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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

‘Bu can bu vücutta olduğu 
sürece sizlerin hizmetkarı 
olmaya devam edeceğim’

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir evinde kalp krizi geçirdi. 
kalp rahatsızlığı yaşayan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu can bu vücutta 
olduğu sürece sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğim” dedi.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Uzundemir sağlık 
durumu ile ilgili sosyal 
medya hesabından 
yaptığı paylaşımında, 
“Rahatsızlığım süresince 
gerek arayan, gerek 
mesaj atan, dua eden 
sevenlerime, dostlarıma 
ve siz değerli Ortacalı 
Hemşerilerime 
teşekkürlerimi 
iletiyorum. Bu can bu 
vücutta olduğu sürece 
sizlerin hizmetkarı 
olmaya devam 
edeceğim” dedi. -3

Ortaca Play-Off’u garantiledi
Muğla Süper Amatör Lig ekibi Ortaca Belediyespor, 
Dalyanspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. 
Bu skorla ligde çıktığı 8 maçtanda galibiyetle ayrılan 
Ortaca, bitime 5 hafta kala Play-Off’u garantiledi. -5

Milletvekili Gökcan, Dalaman 
Günlük Mesire Alanında 
incelemelerde bulundu

Dalaman Altıntas 
Mahallesinde, Dalaman 
Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen 
“Dalaman Belediyesi 
Günlük Ormanı” proje 

alanındaki inceleme 
gezisine, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş ve AK Parti İlçe 
Başkanı Şefik Oğuz da 
katıldı. -7

Milletvekili Özcan’dan 
yeniden adaylığa yeşil ışık

CHP Muğla Milletvekili 
Suat Özcan; “10 yıllık 
ilçe başkanlığım, 5 
yıllık Milletvekilliğim 
de muhalefet olduğumuz 
dönemlere denk geldi, 
bugün durum çok farklı 

ve iktidara yürümekte 
olduğumuz bir süreçteyiz 
ve tabii ki şartlar 
uygun olduğu takdirde 
iktidar milletvekili 
olarak görev yapmak 
isterim.” dedi. -4

Fevziye’deki eski okul Köy 
Yaşam Merkezi oluyor

İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay, iyileştirme 
çalışmaları tamamlanan 
okulları ziyaret ederek 
yenilenen okullarda 
öğrencilerle ve 
öğretmenlerle bir araya 
geliyor. Bu haftaki ilçe 

ziyaretleri programında 
Ortaca yer aldı. Fevziye 
Mahallesinde Köy 
Yaşam Merkezine 
dönüştürülecek olan eski 
okul binasında yapılan 
hazırlıkları yerinde 
inceledi. -7

Yasak bölgede 
av yapan şahıs 

yakalandı

Köyceğiz ilçesinde yasak 
bölgede av yapan bir 
şahıs jandarma ekipleri 
tarafından yakalandı. -2

Alzheimer 
hastası yaşlı 

kadın ölü 
bulundu

Ortaca’da haber 
alınamayan 80 yaşındaki 
alzheimer hastası Saadet 
Yesin’in cesedi Dalyan 
Kanalında bulundu. -2

Motosiklet 
üzerinde kalp 
krizi geçiren 

sürücü hayatını 
kaybetti

Motosikletiyle seyir 
halindeyken kalp krizi 
geçiren 20 yaşındaki 
Ömer Ekrem Kesgin, 
hayatını kaybetti. -2



Zayi 
İş yerime ait YY 0487751-0487751 1 yaprak 
Perakende satış fişi, YY 0487760-0487760 
1 yaprak Perakende satış fişi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. 
Ahmet İzgini – Tc. No: 33242317858
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 

YIL: 29 SAYI: 3846 23 ARALIK 2022 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER

2
Zayi 

Muğla İl Turizm Müdürlüğünden almış olduğum 
Hasırcı Pansiyon 1 - Hasırcı Pansiyon 2 

isimli basit konaklama belgelerimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Ali Hikmet Hasırcı - Tc.No: 52297204876
Gece yeme sendromu 
ilk kez 1955 yılında 
Stunkard ve arkadaşları 
tarafından tanımlan-
mıştır.
Vücudumuzun tıpkı 
uyku düzeni gibi bir 
yeme düzeni vardır. 
Gece yeme sendrom-
lu bireyler gündüzleri 
fazla yeme alışkanlığına 
sahip değildir. Sabah tok 
olarak uyanma, uyandık-

tan sonra öğünleri gecik-
tirme, akşam saatlerinde 
fazlaca yeme ve besin 
alımının eşlik ettiği uyku 
bölünmeleri görülür.
Gece Sendromu Yaşayan 
Bireylerde Neler 
Görülür?
•Tüm gün içerisindeki 
kalori ihtiyacının % 
50 sini gece alırlar. Bu 
yüzden aşırı kiloludurlar.
•Genellikle aşırı kar-

bonhidratlı ve yağlı gıda 
tüketirler.
•Haftada 3 gece en az bir 
kez uyanma ve sonrasın-
da yüksek kalorili atıştır-
malıkların tüketilmesi 
görülür. Bu durum en az 
3 ay sürer.
Gece Yeme sendromu 
Nedenleri
•Bazı araştırmalara göre 
gece yeme sendromu 
yaşayan bireylerin 
kortizon seviyelerinin 
yüksek olduğu saptan-
mıştır. Bu durum strese, 
uyku düzensizliğine yol 
açarak kişiyi gece kalk-
maları ve gece atıştırma-

larına yöneltir.
•Depresyon, özgüven 
eksikliği gibi psikolo-
jik sorunlarda kişinin 
gece yeme sendromu 
yaşamasına neden 
olabilir.
•Hormonal nedenler, 
kan şekerindeki denge-
sizliklerde bu duruma 
yol açabilir. Gece yeme 
sendromu yaşayan bi-
reyler gün boyu yorgun, 
halsiz ve bitkin hisseder. 
Uzun vadede aşırı kalori 
alımıyla obezite riski 
artar. Tedavisi
•Öncelikle gece yeme 
sendromunun nedeni 

iyice araştırılıp saptan-
malıdır. Gerekli hormon 
tetkikleri yapılmalıdır.
•Kişiyi uyku bozukluğu-
na itecek aşırı kafein, 
alkol ve stresten uzak 
durulmalıdır.
•Uyku bozuklukları 
ve uyku apnesi detaylı 
araştırılmalıdır.
•Kişinin boyuna, ki-
losuna, yaşam şekline 
uygun bir diyet pro-
gramı beslenme uzmanı 
tarafından düzenlen-
melidir.
•Gerekli durumlarda 
psikiyatrist desteği de 
alınmalıdır.

YEME BOZUKLUKLARIN-
DAN:GECE YEME SENDROMU

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
İş yerime ait A 535450 - 535500 numaralar arası 

1 cilt fatura kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Gamze Genç - Tc.No: 28298190548 

Ortaca Malmüdürlüğü 

Ula ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 
lise müdürü kadın 
yaşamını yitirdi.
Kaza, Ula İlçesi 
Muğla-Antalya 
karayolu Örnekköy 
kavşağında meydana 
geldi. 48 EB 010 plakalı 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesine ait araçla 
seyir halinde bulunan 

41 yaşındaki N.B’nin 
kontrolündeki araç, 
kavşaktan karşıya 
geçmeye çalışan 58 
yaşındaki Sema Güler’e 
çarptı. Sema Güler, 
kaldırıldığı Köyceğiz 
Devlet Hastanesinde 
kurtarılamadı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
- Cihat Cura

Lise müdürü kazada 
hayatını kaybetti

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi denizlerin 
ve koyların daha 
temiz kalması için 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Göcek-
Dalaman koylarında 
özellikle yaz aylarında 
yaşanan kirliliğin önüne 
geçmek, denizleri, 
kıyıları korumak 
ve etkin bir şekilde 
temizliğini sağlamak 
için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Bu kapsamda koylarda 
bulunan konteynırlar 
kaldırılarak deniz 

araçlarından kaynaklı 
evsel ve ambalaj atıklar 
ring sistemi ile belirlenen 
saatlerde, belirtilen 
koylarda bulunan 
Büyükşehir Belediyesi 
Atık Alım Tekneleri 
tarafından alınacak. 

DENİZLERE 
KİRLETENLERE 

CEZA
Büyükşehir Belediyesi 
atıkların toplanması 
konusunda, 2023 
yılı içerisinde 
Göcek-Dalaman 
Koylarını ziyaret eden 
teknelerin Büyükşehir 
Belediyesine ait Atık 

Kabul Tesisine ve Atık 
Alım Teknelerine, 
evsel atıklarını ve 
ambalaj atıklarını 
ayrıştırarak vermeleri 
halinde, bu atıklar 
ücretsiz olarak alınarak 
bertarafı sağlanacak. 
Ayrıştırılmadan karışık 
olarak gelen atıklar 
ise 2872 sayılı Çevre 
Kanunu uyarınca 
“Kirleten öder.” prensibi 
kapsamında Büyükşehir 
Belediye Meclisimizce 
onaylı 2023 yılı ücret 
tarifesi üzerinden 
ücretlendirilerek kabulü 
yapılacaktır. - Bülten

Dalaman ve Göcek koylarında 
bulunan konteynırlar kaldırılıyor

ATIKLAR TEKNELERLE ALINMAYA BAŞLANACAK

Göcek ve Dalaman Koylarında bulunan konteynırlar 1 Ocak 
2023 tarihinden itibaren kaldırılacak, evsel ve ambalaj atıklar 
Büyükşehir Belediyesine ait teknelerle ring sistemi ile alınmaya 
başlanacak. 

Yasak bölgede av yapan şahıs yakalandı
Köyceğiz ilçesinde 
yasak bölgede av yapan 
bir şahıs jandarma 
ekipleri tarafından 
yakalandı.
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şefliği 
ve Jandarma ekipleri 
tarafından av koruma 
kontrol faaliyetleri ara 
vermeden devam ediyor. 
Köyceğiz Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 
Şefliğince 17 Aralık’ta 
yapılan av koruma 
kontrol faaliyetlerinde 
Özel Çevre Koruma 

bölgesinde av yapan bir 
şahıs Jandarma ekipleri 
ile birlikte yakalandı. 
Şahıs hakkında yasal 
işlem yapıldı. 

Ayrıca avda vurduğu 
bir adet ölü yaban 
hayvanına ve ses 
cihazına el konuldu.
- Mehmet Bozkır

Motosikletiyle seyir 
halindeyken kalp krizi 
geçiren 20 yaşındaki 
genç, hayatını kaybetti. 
Ortaca’da motosikleti ile 
seyir halinde bulunan 
sürücü, yolda kalp krizi 
geçirdi. Edilen bilgiye 
göre; Dikmekavak 
Mahallesinde 48 AEF 
224 plakalı motosikleti 
ile seyir halindeki Ömer 
Ekrem Kesgin (20) 
şarampole devrildi. 
Hayatını kaybeden 
Kesgin’in kalp krizi 
geçirdiği belirlendi. 

Motosiklet sürücüsü 
Kesgin’in cenazesi 
evinde kılınan namazın 
ardından Ortaca Merkez 
Mezarlığına defnedildi. 
Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. - Cihat Cura

Motosiklet üzerinde kalp krizi 
geçiren sürücü hayatını kaybetti

Ortaca’da haber 
alınamayan 80 yaşındaki 
alzheimer hastası Saadet 
Yesin’in cesedi Dalyan 
Kanalında bulundu. 
Ortaca’da 5 gündür 
kayıp olan alzheimer 
hastası 80 yaşındaki 
kadının cesedi bulundu. 
Edinilen bilgiye göre; 
Dalyan mahallesinde 
kaybolan 80 yaşındaki  
Saadet  Yesin’den haber 
alamayan yakınları, 
durumu yetkililere 
bildirdi. Jandarma 
ekipleri tarafından arama 
çalışması başlatıldı. 
Dalyan Jandarma Bot 

Komutanlığı ekiplerince 
yapılan aramada Yesin’in 
cansız bedenine ulaşıldı. 
Yesin’in cansız bedeni 
jandarma ekiplerince 
Dalyan Kanalından 
çıkarıldı. 
Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. - Cihat Cura

Alzheimer hastası yaşlı 
kadın ölü bulundu

Ortaca’da yaz-kış 
devam eden yeşil alan 
seferberliğinde Belediye 
ekipleri hem yeni yeşil 
alanlar oluşturuyor, 
hem de yeşil alanlarda 
görüntü kirliliği 
oluşturan alanlarda 
temizlik yapıyor.
İlçe genelinde sürdürülen 
yeşil alanların 
bakım çalışmaları 
çerçevesinde özellikle 
park ve bahçelerdeki 

büyüyen ve görüntü 
kirliliğine neden olan 
ağaç dalları kesiliyor. 
Parklarda büyüyen otlar 
temizlenirken, kuruyan 
otlar da temizleniyor. 
Ortaca Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince 
daha yaşanabilir bir 
Ortaca için çalışmaların 
bundan sonra da devam 
edeceği açıklandı.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da ‘Yeşil’ seferberlik
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ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MUHTELİF ARSALARA AİT SATIŞ İHALESİ İLANI

Basın No: 1753606RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

İLÇESİ MEVKİİ/
MAHALLE SOKAK ADA/ 

PARSEL NITELIĞI YÜZÖLÇÜMÜ HİSSESİ İMAR DURUMU MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ

Ortaca Dalyan Demirtaş 0/5201 Arsa 388,62 m2 TAM
Konut Alanı
Ayrık Nizam,

2 Kat, Taks:0.20 Kaks:0.40
3.900.000,00 ₺ 117.000,00 ₺ 10:00

Ortaca Bahçelievler Gümrükcüoğlu 1157/2 Arsa 6014,81 m2 TAM

Özel Eğitim Alanı
Ayrık Nizam,
Emsal:1.00 

Yençok:10.50 m.

40.600.000,00 ₺ 1.218.000,00 ₺ 11:00

2-İhale dokümanı(şartname, yer görme ve borcu yoktur belgeleri) Ortaca Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler  Müdürlüğü Gelir Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Bahçelievler 
Mahallesi 1157 ada 2 parsel için 1.000,00 ₺ Dalyan Mahallesi 5201 parsel için 500,00 ₺ bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini alması 
zorunludur.
3-İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:
A-GERÇEK KİŞİLER
3.1.Kimlik fotokopisi, Yerleşim yeri,
3.2.İmza Beyannamesi (Noter Onaylı),
3.3.Adli Sicil Belgesi (Son 30 gün içerisinde alınmış olacaktır)
3.4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması) Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
3.5. Yer görme belgesi, İhalelerden yasaklı olmadığına dair beyan
3.6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın 
yatırıldığına dair makbuz)
3.7.Tebligat için adres beyanı
3.8.Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi, kimlik, yerleşim yeri belgesi, adli sicil belgesi, borcu olmadığına dair belge. (Son 
30 gün içerisinde alınmış olmalı)
3.9. Şartname satın alındığına dair makbuz
3.10. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası
B- TÜZEL KİŞİLER
3.2.1- Yetki Belgesi  (ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır)
3.2.2-İmza sirküleri,
3.2.3-Adli Sicil Belgesi (Şirketin hâkim ortağı/Şirket Müdürü/ varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
3.2.4-Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiliğinin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi)
3.2.5- Vergi Numarası/ Vergi Levhası
3.2.6- Tebligat için adres beyanı
3.2.7-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması) Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
3.2.8-Yer görme belgesi, İhalelerden yasaklı olmadığına dair beyan
3.2.9-Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi, kimlik, yerleşim yeri belgesi, adli sicil belgesi ve borcu yoktur belgesi (Son 
30 gün içerisinde alınmış olması)
3.2.10-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın 
yatırıldığına dair makbuz)
3.2.11-Şartname satın alındığına dair makbuz
3.2.12-Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası
4-Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre  temin edecekleri belgeler istenecektir.
5-Yerli ve yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında 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.
6-İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 23.01.2023 günü saat:16:00’ya kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. 
Evrak teslim tarihinden sonra postada/ kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
8-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9-İdare, ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
10-İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11-Taşınmazların satış bedeli ve her türlü vergi, resim,harç vb.tutarlar ihale kararı onaylandıktan sonra ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde peşin ödenir.
12- İhale ile ilgili karar pulu tutarları ile vergi, resim, harçlar ve diğer giderler istekli (ihaleyi alan) tarafından ödenecektir. Satışa ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer 
masraflar istekli (ihaleyi alan) tarafından ödenecektir. Satış bedeli üzerinden 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi gereği katma değer vergisi alınmayacaktır. 
İlan olunur. Ortaca Belediye Başkanlığı

Muğla İli Ortaca Belediye Başkanlığından;
1-Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığına ait aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen 2 adet taşınmaz 24.01.2023 tarihinde 
aşağıda belirtilen saatlerde sırası ile Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 Ortaca / MUĞLA adresinde bulunan Ortaca Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu(Encümen) 
huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir evinde 
kalp krizi geçirdi. kalp 
rahatsızlığı yaşayan 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir sosyal 
medya hesabından 
yaptığı açıklamada, 
“Bu can bu vücutta 
olduğu sürece sizlerin 
hizmetkarı olmaya 
devam edeceğim” dedi.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, gece 

saatlerinde evinde kalp 
krizi geçirdi. Gece 
saat 03:00 sıralarınnda 
evinde kalp krizi geçiren 
Uzundemir, 
Muğla 
Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı.
Kalbine 3 adet stent 
takılan Başkan 
Uzundemir’in tedavisi 
Muğla Yücelen 

Hastanesinde devam etti.  
Başkan Uzundemir’in 
durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Pazar günü 
gece saatlerinde 
kalp krizi geçiren 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 
sağlık durumu ile ilgili 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımında, 
“Rahatsızlığım süresince 
gerek arayan, gerek 
mesaj atan, dua eden 

sevenlerime, dostlarıma 
ve siz değerli 
Ortacalı Hemşerilerime 
teşekkürlerimi 
iletiyorum. Bu can 
bu vücutta olduğu sürece 
sizlerin hizmetkarı 
olmaya devam 
edeceğim” dedi.
Güneyege Gazetesi 
olarak Başkan 
Uzundemir’e acil şifalar 
diliyoruz.
- Tuncay Karaçelik

Kalp krizi geçiren Başkan Uzundemir; “Bu 
can bu vücutta olduğu sürece sizlerin 
hizmetkarı olmaya devam edeceğim”

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir evinde kalp 
krizi geçirdi. kalp rahatsızlığı yaşayan Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzundemir sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, “Bu can bu vücutta olduğu sürece sizlerin 
hizmetkarı olmaya devam edeceğim” dedi.
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Eskimeyen tuzaklar 
yine sahnede..
Birliğimize, dirliğimize 
ve varlığımıza darbe 
vurmak için bazı oda-
klar yine sahne almış 
vaziyette..
Bıkmadan, usanmadan 
saldırıyorlar..
Saldıracaklar da…
Ülkemiz insanlarının 
inanç, mezhep, etnik 
ve kültürel olarak 
hassas olduğu konular 
kaşınıyor..
Çatışma ve kaos isteni-
yor…
Tarih boyu bu hep 
böyle olmuş. Aynı 
oyunları bıkmadan 
usanmadan oynamışlar, 
devletimize ve mille-
timize aynı tuzakları 
kurmuşlar. Maalesef 
çoğu zaman da hede-
flerine ulaşmayı 
başarmışlar…
Bu tuzaklar ; nice can-
lara ve devletlerimizin 
yıkılmasına, devletsiz 
ve yurtsuz kalmamı-
za sebebiyet vermiş, 
kitleler halinde göçleri 
bile yaşamamıza neden 
olmuştur..
Acılar , ağıtlar, hasretler 
kaderimiz olmasın.
Kalemizin surları hep 
aynı noktadan ge-
dik vermesin.. Aynı 
oyunların bizi mağlup 
etmesine izin vermey-
elim.. Hep kötüler 
kazanmasın..
Bu sefer BİZ KA-
ZANALIM…
HESAPLAŞALIM. 

BEDEL ÖDETELİM…
Tarih kitaplarına göz 
atarsanız eğer kaç 
devletimizi yıktıklarını, 
kaç padişahı tahttan 
indirdiklerini, hatta 
öldürdüklerini, kaç 
Cumhurbaşkanımızı ve 
başbakanımızı, bakan-
larımızı  şehit ettiklerini 
görürsünüz. Vatansev-
er evlatlarımızı nasıl 
katlettiklerini, milletin 
ve devletin yararına iş 
yapmaya çalışanları 
nasıl engellediklerinin 
izlerini bulursunuz..
DÜNYA GENELİNDE 
İKİ KÜRESEL GÜÇ 
HAKİMİYET ve YENİ 
DÜNYA DÜZENİ 
İÇİN ÇEKİŞİYOR. Bu 
mücadelenin izlerini 
dünyada tüm devletler-
in içinde gözlemleye-
biliyoruz…
Ya  ÜÇÜNCÜ GÜÇ 
olarak ortaya çıkıp, 
mücadele edeceğiz, ya 
da bu iki güçten birine 
mi tabi olacağız..?
TÜM MESELE BU 
SORUNUN CEVABI-
NI BULMAYA BAĞ-
LI..
Gölgede duranların 
gölgesi olmaz..  Başka-
larının ayak izine 
basarak yürüyenler, 
kendi ayak izlerini 
bırakamaz. Kendimize 
ve değerlerimize ait 
bir miras bırakmak 
istiyorsak eğer kendi 
yolumuzda ve kendi 
yönümüzü, kendimiz 
belirleyerek hedefe 

yürümek zorundayız..
KENDİ DEĞERLER-
İMİZ İÇİN BÜYÜK 
İDDİA ORTAYA KOY-
MAK ZORUNDAYIZ..
Devlet adamlarımız, 
siyaset adamlarımız, 
bilim adamlarımız 
kısacası Aydınlarımız 
böyle bir iddiayı ortaya 
koyuyorlar mı..?  Ülke-
mize ve milletimize 
büyük rotalar belirlem-
işler mi..? Toplumu bu 
hedeflere hazırlamışlar 
mı..?
MİLLİ ÜLKÜLER 
OLMADAN BÜYÜK 
HEDEFLERE 
ULAŞILMAZ. Sağcısı 
ve solcusu ile aynı 
hedeflere , aynı heye-
canla yürümeliyiz. 
Farklı reçeteler uygula-
sak da bu konuda sağcı 
ve solcuların kalbi bir 
atmalıdır.
ADALET, 
ÖZGÜRLÜK, EŞİT-
LİK ve İNSANİYET-
LİK konularından işe 
başlamalı, gönlümüze 
SEVGİ tohumlarını ek-
meli, toplumun her kes-
imini KUCAKLAM-
ALI ve BİZ OLMAYI 
BAŞARMALIYIZ..
İşimiz zor, kolay değil 
ama BAŞARMALIY-
IZ. Sadece milletimizin 
değil tüm insanlığın 
umudu olmalıyız…
Siyasi düşüncesi, me-
zhebi, etnik kökeni ne 
olursa olsun, bu uğurda 
mücadele edenlere 
ve edecek olanlara, 
milli birlik ve bera-
berliğin hakim olması, 
kardeşliğin tesisi için 
uğraşanlara selam 
olsun…

Sezgin Yıldırım

ÖZÜMÜZE BAKMA ZAMANI..

Milletvekili Özcan’dan 
yeniden adaylığa yeşil ışık
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan; “10 yıllık ilçe başkanlığım, 5 
yıllık Milletvekilliğim de muhalefet olduğumuz dönemlere denk 
geldi, bugün durum çok farklı ve iktidara yürümekte olduğumuz bir 
süreçteyiz ve tabii ki şartlar uygun olduğu takdirde iktidar milletvekili 
olarak görev yapmak isterim.” dedi.

CHP Muğla Milletvekili 
Suat Özcan, Milas İlçe 
Başkanlığında güncel 
konular ile TBMM 
çalışmaları konusunda 
2022 yılsonu basın 
toplantısı düzenledi. 
Yeniden milletvekili 
adaylığı ile ilgili 
konuşan CHP Muğla 
Milletvekili Suat Özcan; 
“Ben çocukluğundan 
beri siyaset içinde olan 
bir insanım ve hep de 
muhalefet de kaldık. 
İktidar olamadık. İlçe 
başkanı olarak yıllarca 
ben bu mekanda bunun 
üzüntüsünü yaşadım. 
Yerelde iktidar olduk 
ama genel seçimlerde 
kaybetmemizden dolayı 
her seçimden sonraki ilk 
Salı benim için çok zor 
geçmiştir. İlçe başkanı 

olarak partililere umut 
vermem gerekiyordu. 
Kaybetmiş olmanın hem 
üzüntüsü hem eleştirisi 
hem de yarına bakış 
açısı geleceğe bakış açısı 
koyabilmek anlamında 
kendimi hazırlardım. 
Şimdi milletvekiliyim 
ancak muhalefet 
partisinin milletvekiliyiz. 
Gönül ister ki iktidar 

olduğumuzda ki, öyle 
görünüyor ben de 
milletvekili olmak 
isterim ancak buna 
uygun koşulların ne 
durumda olduğunu 
anlayarak, görerek eğer 
bana ihtiyaç var ise ben 
gönülden isterim ama 
bana ihtiyaç var ise 
onu gördüğümde adayı 
olurum” dedi. -Bülten

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Muhtarlar 
Masası kurulduğu 
günden bu yana 569 
muhtarın taleplerini 
alarak ilgili birime 
iletiyor ve mahallelerin 
sorunlarının kısa sürede 
çözüme kavuşmasında 
önemli rol oynuyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Muhtarlar 
Masası ile Muğla’nın 

569 Mahallesinde görev 
yapan muhtarların 
taleplerini alıyor ve ilgili 
birime yönlendiriyor. 
Masa ayrıca taleplerin 
durumu ile ilgili sürekli 
olarak bilgi alarak 
muhtarlara geri dönüş 
yapıyor. Bu şekilde 
Büyükşehir Belediyesi ve 
muhtarlar arasında güçlü 
bir iş birliği oluşuyor.
Bu kapsamda Muhtarlar 

Masasına 444 48 01-
8, whatsapp hattı ve 
muhtar@mugla.bel.tr 
adresinden bugüne kadar 
83 bin 882 talep geldi. 
Bu taleplerin tamamına 
geri dönüş yapıldı. Kayıt 
altına alınan her öneri, 
istek, şikayet hakkında 
yine Muhtarlar Masası 
tarafından muhtarlara 
dönüşler sağlanarak 
sorunun hangi sürede 

çözüleceği, birimlerin 
konuyla ilgili çalışmalara 
başladığı gibi bilgiler 
verilerek muhtarlar 
bilgilendiriliyor. 
Muhtarlar Masası 
ekipleri tarafından 
ayrıca yapılan 
etkinlikler, duyurular 
ve toplantılar Muhtarlar 
Masası facebook adresi 
üzerinden paylaşımlarda 
bulunuluyor. - Bülten

Muhtarlar Masası çözüm 
için önemli rol oynuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası kurulduğu günden bu yana 569 
muhtarın taleplerini alarak ilgili birime iletiyor ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede 
çözüme kavuşmasında önemli rol oynuyor. 

CHP Fethiye İlçe 
Başkanı Mehmet 
Demir, başarılı ilçe  
başkanlığının ardından 
yeni bir görev için 
kolları sıvadı. Demir, 
düzenlediği toplantı 
ile milletvekilliğine 
adaylığını açıkladı.
 Başkan Demir, 

çok sayıda partili 
ve vatandaşın 
katıldığı programda 
milletvekilliğine aday 
olduğunu duyurdu.
 Uzun zamandır 
partisi için çalıştığını 
dile getiren Demir, 
“Ülkenin sorunlarına 
çözüm üretmek 

üzere kolları sıvadık. 
Bu kutsal ve zorlu 
yolda ‘ben de varım’ 
diyerek milletvekilliği 
adaylığını açıklıyorum.” 
dedi. Başkan 
Demir, hizmet için 
bu vazifeye talip 
olduğunu anlatarak, 
“Fethiye’mizin sesi 

olmak için çıktığım bu 
yolda, yoğun katılımıyla 
beni yalnız bırakmayan 
değerli hemşerilerime 
çok teşekkür ediyorum.. 
Ben bu yollarda sizinle 
yürüdüm, sizinle 
büyüdüm. Cumhuriyet 
Halk Partisi ailem, iyi ki 
varsınız.” diye konuştu.

CHP Fethiye İlçe Başkanı 
Milletvekilliğine adaylığını açıkladı
CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, milletvekilliğine aday olduğunu açıkladı.  
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İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay, iyileştirme 
çalışmaları tamamlanan 
okulları ziyaret ederek 
yenilenen okullarda 
öğrencilerle ve 
öğretmenlerle bir 
araya geliyor. Bu 
haftaki ilçe ziyaretleri 
programında Ortaca yer 
aldı.
Ortaca’yı ziyaret eden 
İl Müdürü Emre Çay, 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir ile bir 
araya geldi. Ortaca İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu’nun 

eşlik ettiği görüşmede, 
ilçe eğitiminin genel 
durumu, yapılacak yeni 
eğitim yatırımları ve 
kurumlar arası iş birliği 
konularında istişarelerde 
bulunuldu. Ardından, 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü hizmet 
binasını ziyaret eden 
İl Müdürü Çay, ilçe 
yöneticilerimizle bir 
araya gelerek okulların 
genel durumu ve eğitim 
öğretim faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı.

OKUR GEZER 
YAZAR PROJESİ 

ETKİNLİĞİNE 
KATILDI

Ortaca Şehit Piyade 
Asteğmen Ünal Daka 
İlkokulunu ziyaret 
eden İl Müdürü 
Emre Çay, okulun 
yeni kütüphanesinde 
düzenlenen Muğla Okur 
Gezer Yazar Projesi 
etkinliğinde, öğretmenler 
ve öğrencilerle bir araya 
geldi. Öğrenciler ve 
öğretmenler tarafından 
çıkarılan okul gazetesi 
ve dergisini inceleyen 
İl Müdürü Emre Çay, 
okul gazetesinde ve 

dergide yer alan şiirler 
ve hikayeler üzerine 
öğrencilerle sohbet 
etti. Okur Gezer 
Yazar Projesi’nin 
okulda başarıyla 
yürütülmesinden 
duyduğu memnuniyeti 
ifade eden İl Müdürü 
Çay, öğretmen ve 
öğrencileri özverili 
çalışmalarından ve 
başarılarından dolayı 
tebrik etti. Ardından 
okulda, Yerli Malı 
Haftası kapsamında 
hazırlanan stantları 
ziyaret etti.

FEVZİYE’DEKİ ESKİ 
OKUL KÖY YAŞAM 
MERKEZİ OLUYOR

İl Müdürü Çay, Ortaca 
ziyaretinde son olarak 
Ortaca Orman Okulu 
Projesi için planlanan 
Mergenli ve Fevziye 
Mahallerinde eski 
köy okul arazilerinde 
incelemelerde bulundu. 
Fevziye Mahallesinde 
Köy Yaşam Merkezine 
dönüştürülecek olan eski 
okul binasında yapılan 
hazırlıkları yerinde 
inceledi. 
- Berkay Göcekli

Fevziye’deki eski okul 
Köy Yaşam Merkezi oluyor
Muğla ili genelinde okullarda yürütülen iyileştirme ve yenileme çalışmaları, okulların çehresini değiştirdi. 
Modern ve güvenli eğitim ortamlarında “Güçlü Eğitim, Güçlü Türkiye” sloganıyla yürütülen çalışmalar, eğitim 
öğretimi aksatmadan titizlikle yürütülüyor.

Dalyan Stadında 
oynanan mücadelenin 
ilk yarısını konuk 
ekip Ortaca 
Belediyespor 1-0 önde 
tamamladı. 
İkinci yarıda karşılıklı 
birer gol atılırken 
mücadele Ortaca 
Belediyespor’un 
2-1’lik üstünlüğüyle 
tamamlandı. Ortaca 
Belediyespor’un 
gollerini Özenç 
Albayrak kaydetti. 

Muğla Süper Amatör 
B Grubun’da 8.Hafta 
sonunda Ortaca 
Belediyespor, 
Dalyanspor 
deplasmanında elde 
ettiği 2-1 Galibiyet İle 
ligde tüm maçlarının 
kazanarak bitime 5 
hafta kala Play-Off 
Grubuna kalmayı 
garantiledi.
Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı 
Erem Kaya; “Emeği 

geçen yönetiminden, 
hocasına, oyuncu 
grubundan, 
taraftarına bu kulübü 
sahipsiz bırakmayıp 
destek olan herkese 
sonsuz teşekkürler. 
Ortaca Belediyespor, 
önce geçen sezon 
yarım kalan hikayeyi 
tamamlayarak BAL 
ligine, son hedef 
2024 projesi ile 3. lige 
çıkacaktır.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Play-Off’u garantiledi
Muğla Süper Amatör Lig ekibi Ortaca Belediyespor, 
Dalyanspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. 
Bu skorla ligde çıktığı 8 maçtanda galibiyetle ayrılan 
Ortaca, bitime 5 hafta kala Play-Off’u garantiledi. 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Ortaca 
Meslek Yüksekokulunda 
öğrenim gören, Kredi 
ve Yurtlar Kurumunda 
kalan öğrenciler ile bir 
araya geldi.
Ortaca Belediye Başkanı 
Uzundemir Üniversite 
öğrencileri ile bir araya 
geldiği buluşmada, 
gençlerden gelen talepleri 
dinledi, ikir alışverişinde 
bulundu. 
Genç neslin bu ülkenin 
geleceğini olduğunu 
belirten Başkan 
Uzundemir, “Sizler 
bize ailelerinizin 
emanetisiniz. Ortaca’da 
yaşayacağınız her türlü 
sıkıntıda Belediyemizin 

kapısı sizlere açık. 
Öğrenci kardeşlerimizin 
ilçemizde rahat ve 
güvenli bir şekilde 
eğitim ve öğretimlerini 
tamamlamaları bizim 
için önemli. Çünkü 
sizler ileride Ortaca’nın, 
Muğla’nın gönül elçileri 
olacaksınız. Sizler bu 
ülkenin geleceğisiniz. 
Kiminiz bilim insanı, 
kiminiz turizm 
bölgelerindeki hizmet 
sektöründe bu ülkeye 
hizmet vereceksiniz” 
dedi.
Başkan Uzundemir, 
gençlere kendisinin 
motosiklet hobisinden 
bahsederek gençlere 
mutlaka hobi edinme 
tavsiyesinde bulundu.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir 
üniversitelilerle buluştu

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Dalaman 
Belediyesi Günlük 
Ormanı Proje alanında 
incelemelerde bulundu.  
Dalaman Altıntas 
Mahallesinde, Dalaman 
Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen 
“Dalaman Belediyesi 
Günlük Ormanı” proje 
alanındaki inceleme 
gezisine, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş ve AK Parti 
İlçe Başkanı Şefik Oğuz 
da katıldı. Mesire alanı 
hakkında bilgiler veren 
Milletvekili Gökcan, 
Dalaman Günlük Mesire 
alanının 5 bin metrekare 

alan içerisine yapıldığını 
söyledi.
Projesinin gelecek 
yılın ilk aylarında 
tamamlanacağını 
anlatan Gökcan, “Sığla 
ağaçlarının doğal 
yeşilliği içerisinde hayata 
geçirilecek olan proje 
de hemşerilerimizin 
aileleriyle vakit 
geçirebilecekleri, kır 
lokantası, çocuk oyun 
alanları ve yürüyüş 
yolları yer alıyor. 
Projenin önümüzdeki 
yılın ilk aylarında 
tamamlanması 
hedefleniyor. Dalamanlı 
hemşerilerimize hayırlı 
olsun.” dedi.
- Tuncay Karaçelik

Milletvekili Gökcan, Dalaman 
Günlük Mesire Alanında 
incelemelerde bulundu
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SIRA 
NO İLİ İLÇESI MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

KİRA 
SÜRESİ

İHALE 
SAATİ   

  1

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 9/C 27,50 m² Dükkan 27,50 m²’lik dükkan AYLIK 3.200,00 5.760,00 5 YIL 10:00

2

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 9/D 27,50 m² Dükkan 27,50 m²’lik dükkan AYLIK

3.200,00 5.760,00 5 YIL 10:10

3

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi 55 23 m² Dükkan 23 m²’lik dükkan AYLIK

3.850,00 6.930,00 5 YIL 10:20

4

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi 57 23 m² Dükkan 23 m²’lik dükkan AYLIK

3.850,00 6.930,00 5 YIL 10:30

5

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Bahçelievler 
Mahallesi 276 Sokak 2 1.486 m² Tenis Kortu 1.486 m²’lik 3 adet 

tenis kortu
AYLIK

6.800,00 12.240,00 5 YIL 10:40

6

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Atatürk Bulvarı 152 6 m² Atm yeri 6 m²’lik atm yeri YILLIK 35.500,00 3.200,00 3 YIL 10:50

7

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Göçmen Sokak 15 21 m²+ 50 m² Dükkan 21 m²’lik dükkan ve 

50 m²’lik açık alan
AYLIK

2.400,00 4.320,00 5 YIL 11:00

8

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Dalyan Mahallesi 302 
Sokak 11/A 17,20 m² Dükkan 17,20 m²’lik dükkan AYLIK 

1.280,00 100,00 1 YIL 11:10

9

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Dalyan Mahallesi 302 
Sokak 11 17,20 m² Dükkan 17,20 m²’lik dükkan AYLIK 

1.280,00 100,00 1 YIL 11:20

10

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
171 Sokak 15 29 m² Dükkan 29 m²’lik dükkan AYLIK 

950,00 1.710,00 5 YIL 11:30

11

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 1 

Nolu Belediye İşhanı
9/103 25,40 m² Büro 25,40 m²’lik büro AYLIK 

850,00 1.530,00 5 YIL 11:40

12

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Mehmet Abay Sokak 15 160 m² Dükkan 160 m²’lik dükkan AYLIK

5.650,00 10.170,00 5 YIL 11:50

13

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 1 

Nolu Belediye İşhanı
9/111 22,20 m² Büro 22,20 m²’lik büro AYLIK

720,00 1.296,00 5 YIL 12:00

14

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 16/2 89,43 m² Büro 89,43 m²’lik büro AYLIK

600,00 1.080,00 5 YIL 12:10

15

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Terzialiler Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi 

2 Nolu Belediye 
İşhanı

59/203 34,12 m² Büro 34,12 m²’lik büro AYLIK
700,00 756,00 3 YIL 12:20

16

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 1 

Nolu Belediye İşhanı
9/209 21 m² Büro 21 m²’lik büro AYLIK

250,00 270,00 3 YIL 12:30

17

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 1 

Nolu Belediye İşhanı
9/210 21 m² Büro 21 m²’lik büro AYLIK

250,00 270,00 3 YIL 12:40

18

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 1 

Nolu Belediye İşhanı
9/211 21 m² Büro 21 m²’lik büro AYLIK

250,00 100,00 1 YIL 12:50

19

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 1 

Nolu Belediye İşhanı
9/01 620 m² Depo 620 m²’lik depo AYLIK 

3.000,00 3.240,00 3 YIL 13:00

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 19 adet taşınmaz, 10.01.2023 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 kiralama ihalesi yapılacaktır.
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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 ya da 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.
İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 60.00.TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
5.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 09.01.2023 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yeniden tespitte serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
8.Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
9.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 23.12.2022
İlan olunur. Ortaca Belediye Başkanlığı

Muğla Valiliği 
İl Planlama ve 
Koordinasyon 
Müdürlüğü tarafından 
Muğla Sanayi ve Ticaret 
Odasında düzenlenen 
toplantıya; Muğla 
Valisi Orhan Tavlı, 
Bodrum Kaymakamı 
Bilgehan Bayar, 
Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Fethiye 
Kaymakamı Yusuf İzzet 
Karahan, Kavaklıdere 
Kaymakamı Oray Güven, 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, Menteşe 
Kaymakamı Mehmet 
Eriş, Ula Kaymakamı 
Baha Başçelik, 
Yatağan Kaymakamı 
Mustafa Emre Kılıç, 
kurum amirleri, şehrin 
ekonomik aktörleri, 
esnaflar, iş insanları, 
meslek odaları ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı. 
Toplantı öncesinde 
ülkeyi yurtdışında 
başarıyla temsil eden 
bisikletçiler iş dünyasına 
tanıtıldı sporcular ve 
iş dünyası bir araya 
geldi. Toplantının 
açılışında konuşan 
Vali Orhan Tavlı, ilin 
genel durumu hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 
İlde kamu yatırımlarının 
artan bir hızla devam 
ettiğini belirten Vali 

Orhan Tavlı, “Millî 
Eğitim Bakanlığımız 
tarafından 105 derslik, 
400 kişilik pansiyon, 1 
yemekhanenin yapımı 
sürmektedir. 68 derslik, 
2 adet pansiyon ve 12 
derslikli bodrum halk 
eğitim merkezi işleri 
ihale aşamasındadır. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız tarafından 
yürütülen Milas spor 
salonunun yapımı 
devam etmektedir. 
Yükseköğretim yurt 
inşaatlarımızda 
Menteşe’de 5108 
kapasiteli birinci ve 
ikinci etap ile Fethiye’de 
1697 kapasiteli Mefharet 
Koçman Öğrenci Yurdu 
tamamlanmış, Menteşe 
1000 kapasiteli üçüncü 
etap inşaatlarımızda 
çalışmalar 
sürmekte. Ulaştırma 
Bakanlığımızın 
çalışmaları ile 
toplam bölünmüş 
yol uzunluğumuz 
557 km’ye ulaşmış, 
102 km’lik kesimde 
çalışmalar devam 
etmektedir. Bölünmüş 
yollarımız toplam yol 
uzunluğumuzun yüzde 
60’ını oluşturmaktadır. 
Yine ulaştırma bakanlığı 
tarafından Turgutreis 
ve Milas Ören Yat 
Limanları ile Bodrum 

ve Güllük İskeleleri 
hizmete açılmış, 
Datça ve Dalaman 
yat limanlarının etüt 
projeleri tamamlanmıştır. 
Sağlık Bakanlığımız 
tarafından yürütülen 
150 yataklı Bodrum 
Devlet Hastanesi 
inşaatı tamamlanarak 
hizmete açılmıştır. 150 
yataklı Seydikemer ve 
125 yataklı Marmaris, 
devlet hastaneleri 
inşaatları devam 
eden yatırımlarımız 
arasındadır. Menteşe, 
Milas ve Köyceğiz ilçe 
sağlık müdürlüğü/toplum 
sağlığı/112 acil sağlık 
hizmetleri merkezleri 
ile Muğla Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi 
radyasyon onkolojisi 
(linac) ek bina yapım 
işi yatırımları ihale 
aşamasındadır” dedi. 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı finansmanı 
ile Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen projelerden 
bahseden Vali Orhan 
Tavlı, “Bitkisel Koruma 
Ürünleri ve Gübre 
Ambalajları Bertarafı 
Projesi, çilek üretiminin 
yaygınlaştırılması 
projesi, Seydikemer 
TDİOSM fizibilite ve 
kuruluş projesi, Muğla 

ilinin hastalıktan arilik 
projesi, buzağı kalkanı 
projesi öne çıkan 
projelerden olup toplam 
bütçesi 10.3 milyon 
TL olan 12 projenin 
yaklaşık 8 milyon TL si 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından 
finanse edilmektedir” 
diye konuştu. Vali Tavlı 
konuşmasına şöyle 
devam etti: “Tarım ve 
Orman Bakanlığı DSİ 
21. Bölge Müdürlüğü 
tarafından toplam 6.2 
milyar tutarındaki 92 
proje kapsamında, 
Dalaman, Girme ve 
Seki Ovaları sulama 
ve ikmal çalışmaları 
ile muhtelif ilçelerdeki 
dere ıslah ve taşkın 
koruma çalışmalarına 
devam edilmektedir. 
Milâs içme suyu projesi 
tamamlanmış olup geçici 
kabul aşamasındadır. 
Bodrum ve Muğla içme 
suyu projelerinin ön 
hazırlık çalışmaları 
sürmektedir.  Tarım 
ve Orman Bakanlığı 
tarafından yürütülen 
kırsal kalkınma 
yatırımlarının 
desteklenmesi projesi 
kapsamında üreticilere 
11 milyon TL hibe 
verilmekte. Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 

tarafından Muğla’da 
uygulama aşamasında 
olan alternatif turizm 
ve kooperatiflere 
yönelik mali destek 
programları ile 31 
projeye, sosyal gelişmeyi 
destekleme programı 
kapsamında 3 projeye 
ve Apiterapik arıcılık 
ürünleri işleme merkezi 
güdümlü projesine 
toplamda 26 milyon TL 
destek sağlanmaktadır. 
Seydikemer’e ve 
Muğla’mıza üretim ve 
istihdam anlamında 
büyük katkı yapması 
beklenen, Seydikemer 
Süt Sığırcılığı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi 
ile ilgili çalışmalar 
devam etmekte olup, 
projenin kısa sürede 
hayata geçirilmesi 
planlanmaktadır. Gıda, 
inşaat, tekstil, makina 
ve entegre tesislerden 
oluşacak ve yaklaşık 

2000 kişiye istihdam 
sağlayacak olan, toplam 
1070 dönümlük alanda 
kurulan Milas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 
altyapı ve elektrik 
işleri için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
tarafından sağlanan 15 
milyon kredi desteği ile 
2015 yılında başlanan 
altyapı çalışmaları 
tamamlanarak geçici 
kabulleri yapılmış olup, 
Milas OSB’de yapılan 
imar planına göre 550 
dönümlük 57 sanayi 
parsellinin sanayicilere 
tahsisi yapılmıştır. Tahsis 
yapılan yatırımcıların 
1 yıl içerisinde plan ve 
projelerini hazırlamaları 
beklenmektedir.” 
Toplantıda Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Özgür 
Akdoğan tarafından proje 
teklif çağrıları, ajans 
destek türleri (Fizibilite 

desteği, teknik destek, 
güdümlü proje desteği, 
SOGEP, finansman 
desteği) ajans tarafından 
desteklenen kamu ve 
özel sektör projeleri 
hakkında katılımcılar 
bilgilendirildi. Daha 
sonra Muğla Mermerciler 
Derneği Genel Sekreteri 
Hüseyin Işık tarafından 
Muğla’da mermercilik 
sektörü ve derneğin 
faaliyetleri hakkında 
sunum yapıldı.
İlimizdeki üretim ve 
istihdam konularının 
yanında yatırımların 
takibi ve kurumlar 
arası koordinasyonun 
ele alındığı toplantıda, 
Muğla ekonomisinin 
daha da geliştirilmesi 
için yapılması gereken 
hususlar da görüşüldü.
Karşılıklı görüş alışverişi 
ve değerlendirmelerin 
ardından toplantı sona 
erdi. - Bülten

Dalaman yat limanının etüt projesi tamamlandı
İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Yapıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen 2022 Yılı 2. İl Ekonomi 
Toplantısı’nda, ilin ekonomik durumu ve potansiyeli ile üretim ve istihdam konuları değerlendirilerek, Muğla ekonomisinin daha da gelişmesi için 
gerçekleştirilecek çalışmalar görüşüldü.
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Muğla Valisi Orhan 
Tavlı yeni kalıntıların 
bulunduğu Akyaka 
Orta Çağ Kalesinde 
incelemelerde bulundu 
kazı başkanı ve 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdulkadir 
Baran’dan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.
Orta Çağ kalesinde 
yapılan arkeolojik 
çalışmalar hakkında bilgi 
veren Baran, kalenin 
duvarlarında kazı ve 
sağlamlaştırma çalışması 
yaptıklarını belirterek, 
kalenin bulunduğu alanın 
Idyma Antik Kenti’nin 
bir mahallesi olduğunu 
ve günümüzden 2 bin 

700 yıl öncesine kadar 
kesintisiz süren bir 
yerleşimin bulunduğunun 
tespit edildiğini söyledi.
Güney yamaçlar boyunca 
aşağı kısımda bulunan 
bugünkü Azmak Deresi 
doğru yerleşimin 
aşamalar halinde devam 
ettiğini belirten baran, 
Azmak deresinin 
bulunduğu bölümün 
antik çağlarda deniz 
olduğunu, Orta Çağ 
Kalesi yerleşiminin de 
deniz kıyısında bir liman 
yerleşimi olduğunun 
tespit edildiğini ifade 
etti.
Yaklaşık 11. yüzyılda 
garnizon olarak inşa 
edilen Akyaka Orta 
Çağ Kalesinin kısa bir 

süre sonra Selçuklu 
beylikleri tarafından ele 
geçirildiğini ve kalenin 
son halinin bir yerleşim 
haline geldiğinin tespit 
edildiğini söyleyen 
Bran, Bölgenin güney 
kısmında ise kaledeki 
askerlerin, düşmana 
görünmeden temiz suya 
gizlice ulaşmak için 
kullandıkları düşünülen 
bir tünel bulunduğunu 
belirtti.
Tünelin Akyaka Orta 
Çağ Kalesinin Kadın 
Azmağı Deresi’ne bakan 
bölümünde toprak 
altında yer aldığını 
tonozlu tünelin 60 
metre uzunluğunda, 2 
metre genişliğinde ve 
merdivenli olduğunu 

belirten Baran, Tünelin 
20-30 metrelik bölümü 
çok iyi korunmuş. 
Tünelin kalan kısmında 
kazı ve onarım 
çalışmaları yaptık.” diye 
konuştu.
Muğla’nın Tarih 
ve Kültür Turizmi 
altyapısının 
güçlendirilmesi 
kapsamında antik 
kentlerdeki çalışmaların 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığınca 
desteklendiğini 
belirten Muğla Valisi 
Orhan Tavlı yapılan 
çalışmalarla tarihi ve 
kültürel zenginliklerimiz 
gün yüzüne çıkarken 
ortaya çıkan eserlerin 

korunarak geleceğe 
aktarıldığını, diğer 
yandan da tarih ve kültür 
turizmi altyapısının 
güçlendirildiğini ifade 
etti. İdyma Antik Kenti 
Akyaka Orta Çağ Kalesi 
incelemelerinde Muğla 
Valisi Orhan Tavlı’ya 
Ula Kaymakamı Baha 
Başçelik, Muğla Kültür 
ve Turizm İl Müdürü 
Hüseyin Toprak Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Koray 
Özcan, Muğla Ticaret 
Borsası Başkanı Hurşit 
Öztürk, Yücelen Şirketler 
Gurubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Yücel 
Gürsoy ve Akyaka 
Muhtarı Feridun Özsoy 
katıldı.  - Bülten

Akyaka Orta Çağ Kalesinde yeni kalıntılar bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın destekleri 
ile Ula ilçemizin “Sakin Kent” unvanına sahip Akyaka Mahallesi’ndeki Orta Çağ Kalesinde yapılan arkeolojik 
kazı çalışmalarıyla 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe 
Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde 
günde 180 ton evsel atık ayrıştırılarak 
geri dönüşümü sağlanıyor. Doğanın 
korunması için büyük önem taşıyan 
tesiste ayrıca çöpten elektrik üretiliyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe 
Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde 
çöpler ayrıştırılarak doğanın korunması 
sağlanırken, diğer yandan enerji 
üretimi yapılıyor. Günde 180 ton evsel 
atığın ayrıştırıldığı Menteşe Katı Atık 
Düzenli Depolama tesisinde atıklar 
alüminyum kutu, pet, plastik, kağıt, 
karton olarak ayrılıyor. Ayrıştırmanın 
ardından bu materyaller geri dönüşüm 
firmalarına gönderiliyor. Böylelikle 
doğanın korunması ve geri dönüşüm 
sağlanması için önemli katkı sağlanıyor. 
Tesiste 2020 yılı Eylül ayından bugüne 
kadar 5 milyon 802 bin 70 ton evsel atık 
ayrıştırılırken oluşan metan gazından 
elektrik üretimi yapılıyor. Tesiste 
kurulan sistem sayesinde çöpten 26 
Milyon 258 bin kilowatt enerji üretimi 
gerçekleştirilirken önemli bir enerji 
tasarrufu sağlanıyor. - Bülten

Büyükşehir Tesisinde Günde 180 Ton Evsel Atık Ayrıştırılıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde günde 180 ton evsel atık ayrıştırılarak geri 
dönüşümü sağlanıyor. Doğanın korunması için büyük önem taşıyan tesiste ayrıca çöpten elektrik üretiliyor. 

MUTSO 4’üncü meslek 
komitesi tarafından 
Ortaca, Dalaman, 
Köyceğiz’de faaliyette 
bulunan üyelere yönelik, 
GES Projelerinde 
Yatırım Fırsatları konulu 
bir toplantı düzenlendi.
Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO)’nın 
otomotiv ve akaryakıt 
sektör temsilcilerini 
bünyesinde barındıran 
4’üncü Meslek Komitesi, 
MUTSO Ortaca Hizmet 
Binasında bir toplantı 
düzenledi. 21 Aralık 
Çarşamba günü, Ortaca, 
Dalaman ve Köyceğiz’de 
faaliyetlerini sürdüren 
üyelere yönelik 
gerçekleştirilen 
toplantıda Güneş Enerjisi 
Santrali (GES)’nde 
yatırım fırsatları 
anlatıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını 
gerçekleştiren MUTSO 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve 4’üncü Meslek 
Komitesi üyesi Ömer 
Öcal şunları kaydetti: 
“Coğrafyası, iklimi ve 
aldığı güneş itibariyle 
yenilenebilir enerji için 
yüksek potansiyele sahip 
ilimizde, yenilenebilir 
enerji sistemlerine geçiş 
sağlamak son derece 
önem arz etmektedir. 
Bu geçiş, hem artan 
enerji maliyetlerinin, 
işletmelerimize büyük 
bir külfet olmasının 
önüne geçecek hem 
de çevre kirliliğini 
minimize ederek 
işletmelerimizin karbon 
ayak izi salınımımızı 
azaltacaktır. Toplantıda 
aktarılacak konuların 
ardından süreçlere 
ilişkin merak ettiğiniz 
hususları lütfen iletin. 

Ayrıca MUTSO olarak 
kendi sektörleriniz ve 
işletmeleriniz özelinde 
her türlü öneri ve 
talepleri almaya hazır 
olduğumuzu ifade etmek 
isterim. Üyelerimizin 
sorunlarının çözümü 
noktasında yapılabilecek 
çalışmalar öncelikli 
hedefimiz. Sektörde 
yaşadığınız sorunlar, 
iyileştirmeye açık 
alanlar, düzenleme 
yapılması gereken 
hususları bize iletin. 
Bu konularda TOBB, 
milletvekilleri ve 
bakanlıklar nezdinde 
gerekli çalışmaları 
yürütürüz. Ayrıca 
işletmelerinizin 
sürekli gelişimine 
destek sağlamak 
adına kurumsal 
eğitim faaliyetleri 
düzenlemekteyiz. Sizlere 
veya çalışanlarınıza 
yönelik eğitim 
taleplerinizi bize 
aktarın. Gerek odamız 
hizmet binasında 
gerek işletmenizde 
gerekse online olarak 
gerekli planlamayı 
sağlayacağımızdan emin 
olabilirsiniz.”
Açılış konuşmasının 
ardından Solar Partner 
adına Hüseyin Emre 
Acar, EKZ Proje adına 
Serdar Ekiz, SP Solar 
adına Ahmet Öztepe, 
GES projelerinde 
yatırım fırsatları, ucuz 
finansman kaynakları, 
doğru amaç için doğru 
ürün seçimi ve satış 
sonrası dikkat edilmesi 
gereken hususlara 
ilişkin bilgi aktarımında 
bulunarak katılımcıların 
sorularını cevapladılar.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da GES 
projelerinde yatırım 
fırsatları anlatıldı


