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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

Yeni sezon başlıyor
Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği, 2022-2023 sezonunun adının “Bayram 
Avcı Halk Oyunları Eğitimi” olarak belirlendiğini duyurdu.

Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği 
Başkanlığında, Dernek Kurucu Başkanı Bayram 
Avcı’nın 9 Ağustos günü vefatından sonra 
toplanan yönetim kurulu, Başkan Yardımcısı 
Sema Fadıllıoğlu’nu başkanlığa, Recep 
Türkmen’i başkan yardımcılığına getirildi. -3

Kaunos Çay Bahçesi ilgi görüyor
Ortaca Belediyesi 
tarafından 
yenilenen yüzü ile 
hizmet vermeye 
başlayan Kaunos 
Çay Bahçesi 
yerli ve yabancı 
turistlerden ilgi 
görüyor.
Ortaca Belediyesi 
ile Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Tabiat 
Varlıkları Genel 
Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol ile 
yürütülen Dalyan 1’inci 
Etap Çevre Düzenleme 
ve Altyapı projesi 
kapsamında tamamlanan 
Maraş Caddesi ve 
Kaunos Çay Bahçesi 
vatandaşlara hizmet 
vermeye başladı. -3

Yüzme Havuzu 29 
Ekim’de açılıyor

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğünü 
ziyaret etti, Ahmet 

Ateş Spor Kompleksi 
ve  Yüzme Havuzunda 
incelemelerde 
bulundu. -4

Öğrenci taşıma 
hizmetleri incelendi
Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu, öğrenci 

taşıma hizmetleri ile 
ilgili incelemelerde 
bulunuldu. -5

Zayit İzmir’i kaybettik
Gazetemizde uzun 
yıllar “Ortaca’da 
Durumlar” sayfasını 

hazırlayan Zayit 
İzmir hayatını 
kaybetti. -2

Sosyal medya 
hesabından 
uyuşturucu 

madde paylaşan 
şahıs tutuklandı

Dalaman ilçesinde 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
tarafından sosyal 
medya hesaplarından 
uyuşturucu madde ile 
paylaşım yapan şahıs 
yakalanarak ceza evine 
gönderildi. -2

Kızılay’ın kan 
bağışına destek

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kızılay’ın 
kan bağışı çağrısına 
destek vererek kan 
bağışında bulundu. -3

Hollandalı 
öğrenciler Dalyan’da

Hollanda’dan gelen 
öğrenciler, Ortaca’nın 
Dalyan Mahallesi’nde 
okul bahçesi 
düzenlemesi yapacak. -5



Zayi 
İş yerime ait 

KH 101951 - KH 102000, 
KH 102001 -  KH 102050 numaralar arası 

2 adet fatura, 
KA 181401 - KA 181450 numaralar arası 

1 adet fatura, 
PB 200001 - PB 200050 numaralar arası 

1 adet fatura, 
RJ 158951 - RJ 159000, RJ 159001 - RJ 159050 

numaralar arası 2 adet fatura 
UH 801801 - UH 801850 numaralar arası 

1adet fatura 
CG 342251 - CG 342300, CG 342301 - CG 342350 

numaralar arası 
2 adet perakende satış fişi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. 
Hasan Ölmez – TC. No: 34913074292 

Birçok sağlık prob-
leminde olduğu gib 
ibeslenme bozuklukları 
krampların oluşumunda 
oldukça etkilidir.
Potasyum,mag-
nezyum,kalsiyum ve 
sodyum gibi mineraller 
kas hücrelerindeki 
sinirler arasındaki 
iletişimde önemli rol 
oynar.Bu minerallerin 
vücuttaki eksiklikleri 
kaslarda kasılma ve 
gevşeme bozukluk-
larına yol açar.Aynı 
zamanda uzun süre 
oturma,yatma ve uzan-
ma sonucu hareketsiz 
kalma kramp nedenleri 
arasındadır.

Kramplar özellikle spor 
aktiviteleri sırasın-
da oluşur.Egzersiz 
esnasında solunum 
ve terleme ile yük-
sek oranda su ve tuz 
kaybı yaşanır.Vücudun 
ihtiyaç duyduğu tuz 
miktarı sağlanmazsa 
kaslarda sinyal ileti-
minde sorunlar yaşanır.
Bunlara ek 
olarak;D,B6,B5,B1 
vitamin eksikliği,alkol 
kullanımı,dolaşım 
bozuklukları ve şeker 
hastalığı gibi rahatsı-
zlıklar da kramp oluşu-
muna neden olabilir.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

KRAMP NEDEN GİRER?
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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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Sarı,kırmızı,yeşil,turun-
cu renkleriyle sonbahar 
ve kışı renklendiren 
sebze ve meyveler!
Brokoliler,lahanalar,pan-
carlar,turunçgiller 
tezgahları doldur-
maya başladı.Sadece 
görüntüleriyle değil fay-
dalarıyla da sofranızdan 
ayıramayacağınız sebze 
ve meyveler:
1.Havuç: Havuç ;A 
vitamini öncüsü be-
ta-karoten açısından ze-
ngindir. Bu antioksidan 
bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir. Aynı zaman-
da A vitamini zengini 
havuç göz sağlığınızın 
korunmasına da 
yardımcıdır.Havucu ister 
ara öğünlerinizde atıştır-
malık olarak isterseniz 
de sebze yemeklerinize 
ve çorbalarınıza ilave 
ederek tüketebilirsiniz.
Tercih sizin!

2.Bal kabağı: Pota-
syum ve beta-karoten 
zenginidir. Bu güzel 
turuncu rengi de buradan 
gelir.Aynı zamanda 
çinko,magnezyum,
A,B ve C vitaminleri 
açısından da zengindir.
Beta karaten içeriği 
zengin besinler immün 
sisteminizi güçlendirir 
ve vücudunuzu kansere 
karşı korur.O zaman kim 
güzel bir bal kabağı çor-
basına hayır diyebilir!
3.Turunçgiller: 
Turunçgillerin ana-
vatanında yaşıyoruz 
diyebilirim. Herkesin 
bahçesinde mutlaka 
limon, portakal, greyfurt, 
mandalina ağacı vardır. 
Gelin bu renkli meyvel-
eri tanıyalım. C vitamini 
açısından zengindir. 
Bu da sizin bağışıklık 
sisteminizi güçlendire-
rek gribal semptomlarla 

savaşmanıza yardımcı 
olur.Ayrıca potasyum,-
fosfor ve magnezyum 
mineralleri açısından 
zengindir.Ara öğünler-
inize 1 porsiyon meyve 
hakkı karşılığı 1 orta boy 
portakal ekleyebilirsiniz.
4.Pancar:O güzel kırmızı 
renkleriyle tezgahları 
doldurmaya başladı. 
A,B,C vitaminleri, 
beta-karoten, folik asit, 
demir, potasyum, man-
gan mineralleri açısından 
zengindir. 
Kırmızı pancar 
bağışıklık sistemi-
nizi güçlendirir, kalp 
sağlığınızın korun-
masına yardımcı olur 
.Aynı zamanda egzer-
siz öncesi tükettiğiniz 
pancar suyu spordaki 
dayanıklılığınızı ve 
performansınızı artırır.
Pancar salatalarınıza 
ekleyerek tüketebilir-
siniz.
5.Lahana: Kışın gelişi-
nin müjdeleyicisi. İyi 
bir antioksidan ve lif 
kaynağıdır. Aynı zaman-
da C ve K vitaminleri 

açısından da zengindir.
Aynı zamanda çiğ lahana 
iyi bir folat kaynağıdır. 
İçeriğindeki antioksidan 
ve bileşikler bağışıklık 
siteminizin güçlen-
mesine yardımcı olur.
Lahanayı ister çiğ olarak 
salatalarda isterseniz de 
pişmiş olarak yemeğini 
tüketebilirsiniz.
6.Karnabahar: 
Folat,B6,C ve K vita-
mini açısından zengindir.
Yapılan çalışmalar karn-
abaharın içeriğindeki 
izotisiyanatların kansere 
karşı koruyucu etki 
sağladığını saptamıştır.
Karnabaharı buharda 
pişirerek tercih edebil-
irsiniz.
7.Brokoli: Beta-karoten, 
C ve E vitamini, folat, 
demir, kalsiyum ve çinko 
mineralleri açısından 
zengindir .İçeriğinde 
bulunan izotisiyanatlar 
sayesinde kansere yaka-
lanma riskinizi azaltır.
Brokoli ister çorba ister 
de buharda pişirerek 
garnitür olarak tercih 
edebilirsiniz.

8.Turp: ,C,K vitamin-
leri, folik asit, pota-
syum ,magnezyum ve 
kalsiyum mineralleri 
açısından zengindir.
Bağışıklık sistemi-
nizin güçlendirilmes-
ine yardımcıdır.Aynı 
zamanda içeriğindeki 
sülfürlü bileşiklerle iyi 
bir karaciğer ve safra 
dostudur.Turpu sala-
talarınıza ekleyerek 
tüketebilirsiniz.
9.Pırasa:A,C,B vita-
minleri,kalsiyum,mag-
nezyum ve selenyum 
mineralleri açısından 
zengindir. İyi bir an-
tioksidan kaynağıdır. 
Polifenoller açısından 
zengin pırasa serbest 
radikallere karşı vücu-
dunuzu koruyarak 
bağışıklık siteminizi 
güçlendirir.Pırasayı 
ister yemeğini yaparak 
tüketebilirsiniz,isterseniz 
de sebze çorbalarınızda 
kullanabilirsiniz.Tercih 
sizin! 

SONBAHAR-KIŞ RENKLERİ:
SEBZE VE MEYVELER

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Dalaman ilçesinde 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
tarafından sosyal 
medya hesaplarından 
uyuşturucu madde ile 
paylaşım yapan şahıs 
yakalanarak ceza evine 
gönderildi.
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlilerince 
daha önce birçok kez 
uyuşturucu madde ile suç 
geçmişi olan C.D. isimli 
şahsın sosyal medya 
hesapları üzerinden 
uyuşturucu madde ile 
paylaşım yaptığı tespit 
edilmesinin ardından 
şahıs Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığından alınan 
talimatlar doğrultusunda 

yakalandı. C.D. isimli 
şahıs işlemlerinin 
ardından çıkarıldığı 

mahkemece tutuklanarak 
ceza evine gönderildi.
- Cihat Cura

Sosyal medya hesabından uyuşturucu 
madde paylaşan şahıs tutuklandı

Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
tarafından sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ile 
paylaşım yapan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Ortaca’nın tanınmış 
simalarından Zayit İzmir 
hayatını kaybetti.
Gazetemizde uzun yıllar 
“Ortaca’da Durumlar” 
sayfasını hazırlayan 
Zayit İzmir hayatını 
kaybetti. Gazeteci 
Mehmet Bozkır, İzmir’in 
vefatını şu paylaşımla 
duyurdu; “Uzun yıllar 
birlikte çalıştığımız, 
“Ortaca’da Durumlar” 
sayfasıyla Ortaca’nın 
sosyal hayatının değişik 

bir rengi olmuş, insana, 
hayvana, bitkiye dost 
naif insan, sevgili 
kardeşimiz Zayit 
uzun süredir tedavi 
görmekteydi. Bugün 
vefat haberi geldi. 
Işıklarda uyu sevgili 
Zayit İzmir.” 
İzmir’in cenazesi, Ortaca 
Cemevi’nde düzenlenen 
törenin ardından 
Cumhuriyet Mahallesi 
mezarlığına defnedildi.
- Tuncay Karaçelik

Zayit İzmir’i kaybettik

Ortaca’da bir evde 
çıkan yangın, itfaiye 
ekiplerince söndürüldü.
Ortaca’da bir 
evde çıkan yangın 
hasara neden oldu. 
Edinilen bilgiye göre; 
Dalyan Mahallesi Gökbel 
yolu üzerinde bir evde 
henüz belirlenemeyen 
bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
Ortaca Grup Amirliği 
ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri yangını 
söndürdü. Evde çıkan 
yangın hasara neden 
oldu. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da ev yangını
Ortaca ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında iki kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Ortaca Dikmekavak 
Mahallesi Kemal Şahin 
Bulvarı üzerinde bir aracın 
sulama kanalına uçtuğu bilgisi 
sonrası olay yerine Muğla 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı Ortaca Grup 
Amirliği ekipleri, jandarma ve 
ambulans sevk edildi.
34 ZL 9840 plakalı aracın 
sulama kanalına düşmesi 
sonrası Bahadır B. ve Şernaz 
B. yaralandı. Araçtan çıkarılan 
yaralılar itfaiye ekiplerince 112 
acil servis ekiplerine teslime 
edildi. Yaralılar ambulansla 
hastane kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. 
- Cihat Cura

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

3GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 14 Ekim 2022 Cuma

Ortaca Folklor Araştırma 
ve Eğitim Derneği 
Başkanlığında, Dernek 
Kurucu Başkanı Bayram 
Avcı’nın 9 Ağustos 
günü vefatından sonra 
toplanan yönetim kurulu, 
Başkan Yardımcısı 
Sema Fadıllıoğlu’nu 
başkanlığa, Recep 
Türkmen’i başkan 
yardımcılığına getirildi.  
Yapılan görev 
bölümünün ardından 
OFAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Semiha 
Fadıllıoğlu, OFAD’ın 
faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yaptı. 
2022-2023 sezonunun 
adının “Bayram Avcı 
Halk Oyunları Eğitimi” 
olarak belirlendiği 
açıklayan Fadıllıoğlu, 
“Öncelikle derneğimizin 
kuruluşundan bu 
yana derneğimizin 
faaliyetlerini fiilen 
yürüten ve derneğimizin 
bu günkü seviyelere 
gelmesinde büyük 
katkıları olan başta 
Kurucu Başkanımız 
Bayram Avcı başta olmak 
üzere, tüm yönetim 
Kurulu Üyelerine, 
Eğitmen olarak katkı 
veren Eğitmenlere, 
Önceki dönem Belediye 
Başkanımız Hasan 
Karaçelik ve ekibine, 
Belediye Başkanımız 
Alim Uzundemir 
ve ekibine, dernek 
faaliyetlerine sponsor 
olarak katkı verenlere, 
oyun ekiplerimizde yer 
alarak halk oyunlarımızı, 
folklorumuzu yurt 
içi ve yurt dışında 
tanıtmamızda büyük 
emek ve katkıları olan 
tüm oyuncularımıza 

sonsuz teşekkürler 
ediyoruz.” dedi. 
OFAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Semiha Fadıllıoğlu’nun 
açıklaması şu şekilde; 
“Derneğimiz bugüne 
kadar yüzlerce insana 
halk oyunları eğitimi 
vermiş, onlarca insan 
ekipler içinde yer 
alarak folklorumuzun 
yaşatılmasında ve 
tanıtılmasında büyük 
katkılarda bulunmuştur. 
Derneğimiz ekiplerinde 
görev alan birçok 
arkadaş gerekli 
eğitimlerden geçerek 
Türkiye Halk Oyunları 
Federasyonu’ndan 
‘ Halk Oyunları 
Antrenörlüğü’ belgesi 
almış, derneğimizde 
ve okullarda her yaştan 
çok sayıda insanımıza 
Halk oyunlarımızı 
öğretmişler ve bundan 
sonrada öğretmeye 
devam edeceklerdir.  
Düğünlerde hayranlıkla 
izlediğimiz gelin 
ve damatların 
birçoğu derneğimiz 
eğitmenlerinden 
eğitim alarak bize 
o nefis gösterileri 
sunmaktadırlar. 2010 
yılında Kurulan 
derneğimiz kurulduğu 
günden bugüne kadar; 
İlçemizde yapılan 
Festivallerde gösteriler, 
temsiller sahnelemiş, 
Köylerde Köy seyirlik 
oyunları ve Halk 
oyunları gösterileri 
yapmış, Pandemi öncesi 
her yıl Halk Geceleri 
düzenlemiş, Eğitim 
Sezonu sonlarında 
eğitim alan insanlara 
sertifika verilen ve 

oyunları öğrenenlerin 
gösteriler yaptığı 
geceler düzenlemiştir. 
Yurt içinde il içi ve il 
dışı birçok etkinlik ve 
festivalde ilçemizi temsil 
etmiştir. Yurt dışında; 
Rodos ve Makedonya’da 
ülkemizi ve halk 
oyunlarımızı başarıyla 
temsil etmiştir. Üçüncü 
yurt dışı projemiz 
pandemi nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir. 
Kurucu Başkanımız 
Bayram Avcı’nın derneği 

kurarken hayallerinden 
sonuncusu olan ‘1. 
ORTACA Uluslararası 
Halk Oyunları 
Festivali’ni bu yıl 1 ve 
2 Temmuz günlerinde 
ilçemizde 7 ülkeden 
ekiplerin katımıyla 
gerçekleştirdik. Tek 
üzüntümüz bu festivalin 
düzenlenmesinde en 
büyük emek sahibi 
olan Bayram Avcı’nın 
sağlık durumu 
elvermediği için tabiri 
caizse kendi düğününe 
katılamamasıydı. 
Sonuç olarak Ortaca 
Folklor Araştırma ve 
Eğitim Derneği isminin 

yurt içinde ve yurt 
dışında markalaşmasını 
sağlayan, ülkemizin, 
İlçemizin, halk 
kültürümüzün yurt 
içinde ve yurt dışında 
tanıtılmasında en büyük 
pay sahibi Bayram 
Avcı’nın emaneti olan 
derneğimizi ilk günkü 
heyecan ve kararlılıkla 
yaşatmaya kararlıyız. 
Tabii ki bugüne 
kadar desteklerini ve 
yardımlarını esirgemeyen 
yetkililerimizin 
ve değerli Ortaca 
halkının katkılarıyla 
ve derneğimize sahip 
çıkmaya devam 
edeceğine olan 
inancımızla.
Bu İnanç ve kararlılıkla 
Dernek yönetim 
kurulumuz ve OFAD 
gönüllüleri yaptığı 
toplantıda: derneğimizin 
kurulduğu günden bu 
yana olduğu gibi Halk 
kültürümüzü yaşatmak 
, tanıtmak ve gelecek 
kuşaklara aktarmak 
üzere yapmakta 
olduğu çalışmalara 
devam edecektir. Yeni 
sezonda yapılacak olan 
çalışmalara Kurucu 
Dernek Başkanımız 
Bayram Avcı anısına 
‘2022-2023 Bayram Avcı 
Sezonu Halk Oyunları 

Eğitimi’  adı verilmiştir. 
Yeni sezonda derneğimiz 
eğitmenlerinin gönüllü 
olarak gruplara 
verilecek eğitimler 
ücretsiz olacak olup ; 
eğitim almak isteyen 
her yaştan insanımızı 
31 Ekim akşamına 
kadar aşağıdaki telefon 
numaralarını arayarak 
kayıt yaptırmalarını 
önemle rica ederiz. 
Sonuç olarak; Bizim 
için bu konularda üstün 
bir yetenek olan Kurucu 
Başkanımız Bayram 
Avcı’nın mirasını ve 
anısını elbirliğiyle, 
ortak akıl ve çabayla 
yaşatacağız, Ortaca’mızı, 
Ülkemizi ve Halk 
kültürümüzü tanıtmaya 
devam edeceğiz, 
Halk kültürmüzü 
yaşatmaya ve gelecek 
kuşaklara aktarmak 
için çalışacağız, Halk 
Oyunlarımızı öğrenmek 
isteyen her yaştan 
insanımıza gruplar 
halinde ve bireysel olarak 
eğitimlerimize devam 
edeceğiz. Tüm halkımızı 
çalışmalarımıza 
katılmaya ve bize 
destek olmaya davet 
ediyoruz. Hep birlikte 
başaracağız.”
- Mehmet Bozkır

OFAD yeni sezon hazırlıklarına başladı
Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği, 2022-2023 sezonunun adının “Bayram Avcı Halk 
Oyunları Eğitimi” olarak belirlendiğini duyurdu.

Ortaca Belediyesi 
tarafından yenilenen 
yüzü ile hizmet vermeye 
başlayan Kaunos Çay 
Bahçesi yerli ve yabancı 
turistlerden ilgi görüyor. 
Ortaca Belediyesi 
ile Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Tabiat 
Varlıkları Genel 
Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol 
çerçevesinde yürütülen 
Dalyan 1’inci Etap Çevre 
Düzenleme ve Altyapı 
projesi kapsamında 
tamamlanan Maraş 
Caddesi ve Kaunos Çay 
Bahçesi vatandaşlara 
hizmet vermeye başladı. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
beraberindeki heyet 
yapımı tamamlanan 
cadde ve Kaunos 
Çay Bahçesinde 
incelemelerde bulundu. 
Çay Bahçesine 
gelen vatandaşlara 
bölgenin önceki hali ve 
projenin ilk etabının 
tamamlanmasının 
ardından çekilen 
fotoğraflar gösterildi. 
Dalyan’a Ankara’dan 
tatil için gelen vatandaş; 
“Arkadaşlar eski 
fotoğrafları gösterdi. 
Şimdiki halini zaten çok 
beğendim. Her kimin 
emeği geçtiyse burada 
başta belediye başkanı 
olmak üzere, çalışanların 
hepsine teşekkür 
ederim.” 
İzmir Selçuk’tan gelen 

bir vatandaş; “Çok güzel 
olmuş emeği geçenlerin 
ellerine sağlık. Çok 
nezih, güzel bir yer 
olmuş.” dedi.
İstanbul’dan gelen 
bir vatandaş; “Eski 
fotoğraflarını gördükten 
sonra bu versiyonunu 
çok beğendim. Çok 
güzel bir çalışma olmuş, 
belediyeyi kutluyorum.” 
dedi.  
Ortaca Başkan Alim 
Uzundemir, Dalyan 
mahallesinde Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, ve 
Tabiat Varlıkları Genel 
Müdürlüğü arasında 
yaptıkları protokol 
ile çevre düzenlemesi 
çalışması yürüttüklerini 
söyledi.
Başkan Uzundemir, 
“Dalyan, Ortaca’mızın, 
Muğla’mızın ve 
Türkiye’nin gözbebeği. 
Her yıl binlerce yerli ve 
yabancı turistin ziyaret 
ettiği mahallemizde 
kurumlar arası işbirliği 
ile çevre düzenlemesi 
ve altyapı çalışması 
yürütüyoruz. Tüm 
çabamız bölge 
insanımızın ve gelen 
misafirlerimizin 
yaşanabilir, huzurlu bir 
tatil geçirebilecekleri, 
çevreye duyarlı alanlar 
oluşturmak” dedi.
Yerli ve yabancı turistler 
Kral Mezarları manzaralı 
iskelede bol bol fotoğraf 
çektirdi.
- Mehmet Bozkır

Kaunos Çay Bahçesi 
ilgi görüyor

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kızılay’ın 
kan bağışı çağrısına 
destek vererek kan 
bağışında bulundu.
Kaymakam Meral 
Uçar beraberinde İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu, İlçe 
Müftüsü Mahmut Atıcı 
ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Ferruh 
Atabey ile  Merkez 
Cami yanında kurulan 
Kızılay Kan Bağışı 
Aracını ziyaret etti. 
Kaymakam Uçar ve 
beraberindeki heyet, 
Kızılay yetkililerinden 
kan bağışı hakkında bilgi 
aldı ve kan bağışında 
bulundu. 
Kaymakam Uçar, “Kan 
verebilecek durumda 
olan herkesin kan 

bağışında bulunması 
insanlık görevidir. Bir 
kişinin vereceği kan 
3 insana şifa oluyor. 
Bunun için bütün 
vatandaşlarımızı 
kan vermeye davet 
ediyorum. Kan 
bağışı kampanyasına 
katkı sağlayan, tüm 
kurumlarımıza, 
vatandaşlarımıza, 
Kızılay’a ve tüm 
çalışanlarına teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
- Cihat Cura

Kaymakam Uçar Kızılay’ın 
kan bağışına destek verdi
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Ortaöğretim Okulları Öğrenci Taşıma 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    : 2022/1048038
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    : Ortaöğretim Okulları Öğrenci Taşıma
b) Niteliği, türü ve miktarı : İlçemiz Ortaöğretim Okulları Taşıma Kapsamında 5 Ortaöğretim  
      Okulu ile 1 İmam Hatip Ortaokuluna 22 yerleşim biriminden 
      987 Öğrencinin 68 Araçla 134 Gün Taşınması İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : DALYAN HALİDUN FERİDUN TINAZTEPE MESLEKİ VE TEKNİK  
      ANADOLU LİSESİ-AHMET ATEŞ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU  
      LİSESİ-ORTACA ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKUL VE LİSESİ- 
      ORTACA ANADOLU LİSESİ-YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ
ç) Süresi/teslim tarihi  : İşe başlama tarihi 21.11.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
d) İşe başlama tarihi  : 21.11.2022
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati   : 03.11.2022 - 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: 1705856Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram Topçu, 
öğrenci taşıma hizmetleri 
ile ilgili incelemelerde 
bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topcu ve Şube 
Müdürü Ersin Ersal Avcı, 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı 
okullardaki taşımalı 
eğitimi yerinde görmek 
ve işleyişini takip amaçlı 
ziyarette bulundu. 
Yürütülen taşıma 

faaliyetlerini ve taşıma 
hizmeti veren araçları 
yerinde inceledi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Topcu, Dalyan Naciye 
Tınaztepe İlkokulu 
ve Dalyan Naciye 
Tınaztepe Ortaokulu 
servis araçlarını 
öğrencilerin huzur ve 
güven içerisinde okula 
gidip gelmeleri amacıyla 
denetledi. 
Yapılan uygulamada 
araçların genel kurallara 

uygunluk kontrolleri 
yapıldı. Servis kullanan 
çocuklarla sohbet eden 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Topcu, emniyet kemeri 
takmanın ve trafik 
kurallarına uymanın 
önemini vurguladı, 
öğrencilerin evlerinden 
okullarına, okullarından 
evlerine güvenle ve 
sağlıkla gidip gelmeleri 
konusunda hassasiyetle 
hareket ettiklerini ifade 
etti. - Berkay Göcekli

Öğrenci taşıma hizmetleri incelendi
Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, öğrenci taşıma 
hizmetleri ile ilgili incelemelerde bulunuldu.

Hollanda’dan gelen 
öğrenciler, Ortaca’nın 
Dalyan Mahallesi’nde 
okul bahçesi düzenlemesi 
yapacak. Erasmus + 
projesi kapsamında 
Hollanda’dan 22 öğrenci 
ve 2 eğitmen, iki hafta 
boyunca Dalyan’da 
olacak. Gelen öğrenciler 
Ortaca Belediyesi’nin 
ve Ortaca Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
destekleri ile 3 okulda 

bahçe düzenlemeleri 
yapacak.
Proje kapsamında 
Koning Willem 
Kolejinden 22 öğrenci 
ve 2 eğitmen 8 Ekim - 
22 Ekim 2022 tarihleri 
arasında Eskiköy 
İlkokulu, Dalyan Naciye 
Tınaztepe İlkokulu ve 
Ortaokulu bahçelerinde 
bahçe ve çevre 
düzenleme çalışmaları 
yapacaklar. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topcu ve Şube 
Müdürü Ersal Ersin 
Avcı, Erasmus Projesi 
Kapsamında ilçeye 
gelen Koning Willem 
College öğrencilerinin 
proje tanıtım sunumuna 
katıldılar.
Ortaca Belediyesi 
Hollandalı öğrencilere 
yapacakları çalışmalarda 
başarılar diledi.
- Mehmet Bozkır

Hollandalı öğrenciler Dalyan’da
Hollanda’dan gelen öğrenciler, Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde 
okul bahçesi düzenlemesi yapacak.
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Türkiye’ye objektif 
gözle yukarıdan ba-
karsanız eğer içi başka 
, dışı başka ve asla 
öngörülemeyen bir ülke 
görünümünde olduğunu 
görüyorsunuz.
Ülke içinde çürümüşlük 
almış başını gidiyor. 
İnsani, ahlaki, ekono-
mik olarak çöküntü 
yaşanırken, diğer 
taraftan torpiller, haksız 
kazançlar, adamcılık  
zirve yapmış durum-
da. Bunları görünce 
dersiniz ki bu ülke 
bitmiş, bu devlet çöker. 
Ama Devletin dış cephe 
de yaptıklarına bakıyor-
sunuz adeta DESTAN 
yazan bir Türkiye 
görüyorsunuz. Devletin 
ve milletin düşmanları-
na karşı dişe diş, göze 
göz mücadele eden ve 
hepsine meydan okuyan 
bir Türkiye’yi görüyor-
sunuz. 
ABD açık açık Yunan-
istan’ı destekleyip, 
üzerimize kışkırtırken, 
NATO ile adeta bizi 
çembere alırken tüm 
bunların karşısında geri 
adım atmayan ve kork-
mayan bir Türkiye var..
ABD desteği ile bur-
numuzun dibinde ki 
adalara asker ve silah 
bulundurulması yasak 
olmasına rağmen zırhlı 
araçları konuşlandırır-
larken fotoğraflandılar. 
Suçüstü yakalandılar. 
Türkiye iki devlete de 

NOTA verdi ama ABD 
Türkiye’ye cevap bile 
vermedi..
TÜRKİYE ;  Kıbrıs’a 
asker ve silah arttırma 
adımı ile cevap verdi..
Libya ile imzalanan en-
erji anlaşmaları ile hem 
Yunanistan’ı hem de 
AB ülkelerini zıplattı..
Hele hele Prag da 
Avrupa’nın merkezinde 
Yunanlı bir gazetecinin, 
Cumhurbaşkanımıza  “ 
BİR GECE ANSIZIN 
GELEBİLİRİZ” sözü 
ile Yunanistana savaş 
açmayı mı düşünüyor-
sunuz sorusuna , Cum-
hurbaşkanımızın HAN-
Gİ ÜLKE OLURSA 
OLSUN, KİM ÜLKE-
MİZE DÜŞMANLIK 
YAPIYORSA HEPSİ 
İÇİN GEÇERLİDİR  
diye TÜRK DÜŞMAN-
LARINA MEYDAN 
OKUMASI, TÜRKİ-
YE’NİN GÜCÜNÜ ve 
KORKUSUZLUĞUNU 
GÖSTERİYOR..
Tüm Avrupa’nın 
desteklediği Paşin-
yan’a, KARABAĞ 
AZERBAYCAN TO-
PRAĞIDIR dedirtiyor 
ve Avrupa devletlerine 
net mesaj veriyor..
MESAJLAR YETMİY-
OR ve PUTİN TÜRKİ-
YE ENERJİ MERKEZİ 
OLMAK İÇİN GÜVE-
NİLİR BİR ÜLKEDİR, 
AVRUPAYA TÜR-
KİYE ÜZERİNDEN 
GAZ SEVKİYATI 

YAPABİLİRİZ Tek-
lifinde bulunuyor ve 
AVRUPANIN İPİNİ 
TÜRKİYE’NİN ELİNE 
BIRAKIYOR.. 
Kadim Türk Devlet 
aklı çok akıllı hamlel-
eri üst üste yapıyor.. 
TÜRKİYE ZAMANA 
OYNUYOR…
Türkiye’yi karıştırmak, 
iç kargaşa çıkarmak 
veya Fetö kalkışması 
benzeri bir hareket 
ile zayıf düşürmeye 
çalışıldığı ile ilgili çok 
ciddi iddialar var. HAZ-
IRLIKLI ve TEDBİRLİ 
OLMAK ZORUN-
DAYIZ… ACİLEN ;  
Herkesi kucaklayacak 
bir yeni Anayasaya ve 
ülkemizi ve milletimizi 
darboğazdan çıkaracak 
Milli ekonomi pro-
gramına ihtiyacımız 
var.. TEK REÇETEM-
İZ “MİLLİ BİRLİK ve 
BERABERLİK”  or-
tamını en kısa zamanda 
tesis etmektir..
BUNUN YOLU  ise 
“ Adalet-Eşitlik- 
özgürlük-insan hakları” 
konularında devletimiz-
in hassasiyetle tedbirler 
alması ve samimiyetle 
halkın her kesimini ku-
caklamasından geçiyor..
BİRLİK ve BERABER-
LİK ile kucaklaşmış 
TÜRK MİLLETİNİN 
BAŞARAMAYACAĞI 
BİR İŞ ve AŞAMAY-
ACAĞI BİR ENGEL 
YOKTUR…
Dünya TÜRK MİLLE-
TİNİN ayak seslerini 
duyuyor. Ya bizler aynı 
sesi duyuyor muyuz..?

Sezgin Yıldırım

BİR GECE ANSIZIN…

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğünü 
ziyaret etti, Ahmet 
Ateş Spor Kompleksi 
ve Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzunda 
incelemelerde 
bulundu.
İlçe Kaymakamı Meral 
Uçar, Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğünü ziyaret 

etti. Ziyarette Ahmet 
Ateş Spor Kompleksi 
ve Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzunda 
incelemelerde 
bulundu. 
Kaymakamı Uçar, 
ziyarette Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü 
Murat Sözgen’den tesis 
hakkında bilgi aldı. 
Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı 
ve Ortaca Belediyesi 
işbirliği ile ilçeye 
kazandırılan Yarı 
Olimpik Yüzme 
Havuzunun yapım işi 
tamamlanarak 
Muğla İl Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’ne 
devir teslimi yapıldı. 
Yapılan yatırımı yerinde 

inceleyen Kaymakam 
Uçar, Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürü Murat 
Sözgen’den yüzme 
havuzunun son durumu 
hakkında bilgi aldı. 
Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzunun 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramında 
açılışının yapılacağı 
bildirildi.
- Berkay Göcekli

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
29 Ekim’de açılıyor

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti, Ahmet 
Ateş Spor Kompleksi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi arıcıların 
büyük sorunlarından biri 
olan büyük balmumu 
güvesine karşı başlattığı 
“Temiz Petek Projesi” ile 
arıcılara hizmet vermeye 
devam ediyor. Arıcıların 
proje başlangıcına 
kadar farklı yöntemlerle 
sakladığı petekleri, Muğla 
Büyükşehir Belediyesinin 
Temiz Petek Projesi ile 
şoklanarak arıcılara önemli 
bir kar kaynağı oldu.

2022 YILI PETEK 
ŞOKLAMALARI 
DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin önemli 
miktarda bal ihtiyacını 
karşılayan şehirlerinden 
biri olan Muğla’da 
Büyükşehir Belediyesi 
arı üreticilerine destek 
olmaya devam ediyor. 
2018’de başlattığı ve 
Türkiye’de ilk ve tek olan 
Temiz Petek Projesi ile 
üreticilerin bir sonraki bal 
sezonunda kullanacakları 
petekler, büyük balmumu 
güvesinin verdiği 
zararların engellenmesi, 
balda kalıntı sorunun 

ortadan kalkması için 
-30 derecede şoklanıyor. 
Şoklanan petekleri teslim 
alan üreticiler bir sonraki 
sezona kadar peteklerini 
temiz bir şekilde 
saklayabiliyor. 2022 yılı 
için 1 Eylül’de başlayan 
Temiz Petek Projesi ile 
bugüne kadar 8 ilçeden 
gelen 24 bin 460 petek 
şoklanarak üreticilere 
teslim edildi. Temiz petek 
projesinden yararlanmak 
isteyen üreticiler için 
son tarih 15 Kasım 2022. 
Temiz Petek Projesi 
kapsamında 1 Eylül 2022 
tarihinden bugüne kadar 
Köyceğiz, Marmaris, 
Menteşe, Seydikemer, 
Datça, Ula, Fethiye ve 
Ortaca olmak üzere 8 
İlçede üretim yapan arı 
yetiştiricilerinin 24 bin 
460 adet peteği şoklanarak 
kendilerine teslim edildi.
Temiz Petek Projesi’nden 
yararlanmak isteyen 
üreticiler Büyükşehir 
Belediyesi’nin 444 48 01 
numaralı telefonundan 
bilgi ve randevu 
alabiliyorlar. - Bülten

Türkiye’de ilk ve Tek Olan “Temiz Petek Projesi” Devam Ediyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olan “Temiz Petek Projesi” ile Muğla’da yapılan arıcılık faaliyetlerine verdiği desteğin yanı sıra üreticileri 
önemli bir maddi yükten kurtardı.
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İLAN
T.C. ORTACA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Basın: 1708889RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

Dosya    
No Taşınmaz Bilgileri  Taşınmaz  Maliki Hissesi

 Ada-
Parsel 

No

 Taşınmaz  
Vasfı

Taşınmazın 
Yüzölçümü 

Kamulaştırılan 
Alan

Daimi İrtifak 
Alanı

1 Muğla -Ortaca Fevziye  
Mah.

1-Nedai KORÇAK
2-GülderenSERÇEK
3-Gülseren ZİREK

4- Filiz  KARA
5- Elif  SÜTCÜ

6-Derya YILMAZ 
7- Sevim  KİRTİK

1/7
1/7
1/7 
1/7 
1/7 
1/7
1/7

124/14
124/15 Tarla 27.001,54 m2

27.500,5 m2
 612,46 m2
386,3 m2 105,42 m2  

2 Muğla -Ortaca 
Dikmekavak  Mah.  Neşet GÜN  Tam 460/4 Tarla 41.705,59 m2  2.276,92 m2

3 Muğla -Dalaman 
Altıntaş  Mah. Hasan DEMİR 1/6 53/67 Tarla 34.271,01 m2 1.336,55 m2

4 Muğla -Ortaca Fevziye  
Mah. smail SÜTCÜ  1/1 124/22 Tarla 13.869,05 m2 78,38 m2

5 Muğla -Ortaca Fevziye  
Mah Hasan ÇELİK  225/1441 124/17 Narenciye

Bahçesi 28.160,45 m2  553,05 m2 

6 Muğla -Ortaca Fevziye  
Mah

1-Nedai KORÇAK  
2-Songül Eren 

DUMAN  

134657/154657
20000/154657 124/37

Nar ve
Narenciye  
Bahçesi

7.732,85 m2 361,12 m2 631,7 m2

‘Akköprü Barajı ve HES Projesi’’  inşaatı nedeniyle  Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten  21.Bölge 
Müdürlüğü tarafından kurul kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince 
tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip DSİ 21 Bölge Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar 
verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ortaca Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve 
takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak 
sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün 
içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve 
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden 
taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların 
kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1 Ekim’de 
yeni yasama döneme 
girmesiyle birlikte 
milletvekillerinin 
Ankara mesaisi yeniden 
yoğun biçimde başladı.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Muğla 
Milletvekili M. Yavuz 
Demir, beraberinde 
Yatağan Belediye 
Başkanı Mustafa Toksöz, 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup 
Otgöz, Ula Belediye 
Başkanı Özay Türkler, 
Kavaklıdere Belediye 
Başkanı Mehmet 
Demir’le birlikte İçişleri 
Bakanı Süleyman 
Soylu’ya TBMM’de 
görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede, belediye 
başkanları vatandaşları 
adına ilçelerinin 

ihtiyaç ve talepleri 
Bakan Soylu’ya iletildi. 
Ayrıca, belediyelerin 
araç filolarının daha da 
güçlendirilmesi, çeşitli 
kalemlerdeki ödeneklerle 
ilgili talepler de Bakan 
Soylu’yla iletildi. 
Bakan Soylu, belediye 
başkanlarının talepleriyle 
ilgili olumlu desteklerini 
bildirdi. Ziyaret, toplu 
fotoğraf çekimiyle son 
buldu.
AK Parti Muğla 
Milletvekili Demir 
ziyaretle ilgili,  
“Kıymetli Bakanımızı 
başkanlarımızla 
birlikte ziyaret ederek 
belediyelerimizin 
taleplerini ilettik. Sayın 
Bakanımız taleplerimizi 
değerlendireceklerini 
ve destek olacaklarını 
belirtti. Bakanımıza 
Muğlamıza destekleri 
için kıymetli 
hemşehrilerim adına 
şükranlarımızı 
sunuyoruz.” ifadelerini 
kullandı. - Bülten

Milletvekili Demir ve belediye başkanları Bakan Soylu’yla görüştü
AK Parti Muğla Milletvekili M. 
Yavuz Demir, beraberinde belediye 
başkanlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’yla, Muğla ve ilçelerinin 
ihtiyaçlarına dönük görüşme 
gerçekleştirdi.
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Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
4 Ekim Sokak 
Hayvanlarını Koruma 
Günü’nde Sokak 
Hayvanları Çalıştayı 
düzenlendi. Alanında 
uzman öğretim üyeleri 
ve veteriner hekimler 
başta olmak üzere 
bilim insanları ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
katılımıyla gerçekleşen 
çalıştayda sokak 
hayvanları ile ilgili 
birçok farklı konu ele 
alındı.
Ülke gündemini 
yakından ilgilendiren 
sokak hayvanları 
konusunda farkındalık 
yaratmak, akılcı, 
bilimsel yaklaşımlar 
ve ortak akılla çözüm 
üretmek için düzenlenen 
çalıştayın sonuç raporu 
da yayımlandı. Raporda 
sorunlar ve çözüm 
önerileri detaylı olarak 
ele alındı.
Başkan Gürün, “Sokak 
Hayvanlarımızın Yaşam 

Kalitesini Arttırmak İçin 
Çalışıyoruz”
Konu hakkında 
açıklamalarda bulunan 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 
sokak hayvanlarının 
yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi ve can 
dostların hoşgörü kenti 
olan Muğla’da huzur 
içinde yaşayabilmeleri 
için herkese görevler 
düştüğünü söyledi. 
Başkan Gürün, 
“Özellikle hayvan ve 
hayvan sevgisi çocuk 
yaşlardan itibaren 
herkese aşılanmalıdır. 
Sevgiyi her şeyin 
temeline koyarsak 
o işi en iyi şekilde 
başarabileceğimizden 
şüphem yok. Günümüze 
baktığımızda 
hayvanların yaşadığı 
olumsuz koşullar ve 
yaşadıkları şiddet 
her geçen gün daha 
da artıyor. Biz bunun 
önüne geçebilmek 

adına Türkiye’nin 
en modern en büyük 
barınaklarından birini 
hizmete aldık. Burada 
can dostlarımızı tedavi 
ediyor, beslenmelerini 
sağlıyor, doğal yaşam 
alanlarıyla onları kendi 
yaşam alanlarında 
gibi hissetmelerini 
sağlıyoruz. Ayrıca 
mama üretim tesisi 
kurduk. Burada 
ürettiğimiz mamaları 
can dostlarımıza yaz kış 
demeden dağıtıyoruz. 
Hayvanlarımız için 
sokaklara kulübeler 
yerleştirdik. Burada 
barınmalarını sağlamaya 
çalışıyoruz. Ancak bizim 
tek başımıza yapmış 
olduğumuz çalışmalar 
bir noktaya kadar yeterli 
olabiliyor. Öncelikle 
sokak hayvanları için 
geniş kapsamlı bir 
çalışma yaparak onları 
yaşam kalitesinin nasıl 
arttırabileceğine dair 
çözüm önerileri ortaya 
koymak gerekiyor. 

Düzenlemiş olduğumuz 
çalıştayın ana amacı 
da buydu. Bizim 
savunduğumuz öncelikli 
konu, hayvanların 
sağlıklı bir yaşam 
hakkı olduğu ve bunun 
için tüm önlemlerin 
alınması gerektiği 
konusudur. Burada 
vatandaşlara önemli 
bir görev düşmektedir. 
Çünkü hayvan sahibi 
olan insanlar bir süre 
sonra bu hayvanları 
sokağa bırakmakta, bu 
da hem hayvanların 
sokağa alışma sürecinde 
yaşamlarını yitirmelerine 
hem de kontrolsüz üreme 
ile yaşam kalitelerinin 
daha da düşmesine 
neden olmaktadır. 
Bunun önüne geçilmesi 
için mevzuattan doğan 
karmaşıklık önlenmeli, 
sistematik bir çalışma 
yapılarak hayvanlara çip 
takılmalıdır. Bu şekilde 
onların takibi sağlanmalı 
hayvanların sokağa 
terk edilmesinin önüne 

geçilmelidir. Ayrıca bu 
çip ile hayvanlarımızın 
sağlık durumu hakkında 
kontroller yapılmalı, 
eksik aşılarının devlet 
desteği ile tamamlanması 
sağlanarak hastalık 
kaynaklı ölümlerinin 
önüne geçilmelidir. 
Sadece şehir 
merkezlerinde değil 
tüm kırsalda da bu 
uygulama yapılarak 
sokak hayvanları için 
sistematik bir çalışma 
yapılmalı, kapsamlı bir 
kısırlaştırma çalışması 
ile sokak hayvanlarının 
düzensiz çoğalması 
engellenmelidir. 
Hayvanlarla bir arada 
yaşamayı öğrenmeli 
ve onları için gereken 
düzenlemeleri yapmak 
bizim asli görevimiz 
haline gelmelidir. Biz 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu 
sorumlulukları aldık 
ve almaya da devam 
edeceğiz” dedi. 
- Bülten

Büyükşehir Sokak Hayvanları 
Çalıştayı Memnuniyet Yarattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak hayvanları çalıştayı ve yayımlanan sonuç raporu 
memnuniyet yarattı. Hayvan hakları ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda ellerinden geleni 
yaptıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sokak hayvanları için çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi.

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”

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...

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi “Hoş geldin 
Bebek Yaşama Sırası 
Sende” projesi ile bugüne 
kadar 2181 aileye ulaştı.
Muğla genelinde bebek 
sahibi olan ailelerin 
yanında olmak, annelere 
hamilelik süreci ve 
sonrasında destek olmak 
için başlatılan  “Hoş 
Geldin Bebek Yaşama 
Sırası Sende” projesi 
13 ilçede devam ediyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 13 ilçede 
2181 aileye yeni doğan 
bebeğin ihtiyaçlarını 
kapsayan çanta hediye 
etti. Ayrıca 1468 anneye 
de bebekle ilgili eğitim 
desteği sağlandı. 
Büyükşehir Belediyesi 
“Hoş geldin Bebek 
Yaşama Sırası Sende” 

projesi ile Muğla’da 
ikamet eden ailelere 
ulaşmaya, annelerin 
de yanında olmaya 
devam ediyor. Proje 
ile anne karnında ve 
doğumdan itibaren 24 
aylık süreçte bebeklerin 
bazı ihtiyaçlarının 
karşılanması, sağlıklı 
beslenmeleri ile 
sağlıklı büyüme 
ve gelişimlerinin 
sağlanması amaçlanıyor.
Proje kapsamında 
verilmekte olan hediye 
çantadan yararlanmak 
isteyen vatandaşlar 444 
48 01 Büyükşehir Çağrı 
Merkezi’ni arayarak 
başvuru yapabiliyor. 
Projeden yararlanmak 
için Muğla’da ikamet 
edilmesi gerekiyor.
- Bülten

Hoş geldin Bebek Projesi 
ile 2181 Aileye Ulaşıldı
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www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


