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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
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‘Zeytinliklerin ölüm fermanı’
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun:

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik 
değişikliği ile ilgili olarak Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin cevaplaması talebiyle peş peşe soru önergeleri verdi.

Zeytinlik sahalarında 
madencilik çalışmalarına 
izin verilebilmesi için 
baz alınan “kamu yararı” 
ibaresinin oldukça 
belirsiz olduğunu ve 
açıklığa kavuşturulması 
gerektiğini vurgulayan 
Ergun, insan sağlığına 
yönelik risklerin 
azaltılmasında, doğaya 
ve ekosisteme verilen 
zararların önlenmesinde 
de kamu yararı olduğunu 
hatırlattı. Milletvekili 
Ergun, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’e şu soruları 
yöneltti: -4

‘Dalyan’da çevreye uyumlu doğal 
malzeme ve materyaller kullanılacak’

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

Ortaca Belediyesi tarafından başlatılan-’Dalyan Kıyı Düzenlemesi’ çalışmaları 
hakkında gelen eleştiri ve soru önergesi üzerine  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum yazılı açıklama yaptı. Bakan Kurum cevabında, “Çevreye 
uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılacağından ve koruma bazlı çalışmalar 
yürütüleceğinden dolayı, projenin dalyan kanalı kenarında bulunan sazlıkları yok 
etmesi veya kanalın mevcut doğal görünümünü kaybetmesi mümkün değildir” dedi.

Düzenleme çalışmaları 
hakkında yapılan eleştiri 
ve soru önergesi üzerine 
açıklama yapan Bakan 
Murat Kurum, turizm 
açısından değerli alanın 
doğal güzelliklerinin 
korunarak, kıyı 
şeridinde yer alan yolu 
ile iskelelerin bakımsız 
ve eski görüntüsünün 
çevreye uyumlu 
sürdürülebilir ve doğal 
malzemeler kullanılarak 
yenilenmesi ihtiyacı 
hasıl olduğu belirtti. -5

Kadın üreticilere 
küçükbaş hayvan desteği
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce 
başlatılan “Kadın 
dayanışmasıyla 
koyun yetiştiriciliği 
projesi” kapsamında 

Ortaca, Dalaman, 
Köyceğiz, Fethiye ve 
Seydikemer’den 100 
kadın üreticiye bin 
40 küçükbaş hayvan 
dağıtıldı. -3

Ortaca Belediyesine 
greyder kazandırıldı

Ortaca Belediyesi, 
vatandaşlara daha iyi 
hizmet sunmak için araç 
filosunu genişletmeye 

devam ediyor. 
Belediye, aldığı 1 adet 
Greyderi araç filosuna 
ekledi. -3

Başkan Gürün: “Zeytinlik 
alanlarımızı koruyacağız” 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, 1 Mart 
2022 tarihinde ‘Resmi 
Gazete’ de yayımlanan 
yönetmelik ile 

zeytin alanlarının 
maden sahası haline 
getirebilecek karar 
için hukuki yollara 
başvuracaklarını 
açıkladı. -4

Hayatını kaybeden 
orman işçisi 

Hayati Ercedoğan 
toprağa verildi

Ortaca Orman İşletme 
Şefliğinde görevli 
iken Çaylı mahallesi 
bölgesinde geçirdiği iş 
kazası sonucu hayatını 
kaybeden orman işçisi 
Hayati Ercedoğan 
Köyceğiz Zeytinalanı 
Mahallesinde toprağa 
verildi. -2

Dalaman ilçesinde 
uyuşturucu ticareti 
yaptığı iddiasıyla 
gözaltına alınan bir kişi 
tutuklandı. -2

Uyuşturucu 
operasyonunda 1 
kişi tutuklandı



Gerek sıcak havalar, 
gerek menstrüasyon 
döngüsü gerekse aşırı 
tuz tüketimi ödem şikay-
etlerinizin artmasına 
neden olur. Bu hafta size 
ödem atıcı besinlerden 
bahsetmek istiyorum:
•SU:Ödem atmanın en 
etkili yolu düzenli olarak 
su tüketmektir.Günlük en 
az 2-2.5 litre su tüketm-
eye çalışın. Burada dik-
kat edilmesi gereken bir 
diğer noktada su tüketi-

minizi gün içine yayarak 
yapın.İçeceğiniz suyun 
içine elma dilimleri,çu-
buk tarçın, limon atarak 
antioksidan kapasitesini 
artırabilirsiniz.
•KİRAZ SAPI: Kiraz 
sapı flavonoid ve pota-
syum içeriğiyle vücutta 
diüetik etki sağlar. 
Kurutulmuş kiraz sapını 
sıcak suda demleyerek 
tüketebilirsiniz.
•ANANAS: Ananas lif 

içeriğiyle ödem şikay-
etlerinizin azalmasına 
yardımcı olur. Aynı 
zamanda içeriğindeki 
bromelain enzimiyle 
proteinlerin sindirilme-
sine yardımcı olarak 
ödem atıcı rol oynar. O 
zaman ara öğüne 2 halka 
ananas!
•KEFİR: Kefir probiy-
otik içeriğiyle bağırsak 
floranızı düzenleyerek 
şişkinlik şikayetlerinizin 
azalmasına yardımcı 
olur. İçerdiği kalsiyum 
sayesinde vücudunuz-
da mineral dengesini 
sağlayarak ödemlerin 
atılmasına yardımcı olur.
•SALATALIK: Salatalık 

beta karoten, C vita-
mini,lif ve su içeriğiyle 
vücudunuzdan ödem 
atılmasına yardımcı 
olur. O zamana ara ğüne 
salatalık!
•YABAN 
MERSİNİ:A,B,C 
vitaminleri,lif içeriğiyle 
ödem şikayetlerinizin 
azalmasına yardımcı 
olur.
•MAYDANOZ: May-
danoz C vitamini ve lif 
içeriğiyle ödem şikay-
etlerinizin azalmasına 
yardımcı olur. Maydano-
zu çiğ olarak salatalarda 
ya da haşlayıp suyunu 
içerek tercih edebiliris-
iniz.

•YEŞİL ÇAY: Her gün 
ara öğünlerinizde 1 fin-
can içeceğiniz yeşil çay 
antioksidan ve diüretik 
özelliğiyle ödem şikay-
etlerinizi azaltır.
•İVİ:İçeriğindeki pektin 
maddesiyle vücu-
dunuzdan toksin atımına 
yardımcı olur.
ÖDEM ATTIRICI ÇAY 
TARİFİ
1.5 litre suya;1/2 demet 
maydanoz+1 elma+1 
limon+1 çay kaşığı toz 
zencefil+1 çay kaşığı toz 
zencefil+1 adet çubuk 
tarçın+2 parça ananas 
kabuğu  eklenip kay-
natılır. Süzün ve gün 
boyu için.Sağlıkla kalın..

ÖDEM ATAN 9 BESİN

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
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Kramp(Kas spazmı),-
genellikle ağrılı 
olan,kasları tutabilen 
ani ve istemsiz kasıl-
malardır.Hemen hemen 
herkeste görülebilir 
ama yetişkinlerde ve 
yaşlılarda daha sıktır.
Vücuttaki pek çok kası 
etkileyebileceği gibi 
farklı semptomlara 
da sebep olabilir.En 
yaygın görüleni iskelet 
kaslarında olan spazm-
lardır. Genelde kasların 
yaralanması,aşırı 
kullanımı,vücuttaki 
elektrolit dengesizliği 

ve vücudun su kaybet-
mesinden kaynaklansa 
da başka nedenlere 
bağlı gelişebilir.
Çoğu kas spazmı 
geçici olsa da ba-
zen kramplar geçici 
olarak tekrar edebilir.
Bu durumda kişinin 
mutlaka tıbbi yardım 
alması gerekir.Teda-
visinde sıcak,soğuk 
kompres,ilaçla teda-
vi,egzersiz gibi farklı 
yöntemlerden yaralan-
mak mümkündür.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

KRAMP

ESAS NO : 2020/122 Esas
KARAR NO : 2020/422
Davacı VOLKAN NERGİS aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; 1-Davanın KABULÜ İLE,
Mersin İli Gülnar İlçesi İshaklar Mahallesi/Köyü 
cilt no :23, hane :109, bsn :30’da nüfusa kayıtlı, 
Ahmet ve Şerife’den olma 20/06/1991 Gülnar 
doğumlu, 24935015908 T.C. Kimlik numaralı 
Volkan NERGİS’in “NERGİS” olan soyadının 
“NERKİZ” olarak değiştirilmesine, “Volkan 
NERKİZ” olarak nüfusa kayıt ve tesciline,
Mersin İli Gülnar İlçesi İshaklar Mahallesi/Köyü 
cilt no :23, hane :109, bsn :38’de nüfusa kayıtlı, 
Hasan ve Hüsne’den olma 05/02/1994 Kilis 
doğumlu, 18782899248 T.C. Kimlik numaralı 
Münevver NERGİS’in “NERGİS” olan soyadının 
“NERKİZ” olarak değiştirilmesine, “Münevver 
NERKİZ” olarak nüfusa kayıt ve tesciline, karar 
verildi. İlan olunur. 

Basın: 1565761Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN Alınan bilgiye göre, 
Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün, Çaylı 
Mahallesi’nde dağlık ve 
kayalık alanda yanan 
bölgelerde yapılan 
çalışma sırasında geçici 
orman işçisi Hayati  
Ercedoğan dengesini 
kaybederek düştü. İhbar 
üzerine, olay yerine 
ekipler sevk edilirken, 
Hayati  Ercedoğan’ın 
kafasını çarparak 
olay yerinde hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
Bölgenin sarp ve 
kayalık olması nedeniyle 
Ercedoğan’ın cesedinin 
çıkartılabilmesi 
için helikopter talep 
edildiği ve Dalaman 
Hava Meydan 
Komutanlığı’ndan 

bir helikopterin 
bölgeye gelerek Hayati  
Ercedoğan’ın cenazesini 
aldığı öğrenildi. Orman 
İşletme Müdürlüğü’nde 
geçici işçi olarak çalışan 
Ercedoğan’ın evli ve 
3 çocuk sahibi olduğu 
belirtildi.

GÖZYAŞLARI 
İÇİNDE TOPRAĞA 

VERİLDİ  
Hayatını kaybeden 
orman işçisi Hayati 
Ercedoğan Köyceğiz 
Zeytinalanı Mahallesinde 
toprağa verildi.  
Ercedoğan için ilk olarak 
Dalaman Orman İşletme 
Müdürlüğü önünde 
cenaze töreni düzenlendi. 
Törene Muğla Orman 
Bölge Müdürü Yasin 
Yaprak, Bölge Müdür 

Yardımcıları, Şube ve 
İşletme Müdürleri ile 
orman personeli katıldı. 
Hayati Ercedoğan’ın 
cenazesi daha sonra 
Köyceğiz Zeytinalanı 
mahallesindeki evine 
getirildi. Helallik 
alınması ve dua 
edilmesinin ardından 
kılınan cenaze namazına 
müteakip Zeytinalanı 
mezarlığında toprağa 
verildi. Cenazeye 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, merhumun 
çalışma arkadaşları ve 
çok sayıda vatandaş 
katıldı. - Cihat Cura

Orman işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Ortaca’da yanan alanlarda çalışma yapan geçici orman işçisi, dengesini kaybederek kayalıklardan 
düştü ve yaşamını yitirdi.  

Ortaca İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne 
yapılan telefon 
ihbarında, Ortaca 
Devlet Hastanesi açık 
otoparkı yakınlarında 
yasal olmayan şartlarda, 
içeriği belli olmayan, 
gübre yığınının 
olduğu ihbarı yapıldı. 
Ortaca İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin birlikte 
yaptığı incelemede 88 
adet 50 kg’lık ile 6 adet 
50 kg’lık çuvalda gübre 
olmak üzere toplam 
94 adet çuval gübre 
ele geçirildi. İnceleme 
sonucu gübrelerin; 
Gübre Takip Sisteminde 
kaydının olmadığı, DNA 
bandrolü bulunmadığı ve 
gübre satışının yapıldığı 
tespit edildi. Konu 
üzerine Muğla Tarım 
ve Orman İl Müdürü 
Barış Saylak yaptığı 
açıklamada, “Konuyla 
ilgili incelemeler 
yapılarak gerekli yasal 

süreci başlattık. Söz 
konusu ürünler yedi 
emine alınarak,  İl 
Müdürlüğümüzce 
söz konusu ürünlerin 
sahte olup olmadığının 
kontrolü amaçlı numune 
alındı. Analiz raporu 
sonucuna göre satışı 
yapan kişilerle ilgili 
idari ve adli işlemler 
yapılacaktır. ‘Gübre 
Dağıtıcı Belgeli’ 
bayilerden gübreleri satın 
almaya ve gübrelerin 
etiketlerinde mutlaka 
GTS Barkod veya GTS 
Bandrol bulunmasına 
dikkat edelim. Ancak 
üreticilerimizin tarımsal 
üretimde kullanmak için 
‘Gübre Dağıtıcı Belgeli’ 
bayilerden gübrelerini 
satın almalarını ve 
aldıkları gübrelerin 
etiketlerinde mutlaka 
GTS Barkod veya GTS 
Bandrol bulunmasına 
dikkat etmelerini rica 
ediyorum. Çünkü 
gübrelerin takibinin 
yapılabilmesi için 

gübreler  içeriğine 
işaretleyici DNA 
Barkod (DNA Marker) 
uygulaması  ve gübre 
ambalajına karekod 
(DNA Bandrol) 
yapıştırılmış olması 
GTS ye kaydının 
olması gerekmektedir. 
Vatandaşlarımızın 
bayilerin işyerleri 
dışında, sokaklarda, 
araçlarda vb. gelişigüzel 
yerlerde satışı yapılan 
hiçbir gübreyi satın 
almamaları hususunda 
dikkatli olmalarını 
ve sahte ürünlerin 
satışı konusunda 
karşılaştıkları şüpheli 
durumları mutlaka İl/
İlçe Müdürlüklerine ve 
Güvenlik güçlerine ihbar 
etmeleri çok önemli” 
dedi. - İHA

94 çuval gübreye el konuldu
Ortaca Devlet Hastanesi açık otoparkı yakınlarında içeriği belli 
olmayan ve gübre takip sistemine kayıtlı olmayan 94 çuval 
gübreye el konuldu.  

Dalaman ilçesinde 
uyuşturucu ticareti 
yaptığı iddiasıyla 
gözaltına alınan 
bir kişi tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri, 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları belirlenen 
kişilere yönelik 
çalışma başlattı. Teknik 
ve fiziki 
takibin ardından 
Köyceğiz, Ortaca ve 

Dalaman uyuşturucu 
madde satışı 
yaptığı tespit edilen 
K.Ç düzenlenen 
operasyonla yakalandı. 
Yapılan aramada 
K.Ç’ye ait  piyasa 
değeri yüklü miktarda 
metamfetamin 
maddesi ele geçirildi. 
Emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
K.Ç, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
- Cihat Cura

Uyuşturucu operasyonunda 
1 KIŞI TUTUKLANDI

Özellikle Yeşilçam 
filmlerinin bir klasiği 
olarak “seni evlatlık-
tan reddediyorum” 
ifadesine sıklıkla denk 
gelmişizdir. Bu haftaki 
yazıda da genellikle 
hayırsız evlatlar için 
kullanılan bu ifadenin 
hukuktaki karşılığı ve 
gerçekten evlatlıktan 
reddetmenin mümkün 
olup olmadığını değer-
lendirmek istedim.
Aslında “evlatlıktan 
reddetmek”le kastedilen 
şey, hukuki anlamda 
mirastan çıkarmadır. 
Zira ebeveynlerin alt 
soyuna bakmaktan bu 
şekilde kaçınması ya 
da evladıyla ilişkisini 
hukuki yönden kopar-
ması mümkün değildir. 
Bununla birlikte, miras 
bırakan kişi, bazı 
sebeplerle mirasçısını 
mirastan mahrum bırak-
mak isteyebilmektedir. 
Ancak miras bırakan 
kişi, dilediği mirasçısını 
dilediği şekilde 
mirastan çıkaramayacak 
olup mirastan çıkar-
manın koşulları Türk 
Medeni Kanununda 
açıkça düzenlenmiştir. 
Kanunda mirastan 
çıkarmayla ilgili iki 
farklı düzenleme yer al-
makla birlikte bu yazıda 
en yaygın bilinen haline 
değinilecektir.
Öncelikle belirtmek ge-
rekirse, mirastan çıkar-
ma istisnai bir düzen-
leme olup saklı paylı 
mirasçıları kısmen veya 
tamamen miras payın-
dan mahrum bırakmak-
tadır. Bu noktada saklı 
paylı mirasçı kavramına 
da değinmek gerekir. 
Saklı paylı mirasçılar 
ölen kişinin eşi, çocuk-
ları ve anne-babası 
olup bu düzenleme 
sayesinde sayılan 
kişiler, her halükarda 
mirastan belirli oranlar-
da pay alabilmektedir. 
Miras bırakan kişi, 
kural olarak malvarlığı 
üzerinde dilediği gibi 
tasarruf edebilir ancak 
saklı paylı mirasçıların 
hakkına düşen saklı 
pay oranlarına karşılık 
kısma dokunamaz. 
Mirastan çıkarma ise 

saklı paylı mirasçının 
bu hakkına doğru-
dan müdahale anlamı 
taşımakta, mirasçılık 
sıfatını sona erdirmek-
tedir. 
Peki, mirastan çıkarma 
hangi sebeplerle söz 
konusu olabilir ve miras 
bırakan kişi bu iradesini 
nasıl açıklamalıdır? 
Yasal düzenlemelere 
göre mirasçı, miras 
bırakan kişiye veya 
onun yakınlarına karşı 
ağır bir suç işlemiş 
veya miras bırakana 
ya da miras bırakanın 
aile üyelerine karşı aile 
hukukundan doğan 
yükümlülüklerini 
önemli ölçüde yerine 
getirmemişse mirastan 
çıkartılabilir. Bu nokta-
da, ağır bir suçla kaste-
dilen şey, aile olmaktan 
kaynaklanan manevi 
hislerin yokluğunu 
gösteren ve miras 
bırakan kişiyi ağır bir 
şekilde inciten eylem-
lerdir. Bu ağır suçun 
teşebbüs halinde kalmış 
olması ihtimalinde dahi 
mirastan çıkarma söz 
konusu olabilecektir. 
Yine, miras bırakan 
kişinin yakınları ka-
vramı, sadece hısım ve 
akrabaları değil; miras 
bırakanın yakın ark-
adaşlarını da kapsamak-
tadır. Yani, miras bıra-
kanın bir dostuna karşı 
suç işlenmesi halinde 
de mirastan çıkarma 
mümkün olabilecektir.
Miras bırakan bu 
sayılan hal ve şart-
ların varlığı halinde, 
sağlığında düzenleye-
ceği bir miras sözleşme-
si veya vasiyetname 
ile mirastan çıkarma 
iradesini açıklayabil-
ir. Bu noktada, miras 
bırakanın bu iradesini 
açıkça göstermesi 
ve hatta somutlaştır-
ması, işlemin hukuki 
geçerliliği bakımından 
çok önemlidir. Aksi 
halde, mirastan çıkarma 
sebebinin varlığı ispat 
edilemez veya çıkarma 
sebebi belirtilmezse, 
mirastan çıkarma işlemi 
geçersiz kabul edile-
bilecektir. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

EVLATLIKTAN REDDETMEK 
MÜMKÜN MÜ?
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Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce 
başlatılan “Kadın 
dayanışmasıyla koyun 
yetiştiriciliği projesi” 
kapsamında Dalaman 
ilçesinde dağıtım töreni 
düzenlendi. 
Dalaman Belediyesi 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen törende 
“Birlikte üretiyoruz, 
birlikte başarıyoruz” 
sloganı ile 5 ilçeden 
100 kadın üreticiye 
1040 küçükbaş hayvan 

dağıtıldı. Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürü Barış 
Saylak, törende yaptığı 
konuşmada, koronavirüs 
salgını ile birlikte 
tarım ve hayvancılığın 
öneminin bir kez daha 
anlaşıldığına değindi. 
Tarımsal üretimin 
artırılması ve 
sürdürülebilir olması 
gerektiğini söyleyen 
İl Müdürü Saylak; 
“İl Müdürlüğü olarak 
üreticilerin yanında 
olmaya gayret ediyoruz. 

Devlet tüm imkanları il 
vatandaşımızın yanında. 
Muğla genelinde bin 
kadın üreticimize 10 bin 
koyun 400 koç dağıtım 
projesi kadınlarımız 
birlikte dayanışma içinde 
üretim yapsın diye ortaya 
çıktı. Projeyi hazırlayıp 
bakanlığımıza sunduk. 
Sayın Bakanımız ile 
görüştük. Bakanımız, 
‘bu proje için 5 milyon 
lira ayırın, Muğla’daki 
üreticilerimizi mutlu 
edin’ diye talimat verdi. 

2 yıl sürecek proje 
kapsamında Bodrum, 
Milas, Yatağan, 
Kavaklıdere, Ula, 
Marmaris ve Datça’da 
170 kadın üreticimize 
bin 700 koyun dağıtımı 
yaptık. Ortaca, Köyceğiz, 
Dalaman, Fethiye ve 
Seydikemer’deki 100 
kadın üreticimize 
bin koyun ve 40 
koç dağıtımı ile ilk 
etabı tamamlıyoruz. 
İnsanlarımızın kırsalda 
üretmesini desteklemek 

amacındayız.” ifadelerini 
kullandı. Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
çiftçilere hayırlı olmasını 
diledi. Destekten 
yararlanan kadın üretici 
Gülizar Koyuncu, 
“Bize bu imkanı 
sağlayan devletimize 
sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Hayvancılığı 
çoğaltacağız, 
koyunlarımızı 
üreteceğiz.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan “Kadın dayanışmasıyla koyun yetiştiriciliği 
projesi” kapsamında Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer’den 100 kadın üreticiye bin 
40 küçükbaş hayvan dağıtıldı. 

Ortaca Belediyesi, 
vatandaşlara daha iyi 
hizmet sunmak için araç 
filosunu genişletmeye 
devam ediyor. Belediye, 
aldığı 1 adet Greyderi 
araç filosuna ekledi.
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, 
meclis üyeleri ve birim 
müdürleri ile greyderi 
belediye önünde 
düzenlenen törenle 
teslim aldı. Belediyeden 
yapılan açıklamada; 
“İlçemizde daha kaliteli 

hizmetler yapabilmek, 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaç ve taleplerini 
karşılayabilmek 
amacıyla; Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in 
girişimleri sayesinde 

öz sermaye ile 
belediyemiz bünyesine 
kazandırdığımız 
greyderimizin 
anahtarını teslim aldık. 
İlçemize Hayırlı Olsun.” 
denildi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca Belediyesine greyder kazandırıldı
Ortaca Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç filosunu genişletmeye 
devam ediyor. Belediye, aldığı 1 adet Greyderi araç filosuna ekledi.

Ortaca Malmüdürü 
Nurcan Kutlar, 
Güneyege Haber 
gazetesi köşe yazarı genç 
girişimci Fizyoterapist 
Eda Akçabel’i ziyaret 
etti. Ortaca Malmüdürü 
Nurcan Kutlar 
beraberinde Ortaca 
Malmüdürlüğü Gelir 
Uzmanı Bülent Doğan 
ile birlikte genç girişimci 
Fizyoterapist Akçabel’i 
kliniğinde ziyaret ederek 
çalışmalarında başarılar 
diledi. Eda Akçabel; 
“Ziyaretleri ve destekleri 
için kendilerine teşekkür 
ederim.” dedi. M.Bozkır

Malmüdürü 
Kutlar’dan 

genç girişimci 
Akçabel’e ziyaret



Dünya hanedanlar 
tarafından yönetiliy-
or. Bunu anlamadan 
ve bilmeden Dünyada 
yaşananları anlamak 
mümkün değildir.  Ulus 
devletlerin büyük 
bölümü bu hanedan-
ların kontrolündedir. 
Hanedanları perdenin 
önünde asla göre-
mezsiniz. Şirketlerin ar-
kasında ve gizli yapıların 
içinde etkindirler. Bu 
yapılar ile de  Ulus 
Devletlerin kılcal damar-
larına kadar girer ve etki 
ederler. Bu devletlerin 
bağımsız hareket etmel-
eri asla ve kata mümkün 
değildir..
20. y.y   ile beraber 
dünya hakimiyeti MISIR 
HANEDANLIĞI ile 
BABİL HANEDAN-
LIĞI ORTAKLIĞI ile 
yönetildi… Bu gün ise 
bu ortaklığın bitip, bu 
hanedanların birbirlerine 
üstünlük sağlayıp, 
TEK DEVLET YAPISI 
ile DÜNYA HAKİMİ-
YETİ KURMA savaşına 
ve mücadelesine şahitlik 
ediyoruz… MISIR 
HANEDANLIĞI , ABD 
de masonik ve Siyonist 
yapılar ile gücü elinde 
bulundururken, BABİL 
HANEDANLIĞI ise İn-
giltere de  Kraliyet ailesi 
ile beraber hareket eden 
Eşkenaz Musevilerin 
etkisini görürürüz.. Bu 
iki hanedanlık ve yönet-

tikleri gizli yapılar ile 
Ulus devletleri kendile-
rine bağlamışlardır..
Bizans Devleti yıkıl-
masına rağmen BİZANS 
HANEDANLIĞI bile 
varlığını hala İstanbul 
ve Trabzon da  devam 
ettirmektedirler..
RUS ÇARLIĞI ise 
varlığını Avrupa da de-
vam ettirmektedirler..
Avrupa devletleri yapısı 
içinde yönetimde söz 
sahibi olan Kraliyet ve 
ailelerin varlığı herkesin 
malumudur… UKRAY-
NA ve RUSYA liderleri  
savaş öncesi verdikleri 
beyanatlar ile savaşa 
karşı olduklarını ve barış 
yanlısı diplomasi ile 
sorunları  çözme taraftarı 
olduklarını söylemeler-
ine rağmen 
SAVAŞ ÇIKTI… İki 
liderin de kendilerine 
verilen ROLLERİ 
OYNAMAKTAN BAŞ-
KA itiraz hakları yoktu. 
Verilen rolü oynamayan 
itiraz edenin görevde 
kalma şansı olamaz. Bu 
tüm dünya liderlerinin 
BİLDİĞİ SIRDIR. Rus – 
Ukrayna savaşı DİJİ-
TAL PARAYA geçmek 
için olmazsa olmaz bir 
savaştır.  
YENİ DÜNYA DÜZE-
NİNİN hem SINIR-
LARI hem de bu dünya 
düzeninde söz sahibi ola-
cak devletlerin ROLL-
ERİ BELLİ OLACAK-

TIR. Dikkat ederseniz 
Putin beyanatların da 
Dijital paraya geçmeyi 
düşünürüz diye açıklam-
ada bulundu. Yine EL 
SALVADOR devlet 
başkanı DÜNYADA İLK 
DİJİTAL PARA UYGU-
LAMASINA GEÇEN 
ÜLKE OLARAK ,ülke-
mize ziyarete geldiğinde 
ilginç bir cümle kullandı. 
“ Türkiye’nin yaktığı 
ateşi gördük ve destek 
olmaya geldik.” Yerim-
iz Türkiye’nin yanıdır 
dedi.. OĞUZ OĞUL-
LARI  yani TÜRK, 
TARİH SAHNESİNE 
GERİ DÖNÜYOR ve 
HAKİMİYETTE SÖZ 
SAHİBİ OLMAK İSTİ-
YOR… Dikkatle dünya 
gündemini takip eden 
gözler, Devlet başkan-
larının sözleri arasında 
gizlenmiş mesajları 
okuyup, ne demek iste-
diğimi anlayabilirler.. 
OĞUZLAR ile BABİL 
HANEDANLIĞI OR-
TAKLIĞI şu ana kadar 
ayrı rotada yol aldılar. 
TÜRK DEVLETLER 
TEŞKİLATININ 
KURULUŞU çok basit 
bir olay değil. Ülkemiz 
medyasında gerek-
tiği kadar yer almasa 
da Dünyada ciddi ses 
getiren bir hamle oldu. 
Ülkemiz ciddi YOL 
AYRIMINDA ve önünde 
bir çok risk ile birlikte 
büyük tarihi fırsatlar var. 
Türkiye ve TERCİHİ , “ 
YENİ DÜNYA DÜZENİ 
“ kurma çalışmaları üze-
rinde mücadele eden iki 

hanedanın mücadelesini 
ciddi etkileyecektir.. 
BABİL HANEDAN-
LIĞININ  güçlü ailel-
erinden “ROTHSCHİLD 
AİLESİ”  evlerinde aşçı 
olarak görev yapmış, 
eski bir çalışanları 
vasıtası ile 
EVDE TÜRKÇE 
KONUŞTUKLARINI 
tüm dünyaya sızdırdılar. 
Birkaç yıl içinde 
TÜRK OLDUKLA-
RINI SÖYLEMEYE 
BAŞLARLAR ise 
HİÇ ŞAŞIRMAMAK 
LAZIM…  İşin özü 
ve sözün kısası DÜN-
YA YENİ DÜZENİ, 
“YENİ DENGELER 
İLE KURULACAK… 
Sakın olaylara İDEOLO-
JİK ve 20 y.y. kalıp ve 
söylemleri ile bakmayın. 
Yeni dünya, yeni anlayış 
getiriyor. Ezber bozan 
davranışlar ve tutumlar 
sizi şaşırtabilir. 2022 
ve 2023 YILLARIN-
DA YAŞANACAK 
OLANLAR çok hızlı 
ve şaşırtıcı şekilde 
gelişecektir. HAZIR-
LIKLI OLUN.. Hem 
geçici sıkıntılar, hem de 
tarihi fırsatlar ile karşı 
karşıyayız. TÜRK MİL-
LETİ KÜLLERİNDEN 
DOĞACAKTIR. Bu sö-
zlerimi hamaset zanned-
enler sadece 2023 Eki-
mine kadar yaşanacaklar 
tek tek gerçekleşirken 
bu satırlarda yazanları 
hatırlasınlar derim… 
hayırlı haftalar 
diliyorum…

Sezgin Yıldırım

HANEDANLAR 
HALA AKTİF…
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Metin Ergun verdiği 
önergelerde; yönetmelik 
değişikliğinin, 
yönetmeliğin temel aldığı 
kanunun zeytinlikleri 
koruyucu hükümlerini 
aştığını ve daha önce 
benzer bir girişimin 
Danıştay tarafından 
durdurulduğu belirterek, 
bu düzenlemenin açıkça 
hukuka aykırı olduğunu 
ifade etti. Zeytinlik 
sahalarında madencilik 
çalışmalarına izin 
verilebilmesi için baz 
alınan “kamu yararı” 
ibaresinin oldukça 
belirsiz olduğunu ve 
açıklığa kavuşturulması 
gerektiğini vurgulayan 
Ergun, insan sağlığına 
yönelik risklerin 
azaltılmasında, doğaya 
ve ekosisteme verilen 
zararların önlenmesinde 
de kamu yararı olduğunu 
hatırlattı. İYİ Partili 
Ergun, ülkemizin ve 
dünyanın iklim krizinin 
olumsuz etkileriyle 
uğraştığını ve fosil 
yakıtlara dayalı enerji 
üretiminin ekonomik 
açıdan verimsiz, çevre 
açısından da oldukça 
zararlı olduğunu, küresel 
ısınmayı ve iklim 
krizini hızlandırdığına 
işaret etti. Ergun, 
zeytinlikleri ortadan 
kaldırma pahasına fosil 
yakıtlardan enerji üretme 
çabasının çok büyük 
riskler barındırdığını 
belirterek Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’e şu soruları 
yöneltti: 
1. Zikredilen yönetmelik 

değişikliği, 2013 yılında 
Danıştay’ın verdiği 
yürütmeyi durdurma 
kararı ortada iken ve 
normlar hiyerarşisine 
açıkça aykırılık teşkil 
ederken bu düzenlemenin 
hukuki dayanağı nedir? 
2. Söz konusu 
yönetmeliğin baz aldığı 
kamu yararı nedir? 
Hangi kriterlere göre 
zeytinliklerin madencilik 
faaliyetlerine açılmasına 
izin verilecektir?
3. Bu izinler verilirken 
ve zeytin alanlarında 
madencilik faaliyetleri 
gerçekleştirilirken 
ÇED raporları dikkate 
alınacak mıdır?
4. Bu yönetmelik 
değişikliğinin, Muğla 
ilimizin İkizköy 
mahallesindeki 
Akbelen mevkiinde 
yapılmak istenen 
madencilik faaliyetleri 
ile ilgili olarak 
devam eden davanın 
bilirkişi keşfinden 
gerçekleştirildiği iddia 
edilmektedir. Yönetmelik 
değişikliğinin, Akbelen 
mevkiindeki madencilik 
faaliyetlerinin önündeki 
hukuki engelleri aşmak 
için yapıldığı iddiası 
doğru mudur?
Zeytinliklerin 
madencilik faaliyetlerine 
açılabilmesi için Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın 
da dahil edildiği 
yönetmelik değişikliği 
ile alakalı olarak, 
zeytinciliğin adeta 
idam fermanı olduğunu 
iddia ederek Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli’ye ise şu 
soruları sordu:
1. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın ilgili 
yönetmelik değişikliğine 
ilişkin resmi görüşü 
nedir?
2. Bakanlığınız, böyle 
bir değişikliğin hayata 
geçmesi durumunda hem 
zeytinliklerin, hem de 
zeytinliklerin bulunduğu 
ormanlık alanlar 
konusunda karşılaşılacak 
risklerle ilgili olarak 
herhangi bir etki analizi 
yapmış mıdır? Böyle bir 
etki analizi yapıldıysa 
hangi bulgulara 
ulaşılmıştır.
3. Düzenlemede 
Bakanlığınızın 
sorumluluğuna bırakılan 
ve “zeytin sahasının 
taşınmasına ilişkin 
usul ve esaslar ile 
zeytin bahçesi tesis 
edilmesine ilişkin usul 
ve esaslar” belirlenirken, 
Bakanlığınız daha 
önce bu konuda verilen 
yargı kararlarına uygun 
hareket edecek midir?
4. Düzenlemede 
Bakanlığınızın 
sorumluluğuna bırakılan 
ve “zeytin sahasının 
taşınmasına ilişkin 
usul ve esaslar ile 
zeytin bahçesi tesis 
edilmesine ilişkin usul 
ve esaslar” belirlenirken, 
Bakanlığınız madencilik 
faaliyetine açılacak 
alanlarla ilgili olarak 
ÇED raporlarını dikkate 
alacak mıdır veya bu 
doğrultuda bir ÇED 
zorunluluğu talep edecek 
midir? - Bülten

İYİ Partili Ergun: “Zeytinlikleri 
Madenciliğe Açmak Zeytinliklerin 
ve Zeytinciliğin İdam Fermanıdır”

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından zeytinlikleri madencilik 
faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak Enerji 
Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
cevaplaması talebiyle peş peşe soru önergeleri verdi.

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 1 
Mart 2022 tarihinde 
‘Resmi Gazete’ de 
yayımlanan yönetmelik 
ile zeytin alanlarının 
maden sahası haline 
getirebilecek karar 
için hukuki yollara 
başvuracaklarını 
açıkladı. Başkan Gürün 
yaptığı açıklamada, 
“Türkiye’deki 
zeytinliklerin yüzde 
11,25’i Muğla’da. 
Bugüne kadar bu 
alanların korunması 
ve geliştirilmesi için 
özellikle imar ve 

çevre planlarını bu 
yönde yaptık. Şimdi 
bu yönetmelikle 
zeytinliklerimiz 
büyük tehlike 
yaşıyor. Bu tehlikeyi 
önlemek için hukuki 
mücadelemizi sonuna 
kadar sürdüreceğiz. 
Şu an Bakanlıklar 
tarafından Muğla’mızın 
yüzde 65’inde maden 
arama ruhsatı verilmiş 
durumda” dedi.
MUĞLA’NIN TARIM 

ALANLARININ 
YÜZDE 48,29’U 

ZEYTİNLİK
Muğla’nın ülkemizin en 
büyük zeytin üreticisi 

şehirlerinin başında 
geldiğini belirten 
Gürün, Türkiye’deki 
zeytin alanlarının 
yüzde 11,25’i, Ege 
Bölgesindeki zeytin 
alanlarının ise yüzde 
21,35’inin Muğla’da 
yer aldığını, 
Türkiye’deki 8 milyon 
891 bin 677 dekar 
olarak belirlenen zeytin 
alanlarının 1 milyon 
12 bin dekar gibi 
önemli bir kısmının da 
Muğla’da bulunduğunu 
açıkladı. Zeytinin 
Muğla tarihi ve geçimi 
için büyük önem 
taşıdığını vurgulayan 

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, “Zeytin 
sadece bir meyve değil, 
tarihi anlamları ve 
kültürel özellikleriyle 
Muğla’mızın büyük 
bir sembolü. Zeytin 
o kadar önem taşıyor 
ki şehrimizdeki tarım 
alanlarının yüzde 
48,29’u zeytinliktir. 
Muğla’mızın korunması, 
yeşil ve mavinin iç 
içe geçtiği kentimizin 
bu güzelliklerinin 
geliştirilerek muhafaza 
edilmesi için 
çabalarımız sürecek” 
dedi. - İHA

Başkan Gürün: “Zeytinlik alanlarımızı koruyacağız”
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Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı (TGA) Ürün 
Pazarlama Direktörü 
Ceylan Şensoy, 
Ajansın ülkemizin, 
ilimizin ve Köyceğiz 
Ortaca Dalaman 
destinasyonunun 
tanıtımı konusundaki 
çalışmalarla ilgili sunum 
gerçekleştirdi. Köyceğiz 
Ortaca ve Dalaman 
destinasyonunun 
kültür, spor, sağlık, 
agro turizmi ve eko 
turizm altyapısının 
mevcut olduğunu 
belirten Muğla Valisi 
Orhan Tavlı “Yapılacak 
çalışmalar için yeterli 
kaynağımız var. 

Turizm destinasyonunu 
bir bütün olarak 
ele alarak alternatif 
turizm altyapısının 
güçlendirilmesi ve etkin 
tanıtımının yapılması 
için ortak akıl ve işbirliği 
içinde hazırlanacak 
projelerle ilerleyeceğiz” 
dedi. Köyceğiz gölünden 
dalyan sahiline yürüyüş, 
koşu ve bisiklet rotası 
oluşturulması projesinin 
yanında deneyim 
rotaları konusunda 
çalışmalara ağırlık 
verildiğini vurgulayan 
Vali Orhan Tavlı “Antik 
kentlerde ve ören 
yerlerinde devam eden 
çalışmaların Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca ve 

Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığınca 
desteklenmeye devam 
edeceğini ifade etti. 
Yöresel festival 
çalışmalarının da 
değerlendirildiği 
toplantıda Bal ve 
Narenciye Festivali ile 
ilgili çalışmaların devam 
etmesi ve Köyceğiz 
balı ile ilgili deneyim 
rotası oluşturulması 
için çalışma 
yapılması, Köyceğiz 
gölündeki kano, kürek 
gibi motorsuz su 
sporlarının altyapısının 
güçlendirilmesi 
kararlaştırıldı.
- İHA

KÖYCEĞİZ ORTACA DALAMAN 
Destinasyonundaki Çalışmalar Değerlendirildi

Bakan Kurum cevabında, 
“Çevreye uyumlu doğal 
malzeme ve materyaller 
kullanılacağından ve 
koruma bazlı çalışmalar 
yürütüleceğinden dolayı, 
projenin dalyan kanalı 
kenarında bulunan 
sazlıkları yok etmesi 
veya kanalın mevcut 
doğal görünümünü 
kaybetmesi mümkün 
değildir” dedi. Dalyan 
Kıyı Düzenlemesi 
çalışmaları hakkında 
yapılan eleştiri ve 
soru önergesi üzerine 
açıklama yapan Bakan 
Murat Kurum, turizm 
açısından oldukça 
değerli olan bu alanın 
doğal güzelliklerinin 
korunarak, kıyı 
şeridinde yer alan  yolu 
ve iskelelerin bakımsız 
ve eski görüntüsünün 
çevreye uyumlu 
sürdürülebilir ve doğal 
malzemeler kullanılmak 
yenilenmesi ihtiyacı hasıl 
olduğu belirtilen cevapta; 
“Proje ile; Köyceğiz 
- Dalyan Özel Çevre 
Koruma Bölgesi sınırları 
içerisinde yer alan Muğla 
İli Ortaca İlçesi Dalyan 
Mahallesi’nde, deniz 
ve göl arasını birbirine 
bağlayan Dalyan Kanalı 
paralelinde devam eden 

yollarının ve iskelenin, 
sürdürülebilir ve ekolojik 
malzemelerle doğal 
yapıya zarar vermeden 
yenilenerek, bölgeye 
gelen ziyaretçilerin 
ihtiyaçlarının 
karşılanması ve yerel 
turizmin desteklenmesi 
adına yöreye ve 
dokuya uygun özgün 
iyileştirmelerin yapılması 
amaçlanmaktadır. 
Proje alanının çevreye 
uyumlu doğal malzeme 
ve materyaller 
kullanılarak, görsel 
anlamda alanın peyzajına 
uygun, koruma bazlı 
kullanım olanaklarına 
önem veren faaliyet 
alanlarının düzenlenerek 
sürdürülebilir bir şekilde 
yeniden tasarlanması 
ve oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda, Bakanlığımız 
ile Ortaca Belediye 
Başkanlığı arasında 
“Dalyan Muğla/Ortaca) 
Kanalı Kıyı Düzenlemesi 
Yapım İşi” mali katkı 
protokolü imzalanmıştır.  
Bahse konu proje 
kapsamında faaliyet 
alanlarının düzenlenerek 
sürdürülebilir bir şekilde 
yeniden tasarlanması 
ve oluşturulması 
aşamalarında, 

kamuoyunda oluşturulan 
algının aksine tamamen 
çevreye uyumlu doğal 
malzeme ve materyaller 
kullanılacağından ve 
koruma bazlı çalışmalar 
yürütüleceğinden dolayı, 
projenin dalyan kanalı 
kenarında bulunan 
sazlıkları yok etmesi 
veya kanalın mevcut 
doğal görünümünü 
kaybetmesi mümkün 
değildir. 19.07.2012 
tarihli ve 28358 sayılı 
Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Korunan 
Alanların Tespit, Tescil 
ve Onayına İlişkin 

Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelik” ve 
01.03.2013 tarihli ve 2116 
sayılı Bakanlık Makamı 
Oluru ile onaylanan 
“Doğal Sit Alanlarının 
Değerlendirilmesine 
İlişkin Teknik Esaslar” 
kapsamında hazırlanan 
Teknik Şartnameler 
doğrultusunda Muğla 
ilinde mevcut olan bütün 
doğal sit alanlarında 
ve tüm Türkiye 
genelinde potansiyel 
doğal sit alanların sahip 
olduğu biyo-ekolojik 
(flora, fauna, lıabitat), 
jeolojik, hidrojeolojik 
ve jeomorfolojik 

değerlerin belirlenmesi 
ve önerilerin ortaya 
konulması amacıyla dört 
mevsimi kapsayacak 
şekilde “Ekolojik Temelli 
Bilimsel Araştırma 
Projeleri” yapılmış ve 
soru önergesinde bahsi 
geçen alan mevcutta 
herhangi bir doğal sit 
olmayıp Potansiyel 
Doğal Sit Alanlarının 
Ekolojik Temelli Bilimsel 
Araştırma Projesi 
kapsamında çalışılmış 
bir alan olup, tescil 
aşamasında idari süreci 
devam etmektedir.” 
ifadelerine yer verdi. 
- İHA

Bakan Kurum: Dalyan’da Çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılacak
Dalyan’da Ortaca Belediyesi tarafından başlatılan-Dalyan Kıyı Düzenlemesi çalışmaları hakkında gelen eleştiri ve soru 
önergesi üzerine  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yazılı açıklama yaptı.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi ve destinasyonun tanıtımının artırılması 
amacıyla kurulan “Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Turizm 
Destinasyonu Yürütme Kurulu” toplantısı Muğla Valisi Orhan 
Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Ortaca’da, Vatandaşla 
Buluşma Toplantıları 
kapsamında Ticaret 
Odası Toplantı 
Salonunda Şubat Ayı 
Muhtarlar Toplantısı 
yapıldı. 
Toplantıya İlçe 
Kaymakamı Meral Uçar, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima, İlçe 
Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, İlçe 
Müftüsü Mahmut 
Atıcı, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Okan 
Bilgiç, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Kavak, 
İlçe Sağlık Müdürü 
Ayşe Binol Akdağ, 
Yazı İşleri müdürü 
Ahmet Ocak, Sosyal 

Yardımlaşma Dayanışma 
Vakfı Müdürü Hanife 
Durak, Köyceğiz 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Abdullah 
Gümüş ile ilçedeki 
mahalle muhtarları 
katıldı. Toplantıda, 
mahalle muhtarlarının, 
mahalleleri ile ilgili 
talepleri başta olmak 
üzere mahallelerdeki 
sorunlar ve çözüm 
önerileri görüşüldü. 
Muhtarlar toplantısı 
sonrası Köyceğiz 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürlüğünce 
hazırlanan sunum 
izlendi ve müdürlüğün 
hizmetleri ile ilgili bilgi 
verildi. - Mehmet Bozkır

Ortaca’da Şubat ayı 
muhtarlar toplantısı yapıldı

Resmi İlan Fiyat 
Tarifesinin Tespitine 
Dair Cumhurbaşkanı 
Kararı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 
Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü 
Rıdvan Duran, 
Resmi İlan Fiyat 
Tarifesinin Tespitine 
Dair Cumhurbaşkanı 
Kararı’nın 
Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının 
ardından 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a , 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Prof. 
Dr. Fahrettin Altun’a 
ve Basın İlan Kurumu 
Genel Kuruluna 
teşekkür etti. Konuya 
ilişkin bir mesaj 
yayınlayan Basın İlan 
Kurumu Genel Müdürü 
Rıdvan Duran, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde 
Devletimizin atmış 
olduğu kararlı 
adımlarla başarılı 
bir mücadele örneği 
sergilediğimiz bu zor 
dönemde gazeteler 
ve gazete çalışanları 
için çok sayıda destek 
paketi hazırlayarak, 
sektörün nefes almasını 
sağladık. Genel 
Kurulumuz tarafından 

teklif edilen resmi 
ilan fiyat tarifesinin 
kabulüne ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı 
da Resmi Gazete’de 
yayınlandı. Resmi 
ilan fiyat tarifesi, 50 
bin adedin altındaki 
gazeteler için 35 TL’ye 
diğer gazeteler için ise 
63 TL’ye yükseltildi. 
Fiyat tarifesinin bu 
derece artırılması; 
Cumhurbaşkanımızın 
başta yerel basınımız 
olmak üzere basın 
sektörünün özgür 
olmasına ve de 
demokrasinin ana 
unsurlarından 
olan basınımızın 
gelişmesine verdiği 
desteği göstermektedir. 
Yeni resmi ilan 
fiyat tarifesinin 
sektörümüze hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
dedi. - Bülten

BIK Genel Müdürü Duran’dan 
Basın Sektörü Adına Teşekkür

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, yaşanan 
orman yangınlarının 
ardından mağdur olan 
arı yetiştiricilerine 
destek vermeye devam 
ediyor. Bu kapsamda 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2021 yılı 
Temmuz ve Ağustos 
aylarında meydana gelen 
orman yangınlarından 
etkilenen arı 
yetiştiricilerine ek gelir 
sağlamak ve diğer arı 
ürünlerinin üretiminin 
teşvik edilmesi için 
polen tuzaklı kovan 
tabanı desteklemesi 
yapıldı. Küresel 
ısınmadan dolayı 2 yıldır 

çam balı alınamayan ve 
yangınlarla birlikte çam 
balı üretiminin oldukça 
düşmesiyle zor durumda 
kalan arı yetiştiricileri 
için Büyükşehir 
Belediyesi, Marmaris’in 
Osmaniye, Bayır, Turgut, 
Turunç mahallelerinde 
29 arıcıya polen tuzaklı 
kovan tabanı dağıttı.  Arı 
üretiminin arttırılması 
ve bölge ekonomisine 
katkı sağlamayı 
hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, desteklemeler 
ile arıcıların polen 
üretiminin çoğaltarak 
eski üretimin tekrar 
sağlanmasını amaçlıyor.
- İHA

Yangın mağduru arıcılara destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris 
ilçesinin Osmaniye, Bayır, Turgut ve 
Turunç Mahallelerinde faaliyet gösteren 
ve yangınlardan etkilenen 29 arıcıya polen 
tuzaklı kovan tabanı desteklemesi yaptı.  
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YENİ ŞUBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ...

Yaz-kış önemli turizm 
destinasyonlarına sahip 
Muğla, kış aylarında 
da günübirlik gezi 
rotaları ile özellikle 
doğaseverlerin ilgisini 
çekiyor. Kış aylarında 
yoğun kar yağışı ile 
dikkat çeken Kavaklıdere 
Göktepe ve Köyceğiz 
Sandras dağları her hafta 
sonu yüzlerce konuk 
ağırlıyor. Köyceğiz’e 
25 kilometre uzaklıkta 
bulunan, Denizli ile 

sınır komşusu Sandras 
Dağındaki bin 750 metre 
yükseklikteki Gökçeova 
Göleti, kış aylarında 
buz tutarak donuyor. 
Aydın, Denizli, Antalya 
ve Muğla’dan çok 
sayıda dağcılık kulübü 
donan göl üzerinde 
yürüyüş yaparken, 
2 bin 295 metre 
yükseklikteki Çiçek 
Baba Dağı zirvesine 
yürüyüş yapıyorlar. 
Yaz aylarında çevresi 

çam ağaçları ile kaplı, 
eşsiz doğa manzarası ile 
doğaseverlerin çadırlar 
ile piknik yaptığı 
Gökçeova Göleti ve 
Çiçek Bağa Dağı’na 
hafta sonu Muğla’dan 
4, Denizli’den 5 ve 
Antalya’dan 5 dağcı 
Çicekbaba zirve tırmanışı 
gerçekleştirdi. Köyceğiz 
Ağla Mahallesi’nden 4 
kilometre sonra yolların 
karla kaplı olduğu 
Gökçeova Göletine 

kadar 8 kilometre, 
Çiçekbaba dağı zirvesine 
kadar 14 km yürüyüş 
gerçekleştirdi. Antalya 
Beydağları Dağcılık ve 
Doğa Sporları Kulübü 
kurucu üyelerinden 
Cemal Ertugay, “Dağlar 
bizim için bir yaşam 
biçimi desem abartı 
olmaz. Dağlarsız 
yapamıyoruz. Burada 
değişik illerden dostları 
tanıyoruz. Sosyal 
olarak en büyük katkısı 

bu. Burada kendi 
egolarından arınmış 
olarak görüyoruz 
biz kendimizi” dedi. 
Muğla Dağcılık Kulübü 
üyelerinden Fikret 
İrez de, “Geçen hafta 
da gelmiştik buraya. 
Buradaki güzellikleri 
paylaşmıştık. Sağ 
olsunlar diğer illerden 
de doğasever arkadaşlar 
buraya geldi. İyi 
ki gelmişiz, iyi ki 
buradayız” dedi. - İHA

Muğla’nın saklı kalmış yeryüzü cenneti ‘Gökçeova Göleti’ 
Köyceğiz ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve bin 750 metre yükseklikteki Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova 
Göleti, yaz aylarında piknikçilerin, kış aylarında ise doğaseverlerin akınına uğruyor  

UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde yer 
alan Kaunos Antik 
Kenti’ni dünyaya 
tanıtmak amacıyla 
Muğla Valiliğince hayata 
geçirilen Uluslararası 
1. Kaunos Spor 
Oyunları için toplantı 
düzenlendi. Köyceğiz’de 
Muğla Valiliği 
Başkanlığında, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
Uluslararası 1. Kaunos 
Spor Oyunları toplantısı, 
Köyceğiz Kulak Mesire 
Kamp alanında yapıldı. 
Gerçekleştirilmesi 
planlanan spor oyunları 
ile tarihi milattan 
önce 10. yüzyıla kadar 
dayanan Kaunos 
Antik Kenti’nin ve 
en uzun sahile sahip 
ünvanlı İztuzu Plajı’nın 
dünyaya tanıtılması 
amaçlanıyor. Bölgenin 
spor organizasyonlarına 

olan elverişliliğinin 
gösterilmesi ve bu 
kapsamda alternatif 
bir turizm hareketi 
başlatmak amacıyla 
Uluslararası 1. 
Kaunos Spor Oyunları 
5-8 Mayıs 2022 
tarihlerinde Köyceğiz, 
Ortaca ve Dalaman 
ilçelerinde 3 branşta 
gerçekleştirilecek. 
Dünya genelindeki tüm 
sporculara açık şekilde 
gerçekleştirilecek olan 
spor oyunları için 
düzenlenen toplantıda ise 
tenis oyunları, bisiklet 
yarışları gibi birçok spor 
müsabakası ile müzik 
etkinlikleri konuları 
görüşüldü. 
Spor Turizmi 
toplantısında etkinliğin 
sonunda kazanan 
sporcuların ödüllerinin 
Kaunos Antik Kenti’nde 
verilmesi kararlaştırıldı.
- Berkay Göcekli

Kaunos Spor Oyunları 
için geri sayım başladı


