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HABER
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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
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BEBEKLERDE 
PARMAK UCU 

YÜRÜME
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Kitap yarışmasında dereceye 
giren öğrenciler ödüllendirildi
Ortaca’da “Evim 
Kitap Kokuyor” 
yarışması 
kapsamında 
dereceye giren 
öğrenciler 
ödüllendirildi.
Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce 
öğrencilere okuma 
alışkanlığı kazandırmak 
ve teknoloji bağımlılığı 
ile mücadele kapsamında 
atılan adımlara katkı 
sağlamak amacıyla 
“Evim Kitap Kokuyor” 
sloganıyla kitap okuma 
yarışması düzenlendi. 
Ödül töreninde dereceye 
giren öğrencilere İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu ve Şube 
Müdürü Elif Kırımlı 
tarafından ödülleri 
takdim edildi. -3

Plaj Hentbolu heyecanı yaşandı
Köyceğiz’de bu yıl 23’üncüsü 
düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim 
Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası 
renkli görüntülere sahne oldu.
14 takımın katıldığı plaj 
hentbol şampiyonasının 
ilk gününde Köyceğiz 
Delta Plajında gösteri 
maçı yapıldı. program 

yemek, plaket takdimi, 
açılış konuşmaları 
yapıldı ve konser 
düzenlendi. 
- 5

Kampa katılan çocuklar eğlenirken öğrendi
Türdü Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından 
düzenlenen “Doğa Bilim 
Kampı” kapsamında ülke 
genelinden 72 öğrenci 
Muğla’nın tarihi ve doğal 
güzelliklerini gezdi, eğitici ve 
öğretici faaliyetlere katılarak 
eğlenceli vakit geçirdi.

Kampta eğitici zeza 
oyunları oynayan 
öğrenciler, Dalyan, 
İztuzu, Ekincik, 
Sultaniye Kaplıcaları, 
Ağla Yaylası, Göçkeova 
Göleti, Sarıgerme, 
Fethiye ve Marmaris’i 
görme şansı yakaladı. -5 

Ortacalı sporculardan satranç 
turnuvasında büyük başarı

Ortaca Belediyesi 
25.Çevre, Turizm 
ve Tarım Festivali 
Satranç Turnuvası, 
Ortaca Cem Evinde 
il ve il dışından 116 

sporcunun katılımıyla 4 
kategoride düzenlendi. . 
Turnuvaya giren Ortaca 
Belediyespor satranç 
sporcuları 7 kupa, 12 
madalya kazandı. -3

Dalaman 
Narkotik 

uyuşturucu 
tacirlerine 

geçit vermiyor
Temiz sokak ilkesiyle 
uyuşturucu ile 
mücadelesine devam 
eden Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği ekipleri sokak 
satıcılarına yönelik 
çalışmalarına devam 
ediyor. -2

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesinden 
alınan bilgiye göre son 6 
ay içerisinde il genelinde 
385 anız yangını 
meydana geldi. 4

Anız 
yangınlarına 

dikkat

Ortaca 
festivali 
sona erdi

25. Ortaca, Tarım, Çevre 
ve Turizm Festivali 
Pazar günü Simge Sağın 
konseri ile sona erdi. -3

Lavanta 
Şenliği başladı
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Yerkesik Yeniköy 
Mahallesi’nde hayata 
geçirilen Tıbbi Aromatik 
Bitki Çiftliği’nde 
“Lavanta Şenliği” 
başladı. -5



Zayi 
İş yerimize ait 000751-800 

000801-850 numaralar arası serbest meslek 
makbuzu kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Özkan Atakan - Tc. No: 26156366296

guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ01 Temmuz 2022 Cuma

Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 

YIL: 28 SAYI: 3821 01 TEMMUZ 2022 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Bebekler ayakları-
na yeni basmaya 
başladıkları dönemde 
parmak ucu basışlar 
normaldir.Parmak ucu 
yürüme için önem-
sediğimiz nokta sürekli 
ısrarcı parmak ucu 
basışlar diyebiliriz.
Gün içinde bebeğinizin 
%70 oranında par-
mak ucu basıyorsa bir 
uzmana danışmanızda 
fayda olabilir.
Bebeğin parmak ucu 

yürümesinin sıklığı ve 
ısrarcı oluşu önemlidir.
Yeni yürümeye 
başlayan bebeklerde 
parmak ucu yürümenin 
2 yaşına kadar dü-
zelmesi beklenir.
Parmak ucu basışların 
nedenleri:
Duyusal hassasiyetler
Tonus artışı
Nörolojik problemler
Aşil tendol kısalığı ola-
bilir. Sağlıklı haftalar 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEBEKLERDE 
PARMAK UCU YÜRÜME

Kortizon; vücudumuzda 
bulunan ve böbrek üstü 
bezlerden salgılanan 
bir hormondur. Görevi, 
vücuttaki karbonhidrat 
ve yağ mekanizmasını 
düzenlemektir. Kortizon 
tıbbı tedavilerde sık kul-
lanılan ilaçlardan biridir.
Kortizonun yüksek doz 
ve uzun dönem kul-
lanımında oluşabilecek 
bazı yan etkiler:
•Şeker hastalığı: Korti-
zon insülin hormonuna 
zıt etki yaparak kan 
şekerinin yükselmesine 
neden olur. Bu da şeker 

hastalığı riskini art-
tırabilir.
•Psikolojik bozukluklar: 
Uzun dönem kortizon 
kullanımı depresyon ve 
anksiyete bozukluklarına 
neden olabilir.
•Ödem ve yüksek tansi-
yon: Kortizon vücutta su 
ve tuz tutumuna neden 
olur. Buna bağlı olarak 
ödem ve tansiyon yük-
selmesi görülebilir.
•Cushing sendromu: 
Tedaviye bağlı olarak 
omuzda ve karında yağ 
toplanması, kemik eri-
mesi ve kaslarda erime 

gibi sorunlar görülebilir.
•Ülser: Kortizon mide 
asit salgısını arttırır 
ve koruyucu mukus 
tabakasını da bozar. 
Bu durum ülsere neden 
olabilir.
Beslenme Nasıl Ol-
malıdır?
1.Tuz kullanımı mutlaka 
azaltılmalıdır: Kortizon 
kullanımı böbreklerden 
tuzun geri emilimini 
azaltır. Bu durum ödem 
ve hipertansiyona neden 
olabilir. Bu nedenle 
tuzsuz beslenmeye 
geçilmelidir. Ayrıca 
gizli sodyum kaynak-
larına(maden suyu, hazır 
paketli gıdalar) dikkat 
edilmelidir.
2.Tatlı ve şekerden uzak 
durulmalıdır: Kortizon 

kullanımında vücuttaki 
şeker metabolizması 
bozulur. Yağlı ve şekerli 
besinlere olan istek artar. 
Bu durum yağlanmaya 
ve kilo artışına neden 
olur. Bu yüzden tatlı, 
yağlı ve şekerli besinle-
rden uzak durulmalıdır.
3.Kalsiyum alımınıza 
dikkat edin: Kortizon te-
davisinde kemik yıkımı 
hızlanır. Sürekli kortizon 
kullanan kişiler düzenli 
bir biçimde kemik min-
eral yoğunluğu ölçümü 
yaptırıp kalsiyumdan 
zengin besinleri (süt, 
yoğurt, tuzsuz peynir, 
kuru baklagiller, koyu 
yeşil yapraklı sebzeler..) 
tüketmelidir.
4.Sebze ve meyve tüketi-
minize dikkat edin: Kor-

tizon böbrek üzerinden 
potasyum atımına neden 
olabilir. Kortizon kulla-
nan kişilerde potasyum 
kayıpları da görülebilir. 
Bu yüzden beslenmenize 
potasyum içeriği yüksek 
olan besinleri(koyu yeşil 
yapraklı sebzeler ,muz, 
avokado…vb) ekleyin.
5.Egzersiz yapın: 
Kortizon kullanımında 
özellikle yağ depolan-
masının önüne geçmek 
için egzersiz yapmaya 
çalışın. Hafif tempolu 
açık hava yürüyüşleri iyi 
bir tercih olacaktır.
Her zaman olduğu gibi 
kortizon tedavisinde de 
mutlaka en az 2-2.5 litre 
su içilmelidir. 
Sağlıkla kalın..

KORTİZON TEDAVİSİNDE 
BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
İş yerimize ait A1 145451-145950 arası 10 cilt 
fatura, A1 146951-147450 arası 10 cilt fatura, 
A1 4101-4150 arası 1 cilt gider pusulası, A1 

66401-66450 arası 1 cilt sevk irsaliyesi, A1 1-50 
arası 1 cilt gider pusulası, A1 1-1000 arası 20 
cilt irsaliyeli fatura, A 3101-4100 arası  20 cilt 

irsaliyeli fatura, A1 3900-3950 arası 1 cilt gider 
pusulası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Sabahattin Demir - Vergi No: 2780012166

Zayi 
Şirketimize ait Kaunos Turizm adına Turizm 

Bakanlığı tarafından verilen 3830 belge numaralı 
A grubu seyahat acentası işletme belgesi 

Uçhisar-Nevşehir adresli şube belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Kaunos Turizm Haberleşme İletişim San. ve Tic. 
Ltd.Şti - Vergi No: 5280047419

Zayi 
İş yerimize ait 013300 - 013351 numaralar 

arası 1 cilt Perakende Satış Fişi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

Işık Bujuteri Fatma Baygüneşli 
Vergi No: 15281428900

Bin 56 kişiye dağıtım 
yaptıklarını belirten 
Muğla il Tarım ve Orman 
Müdür Barış Saylak, 
kent genelinde üreticiye 
verdikleri desteğin 
artırılacağını söyledi. 
İlki Yatağan İlçesinde 
gerçekleştirilen törene 
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak, Yatağan Belediye 
Başkanı Mustafa Toksöz, 
Kaymakamlık adına 
Yazı İşleri Müdürü 
Şirin Celep, AK Parti 
İlçe Başkanı Ali Tekin, 
MHP İlçe Başkanı Arif 
Güldürüm, ilçe sivil 
toplum kuruluşlarından 
Ziraat Odası Başkanı 
Süleyman Kuru, Esnaf 
odası başkanı Mustafa 
Kuzu, Esnaf Kefaret 
Odası Başkanı Ali 
Suat Tekin, Eczacılar 
Odası Başkanı Serkan 
Tekin, Tes-İş Sendika 
Başkanı Fatih Erçelik ile 
üreticiler katıldı.
Yoğun katılımın olduğu 
törende ilk konuşmayı 
üreticiler adına Cevdet 
Kulaksız yaptı. Makine-

ekipman desteğinden 
dolayı Bakanlık ve İl 
Müdürlüğüne teşekkür 
ederek memnuniyetlerini 
dile getirdi. Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman Kuru 
konuşmasında üreticilere 
verilen makine-ekipman 
desteğinin önemine 
değinerek destekten 
faydalana üreticiler adına 
teşekkür etti. Kırsal 
alan kavramı nedeniyle 
mağduriyeti dile getiren 
Kuru, büyükşehir 
olmanın getirdiği kırsal 
kavramın değişmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. 
Yatağan Belediye 
Başkanı Mustafa Toksöz 
konuşmasında kırsal 
alan kavramı noktasında 
üreticilerin mağdur 
olamaması için Belediye 
olarak ellerinden geleni 
yaptıklarını ve üreticiler 
her alanda destek 
olmaya çalıştıklarını 
söyledi. Makine – 
ekipman desteğinden 
faydalananlara hayırlı 
olsun dedi. Desteklerin 
yüzde 50’si hibe 
olarak verildi  Muğla 

İl Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak  
konuşmasında verilen 
desteklerden ve yapılan 
projelerden bahsederek, 
“Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının 
desteklenmesi 
kapsamında Muğla 
geneli bin 56 üreticiye 
18.273.071,00 lira 
değerinde toplam 
9.133.369,00 TL hibe 
ödemesi yapıyoruz” dedi. 
Saylak konuşmasına 
şöyle devam etti: 
“Muğla’da verdiğimiz 
bu desteklerin ilk 
dağıtım törenini 
Yatağan’da yapıyoruz. 
Bugün burada 255 
üreticiye 255 makine-
ekipmanı sahipleriyle 
buluşturuyoruz. Sadece 
Yatağanda yüzde 50’si 
yani 1 milyon 500 
bin lirası hibe olmak 
üzere 3 milyon 62 bin 
lira değerinde makine 
ekipman desteği verdik. 
Üreticilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.”
- Cihat Cura

Bin 56 Üreticiye 18 Milyon 
Liralık Ekipman Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma yatırımlarının 
desteklenmesi projesi kapsamında Muğla İl tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından bin 56 üreticiye, 18 milyon lira değerinde 
makine-ekipman dağıtımı başlatıldı. 

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği ekiplerince 
Ortaca ve Dalaman 
ilçelerinde uyuşturucu 
satışı yaptığı yönünde 
bilgi alınan A.Ş isimli 
şahıs gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre; 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan 
operasyonda şahsın 
ikametinde çokça sayıda 
sentetik ecza, satışa 
hazır esrar maddesi ile 

metamfetamin maddesi 
ayrıca tüfek ve fişekler 
ele geçirildi. 
Operasyon kapsamında 
ikamette bulunan E.K. 
isimli şahısta uyuşturucu 
madde ticareti suçu 
kapsamında gözaltına 
alındı. Şüpheli şahıslar 
işlemlerinin ardından 
adli makamlara sevk 
edildi. Çıkarıldıkları 
mahkemece A.Ş isimli 
şahıs tutuklandı. E.K 
isimli şahıs ise adli 
kontrol şartı ile serbest 
bırakıldı. - Cihat Cura

Dalaman Narkotik 
uyuşturucu tacirlerine 

geçit vermiyor
Temiz sokak ilkesiyle uyuşturucu ile 
mücadelesine devam eden Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 
sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına 
devam ediyor. 

5. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın 
başvuruları başladı

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
‘Tarım, Turizm ve 
Kültür Kenti Muğla 
teması ile beşincisini 
düzenleyeceği ulusal 
fotoğraf yarışmasının 
başvuruları başladı. 27 
Haziran’da başlayan 
başvurular 5 Ağustos 
Cuma sona erecek. 

Çeşitli etkinlikler ile 
fotoğrafçılar ve fotoğraf 
severleri bir araya getiren 
Büyükşehir Belediyesi, 
ulusal fotoğraf 
yarışmasının bu yıl 
beşincisini düzenliyor. 
Amatör ve profesyonel 
herkesin katılabileceği 
yarışmada başvurular 
başladı. - Bülten

Kamuoyunda 6. Yargı 
Paketi olarak bilinen, 
Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi mecliste 
kabul edildi ve 28 Haz-
iran 2022 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlandı. 
Yayımlanan değişik-
likle hâkim ve savcı 
yardımcılığı kurumu 
getirilmiş, fiyatları 
etkileme ve stokçuluk 
cezaları arttırılmıştır. 
Ayrıca bu değişikliklere 
ek olarak, taşınmaz 
satış sözleşmelerinin 
noterden yapılabilme-
sine dair yeni düzenle-
melere yer verilmiştir. 
Bu haftaki yazımızda 
da taşınmaz satış sö-
zleşmelerinin noterden 
nasıl yapılacağına ve 
bu uygulamaya hangi 
tarihte geçileceğinden 
bahsedeceğiz.
6. Yargı Paketi 
kapsamında Noterlik 
Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle; 1 Ocak 
2023 tarihinden itibaren 
noterler artık şu işlem-
leri yapmaya bizzat 
yetkili kılınmıştır:
•Taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi yapmak ve 
bu sözleşmeyi tara-
flardan birinin talep 
etmesi, harç ve gider-
leri ödemesi hâlinde 
tapu bilişim sistemi 
vasıtasıyla tapu siciline 
şerh vermek, 
•Taşınmaz satış sö-
zleşmesi yapmak
Buna göre, noterler, 
taşınmaz satış baş-
vurusu üzerine başvuru 
belgesi düzenleye-
bilecek, taşınmaz 
üzerindeki her türlü 
kısıtlamaları ve taşın-
maz satışıyla ilgili diğer 
kanunlarda yer alan 
usul ve esasları göze-
tecektir. Taşınmaza il-
işkin kayıt ve belgelerin 
eksik olması hâlinde, 
ilgili tapu müdürlüğün-
den eksik olan hu-
suslar tapu bilişim 
sistemi üzerinden talep 
edilecek ve eksiklikler 
tapu müdürlüğünce 

giderilerek sisteme 
aktarılacaktır. 
Noterlerce hak sahibi 
belirlendikten ve taşın-
mazın satışına engel 
hukuki bir durumun 
bulunmadığı tespit 
edildikten sonra taşın-
maz satış sözleşmesi 
yapılabilecektir. Tapu 
kayıt örneği ve diğer 
belgelerden hak sahib-
inin belirlenememesi 
veya satışa engel huku-
ki bir durumun varlığı 
hâlinde noterlerce satış 
işlemi gerçekleştir-
ilemeyecektir. Satış 
sözleşmesi taraflarca 
imzalandığı anda noter, 
tapu bilişim sistemin-
den yevmiye numarası 
alarak sözleşmeyi bu 
sisteme kaydedecektir. 
Sözleşmenin sisteme 
kaydından sonra ise 
tapu müdürlüğünce 
taşınmazın tapu siciline 
tescili sağlanacaktır. 
Noterler tarafından 
yapılacak taşınmaz 
satış sözleşmelerinden 
yalnızca tapu harcı 
alınacak olup noter 
harcı alınmayacaktır. 
Ayrıca bu sözleşmeler 
damga vergisinden ve 
bu işlemlere ilişkin 
düzenlenen kâğıtlar ise 
değerli kâğıt bedellerin-
den de istisna tutul-
muştur. Yine, düzen-
lemeye göre noterler, 
yaptıkları taşınmaz 
satım sözleşmeleri 
karşılığında noter ücreti 
dışında herhangi bir 
ücret alamayacaktır. 
Noter ücreti ise ücret 
tarifesinde gösterilecek 
olup taşınmazın değer-
ine göre 500 TL’den az 
ve 4.000 TL’den fazla 
olamayacaktır. Son 
olarak, taşınmaz satış 
sözleşmesinin düzen-
lenmesinden dolayı 
oluşan zarardan noterler 
de sorumlu tutulmuş 
olup bu zararın devlet 
tarafından ödenme-
si hâlinde devletin, 
sözleşmeyi düzenleyen 
notere rücu edeceği 
belirtilmiştir. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

TAŞINMAZ SATIŞ
 SÖZLEŞMELERİ 

NOTERLERDE 
YAPILABİLECEK…
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20 Haziran günü 
başlayan festivalde 
saat 18.00’da belediye 
önünden festival alanına 
kadar kortej düzenlendi. 
Korteje AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan,  Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre 
Genç, protokol üyeleri, 
basın mensupları ve 
vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
okunmasının ardından 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar ve Ak Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan festival 
açılış konuşmalarını 
gerçekleştirdi. Halk 
oyunları gösterilerinin 
ardından ve protokol 
üyeleri tarafından 

stantların açışı 
gerçekleştirildi. 
Mehteran takımının 
gösterisinin ardında İrem 
Derici sahne aldı.
Festivalde, Mesut 
Külahlı, Ömer Faruk 
Bostan, İllüzyonist İlkay 
Çiğdem, Resul Dindar, 
Grup Türkü, Coverman, 
Saygın Şahin, Elif Buse 
Doğan, İlker Dinç, 
Mustafa Yıldızdoğan, 
Hazan Yeşilli, Spanist 
Viento ve Simge Sağın 
sahne aldı.
Festival programı 
kapsamında çevre 
temizliği, ağaç dikme 
etkinliği, bisiklet binme 
etkinlikleri düzenlendi.
Geçirdiği  rahatsızlık  
ve doktorların tavsiyesi 
nedeni ile 25.Ortaca 
Tarım, Çevre ve Turizm 
Festivalinin açılışına 
katılabilen Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir yaptığı 
açılış konuşmasında; 
“Pandemiden 
dolayı,2 yıldan beri 

yapamadığımız 
festivalimizi yeniden 
eski günlerdeki gibi, 
coşkuyla yaşatmak için, 
değerli meclis üyelerim 
ve mesai arkadaşlarım 
ile var gücümüzle 
çalışarak, dolu dolu bir 
program hazırladık. 
Bunun sonucu olarak, 
Bugün kalplerinizdeki 
sıcaklığı, gözlerinizdeki 
pırıltıyı, yüzlerinizdeki 
gülümsemeyi görmekten 
dolayı çok mutluyum. 
Sevgili hemşerilerim, 
biz bugün burada, 
sadece bir festival 
gerçekleştirmiyoruz. 
Bugün burada, el ele 
tutuşarak, gönül gönüle 
vererek; Ortaca’da 
kardeşliğimizin ve 
beraberliğimizin asla 
bozulmayacağının da 
mesajını veriyoruz. Bu 
güzel festival akşamında, 
fazla zamanınızı alıp, 
dakikalarca hizmetleri 
anlatıp, siyaset yapmak 
istemiyorum. Ama 
bilmenizi istiyorum 

ki göreve geldiğimiz 
günden bu güne kadar, 
gecemizi gündüzümüze 
katarak çalıştık, kalan 
süremizde de Ortaca’yı 
mutlu ve huzurlu 
insanların kenti yapmak 
için, aynı kararlılıkla 
çalışacağımızdan hiç 
şüpheniz olmasın. 
‘Manzaraya talipsen, 
yokuşunda yorulmayı 
göze alacaksın’ mantığı 
ile ilerleyip sizlere en 
güzelini, en iyisini 
sunma çabamızdan tüm 
ekibimle beraber asla 
vazgeçmeyeceğiz. Bugün 
burada, bu güzel yaz 
akşamında, festivalimize 
katılan siz değerli 

vatandaşlarımla, hep bir 
olmanın, gönül gönüle 
olmanın, kardeş olmanın, 
sevincini, mutluluğu ve 
coşkusunu yaşıyorum. 
Bildiğiniz gibi yaşadığım 
sağlık sorununda, tüm 
Ortaca’yı yanımda, 
kalbimde hissettim, ne 
kadar teşekkür etsem 
azdır. Allah bu birlik 
ve beraberliğimizi 
bozmasın. Daha güzel 
günlere hep beraber 
yürüyeceğiz. Hepinizi 
en kalbi duygularımla 
selamlarken iyi 
eğlenceler diliyorum. 
Allaha emanet olun.” 
dedi.
- Mehmet Bozkır

Ortaca Tarım Çevre ve 
Turizm Festivali Sona erdi
25. Ortaca, Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Pazar günü Simge Sağın konseri ile sona erdi.

Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce 
öğrencilere 
okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve 
teknoloji bağımlılığı 
ile mücadele 
kapsamında atılan 
adımlara katkı 
sağlamak amacıyla 
“Evim Kitap Kokuyor” 
sloganıyla kitap okuma 
yarışması düzenlendi.
Yarışmaya ilçede özel 
ve kamu okullarında 
eğitim gören öğrenciler 
katıldı. Yarışma 
kapsamında öğrenciler 
kendilerinden istenen 
kitapları okudu. 
Öğrenciler okudukları 
kitaplardan belirlenen 
tarihlerde sınava 
girdi. Okuduklarını 

anlamaya yönelik 
değerlendirme 
sınavında başarılı 
olan öğrenciler 
ödüllendirildi.
Ödül töreninde 
dereceye giren 
öğrencilere İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu ve 
Şube Müdürü Elif 
Kırımlı tarafından 
ödülleri takdim edildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram 
Topçu, “Projede 
emeği geçen değerli 
öğretmenlerimize 
ve projeye katılım 
gösteren tüm 
öğrencilerimize de 
katılımlarından dolayı 
teşekkür ederiz.” dedi.
- Berkay Göcekli

Kitap yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Ortaca’da “Evim Kitap Kokuyor” yarışması kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Ortaca Belediyesi 
25.Çevre, Turizm ve 
Tarım Festivali Satranç 
Turnuvası, Ortaca Cem 
Evinde il ve il dışından 
116 sporcunun katılımıyla 
4 kategoride düzenlendi. 
Kategorilerinde ilk 
3 derece elde eden 
sporculara kupa, 4.-
10.olanlara madalya 
verildi. Turnuvaya giren 
Ortaca Belediyespor 
satranç sporcuları 7 
kupa, 12 madalya. 
Ortaca GSK 1 kupa, 2 

madalya kazandılar.8 
yaş kategoride 1. Utku 
Eymen Özdemir(Ortaca 
Belediyespor), Fethiye’den 
Nil Işıklı 2., Dalaman’dan 
Ata  Gökberk Adeban 3. 
Kupa kazanan sporcular 
oldu. Bu kategoride 
madalya kazanan Ortaca 
Belediyespor satranç 
sporcuları: Yahya Mete 
Coğuplugil, Abdullah 
Deniz Sarışlı, Sabahattin 
Mert Akhan, Ramazan 
Berk Akhan, Veysel Meriç 
Balcı, Ata Bora Kemik, 

Hüseyin Ege Demirtaş.
10 yaş kategoride 1. 
Erdem Dağdelen(Ortaca 
Belediyespor), 2. 
Ortaca’dan bireysel 
sporcu Sarp Sarol, 3. 
Kuzey Tosun(Ortaca 
Belediyespor) kupa 
kazanan sporcular oldu. 
Bu kategoride Ortaca 
GSK’den Polat Ateş 
Aksu ve Erdem Dikkaya 
madalya alan sporcular 
oldu.12 yaş kategoride ilk 
3 derece elde eden kupa 
alan sporcular Ortaca 

Belediyespor kulübünden 
1. Taylan Barış Özgüneş,2.
Ömer Asaf Özdemir,3. 
Burak Ada Güney oldular. 
Bu kategoride Ortaca 
Belediyespor’dan Berra 
Zehra Sarı, Mervenur 
Meral, Yağız Tuğra  
Çoban, Oğuz Kağan 
Okkabas madalya 
kazanan sporcular oldu.
Açık kategoride, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
GSK’den Kağan Torun 
1., Ortaca Belediyespor 
kulübünden Nafiz Ediz 

İlhan 2.,Ortaca GSK’den 
Kadir İzci 3.’lük kupası 
kazandılar. Bu kategoride 
Ortaca Belediyespor 
kulübünden Ömer Melih 
Kocaköse ve Gülenay 
Güneş madalya kazanan 
sporcular oldu.Çeşme 
Belediyesi Uluslararası 
Satranç Turnuvası Açık 
Kategoride  mücadele 
eden Ortaca Belediyespor 
satranç sporcusu  Salih Eke 
52 Elo puanı kazanarak 
Elo Puanını 2195’e çıkarttı.  
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyesi 
25.Çevre, Turizm ve 

Tarım Festivali satranç 
turnuvası sona erdi
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Köyceğiz’de bu yıl 
23’üncüsü düzenlenen 
Üniversiteler Yaşar 
Sevim Plaj Hentbolu 
Türkiye Şampiyonası 
renkli görüntülere sahne 
oldu. Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu 
ve Köyceğiz Belediyesi 
iş birliğinde Köyceğiz 
Kaymakamlığının 
destekleriyle düzenlenen 
turnuva öncesi Atatürk 
anıtına çelenk sunuldu. 
Cumhuriyet meydanında 
folklor ekibinin 
gösterisinin ardından 
Köyceğiz kordonunda 
kortej yürüyüşü yapıldı.
14 takımın katıldığı plaj 
hentbol şampiyonasının 
ilk gününde Köyceğiz 

Delta Plajında gösteri 
maçı yapıldı. program 
yemek, plaket takdimi, 
açılış konuşmaları ve 
konser ile sona erdi. 
Törene, CHP Muğla 
Milletvekili Burak 
Erbay, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Köyceğiz 
Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, Türkiye 
Üniversite Sporları 
Federasyonu Başkan 
Vekili Serdar Eler, 
protokol üyeleri, 
oyuncular ve vatandaşlar 
katıldı.
Gösteri maçıyla başlayan 
şampiyona, 1 Temmuz 
Cuma günü sona erecek.
- Berkay Göcekli

Köyceğiz’de Plaj Hentbolu Şampiyonası

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
alternatif tarım 
ürünlerinin 
yetiştirilmesi, kadın 
üreticilerin maddi 
kazanç sağlamaları ve 
alternatif turizm dalları 
oluşturulması için hayata 
geçirilen Koku Vadisi 
gelişmeye devam ediyor. 
Koku Vadisi projesi 
kapsamında dikimi 
yapılan Tıbbi aromatik 
bitkilerden lavanta bitkisi 
bu alanda en önemli 
gelir kaynaklarından 
biri oldu. Bu kapsamda 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 1 ay devam 
edecek olan “Lavanta 
Şenliği” başladı. Şenliğe 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün’ün yanı 

sıra, CHP İl Başkanı 
Adem Zeybekoğlu, CHP 
Milletvekili Süleyman 
Girgin, PM üyesi Gizem 
Sayar Özcan, CHP ve 
İYİ Parti ilçe Başkanları 
ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. 
Şenlikte senenin ilk 
lavanta hasadı yapıldı
Şenlik kapsamında yerel 
ürünlerin sergilendiği 
stantlarda üreticiler 
ürünlerini satarken, 
lavanta hasadı, konser 
ve boyama çalışmaları 
gibi birçok farklı etkinlik 
yapıldı. Şenlikte konuşan 
Yerkesik Tarımsal 
Kalkınma Kooperatif 
Başkanı Meryem 
Aydın, Büyükşehir 
Belediyesi’nin üreten 
kadınlara büyük destek 
sağladığını belirtirken, 

“Büyükşehir Belediyesi 
kooperatifimize 100 
bin adet fidan desteği 
sağladı. 90 üyemizden 
30’u tıbbi aromatik 
bitki üretiyor. 20.000 
adet tıbbi aromatik 
bitkimiz bulunuyor. 
Bunlar Büyükşehir 
Belediyemizin 
distilasyon tesisinde 
yağını çıkarıyoruz ve 
çok çeşitli ürünler elde 
ediyoruz. Desteklerinden 
dolayı Başkan Dr. Osman 
Gürün’e çok teşekkür 
ederim” dedi.
Başkan Gürün, 
“Muğla’da tarımın 
gelişimi için büyük çaba 
sarf ediyoruz”
Göreve geldikleri 2014 
yılından itibaren tarımın 
gelişimi ve daha fazla 
gelir sağlaması amacıyla 

birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini vurgulayan 
Başkan Gürün, “Tarım 
konusunda yıllardır 
tarımı adeta işe yaramaz 
hale getirmek için 
özel bir gayret var 
gibi görünüyor. Ancak 
geldiğimiz nokta 
tarımın ne kadar önemli 
hayati olduğunu acı 
şekilde gösterdi. 2014 
yılında büyükşehir 
olduk. Muğla’da tarımı 
nasıl geliştirebiliriz 
üreticilerimiz nasıl 
daha fazla tarım geliri 
elde eder bunların 
üzerine eğildik. Önce 
toprağımızı tanımak 
için tahlil laboratuvarı 
kurduk. Böylece 
toprağımız nedir 
hangi besinleri eksik 
ne gibi gübreleme 

yapmamız lazım. Bu 
topraktan en fazla 
verimi hangi ürünlerden 
alırız diye araştırdık 
ve üniversiteden 
hocalarımızla bunu 
belirledik. Türkiye’de 
yapılmamış olan toprak 
haritası çıkarıyoruz” 
dedi. - Bülten

Büyükşehir Lavanta Şenliği başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Tıbbi Aromatik Bitki 
Çiftliği’nde “Lavanta Şenliği” başladı. Şenlikte lavantanın bu seneki ilk hasadı yapılırken Başkan Gürün, tarım kenti 
olan Muğla’da hem yeni bir turizm sektörü oluşturmaya hem de alternatif tarım ürünlerinin üretilmesini sağlamak için 
çalıştıklarını söyledi.

Köyceğiz’de, Türdü 
Gençlik ve Spor Kulübü 
tarafından “Doğa Bilim 
Kampı” düzenlendi.
Köyceğiz Kulak Mesire 
Alanında gerçekleştirilen 
kampa ülke genelinden 
72 öğrenci ve 12 
eğitmen katıldı. Açılış 
töreninin ardından 
öğrenciler takımlara 
ayrıldı ve çadırlarını 
kurdu. Kampa, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan ve Köyceğiz İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ destek 
oldular. Köyceğiz 5. 
Doğa Bilim Kampına 
gelerek katılımcıları 
ziyaret eden Köyceğiz 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Karabağ kampa katılan 
öğrencilerle sohbet etti. 
Kamp programı 
kapsamında öğrenciler, 
deniz kaplumbağalarının 
yaşam alanlarını 
inceledi, teleskopla 
uzay gözleme, pusula 
kullanma ve yön bulma, 
rüzgarın doğa üzerindeki 
olumsuz etkilerini 
gözlemleme, erozyonla 

mücadele örneklerini 
inceleme fırsatı buldu. 
Kampta eğitici zeza 
oyunları oynayan 
öğrenciler, Dalyan, 
İztuzu, Ekincik, 
Sultaniye Kaplıcaları, 
Ağla Yaylası, Göçkeova 
Göleti, Sarıgerme, 
Fethiye ve Marmaris’i 
görme şansı yakaladı.  
Türdü Gençlik ve Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu 
Üyesi Şaban Erdoğan, 
doğa bilim kampının 
4 yıldır kulübün 
faaliyetleri arasında yer 
aldığını söyledi. 
Kamp sayesinde 
öğrencilerin okulda 
öğrendikleri teorik 
bilgileri uygulama 
şansı bulduğunu 
belirten Erdoğan; “Fen 
Bilgisi, resim, teknoloji 
tasarım ve drama 
öğretmenlerimizin 
yönlendirmeleri 
eşliğinde gruplara 
ayrılan çocuklar çeşitli 
etkinlikler yapıyorlar, 
eğitimlere katılıyorlar.” 
diye konuştu. 
- Berkay Göcekli

Çocuklar 
eğlenirken öğrendi

Türdü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 
düzenlenen “Doğa Bilim Kampı” kapsamında 
ülke genelinden 72 öğrenci Muğla’nın tarihi 
ve doğal güzelliklerini gezdi, eğitici ve 
öğretici faaliyetlere katılarak eğlenceli vakit 
geçirdi. 

Muğlaspor, 2022-
2023 sezonu transfer 
çalışmaları kapsamında 
son olarak Kepez 
Belediyespor forması 
giyen ve takımıyla 3. 
Lig’e yükselme başarısı 
gösteren ofansif orta 
saha-santrafor Mustafa 
Yılmaz’ı kadrosuna dahil 
etti. Futbola Turgutluspor 
alt yapısında başlayan 
23 yaşındaki futbolcu; 
Bergama Belediyespor, 
Sancaktepe FK, 
Turgutluspor ve Kepez 
Belediyespor formalarını 
giydi. Kariyerinde 
3. Lig ve 2. Lig’de 
toplamda 48 maçta 
görev alan Mustafa 

Yılmaz, geçtiğimiz sezon 
başında mücadele etmeye 
başladığı Bölgesel 
Amatör Lig’de(BAL) 13 
maça çıktı. 
Geçtiğimiz sezon Kepez 
Belediyespor forması 
altında şampiyonluk 
yaşadığını belirten genç 
futbolcu, ‘’Öncelikle 
Muğlaspor gibi köklü 
bir camiaya imza 
attığım için mutluyum. 
Geçen sezon yaşadığım 
şampiyonluğu Muğlaspor 
forması altında da 
tekrarlamak istiyorum. 
İnşallah hem benim hem 
de takımım adına hayırlı 
bir sezon olur’’ dedi.
- Berkay Göcekli

Şampiyon Futbolcu 
Muğlaspor’da
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2022 VE 2023 Yılları 
ilginç olaylara şahitlik 
ederek, tarihe geçecek 
yıllar olacak..
Bazıları Atatürk’ün 
vasiyeti , bazıları ise 
Atatürk’ün kehanetleri 
diyerek dillendiriyor. Size 
hangi ifade hitap ediyorsa 
onu kullanabilirsiniz..  
Hepsi aynı kapıya çıkar..
GİZLENEN 
GERÇEKLER ortaya 
çıkacak . GAFLET PER-
DESİ ve GERÇEKLERİN 
ÜZERİNDE Kİ KARAN-
LIKLAR PERDESİ 
KALKACAK..  Doğru bil-
diklerimizin yanlış, yanlış 
bildiklerimizin doğru 
olduğunu öğreneceğimiz 
yıllar olacak..
BİZDEN GÖRÜNÜP, 
“BİZDEN OLMAYAN-
LARIN”  DEŞİFRE 
OLACAĞI ve yaptıkları 
İHANETLERİN HESA-
BININ SORULACAĞI 
GÜNLERİ YAŞAYA-
CAĞIZ. Mal varlıklarını 
satıp, paraya çeviren, 
paralarını yurt dışına 
taşıyanların, başka ülkel-
erden vatandaşlık hakkı 
alanların  takipçisi olun ve 
lütfen araştırın. Şimdiden 
kaçmaya başlayanlar, 
kaçarken bile ülkemiz 
zenginliğini talan edenleri 
hiç unutmayın..  Bunların 
hepsi Beş asırlık ihanetler-
inin hesabını verecekler ve 
bedelini ödeyecekler..
FETÖ BENZERİ onlarca 
gizli yapının varlığı 

biliniyor. Hepsi SON KO-
ZLARINI OYNAMAK 
ÜZERE HAZIR BEKLİ-
YORLAR. Son kozlarını 
oynamak içinde SAVAŞ, 
KAOS, KARGAŞA veya 
İÇ KARIŞIKLIK türü 
veya benzeri olayların 
başlamasını bekliyorlar. 
İÇ’TEN ve DIŞTAN 
SALDIRIYA UĞRAY-
ACAĞIZ. Bu karışıklık 
sayesinde de hepsi deşifre 
olup, gün yüzüne çıkacak-
lar.. Bu işi bilen uzman-
ların ortak görüşü bu YAZ 
ÇOK SICAK GEÇECEK. 
Yaşayıp, göreceğiz.. 
Son iki ay için Ulusal 
gazetelerin arşivlerine gi-
rin ve Tren çarpması sonu-
cu kaç büyük ve küçük baş 
hayvan sürüsünün telef 
olduğunu, kaç buğday 
tarlasında yangın çıktığını 
lütfen araştırın.  Kaosun , 
kıtlığın birileri tarafından 
yaratılmaya çalışıldığının 
ayak seslerini duyun..
ATATÜRK’ÜN VASİ-
YETİ 2023 DE ORTAYA 
ÇIKACAK.. Az kaldı bek-
leyin.. TÜRK BİRLİĞİ ve 
MÜSLÜMAN DEV-
LETLER TEŞKİLATI ile 
ilgili çalışmaların talimat-
larının yıllar öncesinden  
kim tarafından verildiğini 
hep birlikte öğreneceğiz. 
TEK ANAYASA,  TEK 
ORDU ve EKONOMİ  
modelinin ortaya çıkışına 
şahitlik edeceğiz…
Binlerce, binlerce yıl önce 
İNSAN KAVMİ adını 

kullanan TÜRK KAVİM-
LERİNİN  , bu kadar in-
san orta yerdeyken kendil-
erine niye İNSAN KAVMİ 
adını verdiklerinin ve 
kendilerini diğer insanlar-
dan neden ayırdıklarının 
nedenini öğreneceğiz…  
GÖKTEN GELEN-
LERİN kim olduğunu 
öğreneceğiz.  TÜRK 
ADININ ANLAMINI 
ÖĞRENECEĞİZ… Farklı 
adla ve dinde tanıdığımız 
milletlerin Türklüğü ile 
tanışacağız..
Tüm bunların olması ve 
Türk’ün ayağa kalkması 
içinde İÇİMİZİ TEM-
İZLEMEK  LAZIM .  
İhanet şebekeleri  tem-
izlendikçe milletimiz 
etnik köken ve mezhep 
farklılıklarını bir kenara 
koyup, kucaklaşacak ve 
kardeşlik hukukunu tesis 
edecektir. ASİL TÜRK 
MİLLETİ dediğimiz mil-
letin tüm unsurları ortaya 
çıkacaktır…
ATATÜRK’ÜN  ve hepi-
mizin özlemini duyduğu 
GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ 
TÜRK DEVLETİNİN 
, DÜNYA DEVLETİ 
OLACAĞI  kapının 
eşiğindeyiz. ATATÜRK 
VASİYETİ İLE BU YOL 
HARİTASINI ÇİZMİŞ ve 
DEVLET POLİTİKASINI 
BELİRLEMİŞTİR..
Şimdi sıra Atatürk ile ilgili 
gerçekleri öğreneceğimiz 
zamanların eşiğindeyiz. 
VASİYET ORTAYA 
ÇIKACAK.. ve İLAHİ 
ADALET TECELLİ 
EDECEK.. Tarih mille-
timizi çağırıyor..

Sezgin Yıldırım

ATATÜRK ve VASİYETİ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Muğla 
Milletvekili M. Yavuz 
Demir, 21 Haziran’da 
Marmaris’te başlayan ve 
dört gün içinde kontrol 
altına alınan orman 
yangınıyla ilgili TBMM 
Genel Kurulu’nda 
konuşma yaptı. Demir, 
özellikle muhalefet 
partilerinin yanlış 
bilgilerle kamuoyunu 
yönlendirmeye 
çalışmasını eleştirerek; 
“Orada yanan ağaçlar 
AK PARTİ’nin veya 
MHP’nin ağaçları 
değildir, orada yanan 
orman bütün milletin 
ortak değeridir, ortak 
malıdır ve insanlığın 
değeridir hatta. Böyle 
afet günlerinde, tamam, 
hepimiz siyasetimizi 
yapıyoruz ama özellikle 
toplumu ilgilendiren 
afet günlerinde orada 
beklenen şuydu aslında: 
Muhalefet partileri de 
geleceklerdi, o merkezde 
bizlerle beraber “Biz 
de ne yapabiliriz?” 
deyip o yangına, o taşın 
altına onlar da ellerini 
sokacaktı.” diye konuştu.
MUHALEFET 
GÖNÜLLÜLERİN 
ŞEVKİNİ KIRDI
Demir konuşmasında 
yangına ilişkin 
teknik bilgileri de 
milletvekilleriyle 
paylaşarak; “O süreçte 
insanlar orman 
yangınıyla canhıraş bir 
şekilde mücadele ederken 
gerçek dışı bilgilerle o 
mücadele eden insanların 
ve toplumun moralini 
bozmak adına birtakım 
demeçler verilmiştir. 
Ben bir sözü çok 
önemsiyorum, o söz 
şöyle diyor: “Bilgi sahibi 
olunmadan fikir sahibi 
olunmaz.” İşte, aynen bu 

örnek de yerini buluyor, 
gerçekten, bilgi sahibi 
olmadan fikir beyan 
eden birçok arkadaşımız 
oldu o süreçte ve bu, 
sadece, o insanların 
şevkini kırmaktan öteye 
gitmedi.” ifadelerini 
kullandı.
Yangının ilk gününden 
itibaren İçişleri ve Tarım 
Orman Bakanlarının 
bölgeye geldiğini, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
da denetimlerde 
bulunduğunu vurgulayan 
Demir, “Dünyanın hiçbir 
yerinde sekiz dakikada 
hazırlanıp müdahale söz 
konusu olamaz. İşte, 
Türkiye Cumhuriyeti 
devleti bu kadar güçlü 
bir devlettir. Ve üç gün 
zarfında, tüm olumsuz 
hava şartlarına rağmen, 
rüzgâra rağmen üç günün 
sonunda yangın büyük 
ölçüde kontrol altına 
alınmış ve üçüncü gün 
de Cumhurbaşkanımız 
bölgemizi ziyaret etmiş, 
gerekli denetimlerde 
bulunmuş, havadan 
denetlemiş ve basına 
da gerekli açıklamaları 
yapmıştır ve dördüncü 
günün sonunda da 
yangın tamamen kontrol 
altına alınmıştır. Bir kere 
bu kadar kısa sürede 
ve bu olumsuz hava 
şartlarına rağmen bu 
yangının tam anlamıyla 
kontrol altına alınmış 
olması başlı başına 
büyük bir başarıdır, 
bunu küçümsemek çok 
yanlıştır. Aynı zihniyet... 
Bakın, ayrıca sosyal 
medyada da yansıdı; 
nerede söndürme 
uçakları, nerede 
helikopterler derken 
yukarıdan da o sırada 
onlarca helikopterin 
geçtiğini herhâlde 

hepiniz sosyal medyadan 
takip etmişsinizdir. 
Gerçekten çok zor bir 
duruma düştüler. “ diye 
konuştu.
“BİZ DE NE 
YAPABİLİRİZ” 
DESEYDİNİZ!
Demir, muhalefetin 
süreci baltalamak 
adına her türlü girişimi 
yaptığını anlatarak, 
“Arkadaşlar, yangınla 
mücadele aynı zamanda 
bir vatan savunmasıdır. 
Yani orada yanan 
ağaçlar AK PARTİ’nin 
veya MHP’nin ağaçları 
değildir, orada yanan 
orman bütün milletin 
ortak değeridir, ortak 
malıdır ve insanlığın 
değeridir hatta. Onun 
için bu olayı böyle sanki 
başarısız gibi göstermek, 
insanların o süreçte bu 
mücadeleyi verirken 
moralini bozmak hiçbir 
şeye yaramaz. Böyle 
afet günlerinde, tamam, 
hepimiz siyasetimizi 
yapıyoruz ama özellikle 
toplumu ilgilendiren 
afet günlerinde orada 
beklenen şuydu aslında: 
Muhalefet partileri de 
geleceklerdi, o merkezde 
bizlerle beraber “Biz 
de ne yapabiliriz?” 
deyip o yangına, o taşın 
altına onlar da ellerini 
sokacaktı. 
İşte, siyaseten eğer 
bir prim elde etmek 
istiyorsanız bunun 

şartı buydu, o zaman 
prim elde edebilirdiniz 
siyaseten. Yoksa böyle 
karalayarak, kötüleyerek 
bir yere varmak mümkün 
değil.” diye konuştu.  
SINIR ÖTESİ 
HAREKAT EDENLER 
BUGÜN YANGINLA 
MÜCADELE 
BAŞARISINA KULAK 
KAPATIYOR
Demir, alkış alan 
konuşmasını, “Türkiye 
Cumhuriyeti çok güçlü 
ve büyük bir devlet ve 
bu güçlü yürüyüşüne 
devam edecek, 
bundan hiç kimsenin 
kaygısı olmasın, 
endişelenmesinler de... 
Dün sınır ötesi harekâta 
itiraz eden zihniyet 
bugün de bu yangınla 
mücadelenin başarısına 
kulak kapatmıştır. Aynı 
zihniyettir bu, aynı 
zihniyettir! Şunu çok 
net olarak ifade etmek 
istiyorum: Kim ne derse 
desin, bu ülke üzerine 
ne tuzaklar kurulursa 
kurulsun, hangi hain 
emellerle hangi devletler 
Türkiye’ye zarar 
vermeye çalışırlarsa 
çalışsınlar ve onların 
içimizdeki kirli elleri 
ne yapmaya uğraşırsa 
uğraşsın hepsi boş, hepsi 
hikâye. Bakın, çok net 
söylüyorum; hiçbir yere 
varmaları mümkün 
değil.” ifadeleriyle 
sonlandırdı. - Bülten

“Orman yangınıyla mücadele 
vatan savunmasıdır”

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, 21 Haziran’da Marmaris’te başlayan orman 
yangınıyla ilgili TBMM’de konuşma yaptı. Demir, “Orman yangınıyla mücadele vatan 
savunmasıdır. Muhalefet partileri de geleceklerdi, o merkezde bizlerle beraber “Biz 
de ne yapabiliriz?” deyip o yangına, o taşın altına onlar da ellerini sokacaktı.” dedi. 
Demir’in konuşması alkış aldı.

Ekinci’ye partiye 
katılımından dolayı 
Muğla İl Başkanlığında 
düzenlenen törenle İYİ 
Parti Muğla Milletvekili 
ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Prof. Dr. Metin 
Ergun tarafından parti 
rozeti takıldı. Törene, 
İYİ Parti Muğla 
Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkanı 
Prof. Dr. Metin Ergun, 
İl Başkanı Cumhur 
Davut Akmeşe il ve ilçe 
yönetimi üyeleri katıldı.
Törende konuşan İYİ 
Parti Muğla Milletvekili 
ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Prof. Dr. 
Metin Ergun, “İYİ 
Parti her geçen gün 
güçleniyor. Bugünde bu 
güçlenmenin şahitliğini 
yaptık. Muğla İYİ Parti 
için seçimlerde zirvede 
olacak illerden bir 
tanesi. Vatandaşımız 
tercihini İYİ partiden 
yana kullanıyor ve üye 
sayımız artıyor. Uzun 
yıllardır Milli Eğitimde 
görev yapan müdürümüz, 
hocamız bugün aramıza 
katıldı. Kendisine hoş 
geldin diyoruz, hayırlı 
olsun” dedi.
Milli Eğitimden emekli 

Celalettin Ekinci 
ise törende şunları 
söyledi: “Türkiye’de 
artık birçok şeyin 
değişmesi gerekiyor. 
Devletin tamamen 
Türk devleti anlayışını 
yitirdiği, kurumların 
tamamen bozulduğu 
bir dönemi yaşıyoruz. 
Tabi ki eğitimci 
sıfatıyla her şeyin 
bozulduğu bu dönemde 
bu bozukluğunun 
temelinde eğitim 
olduğunu düşünüyoruz. 
Maalesef çalışırken 
bunları düzeltme şansına 
sahip olamadık. Çünkü 
eğitimle ilgili kararları 
kimlerin aldığını, 
uygulamaları kimlerin 
yaptığını hiçbir zaman 

tam olarak biz bile 
bilemedik. Maalesef 
ülkemizde eğitim 
yönetilmiyor ve kimin 
yönettiği bilinmiyor. 
Bu ülkeye borcum var 
düşüncesiyle, her şeyin 
sil baştan yapılması 
hayaliyle siyasete ilk defa 
bir partiye katılıyorum. 
İYİ Parti kadrolarına 
katılarak Türkiye’nin 
şekillenmesine katkı 
vermek için bugün itibari 
ile kaydımı yaptırdım.”
Konuşmaların ardından 
İYİ Parti saflarına 
katılan Celalettin 
Ekinci’ye rozetini İYİ 
Parti Muğla Milletvekili 
ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Prof. Dr. Metin 
Ergun taktı. - Bülten

İYİ Parti’ye katılımlar devam ediyor
Muğla Milli Eğitim Müdürü olarak 2015- 2018 yılları arasında 
görev yapan Celalettin Ekinci, İYİ Parti saflarına katıldı.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, son yıllarda 
yaşanan anız yangınları 
konusunda vatandaşlara 
uyarılarda bulundu. 
Anız yakılmasının yasak 
olmasına rağmen anız 
yakma olaylarıyla çok 
sık karşılaştıklarını 
ifade eden Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
ekipleri, son 6 ay 
içerisinde il genelinde 
385 anız yangınına 
müdahale edildiğini 
vurguladı. Anız 

yangınları her yıl 
milyonlarca liralık maddi 
zarara neden oluyor 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiyesi tarafından anız 
yangınları sonucunda 
çıkan zararlar şu şekilde 
ifade edildi: “Anız 
yakılması sonucunda 
çıkan yangınlar her 
yıl milyonlarca liralık 
maddi zarar neden 
oluyor. Anız yangınları, 
orman yangınlarına, 
telefon ve enerji iletim 
hatlarının yanmasına, 

yol kenarlarında duman 
nedeniyle sis oluşumu 
sonucunda çeşitli trafik 
kazalarına yol açabiliyor. 
Anız yangınları ile 
birlikte hasat edilmemiş 
komşu tarlalara yangın 
sıçraması, yakın 
köylerdeki hayvan 
barınaklarının ve 
yerleşim birimlerinin 
yanması gibi birçok 
riski de ortaya çıkarıyor. 
Ayrıca anız yangınları 
toprak içerisindeki 
faydalı canlıların ve 

topraktaki organik 
maddenin yanarak 
yok olmasına neden 
oluyor. Anız yakılması 
toprakları ve doğayı 
olumsuz etkileyerek 
söndürme çalışmaları 
esnasında binlerce ton 
su ile zaman ve maliyet 
kayıpları yaşanıyor. 

Büyükşehir uyardı: “Anız yangınlarına dikkat”
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden alınan bilgiye göre son 6 ay içerisinde il genelinde 
385 anız yangını meydana geldi. Yakılması yasak olmasına rağmen anız yakma olayları ile çok 
sık karşılaştıklarını ifade eden İtfaiye yetkilileri tarafından, anız yangınlarına karşı vatandaşları 
bilinçlendirmek için muhtarlara büyük görev düştüğünü belirtildi. 
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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


