
2’de

DİYETİSYEN 
GÖZÜNDEN:

FODMAP DİYETİ
2’de

6’da
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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

6’da

DİZ KİREÇLENMESİ
(GONARTROZ) 

NEDİR
2’de

Yangın mağduru 
üreticilere destek

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen 
üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan besi yemi desteği verildi. 

Köyceğiz İlçesinde 
geçen yıl çıkan orman 
yangınında zarar gören 
8 mahalleden toplam 
Bin 312 üreticiye Muğla 
Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğünce 
büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanlarının 
yem ihtiyacını 
karşılamak üzere 
17 TIR hayvan yemi 

dağıtımı gerçekleştirildi. 
Küçükbaş hayvanlar 
için 204 ton, büyükbaş 
hayvanlar için 150 ton 
olmak üzere toplamda 
354 ton hayvan 

yemi Köyceğiz 
Zeytinalan Mahallesinde 
yapılan törenle dağıtıldı. 
Muğla genelinde Bin 
835 ton yem 
dağıtıldı. -3

Beyobasında üretilen çiçekler 25 ilin sokaklarını süslüyor 
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 
alım garantisi verdiği ve tamamını 
kadınların oluşturduğu Beyobası 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
tarafından 25 milyon süs bitkisi 
üretilirken, 25 il ve ilçenin sokaklarını 
süslüyor. 
Köyceğiz ilçesinde Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin destek verdiği, Beyobası 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 
2015 yılında alım garantili süs bitkisi 
üretimine başlandı. 3 sera ile başlanan projede 
sera sayısı 27’ye ulaşırken üretici kadın sayısı 
60’a yükseldi. 27 serada bu güne kadar 25 
milyon adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirildi.   
25 İl ve ilçeye süs bitkisi ihraç ediliyor. -4

Ortaca’da yerli hız tespit 
cihazları kullanılmaya başlandı
Ortaca İlçe Jandarma 
komutanlığı trafik tim 
komutanlığınca bu gün 
yapılan kontrollerde 
Dalaman Sarıgerme 

yolu Fevziye kavşağında 
3 saat içinde hız 
limitlerini aşan 22 
sürücüye ceza 
kesildi. -2

Başkan Uzundemir sınava 
hazırlanan öğrencilerle buluştu
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 2022 
yılı içerisinde yapılacak 
olan KPSS ve üniversite 

sınavlarına, Kültür 
Park Kütüphanesinde 
hazırlanan öğrenciler ile 
bir araya geldi. -3

Tezcan; “Elektrik ve akaryakıt 
zamları vatandaşımızı çarptı”

CHP Muğla milletvekili 
Mürsel Alban, Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan ve partililer, 
İYİ Parti İlçe 
Başkanlığı’na, Ortaca 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, Ortaca Şoförler 

ve Otomobilciler 
Odası, Ortaca Ziraat 
Odası, Ortaca Pir 
Sultan Abdal Kültür 
Derneği ve Ortaca İlçe 
Seçim Müdürlüğü’ne 
ziyaretlerde 
bulundular. -5

Hayırsever 
Korkut ailesi 

okula kütüphane 
yaptırdı

Hayırsever Mesut 
ve Ayşe Korkut 
tarafından yaptırılan 
Ortaca Anadolu 
Lisesi Kütüphanesi 
düzenlenen törenle 
açıldı. -4

Muğla Süper Amatör 
Lig Play-off ilk hafta 
maçları oynandı. İlk 
haftayı, deplasmanda 
Dalyanspor’u 1-0 
mağlup eden Ortaca 
Belediyespor lider 
kapattı. -5

Ortaca galibiyetle 
playoff’a başladı

Hüsamettin 
Akkurt hayatını 

kaybetti

Ortaca Ata Sanayi 
Sitesi esnaflarından 
Akkurt Tornanın 
sahibi  Hüsamettin 
Akkurt  vefat  etti. -2



FODMAP diyeti; irritabl bağırsak 
hastalığının semptomlarını azaltmayı 
hedefleyen bir beslenme modelidir. İrritabl 
Bağırsak Sendromu: Kolonun aşırı veya 
düzensiz çalışması sonucu oluşan bir gas-
trointestinal sistem hastalığıdır.
FODMAP İÇEREN BESİNLER
•Yüksek oranda fruktoz içeren besinler: 
Bal ,elma, mango, armut, kavun, yüksek 
fruktozlu mısır şurubu
•Fruktanlar:Sarımsak,engi-
nar,kuşkonmaz,pancar,hindiba,kara-
hindiba,pırasa,soğan,buğday,çavdar
•Laktoz:Süt,yoğurt,dondurma,margarin,mu-
hallebi,sütlü tatlılar
•Galakto-olisakkaritler: Kurubaklagiller
•Polioller:Elma,kayısı,kiraz,armut,a-
vakado,nektarin,mantar,sorbitol monitol 
gibi tadlandırıcılar, liçi
FODMAP Diyetinde Yenilebilen Besinler
•Et gurubu: Tavuk, balık, hindi, kabuklu 
deniz ürünleri ,yumurta, kırmızı etler, tofu

•Süt ve süt ürünleri: Parmesan peyni-
ri, mozeralla tip peynirler, laktozsuz 
süt
•Tahıllar: Pirinç, glutensiz tüm yiye-
cekler, mısır, yulaf ve kinoa
•Meyveler:Muz,üzüm,böğürtlen,a-
nanas,çilek,portakal,mandalina,li-

mon,yaban mersini,ayva,greyfurt
•Sebzeler:Biber çeşitleri,havuç,patlıcan,la-
hana,marul,domates,salatalık,ıspanak,ro-
ka,nane,ebegümeci,semizotu,dereotu,pazı
•İçecekler:Yeşil çay,siyah çay,ıhlamur
•Kuruyemişler:Badem,yer fıstığı,fındık,cev-
iz
•Soslar ve baharatlar:Sirke,hardal,zence-
fil,pul biber,tuz
•Yağlar: Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı
FODMAP Diyeti Nasıl Uygulanır?
•Kısıtlayıcı aşama: Bu aşamada tüm yüksek 
FODMAP gıdaları diyetten çıkarılır. 
Semptomlarda iyileşme genellikle diyete 
başladıktan 3-4 hafta sonrasında ortaya çık-
maktadır. Semptomların iyileşmesine göre 
diyet süresi 8 haftaya kadar uzamaktadır.
•FODMAP ile yeniden tanışma: Kısıtlayıcı 
aşamadan sonra bireye tek tek 
FODMAP içeren besinler(bal, mantar..)
birkaç günlüğüne denemesi önerilir. Bu 

aşamada hedef yiyebileceğiniz FODMAP 
içeren besinleri belirlemek ve alternat-
if olarak hangi besinleri ekleyeceğinizi 
tanımanıza yardımcı olmaktır.
•Kişiye uygun hale getirme: Her bireyin 
tolerans gösterdiği besin farklıdır .Özellikle 
2.adım diyetisyen rehberliğinde hastayla 
birebir iletişim kurularak oluşturulmalıdır. 
Burada amaç bireyin uzun vadede diyete 
uyumu ve bağırsak sağlığının korunmasıdır.
Bu diyet modeli; İrritabl Bağırsak Hastalığı, 
Crohn hastalığı ve bazı gastrointestinal 
semptomları azaltmada kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak; 
Düşük FODMAP içerikli diyet, irritabl 
bağırsak hastalarının şikayetlerinde belirgin 
azalma sağlamaktadır. 
Burada birey diyeti kişiselleştirip öncelikle 
kısa süreliğine yüksek FODMAP
içeren besinleri çıkarıp daha sonra
tek tek bu besinleri ekleyip hangi besinleri 
tolere edebileceğini belirlemelidir. 
Unutmayın; bu bireyin uzun vadede uygu-
layabileceği ve
bağırsak sağlığının korumasını hedefleyen 
beslenme 
uzmanı yardımıyla bireye özel bir program 
olmalıdır. Sağlıkla kalın.

DİYETİSYEN GÖZÜNDEN:
FODMAP DİYETİ

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. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Diz kıkırdağı,diz 
ekleminde düz bir 
yüzey yaratarak hare-
ketlenmeyi sağlayan 
dokudur.Kıkırdak 
dokudaki hasarların 
kendi kendine iy-
ileşme özelliği zayıftır.
Dizdeki kıkırdağın 
yapısının çeşitli 
nedenlerle bozulup 
zayıflaması,kireçlen-
me(gonoartroz)olarak 
adlandırılır. Diz 
kireçlenmesinin ned-
enleri: YAŞLANMA 
Romatizmal hastalıklar

Enfeksiyon
Inflamatuar hastalıklar
Hemofili Diz kireçle-
mesinin tanısı nasıl 
konur? Hastanın 
fizik muayane-
sinde,dizde hassasiyet 
olması,çekilen gra-
filerinde diz eklem 
aralığında kıkırdak 
kaybına bağlı daral-
ma,eklem yüzeyinde 
bozulma,osteofit(kemik 
sivrilikleri)görülmesi-
yle tanı konur.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

DİZ KİREÇLENMESİ
(GONARTROZ) NEDİR

ESAS NO : 2021/473 Esas
KARAR NO : 2022/5
Davacı MİNE KONAK aleyhine mahkememizde 
açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 
Davanın KABULÜ İLE, Denizli ili Tavas ilçesi 
Ovacık Mahallesi/Köyü cilt no: 36, hane: 
2, bsn: 61’de nüfusa kayıtlı, Mine ve Fikret 
oğlu 26/04/2009 ST.Gallen/İsviçde doğumlu. 
39346138894 T.C. Kimlik numaralı Emin Osman 
Konak’ın “Osman” olan ikinci isminin iptali ile 
“EMİN KONAK” olarak nüfusa kayıt ve tesciline 
karar verildi. İlan olunur.

Basın: 1553848Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

Ortaca Ata Sanayi 
Sitesi esnaflarından 
Akkurt Tornanın sahibi  
Hüsamettin Akkurt  
vefat etti. 
Akkurt’un cenazesi 
Perşembe günü saat 
10.00’da Cumhuriyet 
Mahallesindeki evinde 
kılınan cenaze namazı 
sonrası Burunucu 
Kabristanlığına defin 

edildi. Güneyege 
Gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet 
yakınlarına baş sağlığı 
dileriz. -Mehmet Bozkır

Ortaca sanayi esnaflarından 
Hüsamettin Akkurt hayatını kaybetti

Şehir içinde Emniyet 
müdürlüğü trafik 
denetimi dışındaki 
bölgelerde seyreden 
araçlar jandarma trafik 
timleri tarafından yerli 
radarla kontrol ediliyor, 
Ortaca İlçe Jandarma 
komutanlığı trafik tim 
komutanlığınca yapılan 
kontrollerde Dalaman 
Sarıgerme yolu Fevziye 
kavşağında 3 saat içinde 
hız limitlerini aşan 22 
sürücüye ceza kesildi. 
Gün geçtikçe artan 
kazalara son vermek 
amacıyla Jandarma trafik 
timleri tarafından radarla 
hız kontrollerinin her 
gün yapılacağı,  amacın 
ceza kesmek değil aşırı 
hız yapan sürücülerin 
kazaya sebebiyet 
vermesini engellemek 
olduğu açıklandı. Şehir 
içinde 
50 okul giriş 
çıkışlarında 30 km. 
olan hız limitlerini 
aşan sürücüler belirli 
noktalarda bekleyen 
radar aracı tarafından 
tespit edildikten sonra 
ceza makbuzları plaka 
sahibinin adresine 
gönderilecek. 
Önceden yurt dışından 

ithal edilen hız 
kontrol cihazlarının 
yerine Türkiye’de 
imal edilen hız takip 
cihazı Jandarma Genel 
Komutanlığınca Türkiye 
genelinde 300 adet 
temin edildi. Ortaca’da 
kullanılmaya başlanılan 
yerli radarın birçok 
farklı özelliği bulunuyor. 
Önceki radarlarda 
tek bir araç hız tespit 
edilirken yerli radarla 
çok şeritli yollarda aynı 
anda 4 aracın hız tespiti 
yapılabilecek. Yerli radar, 
araçları cinslerine göre 
ayırarak koordinatlarına 
kadar verebilirken 
gece görüşü için ek 
aparatlar gerektirmiyor 
ve kullanılan lazer 
teknolojisiyle yağmurlu 
ve sisli havalarda hız 
kontrolü denetimi 
yapabiliyor.
Ortaca ilçe sınırlarında 
radarla hız kontrolü 

yapılacak olan 
güzergâhlar ise şöyle; 
Sarıgerme yolu akıllı 
kavşaktan sarigermeye 
doğru hız limiti 
otomobilleri için 90 km. 
Ortaca Dalyan yolu tüm 
araçlar için hız limiti 70 
km. 
Dalaman Fevziye 
Güzelyurt yolu şehir içi 
hız limiti 50 km 
Kemal Şahin Bulvarı 
Sarıgerme akıllı kavşağa 
kadar hız limiti 50. Km.
Ayrıca bütün yerleşim 
yerlerinde hız 
limitlerinin 50 km 
kavşak ve okul girişi 
çıkışları 30 km. olduğu 
belirtildi.
Hız limitini yüzde 10 ile 
– 30 arası aşan sürücüler 
427 TL, yüzde 30 – 50 
arası aşan sürücüler 888 
TL, yüzde 50 den fazla 
aşan sürücüler 1823 TL, 
ceza ödeyecek.
 - Süleyman İlter

ORTACA’DA YERLİ HIZ TESPİT CİHAZLARI KULLANILMAYA BAŞLANDI

Hız takibinde yerli radar dönemi

Edinilen bilgiye göre, ilçe 
merkezi Celal Bayar caddesi 
üzerinde bulunan 4 katlı evin 
depo olarak kullanılan ahşap 
çatı katında yangın çıktı. 
Yangın sonucu diğer katlar 
boşaltılırken, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye ekiplerince 
yangına müdahale edildi. 
Ekipler alevleri kontrol aldı ve 
ardından soğutma çalışmaları 
yapıldı. - Berkay Göcekli

Dalaman’daki çatı yangını söndürüldü
Dalaman’da bir apartmanın 
depo olarak kullanılan 
çatı katında çıkan yangın 
itfaiye ekipleri tarafından 
söndürüldü.

Kaybolduktan 13 gün 
sonra son görüldüğü 
yere yakın bir noktada 
cansız bedeni bulunan 
19 yaşındaki Barış 
Özbek’in, düşüp 
boynunun kırılması 
sonucu öldüğü belirlendi. 
Ortaca’dan 1 Şubat 2022 
Salı günü saat 13.00’da 
otobüse binen 19 
yaşındaki Barış Özbek, 
Denizli’nin Çameli 
ilçesi Kirazlıyayla 
Mahallesi’nde bulunan 
evine saat 15.00’da 
varacağını bildirmesinin 
ardından telefonunu 
kapattı. Akşam saatlerine 
kadar Özbek’i bekleyen 
aile çocuklarından haber 
alamaması üzerine 
Çameli İlçe Jandarma 
Komutanlığına kayıp 
başvurusunda bulundu. 
Bölgede çalışma başlatan 
jandarma ekipleri zorlu 
hava şartlarına rağmen 
vatandaşlar ile birlikte 
çevrede Özbek’i aradı. 
Arama ve kurtarma 
ekipleri 8 gün boyunca 
kendisinden haber 
alınamayan ve termal 
drone ile havadan gece 
gündüz aranan Özbek’e 
ait her hangi bir ip 
ucuna rastlanılamayınca 
çalışmalar sonlandırıldı. 
Otobüsten indiği yere 
yakın ormanlık alanda 

bulundu. Jandarma 
ekipleri, bölgede karların 
azalmasının ardından 
tekrardan arama 
çalışması gerçekleştirdi. 
Kız Tüydü mevkiinde 
gencin cansız bedenini, 
çalılıklar ve karın 
altında hareketsiz halde 
yatarken bulundu. 
Barış Özbek’in cansız 
bedeninde yapılan ilk 
incelemelere göre, gencin 
otobüsten indikten sonra 
engebeli araziye inmeye 
çalıştığı sırada düşüp 
boynunun kırılması 
sonucu öldüğü tespit 
edildi. 19 yaşındaki 
Barış Özbek’in cenazesi, 
yapılan otopsinin 
ardından Kirazlıyayla 
Mahallesi’nde son 
yolculuğuna uğurladı. 
Öte yandan, gencin 
ölümü ile ilgili başlatılan 
soruşturmanın ise devam 
ettiği belirtildi. - İHA

13 gün sonra ölü bulunan 
Barış düşüp boynunu kırmış

Dalaman’da çıkan ev 
yangınında evde büyük 
hasar meydana geldi. 
Çöğmen Mahallesi 
Kepez Sokakta bulunun 
Hayrullah Muslu’ya 
ait evde ocak üzerinde 
açık bırakılan yemek 
ateşinden çıktığı 
tahmin edilen yangın 
sonrası bölgeye Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Dalaman İtfaiye Grup 
Amirliği ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri 
tarafından üstü ahşap 

ve üzeri kiremit kaplı 
tek katlı evdeki yangın 
söndürülürken, 82 
yaşındaki Hayrullah 
Muslu ve eşi 78 
yaşındaki Esma Muslu 
dumandan etkilendi. 
112 ile ilk müdahaleleri 
yapılan yaşlı çiftin 
hayati tehlikelerinin 
bulunmadığı açıklandı. 
- İHA

Yaşlı çift dumandan etkilendi
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Köyceğiz İlçesinde 
geçen yıl çıkan orman 
yangınında zarar gören 
8 mahalleden toplam 
Bin 312 üreticiye 
Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğünce 
büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanlarının yem 
ihtiyacını karşılamak 
üzere 17 TIR hayvan 
yemi dağıtımı 
gerçekleştirildi. 
Küçükbaş hayvan için 
204 ton, büyükbaş 
hayvan için 150 ton 
toplamda 354 ton 
hayvan yemi Köyceğiz 
Zeytinalan Mahallesinde 
yapılan törenle dağıtıldı. 
Çiftçilere hayvan yemi 
dağıtımında konuşan 
Muğla Tarım ve orman 
İl Müdürü Barış Saylak, 
“Yangınlardan bu yana 
üreticilere 100 bin fidan, 
184 tona yakın arı yemi, 
154 ton tohum, 18 bin 
doz aşı, 80 ton gübre, 
860 kg aşı macunu, 
Bin 835 tona yakın 
yem dağıtımının yanı 
sıra 45 adet makine 
ekipman desteği ile 4 bin 
222 adet zeytin kasası 
dağıttık. Köyceğiz’de 

zarar gören Çayhisar, 
Otmanlar, Pınarköy, 
Sazak, Yangı, Yayla, 
Yeşilköy ve Zeytinalanı 
mahallelerine bugün 
Bin 321 üreticimize 
toplam 354 ton yem 
dağıtıyoruz. 57 projeye 
21 milyon liralık, 
Cumhurbaşkanlığı 
fonundan 17 milyon 
liralık destek 
dağıtıldığını açıklayan 
Saylak, “Yangından 
etkilenen 9 ilçemizin 
mahallelerine yaptığımız 
57 Entegre Tarımsal 
Kalkınma Projelerine 
21 milyon liralık destek 
geldi. Aynı zamanda 
2 bin 225 civarındaki 
üreticimizin tarımsal 
zararlarıyla ilgili 
Cumhurbaşkanlığı 
afet ödeneğinden 
gelen 17 milyon 
lirayı üreticilerimizin 
hesaplarına yatırdık. 
Dolayısıyla devletimiz 
üreticilerimiz mağdur 
olmasın diye her 
türlü imkanı bizlere 
sundu. Biz de bunu 
adil ve adaletli bir 
şekilde üreticilerimizle 
buluşturmaya gayret 

ettik. Önümüzdeki 
günlerde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla 21 milyon 
liralık bir ödenek 
daha üreticilerimizin 
hizmetine sunulacak. 
Yangının ilk gününden 
bu yana desteklerimiz 
devam etti ve ediyor” 
dedi. Muğla Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
Tıbbi Aromatik ve 
Boya Bitkilerin 
Yaygınlaştırılması 
Projesi kapsamında 
Fethiye İncirköy 

Mahallesinde ise adaçayı 
ve kekik fide dağıtım 
töreni yapıldı.
  “ÜRETİM ALANINI 

3 BİN 500 DEKARA 
ÇIKARDIK”

Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürü Barış Saylak 
konuşmasında “Projenin 
başlangıcında yaklaşık 
500 dekar olan üretim 
alanını bugün 3 bin 
500 dekara çıkardık. 
Bugün İncirköy’den 
başlattığımız 
dağıtımlarla sadece 
burada 450 bin adet bu 
hafta ise 308 çiftçiye 980 

bin adet adaçayı ve kekik 
fidesi dağıtacağız. Nisan 
ayına kadar ise 2 milyona 
yakın fide dağıtacağız. 
2023 yılına kadar projede 
hedefimiz  3,5 milyon 
adet fide dağıtmaktı. 
Bu hedefi aşarak 5 
milyonları bulacağımızı 
umuyorum. İncirköy tıbbi 
aromatik bitki açısından 
merkez olmanın yanında 
buradan çıkacak bir 
çiftçi örgütlenmesi 
ile markalaşmanın ve 
pazarlamanın yolunu da 
açacaktır” dedi. 
- Cihat Cura

Yangın mağduru üreticilere yem desteği
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen üreticilere büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan besi yemi desteği verildi.  

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 2022 yılı 
içerisinde yapılacak olan KPSS 
ve üniversite sınavlarına, Kültür 
Park Kütüphanesinde hazırlanan 
öğrenciler ile bir araya geldi. 
Ortaca Belediyesi Kültür Park 
İşletmesinde öğrenciler ile kahvaltı 
eden Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir öğrencilerden 
gelen istek ve önerileri dinleyerek 
sohbet etti. Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzundemir 
gençlerle bir arada olmaktan 
ve fikirlerini dinlemekten 
mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Başkan Uzundemir; “İlçemizin 
geleceği olan gençlerin sorun ve 
taleplerini dinlemek için Kültür 
Park İşletmemizde öğrencilerimiz 
ile kahvaltı programında bir 
araya geldik. Amacımız kaynak, 
rehberlik ve motivasyon anlamında 
öğrencilerimizi sınavlara 
hazırlamak ve başarılarına katkı 
sunmaktır. İlçemizde sınava 
hazırlanan öğrencilerimize 
kaliteli bir ortam sağlanmak için 
Kültürpark Kütüphanemiz; 15 
adet bilgisayar, internet, 7500 
kitap ve kaynak ile hafta içi 
08.30-22.00, Cumartesi günleri 
09.00-18.00 saatlerinde hizmet 
vermektedir. Tüm öğrencilerimizi 
kütüphanemizde ders çalışmaya 
bekliyor, girecekleri sınavlarda 
başarılar diliyorum.” dedi. 
Programa, Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzundemir’in yanı 
sıra Belediye Meclis Üyeleri, 
Belediye Başkan Yardımcıları, 
ilgili birim müdürleri ve öğrenciler 
katıldı.- Berkay Göcekli

Başkan Uzundemir sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 2022 yılı içerisinde yapılacak olan KPSS ve üniversite sınavlarına, Kültür 
Park Kütüphanesinde hazırlanan öğrenciler ile bir araya geldi.

ESAS NO : 2020/115 Esas
DAVACI : SALİYE GÜMÜŞ
DAVALILAR : 1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
2- ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- ORTACA MALİYE HAZİNESİ
Davacı Saliye Gümüş tarafından davalılar Ortaca 
Belediye Başkanlığı, Ortaca Maliye Hazinesi ve 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine 
4721 Sayılı TMK’nın 713. Maddesi gereğince 
açılmış tescil davası nedeniyle;  Muğla ili Ortaca 
ilçesi Fevziye Mahallesi Çürükardı Mevkiinde 
kain, kuzeyi: kısmen 145 ada 2 parsel, kısmen 
Devlet Çam Ormanı, doğusu: kısmen tescil 
harici alan, kısmen Devlet Çam Ormanı, güneyi: 
kısmen tescil harici alan, kısmen Devlet Çam 
Ormanı, batısı: kısmen 145 ada 2 parsel, kısmen 
Devlet çam ormanı ile çevrili 14340,42 m2 
miktarındaki taşınmaz ile tespit harici bırakılan 
kısma ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 713/4 
maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve 
nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında 
hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde 
Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan 
olunur. 14/02/2022

Basın: 1557692Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/567 Esas
DAVACI : ZİHNİ GÜLERCAN
DAVALILAR : 1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
2- ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- ORTACA MALİYE HAZİNESİ
Davacı Zihni Gülercan tarafından davalılar 
Ortaca Belediye Başkanlığı, Ortaca Maliye 
Hazinesi ve Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK’nın 
713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası 
nedeniyle;  Muğla ili Ortaca ilçesi Ekşiliyurut 
Mahallesi Kızılkaya mevkiinde kain,  kuzeyi: 
132 ada 1 ve 126 ada 1 parseller, doğusu: 
132 ada 1 parsel, güneyi: 114 ada 2 - 3 parsel, 
batısı: 114 ada 1 parsel ile çevrili, 3245,03 m2 
miktarındaki taşınmaz ile tespit harici bırakılan 
kısma ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 713/4 
maddesi gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve 
nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında 
hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde 
Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan 
olunur. 14/02/2022

Basın: 1557693Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/450 Esas
DAVAClLAR : ALİRİZA ALTIN, 
AYNUR ALTIN GÖKÇEOĞLU, 
HATİCE ADANIR, 
İSMET ALTIN, MERYEM ÜLKER, 
NACİYE KESGİN, SALİME ALTIN, 
SULTAN KARABULUT, SÜLEYMAN ALTIN
DAVALILAR : 1-BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ MUĞLA 
2- MALİYE HAZİNESİ 
3- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacılar ALİRİZA ALTIN, AYNUR ALTIN 
GÖKÇEOĞLU, HATİCE ADANIR, İSMET ALTIN, 
MERYEM ÜLKER, NACİYE KESGİN, SALİME 
ALTIN, SULTAN KARABULUT, SÜLEYMAN 
ALTIN tarafından davalılar Maliye Hazinesi, 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
Dalaman Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 
Sayılı TMK’nın 713. Maddesi gereğince açılmış 
tescil davası nedeniyle;  Muğla ili, Dalaman 
ilçesi, Gürköy Mahallesi, 101 Ada, 48-79-80 
parsel bitişiğinde A parsel sayılı taşınmaza 
ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 713/4 maddesi 
gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri 
belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia 
edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize 
başvurmaları gerektiği ilan olunur. 15/02/2022

Basın: 1557694Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN
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CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren 
Tezcan, CHP Muğla 
Milletvekili Mürsel 
Alban ve partililerle 
Ortaca’da esnaf ve 
üretici temsilcilerine 
ziyaretlerde bulunarak 
ülke gündemiyle 
ilgi sohbetlerde 
bulunduklarını söyledi.
Tezcan; “CHP Muğla 

Milletvekilimiz 
Sayın Mürsel Alban 
ve partililerimizle 
Ortaca’mızda esnaf 
ve üreticilerimizin 
temsilcilerine 
ziyaretlerde bulunarak 
ülke gündemiyle ilgi 
sohbetlerde bulunduk.
Esnaf ve üreticilerimizin 
en büyük sıkıntısı 
en az 3’e katlanan 

elektrik zamları ve her 
gün akaryakıta gelen 
zamlar. Elektriğe gelen 
zamlar esnafa kepenk 
kapattıracak seviyelere 
geldi. İki yıldır 
pandemiden dolayı 
zor günler geçiren 
esnafımızı şimdide 
elektrik ve akaryakıt 
zamları çarptı. 
Esnafımız hükümetten 

zamların acilen geri 
alınmasını istiyorlar. 
Bizler de esnafımız ve 
vatandaşlarımız 
adına hükümete 
sesleniyoruz. Zamlardan 
dolayı halkımızın beli 
büküldü. Zamlar geri 
alınsın.” Ziyaretlerimizde 
bizlere gösterdikleri 
misafirperverliklerinden 
dolayı, İYİ Parti 

İlçe Başkanlığı’na, 
Ortaca Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, 
Ortaca Şoförler ve 
Otomobilciler Odası, 
Ortaca Ziraat Odası, 
Ortaca Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği ve 
Ortaca İlçe Seçim 
Müdürlüğü’ne teşekkür 
ediyoruz.” dedi.
- Bülten

Tezcan; “Elektrik ve akaryakıt zamları vatandaşımızı çarptı”
CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban, Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan ve partililer, İYİ Parti İlçe 
Başkanlığı’na, Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ortaca Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ortaca Ziraat 
Odası, Ortaca Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Ortaca İlçe Seçim Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulundular.

Muğla Süper Amatör Lig 
Playoff maçları başladı. 
İlk haftayı, deplasmanda 
Dalyanspor’u 1-0 
mağlup eden Ortaca 
Belediyespor lider 
kapattı. Muğla Süper 
Amatör Lig Playoff 
maçları başladı. İki 
grupta ilk iki sırayı alan 
takımların yer aldığı 
Playoff Grubu’nun 
ilk hafta maçında 
Dalyanspor, Ortaca 
Belediyespor’u konuk 
etti. Dalyan Sahası’nda 
oynanan maçtan 
Ortaca Belediyespor, 
15.dakikada Orhan 
Murat Aktürk’ün 
volesinden bulduğu 

golle 1-0 galip ayrıldı. 
Playoff grubunun 
bir diğer maçında 
Düğerek Güneşspor, 
Milas Gençlikspor 
ile 1-1 berabere kaldı. 
Bu sonuçlarla Ortaca 
Belediyespor ilk 
haftayı lider olarak 
kapattı. Ligde 2’inci 
hafta maçları 20 
Şubat Pazar günü saat 
14.00’de oynanacak. 
2’inci hafta maçında 
Ortaca Belediyespor 
sahasında düğerek 
Güneşspor’u konuk 
ederken, Dalyanspor 
ise Milas Gençlikspor 
deplasmanında puan 
arayacak. - İHA

Ortaca Belediyespor 
galibiyetle başladı

Türkiye de yaşananları 
anlamak için iki konuyu 
iyi bilmek gerekir.
Birincisi kadim Türk 
devlet yapısını, ikincisi 
ise küresel mücadeleyi 
ve bu küresel mü-
cadelenin ülke içinde ki 
taraflarını..
Bu iki konuyu bilmey-
enler ve sadece ülke 
içine bakarak yorum, 
analiz yapıp, hüküm 
verenler inanın doğruyu 
bulamazlar  ve  hüsra-
na uğrarlar… KADİM 
TÜRK DEVLE-
Tİ  asla görünmez. 
Gördüğünüzü zannet-
tiğiniz devlet ise kadim 
devletimize hizmet eden 
kurumlar, bu kurumların 
başında görev yapan 
siyasi veya atanmış 
amirler ise DEVLETE 
HİZMET EDEN 
MEMURLARDIR… 
DEVLET DEĞİLLE-
RDİR.. GEÇİCİ 
GÖREV ALMIŞ HİZM-
ETKARLARDIR..
Şu konuyu iyi bilmek 
gerekir  “ DEVLET’DE 
ÇALIŞMAK İLE  
DEVLETE ÇALIŞ-
MAK.” 
DEVLET’DE 
ÇALIŞANLAR  “Dev-
letin Memurları” , 
DEVLETE ÇALIŞAN-
LAR ise  “Devletin ta 
kendisidir.”
Devlet de çalışan-
lar GÖRÜNÜR ama 
Devlet’e çalışanlar 

ise asla görünmezdir.. 
GÜÇ ZEHİRLENMESİ 
yaşayıp, KENDİSİNİ 
DEVLET ZANNED-
ENLER bir gün 
DEVLETİN TOKATI 
İLE KARŞI KARŞIYA 
KALIRLAR.. KADİM 
DEVLETİN “ DEV-
LETİ İÇİN ÇİZDİĞİ 
ROTA “ HANGİ PARTİ 
İKTİDARA GELİRSE 
GELSİN ASLA DEĞİŞ-
MEZ ve MİLİM RO-
TADAN ŞAŞMAZ…
SİYASİLERE ve 
SİYASİ PARTİL-
ERE bakarak asla 
partiye hizmeti DEV-
LETE ve MİLLETE 
HİZMET OLARAK 
GÖRMEYİN. Sadece 
kendi inandığınız ve 
güvendiğiniz partinize 
ve gelişimine hizmet 
etmiş olursunuz. Dev-
lete ve millete hizmet 
çok farklı bir duygu ve 
anlayıştır. Bu duygu, 
PARTİLER ve SİYA-
SET ÜSTÜDÜR… 
Söylediklerimin üzerine 
lütfen biraz düşünün. 
Hissiyatımı o zaman 
anlayacaksınız..
KÜRESEL YAPILAR 
ve KÜRESEL MÜ-
CADELEYİ anlamak ve 
analiz etmezsek ülkemiz 
de ve dünyada yaşanan-
ları anlayamayız. 
İKİ GÜÇ DÜNYA 
HAKİMİYETİ İÇİN 
MÜCADELE VERİ-
YOR. Bu güçlerin her 

ülke de taraftarları ve 
kendilerine hizmet eden 
adamları bol miktarda 
varlar. Her ülkenin en 
kılcal damarlarına kadar 
sızmış vaziyetteler ve 
ülkelerin kendi başlarına 
MİLLİ ve BAĞIMSIZ 
KARAR ALMALARI-
NI ENGELLEMEK en 
asli görevleridir.
Dünya, ÇİN’i VAR 
EDENLER ile ABD’nin 
PATRON OLARAK 
KALMASINI İSTEY-
ENLERİN MÜCADE-
LESİNE ŞAHİTLİK 
EDİYOR… Ülkemizde 
ki İTTİFAKLAR ve 
YAPILARIN söylem-
lerine ve tavırlarına 
bakarak hangi partinin 
hangi “küresel güç 
“ ile birlikte hareket 
ettiğini anlayabilirsiniz. 
İTTİFAKLAR DA 
YAN YANA GELE-
MEZ DENİLEN veya 
BİRBİRİNE BENZE-
MEYEN PARTİLERİN 
nasıl olup, yan yana 
gelebildiklerini anla-
manız için BU BİRBİR-
İNE BENZEMEZ 
GÖRÜNEN PARTİL-
ERİN  nasıl ORTAK 
yanları olduğunu ve 
nasıl BİRBİRİNE BEN-
ZEDİĞİNİ ÇÖZMENİZ 
GEREKİR… AB, ABD 
ve NATO taraftarı olan-
lar bir İTTİFAK, AB, 
ABD ve NATO karşıtı 
olanlar da diğer bir itti-
fakı oluşturmuşlardır..
KÜRESEL TARAFLAR 
ORTADA net bir şekil-
de görünüyor..MESELE 
ŞUDUR ; Ülkemizin 

ve insanlığın geleceğini 
KÜRESEL GÜÇLER 
İLE KURMAK MI..?  
YOKSA BAŞKA BİR 
YOL BULMAK MI..?
KADİM TÜRK 
DEVLETİ  “KENDİ 
YOLUNU ve KENDİ 
ROTASINI ÇİZİYOR.” 
Bu yolu ve rotayı anla-
mak isteyenler  Akdeniz 
, Kıbrıs, Libya,  Suriye, 
Irak, Körfez ülkeleri, 
Kafkaslar ve Karabağ 
da,  Ukrayna da ,Af-
rika da, Venezüella da 
verilen mücadeleleri 
takip edip, Kadim Türk 
devletinin ayak sesini 
duyabilirler..
Afrika’dan kovulan 
Fransa’nın ciyakla-
masını, Almanya’nın 
miyavlamasını, ABD 
başta olmak üzere bir 
çok batılı devletin, 
devlet başkanı ve yet-
kililerinin hırlamasına 
kulak verin KADİM 
TÜRK DEVLETİNİN 
YOLUNU GÖRÜN ve 
BULUN diye tavsiye de 
bulunabilirim ancak…
Devletin sahibi PAR-
TİLER değildir. Bunu 
anlayın ve partizanlık-
tan uzaklaşın.. ÜLKE-
MİZDE PARTİCİLİK 
adeta BÖLÜNMEYE 
YOL AÇAN bir tutum 
haline dönüştü. GÖNÜL 
ve KALP GÖZÜNÜZ 
İLE BAKIN ve LÜT-
FEN BENİ ANLAY-
IN ..BİZE BİRLİK, 
BERABERLİK ve 
KARDEŞLİK TEK 
REÇETEDİR…

Sezgin Yıldırım

KADERİMİZİ KENDİ 
ROTAMIZLA ÇİZERİZ..
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Dernek yönetim kurulu 15.02.2022 tarihinde dernek merkezinde toplandı. Dernek olağan genel 
kurul toplantısının 04.03.2022 tarihinde saat 13:00’da dernek merkezinde yapılmasına çoğunluk 
sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yer ve zamanda yapılmasına ve yerel bir gazetede ilan verilmesine 
oy birliği ile ilan verilmiştir. 
GÜNDEM: 
1- Açılış ve yoklama 
2- Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu 
3- Divan heyetinin seçimi 
4- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması 
5- Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası 
6- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi 
7- Dilek ve temenniler 
8- Kapanış. 

ORTACA ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR KORUMA VE 
YAŞATMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Köyceğiz’de 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin destek 
verdiği, Beyobası 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi tarafından 
2015 yılında alım 
garantili süs bitkisi 
üretimine başlandı. 
3 sera ile başlanan 
projede sera sayısı 27’ye 
ulaşırken üretici kadın 
sayısı 60’a yükseldi. 27 
serada bu güne kadar 25 
milyon adet süs bitkisi 
üretimi gerçekleştirildi.  

25 İL VE İLÇEYE 
SÜS BİTKİSİ İHRAÇ 

EDİLİYOR
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin alım 
garantisi verdiği 27 
serada üretilen süs 
bitkileri, Türkiye’nin 
birçok il ve ilçesine 
pazarlanıyor. 
Kadın üreticilerin 
desteklenmesi için 
kurulan kooperatif 
aracılığıyla İstanbul, 
Ankara, İzmir, Isparta, 
Burdur, Denizli, Afyon 
başta olmak üzere 25 il 
ve ilçeye satışlar devam 
ediyor.

TURİZM 
MERKEZLERİNDEN 
BÜYÜK TALEP VAR

Muğla’da üretilen 
süs bitkilerine en 
büyük talep turizm 
merkezlerinden geliyor. 
Turizm merkezlerinde 
bulunan oteller, 
restoranlar başta 
olmak üzere birçok 
işletme süs bitkilerini 
Muğla’dan alıyor. Süs 
bitkileri sadece turizm 
merkezlerinde değil 
illerin ve ilçelerin 
meydanlarını, parklarını 
ve bahçelerini de 
süslüyor. Yapılan bu 
girişimler sonucunda 
kooperatif üyesi 
kadınların gelirlerinde 
ciddi miktarlarda artış 
yaşanırken, üretimin 
artması nedeniyle 
üreticilerin yüzü gülüyor.

“BÜYÜKŞEHİR’İN 
HİBELERİ İLE 

KADINLAR 
KALKINDI”

Beyobası Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifinde Ziraat 
Mühendisi olarak görev 
yapan Taliye Sert, 
Büyükşehir tarafından 
ortaya konan bu projenin 
topluma ve çevreye 
yaptığı katkıya bizzat 
şahit olduğunu ifade etti. 
Sert, “Üreticilerimizle 
birlikte yaz ve kış 
dönemi olmak üzere 
üretim yapıyoruz. 
Daha öncesinde kesme 
karanfil gibi çeşitli süs 
bitkileri yetiştiriciliği 
yapılmış bu seralarda. 
Bu projenin bu bölgeye 
gelmesi ile birlikte 
buradaki üreticilerin 
kalkınmasına daha fazla 
fayda sağlamasına neden 
olmuş. Borcu olanlar 
borçlarını ödemeye 
ve daha fazla birikim 
yapmaya başlamışlar. 
Projenin başlangıcında 
Büyükşehir 
Belediyesinin vermiş 
olduğu hibelerle 
birlikte dana çok katkı 
sağlayarak ilerlemelerine 
sebep olmuş” dedi.

“İŞÇİYDİM, PROJE 
İLE İŞVEREN 

OLDUM”
3 üretici ile başladıkları 
projede şu anda 25 
üretici olduklarını ifade 
eden kadın üretici Duray 
Karagünnü, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün’ün Alım 
Garantili Çiçek Projesi 
ile bölgedeki kadın 
üreticileri kalkındırdığını 
ifade etti. Karagünnü, 

“Daha önce narenciye 
toplamaya yevmiyeye 
gidiyordum. Sabah 5’te 
gidiyordum, akşam 
7’dede geliyordum. 
Ayağımda çizme 
kolumda sepet. Çiçek 
işi geldi yevmiyeyi 
bıraktım, kendim 
yevmiyeli işçi 
çalıştırmaya başladım. 
Osman Başkanın 
sayesinde buraya 
bu proje geldi kırsal 
kesim bayanlarını 
kalkındıracağım diye. 
Biz de çalıştık çabaladık, 
araba aldık, evimizi 
yaptık, yayladan yer 
aldık. Şimdi gelirimiz 
güzel” dedi.

“TOPRAĞI DEĞİL, 
ÜRÜNÜMÜZÜ 

SATALIM”
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Osman Gürün, bir 
projenin içinde 
kadınlar yer alıyorsa ve 
sahipleniyorsa o projenin 
muvaffak olmamasının 
mümkün olmadığını 
belirterek, “Eğer bir 
evde kadınlar mutluysa 
o zaman o ailenin mutlu 
olmaması mümkün 
değil. Bizim burasını 
bir çiçek merkezi 
haline getirmemiz 
gerekiyor. Bütün 
Türkiye’ye buradan 
çiçek göndermeliyiz. 
Çünkü bizim toprağımız, 
havamız, iklimimiz bu 
tür işlere çok müsait. 
Kendi toprağımıza 
sahip çıkmalıyız. Yani 
toprağımızı satmayalım, 
ürünümüzü satalım” 
dedi. - Bülten

Beyobasında üretilen çiçekler 
25 ilin sokaklarını süslüyor  

Muğla Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi verdiği ve 
tamamını kadınların oluşturduğu Beyobası Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi tarafından 25 milyon süs bitkisi üretilirken, 25 il ve 
ilçenin sokaklarını süslüyor.  

Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
ikinci dönem okul 
ziyaretlerine başladı.  
Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Seyit 
Kavak ve beraberindeki 
heyet, eğitimle ilgili 
sorunları yerinde 
görmek, öğretmen 
ve öğrencilerle bir 
arada olmak amacı 
ikinci dönemde 
okul ziyaretlerine 
devam ediyor. 
Kavak, Şehit Sefa 

Altunsoy İlkokulunda 
öğretmenler ile 
görüştükten sonra 
Anasınıfında beslenme 
yapan öğrencilere 
eşlik ederek neşeli 
anlar yaşadı. Daha 
sonra Şehit Nasuh 
Aydın Ortaokulunda 
8. sınıf öğrencileri 
ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdi. Son 
olarak Dalyan Naciye 
Tınaztepe İlkokulunda 
öğretmenler kurul 
toplantısına katıldı. 

Kavak, okullarda 
yürütülen çalışmalar 
hakkında Okul 
Müdürlerinden 
bilgi aldıktan sonra 
sınıfları ziyaret ederek 
öğrencilerle sohbet etti.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da okul ziyaretleri devam ediyor

Ortaca’da hayırsever 
Mesut ve Ayşe Korkut 
tarafından yaptırılan 
Ortaca Anadolu Lisesi 
Kütüphanesi düzenlenen 
törenle açıldı. 
Ortaca Anadolu Lisesinin 
kütüphane açılışı yapıldı. 
Açılış saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başladı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, Okul 
Müdürü Murat Arslan ve 
kütüphaneyi katkılarıyla 
okula kazandıran MAK 
Mühendislik sahibi 

İnşaat Mühendisi Mesut 
Korkut açılış konuşması 
yaptı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kavak 
tarafından günün anısına 
Mesut Korkut’a bir plaket 
takdim edildi.
Okulun müzik 
öğretmenleri Galip 
Tüzün ve Kubilay 
Kılıç’ın sergilediği 
dinleti eşliğinde devam 
eden tören açılış 
kurdelesinin kesilmesinin 
ardından sona erdi. 
- Mehmet Bozkır

Hayırsever Korkut ailesi okula kütüphane yaptırdı
Hayırsever Mesut ve Ayşe Korkut tarafından yaptırılan Ortaca Anadolu Lisesi Kütüphanesi 
düzenlenen törenle açıldı. 
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