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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
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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

Ünal Daka Parkı yenileniyor
Ortaca Belediyesi, Beşköprü 
Mahallesi 138. sokak üzerinde 
bulunan yaklaşık 7 bin 250 
metrekarelik parkın 3 Boyutlu 
görsellerini yayınladı.
Ortaca Belediyesi 
tarafından vatandaşların 
egzersiz hareketleri 
yapabilecekleri, 
çocuklar içinde değişik 
oyun gruplarının yer 
alacağı yeni bir park 
için çalışmalar başladı. 
Ortaca Beşköprü 
Mahallesi 138. sokak 
üzerinde bulunan ve 
yaklaşık 7 bin 250 
metrekarelik alana 
projelendirilen içinde 

çocuk oyun grubu, 
egzersiz alanı, yeşil 
alan, oturma alanları, 
işletme ve Atatürk 
heykeli bulunan park 
çalışmaları son hızıyla 
devam ediyor. Başkan 
Alim Uzundemir, 
vatandaşların hoşça vakit 
geçirebilecekleri yeni 
yeşil alanların ilçeye 
kazandırılması için 
çalışmalar yürüttüklerini 
belirtti. -3

Özel sporcular başarı sevinçlerini 
Başkan Uzundemir ile paylaştı

“Gazi Hastanesi 
Otizm Farkındalık” 
koşusunda Kırgısiztanlı 
Darika Adatovna 
Acar hocalarının 

antrenörlüğünde 
yarışmaya katılan 
Dalaman’dan Murat 
Muslu 1’inci, Ortaca’dan 
Mevlüt Olgun 2’nci 

ve Ramazan Can 
Arıcı 3’üncülük 
kupası aldılar. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca ve 

Dalamanlı özel sporcular 
ile antrenörlerini 
kazandıkları başarının 
ardından makamında 
ağırladı. -7

Başkan Alim Uzundemir; “İlçemizin Uluslararası ve Türkiye çapında duyurulmasına vesile 
hocamızı ve özel sporcularımızı gönülden tebrik eder başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Çiftçi Satış Yeri 
Dalaman’da açıldı

Kaptan June 
Dalyan’da anıldı

Dalaman Atakent 
Mahallesi Bülüşlü 
mevkiinde açılan 

mağazada çiftçilerin 
yetiştirdiği ürünler satışa 
sunulacak. -5

100 yaşında vefat eden 
Caretta Caretta Deniz 
Kaplumbağalarının 
Annesi olarak bilinen 

“Kaptan June” lakaplı 
June Haimoff için 
100’üncü yaş günü 
pastası kesildi. -9

ihracatta 1 
milyar dolar 

hedefine 
ulaşıldı

Türkiye’de su ürünleri 
ihracatının başkenti 
konumundaki Muğla, 
2022 yılında tarihinde 
ilk kez 1 milyar doları 
aşmanın gururunu 
yaşıyor. Muğla, 2022 yılı 
hedefini tuttururken, 
Türkiye’de 1 milyar 
dolar barajını aşan 
22’inci il oldu. -8

Ulaşım 
Çok Daha 

Konforlu ve 
Hızlı Olacak

Muğla ve Denizli illerini 
birbirine bağlayan 
Muğla-Kale yolunun 
aynı zamanda Bodrum, 
Marmaris ve Fethiye gibi 
destinasyonlara ulaşımı 
sağladığı, özellikle yaz 
aylarında artan trafik ile 
birlikte yolun tamamının 
bitümlü sıcak karışım 
haline getirilmesinin 
kuzey güney aksının 
bütünlüğünün 
sağlanması, trafik can 
ve mal güvenliğinin, 
trafik sürüş konforunun 
ve yakıt ekonomisinin 
sağlanması içim önemli 
olduğu belirtildi. -2



Tenisçi dirseği,dirseğin 
dış kısmında ağrı ve 
hassasiyet hissedilmes-
ine neden olur.Dirsek-
teki bu ağrı ön kola ve 
elin dış kısmına doğru 
yayılabilir.Ağrının 
şiddeti dirseğin hareketi 
ile artan hafif şiddette 
olabileceği gibi ağır 
vakalarda hareketsizken 
bile dirsekte şiddetli 
ağrı ortaya çıkabilir.
Döndürme ve kavrama 
gibi hareketlerin tekrar-
layan şekilde yapılması 
tenisçi dirseği belirtil-
erini alevlendirebilir.
Tenisçi dirseği sorunu 
yaşayan kişilerde şu 

hareketler dirsekteki 
ağrıyı ve hassasiyeti 
arttırabilir:
Yük taşımak,ön kolu 
bükmek
Kalem gibi küçük cis-
imleri kavramak
Kapı kolu,kavonoz 
kapağı açmak.
Tenisçi dirseği şu 
meslek mensuplarında 
sıkça görülebilir:
Diş hekimleri,bahçıvan-
lar,oto tamirciler,te-
sisatçılar,temizlik 
hizmetlileri,müzisy-
enler,kasaplar,şefler,golf 
ve beyzbol oyuncuları.
Herkese sağlık dolu bir 
yeni yıl diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

TENİSÇİ DİRSEĞİ(LATER-
AL EPİKONDİLİT) NEDİR?
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER

2

Zayi 
Şirketimize ait pay defteri kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. Pisilis Sağlıklı Yaşam Merkezi
Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Ortaca Vergi Dairesi - Vergi No: 7300680746

Bir yılı daha geride 
bırakıyoruz. Zaman 
yine ne kadar da çabuk 
geçti.31 aralık gecesi 
şahane sofralar kurula-
cak. Bende size bugünü 
nasıl daha az hasarlı 
atlatabilirim bu konuda 
önerilerde bulunmak 
istiyorum:
YILBAŞINDA 
GÜN İÇERİSİNDE 
BESLENME ÖNERİL-
ERİ
•Bugünde yiyeyim, yarın 
diyete başlarım düşünc-
esinden kurtulup bu 
akşamı da olabildiğince 
az kaloriyle atlatın.
•Akşam çok yemeliyim 
o yüzden öğün atlayıp 
gün boyu aç kalayım 
düşüncesine kapılmayın. 
Güne mutlaka sağlıklı ve 
dengeli(yumurta, peynir, 

yeşillik, tam tahıllı 
ekmek) kahvaltıyla 
başlayın. Öğle yemeğini 
hafif tutmaya çalışın. 
Mesala; unsuz, kremasız 
bir sebze çorbası, salata 
tercih edebilirsiniz. 
Akşam sofraya çok aç 
oturmamak adına yeme-
kten 2 saat önce minik 
bir ara yapabilirsiniz. 
Mesala; kefir+ meyve 
tercih edilebilir.
•Gün içerisinde bazal 
metabolizma hızınızı 
arttırmak adına 45-60 
dakika tempolu yürüyüş 
yapabilirsiniz.
•Her gün olduğu gibi 
bugünde de gün içine 
dağıtarak su tüketiminizi 
aksatmayın. Ihlamur, 
kuşburnu gibi bitki çay-
ları da tüketebilirsiniz.
•Yemeklerinizi kızartma, 

kavurma yerine fırında, 
haşlama, ızgara ya da 
buğulama gibi sağlıklı 
pişirme teknikleriyle 
hazırlayın.
YILBAŞI SOFRASIN-
DA ÖNERİLER
•Yılbaşı sofrasını 
odağınız olmaktan 
çıkarın. Yemekten keyif 
alarak, çatal bıçakla, 
bol bol sohbet ederek 
yavaş yavaş tüketmeye 
çalışın. Bu durum hem 
erken doymanızı hem de 
hazımsızlık sorunlarına 
yaşamamanızı sağlaya-
caktır.
•Yemeğe unsuz, 
kremasız çorba, salata 
ve ızgara sebzelerle 
başlayın. Bu durum 
tokluk hissinizin erken 
oluşmasını sağlar.
•Ana yemek olarak et/
tavuk/balık/hindinin 
yağsız kısımlarını uygun 
porsiyonlarda tercih ede-
bilirsiniz. Yanındaki kar-
bonhidrat seçeneklerini 
(börek, dolma ,pilav..) 

sınırlayın. Kendinize 
1 çeşit karbonhidrat 
tüketme hakkı tanıyın.
•Şerbetli, hamurlu 
tatlılar yerine meyve 
tatlıları ve sütlü tatlılar 
gibi daha hafif tatlılar 
tercih edin.
•Alkolü bu gece de 
limitleyin. Alkolün 1 
gramının 7 kalori old-
uğunu kendinize hatırla-
tın. Alkol tüketecekseniz 
protein içeren bir besinin 
yanında 1-2 kadeh şarap 
tercih edebilirsiniz.
•Yemek sonrası atıştır-
malık yapılacaksa daha 
çok teze meyve ve sebze 
atıştırmalıkları tercih 
edilmelidir. Kuruyemiş 
tüketecekseniz de kendi-
nize ufak bir kase hazır-
layın ve bu porsiyonun 
dışına çıkmayın. Sağlık 
dolu, huzurlu, fit bir yeni 
yıl diliyorum herkese..
YILBAŞI ERTESİ 
GÜNÜ DENGELEME 
LİSTESİ
SABAH:10.00 2 ADET 

HAŞLANMIŞ YU-
MURTA+ÇEYREK 
AVAKADO+BOL 
YEŞİLLİK
12.00:  1 FİNCAN 
TÜRK KAHVESİ+1 ÇK 
HİNDİSTAN CEVİZİ 
YAĞI
14.00   1 SU BARDAĞI 
KEFİR+1 ADET 
KİVİ+1 TATLI KAŞIĞI 
KETEN TOHUMU+-
YARIM ÇAY KAŞIĞI 
ZENCEFİL MİX
17.00      1 FİNCAN 
BEYAZ ÇAY+6 ADET 
ÇİĞ BADEM
19.00  DOYANA 
KADAR FIRIN SE-
BZELER(PATATES 
HARİÇ)+4 YEMEK 
KAŞIĞI EV YOĞUR-
DU
21.00 1 FİNCAN 
REZENE ÇAYI(ÇU-
BUK TARÇIN,Lİ-
MON)+1 ADET YEŞİL 
ELMA

YILBAŞINDA BESLENME 
ÖNERİLERİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Köyceğiz’de meydana 
gelen trafik kazasında 
traktör sürücüsü hayatını 
kaybetti. Kaza, Toparlar 
Mahallesi’nde akşam 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Dursun Çatak 
yönetimindeki traktör, 
başka bir aracın arkadan 
çarpması sonucu yoldan 
çıkarak şarampole 

devrildi. Kaza ihbarı 
üzerine bölgeye 112 
Acil Sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. 
Kazada traktör sürücüsü 
Dursun Çatak hayatını 
kaybetti. Çatak’ın 
yol kenarında meyve 
satışı yaptığı öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma 
devam ediyor. 
- Cihat Cura

Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü

İddiaya göre, Ortaca’da 
pazarcılık yapan Halil 
Çağ (42) 17 Aralık 
Cumartesi günü Dalyan 
Pazarı’nın ardından 
pazaryerinde arkadaşları 
bir araya gelerek alkol 
aldı. Arkadaşları ile 
birlikte vakit geçiren 
Çağ akşam saatlerinde 
evine gitti. Bir süre 
sonra gözleri görmemeye 
başlayan ve durumu 
kötüleşen Çağ, ailesi 
tarafından Ortaca Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Burada bilincini yitiren 
Çağ, Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne 
sevk edildi. Bilinci 
kapalı olan olarak 
hastanede tedavi altına 
alınan Çağ yoğun 
bakımdaki 10 günlük 
yaşam mücadelesini 
kaybetti. Çağ’ın Ortaca 
Marmarlı Mezarlığı’nda 
toprağa verileceği 
öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 kişi 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest kaldı
Halil Çağ’ın kaçak 
alkolden komaya girmesi 
üzerine harekete geçen 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı’na bağlı 
Ortaca İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve Dalyan 
Jandarma Karakol 
Komutanlığı ekipleri 
Dalyan Pazaryeri’nde 
Halil Çağ’a alkol veren 
kişilere yönelik araştırma 
başlattı. Jandarma 
ekiplerinin yaptığı 
çalışma sonucu Halil 
Çağ’a kaçak alkol satan 
Dalyan Mahallesi’nden 
M.B. (51) ve M.K.A. 
(59) yapılan operasyonla 
gözaltına alındı. 
Şahıslar işlemlerinin 
ardından sevk edildikleri 
mahkemece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.
- Cihat Cura

Kaçak alkol yüzünden 
komaya giren şahıs 

hayatını kaybetti
Ortaca’da kaçak alkol içtiği için fenalaşarak 
hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi 
altına alınan şahıs hayatını kaybetti.

Valilik 75. Yıl Toplantı 
Salonunda ve Muğla 
Denizli karayolu 
şantiyesinde düzenlenen 
toplantıya Muğla Valisi 
Orhan Tavlı’nın yanı 
sıra İl Emniyet Müdürü 
Süleyman Suvat 
Dilberoğlu, İl Jandarma 
Komutan Vekili Erol 
Ürküt, Sahil Güvenlik 
Güney Ege Grup 
Komutanı 
Yarbay Süleyman 
Ercan, Karayolları 2. 
Bölge Müdürü Murat 
Gönenli, Karayolları 13. 
Bölge Müdürü Ahmet 
Gülşen, Karayolları 26. 
Şube Şefi Duru Öztop 
ile firma yetkilileri 
katıldı.
Muğla ve Denizli 
illerini birbirine 
bağlayan Muğla-Kale 
yolunun aynı zamanda 
Bodrum, Marmaris 
ve Fethiye gibi 
destinasyonlara ulaşımı 
sağladığı, özellikle 
yaz aylarında artan 
trafik ile birlikte yolun 
tamamının bitümlü 

sıcak karışım (BSK) 
haline getirilmesinin 
kuzey güney aksının 
bütünlüğünün 
sağlanması, trafik can 
ve mal güvenliğinin, 
trafik sürüş konforunun 
ve yakıt ekonomisinin 
sağlanması açısından 
önemli olduğu belirtildi.
74 kilometre 
uzunluğundaki 
Muğla-Kale karayoluna 
yapılacak tesviye, 
Sanat Yapıları, Köprü, 
Üstyapı işleri ile yolun 
tamamının bitümlü 
sıcak karışım (BSK) 
haline getirilmesi 
işlerinin yaklaşık 2 
Milyar 335 Milyon 
lira tutacağını belirten 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı yol çalışmalarında 
şu ana kadar 12 km 
bölünmüş yol bitümlü 
sıcak karışım (BSK) 
haline getirildi. 
Ekiplerimiz işlerini 
en kısa sürede 
tamamlamak için 
çalışıyorlar” ifadelerini 
kullandı.

Muğla Kale yol 
çalışmasıyla ilişkili 
olarak yolun başlangıcı 
olan kötekli kavşağına 
farklı seviyeli 
kavşak yapılarak 
trafik yükünün 
hafifletileceğini 
belirten Vali Orhan 
Tavlı “Karayollarımızı 
Muğla’mıza yakışır 
konforda ulaşımı 
sağlayacak standartlara 
yükseltiyoruz” dedi
Turizm merkezi 
Muğla’ya ulaşımın 
daha konforlu ve 
daha hızlı olabilmesi 
için desteklerini 
esirgemeyen Saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu’na 
şükranlarını sunan 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı çalışmaları bir 
an evvel tamamlamak 
için özveri gösteren 
çalışanlara da teşekkür 
etti. - Bülten

Muğla’ya ulaşım çok daha 
konforlu ve hızlı olacak

Muğla’nın karayolu altyapısının geliştirilmesi çalışmalarında 
gelinen son durum Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 
değerlendirildi.
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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 Belediyesi 
tarafından vatandaşların 
egzersiz hareketleri 
yapabilecekleri, çocuklar 
içinde değişik oyun 
gruplarının yer alacağı 
yeni bir park için 
çalışmalar başladı.
Ortaca Beşköprü 
Mahallesi 138. sokak 
üzerinde bulunan ve 
yaklaşık 7 bin 250 
metrekarelik alana 
projelendirilen içinde 

çocuk oyun grubu, 
egzersiz alanı, yeşil alan, 
oturma alanları, işletme 
ve Atatürk heykeli 
bulunan park çalışmaları 
son hızıyla devam ediyor.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
vatandaşların hoşça vakit 
geçirebilecekleri yeni 
yeşil alanların ilçeye 
kazandırılması için 
çalışmalar yürüttüklerini 
belirtti. Yeşil alan ve 

park çalışmalarına önem 
verdiklerini vurgulayan 
Başkan Uzundemir; 
“Hem yetişkinlere, hem 
de geleceğimiz olan 
çocuklarımıza yönelik 
çok amaçlı bir park 
çalışmasını yürütüyoruz. 
Yaklaşık 7 bin 250 
metrekare alan üzerinde 
çocuklarımız için değişik 
oyun gruplarının yer 
aldığı bölüm dışında 
yetişkinlerimiz için de 

yeşil alanlar, oturma 
alanları oluşturuyoruz. 
Parkımızın planı 
ve projelendirme 
aşaması tamamlandı. 
İnşallah en kısa 
zamanda bu projemizi 
ilçemize kazandırarak 
vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağız. 
Yenilenen yüzü ile Ünal 
Daka Parkının hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
dedi. - Mehmet Bozkır

Ünal Daka Parkı yenileniyor
Ortaca Belediyesi, Beşköprü Mahallesi 138. sokak üzerinde bulunan 
yaklaşık 7 bin 250 metrekarelik parkın 3 Boyutlu görsellerini 
yayınladı.
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Birliğimizin, 
beraberliğimizin 

daha da güçleneceği 
umut ve huzur dolu 

bir yıl dileğiyle

Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta, bölgenin 
verimli topraklarında 
üretilen yöresel 
ürünlerin vatandaşlara 
sunulmasının önem arz 
ettiğini vurguladı.
Kaymakam Yakuta, 
Dalaman İnciri ve Elcik 
Soğanı için coğrafi 
işaret çalışmalarının 
son aşamaya geldiğini 
hatırlatarak; “Yöresel 
ürünlere ulaşmak isteyen 
tüketiciler için çok 
güzel bir satış noktası 
kazandırıldı. Bölgede 
yetiştirilen ürünlere 
vatandaşlar rahatlıkla 
ulaşabilecek. Bizlere 
düşen bu 
tesisin yaşatılması. Ürün 
akışını sağlamamız, 
insanları buraya 
yönlendirmemiz 
gerekiyor. Emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.   
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak, Muğla’nın 
turizmin yanı sıra 
çok önemli bir tarım 
potansiyeline sahip 
olduğunu belirtti. 
Çiftçinin ürünlerini 
tüketiciye ulaştırabilmesi 

için yürütülen 
dayanışmanın 
sağlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür 
ettiğini söyleyen Saylak, 
“Dalaman Taşbaşı 
Mahallesinde çilek 
yetiştirdik. 
İncir kurutma ve soğuk 
depolama için çalışma 
yapıyoruz. Tabi burada 
kooperatifleşmede 
önemli, coğrafi 
işaretlerimizi de 
alacağız. Kırsalda 
kalkınmamızı bu tarz 
çalışmalarla yürüteceğiz. 
Yağ, şeker, un var. Bize 
düşen helva yapmak.” 

ifadelerini kullandı.  
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, birlik ve 
beraberlik içinde 
çalışarak, üreticilerin 
yararına olacak satış 
noktasını sürdürülebilir 
hale getirmenin önemine 
değindi. Dalaman Ziraat 
Odası Başkanı Tevfik 
Tayfun Tuncay, satış 
yerinin bölgede yaşayan 
tüketicilerin ve turizm 
sezonunda Muğla’ya 
gelen misafirlerin uğrak 
noktası olmasını hayal 
ettiklerini dile getirdi.
Dalaman Ziraat Odası 

Çiftçi Satış Yerinde 
odanın kısıtlı bütçesi 
ile en iyisini yapmaya 
çalıştıklarını aktaran 
Tuncay; “Ben bir ziraat 
mühendisi ve ziraat 
odası başkanı olarak 
evime ekmeği tarım 
sayesinde götürdüğümün 
bilincinde, bu işe 
gönül vermiş bir kişiyim. 
Satış yerimiz inanıyorum 
ki zaman içinde hayal 
ettiğimiz noktaya 
gelecek. Çiftçilerimizin 
ürünleri burada 
tanıtılacak ve satılacak. 
Çiftçilerimiz daha iyi 
şartlarda ürünlerini 

satabilecek. Tüketicilerde 
kaliteli ürüne uygun 
şartlarda ulaşabilecek. 
Çiftçilerimize ve 
halkımıza daha iyi 
hizmet verme çabası 
içinde olacağız.” diye 
konuştu. Tıbbi aromatik 
bitkiler üreten Arzu 
İlhan ise tüketiciye 
direk ulaşabildikleri satış 
noktası kurulmasında 
emeği geçenlere 
teşekkür ettiğini söyledi. 
Satış yerinin hizmete 
sunulmasında emeği 
geçenlere plaket takdim 
edildi.
 - Mehmet Bozkır

Dalaman’da Çiftçi Satış Yeri açıldı
Dalaman Ziraat Odası Çiftçi Satış Yerinin açılışı yapıldı. Atakent Mahallesi Bülüşlü mevkiinde açılan 
mağazada çiftçilerin yetiştirdiği yöresel ürünler satışa sunulacak. 

Doğu Türkistan 
Milli Meclis Başkanı 
Seyit Tümtürk, Doğu 
Türkistan halkı için klip 
çeken Amerikalı sanatçı 
Della Miles ile Ortaca’da 
bir araya geldi. 
Köyceğiz Çandır 
Mahallesinde oturan 
Amerikalı sanatçı Della 
Miles, Doğu Türkistan 
halkı için klip çekti. 
Doğu Türkistan Milli 
Meclis Başkanı Seyit 
Tümtürk, ABD’li ünlü 
sanatçı Della Miles ile 
Ortaca Belediyesine ait 
salonda bir araya gelerek, 
ortak basın açıklaması 
yaptı. Tümtürk, Doğu 
Türkistan halkına 
verdiği destekten dolayı 
ünlü sanatçı Miles’e, 
Türkistan bayrağı, rozet, 
fular ve folklorik başlık 
hediye etti. 
Ünlü sanatçının Doğu 
Türkistan halkı için 
özel bir şarkı ve klip 

hazırladığını ifade 
eden Meclis Başkanı 
Seyit Tümtürk, “Biz 
kendisini göçmenler 
konusunda dünyaya çağrı 
yapması ve sürekli insan 
hakları konusunda dile 
getirdikleriyle tanıyoruz. 
Müslüman Uygur 
Türkleri konusunda 
hazırlamış olduğu şarkı 
ve klip bizler için çok 
kıymetli. Kendisine 
burada teşekkür etmek 
istiyorum. Birçok 
kişinin, siyasinin ve 
liderin sessiz kaldığı 
bir dönemde böylesi bir 
çalışma yapmış olması 
sesimizi duyurmak adına 
önemli. Bu çalışma 
ile dünyanın birçok 
yerinde Doğu Türkistan’ı 
bilmeyenler bilgi sahibi 
oldular.” dedi.
Della Miles ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 
- Mehmet Bozkır

Çandır’da yaşayan ünlü 
sanatçıya teşekkür ziyareti
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Özlem ile beklenen 
2023’ün kapısının 
eşiğindeyiz..
Türk dünyası ve 
insanlık alemi için 
yeni başlangıçların yılı 
olacak..
Oğuz Kağanın işaret 
ettiği Yeşil gözlü , 
sarışının beklendiği yıl..
Bilge Kağanın 
mezarının kapısında 
yazan ve Türk mille-
tine verdiği müjdenin 
gerçekleşeceği yıl..
Muhyiddin Arabi’nin 
müjdelediği Türk 
çağının başlayacağı yıl..
Atatürk’ün gizli vasi-
yetin de ayrıntılarını 
açıkladığı  ve işaret 
ettiği yıl..
Peygamberimizin 
müjdesini verdiği 
adaletli ve hakkaniyetli 
Altın Çağ döneminin 
başlangıç yılı..
TÜRK MİLLETİNİN 
BİN YILLIK HESABI 
SORACAĞI YIL…
Hesaplaşmak ve adaleti 
sağlamak için beklenen 
yıl… Türk milletinin ve 
insanlığın kazanmaya 
başlayacağı çağın ilk 
başlangıç yılı..
ANADOLU toprakları 
İNSANLIĞIN SIR 
KAPISIDIR… HAZ-
İNELER ANADOLU-
DA SAKLIDIR…
İNSANLIĞIN KUR-
TULUŞUNUN SIRRI 
ANADOLU KADIN-
LARININ ELİNDED-
İR. Tüm insanlığın 

hizmetine sunulacak 
olan güzelliklerin 
BİLGELİĞİ “Anadolu 
kadınlarının “ eli ve 
çabaları ile olacaktır. 
2023 bu çabaların 
başlangıç yılıdır…
İNSANLIĞIN KA-
ZANACAĞI, ŞEYT-
ANİLERİN KAYBE-
DECEĞİ DÖNEMİN 
BAŞLANGIÇ 
YILIDIR..
Gaflet perdeleri-
nin ve örtülerinin 
kaldırılışının, yalanların 
ifşa olunuşun, kriptol-
arın ve hainlerin deşifre 
oluşunun KUTSAL 
ANADOLU TOPRAK-
LARININ TEMİ-
ZLENİŞİNİN  ve sakla-
nan gerçeklerin ortaya 
çıkışın, Türk milletinin 
ve insanlığın huzur bul-
maya başladığı yılların 
başlangıç yılıdır..
Tabi ki bunlar kolay 
olmayacak..
2023 aynı zaman da 
bedel ödeyeceğimiz yıl 
olacak..
Özellikle ilk 5 (beş) ay 
tabir caizse yüreğimiz 
ağzımızda yaşaya-
cağımız, çok gergin 
ve stresli günler 
olacak ama özellikle 
Ocak ayında işaretleri 
göreceğimiz, Şubat ve 
Mart aylarında gergin-
liklerin zirveye ulaştığı 
günler olacaktır. Fakat 
Mayıs ayı ile birlikte 
Devletimizin gücünü 
tüm dünya görecek ve 

kabullenecektir..
TÜRK , İNSA-
NOĞLUNUN TEM-
SİLCİSİDİR. ŞEYTA-
NİLER KARŞISINDA 
6 (Altı).CI ZAFER-
İNİ KAZANACAĞI 
DÖNEMİN 
BAŞLANGIÇ YILI 
OLACAKTIR…
Sizlere bu sözler 
hamaseten söylenmiş 
gibi gelebilir ama 
inanın bu gerçekleri 
küresel şeytaniler başta 
olmak üzere tüm ulus 
devletlerin yöneticil-
eri ve kalbi insanlık 
için çarpan tüm güzel 
insanlar bilmektedirler.. 
KAZANACAĞIZ. Sa-
dece bizim milletimiz 
ve devletimiz değil 
tüm İNSANLIK KA-
ZANACAK.. Adaletli, 
özgür ve farklılıklara 
eşit davranıldığı, 
insani değerlerin ön 
plana çıktığı yılların 
başlangıcı olacak 
2023…  İnanmayanlar 
batılı devletlerin isti-
hbarat birimlerinin ve 
düşünce kuruluşlarının 
raporlarına bir göz 
atsınlar.. Türk Dev-
letinin yükselişinden 
yıllar öncesinden nasıl 
bahsediyorlar görece-
klerdir..
Milletimiz ve insanlık 
için inşallah her şey çok 
güzel olacak. Az biraz 
sabır diyelim..
Bu vesile ile tüm 
okurlarımızın yeni 
yılını kutluyor ve 2023 
yılın hepimize sağlık, 
mutluluk, huzur ve şans 
getirmesini diliyorum… 
İYİ YILLAR…

Sezgin Yıldırım

SIRLANAN 2023 GEL ARTIK

Milletvekili Gökcan;  
Eğitim-Araştırma 
Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Turhan 
Togan ile Muğla 
Eğitim-Araştırma 
Hastanemize ilave olarak 
yapılacak hastanenin 
yerinde incelemelerde 
bulunduklarını 
belirterek, “Yeni 
yapılacak hastane konum 
olarak mevcut Eğitim-
Araştırma hastanemize 
yürüme mesafesinde 
olacak” dedi.
Milletvekili Gökcan 
Hastane Ek Binası  ve 
yeni yatırımlar ile  
ilgili şu açıklamalarda 
bulundu. Muğla Eğitim-
Araştırma Hastanemizin 
yatak kapasitesinin 
artırımı konusunda 
yer tahsisi Sağlık 
Bakanlığımız tarafından 
onaylandı. Hastanemizin 
yatak kapasitesini 
1600’e çıkartıyoruz. 
Muğla Eğitim-Araştırma 
Hastanemizin 700 olan 

yatak kapasitesi 90 
bin metrekarelik bir 
alana inşaat edilecek 
olan 4 katlı ve 900 
yatak kapasiteli ilave 
hastane ile 1600 yatak 
kapasitesine çıkmış 
olacak. 

MUĞLA EĞİTİM-
ARAŞTIRMA 

HASTANEMİZ 
BÜNYESİNDE 
NÜKLER TIP 

MERKEZİ AÇIYORUZ
Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanemiz 
bünyesinde açılacak 
olan Nükleer Tıp 
Merkezimizin 
Kurşun kaplama ve 
yapı güçlendirilmesi 
çalışmaları başladı.
Türk Atom Enerjisi 
Kurumu Standartlarında 
yapılacak olan çalışmalar 
2023 bahar ayında 
tamamlanacak. Muğla 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanemiz bünyesinde 
Modern Bir Nükleer Tıp 
Merkezi olacak.  PET-CT 

ve Gama Kamerası gibi 
gelişmiş hizmetlerden 
özel hastanelere ve 
çevre illere gitmeden 
faydalanacaklar.
Ayrıca kanser 
hastalarımıza ışın 
tedavi Merkezimiz 
olan “Radyasyon 
Onkoloji Merkezi” 
de aynı dönemde 
hizmete girecekler. 
Özelikle kanser teşhisi 
ve tedavisi sürecinde 
vatandaşlarımız bu 
hizmetleri Muğla 
Eğitim-Araştırma 
Hastanemizden 
alacaklar.

MUĞLA EĞİTİM-
ARAŞTIRMA 

HASTANEMİZİN ÖN 
KISMINDAKİ ALANIN 
ÜZERİ KAPATILIYOR
Hemşerilerimizden gelen 
yoğun talepler sonrasında 
Muğla Eğitim-Araştırma 
Hastanemizin Başhekimi 
Doç. Dr. Turhan Togan 
ile görüşerek, hastaneye 
gelen vatandaşlarımızın 

yaz mevsiminde, 
sıcaktan, kış aylarında 
ise yağışlardan 
etkilenmemesi için 
hastanenin poliklinik 
giriş kısmının 
üst bölümünün 
kapatılması için 
gerekli çalışmalarının 
yapılmasını istemiştik.
Hastanede yaptığımız 
incelemede Ocak ayı 
içinde hastane girişindeki 
alanın üzerinin 
kapatılacağı bilgisini 
aldık. Muğla’mıza 
kazandırdığımız 
sağlık yatırımları için 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sağlık 
Bakanımız Sayın Dr. 
Fahrettin Koca’ya 
hemşerilerimiz adına 
teşekkür ediyoruz.
Yatırımlarımız hayırlı 
olsun. Hemşerilerimizin 
taleplerini karşılamaya 
ve Muğla’mız için 
çalışmaya devam 
ediyoruz” - Bülten

Milletvekili Gökcan:  “Muğla Eğitim 
ve Araştırma Hastanemize ek olarak 

900 yataklı yerin tahsisi yapıldı”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde 
incelemelerde bulundu.

İYİ Parti Muğla 
Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkanı Prof. 
Dr. Metin Ergun, Muğla’nın 
Bodrum ilçesindeki 
Cennet Koyu’nda bulunan 
Hazine arazisinin satışına 
ilişkin Danıştay tarafından 
2016 yılında verilen iptal 
kararına rağmen, devir 
ve tescil işlemlerinin 
yapılmış olmasıyla alakalı 
ilgililer hakkında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulundu.
Devir ve tescil işlemlerinin 
Danıştay kararına rağmen 
gerçekleştirilmiş olmasını 

“hukuki dayanaktan 
yoksun kalmış olması 
nedeniyle yolsuz tescil 
durumu” olarak niteleyen 
Ergun, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’ndan re’sen 
tespit edilecek sair 
sebeplerle; şüpheliler 
hakkında gerekli 
soruşturmanın yapılmasını 
ve kamu davası açılmasını 
talep etti. İYİ Partili Ergun 
konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “İYİ Parti 
olarak bu hukuksuzluk 
ve yağma düzeni ile 
mücadelemize devam 
edeceğiz” dedi. - Bülten

İYİ Partili Ergun’dan Cennet Koyu’ndaki Hazine Arazisinin Satışıyla İlgili Suç Duyurusu

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin 2023 
Bütçe görüşmelerinde 
işçilerin staj 
mağduriyetini dile 
getirdiğini ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin’in 
bu konu hakkında 
gönderdiği cevaba dair 
açıklamalarda bulundu. 
“Bakan staj sorununu 
çözmek için irade 
göstermeyeceklerini 
itiraf ediyor” Girgin 
şunları söyledi: 

STAJ BAŞLANGICI 
SSK BAŞLANGICI 

SAYILMALI
“2023 Bütçesi 
görüşmelerinde Bakan 
Bilgin’e 1,5 milyona 
yakın işçinin staj 
ve çıraklık sigortası 
mağduriyeti yaşadığını 
söylemiş, ‘bu sorunu staj 
sigortalılık başlangıcı 
olacak şekilde EYT 
ile birlikte çözmek 
zorundasınız’ demiştik. 
Bakan Bilgin gönderdiği 
cevapta ‘çıraklık ve 
stajyerlikte geçen 
sürelerin malullük 
yaşlılık ve ölüm 
sigortası kapsamında 
bulunmadığını’ 
söylüyor ve şunu 

ekliyor ‘İşletmelerde 
mesleki eğitimin amacı, 
öğrencinin iş hayatına 
dâhil olması değil 
eğitiminin bir parçası 
olarak eğitim gördüğü 
mesleği uygulama ile 
öğrenmesidir. Başka 
bir ifade ile bunlar 
bildiğimiz anlamda 
bir çalışan değil 
öğrencidirler’ diyor. 
Sonunda ise stajın 
sigortalılık başlangıcı 
olması kanunen 
imkânsızdır diyor. 
Girgin şu açıklamalarla 
devam etti: 

YARGITAY 
ALMANYA’DA 
YAPILAN STAJI 
SİGORTALILIK 
BAŞLANGICI 
KABUL ETTİ

Yurt dışında Meslek 
liselerinde, Mesleki 
eğitim merkezlerinde 
okumakta iken staja 
tabi tutulan öğrencilerin 
stajda geçen süreleri 
borçlanabilmektedir. 
Yargıtay Kararı ile 
“Almanya’da Mesleki 
Eğitim Dolayısıyla 
Zorunlu Prim Ödenen 
Dönemler, Sigorta 
Başlangıç Tarihi Olarak 
Kabul Edilir.” Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu’nun 
6 Nisan 2016 tarihinde 
verdiği 2016/481 sayılı 
kararı (Esas no: 2014/10-
454) ile Almanya’da 
mesleki eğitim 
dolayısıyla zorunlu 
prim ödenen dönemler, 
sigorta başlangıç tarihi 
olarak kabul edilmesi 
gerektiğine hükmetti.
Kendi ülkesinin 
vatandaşının başka 
ülkedeki yaptığı staj ya 
da çıraklık eğitimini 
sigortalılık başlangıcı 
olarak sayan sosyal 
güvenlik kurumumuzun, 
kendi ülkesinde staj 
ya da çıraklık yapan 
vatandaşının staj ya da 
çıraklığını emeklilikte 
esas almaması eşitlik 
ilkesine aykırıdır.”
- Bülten

Girgin: “Çırak ve stajyerler öğrencilik değil işçilik yaptı”
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Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ortaca ve Dalamanlı 
özel sporcular 
ile antrenörlerini 
kazandıkları başarının 
ardından makamında 
ağırladı. 27 Kasım 

2022 tarihinde 
Antalya’da düzenlenen 
“Gazi Hastanesi 
Otizm Farkındalık” 
koşusunda Kırgısiztanlı 
Darika Adatovna 
Acar hocalarının 
antrenörlüğünde 

yarışmaya katılan 
Dalaman’dan Murat 
Muslu 1’inci, Ortaca’dan 
Mevlüt Olgun 2’nci ve 
Ramazan Can Arıcı 
3’üncülük kupası aldılar. 
Özel sporcular ve 
antrenör Darika 

Adatovna Acar,  
Başkan Uzundemir’i 
makamında ziyaret 
ederek geçmiş olsun 
dileklerinde bulundular 
ve başarı sevinçlerini 
Başkan Uzundemir ile 
paylaştılar. Başkan Alim 

Uzundemir; “İlçemizin 
Uluslararası ve Türkiye 
çapında duyurulmasına 
vesile hocamızı ve özel 
sporcularımızı gönülden 
tebrik eder başarılarının 
devamını dilerim.” dedi.
- Berkay Göcekli

Özel sporcular başarı sevinçlerini 
Başkan Uzundemir ile paylaştı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca ve Dalamanlı özel sporcular ile antrenörlerini kazandıkları 
başarının ardından makamında ağırladı.  

İztuzu’nda her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Aralık 
ayının son günleri ilginç 
kutlamalara sahne oldu. 
Ortaca başta olmak 
üzere çevre ilçelerden 
gelen yüzlerce kişi plaja 
gelerek yeni yılı kutladı, 
bazıları ise buz gibi 
havada denize girerek 
kutlama yaptı. Ortaca’da 
ve bölgede yaşayan 
yerleşik yabancılar,  
İztuzu sahilinde coşkulu 
Noel kutlaması yaptı.
Ortaca, Dalaman, 
Köyceğiz ve Fethiye 
ilçelerinde yaşayan 
yabancılar, Noel’i 
kutlamak için İztuzu 
sahilinde buluştu. 
Kutlamalara bölgede 
yaşayan Hollandalı, 
İngiliz, Alman, Fransız, 

İsveçli, İspanyol, Rus, 
Beleruslu, Ukraynalı 
ve İsraillilerin yanı 
sıra yerli halk da ilgi 
gösterdi. Havanın 17 
derece, deniz suyu 
sıcaklığının 20 derece 
olduğu Dalyan’daki 
etkinlikte geleneği 
bozmayıp, denize 
girenler oldu.
Etkinlikte, bazıları da 
çıplak ayakla deniz 
kenarında yürümeyi 
tercih etti. Daha sonra 
katılımcılara sıcak şarap 
ikram edildi.
Katılımcılar yerel 
sanatçıların gitar 
eşliğinde dinletisiyle 
etkinliğe renk katarken, 
bir ağızdan Noel 
şarkıları söylendi.
- Mehmet Bozkır

Dalyan’da coşkulu 
noel kutlaması
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 
sosyal destek alan her 
öğrenciye Ocak ayından 
itibaren içinde çocuklara 
yararlı ve beslenmeleri için 
gerekli olan ürünlerin yer 
aldığı beslenme çantası 
verecek ve her ay 550 TL 
beslenme desteği sağlayacak.
Sosyal belediyecilik ve 
eğitimde fırsat eşitliği 
ilkeleri doğrultusunda 
öğrencilere yönelik verdiği 
desteklere bir yenisini daha 
ekleyen Muğla Büyükşehir 
Belediyesi  “Belediyem 
Yanımda Beslenmem 
Sıramda” Projesi’ni 
başlatıyor. Sürekli artan 
gıda fiyatlarından en çok 
etkilenen dar gelirli, ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarının 
beslenme sorunu yaşamaması 
için başlatılan proje ile 
ilköğretim ve orta öğretimde 
okuyan çocuklara ilk etapta 
beslenme çantası verilecek. 
Beslenme çantasının içinde 
çocukların ihtiyacı olan 
besinler bulunacak. Beslenme 
çantasının ardından ihtiyaç 
sahibi ailelere her ay 550 
TL destek sağlanarak 
çocukların yeterli ve sağlıklı 
beslenmelerine katkı 
sunulacak.  

BARINMA, ÇORBA 
DESTEĞİNDEN SONRA 

ÖĞRENCİLERE 
BESLENME DESTEĞİ 

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’nde öğrenim 

gören ve yurt sorunu 
yaşayan öğrencilere barınma 
desteğinin yanı sıra üniversite 
öğrencilerine sıcak çorba 
desteği de veren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 2023 
yılı Ocak ayı itibariyle ihtiyaç 
sahibi ailelerin ilköğretim 
ve ortaöğretimde okuyan 
öğrencilerinin sağlıklı gıdaya 
ulaşmalarına ve düzenli 
beslenmelerine destek olacak. 
İlk etapta öğrenciler için 
beslenme çantasını ücretsiz 
olarak dağıtacak olan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
ailenin beslenme çantasını 
düzenli hazırlayabilmesi 
amacıyla halk kartlarına 
550 TL ek yükleme 
yapacak. Bunun yanı sıra 
diyetisyen yönlendirmesi 
ile hazırlanan bilgi notu ile 
sağlıklı beslenmeye dair 
bilinçlendirme çalışmaları da 
gerçekleştirecek. Uygulama 
ile belediye görevlileri 
haneleri ziyaret edecek ve 
çantalar annelere elden teslim 
edilecek.

BAŞKAN GÜRÜN; 
“ÇOCUKLARIMIZ 

BİZLERİN GELECEĞİ, 
ONLARIN YETERLİ 

VE SAĞLIKLI 
BESLENMELERİ ÇOK 

ÖNEMLİ”
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, 
artan hayat pahalılığının her 
kesimi olumsuz etkilediğini, 
özellikle eğitimde geleceğin 

teminatı çocuklara destek 
olmak için projeler 
ürettiklerini söyledi. Başkan 
Gürün; “Ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik koşullar 
nedeniyle sağlıklı besine ve 
gıdaya her ailemizin ulaşması 
ne yazık ki zorlaşıyor. 
Özellikle okul çağındaki 
çocukların zihin açıklığı ve 
pozitif enerjileri için sağlıklı 
gıdaya ihtiyaçları var. Bu 
nedenle “Belediyem Yanımda 
Beslenmem Sıramda” 
projesini başlatıyoruz. Hiçbir 
çocuğumuzun yatağa aç 
girmemesi, eğitiminden 
sosyal yaşamına kadar hiçbir 
alanda eksiklik yaşamadan 
eşit koşulların oluşması 
bizim için en önemli 
projelerdir. Bu kapsamda 
tüm paydaşlar gereğini 
yapmalı en hassas konuların 
başında gelen evlatlarımızın 
gelecek konusunda daha 
umutlu olmaları için 
elimizden gelen tüm desteği 
sağlamalıyız. Başlattığımız 
proje ile ailelerimize içinde 
çocuklarımızın beslenmeleri 
için gerekli besinlerin 
bulunduğu çantalarını 
vereceğiz ardından her ay 
maddi destek sağlayacağız. 
Böylece ailelerimiz 
çocuklarını okula gönderirken 
yanına beslenme çantasını 
gönül rahatlığı ile verebilecek. 
Evlatlarımızın sağlığı, sıhhati 
bizler için çok önemli” dedi.
- Bülten

Çocuklar İçin Beslenme Yardımı
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Nisan ayında 100 
yaşında vefat eden 
Caretta Caretta Deniz 
Kaplumbağalarının 
Annesi olarak bilinen 
“Kaptan June” lakaplı 
June Haimoff için 
100’üncü yaş günü 
pastası kesildi.
Kaptan June Deniz 
Kaplumbağalarını 
Koruma Vakfı ve Dalyan 
Naciye Tınaztepe 
İlkokulu işbirliği ile 
hazırlanan Kaptan 
June’un 100’üncü yıl 
pastası programı Ortaca 
Belediyesi Kaunos Kral 
Çay Bahçesi içeresinde 
bulunan ‘Kaptan June’ 
anıtı önünde yapıldı.
Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmanın 
yapılmasının ardından 
öğrencilerin Kaptan 
June’a yazdıkları 

mektubun okunması 
ve akabinde pasta 
kesimi ile devam 
eden program Kaptan 
June’nin heykeline çiçek 

bırakılması ve mezarlık 
ziyareti ile son buldu.
Programa, Ortaca 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Fedayi Kılıç, 

Kaptan June Deniz 
Kaplumbağalarını 
Koruma Vakfı 
temsilcileri, Dalyan 
sakinlerinden Kaptan 

June’un arkadaşı Abidin 
Kurt, Kaptan June’un 
sevenleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı. -Mehmet Bozkır

Kaptan June anıldı
Nisan ayında 100 yaşında vefat eden Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının Annesi olarak bilinen 
“Kaptan June” lakaplı June Haimoff için 100’üncü yaş günü pastası kesildi.

Ortaca Belediyesi 
mülkiyeti kendine ait 2 
arsayı ihale yoluyla satışa 
çıkardı. ilan.gov.tr’de yer 
alan ilana göre, mülkiyeti 
Ortaca Belediyesi’ne ait 
Dalyan ve Bahçelievler 
mahallelerinde 2 
adet arsa satılacak. 
İhale, 24 Ocak Salı 
gerçekleştirilecek.
Taşınmazlar için ayrı 
ayrı gerçekleşecek 
ihaleler açık teklif 
usulü ile 24 Ocak Salı 

saat 10.00’da Ortaca 
Belediyesi encümen 
salonunda ihale 
komisyonu huzurunda 
yapılacak. İhaleye 
katılmak isteyen gerçek 
ve tüzel kişilerin, 2886 
sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre belirtilen 
evrakları hazırlayarak 
23 Ocak Pazartesi saat 
16.00’a kadar Ortaca 
Belediyesi’ne teslim 
etmesi gerekiyor. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da 2 adet 
belediye arsası açık 
artırma ile satılacak
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Muğla, 2000 yılında 
16 milyon dolar olan 
ihracatını 2022 yılının 
bitimine sayılı günler 
kala 1 milyar doların 
üzerine taşıdı. Muğla’nın 
ihracatı 22 yılda 63 
kat artmış oldu. Su 
ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü, 670 
milyon dolarlık ihracatla 
Muğla ihracatında 
aslan payını alırken, 
Muğla’nın 1 milyar dolar 
ihracatı geçmesinde 
en büyük ikinci itici 
güç 158 milyon dolarla 
madencilik sektörü oldu. 
Çimento sektörü 36 

milyon dolarlık, Yaş 
meyve sebze sektörü 
ise 35 milyon dolarlık 
ihracata imza atarak 
Muğla’dan en çok ihracat 
yapan diğer iki sektörü 
olarak kayıtlara geçtiler. 
Muğla’da hububat 
bakliyat yağlı tohumlar 
sektörü 25 milyon dolar, 
gemi yat sektörü 11 
milyon dolar ve makine 
sektörü 10 milyon dolar 
ihracat performansı 
ortaya koydu. 

MUĞLA, SU 
ÜRÜNLERİ 

İHRACATINDA 
TÜRKİYE LİDERİ  

Türkiye Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçı Birlikleri 
Sektör Kurulu Başkanı 
Sinan Kızıltan, 2000 
yılında 16 milyon dolar 
ihracat yapan Muğla’nın, 
2005 yılında ihracatını 
93 milyon dolara, 2010 
yılında 220 milyon 
dolara, 2015 yılında 
ü342 milyon dolara, 
2020 yılında da 618 
milyon dolara taşıdığını 
dile getirdi. Muğla 
olarak, 2021 yılında 804 
milyon dolar ihracata 
imza attıklarını aktaran 
Kızıltan, “Muğla olarak, 

2022 yılı başında 1 
milyar dolar hedefi 
koymuştuk. 2023’e 
girmeye sayılı günler 
kala bu hedefimize 
ulaştık. Bu ihracata 670 
milyon dolarla 
en büyük katkıyı 
sağlayan su ürünleri 
ve hayvansal mamuller 
sektörümüz geçen 
yıllarda olduğu gibi 
2022 yılında da Türkiye 
şampiyonu oldu. Sektör 
olarak çifte mutluluk 
yaşıyoruz” şeklinde 
konuştu. 
Muğla’nın 2022 yılında 
125 ülkeye ihracat 

yaptığı bilgisini 
paylaşan Kızıltan 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Rusya Federasyonu 
141,5 milyon dolarla en 
fazla ihracat yaptığımız 
ülke olurken, 
Yunanistan 103 milyon 
dolarlık ihracatla zirve 
ortağı oldu. Listemizin 
üçüncü sırasındaki, 
Amerika Birleşik 
Devletleri’ne 88 milyon 
dolarlık ürün ihracatı 
gerçekleştirdik. Bu 
ülkeleri 67 milyon 
dolarla İsrail ve 61 
milyon dolarla İngiltere 
izledi.” - Bülten

Muğla ihracatta 1 milyar 
dolar hedefine ulaştı

Türkiye’de su ürünleri ihracatının başkenti konumundaki Muğla, 2022 yılında tarihinde 
ilk kez 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşıyor. Muğla, 2022 yılı hedefini tuttururken, 
Türkiye’de 1 milyar dolar barajını aşan 22’inci il oldu. 

Bölgesel Amatör Lig 
temsilcilerimizden 
Ermaş Muğlaspor, 
daha öncede kulübü 
çalıştırmış olan 40 
yaşındaki teknik adam 
Egemen Urhan’ı takımın 
başına getirdi. Son olarak 
2020-2021 sezonunda 
yeşil-beyazlı kulüpte 
yer alan Urhan, yaklaşık 
olarak 3 sezonluk 
aranın ardından yeniden 
Ermaş Muğlaspor’un 
teknik direktörü oldu. 

Ermaş Muğlaspor 
tarafından yapılan resmi 
açıklamada; ‘’Ermaş 
Muğlaspor’umuzda 
teknik direktörlük 
görevine Egemen 
Urhan getirilmiştir. 
Egemen hocamızın 
yardımcılıklarını 
Halil Evren Şentürk, 
Yunus Emre Sürmen, 
Uğur Barut ve Ahmet 
Eyüboğlu yapacak’’ 
ifadelerine yer verildi.
- Berkay Göcekli

Ermaş Muğlaspor’da 
Urhan dönemi

Bölgesel Amatör Lig 9. 
Grup’ta mücadele eden 
Ermaş Muğlaspor, ligin 
ilk devresinde oynanan 
13 karşılaşma sonrasında 
BAL’ın en golcü ekibi 
oldu. Yeşil beyazlılar, bu 
sezon BAL’da 14 Grup’ta 
mücadele eden toplam 
196 kulüp arasında en 
fazla gol kaydeden takım 
olarak dikkat çekiyor. 13 
karşılaşmada toplamda 
39 gol kaydeden Ermaş 
Muğlaspor, ligin ilk 
devresini liderin 6 puan 
gerisinde tamamladı.
Ligde 39 gol 
kaydetmesine rağmen 
bu sezon hiç penaltı 
atışı kazanmayan yeşil 
beyazlılar, gollerin 
çoğunu akan oyunda 
buldu. Geçtiğimiz 
sezonlara oranla gol 
atmakta zorlanmayan 
Ermaş Muğlaspor, 

zirve mücadelesi veren 
kulüpler arasında 23 
golle kalesinde en fazla 
gol gören ekip olarak da 
göze çarpıyor.
10 FUTBOLCUDAN 
GOL KATKISI
Ligin en golcü hücum 
hattına da sahip olan 
yeşil beyazlılarda 13 
gol atan Sergen Şakirler 
gol krallığı yarışında 
zirvede yer alıyor. Ermaş 
Muğlaspor’da Ender 
Acar 10 gol atarken, genç 
forvet Atakan Akbulut 
5 gol kaydetti.  Hücum 
üçlüsünden toplamda 
28 gollük katkı alan 
temsilcimizde; Kaan 
Aşnaz 4, Güven Gürsoy 
2, Furkan Zengin, Serhat 
Siyahtaş, İsa Paşa, Yavuz 
Selim Taşer ve Tahsin 
Kul birer gol katkısında 
bulundu.
- Berkay Göcekli

BAL’ın en golcü takımı 
Ermaş Muğlaspor

Yüzde 68 Tasarruf Sağlandı
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ekonomik 
koşulların olumsuz 
etkilerini azaltmak 
için yürüttüğü 
tasarruf çalışmalarını 
yaygınlaştırmaya devam 
ediyor. Kaynaklarını 
verimli kullanarak ek 
tasarruf tedbirleri alan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinde petrol 
istasyonu, güneş ve 

çöpten elektrik, araç 
bakım onarım atölyeleri 
gibi çalışmaların yanı 
sıra marangoz atölyesi 
de önemli 
katkı sağlıyor. 
Bu kapsamda 
marangozhanede 
tamiratı ve üretimi 
yapılan malzemelerin 
piyasa değeri karşısında 
yüzde 68 tasarruf 
sağlandı.

Türkiye’nin en önemli 
turizm merkezlerinden 
birisi olan ve iki 
havaalanına sahip 
Muğla’da 32 araçla 
havaalanı taşımacılığı 
ile vatandaşlarına 
hizmet veren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
2022 yılında Milas-
Bodrum ve Dalaman 
Havaalanlarından 584 
bin 92 yolcu taşıdı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi kuruluşu 
olan MUTTAŞ 
kurulduğu 2014 yılından 
bugüne kadar Milas-

Bodrum ve Dalaman 
Havaalanlarında 
yolcu taşımacılığı 
gerçekleştiriyor. 
Havaalanlarına 32 otobüs 
ile hizmet veren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi,  
2014-2022 tarihleri 
arasında Milas-Bodrum 
Havaalanından 2 milyon 
579 bin 750, Dalaman 
Havaalanından 1 milyon 
986 bin 522 olmak 
üzere 4 milyon 572 bin 
728 yolcu taşımacılığı 
gerçekleştirdi. 
Büyükşehir Belediyesi 
kuruluşu olan MUTTAŞ 

2022 yılında ise Milas-
Bodrum Havaalanında 
338 bin 857, Dalaman 
Havaalanında 245 bin 
235 yolcu olmak üzere 
toplamda 584 bin 90 
yolcuyu taşıdı. 
MUTTAŞ Havaalanı 
hizmetlerinden 
faydalanan üniversite 
öğrencisi Zeynel Abidin 
Ünsal “Üniversite 
öğrencisiyim. 
Yaklaşık 5 yıldır 
MUTTAŞ hizmetinden 
faydalanmaktayım. 
Hizmet gerçekten çok 
güzel. Zamanında 

dakik olarak gidip 
gelebiliyorum” dedi. 
Üniversite öğrencisi 
Nurhan Cebi “Muğla’da 
öğrenciyim İstanbul’da 
oturuyorum. 4 

yıldır MUTTAŞ ile 
havaalanına yolculuk 
yapıyorum. Ulaşımdan 
ve hizmetten gayet 
memnunum” dedi.
- Bülten

MUTTAŞ 2022 Yılında 584 Bin Yolcu Taşıdı
Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2022 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanına 584 bin 92 
yolcu taşıdı. 2014 yılından bugüne taşınan yolcu sayısı ise 4 milyon 572 bin 728’e yükseldi. 
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