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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
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*  * *  * * * * *  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

İhracat yasağı kaldırıldı
Muğla’nın özellikle Fethiye, Ortaca, Dalaman bölgesinden yurt dışına gerçekleştirilen ve iç arz nedeniyle 
yasak getirilen domates ihracatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.
İhracat şampiyonu taze 
domatese getirilen ihracat 
yasağına 50 kurumun 
yaptığı itiraz sonrası yasak 
kalktı. Domates ve türev 
ürünlerde 1 milyar dolarlık 
ihracatın yolu açıldı. Taze 
domates ihracatına 3 Mart 
2023 tarihinde getirilen 
ihracat yasağı, sektörden 
gelen itiraz üzerine 3 gün 
sonra kaldırıldı. Taze meyve 
sebze ve meyve sebze 
mamulleri sektörlerinin 
ihracat şampiyonu domates 
ve domates türevli ürünler 
sektörü, 1 milyar dolarlık 
ihracatın yolunu açan kararı 
memnuniyetle karşıladı. 
Domates sektörünün 2022 

yılında 377 milyon doları 
taze domates olmak üzere 
980 milyon dolarlık ihracata 
imza attığının altını çizen 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu, Türkiye’nin 
2022 yılında taze meyve 
sebze ve meyve sebze 
mamulleri sektörlerinin 
yaptığı 5,5 milyar dolarlık 
toplam ihracatın yüzde 
18’ini domates ve domates 
türevi ürünlerden elde 
edildiği, bu yasak kararının 
kaldırılmasının hem 
üreticiyi, hem ihracatçıyı, 
hem de uzun vadede 
tüketicileri rahatlattığını 
ifade etti. -6

Ortaca’da okullar 
bölgesinde parke 

kaplama tamamlandı 
Ortaca merkez ve 
kırsal mahallelerde 
vatandaşların daha 
güvenli seyahat 
edebilmesi 

amacıyla yollarda 
başlatılan kilit parke 
kaplama çalışmaları 
aralıksız olarak devam 
ediyor. -7

AK Parti Ortaca İlçe 
Başkanı İlhan istifa etti
AK Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Hakan Fevzi 
İlhan görevinden 
istifa etti. Konu 
hakkında yazılı bir 
açıklama yapan Hakan 
Fevzi İlhan, “Bugüne 
kadar büyük bir 

aşkla, partimizin ve 
liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çizgisinden 
hiç ayrılmadan, 
Ortaca İlçe 
Başkanlığı’nı büyük 
bir gururla yürüttüm” 
dedi. -4

AK Parti Muğla İl Başkanı 
Mete, milletvekili aday 

adaylığını açıkladı
AK Parti Muğla İl 
Başkanı Kadem Mete, 
il başkanlığından 
istifa ederek 
görevini bırakarak 
milletvekili aday 
adaylığını 
açıkladı. -4

‘Kuraklık geldi 
kapımıza dayandı’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, yağışların az 
olması nedeniyle kuraklığın kapıya 
dayandığını, yapılan araştırmalara göre 
önümüzdeki yaz suyla ilgili bir afet 
durumunun yaşanabileceğini belirtti. -2

Ortaca Ünal Daka 
Çocuk parkında 

iyileştirme 
çalışması

Ortaca Belediyesi 
tarafından sürdürülen 
park, bahçe ve yeşil alan 
düzenleme çalışmaları 
kesintisiz devam 
ediyor.-7

Türkiye İstatistik 
Kurumunca Ocak 
2023 ayı konut satış 
oranları açıklandı. -6

Muğla’da Ocak 
2023’de Bin 366 

konut satıldı
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Alim Uzundemir
Ortaca Belediye Baskanı,

MART DÜNYA
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ

KUTLU OLSUN

Çinko vücutta önem-
li fonksiyonları olan 
minerallerinden 
biridir. Böbreklerde, 
karaciğerde, kas ve 
kemiklerde yüksek 
oranda bulunur. Tıpkı 
magnezyum gibi birçok 
enzimin kofaktörüdür.
Çinko Faydaları
•Cilt, tırnak ve saç 
sağlığı için önemli bir 
mineraldir.

•Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Enfeksiyon 
ve ishal üzerinde olumlu 
etkileri vardır.
•Büyüme ve gelişme için 
gerekli mineraldir. Çinko 
eksikliği çocuklarda 
büyüme geriliğine neden 
olur.
•Ciltte akne oluşumunu 
engeller.
•Tat ve koku reseptörler-
ini harekete geçirir. 

Çinko seviyesi düşüşleri 
tat alma duyusunu ve 
iştahı olumsuz etkiler.
•Üreme sağlığı üzerinde 
olumlu etkileri vardır. 
Özellikle erkeklerde 
prostat kanserine karşı 
koruyucudur.
•Antioksidan özelliğiyle 
vücudu serbest radi-
kallere karşı korur.
•Göz sağlığınızın korun-
masına yardımcı olur. 
Özellikle katarakta karşı 
koruyucudur.
•Vücutta 300 enzimin 
metabolik aktivitesinde 
rol oynar.
•Yara iyileşme sürecinin 

hızlanmasına yardımcı 
olur.
Çinko Eksikliği Ned-
enleri
•Yetersiz beslenme, 
yüksek alkol tüketimi, 
karaciğer-böbrek-pank-
reas hastalıkları, ciddi 
yanıklar, stres, yeme 
bozuklukları, bağır-
sak hastalıkları, çinko 
emilimini bozan ilaç 
kullanımı…
En Zengin Çinko Kay-
nakları Kırmızı et, hindi 
eti, kabak çekirdeği, ku-
rubaklagiller, karaciğer, 
kaju başta olmak üzere 
badem, fındık gibi yağlı 

tohumlar, istiridye…
Çinko Eksikliği Nasıl 
Tedavi Edilir?
Çinko eksikliği olan 
hastalar için bazı labor-
atuar testleri ile eksik-
lik saptanabilir. Eğer 
eksiklik varsa nedeni 
iyice sorgulanıp buna 
göre bir yol izlenmelidir. 
Öncelikle kişiye yeterli 
ve dengeli beslenme 
alışkanlığı kazandırıl-
malıdır. Çinko eksikliği 
bununla giderilmiyorsa 
mutlaka uzman kon-
trolünde uygun dozda 
çinko takviyesi alınabilir.
Sağlıkla kalın..

ÇİNKO MİNERALİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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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: 3857 10 MART 2023 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Dalaman ilçe merkezinde 
akşam saatlerinde bir 
apartman dairesinden 
gelen sesler üzerine 
Dalaman Emniyet 
Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet ekipleri 
alarma geçti. İddiaya 
göre Atatürk Caddesi 
üzerindeki bir apartman 
dairesinden silah 
sesleri gelmeye başladı. 
Vatandaşların 112 
Acil Çağrı Merkezine 
bilgi vermesi üzerine 
belirlenen adrese 
Dalaman İlçe Emniyet 

Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet ekipleri sevk 
edildi. Çevik Kuvvet 
ekipleri silah seslerinin 
geldiği dairede R.B. 
isimli bir kişinin B.C. 
isimli bir bayanla 
tartıştığı ileri sürüldü. 
Dairede bulunan 
B.C isimli şahıs 
çevik kuvvet ekipleri 
tarafından odadan dışarı 
çıkarılırken, R.B. ise 
ekiplerin ikna etmesi 
sonucu yakalandı. Olayla 
ilgili olarak soruşturma 
devam ediyor. - İHA

Silah sesleri polisi 
alarma geçirdi  

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, yağışların 
az olması nedeniyle 
kuraklığın kapıya 
dayandığını, yapılan 
araştırmalara göre 
önümüzdeki yaz suyla 
ilgili bir afet durumunun 
yaşanabileceğini 
belirtti.  Başkan Dr. 
Osman Gürün yağışların 
az olması, tarımsal 
sulama, yağmur 
suları ile ilgili önemli 
açıklamalar yaptı. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Afet Koordinasyon 
Merkezinde (AKOM) 
binasında açıklama 
yapan Başkan Gürün, 
“Muğla’da da, Türkiye’de 
yağmur su eksikliği ne 
yapmamız lazım, herkese 
düşen görev nedir, nelere 
dikkat etmemiz lazım. 
Yeraltını beslemezsek 
benim suyu bulma 
imkânım yok. Yağmur 
suyunun toplanması ile 
ilgili Bakanlık çıkardığı 

yönetmeliği derhal 
uygulaması gerekli. 
Yağmur suyunun 
rezervuar suyu olarak 
kullanmasında fayda 
var. İçme suyunu 
ben rezervuarda 
kullanıyorum. 

Bunun mutlaka 
yapılmaması lazım. 
Tarımsal sulamada 
kullanılan suyun 
sulama tekniklerinin 
modernleştirilmesi 
ile, damlama veya 
yağmurlama yapmak 

sureti ile tasarruf 
sağmamamız lazım 
ve onu içme suyuna 
intikal ettirmemiz lazım. 
Kuraklık geldi kapımıza 
dayandı. Bunların 
kararı çok daha önce 
alındı. Ama yapımı 

gerçekleştirilmedi. 
Muğla’da önümüzdeki 
yaz çok önemli bir su 
kıtlığı ile karşılaşma 
riskimiz var. Bu konu ile 
ilgili önümüzde ayrı bir 
afet durumu var” dedi.
- İHA

MUĞLA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN’DEN ‘SU’ UYARISI:

‘Kuraklık kapımıza dayandı’
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yağışların az olması nedeniyle kuraklığın kapıya dayandığını, 
yapılan araştırmalara göre önümüzdeki yaz suyla ilgili bir afet durumunun yaşanabileceğini belirtti.  

Dalaman ilçesinde 
Jandarma ekipleri 
tarafından düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda bir kişi 
gözaltına alınırken, 
farklı miktarlarda 
uyuşturucu ele geçirildi. 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığınca yapılan 
istihbari çalışmalarda, 
Dalaman İlçesi Karaçalı 
Mahallesinde ikamet 
eden M.H. isimli şahsın 
ikametinde uyuşturucu 

madde bulundurduğu 
bilgisi alındı. 
Jandarma İstihbarat 
Şube Müdürlüğü ve 
Dalaman İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince 
şüphelinin ikametinde 
arama yapıldı. Yapılan 
aramada; çok miktarda 
kubar esrar, 13 kök 
skunk esrar bitkisi, 2 
kilogram kıyılmış tütün, 
3 adet vantilatör, seyyar 
klima, 5 adet özel led 
aydınlatma paneli, 5 

adet ısıölçer, 12 litre 
bitki besini, 5 adet özel 
aydınlatma ampulü, 2 
adet özel alüminyum 
havalandırma sistemi, 
2 adet matkap, diz 
üstü bilgisayar, cep 
telefonu ele geçirildi.  
Dalaman Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma 
çerçevesinde gözaltına 
alınan şüpheli M.H. ile 
ilgili adli işlem başlatıldı. 
- İHA

Jandarmadan Dalaman’da uyuşturucu operasyonu  

Türkiye İstatistik 
Kurumu 2022 yılında 
Muğla’daki araç sayısı 
ve artışları yayımladı. 
2022 yılı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistiklerine 
göre Muğla’da 2022 
yılında 2021 yılına 
öre araç sayısında 
2,8 artış yaşandı ve 
araç sayısı 592 bin 
730’a ulaştı. 2021 yılı 
Aralık ayı sonu itibari 
ile 555 bin 799 iken, 
2022 yılı sonunda 
bu rakam 36 bin 931 
artarak 592 bin 730’a 
ulaştı. 2022 yılında 
2021 yılına oranla 
artış oranı 2,8 olarak 
gerçekleşti. Muğla’daki 

araç sayısındaki artış 
Türkiye genelinde 
İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya ve Bursa’dan 
sonra en fazla motorlu 
araç sayısının artış 
yaşandığı il oldu. 
2022 yılında motorlu 
araç sayılarına göre 
otomobil 237 bin 
151, minibüs 9 bin 
421, otobüs 4 bin 313, 
kamyonet 85 bin 937, 
kamyon 11 bin 383,  
motosiklet 203 bin 549, 
özel gayeli kullanılan 
araç Bin 932 ve traktör 
sayısı da 38 bin 044’e 
ulaştı. 2022 yılında 
3 bin 800 yeni araç 
trafiğe kayıt yaptırdı.

Muğla’da 2022 yılında 
trafiğe 3 bin 800 yeni 

araç kayıt yaptırdı  
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MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1792825RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇE MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI YAPILAŞMA DURUMU MUHAMMAN BEDEL 
(₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

KİRA 
SÜRESİ

İHALE 
SAATİ   

  1

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 9/105 25 m² Büro 25 m²’lik büro AYLIK 

500,00 900,00 5 YIL 10:00

2

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 9/206 25,40 m² Büro 25,40 m²’lik büro AYLIK

500,00 900,00 5 YIL 10:10

3

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi 53 23 m² Dükkan 23 m²’lik dükkan AYLIK

3.850,00 6.930,00 5 YIL 10:20

4

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Mahallesi 
Cumhuriyet Meydanı

16/106-
107 44,80 m² Büro 44,80 m²’lik büro AYLIK

1.200,00 2.160,00 5 YIL 10:30

5

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Mahallesi 
Cumhuriyet Meydanı

16/104-
105 44,80 m² Büro 44,80 m²’lik büro AYLIK 1.200,00 2.160,00 5 YIL 10:40

6

M
uğ

la

O
rta

ca Bahçelievler 
Mahallesi 276 Sokak 1 28 m² Dükkan 28 m²’lik dükkan AYLIK 1.500,00 2.700,00 5 YIL 10:50

7

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 9/104 25,40 m² Büro 25,40 m²’lik büro AYLIK

500,00 900,00 5 YIL 11:00

8

M
uğ

la

O
rta

ca Okçular Mahallesi 
Uysal Sokak 6B 50 m² Kahvehane 50 m²’lik kahvehane AYLIK 

1.000,00 1.800,00 5 YIL 11:10

9

M
uğ

la

O
rta

ca Cumhuriyet Mahallesi 
338 Sokak 14/15 1170 m² Depo yeri 1170 m²’lik depo yeri AYLIK 

8.200,00 14.760,00 5 YIL 11:20

10

M
uğ

la

O
rta

ca Cumhuriyet Mahallesi 
338 Sokak 14/17 388 m² Depo yeri 388 m²’lik depo yeri AYLIK 

3.700,00 6.660,00 5 YIL 11:30

11

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Mahallesi 
Başoğlu Sokak 9/204 25,40 m² Büro 25,40 m²’lik büro AYLIK 

500,00 900,00 5 YIL 11:40

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 27.03.2023 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. 10.03.2023

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 11 adet taşınmaz, 28.03.2023 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.İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile ihale tarihinden itibaren kiraya verilecektir.
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İnsan oğluyuz. Unut-
kanız. Vefasızız. Yeni 
şartlara çabuk uyum 
gösteririz.  DEPREM 
ve DEPREMZEDEL-
ERİ birden bire 
unuttuk ve SİYASET 
GÜNDEMİ PEŞİNE 
TAKILIP siyaset den-
izinde adeta boğulduk. 
Dünü, bugünü ve yarın 
başımıza gelecekleri 
bırakıp, siyasi geleceğe 
kilitlendik..
Bizim milletimizin 
gündemi başka, Dünya 
milletlerinin gündemi 
başka..!
Dünya diken üstünde 
hop oturup, hop 
kalkıyor. Üçüncü 
Dünya Savaşı başladı 
başlayacak diye ted-
birler almaya çalışıyor. 
Biz ise siyasetle kur-
tulacağımız hevesine 
kapılmış vaziyetteyiz. 
İşin garibi ise bu sistem 
içinde iktidara kim ge-
lirse gelsin değişen bir 
şey olmayacağını hala 
anlamadan ADAMCI-
LIK ile kurtulacağımızı 
düşünmeye devam 
ediyoruz. HEP BİR 
KURTARICI BEKLE-
MEYE DEVAM 
NOKTASINDAYIZ. 
Hala yaşadıklarımızdan 
ders çıkaramadık. Hala 
aynı hataları yapmaya 
devam etmekteyiz. 
KURTARICI 
BEKLEMEK yerine 
KENDİMİZ KUR-
TARICI OLMAK 
adına TAŞIN ALTINA 
ELİMİZİ SOKMAK 
ZORUNDA OLD-
UĞUMUZU görme-
meye inatla devam 
etmekteyiz..!
Kimimiz Yeni bir 
Atatürk bekliyor, Kim-
imiz Mehdi bekliyor, 
Kimimiz Mesih bekliy-
or, Kimimiz Parti lideri 
bekliyor, Kimimiz de 
MUCİZE bekliyor..
Adı ne olursa olsun, 
kimi bekliyorsa bekles-
in ama sonucu HEP 
BEKLEMEK OLUY-
OR…
Kimse KURTARICI 
OLMAK , KURTU-
LUŞA ÇARE AR-
AMAK ve ÇÖZÜM 
ÜRETMEK yerine 
BEKLEMEKTEN 
KURTULAMIYOR. 
Sonrada başarısı-
zlıklarına SUÇLU 
ARIYOR ve binbir 
türlü BAHANELER 
ÜRETEREK aklını ve 
vicdanını susturmaya 
çalışıyor. Halbu ki bili-
yor ki BAHANELER 
insan oğlunun kendini 
kandırmak için kendi, 
kendine attığı en büyük 
YALANLARDIR…
Tüm köşe yazılarımda 
ifade etmeye çalıştığım 
bizi bekleyen teh-
likeler artık karşımız 

da. BEKLEMEYE 
GEREK KALMADI. 
Geldi ve kapımıza 
dayandı.  MART, 
NİSAN ve MAYIS 
aylarında ÜLKEMİZİ 
ETKİLEYECEK bir 
çok olayla karşı karşıya 
kalacağımızı defalarca 
bu sütunlara taşıdım. 
Gazetemizin arşivine 
giren herkes bu 
uyarılarımı görebilir..
RUSYA, Yüzbinlerce 
askerden oluşturduğu 
ordusu ile Mart 15 
den itibaren Ukray-
na’ya gireceği ve 
bunun üzerine NATO 
kuvvetlerinin , Rus 
ordusunun karşısına 
çıkacağı , bunun da 
savaşın büyümesinin 
ve DÜNYA SAVAŞI-
NA DÖNÜŞMESİNİN 
yolunu açacağı konusu,  
BATI DÜNYASI-
NIN GÜNDEMİ olan 
bir konu. SAVAŞ 
BÜYÜRSE eğer 
NATO ve BATI bizden 
TARAFSIZLIK ve 
DENGE POLİTİKA-
MIZI BIRAKMAM-
IZI ve RUSYA’NIN 
KARŞISIN DA NATO 
ÜYESİ BİR ÜLKE 
OLARAK SAVAŞA 
GİRMEMİZİ İSTEYE-
CEK. Yani kısacası 
TARAF OMAMIZI ve 
SAVAŞA GİRMEMİZİ 
İSTEYECEKLER. 
Tarafsızlığımız ko-
rumaya kalkınca da 
YAPTIRIMLAR , 
AMBARGOLAR ile 
işe başlayıp, etkisiz 
kalırlarsa da Yunani-
stanı üstümüze salacak-
lar, Kıbrıs Türk devle-
tini rahatsız edecekler, 
Akdeniz de MAVİ 
VATANIMIZDAN bizi 
çıkarmaya çalışacak-
lar, Suriye de PYD ile 
üstümüze gelecekler, 
Irakta Türkmenleri 
huzursuz edecekler, 
Kafkaslar da Ermenile-
ri üzerimize salacaklar.  
NATO ÜSLERİ ve 
BATILI DEVLETLER-
İN ETRAFIMIZDA 
Kİ ÜSLERİNİN 
KONUMUNA BAK-
MANIZ olayı anla-
manıza YETERLİ 
OLACAKTIR…
BÜYÜK BİR DE-
PREM AFETİ 
YAŞADIK. Tüm ilim 
adamlarının ortak 
görüsü DEPREM 
OLAĞAN DIŞI olduğu 
yönünde. DOĞAL 
BİR DEPREM DEĞİL 
DEMENİN KİBAR 
YOLU yani.. HAARP 
SİSTEMİ var mı , Yok 
mu tartışması yapan-
lara diyeceğim sadece 
ABD ASKERİ YAPISI 
İÇİNDE TEKTONİK 
SİLAHLAR BİRİMİ 
var mı yok mu bak-
maları, Hatta işlerini 

kolaylaştırayım ABD 
Genelkurmay başkanı 
olan Komutanın 
Uzmanlık alanını 
araştırmaları, ya da 
BİRLEŞMİŞ MİL-
LETLERİN bu sistemi 
SİLAH OLARAK 
KULLANIMINI YA-
SAKLADIĞI ile ilgili 
maddeleri var mı yok 
mu bakmaları aradığı 
tüm cevapları bulma-
larına yardımcı ola-
caktır.. Bir savaşta bile 
verilmeyecek büyük 
bir insan kaybını biz 
dakikalar içinde verdik 
ve Tüm GÜNEY 
SINIRIMIZIN NÜFU-
SU ADETA BOŞALDI 
veya BOŞALTILMA-
SINA YOL AÇILDI 
diyelim..
ŞİMDİ DE İSTAN-
BULDA KORKU 
İMPARATORLUĞU 
İLE NÜFUS HARE-
KETLİLİĞİ YAŞATIL-
IYOR. Deprem korku-
su ile insanlar milyon 
dolarlık evlerini yok 
pahasına satarak taşın-
maya başladığını TV 
ve Gazete haberlerin-
den takip ediyoruz.. 
Boşalan bu semtlere 
ve binalara kimler talip 
acaba diye düşünmed-
en de edemiyor insan.. 
Muhakkak cevabını 
bulması gereken bir 
soru bence..!
OLAYLARI ANLA-
MAK İÇİN “İklim 
değişikliği “ sonucu 
DÜNYA HARİ-
TASININ NASIL 
DEĞİŞECEĞİ ile ilgili 
bu konunun uzman-
larınca yayınlanan 
haritalara bakmanız 
NEDEN ORTA 
DOĞU ve ANADOLU 
COĞRAFYASINDA 
BU OYUNLARIN 
OYNANDIĞI ile ilgili 
bilgi edinmemize yol 
açacaktır..
SON İP UCU ise 
Cumhur başkanımız 
Hatay da depremzedel-
ere hitap ederken ilk 
cümleleri HAÇLI 
SEFERLERİ oldu ve 
Yine Devlet Bahçelinin 
konuşmasında DE-
PREM konusunu ifade 
erken ilginç bir şekilde 
SIR dan bahsetti..
SİYASETLE İLG-
İLENMEK elbette 
güzeldir ve memlekete, 
devlete ve insanımıza 
hizmet yoludur ama 
bence bu günlerde en 
önemli görev GÜVEN-
LİKTİR . Güvenliğimiz 
için reçete ise BİRLİK 
ve BEREBERLİK-
TİR. Lütfen siyasetten 
biraz başımızı kaldırıp, 
ülkemiz güvenliğine ve 
bunun için birliğimizi 
tahsis etmeye kafa 
yormamız lazımdır.. 
SİYASİ FARKLIL-
IKTAN DOLAYI, 
KİMSE BİRBİRİNİ 
KIRIP, DÖKMESİN 
LÜTFEN…

Sezgin Yıldırım

KIYAMET  SAATİ  
SENARYOSU

AK Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Hakan Fevzi 
İlhan görevinden istifa 
etti. Konu hakkında 
yazılı bir açıklama yapan 
Hakan Fevzi İlhan, 
“Bugüne kadar büyük 
bir aşkla, partimizin ve 
liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çizgisinden 
hiç ayrılmadan, Ortaca 
İlçe Başkanlığı’nı büyük 
bir gururla yürüttüm” 
dedi. İlhan açıklamasının 

devamında, “İlçe 
başkanlığım döneminde 
İlçemize birçok 
hizmetlere imza atmanın 
onurunu yaşadım” 
ifadelerini kullandı. 
İlhan, “Cumhur 
İttifakı olarak da 
Ortaca’da Belediye 
Başkanlığı seçimini 
kazanmanın büyük 
gururunu yaşadım. 
İlçe Başkanlığım 
döneminde AK Parti 

bünyesinde birlikte 
büyük bir uyum ile 
çalıştığım arkadaşlarıma 
ve partililerime çok 
teşekkür ediyorum. 
Bugün itibariyle 
AK Parti Ortaca 
İlçe Başkanlığı 
görevimden, Genel 
Merkezimizin takdiri 
ve Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
olurları ile istifa etmiş 

bulunmaktayım” dedi. 
Hakan Fevzi İlhan, 
“Bundan sonraki süreçte 
de, yine bundan önce 
olduğu gibi makam 
ve mevki gözetmeden 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın arkasında saf 
tutarak yolumuza devam 
edeceğim. Teşkilatımın 
bir neferi olarak Türkiye 
Yüzyılı için partimin 
emrindeyim” dedi.
- Mehmet Bozkır

AK Parti Ortaca İlçe 
Başkanı İlhan istifa etti
Ortaca AK Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, görevinden istifa etti.

Mete yaptığı açıklamada, 
“22 yıldır liderimizin ve 
partimizin çizgisinden 
hiç ayrılmayarak 
tarafımıza tevdi edilen 
her görevi hakkıyla 
yapma gayreti içinde 
bulunduk. Görevim 
boyunca nazımızı 
çeken başta ailem 
olmak üzere bu davaya 

omuz veren tüm 
teşkilat arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum. 
Hiç yüzümü eğdirmeyen 
bu güzel insanlarla 
çalışma fırsatı veren 
Rabbime şükrediyorum. 
Bugün huzurunuzda, 
Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 

Erdoğan’ın tensipleri, 
AK Parti Genel Merkez 
Teşkilat Başkanımız 
Erkan Kandemir’in 
muvafakatiyle 2016 
Yılından bu yana 
sürdüğüm kutlu 
davamın Muğla İl 
Başkanlığı’ndan 2023 
Genel Seçimleri’nde 
Milletvekili Aday Adayı 

olmak için görevimden 
ayrılıyorum. İnşallah bu 
süreç hepimiz için hayırlı 
olacaktır. Şu dakikadan 
itibaren teşkilatımın bir 
neferi olarak Türkiye 
Yüzyılı için 2023 
Cumhurbaşkanlığı ve 
Genel Seçimleri yolunda 
emirlerindeyim” diye 
konuştu. - İHA

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, 
milletvekili aday adaylığını açıkladı
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, il başkanlığından istifa ederek görevini bırakarak 
milletvekili aday adaylığını açıkladı. 



7GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 10 Mart 2023 Cuma

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’de partisinin 
grup toplantısına 
katılmasının ardından 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’yi 
makamında ziyaret 
etti.  Ortaca Belediye 
Başkanımız Alim 
Uzundemir bugün partisi 
MHP’nin MHP 19’uncu 
Meclis Grup Toplantısına 
katıldı. Ankara’ya 
hem partisinin grup 
toplantısına katılmak, 

hem de MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli 
ile istişarede bulunmak 
üzere giden Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzudemir, MHP 
Genel Başkanı Bahçeli 
ile odasında görüşme 
gerçekleştirdi. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, MHP 
Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ile görüşmesinde 
Ortaca’ya yapılan ve 
devam eden hizmetler 
hakkında bilgi verdi.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir 
Genel Başkan 

Bahçeli’yi ziyaret etti  

Ortaca Belediyesi 
tarafından sürdürülen 
park, bahçe ve yeşil alan 
düzenleme çalışmaları 
kesintisiz devam ediyor. 
Ortaca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Ünal 
Daka Çocuk Parkı çevre 
iyileştirme ve düzenleme 
çalışmalarına başlandı. 
Ekipler park içinde 
yenileme çalışmasının 
yanında çocukların 
oyun oynamalarına 
imkan tanıyacak 
yeni aparatların 

parka yerleştirilmesi 
bekleniyor. Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ortacalı vatandaşların 
özellikle yaz aylarında 
çocukları ile zamanlarını 
geçirebilecekleri 
alanlarda iyileştirme 
çalışması başlattıklarını 
belirterek, 
“Çocuklarımızın daha 
güvenli ve rahat zaman 
geçirebilmesi için 
ekiplerimiz çalışmalarına 
devam ediyor” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Ünal Daka Çocuk 
parkında iyileştirme çalışması  

Ortaca Belediyesi tarafından sürdürülen park, bahçe ve yeşil alan düzenleme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Ortaca genelinde yeşil 
alanların ve çocuk 
oyun parkalarının 
arttırılmasına yönelik 
çalışmalar devam 
ediyor. İlçenin değişik 
noktalarında devam 
eden yeşil alan ve çocuk 
oyun parkı çalışmaları 
çerçevesinde 
Ortaca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince Cumhuriyet 
Mahallesi 589. 
Cadde üzerinde 
bulunan çocuk oyun 
parkındaki çalışmalarda 
sonlara yaklaşıldığı 

açıklandı. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir devam 
eden çalışmaları 
yerinde görürken, 
çalışmaların bir an önce 
bitirilerek parkların 
bulunduğu mahallerdeki 
çocukların oyun 
alanlarına kavuşması 
kavuşmalarını istedi. 
Başkan Uzundemir, 
“Çocuklarımızın keyifli 
ve sevinçli zamanlar 
geçireceği parklarımız 
ilçemize ve halkımıza 
şimdiden hayırlı olsun” 
dedi:. - Mehmet Bozkır

Ortaca’da her şey çocuklar için  
Ortaca genelinde yeşil alanların ve çocuk oyun parkalarının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.  

Ortaca merkez ve 
kırsal mahallelerde 
vatandaşların daha 
güvenli seyahat 
edebilmesi amacıyla 
yollarda başlatılan 
kilit parke kaplama 
çalışmaları aralıksız 
olarak devam ediyor. 
Ortaca Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
Bahçelievler Mahallesi 
Okullar Bölgesindeki 
211 ve 269’uncu 
sokaklarda kilitli parke 
taş kaplama çalışmaları 
tamamlanarak 
vatandaşların 
hizmetine sunuldu. 
Ortaca Belediyesinden 
yapılan açıklamada, 
devam eden kilit parke 
kaplama çalışmaları 
çerçevesinde 209’uncu 
sokak çalışmalarının 
da sonlarına doğru 
yaklaşıldığı açıklandı.
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da okullar bölgesinde 
parke kaplama tamamlandı  

Ortaca’nın merkez ve 
kırsal mahallelerinde 
devam eden yeni 
yeşil alan çalışmaları 
sürürken, mevcut park ve 
bahçelerde de temizlik 
çalışması sürüyor.  
  Ortaca Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
park ve bahçelerde 
büyüyen ve kuruyan 
otları temizlerken, bakım 
çalışmalarını sürdürüyor. 
İlçe genelindeki tüm 

park ve yeşil alanlarda 
temizlik çalışması yapan 
ekipler, bu alanları yaz 
aylarına hazırlıyor. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Daha yaşanabilir 
bir Ortaca için 
ekiplerimiz durmaksızın 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Kış aylarında büyüyen ve 
kuruyan ot ve budaması 
gelen ağaç dallarını 
temizliyor” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’nın park 
ve bahçeleri ‘Yaz’a 

hazırlanıyor
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Zayi 
İş yerime ait YE 093301-093350 numaralar 

arası 1 cilt parekende satış fişi, YY 0481151-
0481200 numaralar arası 1 cilt perakende satış fişi 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Etem Aksoy - Ortaca Malmd.

Tc. No: 10225765110 

İhracat şampiyonu 
taze domatese getirilen 
ihracat yasağına 50 
kurumun yaptığı itiraz 
sonrası yasak kalktı. 
Domates ve türev 
ürünlerde 1 milyar 
dolarlık ihracatın yolu 
açıldı. Taze domates 
ihracatına 3 Mart 2023 
tarihinde getirilen 
ihracat yasağı, sektörden 
gelen itiraz üzerine 3 
gün sonra kaldırıldı. 
Taze meyve sebze ve 
meyve sebze mamulleri 
sektörlerinin ihracat 
şampiyonu domates ve 
domates türevli ürünler 
sektörü, 1 milyar dolarlık 
ihracatın yolunu açan 
kararı memnuniyetle 
karşıladı. Domates 
sektörünün 2022 yılında 
377 milyon doları taze 
domates olmak üzere 980 

milyon dolarlık ihracata 
imza attığının altını 
çizen Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu, 
Türkiye’nin 2022 yılında 
taze meyve sebze ve 
meyve sebze mamulleri 
sektörlerinin yaptığı 5,5 
milyar dolarlık toplam 
ihracatın yüzde 18’ini 
domates ve domates 
türevi ürünlerden elde 
edildiği, bu yasak 
kararının kaldırılmasının 
hem üreticiyi, hem 
ihracatçıyı, hem de 
uzun vadede tüketicileri 
rahatlattığını ifade etti. 
2023 yılında taze 
domates, salça, kuru 
domates, soyulmuş 
domates, domates 
salçası, dondurulmuş 
domates, domates sosları 
ve ketçap, domates 

suyundan elde edilecek 
döviz tutarının 1 milyar 
doları geçmesinin 
beklendiğine temas 
edilen yazılı açıklamada, 
“Tarım ürünleriyle ilgili 
politikalar geliştirilirken 
uzun soluklu 
düşünülmesi gerekiyor. 
Türkiye yıllık 13-14 
milyon ton domates 
üretimiyle dünyada önde 
gelen ülkelerden biri 
konumunda. Ürettiğimiz 
domatesin yarısını taze 
sofralık tüketim için, 
yarısını da sanayi tipi 
domates üretiyor. Taze 
domates ihracatımız 550-
600 bin ton seviyesinde. 
Başka bir ifadeyle toplam 
üretimin yüzde 3,5’u, 
sofralık tipi domatesin 
yüzde 7-8’lik bir dilimi 
ihraç oluyor. Türkiye’nin 
ürettiği domates hem 

iç piyasasına, hem 
ihracatına, hem de 
meyve sebze mamulleri 
sektörüne yetecek 
düzeyde. Sektör tüm 
gücüyle üretmeye ve 
ihraç etmeye devam 
edecek. İhracat tarım 
ürünlerinde regülatör 
görevine sahip. 
İhracatın regülasyon 
görevini devre dışı 
bıraktığınızda zincirdeki 
tüm halkaları koparacak 
bir hareketlilik olur” 
uyarısında bulunuldu.
CUMHURBAŞKANI 

ERDOĞAN’A 
TEŞEKKÜR

EYMSİB, “Piyasalarda 
psikolojik bir baskıya 
yol açacak olan ihracat 
yasağı kararının kısa 
sürede kaldırılmasını 
sağlayan, konuyla 
bizzat ilgilenen 

Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür 
ediyoruz” diyerek 
görüşlerini noktaladı.

SALÇA İHRACATI 
REKORA KOŞTU

Türkiye 2022 
yılında taze domates 
ihracatından yüzde 
4’lük artışla 377 milyon 
dolarlık döviz elde 
ederken, salça ihracatı 
yüzde 97’lik artışla 208 
milyon dolardan 408 
milyon dolara çıktı ve 
taze domates ihracatını 
geçti. Kurutulmuş 
domates ihracatı 116 
milyon dolar olarak 
kayıtlara geçerken, 
57 milyon dolarlık 
dondurulmuş domates, 
22 milyon dolarlık 
domates sosları ve ketçap 
ihraç edildi. - İHA

Domates ihracatındaki 
yasak kaldırıldı  

Muğla’nın özellikle Fethiye, Ortaca, Dalaman bölgesinden yurt dışına gerçekleştirilen ve iç arz nedeniyle 
yasak getirilen domates ihracatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.  

Muğla’da Ocak 2023’de Bin 366 konut satıldı
Türkiye İstatistik 
Kurumunca Ocak 2023 
ayı konut satış oranları 
açıklandı. Muğla’da Ocak 
ayı içinde toplam satılan 
konut sayısı Bin 366 olarak 
gerçekleşti.  
Muğla’da konut satışları 2022 
Aralık Bin 294 konut satışı 
yapılırken, 2023 yılının ilk 
ayında konut satışlarında 72 
artış yaşandı. Bu satışların 
419’u ilk satış, 947’si ikinci 
el satış ve olarak gerçekleşti. 

Ocak 2023 ayında Muğla’da 
yabancılara satılan konut 
sayısı da açıklandı. Ocak 
2023’de Muğla genelinde 
yabancılara toplam 63 konut 
satışı yapılırken, Aralık 
2022’de bu rakam 59 olarak 
gerçekleşti. Yabancılara 
konut satışlarında Ülke 
genelinde Rusya ilk sırada 
yer alırken, Rusya’yı İran, 
Irak, Ukrayna Kazakistan, 
Almanya, Kuveyt ve Çin 
takip ediyor. - İHA

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşların 
güvenli ve modern 
yollarda seyahat 
etmesi, kırsal 
mahallelerin ulaşım 
sorunu yaşamaması 
için çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor.  

YOL ÇİZGİ 
ÇALIŞMALARI 

DEVAM EDİYOR
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluk 
alanında bulunan 
yollarda asfalt kaplama, 
parke, yol güvenliği 
için trafik işaretleri ve 
yol çizgi çalışmalarına 
devam ediyor.

PARKE 
KAPLAMALARI 
TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi 

ekipleri Menteşe ilçesi 
Göktepe Mahallesinde 
sorumluluğu altında 
bulunan bölgelerde parke 
çalışması tamamladı. 
Bu çerçevede bölgede 
2 bin 200 metre 
parke yol kaplama 
çalışması tamamlandı. 
Ekipler, Yatağan ilçesi  
Esenköy, Deştin, Alaşar 
mahallelerinde bulunan 
yollarda bakım onarım 
çalışmasını ve Milas 
ilçesi Menteş Mahalle 
yolunda Bin 126 metre 
hendek beton çalışmaları 
sonu erdi. Büyükşehir 
ekipleri Menteşe ilçesi 
Esençay mahallesinde 
parke kaplama 
çalışmalarına devam 
ediyor.
- Bülten

Kırsal mahalle 
yolları yenileniyor  

Muğla Büyükşehir belediyesi sorumluluk 
alanında bulunan Bodrum, Milas, Yatağan, 
Menteşe, Datça, Dalaman ve Seydikemer’de 
kırsal mahallelerde parke kaplama 
çalışmalarını sürdürüyor.  

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinlikleri 
çerçevesinde Muğla’nın 
Ortaca ilçesinde 
Belediye bünyesinde 
çalışan kadınların günü 
kutlanarak çiçek verildi.  
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü münasebetiyle, 
Ortaca Belediye Başkan 

Vekili Yunus Erpek, 
Ortaca belediyesinde 
görev yapan kadın 
çalışanların kadınlar 
gününü kutlayarak 
çiçek verdi. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir de 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü 
kutladı. 

Ortaca Belediyesinden 
kadın çalışanlarına çiçek
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