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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

Kadın üreticilere koyun ve koç dağıtıldı
KOYUN PROJESINDE ÜRETICILERE DAĞITIM ORTACA’DAN BAŞLADI

Tarım ve Orman 
Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdürlüğü 
tarafından finanse 
edilen Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 

ve yürütülen “Kadın 
Dayanışmasıyla 
Koyun Yetiştiriciliği” 
projesinin ikinci etap 
dağıtım töreni Ortaca’da 
gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında Seydikemer, 

Fethiye, Dalaman, Ortaca 
ve Köyceğiz ilçelerinden 
60 kadın üreticiye törenle 
koyun ve koç dağıtıldı. 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak, 
projenin, Muğla’da imece 

usulü çalışmanın ve 
kadın dayanışmasının en 
güzel örneği olduğunu 
söyledi. Saylak, projenin 
beş yıl boyunca sahada 
takipçisi olacaklarını 
sözlerine ekledi. -3

Ortaca Devlet Hastanesine “Anne Dostu Hastane” unvanı
Ortaca Devlet Hastanesi ‘’Anne Dostu Hastane’’ unvanı aldı. Yapılan açıklamada, Ortaca 
Devlet Hastanesinin ‘’Anne Dostu Hastane’’ unvanını almak için tüm kriterleri tamamladığı 
duyuruldu.

anne sağlığı 
hizmetlerinin kalitesini 
artırmaya yönelik 
çalışmalar yürüten 
Ortaca Devlet Hastanesi, 
Sağlık Bakanlığı’nın 

değerlendirmesinden 
tam not aldı. Normal 
doğumu özendirmek 
ve müdahale oranlarını 
azaltmanın hedeflendiği 
“Anne Dostu 

Hastane Programı” 
çerçevesinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
değerlendirme 
yapıldı. Yapılan 
değerlendirmelerin 

ardından Ortaca Devlet 
Hastanesi, Muğla’nın 
ilk, Türkiye’nin ise 100. 
“Anne Dostu Hastane” 
unvanını almaya hak 
kazandı. -5

Milletvekili Gökcan; “Muğlayı 
yönetmekten aciz muhalefetin 
ülkeyi yönetmeye talip olması  

akıl tutulmasıdır”
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, 2023 Bütçesi 
hakkında AK Parti 
Grubu adına konuşma 
yaptı. Gökcan; 
“Yeryüzü cenneti 
Muğlamız bu yaz, 

turizmde altın yılını 
yaşadı.  5 milyonun 
üzerinde yerli ve 
yabancı turist ağırladık.
Ancak, CHP’li 
Belediyeler yine 
hazırlıksızdı ve yine 
sınıfta kaldı.” dedi. -4

Milletvekili Girgin: “Staj SSK 
başlangıcı olsun”

Staj mağduriyeti 
yaşayan işçiler 
eylemdeydi. Ülkenin 
dört bir yanından 
gelen Staj Sigortaları 
Mağdurları Derneği 
üyeleri, Anıtkabir 
ziyaretinin ardından 

Ulus Meydanı’nda  “Staj 
SSK başlangıcı olsun”, 
“Meslek lisesi memleket 
meselesi” yazılı 
pankartlarla toplandı. 
CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin destek 
verdi. -4

Ortaca’da düğün salonu ruhsatı 
olmayan işyerlerine 
nikah memuru yok

Ortaca Belediyesi 
tarafından işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı olmayan, 
düğün salonu ruhsatı 
bulunmayan işyerlerinde 
yapılacak düğünlere 
nikah memuru 
gönderilmeyeceği 
açıklandı. -2

Başkan 
Uzundemir’e 
forma hediye 

ettiler
Muğla Süper Amatör Lig 
B Grubu lideri Ortaca 
Belediyespor yönetimi, 
kulübün isim sponsoru 
ile Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’i 
ziyaret etti. -3

Ortaca 
Belediyespor 

seriyi sürdürdü
Muğla Süper Amatör 
Lig ekibi Ortaca 
Belediyespor, Marmaris 
Gençlikspor’u 2-0 
mağlup etti. -5

‘Sosyal Güvenlik 
Merkezi’ binası 

tamamlandı
Ortaca’da inşaat aşaması 
tamamlanan Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
binası, önümüzdeki 
günlerde vatandaşların 
hizmetine sunulacak. -3



ESAS NO : 2022/339 Esas
KARAR NO : 2022/286
Davacı SELMA ÖZBİLEN aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;Davanın KABULÜ ile, 
Mardin İli, Artuklu İlçesi,  Dara Mah./Köyü,  
Cilt No: 42, Hane No: 31, BSN:90’da nüfusa 
kayıtlı, Mehmet Ali ve Ayşe kızı, 01/08/1991 
Mardin doğumlu, 61294172170 T.C. Kimlik 
numaralı Selma Özbilen’in “Selma” olan isminin 
iptali ile isminin “Pınar” olarak değiştirilmesine 
ve “PINAR ÖZBİLEN” olarak nüfusa kayıt ve 
tesciline, karar verildi. İlan olunur.  

Basın: 1750458Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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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

Zayi 
İş yerimize ait 

A 2851-2900 arası 1 cilt serbest meslek makbuzu, 
A1301-1400 arası 2 cilt serbest meslek makbuzu, 
A 351-450 arası 2 cilt serbest meslek makbuzu 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Enver Eryılmaz - Vergi no: 3770165923 

Baş ağrısı birçok 
nedenden kaynak-
lanabilecek yaygın 
görülen bir halk sağlığı 
problemidir.Boyun-
dan gelen baş ağrısı 
migrene benzediği için 
ayırt etmek zordur.
Yine boyun kaynaklı 
baş ağrısı göz yorgun-
luğu,stres,yorgunluk 
veya travma gibi 
nedenlerden kaynak-
lanan baş ağrısı ile 
sık sık karıştırılır.Bu 
nedenle ağrıya geril-
im tipi ya da migren 
ağrısı diyebilmek için 
mutlaka boyundan 
kaynaklanıyor olma 
ihtimalini dışlamak ge-
rekir.Migreni olduğunu 

düşünen birçok kişinin 
ağrısının kaynağı 
boyun kasları,boyun 
düzleşmesi,omurilik 
darlığı ya da boyun 
fıtığı olabilir.
Boyundan gelen baş 
ağrısı belirtileri nele-
rdir? Zonklayan ağrıya 
ek olarak aşağıdaki 
şikayetler görülebilir:
Başınızın veya 
yüzünüzün bir 
tarafında ağrı, Göz 
çevresinde ağrı, 
Öksürürken veya 
hapşırırken ağrı
Enseden,boyundan 
başlayarak yayılan 
ağrı boyundan gelen 
baş ağrısının belirtileri 
olarak sayılabilir.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BOYUNDAN GELEN 
BAŞ AĞRISI

İlk kez 1997’de Steve 
Bratman tarafından 
Anoreksiya nervozayı 
çeşitlendirmek üzere 
tanımlanmıştır. Başka 
türlü adlandırılamayan 
yeme bozuklukların-
da bireyler DSM-5 te 
tanımlanan kriterleri 
göstermez. Ancak yine 
de yeme davranış bo-
zukluğu olarak tanım-
lanmasını gerektiren 
beslenme alışkanlıkları 
vardır. Ortoreksiya Ner-
voza Tanımı

Ortoreksiya nervoza 
‘sağlıklı bir beslenme 
takıntısı’  olarak ad-
landırılan bir yeme 
bozukluğudur. Takıntılı 
bir şekilde birey saf 
ve sağlıklı besinlerle 
beslenmeye odaklanır. 
Bu bireylerde önemli 
olan yemeğin lezzeti 
değil kalitesidir. Ortorek-
siyada kişinin amacı 
zayıflamak değildir. 
Zaten bu bireyler kendil-
erini kilolu hissetmezler. 
Tek amaçları sağlıklı 

beslenmek, en iyi diyeti 
yapmak ve bunun üzer-
ine aşırı düşünmeleridir.
Ortoreksiya nervoza 
genellikle beslenme 
düzeninden tek bir besin 
grubunun çıkarılmasıyla 
başlar ve zamanla birçok 
besin grubu da diyetten 
çıkarılır. Bu durum ciddi 
sağlık sorunları ve vita-
min-mineral eksiklerine 
yol açabilir.
Ortoreksiye Nervoza 
Belirtileri
•Birtakım yiyeceklere 
karşı sağlığını olumsuz 
etkileyeceğine dair bir 
korku ve tepki oluştur-
mak
•Zamanının büyük bir 
bölümünü yiyecekleri ve 

ne yiyeceğini düşünerek 
geçirmek
•Besin tercihi, alışverişi 
ve hazırlanması 
konusunda aşırı sor-
gulayıcı bir şekilde 
davranış göstermek
•Sağlıklı beslenemey-
eceğini düşündüğü 
sosyal ortamlardan uzak 
durmak
•Başka insanları 
beslenme alışkanlıkların-
dan dolayı yargılamak
•Bazı besin gruplarından 
tamamen uzak durup 
bunları sağlıksız ,kötü 
olarak sınıflandırmak
Kimler Risk Altında
Ortoreksiya nervoza her 
bireyde ortaya çıkabilse 
de özellikle bazı birey-

lerde daha sık görülür. 
Kronik kaygı bozukluğu, 
obsesif kompulsif bozu-
kluk tanısı konulanlarda 
ve aşırı mükemmelli-
yetçi bireylerde daha 
sık görülebilir. Bazı 
obezite tedavisi geçiren 
bireylerde de bu durum 
oluşabilir.
Tedavisi
Kişi mutlaka beslenme 
uzmanı ve psikiyatrist 
kombinasyonuyla tedavi 
edilmelidir .Buradaki 
hedef sağlıklı beslen-
meyi kişinin bedenine ve 
zihnine zarar vermeden 
sürdürebilmesini sağla-
maktır. Sağlıkla kalın..

 ORTOREKSİYA 
NERVOZA

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma 
Derneği’nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 
aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara 
bağlamak üzere 07.01.2023 günü saat 14:00’da 
Dalyan Çok Amaçlı Toplantı Salonunda (eski 
Yeşil Dalyan Fırını yanı) ilk toplantıda çoğunluk 
sağlanamazsa ikinci toplantı 14.01.2023 günü 
aynı gündem maddelerini görüşüp karara 
bağlamak üzere aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Orhan Yükselen 
Yönetim Kurulu Başkanı 

GÜNDEM: 
1-Açılış ve yoklama
2-Divan seçimi, saygı duruşu, istiklal marşı
3-Faaliyet ve denetim raporlarının okunması
4-Yönetim ve denetim kurullarının ibrası 
5-Dernek üye aidatlarının belirlenmesi ve kabulü 
6-Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 
7-Dilek ve temenniler, kapanış

İLAN 
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 

Ortaca Belediyesi 
vatandaşlardan sıkça 
gelen sorular üzerine, 
düğün salonları ile ilgili 
açıklama yapma gereği 
duyulduğunu bildirdi.  
Ortaca Belediyesinden 
yapılan açıklamada, 
“İlçemiz genelinde 
faaliyet gösteren düğün 
salonları ve nikâh 
memuru tarafından icra 
edilen nikâh merasimleri 
ile ilgili olarak 
vatandaşlarımızdan 
Belediye Başkanlığımıza 

gelen sorular ve talepler 
üzerine, mağduriyet 
yaşanmaması adına 
açıklama yapılma 
gereği duyulmuştur. 
Vatandaşlarımızın 
maddi ve manevi olarak 
mağduriyet yaşamaması 
adına, düğün 
salonu anlaşması ve 
rezervasyonu yapılmadan 
önce, Belediye 
Başkanlığımız tarafından 
resmi nikâh işlemleri için 
işyeri açma ve çalışma 
ruhsatında faaliyet 

konusu düğün salonu 
olmayan işyerlerine, 
düğün salonlarına 
nikâh memuru 
gönderilmeyeceği, 
düğün salonu ruhsatı 
olmayan işyerlerinde 
düğün yapıldığının tespit 
edilmesi durumunda 
idari ve cezai işlem 
tesis edileceği için 
öncelikle Belediye 
Başkanlığımızdan 
bilgi almaları önemle 
duyurulur” denildi.
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da düğün salonu ruhsatı 
olmayan işyerlerine nikah memuru yok
Ortaca Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
olmayan, düğün salonu ruhsatı bulunmayan işyerlerinde 
yapılacak düğünlere nikah memuru gönderilmeyeceği açıklandı. 

Ortaca’da, evde 
çıkan yangın itfaiye 
ekiplerinin müdahalesi 
ile söndürüldü. 
Dalyan Mahallesi 
Osman Ağalar Sokak 
üzerindeki bir evde 
çıkan yangın sonrası 
112 Acil Çağrı 
Merkezine bilgi 

verildi. Bölgeye Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Ortaca İtfaiye ekipleri 
sevk edildi. Yangın 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile 
söndürüldü. Yangının 
evdeki elektrik 
aksamından çıktığı 
belirtildi. - Cihat Cura

Ortaca’da ev yangını

Ortaca’da Belediye 
ekipleri tarafından 
yeşil ve sazlık 
alanlarda temizlik 
ve bakım çalışmaları 
devam ediyor. Ortaca 
Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekiplerince ilçe 
genelindeki yeşil 
alanların bakımı ve 
temizlik çalışmaları 
aralıksız sürüyor. 
Ekipler yeşil alanlarda 
görüntü kirliliğine 

neden olan ağaç 
dalları, kurumuş otları 
temizlerken, sazlık 
alanlarda da küçük 
teknelerle temizlik 
yapılıyor. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da yeşil alanlarda 
bakım çalışması

Ortaca’nın birçok 
mahallesinde ve kırsal 
bölgelerde toprak 
yolları kilitli parke 
ile buluşturan Ortaca 
Belediyesi, son olarak 
Halil İbrahim Tolga 
Caddesi kilitli parke taş 
kaplama çalışmalarını 
sürdürdü. Özellikle kış 
aylarında vatandaşların 

topraklı yol nedeniyle 
yağışlar sonrası çamurlu 
yollardan yürümeleri 
kilitli parke çalışması 
ile son buldu. Ortaca 
Belediyesi tarafından 
toplamda 27 bin 615 m2 
kilitli parke döşemesi 
yapılırken, yere mal 
olmuştur. Ortaca 
Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, 
vatandaşların daha 
sağlıklı bir yoldan 
yürüyebilmeleri için 
kilitli parke döşeme 
çalışmalarının devam 
edeceğini belirterek 
hizmetlerin Ortaca 
halkına hayırlı olmasını 
diledi.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da yollara kilitli parke döşeniyor
Ortaca’da yeşil alanlardaki temizlik ve yenileme çalışmaları sürerken, 
toprak yollarda da parke döşeme çalışmaları hızla sürüyor.
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Törene, Tarım ve 
Orman İl Müdürü Barış 
Saylak, İlçe Emniyet 
Müdürü Raşit Tosun, 
Tarım ve Orman İlçe 
Müdürü Okan Bilgiç, 
İlçe Müftüsü Mahmut 
Atıcı, MHP Ortaca İlçe 
Başkanı Kaan Çakır, 
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
Ticaret Odası Ortaca 
Temsilcisi Sedat Tuncer, 
sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, muhtarlar ve 
üreticiler katıldı.  
Dağıtımda, kadın 
üreticiler adına konuşan 
Ortaca Güzelyurt 
Mahallesinden Aslı 
Buğa, kadınların 
üretmekten korkmaması 
gerektiğini ve işini 
severek yaptığını söyledi.

Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim 
Çöllü, “Çiftçiler 
üretmezse ülkemiz 
aç kalır. Bu nedenle 
bu çalışmalarından 
dolayı başta il ve ilçe 
müdürümüz olmak üzere, 
bakanımıza çok teşekkür 
eder saygılar sunarım. 
İnşallah bugünkü 10 
koyun seneye 15-20 
ilerde de 30-40 olur. 
Gelecek nesilleri daha 
iyi besleyebilmemiz 
için bu çalışmalar çok 
önemli. Tüm üretici 
arkadaşlarımıza başarılar 
diliyorum.” dedi.
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak, 
projenin, Muğla’da imece 
usulü çalışmanın ve 
kadın dayanışmasının en 

güzel örneği olduğunu 
söyledi.
İl Müdürü Saylak; 
“Hayvancılık Genel 
Müdürlüğümüzün 
destekleriyle 
başlattığımız bu projede  
2 yılda bin üretici kadına 
10 bin koyun ve 400 koç 
dağıtımını hedefledik. 
Projemizin ilk etabında 
270 kadın üreticimize 
2.700 koyun ve 108 
koç adayı dağıtımını 
gerçekleştirdik. İkinci 
etabımızda ise 130 kadın 
üreticimize 1300 koyun 
ve 52 koç adayı dağıtımı 
daha yapacağız. Böylece, 
2022 yılında toplam 400 
kadın Projenin ikinci 
etabında Seydikemer, 
Fethiye, Dalaman, Ortaca 
ve Köyceğiz ilçelerinden 

60 kadın üreticiye 600 
koyun ve 24 koç adayı 
dağıtıldığını belirten İl 
Müdürü Barış Saylak, 
15 Aralık Perşembe 
günü Ula, Marmaris, 
Menteşe ve Yatağan 
İlçelerinden 40 kadın 
üreticiye, 16 Aralık 
Cuma günü ise Bodrum 
ve Milas ilçelerinden 30 
kadın üreticiye koyun 
ve koç adaylarının 
dağıtılacağını açıkladı. 
Saylak, “Hedefimiz il 
genelinde 2 yılda bin 
kadın yetiştiricimize 
10 bin koyun ve 400 
koç dağıtımı yaparak 
kadınlarımızın eliyle bu 
sürüleri çoğaltmaktır. 
Proje süresince doğan 
dişi yavruların en az 
yüzde 50’sini ellerinde 

tutarak projenin 
tamamlanacağı 5 yıl 
sonunda; yaklaşık 
yüzde 50’lik artış ile 
üretici başına 34 anaç 
varlığına ulaşılmasını 
hedefliyoruz. 
Dağıttığımız 10 bin 
anaç hayvanın 30 bine 
ulaşmasıyla 22 milyon 
bütçeli projenin geliri 90 
milyon TL olacak.” diye 
konuştu. 
Saylak, projenin beş yıl 
boyunca sahada takipçisi 
olacaklarını sözlerine 
ekledi. 
Tören, kadın üreticilere 
koyun ve koç adaylarının 
teslim edilmesinin 
ardından, İlçe Müftüsü 
Mahmut Atcı’nın bereket 
duasını okumasıyla son 
buldu. - Berkay Göcekli

Kadın üreticilere koyun ve koç dağıtıldı
IKI YILLIK PROJEDE MUĞLA GENELINDE BIN KADINA 10 BIN KOYUN VE 400 KOÇ DAĞITILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürütülen “Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği” projesinin ikinci 
etap dağıtım töreni Ortaca’da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve 
Köyceğiz ilçelerinden 60 kadın üreticiye törenle koyun ve koç dağıtıldı. 

Ortaca’da inşaat aşaması 
tamamlanan Sosyal 
Güvenlik Merkezi binası, 
önümüzdeki günlerde 
vatandaşların hizmetine 
sunulacak.
24 Eylül 2021’de inşaat 
süreci başlayan Ortaca 
Sosyal Güvenlik Merkezi 
Müdürlüğü hizmet binası 
inşaatı geçici kabulün 
ardından hizmet vermeye 
başlayacak. 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir ve Muğla 
Sosyal Güvenlik İl 
Müdürü Ahmet Ekecan, 
Ortaca Sosyal Güvenlik 
Merkezi Müdürü Berat 
Tolga Turaç hizmet 
binasında incelemede 
bulundu.
Konuya ilişkin 
açıklama yapan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
hizmet binasının 

tamamlandığını 
görmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. İlçemize 
hizmet binasının 
kazandırılması 
sürecinin en başından 
beri takipçisiyim. Yer 
tahsisini yaptıktan 
sonra Sosyal Güvenlik 
Kurumu hızlıca inşaat 
sürecine başladı. Bu 
noktaya gelinceye kadar 
süreci takip ettik ve bize 
düşen ne olursa yapmaya 
gayret ettik. İnşallah 
Ortaca’mız başta olmak 
üzere Dalaman ve 
Köyceğiz’de yaşayan 
vatandaşlarımıza yerinde 
hizmet anlayışına göre 
modern bir binada 
hizmet verecek Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
Müdürlüğü hizmet 
binasını kazandırmış 
bulunuyoruz. Emeği 
geçen herkese 
teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.
- Mehmet Bozkır

‘Sosyal Güvenlik 
Merkezi’ hizmet binası 

tamamlandı

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Tarımsal 
Üretim ve Paketleme 
Alanlarında 
incelemelerde bulundu. 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, ilçede 
faaliyet gösteren tarımsal 
üretim ve paketleme 
tesisleri ziyaret etti.
Ortaca Meyve ve Sebze 
Kooperatifi paketleme 
ve soğuk hava tesislerini 
gezen Kaymakam Uçar 
çalışanlar ile sohbet etti.

Kooperatif 
yetkililerinden yapılan 
çalışmalar ve ihracat 
durumu ile ilgili bilgi 
alan Kaymakam Uçar’a 
ziyarette İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü 
Okan Bilgiç, 
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
ORMESKOP Başkanı 
Süleyman Tosun, özel 
soğuk hava deposu 
sahipleri eşlik etti.  
- Tuncay Karaçelik

Kaymakam Uçar 
paketleme tesislerinde 
incelemelerde bulundu
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Mahallelere dikkat..
Kaos, çatışma ve kar-
gaşa isteniyor..!
Mahallenin birinde 6 
yaşında çocuk gelin 
mahkemesi ve konusu..
Diğer mahalle de ise 
Ekrem İmamoğlu’nun 
hakaret davasından 
ceza alması ve siyaset 
yasağı..
İki mahalle üzerin-
den kargaşa ve sorun 
yaratarak ener-
jimizi düşürmek ve 
zamanımızı çalmak 
isteyenlerin parmak 
izlerini görebiliyoruz.. 
Milletimiz  geçmişte 
defalarca bu tuzağa 
çekildi ve bu konuda 
ciddi bedeller ödedi. Bu 
sefer bu konuda daha 
dikkatliyiz..
TÜRKİYE’NİN İÇ 
DİNAMİKLERİNİN 
HASSAS NOKTA-
LARINA OPERA-
SYON YAPILIYOR 
GÖRÜNTÜSÜ VAR…  
Ne yaparlarsa yapsın-
lar bu milleti birbirine 
düşüremeyecekler. 
BAŞARAMAYACAK-
LAR.. REÇETEMİZ 
“Milli Birlik ve Bera-
berlik “ olacaktır. Her 
iki mahallenin mensu-
plarının aklı selim ile 
bu zorlu sürecin atlatıl-
masına katkı sunacak-
larına olan inancım ve 
güvencim tamdır..
AHMAK kelimesinden 
dolayı MİLLİ İRAD-
ENİN HAKKI GAS-
PEDİLEMEZ. Milletin 
seçtiği bir siyasetçi 
görevden alınamaz. Bu 
ceza sadece İmamoğlu-

na değil onu seçen 
milletimize de verilmiş 
demektir. ADALET 
SİSTEMİMİZ BU 
YANLIŞI DÜZELTE-
CEKTİR. Bu konuda 
bir süreç devam ediyor. 
Henüz kesinleşmiş 
bir durum söz konu-
su değildir. Konunun 
zaman içinde düzelti-
leceğine inanıyorum..
2023 Yılının ilk ayları 
ilginç günlere gebe..  
özellikle Mart-Nisan 
ve Mayıs aylarını bir 
kenara not alın lütfen.. 
Güzel gelişmelerin ola-
cağını ümit ediyorum..  
Ülkemiz adına,  güzel 
gelişmeler için atılan 
adımlara engel olmak 
için ülke içinde sağ ve 
sol mahalleri karıştır-
maya çalışacaklardır..
YÜZ YIL ÖNCE 
OYNANAN OYUNUN 
AYNISINI SAHNEYE 
SÜRÜYORLAR.. 
Atacakları adımları ve 
hamleleri biliyoruz. 
DEVLET AKLI BUN-
LARI ÖNGÖRMÜŞ 
ve TEDBİRLERİ 
ALMIŞTIR. Devle-
timize olan güvenim bu 
konuda tamdır..
BEN TÜRK ÇAĞININ 
BAŞLAMASI İÇİN 
KADİM DEVLET 
AKLININ ATACAĞI 
ADIMLARI ve HAM-
LELERİ BEKLİYO-
RUM.. Çok ama çok 
umutluyum. 2023 yılı 
Türk insanının hayal 
bile edemeyeceği bir 
çok güzel hadiselere 
merhaba dediği yıl 
olacak.. OCAK ayı 

içinde ilk işaretleri 
göreceğiz ama asıl 
Nisan ve Mayıs ayında 
TÜRK DEVLETİNİN 
GÜCÜNÜ TÜM DÜN-
YA GÖRECEKTİR..
Her olaya siyasi gözle 
bakan ve yaklaşan ark-
adaşlara soruyorum..  
Milyonlarca Türk’ün 
kaderi herhangi bir par-
tinin genel başkanının 
iki dudağı arasına 
bırakılabilir mi..?
Seçtiğimiz Devlet 
başkanları kaderimiz 
üzerinde bu kadar etkili 
mi..? Yoksa  seçtiğimiz 
Siyaset adamları,  
Binlerce yıllık kadim 
Türk Devlet yapısının 
kurumlarının ve Devlet 
Aklının aldığı kararların 
uygulayıcıları mı..?
Bu soruların cevaplarını 
bulmadan , DEVLET 
ve HÜKÜMET arasın-
da ki farkı bilmeden 
lütfen tüm olaylara 
siyasi gözlükler ile 
bakmayalım ve tavır 
almayalım. DEVLET 
AŞKI emin olun SİYA-
SET AŞKINDAN daha 
büyüktür. Hepimizin si-
yasi parti formalarımız 
var ama en kutsal forma 
MİLLİ TAKIM FOR-
MASIDIR. Hepimiz 
Ay Yıldızlı sancağın 
gölgesine sığınalım. 
O nereye dikilmek 
istiyorsa ve nerede 
nazlı nazlı dalgalanmak 
istiyorsa ÜLKÜMÜZ 
sancağımızı oraya hep 
birlikte taşımak olsun..
Devlet aklımız ÜLKE 
İNSANIMIZIN BİR-
LİK ve BERABERLİĞİ 
için gerekli adımları 
atacaktır.. Ümidimiz 
büyüktür… Güzel bir 
değişim ve dönüşümü 
hep birlikte bekliyoruz.

Sezgin Yıldırım

DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜMÜN 
AYAK SESLERİ

2023 Bütçesi  Ülkemize  
ve Milletimize hayırlı 
olsun diyen Milletvekili 
Gökcan konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi. 
“Muhalefetin tüm 
karalamalarına rağmen,  
Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız  Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde; kalkınmaya 
büyümeye  devam 
ediyoruz.
Bütün dünyanın gıpta 
ile baktığı bir Dünya 
lideri   var.  Rusya - 
Ukrayna  tahıl koridoru 
anlaşmasına ev sahipliği 
yapan,   Dünyanın gıdaya 
ulaşmasını sağlayan bir 
Recep Tayyip Erdoğan 
var bugün.
Bir de Amerika’ya, 
İngiltere’ye. Bugün de 
Almanya’ya  turistik 
gezi yapan,  ithal 
ekonomi komiserlerine 
bel bağlayan  CHP 
Genel Başkanı var.  
İşte vizyon farkı. 
Türkiye’yi ayaklarındaki 
prangalardan kurtardıkça 
gördük ki 20 yılda 
asırlık işler yapmak 
mümkünmüş.
Artık sinsi oyunlarla 
istikameti belirlenen, 
her 20 yılda bir geriye 
götürülen Türkiye yok.
Büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşasını 
kararlılıkla sürdüreceğiz.
Durmadan, dinlenmeden 
yolumuza devam 
ediyoruz. CHP Genel 
Başkanı Sn Kılıçdaroğlu;  
Milletvekili olduğu 
dönemde başörtüsüne 
karşı çıkarak  Anayasa 
Mahkemesine başvurdu.
Başörtüsü için bir 
metrelik bez parçası 
diyerek de  tarihe geçti.  
CHP, İkna odalarının 
mimarı  bir ismi de 
Partisinden milletvekili 
yaptı.  Ama aynı CHP 
bugün, oy kaygısı ile  
Başörtüsü konusunu  
yeniden gündeme getirdi.
Eğer   samimi iseniz, 
anayasa teklifimize 
destek verin. Ve 

önümüzdeki dönem 
CHP’de başörtülü kadın  
milletvekillerine yer 
verin de görelim.
Ülkemizde başı açık  
kadının da başı kapalı 
kadının da teminatı 
biziz. Son dönemde, 
Ülkemize ve Muğlamıza  
bir çok yatırım ve 
hizmetler kazandırdık.
Peki bu süreçte 
Muhalefet ne yaptı 
dersiniz.  Şimdi size yılın 
fotoğrafını göstermek  
istiyorum. Aslında 
trajikomik bir fotoğraf..  
Bu yaz, Marmaris’te, 
yangın bölgesinde,
CHP Genel Başkanı 
Sayın Kılıçdaroğlu ve 
kurmayları,  Bir basın 
açıklaması yapıyor.  
Her zamanki gibi 
nerde bu uçaklar, nerde 
bu helikopterler diye  
yaygara yapıyor… Moral 
bozuyor.  Peki yanındaki  
bu adamlar gökyüzünde 
nereye bakıyor.  Yok 
dedikleri uçaklara 
helikopterlere şaşkınlık 
ve hayranlıkla  bakıyor.  
İşte, sizin yalanlarınıza 
uçaklar bile yetişemiyor.
Yeryüzü cenneti 
Muğlamız bu yaz, 
turizmde altın yılını 
yaşadı.  5 milyonun 
üzerinde yerli ve yabancı 
turist ağırladık.
Ancak, CHP’li 
Belediyeler yine 
hazırlıksızdı ve yine 
sınıfta kaldı. Bodrum’da  
hemşerilerimiz trafikten, 
susuzluktan, yolların 
bozukluğundan  isyan 
ediyor. Muhtarlarımız 
günlerce  su gelmeyen 
mahallelere   kendi 
imkanları ile tankerlerle 
su taşıyor. İşte bu 
mahallelerden bir 
örnek.  Burası Bodrum. 
Çırkan Mahallesi..    
Yıl 2022.   Çırkan 
muhtarımız Coşkun 
Ünlü. Belediyenin 
yapamadığını  yaptı.  
Tankerle su taşıdı.  
Muhtarımıza teşekkür 
ediyoruz. Cennet 

Fethiyemiz, yine 
CHP’li Belediye’de  can 
çekişmekte. Fethiye 
Körfezi içler acısı bir 
durumda.   Kirlilik 
ve koku hat safhada.  
Hemşerilerimiz sahilde 
yürüyemiyor. Neden,  
Çünkü,  Arıtma tesisini 
bile doğru düzgün 
çalıştıramıyorsunuz.  
Seçimi kazandığımızda 
körfezi temizleyeceğiz  
dediniz. Elinizden 
tutan mı var. Neyi 
bekliyorsunuz.  Ölüdeniz 
ve şehir merkezindeki 
yollar içler acısı. 
Başladığınız ve  hala 
bitiremediğiniz yollar 
yüzünden hemşerilerimiz 
perişan. Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’nun 
7. Maddesinde bu 
görev açıkça İl ve ilçe 
Belediye Başkanlıklarına 
verilmiştir. Yani, CHP’li 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve CHP’li 
Fethiye Belediyesi 
yetkili ve sorumludur. 
Bildiğimiz CHP zihniyeti 
bu zaten. Şaşırdık mı…
Hayır hiç şaşırmadık.  
Asıl işlerini  yapsalar 
şaşırırdık. CHP’li 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2023 yılı  
bütçesi, 5 Milyar 517 
Milyon TL gibi devasa 
bir  rakam.  Bu bütçe ile 
Muğlamızın 13 ilçesine 
hizmet  de yatırım da 
yapabilirsiniz.
Ancak bu bütçe 
vizyonsuz ve işbilmez 
CHP’li Belediye 
Başkanın  elinde 
heba olmakta, 
yatırım ve hizmete 
dönüşmemektedir.
Muğlamızı bile 
yönetmekten aciz bir 
muhalefetin ülkemizi 
yönetmeye talip 
olması  ancak akıl 
tutulmasıdır….
Biz AK Parti olarak, 
geleceğimizi planlarken,  
Ülkemizi Atatürk’ün 
hedef koyduğu muasır 
medeniyetler seviyesinin 
üstüne taşırken,  

Atatürk’ün Partisi 
olduğunu söyleyen 
CHP’nin, gençlerimize, 
milletimize koyduğu  
hedef  ve  vizyon  nedir. 
Altılı masa mı,  yoksa 
yedili masa mı olduğu 
tartışılan bir Koalisyon 
Hükümeti..
Şimdiden başlayan 
Bakanlık pazarlıkları.  
Milletimizin oyları ile 
seçilmiş ama 6 liderin 
emrinde emanetçi  
bir Cumhurbaşkanı 
istiyorsunuz.  Yani 
Vesayetçi bir 
Cumhurbaşkanı. 
Türkiye Cumhuriyeti 
için bunu mu hayal 
ediyorsunuz.
Ülkemizi buna mı 
layık görüyorsunuz.  
Kendilerini 
yönetemiyorlar daha..  
Egoları tavan yapmış 6 
tane tek adam..  CHP 
ve masa arkadaşları 
sabah-akşam birbirlerine 
laf yetiştiriyor. 
Cumhurbaşkani 
adaylarını dahi 
belirleyemeyen.  Her 
kafadan ayrı bir  ses 
çıkan masadan, iktidar 
olacakları rüyası 
görüyorlar bir de.  Buna 
sadece gülünür..
 Muhalefet yapmak 
da sanat, yetenek  ve 
muhakeme işidir.
Ama Milletimiz Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
gibi güçlü  bir Dünya 
Lideri istiyor. 
Biz milletimizin 
ferasetine inanıyor 
ve güveniyoruz.  
Cumhuriyetimizin 
100. Yılında Cumhur 
İttifakı olarak,  
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın vizyonu ve 
liderliği,   MHP Genel 
Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli’nin ilkeli duruşu 
ve Devlet adamlığı,  
Milletimizin  teveccühü 
ile  seçimlerden yine 
zaferle çıkacağımıza 
inancımız tamdır.”
- Cihat Cura

Milletvekili Gökcan; “Muğlayı 
yönetmekten aciz muhalefetin ülkeyi 

yönetmeye talip olması  akıl tutulmasıdır”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 2023 Bütçesi hakkında AK Parti Grubu 
adına konuşma yaptı.

Ankara’da staj 
mağduriyeti yaşayan 
işçiler eylemdeydi. 
Ülkenin dört bir 
yanından gelen Staj 
Sigortaları Mağdurları 
Derneği üyeleri, 
Anıtkabir ziyaretinin 
ardından Ulus 
Meydanı’nda  “Staj 
SSK başlangıcı olsun”, 
“Meslek lisesi memleket 
meselesi” yazılı 
pankartlarla toplandı. 
Daha önce konuyu 
TBMM Genel 
Kurulu’nda dile getiren 
ve eylem alanına 
giderek işçilere destek 
veren CHP Muğla 
Milletvekili Süleyman 
Girgin şu açıklamalarda 
bulundu:
STAJ MAĞDURLARI 

ÇÖZÜM İSTİYOR

“Staj ve çıraklık 
mağduriyeti yaşayan 
bir buçuk milyona 
ulaşan insan var. 
Staj mağduriyeti 
emekçilerimizin önemli 
bir sorunu. Meslek 
lisesinde, üniversitelerde 
ve meslek 
yüksekokullarında 
zorunlu staja tabi 
tutulan; sanayide, 
araba tamirhanelerinde, 
kuaförlerde ve benzer 
iş kollarında çalışan 
gençlerin sigortalılıkları 
emekliliğe başlangıç 
sayılmıyor. Sadece 
iş kazası ve meslek 
hastalıklarını kapsayan 
kısa süreli sigorta 
primleri yatırılıyor. 
Fiilen çalışan, sigortalı 
olan bu gençlerin, 
gerekirse o dönemleri 

borçlandırılarak, 
çalıştıkları günler 
emekliliğe sayılmalıdır.

EMEKÇİLERİ 
MAĞDUR 

EDERSENİZ SON 
SÖZÜ MEYDANLAR 

SÖYLER!
Daha önce iktidar 
bu konuda staj 
mağdurlarına seçim 
süreçlerinde sözler 
verdi. Seçimlerin 
ardından bu 
sözler unutuldu. 
Emekçilerimiz de 
örgütlenerek haklarını 
meydanlarda arıyorlar. 
Emek mücadelesinin 
kuralıdır: emekçileri 
mağdur ederseniz son 
sözü meydanlar söyler! 
Partimiz bu konuda 
üzerine düşeni yapmaya 
hazırdır.” - Bülten

‘Staj SSK başlangıcı olsun’
CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN:
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Anne sağlığı 
hizmetlerinin kalitesini 
artırmaya yönelik 
çalışmalar yürüten 
Ortaca Devlet Hastanesi, 
Sağlık Bakanlığının 
değerlendirmesinden 
tam not aldı. Normal 
doğumu özendirmek 
ve müdahale oranlarını 
azaltmanın hedeflendiği 
“Anne Dostu Hastane 
Programı” çerçevesinde 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından değerlendirme 
yapıldı. Yapılan 

değerlendirmelerin 
ardından Ortaca Devlet 
Hastanesi, Muğla’nın ilk, 
Türkiye’nin ise 100’üncü 
“Anne Dostu Hastane” 
unvanını almaya hak 
kazandı.
Ortaca Devlet 
Hastanesinden 
yapılan açıklamada; 
“Bakanlığımız 
tarafından anne sağlığı 
hizmetlerinin niteliğini 
ve niceliğini artırarak 
anne adaylarının güvenli, 
kaliteli doğum hizmetine 

ulaşmalarını sağlamak 
amacıyla Anne Dostu 
Hastane Programı 
yürütülmektedir. Bu 
çerçevede mahremiyete 
dayalı tek kişilik 
Doğum Ünitelerinin 
oluşturulması 
esas alınmıştır. 
Normal doğumu 
özendirmek, müdahale 
oranlarını azaltmak 
hedeflenmektedir. 
Doğum esnasında ve 
sonrasında yanında 
uygun bir refakatçi ile 

gebeler kendilerini rahat, 
ev ortamında hissederek, 
hareket özgürlüğü 
sağlanabilmektedir. 
Bunun yanı sıra 
annenin ve bebeğin 
fiziksel ve psikolojik 
sağlığı gözetilerek 
gebelik sonrasında da 
annenin ve bebeğin 
ihtiyaçlarına yönelik tüm 
personel eğitilmekte ve 
emzirmeden yenidoğan 
bakımına her konuda 
danışmanlık hizmeti 
verilmektedir. Ortaca 

Devlet Hastanesi’ne 7-8 
Aralık 2022 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı Bölge 
Koordinatörü İzmir İli 
Değerlendirme Ekibi 
tarafından Anne Dostu 
Hastane Değerlendirme 
Ziyareti yapılmış 
olup, değerlendirme 
sonucunda Ortaca Devlet 
Hastanesi ilimizde 
birinci Türkiye’de 100. 
Anne Dostu Hastane 
olmaya hak kazanmıştır” 
denildi. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca Devlet Hastanesine 
“Anne Dostu Hastane” unvanı

Ortaca Devlet Hastanesi ‘’Anne Dostu Hastane’’ unvanı aldı. Yapılan açıklamada, Ortaca Devlet Hastanesinin 
‘’Anne Dostu Hastane’’ unvanını almak için tüm kriterleri tamamladığı duyuruldu. 

Muğla Süper Amatör Lig 
B Grubu lideri Ortaca 
Belediyespor yönetimi, 
kulübün isim sponsoru 
ile Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’i 
ziyaret etti. Muğla Süper 
Amatör Lig B grubunda 
namağlup liderliğini 
sürdüren 1000a Yapı 
Ortaca Belediye Spor 
Başkanı Erem Kaya, 
2022-2023 yılında 
Ortaca Belediyespor’a 
isim sponsoru olan 

1000a yapı firma 
sahibi Çağlar Alkılı ve 
Yönetim Kurulu, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’i makamında 
ziyaret etti. Ziyarette 
Belediye Başkanı 
Uzundemir’e kulüp 
forması hediye edildi.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, kulüp 
yönetimi ve kulübün isim 
sponsoruna ziyaretleri 
için teşekkür etti.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir’e 
forma hediye ettiler

Muğla Süper Amatör 
Lig ekibi Ortaca 
Belediyespor, Marmaris 
Gençlikspor’u sahasında 
ağırladı. Ortaca 
rakibini 2-0 mağlup 
etti. Ortaca Ahmet Ateş 
Stadyumu’nda oynanan 
mücadelenin ilk yarısı 
Ortaca Belediyespor’un 
2-0’lık üstünlüğüyle 

sonuçlandı. İkinci yarıda 
Marmaris Gençlikspor 
karşısında skoru koruyan 
Ortaca Belediyespor 
karşılaşmadan 2-0 galip 
ayrılarak 3 puanın sahibi 
oldu. Bu sonuçla Ortaca 
Belediyespor galibiyet 
serisini ve liderliğini 
sürdürdü. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
seriyi sürdürdü

Ermaş Muğlaspor 
kendi evinde ağırladığı 
Sarayköyspor’u 5-1 
mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 
9.Grupt’ta mücadele 
eden ve şampiyonluk 
yolunda ligde aralarında 
1 puan fark kalan 
Sarayköyspor ile kendi 
sahasında karşı karşıya 
gelen Ermaş Muğlaspor 
5-1’lik galibiyet ile 
ligde 4. sıraya yükseldi. 
Ermaş Muğlaspor “un 
gollerini DK 5,50,59,75 
Sergen Şakirler ve 
Dk 8’de Ender Acar 
kaydetti. Sarayköyspor’u 
golünü ise 74.dakikada 
Doğukan Güngör’ün 
attı. Ermaş Muğlaspor 
Başkanı Ali Çakır, 
maçtan sonra yaptığı 
açıklamada; “‘Ermaş 
Muğlaspor’umuzun ağır 
hava şartında bile bu 
kadar özveri gösteren, 
sahaya karakterini, 
hırsını koyan başta 

hocam olmak üzere 
tüm futbolcularıma, 
her maçta elinden 
geleni yapan yönetici 
arkadaşlarıma ve 
özellikle yağmur çamur 
demeden, takımımızı 
yalnız bırakmayan 
taraftarlarımıza 
teşekkür ederim. Yolun 
sonu şampiyonluk 
olsun İnşallah... 
Ligin ilk devresi 
için son iki haftaya 
giriyoruz. Haftaya 
sahamızdaki maçımıza 
tüm hemşerilerimizi 
bekliyorum.’’ dedi.
- Berkay Göcekli

Ermaş Muğlaspor 
Sarayköy’ü 5-1’le geçti

Dalaman’da, 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları 
Günü ve Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
Şehit Mehmet Akif 
Sancar Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Toplantı 
Salonu’nda ‘’Dünya 
İnsan Hakları’’ konulu 
konferans düzenlendi.
İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta’nın 
açılış konuşmasıyla 
başlayan programda, 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü 
Siyaset ve Sosyal 
Bilimler Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Özlem Şahin Güngör 
bilgilendirme ve sunum 
yapıldı. Konferans 
sonunda, Kaymakam 

Yakuta katılımlarından 
dolayı Prof. Dr. Özlem 
Şahin Güngör’e teşekkür 
ederek çiçek takdim etti.
Programda, “İnsan 
Hakları Günü” 
dolayısıyla okullarda 
resim, şiir ve 
kompozisyon dallarında 
yapılan yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere ödüller 
verildi.  
Konferansa, Kaymakam 
Yakuta’nın yanı sıra 
Garnizon Komutanı 
Hava Silah Sistem Albay 
Halil Gökçe, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, İnsan Hakları 
Kurul Üyeleri, kurum 
müdürleri, mahalle 
muhtarları, öğretmen ve 
öğrenciler katıldı.
- Cihat Cura

Dalaman’da ‘Dünya İnsan Hakları’’ konferansı düzenlendi
Dalaman’da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda ‘’Dünya İnsan Hakları’’ konulu konferans düzenlendi.
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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


