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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla
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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

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
yatırımların açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, açılışta yaptığı 
konuşmada, “Muğla’nın 
her karış toprağında 
izimiz var, emeğimiz 
var. Hamdolsun. 
Muğla’mız tarımı ile 
turizmi ile ticareti ile bu 
emeklerimizi üretime, 
istihdama, kazanca 
dönüştürme konusunda 
çok başarılı. Geçtiğimiz 
7 yılda ülkemizin alt 
ve üstyapısına kadar 
Türkiye 100’üncü yılı 
hazırlıklarını önemli 

ölçüde tamamlamanın 
huzuru ile 
huzurunuzdayız. Şimdi 
daha büyük hedeflerle 
daha büyük özgüvenle 
yönümüzü geleceğe 
yönelttik. 
12 yıl önce 2023 
hedeflerimizi ilk 
açıkladığımızda geri 
kalmışlık ve faşizm 
kafalılar bizi küçümseme 
ve alaya almışlardı; 
hep yaptıkları gibi. 
2023 hedeflerimiz 
için ‘Yapamazsınız’ 

diyorlardı. Bu onlar 
için bir hezeyandır. 
İstiklalimize ve 
istikbalimize göz 
dikenlerin tamamının 
da hakkından geldik. 
Kendi milletinden 
umudunu kesenlerin 
ülkemizin kutlu 
yürüyüşünü engellemek 
için sergiledikleri 
kepazeliklerini 
Cumhuriyet’in 100’üncü 
yılına gururla coşkuyla 
girdiğimiz bir döneme 
ulaştık” dedi. -3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da yapımı tamamlanan 
15 milyar TL’lik yatırımların açılışını gerçekleştirdi. 

İYİ Parti’den Ortaca 
CHP’ye ziyaret

İYİ Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Barbaros 
Canlı ve beraberindeki 
heyet CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığını ziyaret 

etti. Ziyarette, Canlı ve 
ekibini, CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan ile 
yönetim kurulu üyeleri 
ağırladı. -4

Ortaca’da özellikle 
kırsal alanlarda bozulan 
yollarda bakım ve 

onarım çalışmaları 
belediye ekiplerince 
devam ediyor. -3

Ortaca’da yol bakım 
çalışması devam ediyor  

Ortaca’da bulunan park 
ve bahçe gibi yeşil 
alanlarda belediye 

ekiplerinin bakım ve 
temizlik çalışmaları 
devam ediyor. -3

Ortaca’da yeşil alan 
bakımları devam ediyor  

Ortacalı meslek liseli 
gençlerden büyük başarı

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Erasmus 
Mesleki Eğitim 
Akreditasyonu 
kapsamında, il 
genelindeki meslek 
liseleri arasında 

düzenlenen Mutfak ve 
Muğla Mutfağı Yemek 
Yarışmasının Yöresel 
Muğla 
Mutfağı Kategorisinde 
İl Birincisi olan 
Ortaca Dalyan H.F. 
Tınaztepe Mesleki 

ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinden 
Kaan Ramazan Okur 
ve Cengizhan Kara’yı 
başarılarından dolayı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram Topcu 
ödüllendirdi. -5

Muğla’da hafta 
başından bu yana 
yağışlı hava etkisini 
sürdürüyor. Aşırı 
yağışlar nedeniyle 
dere ve arıklardan 
da çok aşırı şekilde 
atık maddesi 
Köyceğiz Gölü ile 
Dalyan Kanallarına 
geliyor. Dalyan 
Dalko Su Ürünleri 
Kooperatifi’de 
yağışlar nedeniyle 
Köyceğiz Gölüne 
gelen atıkları toplama 
çalışması başlattı. -2

DALKO 
atıkları 

temizliyor
Dalaman’da 

Erasmus projesi 
başarıyla 

tamamlandı

Erasmus projesi 
kapsamında 
Hırvatistan’dan 
Dalaman’a gelen 10 
öğrenci 14 günlük 
programın ardından 
sertifikalarını aldı. -5
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, açılışta yaptığı 
konuşmada, “Muğla’nın 
her karış toprağında 
izimiz var, emeğimiz 
var. Hamdolsun. 
Muğla’mız tarımı ile 
turizmi ile ticareti ile bu 
emeklerimizi üretime, 
istihdama, kazanca 
dönüştürme konusunda 
çok başarılı. Geçtiğimiz 
7 yılda ülkemizin alt 
ve üstyapısına kadar 
Türkiye 100’üncü yılı 
hazırlıklarını önemli 
ölçüde tamamlamanın 
huzuru ile 
huzurunuzdayız. Şimdi 
daha büyük hedeflerle 
daha büyük özgüvenle 
yönümüzü geleceğe 
yönelttik. Bundan 12 yıl 
önce 2023 hedeflerimizi 
ilk açıkladığımızda 
geri kalmışlık ve 
faşizm kafalılar bizi 
küçümseme ve alaya 
almışlardı; hep yaptıkları 
gibi. 2023 hedeflerimiz 
için ‘Yapamazsınız’ 
diyorlardı. Bu onlar 
için bir hezeyandır. 
İstiklalimize ve 
istikbalimize göz 
dikenlerin tamamının 
da hakkından geldik. 
Kendi milletinden 
umudunu kesenlerin 
ülkemizin kutlu 
yürüyüşünü engellemek 
için sergiledikleri 
kepazeliklerini 
Cumhuriyet’in 100’üncü 
yılına gururla coşkuyla 
girdiğimiz bir döneme 
ulaştık” dedi.
“Bay Kemal, işte Sakarya 
Arifiye’de bu ordunun 
başkomutanı, Tayyip 
Erdoğan ne yaptı orada? 
Fırtına obüslerinin 
teslim törenini yaptı. 
Senin hayatında, senin 

aklında böyle bir şey 
var mı, böyle bir şey 
yapabilir misin? Altay 
tanklarının teslimini 
yaptık Bay Kemal” 
diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bunlarla 
ordumuz çok daha güçlü. 
Ordumuz bunlarla terör 
örgütlerini inlerine 
gömüyor Bay Kemal. 
Sen bunlarla uğraşmak 
yerine cezaevindeki 
teröristleri nasıl 
çıkarırız diye uğraşıyor 
ve vadediyorsun. 
Diyarbakır’da 51 
vatandaşımızın ölümüne 
neden olan Demirtaş 
değil miydi? Bu millet 
sana bu yolu açmaz. 
Bu millet terörden 
beslenenlere, kan 
emicilere bu ülkede 
yol vermez. Ben 
milletime güveniyorum 
ve inanıyorum. Ve 
bu yolda el ele, omuz 
omuza yürüyeceğiz. 
Hak ve özgürlük 
denilince milletimiz 
ile el ele olacağız. Kan 
emicilerle olmayacağız. 
Sakarya’daki 
yatırımlarımızı 
sabote etmek için 
yapmadıklarını 
bırakmadılar. Şerefli 
komutanlarımızı hedef 
aldılar. Muğla’dan tüm 
milletime sesleniyorum 
ve soruyorum. Her gün 
sınırlarımızı taciz eden 
Yunanistan’a, elinde 10 
binlerce masumun kanı 
olan PKK’ya, ülkemizin 
son yıllardaki en büyük 
ihanet çetesi FETÖ’ye 
ve Türk düşmanlarına 
gösteremediği 
tepkiyi, ordumuzun 
komutanlarına 
fütursuzca kötüleyen 
birisi bu ülkenin 

siyasetçisi olabilir mi? 
Bu ülkenin ve milletin 
hangi menfaatini 
bunlar savunabilir, 
hangi hedefini hayata 
geçirebilir? Bunlar 
Sakarya Arifiye’deki atıl 
fabrikanın bu ülkenin en 

önemli tesislerden birisi 
olmasından rahatsızlar. 
Karasından, havasından, 
siberine kadar her 
alandan rahatsızlar ve 
tahammül edemiyorlar” 
şeklinde konuştu.
“Bunlar terörü sınırları 
içinde bitirmekle 
kalmayıp ülke sınırları 
dışında da mücadele 
eden teröristlerin başını 
ezen Türkiye fotoğrafına 
dayanamıyorlar” 
ifadelerini kullanan 

Erdoğan, “Bunlar 
küresel kriz karşısında 
diz çökmeyen bir 
ülkeyi kaldıramıyorlar. 
Darbecilerin kendilerine 
altın tepside sunacağı 
bir ülke hayali ile 
geçiyor bunların 

yaşamı. Ülkenin başına 
böyle çöreklendiler. 
Rahmetli Özal’ı bin 
bir yalan ve iftira ile 
çıkartıp ülkenin başına 
böyle musallat oldular. 
İktidara geldiğimiz ilk 
günden itibaren bize de 
aynısını yapmak için çok 
uğraştılar. Daha büyük 
hizmetler kazandırmak 
için harcamamız gereken 
vaktimizin bir kısmını 
bunlarla mücadele 
etmek zorunda kaldık. 

Ne yaparlarsa yapsınlar, 
kendi insanlarının 
mücadelesini destek 
olmadılar. Yeni oyunlar 
peşinde koşuyorlar. 
Bir masa kurmuşlar 
etrafındaki herkesten 
ayrı ses çıkıyor. Herkes 
ayrı baş çekiyor. Herkes 
ayrı hesap yapıyor. Ya 
bunlar Anayasa’yı da 
bilmiyor. Nasıl oluyor 
da ‘Hemen seçime 
gideriz’ diyor. Bunların 
‘Allah bir’ dediğine 
inanın, başka hiçbir şeye 
inanmayın. Kardeşlerim, 
masanın altında üstünde 
sakladıkları gözükmeyen 
ortakları ayrı telden 
çalıyor. Ortada fol yok, 
yumurta yok. Bunların 
ülkenin ve milletin 
iyiliğini istedikleri 
bir tek şey yok” diye 
konuştu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
konuşmasını sonunda, 
Muğla’da 5 milyar 221 
milyon TL’ye mal olan 
ve yapımı tamamlanan 
sağlık, spor, eğitim, 
ulaşım, enerji ve kamu 
yatırımların açılışı 
gerçekleştirdi. 
- Cihat Cura

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da 
yapımı tamamlanan 15 milyar TL’lik 

yatırımların açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da yapımı tamamlanan 15 milyar TL’lik yatırımların 
açılışını gerçekleştirdi. 

Ortaca’da özellikle 
kırsal alanlarda bozulan 
yollarda bakım ve 
onarım çalışmaları 
devam ediyor.  
  Ortaca Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
farklı noktalarda yol 
bakım, onarım ve 
düzenleme çalışmaları 
aralıksız olarak sürüyor. 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin ilçenin 
farklı noktalarında 
sürdürdüğü çalışmalarda 
özellikle kış aylarında 
vatandaşların cadde 
ve sokaklarda rahat 
yürüyebilmeleri için 

toprak yoldan kurtularak 
kilitli parke döşeniyor. 
Ortaca Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yol 
bakım, düzenleme ve 
yenileme çalışmaları 
Karaburun Mahallesi,  
Çaylı Mahallesi,  Dalyan 
Mahallesi,  Arıkbaşı 
Mahallesi,  Ekşiliyurt 
Günnücek Mevkii,  
Bahçelievler Mahallesi 
ve Bahçelievler 
Sokakta devam ediyor. 
Çalımalar en kısa 
zamanda tamamlanarak 
vatandaşların hizmetine 
sunulacak. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da yol bakım 
çalışması devam ediyor  

Ortaca’da bulunan park 
ve bahçe gibi yeşil 
alanlarda belediye 
ekiplerinin bakım ve 
temizlik çalışmaları 
devam ediyor.  
Ortaca Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, ilçe 
genelinde bulunan park, 
bahçe ve yeşil alanlarda 
mevsimsel olarak yapılan 
çalışmaları aralıksız 

olarak sürdürüyor. Yeşil 
alanlarda kuruyan otlar, 
çiçekler temizlenerek 
yeni dikim için 
hazırlıkları yapılıyor. 
Ortaca Belediyesi 
tarafından Ortaca’nın 
daha yeşil ve yaşanabilir 
bir kent olması 
için çalışmaların 4 
mevsim devam edeceği 
açıklandı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da yeşil alan 
bakımları devam ediyor  

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Ekşiliyurt 
ve Fevziye mahallesinde 
evleri yanan iki ayrı 
aileye geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu.
Tezcan, yaptığı 
açıklamada; “Evlerinde 
yangın felaketi 
yaşayan Ekşiliyurt 
mahallemizden Acar 
Ailesine ve Fevziye 
mahallemizden Acet 
ailesine geçmiş olsun 
ziyaretinde bulunduk. 

Yangınlarda can 
kaybı yaşanmaması 
en büyük tesellimiz. 
Hemşerilerimize, 
kendilerine yardımcı 
olabileceğimiz her 
konuda yanlarında 
olduğumuzu dile 
getirdik. Ortacalı 
hemşerilerimizin iyi 
günlerinde de, kötü 
günlerinde de yanındayız 
ve yanlarında olmaya 
devam edeceğiz.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Tezcan evleri yanan 
aileleri ziyaret etti

Diz ağrısı,dizin yapısın-
da bulunan bağlardan 
birinin ya da kıkırda-
kların yırtılmasından 
dolayı oluşan bir 
yaralanmayla ortaya 
çıkan ya da gut,
artrit ve çeşitli iltihap-
lanmalar gibi tıbbi du-
rumlar sebebiyle oluşan 
ağrılardır.Diz ağrısı,
yaş fark etmeksizin 
herkeste oluşabilen ve 
sıkça yaşanan 
bir durumdur.
Diz ağrısı birçok 

durum sebebiyle 
oluşabilir,eğer ağrı 
iki dizde de mevcutsa 
genellikle kireçlenme 
sebebiyle oluşmuş 
bir ağrı denilebilir. 
Eğer ağrı tek dizde 
bulunuyorsa birbirin-
den daha farklı ned-
enlerde mevcuttur.Diz 
ağrısının her bir sebebi 
için,ağrının konumu ve 
yoğunluğu değişmek-
tedir.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
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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
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Pika sendromu; en az 
1 ay boyunca besleyici 
değeri olmayan (toprak 
,kağıt, buz, saç, kül..) 
maddelerin devamlı 
ve ısrarcı bir şekilde 
yenilmesidir.
Halk arasında daha çok 
toprak yeme alışkanlığı 
olarak bilinir. Çocuk-
larda daha sık olmak 
üzere tüm toplum ve yaş 
gruplarında görülebilir.
DSM-5 TANI KRİTER-
LERİ

•En az 1 ay süreyle, 
sürekli olarak, besleyici 
değeri olmayan, besin 
olmayan maddeleri yeme
•Besleyici değeri ol-
mayan, besin olmayan 
maddeleri yeme tutumu, 
kişinin gelişimsel düzeyi 
ile uyumlu değildir.
•Bu yeme davranışı, 
kültürel dayanağı olan 
ya da toplumsal olarak 
kabul edilebilecek bir 
uygulama değildir.
•Bu yeme davranışı, 

başka bir ruhsal bozuk-
luk bağlamında ortaya 
çıkıyorsa(örn. entelek-
tüel yeti-yitimi, otizm 
açılımı kapsamında 
bozukluk, şizofreni) 
,ayrıca klinik değer-
lendirmeyi gerektirecek 
kadar ağırdır.
BELİRTİLERİ
•Kurşun zehirlenmesi
•Enfeksiyonlar
•Karın ağrısı
•Mide ve bağırsak sorun-
ları(kabızlık, ishal)
•Dışkıda kan görülme-
si(sürekli yiyecek ol-
mayan besinleri tüketme 
sonucu)
•Diş yaralanmaları
NEDENLERİ

Pika hastalığının nedeni 
tam olarak bilinmiyor. 
Çok nedenli olduğu 
düşünülmektedir. En 
yaygın nedeni demir, 
çinko eksikliğidir. Aynı 
zamanda psikolojik 
sorunlar da kişiyi yeme 
bozukluğuna itebilir. 
Özellikle şizofreni ve 
obsesif-kompulsif bozu-
kluğuna sahip kişilerde 
pika geliştirebilirler. 
Özellikle hamilelik 
döneminde kansızlık ile 
birlikte pika görülebil-
ir. Çocukların yetersiz 
beslenmesi sonucunda 
da görülebilir.
TEDAVİSİ
Öncelikle bu hastalığa 

neyin yol açtığını sapta-
mak önemlidir. Çocuğun 
besin eksikliklerinin, 
psiko-sosyal ve nörolojik 
durumunun iyi değer-
lendirilmesi gerekir. 
Özellikle mineral ve 
besin eksiklikleri için 
test yapılıp değerlendiril-
ir. Çoğu durumda yeme 
davranışlarına ilişkin 
sorunlar vitamin ve 
mineral eksikliği gider-
ildiğinde ortadan kalkar. 
Eğer ortadan kalkmıyor-
sa davranış bozukluğuna 
yönelik çocuk psikoloji 
servisinde değerlendiril-
ir. Sağlıkla kalın.

YEME BOZUKLUKLARINDAN: 
PİKA SENDROMU

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Muğla Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri Suriye uyruklu 
3 dolandırıcıyı, 3 
ilde gerçekleştirdiği 
operasyonla yakaladı.  
Ortaca’da endilerini 
savcı, polis olarak 
tanıtarak 62 yaşındaki 
N.B isimli vatandaşı 3 
milyon lira dolandıran 
Suriye uyruklu 3 kişi, 
Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube 

Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Şanlıurfa, 
Konya ve İzmir 
illerinde gerçekleştirilen 
operasyonla yakalandı. 
Olay, 30 Aralık’ta Ortaca 
İlçesinde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, 
kendilerini savcı, polis 
olarak tanıtan Suriye 
uyruklu 3 şahıs, 62 
yaşındaki N.B isimli 
vatandaşı 3 milyon 
lira dolandırdı. Para ve 
ziynet eşyasını elden 

teslim eden vatandaş, 
dolandırıldığını 
anlayınca durumu polis 
ekiplerine bildirdi. Muğla 
İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Suriye 
uyruklu 29 yaşındaki 
Remoun Kadmous ile 
29 yaşındaki İbrahim 
Khalkf Şanlıurfa’da, 
28 yaşındaki Salih El 
Devriş ise Konya’da 
gerçekleştirilen 
operasyonla yakalandı. 

Yakalanan 3 şahıs, 
işlemlerinin ardından 
çıkarıldıkları mahkeme 

tarafından tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
- İHA

Suriyeli dolandırıcılar tutuklandı  
Ortaca’da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 3 milyon lira dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi Emniyet Asayiş Şube 
ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı.  

Köyceğiz’de kasten 
öldürme suçundan 
araması bulunan 
şahıs Köyceğiz 
polisinin sıkı takibi 
sonucunda yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç 
Araştırma Soruşturma 
Büro Amirliği 
görevlilerince “Kastan 
Öldürme” Suçundan 
hakkında kesinleşmiş 
“8 Yıl 9 Ay” cezası 
bulanan N.İ. isimli 

şüpheli şahıs yapılan 
fiziki ve teknik çalışma 
sonucu saklandığı yerde 
kıskıvrak yakalandı. 
“Kastan Öldürme” 
Suçundan hakkında 
kesinleşmiş cezası 
bulunan N.İ. isimli 
şüpheli şahıs Köyceğiz 
polisinden kaçamadı. 
N.İ. isimli şüpheli şahıs 
işlemlerinin ardından 
Muğla E Tipi Kapalı 
cezaevine teslim 
gönderildi. 
- Cihat Cura

Kasten öldürme 
şüphelisi Köyceğiz 

polisinden kaçamadı

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığınca yapılan 
istihbari çalışmalar 
sonucu, C.Ş., F.E.A. ve 
İ.F. isimli şahısların 
ellerinde bulunan piyade 
tüfeği, tabanca ve 
fişekleri satmak müşteri 
arayışı içinde oldukları 
bilgisinin alınması 
üzerine İstihbarat 
Şube Müdürlüğü ve 
Dalaman İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince 
12 Ocak 2023 günü 
şüphelilerin yakalanması 
için Kapıkargın 
Mahallesi Sarsala Koyu 
mevkiinde operasyon 
yapıldı.  
  Yapılan operasyon 
sonucu; bir adet 
seyyar dipçikli AK-47 
Kaleşnikof piyade tüfeği, 
Kaleşnikof piyade tüfeği 
şarjörü, 20 adet 7.62 
mm çapında fişek,  2 
adet 9 mm tabanca, 2 
adet tabanca şarjörü ele 
geçirildi. Operasyonda 

C.Ş., F.E.A. ve İ.F. isimli 
şüpheliler gözaltına 
alındı. Operasyon 
sonrası şüphelilerin 
ikametlerinde yapılan 
aramada ise 2 adet 
pietro baretta gardane 
tabanca ve şarjörü, 9 mm 
tabanca, 2 adet 9 mm 
tabanca şarjörü, kurusıkı 
tabanca, kasatura 
bıçak, 10 adet 9 mm 
çapında tabanca fişeği, 
ruhsatsız av tüfeği, 19 
adet 12 calibre av tüfeği 
fişeği, 118 adet mermi, 
Concorde marka av 
tüfeği ve 8 adet av tüfeği 
fişeği ele geçirildi. Olay 
ile ilgili adli işlemlere 
başlandığı açıklandı. 
- İHA

Kaleşnikof piyade tüfeği 
ve tabanca ele geçirildi

Aşırı yağışlar nedeniyle 
dere ve arıklardan da 
çok aşırı şekilde atık 
maddesi Köyceğiz Gölü 
ile Dalyan Kanallarına 
geliyor. Dalyan 
Dalko Su Ürünleri 
Kooperatifi’de yağışlar 
nedeniyle Köyceğiz 
Gölüne gelen atıkları 
toplama çalışması 
başlattı. Dalko Başkanı 
Arif Yalılı bölge olarak 
yağışları beklediklerini 
ancak bölgeye son 
yılların en yoğun 
yağışın gerçekleştiğini 
belirterek, “Günümüzde 
iklim değişikliği 
nedeniyle bir haftalık 
yağmurlar, 1 günde 
yağıyor, belli bölgelerde 
de sele dönüşüyor. 
Ortaca’da uzun yılların 
en yoğun yağışlarının 
yaşandığı bölgeler 
arasında. Metre kareye 
100 kg’ın üzerinde 
yağış gerçekleşti. 
Yoğun yağışlar 
nedeniyle Namnam 
Çayı, Yuvarlakçay 
gibi Köyceğiz gölü 
ile Dalyan Kanalı’na 
akan çay ve arıklarda 
beraberinde bir sürü 

atık maddenin yanı 
sıra, geçtiğimiz 
süreçte yaşanan orman 
yangınlarından kanal 
orman envanterini 
de buraya taşıdı. 
Bu atıkların Dalyan 
Kanalı’na girmeden 
bertaraf edilmesi 
gerekiyor. Biz de 
Dalko Su Ürünleri 
Kooperatifi olarak her 
yıl olduğu gibi gönüllü 
olarak Köyceğiz Gölü 
ile Dalyan Kanalı’nda 
temizlik çalışmasına 
başladık. Bu tarz 
çalışmaları geçmiş 
yıllarda olduğu gibi ne 
yazık ki yalnız başımıza 
yapmaya çalışıyoruz” 
dedi. Çalışmalarda çok 
sayıda atık maddeyi 
çıkardıklarını belirten 
Arif Yalılı, “Geçtiğimiz 
gün ekiplerimiz 20 
metre uzunluğunda 

kökünden yıkılmış 
ve sular ile Köyceğiz 
Gölü’ne gelmiş çam 
ağacı çıkardılar. Dalyan 
Kanallarında çok 
sayıda tekne bulunuyor. 
Özellikle gece 
seyreden teknelerin bu 
büyüklükteki atıkları 
çarpması ölümle dahi 
sonuçlanabilecek 
kazalara neden olabilir. 
Ayrıca bu tür atıkların 
Dalyan Kanalına 
girmesi ile çok sayıda 
teknenin de zarar 
görmesi mümkün” 
dedi. Dalko Su Ürünleri 
Kooperatifi geçtiğimiz 
yıllarda, Köyceğiz 
gölü ile Dalyan 
Kanallarında belirli 
aralıklarla temizlik 
çalışması yapıyor ve bu 
çalışmalarda binlerce 
kilo atığın bertaraf 
olmasını sağlamıştı.

DALKO atıkları temizliyor
Muğla’da etkili olan yağışlı hava nedeniyle dere ve kanallardan 
çok sayıda atık maddesi Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanallarına aktı. 
Boyu 20 metreye varan kökünden kopmuş ağaçlarında bulunduğu 
atıklar tehlike oluştururken, Dalyan Dalko Su Ürünleri Kooperatifi 
bu atıkların bertaraf olması için çalışma başlattı.  

Zayi 
İş yerime ati MB 783285-783300 numaralar 
arası 16 yaprak fatura, NO 966329-966350 

numaralar arası 22 yaprak fatura, OD 802399-
802400 numaralar arası 2 yaprak fatura, ABH 

407250-407250 numaralar arası 1 yaprak fatura, 
FH 823786-823800 numaralar arası 15 yaprak 

perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Döne Bayırlı - Vergi No: 9410508074 - Vergi 

Dairesi: Ortaca
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Tarihe olan merakım şu 
soruya cevap aramak 
için başladı. TÜRK 
MİLLETİNİN NEDEN 
BU KADAR ÇOK 
DÜŞMANI VAR..? 
Bu soruya cevap 
aramak için çıktığım 
yolda bu günlere kadar 
yürüdüm. Çok ilginç 
bilgilere ulaştığım gibi 
kafamda ve zihnim-
de yeni yeni sorular 
oluştu. Her bulduğum 
cevap yeni bir sorunun 
kapısını araladı ve in-
anın hala sorulara cev-
ap arama yolculuğum 
devam ediyor…
Dünyanın yaşına 
bakınca milyarlarca 
yıl ile ifade ediliyor..! 
Dünya üzerinde mi-
lyonlarca yıl ile ifade 
edilecek eski medeni-
yetlere ait kalıntılar 
var…! Ama insanlık 
tarihi altı yedi bin yıllık 
tarih ile anlatılıp, ifade 
ediliyor. Göbekli Tepe 
keşfedilince insanlık 
tarihi oniki bin yıl önc-
esine kadar geri gide-
bildi diye sanki bayram 
ilan edildi.  Ne garip ve 
insanlığın aklı ile alay 
eden bir durum…
Yaşı Milyarlarca yıl 
ile ifade edilen Dünya 
tarihinde insanlık sanki 
dün ortaya çıkmış gibi 
bin yıllar ile ifade edil-
ip, anlatılıyor..
Sadece İSTANBUL 
şehrine bakın, son 
zamanlarda ortaya 
çıkan bulgular ve 
araştırmalar ile İstan-
bul şehrinin kuruluş 
tarihi milyonlarca yıl 
öncesine kadar geri 
gidebiliyorken, sanki 
Bizanslılar tarafından 
kurulmuş şehir gibi 
anlatılıp, biz insanlar-
dan saklanan ve üstü 
örtülen nedir..?
Afyonkarahisar “ Frig 
Vadisi “ ve Milyon-
larca yıl öncesine ait 
olduğu Uluslararası 
ilim adamlarınca da 
tescillenmiş ve devle-
timizin resmi kayıtları-
na da geçmiş DEVASA 
İŞ ARAÇLARININ 
TEKERLEK İZLERİ 
kalıntıları ortada du-
ruyorken, insanlıktan 
saklanan ve bilinmesi 
istenmeyen tarih ve 
olaylar nelerdir..?
ANADOLU TOPRAK-
LARINI MALAZGİRT 
ZAFERİ İLE İLK 

DEFA VATAN TO-
PRAĞI YAPTIĞIMIZ 
YALANI KİM ve 
KİMLER TARAFIND-
AN UYDURULDU..?
NEDEN İKİBİN SENE 
ÖNCE ANADOLU 
TOPRAKLARIN-
DAN “ TÜRKLER-
İN SÜRÜLÜP, 
ÇIKARILDIĞI “ 
ANLATILMIYOR..?
NEDEN  
SÜRÜLDÜĞÜMÜZ 
BU VATAN TO-
PRAĞINA , MALA-
ZGİRT ZAFERİ 
İLE TEKRAR GERİ 
DÖNÜŞÜMÜZÜN 
HİKAYESİ ANLA-
TILMIYOR..?
NEDEN MALAZGİRT 
SAVAŞINI KAZAN-
MAMIZI SAĞLAYAN 
ve BİZANS ORDUSU 
İÇİNDE YER ALAN, 
MÜSLÜMAN OL-
MAYAN ama TÜRK 
OLAN , BİNLERCE 
BİZANS ASKERİNİN 
TÜRK ORDUSUNA 
GEÇİŞİ ve ZAFERİN 
KAZANILMASINI 
SAĞLANMASININ 
NEDENLERİ ANLA-
TILMIYOR..?
Örnekleri çoğaltabilir-
iz.. ama bu kadar örnek 
bile derdimi anlatmaya 
yeter diye düşünüyo-
rum..
HUN HAKAN-
LARI Devletler arası 
yazışmalarda kendil-
erini “ YEDİ İKLİM-
İN ve YEDİ IRKIN 
HAKANI “ diye 
ifade ederken, bahse 
konu olan bu yedi ırk 
kimlerdir..?  neden hiç 
bu konudan bahsedilm-
iyor..?  TÜRK bu yedi 
ırkın toplamı mıdır..?
KIRK YIL ARAŞTIR-
MA yaptıktan sonra 
“ Ey Dünya İn-
sanları HEPİNİZ 
TÜRKSÜNÜZ “ 
başlıklı kitap yazan 
Amerikalı yazar  Gene 
D. Matlock’un sesine 
NEDEN kulak verilm-
iyor..?
ATATÜRK’ün,  TÜRK 
TARİFİN DE “ TÜRK 
ADAMLAR (Adem 
oğulları ) BİRLİĞİDİR 
sözü neyi ifade etmek-
tedir..?  TÜRK İNSA-
NOĞLUNUN TEM-
SİLCİSİ MİDİR..?  
Türk insanoğlunun 
temsilcisi ise TÜRK’E 
DÜŞMAN OLANLAR 
KİMİN TEMSİLCİ-

SİDİR..?
ATATÜRK, “ İn-
sanlığın Türklerden 
türediğini “ , “ tüm 
dillerin Türkçeden 
ilham aldığını “  söyle-
mekle ne anlatmak 
istemiş ve hangi mesajı 
vermişti..?
Peygamberimiz bir 
sohbetinde Arapçanın 
dışında bir dil ile 
konuşur. Kendisine 
sorulunca da CEN-
NET LİSANI ile 
konuştuğunu ve TÜM 
KAİNATIN DİLİ 
budur diye ifade eder. 
PEYGAMBERİM-
İZİN KONUŞTUĞU 
DİL TÜRKÇEDİR.. 
Neden bu konuda 
İslam kaynakları 
geniş araştırmalar ve 
açıklamalar yapmaz…  
Yine İSPANYA İST-
İBARAT TEŞKİLA-
TI RAPORUNDA 
ilginç bir olayın raporu 
vardır. Basına yansıyan 
bu olay da Uzaylılar 
ile karşılaşıldığı ve 
UZAYLILARIN DİLİ-
NİN TÜRKÇE olduğu 
ifade edilmiş.. Yine İn-
giliz istibaratının da bu 
konuda benzer raporu 
basına yansımıştı.. ned-
en bu konular da  bir 
araştırma yapılmaz ve 
ÖZELLİKLE İNSAN-
LIKTAN SAKLANAN 
ve ÜSTÜ ÖRTÜLM-
EYE ÇALIŞILAN İN-
SANLIK TARİHİNDE 
NELER GİZLİDİR..?
Bu gizemler çözül-
meden İnsanlık tarihini 
ve milletler kendi 
tarihlerini asla ve asla 
anlayamazlar. Yukarıda 
yazdıklarım sizlere 
uçuk ve sivri sözler 
gibi gelebilir veya 
hamaset ile yazılmış 
ifadeler diye düşüne-
bilirsiniz. Küçük bir 
merak ve araştırma ile 
yukarıda örnek olarak 
yazdığım tüm konu-
lar ile ilgili çok geniş 
bilgilere ulaşabilirsiniz. 
BEN SADECE MER-
AK UYANDIRMAYA 
ÇALIŞIYORUM. 
Çünkü ;
 BİLGİ GÜÇTÜR ve 
BİLGİ EN BÜYÜK 
SİLAHTIR. Bilgiye 
ulaşmadan DOST 
ve DÜŞMAN ka-
vramlarını ayırt 
etmek zor olur.. 
BİLGİYE ULAŞALIM 
Kİ DÜŞMAN KİM 
GÖRELİM ve 
BİLELİM, TANI-
YALIM.

Sezgin Yıldırım

İNSANLIK ve TÜRKLER 
İLE İLGİLİ DELİ SORULAR

CHP İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, DP İl ve 
İlçe yönetimini parti 
binasında ağırladı, ülke 
ve Muğla gündemi ile 
ilgili fikir alışverişin 
bulunuldu. 
Tezcan, “Demokrat 
Parti Muğla İl 
Başkanımız Erdal 
Eroğlu, Demokrat Parti 
Ortaca İlçe Başkanımız 
Hayrettin Tuncer ve İl, 
ilçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri Cumhuriyet 
Halk Partisi Ortaca 
İlçe Başkanlığımıza 
ziyarette bulunmuşlardır. 
Kendileriyle, ülkemiz 
ve yerel gündem 
üzerinde sohbetler 
gerçekleştirdik. Millet 
İttifakı paydaşları olarak, 
Genel Başkanlarımız 

düzeyinde yakaladığımız 
gönül birlikteliğini, 
Parti tabanları 
olarak da yakalamış 
durumdayız. Hedefimiz, 

Cumhuriyetimizin 
100. Yılında, Millet 
İttifakımızın göstereceği 
ortak adayı, önümüzdeki 
seçimde, Türkiye 

Cumhuriyetimizin 13. 
Cumhurbaşkanı ilan 
etmektir.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Tezcan; “Hep birlikte başaracağız”
Demokrat Parti İl Başkanı Erdal Eroğlu, CHP Ortaca İlçe Başkanlığını ziyaretti. 

İYİ Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Barbaros 
Canlı ve beraberindeki 
heyet CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığını ziyaret etti. 
Ziyarette, Canlı ve 
ekibini, CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan ile 
yönetim kurulu üyeleri 
ağırladı. İYİ Parti İlçe 
Başkanı Barbaros Canlı 
ve İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Cumhuriyet 
Halk Partisi Ortaca İlçe 
Başkanlığını ziyarette 
bulundu. Görüşmede, 
ülke ve Ortaca hakkında 
fikir alışverişi yapıldı. 
Gündem ve yaklaşan 
seçimlere yönelik 
değerlendirmelerde 
bulunuldu.

CHP İlçe Başkanı 
Tezcan, “Kendileriyle, 
ülkemiz ve yerel gündem 
üzerinde sohbetler 
gerçekleştirdik. Millet 
İttifakı paydaşları olarak, 
Genel Başkanlarımız 
düzeyinde yakaladığımız 
gönül birlikteliğini, 
Parti tabanları 
olarak yakalamış 
durumdayız. Hedefimiz, 
Cumhuriyetimizin 
100. Yılında, Millet 
ittifakımızın göstereceği 
ortak adayı, önümüzdeki 
seçimde, Türkiye 
Cumhuriyetimizin 13. 
Cumhurbaşkanı ilan 
etmektir.” dedi.
İYİ Parti İlçe Başkanı 
Barbaros Canlı ise 

şunları söyledi; “Bizler 
Genel Başkanımız Meral 
Akşener’e inandık. 
Ülkemizi içinde olduğu 
sıkıntıdan çıkaracak 
kadrolarımız var. 
İnsanını hak ettiği 
şekilde yaşatabilen bir 

ülke için çalınmadık kapı 
bırakmadan yorulmadan 
çalışacağız. Bunu 
başarabilecek cesur 
insanlar bizimle beraber. 
Önce millet, önce 
memleket diyoruz.” 
- Tuncay Karaçelik

İYİ Parti’den Ortaca CHP’ye ziyaret
İYİ Parti Ortaca İlçe Başkanı Barbaros Canlı ve beraberindeki heyet CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığını ziyaret etti

Fransa Ekonomi ve 
Maliye Bakanlığı’nın 
desteği ile yürütülen 
FASEP programı 
çerçevesinde dünyanın 
en büyük çevre servisleri 
markası olan Veolia’nın 
iştiraklerinden Seureca 
firması ile Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MUSKİ) Genel 
Müdürlüğü arasında 
imzalanan işbirliği 
protokolünün fizibilite 
raporu tamamlanarak 
final sunumu yapıldı. 
Final sunumu ve 
raporunun taktim 
töreni Fransa’nın 
Türkiye Büyükelçisi 
Hervé Magro ve 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ün 
katılımıyla yapıldı. Proje 
çerçevesinde Muğla’da su 
ayak izinin belirlenmesi, 
enerji tüketimi, su 

kayıp ve kaçaklarının 
azaltılarak sisteme dahil 
edilmesi gibi birçok 
farklı çalışma yapılacak.  
“Büyükşehir olarak 
en büyük yatırımımızı 
altyapıya yapıyoruz”
Projenin final sunumu 
ve taktim töreninde 
konuşan Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, kuruldukları 
2014 yılından bu yana 
il genelinde en fazla 
yatırımı altyapıya 
yaptıklarını ifade etti. 
Muğla’nın Türkiye’nin 
en uzun kıyı şeridine 
sahip olduğunu ve proje 
dahilinde yapılan bu 
çalışmanın MUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
için çok yol gösterici 
analitik bir çalışma 
olduğunu ifade eden 
Başkan Gürün, “Bu 
proje çerçevesinde 
önümüze bakarak planlı 

bir şekilde neyi nasıl ve 
ne şekilde yapacağımıza 
karar vererek kendimizi 
organize edeceğiz. 
Finansmanla ilgili önemli 
ihtiyaçlarımız var. Bunun 
da zaman içerisinde 
yapacağımız işbirliği 
ile çözülebileceğine 
inanıyorum. Yeter ki biz 
bütün projelerimizle ve 
yol haritalarımızla bu 
konular çözmekle ilgili 
irade sahibi olalım. Bu 

çalışmaya katkı sağlayan 
Sayın Büyükelçimiz 
Hervé Magro’ya ve şirket 
yetkililerine çok teşekkür 
ederim. Çok ciddi emek 
sarf ettiler. Sonuçları 
itibariyle de bize çok 
önemli bir yol gösterici 
rapor verdiler. Bundan 
sonraki nice işbirlikleri, 
başlangıç ve sonuçları ile 
birlikte olmak dileğiyle 
saygılar sunuyorum” 
dedi. - Bülten

Muğla’nın içme suyu için dev adım

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...
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Köyceğiz ilçesinde 
Eco Trails projesi 
çerçevesinde uzun 
mesafe işaretli yürüyüş 
ve bisiklet rotası 
belirleme çalışmaları 
devam ediyor. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak,  
beraberindeki heyetle 
birlikte, ekoturizm 
odaklı uzun mesafe 
işaretli yürüyüş ve 
bisiklet rotası projesi 
Eco Trails çerçevesinde 

Otmanlar ve Karaçam 
Mahalleleri’nde 
incelemelerde bulundu. 
Eco Trails projesi ile 
işaretli yürüyüş rotası, 
bisiklet rotası, rehber 
kitap, poster ve broşür, 
harita, mobil uygulama, 
internet sitesi ile bölge 
değerlerinin ve rotaların 
tanıtımı yapılırken diğer 
yandan kırsal kalkınma 
amaçlı turizm eğitimi de 
verildiği belirtildi.
- Mehmet Bozkır

Köyceğiz Otmanlar ve Karaçam’da 
bisiklet rotaları tespit edildi  

Köyceğiz ilçesinde Eco Trails projesi 
çerçevesinde uzun mesafe işaretli 
yürüyüş ve bisiklet rotası belirleme 
çalışmaları devam ediyor. 

Erasmus projesi 
kapsamında 
Hırvatistan’dan 
Dalaman’a gelen 10 
öğrenci 14 günlük 
programın ardından 
sertifikalarını aldı.  
Hırvatistan’ın Valpova 
şehrinden Srednja Skola 
Valpova Meslek Lisesi 
ile Erasmus projesi 
kapsamında Dalaman’a 
gelen öğrenciler 14 
günlük programa katıldı. 
Dalaman İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Taner 
Şen’in koordinesinde 
gerçekleştirilen işbirliği 
sonucu Erasmus 
Koordinatörü ve elçisi 
Krunoslav Vukelic ile 

10 öğrenci, 14 günlük 
programı başarıyla 
tamamladı. Öğrencilere 
sertifikaları takdim 
edildi. Öğrenciler, 
Dalaman Mesleki 
Eğitim Merkezi’nin 
işbirliği içinde olduğu 
işletmelerde 2 hafta 
boyunca beceri eğitimi 
yaptı. Öğrenciler, 
aynı zamanda ilçenin 
doğal güzelliklerini de 
tanıma fırsatı buldu. 
Dalaman İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde 
Erasmusplus proje 
faaliyetlerinin devam 
edeceği bildirildi. 
- Tuncay Karaçelik

Dalaman’da Erasmus projesi başarıyla tamamlandı
Erasmus projesi kapsamında Hırvatistan’dan 
Dalaman’a gelen 10 öğrenci 14 günlük 
programın ardından sertifikalarını aldı.

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Erasmus 
Mesleki Eğitim 
Akreditasyonu 
kapsamında, il 
genelindeki meslek 
liseleri arasında 
düzenlenen Mutfak 
ve Muğla Mutfağı 
Yemek Yarışmasının 
Yöresel Muğla Mutfağı 
Kategorisinde İl Birincisi 
olan Ortaca Dalyan 
H.F. Tınaztepe Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinden 
Kaan Ramazan Okur 
ve Cengizhan Kara’yı 
başarılarından dolayı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram Topcu 
ödüllendirdi.
Muğla İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde 
düzenlenen Modern 
Mutfak ve Muğla 
Mutfağı Yemek 
Yarışması’nda, geleceğin 
aşçıları jüri önünde 
hünerlerini sergiledi.
Muğla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünce yürütülen 
Erasmus Mesleki Eğitim 
Akreditasyonunda 
düzenlenen Modern 
Mutfak ve Muğla 
Mutfağı Yemek 
Yarışması’na il 
genelindeki yiyecek 
içecek hizmetleri 
alanında eğitim veren 
meslek liseli öğrenciler 
katıldı. 
Öğrencilerin kişisel 
ve mesleki deneyim 
kazanmalarını sağlamak, 
motivasyonlarını 
artırmak amacıyla 
düzenlenen yemek 
yarışması, Menteşe 
Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ev 

sahipliğinde gerçekleşti. 
Menteşe Atatürk 
MTAL mutfağında 
düzenlenen yarışmada, 
il genelindeki 9 meslek 
lisesinden 24 öğrenci, 
danışman öğretmenleri 
rehberliğinde Muğla 
mutfağı yöresel 
lezzetleri ve modern 
mutfak deniz mahsulleri 
kategorilerinde yarıştı.
Alanında uzman jüri 
üyeleri, yarışmacıları 
“Ön hazırlık, uygulama 
aşaması, uygulama 
sonrası işlemler” 
olmak üzere 3 farklı 
aşamada değerlendirdi. 
Birbirinden güzel 
lezzetlerin yarıştığı 
yarışmada, Geleceğin 
aşçıları oluşturdukları 
modern ve yöresel temalı 
ana yemek tabaklarına 
kendi yorumlarını, el 
becerilerini yansıttı.
Öğleden önce 
gerçekleştirilen 
Modern Mutfak 
Yemek Yarışması’nda 
birinciliği Bodrum 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi alırken 
ikinciliği Marmaris 
İçmeler Halit Narin 
MTAL, üçüncülüğü ise 
Menteşe Atatürk MTAL 
ekibi aldı. Öğleden 
sonra gerçekleştirilen 
Yöresel Mutfak Yemek 
Yarışması’nda birinci 
Ortaca Dalyan H.F. 
Tınaztepe MTAL, ikinci 
Milas Atatürk MTAL, 
üçüncü ise Fethiye 
Şefika Pekin MTAL 
oldu. İlk 3 dereceye giren 
ekipler, Mesleki Eğitim 
Akreditasyonunda 
yurt dışı öğrenci 
hareketliliğine 
gönderilecek.
- Cihat Cura

Ortaca’nın 
“Masterchefleri” 

belli oldu

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
hafta sonu Muğla’da 
gerçekleştirdiği toplu 
açılış programına 
Muğlalıların gösterdiği 
ilgi nedeniyle teşekkür 
etti. Milletvekili Gökcan 
yaptığı açıklamada, 
“Muğla’mıza 20 yılda 
50 Milyar TL tutarında 
yatırım kazandırdık. 
Pandemi sürecine ve 
dünya ekonomisindeki 
daralmalara rağmen 
son 4 yılda Muğla’ya 
35 Milyar TL tutarında 
yatırım aldık” dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Marmaris-Datça Yolu, 
Milas İçme Suyu Arıtma 
Tesisi ve Bodrum Devlet 

Hastanesi ile Yapımı 
Tamamlanan Diğer 
Projelerin toplu açılış 
töreni için Muğla’ya 
geldiğini hatırlatan 
Milletvekilleri Demir 
ve Gökcan;  “5 milyar 
221 milyon lira 
yatırım bedeline sahip 
projelerinin açılışlarını 
yaptık. Muğla’mıza 
hayırlı olsun” dedi. 
Muğla programı için 
yoğun gayret sarf 
eden tüm teşkilatlara, 
Belediye Başkanlarına, 
mahalle başkanlarına, 
muhtarlara, sivil toplum 
kuruluşlarına ve katkı 
sağlayan herkese 
teşekkür eden Gökcan, 
“Resmi rakamlara göre 
50 bin kişilik yoğun bir 
katılım sağlayan kıymetli 
hemşerilerimize ayrı bir 

parantez açmak istiyoruz. 
Coşkusu, heyecanı ve 
teveccühü ile sevgili 
hemşerilerimiz büyük 
bir teşekkürü hak ediyor. 

Hep birlikte Muğla’mıza 
yeni bir Muğla eklemeye 
devam edeceğiz. Cumhur 
İttifakı olarak; ilk 
günkü aşk ve heyecanla 

hep birlikte Sayın 
Cumhurbaşkanımızı 
tekrar Cumhurbaşkanı 
yapacağız” dedi.
- Cihat Cura

Gökcan’dan Muğlalılara teşekkür mesajı
AK Parti Muğla Yelda Erol Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yatırınlar için, Muğlalılara da 
program gösterdiği ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür etti.  
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Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO), 
Almanya’da düzenlenen 
Berlin Sağlık Turizmi 
Fuarına katıldı. 16-
17 Ocak tarihlerinde 
gerçekleştirilen fuara, 
MUTSO adına Meclis 
Başkanı H. Koray Özcan, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Karakuş, Sağlık 
Meslek Komitesi Üyeleri 
Yusuf Erdinç Gürsoy 
ve İsa Kanmaz katılım 
sağladı. Fuarda stant 
açan MUTSO, Muğla’nın 
sağlık alanında verdiği 
hizmetlerin ve sağlık 
hizmeti almak için 
Muğla’yı tercih eden bir 
turistin alternatif olarak 
gerçekleştirebileceği 
faaliyetlerin tanıtımını 
aktararak, ilin sağlık 
turizmi alanında tercih 
edilebilirliğini arttırmayı 
hedefledi. Almanya 
Türkiye Büyükelçisi 
Ahmet Başar Şen ile 
Başkonsolos Rıfkı 
Olgun Yücekök MUTSO 
standını ziyaret ederek, 
Muğla’da sağlık alanında 
verilen hizmetlere ilişkin 
detaylı bilgi aldılar.

 “2022 YILINDA 
1 MİLYON KİŞİ 

SAĞLIK TURİZMİ 
İÇİN GELDİ”

  Fuarın ilk gününde 
düzenlenen oturumlarda 
Almanya’da faaliyet 
gösteren tur operatörleri 
ve seyahat acentaları ile 
bir araya gelen Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent 
Karakuş, “Türkiye, 
avantajlı konumu, 
devletin teşvik edici 
politikaları ve sağlıkta 
dönüşüm programı 
gibi faktörlerle sağlık 
turizminde önemli bir 
ivme yakaladı. Sağlık 
hizmeti için Türkiye’yi 
tercih eden turist sayısı 
her geçen yıl ciddi 
bir artış göstermekte. 
2021 yılında sağlık 
hizmeti için Türkiye’yi 
tercih eden kişi sayısı 
670 bin 730 kişi iken 
2022 yılında bu sayı 
1 Milyona ulaştı. 
Şüphesiz ki bu artışta 
Türkiye’nin sağlık kalite 
standartlarını sürekli 
artırması, Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinin 
ulaşılabilir olması ve 
bekleme sürelerinin 
kısa olmasının yanı sıra 
vize alımının görece 
kolay olmasının etkisi 
büyük. Uluslararası 
hastaların ülkemizde 
öncelikle tercih ettikleri 
branşlar arasında kadın 

hastalıkları, dahiliye, 
göz hastalıkları, tıbbi 
biyokimya, genel 
cerrahi, diş hekimliği, 
ortopedi ve travmatoloji, 
enfeksiyon hastalıkları 
ve kulak-burun-boğaz 
yer almakta. Türkiye 
klinik branşlardaki 
başarılarının yanısıra 
estetik ve kozmetik 
amaçlı ikincil sağlık 
hizmetlerinde de 
kendisine önemli bir yer 
edindi. Bu alanda rekabet 
edilebilirlik düzeyi 
yüksek olan Türkiye, 
yakın zamanda önemli 
bir sağlık destinasyonu 
olacak” dedi. Muğla’nın 
konumu ve avantajları 
hakkında bilgi veren 
Başkan Karakuş, ilin 
sağlık turizmindeki 
yerine ilişkin de 
açıklamalarda bulundu. 
Başkan Karakuş, 
“Muğla Türkiye’nin 
güney batısında yer 
alan, ılıman iklimi ve 
jeopolitik konumuyla 
oldukça değerli bir 
il. Bodrum, Fethiye, 
Marmaris gibi dünyaca 
ünlü bölgeleriyle Muğla; 
bir turizm şehri olarak 
tanınmakta. Ancak size 
aktarmak istediğim 
asıl husus Muğla’nın 

bilinmeyen zenginlikleri. 
Bu zenginliklerin 
Alman turistlere doğru 
aktarılması bizler için 
oldukça önemli. Son 
yıllarda sağlık turizmiyle 
adından sıklıkla söz 
ettiren ilimiz dünyaca 
ünlü hekimleri, Sağlık 
Turizmi Yetki Belgeli 
acentaları, hastaneleri ve 
klinikleri ile dünyanın 
her yerinden sağlık 
hizmeti almak isteyen 
kişileri ağırlamakta” 
dedi.

“ÇOK SAYIDA 
SAĞLIK HİZMETİ 

VERİLİYOR”
 Muğla’da sağlık turizmi 
alanında yetkilendirilen 
firmalar hakkında da 
bilgi veren Karakuş, 
“İlimizde sağlık 
turizmi yetki belgeli, 
4 adet acente, 45 adet 
hastane, muayenehane, 
özel tıp merkezi, 

ağız ve diş sağlığı 
merkezi ve polikliniği 
bulunmaktadır. Pek çok 
sağlık kuruluşumuz da 
başvuru aşamasında. 
Alanında uzman 
hekimler ve ileri 
teknoloji cihazlarla 
dünya standartlarındaki 
hizmete, Muğla’da 
güvenilir ve ekonomik 
olarak ulaşılabilir.  
Kanser tedavisi, göz 
hastalıkları, kalp damar 
cerrahisi, kulak burun 
boğaz hastalıkları, 
plastik ve estetik cerrahi, 
diş ve ağız sağlığı, 
obezite cerrahisi, cilt 
ve saç hastalıkları 
tedavisi, ortopedi ve 
tramatoloji, üroloji ve 
kadın hastalıkları başta 
olmak üzere pek çok 
branşta sağlık hizmetini 
Muğla’da güvenle almak 
mümkün” dedi.
- İHA

Sağlık turizm potansiyeli 
Almanya’da tanıtıldı

Almanya’da düzenlenen sağlık turizmi fuarına katılan MUTSO, Muğla’da sağlık alanında verilen hizmetleri ve 
sağlık turizmi potansiyelini tanıttı.

Köyceğiz’de merkezden 25 km yükseğe 
çıkıldığı zaman karla karşılaşılırken, 
şehir merkezinde hava sıcaklığının 
22-24 derece seyretmesi ile adeta yaz 
mevsimi yaşanıyor. Köyceğiz’de geçen 
haftaya kadar yaşanan kuraklığın 
ardından geçen hafta içinde yağan 
yağmur ile birlikte yükseklere kar 
yağışı gerçekleşmişti. Köyceğiz 
Sandras Dağı’na kar yağdığını öğrenen 
vatandaşlar 1750-1780 metre yüksekliğe 
çıkarak hafta sonunu kar keyfi yaparak 
değerlendirdi. Çocuklar kardan adam 
yaparak, kartopu oynayarak eğlenceli 
vakitler geçirdi. Aileler ateş yakarak 
mangal keyfi hazırladı. Karda piknik 
yapmak için gelen Köyceğizli Hamza 
Aşgın; “ Köyceğiz’de havalar uzun 
zamandır kurak gidiyordu. Geçen 
hafta içinde yağmurun yağmasıyla 
sevindik. Yağmur etkili yağdığı için 
toprak suya doydu, dereler, çaylar bol 
su taşıdı. Yağmurla birlikte yükseklere 
kar yağdığını öğrendik ve fırsatı 
değerlendirmek için karda piknik 
yapmaya geldik. Bizim gibi düşünen 
vatandaşların da kar keyfi yaşamaya 
geldiğini gördük. Köyceğizliler olarak 
çok şanslıyız. Aynı gün içinde 4 
mevsim yaşayabiliyoruz. Biz burada 
kar keyfi yaparken şehir merkezinde 
bulunan vatandaşlarda yaz keyfi 
yaşıyorlar” dedi. - İHA

Köyceğiz’in dağlarında kar, sahilinde yaz keyfi yaşanıyor
Köyceğiz ilçesinde aynı gün içinde 4 mevsim gözlemlenirken, dağlarda kış, sahilde yaz keyfi yaşanıyor.  

Muğla’da etkili olan 
yağışların yerini bahar 
havasına bırakmasının 
ardından vatandaşlar 
dağlarda çıntar mantarı 
aramaya çıktı.
Toplanan çıntar mantarı 
pazar yerlerinde 
satılırken, bazı 
vatandaşlar ise hafta 
sonunu değerlendirmek 
için kendi yiyebilecekleri 
kadar mantar toplamaya 
çıktı. Muğla’da yaşayan 
Ayaz Yerlikaya, “Çıntar 
mantarı günümüzde iki 
farklı yerde bulunabilir. 
Bunlardan biri 
kendiliğinden yetişmesi 
ile beraber Ege ve 
Akdeniz bölgesindeki 
kıyı kesimlerde görülür. 
Aynı zamanda son 
dönemlerde yetiştiriciliği 
de yapılmaktadır. Zirai 
açıdan ilaçlama ve 
gübreleme ile beraber 
yetiştirilen çıntar 
mantarı, ülke çapında 
ilgi gören türler arasında 
geliyor. Yağışlar 
sonrasında bizim bu 
yörede çıntarlar çıkıyor, 
bizlerde hafta sonu bahar 
havasına dönmesinden 
dolayı kendimiz çıntar 
toplamak için dağa 
çıktık. Az da olsa yiye 
bileceğimiz kadar çıntar 
bulduk” dedi.
UZMANLAR 
ZEHİRLİ TÜRLERE 
KARŞI UYARDI
Yenilebilir olduğu 
kesin olarak bilinmeyen 
ve tanımlanmayan 

mantarların kesinlikle 
toplanmaması ve 
yenmemesi gerektiğini 
ifade eden uzmanlar, 
“Yağışların başlaması 
ile birlikte ormanlık 
alanlarda çok sayıda 
mantar türü doğal 
olarak yetişmektedir. 
Lezzeti, sağlık açısından 
faydaları veya ekonomik 
önemlerinden dolayı 
yerel halk tarafından 
çeşitli yabani 
mantarlar araziden 
toplanılmaktadır. 
Ülkemizde yenilebilir 
özelliğe sahip 
olan yaklaşık 300 
kadar mantar türü 
bulunmaktadır. 
Bunlardan bazılarını 
sonbahar aylarında 
parklarda, bahçelerde, 
yol kenarlarında, çayırlık 
veya ormanlık alanlarda 
yani çevremizde sıklıkla 
görürüz. Doğada çok sık 
karşılaştığımız yenilen 
mantarlar toplanarak 
tüketilmekte veya 
ihracatı yapılmaktadır. 
Ülkemizde pek çok 
yenilen mantar olmasına 
rağmen yenilen 
mantarlar ile aynı 
yerde ve aynı zamanda 
yetişen zehirli mantarlar 
da bulunmaktadır. 
Bilinmeyen bir mantarın 
tüketilmesi ciddi 
zehirlenmelere ve hatta 
ölümle sonuçlanabilen 
durumların ortaya 
çıkmasına neden 
olabilmektedir” dedi.

Vatandaşlar hafta 
sonunu dağlarda çıntar 

toplayarak geçirdi

www.tangroupcompany.com
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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


