTİOKSİDAN 
SELENYUM: Selenyum 
minerali antioksidan 
etkisiyle oksidatif strese 
karşı savunma yaparak 
bağışıklık sisteminizin 
güçlenmesine yardımcı 
olur. O zaman deniz 
ürünleri, mantar, susam, 
yumurta gibi selenyum-
dan zengin besinleri 
sofranıza ekleyin!!
DÜZENLİ SU TÜKE-
TİN: Hangi mevsim 
olursa olsun su içiminizi 
asla aksatmayın. Son-
baharda da vücudunuzu 
toksinlerden arındırarak 
sizi güçlü bir şekilde 
kışa hazırlayacak.. Suyu 
düzenli olarak en az 2.5 
litreye tüketmeye çalışın. 

İçerisine elma dilimleri, 
limon dilimleri atarak 
suyunuzu tatlandırabil-
irsiniz. DÜZENLİ 
FİZİKSEL AKTİVİ-
TE ŞART: Genellikle 
mevsim geçişlerinde 
bireylerde yorgunluk, 
miskinlik oluşur. Hiç 
hareket etmemek bu 
şikayetlerinizi arttırır. 
Bu yüzden haftada en 
2-3 defa havalarda hazır 
serinlemişken açık ha-
vada yürümeye çalışın. 
Egzersiz yapmak hem 
ruh durumunuzu olumlu 
etkiler hem de bağışıklık 
sisteminizi güçlendirir.
O zaman kışa güçlü bir 
bağışıklıkla girelim..
Sağlıkla kalın..

KIŞA GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLI 
GİRMENİN YOLLARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Köyceğiz’de 
meydana gelen 4.8 
büyüklüğündeki 
depremde Otmanlar 
Mahallesindeki bazı 
evlerde hasar meydana 
geldi. Yetkililer 
tarafından hasar gören 
evlerde inceleme yapıldı.
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak ve 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil 
Ceylan beraberinde 
AFAD yetkilileri ile 
birlikte mahalleyi 
ziyaret etti. Zarar 
gören evleri inceleyen 
heyet vatandaşların 
mağduriyetinin 

giderilmesi amacıyla 
çalışma başlattı. 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, 
“Tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun diyorum. 
Can kaybının 
yaşanmadığı depremde 
bazı evlerde küçük 
çaplı hasarlar meydana 
gelmiştir. En kısa sürede 
vatandaşlarımızın 
mağduriyeti 
giderilecektir” dedi. 
- Tuncay Karaçelik

Depremde hasar gören 
evlerde inceleme yapıldı

Ortaca’da, ailelerinin 
maddi imkansızlıkları 
ve çeşitli nedenlerle 
eğitimlerini yarıda 
bırakan iki kız öğrenci 
Kaymakam’ın çabasıyla 
yeniden okula başladı.
Kaymakam Meral Uçar 
tarafından 2022-2023 
Eğitim Öğretim 
yılının başlaması ile 
birlikte ilçede çeşitli 
nedenlerden dolayı 
okula devam edemeyen 
öğrencilerin tespiti 
noktasında başlatılan 
çalışmalar başlatıldı. 
Çalışmalar sonucu 
eğitimlerini yarıda 

bıraktıkları tespit edilen 
iki kız öğrenci ve 
ailelerini ziyaret edildi. 
Kaymakam Uçar 
tarafından aileler ve kız 
çocukları okula devam 
etmeleri yönünde teşvik 
edilerek çocukların 
okumak istedikleri 
okullara kayıtlarının 
yaptırılması ve yeniden 
eğitim-öğretim hayatına 
başlamaları sağlandı. 
Okula yeniden başlayan 
öğrenciler aileleriyle 
birlikte Kaymakam 
Meral Uçar’ı makamında 
ziyaret ederek teşekkür 
etti. - Mehmet Bozkır

Okula yeniden başlayan öğrencilerden 
Kaymakam Meral Uçar’a ziyaret

Ortaca’da, ailelerinin maddi 
imkansızlıkları ve çeşitli nedenlerle 
eğitimlerini yarıda bırakan iki kız 
öğrenci Kaymakam’ın çabasıyla 
yeniden okula başladı.

Olay, ilçede geçen 
yıl meydana gelen 
orman yangınında 
zarar gören ağaçların 
kesim çalışmaları 
esnasında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ayhan Uğurlu’nun 
kestiği ağacın üstüne 
devrildiğini gören 

arkadaşları durumu 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine 
bölgeye sağlık ve 
jandarma ekipleri sevk 
edildi. Kısa sürede olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri tarafından 
yapılan kontrolde 
Uğurlu’nun hayatını 

kaybettiğini belirledi. 
Jandarma ekipleri 
tarafından gerekli 
olay yeri inceleme 
çalışmasının ardından 
Uğurlu’nun cansız bedeni 
Muğla Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. - Cihat Cura

Kestiği ağacın altında 
kalarak hayatını kaybetti
Köyceğiz’de yanık sahada kesim yaparken kestiği ağacın 
altında kalan Ayhan Uğurlu (58) isimli şahıs hayatını kaybetti. 

Dalaman’da tur 
otobüsü ile otomobilin 
çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada 
10 kişi yaralandı.
Göcek Tüneli çıkışında 
M.A. yönetimindeki 
tur otobüsü ile R.G. 
yönetimindeki otomobil 
kaza yaptı. Kazada tur 
otobüsündeki şoför 
ile birlikte 10 kişi 
yaralandı. Kazayı gören 
vatandaşlar durumu 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine 
polis, itfaiye ve sağlık 

ekipleri bölgeye sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri 
araç içerisinde sıkışan 
yaralıları çıkararak 
sağlık ekiplerine 
teslim etti. Yaralılar ilk 
müdahalenin ardından 
ambulansla hastanelere 
kaldırıldı. Kaza ile ilgili 
inceleme başlatıldı.
- Cihat Cura

Tur otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Seydikemer’de çıkan 
orman yangını, 
ekiplerin zamanında 
müdahalesi ile 
söndürüldü. Edinilen 
bilgiye göre, 
ormanlık alanda 
henüz bilinmeyen 
bir nedenle yangın 
çıktı. İhbar üzerine 
bölgeye Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğü 

ekipleri sevk 
edildi. helikopterde 
çalışmalara havadan 
destek verdi. Yangın 
büyümeden kontrol 
altına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor. - Cihat Cura

Yangın zamanında müdahaleyle söndürüldü

Çoğu kişi kendisine 
miras kalan tarla, arsa 
gibi taşınmaz malların 
intikalini uzun yıllar 
boyunca yaptırmamakta 
ve kendi adına yeni 
tapu kaydı çıkarma-
maktadır. Bu durum da 
alt kuşaklar arasında 
miras paylaşımında 
çatışma yaşanmasına 
neden olmaktadır. Uzun 
yıllardır intikal işlemi 
yapılmayan miraslar 
yüzünden mahkem-
elere yansımış birçok 
uyuşmazlık bulunmak-
tadır. 
Miras, esasen miras 
bırakanın ölümüyle 
kendiliğinden 
mirasçılara geçmekte-
dir. Ancak intikal işlemi 
yapılmadıkça miras ka-
lan mallar mirasçıların 
malvarlığına resmiyette 
geçmemektedir. Bu 
intikal işlemini re-
smiyete taşımak için 
mirasçıların bir takım 
prosedürleri yerine ge-
tirmiş olması gerekir. 
Mirasın intikali için 
öncelikle vefat eden 
kişinin ölüm belgesi-
nin alınması ve nü-
fus müdürlüklerince 
vefat edenin nüfustan 
düşürülmesi gerek-
mektedir. Ardından 
mirasçılık sıfatının ispat 
edilmesi gerekmekte-
dir. Yani mirasçıların 
miras bırakan kişinin 
mirasçıları olduğuna 
dair bir belgeye sahip 
olması aranmaktadır. 
Bu belge veraset ilamı 
veya mirasçılık belgesi 
olarak anılmakta olup 

noterden veya sulh 
hukuk mahkemesinden 
talep edilebilmektedir.
Mirasçılık belgesinde 
talep eden mirasçıyla 
beraber başka kim-
lerin mirasçı olduğu 
ve tüm mirasçıların 
miras payları bilgisi yer 
almaktadır. Mirasçılar 
bu belgeye sahip olmak 
için herhangi bir süreyle 
bağlı olmaksızın 
dilediği zaman talepte 
bulunabilir. Ayrıca 
sadece bir mirasçı 
dahi mirasçılık belgesi 
talebinde bulunabilir; 
bütün mirasçıların bir-
likte talepte bulunması 
zorunlu değildir. 
Mirasçılık belgesi 
alındıktan sonra ise 
veraset ve intikal ver-
gisi için vergi dairesine 
başvurulması ve veraset 
beyannamesinin ver-
ilmesi gerekmektedir. 
Bu vergiler ödendik-
ten sonra miras kalan 
bir taşınmaz varsa bu 
taşınmazın intikalı için 
tapuda işlemlere devam 
edilmelidir. Tapudaki 
işlemler için de önce 
sistemden randevu alın-
ması ve talep edilen ge-
rekli belgelerle beraber 
randevu günü ve saati 
tapuda hazır bulunul-
ması gerekmektedir. 
Tapudaki işlemlerin 
tamamlandıktan ve tapu 
harçları da ödendikten 
sonra aynı gün içinde 
mirasçılara kendi ad-
larına düzenlenmiş yeni 
tapuları teslim edilmek-
tedir. Sağlıklı ve huzur-
lu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

MİRASIN İNTİKALİ İÇİN 
MİRASÇILARIN YAPMASI 

GEREKENLER 
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Ortaca Belediyesi 
ile Askıda Bisiklet 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
tarafından organize 
edilen Askıda Bisiklet 
Şenliği kapsamında 
ihtiyaç sahibi çocuklara 
bisiklet hediye edildi. 
Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen 
etkinlikte, Ortaca 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 
çocukların hayallerine 

kavuşabilmesi için 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in 
katımı ile Bisiklet 
Teslim Töreni, Ortaca 
Tören Alanı’nda yapıldı. 
Etkinliğe Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Karaalp,  
İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Hakan Keskin, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu, MHP 

İlçe Başkanı Kaan Çakır 
ve vatandaşlar katıldı.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, törende 
yaptığı konuşmada; 
“Bisikleti olmayan 
çocuğumuz kalmasın 
projemizde, 
çocuklarımıza 
bisiklet dağıtmak için 
toplandık. Köprüler 
yapabilirsiniz, yollar 
yapabilirsiniz, çocuk 
parkları yapabilirsiniz, 
bir yaşlının duasını 
alabiliyor musunuz. 

Bir küçük yavrumuzun 
başını okşayıp sevgisini 
saygısını alabiliyor 
musunuz. Bence bu daha 
önemli. Biz bu projeyi 3 
yıldır yapıyoruz. 
500’e yakın bisiklet, 
300’e yakın kask ve 
eldiven dağıttık. Bu 
sene de 55 bisiklet 
dağıtıyoruz.” dedi. 
Bisiklet teslim 
töreninden sonra 
gönüllülerden oluşan 
katılımcılar 3 gün 
boyunca yörenin tarihi 

ve turistik bölgelerini 
görme fırsatı buldu. 
Herhangi bir kar amacı 
gütmeyen sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında şimdiye 
kadar Askıda Bisiklet 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
bünyesinde 550 adet 
bisiklet, 400 adet bisiklet 
kaskı, 300 adet bisiklet 
forması ve eldivenin 
çocuklara ulaştırıldığı 
öğrenildi.
- Berkay Göcekli

Çocuklara bisiklet hediye edildi
Ortaca’da, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma Projesi çerçevesinde 55 çocuğa bisiklet hediye edildi.

3-4 Ekim Dünya 
Yürüyüş Günü 
dolayısıyla Dalyan 
Mahallesinde yürüyüş 
düzenlendi.
Ortaca’da Dünya 
Yürüyüş Günü 
dolayısıyla protokol 
üyeleri ve öğrencilerin 
katılımıyla yürüyüş 
etkinliği gerçekleştirildi. 
Her yıl 3-4 Ekim 
tarihleri arasında 
kutlanan Dünya Yürüyüş 
Günü dolayısıyla ilçemiz 
Dalyan Mahallesi 

Sevgi yolunda yürüyüş 
gerçekleştirildi.
Toplumda düzenli-
yeterli fiziksel 
aktivite alışkanlığı 
kazandırılması ve 
fiziksel aktivitenin 
sağlık faydalarına 
dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen yürüyüş 4 
Ekim 2022 Salı günü 
saat 10.00’da Dalyan 
Meydanı iskelesinde 
başladı.
Yürüyüşe İlçe 
Kaymakamı Meral 

Uçar, Belediye Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Öztürk, İlçe Emniyet 
Müdürü Hakan Keskin, 
İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Ayşe Binol 
Akdağ, Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürü Murat 
Sözgen, Dalyan H. F. 
Tınaztepe Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ve 
Naciye Tınaztepe İlk ve 
ortaokulu öğrencileri ve 
öğretmenleri katıldı.
- Mehmet Bozkır

Ortaca Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği
3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Dalyan Mahallesinde yürüyüş düzenlendi.

Köyceğiz 
Belediyesince, Toparlar 
Mahallesindeki 
Kazancı Mesire 
Alanı’nda yapılan 
güreşlere, 13 kategoride 
300 güreşçi katıldı. 
Güreşlerde 20 kişiden 
oluşan hakem heyeti 
görev yaptı.
Başpehlivanlık 
için İsmail Balaban 
ile Orhan Okulu 
karşılaştı. Rakibini 
yenen Balaban, 
başpehlivanlığı 
kazandı. 
Seyirci kitlesi ile 
Ege’nin dikkat çeken 
güreşleri arasında yer 
aldıklarını söyleyen 

Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, 
“Köyceğiz güreşi seven 
bir ilçe, milletimizin 
ruhunda var güreşmek. 
Bölgemiz de çok
 sayıda pehlivan 
yetiştirdi. Burada 
Kırkpınar’ın seçkin 
pehlivanlarını 
ağırlamaktan mutluyuz. 
Güreşlerde desteklerini 
esirgemeyen ve emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Güreşlerin ardından 
dereceye giren 
sporcuların madalyaları 
düzenlenen törenle 
verildi.
- Tuncay Karaçelik

Köyceğiz’de Başpehlivan 
İsmail Balaban
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21.yy.’ın Türk Yüzyılı 
olacağına olan inancı-
ma ömrümü adadım..
Tarih öğretmeni ol-
mamın nedeni, hatta 
öğretmenlik mesleğini 
seçmemin nedeni bu 
inancımdı..
Öğretmenliğe ilk 
adımımı, Gaziantep 
Atatürk lisesinde 
attığım, 1986 yılından 
itibaren öğrencilerimi 
21.asrın güçlü Tür-
kiye’sini yaratmaya 
gayret etmeleri için 
eğitim ve öğretim yolu 
ile Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda 
uzman olmaları için 
gayret göstermeye  
kanalize etmeye 
çalıştım…
İlk öğrencilerim ve 
sonra ki yıllar da öğret-
menliğini yaptığım tüm 
talebelerim dersler de 
işlediğim konular ile 
bana bu konuda şahitlik 
edeceklerdir…
21.YY.’IN TÜRK YÜZ 
YILI olacağını devle-
tin en yetkili ağzından 
yani CUMHUR-
BAŞKANINDAN dile 
getirilmiş olması beni 
ziyadesi ile mutlu etti…  
Ömrümü adadığım bu 
ülkünün boş bir hayal 
olmadığını ve benim 
ömrümü boş bir heva 
ve heves ile geçir-
mediğimin en güzel 
kanıtı oldu. 
BU KONU Sİ-
YASİ BİR KONU 
DEĞİLDİR. Sizde 
benim söylem ve 
ifadelerime lütfen 
siyasi gözlük ile bakıp, 
kendi ideolojinize göre 
yorumlamayın. Kültür 
mirası bir toplumun 
tüm fertlerinin bin-
lerce yıl ortak edindiği 
tecrübelerdir. Sağcıya 
veya solcuya göre ya 
da Alevi ve Sünniye 
göre  değişmez. Ortak 
mirastır. Hepimize 
aittir. Bağımsız ve 
güçlü Türkiye de yaşa-
mayı sağcısı, solcusu, 
alevisi, sünnisi Türk’ü, 
Kürdü, Lazı , çerkezi, 
Boşnağı, Pomağı ve 
tüm halkımızın değerli 
evlatları olarak hak 
ediyoruz. Hepimiz 
aziz milletimizin 

ASİL EVLATLARI-
YIZ. Bizim MİLLET 
MECLİSİMİZİN adına 
BÜYÜK MİLLET 
ibaresini yazdıran 
BÜYÜK MİLLET Bİ-
ZLERİZ, HEPİMİZİZ.. 
Hangi siyasi görüşten 
olursak olalım, hangi 
etnik kökenden gelirsek 
gelelim, hangi me-
zhepten olursak olalım 
İNSANLIĞIN MER-
HAMET ELİ OLAN ve 
İNSANLIĞIN KALBİ 
OLAN BU BÜYÜK 
MİLLETİN FERDİY-
İZ. Sadece milletimizin 
değil tüm insanlığın 
bizim bu inanç ve 
gayretimize ihtiyacı 
var..
ÇOK SİYASAL-
LAŞTIK ve KU-
TUPLAŞTIK. 
ÖTEKİLEŞMEKTEN 
ve ÖTEKİLEŞTİRME-
KTEN ACİLEN KUR-
TULMAMIZ LAZIM. 
Benim bunu başara-
cağımıza olan inancım 
tamdır. İnanın seçimlere 
kadar bir çok şeyin 
değişeceğine inanıyo-
rum. Farklı ittifak gibi 
duranların TÜRKİYE 
için bir birleşeceğine 
olan inancımı sağlam 
bir şekilde koruyorum. 
Cumhur ve Millet 
ittifaklarının Ülkemiz-
in geleceği için el ele 
verip, Milli ekonomi 
modeli ve herkesi 
kucaklayan yeni bir 
Anayasa için çalışa-
caklarını görürsek hiç 
şaşırmayalım. Dünya 
gündemi ve olaylar 
buna ortam hazırlaya-
cak  ve bu millet istese 
de istemese de BİRLİK 
ve BERABERLİĞİ 
sağlamak zorunda hatta 
buna mahkum olacak-
tır. Bu nedenle bu gün 
siyasi farklılıklardan 
dolayı düşman gibi 
gördüğünüz siyasi 
gruplara karşı söylem-
leriniz de dikkatli ve 
hassas olun. Hassas 
olun ki yarın omuz 
omuza birlikte ülkemiz 
için mücadele ederken, 
birbirimizin yüzüne 
bakacak yüzümüz 
olsun..
DÜŞMAN OLACAK-
SAK, bizim içimize 

sızmış, biz gibi, bizden 
gibi görünen ama 
bizden olmayan ve 
başka ajandası olan 
insanlara düşman 
olalım. Bu Devlet 
kurulduğunda nüfusun 
3 milyonu gayri müslim 
vatandaşlarımızdı. Soy 
adı kanunu çıktıktan 
sonra 3 milyon gayri 
müslim buhar oldu. 
Sayıları 250 bine düştü. 
Çok ilginçtir gayri 
Müslimlerin kayıt-
larının tutulduğu nüfus 
müdürlüklerinde arkası 
arkasına yangınlar çıktı. 
Birden bire onlarca 
yangın çıkması.. garip 
değil mi..?  Araştırmacı 
yazar Kazım Yurdakul 
hocaya göre bu gün 
bu rakam 30 milyon 
civarında. Bu kadar 
büyük nüfus sayısına 
ulaşmış insan aramız 
da Türk ve Müslüman 
görünümünde. Bunların 
kimisi sağcı,  kimisi 
de solcu görünümlü. 
Kimisi Kürt, kimisi 
laz vesaire görünümlü. 
Kimisi iş adamı, kimisi 
din adamı görünüm-
lü. Kimisi Türkçü, 
kimisi Milli görüşçü 
veya sosyal demokrat  
görünümlü . İÇİMİZDE 
Kİ  BU KRİPTOLARI 
TANIYOR MUYUZ..?  
Bunlara karşı tedbir 
ve önlem aldık mı..?  
ÜLKEMİZİN , DEV-
LETİMİZİN EL FRENİ 
olan bu insanlar, MİL-
LETİMİZİN ARASI-
NA NİFAK SOKUP, 
DÜŞMANLAŞTIRAN 
DA BU İNSANLAR..
İçimiz de büyük bir 
temizlik yapmadan 
BAĞIMSIZ ve GÜÇLÜ 
TÜRKİYE kurulamaz. 
Bu kriptolar el freni 
olurlar. Hangi parti ik-
tidara gelirse gelsin bu 
kriptolar önlerinde ki en 
büyük engel olacaktır..
SİYASİ ÇEKİŞM-
ELERDEN ÖNCE 
BU SORUNA KAFA 
YORALIM… ÇÖZÜM 
ÜRETELİM. Bu 
konuyu lütfen hafife 
almayalım. Bunlar 
Selçuklu devletini ve 
Osmanlı devletini içten 
içe çürütüp, yıkan güçlü 
ve gizli yapılardır. BİN 
YILLIK HESAPLAŞ-
MA MUHAKKAK 
YAPILACAKTIR. 
Hazır olalım..

Sezgin Yıldırım

AYDINLIK GELECEĞE

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Köyceğiz 
Yayla Mahallesinde 
düzenlenmesi 
planlanan Çevresel 
Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliğinin 
ilgili maddesi 
gereğince faaliyetle 
ilgili vatandaşların 
bilgilendirilmesini 
amaçlayan toplantıya 
katılmak için bölgeye 
gitti. Tezcan, firmanın 
toplantı şartlarını 
sağlayamadığı için 
toplantının iptal 
olduğunu belirtti. 
Yayla Mahallesi ve 
çevresinde yaşayan 
vatandaşlardan ve sivil 
toplum kuruluşu (STK) 
temsilcilerinden görüş 
ve değerlendirmeler 
aldıklarını aktaran 
Tezcan, konuyla ilgili 
şunları söyledi; 
“Malumunuz olduğu 
üzere bölgemiz tarihi 
ve doğal güzellikleriyle 
dikkat çektiği kadar 
rantçıların da dikkatini 
çekmekte, iştahını 
kabartmaktadır. 
Son birkaç yıldır 
Muğla’mızın birçok 
ilçesinde yaşadığımız 
orman yangınlarında 
doğa tahrip oldu. 
Yangından kurtardığımız 

alanlar ise, gerek yeraltı 
gerekse açık maden 
ocakları yapılmak üzere 
rantçıların gözünü diktiği 
alanlar haline geldi. Bu 
maden ocaklarından 
bir tanesi de şimdi 
Krom Ocağı Yeraltı 
İşletmeciliği projesiyle 
Köyceğiz ilçemizin Ağla 
yaylası olarak bilinen 
doğa harikası Yayla 
mahallesine yapılması 
planlanıyor.
Formalite gereği, 
söz konusu proje 
için Çevresel Etki 
Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliğinin 
ilgili maddesi 
gereğince faaliyetle 
ilgili vatandaşlarımız 
bilgilendirilecek, 
görüş ve önerileri 
alınacaktı. Bilgilendirme 
toplantısının 

formaliteden ibaret 
olduğuna bizzat şahit 
olduk. Vatandaşlar 
ve STK’lar zamanını 
ayırarak toplantıya 
katılmasına rağmen 
firma toplantı şartlarını 
sağlayamadığı 
için toplantı iptal 
oldu. Toplantıyı 
düzenleyemeyenler, 
maden ocağını nasıl 
işletecekler.
Bu bölgede yer alan 
Kartal gölü, “Doğal 
Sit Alanının Koruma 
Statüsünün Kesin 
Korunacak Hassas 
Alan” olarak tescil 
edilmiş ve resmi 
gazetede yayımlanmıştır. 
Köyceğiz-Dalyan-İztuzu 
Özel Çevre Koruma 
alanının can damarı 
olan Namnam çayının 
ilk çıktığı göz, endemik 

bitkiler ve yaşları 
800’leri geçen anıt 
ağaçlar bu bölgededir. 
Son yılların en büyük 
orman yangınında 
büyük zarar gören 
Yayla Mahallesi ve 
çevresinde yaşayan 
vatandaşlarımızdan ve 
STK temsilcilerinden 
görüş ve 
değerlendirmeler aldık. 
Vatandaşlarımız ve 
STK temsilcilerimiz, 
Krom Ocağı Yeraltı 
İşletmeciliği projesinin 
doğayı tahrip edeceğini 
savunuyorlar. Her 
zaman vatandaşımızın 
yanındayız. Doğadan 
ellerinizi çekmenizi, 
bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın 
kaygılarının dikkate 
alınmasını bekliyoruz.” 
- Bülten

İlçe Başkanı Tezcan; 
“Doğadan ellerinizi çekin”
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Köyceğiz’de yapılmak istenen 
maden ocağına tepki gösterdi. 

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin  
‘’müzisyenlerin can 
güvenliği de sosyal 
güvenceleri de yok’’ 
diyerek müzisyen Onur 
Şener’in öldürülmesini 
TBMM’de söz alarak 
kınadı.
Girgin ‘’Onur Şener’in 
çalışırken cinayete 
kurban gitmesinin 
sanatçıları hedef 
gösteren, festivalleri 
yasaklayan zihniyetin bir 
ürünü olduğunu’’ ifade 
etti. ‘’Sanatın, sanatçının, 
emeğin ve emekçinin, 
eğitimin ve liyakatin 
siyasi aidiyet duygusu 
karşısında ucuzlatılması, 
bir güruha, kendilerinin 
kanunlar karşısında 
dokunulmaz oldukları 
özgüveninin verilmesi 
sonucudur’’ diyen Girgin 
şunları ifade etti:
DÜN DOKTORLARA 
YAPILAN BUGÜN 

MÜZİSYENLERE 
YAPILIYOR
‘’Dün doktorlara 
yapılan muamele 
bugün sanatçılara 
yapılmaktadır. Pandemi 
döneminden beri çok 
sayıda müzisyen dramına 
şahit olduk, onlarcası 
canına kıydı, yüzlercesi 

eşyalarını satmak 
zorunda kaldı ve bir 
o kadarının da yuvası 
dağıldı. Daha da vahimi 
öldürenlerin çalışma 
yaşamından sorumlu 
bakanlıkta kamu 
görevlisi olmalarıdır.’’
Girgin sözlerini şöyle 
tamamladı : ‘’Emek 

cehennemini güvenceli 
ve örgütlü bir çalışma 
yaşamına dönüştürmek 
için Onur Şener İçin 
Adalet mücadelesini 
büyüteceğiz. Onur 
kardeşimize Allahtan 
rahmet yakınlarına 
başsağlığı diliyorum.’’
- Bülten

Girgin: ‘’Müzisyenlerin can güvenliği 
ve sosyal güvenceleri yok’’

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin  ‘’müzisyenlerin can güvenliği de 
sosyal güvenceleri de yok’’ diyerek müzisyen Onur Şener’in öldürülmesini 
TBMM’de söz alarak kınadı.
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2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Ortaca Dalaman Köyceğiz İlçelerinden 6 Taşıma güzergahından 
4 Özel Eğitim Okuluna 48 Özel Eğitim Öğrencisi 8 Öğrenci velisinin 6 Rehber Personel eşliğinde 6 
araçla 143 gün taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/1021800
1-İdarenin
a) Adı    : ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ 
      EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   : ATATÜRK MAH. MUGLA-FETHIYE KARAYOLU CAD. 48600   
      ORTACA/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522805050 - 2522824270
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımının
a) Adı    : 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Ortaca Dalaman Köyceğiz   
      İlçelerinden 6 Taşıma güzergahından 4 Özel Eğitim Okuluna 48 
      Özel Eğitim Öğrencisi 8 Öğrenci velisinin 6 Rehber Personel   
      eşliğinde 6 araçla 143 gün taşınması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği  
      kapsamında Muğla ili Ortaca ilçesi milli eğitim müdürlüğü 
      tarafından taşıma kapsamına alınan 48 özel eğitim öğrencisi ile 
      8 velinin taşıma merkezi 4 okula 6 araç ve 6 rehber personel ile 
      143 iş günü taşınması hizmet alım işi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : Ortaca Özel Eğitim Uygulama Okulu-Şehit Piyade Asteğmen Ünal  
      Daka İlkokulu-Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu-Dalyan Naciye   
          Tınaztepe İlkokulu
ç) Süresi/teslim tarihi  : İşe başlama tarihi 01.11.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
d) İşe başlama tarihi  : 01.11.2022
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati   : 28.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : ORTACA KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.• Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın: 1702736Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ORTACA DALAMAN 
KÖYCEĞİZ İLÇELERİNDEN 6 TAŞIMA GÜZERGAHINDAN 4 ÖZEL 

EĞİTİM OKULUNA 48 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİ 
8 ÖĞRENCİ VELİSİNİN 6 REHBER PERSONEL EŞLİĞİNDE 6 

ARAÇLA 143 GÜN TAŞINMASI İŞİ
ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ortaca Belediyesi 
tarafından vatandaşların 
egzersiz hareketleri 
yapabilecekleri, 
çocukların da değişik 
oyun grupların yer 
alacağı yeni bir park için 
çalışmalar başladı.
Ortaca Cumhuriyet 
Mahallesi 110 cadde 
üzerinde bulunan ve 4 
bin 631 metrekarelik 
alana projelendirilen 
içinde çocuk oyun grubu, 
egzersiz alanı, yeşil alan 
ve işletme bulunan park 
çalışmaları son hızıyla 
devam ediyor. 
Ortaca Belediye 

Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca’da 
vatandaşların hoşça 
vakit geçirebilecekleri 
yeni yeşil alanların 
kazandırılması için 
çalışmalar yürüttüklerini 
belirtti.  
Yeşil alan ve park 
çalışmalarına önem 
verdiklerini vurgulayan 
Başkan Uzundemir; 
“Cumhuriyet 
Mahallemizde hem 
yetişkinlere, hem 
de geleceğimiz 
olan çocuklarımıza 
yönelik çok amaçlı 
bir park çalışmasını 

yürütüyoruz. 4 buçuk 
dönüm alan üzerinde 
çocuklarımız için değişik 
oyun gruplarının yer 
aldığı bölüm dışında 
yetişkinlerimiz için 
de egzersiz ve sportif 
hareketlerin yapılacağı 
alanlar oluşturuyoruz. 
Parkımızın planı 
ve projelendirme 
aşaması tamamlandı. 
İnşallah en kısa 
zamanda bu projemizi 
ilçemize kazandırarak 
vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağız.” 
dedi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’ya 4 buçuk 
dönümlük park

Ortaca Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 110. Cadde 
üzerinde bulunan 4 buçuk dönümlük parkın 3 Boyutlu 
görsellerini yayınladı. 

Muğla Süper Amatör 
Lig ekiplerinden Ortaca 
Belediyespor, teknik 
direktörü Mehmet 
Yıldız ile yolarını 
ayırdı. Birbirinden 
iddialı isimleri 
kadrosuna katan ve ligde 
favori konumuna gelen 
Ortaca Belediyespor, 
geçtiğimiz sezon 
takımı şampiyonluğa 

taşıyan Mehmet 
Yıldız ile yeniden 
anlaşmaya varmıştı. 
Siyah-beyazlıların 
hazırlık maçlarının 
ardından teknik heyet 
değişikliğine gitme 
kararı aldığı ve 
bu nedenle Mehmet 
Yıldız ile karşılıklı 
anlaşarak yollarını 
ayırdıkları belirtildi. Öte 

yandan Mehmet Yıldız’ın 
ekibinde yardımcı 
antrenör olarak görev 
yapan Semihcan 
Aslan ise altyapının 
başına geçtiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı 
ekip tarafından yeni 
teknik direktörünün 
kim olduğuna dair resmi 
bir açıklama yapılmadı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor’da teknik heyet değişikliği
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Üniversitemiz Turizm Fakültesi Öğrenci Kantini, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu 
Öğrenci Kantini ve Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
45. maddesi gereğince Açık Teklif usulüyle ihale edilecektir.

Basın: 1703435Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Yeri Süresi
1(bir) yıllık KDV 

Hariç Muhammen 
Bedel

Geçici 
Teminat 
Tutarı

İhale Tarihi ve 
Saati

Turizm Fakültesi Öğrenci 
Kantini 3 Yıl 10.200,00.-TL 1.020,00.-TL 17/10/2022  10:00

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet 
Koçman Meslek 

Yüksekokulu Öğrenci 
Kantini

3 Yıl 15.000,00.-TL 1.500,00.-TL 18/10/2022  10:00

Ortaca Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci 

Kantini
3 Yıl 6.000,00.-TL 600,00.-TL  19/10/2022  10:00

1- İhale Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İhale Odasında Yapılacaktır.
2- Turizm Fakültesi Öğrenci Kantini, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu 
Öğrenci Kantini ve Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini için geçici teminat Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Muğla Şubesi TR79 
0001 0002 0135 7582 0850 11 IBAN No’lu hesabına yatırılacak ya da 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun Devlet İhaleleri Genelgesi Hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş teminat mektubu 
(süresiz limit için) verilecektir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri (İdari Şartnamede açıklandığı 
doğrultuda) ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeler asıl veya noter tasdikli suret 
olacaktır):
A) İkametgâh belgesi.
B) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi,
C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası 
veya Meslek Odasına (yiyecek, içecek, kantin, kafeterya, restoran vb. alanında) kayıtlı olduğunu 
gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna (yiyecek, içecek, kantin, 
kafeterya, restoran,vb., işletilmesi gibi) dair belge,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve 
(B) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) İmza sirküleri verilmesi
1) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, 
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri.
E) İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi 
olduklarına dair vergi numarasını gösteren vergi levhası. 
F) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter 
tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
G) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş Sosyal 
Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).
H) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş vergi 
borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).
I) Gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı sabıka sicil kayıtları.
İ) Genel İdari Şartnamenin ve Sözleşmenin okunup kabul edildiğine dair imzalanması ve 
kaşelenmesi.
J) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi.
K) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
L) Geçici teminat.(Mektup veya nakit yatırılmışsa banka dekontu)
4- İhaleye ait dokümanlar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak 
isteklilerin 150,00.-(yüzellitürklirası)TL karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur. 
Doküman satış bedeli 2.maddede belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

Doğal hayatı koruyan, 
sahip çıkan ve 
farkındalık oluşturan 
Köyceğiz Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 
Şefliği, 4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma 
Günü’nde de düzenlediği 
etkinlikle dikkat çekti. 
Etkinliğe; Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, İlçe Jandarma 

Komutanı Mustafa Ten, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Selçuk Özdemir 
katıldı. Gerçekleşen 
program çerçevesinde 
vatandaşlara Dünya 
Hayvanları Koruma 
Günü kitapçığı, yavru 
kuş bulunduğu zaman 
yapılması gerekeni 
anlatan afiş ile kedi ve 
köpek maması dağıtıldı. 
Hayvan sevgisi ve 
sokak hayvanlarının 

korunmasına 
karşı farkındalık 
oluşturulurken, sokak 
hayvanlarının beslenmesi 
için apartman önlerine 
yemek ve su kapları 
bırakılması istendi. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak yaptığı 
konuşmada hayvan 
sevgisi ve hayvanların 
korunmasının önemine 
vurgu yaptı.
- Mehmet Bozkır

Hayvanları koruma amacıyla 
farkındalık etkinliği

Köyceğiz’de ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ 
dolayısıyla Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli parklar Şefliği 
farkındalık etkinliği düzenledi.

Ülke gündemini 
yakından ilgilendiren 
sokak hayvanları 
konusunda farkındalık 
yaratmak, akılcı, 
bilimsel yaklaşımlar 
ve ortak akılla çözüm 
üretmek için Büyükşehir 
Belediyesi Sokak 
Hayvanları Çalıştayı 
düzenledi. Türkan 
Saylan Çağdaş Yaşam 
Merkezinde düzenlenen 
çalıştaya Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün ev sahipliğinde 
CHP Muğla İl Başkanı 

Adem Zeybekoğlu, 
Menteşe Belediye 
Başkanı Bahattin 
Gümüş, CHP İlçe 
Başkanı Mustafa Aytaç 
Kavak, alanında uzman 
bilimadamları ve çok 
sayıda hayvansever 
katıldı. Çalıştay Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı’nın 4 Ekim 
Dünya Hayvanları 
Koruma Günü için 
hazırladığı video ile 
başladı.
Sokak hayvanları 
çalıştayında konuşan 
Muğla Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı 
Serkan Alpözen, 
candostlar için bu 
çalıştayı düzenleyen 
ve Muğla’ya en güzel 
barınağı kazandıran 
Muğla Büyükşehir 

Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün’e teşekkür 
etti. Alpözen; 
“Sahipli sahipsiz hiçbir 
hayvan insana zarar 
vermez. Hayvanlarda 
can taşıyor. Veteriner 
hekimlerimizin de 
sözde hayvanseverler 

tarafından darp ediliyor. 
Temiz gıdanın ve sağlıklı 
hayvanların teminatı 
veteriner hekimlerimizi 
buradan selamlıyorum” 
dedi.
Menteşe Belediye 
Başkanı Bahattin 
Gümüş ise çalıştay 
deyince akla Büyükşehir 
Belediyesi’nin geldiğini 
söyledi ve toplumsal 
konular orman, maden, 
yangınlar konusunda 
farkındalık yaratan, 
haklı çıkan Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Sokak Hayvanları 

Çalıştayı’nın da yararlı 
olacağına inandığını 
belirtti. Gümüş ayrıca 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan 
Orman yangınları 
çalıştayının sonuç 
raporunun dikkate 
alınmadığını ve 9 ay 

sonra yangın meydana 
geldiğini vurgulayarak 
bu bilimsel incelemelerin 
ilgili kurumlar tarafından 
dikkate alınması 
gerektiğini söyledi.
Sokak Hayvanları 
Çalıştayı’nda konuşan 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün 4 Ekim 
Dünya Sokak Hayvanları 
Koruma Günü’nde hayatı 
birlikte paylaştıkları 
canlıların neden koruma 
günü olduğunun iyi 
anlaşılması, araştırılması 
gerektiğini söyledi ve 
şu an toplumsal olarak 
yaşanan sevgisizlik 
ve güvensizliğin 
hiçbir dönem bu kadar 
hissedilmediğini belirtti. 

Başkan Gürün; 
“Konumuz 
candostlarımız, hayatı 
birlikte paylaştığımız 
candostlarımız. 
Muğlamız özeline 
baktığımızda insanlara, 
hayvanlara sevgisini 
her platformda gösteren 
ve hissettiren bir ilde 
yaşıyoruz. 
Ama dünyada ve 
ülkemizde sevgi 
kelimesinin altının 
dolmadığını 
görüyoruz. Toplumun 
ötekileştirildiği, 
oncu, buncu denilerek 
ayrıştırıldığımız sevginin 
azaldığı, öfkenin 
arttığı bir dönemdeyiz. 
Bu sürdürülebilir bir 
durum değil. Sokak 

hayvanlarımız için de bu 
durum geçerli. 4 Ekim 
Dünya Sokak Hayvanları 
Koruma Günü. Neden 
korumak zorundayız? 
Bir hekim olarak 
söylüyorum herkes kedi, 
köpek sevmek zorunda 
değil ama saygılı 
olmak zorunda. Avrupa 
Birliği standartlarından 
bahsediyoruz. Kurallar, 
kanunlar getiriyoruz. 
Avrupa’da caddelerde, 
sokaklarda bir tane 
başıboş, sahipsiz köpek 
yok. Türkiye’nin en 
donanımlı barınağını 
kurduk. Ancak buda 
bir çözüm değil. 
Hayvanlarımızın 
ortak akıl, bilimle, 
dengeleri koruyarak, 

halk sağlığının ön 
plana çıkması ile 
sokakta değil sımsıcak 
yuvalarında yaşamalarını 
sağlamalıyız. 
Ailede yaşaması, 
sevgiyle büyümesi 
gerekiyor” dedi. Açılış 
konuşmalarından sonra 
Sokak Hayvanları 
Çalıştayı katılımcıların 
sunumları ile devam etti. 
Sunumlarda, kedi ve 
köpeklerin üremeleri, 
kontrolsüz üremenin 
önlenmesi, Hayvan 
Hakları ile ilgili konular, 
Hayvan Bakımevlerinin 
durumları, hayvanların 
kayıt altına alınması 
gibi konular uzmanlar 
tarafından anlatıldı. 
- Bülten

Candostlar için Sokak Hayvanları Çalıştayı
Muğla Büyükşehir Belediyesi candostlar için “Sokak Hayvanları 
Çalıştayı” düzenledi. 
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Aysel Aslan ve Yusuf 
Serik hayatlarını 
birleştirmek ve 
düğünlerini tanıştıkları 
yer olan eski FESEM 
binası şimdi Sende Gel 
Engelsiz Kafe’de yapmak 
için yetkililerden destek 
istedi. Büyükşehir 
belediyesi bu talebi 
hemen yerine getirerek 
Fethiye Sende Gel 
engelsiz Kafe’de düğün 
organizasyonu düzenledi. 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNİN 
ENGELLİ NAKİL 
ARACI GELİN 
ARABASI OLDU 
Muğla Büyükşehir 

Belediyesinin 
düzenlediği düğünde 
mekan, araç, çekim 
ve diğer tüm detaylar 
düşünülerek Aysel 
Aslan ve Yusuf Serik 
çifti dünya evine girdi. 
Büyükşehir Belediyesi 
Engelsiz Nakil aracı 
çiftin gelin arabası 
olması için süslendi. 
DAMAT YUSUF 
FERİK; UFAK 
BİR DESTEK 
BEKLERKEN 
ÇOK BÜYÜK BİR 
ORGANİZASYON 
OLDU
Düğün öncesi konuşan 
Damat Yusuf Ferik, 

“Dernekte tanıştık. 
Arkadaşlığımız başladı 
ve aşka dönüştü. 
Nişanlandık, baya 
bekledik ve 3 sene 
sonra evleniyoruz. 
Sevdiklerimizin 
destekleri ile bugünleri 
gördük. Tanıştığımız 
yerde olsun diye 
talebimiz oldu. Ufak bir 
destek beklerken büyük 
bir organizasyon oldu. 
Destek verenlere çok 
teşekkür ederim. Sağ 
olsunlar çok mutluyuz, 
heyecanlıyız” dedi.
GELİN AYSEL 
ASLAN; BU 
MUTLU GÜNÜMÜZ 

İÇİN HERKESE 
TEŞEKKÜRLER
Muğla’nın Fethiye ilçesi 
Sende Gel Engelsiz 
Kafe’de düzenlenen 
düğünde konuşan Gelin 
Aysel Aslan; “Çok 
mutluyuz, uzun zamandır 
bekliyorduk bugünü, tüm 
sevenlerimiz yanımızda. 
Biz şimdi Engelsiz Kafe 
olan FESEM derneğinde 
tanıştık. Kaynaştık, 
aşık olduk. Birbirimize 
açıldık. Ailelerimize 
anlattık. 7 ay sonra 
nişanlandık. Araya 
hastalıklar, pandemi 
girdi. Nişanlanmamızın 
üzerinden 3 yıl geçti. 

Şimdi evleniyoruz çok 
mutluyuz. Düğünümüzü 
Engelsiz Kafe’de 
yapabilir miyiz diye 
talepte bulunduk ve 
burada çok büyük 
bir organizasyon 
yapıldı. Herkese bu 
mutlu günümüzde 
yanımızda oldukları 
için teşekkürler” diye 
konuştu.
Muhteşem bir düğünle 
dünya evine giren Aysel 
Aslan ve Yusuf Serik 
çiftinin nikahını Fethiye 
Belediye Başkanı Alim 
Karaca kıydı. - Bülten

Tanıştıkları Engelsiz Kafe’de Dünya Evine Girdiler
Muğla Büyükşehir Belediyesi iki engelli vatandaşın dünya evine girmesi için Sende Gel Engelsiz 
Kafe’de düğün organizasyonu düzenledi. Düzenlenen organizasyonda tüm ayrıntılar düşünürken, 
Aysel ve Yusuf dünya evine girdi.  

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Eylül 
ayı içinde Bodrum, 
Menteşe, Yatağan ve 
Seydikemer olmak 
üzere 4 ilçede 24 
mahallenin yollarını 
yeniledi. Çalışmalar 
kapsamında 73,8 km 
yenileme çalışması 
gerçekleştirildi.
Vatandaşların güvenli 
ve modern yollarda 
seyahat etmesi 
için çalışmalarını 
sürdüren Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
13 ilçede yol 
yapım ve yenileme 
çalışmalarını 
sürdürüyor. Özellikle 
kırsal mahallelerin 
birbirleri arasında ve 
merkez ile ulaşımını 
kolaylaştırmak 
için projeler 
hayata geçiren 
Muğla Büyükşehir 

Belediyesi, 
Eylül ayında 24 
mahallede çalışma 
gerçekleştirdi.
4 İlçede 24 
Mahallenin Yolları 
Yenilendi
Eylül ayında 
Menteşe, Bodrum, 
Yatağan ve 
Seydikemer olmak 
üzere 4 ilçede 24 
mahalle yolunda 
yenileme çalışması 
yapan Büyükşehir 
ekipleri bu kapsamda 
Bodrum’un Bayır-
Mumcular-Kısırlar, 
Dörttepe-Mumcular, 
Yeniköy-Mazı-Aşağı 
Mazı, Menteşe’nin 
Yerkesik-
Yeniköy, Esençay, 
Seydikemer’in 
Döğer, Çaltıözü,  
Seki, Gökmen, 
İzzettin, Esenköy, 
Boğaziçi Kirme, 
Kabaağaç, Yatağan’ın 

Elmacık, Esenköy, 
Şeref ve Kadıköy 
Mahallerinin 
yollarını yeniledi. 4 
ilçede 24 mahallede 
toplamda 73,8 km yol 
yenileme çalışması 
gerçekleştirildi.
Grup Mahalle Yolları 
Yenilendi
Kırsal Mahallelerin 
yollarını yenilemeye 
devam eden 
Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
Menteşe’nin 
Kenkercik-Çamoluk-
Esençay-Göktepe 
Mahallelerinde grup 
yolları yenileme 
çalışmalarını 
tamamladı. Ekipler 
önümüzdeki 
günlerde Göktepe’de 
yol ve Esençay 
Mahallesinde de 
parke kaplama 
çalışmasına 
başlayacak. - Bülten

4 İlçede 24 Mahallenin Yolları Yapıldı

Aydın, Denizli ve 
Muğla’nın 2024-2028 
dönemi kalkınmasına 
yön verecek “TR32 
Bölgesi 2024-2028 
Yılı Bölge Planı” 
çalışması kapsamında 
düzenlenen il çalıştayları 
tamamlandı. 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 
Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
yürütülen TR32 Bölgesi 
2024-2028 Yılı Bölge 
Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) tarafından 3 
Ağustos 2022 tarihinde 
başlatılan çalıştaylar 30 
Eylül 2022 tarihinde 
sona erdi. 
Aydın, Denizli ve 
Muğla’daki kamu kesimi, 
özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarından 
yaklaşık 200 kişinin 
katıldığı çalıştaylarda 
tarımdan turizme, 
çevreden sanayiye kadar 
farklı sektörler kapsamlı 
olarak ele alındı. 
Paydaşların tespitleri,  
değerlendirmeleri ve 
farklı bakış açıları 
ışığında çok yönlü 
gelişme stratejilerinin 
belirlenmesi 
amacıyla düzenlenen 
çalıştaylardan elde 
edilen stratejik hususlar 
plana entegre edilecek. 
Ayrıca çalışma 
kapsamında katılım 
sağlayan paydaşlar 
illerin sorunları ve 
fırsatlarını belirleyerek 
bunlara ilişkin politika 
ve proje önerilerini de 
geliştirirdiler. 
TR32 Bölgesi 2024-2028 
Yılı Bölge Planı hazırlık 
çalışmaları kapsamında 
düzenlenen çalıştaylar 
dışında kurum ve 
kuruluşlarla yapılan 
yüz yüze görüşmeler ve 
anket uygulamalarından 
elde edilen bilgiler,  
resmi yazışma yöntemi 
ile kurumlardan alınan 
veri ve görüşler de bölge 
planının hazırlanmasına 
kaynak oluşturmakta. 
Bölge planı içeriğini 
de oluşturacak olan bir 
önceki plan dönemi 
değerlendirme raporu, 
Güney Ege Bölgesi’ndeki 

önemli yatırımların 
değerlendirilmesi, 
GZFT analizi, pest 
analizi, komşu bölge 
planları ile etkileşim, 
sektörel mevcut durum 
analizleri ve kümelenme 
analizi gibi çalışmalar 
da plan kapsamında 
hazırlanmakta. 2024-
2028 Bölge Planı’nın ilk 
taslağı 2022 yılı sonuna 
kadar oluşturulacak.

Bölge planları, bölgesel 
düzeyde sosyo-ekonomik 
gelişme eğilimlerini 
ve yerleşmelerin 
gelişme potansiyelini 
belirleyen, ulusal 
düzeydeki politika, 
plan ve stratejiler 
ile bölgesel ve yerel 
düzeyde yürütülecek 
faaliyetler arasındaki 
ilişkiyi kurgulayan 
planlar. Bunun yanında 
plan,  kamu kesimi, 
özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları 
arasındaki iş birliğini ve 
koordinasyonu geliştiren, 
bölgesel düzeydeki 
program ve projelere 
temel oluşturma işlevi de 
görüyor. 
Yeni dönem bölge 
planları 2024-2028 
dönemini kapsayan 
5 yıllık planlar 
olarak Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
kalkınma ajansları 
tarafından çalışma 
alanlarındaki bölgeler 
için hazırlanıyor. Bölge 
planları hazırlanırken 
Kalkınma Planı ve 
diğer ulusal stratejilerde 
bulunan bölgeye ilişkin 
öngörüler, bölge ve yakın 
bölge için hazırlanan 
ulusal plan, program ve 
stratejiler, ulusal düzeyde 
hazırlanan strateji 
belgeleri başta olmak 
üzere alt ölçekli planlar 
incelenerek gerekli 
uyumun sağlanmasına 
dikkat ediliyor. Plan 
hazırlığında, planın 
kapsadığı bölgenin 
çevresinde yer alan 
bölgeler için hazırlanmış 
bölge planları ile uyum 
ve etkileşim dikkate 
alınıyor. 
 - Bülten

GEKA bölge 
paydaşlarıyla 

Güney Ege’nin 
geleceğini planlıyor
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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


