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*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
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* * * *  PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK KAMERASI 4 DÜKKAN 1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
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Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

Ortaca Belediyesinden toplu açılış töreni
Ortaca Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında toplu açılış töreni gerçekleştirdi.

Ortaca Belediyesi 
Başkanı Alim 
Uzundemir, 18 ayrı 
projede yaklaşık 200 
milyon lira tutarındaki 
hizmetlerin açılışını 
halkla birlikte yaptı. 
Ortaca Ahmet Ateş 
Stadında gerçekleştirilen 
açılış törenine protokol 
üyelerinin yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Cumhuriyet’in 
kuruluşunun 99. yılı 
dolayısıyla saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile 
başlayan açılış töreni ve 
etkinliklerin finalinde 
sahne alan Ünlü Sanatçı 
Ahmet Şafak davetlileri 
coşturdu. Herkesin 
ellerinde Türk Bayrakları 
ile sanatçıya eşlik 
ettiği program gecenin 

ilerleyen saatlerine 
kadar devam etti. Ortaca 
Belediyesi sanat müziği 
korosunun konseri ile 
başlayan gecede Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, başta spor 
kompleksi halindeki 
yarı olimpik yüzme 
havuzu olmak üzere 
spor sahası, sosyal 
alanlar, alt ve üst yapı 
yatırımları olmak üzere 
göreve geldiği günden bu 
yana yaptığı hizmetleri 
aktardı. Tek gayesinin 
halka en iyi hizmeti 
sunmak olduğunu 
belirten Başkan Alim 
Uzundemir, özellikle 
gençlerin önümüzdeki 
süreçte yapılan 
hizmetlerin kıymetini 
daha iyi anlayacağını 
belirtti. -3

DALAMAN BELEDIYE BAŞKANI 
MUHAMMET KARAKUŞ;

‘Projelerimiz devam ediyor’
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet 
Karakuş, Demet Akalın konserinde 
ilçedeki projelerle ilgili açıklama yaptı.
Başkan Karakuş; 
“Her yeriyle farklı 
özelliklerini içinde 
barındıran güzel 
ilçemizin güzel 
insanları her zaman 
en güzeline layıktır. 
Bizde sosyal yaşamı 
hareketlendirecek 
insanların daha 

mutlu olmalarını 
sağlayacak yatırımları 
her geçen gün bir 
yenisini daha ekleyerek 
yolumuza kararlılıkla 
devam ediyoruz. 
Seçim vaatlerinde 
verdiğimiz tüm sözleri 
yavaş yavaş harekete 
geçiriyoruz.”-3

Ortaca’da “Orman Okulu” projesi
Yurt dışı eğitimleri tamamlandıktan 
sonra Viyana’dan ilçeye gelen 
Avusturyalı 3 Orman Okulu uzmanı 
Ortaca Orman Okulu öğretmenleri 
ile 30 saatlik uygulamalı saha 
çalışması yaptı. -7

CHP Ortaca’dan 
Cumhuriyet Balosu

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Ortaca 
İlçe Başkanlığı 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramının 

99’uncu yıldönümü 
dolayısıyla 
“Cumhuriyet balosu” 
düzenlendi. -4

Ortaca 3 puanı 3 golle aldı

Süper Amatör Lig’de 
mücadele eden Ortaca 
Belediyespor, 
ligin 2.haftasında 

ağırladığı Dalyanspor’u 
3-0 mağlup ederek, 
3 puanın sahibi 
oldu. -5

Deniz kaplumbağaları 
özgürlüğe kulaç attı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı öncülüğünde 
başlatılan proje 
kapsamında İztuzu 
Plajı’nda aralarında 
tedavisi tamamlanan, 
uydu cihazı takılan 
ve kuluçka dönemini 
tamamlayan yavru 
deniz kaplumbağaları 
da olmak üzere 10 deniz 
kaplumbağası denize 
bırakıldı. -7



Omurilik,beynimizin 
alt tarafında omuri-
lik soğanı dediğimiz 
beyinciğin altından 
başlayıp kuyruk 
sokumuna kadar 
uzanan,omurilik 
kanalı içerisinde yer 
alan sinir lifleri toplu-
luluğudur.Buradan 
tüm kaslarımıza iletiler 
gider. Yani kollarımızı 
bacaklarımızı 
oynatabildiğimiz 
kaslarımıza 
‘Çalış!’emrini veren 
omuriliğimizdir.
Omurilik felci,omu-
riliğin kas gücünün ve 
duyu fonksiyonlarının 
kaybı olarak tanımla-
nabilir.Ancak sadece 

kas ve duyu kaybı ile 
sınırlı olmayıp aynı 
zamanda otonomik 
fonksiyonlar adı verilen 
kişinin kendi iradesinin 
dışında çalışan 
fonksiyonlarının da 
etkilenmesi 
söz konusudur.
Özetle omuriliğin 
herhangi bir sebeple 
örneğin travmalar,-
yaralanmalar,sinir 
dokusunun hastalıkları,
tümörler,
kanama,
enfeksiyonlar 
sonucu gelişebilecek 
hasarlanmalar sonucu 
oluşan klinik tabloya 
omurilik felci 
denmektedir.

Fizyoterapist Eda Akcabel
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Kilo almak dışarıdan 
bakıldığında çok kolay 
görülse de en az kilo ver-
mek kadar zordur. Hatta 
yapılan araştırmalar kilo 
alma sürecinin daha zor 
olduğunu gösteriyor.Me-
tabolizması hızlı çalışan 
bireylerde ve iştahsızlık 
sorunu olan bireylerde 
kilo alma çok daha 
zor olabilir.Bu hafta 
size sağlıklı kilo alma 
önerilerinde bulunmak 
istiyorum:
•Güne sıkı bir kahvaltıy-
la başlayın: Mutlaka 
güne yüksek kalorili ve 
proteinli bir kahvaltıyla 
başlayın. Mesela; yu-
murtayı haşlamak yerine 
az yağlı bol peynirli bir 

omlet yaparak tükete-
bilirsiniz. Aynı zamanda 
kahvaltınıza tereyağı, 
pekmez, bal, fıstık ezme-
si ve kuruyemişler gibi 
yüksek kalorili besinleri 
de ekleyin.
•Meyve tüketimi yerine 
meyvelerin suyunu 
tüketmeye çalışın:İster 
kahvaltı da ister ara 
öğünlerde taze sıkılmış 
meyve suyu tüketmeye 
çalışın.Bu şekilde 3-5 
porsiyon meyveyi 1 
öğünde suyunu sıkarak 
tüketebilirsiniz.
•Sigara içiyorsanız 
sigarayı bırakmaya 
çalışın:Hem genel 
sağlığınız için hem 
de kilo almayı kolay-

laştırmak  için sigarayı 
bırakmanız iyi bir adım 
olacaktır.Sigara hem 
iştahınızı kapatır hem de 
içeriğindeki nikotin ned-
eniyle metabolizmanızı 
hızlandırır.
•Öğünlerinizi atla-
mayın:Kilo almak istey-
en fakat başarısız olan 
bireylerde öğünlerde 
düzensizlikler gözlenir.
Bunun için 3 ana ve 3 
ara öğün olmak üzere 6 
öğün beslenmeye çalışın.
Öğünlerde tükettiğiniz 
besinlerin küçük por-
siyonlarının hem besin 
hem de kalori açısından 
zengin olması sağlıklı 
kilo alımına katkı sağlar. 
Örneğin; ara öğünlerde 
süt+ taze meyve+ bal+ 
bademden oluşan bir 
smotthie hazırlayarak 
tüketebilirsiniz.
•Yemeğinin yanında 
içecek tüketmeyin:Ye-

meğe başlamadan önden 
çorba içmek,yemek 
yanında su içmek ya da 
kola gibi asitli içecekleri 
tüketmeniz sizi erkenden 
doygunluğa ulaştırır.Bu 
şekilde asıl alacağınız 
kalorinin önüne geçer.Bu 
yüzden sıvı tüketiminizi 
yemekten 35-40 dakika 
önce veya sonra yapma-
ya çalışın.
•Elinizin altında 
kuru meyveler ve 
kuruyemişler bu-
lundurun:Hem kuru 
meyveler hem de ku-
ruyemişler(badem,Antep 
fıstığı,ceviz,fındık..) hem 
vitamin hem mineral 
hem de enerji deposu.
Bu yüzden beslenme-
nize kuruyemiş ve kuru 
meyveleri ekleyerek kilo 
almanıza destek olabil-
irsiniz.
•Salatalarınızı zengin-
leştirin:Salatalarınızı 

zeytinyağı,avoka-
do,haşlanmış yumur-
ta,ton balığı ekleyerek 
kalorili hale getirebilir-
siniz. 
•Bir ara öğününüzde 
sütlü tatlılara yer 
açın:Sütlü tatlılar hem 
protein hem kalsiyum 
hem de enerji içeriği-
yle kilo almanıza katkı 
sağlar.Bunun için bir ara 
öğününüze sütlü bir tatlı 
ekleyin.Üzerine Antep 
fıstığı,fındık,ceviz gibi 
yağlı tohumları ekley-
erek ekstra kalori daha 
sağlayabilirsiniz.
 Unutmayın; sağlıklı 
beslenme ve diyet kişiye 
özeldir.Bunun için bir 
uzman yardımıyla 
sağlıklı kilo alımı plan-
lanmalıdır.

SAĞLIKLI KİLO ALMA ÖNERİLERİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı Dalaman Tarım 
İşletmesi Müdürlüğü 
narenciye satış ihalesi 
düzenleyecek. Basın 
İlan Kurumu ilan 
portalı ilan.gov.
tr internet sitesinde 
yayınlanan ilana göre; 
İşletme’nin 2022 yılı 
üretimi tahmini 2.485 

ton portakal ve 1.150 
ton greyfurt olmak 
üzere toplam 3.770 
ton muhtelif narenciye 
mahsulü tofur olarak 
partiler halinde 
satılacak. İhale 10 
Kasım 2022 Perşembe 
günü saat 14.00’te 
Tarım İşletmesi ihale 
salonunda yapılacak.
- Mehmet Bozkır

TİGEM’den Narenciye 
satış ihalesi

Ortaca Demokrasi ve 
Şehitler Meydanında 
bir araya gelen eğitim 
emekçileri; “Eğitim 
emekçileri, kariyer 
basamakları sınavının 
iptali, Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’nun 
yeniden düzenlenmesi, 
yoksulluk sınırı 
üzerinde bir ücret 
artışı, güvenceli iş, 
kamusal ve demokratik 
eğitim mücadelesini 
sürdürmeye kararlılıkla 
devam edecektir. 
Birlikte Güçlüyüz 
Birlikte Başaracağız.” 
açıklamasında bulundu. 
Yapılan ortak basın 
açıklaması şu şekilde; 
“Öğretmenlik zaten bir 
uzmanlık mesleğidir 
dedik. “Her öğretmen 
uzmandır, diploması da 
uzmanlık belgesidir. Siz 
kendi diplomalarınıza 
bakın” dedik. “Teslim 
edilmesi gereken 
haklarımızı yeni ve 
keyfi şartlara bağlayan, 
ezbere dayalı bir sınav 
sonucunda bizi yeni 
sıfatlarla ayrıştıracak 
olan, okullarda çalışma 
barışını bozacak ve 
öğretmenin mesai saat 
dışındaki vaktini de 
gasp etmeye niyetli bu 
kanun, sadece eğitim 
emekçileri açısından 
değil, tüm eğitim sistemi 
açısından büyük bir 
tehdittir” dedik. Fakat, 
hükümet bu konuda 
geri adım atmayacağını 
gösterdi. Şimdi biz de 
haklı mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğimizi 
gösteriyoruz! Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
çağrımız; kariyer 
basamakları sınavını 
yapmaması ve 
Öğretmenlik Meslek 

Kanunu’nu bütün 
sonuçlarıyla birlikte 
derhal iptal etmesidir. 
Eğitim sendikalarının 
ortak sesi duyulmalı, 
yapılan yanlıştan 
çok geç olmadan 
geri dönülmelidir. 
Öğretmenlerin 
mesleki birikimini ve 
niteliğini yok sayan 
kariyer basamakları 
uygulamasının 
öğretmenlik mesleğinin 
saygınlığını daha da 
düşürmesine karşı hiçbir 
eğitim emekçisinin, 
eğitim alanında örgütlü 
hiçbir sendikanın 
sessiz ve tepkisiz 
kalması beklenemez. 
Bugün ülkemizin her 
tarafında, Türkiye 
sendikal mücadele 
tarihinde neredeyse 
benzeri olmayan bir 
ortak duruş birlikteliği 
oluşturulmuştur. Bugün 
14 eğitim sendikası 
olarak üretimden gelen 
gücümüzü kullanacak, iş 
bırakarak kararlılığımızı 
gösterecek, “ders 
vereceğiz”  Taleplerimiz 
çok açık: Bizler, 19 
kasım 2022 tarihinde 
yapılacak kariyer 
basamakları sınavının 
iptal edilmesini, 
öğretmenlik meslek 
kanunu’nun, TBMM’de 
yeniden ivedilikle 
ele alınarak yeni bir 
meslek kanununun tüm 
eğitim sendikalarının 
ve öğretmenlerin 
görüşleri alınarak 
düzenlenmesi için bugün 
iş bırakıyoruz. bizler, 
eğitim-öğretim yılına 
hazırlık ödeneğinin 
ayrım gözetmeksizin 
tüm eğitim emekçilerine 
bir maaş tutarında 
ödenmesi için bugün iş 

bırakıyoruz. bizler, kamu 
emekçilerinin yoksulluk 
sınırının üzerinde 
bir ücret alması için 
bugün iş bırakıyoruz. 
bizler, 3600 ek gösterge 
düzenlemesinin eksik 
olduğunu görüyoruz ve 
1. dereceye gelmiş tüm 
kamu emekçilerine 3600 
ek gösterge verilmesi için 
bugün iş bırakıyoruz. 
Ataması yapılmayan ve 
bu nedenle özel sektör 
eğitim kurumlarında 
köle gibi çalıştırılan  
öğretmenlerin de insan 
onuruna yaraşır hak ve 
ücrete ulaşmaları için iş 
bırakıyoruz. bizler, eşit 
işe eşit ücret ilkesine 
uygun olarak farklı ücret 
ve istihdam şekillerine 
son verilmesi, 4bli 
sözleşmeli tüm kamu 
emekçilerinin kadroya 
geçirilmesi için bugün 
iş bırakıyoruz. bizler, 
fiilen görevde olan kamu 
emekçilerine uygulanan 
mülakat uygulamasına 
son verilmesi için bugün 
iş bırakıyoruz. Bizler, 
tüm kamu emekçilerine 
sosyal devlet ilkesi gereği 
ayrım yapılmaksızın; 
giyim, ulaşım, barınma, 
beslenme, yakıt, 
kira yardımı, aile ve 
çocuk yardımlarının 
iyileştirilmesi ve vergi 
dilimi adaletsizliğine 
son verilmesi bugün 
iş bırakıyoruz.  
öğrencilerin en temel 
hakkı olan eğitim, 
barınma ve beslenme 
haklarının, sosyal 
devlet anlayışıyla devlet 

güvencesine alınması 
ve kamusal eğitim 
sağlanması için bugün 
iş bırakıyoruz. Tarih, 
eğitim emekçilerinden, 
çocuklarımızın 
geleceğinden ve nitelikli 
eğitim hakkından 
yana olanları mutlaka 
yazacaktır. Emeğimize, 
alın terimize ve mesleki 
itibarımıza saldıranlar 
ile çocuklarımızın 
nitelikli eğitim hakkını 
gasp edenler ise tarihle 
yargılanacaktır. Bir 
Başöğretmenin kurduğu 
ülkede eğitim emekçisini 
değersizleştirmek, 
Başöğretmenimizin 
yeni nesilleri emanet 
edecek kadar güvendiği 
öğretmenlerin 
uzmanlığını kendi 
yeterliliğine bakmadan 
teste tabi tutmak, 
öğrencileri Anayasal 
hakları olan laik, 
bilimsel ve kamusal 
eğitimden mahrum 
bırakmak kimsenin 
haddi değildir!  Bu 
gerçeği anlamayanlara 
cevabımızı hep birlikte 
vereceğimiz mücadeleyle 
göstereceğiz! Eğitim 
emekçileri, kariyer 
basamakları sınavının 
iptali, Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’nun 
yeniden düzenlenmesi, 
yoksulluk sınırı 
üzerinde bir ücret artışı, 
güvenceli iş, kamusal 
ve demokratik eğitim 
mücadelesini sürdürmeye 
kararlılıkla devam 
edecektir. 
- Cihat Cura

14 sendika birleşti: “Meslek kanunu tüm eğitim 
sendikalarının görüşleri alınarak düzenlenmeli”
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılmasını isteyen 14 öğretmen sendikası, 
Ortaca’da ortak basın açıklaması yaptı. Eğitim Sendikaları Güç Birliği’ne mensup 14 
eğitim sendikası bugün Türkiye genelinde basın açıklaması yaptı. 

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği tarafından 
yapılan çalışma 
sonrasında uyuşturucu 
madde ticareti yapan 
iki şahıs tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 
aldıkları istihbaratı 
değerlendiren 
ekipler Dalaman ve 
Ortaca ilçelerinde 
metamfetamin maddesi 
satışı yaptığı ileri 
sürülen B.D. isimli şahsı 
takibe aldı. Yapılan 
teknik ve fiziki takibin 
ardından ekipler, 
Dalaman’da B.D.’nin 
kullandığı aracı kısa 
süreli kovalamaca 
sonucu durdurdu. 
Şahsın kovalamaca 
esnasında satışa 
hazır metamfetamin 
maddelerini kullandığı 
aracın camından attığı 
görülmesi üzerine suç 
unsurları kontrol altına 
alındı. Şahsın suç ortağı 
olduğu düşünülen R.S. 
ile birlikte kullanmakta 
olduğu ikametlerinde 
eş zamanlı operasyon 
düzenlendi. Yapılan 
operasyonda ikametlerde 
yüklü miktarda 
uyuşturucu madde ve 
uyuşturucu madde 
satışında kullanılan 
aparatlar ele geçirildi. 
B.D. ve R.S. isimli 
şahıslar gözaltına alındı.
Şahıslara emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Adliyeye sevk edilen 
şahıslar çıkartıldıkları 
mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - Cihat Cura

Uyuşturucu 
operasyonu: 2 
kişi tutuklandı
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Ortaca Belediyesi 
Başkanı Alim 
Uzundemir, 18 ayrı 
projede yaklaşık 200 
milyon lira tutarındaki 
hizmetlerin açılışını 
halkla birlikte yaptı. 
Açılış töreninde sahne 
alan ünlü sanatçı Ahmet 
Şafak ise seslendirdiği 
eserlerle geceye 
renk kattı. Ortaca 
Ahmet Ateş Stadında 
gerçekleştirilen açılış 
törenine protokol 
üyelerinin yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Cumhuriyet’in 

kuruluşunun 99. yılı 
dolayısıyla saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile 
başlayan açılış töreni ve 
etkinliklerin finalinde 
sahne alan Ünlü Sanatçı 
Ahmet Şafak davetlileri 
coşturdu. Herkesin 
ellerinde Türk Bayrakları 
ile sanatçıya eşlik 
ettiği program gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar devam etti. 
Ortaca Belediyesinin 
sanat müziği korosunun 
konseri ile başlayan 
gecede Ortaca 

Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, başta spor 
kompleksi halindeki 
yarı olimpik yüzme 
havuzu olmak üzere 
spor sahası, sosyal 
alanlar, alt ve üst yapı 
yatırımları olmak üzere 
göreve geldiği günden bu 
yana yaptığı hizmetleri 
aktardı. Tek gayesinin 
halka en iyi hizmeti 
sunmak olduğunu 
belirten Başkan Alim 
Uzundemir, özellikle 
gençlerin önümüzdeki 
süreçte yapılan 
hizmetlerin kıymetini 

daha iyi anlayacağını 
belirtti.
Göreve başladığı 
gün makam odasının 
kapısından içeri 
girmeden “Allah’ım 
adaletten ayrıldığım 
gün ya canımı al yada 
makamı al” diye dua 
ettiğini dile getiren 
Başkan Uzundemir, 
adaletle hizmet etme 
gayreti içinde olduğunu 
kaydederek başta ekip 
arkadaşları ve belediye 
çalışanları olmak üzere 
hizmetlerin yerine 
getirilmesinde emeği 

geçen herkese teşekkür 
etti. 
18 ayrı projede yaklaşık 
200 milyon lira 
tutarındaki hizmetlerin 
açılışı MHP Ankara 
Milletvekili ve Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Sadir Durmaz, Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
protokol üyeleri, siyasi 
parti temsilcileri ve 
Ortaca halkının katılımı 
ile gerçekleştirildi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyesinden toplu açılış töreni
Ortaca Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında toplu açılış töreni gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Ankara Milletvekili 
Sadir Durmaz, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’i makamında 
ziyaret etti. Belediye 
girişinde Başkan 
Uzundemir tarafından 
karşılanan MHP Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Sadir Durmaz’a, 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir tarafından 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verildi.
Başkan Uzundemir, 

Ortaca halkının 
refah seviyesinin 
yükseltilmesi, sosyo-
kültürel alanların 
arttırılması ve 
vatandaşların günlük 
yaşamlarını kolaylaştırıcı 
çalışmalar yürüttüklerini 
açıkladı.
Ortaca Belediyesinin 
çalışmalarını takip 
ettiklerini belirten 
MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sadir 
Durmaz, “Ortaca’nın 
gönlümde ayrı yeri 
var. Başkanımızın 
çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz” dedi.
- Mehmet Bozkır

Başkanı Uzundemir’e 
MHP Genel Başkan 

Yardımcısından ziyaret

Ortaca’da, Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel 
Müdürlüğü “Köyceğiz-
Dalyan Özel Çevre 
Koruma Bölgesinde” 
yürütülen Köyceğiz-
Dalyan ÖÇKB Biyolojik 
Çeşitliliğin Araştırılması 
Projesi’nde, 
proje verilerinin 
değerlendirildiği 
sonuç toplantısı 
gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen 
programda bölgenin 
kendisine özgü 
ekosisteminin, 
habitatlarının, flora ve 
faunasının korunmasının 
önemi vurgulanarak, 
bölge halkının yaşadığı 
sorunlar ekolojik temelli, 
bilimsel ve çözüm odaklı 
yaklaşımla ele alındı.
Toplantının sonrasında 
saha ziyaretlerinde 

bulunan heyet, Ortaca 
Belediyesi yatırımları 
ve projeleri hakkında 
bilgiler aldı. 
Toplantıya, Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürü H. 
Abdullah Uçan, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdür Yrd. V. Dr. 
Beyhan Oktar, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü 
Koruma, İzleme ve 
Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri Daire Başkanı 
V. Leyla Akdağ, 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, proje ekibi 
akademisyenler, yerel 
kurum ve kuruluşların 
bir arada olduğu yaklaşık 
60 kişilik bir gurup 
katıldı. - Mehmet Bozkır

Köyceğiz-Dalyan 
projesi ele alındı

Başkan Karakuş; 
“Her yeriyle farklı 
özelliklerini içinde 
barındıran güzel 
ilçemizin güzel insanları 
her zaman en güzeline 
layıktır. Bizde sosyal 
yaşamı hareketlendirecek 
insanların daha mutlu 
olmalarını sağlayacak 
yatırımları her geçen 
gün bir yenisini daha 
ekleyerek yolumuza 
kararlılıkla devam 
ediyoruz. Seçim 
vaatlerinde verdiğimiz 
tüm sözleri yavaş yavaş 
harekete geçiriyoruz. 
Bu projelerden biri 
olan günlüklü mesire 
alanımız, Altıntas 
mahallesinde inşaatına 
başladık ve en kısa 
sürede hizmete 
sunacağız. Millet 
bahçemiz ve hükümet 
konağı projesi TOKİ’ye 
gitti en kısa zamanda 
gerçekleşmesini 
bekliyoruz. Bu ay eğitim 
spor bakanımız Muğla’yı 
ziyaret etmişlerdi. Bu 
ziyaretlerde Dalaman’a 
1 adet gençlik merkezi 4 
adet tenis kordu ve 4 adet 
halı saha kazandırarak 

Dalaman’da güzel bir 
spor kompleksi yaratmış 
olacağız. 4 tane daha 
tenis kordu yapılması 
halinde uluslararası 
spor müsabakalarının 
yapılabileceği alan 
haline getirmiş olacağız. 
Kille plajını açtık 
eksiklerimizi gördük 
inşallah önümüzdeki yıl 
daha güzel bir şekilde 
vatandaşlarımızın 

güzel hizmet alacağı 
alan yaratmış olacağız. 
Termal alanlarımızda ve 
oyun park alanlarımızda 
3. Etap projeler devam 
ediyor inşallah en kısa 
zamanda bunları da 
bitirip hizmetinize 
sunacağız. Bu güne 
kadar 850 bin m2 kilit 
parke taşı döşeme işi 
yaptık.130 km sathi 
kaplama 6 km sıcak 

asfaltlama yaparak 
ilçemizin cadde ve 
sokaklarını daha 
güzel hale getirmeye 
çalışıyoruz. 20 adet 
hizmet aracı 2 adet 
caterfiller aracı, daha 
sonraki süreçte 2 adet 
asfalt kombi aracı ve 1 
adet çöp aracı filomuza 
ekledik. Devam eden 
süreçte en kısa zamanda 
1 greyder ve silindir 

hayırlı uğurlu olsun 
diliyorum. İlçemize 
verdiği destekleri için 
başta Cumhurbaşkanım 
Recep Tayyip 
Erdoğan’a Bakanlarıma, 
İl Başkanıma, 
Milletvekillerime, 
belediye çalışanlarıma 
ve emeği geçen 
herkese şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.
- Cihat Cura

Dalaman Belediye Başkanı Karakuş; “Projelerimiz devam ediyor”
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Demet Akalın konserinde ilçedeki projelerle ilgili açıklama yaptı. 

DÜZELTME 
28.10.2022 Tarihinde yayınlanan Ortaca 

Belediyesinin Dalyan Mahallesi Arkeolojik Sit 
Alanları Ulaşım Yolları Düzenleme yapım işi 

ilanında ihale kayıt numarası şehven 2022/1095071 
yazılmıştır. İlanın ihale kayıt numarası 

2022/1136053’dır. 
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İLAN
MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1721360RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESI MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ   

  1 MUĞLA ORTACA Cumhuriyet 338 
Sokak 14/1 313 m² Depo yeri TAM Depo yeri 313 m²’lik 

depo yeri AYLIK 2.200,00 3.960,00 10:00

2 MUĞLA ORTACA Cumhuriyet 338 
Sokak 14/8-9 2.608 m² Depo yeri TAM Depo yeri 2.608 m²’lik 

depo yeri
AYLIK

18.000,00 32.400,00 10:10

3 MUĞLA ORTACA

Terzialiler Mah. 
Başoğlu Sk. 2 
Nolu Belediye 

İşhanı

5 11,50 m² Dükkan TAM Dükkan 11,50 m²’ 
dükkan

AYLIK
750,00 1.350,00 10:20

4 MUĞLA ORTACA

Terzialiler Mah.  
Başoğlu Sokak 
1 nolu Belediye 

İşhanı

9 620 m² Depo TAM Depo 620 m²’lik 
depo

AYLIK
3.000,00 3.250,00 10:30

5 MUĞLA ORTACA
Kemaliye 

Dalyan-Atatürk 
Bulvarı

318/1/3 58 m² Dükkan TAM Dükkan 58 m²’lik 
dükkan

AYLIK
840,00 500,00 10:40

6 MUĞLA ORTACA
Kemaliye 

Dalyan-Atatürk 
Bulvarı

318/1/1 17,60 m² Dükkan TAM Dükkan 17,60 m²’lik 
dükkan

AYLIK
350,00 200,00 10:50

7 MUĞLA ORTACA Dalyan Maraş 
Caddesi 20 87 m²+100 m² Dükkan TAM Dükkan

87 m² kapalı 
alan ve 100 
m²’lik açık 

alan

AYLIK
10.000,00 18.000,00 11:00

8 MUĞLA ORTACA

Terzialiler 
Başoğlu Sokak 
1 Nolu Belediye 

İşhanı

15 42 m² Dükkan TAM Dükkan 42 m²’lik 
dükkan AYLIK 1.900,00 3.420,00 11:10

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik 
2. Adli sicil belgesi.
3. Kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1.İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1.Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3.Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4.İmza sirküleri,Vergi levhası.
5.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7.Tebligat için adres beyanı.
8.Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9.Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın 
yatırıldığına dair makbuz.)
10.Şartname satın alındığına dair makbuz.
D)Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya 
Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4.Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 50.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6.18,19,20,21 sıra numaralı taksi durağı ofisi, minibüs durağı ofisi için kooperatif, birlik veya adi ortaklık olarak başvurulabilecek, bireysel başvuru kabul edilmeyecektir.
7.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 21.11.2022 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
10.Taşınmazların aylık veya  yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
11.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 01.11.2022

1.Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve 
muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 8 adet taşınmaz, 22.11.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla 
adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki 
sırası ile 01.12.2022 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.

Bölgesel Amatör 
Lig temsilcisi Ermaş 
Muğlaspor, evinde 
Kızılcabölükspor’u 6 golle 
geçti. Ermaş Muğlaspor 
üçüncü maçında Aydın 
Yıldızspor’u 3-2, 
dördüncü maçında 
ise Güreller Lojistik 
Yeşilçınar Spor Kulübü’nü 

4-0 mağlup etmişti. 
Grubun beşinci maçında 
bugün sahasında 
Kızılcabölükspor’u 
ağırlayan yeşil beyazlılar 
rakibini 6-0 mağlup 
etmeyi başardı. Son 
üç maçını kazanan 
Muğlaspor puanını 9’a 
yükseltti.- Berkay Göcekli

Muğlaspor’dan 
farklı galibiyet

Süper Amatör Lig’de 
mücadele eden Ortaca 
Belediyespor, ligin 
2.haftasında ağırladığı 
Dalyanspor’u 3-0 
mağlup ederek, 
3 puanın sahibi 
oldu. Süper Amatör 
Lig’de temsilcisi 
Ortaca Belediyespor, 
ligin 2.haftasında 

kendi sahasında 
Dalyanspor’u ağırladı. 
Maça ataklarla 
başlayan ve rakibine 
fırsat tanımayan siyah 
beyazlılar, rakibini 
3-0 mağlup etti. 
Lige galibiyetlerle 
başlayan Ortaca 
Belediyespor, kendi 
sahasında 3 puanın 

sahibi oldu. Ortaca 
Belediyespor’un 
gollerini Yılmaz Tuğra 
Kölmük, Ferdi Arslan, 
Metin Baksi kaydetti. 
Ortaca lige geçen 
hafta deplasmanda 
aldığı Marmaris 
Geçnlikspor galibiyeti 
ile başlamıştı.
- Berkay Göcekli 

Ortaca 3 puanı 
3 golle aldı
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Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 99. Yılını 
geride bıraktık ve 100. 
Yılına doğru adım-
larımızı atıyoruz..
İlginçtir , Cumhuriye-
timize, devletimizin 
kurucusu Atatürk’e, 
devletimizin göz bebeği 
kurumlarına hem sağ 
kesimden hem de sol 
kesimden , hem de bazı 
tarikatlardan , sanatçı 
geçinen bazı tiplerden 
saldırıların başladığını 
görüyoruz…
BAĞNAZ olmanın 
sağcısı, solcusu, ilericisi 
gericisi yok. BAĞNAZ, 
hangi kesimden olursa 
olsun BAĞNAZDIR. 
Nokta…
Hz. Ali’ye atfedilen 
ama o’nun sözü olup, 
olmadığından tam emin 
olamadığım, Hz.Ali’ye 
ait değilse bile çok 
güzel bir söz olan ve 
benim hayatımın ve 
vicdanımın merkezine 
koyduğum “ ZALİM 
BİZDENSE, BEN 
BİZDEN DEĞİLİM “ 
sözü  , olayları değer-
lendirmemiz de bize 
sağlam bir bakış açısı 
prensibini ortaya koyan 
bir duruş şeklidir.  
Cumhuriyetimize, 
Devletimizin Kurucusu 
M.Kemal Atatürk’e, 
Mehmetçiğimize ve 
ordumuza,  dini ve 
milli değerlerimize, 
tarihimize ve tari-
hi şahsiyetlerimize, 
Kültürümüze ve 
kültürümüzün yarattığı 
medeniyetimize ve 
medeniyet anlayışımıza 
ve toplumsal yapımıza 
ve yaşayışımıza KİM 
DİL UZATIRSA uzatsın 
, hükmümüz kesindir 
BİZDEN DEĞİLDİR 
ve KARŞISINDA Bİ-
ZLERİ BULUR… Biz 
kim miyiz..? PARTİSİ, 
ETNİK KÖKENİ, 
MEZHEBİ ne olursa 
olsun BU ÜLKENİN 
VATANSEVER 
EVLATLARIYIZ.. 
Bizlerin VİCDANI 
HÜR, FİKRİ HÜR’dür..  
Vicdanlarımızı ve 
Fikirlerimizi asla ve 
kata hiçbir şekilde 
MAHKUM ETTİRİP, 
RUHU ve ZİHNİ 
İŞGAL ALTINA 
ALINMAMIŞ VATAN 

EVLATLARIYIZ…
Bayrağımıza, devle-
timize, milletimize , 
milli ve manevi değer-
lerimize dil uzatan Bİ-
ZİM MAHALLEDEN 
İSE BİLE KARŞIS-
INDA BİZİ BULUR, 
BUNDAN SONRA DA 
BULMAYA DEVAM 
EDECEKTİR.. Bu 
konunun DEVLE-
TİMİZE ve MİLLE-
TİMİZE DÜŞMANCA 
TAVIR içinde bulunan-
larca iyi anlaşılmasını 
umarım… Anlama-
zlarsa da bu millet 
onlara anladığı dilden 
bir ifade yolu bulup, 
beyinlerine kazıya-
cağından da eminim.. 
DEVLET bu millet için 
KUTSALDIR. Mille-
timiz devletine DEV-
LET BABA gözüyle 
bakar. Vatan toprakları 
da milletimiz için ANA 
gözüyle görülür. Bu 
millet ANASINA ve 
BABASINA “ dil uza-
tanları asla affetmez ve 
cezasız bırakmaz…” 
CUMHURİYET 
TARİHİMİZİ ve 
YAŞANANANLARIN 
PERDE ARKASINI an-
lamak için SELÇUKLU 
ve OSMANLI DEVLE-
Tİ tarihini iyi okuyup, 
analiz etmek gerekir… 
Bu gün yaşananların , 
devletimize ve mil-
letimize düşmanca 
tavırların mazisinde ve 
perde arkasında tarihsel 
süreçler vardır.  
DÜNÜ ANLAMADAN 
BU GÜNÜ ANLAYA-
MAYIZ.  Yarınlara 
umutlu bakabilmek 
için geçmişi bilmek 
gerekir. Selçuklu ve 
Osmanlı devletlerinin 
yıkılışlarını anlamadan 
bu gün yaşadıklarımızı 
anlayamaz ve hiçbir 
ideoloji ile bunu 
açıklayamazsınız.. 
GENÇ OSMAN neden 
öldürüldü. Ajandasın 
da neler vardı. Osmanlı 
devletin de hangi yeni 
hamleleri yapmak istiy-
or ve neleri değiştirmek 
istiyordu. Yenilikçi 
padişahları ve darbeleri 
anlamadan kısacası 
GENÇ OSMAN-
DAN ATATÜRK’E, 
ATATÜRK’DEN BU 
GÜNÜMÜZE KADAR 

yaşananları, DEVLET 
ADAMLARIMIZA 
KARŞI DÜŞMAN-
LIKLARI, DARBEL-
ERİ SUİKASTLERİ ve 
DEVLET ADAMLAR-
IMIZA KARŞI İFTİRA 
ve LİNÇ KAMPA-
NYALARINI ÇÖZE-
MEZSİNİZ..
FATİH SULTAN MEH-
MEDİN, YAVUZ SUL-
TAN SELİMİN ve KA-
NUNİNİN Hangi yanlış 
adımları veya hatalı 
uygulamaları TÜRK’Ü 
DEVLET YÖNETİ-
MİNDEN DIŞLANMIŞ 
ve Anadolu da ikinci 
sınıf VATANDAŞ 
haline getirmiştir. 
TÜRK’E  “APTAL, 
BARBAR, KATLİ 
VACİPTİR “ diyenler 
kimlerdir. EFENDİMİZ 
ROLÜNE KİMLER 
SOYUNMUŞTUR. BU 
MİLLETE BU GÜN 
TEPEDEN BAKAN, 
“benim kim olduğu-
mu biliyor musun“   
diyenlerin, devletin 
memuruna diklenenler-
in, Cumhuriyetimize, 
kurucu liderimize , 
milli ve manevi değer-
lerimize dil uzatanların 
SOYUNU, SOPUNU 
ARAŞTIRANLAR 
CEVAPLARI BU-
LUR…
ALTI ASIRLIK HE-
SAPLAŞMA VAKTİ 
HIZLA YAKLAŞIY-
OR. Aziz Türk mil-
letine ihanet edenler 
hesap vereceklerdir.. 
KAÇANLAR, BAŞKA 
DEVLETLERDEN 
VATANDAŞLIK 
HAKKI ALAN-
LARI GÖRÜN ve 
MESELEYİ ANLA-
YIN ARTIK. TÜRK 
MİLLETİ TARİH 
SAHNESİNE GERİ 
DÖNÜYOR..  İLK İŞ 
ADALETİ SAĞLA-
MAK OLACAKTIR… 
Devletimizin milleti 
ve insanlık için yap-
acaklarını hayal bile 
edemezsiniz. Devle-
timiz ve milletimizle 
gurur duyacağımız 
günlerin kapısının tam 
da eşiğindeyiz.. Olaylar 
Kasım ayı ile birlikte 
çok hızlı seyredecek 
ve bu hıza, değişim ve 
dönüşümleri takibe inan 
yetişemeyeceksiniz..
Yeter ki olaylara siyaset 
üstü yaklaşalım.. yarın-
lar bizimdir.

Sezgin Yıldırım

TARİHİ HESAPLAŞMAYA 
DOĞRU

CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı ev 
sahipliğinde Acarlar 
Tesislerinde düzenlenen 
etkinlikte CHP Muğla 
Milletvekili Burak Erbay 
ve CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
tarafından konuşma 
yapıldı. Etkinliğe çok 
sayıda partili katıldı.
CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
“Düzenlediğimiz 29 
Ekim Cumhuriyet 

Balo’muza katılan 
ve büyük bir coşku 
seli yaşanmasına 
katkı sağlayan, tüm 
Cumhuriyetçi yol 
arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz . 
Cumhuriyetimizin 
100. yıldönümünü hep 
birlikte Cumhuriyet 
Halk Partimizin yani 
halkımızın iktidarında 
kutlamak dileğiyle.” 
dedi.
- Mehmet Bozkır

Ortaca CHP’den 
Cumhuriyet Balosu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe 
Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 
99’uncu yıldönümü dolayısıyla “Cumhuriyet 
balosu” düzenlendi. 

Çalıştayda konuşan 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 
Muğla’nın rant açısından 
bir saldırı altında 
olduğunu ve bunu 
önlemek için mücadele 
ettiklerini vurguladı. 
Dünya’nın en önemli 
gündem maddelerinden 
biri olan İklim 
Değişikliği ve etkileri 
nedeniyle alanlarında 
uzman bilim insanları, 
gazeteci ve yazarlar 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
düzenlediği çalıştayda 
bir araya geldi. İklim 
değişikliği konusunda 
ortak akıl ve bilimsel 
yöntemlerle tüm 
paydaşların neler 
yapması gerektiği, 
iklim değişikliğinin 
ülkelere, kentlere 
etkisi, sosyolojik, 
ekosistem, yangınlar 
ve tarım üzerindeki 
etkileri katılımcılara 
anlatıldı. Çalıştayda 
Güven İslamoğlu ve 
Buket Uzuner Tuncay 
Mollaveisoğlu’nun 
moderatörlüğünde 
söyleşi düzenlerken, 
ünlü tarım yazarlarından 

Ali Ekber Yıldırım’da 
konuşma yaptı. 
Çalıştayda ayrıca Prof. 
Dr. B. Zeynep Zaimoğlu, 
Doç. Dr. Doğan Dursun, 
Dr. Nuran Talu, Prof. 
Dr. Mehmet Somuncu, 
Prof. Dr. Doğanay 
Tolunay, Prof. Dr. Tuncay 
Kuleli, Tarım Orman iş 
Sendikası Genel Başkanı 
Şükrü Durmuş sunum ve 
konuşma yaptılar.
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün 
ev sahipliğinde 
düzenlenen “Muğla 
İklim Değişikliğini 
Konuşuyor” Çalıştayı’na 
siyasi parti temsilcileri, 
milletvekilleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Başkan Gürün, 
“Muğla’mızı 
talandan korumak 
için mücadelemizi 
sürdürüyoruz.”
İklim değişikliğinin 
çevresel, sosyal, 
ekonomik olarak 
birçok konuda insanlığı 
etkilediğini vurgulayan 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, iklim 
değişikliğinin yanı 
sıra Muğla’da talana 

karşı da mücadele 
ettiklerini ve birçok 
dava açtıklarını söyledi. 
Başkan Gürün; “İklim 
değişikliği dünyanın en 
büyük sorunlarından 
biri olarak karşımıza 
çıkıyor. Değerli bilim 
insanları ile bu konuyu 
Muğla’mızda ele 
alıyor ve ortak akılla 
çözümler üreteceğimize 
inanıyoruz. Tüm 
kurumların birlikte, 
demokrasi, insan 
hakları, ortak akıl, 
bilimsel yöntemlerle 
hareket etmesi, yol 
haritası oluşturması 
gerekiyor. Muğlamız 
vahşi bir saldırı altında. 
Yüzde 68’i orman 
olan bir şehrin yüzde 
60’ına maden arama 
ruhsatı veriliyor. Yerel 
yönetimlere sormadan 
imar, madencilik ile 
ilgili kararlar alınıyor. 
Biz de Muğla’mızı 

korumak için hukuk 
mücadelesi veriyor 
ve davalar açıyoruz. 
1480 km kıyı uzunluğu 
olan, mavi yolculuğun 
başladığı Muğla’mızın 
eşsiz koylarına ticari 
gözle bakılıyor. Oysa 
bu koyların korunması, 
mavi yolculukla bilinen 
dantela kıyılarımızın 
güzelliğinin geleceğe 
taşınması gerekiyor. 
Muğla sadece bu 
şehirde yaşayanların 
değil, hepimizin 
ve bu şehri birlikte 
koruyarak geleceğe 
miras bırakmalıyız. İşte 
bu çalıştaylar, değerli 
bilim insanlarımızın 
katkısı, ortak akıl ve 
bilimsel yöntemlerle 
şehrimiz, ülkemize 
katkı sunacağız. Umutla, 
barış içerisinde, birlikte 
şehirlerimizi, ülkemizi 
daha yaşanır hale 
getireceğiz.” dedi. 

Büyükşehir’den İklim Değişikliği Çalıştayı
Muğla Büyükşehir Belediyesi “Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor” Çalıştayı düzenleyerek 
alanlarında uzman isimleri bir araya getirdi. Çalıştayda iklim değişikliğinin ülkelere, kentlere 
etkisi, sosyolojik, ekosistem, yangınlar ve tarım üzerindeki etkileri bilimsel açıdan incelenerek 
katılımcılara anlatıldı. 
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Erasmus projesi 
“Ortaca Orman Okulu” 
kapsamında görev 
yapacak öğretmenler 
Avusturya Viyana’da 
gerçekleşen 10 günlük 
“Orman Okulu 
Liderlik” eğitimlerini 
tamamlayarak saha 
çalışmalarına başladı.
Proje kapsamında 
7 gönüllü öğretmen 
öncelikle Türkiye 
Orman Okulu Derneği 
tarafından verilen 
yaklaşık 4 aylık teorik 
ve uygulamalı eğitimlere 
katılarak ulusal düzeyde 
Orman Okulu Eğitmenlik 
sertifikası almaya hak 
kazandı. Daha sonra 
ise uluslararası bir okul 
olabilmek ve öğretmen 
yeterliliklerini bir üst 
boyuta taşıyabilmek 
amacı ile Erasmus 
Projelerine başvuru 
yapılarak Türkiye Ulusal 
Ajansından hibe desteği 
alındı ve 7 öğretmenin 
Avusturya Viyana’da 50 
saatlik Orman Okulu 
Eğitmenlik sertifikası 
alması sağlandı. 
Yurt dışı eğitimleri 
tamamlandıktan sonra 
Viyana’dan ilçeye 
gelen Avusturyalı 3 
Orman Okulu uzmanı 
Ortaca Orman Okulu 
öğretmenleri ile 30 
saatlik uygulamalı saha 
çalışması yaptı.  
Erasmus projesi uzman 
daveti kapsamında 
Viyana Grosses Schiff 
Eğitim Kurumları 
CEO’su Hardwig 
İmlinger,  Viyana 
Devlet Okullarındaki 
ilk Orman Okulu 
projesini hazırlayan 
ve koordinatörlüğünü 
yapan Orman Pedagogu 
Stefan Lirsch ile Grosses 
Schiff direktörü ve doğa 
pedagogu İvana İmlinger 
Ortaca’da öğretmenlerle 
buluşarak orman 
okulları, doğa eğitimleri 

ve orman pedagolojisi 
üzerine bilgiler verdi. 
Öğretmenlerden gelen 
soruları yanıtladı.
Avusturya Viyana 
Grosses Schiff Eğitim 
Kurumları ile protokol 
imzalanarak Ortaca 
Orman Okulu’nun 5 
yıl süresince akredite 
olmasına yönelik 
anlaşma yapıldı. 
Ortaca Kaymakamlığı 
Proje Koordinatörü 
Ayşe Suna Sözgen, 
“Ortaca Orman Okulu 
Projesiyle hem ulusal 
hem de uluslararası 
düzeyde sertifikalara 
sahip Orman Okulu 
eğitmenleri tarafından 
doğa eğitimleri verilen 
Türkiye’de ki ücretsiz 
ilk, tek ve resmi 
orman okulu olmayı 
hedefledik.” dedi.
Doğayı sahiplenmeyen 
insan algısını 
değiştirebilmeyi 
amaçladıklarını anlatan 
Sözgen; “Amacımız, 
öğrencilerimizi doğanın 
insan ruhunu iyileştiren 
atmosferinde yetiştirerek 
bilişsel, duyuşsal ve 
psikomotor becerilerini 
geliştirebilmek; 
kişisel serüvenlerinin 
temellerini daha sağlam 
atabilmek ve geleceğe 
daha yeşil bir dünya 
bırakabilmek. Doğal 
yaşam kaynaklarımızın 
hızlı bir tüketime ve 
kirlenmeye maruz 
kalmasının temelinde 
doğayı sahiplenmeyen, 
kendini onun bir parçası 
gibi görmeyen yeni 
insan algısı yattığının 
bilincindeyiz. Ortaca 
Orman Okulu işte bu 
algıyı değiştirebilmek, 
çocukları doğanın 
içinde yetiştirebilmek, 
onlara çevre farkındalığı 
kazandırabilmek ve 
maruz kaldıkları aşırı 
teknolojinin ruhsal, 
fiziksel ve sosyal 

deformasyonlarını 
asgariye indirebilmek 
amacı ile 
kurulmaktadır.” diye 
konuştu.  
“BİRÇOK ÇEVRESEL 
SORUNUN ÇÖZÜMÜ 

ANCAK DOĞA İLE 
ETKİLEŞİM İÇİNDE 

VERİLEBİLEN 
EĞİTİMLERLE 

MÜMKÜN 
OLACAKTIR”

21. yüzyılda yaşanan 
birçok çevresel sorunun 
çözümünün ancak 
doğa ile etkileşim 
içinde verilebilen 
eğitimlerle mümkün 
olabileceğini belirten 
Proje Koordinatörü Ayşe 
Suna Sözgen; “Yaklaşık 
6 ay önce Muğla Valimiz 
sayın Orhan Tavlı’nın 
desteği ile Ortaca 
Kaymakamlığının 
himayesinde bir orman 
okulu açabilmek için 
gerekli çalışmalara 
başlanmıştı.  Özellikle 
Ortaca Kaymakamımız 
Sayın Meral Uçar’ın 
yoğun çabası ile bugün 
bu noktadayız. Ortaca 
Orman Okulunda 
verilecek eğitimlerle 
empati, aidiyet, merak 
ve odaklanma becerileri 
geliştirilebilecek, böylece 
çocuklarımızın doğayla 
bir bağ kurarak bireysel 
yaşam becerilerini 
kazanabilmesi 
sağlanacak. Yine 
çocuklarımızda 
görülebilen 
özgüvensizlik, sosyal 
zayıflık, daha az 
yaratıcılık, daha fazla 
kaygı ve korku, doğaya 
ve genel hayata karşı 
duyarsızlık, öz disiplini 
sağlayamama, problem 
çözme, öfke kontrolü, 
krizle mücadelede 
yetersizlik ve iletişim 
problemleri doğa 
eğitimleri ve doğada 
yapılan etkinliklerle 
çözümlenebilecektir.” 

ifadelerini kullandı. 
“DOĞA VE ÇEVRE 

ODAKLI ALTERNATİF 
EĞİTİM MODELİ”

Orman Okulu 
Programlarının yeni 
nesil çocuklarda görülen 
hareketsizlik, ekran 
bağımlılığı, obezite ve 
diyabetin çözümünde 
doğa ve çevre odaklı 
alternatif bir eğitim 
modeli olduğunu aktaran 
Sözgen sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Okulumuz 
özel gereksinimli 
öğrencilerimize hak 
temelli doğa eğitimleri 
vererek rehabilite 
etmek ve bağımsız 
yaşam becerilerini 
geliştirebilmek amacıyla 
da hizmet verecektir.  
Okulumuzda verilecek 
eğitimlerle doğayla sevgi 
bağı kurma temeline 
dayalı rehabilitasyon 
çalışmalarıyla özel 
çocuklarımızın topluma 
kazandırılma süreci 
kısaltılabilecektir. 
Orman okulunda 
yapacakları düzenli 
aktiviteler onların 
yetersizlik alanlarını 
güçlendirecek bağımsız 
yaşam becerilerini 
kazanmalarını 
destekleyecektir. Ortaca 
Orman Okulu yalnız 
bölge çocuklarına 
değil, belli programlar 
dahilinde Türkiye ve 
Dünya genelindeki 
tüm çocuklara hizmet 
verebilecek bir yapıda 
olacaktır. Özellikle 
Avrupa Birliği Erasmus+ 
projeleri kapsamında 
yurt dışından gelecek 
öğretmen ve öğrencilerle 
bölgemizdeki öğretmen 
ve öğrencileri bir araya 
getirmeyi ve uluslararası 
düzeyde işbirlikçi doğa 
çalışmaları yapmayı 
hedefliyoruz.” 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da “Orman Okulu” projesi
Ortaca Kaymakamlığınca yürütülen “Orman Okulu” projesi ile ilgili Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası (MUTSO) İlçe Temsilciliğinde toplantı düzenlendi. 

Türkiye genelindeki 5 
plajda son 2 yılda denize 
ulaşan yavru sayısının 
216 bine ulaştığı bu 
durumun ekosistem 
açısından sevindirici 
bir gelişme olduğu 
kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğünce 
İztuzu Plajı’nda, 
“Deniz Kaplumbağaları 
Koruma ve İzleme 
Projesi” kapsamında 

tedavisi tamamlanarak 
iyileştirilen deniz 
kaplumbağalarının yanı 
sıra uydu cihazı takılan 
ve kuluçka dönemini 
tamamlayan yavru 
kaplumbağalar törenle 
denize bırakıldı.
Renkli görüntülerin 
yaşandığı törende 
davetlilerin yanı sıra 
çevreciler ve plajda 
bulunan vatandaşlar 
deniz kaplumbağalarının 
suya kavuşma 
görüntülerini heyecanla 
izleyip görüntülemek 

için adeta birbirleri ile 
yarıştı.
Aralarında tedavisi 
tamamlanarak 
iyileştirilen Benan ve 
Begüm isimli 2 adet 
uydu cihazı takılan deniz 
kaplumbağasının da 
bırakıldığı törene Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürü 
H. Abdullah Uçan da 
katıldı.
- Tuncay Karaçelik

Deniz kaplumbağaları 
özgürlüğe kulaç attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 
proje kapsamında İztuzu Plajı’nda aralarında tedavisi tamamlanan, 
uydu cihazı takılan ve kuluçka dönemini tamamlayan yavru deniz 
kaplumbağaları da olmak üzere 10 deniz kaplumbağası denize 
bırakıldı.

“Temiz Göl Temiz 
Köyceğiz” parolasıyla 
düzenlenen etkinlik 
Atatürk Kordonu doğu 
yönünde başladı, kıyıda 
kordon boyunca devam 
etti. Çevre farkındalığını 
artırmak ve vatandaşları 
bu konuda daha fazla 
bilinçlendirmek amacıyla 
düzenlenen etkinliği, 
Köyceğiz Belediyesi, 
Köyceğiz Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü, 
Köyceğiz Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü, 
Köyceğiz Turizm ve 
Doğayı Koruma Derneği 
ve gönüllü dalgıçlar 
organize etti. Gölün 
zemininde temizlik 
yapan dalgıçlar, araç 
lastiği, ambalaj, pet, cam 
şişe, poşet, metal çatal 
kaşık, tencere gibi atıklar 
çıkardı. 
Köyceğiz Belediye 

Başkanı Kamil 
Ceylan; “Gölümüzü 
temiz tutmak adına 
farkındalık oluşturmak 
ve kordonumuz eski 
berraklığıyla halkımızın 
hizmetine açmak 
amacıyla yaptığımız 
bu temizlik hareketi ile 
hem görüntü kirliliği 
ortadan kalkması, 
hem de şehrimiz daha 
temiz bir görüntüye 
kavuşmasını sağlamak 
amacıyla başlatıldı. 
Köyceğiz gölü yüzeyine 
çeşitli nedenlerle ulaşan 
yüzer atıkları arıtarak, 
deniz araçlarımızın 
çeşitli aksamlarına 
zarar vermesini 
vatandaşlarımız 
ekonomik kayıplara 
neden olmaması adına 
çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Gölden çok sayıda 

şişe, yabani ot ve metal 
parçalar gibi birçok atık 
malzeme çıkmakta. Her 
şey daha da güzel ve 
yaşanabilir bir Köyceğiz 
için… Vatandaşlarımızın 
daha duyarlı olmasını, 
artıklarını bidonlara 
atmasını veya 
poşetleyerek bidonların 
yanına bırakmasını 
bekliyoruz.” dedi.
Köyceğiz Doğayı 
Koruma Derneği 
Başkanı Semra Gönenç, 
herkesin çevreye 
karşı duyarlı olması 
gerektiğini söyledi. 
Etkinlikte Köyceğiz 
Gençlik Merkezinden 
gönüllü 20 öğrenci ve 
Köyceğiz Turizm ve 
Doğayı Koruma Derneği 
üyeleri çöp toplamaya 
yardım etti.
- Mehmet Bozkır

Köyceğiz Gölü dip temizliği yapıldı
Köyceğiz ilçesinde dalgıçlar tarafından gölün dip temizliği yapıldı.
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Törene Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Garnizon Komutan 
Vekili Deniz Albay Emre 
Ahmet İnal, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, Ortaca 
MYO Müdür V. Doç 
Dr. Ali Türker, İlçe 
Emniyet Müdürü Raşit 
Tosun, İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
İlker Karaalp protokol 
üyeleri, siyasi parti 
temsilcileri, STK’lar, 
kurum müdürleri, 
öğrenciler ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Garnizon 
Komutan Vekili Deniz 
Albay Emre Ahmet İnal, 
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir törene 
katılanları selamlamadı. 
Ardından Saygı 
duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın 
okundu.Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar’ın günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmasını yapmasının 
ardından, törene katılan 
okullar gösterilerini 
sergiledi, şiirler okudu. 
Yapılan yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere ödüller 
verildi. Yapılan 
gösterilerin ardından 
geçit töreni yapılarak 
Cumhuriyet Bayramı 
gündüz etkinlikleri 
son buldu. Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
kapsamında akşam kortej 
yürüyüşü yapılacak. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Ortaca’da büyük coşkuyla kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ortaca Ahmet Ateş Stadı’nda gerçekleştirilen tören ile başladı. 

Ortaca’da 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
kapsamında çelenk 
sunma töreni 
düzenlendi. 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’na Ortaca 
Kaymakamlığı, 
Ortaca Garnizon 
Komutanlığı ve 
Ortaca Belediyesinin, 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunma töreni 
ile başladı. Tören 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunması ile son 
buldu.
Törene, Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Garnizon 

Komutan Vekili 
Deniz Albay Emre 
Ahmet İnal, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre 
Genç, Ortaca İlçe 
Emniyet Müdürü 
Raşit Tosun, Ortaca 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
İlker Karaalp, MHP 
Ortaca İlçe Başkanı 
Kaan Çakır, CHP 
Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, siyasi 
parti temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş 
katıldı.
Etkinlikler, Ahmet 
Şafak konseri ve toplu 
açılış töreni ile devam 
etti. 

Ortaca’da 29 Ekim töreni

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Ortaca 
İlçe Başkanlığı 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sundu. 
Demokrasi ve 
Şehitler Meydanında 
düzenlenen törende 
saygı duruşu ve 
istiklal marşının 
okunmasının  
ardından CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Nejlin Yalçın ve 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Umut Sivas, 

Atatürk Anıtı’na parti 
çelengini bıraktı. 
Törene, CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, ilçe yönetim 
kurulu üyeleri ve 
çok sayıda partili 
katıldı. 
CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren 
Tezcan, 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramını kutladı. 
Tezcan, CHP Ortaca 
İlçe Başkanlığının 
cumartesi günü 
düzenleyeceği 29 
Ekim Cumhuriyet 
Balosuna partilileri 
davet etti. 

CHP Ortaca’dan 29 Ekim töreni

Ortaca’da 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
kapsamında ihtiyaç 
sahibi çocuklara 
bisiklet verildi. 
Muğla Valisi 
Orhan Tavlı ile 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar’ın 
destekleri ve 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir’in 

girişimleriyle ihtiyaç 
sahibi çocuklara 
bisiklet dağıtıldı. 
Başkan Uzundemir; 
“Geleceğimizin 
teminatı gençlerimize 
çifte bayram 
yaşatmak için ihtiyaç 
sahibi çocuklarımıza 
bisiklet dağıtımı 
yapıldı. Desteklerini 
esirmeyen herkese 
teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

Çocukların yüzlerini 
bisikletle güldürdüler Ortaca Belediyesince 

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
kapsamında öğrencilere 
Türk Bayrağı dağıtıldı. 
Türkiye Cumhuriyet’inin 
99’uncu yıldönümü 
nedeniyle Ortaca’da 
öğrenciler kortej yürüyüşü 
gerçekleştirdi. Yürüyüşün 
ardından Ortaca 
Belediyesi tarafından 
öğrencilere Türk Bayrağı 
dağıtıldı.Ortaca 70’inci Yıl 
Anaokulu öğretmenleri 
Serpil Kaçan, Gülcan 

Akkuş ve öğrencilerinin 
düzenlediği kortej 
yürüyüşü ve Atatürk 
büstü önünde saygı duruşu 
sonrası şiirler okundu.
Ortaca Belediyesi 
hizmet binası önüne 
gelen öğrencilere 
burada Belediye Başkan 
Yardımcıları Ferruh 
Atabey, Ersan Karakuyu, 
Zabıta Müdürü Murat 
Akçakaya ve zabıta amiri 
Muammer Kaçan Türk 
Bayrağı dağıttı. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da öğrencilere Türk Bayrağı dağıtıldı
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OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


