
6’da

AYAKKABI TERCİHİ 
NASIL OLMALIDIR?

2’de

2’de

DEMİR 
MİNERALİ

2’de

6’da

ADALETİN KILICI 
KESKİN OLMALI

4’te

GÜNEYEGE
HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ

HABER

FİYATI: KDV DAHİL 1 TL YIL: 28 SAYI: 3855 24 ŞUBAT 2023 CUMA

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
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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

Fırsatçılara sıkı takip
Kahramanmaraş merkezli deprem 
sonrası Muğla’da kiralık evlerde 
aşırı fiyat artışı yapıldığı ve bu 
konuda tedbir alınacağı açıklandı. 
Muğla’ya barınma amacıyla 
gelmelerinin ardından konut kiralarında 
bazı emlakçı ve ev sahiplerinin fiyat 
artışı uyguladıkları ihbarını alan Muğla 
Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü ve Vergi 
Dairesi Başkanlığı koordinesinde 
gerekli tedbirler alınacağı duyuruldu.-2

Depremzedeler ziyaret edildi 
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ortaca AK Parti İlçe 
Başkanı Hakan Fevzi 
İlhan ve Ortaca AK 
Parti Kadın Kolları 
Başkanı Emel 
Atabey ile birlikte, 6 
Şubat 2023’de 
merkez üssü 
Kahramanmaraş 
Pazarcık ilçesi 
olan, 11 ilimizde 
hissedilen ve yıkıma 
sebep olan deprem 
afeti sonrası, ilçede 
bulunan, otellerde ve 
evlerde konaklayan 
depremzede 
vatandaşlara ziyarette 
bulundular. -3

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ortaca’da Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve AK Parti 
Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan ile ilçeye gelen depremzere vatandaşları ziyaret etti. 

Tarım 
Güçbirliği’nin 

ilk satışı 
yurtdışına

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde Muğla 
sınırları içinde faaliyet 
gösteren tarımsal 
kooperatiflerin bir araya 
gelmesi ile kurulan 
Muğla Tarım Güçbirliği 
Kooperatifi’nin satış ve 
pazarlama konusundaki 
çalışmaları sonuç 
vermeye başladı. -4

Kara 
avcılığı 

durduruldu
Tarım ve Orman 
Bakanlığı tüm valiliklere 
gönderdiği yazıda 8 ilde 
kara avcılığının 
14 Şubat tarihi ile ikinci 
bir duyuruya kadar 
durdurulduğu 
açıklandı. -2

Depremzede 
Buğra’ya 

sürpriz doğum 
günü pastası

AK Parti Muğla 
Milletvekili Gökcan, 
depremden sonra 
Malatya’dan ailesiyle 
Dalaman’a gelen 
7 yaşındaki Buğra 
Dinçer’in doğum günü 
olduğunu öğrenince, 
Buğra’ya doğum günü 
pastası sürprizi yaptı. 
Doğum gününü diğer 
depremzede çocuklarla 
birlikte kutladı ve 
depremzede çocuklara 
oyuncak hediye etti. -3



Zayi 
İş yerime ait 49001-49050 (seri A) sıra numaralı 

1 adet fatura koçanı, 7351-7400 (seri A) sıra 
numaralı 1 adet gider pusulası, AS0000303976 

seri nolu BEKO 220 TR marka model yazar 
kasamın ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Siyamet Aksoy - Tc. No: 13196778844 – Vergi No: 
0370442441 - Ortaca Vergi Dairesi

Demir, hemoglobinin 
işlevinde önemli bir yere 
sahiptir. Hemoglobin 
kırmızı kan hücrelerinde 
bulunur ve vücutta 
oksijen taşınmasında 
görevlidir. Yetişkinlerde 
demirin büyük bir kısmı 
hemoglobinin yapısında 
yer alır. Geriye kalan 
kısmı ise karaciğer, 
dalak ve kemik iliğinde 
veya kas dokusun-
da yani miyoblobin 
içinde bulunur. Demir 
minerali besinlerde iki 
formda bulunur. Hem 
demir(hayvansal kaynak-
larda bulunan) ve hem 

olmayan demir(bitkisel 
kaynaklarda bulunan)
Hem demir, demir min-
eralinin biyoyararlanımı 
en yüksek olanıdır.
GÖREVLERİ
•Demir oksijeni kaslara 
ve beyine taşır. Hem 
fiziksel hem de zihinsel 
performans için çok 
önemlidir.
•Demir eksikliğinde 
özellikle çocuklarda 
öğrenme kabiliyetlerinde 
azalma görülür.
•Demir eksikliği sporcu-
larda atletik performansı 
azaltır.
•Bebeklerin ve çocuk-

ların beyin gelişimi ve 
sağlıklı büyümesi için 
demir minerali gerek-
lidir.
DEMİRİN EMİLİMİ
Hem demir özellikle et 
ürünleri, yumurta, balık 
ve tavukta bulunur. 
Bitkisel kaynaklı gıda-
larda bulunan(ıspanak, 
mercimek, nohut, kuru 
üzüm..) hem olmayan 
demirdir. Hem demirin 
emilimi hem olmayan 
demirin emilimine göre 
3 kat daha fazladır.
Demir mineralinin gıda-
da bulunan diğer besin 
ögeleri ile etkileşimi 
emilimi etkiler. C 
vitamini demir emilimi-
ni arttırır. Çay, kahve, 
kırmızı şarap, çeşitli 
tahıllarda bulunan tanen 
ve klorojenik asit gibi 

polifenoller demir emili-
mini azaltır.
DEMİR EKSİKLİĞİ 
BELİRTİLERİ
•Yorgunluk, halsizlik, 
soluk cilt ve tırnak, baş 
ağrısı, baş dönmesi, vü-
cut ısısının korunmasın-
da zorluk, ileri evrelerde 
buz ve toprak yeme 
isteğinin artması, ellerde 
ve ayaklarda uyuşma..
DEMİR EKSİKLİĞİ 
NASIL ANLAŞILIR?
Serum ferritin  ölçümü; 
erken dönemde demir 
eksikliğini tanımlamak 
için kullanılabilir. He-
moglobin ve hemotokrit 
testleri, eritrosit sayısı da 
demir eksikliğini tarama-
da kullanılan testlerdir.
DEMİR EKSİKLİĞİ 
TEDAVİSİ VE 
BESLENME 

Demir eksikliğinde 
gerekli görülürse bir uz-
man kontrolünde demir 
takviyesi önerilir.
Siyah çay, yeşil çay ve 
kahve gibi içecekler hem 
olmayan demirin emili-
mini azaltır. Bu yüzden 
bu içecekler yemekten 
45-60 dakika sonra 
tercih edilmelidir.
C vitamini yüksek 
meyve ve sebzeler (por-
takal, kivi, çilek  ,yeşil 
yapraklı sebzeler, kırmızı 
biber..)hem olmayan 
demir emilimini arttırır. 
Hayvansal kaynaklı(et, 
balık, yumurta,  tavuk) 
hem demir açısından 
zengindir. Vücutta 
emilimi de çok fazladır. 
Bu besinlere beslenmede 
yer verilmelidir.
Sağlıkla kalın..

DEMİR MİNERALİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
İş yerime ait A 028501-028550 arası 1 cilt fatura, 
A1 002051-002300 arası 5 cilt taşıma irsaliyesi, 

A1 003051-003100 arası 1 cilt gider pusulası 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Mehmet Erpek İş Makinası İşletmesi 
Ortaca Malmd. - 37447989810

Ayakkabı,tıpkı ayak 
gibi,vücut ile zemin 
arasında bir bağlantı 
görevi üstlenmekte ve 
vücuda duyusal girdi 
sağlamaktadır.Bu duy-
usal girdilerin kalitesi 
ayak ve bacaklardaki 
kas aktivasyonunu 
değiştirip kişinin 
hem iskelet dizilimini 
hem de hareketlerini 
etkilemektedir. Ayak-
kabı seçilirken ölçüler 
baz alınmalı,ayakkabı 
en uzun parmağa göre 
seçilmelidir.
Ayağın tarak kısmı 
ayakkabıya tam otur-
malıdır.
Ayakkabı ne çok sert ne 
de yumuşak olmalıdır.

Diyabet hastaları ise 
esnek ve yumuşak 
ayakkabı tercih 
etmelidir. Topuklu 
ayakkabılar,ayağa binen 
yükü ayak topuğundan 
öne doğru kaydırır.
Ayakkabı seçiminde 
topuk ölçüsünün 3-4 
cm’den fazla olmaması-
na özen gösterilmelidir.
Çoçuklarda ilk adım 
ayakkabıları iki par-
mak büyüklüğünde 
olmalı,kolayca burun 
kısmı boğazı kısmını 
gelebilmelidir.Topuk 
çevresi ve ayak bileğini 
kavrayan boğaz kısmı 
olmalıdır.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
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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
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Zayi 
İş yerime ait İ 280351-280400 arası 1 cilt fatura, 

EU 742001-742001 arası 1 yaprak fatura, AÇ 
466401-466450 arası 1 cilt perakende satış fişi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Behçet Aksoy  

Ortaca Malmd. - 47896637460

Kahramanmaraş’ta 
yaşanan deprem felaketi 
sonrası evleri hasar görev 
vatandaşların Muğla’ya 
barınma amacıyla 
gelmelerinin ardından 
konut kiralarında 
bazı emlakçı ve ev 
sahiplerinin fiyat artışı 
uyguladıkları ihbarını 
alan Muğla Valiliği İl 
Ticaret Müdürlüğü ve 
Vergi Dairesi Başkanlığı 
koordinesinde gerekli 
tedbirler alınacağı 
duyuruldu. Muğla 
Valiliği tarafından 
yapılan duyuruda, 
“Basında ve sosyal 
medyada yer alan 
haberler ve yapılan 
şikayetlerden; ülkemizde 
yaşanan deprem felaketi 
nedeniyle, ilimize 
barınma amacıyla gelen 
vatandaşlarımıza konut 
kiralarında fahiş fiyat 

artışı uygulayan bazı 
fırsatçıların olduğu 
anlaşılmaktadır. 
Milletimizin depremin 
yıkıcı sonuçlarıyla 
mücadele verdiği bu 
dönemde, İl Ticaret 
Müdürlüğümüz ve Vergi 
Dairesi Başkanlığımız 
koordinesinde gerekli 
tedbirler alınacak, haksız 
fiyat artışına sebep olan 
konut sahipleri, emlakçı 
ve benzeri ilgililer 
hakkında yoğun, yaygın 
denetimler yapılacak 
ve fırsatçılık cezasız 
bırakılmayacaktır. 
Hepimizi derinden 
yaralayan bu süreçte her 
türlü suistimali önlemek 
adına ne gerekiyorsa 
yapmaya, vatandaşımızın 
yanında olmaya devam 
edeceğiz” ifadesi 
kullanıldı.
- Mehmet Bozkır

Deprem fırsatçılarına sıkı takip
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Muğla’da kiralık evlerde aşırı fiyat artışı yapıldığı ve bu 
konuda tedbir alınacağı açıklandı.  

Tarım ve Orman 
Bakanlığı tüm valiliklere 
gönderdiği yazıda 8 
ilde kara avcılığının 14 
Şubat tarihi ile ikinci 
bir duyuruya kadar 
durdurulduğu açıklandı.  
Yapılan açıklamada, 
“Ülkemizin birçok 

bölümünü etkileyen 
doğal afet (deprem) 
nedeniyle yaşanan 
olumsuzluklardan 
yaban hayatı ve yaşam 
alanları da etkilenmiştir. 
Ülkemizin en önemli 
doğal kaynaklarından 
olan av ve yaban 

hayatının korunması 
maksadıyla, kara avcılığı 
kanununun 5 ve 12’inci 
maddesi gereği, 14 
Şubat 2023 tarihinden 
itibaren ikinci bir 
duyuruya kadar kara 
avcılığı ülke genelinde 
durdurulmuştur” denildi.

Kara avcılığı durduruldu
Tarım ve Orman Bakanlığı tüm valiliklere gönderdiği yazıda 8 
ilde kara avcılığının 14 Şubat tarihi ile ikinci bir duyuruya kadar 
durdurulduğu açıklandı.  

Kahramanmaraş 
depreminin ardından 
Türkiye genelinde 
binaların depreme 
dayanıklılıkları 
tartışılırken, Ortaca’da 
Kaymakam Meral Uçar 
ve Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 
hazır beton firmaları 
ile bir araya geldi. 
Türkiye’deki yapı 
üretiminin yaklaşık 
yüzde 90’ının 
betonarme taşıyıcı 
sistemli olarak 
gerçekleştirilirken, 
standart dışı üretim 
konusunda da 
denetimler devam 
ediyor. Standart 
dışı hazır beton 
kullanımının önüne 
geçilmesi amacıyla 

inşaat sahiplerinin 
belgesi olmayan hazır 
beton firmalarına 
itibar etmemeleri 
istendi. Kaymakam 
Uçar ve Belediye 
Başkanı Uzundemir 
Ortaca ve çevresinde 
faaliyet gösteren hazır 
beton işletmeleri ile 
gerçekleştirdikleri 
istişare toplantısında 
standartlara uygun 
beton üretimi 
konusunda fikir 
alışverişinde 
bulunulurken, kaçak 
işletmeler konusunda 
da dikkatli olunması 
istendi.-Mehmet Bozkır

Ortaca’da hazır beton 
firmaları ile toplantı  
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AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, doğum günü 
olduğunu öğrendiği 7 
yaşındaki depremzede 
Buğra Dinçer’e doğum 
günü pastası hazırlatarak 
sürpriz yaptı. AK Parti 
Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, 
Dalaman Kaymakamı  

Mesut Yakuta, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
AK Parti İlçe Başkanı 
Şefik Oğuz ve Kadın 
Kolları Başkanı Döndü 
Yiğit ile Dalaman 
Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) 
misafirhanesinde 
kalan depremzedeleri 

ziyaret etti. AK Parti 
Muğla Milletvekili 
Gökcan, depremden 
sonra Malatya’dan 
ailesiyle Dalaman’a 
gelen 7 yaşındaki Buğra 
Dinçer’in doğum günü 
olduğunu öğrenince, 
Buğra’ya doğum günü 
pastası sürprizi yaptı. 
Doğum gününü diğer 

depremzede çocuklarla 
birlikte kutladı ve 
depremzede çocuklara 
oyuncak hediye etti. 
Milletvekili Gökcan, 
Muğla’da bugün 
itibariyle yaklaşık 40 
bin depremzedenin 
misafir edildiğine işaret 
ederek, “Depremzede 
kardeşlerimizi en iyi 

şekilde misafir etmek 
için Muğla Valiliğimiz 
koordinesinde 
Devletimizin tüm 
kurumları, belediyeler 
ve STK’larımız seferber 
olmuş durumda. Bu 
günleri el birliği ve 
dayanışmayla aşacağız” 
dedi.
- Berkay Göcekli

Depremzede Buğra’ya 
sürpriz doğum günü pastası

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, doğum günü olduğunu öğrendiği 7 yaşındaki depremzede 
Buğra Dinçer’e doğum günü pastası hazırlatarak sürpriz yaptı.   

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Ortaca, 
Dalaman ve Köyceğiz’de 
kalan depremzedeleri 
ziyaret etti. AK Parti 
Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
AK Parti İlçe Başkanı 
Hakan Fevzi İlhan ve 
Ortaca AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı Emel 
Atabey ile birlikte, 6 
Şubat 2023’de merkez 
üssü Kahramanmaraş 
Pazarcık ilçesi olan, 
11 ilimizde hissedilen 
ve yıkıma sebep olan 
deprem afeti sonrası, 
ilçede bulunan, otellerde 
ve evlerde konaklayan 
depremzede vatandaşlara 
ziyarette bulundular. 
Heyet, devletin tüm 
imkanları ile her daim 
vatandaşlarının yanında 
olduklarını, bu zor 
günleri hep birlikte birlik 
olarak aşacaklarını ifade 
ederek ailelere geçmiş 
olsun dileklerinde 

bulundular. AK Parti 
Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan 
ziyaretlere ilişkin yaptığı 
değerlendirmede; tüm 
Muğla’nın depremzede 
vatandaşlar için seferber 
olduğunu belirterek 
“Hemşerilerimiz canı 
gönülden varı yoğu 
ile depremzedelere 

destek için adeta 
çırpınıyor. Kıymetli 
hemşerilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.
Milletvekili Gökcan, 
“Bir kez daha gördük 
ki Muğla’mızın 
insanı yardımsever 
ve misafirperver. 
Depremzede 
kardeşlerimiz için 

seferber olan tüm 
hemşerilerimize 
teşekkür ediyoruz. 
Kahramanmaraş 
depremi sonrasında 
evlerde misafir 
edilen depremzede 
kardeşlerimizi ziyaret 
ederek geçmiş olsun 
dileklerimizi ilettik. 
Hemşerilerimiz 

tarafından evlerde 
misafir edilen 
depremzede 
kardeşlerimizin gıda 
ve kıyafet ihtiyaçları 
karşılanıyor. Depremzede 
kardeşlerimize sağlık, 
eğitim, iş-kur ve dini 
hizmetler konusunda 
destek veriliyor” dedi.
- Berkay Göcekli

Depremzedeler ziyaret edildi
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’deki depremzede vatandaşlar ziyaret edildi. Milletvekili Gökcan: “Milletimiz 
tarih boyunca birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. bu güçlükleri de yeneceğiz” dedi. 

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, “Atayurttan 
Anayurda Yardım” 
kampanyası için 
Dalaman’a gelen 
Kazakistanlı heyetle 
görüştü. 
Kahramanmaraş’ta 
yaşanan depremin 
ardından deprem 
bölgesine yüzün 
üzerinde iş makinesi 
ve ekip gönderen YDA 
Şirketler Grubu’nun 
Kazakistan’ın Türkistan 
şehrinde başlattığı 
“Atayurttan Anayurda 
Yardım” kampanyası 
ülkede yoğun ilgi gördü.
Milletvekili Gökcan 
kampanyaya ilişkin  
yaptığı açıklamada; 
Sayın Binali Yıldırım’ın 

başkanlığını yaptığı 
Türk Devletleri Teşkilatı 
(TDT) Aksakallılar 
Konseyi’nin de 
kampanyaya destek 
verdiğini belirterek, 
“kampanya kapsamında 
Dalaman’a gelen YDA 
Türkistan Havalimanı 
personeli depremzede 
kardeşlerimize gıda 
kolisi ve hijyen paketi 
dağıttı” dedi. Milletvekili 
Gökcan; Kazak halkına 
ve kampanyaya öncülük 
yapan YDA Şirketler 
grubuna teşekkür 
ederek, “Bu zor günleri 
kardeşlerimizin 
de destekleri 
ile aşacağımıza 
inanıyorum” ifadelerine 
yer verdi. 
- Cihat Cura

Atayurttan Anayurda 
yardım kampanyası

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Turgutreis 
öğrenci yurdunda kalan
depremzedeler 
için ücretsiz servis 
uygulaması başlattı. 
Uygulamayla
vatandaşların şehir 
merkezine ulaşımı 
sağlanıyor.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi şehirde 
bulunan depremzedelere 
yönelik
projelerine devam ediyor. 
Bu kapsamda Menteşe’de 
bulunan Turgutreis 
öğrenci
yurdunda kalan 
depremzedeler için 
ücretsiz ulaşım hizmeti 
sunulmaya başlandı.
Yurtlardan Şehir 
Merkezine Ücretsiz 
Ulaşım
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi deprem 

nedeniyle Muğla’ya gelen 
ve buradaki
yurtlarda yaşamını 
sürdüren vatandaşların 
hayatını kolaylaştırmak 
için
çalışmalarını sürdürüyor. 
Günlük hayatın önemli 
bir ihtiyacı olan ulaşım 
hizmeti ücretsiz olarak 
karşılanıyor. Turgutreis 
yurdu önünden her saat 
başında kalkan
otobüs AVM yolundan 
merkezde bulunan 
stadyum karşısındaki 
duraklara
geliyor. Buçuklu 
saatlerde de duraktan 
yurtlara geri dönüyor. 
Günde ortalama
650 vatandaşın 
taşındığı uygulamayla 
vatandaşların merkeze 
ulaşımları
kolaylaştırılıyor.
- Bülten

Büyükşehir Belediyesi 
Depremzedeleri 
Ücretsiz Taşıyor
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Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun 
ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi 
üzerinden 2020/1743 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve 
önemli vasıfları:

Basın: 1785112Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/1743 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri  :Muğla ili Ortaca ilçesi Eskiköy Mahallesi Cumaalanı mevkii 118 ada 11 parsel 
sayılı 46.505,22m2 yüzölçümlü ve tarla vasfındadır. Melek EŞKOL adına 3/28 oranında hisseli 
olarak kayıtlıdır. Eskiköy merkeze yaklaşık iki kilometre mesafededir. Doğusu ve güneyine yol 
mevcuttur. Ulaşımı kolay olup parsel içinde evler ve ahır bulunmaktadır.
237m2 alana sahip 3/A yapı sınıfı özelliğinde 2 katlı betonarme bina vardır.Binanın duvarları düz 
sıva üzeri demir çatı ve trapez sac örtülü kapı ve pencereleri plastik doğramadır.%20 yıpranma 
payı vardır.
115,00m2 alana otfuran duvarları yığma tuğla ve üstü trapez sac örtülü olan 1/B yapı sınıfı 
özelliğinde ahır yapısı vardır.
140,00m2 alana sahip 3/A yapı sınıfı özelliğinde tek katlı betonarme ev vardır.Evin duvarları düz 
sıva üstü plastik boya kapı ve pencereleri plastik doğramadır.
98,0m2 alana oturan 3/A yapı sınıfı özelliğinde 30 yaşlarında tek katlı kargir ev vardır. Evin 
duvarları yığma tuğla , üstü ahşap çatı ve kiremit örtülü , penceleri demir doğrama tabanı fayans 
kaplama tavanı ahşap rabıtadır.%30 yıpranma payı vardır.
64,0m2 alana sahip 1/A yapı sınıfı özelliğinde üstü kiremit çatılı mal ahırı vardır.
70,00m2 alana sahip 1/A yapı sınıfı üstü trapez sac örtülü araba garajı sundurması vardır.
36m2 alana sahip 1/A yapı sınıfı özelliğinde ahır yapısı vardır. Toprak yapısı killi tınlı ve %0,5 ile 
1 civarında düze yakın eğimli tarım arazisidir. Parselin drenaj sorunu olmayıp sulama imkanına 
sahiptir. Yöre iklimine uygun her türlü tarıma elverişli arazi 1. sınıf tarım arazisi durumundadır. 
Parsel içerisinde bulanan yapıların çevresinde çekme mesafesi kısımlarında yer alan ev ihtiyacını 
karşılamaya yönelik ve habi maksatlı zeytin, asma , nar , yendünya ,şeftali vb çeşitli meyve 
ağaçlarının dikili olduğu tespit edilmiştir. Parselin geri kalan alanlarında 5-10 ve 10-15 yaşlarında 
bakımlı nar ağaçları vardır. 7500m2 alanda 25-30 yaşlarında narenciye ,3000m2 alanda  da 3-5 
ve 5-7 yaşlarında nar ve narenciye karışık olarak tesis edilmiştir. Parselin kuzey kısmında 1100m2 
plastik pvc sera mevcuttur.
 Adresi  : Muğla İli Ortaca İlçesi Eskiköy Mahallesi Cumaalanı Mevkii 118 Ada 11 Parsel Ortaca / 
MUĞLA
 Yüzölçümü  : 46.505,22 m2
 İmar Durumu : Ortaca Belediyesi imar planı dışında kalan kırsal yerleşik alan içindedir. İl Tarım 
Müdürlüğünden görüş alınmak suretiyle üzerine konut yapılabilir.
 Kıymeti  : 1.183.333,28 TL
 KDV Oranı  : %8
 Kaydındaki Şerhler: 
Artırma Bilgileri 

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2023 - 10:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 28/03/2023 - 10:29

2.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2023 - 10:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 25/04/2023 - 10:29

Muğla Valiliği 
koordinasyonunda bir 
yandan afet bölgesine 
yardım malzemeleri sevk 
edilmeye devam ederken 
diğer taraftan deprem 
bölgelerinden Muğla’ya 
gelen ailelerin ve okul 
çağındaki öğrencilerin 
barınma, eğitim ve 
temel ihtiyaçları 
karşılanıyor, depremin 
psikolojik etkilerini 
en aza indirmek 
için depremzedelere 
psikososyal destek 
sağlanıyor.  
4 BİN 174 AFETZEDE 

ÖĞRENCİ 
OKULLARA 

YERLEŞTİRİLDİ
Bugüne kadar Muğla 
genelinde 4 bin 174 
afetzede öğrencinin 
okullara yerleştirilme 
ve nakil işlemleri 
tamamladı. Depremzede 
öğrencilerin eğitime 
erişimlerinin üst 
seviyede sağlanabilmesi 
adına İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
13 ilçede kurulan Eğitim 
Danışma Masalarında, 
deprem bölgesinden 
gelen ailelere, eğitim 
konusunda rehberlik ve 
yönlendirme çalışmaları 
yapıldı. Eğitim Danışma 
Masalarında görevli 
personel tarafından her 
bir veliye ulaşılarak süreç 
hakkında bilgi verildi. 
Afet bölgelerinden 
gelerek Muğla’da misafir 
edilen 4 bin 174 öğrenci, 
sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde kendilerine 
en uygun okullara 
yerleştirildi.

ÖĞRENCİLERE EN 
UYGUN OKULLAR 

BELİRLENİYOR
  “Doğal Afet Nedeniyle 
Nakil” seçeneği 
çerçevesinde, okul öncesi 
eğitim ve ilköğretim 
kurumlarında kayıtlı 

afetzede öğrencilerin 
nakilleri, yerleşim 
yeri adres bilgilerine 
bakılmaksızın il/
ilçe Millî Eğitim 
Müdürlükleri 
koordinasyonuyla okul 
müdürlükleri tarafından 
e-Okul sistemi 
üzerinden yapıldı. 
Ortaöğretim düzeyinde 
eğitim gören afetzede 
öğrenciler ise il/ilçe 
nakil komisyonlarınca 
kendilerine en uygun 
okullara yerleştirilmeleri 
sağlandı. Depremzede 
öğrencilerin ders 
kitapları ve okul 
kıyafetlerinin temini 
okul müdürlükleri 
tarafından sağlanırken, 
“Okul Çantam” projesi 
ile misafir öğrencilerin 
kırtasiye ihtiyaçları da 
karşılanıyor. Projeye, 
Sanayi ve Ticaret Odası,  
sivil toplum kuruluşları 
ve vatandaşlardan büyük 
destek geldi.

ÖĞRENCİLERİN 
OKULLARA 
ÜCRETSİZ 

ULAŞIMLARI 
SAĞLANIYOR

Aynı zamanda 
öğrenciler, taşımalı 
eğitim çerçevesine 
alınarak geçici barınma 
merkezlerinden 
okullarına ücretsiz 
ulaştırılıyor. Bu süreçte 
öğrencilerin her hangi bir 
mağduriyet yaşamaması 
adına Muğla Valiliği 
koordinasyonunda, çeşitli 
kurum ve kuruluşların 
destekleriyle öğrencilerin 
ve ailelerinin okullara 
ulaşımları sağlanıyor.

ÖĞRENCİLERE 
VE AİLELERE 
PSİKOSOSYAL 

DESTEK VERİLİYOR
Muğla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü tarafından 

barınma merkezlerinde 
deprem bölgesinden 
gelen vatandaşlara ve 
depremden etkilenen 
çocuklara psikososyal 
destek veriliyor. Bunun 
yanı sıra Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
okulların açılmasıyla 
birlikte MEB Deprem 
sonrası psikososyal 
destek eylem planı 
uygulamaya geçirildi. 
Bu çerçevede öğrenci, 
öğretmen ve velilere 
“Deprem psikoeğitim 
Programları” başlatıldı. 
Tüm okullarda görevli 
okul ve sınıf rehberlik 
öğretmenlerine, 
rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde uzman 
psikolojik danışmanlar 
tarafından verilen 
eğitimlerin ardından 
okullarda öğrenci ve 
velilere psikoeğitim 
oturumları düzenleniyor.
Muğla İl Milli Eğitim 
Müdürü Emre Çay, 
yeni eğitim öğretim 
döneminin başlamasıyla 
birlikte depremzede 
öğrencilerin yerleştiği 
okulları ziyaret 
ederek öğrenciler ve 
öğretmenlerle bir araya 
geliyor. “Ülke olarak 
derinden etkilendiğimiz 
depremler sonrasında, 
afet bölgesinden 
gelen çocuklarımızla 
birlikte okullarımızda 
eğitim öğretime yeni 
umutlarla başladıklarını” 
ifade eden İl Müdürü 
Emre Çay, “Muğla 
eğitim ailesi olarak 
öğretmenlerimizle, 
velilerimizle 
ve geleceğimiz 
gençlerimizle tek 
yürek olarak bu zor 
günleri atlatıp yaraları 
hep birlikte sarmak 
için çalışmaya devam 
ediyoruz” dedi.
- Cihat Cura

Depremzede öğrenciler için 
tüm imkanlar seferber edildi
Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ilde yıkıma sebebiyet veren 
deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu. 

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

Muğla İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından başlatılan 
çalışmalarla ilk etapta 
10 bin uyku tulumu 
bölgeye gönderilecek. 
Muğla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
10 bin uyku tulumu 
için gerekli kumaş ve 
malzemeler tedarik 
edilerek Olgunlaşma 
Enstitüsü ve Halk 
Eğitimi Merkezlerine 
ulaştırıldı. Köyceğiz 
Halk Eğitim Merkezi’ne 
de gönderilen 
malzemeler kullanılarak 
usta öğreticiler Fatma 
Kader, Selcen Ataklı, 
Hatice Demet Nezir, 
Tezcan Türken ve 
kursiyerler tarafından 
uyku tulumları dikme 
çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. Ayrıca 
Köyceğiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde deprem 

bölgesine gönderilmek 
üzere masa ve tabure 
üretiliyor. Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak da kursiyer ve 
usta öğreticileri, Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğretmen ve 
öğrencilerini ziyaret 
ederek, “Öncelikle 
yaşadığımız deprem 
felaketi nedeniyle tüm 
milletimize geçmiş 
olsun diliyorum. 
Depremzede 

kardeşlerimizin 
yaralarını hep birlikte 
sarmak için millet 
olarak üzerimize 
düşen her görevi 
ifa etme noktasında 
Köyceğiz Halk Eğitim 
Merkezi’mizde oradaki 
vatandaşlarımız için 
uyku tulumu üretimi 
yapılıyor. Ayrıca 
deprem bölgesinde 
çadır kentlerde kalan 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını karşılamak 

için Köyceğiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi atölyelerinde 
portatif masa ve 
tabure üretiliyor. 
İnşallah depremzede 
kardeşlerimize üretilen 
uyku tulumları, masa ve 
tabureler gönderilecek. 
Bu seferberlikte 
görev alarak büyük 
bir fedakârlık 
örneği gösteren tüm 
çalışanlara şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

Depremzedeler için uyku tulumu, masa ve tabure üretiliyor  
Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi’nde afet bölgesinde çadır kentlere yerleşen depremzedeler 
için uyku tulumu dikiliyor. 
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Asla eskisi gibi ola-
mayız. Depremin acısı 
hepimizin ruhunda 
derin yaralar açtı. 
Savaşta bile kaybede-
meyeceğimiz sayıda 
canlarımızı kaybettik..
BÜYÜK BİR SOR-
GULAMA ve TEDBİR 
ALMA noktasında 
devletimize ve bizlere 
düşen görevler var..
Depremler milyonlarca 
yıldır olmaktadır. De-
premi önleme gücümüz 
yok ama depremlerin 
yarattığı YIKIMI 
ÖNLEME konusunda 
yapabileceğimiz çok 
şeyler var…
UNUTMAYALIM 
Kİ ülkemizin büyük 
kesimi deprem riski 
taşımaktadır.. Hepimiz 
ciddi tehlike altındayız.  
CAN , BU KADAR 
UCUZ OLMAMA-
LI. Bu risklere karşı 
çözümler acilen 
üretilmelidir..
PARA KAZAN-
MA HIRSI OLAN-
LARA “ KURBAN “ 
EDİLMEYELİM..
Geçmişte hatası, 
ihmali ve yanlışı 
olan herkesten HE-
SAP SORMA ile 
işe başlamalıyız. 
Sadece Müteahhitler 
ile sınırlı kalmamalı.  
İnşaatların ONAY 
verme ve DENE-
TLEME makamında 
olanların hepsinden 
HESAP SORULMA-
LI ve kaybettiğimiz 
canların HESABI 
ÖDETİLMELİDİR… 
Depremin yarattığı 
enkazın altında sadece 
canlarımız kalmadı. 
VİCDANLARIMIZ da 
enkazın altında kaldı. 
Bu kadar can kaybına 
yol açacak hata, ,ihmal 

ve yanlışı yapanlardan 
hesap soramazsak 
İNSANLIĞIMIZI DA 
KAYBEDERİZ. DEV-
LETE GÜVENİMİZİ 
DE KAYBEDERİZ.  .
“ İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın “  anlayışı olan 
bir millet bu kadar can 
kaybından sonra HE-
SAP SORMADAN , 
NORMAL HAYATINA 
DÖNEMEZ..
ADALETİN KILICI 
KESKİN OLMALI. 
Millete hizmet sunan 
herkesim, devlet veya 
özel ayrımı yap-
maksızın hata, ihmal 
veya yanlış yaptığı 
zaman ADALET 
ÖNÜNDE HESAP 
VERMELİ.. 
Herhangi bir meslek 
uzmanı olup, diploma 
alabilmek için senel-
erce okuyup, yüzlerce 
sınavdan geçmek ger-
ekirken, bir müteahhit 
olmak için İLKOKUL 
DİPLAMASI ve 
PARA olması yeterli..  
Bilmem anlatabildim 
mi meramımı.  İNSAN 
HAYATI BU KADAR 
UCUZ İŞTE..!
İKTİDAR ve MU-
HALEFET PARTİL-
ERİNİN bu saatten 
sonra ilk görevi bu 
BÜYÜK ACIDAN 
ders çıkararak  
ÇÖZÜM ÜRETECEK 
YASAL DEĞİŞİK-
LİKLERİ yapmak  ve 
TÜRK MİLLETİ-
NİN KÜLLERİN-
DEN YENİDEN 
DOĞUŞUNU SAĞLA-
MAK olmalıdır..
“ Adalet, Liyakat 
ve Ehliyet “  artık 
vazgeçilmez ilkeler-
imiz olmalıdır. Par-
tizanlık referansları 
rafa kaldırılmalı, 

AYRICALIKLI SINIF 
ORTADAN KALDI-
RILMALIDIR. Bunun 
aksini yapmak artık 
ÜLKEYE ve MİL-
LETE İHANETTİR.. 
Durum ortadayken 
başka bir söze ihtiyaç 
var mı..?  
Ülkemiz insanı siyasete 
ve siyasetçiye fazla 
düşkündür. O zaman 
herkes kendi siyasi 
partisine ve liderine 
bu konuda taleplerini 
ısrarla iletmeli ve bu 
taleplerin gerçekleşme-
si noktasında da takipçi 
olmalıdır. Her siyasi 
parti bu konuları ve 
çözümlerini parti pro-
gramına almalıdır.
ADALET, LİYAKAT, 
EHLİYET, EŞİTLİK, 
İNSANİYETLİK, 
MERHAMET  ülkem-
izin tüm kurumlarının 
ve toplumun tüm 
kesimlerinin değişmez 
ilkeleri haline getir-
ilmelidir.  Olmazsa 
olmazımdır…
GÜVEN KAY-
BOLURSA DEVLET 
BEKA SORUNU 
YAŞAR… MİLLET 
ÇÖZÜLÜRSE BU TO-
PRAKLAR BİZE YAR 
OLMAZ... Aklımızı 
başımıza toplayalım..
Milletimiz De-
premzedelerimizin 
yardımına koşmada ve 
yaraları sarmada, acıyı 
paylaşmada DESTAN 
YAZDI ve kaybet-
tiğimiz canlar için acıyı 
yüreğinde çok derin 
hissetti..Şimdi sıra 
devletimizde ÇARE 
ÜRETME ve ÇÖZÜM 
BULMA KONUSUN-
DA DA devletimiz 
destan yazmalıdır. 
TEK BEKLENTİMİZ 
BUDUR ve kaybet-
tiğimiz canların vebali 
hepimizin omuzların-
dadır. Hayatlar sönme-
sin artık…

Sezgin Yıldırım

ADALETİN KILICI 
KESKİN OLMALI

6 Şubat tarihinde 
meydana gelen deprem 
sonrasında Muğla 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine Bin 6 
depremzede geldiği, 
89 depremzedenin 
servislerde tedavi 
gördüğü ve 39 
depremzedenin taburcu 
edildiği açıklandı. 50 
deprem zedenin ise 
tedavileri devam ettiği 
açıklandı. Muğla Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr 
Turhan Togan yaptığı 
yazılı açıklamada, 
“Acıların tarifesiz 
olduğu ve kelimelerin 
kifayetsiz kaldığı bu 
dönemde depremde 
vefat eden tüm 
vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet diler, 
tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimi 
sunarım. 6 Şubat 2023 
tarihinde meydana gelen 
deprem dolayısıyla 
Kahramanmaraş, 
Hatay, Osmaniye, 
Adana, Adıyaman 
illerinden Muğla ilimize 
gelen depremzede 
vatandaşlarımıza 
hastanemizde 
tüm çalışanlarımız ile 
cansiperane bir şekilde 
hizmet vermekteyiz. 
Hastalarımızın 
tıbbi müdahaleleri 
yapılmakta olup, aynı 
zamanda birçok başarılı 
cerrahi operasyonlar 
gerçekleştirilmiştir.  
KYK yurtlarında 
kalan depremzede 
vatandaşlarımızın 
ayağına gidilerek günlük 
muayenelerini sağlık 
müdürlüğümüzün 
görevlendirdiği doktorlar 

ve hastanemizde 
çalışan doktor 
arkadaşlar tarafından 
gerçekleştirilip tüm 
tedavileri yakinen 
izlenmektedir. 
Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanemizde 
oluşturduğumuz kriz 
müdahale birimi ile 
tüm hastalarımız yakinen 
izlenmekte
olup, günlük hastalarımız 
sosyal hizmet 
uzmanları, psikolog 
ilgili branş hekimleri 
ve idarecilerimiz 
tarafından tek tek 
ziyaret edilerek tıbbı 
tedavileri yapılmaktadır. 
Hastalarımızın 
tüm temel ihtiyaçları 
Muğla Valiliğimizin 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı, Kızılay ve 
AFAD tarafından 
karşılanmaktadır. 
Birçok sivil toplum 
kuruluşu, yardımsever 
vatandaşlarımız ve 
hastane çalışanlarımız 
tarafından gönüllülük 
esası ile yardımlar 
gerçekleştirilmektedir. 
Aynı zamanda ergen 

ve çocuk psikiyatri 
uzmanlarımız ile erişkin 
psikiyatri uzmanlarımız 
oluşturduğumuz afet 
polikliniklerimiz ile 
hastalarımıza hizmet 
vermektedir” ifadesini 
kullandı. Muğla Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Togan, “Bu 
güne kadar toplam Bin 
6 hastamıza poliklinik 
hizmeti vermiş olup 
toplam 89 hastamızı 
servislerimizde 
yatırarak tedavi ettik. 
39 hastamızı taburcu 
ederken, 50 hastamızın 
servislerde tedavileri 
devam etmektedir. 
Hastalarımızın sağlık 
durumu iyi olup, her 
hangi bir hayati tehlikesi 
bulunmamaktadır. Sayın 
Valimiz Orhan Tavlının 
destekleri ve İl Sağlık 
Müdürümüz Ali Burak 
Mülayim tarafından 
tüm çalışmalarımıza 
destek verilmekte olup, 
çalışmalarımız yakinen 
takip edilmektedir. 
Bu süreçte bize 
desteklerini esirgemeyen 

tüm halkımıza başta 
olmak üzere Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Sayın Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Kocaya, 
Sayın Valimiz Orhan 
Tavlıya, Sayın AK 
Partili Milletvekilimize, 
İl sağlık Müdürü Ali 
Burak Mülayim’e 
bize verdikleri 
destekten ötürü sonsuz 
şükranlarımı sunarım. 
Ulus olarak bu zor 
günleri birlikte aşacağız 
inşallah. Muğla Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
olarak bizler pandemide, 
orman yangınlarında 
olduğu gibi şimdi 
de deprem felaketi 
yaşadığımız bu günlerde 
görevimizi en iyi 
şekilde yapmaya devam 
edeceğiz. Hastanemizde 
bu süreçte gece gündüz 
yorulmadan çalışan 
tüm personelimize 
memurlarımıza 
Hemşirelerimize, Doktor 
arkadaşlarıma ve tüm 
çalışanlarımıza emekleri 
için ayrıca çok çok 
teşekkür ederim” dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
50 depremzedenin tedavisi sürüyor  

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Muğla iline gelen 
depremzedeler Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde Muğla 
sınırları içinde faaliyet 
gösteren tarımsal 
kooperatiflerin bir araya 
gelmesi ile kurulan 
Muğla Tarım Güçbirliği 
Kooperatifi’nin 
satış ve pazarlama 
konusundaki çalışmaları 
sonuç vermeye 

başladı. Muğla Tarım 
Güçbirliği Kooperatifi; 
Dalaman yerel 
susamlarından üretilen 
3 ton tahinin satışını, 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin pazarlama 
konusundaki destekleri 
ile hem yurt içinde, hem 
de İspanya, Fransa ve 
Kore’de gerçekleştirdi. 
Muğla Tarım Güçbirliği 

Kooperatif Başkanı Fatih 
Öztürk, “Muğla’nın 
tümünü temsil eden 
güzel ve güçlü bir 
ekip oluşturduk. Güç 
Birliği’miz kısa 
sürede kurumsal 
yapısını da tamamladı 
ve ilk büyük satışını 
da gerçekleştirdi. 
Muğla’mızın bereketli 
topraklarında üretilen 

susamdan elde edilen 
tahin yurt dışına satıldı. 
Bu daha başlangıç. 
Güç birliğimiz ile 
üreticilerimiz kazanırken 
tüketiciler de kaliteli 
ürüne daha uygun fiyata 
ulaşacak. Büyükşehir 
Belediye’mizin destekleri 
ile uyumlu şekilde çalışıp 
birlikte üretmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Muğla Tarım Güçbirliği’nin 
ilk satışı yurtdışına

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi, Dalaman 
yerel susamından üretilen 3 ton tahini İspanya, Fransa ve Kore’ye sattı. 
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OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


