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100. minnet yılı

SAYFA     2
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Berber ve 
kuaförler 
milli takıma 
gidiyor

Çanakkale 
Kara ve Deniz 

Zaferi’nde 
Muğla 

genelinde 
en fazla 

şehidi veren 
Milas’ta “100. 

Yıl” anma 
törenleri 

düzenlendi. 
Tören, şehit 
mezarlarını 

ziyaretle 
başladı.

Milas Kuaförler, 
Berberler ve 
Güzellik Salonları 
Derneği, milli 
takım seçmelerine 
katılmak için 
destek arayışlarını 
sürdürüyor. 

Hırsızlık ve gasp 
zanlılarına 5 tutuklama
Milas’ta 10 ayrı 
evden hırsızlık 
yaptıkları ve 
bir kişinin de 
telefonunu 
gasp ettikleri 
iddiasıyla 
mahkemeye 
çıkarılan 5 kişi 
tutuklandı.

Yabancı yatırımcının 
gözdesi oldu

Milas’ta hayata geçirilen Port Poseidon konut projesi, dünyada ilk 10 
proje arasına girme hedefiyle 150 milyon dolar yatırdı. Dolar üzerinden 
satışı yapılan Port Poseidon projesinde dolar kurları 2.20 TL’ye 
sabitlenirken, evlerin metrekare satış fiyatı ise 5 bin dolardan başlıyor.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yıl-
dönümü ve Şehitleri Anma Günü nede-
niyle, bu savaşta Muğla’nın en çok şehi-
dini veren Milas’ta tören düzenlendi.

Anma etkinlikleri, 18 Mart sabah na-
mazı sonrası camilerde Diyanet İşleri 
Başkanlığının düzenlediği programlarla 
başladı. Namazdan çıkanlara, cephede 
yenilen buğday çorbası ve hoşaf ikram 
edildi.

Protokol üyeleri, şehit aileleri, AK Par-
ti ve MHP’nin Milas ilçe teşkilatı yöneti-
cileri ve gaziler Milas Şehir Mezarlığı’nda 
oluşturulan şehit mezarlarına giderek 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Milas Müftüsü 
Ali Saim Doğru eşliğinde dua ederek Fa-

tiha okudu. Gaziler ve şehit yakınlarının 
ulaşımı için güne özel, protokol üyeleri-
ne ait makam araçları kullandırıldı. 

Buradaki törenin ardından etkinlikle-
rin Atapark’taki bölümüne geçildi. 

Milas Kaymakamı Fuat Gürel, Muğla 
Milletvekili Tolga Çandar, Milas Garni-
zon ve Hava Meydan Komutanı Hava 
Silah Sistem Albay Hasan Hüseyin Kan-
bur, Milas Belediye Başkanı Muhammet 
Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal 
Gümüş, siyasi parti, sivil toplum kuruş-
larının temsilcileri, daire amirleri, askeri 
erkan, Milas Muharip Gaziler Derneği 
üyeleri, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı. devamı 3’te

Muğla’da ‘Matematik Şenliği’ düzenlendi
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü ‘Muğla Eğitiminde Bilge 
Hareketi’ kapsamında ‘Olimpiyatlara 
Hazırlanıyorum’ projesi çerçevesine 
2.Matematik Şenliği, Menteşe Atatürk 
İlk Okulu’nda gerçekleşti. Şenlikte 13 
farklı Matematik oyunu ile öğrencilerin 
Matematiği sevmesi ve olumsuz ön 
yargılarının kırılması hedefleniyor.

sayfa 8’de
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SERİ
İLANLAR
Özel Güvenlik Belgeli (silahlı-
silahsız) bay şoför alınacaktır.
İrtibat Tel; 0 555 991 31 44

********************

Şirketimizde çalıştırılmak 
üzere bay işçi alınacaktır.

Mavi Deniz A.Ş.
İrtibat Tel; 0 532 621 05 89

*********************

NECİPOĞLU Odun Kömür 
Ofisi’nde her türlü işi 

yapabilecek olan B ve E 
sınıfı ehliyetli bay elemanlar 

aranıyor.
İrtibat Tel; 0 533 495 15 00

********************

Deneyimli, araç ehliyeti 
olan, kimyager (bay) eleman 

alınacaktır.
İrtibat Tel; 0 532 291 00 33

**********************

Gazete abone servisinde 
çalışacak (Emekli olabilir)

ve
Tabelacı elemanlar 

alınacaktır. Müracaatların 
şahsen yapılması rica olunur.
İrtibat Tel; 0 532 477 87 92

*********************

Ekinanbarında Sahibinden 
Satılık Ruhsatlı Balık Çiftliği

İrtibat Tel; 0 505 637 82 56

********************

Milas’ta hali hazırda işleyen, 
komple hazır mutfak ve 
marangoz imalathanesi 

devren satılıktır. Showroom 
teşhir ürünleri de verilecektir.
İrtibat Tel; 0 533 398 08 06

T.C. MİLAS 2. İCRA DAİRESİ
2014/622 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Muğla İl, Milas İlçe, 985 Ada No, 7 Parsel No, Namaz Kavağı 
Mevkii, Burgaz mah., Zemin 1 Nolu Bağ.Böl. Bağımsız Bölüm Gayrimenkul 2 katlı bir binanın zemin 
katındadır. Bağımsız bölümün beden duvarları tuğla olarak yapılmış, giriş kapısı çelik kapı, pencere 
ve kapı doğramaları PVC olarak yapılmış, kapı ve pencerelerinde demir korkuluklar bulunmaktadır. 
Dairenin alanı 91,18 M2 dir. Şehir merkezine uzak bir konumdadır. Alışveriş merkezi, banka, pazar 
gibi yerlere uzak durumdadır.
Adresi     : Burgaz Mah. 5. Çaltılık Sok. No:21/l Milas / MUĞLA
Yüzölçümü    : 230,98 m2
Arsa Payı    : 1/2
İmar Durumu    : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon imar planında bitişik nizam 2 
kat konut alanında kalmaktadır. Hmaks:7,20 M2 dir.
Kıymeti    : 74.006,60 TL
KDV Oranı    : % 1
Kaydındaki Şerhler   : Yoktur
1. Satış Günü    : 05/05 2015 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü    : 01/06/2015 günü 10:30- 10:40 arası
Satış Yeri    : ADLİYE SARAYI GİRİŞ KAPISI YANINDA -MİLAS/MUĞLA
 Satış şartları :
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya 
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları 
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle 
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır: aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak| isteyenlerin 2014/622 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       (Basın - 44495)

Yabancı yatırımcının gözdesi oldu
Milas’ta hayata geçirilen Port 
Poseidon konut projesi, dünyada 
ilk 10 proje arasına girme hedefiyle 
150 milyon dolar yatırdı. Dolar 
üzerinden satışı yapılan Port 
Poseidon projesinde dolar kurları 
2.20 TL’ye sabitlenirken, evlerin 
metrekare satış fiyatı ise 5 bin 
dolardan başlıyor.

Türkiye'nin ilk ve bölge-
nin lüks yaşam hizmetinin 
12 ay boyunca hüküm süre-
ceği tek proje olan Port Pose-
idon Muğla, 150 milyon do-
lar tutarında dev bir yatırım 
bütçesine sahip proje he-
defleri arasına Dünyada ilk 
10 proje arasına girmek için 
çalışmalarını sürdürüyor.  

Yabancı yatırımcı akın 
ediyor

Port Poseidon Milas 

projesinde yer alan lüks da-
ireler için şimdiden yaban-
cı yatırımcılar büyük ilgi 
göstermeye devam ediyor. 
Azerbaycan Büyükelçiliği 
çalışanları, Tunuslu işadam-
ları, Dubaili emlakçılar, Rus 
işadamları ve Amerikalılar 
Port Poseidon Milas projesi-
ne yoğun talep gösterenler 
arasında.

5+1 evler yok satıyor!
Muğla Milas'ta Kazıklı 

Koyu boyunca inşa edilen 
Port Poseidon Milas konut 
projesi kapsamında  top-
lamda 326 adet lüks daire 
seçeneği yer alıyor. Projede 
yer alan daire tipleri arasın-
da 114 adet 5+1 kanal evleri, 
154 adet 4+1  villa, 66 adet 
1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire 
tiplerinden oluşuyor. Deni-
zaltı otel odalarının yer ala-
cağı Port Poseidon Projesi 
kapsamında toplamda 113 
odalı Suit Marina oteli ve 11 
adet ticari birimin yer aldığı 
mağazalı çarşıda bulunuyor.

Port Poseidon Milas met-
rekare satış fiyatı 5 Bin Dolar

Port Poseidon Milas ko-
nut projesinde satışa çıkar-
tılan dairelerin metrekare 
birim fiyatları  5 bin ila 8 bin 
dolardan, villaların metreka-
re satış fiyatları 9 bin 500 ila 
13 bin dolardan, yat bağlama 
ruhsatlı 5+1 tipindeki kanal 
evlerin metrekare birim fi-

yatları ise 15 bin ila 20 bin 
dolardan kiracı bulması bek-
leniyor. 

En düşük-en yüksek 
konut fiyatı: 267 bin 

dolar-4 milyon 417 bin 
500 dolar

Ödeme Seçenekleri Post 
Poseidon projesinde peşin 
ve banka kredili alımlarda 
yüzde 10 oranında özel  in-
dirim sunuluyor. Proje kap-

samında ayrıca kişiye özel 
olarak yapılan ödeme planı-
na göre; yüzde 25 peşinatla 
36 ay vade uygulanıyor.
Dolar kurunu sabitleyen 

tek firma
Dolar kurlarında son za-

manlarda yaşanan aşırı yük-
selişi dikkate alan Post Pose-
idon Milas konut projesinde 
kur 2,20 TL'ye sabitlenmiş 
durumda.

Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik 
Salonları Derneği, 31 Mart 1-2 Nisan tarihleri 
arasında İzmir’de gerçekleştirilecek milli ta-
kım seçmelerine katılmak için, takım arka-
daşları ve sponsor arayışlarını sürdürüyor. 
Elemelerde Milas’ı temsil etmek için herhan-
gi bir sınırlama olmadan kuaför ve berberler 
yarışacak.

Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik Sa-
lonları Derneği Başkanı Erkan Çil, sponsor 
arayışları kapsamında Milas Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Celal Devrim’i ziyaret 
etti. Çil, elemelerde yarışmak üzere Milaslı 
kuaför ve berberlere ihtiyaç duyulduğunu 
söyledi. Kendisinin 1994-2000 yılları arasın-
da milli takımda yer aldığını ve burada çeşitli 
ödüller kazandığı aktaran Çil, Devrim’in oda 
adına kendilerine destek olacağını ifade etti-
ğini belirterek, teşekkürlerini bildirdi.

Meslek erbaplarının çalışmalarında her 
zaman destek olmaya devam edeceklerini 
kaydeden Devrim, “Milas’ ibaresinin yarışa-
cağı her yerde odamın gücünü aşmayacak 
şekilde elimden geldiğince yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Meslek erbaplarının her zaman 
yanındayız. Şu ana kadar derneğimiz kurul-
duğu tarihten bu yana bizlerle iyi bir iletişim 
hainde ve iyi bir performans gösteriyor. Biz 
de kendilerine elimizden geldiği kadar des-
tek olmaya çalışıyoruz. ‘Milas’ı en iyi ben 
temsil edeceğim’ diyen erkek berberlerimiz 
ve kuaförlerimiz derneğimize veya odamıza 
başvurup bu elemelere katılabilir. Milas’ın ol-
duğu her yerde biz öncülük yapacağız” diye 
konuştu.

Berber ve kuaförler 
milli takıma gidiyor

Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Derneği, milli takım 
seçmelerine katılmak için destek arayışlarını sürdürüyor. 
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 Gölge adam...

e-mail: hkocabiyik48@hotmail.com  

Hüseyin Kocabıyık

CHP’de bayan aday geliyor 
bayan aday Zühra Dönmez

Hacıilyas Mh. Damlacık Cd. No:1/B Milas

Tel: 0 252 513 33 36

Duygu Eczanesi

E Nöbetçi Eczane
Hava Durumu

Sıcaklık (0C) 7

37

15

19

76

16

Nem (%)

Rüzgar (km/sa)

En Düşük En Yüksek
Hicri:1428  -  Rumi:1423

Namaz Vakitleri

Güneş
İmsak

06:13
04:51

Öğle 12:25
İkindi 15:45
Akşam 18:25
Yatsı 19:40

Sevgili okurlarım CHP’nin Muğla milletvekili aday adaylarından 
Bafa Beldesi’nin eski Belediye Başkanı Zühra Dönmez aday adaylığını 
açıkladığı günden bu yana gece gündüz çalışmalarına hız verdiği gö-
rüldü. CHP milletvekili Zühra Dönmez bayan aday adayı oluşundan 
mı bilinmez her girmiş olduğu yerde ilginin en büyüğünü görmekte. 

Bafa’nın eski Belediye Başkanı Zühra Dönmez bayan olmanın avan-
tajlarını da kullanabiliyor. Gitmiş olduğu yerlerde bayan seçmenlerin 
eş ve dostları Zühra Dönmez’e oy vermeleri için çalışma içinde olduk-
ları görülüyor. Her ilçede gördüğü ilginin fazlasını Datça ilçesinde de 
daha fazlası ile görüyor. Nedeni de Zühra Hanım’ın 43 yıl önceki İlko-
kul Öğretmeni Filiz Gölgeli ile Datça’da uzun yıllar sonra buluşmuşlar, 
görüşmüşler. İlkokul öğretmeninin Datça CHP delegesi olması Zühra 
Hanım’a son derece duygulandırmış ve uzun süre ağlamalı sızlamalı 
birbirleri ile hasret gidermişler ve CHP delegesi olan öğretmeni Filiz 
Gölgeli’de öğrencisi Zühra Dönmez için seçim çalışmalarına başlamış. 
Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur dedikleri de Datça’da 
gerçekleşmiş.

Sevgili okurlarım CHP’nin milletvekili aday adayı Bafa eski Bele-
diye Başkanı Zühra Dönmez uzun yıllar Bafa Beldesi’nde memurluk 
daha sonra Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü daha sonra da Bafa Beledi-
ye Başkanlığı’nı başarı ile yürüten Muğla ilinin tek bayan belediye baş-
kanıdır. Başkan Dönmez Belediye Başkanlığı yapmış olduğu yıllarda 
Bafalı hemşerilerinin sevgi ve saygısını kazanmış. Nedeni de yapmış 
olduğu başarılı çalışmaları, vatandaşlara karşı göstermiş olduğu ilgi ve 
sevgidir. İşte öylesine saygın bir renkli simadır Zühra Dönmez Hanım.

Sevgili okurlarım Muğla yöresinde de çoğu kesim tarafından se-
vilip ve sayılan Zühra Dönmez CHP Kurultay Delegeliği’nin yanı sıra 
Milas’ta Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve daha birçok kuruluşta 
da üyeliği bulunan CHP milletvekili aday adayı Zühra Dönmez bayan 
olmanın avantajlarını kullanıp bakınız neler söylüyor: Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Deniz Baykal 
ve Kemal Kılıçdaroğlu yolunda olup CHP’ye güç katmak için CHP mil-
letvekilliğine aday adayı oldum dedi. Biz de güler yüzlülüğü ile tanıdı-
ğımız hanımefendiliği ile bildiğimiz Zühra Dönmez’e siyasi hayatında 
başarılar dileriz.

ZÜHRA DÖNMEZ ÖZGEÇMİŞ
24 Eylül 1965 tarihinde Milas’ın Bafa Kasabası’nda dünyaya gel-

dim. İlk ve orta öğrenimini Bafa’da, lise öğrenimini ise İzmir İnönü Li-
sesi’nde tamamladım. Şoför bir baba ve terzi bir annenin iki kızından 
biriyim. 1985 yılında Bafa Beldesi’nde memuriyet hayatıma başladım. 
23 senenin ardından Yazı İşleri Müdürü iken ekmeli oldum. Evliyi iki 
erkek çocuk annesiyim.

2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan ada-
yı oldum ve seçimi kazanarak Muğla genelinde ‘‘ilk kadın belediye 
başkanı olarak göreve başladım. Tüm vatandaşlarımızın özellikle de 
kadınlarımızın bu bölgedeki gücü ve sesi olmak çalıştım. Partimizin 
2009-2014 yılları arasında Türkiye genelinde 6 kadın belediye baş-
kanından biri olarak birçok belediyenin ve CHP Genel Başkanlığı’nın 
düzenlediği çalıştaylarda, panellerde çeşitli sunumlar ve temsiller ger-
çekleşirdim. Bafa Gölü’nün kirlenme sürecini ülke gündemine taşıdı-
ğımız ve hükümetin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini talep 
ettiğimiz ‘‘Bafa Gölü’nü Kurtarma Platformu’nun oluşımınu sağladım. 

6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile gündeme gelen, belde belediye-
lerinin kapatılması ve Köy Tüzel Kişiliklerinin kaldırılması sürecinin 
karşısında durarak, konuyu Fransa’da bulunan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşıyan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanların-
dan bitiyim. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Bafa Zeytinspor Kulübü 
üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Kurultay Delegesiyim. 

Uyumayan, sorgulayan, soruları önemseyen, halkıyla bütünleş-
miş, vatan ve millet değerlerini, çocuklarımızın geleceğini karanlıklara 
teslim etmeyen bir milletvekili olmak üzere, 7 Haziran 2015 tarihinde 
yapılacak genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili-
niz olmaya adayım.

Zühra DÖNMEZ
CHP Muğla Milletvekili A.Adayı

100. minnet yılı
1. sayfadan devam
Milas Kaymakamlığı, Mi-

las Garnizon Komutanlığı, 
Milas Belediye Başkanlığı ve 
Şehit Aileleri çelenklerinin 

Atatürk anıtı önüne konma-
sıyla başlayan etkinlikte say-
gı duruşu ve İstiklal Marşı 

okundu.
Etkinlikte günün öne-

miyle ilgili konuşmayı Hava 
Üsteğmen Volkan Siguran 
yaptı. Siguran konuşmasın-
da şehitlere seslenerek, “Yü-
reğinizde taşıdığınız vatan, 
millet ve bayrak sevgisiyle 
cepheden cepheye koşarken 
büyük bir cesaret ve kahra-
manlıkla harp sanatının en 
başarılı örneklerini sergile-
yip, hafızalardan silinmeye-

cek destanlar yazarak Meh-
metçiğin civanmertliğini 
tüm dünyaya gösterdiniz. 
Gösterdiğiniz cesaret ve kah-
ramanlık karşısında teknik 

üstünlük anlamını yitirmiş, 
zafer, mertlikle kucaklaşmış, 
ölüm, şehadetinizle yücel-

miş ve üzerinde yaşadığımız 
bu topraklar bir kez daha va-
tan olmuştur” diye konuştu.

Buradaki törenin ardın-
dan Milas İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri tarafından hazır-
lanan Çanakkale Zaferi’ne 
ilişkin gösteriler sunuldu. 

Öğrencilerin performansı be-
ğeni topladı.

Anma etkinlikleri kapsa-

mında Garnizon Komutanlığı 
tarafından gazi ve gazi yakın-
ları ile şehit yakınlarının onu-
runa Kartal Gazinosu’nda ve-
rilen yemekle devam etti.

Hırsızlık ve gasp zanlılarına 5 tutuklama
Milas’ta 10 ayrı evden hırsızlık yaptıkları ve bir kişinin de telefonunu gasp 
ettikleri iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

Evlerden değerli eşya, 
zeytinyağı çaldıkları iddiasıy-
la polis tarafından yakalanan 
zanlılar, çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı.

6 evden değerli eşya, 4 
evden zeytinyağı çaldıkları 
ve bir kişinin de telefonunu 
gasp ettiği ileri sürülen 5 kişi 

polis ekiplerince yakalan-
mıştı. Geçtiğimiz haftalarda 
meydana gelen çeşitli hırsız-
lık olaylarını inceleyen Milas 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Bürosu Amirliği ekipleri, 
güvenlik kameraları ve çev-
rede yaptıkları araştırmada 
C.İ, M.Ü, S.T, U.T ve G.Ö.'yü 

kaldıkları yerlerde gözaltına 
aldı. Şüphelilerin evlerinde 
yapılan aramalarda çalıntı 
bazı eşyalar da ele geçirildi.

Ayrıca geçtiğimiz gün-
lerde Burgaz Mahallesi’nde 
hırsızlık şüphelilerinden 
C.İ'nin cep telefonunun gasp 

edilmesi olayının şüphelisi 
G. Ö. de aynı kişilerle birlikte 
gözaltına alındı.

Zanlılardan C.İ, M.Ü, S.T, 
U.T. hırsızlık ve G.Ö. gasp-yağ-
ma suçlamasıyla sevk edil-
dikleri mahkemece tutuklan-
dı. 
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Güllük’te yaz kış oturulabilir 
durumda dubleks ev satılık, 

takas yapılır.
Müracaat: 0544 828 61 70

 Tel:513 25 25 - 513 35 35

Hacıilyas Mah. Kadıağa Cad. No: 15 (THK üstü) Milas 
Tel:0 252  513 60 00                milas@milasmedya.com

Gazetemiz Basın Yayın Meslek İlkelerine uymaya söz 
vermiştir. Gazetemiz ve eklerinde yayınlanan yazılar, 
haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
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ÖNEMLİ TELEFONLAR

Ula’nın Gökova Mahal-
lesi’nde yaşayan Tahir Sun 
adındaki vatandaş, ataların-
dan kalma 224 adet zeytin 
ağacı ile kendisinin aşıladığı 
131 adet delicenin bulunduğu-
nu belirterek, “Orman 2-b’lik 
olan bu araziyi ‘bozuk orman 
sapası’ olarak Mehmet Gök-
çe’ye tahsis etti. Şimdi Gökçe 
bu zeytinleri kesip, yeni ağaç-
landırma yapacak. Bunun için 
kredi alacak. Bu cinayete biri 
dur demeli” dedi.

Orman teşkilatının bugün 
‘bozuk orman alanı’ olarak 
nitelendirdiği yaklaşık 9 de-
kar arazinin gerçekte ataları-
nın orman içinde yarattığı bir 
‘zeytinlik’ olduğunu savunan 
Tahir Sun, “Burada ataları-
mızdan kalma 224 adet yaş-
lı zeytin ağacı bulunmakta. 
131 adette benim aşıladığım 
delice var. Bunu sadece ben 
değil, orman yönetiminin ka-
yıtları da söylüyor. Daha önce 
benimle ilgili ormana şikayet 
yapılmıştı. O zaman gelen gö-
revliler benim sadece zeytin-
leri aşılayıp, diplerini temizle-

diğim için tutanak tutmuştu. 
Aşılama ve temizlik yaptığım 
için de cezalandırılmıştım. 
Böylede olsa oranın zeytinlik 
olduğu kayda geçmişti.” diye-
rek şöyle devam etti:

“Bu yer amenajman hari-
talarında 2/B sahasına bitişik 
gösteriliyor. 2/B’yi kaçırdık, 
ama bütün köy biliyor, bu 
arazi atalarımızdan beri bi-
zim tarafımızdan bakılıyor. 
9 dekarlık bu araziyi şimdi 
Orman Yönetimi içindeki 
zeytinleri görmezden gelip 
‘Bozuk orman alanı’ diye nite-
lendirerek, kendisi Fethiye’de 
oturduğu halde, köyümüzde 
evi var diye Mehmet Gökçe 
adında şahsa tahsis edildi. 
Şimdi bu şahıs burada ağaç-
landırma yapacak, bunun için 
muhtemelen kredi alacak ve 
atalarımızdan kalan zeytinlik 
de ortadan kalkacak. Tahsisi 
sonradan duyduk. Madem 
böyle bir şey vardı, önce bize 
sorulmalıydı. Biz bu haksız-
lığın giderilmesini istiyoruz. 
Arada olan asırlık zeytin ağaç-
larına olacak.”

Dünyanın ve Türkiye’nin göz be-
beği Fethiye muhteşem doğası, çeşitli 
spor aktiviteleri, zengin kültürü, eşsiz 
denizi ve koylarıyla tatilcilerin değiş-
mez adresleri arasındaki yerini koru-
maya devam ediyor. Her sene olduğu 
gibi bahar kapıyı çalmaya başlayınca 
turizm işletmecileri yeni sezona hazır-
lıklarına başladı. Ancak Rusya’daki kriz, 
kurlardaki dalgalanmalar turizmcilerin 
kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

Sezon öncesi beklentiler hakkın-
da açıklama yapan Fethiye Otelciler 
Birliği (FETOB) Yönetim Kurulu üyesi 
Ramazan Gümüşhan yıllık verilere ba-
kıldığında her yılın bir önceki yıla göre 
artışla kapandığını kaydetti.

TURİZMDE BİRİNCİ LİG 
OYUNCUSUYUZ

Seydikemer’in Fethiye’den ayrılma-
sından sonra coğrafi olarak Fethiye’nin 
tamamen turizm bölgesi olduğuna işa-
ret eden Gümüşhan: “Avrupa’da artışta 
olacağımızı düşünüyorum. Yani yılın 
sonunda biz yine 1 buçuk milyon ra-
kamının üstüne çıkacağımızı ön görü-
yoruz. Büyüme rakamlarımız küçükte 
olsa artıyor. Dünya Turizm Örgütü’nün 
açıkladığı verilere göre dünyada 6. sı-
raya gelmiş bir ülkeyiz. Tabiri caizse 
birinci lig oyuncusuyuz. Bölgemizde 
buna paralel olarak bu pastadan payını 
alıyor. İngilizler bizim olmazsa olmazı-
mız. Hollanda ve Almanya bölgemizde 
yavaş yavaş büyüyen pazarlar” dedi.

RUS PAZARINDAN KAYIPLAR 
OLACAK

 Türkiye’nin turizm sezonuna her 
sene dış etkenli bir krizle girdiğini ifade 
eden Gümüşhan: “Maalesef Rusya’da 
bir kriz var. Ülkemizi de ciddi bir yan-
sıması olacaktır.Kuzeyimizde bulunan 
Rusya ülkemize en çok misafir gönde-
ren ülke.  Ukrayna keza aynı şekilde. 

Bu coğrafyada oluşan iç karışıklık bizi 
direk olarak etkileyecek. Bu pazardan 
kesinlikle bir kaybımız olacağı kesin. 
Yalnız bunun ne kadar geri dönüşü 
bize olur, ne kadar en küçük hasarla 
atlatırız bunun çalışması içerisinde ol-
malıyız” dedi.

YERLİ TURİSTLER İÇPAZARI 
HAREKETLENDİRİYOR

Son yıllarda iç pazarda yerli turist-
ler de önemli potansiyel oluşturuyor. 
Bunun nedeni olarakta tatil algısının 
değişmesi ön plana çıkıyor. İnsanlar 
daha önceki yıllarda bayramlarda ya da 
tatilde akrabasının yanına giderken gü-
nümüzde bir tesiste konaklamayı ter-
cih ediyor. Çocuğu  ve eşiyle tamamen 
tatil formatında tatil geçirmek isteyen 
kişilerin olması iç pazarı durgunluktan 
kurtardığını kaydeden Gümüşhan bu 
durumun turizmcileri  ve otelcileri se-
vindirdiğini söyledi.

OLANAKLAR İYİ 
DEĞERLENDİRİLMELİ

İç pazarın asla göz ardı edilemeye-
cek  büyüklükte potansiyele sahip ol-
duğunu vurgulayan Gümüşhan: “Böl-
ge olarak bu pazardan pastadan pay 
alma konusunda biraz gerideyiz. Antal-
ya bu konuda çok ciddi ivme kazandı. 
Tesislerin büyüklüğü, kapasitesi, sun-
duğu imkanlar, olanaklar tabiki bunda 
büyük etken. Bizler turizimciler kendi 
içimizde yaptığımız toplantılarda iç 
pazarında yeterli payın ayrılması ge-
rektiğini söylüyoruz ve herkes bu ko-
nuda hem fikir. Önümüzdeki günlerde 
bizim elimizdeki envarterlerimiz çok 
kaliteli, çok güzel, doğamız, denizimiz 
çok güzel. Bu konuda bu pencereden 
bakarsak biz öndeyiz. Bu olanakları iyi 
değerlendirebilirsek iç pazardan da hak 
ettiğimizi alacağımızı ümit ediyorum” 
dedi.

Datça yarımadasının eşsiz gü-
zelliklerini keşfetmek ve doğa 
yürüyüşlerine dikkat çekmek 
amacıyla yürüyüşler düzenleyen 
Datçalı doğa dostları, bu kez Köy-
ceğiz grubu ile birlikte, baharın ilk 
günlerinde, Muğla'nın en yüksek 
dağı Sandras'da kar yürüyüşüne 
çıktı.

Köyceğiz'den otobüslerle Sand-
ras Dağı eteklerine gelen grup, 800 
metre yükseklikteki Ağla Yaylası'n-
dan itibaren zirve yürüyüşüne baş-
ladı. Yayladan itibaren kar üzerinde 
devam eden yürüyüş boyunca, 
kayma ve kartopu molaları veren 
grup, bol fotoğraf çekip Sandras 
Dağı'nın eşsiz güzelliklerini görün-
tüledi. Dağın, 2 bin metre yüksekli-

ğindeki Gökçeova Göleti'ne varma-
yı planlayan grup, bahar güneşinin 
altında giderek erimeye başlayan 
90 santimetrelik kar kalınlığının 
üzerinde bata çıka ilerlemek zo-
runda kaldı. 1700 metre yüksekliğe 
kadar ilerleyebilen grup, parkurun 
kalan bölümünün tehlikeli olabi-
leceği ihtimali üzerine yürüyüşe 
son vererek, Ağla Yaylası'na dönüş 
yaptı.

Ağla yaylasında yanan mangal 
ateşinde sucuk partisi ile yorgun-
luk atan grup, Muğla'nın bir başka 
doğa harikası noktasında tekrar 
buluşmak umuduyla ayrıldı. Dat-
ça Yürüyüş Grubu Sözcüsü Ahmet 
Temizel, Muğla'nın yürüyüş spor-
ları için ideal bir yer olduğuna dik-

kat çekti. Temizel, şöyle dedi:
"Muğla, tarihi-doğal ve kültürel 

zenginlikleri ile ülkemizin cennet 
köşelerinden biridir. Deniz ve gü-
neş turizmi ile tanınan, eşsiz sahil 
kasabaları ile yerli ve yabancı tu-
ristleri ağırlayan Muğla'mız, aynı 
zamanda yürüyüş turizmini de 
bünyesinde barındırıyor. Marmaris 
İçmeler'den başlayarak, Datça ya-

rımadası, Gökova körfezinden Ak-
yaka ve Milas'a uzanarak, Aydın'ın 
Karpuzlu İlçesi'nde son bulan 796 
kilometrelik Antik Karya yürüyüş 
yolu, yürüyüş meraklılarına ev 
sahipliği yapıyor. Köyceğiz'deki 
Sandras Dağı, 2 bin 294 metre yük-
sekliği ile sadece kışın değil, bahar 
ve yaz aylarında da doğaseverleri 
bekliyor."

Rusya’daki kriz turizmcileri 
tedirgin ediyor

FETOB Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Gümüşhan: “Kuzeyimizde 
bulunan Rusya ülkemize en çok misafir gönderen ülke.  Ukrayna 
keza aynı şekilde. Bu coğrafyada oluşan iç karışıklık bizi direk olarak 
etkileyecek. Bu pazardan kesinlikle bir kaybımız olacağı kesin. Yalnız 
bunun ne kadar geri dönüşü bize olur, ne kadar en küçük hasarla 
atlatırız bunun çalışması içerisinde olmalıyız” dedi.

Zeytinlik mi; bozuk 
orman sahası mı?

Gökova Mahallesi’nde yaşayan Tahir Sun adındaki 
vatandaş, atalarından kalma 224 adet zeytin ağacı ile 
kendisinin aşıladığı 131 adet delicenin bulunduğunu 
belirterek, “Orman 2-B’lik olan bu araziyi ‘bozuk orman 
sapası’ olarak Mehmet Gökçe’ye tahsis etti.

Yürüdüler, mangal yaktılar, eğlendiler
Muğla'nın en yüksek dağı Sandras, Datça ve 
Köyceğiz'den gelen yürüyüş meraklılarına 
ev sahipliği yaptı.
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CHP 4 çıkarır mı?

 ÖZGÜRCE...

Özcan Özgür
Muğla Ticaret ve Sanayi 

Odası hizmet binasındaki 
seminere, Ekonomi Bakan-
lığı İhracat Genel Müdür-
lüğü’nden Daire Başkanı 
Ahmet Şevket Yurt, İhracatı 
Geliştirme Uzmanı Hatice 
Şafak Bozkır, Dış Ticaret Uz-
man Yardımcısı Dilan Can 
konuşmacı olarak katıldı.

Daire Başkanı Yurt, İhra-
cat Genel Müdürlüğü’nün 
çalışmaları hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi. Yurt, 
“Diğer kurumlardan biraz 
daha farklı bir yönümüz de 
gerek yurt içinde gerekse 
yurtdışında çok yaygın bir 
teşkilat ağımız var. Bizim 
hiç ihracat yapmamış bir 
firmayı alıp uluslararası pa-
zarlar ile tanıştırmaya imkân 
verdirecek veri tabanına sa-
hibiz. Bakanlığımızın web 
sayfasında şu anda 150 ülke 
kapsamlı, 49’u ise profil ol-
mak üzere kapsamlı rapor 
şeklinde her bir ülke ile ala-
kalı detay bilgi bulunmakta-
dır. Vergilerinden, gümrük 
oranlarına, o ülkede nasıl iş 
yapılacağı, belgelendirme 
prosedürlerine kadar çok 
detaylı ve sürekli güncelle-
nen bilgiler bulunuyor. Yine 
her bir ülke ile alakalı ülke 
uzmanı arkadaşlarımız var. 
Bunlar ister e-posta ister te-
lefon ile ister yüz yüze size 
her konuda yardımcı olma-
ya çalışıyorlar.” dedi.
İran’da yatırım yapmaya 

davet etti
Ahmet Şevket Yurt,  daha 

sonra, ülke masaları pazar 
araştırması, İran pazarına 
ihracat imkânları konulu 

sunum yaptı.  Muğla’daki 
işadamlarını İran’a yatırım 
yapmaya davet eden Yurt, 
“İran gelişmekte olan bir 
ülke. Bulunduğumuz bölge 
coğrafyası içinde gelişme 
potansiyeli açısından önem-
li ülkelerden birisi. İran’ın 
ülkemize yakın olması, hal-
kının Türk insana olan bağ-
lılığı, yönetimin kalkınma-
ya yönelik desteği, iki ülke 
arasındaki kültürel yakınlık, 
doğal kaynaklar ve gelişme 
potansiyele göz önüne alın-
dığında işadamlarımız için 
İran, ticari ortaklık yapılacak 
bir ülke konumunda yer alı-
yor. Bu anlamda ihmal edile-
cek bir pazar değil.” ifadeleri-
ni kullandı.

Türkiye’nin tercihli ti-
caret anlaşması yaptığı ilk 
ülkenin İran olduğunu kay-
deden Yurt, “İran oldukça 
zor bir ülke. Bize karşı me-
safeli olan bir ülke idi. Bu 
anlaşmalarla esas itibariyle 
iki ülke arasındaki vergile-
rin kaldırılması, tarife dışı 
engellerin bertaraf edilmesi, 
ticaretin derinleştirilmesi, 
tavize konu olan ürünlerin 
her sene artırılması çalışma-
sı gerçekleştiriliyor. 2003 yı-

lında başlayan müzakereler 
sonucu 29 Ocak 2014 tari-
hinde hazırlık ve ikna etme 
süresi yaşandı. İmzadığımız 
bu anlaşma 2015 yılında da 
yürürlüğe girdi. Söz konusu 
anlaşmayla bizim açımızdan 
125 kalem sanayi ürününde 
taviz verilirken, biz ise 140 
tarım ürününde İran’a taviz 
veriyoruz. Bu anlamda ih-
racatımız 1/4’ini bu ülkeye 
gerçekleştiriyoruz.” diye ko-
nuştu.

Seminerde daha sonra 
İhracatta Sağlanan Devlet 
Yardımları başlığı altında 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklen-
mesi, Pazar Araştırması ve 
Pazara Giriş Desteği, Pazara 
Giriş Belgelerinin Destek-
lenmesi, Türk Ürünlerinin 
Yurtdışında Markalaşması, 
Türk Malı İmajının Yerleş-
tirilmesi, TURQUALITY’nin 
Desteklenmesi ile Yurtdışı 
Birim Marka ve Tasarım Des-
tekleri, Yurt Dışında Gerçek-
leştirilen Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesi hakkında 
bilgiler verdi. Dış Ticaret Uz-
man Yardımcısı Dilan Can 
ise Pazara Giriş Engelleri ve 
Çözüm Yolları’nı anlattı.

2015 yılı BODTO üye 
eğitim planı çerçeve-
sinde Mart ayında yü-
rütülecek olan genel 
eğitimler arasında, Kurum-
sallaşma Eğitimi (Patent-
Marka Standardizasyon ve 
Verimlilik), Satış Stratejile-
ri (Pazar, pazarlama, satış, 
müşteri ve strateji oluştur-
ma) eğitimleri yer alıyor. Eği-
timlerin BODTO Konferans 
salonunda ücretsiz olarak 
düzenleneceği ve eğitim 
giderlerinin BODTO tarafın-
dan karşılanacağı belirtildi. 
Ayrıca katılımcılara eğitim 
sonunda “katılım belgesi” de 
verilecek. "BODTO Mesleki 
Eğitimleri Başlıyor"

BODTO Eğitim Merkezi 
faaliyetleri kapsamında BO-
DTO’ya üye işletmelerden 
gelen taleplerle mesleki 
eğitimler de belirlendi. BO-
DTO, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi ve Bodrum 
Halk Eğitim ve Akşam Sanat 
Okulu işbirliğinde Mili Eği-
tim Bakanlığı onaylı meslek 
eğitimleri ile işletmelerin ve 

çalışanlarının ser-
tifikalandırılması 
sağlanacak. BOD-
TO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mah-
mut Kocadon, 
mesleki standart-
ların belirlenmesi 
ve yasal zorunlu-
luklar kapsamında 
gelecek yıllarda 
sertifikalı perso-
nel çalıştırma zo-
runluluğunun iş-
letmelerin uyum 
sağlaması gereken başlıca 
önemli konularından biri 
olduğunu ve Kamunun bu 
konuda gelecek dönemde 
daha uygulamacı olup, daha 
sıkı kontrollerle işletmeleri 
denetleyeceğini söyleyerek 
mesleki eğitimlerin işletme-
ler ve sektör açısından öne-
mine değindi.

Öte yandan gelen talep-
lerin yoğunluğu ve sınıf açıl-
ması için yeterli katılımcının 
kayıt yaptırması ile meslek 
eğitimlerine başlanacağına 
ifade edildi. Eğitim giderleri 

BODTO tarafından destek-
lenmekte olup, katılımcılar 
düşük bir katkı payı ödeye-
cekler.

Eğitimler için detaylı 
bilgilere www.bodto.org.tr 
adresinden ulaşabilir ve ön 
kayıt yaptırabilir. 

Gelen taleplere göre, 
kursların açılış tarihi belir-
lenerek, kursiyerlere ulaşı-
lacaktır. Kurs planı tüm yılı 
kapsamaktadır. Konu hak-
kında detaylı sorularınız için 
BODTO Dış Ticaret Araştır-
ma Eğitim ve Proje birimine 
ulaşabilirsiniz. 

Önceki gün CHP’ye 5 sayfalık açıklamamı gönderdim.
Tabi benden açıklama isteyen olmadı. CHP İl Disip-

lin Kurulu Başkanı Oğuz Kutsi Akhan’ın imzası ile 
“savunma” istendi. CHP İl Yönetimi yazılarımla CHP’yi 
ve CHP Yöneticilerini küçük düşürdüğüm savıyla beni 
disiplin kuruluna vermiş.

Muğla CHP’de bu yeni bir şey değil. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Osman Gürün’ün yazılarımdan büyük 
rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Sadece benim değil, 
iki arkadaşımın yazılarının da kendisini rahatsız ettiğini 
biliyoruz. 

Ancak bizim kendilerini “rahatsız etmek” gibi 
bir derdimiz olmaz. Böylesine bir zevklenme lüksü-
müz olmaz!

Bilenler bilir, biz 15 yıl CHP’yi, CHP’li Osman Gü-
rün’ü değil, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün’ü 
eleştiriyoruz. Son bir yıldır da Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün’ü eleştirmekteyiz.

 Eleştirilerimizle sadece kamuoyuna değil, 
CHP’li belediyelere de tercüman oluyoruz!

xx xx xx
Sayın Osman Gürün Muğla Belediye Başkanlı-

ğı’nda basın toplantılarında bizlere göndermede bulu-
narak, “Arkadaşlar eleştiri tamam da, bardağın dolu 
tarafına da bakın.” derdi. “Derdi” diyorum, bir yıldır o 
toplantılardan olmuyor!

Biz kendimizi uzun zamandır “Kent Yazarı” olarak 
tanımlıyoruz. Çünkü Muğla’ya dair, ‘kent yazıları’ yazı-
yoruz… Türkiye’yi “büyük, büyük” gazetelerde yazan 
çok… Muğla’yı yazan kaç kişi var?

Hal böyle olunca, bu kentin yaşayanlarının 
tercümanı olmak; kent demokrasisinin işlemesi-
ne; kentin “uygarca” gelişmesine; doğal ve tarihi 
çevresinin korunması adına “bardağın boş yanını” 
görmek gibi bir sorumluluğumuz var…

Bardağın dolu yanı zaten yerel yöneticilerimizin, 
yerel siyasilerimizin doldurmakla yükümlü oldukları 
bölüm… Zaten o “dolu” kısım için hiçbir zaman “boş 
kısmı” görmeden yeterince kaleminden yağ damlatan 
yapan var!

xx xx xx
Tabi o kadar da değil… İnsan nankör olmamalı. Sayın 

Osman Gürün’ü alkışladığımız yazılarımızda oldu. Ola-
caktır da… Ama biz o yazılarımızın altında da bir şeyler 
arandığını biliyoruz! Saplantı başka şeye benzemez…

İl Disiplin Kurulu’ndan gelen soruşturma yazısında 
yer alan “CHP’yi ve CHP Yöneticilerini küçük düşür-
düğüm” ifadesi oldukça dikkat çekici. Bu ifadenin İl 
Yönetimi’nden İl Disiplin Kurulu’na o şekilde geldiği 
ve oradan da bana öyle geldiği kanısındayım.

Sayın Osman Gürün artık partiyi de yönetiyor!
Bu anlamda en son icraatı İl Başkanı Mustafa 

Öztürk milletvekili adayı olduğu için görevinden istifa 
edince, yeni İl Başkanını belirlemek oldu. Bizde bu 
anlamda yeterince deneyimi olmayan birinin o göreve 
getirilmesini ve getiriliş biçimini eleştirdik. Bunu yapar-
ken başımıza geleceğin de farkındaydık… (!)

Bu ilk değil… Neredeyse 10 yıldır disipline gidip 
gidip kapısından geri dönüyorum. Talimatlı olarak İlçe 
Yönetimlerinin başvuruları hep İl Yönetimi’nden geri 
dönmüştü. 

Bu defa ilçeye gerek kalmadan, İl Yönetimi’nin 
kendisinin yılların beklentisini gerçekleştireceğini 
biliyorduk!

xx xx xx
Çok geçmedi. İfademize başvuruldu. Savunma yap-

madım. Çünkü ortada savunma yapmamı gerektirecek 
bir suç yok! Bir yerel gazetecinin, kent yazarının yapması 
gerekenleri yapmış olmanın rahatlığı ve CHP Üyesi ol-
mam nedeniyle yapamamış olduklarımın da rahatsızlığı 
içindeyim.

O nedenle sadece İl Disiplin Kurulu’ndan gelen 
yazıya yanıt verdim ve sonuç olarak şöyle dedim:

“Uzatmayın. Şahsınıza ve şahsınızda İl Disiplin 
Kurulu Üyelerine bir kırgınlığım olmayacak. Benim 
atılmam Sayın Osman Gürün’ü ve Sayın Mürsel 
Alban’ı rahatlatacaksa, CHP’nin Muğla’da oylarını 
arttıracaksa atın beni Sayın Gürün’ün yüksek egosu 
okşansın. İstifa edebilirdim. Bu benim için onursuz-
luk olur. Partimin Muğla’da işgal altında olduğunu 
düşünüyorum. Allah bana ömür verirse işgal sona 
erdiğinde kaydımı yenilerim.”

Bu gün niyetim, “CHP 4 Çıkarır Mı?” soru-
suna yanıt vermekti. Ancak disipline verildiğim 
konuşulmaya başladı. Bu konuda paylaşımda 

bulunmam da gerekiyordu. Hele bir Disiplin 
Kurulu kararını versin, bu konuda paylaşım-

larımız devam eder…

xx xx xx
Gelelim “CHP Muğla’da 4 çıkarır mı?” sorusuna… 
CHP’nin Türkiye’de milletvekili sayısı artar mı, düşer 

mi diye sorulacak olsa, birikimim, gözlemim ve ilgi ala-
nım buna müsait değil. Dediğim gibi bizim işimiz yerel…

CHP’nin (sanmıyorum tabi) Türkiye’de milletvekili 
sayısı düşse de Muğla’da bir artabilir.

Bilirsiniz CHP için Türkiye’de AK Parti’nin şansı 
olduğu söylenir. Tartışılır... Kabul edersiniz, etmezsiniz. 
Ancak tartışılmayacak bir şey varsa o da Muğla’da 
AK Parti’nin CHP’nin şansı olduğu!

AK Parti’nin seçimle gelen yeni İl Başkanı İhsan 
Küreci bunu kırmak için elinden geleni yapıyor, toparla-
maya çalışıyor. AK Parti Muğla’da ilk defa bu seçim süre-
cinde İl Başkanı Küreci’nin çabalarıyla 10 kadın aday 
adayı ile ortaya çıktı…

Ama galiba aday adaylarını frenleyemiyor. Aday 
adaylarının önemli bölümü ile ilgili çamaşır koku-
ları sosyal medyada Ankara’ya ulaştı… Bulaşmayan 
kalır mı, nerede durur belli değil.

xx xx xx
Dün gazeteye gün boyu AK Partili 5 aday adayı 

ziyarette bulundu. Temayül ve alt komisyonda mülakat 
geride kaldı. Mülakat sonucu aday adayı sayısı 12’ye indi. 
Kimler var bilinmiyor. Orta komisyonda ilk 6 belli olacak. 
Sanıyorum Başbakan Davutoğlu’nun başkanlığındaki 
üst komisyonda ilk 6’nın sıralaması belli olacak. 

Hal böyle iken 27 aday adayı hafta başından beri ye-
niden ilçe ilçe, gazeteleri, STK’ları dolaşmaya başladılar. 
Güya Ankara gazeteleri, STK’ları, meslek odalarını tele-
fonla arayarak “kimi görmek istersiniz?” diye soruyor…

AK Parti Genel Merkezi partiyi bu şekilde hare-
ketlendirmek istemiş olabilir!

Ancak yaratılmaya çalışılan hareketlilik muhtemelen 
aday adaylarının kendilerinin birbirleri ile ilgili yarattıkla-
rı veya ortaya döktükleri naneler zor yenilir yutulur… (!)

xx xx xx
AK Parti’nin Muğla’da içinde bulunduğu durum 

parti tabanında moral motivasyonu yerle bir etmiş du-
rumda. Bu durum MHP’lileri oldukça sevindiriyor, ama 
80-90 bin oyu olan MHP’nin AK Parti’den gelecek oy-
larla yüzde yüz oy artışı yaparak 2 milletvekili çıkarması 
gerçek anlamda mucize olur!

O nedenle AK Parti’den MHP’ye savrulacak oylar 
CHP’ye yarar…

Geçen seçimde AK Parti bir milletvekilinde kala-
bilirdi. O bakımdan AK Parti o zaman 3. sırada yer alan 
Hayati Nizamoğlu’nun gayretine olan borcunu unutma-
malıdır.

Son Genel Seçim’de CHP 10-15 bin oy daha almış 
olsaydı Fethiye’den Emrah Doğu 4. sıradan şu anda 
milletvekili idi…

xx xx xx
CHP Muğla’da beklenmedik biçimde genişletilmiş 

delegelerle ön seçime (temayül de olsa) start verdiğinden 
buyana 28 aday adayı ilçe ilçe, mahalle mahalle adeta 
Muğla ili coğrafyası topraklarını çapaladılar… Sıkmadık 
el, çiğnenmedik toprak parçası bırakmadılar…

Yaklaşık 7 bin delege 21 Mart Cumartesi günü, yani 
yarından sonra sandık başına gidecek…

Geçen hafta sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Kültür Merkezi’nde aday tanıtımı adı altında gövde gös-
terisi yapan CHP’liler, aynı günün akşamında Datça’da 
düzenlenen gecede adeta erken seçim zaferini kutladılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhan Şenatalar 
gecede Muğla için 4 millet vekili hedefini ilan etti… 
Bu hedef bu defa gerçekleşebilir…

xx xx xx
Gecenin konuklarından biri de Eski İmar ve İskan 

Bakanlarından Ali Topuz olmuş. Ön seçim kararını 
savunarak şöyle demiş: 
“Bir siyasi partiyi canlandıracak üç-beş tane temel 
noktadan birisi adaylarının belirlenme biçimidir. 
Bizim gibi, örgütlü, ortak akla önem veren bir siyasi 
partinin adaylarını kendi örgütünü oluşturan üyele-
rinin belirlemesinden daha doğal bir şey olamaz. 34 
yıldır, hepimizin kusurları nedeniyle parti eski di-
namiklerini kaybetti. Bunun en önemli nedenlerin-
den biri, adayların belirlenme yöntemidir. Temenni 
ederdim ki, kontenjan adaylarını İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyük illere serpiştirilerek, buralarda 
kontenjan adayları sınırlı olsun.”

Ali Topuz Muğla’da olsa disipline sevk edilir 
miydi bilmiyorum. Bildiğim CHP’nin bu seçimde 
AK Parti’nin aday adaylarının da katkılarıyla 6’da 
4’ü garantilemiş olması… 

Tabi Büyükşehir Belediyesi’ne duyulan 
öfke ve tepkiler de aşılırsa…

Dış ticaret anlatıldı
Menteşe'de, Ege İhracatçılar Birliği uzmanları tarafından 
organize edilen Dış Ticaret Bilgilendirme semineri düzenledi. 

BODTO üyeleri, bu 
eğitimleri kaçırmayın!..
Her yıl Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından 
yürütülen eğitim çalışmaları, 2014 2017 yılları Stratejik 
Planı Faaliyetleri kapsamında sürdürülüyor.
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Yaklaşan genel seçimler 
öncesinde siyasi partiler çalış-
malarına hız verirken, Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) Yatağan 
İlçe Teşkilatı tarafından dü-
zenlenen yemekle milletvekili 
aday adayları, partilileriyle bir 
araya gelme şansını yakaladı. 
Yatağan’dan milletvekili olabil-
mek adına aday adaylığı mü-
racaatında bulunan isimlerde 
yemeğe katıldı.

7 Haziran 2015 tarihinde 
yapılacak olan genel seçimler 
öncesinde CHP Yatağan İlçe 
Başkanlığı tarafından düzen-
lenen yemekle aday adayları, 
partililerle bir araya getirildi. 
İlçe Başkanlığının ev sahipli-
ğinde Yatağan Termik Enerji 
Üretim A.Ş. Sosyal Tesislerinde 
düzenlene geceye, Muğla mil-
letvekilleri Nurettin Demir ve 
Tolga Çandar, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Osman Gürün, 
CHP İl Başkanı Mürsel Alban, 
Yatağan Belediye Başkanı Ha-
san Haşmet Işık, İlçe Başkanı 
Kamil Genek, ilçe belediye baş-
kanları ve CHP ilçe başkanları, 
milletvekili aday adayları ve 
partililer katıldı.

Kalabalık ve coşkulu ger-
çekleşen programın açılış ko-
nuşmasını İlçe Başkanı Genek 
yaptı. Düzenledikleri etkinliğe 
katılan herkese teşekkür eden 
Genek’in ardından konuşan 
Belediye Başkanı Işık, partilile-

rin coşkulu sloganları ve alkış-
larıyla kürsüye çıktı.

CHP’nin parçalandığını ve 
iktidardan uzaklaştığına dair 
iddialar olduğunu belirten Işık, 
bu tür iddialara itibar edilme-
mesi gerektiğini vurgulayarak, 
“Bazı şer güçlerin bizlerle uğ-
raştığını biliyoruz. Sen ve ben 
yok. CHP’de biz var biz. Biz 
Atatürk’ün partisiyiz. Bu gün 
salonumuz göstermiştir ki se-
çimlerde iktidar olmamın müj-
desini vermekteyiz. Ülkemizi 
karanlığa götürmek isteyen, 
özellikle İran ve Irak gibi bir 
hale getirmek isteyen karanlık 
güçlerin karşısındaki tek parti 
CHP’dir. Hep birlikte altı oku-
muza sahip çıkmalıyız. Tüm 
aday adaylarımız partimizin 
başarısı için çalışmaktalar. Bu 
çalışmaların başarılı geçtiğini 
görüyoruz” ifadelerinde bulun-
du. CHP’deki herkesin bir sol 
geleneğin içinden gel-
diğini savunan CHP 
Muğla Milletvekili 
Çandar, dünyadaki çe-
şitli örgütlerin faşizme 
karşı savaştığını, ken-
dilerinin ise DHKP-C 
olarak Türkiye’de fa-
aliyet gösterdiklerini 
söyledi. Sağ partiler-
den CHP’ye transfer 
edilen siyasetçilere 
tepki gösteren Çan-
dar, “Sol kimliğini kay-

beden bir CHP’nin üyesi olmak 
istemiyorum. CHP’nin sol kim-
liğini yitirmesine izin vermeye-
ceğim” dedi.

Muğla Milletvekili Demir 
ise yaptığı konuşmada, AK 
Parti iktidarına yüklendi. 2002 
yılında cezaevlerinde 57 bin tu-
tuklu olduğunu belirten Demir, 
günümüzde ise 157 bin tutuk-
lunun cezaevlerinde olduğunu 
söyleyerek, “İç Güvenlik Yasası 
ile iktidar, iktidarda kalması du-
rumunda ülkenin yarısı belki 
hapishaneye girecek. Ama CHP 
olarak buna izin vermiyoruz. İç 
Güvenlik Yasası’nı geri çekmek 
durumunda kaldılar” dedi.

Bu konuşmanın ardından 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün ve 
CHP Muğla İl Başkanı Mürsel 
Alban birer konuşma gerçek-
leştirerek, partililerine seslen-
diler.

İşsizlik, yüzde 10,9 ile 
son 4 yılın zirvesinde 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 
2014 yılı Aralık ayına ilişkin işgü-
cü istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz sa-
yısı 2014 yılı Aralık döneminde 3 
milyon 145 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise yüzde 10,9 seviyesinde 
gerçekleşti. İşsizlik oranı erkek-
lerde yüzde 10,2 kadınlarda ise 
yüzde 12,6 oldu. Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik oranı yüzde 
12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 
yaş grubunu içeren genç işsizlik 
oranı yüzde 20,2 iken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran yüzde 11,2 
olarak gerçekleşti. Aralık 2014 
döneminde 15 ve daha yukarı 
yaştaki istihdam edilenlerin sa-
yısı, 25 milyon 642 bin kişi, istih-
dam oranı ise yüzde 44,7 oldu. 
Bu oran erkeklerde yüzde 63,6, 
kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 5 mil-
yon 10 bin kişi, tarım dışı sektör-
lerde çalışan sayısı ise 20 milyon 
632 bin kişi olarak gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i 
tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 
7,1'i inşaat, yüzde 52,8'i ise hiz-
metler sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA 
ORANLARI

İşgücü 2014 yılı Aralık döne-
minde 28 milyon 787 bin kişi, 
işgücüne katılma oranı ise yüzde 
50,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne 
katılma oranı erkeklerde yüzde 
70,8, kadınlarda ise yüzde 30 
oldu. Herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı 2014 yılı Aralık 
döneminde yüzde 33,2 olarak 
gerçekleşti. Bu oran tarım sektö-
ründe yüzde 81,2 iken, tarım dışı 
sektörlerde yüzde 21,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındı-

rılmış istihdam sayısı bir önceki 
döneme göre 100 bin kişi arta-
rak 26 milyon 205 bin kişi olarak 
gerçekleşti. İstihdam oranı ise 
0,2 puanlık artış ile yüzde 45,7 
oldu. Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış işsizlerin sayısında 2014 
yılı Aralık döneminde, bir önceki 
döneme göre 58 bin kişilik aza-
lış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 
0,2 puanlık azalış ile yüzde 10,4 
oldu.

Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış işgücüne katılma oranı 
bir önceki döneme göre değişim 
göstermeyerek yüzde 51 olarak 
gerçekleşti. Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerde en faz-
la artış 67 bin kişi ile hizmet sek-
töründe gerçekleşti.

Gün ışığından daha fazla ya-
rarlanmak amacıyla saatlerin 
yeniden ayarlanmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı, Resmi 
Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, saatler 29 Mart 

Pazar günü 03.00'ten itibaren 
bir saat ileri, 25 Ekim Pazar günü 
04.00'ten itibaren de bir saat 
geri alınacak. Resmi Gazete'de, 
Bakanlar Kurulu'nun 09.03.2015 
tarihli söz konusu kararının, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı'nın 04.03.2015 tarihli ve 93 
sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı 
Günün Yirmi Dört Saate Taksi-
mine Dair Kanunun 2'nci mad-
desine göre alındığı kaydedildi.

CHP’de seçim heyecanı 
doruğa ulaştı

CHP Yatağan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde, 
genel seçimlerde partilerinden milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan aday 
adayları ile partililer bir araya geldi.  

İşsizlik son 4 yılın zirvesinde

Saatler 29 Mart'ta 1 saat ileri alınacak
Saatler 29 Mart Pazar günü 03.00’ten itibaren bir saat ileri, 25 
Ekim Pazar günü 04.00’ten itibaren de bir saat geri alınacak.
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Sercan Ergin

Sercan hoca gözüyle...

Yeni Milasspor  Muğla Menteşespor 
maçının ardından Fethiyespor 

Antrenörü Miraç 
Şen maç ve 
performans analiz 
lisansını aldı.

Türkiye Futbol 
Federasyonu Futbol 
Gelişim Direktörlüğü 
tarafından ilk kez dü-
zenlenen Maç ve Perfor-
mans Analizi Sertifika 
Programı sona erdi. 

Üç aşamadan olu-
şan eğitimin son etabı 
Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim 

Tesisleri`nde yapıldı.
27 Kursiyerin katıldığı organi-

zasyonda Türkiye Futbol Federas-
yonu adına Dr. Metin Çakıroğlu, 
Amisco&Prozone firmasından Ja-
mie Dos Anjos ve Leonard Hoehn, 
PieroFC - RedBee Media firmasın-
dan Allan Manners ve Karl Stone, 

Sportscode firmasından Francois 
Compain ve Christophe Duchesne 
eğitim verdi. Program, kursiyerle-
rin bireysel ve gruplar halinde ger-
çekleştirdikleri sunumların ardın-
dan yapılan değerlendirmeler ve 
sertifika dağıtımı ile sona erdi. İlk 
kez düzenlenen eğitime katılan 
Fethiyespor Antrenörü Miraç Şen 
bu alanda Muğla'daki ilk sertifika 
sahibi oldu.

Muğla'da ilk maç ve performans 
analizi lisansını Miraç Şen aldı 

Merhaba spor sever okurla-
rım bugün köşemde, geçtiğimiz 
hafta sonu Milas Belediye Şehir 
Stadyumunda oynanan Yeni Mi-
lasspor Muğla Menteşespor ma-
çının analizine değinmeden önce 
izninizle her iki takım hakkındaki 
düşüncelerimi sizlerle paylaş-
mak istiyorum. İlk önce sezon 
başında hatırı sayılır bir kadro 
kurarak lige başlayan, sonradan 
aldığı kötü sonuçlar sonrasında 
dışarıdan transfer edilen sporcu-
larıyla yollarını ayıran alt yapı-
sında forma giyen sporcularıyla 
süper amatör kümeye devam 
eden Yeni Milasspor'dan bah-
setmek istiyorum. Yıllardan beri 
köşemde yazıp çiziyorum. Sezon 
başlarında Milaslı sporcularla lige 
başlayacağız deyip de sonradan 
hatırı sayılır paralar harcayarak 
Milaslı spor severlerin bir türlü 
şampiyonluk beklentilere cevap 
veremeyen Yeni Milasspor Muğla 
Menteşespor takımı karşısında öz 
Milaslı çocuklarıyla çıktığı müsa-
bakayı 4-3 kazanarak puanını 29'a 
çıkardı. Milaslı genç sporcular 90 
dakika sahada onur mücadelesi 
verdiler. Müsabakayı takip eden 
az sayıdaki seyircinin alkışlarını 
topladılar. Ben Yeni Milasspor ta-
kımının oynadığı disiplinli futbo-
lu beğendim. Gelecek yıllar için 
umut veren Yeni Milasspor'umu-
zun yanı sıra sezon başında Muğ-
la Üniversitesi'nde öğrenim gören 
genç sporculardan kurulu bir ta-
kımla süper amatör kümede mü-
cadele eden Muğla Menteşespor 
takımına gelince sezon başından 
beri harcadıkları 30 bin TL ile lige 
katılan Muğla Menteşespor maç 
boyu disiplinli futbollarıyla dik-
kat çektiler. Bozuk zeminde oyna-
nan müsabakada her iki takımın 
sporcuları bu maçta nasıl perfor-
mans sergilediler. 

Yeni Milasspor: Kaleci Kadem: 
Genç sporcu takımda forma giy-
dikçe ileriki yıllarda iyi bir kaleci 
olacağını gösterdi. Samet: Milas 
Gençlikspor takımında forma 
giydiği günden beri takip ettiğim 
Samet Yeni Milasspor forması al-
tında çıktığı her maçında başarıy-
la görev yapıyor. Samet bu müsa-
bakada bence iyi oynadı görevini 
yaptı. Çağrı: takımın en iyilerin-
den birisiydi. Maç boyu ileri geri 
çalıştı çok iyi oynadı. Muhammet: 
İlk yarıda çok iyi oynamasına 
rağmen ikinci yarıda yorulun-
ca oyundan düştü bazı kademe 
hataları yaptı. Muhammet'in ilk 
yarıdaki attığı kafa golü mükem-
meldi. Muhammet takımda for-
ma giydikçe daha verimli futbol 
oynayacaktır.

Devam edecek
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Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü ‘Muğla Eğitimin-
de Bilge Hareketi’ kapsamında 
‘Olimpiyatlara Hazırlanıyorum’ 
projesi çerçevesine 2.Matema-
tik Şenliği, Menteşe Atatürk İlk 
Okulu’nda gerçekleşti. Şenlikte 
13 farklı Matematik oyunu ile 
öğrencilerin Matematiği sevmesi 
ve olumsuz ön yargılarının kırıl-
ması hedefleniyor.

Matematik Şenliği’ne Muğla 
Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, 
Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan 
ve Muğla Milli Eğitim Müdürü 

Tamer Kırbaç katılırken il ve ilçe 
merkezlerindeki okullardan çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Temsili açılış kurdelesini ke-
sen protokol üyeleri, daha sonra 
tek tek oyun stantlarını gezerek 
öğrencilerle birlikte Matematik 
oyunlarını inceleyerek, oyun oy-
nadılar. Şenlikle ilgili açıklama 
yapan İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü Ar-Ge Birimi görevlisi Bekir 
Cevizci şunları söyledi: “Şenli-
ğimizde; tangram, pentominos, 
sudoku, geometri tahtası, man-
galar, kendoku, yüzlük tablo, 

origami, uzunluk ve miktar tah-
mini, en küçük alan en büyük 
çevre, sihirli üçgen ve sihirli kare, 
ABC bağlama ve düğümler gibi 
13 tane oyun var. Oyunlarla özel-
likle ortaokulda eğitim gören 
öğrencilerimizin Matematik’e 
karşı olumsuz ön yargılarını kır-
mak amacındayız. Geçen sene 
ilkini düzenlemiştik ve çocuklar 
kendilerini o kadar kaptırmıştı ki 
yerlerde oynamaya başlamışlar-

dı. Bunun geri dönüşümlerini de 
şenlik sonrası yaptığımız anket-
lerde gördük. Çocukların fikirle-
rinin geliştiğini, Matematik’i çok 
daha iyi anladıklarını ve yoğun-
laştıklarını görüyoruz.”

800’e yakın öğrencinin şenli-
ğe katılacağını ifade eden Ceviz-
ci;’ İnşallah şenliğimiz amacına 
ulaşır ve çocuklarımız Matema-
tik’e daha fazla sempati duymaya 
başlar” dedi. Muğla Büyükşehir Belediye-

sine bağlı olarak yeni bir yapılan-
ma içerisinde olan MUSKİ Genel 
Müdürlüğü sloganını arıyor. Bu 
kapsamda MUSKİ, Muğla il ge-
nelinde tüm ilkokul, ortaokul 
ve liselerde düzenlenecek olan, 
“Suyun Yaşantımızdaki Yeri, 
Önemi, Korunması ve Tasar-
ruflu Kullanılması” konulu Şiir, 
Resim ve Sloganlı Afiş yarışması 
düzenliyor. Gençlerin su tasar-
rufu konusunda bilinçlendiril-
melerinin de amaçlandığı yarış-
maya, ilkokul öğrencileri resim 

dalında, ortaokul öğrencileri 
şiir dalında, lise öğrencileri de 
sloganlı afiş dalında katılabile-
cek. Yarışmaya katılmak isteyen 
öğrenciler, bulundukları okul 
müdürlüğüne başvuru yapabi-
lecekler. 22 Mart 2015 tarihinde 
başlayacak olan yarışma, 8 Ma-
yıs 2015 tarihinde sona erecek. 

Yarışmada ödül olarak, şiir 
yazma, resim ve sloganlı afiş 
yarışmasında 1’nci olan öğren-
cilere dizüstü bilgisayar, 2’nci ve 
3’üncü olan öğrencilere ise tab-
let bilgisayar dağıtılacak. 

Muğla’da ‘Matematik 
Şenliği’ düzenlendi

MUSKİ 
sloganını arıyor
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(MUSKİ), “Suyun Yaşantımızdaki Yeri, Önemi, 
Korunması ve Tasarruflu Kullanılması” konulu Şiir, 
Resim ve Sloganlı Afiş yarışması düzenliyor.Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Muğla Eğitiminde Bilge Hareketi’ kapsamında ‘Olimpiyatlara 

Hazırlanıyorum’ projesi çerçevesine 2.Matematik Şenliği, Menteşe Atatürk İlk Okulu’nda gerçekleşti. Şenlikte 13 farklı 
Matematik oyunu ile öğrencilerin Matematiği sevmesi ve olumsuz ön yargılarının kırılması hedefleniyor.


