
DALKO tesislerinde 
düzenlenen genel 
kurulda mevcut başkan 
Arif Yalılı ile Osman 
Dindar aday oldu. Divan 

Başkanlığının oluşması 
ile birlikte Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı 
okunmasından sonra 
mali yıl hesap bilançoları 
ile Denetim Kurulu 
tarafından okunan 
raporlar oylanarak, 
ortaklar tarafından oy 
birliği ile kabul edildi.
Dalyan Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı Arif 
Yalılı ve yönetim kurulu, 
ortaklardan almış 
oldukları oylarla güven 
tazeledi.
Kooperatif Başkanı 
Arif Yalılı, yaptıkları 
çalışmalardan bahsettiği 
konuşmasında, daha 
önemli projelere imza 
atmayı amaçladıklarını 
söyledi. Yalılı, kongreye 
katılan üyelere 
teşekkür etti. -7
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Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

DALKO’da Yalılı güven tazeledi
Köyceğiz Çandır Mahallesi merkezli Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nin (DALKO) olağan genel kurulu 
yapıldı. Genel Kurulda mevcut başkan Arif Yalılı güven tazeledi.

Dalyan yaz sezonuna hazırlanıyor
Muğla’nın 
dünyaca ünlü 
tatil beldesi 
Ortaca Dalyan 
Mahallesinde 
Ortaca Belediyesi 
tarafından 
yürütülen çevre 
düzenlemesi 
çalışmaları 
yaz sezonuna 
hazırlanıyor.
Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Fedayi Kılıç, Bülent 
Öztürk ve Ferruh 
Atabey, Fen İşleri 
Müdürü Fahri Kaya 
Dalyan’da devam eden 
üst yapı ve peyzaj 
çevre düzenlemesi 
çalışmalarını yerinde 
incelediler. -5

İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 
yıldönümü 
kutlandı

Ortaca’da milletimizin 
onurlu mücadelesini 
ve bağımsızlığını 
vurgulayan İstiklal 
Marşımızın, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi tarafından 
kabul edilişinin 102. 
yıldönümü programla 
kutlandı. -3

Bakır boru 
ve sanayi tipi 

kablo hırsızları 
yakalandı

Bakır boru ve sanayi 
tipi kablo hırsızı 
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince 
yakalandı. -3

Ortaca 
zabıtasından 

pazarda ‘Etiket’ 
denetimi

Ortaca Belediyesi 
Zabıta ekipleri sebze-
meyve pazarında 
etiket denetimlerini 
sürdürüyor. -3

‘Dijital Göçebe’ 
toplantısı 

Her mevsim yapılan 
çalışmalara alternatif 
olarak dijital göçebelerin 
ilgisini çekmek amacıyla 
başlatılan proje devam 
ediyor. -3

Büyükşehir 
filosunu 

genişletiyor

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi sürekli ulaşım 
hizmetinin devam 
ettirmek ve filosunu 
geliştirmek için 60 yeni 
otobüs alıyor. -4



Zayi 
Caretta Caretta 48 isimli teknemin Göcek Liman 
Başkanlığından almış olduğum Bağlama Kütüğü 

Ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Bağlama Kütüğü No: GÖCEK-1757731 

Tolga Bodur

Kas ve eklemlerin uzun 
süre hareketsiz ya da 
çok sıkıcı halde kalma 
durumunda elastikiye-
tini kaybederek kalıcı 
hasar oluşması,normal 
işleyişini göremez hale 
gelme durumudur.
Kontraktür oluşu-
mu birçok sebepten 
kaynaklanabilir.Kas ve 
eklem kontraktürleri 
hem ortopedik hem de 
nörolojik bir hastalık 
olarak kabul edilme-
ktedir. Kontraktürü 

engellemenin 2 yolu 
vardır:Pozisyonlama ve 
germe egzersizleri.
Egzersiz tedavisinde 
fizyoterapistlerden 
yardım alınmalıdır.
Uygulamanın amacı 
uzun dönemde eg-
zersiz kalmış eklem 
ve kasların harekete 
geçirilerek kısalmasını 
engellemektedir.Bu  
işlemde yapılan egzersi-
zler sayesinde kasların 
uzaması sağlanır.
Sağlıklı günler...

Fizyoterapist Eda Akcabel

KONTRAKTÜR NEDİR?

Selenyum, vücudunuzun 
üretemediği ve dışarıdan 
diyet yoluyla almanız 
gereken bir mineraldir.
Selenyumun Faydaları
•Bağışıklık sisteminizin 
güçlenmesine yardımcı 
olur. Selenyum güçlü 
bir antioksidandır. Bu 
özelliğiyle serbest ra-
dikalleri kontrol ederek 
oksidatif stresi azaltma-
ya yardımcı olur.
•Kalp hastalıklarına  
yakalanma riskini azaltır. 

Selenyum antioksidan 
özelliği ile oksidatif 
stresi azaltarak kalp 
rahatsızlıklarına yaka-
lanma riskini azaltmada 
rol oynar.
•Tiroid bezinin 
çalışmasını düzenler. 
Selenyum tiroidin 
hormon üretiminde 
ve hormon miktarının 
düzenlenmesinde aktif 
rol oynar.
•Kansere karşı ko-
ruyucudur. Selenyum; 

DNA hasarı ve oksi-
datif stresi azaltarak 
bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir. Kanser 
hücrelerini tahrip etmeye 
yardımcı olarak kansere 
karşı koruyucu rol oynar.
•Zihinsel problemleri 
önlemede yardımcıdır. 
Yapılan bazı çalışmalar 
Alzheimer hastalarında 
selenyum seviyelerinin 
düşük olduğunu sap-
tamıştır. Aynı zamanda 
oksidatif stres parkin-
son, alzheimer, multiple 
skleroz gibi nörolojik 
hastalıkların ilerleme-
sinde rol oynar. 
•Astım belirtilerini 
azaltır: Astım belirtileri 

oksidatif stres ve infla-
masyona bağlı olarak 
vücutta ortaya çıkar. 
Selenyumun oksidatif 
stresi ve inflamasyonu 
azaltarak astım be-
lirtilerini azaltacağı 
düşünülüyor.
Selenyumun Kaynak-
ları: Brezilya cevizi. 
Ton balığı, somon, dana 
karaciğeri, ay çekirdeği, 
ceviz, karides, hindi, 
dana eti, tam tahıllar..
Selenyum Eksikliği 
Belirtileri: Kaslarda 
zayıflama, tiroid bezinin 
çalışmasında aksaklıklar, 
saç dökülmesi, yorgun-
luk, bağışıklık sisteminin 
zayıflaması..

Selenyum Eksikliği 
Nasıl Saptanır?
Kan testi ya da saç testi 
yolu vücuttaki selenyum 
seviyeleri saptanabilir.
Selenyum Takviyesi 
Kullanılmalı mıdır?
Selenyum açısından 
zengin besinleri diye-
tinize eklerseniz günlük 
olarak almanız gere-
ken selenyumu almış 
olursunuz. Ancak bazı 
durumlarda selenyum 
eksiklikleri olabilir. An-
cak hekiminiz tarafından 
teşhis konulmuş bir 
eksiklik varsa önerilen 
dozlarda selenyum takvi-
yesi alınabilir.
Sağlıkla kalın…

SELENYUM MİNERALİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Dalaman ilçesinde bir 
işyerinde çıkan yangın 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile 
söndürüldü.  
Dalamam Ege 
Mahallesi Yağmur 
sokakta tekel 
maddelerinin satıldığı 
iş yerinden dumanlar 
çıkmaya başladı. 
Vatandaşların 112 
Acil Çağrı Merkezine 
bili vermesi üzerine 
bölgeye Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 
Dalaman İtfaiye, 
sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yangın 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile 
söndürüldü. İşyerinde 
alevlerin kontrol 
altına alınmasının 
ardından soğutma 
çalışması yapıldı. 
Kolluk kuvvetlerinin 
soruşturmasından 
işyerinin kundaklandığı 
ortaya çıktı. - İHA

İşyeri yangınına 
kundaklama şüphesi

Son yılların en kurak 
kış aylarını yaşayan 
Muğla’da bir yıl 
önce çekilen fotoğraf 
karesi ile bir yıl sora 
çekilen fotoğraf karesi 
kuraklığın boyutunu 
gözler önüne serdi. 
Dünyanın çıkılan 
değil inilen tek yaylası 
olma özelliğini taşıyan 
Menteşe ilçesindeki 
Karabağlar Yaylasında 
bir yıl önce çekilen ve 
tamamen su ile kaplı 

Karabağlar Yaylası, bir 
yıl sonra aynı noktadan 
çekilen fotoğraf karesi 
arasında yüzde yüz 
değişim yaşanıyor. 
Rize’den sonra en fazla 
yağış alması ile bilinen 
Muğla, Ege Bölgesinde 
en kurak iller arasında 
ilk sırada yer aldı. 
Geçen yıl 10 Mart’ta 
kar yağışı nedeniyle 
yollar kapanırken, 13 
Mart’ta içinde yüzlerce 
su kuyusunu barındıran 

Karabağlar Yaylası, 
bu yıl su kuyularında 
büyük düşüş yaşanıyor. 
Geçen yıl tamamen su 
ile kaplı olan Karabağlar 
Yaylasında bu araziler 
erken sürüldü. 
Büyük oranda tütün 
üreticilerinin yer aldığı 
Karabağlar Yaylasının 
iç kesimlerinde ise 
yayla sakinlerinin kışlık 
üretimleri için sebze 
ekim çalışmalarına 
başladıkları görüldü.

Bir yıl önce, bir yıl sonra
Son yılların en kurak kış aylarını yaşayan Muğla’da bir yıl önce 
çekilen fotoğraf karesi ile bir yıl sora çekilen fotoğraf karesi 
kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.  

Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü tarafından 
amatör balıkçılar için 
hazırlanan avlanma 
sahaları ve avlanmanın 
yasak olduğu alanlar 
belirlendi. Avcılığın 
kıyıdan olta takımları 
ile serbest olduğu yerler 
arasında Hisarönü 
Körfezi, Kurucabük 
ve Çiftlik koyları, 
Kargı koyu, Selimiye 
koyu, Bozburun koyu, 
Söğüt Koyu, Bördübet 
Limanı, Boncuk Koyu, 
Çamlı Limanı, Akyaka, 
Akbük Limanı, Fethiye 
Limanında kıyıdan olta 
takımları ile avcılık 

serbest.
  Olta ve her türlü 
malzeme ile deniz 
avcılığının yasak 
olduğu alanlar ise 
İztuzu sahilinde 1 
Kasım-30 Nisan tarihleri 
arasında, Güllük Dalyan 
Kuzuluklarından deniz 
yönünde 500 metrelik 
mesafe içerisinde her 
türlü avcılık yasak.
  Akdeniz fokunun 
yaşadığı sualtı ve su üstü 
girişli kıyı mağaralarında 
ışık kullanmak, her türlü 
vasıta ile dalış yapmak, 
yüzerek veya herhangi 
bir deniz vasıtasıyla 
girmek, mağara 

girişlerinde beklemek, 
demirlemek ve avlanmak 
yasak. Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını korumak 
amacıyla Bakanlar 
Kurulu kararı ile su 
altında korunması 
gerekli kültür ve tabiat 
varlıklarının bulunduğu 
bölgelerde dalış 
yapılarak su ürünleri 
avcılığı yapmak yasak. 
Limanlarda, balıkçı 
barınak, barınma ve 
çekek yerlerinde dalış 
yapılarak su ürünleri 
avcılığı yasak. Deniz 
askeri yasak bölgelerinde 
de su ürünleri avcılığı 
yasak.

Olta balıkçılığı alanları 
dışında avlanmak yasak  
Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü’nün belirlediği olta balıkçılığı alanlarının 
dışında avlanmak yasak. 

Muğla’da SAT-2 tipi 
şap virüsü hastalığı 
nedeniyle bulaşıcılığı 
önlemek için hayvan 
pazarları kapatıldı.  
Türkiye’de çeşitli illerde 
hayvanlarda SAT-2 
tipi şap virüsü tespit 
edilmesi nedeniyle 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı harekete 
geçerken, Muğla’da da 
bulaşığı önlemek için, 
hayvan pazarları için 
kapatma kararı alındı 
ve SAT-2 tipi şap 
virüsü çalışmaları 
başlatıldı.
 Muğla İl Tarım 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
“Türkiye’nin farklı 
illerindeki hayvanlarda 
SAT-2 tipi şap virüsü 
tespit edildi. Virüs 
nedeniyle Tarım ve 
Orman Bakanlığı 
harekete geçerek 
hayvanlarda görülen bu 

hastalığın yayılmasını 
önlemek amacıyla 
çeşitli önlemler 
alınıyor.  Alınan 
tedbirler istikametinde 
ithalat, ihracat ve 
kesim maksatlı sevkler 
dışındaki tüm hayvan 
hareketleri yasaklandı. 
Ayrıca ülke genelindeki 
hayvan pazarları da 
kapatıldı. SAT-2 tipi şap 
virüsü nedeniyle Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın 
talimatı istikametinde, 
tüm Türkiye’de ikinci 
bir emre kadar veteriner 
hekim, veteriner 
sağlık teknikeri ve 
teknisyenlerinin 
izinleri de iptal edildi. 
Muğla’da şu an için şap 
hastalığı görülmedi 
ancak bulaşığı önlemek 
amacıyla kapatma 
kararı alınarak 
çalışmalar başlatıldı” 
ifadesi kullanıldı. 
- Mehmet Bozkır

Hayvan pazarlarını 
kapatma kararı alındı
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Ortaca Belediyesi 
Zabıta ekipleri sebze-
meyve pazarında 
etiket denetimlerini 
sürdürüyor. 
Vatandaşların fahiş 
fiyata sebze-meyve 
almalarının önüne 
geçmek için Ortaca 
Belediyesi Zabıta 
ekipleri tarafından halk 
pazarı ve yaş sebze-
meyve pazarında zabıta 
ekipleri tarafından 
düzenli olarak etiket 
kontrolü yapılıyor. Zabıta 

ekipleri, pazar esnafını 
hem uyarıyor, hem de 
vatandaşlar tarafından 
gelen şikâyetler 
olursa, bu şikâyetleri 
değerlendiriyor. Ortaca 
Belediyesinden yapılan 
açıklamada, yaş sebze-
meyve pazarında etiket 
denetimlerinin sürekli 
olarak yapılacağını ve 
vatandaşlara değerinden 
fazla satış yapan esnaflar 
hakkında yasal işlem 
yapılacağı açıklandı.
- Mehmet Bozkır

Ortaca zabıtasından 
pazarda ‘Etiket’ denetimi  

İş dünyasında 
özellikle pandemi 
ile başlayan uzaktan 
çalışma kavramının 
popülerleşmesi ile 
birlikte ‘Dijital Nomad’ 
yani ‘Dijital Göçebelik’ 
adıyla başlayan 
turizm akımının 
Muğla’da alternatif 
turizm projesi olarak 
hayata geçirilmesi 
amacıyla Muğla Valiliği 
koordinesinde Ortaca 

Belediyesi ve YDA 
Havaalanı yetkilileri 
tarafından dijital 
göçebeleri Ortaca’ya 
çekebilmek için İl 
Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü 
yürütücülüğünde 
çalışmalara başlandı. 
Ortaca’nın turizm 
alanında içme suyu, 
kanalizasyon, atık su 
arıtma, katı atık toplama 
ve bertaraf tesisleri, 

telekomünikasyon, 
elektrik, ulaşım gibi 
altyapı konularındaki 
sorunların, eksikliklerin 
turizm sezonundan 
önce tespiti ve 
giderilmesi toplantı 
gerçekleştirildi. 
Kurumlar arası 
koordinasyonun 
tesisi noktasında 
gerekli planlamanın 
yapılması, çalışmaları 
değerlendirmek ve 

takibini gerçekleştirmek 
ve kalkınma ajansı 
tarafından finanse edilen 
yeni nesil iş ve çalışma 
dünyası çalışanlarını 
bölgeye getirebilmek 
amacıyla yürütülen 
“Dalyan Digital 
Nomads” projesinin 
istişare toplantısı 
Kaymakam Meral 
Uçar Başkanlığında 
yapıldı. Toplantıya 
Ortaca Kaymakamı 

Meral Uçar, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Muğla Vakfı 
Genel Müdürü Tayyar 
Şaşmaz, İl Kültür Turizm 
Müdür Yardımcısı Ayhan 
Gök, Proje Koordinatörü 
Ayşe Suna Sözgen, YDA 
Havaalanı yetkilileri, 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi MUSKİ 
yetkilileri, otel ve turizm 
işletmeleri katıldı.
- Berkay Göcekli

Dalyan’da ‘Dijital Göçebe’ toplantısı  
 Ortaca’da dünyaca ünlü kral mezarları, Dalyan Kanalı, Caretta Caretta kaplumbağaları, çamur ve 
kükürt banyosu ile gözde tatil destinasyolarına yönelik her mevsim yapılan çalışmalara alternatif 
olarak dijital göçebelerin ilgisini çekmek amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

Ortaca’da milletimizin 
onurlu mücadelesini 
ve bağımsızlığını 
vurgulayan İstiklal 
Marşımızın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul 
edilişinin 102. yıldönümü 
programla kutlandı. 12 
Mart İstiklal Marşımızın 

Kabulü‘nün 102.
Yıldönümü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma 
programı Ortaca İmam 
Hatip Lisesi Konferans 
Salonu’nda düzenlendi. 
Program saygı duruşu 
ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. 
Günün anlam ve önemini 

belirten konuşmanın 
yapılması, İstiklal 
Marşının okunması, 
İstiklal Marşının 
kabulü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u anlatan video 
gösterimi, Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatını anlatan 
röportaj, Cenk Marşının 
okunması, Oratoryo 

gösterisi ve dereceye 
giren öğrencilere 
ödüllerinin takdim 
edilmesiyle program son 
buldu. Programa Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Garnizon Komutanı 
Halil Albay Gökçe, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 

Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdürü Raşit Tosun, 
İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Karaalp, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topcu, kurum 
müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
katıldı. - Berkay Göcekli

Ortaca’da İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü kutlandı
Ortaca’da milletimizin onurlu mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıldönümü programla kutlandı.

Ortaca’da bakır boru 
ve sanayi tipi kablo 
hırsızı polis ekiplerince 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre; Ortaca İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, farklı gün ve 
tarihlerde klima, döşeme 
işlerinde kullanılan bakır 
borularının ve sanayi tipi 
kablolarının çalındığı 
şeklindeki şikayetlere 
yönelik çalışma başlattı. 
Polis ekipleri gelen 3 
ayrı şikayetin ardından 
şüpheli şahısların 

tespiti için olayların 
gerçekleştiği yer ve 
zamana göre toplamda 
54 saatlik kamera 
görüntüsü incelendi. 
Yapılan incelemeler 
sonucunda olayın 
şüphelisi polis ekipleri 
tarafından tespit 
edildi. Ekipler, şahsı 
aynı gün yakalayarak 
gözaltına aldı. Şahıs adli 
makamlara sevk edilmesi 
sonrası, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
- Berkay Göcekli

Bakır boru ve sanayi tipi 
kablo hırsızı yakalandı
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ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MUHTELİF ARSALARA AİT SATIŞ İHALESİ İLANI

    Basın: 1795907

İlçesi MEVKİİ/
MAHALLE SOKAK ADA/ 

PARSEL NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ HISSESI İMAR DURUMU MUHAMMEN 
BEDEL ₺ Geçici Teminat ₺ İhale Saati

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 ₺ 10:00

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 ₺ 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 24.04.2023 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 bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 1 adet 
taşınmaz 25.04.2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 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” ile satılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

Ortaca Dalyan Mahallesinde 
Ortaca Belediyesi tarafından 
yürütülen çevre düzenlemesi 
çalışmaları yaz sezonuna 
hazırlanıyor.  Ortaca 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Fedayi Kılıç, Bülent Öztürk 
ve Ferruh Atabey, Fen 
İşleri Müdürü Fahri Kaya 
Dalyan’da devam eden 
üst yapı ve peyzaj çevre 
düzenlemesi çalışmalarını 
yerinde incelediler. 
Dalyan Mahallesi Kanal 
üzerinde bulunan, Sevgi 
Yolu bitiminden itibaren 

başlayan ve Jandarma 
Bot Komutanlığı’na kadar 
devam eden kısımda Ortaca 
Belediyesi tarafından 
başlatılan Birinci Etap İskele 
Projesi yapım çalışmalarını 
ve Dalyan Mahallesi Şerif 
Efendi Sokak alt yapı 
çalışmalarını yerinde 
inceleyen Belediye Başkan 
Yardımcıları, yapılan çevre 
düzenlemesi ile Dalyan 
Mahallesinin hem görüntü 
hem de çevre anlamında daha 
yaşanabilir bir yer olacağını 
açıkladılar. - Berkay Göcekli

Dalyan yaz sezonuna hazırlanıyor  
Muğla’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Ortaca 
Dalyan Mahallesinde Ortaca Belediyesi tarafından 
yürütülen çevre düzenlemesi çalışmaları yaz 
sezonuna hazırlanıyor.  
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Anadolu da doğmak 
büyük bir cesaret 
ister. Doğdun diyelim 
, yaşamak için büyük 
bir kuvvet ve mücadele 
ister. Yaşadın diyelim ,  
ayakta kalabilmek için 
ise maddi ve manevi 
güce sahip kocaman bir 
yürek ister…!
Neden mi..? 
ANADOLU ZORLU 
COĞRAFYADIR…
ANADOLU ALTI ve 
ÜSTÜ ZENGİN TO-
PRAKLARDIR..
ANADOLU GEÇİŞ 
KÖPRÜSÜ GİBİDİR..

ANADOLU DÜNYAN-
IN MERKEZİDİR..
ANADOLU TARİHİ 
ZORLU SAVAŞLAR 
İLE DOLUDUR…
ANADOLU TAR-
İHİ AFETLER 
İLE DOLUDUR…
ANADOLU BAĞRIN-
DA BİNLERCE 
YOK OLUP, GİTMİŞ 
MEDENİYETLERİN 
İZLERİNE EV SA-
HİPLİĞİ YAPAR..
ANADOLU DA EBE-
DİYEN KALABİLMEK 
ZORDUR.. DÜŞMANI 
FAZLADIR. GÖZÜ 

OLANI ÇOKTUR..
ANADOLU İNSAN-
LIĞIN SIRLARINA 
SAHİP TOPRAK-
LARDIR.. ANADOLU 
BİR ÇOK PEYG-
AMBERİN DOĞUP, 
BÜYÜDÜĞÜ TO-
PRAKLARDIR..
ANADOLU BİR 
ÇOK METAFİZİK 
OLAYLARIN EV 
SAHİBİDİR.. ANADO-
LU BİR ÇOK BOYUT 
KAPISINA SAHİP 
TOPRAKLARDIR.. 
ANADOLU İNSAN-
LIĞIN İLK İBADET 
MABETLERİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPAN 
COĞRAFYADIR..
ANADOLU TÜM 

DİNLERİN KUTSAL 
MEKANLARINI 
BAĞRINDA TAŞIYAN 
TOPRAKLARDIR..
ANADOLU TAN-
RIÇA KİBELENİN 
GEZDİĞİ ve AYAK 
İZLERİNİ BIRAKTIĞI 
TOPRAKLARDIR.. 
ANADOLU “ İNSAN-
LIĞIN UYANIŞININ 
“ BAŞLAYACAĞI 
TOPRAKLARDIR… 
ANADOLU NEGATİF 
ENERJİLİ GÜÇLER-
İN KOVULDUĞU, 
POZİTİF ENERJİLİ 
GÜÇLERİN HAKİM 
OLDUĞU TOPRAK-
LARDIR…ANADOLU 
TOPRAKLARINA 
NEGATİF GÜÇLER-

İNSALDIRISI KI-
YAMETE KADAR 
DEVAM EDECEKTİR..
Bu nedenle Anadolu da 
barınmak zordur..
ANADOLU DA 
BARINABİLEN TEK 
MİLLET, TÜRK MİL-
LETİDİR.. ama bedeli 
de çok ağır ödeyen mil-
lettir. Hala da Anadolu 
da yaşamanın bedelini 
her türlü ödemektedir.. 
Anadolu’nun acısı, göz 
yaşı bitmez ve dinmez. 
Felaketleri, savaşları, 
ihanetleri son bulmaz. 
ANADOLUDA YAŞA-
MAK “UYANIK ve 
DİRİ OLMAYI GER-
EKTİRİR.” UYANIK 
ve DİRİ OLMAK İÇİN 

DE İRİ OLMAK GE-
REKİR.. İRİ OLMAK 
İÇİN DE BİR OLMAK, 
BİRLİK İÇİNDE OL-
MAK ŞARTTIR..
Yaşadığımız afetler 
bir çok acıya , can ve 
mal kaybına sebebiyet 
vermiştir. Afetler de 
yaşadığımız bu kadar  
can kaybını en son 
Çanakkale ve Kurtuluş 
savaşlarında verdik. 
Kaybımız da acımız 
da büyüktür..KURTU-
LUŞ SAVAŞINI nasıl 
BİRLİK OLARAK 
KAZANDIYSAK, 
AFETLERİN acısını 
ve yarasını BİRLİK 
OLARAK SARA-
CAĞIZ ve BİRLİK 

OLARAK AYAĞA 
KALKACAĞIZ.. 
Türk milletinin en 
büyük özelliği,  “ büyük 
işleri birlik olabildiği 
zaman başaran “ bir 
millet olmasıdır..
Allah bizlerin Birlik ol-
mayı başarmamızı istiy-
or. Çünkü felaket üstüne 
felaketler geliyor ve bu 
kadar felaketin altından 
ancak ve ancak birlik 
ve beraberlik içinde ve 
tüm insani duygular 
ile yüreğimizi ortaya 
koyarak , birbirimize 
merhamet ve şefkat 
göstererek kalkabiliriz..
Allah aziz milletimizin 
yardımcısı olsun…

Sezgin Yıldırım

ANADOLU ZORLU 
TOPRAKLARDIR

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
otobüs filosunu gençleştirmek, 
ulaşım ağını genişletmek ve 
modern taşıma hizmetini 
devam ettirmek için 60 adet 
yeni otobüs alıyor. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından alımı 
yapılacak olan otobüsler 13 ilçeye 
görevlendirilerek ulaşım hizmeti 
verecek.  ÇEVREYE DUYARLI 
OTOBÜSLER
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Muğla’da en ücra noktadaki 
vatandaşların dahi ulaşım 
hizmetinden sorunsuz olarak 
yararlanmaları için Muğla’ya 

kazandırılacak otobüslerin 
alımı tamamlandıktan sonra 
hizmete başlayacak. Büyükşehir 
Belediyesinin envanterine 
kazandıracağı 60 yeni otobüs 
doğaya ve insana saygılı, son 
teknoloji ürünü olacak. Alınacak 
olan yeni otobüslerde, engellilerin 
rahat seyahat edebilmeleri için 
her türlü önlem alınmış olacak. 
Ayrıca egzoz gazı salınımı düşük 
seviyede olan araçlar tercih 
edilirken Muğla’ya daha iyi hizmet 
verilirken doğanın korunması 
konusunda da hassasiyet 
gösteriliyor.

OTOBÜS SAYISI 342’YE 
ÇIKIYOR
Muğla’nın 2014 yılında 
Büyükşehir Belediyesi olmasıyla 
birlikte bünyesinde 110 adet 
toplu taşıma aracı bulunurken 
alımı tamamlanacak olan 60 
yeni otobüs ile bu sayı 342’ye 
çıkacak. Böylelikle Büyükşehir 
Belediyesinin il genelinde toplu 
taşıma oranını yüzde 21,31’e 
yükseltmiş olacak. Geri kalan 
kısım ise yine Muğla Büyükşehir 
Belediyesi denetiminde olan Özel 
Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) ile 
yapılıyor. - İHA

Büyükşehir 60 otobüs alarak filosunu genişletiyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi sürekli ulaşım hizmetinin devam 
ettirmek ve filosunu geliştirmek için 60 yeni otobüs alıyor.  

Başkan Uzundemir’den 12 Mart mesajı

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir mesajında, 
şu ifadelere yer verdi;  “12 
Mart İstiklal Marşının 
Kabulü Devletimizin ve 
Milletimizin bağımsızlığının 
sembolü olan İstiklal 
Marşımızın, 12 Mart 
1921’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 
kabul edilişinin 102. 
yıldönümünü kutlamanın 
onurunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy, 
“Allah bu millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırtmasın” 
derken o yıllarda 
yaşanan zorlukları, 
şehitlerimizin döktüğü 
kanları, verilen üst düzey 
mücadeleyi dile getirip bu 
temennide bulunmuştur. 

Şanlı Bayrağımızla birlikte 
bağımsızlığımızın en önemli 
simgelerinden olan İstiklal 
Marşı, Türk Milletini 
anlatan özlü dizeleriyle 
bizi, ortak düşünce ve 
duygularda buluşturmakta, 
birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmektedir. 
Milli şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy; maneviyatı, 
edebiyatı ve milli 
duyguları en güzel şekilde 
harmanlayarak İstiklal 
Marşımızda ifade etmiş 
ve Milletimizi, Ülkemizi 
birlik, beraberlik içerisinde 
geleceğe daha güçlü olarak 
emin adımlarla taşımasına 
büyük katkı sağlamıştır. 
Kabulünün 102. yıldönümünü 
kutlayacağımız, her daim 
göğsümüzü kabartarak 

haykırdığımız, 
duyduğumuz anda ayağa 
kalktığımız ve gurur 
gözyaşlarıyla okuduğumuz 
İstiklal Marşımız; 
kendimize güvenimizi, 
geleceği şekillendirme 
gücümüzü pekiştirip, 
artırmaktadır ve artırmaya 
devam edecektir. Bu duygu 
ve düşüncelerle; Ülkemizin 
Milli Marşı olan İstiklal 
Marşımızın T.B.M.M.’de 
kabulünün 102.yıldönümünü 
canı gönülden kutluyor, Milli 
Mücadelenin Büyük Önderi 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u, 
ve bütün Milli Mücadele 
kahramanlarımızı rahmet ve 
minnetle yad ediyorum.”
- Tuncay Karaçelik

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 
102.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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2023 YILI MUTFAK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2023/246286
1-İdarenin
a) Adı    :DEVLET HASTANESİ -ORTACA SAĞLIK BAKANLIĞI 
      BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   :GÖLBAŞI MAH. HASTANE CAD. NO:6 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası :2522825313 - 2522825876
ç) İhale dokümanının
görülebileceği
internet adresi (varsa)  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Adı    :2023 YILI MUTFAK MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :2023 YILI 7 KISIM MUTFAK MALZEMESİ ALIMI
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    :ORTACA DEVLET HASTANESİ MUTFAK DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi  :Hastane mutfağının ihtiyacı doğrultusunda, hastane yetkilisi(depocu) 
tarafından siparişler verilir. Firma, siparişleri getirmekle yükümlüdür. Malzemelerin teslimi (yaş sebze-
meyve, kuru gıda, şarküteri ürünleri, tavuk-dana eti vb et ürünleri, servis sunum malzemeleri ve 
ihtiyaç olan diğer malzemeler), hastane idaresinin belirlediği gün ve saatlerde, muayene komisyonu 
huzurunda, hastane deposuna EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİMAT yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi  :SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE 
     İŞE BAŞLANIR
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   :07.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :ORTACA DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın: 1794175

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ - ORTACA 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

DALKO tesislerinde 
düzenlenen genel 
kurulda mevcut başkan 
Arif Yalılı ile Osman 
Dindar aday oldu. 
Divan Başkanlığının 
oluşması ile birlikte 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okunmasından 
sonra mali yıl hesap 
bilançoları ile Denetim 
Kurulu tarafından 
okunan raporlar 
oylanarak, ortaklar 
tarafından oy birliği ile 
kabul edildi.
Dalyan Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Arif Yalılı ve yönetim 
kurulu, ortaklardan 
almış oldukları 
oylarla güven tazeledi. 
Kooperatif Başkanı 
Arif Yalılı, yaptıkları 
çalışmalardan bahsettiği 
konuşmasında, daha 
önemli projelere imza 
atmayı amaçladıklarını 
söyledi. Yalılı, 
kongreye katılan 
üyelere teşekkür etti. 
Yalılı; “Ortaklarımızda 
kurumuna, kendi 
mallarına karşı gerçekten 
duyarlı. Bu genel 
kurulda da söylediğim 
gibi kooperatifimizin 
kuruluşu 1971. O yıldan 

bu güne kadar en karlı 
bir şekilde genel kurula 
girdik. DALKO’nun 
tarihinde böyle bir şey 
yok. Tabii ki bu ortak 
kendi malını kime 
emanet edeceğini 
gerçekten dikkatli bir 
şekilde izlemeye başladı. 
Çünkü kooperatif 
ortaklarımız her geçen 
gün gençleşiyor. İnşallah 
hep böyle devam eder. 
Amacımız kooperatifi 
yaşatmak, daha ileriye 
götürmek. Bu yönde 
çalışmalarımız devam 
edeceğiz. Zaten bir 
yerde kalmadık, bugün 
kongremiz var bir 
taraftan da hep işlerin 
organizesi ile devam 
ediyor, ilgileniyoruz” 
dedi. Rakibi olarak çıkan 
Osman Dindar’ın önceki 
dönem yönetiminde 
yer alan üyesinin oğlu 
olduğunu belirten 

Arif Yalılı; “O da 
bizim yeğenimiz. 
Cesaretlerinden 
dolayı da kutluyorum 
kendisini. Ama hedef 
sadece yönetime gelmek 
olmamalı, kooperatifi 
ileriye götürecek 
bir kadro her zaman 
buraya ihtiyaç. İyi bir 
şekilde yolumuza 
devam edeceğiz. 
Gerçekten bir güven 
tazelemiş olduk. Ortağın 
bize gerçekten inandığını 
hissettim, bu şekilde 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz, hayırlı olsun” 
şeklinde konuştu.
Yapılan seçim sonucu 
Arif Yalılı’nın yönetim 
kurulu Hüseyin Alacain, 
Hasan Ölmez, Mehmet 
Ali Gökalp ve Recep 
Yalılı’dan oluşurken, 
Denetim Kurulu ise Salih 
Gültekin, Uğur Aydın, 
Kağan Metin’den oluştu.

DALKO’da Yalılı 
güven tazeledi
Köyceğiz Çandır Mahallesi merkezli Dalyan Su Ürünleri 
Kooperatifi’nin (DALKO) olağan genel kurulu yapıldı. Genel 
Kurulda mevcut başkan Arif Yalılı güven tazeledi.

Köyceğiz İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, 
Kahramanmaraş 
Pazarcık ilçesinde 
bulunan ve depremden 
etkilenen çocuklara 
oyuncak dağıttı. 
Köyceğiz’den deprem 
bölgesine giden polis 
ekipleri, çocuklara 
çeşitli hediyeler 
dağıtıp onlarla oyun 
oynadı. Renkli 
görüntülerin yaşandığı 
programda çocukların 

yüzü güldü.  
Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Kahramanmaraş 
merkezli 7.7 ve 7.6 
büyüklüğündeki 
depremlerden etkilenen 
Kahramanmaraş 
Pazarcık ilçesine gitti. 
Pazarcık ilçesinde 
Atatürk İlkokulu ve 
15 Temmuz Şehitleri 
İlkokulu’na giden polis 
ekipleri depremzede 
çocuklara hediyeler 

dağıttı. Polisler 
çocuklarla oyunlar 
oynadı. Renkli 
görüntülerin oluştuğu 
etkinlikte çocuklar 
hediyelerden mutlu oldu.  
- Mehmet Bozkır

Köyceğiz polisi Kahramanmaraş’taki 
çocuklara hediye dağıttı

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığınca 
yapılan istihbari 
çalışmalar sonucu, 
Ortaca İlçesi Beşköprü 
Mahallesinde ikamet 
eden O.C.K. isimli şahsın 
ikametinde uyuşturucu 
madde bulundurduğu 
bilgisinin alınması 
üzerine İstihbrat, KOM 
Şube Müdürlüğü ve 
Ortaca İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince 
şüphelinin evinde arama 
yapıldı. Yapılan aramada; 
çok miktarda kubar esrar, 
skunk türü hint keneviri 
tohumu, kıyılmış 
tütün ile vantilatör, 

2 adet havalandırma 
vantilatörü, 3 adet 
özel led aydınlatma 
paneli, 3 adet ısıölçer, 
5 litre sıvı bitki besini, 
hava nemlendirme 
cihazı, 3 adet özel 
aydınlatma ampulü, 2 
adet özel alüminyum 
havalandırma cihazı, 
4 adet içi toprak 
dolu saksı ve cep 
telefonu ele geçirildi. 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen faaliyet ile 
ilgili şüpheli gözaltına 
alınarak hakkında adli 
işlemlere başlandığı 
açıklandı. - İHA

Evde uyuşturucu imalatına 
jandarma operasyonu  
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Muğla’da Mart-
Mayıs aylarında 
doğal ortamda yetişen 
kuzugöbeği mantarı 
kırsal mahallelerdeki 
vatandaşların geçim 
kaynağı olurken, kilosu 
800 ila 1000 liradan alıcı 
buluyor.  
Muğla’da vatandaşlar 
tarafından çok sevilen 
kuzugöbeği aynı 
zamanda kırsalda 
yaşayan kadınların 
da geçim kapısı oldu. 
Menteşe ilçesinde geçen 
sene fiyatı 400 ila 500 

lira olan kuzugöbeği, 
bu yıl yağışların az 
olması ve kuraklık 
sebebi ile kilosu 800 
ila 1000 liraya alıcı 
buluyor. Menteşe’deki 
halk pazarında satılan 
kuzugöbeği mantarının 
kilosu 800 ila 1000 
liradan satılıyor.
  Geçimini köy ürünleri 
satarak sağlayan Elif 
Tolgay, “Kuzugöbeği 
bu mevsimlerde çıkan 
bir ürün. Bizim burada 
kuzugöbekleri 2 ay sürer 
çok gıdalı, çok faydalı 

bir mantar. Şu anki fiyatı 
kilosu 800 ile 1000 TL 
arasında değişiyor” dedi.
KUZUGÖBEĞİNİN 
FAYDASI
Kuzugöbeği mantarı kan 
şekerini dengede tutan 
güçlü bir besin olarak 
bilinirken, diyabet riski 
altında olan vatandaşlar, 
bu mantarı tüketebiliyor. 
Düşük kaloriye sahip 
olan kuzugöbeği 
mantarının, diyet 
öğünlerinde vatandaşlara 
besin desteği de sağladığı 
biliniyor. - İHA

Kilosu bin liraya 
kadar alıcı buluyor
Muğla’da Mart-Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen 
kuzugöbeği mantarı kırsal mahallelerdeki vatandaşların geçim 
kaynağı olurken, kilosu 800 ila 1000 liradan alıcı buluyor.


