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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

‘Zor günlerin geride 
kalması çok yakın’

CHP ORTACA İLÇE BAŞKANI EVREN TEZCAN:

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren 
Tezcan yaptığı yazılı 
açıklamada, “Yaptığımız 
çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. 
Hemşerilerimizle 
hem yerel ve 
güncel konularda 
görüşüyoruz hem de 
bizlerden isteklerini, 
taleplerini dinleyerek 
notlarımızı alıp çözümü 
noktasında gerekli 

yerlere ulaştırıyoruz. 
Malumunuz 
vatandaşlarımızın 
en önemli gündemi 
ekonomi. Gıdaya yapılan 
zamlar durdurulamıyor, 
önümüzdeki günlerde 
okulların açılacak 
olması dolayısıyla 
yapılan eğitim 
masrafları cep yakıyor. 
Vatandaşlarımız daha 
şimdiden kara kara bu 
kışın nasıl geçeceğini 
düşünüyor.”  -3

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, ilçe genelinde 
vatandaşlarla bir araya gelmeye 
devam ediyor. Çiftçi, esnaf ve ev 
ziyaret yapan Tezcan, gündeme 
dair açıklamalar yaptı. 

İlk etap tamamlandı
Ortaca Belediyesi ile 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Tabiat Varlıkları Genel 
Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol 
çerçevesinde yürütülen 
Dalyan 1’inci Etap Çevre 
Düzenleme ve Altyapı 
projesinde yaklaşık 
10 aydır devam eden 
çalışmalar, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’in son ahşap 
parçasını seyir iskelesine 
montajı ile tamamlandı. -3

 Dalyan Kanalında 
temizlik çalışmaları sürüyor 
Köyceğiz Gölü’nü 
dünyaca ünlü İztuzu 
Plajı ile birleştiren, 180 
kuş türüne ev sahipliği 
yapan ve her yıl 
binlerce yerli, yabancı 
turiste kapılarını 
açan Dalyan Kanalı, 
labirent görünümündeki 
sazlıkları ile hayran 
bırakıyor. Bu çerçevede 
harekete geçen 
Ortaca Belediyesi ise 
doğal güzelliği ile 
dikkat çeken Dalyan 
Kanalı’nda temizlik 
çalışması gerçekleştirdi. 

İlçe genelinde olduğu 
gibi kanal içerisinde 
de rutin temizlik 
çalışmalarını yürüten 
ekipler, sazlıklarla dolu 
kanal içerisinde yüzey 
temizliği yaptı. -2

Dalaman ve 
Ortaca’da

uyuşturucu 
operasyonu

Dalaman ve 
Ortaca ilçelerinde 
uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
3 şüpheliden 1’i 
tutuklandı. -2

AK Parti 
Milletvekili 

Gökcan, Muğla 
Bölge Müzesi 

hakkında 
açıklamalarda 

bulundu
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan,  AK Parti 
Menteşe İlçe Başkanı 
Eray Çiçek ile birlikte, 
yılan hikayesine 
dönen Muğla Bölge 
Müzesi’nin önünde 
açıklama yaptı. -5



Zayi 
İş yerime ait BEKO marka 220 TR model 

Mali ID No: AS0000290678 
yazar kasamın ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. Mehmet Maaz Bozyel  

Ortaca Vergi Dairesi - Tc.No:21271502246 
Vergi No:1860093218

Fibromiyalji;hassas 
noktalar,kronik yaygın 
kas iskelet ağrıları 
ile karakterize,uyku 
bozukluğu,kas zayı-
flığı,anksiyete gibi 
birçok semptomun 
eşlik ettiği,etiyolojisi 
kesin olarak bilinmey-
en bir sendromdur.
Yapılan çalışmalarda fi-
bromiyalji hastalarında 
D vitamini seviyesinin 
düşüklüğünün yaygın 
olduğu belirtilmekte-
dir.D vitamini immun 
sistem aktivitesinde 
düzenleyici olarak 
görev yapmakta ve 
ağrı ile ilişkilendir-
ilmektedir.D vitamini 
eksikliğinin ağrıya 
karşı duyarlılığı art-

tırdığı,bunun potansiyel 
nedeninin de ‘ağrıyı 
algılayan’nöronların 
üretimi ve vitamin D 
metabolitinin yanıtı 
ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir.D vi-
tamini eksikliği ağrıyı 
algılayan nöronların 
uyarımını arttırmakta 
ve hipersensitiviteye 
yol açmaktadır.Özel-
likle litaratürde fibro-
miyalji hastalarında D 
vitamini takibi ile ilgili 
sınırlı sayıda çalışmaya 
rastlanmıştır.
Fibromiyaljide ağrı 
yönetiminde D vita-
mininin desteklenmesi 
tedavi için büyük önem 
taşır. Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

FİBROMİYALJİ VE 
D VİTAMİNİ
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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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Eylülün gelişi demek 
sonbahar demek! Çok 
kırgınım,çok enerjim 
düşük,canım hiçbir 
şey yapmak istemiyor 
diyebilirsiniz.Mevsim 
geçişlerinde böyle 
olmanız çok normal.
Endişelenmeyin!Yeterli 
ve dengeli beslener-
ek,size birkaç öneriyle 
sonbaharı daha enerjik 
atlatacaksınız:
•Güne kahvaltısız başla-
mayın: Hiç iştahım yok, 
canım kahvaltı istemiyor 
diyorsanız güne zaten 
geride başlıyorsunuz.
Enerjik bir gün için 
kahvaltı şart.İşte size en-
erjik kahvaltı alternatifi 
yumurta +avakado +taze 
sebzeler +tam tahıllı 

ekmek
•Ara öğünleri atla-
mayın:Bu dönemde 
düşen enerjiniz sizi 
şekerli ve unlu gıda-
lara yönlendirebilir.
Kilo kontrolü sağla-
mak istiyorsanız ana 
öğünlere ek 2-3 saat 
aralıklarla ara öğün 
yapın.Kefir+meyve/
yoğurt+badem ara öğün-
lerde tercih edebilirsiniz.
•Magnezyumdan zengin 
besinleri öğünlerinize 
ekleyin:Magnezyum 
eksikliğinde vücutta 
yorgunluk belirtileri 
artış gösterebilir.Bunun 
için beslenme planınıza 
kurubaklagiller, yeşil 
yapraklı sebzeler ve tam 
tahıl gurubunu ekleyebil-

irsiniz.
•Bağışıklık güçlendirici 
C vitaminini öğünlerin-
ize ekleyin:Sonbaharda 
düşen bağışıklığınızı 
güçlendirmenin bir 
diğer yolu!Bunun için 
sofranızda taze sebze ve 
meyvelere,maydanoza 
yer açın.Ayrıca bitki çayı 
olarak kuşburnu çayı 
da güzel bir C vitamini 
alternatifi olabilir.
•Sağlıklı yağlara sof-
ranızda yer açın: Özel-
likle omega-3 kaynağı 
balık ve keten tohu-
munu, omega-9 kaynağı 
zeytin ve fındık yağını 
beslenmenize ekleyin.
Bu yağlar hem düşen 
enerjinizi arttıracak hem 
de bağışıklık sisteminizi 
güçlendirecek!!O zaman 
akşam yemeğinde fırın 
somon+bol yeşil salata 
iyi bir seçim olabilir!
•Günlük kafein tüketi-
mine dikkat: Gün içinde 

düşen enerjiniz size 
acilen kafein almalıyım 
sinyalleri veriyor olabil-
ir. Fazladan aldığınız ka-
fein; uyku sorunları, kalp 
çarpıntısı ve vücuttan su 
kaybına yol açabilir.Bu 
yüzden kafein tüketimi-
nizi günlük 2 kupa kahve 
ile sınırlayabilirsiniz.
•Yeterli oranda su tüket-
meye çalışın: Yetersiz su 
tüketimi sizin yorgun-
luğunuzu arttıracaktır.
Hangi mevsimde olursa 
olsun su içmeyi alışkan-
lık haline getirmelisiniz.
Sağlıklı bir metaboliz-
ma için bu şart.Benim 
önerim;günlük en az 2.5 
litre su içmeyi alışkanlık 
haline getirmeniz!
•Probiyotik Desteği 
Şart: Mevsim değişikleri 
bağırsak floranızı da 
etkileyebilir.Bağır-
saklarınız sağlıklıysa 
siz de sağlıklısınız. O 
zaman beslenmenizde 

probiyotik besinlere(ke-
fir, yoğurt..) yer açın. 
İhtiyaç duyulursa ekstra 
probiyotik desteği alabil-
irsiniz.
•Düzenli uyumaya 
çalışın: Uyku düze-
ninin bozukluğu ruh 
sağlığınızı ve beslenme 
durumunu olumsuz 
etkiler.Bu yüzde en geç 
00.00 da uyumuş olun 
ve en az 7 saat uyumaya 
çalışın.Eğer uyku sorunu 
yaşıyorsanız melisa,la-
vanta ve papatya gibi 
bitki çaylarından destek 
alabilirsiniz.
•Biraz hareket şart: De-
presyondayım, enerjim 
düşük deyip kendinizi 
eve kapatmayın.Açık ha-
vada yürümek,köpeğini-
zle vakit geçirmek ener-
jinizi yükseltecektir.Ruh 
durumunuzu düzeltecek 
yoga ve esneme egzersi-
zlerini günlük listenize 
ekleyebilirsiniz.

SONBAHARDA BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Gholam Sarwar
Yabancı kimlik no: 99219882378

Zayi 
İş yerime ait A1 6951-7000 numaralar arası 1 

cilt fatura, A1 6751-6800 numaralar arası 1 cilt 
sevk irsaliyesi, A1 151-200 numaralar arası 1 cilt 
müstahsil makbuzu kaybolmuştur. Hükümsüzdür 

Ramazan Kiriş
Ortaca Vergi Dairesi - Tc.No:35687048540 

Köyceğiz Gölü’nü 
dünyaca ünlü İztuzu Plajı 
ile birleştiren, 180 kuş 
türüne ev sahipliği yapan 
ve her yıl binlerce yerli, 
yabancı turiste kapılarını 
açan Dalyan Kanalı, 
labirent görünümündeki 
sazlıkları ile hayran 
bırakıyor. Bu çerçevede 
harekete geçen Ortaca 
Belediyesi ise doğal 
güzelliği ile dikkat 
çeken Dalyan Kanalı’nda 
temizlik çalışması 
gerçekleştirdi. İlçe 
genelinde olduğu 
gibi kanal içerisinde 
de rutin temizlik 
çalışmalarını yürüten 
ekipler, sazlıklarla dolu 
kanal içerisinde yüzey 
temizliği gerçekleştirdi. 
Temizliğin sadece karada 
olmadığına dikkat çeken 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 

“Bizim ‘Kanal Temiz’ 
idealimiz var ve bu ideale 
ulaşmak için tüm çalışma 
arkadaşlarımla özverili 
çalışmalar yürütüyoruz. 
Temizlik sadece karada 
olmuyor. Kaunos Kral 
Mezarları’nın önünden 
geçen Dalyan Kanalı’nda 
da haftalık rutin temizlik 
çalışmalarımız devam 
ediyor. Belediyemize 
ait temiz enerjili yani 
elektrikli teknemizle 
temizlik çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik. Bu 
teknemizin adı ‘Kanal 
Temiz’. Teknemize bu 
ismi vermemizdeki 
amaç ise fosil yakıt 
kullanımına dikkat 
çekmek içindi. Ayrıca 
kanal temizliğimizi de 
bu tekneyle yaparak 
adına uygun iş yapmış 
oluyoruz” diye konuştu. 
Temizlik sonrası çıkan 

çöplerde çoğunlukla pet 
şişe ile karşılaştıklarını 
sözlerine ekleyen 
Başkan Uzundemir; “ 
Sevgili hemşerilerimizi 
uyarmak istiyorum. 
Her zaman söylendiği 
gibi kirletmemek 
temizlemekten daha 
ucuz. Lütfen kanalımıza 
sahip çıkalım. 
Temizlikte ağırlıklı 
olarak pet su şişesi ile 
birlikte maalesef inşaat 
malzemelerine kadar 
birçok çöp çıkıyor. 
Bu çöplerin büyük 
çoğunluğunu geri 
dönüşüme gönderiyoruz. 
Tüm vatandaşlarımızın 
duyarlı olmasını ve 
yerlere çöp atmamasını 
rica ediyorum. Sevdamız 
Ortaca ve bu sevdamız 
için hep birlikte duyarlı 
olalım” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Dalyan Kanalında temizlik 
çalışmaları sürüyor

Ortaca Belediyesi, her yıl binlerce turisti ağırlayan Dalyan 
Kanalı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Dalaman ve Ortaca 
ilçelerinde uyuşturucu 
operasyonunda gözaltına 
alınan 3 şüpheliden 1’i 
tutuklandı. Dalaman 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri, Ortaca ve 
Dalaman ilçelerinde 
uyuşturucu madde satışı 
yaptığı belirlenen T.Y. 
ve T.Y. isimli şahıslar 
ile Ö.K’yi takibe aldı. 
İlçeye yüklü miktarda 
uyuşturucu getirileceği 
ihbarı üzerine operasyon 

düzenleyen ekipler 
Ö.K ile T.Y’nin içinde 
bulunduğu otomobili 
Ortaca’da durdurdu. 
Otomobilde yapılan 
aramada bir miktar 
uyuşturucu ele geçirildi. 
Bununla ilgili 3 şüpheli 
gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden 
T.Y. ve T.Y. adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı, 
otomobil sahibi Ö.K. 
tutuklandı. - Cihat Cura

Ortaca’da uyuşturucu 
operasyonunda yakalanan 
3 zanlıdan 1’i tutuklandı

Ortaca ‘da 15 yaşındaki 
genç kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
Ortaca sanayisinde 
çırak olarak çalışan 
15 yaşındaki Egehan 
Bülbül, geçtiğimiz 
gün işyerinde aniden 
fenalaştı. Ambulansla 
hastaneye kaldırılan 
ve kalp krizi geçirdiği 
öğrenilen Bülbül yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Bülbül’ün cenazesi kesin 

ölüm nedeninin tespiti 
için Muğla Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi. 
Buradaki işlemlerinin 
ardından 15 yaşındaki 
gencin cenazesi Ortaca 
Burunucu Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
- Cihat Cura

Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki 
genç hayatını kaybetti

Günümüzde hemen 
hemen herkes borçlarını 
öderken veya ödünç 
para verirken hem 
nakit taşımanın ortaya 
çıkardığı sorunları 
ortadan kaldırması 
hem de pratik olması 
nedeniyle bankacılık 
sisteminin sağladığı 
çeşitli kolaylıklardan 
faydalanmaktadır. Özel-
likle mobil ve internet 
bankacılık sistemlerinin 
sağladığı imkânlar nakit 
para taşıma ve nakit 
ödeme durumunu or-
tadan kaldıracak kadar 
ilerlemiştir. 
Tüm bu kolaylıklarının 
yanında, kişilerin banka 
üzerinden havale/eft 
ile borçlarını öderken 
veya birine ödünç para 
verirken bazı hususlara 
da dikkat etmesi ger-
ektirmektedir. Şöyle 
ki; kişiler arasındaki 
borç ve alacak ilişkil-
erini düzenleyen Türk 
Borçlar Kanunumuz-
da yer aldığı üzere, 
kanunen geçerli bir 
açıklama yapılmadığı 
veya ödemeye ilişkin 
makbuzda açık bir ifade 
bulunmadığı durumda, 
yapılmış olan öde-
menin vadesi gelmiş 
bir borcun ödenmesi 
maksadıyla yapıldığı 
varsayılmaktadır. 
Bu durumda örneğin, 
bir kişi tanıdığı-
na veya arkadaşına 
banka kanalıyla ödünç 
para gönderirken, 
ona duyduğu güven 
veya herhangi bir 
sebeple, açıklama 
yapmaksızın havale/
eft işlemi yapmışsa; 
hukuk düzeninde bu 
işlem, vadesi gelmiş bir 
borcun ödenmesi olarak 
değerlendirebilmek-
tedir. Yani arkadaşına 
ödünç para veren kişi, 

işlem sırasında hiçbir 
açıklama yazmamış-
sa sanki arkadaşına 
borçluymuş da kendi 
borcunu ödüyormuş 
gibi değerlendirilebilir.
Hukukumuzda bu tür 
ön kabullere “karine” 
denilmektedir. Bu 
karinenin aksini iddia 
eden yani açıklamasız 
havale/eft işlemi yapan 
kişi ise borcunu ödemek 
maksadıyla değil; tam 
tersine kendisinin borç 
olarak bu parayı gön-
derdiğini ispat etmek 
zorunda kalacaktır.
Yapılan ödeme, 
2022 yılı itibariyle 
6.640TL’nin altında ise 
ve yapılan ödemede 
herhangi bir açıkla-
ma yazmıyorsa, bu 
ödemenin ne amaçla 
yapıldığını tanıkla ispat 
etmek mümkündür. An-
cak bedel 6.640TL’nin 
üstünde ise kural olarak 
tanık ile ispatı mümkün 
olamayacak; yazılı ispat 
kuralları geçerli ola-
caktır. Bu bedel, tanıkla 
ispatın sınırı olarak 
belirlenmiş olup her yıl 
güncellenmektedir. 
Anlaşıldığı üzere, 
herhangi bir açıklama 
yazılmaksızın yapılmış 
olan ödemeler önceden 
taraflar arasında 
doğmuş ve vadesi 
gelmiş olan bir borcun 
ödenmesi için yapılmış 
sayılmaktadır. 
Bu sebeple, ileride 
hukuken sıkıntıya 
düşmemek için her-
hangi bir borç verme 
durumunda bu hususun 
belirtilmesi, en basit 
haliyle de gönderilen 
ödemenin açıklamasına 
borç olarak geri alın-
mak üzere yapıldığının 
ifade edilmesi gerek-
mektedir.  Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

AÇIKLAMA YAZMAYAN 
BANKA DEKONTLARINA 

DİKKAT! 
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Ortaca Dalyan 
mahallesinde Ortaca 
Belediyesi tarafından 
yürütülen Dalyan 
çevre düzenleme ve 
alt yapı çalışmaları 
devam ediyor. Ortaca 
Belediyesi ile Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Tabiat Varlıkları Genel 
Müdürlüğü arasında 
yapılan protokol 
çerçevesinde yürütülen 
Dalyan 1’inci Etap Çevre 
Düzenleme ve Altyapı 
projesi 15 Kasım 2021 
tarihinde yer teslimi 
yapılarak başlamıştı.
Yaklaşık 10 aydır devam 
eden Dalyan 1’inci 
etap çevre düzenleme 
çalışmaları, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir son ahşap 
parçasını seyir iskelesine 
montajı ile tamamlandı.
Ortaca Başkan Alim 
Uzundemir, Dalyan 
mahallesinde Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
ve Tabiat Varlıkları 

Genel Müdürlüğü 
arasında yaptıkları 
protokol ile çevre 
düzenlemesi çalışması 
yürüttüklerini söyledi. 
Başkan Uzundemir, 

“Dalyan Ortaca’mızın, 
Muğla’mızın ve 
Türkiye’nin gözbebeği 
turistik bir mahallemiz. 
Her yıl binlerce yerli ve 
yabancı turistin ziyaret 

ettiği mahallemizde 
kurumlar arası işbirliği 
ile çevre düzenlemesi 
ve altyapı çalışması 
yürüttük. Tüm çabamız 
bölge insanımızın ve 

gelen misafirlerimizin 
yaşanabilir ve huzurlu 
bir tatil geçirebilecekleri 
çevreye duyarlı alanlar 
oluşturmak” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Dalyan’da ilk etap 
çalışmaları tamamlandı
Ortaca Dalyan mahallesinde Ortaca Belediyesi tarafından yürütülen Dalyan çevre düzenleme ve alt 
yapı çalışmaları devam ediyor. 1. etapta çalışmalar tamamlandı. 

Evren Tezcan yaptığı 
açıklamada, şu ifadelere 
yer verdi; “Cumhuriyet 
Partisi Ortaca İlçe 
Örgütü olarak, yönetim 
kurulu üyelerimizle, 
kadın kollarımız ve 
gençlik kollarımızın 
katılımlarıyla 
vatandaşlarımızın zaman 
zaman evlerine misafir 
oluyoruz, zaman zaman 
da kahvehanelerde 
sohbetler ederek 
gündemi 
değerlendiriyoruz. 
Esnaflarımızı, 
emekçi kardeşlerimizi 
işyerlerinde, 
emeklilerimizi evlerinde, 
çiftçimizi, üreticimizi 
tarlada, bağda bahçede 
ziyaret ediyoruz. 
Bizim planladığımız 
ziyaretlerin yanı sıra 
vatandaşlarımızdan gelen 
davetlere de katılım 
göstererek yaptığımız 
çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde 

bulunuyoruz. 
Hemşerilerimizle hem 
yerel ve güncel konularda 
görüşüyoruz hem de 
bizlerden isteklerini, 
taleplerini dinleyerek 
notlarımızı alıp çözümü 
noktasında gerekli 
yerlere ulaştırıyoruz. 
Malumunuz 
vatandaşlarımızın 
en önemli gündemi 
ekonomi. Gıdaya 
yapılan zamlar 
durdurulamıyor, 
önümüzdeki günlerde 
okulların açılacak olması 
dolayısıyla yapılan eğitim 
masrafları cep yakıyor. 
Kış ayları yaklaşırken 
vatandaşlarımız daha 
şimdiden kara kara bu 
kışın nasıl geçeceğini 
düşünüyor. 
Elektrik ve doğalgaza 
son günlerde gelen 
zamlar ise iğneden ipliğe 
her şeyin zamlanacağının 
habercisi. Özetle 
vatandaşlarımız perişan 

durumda. Alım gücü 
günden güne eriyen 
vatandaşımız günü 
kurtarmaya çalışıyor, 
yarınını düşünemiyor. 
Turizmci esnafımız 
pandemiyi atlattık 
derken halen devam eden 

müzik yasaklarıyla önü 
kesiliyor. AKP iktidarı 
ise vatandaşın sorununa 
çözüm bulmak yerine 
sabır istiyor, sonu gelmez 
vaatler sunuyor. Vatandaş 
vaat dinlemek istemiyor 
çözüm bekliyor. 

Vatandaşlarımıza 
sesleniyoruz, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin iktidarında 
tüm yurttaşlarımız hak 
ettiği değeri görecektir. 
Bu zor günlerin geride 
kalması çok yakın.”

Tezcan; “Vatandaşlarımız perişan 
durumda, çözümü CHP iktidarı”

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan yaptığı yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımız daha şimdiden kara kara 
bu kışın nasıl geçeceğini düşünüyor” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında 
alınacak tedbirler değerlendirildi

2022-2023 Eğitim 
Öğretim Yılında 
alınacak genel emniyet, 
asayiş ve trafik 
tedbirleri Vali Orhan 
Tavlı Başkanlığında 
yapılan toplantıda 
değerlendirildi. İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
81 İl Valiliğine 
gönderilen 2022-
2023 Eğitim Öğretim 
Yılında Alınacak 
Trafik Tedbirleri 

genelgesinde belirtilen 
hususların istişare 
edildiği toplantıda 
Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Tescil ve Denetleme 
Şube Müdürü Burcu 
Avcı tarafından önceki 
yıllarda yapılan 
çalışmalar ve yeni 
eğitim öğretim yılı 
öncesinde planlanan 
çalışmalar hakkında 
sunum yapıldı.
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Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan:  “Sayın Gürün dört yıldır açamadığınız müze 
ve oluşturduğunuz kamu zararı için hemşerilerimizden özür dileyecek misiniz”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ile birlikte, Muğla Bölge Müzesi’nin önünde yaptığı 
basın açıklaması ile müzenin durumunu sorup kamulaştırmasında hak sahiplerinin mağdur edildiğini ileri sürdü.
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan,  AK Parti 
Menteşe İlçe Başkanı 
Eray Çiçek ile birlikte, 
yılan hikayesine dönen 
Muğla Bölge Müzesi’nin 
önünde açıklama yaptı.
Milletvekili Gökcan, 
açıklamasında şunları 
söyledi; “Hamam desen 
hamam değil, müze 
desen müze değil. 
CHP’li Başkan Sayın 
Osman Gürün,  keyfi 
ve sorumsuzca aldığı 
karar ile Büyükşehir 
Belediyesini, bilerek 
ve kasten zarara 
uğratmıştır. AK Parti 
Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan;  
Sayın Gürün’ün, 
kamu kaynağını 
yanlış kullandığını,  
Muğlamızın ve 
hemşerilerimizin 
parasını çöpe attığını 
ve kamu zararı 
oluşturduğunu 
belirterek şu açıklamada 
bulundu. Sorumsuzluk, 
beceriksizlik, iş 
bilmezlik, savurganlık ve 
vizyonsuzluk eşittir CHP. 
Arkamızdaki binayı 
görüyorsunuz.  Ama  ne 
olduğunu biliyor muyuz?  
Vatandaşımız soruyor, 
merak ediyor. Belediye 
hamamı mı, cami mi, 
müze mi, kent belleği 
mi ne olduğu tartışılan 
bina. Hemşerilerimiz 
tarafından alay konusu 
oldu. Temeli 2018 
Mayıs ayında atılan ve 
2019 yılında biteceği 
söylenilen eski adı Muğla 
Bölge Müzesi yeni adı 
Muğla Kent Belleği 
olan binanın önündeyiz. 
Bu binanın yapıldığı 

arsanın bir kısmı 
belediye tarafından satın 
alınmış,  Vatandaşımıza 
ait bazı parsellerin 
kamulaştırması 
bitirilmeden, bölge 
müzesi için ihaleye 
çıkılmış. Yaklaşık 
150’ye yakın hissedar 
Belediyeye dava açmış 
ve davayı kazanmıştır.  
Dava, arsa sahiplerinin 
lehine sonuçlanarak,  
plan tadilatı yapılmıştır.  
Eski planlara geri 
dönülmüştür. Müze 
inşaatının plandaki 
durumu tartışmalı 
duruma düşmüştür.  
CHP’li Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Sayın Osman Gürün’e 
soruyoruz? Vatandaşların 
hakkı verilmeden, 
mağduriyetleri 
giderilmeden, 
kamulaştırma 
tamamlanmadan 
aceleniz neydi? Apar 
topar yangından mal 
kaçırır gibi neden ihaleye 
çıktınız? Açmayı bile 
beceremediğiniz bu 
sözde müze, 4 yıldır 
harabe haline geldi. 4 
yıldan beri, hiç bir şey 
yapılmadı, bina kaderine 
terk edildi. CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2018 yılında 
ihaleye çıkan ve ihale 
bedeli 14 milyon 277 
bin TL olan Bölge 
Müzesi’nin yüzde 90’ı 
tamamlanmış. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ilgili firmaya 
12 Milyon TL ödendi. 
İşin bitimi için 2 milyon 
277 bin TL kalmıştı. 
Ama bakın daha sonra 
neler oldu? Belediye, 
Sözleşmeye aykırı 

olarak, iş kalemlerinde 
keyfi değişiklikler 
istedi. Normalde yüzde 
10’dan fazla olmaması 
gereken iş kalemi 
değişikliği yüzde 40’ı 
geçti.  Sayın Osman 
Gürün Bölge Müzesi’nin 
ihale sözleşmesini Mart 
2020 tarihinde fesh etti. 
Müze inşaatında çalışan 
işçileri zabıta zoruyla 
inşaat alanından çıkardı. 
Ancak, fesih kararı 
kanunlara, mevzuata ve 
yönetmeliklere uygun 
şekilde yapılmadı. 
Pandemi sürecinde; 
Devletin inşaatların 
bitirilmesi ve kamu 
zararı oluşmaması için 
kanun ve yönetmelikler 
çıkarmış,  2 Nisan 
2020 tarihli, Covid 
19 salgınının kamu 
ihale sözleşmelerine 
etkisi konulu 
Cumhurbaşkanlığı 
genelgesi ile de fesih 
durumlarında, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’na 
görüş sorulması 
ve süre verilmesi 
öngörülmektedir. 
Firmaya ek süre 
verilmedi, noter ihtarı 
çekilmedi. Kurallarına 
göre fesih yapılmadı. 
Direk fesih edildi. Fesih 
olmasa 2, 3 ay içinde 
2 milyon 277 bin TL 
ödenerek iş bitirilecekti. 
Ve Müze açılacaktı. 
Firma Büyükşehir 
Belediyesi’nce yapılan 
fesih işleminin, 
kanunlara, mevzuata 
aykırı olduğunu iddia 
ederek,  konuyu 
yargıya taşıdı.  Yargı 
süreci devam ediyor. 
Sayın Gürün, Ağustos 
2020 de Muğla’da bir 

yerel gazeteye verdiği 
demeçte, tekrar ihaleye 
çıkıp, müzeyi hemen 
açacağız demişti. Hemen 
dediğiniz ihale için 
niçin 2 yıl beklediniz. 
2022 yılı Mayıs ve 
Haziran aylarında iki 
kez ihaleye çıktınız. 
Ardından da 3. kez bu 
sefer davet usulü ile 
tekrar ihaleye çıktınız. 3 
firma çağırdınız. Ancak 
yaptığınız ihale yine iptal 
edildi. Yani dava devam 
ederken 3 kez ihaleye 
çıktınız. Dava henüz 
sonuçlanmamışken, 
firma ile hesap 
kapanmadan, 3 kez 
ihaleye çıkmanızın 
gerekçesi nedir. CHP’li 
Başkan Sayın Osman 
Gürün,  bu keyfi ve 
sorumsuzca aldığı 
karar ile Büyükşehir 
Belediyesini, bilerek ve 
kasten zarara uğratmıştır. 
Bu uygulaması ile 12 
milyon TL tutarındaki 
kamu bütçesi yok 
yere harcanmıştır. 
İlk ihale bedelinden 
2 milyon TL’lik iş 
kalmışken ve iş bitimine 
yaklaşılmışken, projeyi 
değiştirip, projenin 
ismini değiştirip, Muğla 
Bölge Müzesinden, 
Muğla Kent Belleğine 
dönüştürüp, Ne yapmaya 
çalışıyorsunuz? Yeni 
ihale bedeli ne kadardır? 
30 milyon mu 40 milyon 
mu yoksa daha fazla mı? 
12 milyonu çöpe atıp, 
40 milyonu daha buraya 
mı gömeceksiniz? Sayın 
Gürün, Kamu kaynağını 
yanlış kullanmıştır. 
Muğlamızın ve 
hemşerilerimizin parası 
çöp olmuştur.  Kamu,  

zarara uğratılmıştır.  
İşte klasik CHP 
Zihniyeti. Sorumsuzluk, 
beceriksizlik, iş 
bilmezlik, savurganlık ve 
vizyonsuzluk eşittir CHP. 
Kamuda tasarruftan 
bahseden CHP’liler 
gelsin de Muğla’da 
Bölge müzesinde yapılan 
israf ve savurganlığa 
baksın. Müze 
inşaatında, keyfiliğin 
ve savurganlığın 
sınırı yok. Normalde 
doğalgaz olan ve daha 
az bir maliyetle ısınacak 
olan  binaya, 273 adet, 
Bin  Wat elektrikli 
ısıtıcı ile ısınması 
için sistem kurulmuş. 
Daha ucuza ısınmak 
varken, niçin daha 
pahalıya ısınmayı tercih 
ediyorsunuz? Ülkemizin 
ve Muğlamızın bu kadar 
önemli konuları varken 
CHP’li Osman Gürün, 
süte, kireçe takılıp 
kalmış. CHP’li Muğla 
Büyük Şehir Belediyesi, 
Müteahhit firmaya 
yazdığı resmi yazı ile 
müzenin tavan sıvasında 

süt ve kireç karışımı 
formülü ile badana 
yapılmasını istemiştir. 
Badananın içinde 
kullanılacak malzemeleri 
de kalem kalem 
saymıştır. Resmi yazıda, 
badanada inek sütü mü, 
keçi sütü mü, lıgt süt mü, 
yoksa tam yağlı süt mü 
kullanılacak. Bu önemli 
konuyu yazmayı da 
unutmuşlar. Sayın Osman 
Gürün’e, Muğlamız ve 
hemşerilerimiz adına 
sorularımız var. 1. 
2018’de işe başlarken 
2019 yılında açacağız 
sözünü vermiştiniz.  Dört 
yıldır niçin açamadınız, 
neyi bekliyorsunuz? 
2. Ne zaman 
açmayı planlıyorsunuz? 
3.Müteahhitle olan 
sözleşmeyi niçin fesh 
ettiniz? 4.Yargıya 
intikal eden hususlar 
nelerdir? 5.Kamu zararı 
oluşmasına neden olan 
personelinizle ilgili 
herhangi bir soruşturma 
açtınız mı? 6.Yoksa 
bütün sorumluluğu 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı olarak siz mi 
alıyorsunuz? 7.Dört 
yıldır açamadığınız 
Müze ve oluşturduğunuz 
kamu zararı için 
hemşerilerimizden 
özür dileyecek misiniz? 
Sayın Osman Gürün’ü 
bu sorulara cevap 
vermeye davet ediyoruz. 
Yoksa yine CHP’nin 
Muğla’daki kadrolu 
sözcüsü Milletvekili 
Sayın Süleyman Girgin 
mi cevap verecek? 
CHP’li Osman 
Gürün; Büyükşehir 
Belediyesinin asli görevi 
olan yol, kanalizasyon, 
alt yapı,  ulaşım, içme 
suyu çalışmalarında 
zaten sınıfta kaldı. Muğla 
Bölge Müzesi kurulması 
projesini de eline 
yüzüne bulaştırmıştır. 
Biz Muğlamız adına, 
hemşerilerimizden gelen 
ve sahada gördüğümüz 
haksız, hukuksuz ve 
yanlış uygulamaları 
konuşmaya ve takip 
etmeye devam edeceğiz. 
Bizi izlemeye devam 
edin.” 

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Muğla Bölge 
Müzesi’nin önünde 
basın açıklaması 
yaparak, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Osman Gürün’ün,  keyfi 
ve sorumsuzca aldığı 
karar ile Büyükşehir 
Belediyesini, bilerek 
ve kasten zarara 
uğrattığını söylemişti. 
Konuyla ilgili Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşı 
açıklama gecikmedi. 
Yapılan açıklamada, 
iddia edildiği gibi 
kamulaştırma işlemi 
tesis edilmediği, mülk 
sahipleriyle karşılıklı 
anlaşarak taşınmazların 
satın alındığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer 
verildi: “Büyükşehir 
Belediyemiz Muğla Kent 
Belleği Merkezi İnşaatı 
ile ilgili kamuoyunda 
yer alan iddialara 
yönelik cevap verme 
gereği doğmuştur. Söz 
konusu tesisin inşa 
edildiği 1133 ada 4 
parselde iddia edildiği 
gibi kamulaştırma 
işlemi tesis edilmemiş, 
mülk sahipleriyle 
karşılıklı anlaşmak 
suretiyle büyükşehir 
belediyemizce 
taşınmazlar satın 
alınmıştır. Ayrıca 
bu alanla ilgili mülk 
sahiplerince açılmış 
tek bir dava bile 
bulunmamaktadır. İnşaat 

süresince yapılan iş 
artışı yüklenici firma 
ile karşılıklı imza altına 
alınarak onaylanan ve 
resmi belge niteliği 
taşıyan Mukayeseli Keşif 
İcmaline göre iddia 
edildiği gibi %40 değil 
%9,57’dir.  

“SÖZLEŞME 
FESHEDİLMEK 
DURUMUNDA 

KALDI”
Açıklamanın devamında, 
“Tesisimizin yüklenici 
firma kaynaklı 
gecikmelerin önüne 
geçilerek bir an evvel 
bitirilmesi ve kullanıma 
sunulabilmesi amacıyla 
24 Ekim 2019’da 
yüklenici firmaya işi 
29 Şubat 2020 tarihine 
kadar tamamlayarak 

geçici kabul yapılacak 
hale getirmesi için resmi 
tebligatta bulunulmuştur. 
Ancak yüklenici 
sözleşme hükümlerine 
göre yükümlüklerini 
yerine getirmediğinden 
sözleşme feshedilmek 
durumunda kalınmıştır. 
Ayrıca mevzuat gereği 
sözleşmenin gereklerini 
yerine getirmediği için 
yüklenici firmanın 
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından 
2 yıl Kamu ihalelerine 
katılması yasaklanmıştır. 
Yüklenici firmanın 
fesihle ilgili Büyükşehir 
Belediyemiz aleyhine 
açmış olduğu davanın 
sonucunda Muğla 
2. Asliye Hukuk 

Mahkemesi 4 Ocak 
2022 tarihinde davanın 
reddine karar vererek 
yapmış olduğumuz fesih 
işlemlerini hukuka uygun 
bulmuştur.  Yani işletilen 
süreç ve yapılan işlemler 
Mahkeme ve Bakanlıkça 
doğru ve uygun olarak 
tasdik edilmiştir” 
denildi. Yüklenici 
firmaların ihalelere 
girmediğini belirten 
Büyükşehir Belediyesi, 
son olarak “Yine yargı 
ara kararı doğrultusunda 
işin devamı için ihale 
yapılabileceğine 
yönelik bir engel 
olmadığından 2 kez 
ihale gerçekleştirilmiş 
ancak rekabet koşullarını 
sağlayacak şekilde 
yeterli sayıda yüklenici 

katılım sağlamadığından 
ihaleler iptal edilmiştir. 
20.11.2019 tarihinde 
T.C Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü yazısına 
istinaden “Müze” ismi 
değiştirilerek, “Kent 
Belleği Merkezi” 
yapılmıştır. Sonuç 
olarak; Muğla Kent 
Belleği Merkezi 
inşaatıyla ilgili yaşanan 
süreç son derece şeffaf 
ve yargı kararlarından 
da anlaşılacağı üzere 
hukuki zemine oturan 
uygulamalarla işlemiştir.  
Yüklenicilerin hangi 
nedenlerle yeni açılan 
ihalelere giremediğinin 
takdirini ise değerli 

kamuoyuna bırakıyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak tüm yatırım 
ve projelerimizde 
vatandaşlarımızın bir 
kuruşunun dahi hesabını 
verebilecek şekilde 
ciddiyetle ve özveriyle 
çalışıyoruz.  Ayrıca 
kamu menfaatlerinin 
korunmasına yönelik 
çalışmaya devam 
edeceğimizin bilinmesini 
ister, saygılar sunarız” 
dedi. - Cihat Cura

Büyükşehir Belediyesinden cevap: “İddia edildiği gibi kamulaştırma işlemi yapılmadı”
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Bölge Müzesi’nin önünde açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’a karşı açıklama 
yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İddia edildiği gibi kamulaştırma işlemi tesis edilmemiş, mülk sahipleriyle 
karşılıklı anlaşmak suretiyle büyükşehir belediyemizce taşınmazlar satın alınmıştır” denildi.
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Başlık bana ait değil. 
Bu ilginç ve dikkat 
çekici başlığı Sözcü 
gazetesinin tanınmış ve 
deneyimli yazarların-
dan Emin ÇÖLAŞAN 
07.09.2022 tarihli 
makalesinde kullan-
mış. Bu konu ile ilgili 
makalesinde ilginç bil-
giler paylaşmış. Benim 
de geçmiş dönemde 
TÜRK BAYRAĞININ 
CAMİLERDE NEDEN 
DALGALANMADIĞI 
konusu ile ilgili köşe 
yazılarım olmuştu. 
Hatta BAYRAK ne 
demek diye uzun uzun 
bayrağımızın taşıdığı 
manayı anlatan köşe 
yazılarım vardır. 
Güneyege  gazetesi 
arşivlerinde bu yazıları 
bulabilirsiniz. Bu 
nedenle konu dik-
katimi çekti… Emin 
ÇÖLAŞAN defalarca 
bu konuyu köşesinde 
dile getirdiğini ve 
yazılarının üzerinden 
uzun süre geçtikten 
sonra Diyanet işlerinin 
sessizliğini bozarak 
kendisine cevap 
yazdığını ve gelen cev-
abi yazıyı da köşesinde 
paylaşmış..
GELEN AÇIKLAMA 

YAZISI Şöyle ;
“Camiler ve mes-
citler bir kavmin değil 
ümmetin mülküdür. O 
camilere giden insanlar 
arasında her kavimden 
Müslümanlar vardır. 
Dolayısıyla ibadet 
yerlerine herhangi bir 
bayrak asılamaz.”
BU AÇIKLAMANIN 
DOĞRU OLMAMASI 
İÇİN DUA EDİYO-
RUM. MİLLETİM ve 
İNANCIM ADINA 
KORKUNÇ 
BİR CEVAP . Kendisini 
ALLAHIN ORDUSU 
gören bir milletin mu-
hatap olacağı bir tutum 
ve tavır bu olmamalıdır. 
Fatih Sultan Mehmet 
Hanın İstanbul’u fethin-
den  sonra Osmanlı 
padişahları ferman-
larında  “Cund Allah” 
yani “Allahın ordusu”  
ibaresini kullanmıştır.
Emin ÇÖLAŞAN’ın 
köşesinde açıkladığı 
ve yazdığı konu-
ların doğruluğu veya 
yanlışlığı konusunda 
DİYANET İŞLERİ 
BAŞKANLIĞIN-
DAN veya İL ve İLÇE 
MÜFTÜLERİNDEN 
BİR AÇIKLAMA 
BEKLİYORUM..

Bu açıklama yapılana 
kadar herhangi bir 
yorum yapmayacağım. 
O açıklama yapılmadan 
herhangi bir yorum 
yazmak ve kendi duygu 
ve düşüncelerimi ifade 
etmek adaletli olmaz…
Sadece şunu ifade 
etmek istiyorum..
BAYRAK BAĞIMSI-
ZLIKTIR.. BAYRAK 
EGEMENLİKTİR..
BAYRAK HAKİMİ-
YETTİR..
TÜRKİYE CUMHURİ-
YETİ DEVLETİNDE 
TÜRK BAYRAĞININ 
YASAKLANACAĞI 
BİR YER, BİR 
KURUM OLABİLİR 
Mİ…? YASAK VARSA  
EĞER  “Türk milletinin 
egemenliği, hakimi-
yeti ve bağımsızlığı 
tanınmıyor demektir.” 
BU ÇOK VAHİM BİR 
DURUMDUR…
Bu nedenle böylesi 
önemli bir konuda 
yetkililerden çok acil 
bir açıklama yapıl-
masını bekliyorum.. 
TÜRK DEVLETİ BİR 
MUZ CUMHURİYETİ 
DEĞİLDİR…
Ciddi bir iddia var 
ve kurumlar bu konu 
ile ilgili vatandaşına 
açıklama yapacaktır. 
BU AÇIKLAMANIN 
YAPILMASINI  
MERAKLA 
BEKLİYORUZ…

Sezgin Yıldırım

CAMİLERDE TÜRK BAYRAĞI 
YASAĞI

Mayer limonunun 
limon portakal ve 
mandalina birleşimi 
olduğuna dikkat çeken 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayrettin 
Uçak, “Eylül ayından 
Aralık ayına kadar 
farklı rengi ve tadıyla, 
eşsiz aromasıyla 
sezonun olgunlaşan 
ilk limonu. Bundan 
dolayı çok kıymetli. 
Şeklinin elips olması 
ağacındaki çiçeklerin 
misler gibi kokması 
mayer limonunu diğer 
türlerinden ayıran en 
büyük özelliği. Türkiye 
2021 yılında limon 
ihracatını yüzde 7 artışla 
293 milyon dolara taşıdı. 
2020 yılında 475 bin ton 
olan limon ihracatımızı 
miktar bazında yüzde 
31 artırarak 2021 yılında 
624 bin tona çıkardık. 
2022 yılında Türkiye 
genelinde 350 milyon 
dolarlık limon ihracatına 
imza atacağız.” dedi. 
Hayrettin Uçak, 
“2022-2023 narenciye 
sezonumuzu erkenci 
limonumuz olan 
mayer limonumuzla 
başlatıyoruz. Mayer 
limonu 75 milyon 
dolarlık döviz 

girdisiyle toplam limon 
ihracatımızdan yüzde 
25 pay alıyor. 2020 
yılında 152 bin ton mayer 
limonu ihraç ederken 
2021 yılında 180 bin 
tona yükselttik. 2021 
yılında toplamda 49 
ülkeye ihracatımız var. 
Narenciye ihracatımızın 
yüzde 70’ine yakınını 
gerçekleştirdiğimiz 
Slav ülkeleri, Balkanlar, 
Avrupa ve Irak mayer 
limonu ihracatımızda 
da ilk sırada. Irak’a 
35 milyon dolar, 
Rusya’ya 9 milyon dolar, 
Ukrayna, Romanya ve 
Bulgaristan’a 3 milyon 
dolar ihracat yaptık. 8 
Eylül’de kesimine 15 
Eylül’den itibaren de 

ihracına başlayacağımız 
kıymetli ürünümüzün 
bol, bereketli ve 
kazançlı olması 
dileğiyle, alın teri döken 
tüm üreticilerimize 
kolaylıklar dilerim. 
2022-2023 sezonunda 
mayer limonunda 100 
milyon dolar ihracat 
hedefliyoruz.” diye 
konuştu. Türkiye’nin 
2021 yılında 935 
milyon dolarlık 
narenciye ihracatı 
gerçekleştirdiğini 
vurgulayan Uçak, 
“2022 yılında narenciye 
ihracatında hedefimiz 
1 milyar doları 
Türkiye’ye kazandırmak. 
Ülkemiz narenciye 
üretiminde dünyada 

8’inci, Avrupa’da 2’inci 
sırada yer alıyor. 2022 
sezonunda Türkiye 
geneli limon rekoltesini 1 
milyon 46 bin ton olarak 
öngörüyoruz. Dünya 
limon üretiminde 1 
milyon ton limon üretim 
ile 4’üncü sıradayız. 
Geçen sene limonda 
küresel ısınmadan dolayı 
fiyat tutturamamıştık, 
Arjantin limonunun 
sezonu uzamıştı. Bu 
sezon 2021 yılına göre 
rekolte düşük ancak 
bahçelerde hastalık ve 
zararlı bakımından bir 
sorunumuz yok. 2022/23 
döneminde daha iyi 
bir sezon geçireceğiz.” 
diyerek sözlerini 
noktaladı.  

Sezonun ilk limonu 15 Eylül’de ihracat yolcusu
Sezonun ilk limon hasadı, mayer cinsi erkenci limon ile başlıyor. Narenciyenin en 
erken hasat edilen ürünü olan mayer limonunun 8 Eylül’de hasadı 15 Eylül’den itibaren 
de ihracatı bekleniyor. 

CHP Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay da 
veteran hentbolcularla 
birlikte sahaya çıkarak 
hentbol oynadı. Sporun 
yaşının olmadığını 
bu turnuvada sahaya 
çıkan veteranların bir 
kez daha gösterdiğini 
söyleyen Erbay, “Uzun 
yıllardır düzenlenen 
böyle bir organizasyona 
Köyceğiz’de ev sahipliği 
yaptığımız için bir 
Köyceğizli olarak, 
ayrı bir mutluluk 
yaşadık. Ben de 
çeşitli spor dalları 
ile uğraşmamın yanı 
sıra eski bir hentbolcu 

olarak bu turnuvada 
üstatlarımızla birlikte 
aynı sahaya çıkarak 
mücadele etmekten ayrı 
bir mutluluk duydum. 
Bu turnuvanın 
organizasyonunda 
emeği geçen herkese 
ve Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden bu 
turnuvaya katılmak 
için Köyceğiz’e 
gelen tüm veteran 
hentbolcularımıza 
teşekkür ederim. Bu 
tür turnuvalar özellikle 
gençlerimize sporu 
sevdirmek ve onları 
çeşitli spor dallarına 
yönlendirmek açısından 

çok önemlidir. 
Her alanda bu tür 
organizasyonların 
artarak devam etmesi 
için bir sporsever 
olarak gerekli desteği 
her zaman vermeye 
çalışıyoruz.” dedi. Bu 
tür organizasyonların 
Muğla’da spor turizminin 
geliştirilmesine 
katkı sağlayacağını 
belirten Erbay, 
“Bu turnuva, spor 
organizasyonlarının 
artırılması için 
çalışmalar yapılması ve 
tesislerin arttırılması 
gerektiğini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Bu 

yönde bir planlama 
Muğla’da turizm 
sezonunun on iki aya 
yayılmasına büyük katkı 
sağlayacaktır. 
Biz de bu konuda gerekli 
çalışmaları yapacağız. 
Millet İttifakı olarak 
iktidar olduğumuzda 
Muğlamızda ve tüm 
Türkiye’de geç kalınan 
ya da önemsenmeyen 
spor tesisi yatırımlarını 
hayata geçireceğiz. 
Böylelikle toplumun her 
kesimine spor yapma 
imkanı daha fazla 
sağlanacaktır.” şeklinde 
konuştu.
- Cihat Cura

Hentbol veteranları Köyceğiz’de buluştu
Hentbol Duayenleri Platformu tarafından her yıl düzenlenen turnuvanın 12. buluşması 2-4 
Eylül tarihleri arasında Köyceğiz’de gerçekleşti. Hentbola büyük emeği geçen Prof. Dr. Sedat 
Muratlı adına düzenlenen turnuvaya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kadın ve erken veteran 
hentbol takımları katıldı.

Bölgesel Amatör Lig’de  
şampiyonluk hedefleyen 
Ermaş Muğlaspor, 
kadrosunu deneyimli 
bir isimle güçlendirdi. 
Yeşil-beyazlılar, 
son olarak Arguvan 
Belediyespor’da forma 
giyen 35 yaşındaki 
tecrübeli sol bek 
Mehmet Ballı’yı 
transfer etti. Geçtiğimiz 
sezon Malatya ekibiyle 
tamamı ilk 11 olmak 
üzere 18 maça çıkan 
tecrübeli futbolcu, 
4 gol atarken 14 
asist yaptı. Sezon 
sonunda Arguvan 
Belediyespor ile 
şampiyonluk yaşayan 
Ballı, attığı şık frikik 
golleri ve asistleriyle 
şampiyonluğa 

önemli katkı sağladı. 
Futbola Gaziantep 
FK altyapısında 
başlayan Mehmet Ballı, 
Kahramanmaraşspor 
ile profesyonelliğe 
adım attı. Uzun yıllar 
profesyonel olarak 
Alibeyköyspor, 
Eyüpspor, Batman 
Petrolspor, 
Balıkesirspor, 
Kahramanmaraşspor, 
Kozan Belediyespor 
ve Beylerbeyispor 
formalarını giyen 
deneyimli sol bek, 
2017 yılında amatöre 
dönüş yaptı. 1. Lig, 
2. Lig , 3. Lig ve 
Türkiye Kupası’nda 
toplamda 149 maça 
çıkan Mehmet Ballı, 55 
kez Bölgesel Amatör 

Lig’de forma giydi. 
Kariyerinde profesyonel 
lig şampiyonlukları 
da bulunan başarılı 
futbolcu, BAL’da da 
şampiyonluk yaşadı. 
Ermaş Muğlaspor ile 
anlaştığı için mutlu 
olduğunu ifade eden 
tecrübeli futbolcu, 
‘’Geçtiğimiz sezon 
Arguvan formasıyla 
şampiyonluk yaşadım. 
Bu sezonda aynı 
başarıyı tekrarlamak 
istiyorum. Muğlaspor 
ismi olan önemli 
bir camia, buraya 
transferimde emeği 
geçenlere teşekkür 
ederim. İnşallah sezon 
sonu şampiyonluk 
sevinci yaşarız’’ dedi. 
- Berkay Göcekli

Ermaş Muğlaspor’a şampiyon sol bek
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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


