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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

SERVİCAL SPON-
DİLOZ(BOYUN 
KİREÇLEMESİ)

2’de

AMACIMIZ ENGELLİ ÇOCUKLARIN HAKLARINI 
DAHA YÜKSEK SESLE DUYURMAK

Avrupa Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Eylem Tan:

Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan, Avrupa Özel Özel Eğitim 
Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına seçildi.
Özel Özel Eğitim Dernekleri 
Federasyonu Genel Kurulu, 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
81 il başkanının katıldığı 
organizasyonda Türkiye’deki 
özel eğitim uygulamaları 
değerlendirildi. Genel 
kurulda, üç federasyon, 
konfederasyon çatısı altında 
birleşti.Konfederasyon 
Genel Başkanlığına Yunus 
Kılıç seçildi. Avrupa Özel 
Özel Eğitim Dernekleri 

Federasyonu Genel 
Başkanlığına Eylem Tan, 
Anadolu Özel Özel Eğitim 
Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanlığına ise Umut 
Başoğlu seçildi.
Genel Kurulda, 
konfederasyon çatısı altında 
önemli çalışmalara imza 
atılmasının hedeflendiğine 
vurgu yapıldı. Avrupa Özel 
Özel Eğitim Dernekleri 
Federasyonu Genel 

Başkanı Eylem Tan, 
konfederasyon ile ilgili 
yaptığı değerlendirmede 
teşkilatlanma yapısı 
planlandıktan sonra hızlı 
şekilde ciddi çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. 
Amaçlarının engelli 
çocukların haklarını daha 
yüksek sesle duyurmak 
olduğunu vurgulayan Tan, 
“Birlikte kol kola güzel işler 
yapacağımızı düşünüyorum. 

Bizim amacımız engelli 
çocuklarımızın haklarını 
daha yüksek sesle 
duyurmak. Biz gittiğimiz 
her makamda son yıllarda 
ciddi anlamda başarılar ile 
döndük. Konfederasyon 
olduğumuzda çok güzel işler 
yapacağımıza inanıyorum. 
Engelli çocuklarımızın  
haklarını daha yüksek 
sesle duyurmaya devam 
edeceğiz.” dedi. -4

Ortacalı öğrenciler Çanakkale’de ecdadının izinde
Ortaca Belediyesi öğrencilere yönelik Çanakkale turu düzenledi. Çanakkale Zaferi’ni 
yazıldığı toprakları görme şansı yakalayan öğrenciler gezi sırasında duygusal anlar yaşadı.

1. Dünya Savaşı’nın en 
önemli cephelerinden 
olan ve Türk Milleti’nin 
tarihe altın harflerle 
yazdığı destanı ilçedeki 
öğrencilerin yerinde 
görmelerini ve o havayı 
solumalarını istediklerini 

ifade eden Ortaca 
Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir; 
”Çanakkale bir 
destandır. Geleceğimiz, 
yarınlarımız olan 
öğrencilerimizin 

atalarının yazdığı bu 
destanı hissetmeleri, 
o ruhu anlamaları çok 
önemli. Belediye 
olarak öğrencilerimizin 
bu ruhu yaşamalarını 
ve şanlı tarihimizi 
öğrenmelerini istedik. 

İnşallah bundan sonrada 
turlarımız devam 
edecek.” dedi. Gezi 
kapsamında Çanakkale 
Şehitliği’ni ve savaşın 
yaşandığı alanları gezen 
öğrenciler duygu dolu 
anlar yaşadı. -3

Sarıgerme’de 
uçurtma şenliği
Ortaca Belediyesi 
Sarıgerme Günübirlik 
tesislerinde Uçurtma 
ve Bahar Şenliği 
düzenlendi. Etkinlikte 

7’den 70’e her yaş 
grubunun uçurduğu 
uçurtmalar ile 
Sarıgerme gökyüzü 
renklendi. -5

‘Trafik 
Güvenliği Günü 

ve Haftası’ 
etkinliği

Ortaca’da Karayolları 
Trafik Güvenliği Günü 
ve Trafik Haftası 
etkinlikleri 
çerçevesinde etkinlik 
gerçekleştirildi. -2

Ortaca İlçe 
Milli Eğitim 

Müdürü Topçu, 
göreve başladı

Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine 
atanan Bayram Topçu, 
görevine başladı. -2

Turizm Danışma Bürosu 
yetkilileri tarafından 
Ortaca-Dalyan yolu üzeri 
sanayi sitesi bölgesinde 
tur otobüslerine denetim 
yapıldı. -2

Tur otobüsleri
denetlendi

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
hayvan hırsızlığı ve 
yasa dışı hayvan nakline 
karşı denetimlerini 
sürdürürken, Köyceğiz yol 
kontrolünde kaçak kesim 
yapılmış 9 adet küçükbaş 
havyan ele geçirdi. -3

Kaçak kesim hayvan eti yakalandı



Her suç için son 
pişmanlık fayda etmese 
de ceza hukukunda 
“etkin pişmanlık” 
kapsamında pişman-
lığın fayda ettiği bazı 
haller söz konusudur.  
Etkin pişmanlık; 
5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 168. 
maddesinde genel 
olarak düzenlenmekte 
olup failin suç işledik-
ten sonra pişmanlık 
göstermesi halinde 
cezasının azaltılması 
veya tamamen ortadan 
kaldırılmasına imkan 
veren bir düzenlemedir. 
Ancak her suç için etkin 
pişmanlıktan faydalan-
mak mümkün olmayıp 
yalnızca kanunda özel 
olarak belirtilen suçlar 
için etkin pişmanlık 
hükümleri uygulanabil-
ir. Peki hangi suçlar 
bakımından etkin 
pişmanlık hükümleri 
uygulanabilir; etkin 
pişmanlık ne demek, 
fail pişman olduğunu 
nasıl göstermeli? Bu 
haftaki yazımızda da et-
kin pişmanlık konusuna 
değineceğiz.
Öncelikle ifade etmek 
gerekir ki; Türk Ceza 
Kanununda etkin 
pişmanlıktan faydal-
anabilmek için failin 
soruşturma veya 
kovuşturma evresinde 
suç ortaklarını, suça 
yardım edenleri, 
azmettirenleri savcılığa 
veya mahkemeye 
bildirerek suçun or-
taya çıkmasını ve suç 
faillerinin cezaland-
ırılmasını sağlaması 
gerekmektedir. Bunun 
dışında failin etkin 
pişmanlıktan faydalan-
masını sağlayacak bir 
diğer yöntem ise failin 
işlediği suç nedeniyle 
mağdurun uğradığı 
zararı aynen geri vere-
rek veya tazmin ederek 
gidermesidir.
Yukarıda belirtildiği 

gibi, her suç türü için 
etkin pişmanlık hüküm-
lerinin uygulanması 
mümkün değildir. Fail, 
pişman olarak diğer suç 
ortaklarının yakalan-
masını sağlamış veya 
suç yüzünden mağdu-
run zararını gidermiş 
olsa bile işlediği suç 
bakımından etkin 
pişmanlık hükümleri 
uygulanabileceğine 
dair bir düzenleme 
yoksa, ceza indirimi de 
yapılamayacaktır. Etkin 
pişmanlığın uygu-
landığı suç türlerin-
den bazıları şöyle 
sıralanabilir:
•Hırsızlık
•Güveni kötüye kul-
lanma
•Yağma
•Mala zarar verme
•İftira
•Başkasına ait banka 
veya kredi kartının 
kötüye kullanılması 
•Hileli ve taksirli iflas
•Örgüt kurma, örgüt 
yöneticiliği veya 
üyeliği
•Dolandırıcılık
•Uyuşturucu ve uyarıcı 
madde ticareti
•Zimmet, 
•Rüşvet,
•Kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma
•Kullanmak için 
uyuşturucu satın alma, 
satma, kabul etme, 
uyuşturucu madde bu-
lundurma ve kullanmak
Görüleceği üzere, etkin 
pişmanlık düzenleme-
si, hem suçun aydın-
latılması hem tespit 
edilemeyen faillerin 
yakalanarak cezaland-
ırılması hem de aktif 
ve iradi hareketlerle 
pişmanlığını belirten 
failin duruma göre hiç 
cezalandırılmayarak 
veya cezasında indi-
rim yapılarak bir nevi 
ödüllendirildiği bir ceza 
hukuku kurumudur. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

CEZA YARGILAMASINDA 
ETKİN PİŞMANLIK 
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Ortaca Belediyesinin 
düzenlediği, Ortaca 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün koordine 
ettiği Çanakkale 
Şehitliği gezisi Milli 
Eğitim Müdürlüğünün 
belirlediği 250 
öğrencinin katılımı 
ile başladı. 6-7 Mayıs 

tarihlerinde gerçekleşen 
Çanakkale turunda, 
Çanakkale şehitlikleri 
ve müzeler rehberler 
eşliğinde gezildi. 1. 
Dünya Savaşı’nın en 
önemli cephelerinden 
olan ve Türk Milleti’nin 
tarihe altın harflerle 
yazdığı destanı ilçedeki 

öğrencilerin yerinde 
görmelerini ve o 
havayı solumalarını 
istediklerini ifade eden 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 
”Çanakkale bir 
destandır. Geleceğimiz, 
yarınlarımız olan 
öğrencilerimizin 

atalarının yazdığı bu 
destanı hissetmeleri, 
o ruhu anlamaları çok 
önemli. Belediye olarak 
öğrencilerimizin bu ruhu 
yaşamalarını ve şanlı 
tarihimizi öğrenmelerini 
istedik. İnşallah bundan 
sonrada turlarımız 
devam edecek.” dedi. 

Gezi kapsamında 
Çanakkale Şehitliği’ni 
ve savaşın yaşandığı 
alanları gezen öğrenciler 
duygu dolu anlar yaşadı. 
Öğrenciler kendilerine 
bu imkânı veren Başkan 
Alim Uzundemir’e 
teşekkür etti. 
- Berkay Göcekli

Ortacalı öğrenciler 
Çanakkale’de ecdadının izinde
Ortaca Belediyesi öğrencilere yönelik Çanakkale turu düzenledi. Çanakkale Zaferi’ni yazıldığı toprakları görme şansı 
yakalayan öğrenciler gezi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Başkan Uzundemir’den 
Anneler Günü ziyareti

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
2. El Pazarında ve 
Sarıgerme Günübirlik 
Belediye tesislerinde 
düzenlenen 1. Uçurta 
Ve Bahar Şenliği 
programında 8 
Mayıs Anneler Günü 
dolayısıyla tüm 
annelere çiçek dağıttı, 
Anneler Gününü 
kutladı.
Şenliğe katılan 
katılımcılar Ortaca 
Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir ile 
sohbet ederek, istek ve 
önerilerini sundular.
Her iki etkinliğe de 
yoğun bir katılımın 
olduğunu gören Başkan 
Uzundemir; “Hayat 
yolculuğumuzun en 
başından beri bizleri 
besleyen, üzerimizden 
duayı eksik etmeyen, 
bizler için her zaman 
endişelenen en büyük 
varlığımız olan 
annelerimizin Anneler 
Günü kutlu olsun” dedi.
- Berkay Göcekli

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri hayvan 
hırsızlığı ve yasa 
dışı hayvan nakline 
karşı denetimlerini 
sürdürürken, Köyceğiz 
yol kontrolünde 
kaçak kesim yapılmış 
9 adet küçükbaş 
havyan ele geçirdi. 
Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
yol kontrollerini 
sıklaştıran ekipler 
Köyceğiz Döğüşbelen 
Yol kontrol noktasında 
durdurulan bir araçta 
kontrol yaptı. İ.A. 

isimli şahsın kullandığı 
kamyonette belgesiz 9 
adet kesilmiş küçükbaş 
hayvan tespit edildi. 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
ekipleri tarafından İ.A. 
isimli şahsa idari para 
cezası uygulanırken, 
ele geçirilen küçükbaş 
hayvan etleri imha 
edildi. - İHA

Kaçak kesim havyan eti yakalandı

Kışın yapraklarını 
döküp, yaz ayları 
ile birlikte yeşile 
bürünen sığla ağaçları 
görenleri mest ediyor. 
Türkiye’de en çok 
Köyceğiz, Marmaris, 
Dalaman, Fethiye’de 
bulunan ve 300 yıla 
kadar yaşayabilen sığla 
ağaçlarından yağ 
üretimi yapılıyor. Mide 
ülseri tedavisinde 
ağırlıklı olarak 

kullanılan ve toplanması 
yasak olan sığla 
yağının Orman İşletme 
Müdürlükleri tarafından 
zaman zaman üretimi 
yapılıyor. Kabuklarının 
yakıldığında güzel koku 
vermesi nedeniyle 
tütsü olarak 
kullanılabilen sığla 
ağaçları amatör 
fotoğrafçıların da gözdesi 
oldu. Yaz günlerinde 
serin ve temiz havası 

nedeniyle vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi 
gören Toparlar Mahallesi 
Kazancı Piknik 
Alanı’nda bolca bulunan 
sığla ağaçları amatör 
fotoğrafçılar içi doğal 
fon oluşturuyor. Anı 
ölümsüzleştirmek isteyen 
vatandaşlar ağaçların 
önünde fotoğraflar 
çekilerek sosyal medya 
hesaplarından 
paylaşıyor. - İHA

Sığla ağaçları yeşile büründü
Köyceğiz’de bulunan günlük olarak da bilinen sığla ağaçları yaz 
aylarının gelmesi ile yeşil örtüsüne kavuştu. 

Zayi 
İş yerime ait A 6151-6500 arası 7 cilt adisyon 

fişim kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Baki Uğur Akyol - 

TC. Kimlik No: 30082429390  
Vergi no: 8850302663 - Ortaca Mal Müd. 
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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

2

Omurgalar arasında-
ki disklerin ve faset 
eklemler arasındaki 
eklem kıkırdaklarının 
yıpranıp dejenere 
olmasıyla ortaya çıkan 
bir hastalıktır.Omur-
lara fazla yük binmesi 
sonucu oluşur.
Yaşa bağlı görülen 
bu değişikliklere 60 
yaş üstünde sıklıkla 
rastlamak mümkündür.
Masa başı postürde 
çalışanlarda,stresli 
kişilerde,omurgasında 
skolyoz,düzleşme gibi 
mekanik bozukluğu 
olanlarda daha sık 

görülür.
Ayrıca; Kilolu olan ve 
egzersiz yapmayanlar-
da. Ağır yük kaldırmayı 
ve çok eğilmeyi gerek-
tiren işlerde çalışanlar-
da. Yıllar önce boyun 
yaralanması ya da 
ameliyat geçirmişlerde.
Servical disk fıtığı veya 
artrit hastalığı olanlarda 
da gözlenebilir.
Proloterapi,lokal ozon 
enjeksiyonu,nöral 
terapi,fizik tedavi ve 
egzersiz gibi yöntem-
lerle tedavi edilebilir.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

SERVİCAL SPONDİLOZ
(BOYUN KİREÇLEMESİ)

Zayi 
İş yerime ait 1 cilt fatura A 56951-57000 arası, 
1 cilt parakende satış fişi A 38751-38800 arası, 

1 cilt fatura A 72001-72050 arası, 
1 cilt fatura A1 4551-4600 arası, 

6 cilt parakende satış fişi A1 1101-1400 arası, 
2 cilt fatura A1 9001-9100 arası, 
5 cilt fatura A1 6601-6850 arası, 

2 cilt parakende satış fişi A1 1551-1650 arası, 
1 cilt fatura A1 15301-15350 arası 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Vasfettin Şalk  

TC. Kimlik No: 42794067470 - Ortaca Mal Müd. 

Zayi 
Göcek Liman Başkanlığına kayıtlı SUDE 2001 
isimli teknemin (yolcu motoru) bağlama kütüğü 

ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Barış Şengül-Ali Şengül-Sultan Şengül

Sezgisel beslenme; 
kişinin fizyolojik olarak 
verdiği açlık-tokluk 
sinyallerini dinleyerek 
ve bu sinyallere uyum 
sağlayarak gerçekleştird-
iği yemek yeme 
davranışıdır.
Bu beslenme tarzı 
kişiye ne zaman yemesi 
gerektiğini ve ne yemesi 
gerektiğini söylemez. 
Kişi kendi açlığı ve 
tokluğu konusunda en iyi 
bilgiye kendisi sahiptir. 
Buradaki amaç; kişinin 
aç iken yemek yemesi, 
aç olmadığı zamanlar-
da da duygusal açlık 
duyarak yemek yemesini 
önlemektir.

Sezgisel Yeme Tarihçesi
Sezgisel Yeme terimi ilk 
kez 1995 yılında Tribole 
ve Resche tarafından 
yazılmış bir kitapla orta-
ya çıkmıştır.
Sezgisel Beslenmenin 
Dayandığı İlkeler
•Diyet zihniyetini red-
detmek: Sezgisel yeme 
katı diyetleri reddedip 
vücudunuz için sağlıklı 
olmayı hedefler.
•Açlık hissini sevmek: 
Açlık durumunuzu 
hissedin. Onlara sağlıklı 
besleyerek yanıt verin.
•Yiyeceklerle barışmak: 
Yemeklere karşı bakış 
açınızı değiştirin. Yeme-
kler iyi ya da kötü değil.

•Doyduğunuzu hisset-
mek: Tokluk sinyaller-
inizi keşfedin. Öğün-
lerinizi yavaş yemek bu 
konuda size fayda sağlar.
•Yemek yemekten keyif 
alın.
•Duygularınızla başa 
çıkmak için besinleri 
kullanmayın: Aslında 
duygusal yeme duygu-
larınızla başa çıkmak 
için başvurduğunuz yol. 
Duygusal tatmin yiye-
ceklere başvurmak için 
sevdiğiniz aktivitelere 
yönelin.
•Vücudunuza saygı 
duyun: Bedeninizle 
ilgili olumsuz düşüncel-
eri bırakın. Onu sevip 
görünüşünüzle barışın.
•Yemek polisine meydan 
okuyun: Kafanızın 
içinde hep şu düşünce 
vardır. Çikolata çok kötü 
bir şey asla yemeyelim 

yersem çirkin ve şişman 
oluruz. Meyve yersem 
zayıf ve güzel olurum. 
Bu sesleri susturun 
vücudunuzun ne zaman 
neye ihtiyaç olduğuna 
karar verin.
•Sporu iyi hissettird-
iği için yapın: Spor 
yaparken sadece kilo 
vermek için yaptığınızı 
düşünmeyin. Bunun 
sizi nasıl hissettirdiğine 
odaklanın.
Bilimsel Araştırma-
lar-Sezgisel Yeme
Yapılan çalışmalar 
sezgisel yemenin sağlıklı 
psikolojik tutumlarla , 
daha düşük vücut kitle 
indeksiyle ve kilo kay-
bıyla bağlantılı olduğunu 
saptamıştır.
Sezgisel Yemeyi Nasıl 
Uygulayabiliriz?
1.Açlık sinyallerinize 
kulak verin.

2.Yemek yerken keyif 
alın ve sadece yemek 
yemeye odaklanın.
3.Öğünlerinizi yavaş 
yiyin. Çünkü beyine 
tokluk sinyalleri 20 
dakikada ulaşıyor. Hızlı 
yerseniz doyduğunuzu 
geç fark edersiniz.
Kilo vermede en 
önemli faktör davranış 
değişikliğidir. Kısa 
süreli, yaşam tarzı haline 
getirmediğiniz diyetler 
kısa sürede başarı getirir. 
Eski kötü beslenme 
alışkanlıklarınıza 
dönerseniz yine aynı 
kiloya dönersiniz. Sezgi-
sel yeme davranışının 
hedefi açlık ve tokluk 
sinyallerinizi hissederek 
davranış değişikliğine 
odaklanmanızı amaçlar.
Sağlıklı ve huzurlu 
günlere..

SEZGİSEL YEME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Trafik düzeni ve 
güvenliğinin arttırılması, 
karayolunu kullananların 
kurallara uymaları 
yönündeki farkındalığın 
ve paydaş kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği ve 
koordinasyon içerisinde 
trafik güvenliğine olan 
katkıların artırılması 
amacıyla her yıl Mayıs 
ayının ilk cumartesi 
günü “Karayolları Trafik 
Güvenliği Günü” takip 
eden hafta ise “trafik 
güvenliği haftası olarak 
kutlanıyor. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
tarafından hayata 
geçirilen “Yayalar İçin 
5 Adımda Güvenli 
Trafik” mottosunun 
etkin olarak kullanılması 

ve tanıtılması amacıyla 
Ortaca Atatürk 
Bulvarı üzerinde İlçe 
Kaymakamı Meral 
Uçar, İlçe Emniyet 
Müdürü Hakan Keskin 
ve Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Karaalp’in 
katılımı ile sürücülere 
yönelik yaya önceliği 
uygulaması yapıldı.
Yayalara geçiş 
üstünlüğünü sağlamak 
için yapılan uygulamada, 
araç sürücülerine 
yaya geçitlerinden 
geçişlerde yayalara yol 
vermeleri ve bu hususta 
yaşanabilecek kazaların 
önüne geçme ve güvenli 
geçişleri sağlamak için 
bilgilendirme çalışması 
yapıldı. - Mehmet Bozkır

Trafik Güvenliği Günü ve Haftası etkinliği
Ortaca’da Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi. 

Muğla Rehberler 
Odasına gelen şikayetler 
üzerine Ortaca, Ula 
Gökova ve Köyceğiz’de 
Turizm Danışma Bürosu 
yetkilileri ve Emniyet 
ekiplerince yol emniyeti 
alınarak tur araçları 
denetlendi. 1618 Sayılı 
Seyahat Acentaları ve 
Seyahat Acentaları 
Birliği Kanunu gereği 
kaçak tur ve rehbersiz tur 

düzenleyen araçlara yasa 
gereği idari para cezası 
tutanağı düzenlendi. 
Eksik evrakları olanlar 
uyarılırken, Köyceğiz 
İlçe Turizm Danışma 
Bürosu’ndan yapılan 
açıklamada; “Bundan 
sonraki süreçte de 
denetimler sürdürülecek. 
Ülkemize gelen yerli 
ve yabancı uyruklu 
misafirlerin katılacakları 

tur organizasyonlarında 
Seyahat Acentalarından 
tur satın almaları ve 
mutlak suretle her turda 
rehber olmasına dikkat 
edilmelidir. Ortaca ve 
Köyceğiz ilçelerimiz 
turizm için tüm 
hazırlıklarını tamamladı. 
Misafirlerimiz gönül 
rahatlığı ile ilçelerimize 
tatil için gelebilirler” 
denildi. -Mehmet Bozkır

Tur otobüslerine denetim
Köyceğiz Turizm Danışma Bürosu yetkilileri tarafından Ortaca-Dalyan 
yolu üzeri sanayi sitesi bölgesinde tur otobüslerine denetim yapıldı.

Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine 
atanan Bayram Topçu, 
görevine başladı. Ortaca 
100. Yıl Ortaokulu 
müdürlüğünden, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne atanan 
Topçu, Ortaca’yı 
bulunduğu başarı 

durumundan daha 
yukarıya çekmeyi 
amaçladıklarını söyledi. 
Topçu; “Birlik, bütünlük 
içinde adaletli bir 
yönetim anlayışıyla 
camiaya rahat ve huzurlu 
bir çalışma ortamı 
sağlamak istiyorum” 
dedi. - Cihat Cura

Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 

Topçu, göreve başladı

Zayi
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. - Hüseyin Cesi  
Yabancı Kimlik No: 99143139784

Zayi
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. - Casım Al Khalıl 
Yabancı Kimlik No: 99185103040
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İLAN
MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1619531RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESI MAHALLESI KAPI

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

   GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE
 SAATİ

  1

M
uğ

la

O
rta

ca

Beşköprü 
Mah Giysi 

Pazaryeri ve 
çevresindeki 

yollarda 
yeralan 600 

adet stant yeri 

- 9 m² Stant Yeri TAM Stant Yeri Stant Yeri
Haftalık 

İşgaliye Ücreti 
750.000,00 TL 

30.000,00 TL  10:30

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik
2. Adli sicil Belgesi.
3. Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu oda kayıt belgsi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1. Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4. İmza sirküleri,Vergi levhası.
5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7. Tebligat için adres beyanı.
8. Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9. Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın nakit  
yatırıldığına dair makbuz.)
10. Şartname satın alındığına dair makbuz.
D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca 
veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4. Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 50.00.TL karşılığında temin edilebilir İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6. 18,19,20,21 sıra numaralı taksi durağı ofisi, minibüs durağı ofisi için kooperatif, birlik veya adi ortaklık olarak başvurulabilecek, bireysel başvuru kabul edilmeyecektir.
7. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 30.05.2022 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yeniden tespitte serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
10. Festival alanı stant yerlerinin işgaliye ücreti 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir..
11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 12.05.2022 İlan olunur.

1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresi, niteliği ve muhammen bedeli ile geçici teminat tutarı belirtilen yer, 31.05.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, 
Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda,  2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki saatte  20.06.2022-26.06.2022 tarihleri arasında 1 haftalık kiraya verilecektir.

1.Uçurta ve Bahar 
Şenliği’ne Ortaca’nın yanı 
sıra çevre ilçelerden de 
çok sayıda kişi katıldı. 
Etkinlikte çocuklara özel 
ikramlar, animasyon 
gösterileri, çeşitli oyunlar 
ve yarışmalar yapılırken, 
her yaştan katılımcının 
uçurduğu uçurtmalar 
gökyüzünde renkli 
görüntüler oluşturdu.
Etkinlikte; Bahar Çomak, 
Hüseyin Demir, Avşar 
Grubu, Salih Tekin ve 
Ekibi, Kerimoğlu İsmail 
Uzunoğlu, Oktay Durukan 
ve Kadriye Efe, Zeybek 
Ekibi ve Delbekçi kadınlar 
sahne aldı. Etkinliğe 
katılan vatandaşlar geç 
saatlere kadar sanatçıların 
müzikleri eşliğinde 
eğlendiler. Etkinliğin 
güzel bir havada yoğun bir 

katılım ile gerçekleştiğini 
belirten Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzundemir; 
“Çanakkale Şehitliğini 
öğrencileriz ile gezdik ve 
sabah saatlerinde Ortaca’ya 
dönüş yaptık. Ayağımızın 
tozu ile buradaki etkinlik 
alanına geldik. 1. Bahar 
ve Uçurma Şenliğinin 
yapıldığı Sarıgerme 
tesislerimize girdiğimiz 
andan itibaren coşkuyu 
ve kalabalığı görünce 
tatlı yorgunluğumuz 
sona erdi. Yüzlerce 
uçurtmanın altında 
vatandaşlarımızın doyasına 
eğlendiği görmek bizleri 
çok mutlu etti. Etkinliğin 
düzenlenmesinde 
emeği geçen tüm ekip 
arkadaşlarıma teşekkür 
ederim.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Sarıgerme’de uçurtma şenliği
Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günübirlik tesislerinde Uçurtma ve Bahar Şenliği düzenlendi. Etkinlikte 7’den 70’e her yaş grubunun uçurduğu 
uçurtmalar ile Sarıgerme gökyüzü renklendi.

Türkiye, Türkiye’den  
büyüktür..
Türkiye’nin gücü ve nü-
fuzu , Türkiye Cumhuri-
yetinin sınırlarının çok 
ama çok dışına taşar…
Türkiye, Türk insanının 
bildiğinden daha büyük 
ve daha güçlüdür.
Binlerce yıllık devlet ge-
leneğine sahip bir milleti 
kimse hafife almasın. 
Hele hele bu gün süper 
güç olarak gördüğümüz  
birkaç asırlık devletler 
, ekonomik ve tekno-
lojik gelişmişliklerine 
bakarak Türk milletine 
tepeden bakma hatasını 
asla ve asla yapmasınlar. 
Büyük yanılırlar. Zaten 
Türkiye’nin gücünü 
biz Türklerden daha 
iyi biliyorlar. İstihbarat 
teşkilatlarının ve düşünce 
kuruluşlarının yayınlanan 
raporları, bizi bizden 
daha iyi tanıdıklarını 
ortaya koyuyor. Bu 
yayınlanan raporları 
takip, edin ve okuyun 
diye tavsiye ederim. 
Biz, bizim gücümüzün 
farkına varamazken 
adamlar yıllar öncesinde 
hazırladıkları raporlar-
da Türkiye’nin gücünü 
ve ulaşacağı seviyeyi 
yazmışlar.
DÜNYANIN KİLİDİ ve 
ANAHTARI “ANADO-
LU ve TÜRKİYEDİR.”  
Bunu ben söylemiyo-
rum. Batılı devletlerin 
istihbarat ve düşünce 
kuruluşlarının raporları 
söylüyor. 
Hiçbir DÜNYA DÜZENİ 
, TÜRKİYESİZ OLMAZ 
diye belirtiyorlar. Türki-
ye’yi hırpalamalarının ve 
asılıp, çekiştirmelerinin 
altında yatan neden de 
budur. Kimse Türki-
ye’nin KARŞI TARAFA 
geçmesini istemiyor. 
İstemedikleri gibi aynı 
zamanda da 
KENDİ SÖZLERİNİ 
DİNLEYECEK ve 
GÜÇLÜ, BAĞIM-
SIZ OLMAYACAK 
ve KENDİLERİNE 
BAĞIMLI  bir TÜR-
KİYE ARZULUYOR-
LAR… Yaşadığımız 
sıkıntıların tüm sebepleri 
bundan dolayıdır..
Darbeler, muhtıralar, 
çatışmalar, kaoslar, 
ekonomik krizler, siyasi 
krizler 
ZAYIF ve KENDİL-
ERİNE BAĞIMLİ 
TÜRKİYE YARAT-
MAK İÇİNDİR… Türk 
milleti bunun farkında 
ve bu konularda artık 
daha uyanık ve tedbirli. 
Körü körüne inanma 
dönemi geride kalıyor. 
Çünkü millet olarak ağır 
bedeller ödedik. Şükürler 
olsun ki hedeflerine 
ulaşamadılar..
TÜRK TÖRESİ ve 
İNANCI “ VATAN 
OLARAK” ACUN’U  
yani 
TÜM DÜNYAYI 
KABUL EDER. Fakat 
bu gün bize öğretilen 
VATAN ALGISI 
FARKLIDIR. Bu durum 
asla sizi yanıltmasın. Bu 

konu başka bir başlık 
ve üzerine uzun uzun 
konuşulup, yazılması ge-
reken bir konudur. Ama 
bu konuyu anlamadan da 
İNSANLIĞIN KURTU-
LUŞU TÜRK MİLLETİ 
ELİYLE OLACAKTIR 
SÖZÜNÜ anlamak da 
mümkün olmaz..
Dünyaya hakim 
güçler İNANCIMIZ, 
KÜLTÜRÜMÜZ, 
DEĞERLERİM-
İZ, SİYASETİMİZ, 
BÜROKRASİMİZ ve 
EKONOMİMİZ üzerinde 
yıllarca HAKİMİYET 
KURDUKLARI için 
KAVRAMLARIMIZIN 
İÇİ BOŞALTILDI. O 
nedenle bizler bu gün 
KAVRAM KARGAŞA-
SI YAŞIYORUZ ve 
BOŞLUKTAYIZ….
Ne yaparlarsa yapsınlar 
TÜRK, DÜNYA TARİH 
SAHNESİNE GERİ 
DÖNÜYOR…
Teknoloji alanında ki 
hamleler, yer altı ve 
yerüstü zenginlik kay-
nakları ile ilgili gelişmel-
er, Kafkaslarda, Asya’da, 
Afrika da, Akdeniz’de,  
Balkanlar da Türkiye’nin 
Yıldızının parlaması 
birkaç yıllık çalışmanın 
ürünü değildir. Altında 
asırlık projelerin yattığını 
araştıranlar görecektir.
DEVLETİMİZE 
GÜVENELİM ve 
İNANALIM. Dev-
let, Hükümetlerden 
ve siyasilerden ibaret 
değildir. Türk milletinin 
kadim devlet anlayışı 
vardır. Gözle görülen 
veya görünmeyen, 
bilinen veya bilinmey-
en kökü binlerce yıl 
gerilere giden ve köklü 
mekanizmalara sahiptir. 
Sadece ülke sınırları ile 
düşünmeyin. Dünyanın 
her bir köşesinde Türk 
devletinin ve milletinin 
çıkarlarını gözetecek 
yapıların ve mekanizma-
ların olduğundan da 
adım kadar eminim.. BU 
GÜN YAŞADIĞIMIZ 
SIKINTILAR ASLA ve 
ASLA BİZİ ÜMİTSİ-
ZLİĞE GÖTÜRMESİN. 
YAŞANANLAR  “ 
BÜYÜK TÜRKİYENİN 
DOĞUM SANCILAR-
IDIR. “ 
UNUTMAYIN  “Güneş, 
karanlığın en koyu anın-
da doğar.”
Zaman bir olup, kenetle-
nme zamanıdır. Zaman 
İkiyi, BİR YAPMA 
zamanıdır. 
Zaman KARDEŞLİĞİ 
TESİS ETME zamanıdır. 
Zaman içimizde ki 
Kriptolardan, kan emi-
cilerden, çıkarcılardan, 
hırsızdan, uğursuzdan, 
hainlerden 
KURTULMA 
ZAMANIDIR. Zaman 
iyi güzel ve İNSAN 
GİBİ İNSAN OLMA 
zamanıdır. Bu uğurda 
mücadele veren sağcı, 
solcu, Alevi, Sünni, Türk, 
Kürt, Arap, Laz, Çerkez 
vs. tüm 
VATANSEVERLERE 
SELAM OLSUN…

Sezgin Yıldırım

ZAMAN KARDEŞLİK ve 
BİRLİK ZAMANIDIR
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CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Ortaca 
ikinci el pazarını ziyaret 
ederek anneler gününü 
kutladı. CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
“CHP Ortaca İlçe 
Örgütü ve kadın kolları 
üyelerimiz olarak, Ortaca 
ikinci el pazarında 
emek vererek ürettikleri 
el ürünlerini satan 
kadınlarımızı ziyaret 
ettik. Kadınlarımız 
anneler günü gibi özel 
günlerinde dahi aile 
ekonomisine katkı 
sağlamak için çalışarak 
geçiriyorlar. Tüm 
annelerimizin anneler 

gününü kutluyoruz” 
dedi.

NERGİZ NİNEYE 
ANNELER GÜNÜ 

SÜRPRİZİ
CHP Ortaca İlçe 
Başkan Evren Tezcan, 
90 yaşındaki Nergiz 
Özdamar’ı anneler 
gününde ziyaret ederek 
çiçek verdi.
İlçe Başkanı Tezcan, 
“Partimizin en yaşlı 
kadın üyesi 90 yaşındaki 
Nergiz Özdamar 
ninemizi ziyaret ederek 
anneler gününü kutladık. 
Nergiz ninemiz nezdinde 
tüm annelerimizin 
anneler günü kutlu 

olsun” dedi.
Ziyarete, Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi Bilal 
Erdoğan da katıldı.
- Mehmet Bozkır

Özel Özel Eğitim 
Dernekleri Federasyonu 
Genel Kurulu, Ankara’da 
gerçekleştirildi. 81 il 
başkanının katıldığı 
organizasyonda 
Türkiye’deki özel 
eğitim uygulamaları 
değerlendirildi. Genel 
kurulda, üç federasyon, 
konfederasyon çatısı 
altında birleşti. 
Konfederasyon Genel 
Başkanlığına Yunus 

Kılıç seçildi.
Avrupa Özel Özel Eğitim 
Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanlığına 
Eylem Tan, Anadolu 
Özel Özel Eğitim 
Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanlığına ise 
Umut Başoğlu seçildi.
Genel Kurulda, 
konfederasyon 
çatısı altında 
önemli çalışmalara 
imza atılmasının 

hedeflendiğine vurgu 
yapıldı.

“AMACIMIZ 
ENGELLİ 

ÇOCUKLARIN 
HAKLARINI DAHA 

YÜKSEK SESLE 
DUYURMAK”

Avrupa Özel Özel 
Eğitim Dernekleri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Eylem Tan, 
konfederasyon ile ilgili 
yaptığı değerlendirmede 

teşkilatlanma yapısı 
planlandıktan sonra hızlı 
şekilde ciddi çalışmalar 
yaptıklarını söyledi.
Amaçlarının engelli 
çocukların haklarını 
daha yüksek sesle 
duyurmak olduğunu 
vurgulayan Tan, 
“Birlikte kol kola güzel 
işler yapacağımızı 
düşünüyorum. Bizim 
amacımız engelli 
çocuklarımızın 

haklarını daha yüksek 
sesle duyurmak. Biz 
gittiğimiz her makamda 
son yıllarda ciddi 
anlamda başarılar ile 
döndük. Konfederasyon 
olduğumuzda çok güzel 
işler yapacağımıza 
inanıyorum. Engelli 
çocuklarımızın  
haklarını daha yüksek 
sesle duyurmaya devam 
edeceğiz.” dedi. 
- Cihat Cura

Eylem Tan’a önemli görev
Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan, Avrupa Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanlığına seçildi. 

Tezcan’dan Anneler Günü ziyareti

İYİ Parti Ortaca İlçe 
Kadın Kolları tarafından 
kermes düzenlendi.
Ortaca Otogarı etkinlik 
alanında düzenlenen 
kermes vatandaşlardan 
ilgi gördü. Kermese 
CHP Ortaca İlçe 
Yönetim Kurulu üyeleri 
ve kadın kolları da 

ziyarette bulundu. CHP 
Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, “İYİ 
Parti Ortaca İlçe Kadın 
kollarının hazırlamış 
olduğu kermese 
katıldık. Millet İttifakı 
ortağımıza sıcak konuk 
severliklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Ortaca İYİ Parti 
kermes düzenledi
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Beşiktaş forması giyen 
Köyceğizli Emre Engin, 
şampiyon unvanıyla 
altyapısında yetiştiği 
Köyceğiz Belediyespor 
karşısına çıktı. Hentbola 
Köyceğiz Belediyespor 
altyapısında başlayan 
ve Köyceğiz’de 
profesyonelliğe adım 
atan Emre Engin, 
şampiyon olarak 
memleketinin takımına 
karşı mücadele etti. Emre 
Engin’i babası Kenan 
Engin ve annesi Dilek 
Engin, tribünden gururla 
takip etti.
Karşılaşmada 3 gol 

kaydeden Emre’ye 
maç boyunca tribünler 
alkışlarla destek verdi. 
Karşılaşmanın sona 
ermesinin ardından 
ailesi ve yakınlarına 
sarılan Emre, Köyceğizli 
hayranlarıyla tek tek 
fotoğraf çektirdi. 
Köyceğiz Belediyespor 
formasıyla altyapıdan A 
takımına kadar 15 yıla 
yakın mücadele eden 
Emre Engin, bu sezon 
başında transfer olduğu 
Beşiktaş forması altında 
kariyerinin ilk Süper Lig 
şampiyonluğuna ulaştı. 
- Berkay Göcekli

Şampiyon Emre’ye 
memleketinde sevgi seli
Beşiktaş forması giyen Köyceğizli Emre Engin, şampiyon unvanıyla altyapısında yetiştiği Köyceğiz 
Belediyespor karşısına çıktı.   

Köyceğiz Belediyespor 
- Beşiktaş karşılaşması 
başlamadan önce 
Köyceğiz Belediyespor 
sporcuları ve teknik 
ekibi, sahaya çıkan 
şampiyon takımı 
alkışlarla karşıladı. 
Köyceğiz Belediyespor 
hentbol branş sorumlusu 
Nadi Pirci, Beşiktaş 
hentbol takım kaptanına 
çiçek takdim etti. Muğla 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Musa Kazım 
Açıkbaş ile Gençlik 
ve Spor Köyceğiz 
İlçe Müdürü Mehmet 
Kaleli’nin de bulunduğu 
karşılaşmayı çok sayıda 
hentbolsever tribünden 
takip etti. Konuk ekip 
ilk yarısını 14-18 önde 
geçtiği maçtan 32-39 
galip ayrıldı. Maçtaki 
en skorer oyuncu attığı 

13 golle Köyceğiz 
Belediyespor’dan  
Alexandr Lupesco 
olurken, Beşiktaş’ın 
en golcü ismi ise  9 
gol kaydeden Nikola 
Crnoglavac oldu. Maç 
sonunda Beşiktaş 
forması giyen Köyceğizli 
Milli hentbolcu Emre 
Engin’e sevgi seli vardı. 
Ailesinin de tribünden 
gururla takip ettiği Emre 
Engin, maç sonunda 
sevenleriyle fotoğraf 
çektirdi.
Ligdeki 19’uncu 
galibiyetini alan 
namağlup şampiyon 
Beşiktaş, puanını 
39’a yükseltti. Ligde 
kalmayı haftalar önce 
garantileyen Köyceğiz 
Belediyespor ise 10 
puanda kaldı. 
- Berkay Göcekli

Şampiyon Beşiktaş, Köyceğiz’de alkışlarla karşılandı
Erkekler Hentbol Süper Lig’de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, 24. hafta müsabakasında 
Köyceğiz Spor Salonu’nda Köyceğiz Belediyespor ile karşılaştı.

Orman Genel Müdürlüğü 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşım ile 
2 Eylül 2006 yılında 
Muğla’nın Datça ilçesine 
bağlı Emecik köyünde 
çıkan ve 45 hektarı 
ormanlık alan olmak 
üzere 100 hektar orman 
ve tarım arazisinin 2006 
ve 2020 yılları arasındaki 
değişimini paylaştı.
Orman yangınlarına en 
hassas iller arasında yer 
alan Muğla’da her yıl 
yüzlerce orman, makilik 
ve tarım arazisi yangını 
çıkıyor. Muğla tarihinin 
en büyük orman yangını 
geçen yıl 7 ilçede 
çıkarken, toplam 52 bin 
hektar ormanlık alan ve 
8 bin hektar da makilik 
ve tarım alanı zarar 
gördü.
  27 Temmuz 1996 
yılında yeryüzü cenneti 
olarak adlandırılan 
ve Türkiye’nin en iyi 
mavi yolculuk rotasının 
yer aldığı Gökova 
Körfezi kıyısında yer 
alan döneminde Devlet 
Planlama Teşkilatı 
Eğitim Kampı olarak 
kullanılan tesiste 
başlayan orman yangını 
bir hafta sürmüş ve 
toplam 6 bin 452 hektar 
ormanlık alan yanmıştı.
26 yıl önce yanan saha 
helikopter ile havadan 

görüntülendi. Yanan 
sahalarda ağaçlandırma 
ve doğal tohumlama 
sistemi ile başlayan yeşil 
örtü, 26 yıllık aradan 
sonra yeşile büründü. 
Gökova Körfezindeki 
kara tablo yeliş örtü ile 
kaplanırken, büyüyen 
ağaçların hem bakımı, 
hem de yangın ihtimaline 
karşı belli aralıklarla 
orman yolları açıldı.
YANAN SAHALARIN 
ESKİ VE YENİ 
GÖRSELLERİ 
PAYLAŞILDI
Orman Genel Müdürlüğü 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşım ile 
2 Eylül 2006 yılında 
Muğla’nın Datça ilçesine 
bağlı Emecik köyünde 
çıkan ve 45 hektarı 
ormanlık alan olmak 
üzere 100 hektar orman 
ve tarım arazisinin 
2006 ve 2020 yılları 
arasındaki değişimini 
paylaştı. Muğla’nın 
Marmaris ilçesinde 
yaklaşık 2001 yılında 
çıkan ve 130 hektar 
alanın zarar gördüğü 
alanın 2001 ve 2020 
yılları arasında görselleri 
ile 2000 yılında Bodrum 
Torba’da 305 hektar 
alanın 2000-2020 yılları 
arsında değişimini 
gösteren görsellere yer 
verdi. - İHA

26 yıl önce yandı, yeşil 
ile mavi tekrar buluştu


