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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

CENGIZ TOPELLI ÖĞRENCILER, KAZANDIKLARI YENI SANDALYEYI KAHRAMANMARAŞ’A GÖNDERDI

Ornek Davranıs
Ortaca Cengiz Topel İlkokulu 
öğrencileri tarafından hayata 
geçirilen atık yağ projesi 
meyvelerini vermeye devam 
ediyor. Toplanan atık yağlarla 
kazanılan tekerlekli sandalye 
Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi 
bir öğrenciye gönderildi.
Ortaca Cengiz Topel 
İlkokulunda,  Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığının, 
“Sıfır Atık” ve “Temiz 
Çevre Engelsiz Hayat” 
projelerini destekleyen, 
“Ortaca’da Evimiz, 
Temiz Kalsın Çevremiz” 
adlı proje yürütülüyor. 

Proje kapsamında 
2018-2022 yıllarında 
3 bin 872 litre bitkisel 
atık yağ toplanarak geri 
dönüşüme gönderildi, 
6 adet tekerlekli çocuk 
sandalyesi kazanıldı. 
Sandalyelerle 4 çocuğun 
engelini aşmasına destek 
olundu. -4

Başkan Uzundemir; “Ortacamız 
asırlık eserler kazanıyor”

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Gençlik ve 
Spor Bakanı Muharrem 
Kasapoğlu’nun Muğla 

programında imzaladığı 
protokoller ile ilçeye 
yeni eserler 
kazandırılacağını 
kaydetti. -5

Başkan Karakuş, Dalaman’a 
yeni tesisler için imza attı

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu ile 
bir araya gelerek ilçeye 
yeni tesisler için protokol 
imzaladı. -7

Ortaca’ya 4 adet tenis kortu

Ortaca’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Ortaca 
Belediyesi arasında imzalanan protokol 
ile Karaburun mahallesinde 4 adet tenis 
kortu sahası yapılacak. -5

Gençlik 
Merkezinin 

açılışı yapıldı

Köyceğiz Gençlik 
Merkezi ve Yeni Kapalı 
Spor Salonu’nun açılışını 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu yaptı. -6

Ortaca’da 
kablo 

hırsızlığı

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekiplerince 
kablo çalan 2 şüpheli 
yakalandı. -2

Kooperatifler 
tek çatı altında 

toplanıyor

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarımda 
ortak hedefleri için tüm 
kooperatifleri bir çatı 
altında toplayacak -4
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28 EKİM
CUMA

AHMET ŞAFAK
KONSERİ

YER: AHMET ATEŞ STADYUMU 

SAAT: 22.00

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 324251 - CG 324300, CG 324301 - CG 324350 

numaralar arası 
2 adet perakende satış fişi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. 
Hasan Ölmez – TC. No: 34913074292 

Menisküs yırtığı,dizde 
en sık meydana ge-
len,ağrılı ve zayıflatıcı 
bir kıkırdak yaralan-
masına verilen isimdir.
İnsanların dizlerinde 
kaval kemiği ve uyluk 
kemiğinin arasında 
yastık görevi gören C 
şeklinde iki kıkırdak 
parçası vardır.Bunlara 
menisküs adı verilir.
Sürekli hareket eden 
kemikleri aşınmaya 
ve yıpranmaya karşı 

korur.Ancak meni-
sküsün yırtılması 
dizin bükülmesi ile 
gerçekleşebilecek bir 
durumdur.Bazı vakalar-
da aşınmış kıkırdağın 
bir parçası kopar ve diz 
eklemlerinin arasına 
sıkışarak dizin kilitle-
nmesine ve hareketin 
engellenmesine neden 
olur.Böylelikle meni-
sküs yırtığı meydana 
gelir. Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR?

guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ21 Ekim 2022 Cuma

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. 

YIL: 29 SAYI: 3837 21 EKİM 2022 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Son yılların mucizevi 
besini olmaya değer 
avokado. Magnezyum, 
demir ve folat açısından 
iyi bir kaynaktır.Lif 
oranı da oldukça yüksek-
tir.İçeriğindeki A,C,E vi-
taminleriyle antioksidan 
oranı oldukça zengindir. 
Avokado tüketince ken-
dimizi mutlu da hissedi-
yoruz.Daha ne olsun!
Buna rağmen ben 
avokadoyu asla sevemi-
yorum diyenleri duyar 
gibiyim. Merak etmeyin 

verdiğim tariflerle onu 
çok seveceksiniz.
•Avokadoya limon çok 
yakışıyor! Yarım avoka-
doyu dilimleyip üzerine 
bol baharat ve limon-
la harika bir kahvaltı 
alternatifi oluşturabilir-
siniz. Yanına da bir adet 
haşlanmış yumurta..
•1 olgun avokado çatalla 
ezilip 2 diş sarımsak ve 
yarım limon ilave edip 
harika bir salata yapabil-
irsiniz.
•1 adet olgun avokado 

çatalla ezilip içerisine 30 
gr süzme peyniri,1 tatlı 
kaşığı çörek otu, yarım 
limon suyu eklenir. 
İstediğiniz baharatla tat-
landırabilirsiniz.1 dilim 
tam buğday ekmeği 
üzerine sürüp keyifli bir 
kahvaltı yapabilirsiniz!
•½ su bardağı kinoa 
haşlanmadan önce biraz 
soğuk suda bekletilir. 
Daha sonra kinoa-
lar haşlanır. İçerisine 
mevsim yeşillikleri ve 
istediğiniz peynir çeşidi 
ilave edilir.1 adet avoka-
doda dilimlenir.Üzerine 
nar ekşisi ve bol limon 
ilave edin.Harika bir 
akşam yemeği alternatifi 
olabilir!

•Avokadodan tatlı mı 
olur diyenleri duyar 
gibiyim.İşte size avoka-
do puding..1 adet olgun 
avokado dilimlenir.Üze-
rine 2 adet olgun muz 
da dilimlendikten sonra 
güzelce blenderdan geçi-
rilir. Daha sonra içerisine 
2 yemek kaşığı kakao,1 
tatlı kaşığı süzme bal 
ve 1 tatlı kaşığı vani-
lya özütü ilave edin.
Buzdolabında 1 saat 
dinlendirin.Pudinginiz 
hazır!
•1 adet olgun avokado 
dilimlenir.2 yumurta ve 
1 çay bardağı tam buğ-
day unu çırpılır. Avokado 
bu karışıma bulandıktan 
sonra fırınlanır.Avokado 

cipslerimiz hazır!
•1 su bardağı süt içerine 
yarım avokado,yarım 
yeşil elma,1 tatlı kaşığı 
bal ,bir tutam taze nane 
ilave edilip blenderdan 
geçirilir. Smoothieniz 
hazır!
•1 adet olgunlaşmış 
avokado iyice ezilir.1 
adet yumurta,limon suyu 
ve bol baharat ilave edil-
ip iyice karıştırılır.Bol 
maydanoz ve bol dereotu 
ilave edilir.Yağsız  teflon 
tavada pişirilir.Omletiniz 
hazır!
Eminim siz de bu tari-
fleri denedikçe benim 
gibi çok seviyorum 
avokado seni diyecek-
siniz!

AVOKADOLU TARİFLER

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekiplerince 
kablo çalan 2 şüpheli 
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; 
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Karaburun Mahallesinde 
inşaatta meydana gelen 
kablo hırsızlığı olayıyla 
ilgili çalışma başlattı.
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri, yapımı 
devam eden bir inşaattan 

piyasa değeri 15 bin lira 
olan elektrik kablosunun 
çalınmasına yönelik 
başlattıkları çalışma 
kapsamında 70 saatlik 
güvenlik kamerası 
görüntülerini inceledi. 
Güvenlik kamerası 
kayıtlarından olayı 
gerçekleştiren küçük 
yaştaki 2 şahıs tespit 
edildi. Kablolara el 
konuldu. 
Şahıslar emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk 
edildi. - Cihat Cura

Ortaca’da 
kablo hırsızlığı

Köyceğiz’de devrilen 
traktörün sürücüsü 
hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı 
Otmanlar Mahallesinde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre; Çaldağ 
Mevkisinde kesim 
sahasında odun taşıdığı 
öğrenilen Mücahit 
Atlı idaresindeki 48 
K 6759 plakalı traktör 
sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu devrildi. 
İhbar üzerine olay yerine 
sağlık ve Köyceğiz İlçe 
Jandarma Komutanlığı 
ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri traktör 
sürücüsü Atlı’nın 
öldüğünü belirledi. 
Atlı’nın cenazesi 
Otmanlar Mezarlığında 
toprağa verildi.  
Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
- Cihat Cura

Devrilen traktörün 
sürücüsü 

hayatını kaybetti

Tören, Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunulmasının 
ardından saygı 
duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşının 
okunması ile 
devam etti. Kemaliye 
Muhtarı Zeynel Altın’ın 
günün anlam ve önemine 
dair konuşmasının 

ardından tören sona erdi.
Ortaca Belediyesi 
tarafından Kültür 
Park’ta 19 Ekim 
Muhtarlar günü nedeni 
ile kahvaltı programı 
düzenlendi. Kahvaltıya 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir, Ortaca İlçe 
Emniyet Müdürü Raşit 
Tosun, İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
İlker Karaalp, 
MHP İlçe Başkanı 
Kaan Çakır, kurum 
müdürleri ve muhtarlar 
katıldı. 
- Tuncay Karaçelik

Muhtarlar Günü kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanında 
yapılan törenle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi 
eğitim destekleri 
kapsamında nakit, 
kıyafet, kırtasiye, 
barınma gibi desteklerin 
yanı sıra çorba 
dağıtımıyla öğrencilerin 
yanında oluyor. 
2022-2023 Eğitim- 
Öğretim yılının 
başlaması ile 
öğrencilerin destek 
olmak için birçok projeyi 
hayata geçiren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
nakit, kırtasiye, barınma 
gibi yardımların yanı 
sıra Kötekli yerleşkesi C 
kapı girişinde bulunan 
noktada çorba ikram 
hizmetine devam 
ediyor. Havaların 
soğuması ile özellikle 
sabah saatlerinde 
öğrenciler Büyükşehir 
Belediyesi çorba ikram 
hizmetine büyük ilgi 
gösteriyor. Büyükşehir 
Belediyesi hafta içi 
her gün farklı çorba 

çeşitlerini öğrencilerle 
buluşturmaya devam 
ediyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
ayrıca üniversite 
öğrencileri için maddi 
desteğini de arttırdı. 
Geçen yıl verdiği 
desteği yüzde 70 arttıran 
Büyükşehir Belediyesi 
öğrencilere yıllık 4 bin 
80 TL ile destek oluyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
ayrıca ilkokul ve lise 
öğrencilerine 600 TL 
kıyafet desteğinde 
bulunuyor
BAŞVURU TARİHİ 
31 ARALIK 2022’DE 

SONA ERECEK
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
2022-2023 eğitim 
öğretim yılında 
öğrencilere verilecek 
olan eğitim desteği 
başvuruları 31 Aralık 
2022 tarihinde 
sona erecek. Eğitim 
desteğinden faydalanmak 
isteyenler Büyükşehir 
Belediyesi’nin 444 48 01 
nolu çağrı merkezinden 
Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi 
Başkanlığına başvuruda 
bulunabiliyor.
- Bülten

Büyükşehir’den eğitime destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi eğitimin ve öğrencilerin yanında olmak 
için desteklerine devam ediyor. 

Zayi 
İş yerime ait 

AAD 941751-941800, AAK 704751-704800, 
VC 262401-262450, VO 539451-539500, 
YH 561151-561200, YR 265751-265800, 
UO 857451-857500, ZD 948201-948250, 

ZS 562151-562200 
numaralar arası 9 adet fatura

OV 025801-025850, 
OV 025851-025900 

numaralar arası 
2 adet parekende satış fişi

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Selahattin Ataalp – TC. No: 31408312068 
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Zihin işgalinden kurtu-
larak olaylara bakarsak 
herkesin gördüğün-
den çok farklı şeyleri 
görmeye başlarız. 
Elbette Demokrasiler 
de partiler ve ideolojil-
er olacaktır. Olmazsa 
olmazdır diyebiliriz 
ama her olaya par-
tizanca ve ideolojik 
değerlendirmeler ile 
bakılmaz. İdeolojiler 
beynimizi işgal ederse 
özgür düşünemeyiz. 
Hangi ideolojiyi ben-
imsemişsek o ideoloji-
nin çizdiği sınırlar ve 
kalıplara hapsolmuş 
bir vaziyette olaylara 
bakar ve gerçek sonuca 
ulaşamayız. İşte ben 
buna ZİHİN İŞGALİ 
diyorum. Önce bu 
zihin işgalinden kurtul-
malıyız. Zihin işgalin-
den kurtulmak ben-
imsediğin ideolojiden 
veya gönül verdiğin 
partiden vazgeçmek 
değildir. O ideolojiye 
ve partine gönül bağını 
kesmeden de zihin 
işgalinden kurtulup, 
olaylara SİYASET 
ÜSTÜ BAKABİLİR 
ve tavır alabilirsiniz. 
Atatürk’ün de ded-
iği gibi FİKRİ HÜR 
OLMAK milletimizin 
geleceği için çok önem-
li. Önceliğimiz ZİHİN 
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ 
KAZANMAK OLMA-
LIDIR. Türkiye kritik 
bir dönemeçte..
Yüz yıllık gelecek plan-
laması ve yeni dünya 
düzeninin kurulması 
mücadelesinin tam 
ortasında..
Türkiye’nin yüz yıl 
önce PETROL yatakları 
ile bağını kopararak 
ENERJİDEN UZAK-
LAŞTIRDILAR. 
Türkiye’yi enerjiye 
muhtaç hale getirdiler 
ve ülkemizin gelişmiş 

, milletinin zengin ol-
masının önüne geçtiler. 
Şimdi yine aynı şekilde 
yeni dünya düzeni ku-
rulurken ülkemizi EN-
ERJİ KAYNAKLAR-
INDAN MAHRUM 
ETMEYE ÇALIŞIY-
ORLAR. Bunu yap-
arken hakka, hukuka 
hiç riayet etmeden hatta 
kanunsuzca, haksızca  
eşkiyavari tavırlar ile 
TÜRK DEVLETİNİN 
ve MİLLETİNİN HAK-
LARINI GASPETM-
EYE ÇALIŞIYOR-
LAR.. Akdeniz, Suriye, 
Irak, Karabağ, Ermen-
istan, Karadeniz, Ege 
ve Yunanistan meselel-
erine objektif gözle 
bakar ve incelerseniz 
net bir şekilde yaşanan-
ları göreceksiniz… 
UNUTTUKLARI ve 
YANILDIKLARI bir 
şey var TÜRKİYE ve 
TÜRKLER  YÜZ YIL 
ÖNCEKİ TÜRKİYE 
ve TÜRKLER DEĞİL..  
Bir asır  öncesine göre 
daha güçlü ve etkiniz..
MİLLETÇE TEK 
SIKINTIMIZ ise aşırı 
derecede PARTİZAN-
CA davranır halde 
olmamız. İnşallah bunu 
da aşacağız ve ZİHNİ-
MİZİ ÖZGÜRLEŞTİ-
RECEĞİZ.. Ülkemiz de 
halkımız kimi seçerse 
seçsin başımızın tacıdır. 
Ülkemizin yönetiminde 
söz sahibi olmasının bir 
mahsuru yoktur. Bölücü 
parti dışında ki tüm 
partilerin ülkemiz de 
iktidar koltuğuna otur-
ması halkımız da sıkıntı 
yaratmaz..  O neden le 
derdim SİYASET hiç 
olmadı. Halkımız kimi 
seçerse baş tacıdır.. 
DERDİM ; Töremizin 
ve Dinimizin de emri 
olan BİRLİK, BERA-
BERLİK ve KARDEŞ-
LİK ortamının tesis 

edilmesidir. TÜRK BİR 
OLURSA, İRİ OLUR, 
İRİ OLURSA DİRİ 
OLUR, DİRİ OLURSA 
DA “DESTAN YA-
ZAR.”
YUNANLILARIN 
basına düşen açıklama-
larına bakarak söylüyo-
rum. EKİM ayı ve 
takip eden günler de 
SAVAŞ ÇIĞIRTKAN-
LIĞI yaparak SAVAŞ 
ÇIKACAĞINI ve 
TÜRK ORDUSUNU 
YENECEKLERİNİ 
söylüyorlar..
12 MİL UYGULAMA-
SI ÇOK YAKINDA 
YUNAN YETKİLİ-
LERİNCE AÇIKLA-
NACAĞI söyleniyor.. 
Bu TÜRKİYE için 
SAVAŞ sebebi deme-
ktir.. Yunan basının da 
yazanlar veya Yunan 
yetkililerin küstahça 
yaptıkları açıklamalar 
ve tavırlara bakarak 
“çarşambanın gelişi 
salıdan bellidir” di-
yoruz ve tedbir alın-
masının gerekliliğine 
inanıyoruz..
YUNANİSTAN , Al-
manlarca finans olarak 
ele geçirilmiş, ABD 
tarafından da askeri 
üsler ile tamamen işgal 
edilmiş bir ülkedir.. 
Yunanistan devleti 
adına konuşanlar asla 
Yunan devleti ve milleti 
adına konuşmuyorlar 
. ABD ve Almanya, 
Fransa hatta NATO adı-
na konuştuklarını bizler 
farkındayız…
TÜRKİYE ENERJİ 
KAYNAKLARI-
NA KAVUŞURSA 
“ KÜRESEL GÜÇ “ 
HALİNE GELİR. Tüm 
mesele bu. Bunu ön-
lemek veya ellerinden 
geldiğince geciktirmeye 
çalışıyorlar.. Bunu an-
layıp, milletçe üzer-
imize düşeni yapmak 
zorundayız. Çocuk-
larımızın ve torun-
larımızın kaderi bizim 
omuzlarımızdadır…

Sezgin Yıldırım

ZİHİN İŞGALİ

Toplanan atık 
yağlarla kazanılan 
tekerlekli sandalye 
Kahramanmaraş’ta 
ihtiyaç sahibi bir 
öğrenciye gönderildi. 
Ortaca Cengiz Topel 
İlkokulunda,  Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığının, 
“Sıfır Atık” ve “Temiz 
Çevre Engelsiz Hayat” 
projelerini destekleyen, 
“Ortaca’da Evimiz, 
Temiz Kalsın Çevremiz” 
adlı proje yürütülüyor. 
Proje kapsamında 
2018-2022 yıllarında 
3 bin 872 litre bitkisel 
atık yağ toplanarak geri 

dönüşüme gönderildi, 
6 adet tekerlekli çocuk 
sandalyesi kazanıldı. 
Kazanılan sandalyelerle 
4 özel çocuğun engelini 
aşmasına destek olundu. 
Kahramanmaraş 
Onikişubat ilçesi 
Dumlupınar Şehit Haşim 
Yenigül İlkokulunda bir 
öğrencinin tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı 
olduğu, Ortaca Cengiz 
Topel İlkokuluna iletildi. 
Çevreyi ve Yeşili 
Koruma Kulübü 
Danışman Öğretmeni 
Kamil Karakaş, çağrıyla 
ilgili olarak, Okul 
Müdürü Hamdi Kartal’I 

bilgilendirdi.
Müdürü Kartal’ın onayı 
ile minik öğrencinin 
ihtiyaç duyduğu 
tekerlekli çocuk 
sandalyesi, PTT kargoyla 
Dumlupınar Şehit Haşim 
Yenigül İlkokuluna 
gönderildi. Cengiz Topel 
İlkokulunu temsilen 
Okul Müdürü Hamdi 
Kartal, Öğretmenler 
Süleyman Baydur, Kamil 
Karakaş, öğrenciler 
Zeynep Baydur, Barış 
Dikduran, Ecem Altın 
ve Cemile Nisa Aybey 
hazır bulundu. Okul 
Müdürü Hamdi Kartal, 
evlerinde atık yağ 

biriktirerek, projelerini 
destekleyen Ortaca 
halkına ve gayretlerinden 
dolayı öğrencilerine 
teşekkür etti. Projeden 
sorumlu öğretmen Kamil 
Karakaş, “Ortaca’da 
Evimiz, Temiz Kalsın 
Çevremiz” projesiyle, 
evlerden atık yağ 
toplandığını ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
protokolü bulunan 
Deha Biodizel AŞ 
Fethiye Şubesine teslim 
edildiğini dile getirdi. 
Destekleri için Şube 
Müdürü Okyay Tirli’ye 
teşekkür etti.
- Berkay Göcekli

Cengiz Topelli öğrenciler 
kazandıkları yeni sandalyeyi 
Kahramanmaraş’a gönderdi

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri tarafından hayata geçirilen atık 
yağ projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Muğla’da 
Ticaret, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyet gösteren tarımsal 
amaçlı kooperatifleri bir 
araya getirerek tek bir 
çatı altında birleşmelerini 
sağlayacak güç birliğini 
kuruyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Muğla’da faaliyet 
gösteren kooperatiflerin 
en büyük eksikliğinin 
birlikte çalışmak 
olduğundan yola çıkarak 
kooperatifleri bir araya 
getirmek için çalışmalara 
başladı. Muğla’da 
faaliyet gösteren tarımsal 
kooperatiflerle bir araya 
gelerek birçoğundan 
görüş alan Büyükşehir 
Belediyesi, kooperatifleri 
fiyat dalgalanmalarından 
korumak, karlılığı 
arttırmak ve ürünlerini 
daha geniş kitlelere 

ulaştırabilmek için 
kooperatiflerle ortak 
karar alıp Tarımsal Güç 
Birliği’ni kurmak için 
çalışmalara başladı.
İki farklı Bakanlık 
denetiminde faaliyet 
gösteren tarımsal amaçlı 
kooperatifler, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde bir araya 
gelerek güçlerini 
birleştirme kararı aldı.
Oluşturulan bu güç 
birliğine iki farklı 
bakanlık altında çalışan 
tarımsal kalkınma, 
tarımsal üretim ve 
pazarlama, kadın girişimi 
üretimi ve işletme 
kooperatifleri gibi 
tarımsal faaliyet gösteren 
kooperatifler katılım 
sağlayabilecek.
İl genelinde faaliyet 
gösteren bu kooperatifler, 
oluşturulan bu güç 
birliği ile birbirlerinin 

ihtiyaçlarını görerek 
ortak satın alma 
yapabilecekler. Bu sayede 
alımlarda yaşanan fiyat 
dalgalanmalarından 
etkilenmeden daha uygun 
fiyatlara alım yapma 
imkânları doğacak. Girdi 
maliyetlerini düşüren 
kooperatifler satış ve 
pazarlamalarında da 
tüketicilere daha uygun 
fiyat verebilecekler. Tek 
bir çatı altında toplanan 
kooperatifler, oluşturulan 
bu organizasyon ile 
de ürünlerini daha 
uygun fiyata daha geniş 
kitlelere ulaştırabilecek 
ve kazançlarını arttırmış 
olacaklar. Muğla’da 
tüm kooperatiflerin bir 
araya getirilme projesi 
üzerinde uzun zamandır 
çalışıldığını söyleyen 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, tarım 

kenti olan Muğla’nın bu 
güç birliği ile üretimde, 
pazarda daha güçlü 
olacağını en önemlisi 
de hem Muğla’nın hem 
de üreten köylünün 
kazanacağını belirtti. 
Başkan Gürün; “Başat 
ürünleri, verimli 
toprakları ile Muğlamız 
çok önemli bir tarım 
kenti. Aynı zamanda 
birbirinden eşsiz 
güzellikteki ilçeleri ile 
de bir turizm kenti. Yerli 
ve yabancı misafirlere 
ev sahipliği yapan 
Muğla’mızda kıyısalda 
tüketilen birçok ürün 
ne yazık ki dışardan 
geliyor. Oysa Muğla 
zeytinyağı, bal, et, süt 
gibi ürünler bakımında 
yörenin ve ülkemizin 
en kaliteli ürünlerini 
üretiyor. Birçok üretim 
kooperatifi imkânları 
doğrultusunda bu büyük 

pazara yeteri kadar mal 
sağlayamıyor ve ürünler 
komşu şehirlerimizden 
tedarik ediliyor. 
Tarımsal üretimde 
kooperatiflerimizi tek 
çatı altında toplayarak 
hem Muğla’mız hem 
de ülkemiz için büyük 
yarar getirecek bir 
projeyi hayata geçirmiş 
olacağız. Güçlerini tek 
çatı altında birleştiren 
kooperatiflerimiz 
büyük bir güvenle fiyat 
dalgalanmalarından 
etkilenmeden, ürettikleri 
ürünlerin hak ettiği 
değerde alıcıya 
ulaştıracak. Zaman 
içerisinde markalaşma ile 
de Muğla’mızın bereketli 
topraklarının kaliteli 
ürünleri tüm Türkiye’de 
alıcısıyla buluşacak. 
Muğla ve üreten 
köylümüz kazanacak.” 
dedi. - Bülten

Kooperatifler 
tek çatı altında 

toplanıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımda 
ortak hedefleri için tüm kooperatifleri 
bir çatı altında toplayacak “Tarımsal 
Güç Birliği” projesini hayata geçiriyor. 
Proje sayesinde kooperatifler, ürünlerini 
daha uygun fiyata, daha geniş kitlelere 
ulaştırabilecek ve çiftçilerin kazancı 
artacak.
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Atık Getirme Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İ KN    :2022/1095071
1 -İ da re nin
 a) Adı    :ORTACA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :252.2825049 - 252.2825016
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su ya pım işi nin
 a) Adı    :Atık Getirme Merkezi
b) Niteliği, türü ve miktarı :41 m² İdari Bina ve 250 m² Çelik Çatılı Atık Depolama Alanı Yapımı  
     ile Bahçe Duvarı Yapımı ve 750 m² Beton Parketaşı ile Düzenleme  
     Yapılması
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Ya pı la ca ğı/teslim edileceği 
yer    :  Muğla İli Ortaca İlçesi Karaburun Mahallesi 1013 Ada 1 Nolu Parsel
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İha le nin
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati   :04.11.2022 - 15:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı R. Gazetede yayınlanan “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde 
yer alan B/III. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1711419Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORTACA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Muharrem 
Kasapoğlu’nun Muğla 
programına katıldı. 
Başkan Uzundemir, 
burada imzaladığı 
protokoller ile ilçeye yeni 
eserler kazandırılacağını 
kaydetti. Gençlik ve 
Spor Bakanı Muharrem 
Kasapoğlu’nun 
Muğla’daki programına 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir de 
katıldı. Programda, 

Bakan Kasapoğlu ile 
bir araya gelen Başkan 
Uzundemir, Ortaca’ya 
yapılması planlanan 
yeni yatırımlar ile 
ilgili görüşme yaptı. 
Başkan Uzundemir, 
“Belediyemiz çalışıyor, 
Ortacamız asırlık eserler 
kazanıyor. Gençlik ve 
Spor Bakanımız Dr. 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun Muğla 
ziyaretinde Ortacamıza 
yeni eserler kazandırma 
yolunda protokoller 
imzaladık. İlçemize 

hayırlı uğurlu olsun.” 
dedi. - Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir; 
“Ortacamız asırlık 
eserler kazanıyor”

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ilçeye kazandırılması 
amaçlanan yeni tesisler için protokol imzaladı. 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir sporun 
her alanına verdikleri 
önem nedeniyle Ortaca 
halkının hizmetine yeni 
tesisler kazandırmak için 
çalıştıklarını açıkladı. 
Başkan Uzundemir, 
“Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı 
ve Ortaca Belediyesi 
arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde 
ilçemiz Karaburun 
Mahallesi Turgut Reis 
Caddesi ile 552 Sokak 
üzerinde, mülkiyeti 

belediyemize ait olan 
alanda 4 adet toprak 
tenis kortu ve hizmet 
binası yapımı ile ilgili 
proje çalışması başlattık. 
Tesisimiz en kısa 
zamanda halkımızın 
hizmetine sunulacak.” 
dedi. - Berkay Göcekli

Ortaca’ya 4 adet tenis kortu
Ortaca’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı ile Ortaca Belediyesi arasında imzalanan protokol ile 
Karaburun mahallesinde 4 adet tenis kortu sahası yapılacak.

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...
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1000 kVa Beton Köşk ve Enerji Nakil Hattı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İ KN    :2022/1110085
1 -İ da re nin
 a) Adı    :ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :252.2825049 - 252.2825016
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su ya pım işi nin
 a) Adı    :1000 kVa Beton Köşk ve Enerji Nakil Hattı
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet 1000 kVa Beton Trafo Köşkü ve 20 Direkli 1.177 m. 
     Enerji Nakil Hattı Yapımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Ya pı la ca ğı/teslim edileceği 
yer    :  Muğla İli Ortaca İlçesi Ekşiliyurt Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İha le nin
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati   :07.11.2022 - 15:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı R. Gazetede yayınlanan “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde 
yer alan D/III. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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Gençlik ve Spor 
Yatırımları Protokol 
Töreni Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun 
katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. Törende 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem 
ile bir araya gelen 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Dalaman için 

4 Adet Tenis Kortu, 4 
Adet Halı saha, 1 Adet 
Gençlik Merkezi için 
protokol imzalandığı 
bildirildi.
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş;” Gençlik 
ve Spor Yatırımları 
Protokol Töreni Gençlik 
ve Spor Bakanımız Dr. 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun 
katılımlarıyla 

gerçekleştirildi.  
Bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu 
ile imzalanan protokol 
de ilçemize 4 Adet Tenis 
Kortu, 4 Adet Halı saha,1 
Adet Gençlik Merkezi 
hayırlı olsun. Sayın 
bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na 
ilçemize vermiş olduğu 
desteklerden dolayı 
teşekkür ederiz,” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Başkan Karakuş, 
Dalaman’a yeni 

tesisler için imza attı
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya 
gelerek ilçeye yeni tesisler için protokol imzaladı.  

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...

Ege ile Akdeniz’in 
buluştuğu, muhteşem 
doğasıyla, iklimiyle, 
kadim tarihiyle, pek çok 
medeniyete ait tarihi ve 
kültürel değerleriyle öne 
çıkan, sağlık turizminde 
küresel bir marka şehir 
olmayı hedefleyen 
Muğla’da Kamu özel 
sektör iş birliğinde 
devam eden sağlık 
turizminin geliştirilmesi 
çalışmalarının 
değerlendirildiği, 
ilerleyen aylarda 
yapılacak çalışmaların 
planlandığı Muğla 
Sağlık Turizmi toplantısı 
Vali Orhan Tavlı 
başkanlığında yapıldı.
Muğla Valiliği 
Proje Destek Ofisi 
Koordinatörü Dr. 
Ahmet Esen sunum 
eşliğinde ilimizde 
sağlık turizminin 
geliştirilmesine yönelik 
yapılan çalışmalar ve 
ilimizin temsil edildiği, 
katılımcıların da yoğun 
ilgi gösterdiği 23-26 
Haziran tarihlerinde 
Azerbaycan’da yapılan 

Hestourex 4. Dünya 
Sağlık Turizmi 
Fuarındaki çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.
Muğla İl Sağlık 
Müdürlüğü Sağlık 
Turizmi Sorumlusu 
Dr. Ecz. Sabiha Alper 
ilimizin Uluslararası 
Sağlık Turizmi ve 
Turistin sağlığı 
istatistikleri ile 
Sağlık Bakanlığının 
yürüttüğü Sağlık 
Turizmi çalışmaları 
hakkında sunum yaptı. 
Muğla’daki sağlık 
turizmi potansiyelinin 
geliştirilmesi, ilin turizm 
portföyüne kitlesel ve 
organize biçimde sağlık 
turisti kazandırılması, 
Sağlık turizmi yetki 

belgesine sahip olan 
kuruluş sayısının 
arttırılması çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
belirten Vali Orhan 
Tavlı Muğla’nın sağlık 
turizminde küresel bir 
marka şehir olmasının 
hedeflendiğini söyledi.
Vali Tavlı Muğla’da 
4 Devlet Hastanesi, 
8 Özel Hastane, 1 
Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi, 17 Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği, 
9 Muayenehane, 1 Tıp 
merkezi, 4 aracı kuruluş 
olmak üzere toplam 44 
adet sağlık turizmi yetki 
belgesine sahip sağlık 
kurum ve kuruluşu 
olduğunu açıkladı.
- Bülten

Muğla’da Sağlık Turizmi 
çalışmaları hızlanıyor
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“Dezenformasyonla 
Mücadele Düzenleme-
si” olarak da bilinen 
Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair 
Kanun, 18.10.2022 
tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Bu haftaki 
yazımızda da hem 
mecliste hem de akade-
mik çevrelerde çokça 
tartışılan bu düzen-
lemenin kapsamına 
değineceğiz.
Dezenformasyon Yasası 
40 maddeden oluş-
makta olup bu kanun 
kapsamında internet 
medyası mensuplarının 
da basın kartı alması, 
internet haber siteler-
inin künye bilgilerine 
yer vermesi, resmi ilan 
ve reklamların internet 
haber sitelerinde pay-
laşılabilmesi, çocuk-
ların maruz kalmaması 
gereken görüntü, yazı, 
ses vb. içeriklerden 
korunması, haber 
içeriklerinin saklan-
ması, sosyal medya 
platformlarını BTK’nın 
denetlemesi gibi pek 
çok husus ele alınmıştır.
Kanun kapsamında 
en çok dikkat çeken 
ve eleştirilerin hedefi 
olan düzenleme ise 
“Halkı yanıltıcı bilgiyi 
alenen yayma” suçunu 
düzenleyen 29. mad-
dedir. Buna göre, sırf 
halk arasında endişe, 
korku veya panik yarat-
mak saikiyle, ülkenin 
iç ve dış güvenliği, 

kamu düzeni ve genel 
sağlığı ile ilgili gerçeğe 
aykırı bir bilgiyi, 
kamu barışını boz-
maya elverişli şekilde 
alenen yayan kims-
enin, 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılacağı; suçun 
gerçek kimliğini gizley-
erek veya bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde, bir-
inci fıkraya göre verilen 
cezanın yarı oranında 
artırılacağı kaleme 
alınmıştır.
Görüldüğü üzere, bu 
kanun kapsamında 
yalan haber yayma 
ile ilgili Türk Ceza 
Kanunu’na yeni bir suç 
eklenmiştir. Yalan haber 
yayma ile ilgili bu yeni 
suç düzenlemesi ise suç 
tipinin belirsiz olduğu, 
bu durumun da başlı 
başına suçta ve ceza-
da kanunilik ilkesini 
zedelediği gerekçesiyle 
eleştirilmiştir. 
Mecliste de çok 
tartışılan “Halkı 
yanıltıcı bilgiyi alenen 
yayma” suçunu 
düzenleyen 29. 
madde herhangi bir 
değişikliğe uğramadan 
kabul edilmiştir. Basına 
yansıyan haberlerden 
ise bu maddenin iptali 
için Anayasa Mahkeme-
si’ne gidildiği anlaşıl-
makta olup konuyla 
ilgili gözler Anayasa 
Mahkemesi’ne çevrilm-
iş durumdadır. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

DEZENFORMASYON YASASI 
RESMİ GAZETEDE

YAYIMLANDI

Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın komite 
seçimlerinin galibi 
‘Güçbirliği’ adı altında 
seçimlere giren Mavi 
liste oldu. Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
komite seçimlerinin 
galibi ‘Güçbirliği’ adı 
altında seçimlere giren 
Mavi liste oldu.
Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) 2022-
2026 dönemi organ 
seçimleri MUTSO 
hizmet binasında 
gerçekleştirildi. 17 

komite temsilcilerinin 
belirlendiği seçime 
‘Güçbirlği’ adı altında 
giren ve önceki 
dönem başkanı Bülent 
Karakuş’un Mavi listesi 
kazandı. Beyaz listede 
seçime giren mevcut 
başkan Mustafa Ercan 
kendi komitesinden 
10 oy farkla çıkamadı. 
Mavi listede seçime 
giren Bülent Karakuş 
17 komitenin tamamını 
alarak seçimlerin galibi 
oldu. 
- Tuncay Karaçelik

MUTSO seçimlerini 
Mavi liste kazandı

Gençlik merkezi açılışı 
için Köyceğiz’e gelen 
Bakan Kasapoğlu, ilçeye 
kazandırılan yeni tesisin 
hayırlı olmasını dileyerek 
açılış kurdelesini kesti. 
Bakan Kasapoğlu, 
yaptığı konuşmada, 
gençlik ve spor 
yatırımlarının Muğla 
ve ilçelerine hayırlı 
olmasını diledi.
Bakan Kasapoğlu, 
Köyceğiz’in spor 
anlamında parladığını, 
hentbol takımı olan 
ilçede kürek sporunun da 
yapıldığını aktardı. 
Bakan Kasapoğlu, 
“Bu doğa harikası 
gölümüzde sadece 
bu yaz Avrupa’dan 8 
ülkenin takımı kamp 
için gelmiş. Diyoruz ya 
‘Spor turizmi, marka 
şehir’ diye. Muğla’mızın 
her bir ilçesi bu 
noktada spor turizmi 
adına kazandırdığımız 
tesislerle netice olarak 
büyük bir katma değeri 
ortaya koymaktadır. 
Bu tabloda her şeyden 
önce inanç, emek, gurur, 
çalışma vardır. Çünkü 
sadece coğrafi koşullar, 
rabbimizin bahşettiği 
imkanlar, elbette her 
biri birbirinden değerli 
ama bunun için oraya 

emek vermeniz lazım. 
Oraya eser bırakmanız 
için çalışmanız lazım 
ve bu koşulları, güzel 
zenginliği, bu nimeti 
teknik anlamda 
desteklemeniz lazım. 
İşte potansiyel 
bu doğrultudaki 
çalışmalarla, yeni 
teknik çabalarla açığa 
çıkabiliyor. Allah’a 
şükürler olsun. Bizler 
hep birlikte el ele verdik. 
İşte burada herkes var.” 
dedi. Bakan Kasapoğlu 
konuşmasını şu sözlerler 
sürdürdü;  “Bu tesisleri 
inançla, emekle, alın 
teriyle, özveriyle 
üreterek, çalışarak 
değerli milletimizi, 
aziz halkımızı bahtiyar 
kılmak bizler için bir 
boyun borcudur. Bir 
vazifedir, bir gurur 
vesilesidir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
liderliğiyle, büyük 
destekleriyle, engin 
vizyonuyla Türkiye’yi 
bir baştan diğer 
uca kadar sevgiyle, 
muhabbetle, ilimle, 
bilimle, sanatla, 
sporla kuşatan gençlik 
merkezlerimizin yeni 
bir halkasını, en yenisini 
sizlerle buluşturuyoruz. 
Bu güzel merkezimizde, 

bilginizi, tecrübenizi 
elbette arttıracaksınız. 
Yeni arkadaşlıklar, 
yeni dostluklar 
kazanacaksınız. Ve tabi 
ki büyük imkanları 
inşallah hep birlikte daha 
yukarı noktalara daha 
ilerilere taşıyacaksınız. 
Teknolojiden edebiyata, 
el sanatlarından dil 
atölyelerine kadar çok 
geniş bir yelpazeyi 
burada hizmet olarak, 
öncelikli olarak 
gençlerimize ve tüm 
Köyceğiz halkı için 
sunuyoruz. Ben pek çok 
gencimizin burada kendi 
hikayesini yazmaya 
başlayacağını, hayallere 
doğru adımlarını 

büyütebileceğini 
düşünüyorum. 
Köyceğiz’de, diğer 
ilçelerimizde Türkiye’nin 
dört bir yanında 
şampiyonlarımız var. 
Bu ülkenin gururu olan, 
sevinci olan gençler 
yetişiyor, yetişecek. 
Ben hem gençlik 
merkezimizden hem de 
biraz sonra gençlerimizle 
sporcularımızla 
buluşacağımız Köyceğiz 
Spor Salonundan 
yeni yıldızların, 
yeni şampiyonların 
yetişeceğine 
gönülden inanıyorum. 
Kadın odaklı spor 
politikamızla, genciyle 
kadınıyla tüm toplumu 

spor tesislerimize, 
gençlik yatırımlarımıza 
ve bu yatırımları, bu 
imkanları dolu dolu 
değerlendirmeye, 7 
gün 24 saat hizmet 
politikamızın 
gereği olarak tüm 
imkanlarımızın 
milletimizin 85 
milyonun, Türkiye’nin 
her bir karışından 
herkesin emrinde 
olduğunu özellikle 
vurguluyorum. 
Tesislerimize davetimizi 
de yineliyorum.” 
Kasapoğlu, 
konuşmasının ardından 
Köyceğiz Spor 
Salonu’nun da açılışını 
yaptı. - Cihat Cura

Köyceğiz Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı
Köyceğiz Gençlik Merkezi ve Yeni Kapalı Spor Salonu’nun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu yaptı. Köyceğiz’e gelen Bakan Kasapoğlu’nu protokol üyeleri, partililer ve vatandaşlar 
karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Köyceğiz Gençlik Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla’nın tüm 
ilçelerinde gençliğe dair pek çok çalışmaları olduğunu söyledi. 

Bölgesel Amatör Lig 9. 
Grup ekiplerinden Ermaş 
Muğlaspor, transfer 
döneminin kapanmasına 
sayılı günler kala transfer 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Lige istediği şekilde 
başlayamayan ve ilk iki 
haftayı mağlubiyetle 
kapatan yeşil-beyazlılar, 
orta sahasını üç 
isimle güçlendirdi. 
Ermaş Muğlaspor, 
geçtiğimiz sezon 
Arguvan Belediyespor 
ile şampiyonluk 
yaşayan 30 yaşındaki 
sağ kanat oyuncusu 
Güven Gürsoy’u, Çiğli 
Belediyespor’dan 27 
yaşındaki ön libero 
Hasan Güvendik ve 
Güroymakspor’dan 
21 yaşındaki sol kanat 
oyuncusu Hasan İhmal’İ 
kadrosuna dahil etti. 
ŞAMPİYON 
İMZAYI ATTI

Futbola Malatyaspor 
altyapısında başlayan ve 
burada profesyonelliğe 
adım atan Güven 
Gürsoy, daha sonra 
Beşiktaş’a transfer 
oldu. Kariyerinde 
sırasıyla Van BBSK, 
Fatih Karagümrük, 
Sakaryaspor, 
Kırıkhanspor, Karaköprü 
Belediyespor ve Nazilli 
Belediyespor formalarını 
giydi. Kariyerinde 1. 
Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de 
toplamda 172 maça çıktı 
ve 9 gol attı.
Geçtiğimiz sezon 
Arguvan Belediyespor’da 
3. Lig’e yükselme 
heyecanı yaşayan 
tecrübeli futbolcu, 17 
maçta forma giydi ve 4 
gol kaydetti.
YEŞİL-BEYAZLILARA 
ÇİĞLİ’DEN TAKVİYE
Ermaş Muğlaspor, 
son olarak Çiğli 

Belediyespor forması 
giyen 27 yaşındaki ön 
libero Hasan Güvendik’i 
kadrosuna dahil etti.
Futbola Karşıyaka 
altyapısında başlayan 
Hasan Güvendik, Çiğli 
Belediyespor, Menemen 
FK, Şile Yıldızspor, 
Ortaca Belediyespor 
ve Kahramanmaraş 
Kurtuluşspor 
formalarını terletti. 
Şile Yıldızspor forması 
altında profesyonel 
olarak 23 maçta forma 
giyen Güvendik, 
2020 yılında Ortaca 
Belediyespor formasıyla 
amatöre dönüş yaptı. 
Geçtiğimiz sezon 
Güroymaskpor forması 
giyen 21 yaşındaki kanat 
oyuncusu Hasan İhmal 
ise BAL’da 17 maça 
çıkan genç futbolcu 1 gol 
kaydetti. 
-Berkay Göcekli

Ermaş Muğlaspor’dan Orta Sahaya Üç Takviye Birden 50 ton gübre ambalajını 
imha edecek atık 

projesinde coşkulu kutlama
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
tarafından Gübre 
Ürünleri Ambalaj 
Atıklarının Toplanması 
ve Bertarafı projesinin 
tanıtımı için düzenlenen 
etkinlikte konuşan İl 
Tarım Müdür Barış 
Saylak, 13 ilçede 456 
noktada hayata geçirilen 
projeyle şimdiye kadar 
8 ton atık topladıklarını 
söyledi. Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 
destekleriyle 
gerçekleştirdikleri 
projeye 2,3 milyon liralık 
yatırım yaptıklarını 
söyleyen Saylak, “Bu 
çalışma ile 50 ton 
atığı çevreye zarar 
vermeden bertaraf 
etmeyi hedefliyoruz” 
dedi. Saylak, ayrıca tüm 
kadın üreticilerin Dünya 
Kadın Çiftçiler Günü’nü 
de kutladı. Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi AKM 15 
Şehitleri Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
programla ‘Bitki 
Koruma Ürünleri ve 
Gübre Ürünleri Ambalaj 

Atıklarının Toplanması 
ve Bertarafı’ projesinin 
tanıtımı ile ‘Dünya Gıda 
Günü’ ve ‘Dünya Kadın 
Çiftçiler Günü’ kutlama 
etkinlikleri bir arada 
gerçekleştirildi. Doğa ve 
çevre programcısı Güven 
İslamoğlu’nun çevre 
konulu söyleşisi yoğun 
ilgi gördü. Etkinlikte 
açılış konuşmasını 
üreticiler adına Asiye 
Güldür yaptı. Kadın 
çiftçilerin günün 
kutlayan Güldür, israfa 
değinerek tasarrufla çok 
insanın doyurabileceğine 
değindi. Bertaraf 
Projesine de aktif 
olarak destek olduğuna 
değinerek üreticileri 
duyarlı olmaya davet etti. 
İl Müdürü Barış Saylak, 
2,3 milyon lira yatırım 
yaptıkları Bitki Koruma 
Ürünleri ve Gübre 
Ürünleri Ambalaj 
Atıklarının Toplanması 
ve Bertarafı Projesi’nin 
13 ilçede 456 noktayı 
kapsadığını söyledi. 
- Bülten
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