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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ

* * * *  PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK KAMERASI 4 DÜKKAN 1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
* * * * * * *  1 CAFE 1 MARKET 1 KUAFÖR 1RESTORAN 7 ADET 2+1 BAHÇE DUBLEX 6 ADET OFİS 32 ADET 1+1
* * *  * *24 ADET 2+1 4 ADET 3+1 DUBLEX 1 ADET 4+1 DUBLEX 16 ADET 2+1 DUBLEX 11 ADET 1+1 DUBLEX

Her Gün Tatilde Hissedin!

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık. 
Hedefimiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,

sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
 kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net

1 MİLYONDAN FAZLA 
CEZA DOSYASINDA 

TARAFLAR UZLAŞTI…
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Fevziye-Sarıgerme yolu 
sıcak asfalt olacak

Ortaca’da Fevziye-Sarıgerme 
mahallelerini birbirine bağlayan 
7 kilometrelik yola sıcak asfalt 
olarak yapılacağı açıklandı. CHP 
Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, 
çalışmalara bu yılın sonunda 
başlanacağını söyledi. -5

‘Personelimiz gece gündüz çalışıyor’
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir: 

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Belediyenin haftalık çalışması hakkında 
değerlendirmede bulundu.

Haftalık 
değerlendirmede ilk 
olarak eğitim öğretim 
yılının açılmasıyla 
yüz yüze eğitimin 
başlamasından dolayı 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan 
Uzundemir, sürecin 

zor olduğunu ancak 
pandeminin insanlardan 
güçlü olmadığını, 
aşıların olunması, sosyal 
mesafenin korunması 
ve hijyene önem 
gösterilmesiyle bu virüsü 
yenebileceklerine dikkat 
çekti. -3

Bu çiçeği koparmanın 
cezası araba parası 

Muğla sahil şeridinde 
Datça ve Sarıgerme’de 
sonbahar aylarında 
çıkan kum zambakları 
sahilleri süslemeye 
başladı. Uluslararası 

Doğa Koruma Birliği 
tarafından koruma 
altına alınan kum 
zambaklarını 
koparmanın cezası ise 80 
bin lira. -2

Ortaca’da İlköğretim 
Haftası etkinliği

2021-2022 eğitim ve 
öğretim yılı ‘İlköğretim 
Haftası’ dolayısıyla 

Ortaca’da kutlama 
programı 
düzenlendi. -4

Ortaca Belediyesinden 
vatandaşlara aşure ikramı

Ortaca Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’nda aşure 

etkinliği düzenlendi. 
Yoğun ilginin olduğu 
etkinlikte standı ziyaret 
eden vatandaşlara aşure 
ikram edildi. -3

Marmaris ilçesi 
Hisarönü körfezinde 
yaralı bulunan yeşil 
deniz kaplumbağası 
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından 
DEKAMER’E teslim 
edildi. -2

Yaralı Yeşil Deniz 
Kaplumbağası 
tedavi altına 

alındı

Milletvekili 
Özcan’dan orman 
yangınları ile ilgili 

41 soru

2021 yaz döneminin 
ülkemizde orman 
yangınları bakımından 
çok kötü bir yıl olarak 
hatırlanacağını söylen 
CHP Muğla Milletvekili 
Özcan,“Muğla ve 
Antalya’da hem 
ormanlarımız hem de 
yerleşim yerlerinde 
çeşitli maddi zararlar 
meydana geldi” dedi. -5

Dalyan Resort, Ekoturizm ödülü almaya hak kazandı
Dalyan Resort ve Spa Otel, Uluslararasi 
Ekoturizm Topluluğu’ndan Uluslararası 
Ekoturizm Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Tokat‘ta 44 ülkenin 
büyükelçilerinin, 
turizm duayenlerinin 
ve Eko-Bilim 
insanlarının katıldığı 
The International 
Ecotourism Society 
(Eurasia Chapter)/ 

Uluslararasi Ekoturı̇zm 
Topluluğu’nun Avrasya 
Bölümü’nün yaptığı 
çalıştayda uluslararası 
Ekoturizm Ödülü’nü, 
Dalyan Resort ve 
Spa Otel almaya hak 
kazandı. -4



Tarhana hazırlıkları 
başladıysa kış geldi 
demektir. Yapımına 
ağustos aylarının son-
larında başlanır. Yapım 
aşamaları tamamlandık-
tan sonra kavanozlara 
koyulur. Artık soğuk kış 
günlerinde içimizi ısıta-
cak çorba olmak için..
TARİHÇESİ
Kökeni yüzyıllar önc-
esine dayanan tarhana 
geleneksel bir yiyecek 
olduğu gibi kültürel 
bir simge olarak kabul 
edilmektedir. Geçmişte 
tarhana Türklerin ‘kurut’ 

adını verdiği çökelek, 
un, kurutulmuş et ile 
hazırlanan kışlık bir 
yiyecek olarak tüketilm-
iştir. Kurutun yapımına 
Güneydoğu Anadolu ve 
Doğu Anadolu bölgel-
erinde devam edilmekte-
dir. Bir Türk atasözünde 
tarhananın özellikleri 
şöyle vurgulanıyor:’ Çay 
iç damı dolaş, tarhana iç 
dağı dolaş’.
TARHANANIN 
YAPIMI
Tarhana hamuru; buğday 
unu, yoğurt, tuz, ekmek 
mayası, çeşitli sebze ve 

baharatların(domates, 
soğan, kırmızı biber) vb 
karıştırılıp yoğrulmasıy-
la hazırlanır. Ardından 
yoğrulan hamur fer-
mantasyona bırakılır ve 
kurutulur. Daha sonra 
öğütülüp elenmesiyle 
tarhana elde edilir.
TARHANANIN BESİN 
DEĞERİ VE SAĞLIK 
ÜZERİNE ETKİLERİ
•Tarhanada temel bileşen 
olan un, elzem aminoa-
sitlerden lizin ve treonin-
den fakirdir. Tarhananın 
bileşiminde yer alan 
yoğurtta ise bu aminoa-
sitler bolca vardır. Tarha-
na bu özelliğiyle  kaliteli 
bir protein kaynağıdır.
•Tarhana iyi bir pro-
tein kaynağı, kalsiyum 
,demir, potasyum, 

magnezyum, B1 ve B2 
vitamini kaynağıdır. Bu 
sayede bebek ve çocuk 
beslenmesinde önemli 
bir yere sahiptir.
• Tarhana fer-
mente bir üründür. Bu 
sayede probiyotik bir 
özellik gösterir. Probi-
yotikler; besinlerden 
alınan ve belirli miktar 
alındığında bağırsak 
florasını dengeler. 
Sağlıklı bir bağırsak de-
mek güçlü bir bağışıklık 
demektir.
•Tarhana içerdiği diyet 
lifi ile kan kolesterol 
seviyesinin dengede tu-
tulmasına yardımcı olur 
ve kolon kanseri riskini 
azaltır.
•Yüksek lif içeriği-
yle bağırsaklarınızın 

çalışmasına yardımcı 
olur.
•Tarhana yapımında 
domates pişirildiğinden 
dolayı likopen içeriği 
artar. Likopende güçlü 
bir antioksidandır.
DİYET YAPARKEN 
TARHANA ÇORBASI 
İÇEBİLİR MİYİM?
Diyet yaparken de ara 
ara tarhana çorbası 
tercih edebilirsiniz. 
Tokluk süresinin artması 
için beyaz un yerine tam 
buğday unundan hazır-
lanmış tarhana tercih 
edebilirsiniz.1 kepçe 
tarhana çorbasını 1 dilim 
ekmek hakkınız yerine 
tercih edebilirsiniz. 
Sağlıkla kalın.
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Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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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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Diabetes Mellitus(D-
M),pankreastan sal-
gılanarak kan şekerinin 
kullanımını düzenley-
en insülin hormonu 
salgısının tamamen 
veya kısmen yetersi-
zliği veya eksikliği 
sonucunda meydana 
gelen;karbonhidrat,yağ 
ve protein metabo-
lizmasının bozulduğu 
bir hastalıktır.
Sınıflandırılması genel 
olarak 4 başlık altında 
incelenir;
Tip 1 Diabetes Mel-
litus
Tip 2 Diabetes Mel-
litus
Gestasyonel Diabetes 
Mellitus
Diğer Spesifik Ti-
pler(enfeksiyonlar,ilaç 
ve kimyasal mad-
deler,nadir görülen 
immün formlar vb.)
Diyabet vücudumuz 
üzerinde farklı tip 
hasarlara neden ola-
bilir;
Kalp-Damar 
hastalıkları
Bacaklardaki ülserler

Diyabetik retinopati
Diyabetik nefropati
Diyabetin nöropati
Peki neler yapabiliriz?
Diyabet tedavisinde 4 
ana öge vardır;
-Eğitim
-Tıbbi beslenme 
tedavisi
-Egzersiz(primer ve 
sekonder korumada)
-İlaç
Sağlıklı beslen-
me,düzenli fiziksel 
aktivite,boya uygun 
ağırlığı korumak ve 
sigarayı bırakmak,ö-
zellikle Tip2 DM’nin 
gelişmesini önler ve 
Diyabet tanısını gecik-
tirir. Kişi detaylı olarak 
değerlendirildikten 
sonra ihtiyaçlarına 
yönelik olarak bir 
program oluşturulur.
Ağrı kontrolü,duyu 
eğitimi,yürüyüş 
eğitimi,kas kuvve-
ti ve dayanıklığın 
arttırılması,esnekliğin 
arttırılması terapinin 
amaçlarındandır.
Sağlıklı günler diliyo-
rum..

Fizyoterapist Eda Akcabel

DİYABETTE FİZYOTERAPİ 
VE REHABİLİTASYON

ESAS NO: 2018/495 Esas
Dava konusu Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye 
mahallesi, Köprübaşı Mevkii, doğusu yol, batısı 
105 ada 8 parsel, güneyi ve kuzeyi yol ile çevrili 
yaklaşık  1.100 m2 taşınmazın muris İsmail  
Sütçü adına tescili talep edildiğinden; işbu dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 
mahkememiz dosyasına ilandan itibaren 3 ay 
içerisinde itirazda bulunmaları ilanen duyurulur. 

Basın: 1447694Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 2. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ’NDEN

Datça ve Sarıgerme’de 
sonbahar aylarında 
çıkan kum zambakları 
sahilleri süslemeye 
başladı. Uluslararası 
Doğa Koruma Birliği 
tarafından koruma altına 
alınan kum zambaklarını 
koparmanın cezası 
ise 80 bin lira. 2016 
yılında yapılan 
araştırmalara göre 
nesli dünyada giderek 
azalan ve Uluslararası 
Doğa Koruma Birliği 
tarafından koruma 

altına alınan kum 
zambaklarının 
koparılması ve yurt 
dışına çıkarılması yasak. 
Nesli tükenme altında 
olan türler arasında yer 
alan kum zambağının 
soğanı ve çiçeğini 
koparmanın cezası ise 
80 bin lira. Akdeniz 
ikliminde yetişen ve az 
da olsa Karadeniz’deki 
sahillerde bulunan 
kum zambakları 
eylül ayının başında 
deniz kenarındaki 

kumlarda yeşermeye 
başlıyor. Zambakların 
yapraklarının 
görülmesinin ardından 
yöredeki işletmeler ve 
vatandaşlar zambak 
bulunan alanları 
koruma altına alıyor. 
Datça Gebekum 
sahilini süsleyen kum 
zambakları, bölgedeki 
işletmeler tarafından 
koruma altına alındı. 
Sahile kum zambakları 
ile ilgili bilgilendirici 
ağaç levhalar dikildi. 

İşletme personeli 
İsmail Çalışmaz, “Bu 
zambaklar dört mevsim 
çıkan zambak değil, 
kum zambağı. Yılda 
bir defa çıkıyor. O 
yüzden biz de etrafını 
çevirdik. Bunların zarar 
görmesi ve koparılması 
kesinlikle yasak. 
Çok değerli bir bitki. 
Burası Gebekum sahili. 
Her yerde çıkmıyor, 
etrafını çevirdik. Belirli 
alanlarda çıkıyor” dedi.
- İHA

Bu çiçeği koparmanın cezası araba parası 
Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını 
koparmanın cezası 80 bin lira  

Kaza, sabah erken 
saatlerde Yaraş 
Mahallesi ile Gölcük 
Mahallesi arasında 
meydana geldi. 
Sürücüsü Aziz Çağlar’ın 
kalp krizi geçirmesi 
dolayısıyla direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği 
01 ETE 48 plakalı tur 
otobüsü, Cihan D.’nin 

idaresindeki 48 AAY 
328 plakalı okul servisi 
ile çarpıştı. Kazanın 
çevredeki vatandaşlar 
tarafından 112 Acil 
Çağrı Merkezine 
bildirilmesinin ardından 
bölgeye çok sayıda 
ambulans, polis ve 
jandarma ekipleri 
sevk edildi. Kazada 

kalp krizi geçiren tur 
otobüsünün şoförü Aziz 
Çağlar olay yerinde 
hayatını kaybetti. Feci 
kazada 7 öğrenci, 41 
Ukraynalı turist ve 1 
şoför toplam 49 kişi 
yaralandı. Yaralılardan 
öğrenci Polat Y.’nin 
durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. - İHA

Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı:1 ölü, 49 yaralı
Menteşe ilçesinde şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs, öğrenci servisine 
çarptı. Feci kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve 
öğrencilerin bulunduğu 49 kişi yaralandı.  

Marmaris Hisarönü 
körfezinde yaralı 
bulunan yeşil deniz 
kaplumbağası 
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından 
DEKAMER’e teslim 
edildi. Hisarönü 
mevkiinde vatandaşlar 
tarafından yaralı 
bir yeşil deniz 
kaplumbağasının 
bulunmasının ardından 
112 Acil Çağrı 
Merkezine bilgi verildi.
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler tarafından 
teslim alınan yeşil 
deniz kaplumbağası 
tedavi için Deniz 
Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezine teslim 
edilerek tedavisine 
başlandı. - İHA

Marmaris’te 
yaralı yeşil deniz 

kaplumbağası 
bulundu

Antalya’da sahilinde 
kayalıklara sıkışması 
sonrası kabuk 
aşınması ve kabuk 
kaybı yaşayan Caretta 
Carettaların tedavileri 
yapılıyor. Belek 
sahilinde gölette 
sıkışmış vaziyette 
kayalıklar nedeniyle 
kabuk aşınması, 
kabuk kaybı yaşayan 
iki Caretta Caretta 
DEKAMER ekibi 
tarafından yapılan 
çalışma ile kurtarıldı.

Belek’te kurtarılan 
Caretta’lar 

tedaviye alındı  
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Haftalık değerlendirmede 
ilk olarak eğitim öğretim 
yılının açılmasıyla 
yüz yüze eğitimin 
başlamasından dolayı 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan 
Uzundemir, sürecin 
zor olduğunu ancak 
pandeminin insanlardan 
güçlü olmadığını, 
aşıların olunması, sosyal 
mesafenin korunması 
ve hijyene önem 
gösterilmesiyle bu virüsü 
yenebileceklerine dikkat 
çekti. 
Başkan Uzundemir 
yapılan alt ve üst yapı 
çalışmaları ile ilgili 
detaylı bilgi vererek şu 
ifadeleri kullandı; “Bu 
hafta Fevzi paşadan 
sonra entegre olan 140 
sokak alt yapı çalışmaları 
başladı, Atatürk 72 
sokakta kilitli parke 
çalışmalarımız devam 
ediyor, Dereköy’de 
yol genişletme 
çalışmalarımız 
devam ediyor. Dalyan 
geren mahallesinde 
yol düzenleme 
çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Atatürk mahallesinde 
155,156,157,158 ve 
282, Çağla, Defne ve 
Turgut Tımbıl su tahliye 
çalışmalarımız devam 
ediyor.”

“ASLINDA ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI 

BÜYÜKŞEHİR’İN”
Normalde altyapı 
çalışmalarının 
Büyükşehir 
Belediyesinin uhdesinde 
olduğuna atıfta 
bulunan Uzundemir, 
Büyükşehir’in sadece 
baca desteği verdiğini 
dile getirdi ve “biz 
de su borularını 
döşeyerek bacalarla 
bağlantısını yaparak, 
daha sonra kilitli 
parkeyle yollarımızı 
taçlandıracağız” dedi. 

“ENGELLİ 
KARDEŞLERİMİZ 
BİZİM İÇİN ÇOK 

ÖNEMLİ”
Başkan Uzundemir, 
engelli vatandaşların 
kendileri için çok önemli 
ve değerli olduğunun 
altını çizerek,  “Gölbaşı 
Uzunbölük sokakta yol 
düzenleme çalışması 
devam ediyor. Yine 

okçular mahallemizde 
1150 sokakta bulunan 
engelli bir kardeşimizin 
evinin önünü kilitli parke 
döşüyoruz. Bizim için 
engelli kardeşlerimiz 
önemli, çalışmalara 
önem veriyorum. Bize 
ulaşamayan engelli 
kardeşlerimiz varsa 
bize ulaşmasının rica 
ediyorum, sorunlarını 
çözmek için elimizden 
geleni yapacağız” 
şeklinde konuştu. 
ANNE-KIZ KIYDAN’A 

TEŞEKKÜR
Sosyal medyadan 
gördüğü ve mutlu 
olduğunu ifade ettiği bir 
görüntüyü dile getiren 
Uzundemir, çevre 
temizliği yapan Anne- 
Kız Kıydan’a teşekkür 
etti. Uzundemir sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Bu 

hafta bir başka konu, 
Gülşen Kıydan kardeşim, 
kızıyla çevre temizliği 
yaptıklarını sosyal 
medyadan gördüm, 
kendilerini ziyaret 
ettim, hediyelerini 
takdim ettim, böyle bir 
evlat yetiştirdiği için 
kendilerine teşekkür 
ettim.” dedi. 

BELEDİYE 
ÇALIŞANLARIMA 

TEŞEKKÜR EDERİM
Son olarak Belediye 
personeli hakkında 
da konuşan Başkan 
Uzundemir, belediye 
personelinin gece 
gündüz özverili bir 
şekilde çalıştığına vurgu 
yaparak tüm çalışma 
arkadaşlarına teşekkür 
etti “hepsini gözlerinden 
öpüyorum” dedi. 
- Cihat Cura

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir: 

“Personelimiz gece gündüz çalışıyor”
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Belediyenin haftalık çalışması hakkında 
değerlendirmede bulundu. 

Ortaca Belediyesi 
düzenlediği “Aşure 
Günü” etkinliğinde 
vatandaşlara aşure 
ikramında bulundu.
Ortaca Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’nda aşure 
etkinliği düzenlendi. 
Yoğun ilginin olduğu 
etkinlikte standı ziyaret 
eden vatandaşlara aşure 
ikram edildi. İkram 

edilen aşureleri alan 
vatandaşlar, barışı ve 
dostluğu hatırlatan ikram 
için Ortaca Belediyesine 
teşekkürlerini iletti.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir de 
etkinlikte vatandaşlara 
aşure ikram etti. 
Belediyeden yapılan 
açıklamada; “Binlerce 
yıldır süren geleneği 
yaşatmak için 
hemşerilerimize aşure 
ikramında bulunduk. 

Dayanışmanın, 
paylaşmanın, barışın, 
kardeşliğin, muhabbetin 
ve birliğin simgesi olan 
aşure etkinliğimize 
katılan vatandaşlarımıza 
teşekkür ederiz.” denildi.
Öte yandan, Başkan 
Uzundemir etkinliğin 
yapıldığı meydanda 
Kızılay tarafından 
kurulan kan bağış 
merkezinde kan 
bağışında bulundu.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyesinden 
vatandaşlara aşure ikramı
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CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
çalışmalara bu yılın 
sonunda başlanacağını 
söyledi. Sarıgerme 
mahallesinin turizm 
açısından gözde bir 
bölge olduğunu belirten 
Tezcan; “Fevziye 
mahallesi de gün 
geçtikçe ilginin arttığı 
bir mahallemiz. Komşu 
ilçemiz Dalaman’a 
da yakın olması 
sebebiyle Sarıgerme-
Dalaman arasındaki 
Fevziye mahallemiz 
trafik açısından da 
oldukça yoğun olarak 

kullanılmakta. CHP 
Ortaca İlçe Başkanlığı’na 
seçilmemizin 
akabinde Fevziye 
Mahallemize yaptığımız 
ziyaretlerde, Fevziyeli 
hemşerilerimizin 
bizden öncelikli 
talepleri Fevziye-
Sarıgerme yolunun 
sıcak asfalt yapılması 
ve bazı düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi 
idi. Fevziye mahallesi 
muhtarımız Şükrü 
Kirtik ve Sarıgerme 
mahallesi muhtarımız 
Musa Varol ile 
girişimlerde bulunduk. 

Fevziye-Sarıgerme 
mahallelerimizi birbirine 
bağlayan 7 kilometrelik 
yol sıcak asfalt olarak 
yapılacak. Fevziye 
mahallesi muhtarımız 
Şükrü Kirtik ve 
Sarıgerme mahallesi 
muhtarımız Musa Varol 
ile çalışma yapılacak 
olan yol üzerinde 
yapılması gereken 
bazı düzenlemelerle 
ilgili görüşlerini 
aldık. Şimdiden 
vatandaşlarımıza hayırlı 
olsun.” dedi.  
- Mehmet Bozkır

Fevziye-Sarıgerme yolu sıcak asfalt olacak
Ortaca’da Fevziye-Sarıgerme mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yola sıcak asfalt olarak 
yapılacağı açıklandı. 

Muğla ve Antalya’nın 
da içinde bulunduğu 
Akdeniz Havzasının; 
yazları sıcak ve kurak 
geçen, kızılçam, halep 
çamı ve sahil çamı gibi 
çam türleriyle birlikte her 
dem yeşil yapraklı ağaç 
ve çalılardan oluşan bir 
yapıya sahip olduğunu,  
bu havzanın iklim 
değişikliğinden en fazla 
etkilenen havzalardan 
biri olduğunu vurgulayan 
Özcan, “Yangın sonrası 
her tarafa fidan dikmek 
yerine uygun olan 
yerlerde doğal süreçleri 
takip etmek, ekosistem 
dengesi ve devamlılığı 
açısından önemlidir.
Ormanlar; insanların 
ormanlar üzerindeki 
olumsuz etkilerini en aza 
indirmek değil aksine 
ormanların insanlar 
üzerindeki olumlu 
etkilerini en yüksek 
seviyeye çıkarmak 
amacıyla yönetilmelidir” 
dedi. 

Bilimsel veriler ve 
akademisyenlerin ortaya 
koyduğu bilgiler ışığında 
açıklamasını sürdüren 
Özcan “Türkiye’de 
politika, toplum ve 
ormancılık başlıkları 
arasında sağlıklı bir ilişki 
kurulamadığı açık. Tarım 
ve Orman Bakanlığının 
süreçlerine ve 
çalışmalarına bakıldığı 

zaman yürütülen 
neo-liberal politikalar 
sebebiyle ormanlara bir 
servet kaynağı olarak 
bakılıyor, başta maden 
olmak üzere ormanlar; 
havalimanı, çevre 
yolları, vb. gibi büyük 
altyapı projeleri ile 
rüzgâr, hidro ve termik 
elektrik santralleri ve 
onların iletim hatları 

için tıraşlanmakta, otel, 
golf sahası vb. turistik 
amaçlar için gözden 
çıkarılıyor” dedi.  Bu ve 
benzer yanlış ormancılık 
politikaları üzerine bir 
de orman yangınları 
mevcut orman varlığını 
tehdit ettiğini vurgulayan 
Özcan, “Ormanlardaki 
parçalanmaya ve 
dolayısıyla orman 

yangınlarıyla 
mücadeledeki 
başarısızlığa yol açan 
yanlış ormancılık 
politikaları; ormanların 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından bir 
ekosistem olarak değil 
de, bir arsa veya araziye 
indirgenip “ekonomik 
büyümenin” bir aracı 
olarak görülmesinden 
kaynaklanmakta” dedi. 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na 
cevaplanması için tam 
41 soru yönelten Özcan 
“ Sorularımın ivedi 
şekilde cevaplanması 
gerekiyor, bu sene 
orman yangınlarında 
ormanlarımızın çok 
büyük bir yüzdesini 
kaybettik. Bir dakika bile 
kaybedecek zamanımız 
yok, Bakanlığın vereceği 
cevaplar bu ülkenin 
orman politikasını 
anlamamız için çok 
önemli” dedi. 
- Bülten

Milletvekili Özcan’dan Tarım ve Orman Bakanına orman yangınları ile ilgili 41 soru
2021 Yılı yaz döneminin ülkemizde orman yangınları bakımından çok kötü bir yıl olarak hatırlanacağını söylen CHP 
Muğla Milletvekili Özcan,“Özellikle Muğla ve Antalya illerimizde hem ormanlarımız hem de yerleşim yerlerinde çeşitli 
maddi zararlar meydana gelmiştir” dedi.

Muğla tarihinin en 
büyük orman yangının 
yaşandığı Temmuz ve 
Ağustos aylarında Muğla 
Valiliği tarafından 5 
Ağustos-5 Eylül tarihleri 
arasında ormanlara giriş 
yasaklanmıştı.  
  Muğla valiliği 
yayımladığı yeni iç 
genelge ile bu süreyi 
1 Ekim tarihine kadar 
uzattı. Buna göre, 
orman yangınlarıyla 
mücadele kapsamında 
Muğla sınırları 
içerisindeki ormanlık 
sahalara 5 Eylül-1 
Ekim 2021 tarihleri 
arasında görevliler 
dışında girmesine izin 
verilmeyecek. Ayrıca 
Muğla genelinde 
ormanların çevresinde 
mola verilmesi, piknik 
yapılması mangal, 
semaver ve ateş 
yakılması ile ilgili alınan 

yasaklama kararı da 2 
Ekim’e kadar uzatıldı.
  Yine Muğla genelinde 
başta ormanlık alanların 
civarındaki yerler 
olmak üzere tüm 
mahallerde anız, bağ-
bahçe, zeytinlik ve tarla 
temizliğinden meydana 
gelen dalların ve her 
türlü bitki örtüsünün 
yakılması, orman 
alanlara yakın yerlerdeki 
düğün ve benzeri 
organizasyonlarda 
orman yangınına neden 
olabilecek havai fişek, 
dilek balonu gibi yanıcı 
madde kullanılması 
yasağı da devam 
ediyor. Alınan karar ve 
önlemlere aykırı hareket 
edenler hakkında Orman 
Kanunu, Türk Ceza 
Kanunu ve Kabahatler 
Kanunu uyarınca adli 
ve idari işlem yapılacağı 
açıklandı. - İHA

Ormanlara giriş yasağı 
1 Ekim’e kadar uzatıldı  

Muğla bölgesinde 
yıldırım kaynaklı çıkan 
15 ayrı noktadaki orman 
yangınları ekiplerin 
zamanında müdahalesi 
ile kontrol altına alındı.  
Muğla’nın 6 ilçesinde 
sağanak yağış sonrası 
çıkan yıldırım kaynaklı 
orman yangınlar 
ekiplerin müdahalesi ile 
kontrol altına alındı.  

  Menteşe, Ula, Yatağan, 
Milas, Köyceğiz ve 
Seydikemer ilçelerinde 
15 ayrı noktada yangın 
çıktı. Yangınlara 
havadan ve karadan 
müdahale edildi. Orman 
ekiplerinin müdahalesi 
sonrası çıkan orman 
yangınları büyümeden 
kontrol altına alındı.
- İHA

Muğla’da 15 yıldırım 
yangını söndürüldü  

Tarih aynasına bak-
tığımız zaman SAL-
GIN HASTALIKLAR-
IN  olduğu dönemler 
de salgın sonrasında  
ekonomik krizler, 
tedarik zinciri kırılma-
ları, kıtlıklar, sokak-
ların karışması, kaos, 
çatışmalar ve bunların 
doğal sonucu olarak da 
BÜYÜK SAVAŞLAR-
IN yaşandığını 
görüyoruz..
Günümüze baktığımız-
da salgın sonrası Dün-
ya BÜYÜK EKONO-
MİK KRİZE doğru 
hızla koşmakta..
Bir çok büyük fir-
ma tedarik zinciri 
kırılmasından dolayı 
“üretim durdurdu.”
Dünyada sokaklarında 
eylem yapılmayan ve 
kargaşa yaşamayan 
devlet kalmadı.. Kaos 
ortamı ve çatışmalar 
tüm devletleri sardı..
Küresel iklim 
değişikliği sonucu 
her yerde tabi afetler 
yaşanmakta.  İklim 
değişiklikleri ülkelerin 
tarım ve hayvan üret-
icilerini zor duruma 
sokmakta. Üretim 
düşmekte ve bunun so-
nucu olarak da sebze, 
meyve ve  hayvansal 
gıdaların fiyat artışları 
el yakmakta.. İnsanlar 
için yaşam şartları zor-
laşmakta..  Ayrıca iklim 
değişiklikleri nedeni-
yle,  ülkesi yaşanamaz 
duruma gelecek olan 
bir milyar civarında 
insanın , kitlesel göç 
zorunluluğu yaşayacağı 
öngörülmekte ..
Kıtlıklar kapımızın 
eşiğinde…
Dünyanın Uluslar 
arası kurumları çöktü 
ve işlevini göremez 
duruma geldi. DÜNYA 
ADALET ve GÜVEN-
LİK  ARIYOR.  
İttifaklar çöktü. Dostlar 
düşman, düşmanlar 
ise dost oldu. Her gün 
yeni ittifaklar kuru-
luyor veya bozuluyor. 
Devletler kendilerini 
güvene almak için yeni 
ittifaklara sarılıyor.. 
Aşırı silahlanma yarışı 
var ve tüm devletler 
BÜYÜK SAVAŞA 
HAZIRLANIYOR..
Yeni Dünya Düzeni 
umarım ve dilerim 
BÜYÜK SAVAŞ 
YAŞANMADAN ve 
BARIŞ YOLU ile 
KURULUR..
ATLANTİS ve MU  
MÜCADELESİ 
günümüz de aynen de-
vam etmekte..  Sembo-
lizmi bilenler mese-
leyi hemen anlayıp, 
çözmektedir. Mesela 
NATO… Açılımı-
na bakın ve kimin 
temsilcisi olduğunu 

anlayın. Atlantik varsa 
karşısında da MU’ nun 
varisleri veya temsilcil-
eri vardır.. VİRÜSÜN 
yeni türlerinden birine 
verilen isme bakın 
MU VARYANTI.. 
Yine KADİM TÜRK 
DEVLET SEMBOLÜ 
birileri tarafından 
“tehlike, radyasyon ve 
ölüm” işareti olarak 
kullanılarak,  ATLAN-
TİSİN KARŞISINDA 
Kİ DÜŞMAN HEDEF 
OLARAK,  “TÜRK 
DEVLETİ ve MİLLE-
Tİ “ GÖSTERİLME-
KTE…
TÜRK DEVLETİ ve 
MİLLETİ’nin   “Yeni 
Dünya Düzeninde Söz 
Sahibi Olması İstenme-
mekte ve DIŞLANMA-
YA ÇALIŞILMAKTA-
DIR..” Ülkemizin sınır 
komşuları adeta kağıt 
üzerinde devlet duru-
muna düştüler. Artık 
bizim sınır komşu-
larımız ABD, RUSYA 
, FRANSA, İNGİL-
TERE ve İSRAİL  gibi 
devletler oldu. Çünkü 
bu devletler hemen 
sınırlarımızın dibinde 
askeri üsler kurarak 
bizi adeta kuşattılar. 
Akdeniz’e  ise bir 
şeyleri bahane ederek 
donanmasını gön-
dermeyen  neredeyse 
devlet kalmadı..
DÜNYA BLOKLAŞ-
TI.. Taraflar yavaş 
yavaş netleşiyor. TÜR-
KİYENİN TARAF 
OLDUĞU BLOK 
KAZANACAKTIR. 
Karşımızda olan 
blok da bizi her türlü 
sıkıştıracaktır. Bu 
çekişmeler canımızı 
yakacak ve bize epeyce 
zorluklar ile uğraştıra-
caktır.. Seçeneğimiz 
yok. Yaşayacağız..
Dünyanın ADALET, 
GÜVEN , BARIŞ ve 
HOŞGÖRÜ iklimine 
ihtiyacı var..
Biz Türkler; hem 
milletimiz, hem de 
insanlık için mü-
cadele etmek zorun-
dayız.. Milletimizi ve 
vatanımızın konumunu 
hiç hafife almayın ve 
sözlerimi hamaset 
olarak değerlendirme-
yin.. Dünya devletleri-
nin hazırladığı rapor-
ları inceleyin ne demek 
istediğimi anlarsınız..
İNSANLIĞIN UMU-
DU TÜRKLERDİR..
TÜRK MİLLETİ-
NİN DE BAŞARI 
REÇETESİ “ BİRLİK 
ve BERABERLİK-
TİR.”
Kucaklaşalım . 
Birbirimize karşı  
merhametli , adaletli 
ve sevgi dolu olalım 
yeter.. BAŞARI GE-
LECEKTİR..

Sezgin Yıldırım

Tarih geleceğin aynasıdır..
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Program, Demokrasi ve 
Şehitler Meydanı’nda 
çelenk sunma etkinliği 
ile başladı. Çelenk 
sunma törenine, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Seyit 
Kavak, Okul Müdürleri 
ve öğretmenler katıldı. 
Program, Şehit Piyade 
Asteğmen Ünal Daka 
İlkokulu’nda devam etti. 
Günü anlam ve önemini 
anlatan konuşmaların 
ardından şiirler okundu, 
öğrenciler tarafından 

oyunlar oynandı, “iyi 
dersler” temennisi ile 
hediyeler dağıtıldı. 
Etkinliğe, Ortaca 
Belediye Başkan Vekili 
Volkan Metin, Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima, Ortaca 
İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Karaalp, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Kavak, 
Ortaca Devlet Hastanesi 
Başhekimi Erol 
Çetinkaya, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
katıldı. -Berkay Göcekli

Ortaca’da İlköğretim Haftası etkinliği

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 
‘İlköğretim Haftası’ dolayısıyla Ortaca’da 
kutlama programı düzenlendi.

Tokat‘ta 44 ülkenin 
büyükelçilerinin, 
turizm duayenlerinin 
ve Eko-Bilim 
insanlarının katıldığı 
The International 
Ecotourism Society 
(Eurasia Chapter)/ 
Uluslararasi Ekoturı̇zm 
Topluluğu’nun Avrasya 
Bölümü’nün yaptığı 
çalıştayda uluslararası 
Ekoturizm Ödülü’nü, 
Dalyan Resort ve Spa 
Otel almaya hak kazandı. 
Küresel ısınmanın 
dünyamızda görülen 
felaketlerinden sonra 
bu ödül, geleceğimiz 
için daha önemli hale 
gelmekte. Ekolojinin en 
önemli uygulamalarından 
olan Sıfır Atık Projesi, 
Dalyan Resort ve Spa 
otelinde uzun zamandır 
uygulanıyor. Otel, 
Çandır köyünde bulunan 
Organik Sertifikalı 
bahçesinden; zeytin, 
zeytinyağı, nar, portakal, 
limon meyve sularını 
ve endemik bitkilerini 

üretiyor ve konuklarına 
servis ediyor. 
Çandır, Köyceğiz’in 
Kaunos ören yerinin 
yanında, ormanlarla 
iç içe, denize 
bağlantılı, Alagöl 
kenarında kurulmuş 
şirin bir beldedir. Bu 
köyde yetişen nar 
ve üretilen nar suyu 
lezzet bakımından 
çok kalitelidir. Çandır 
Türkiye’nin ilk Eko-
Turizm köyü olarak 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
tescil edildi. Çandır 
köyünde, Çin Devlet 
Televizyonu tarafından 
Türkiye de ilk defa 
uluslararası nar belgeseli 
Ekim 2019 tarihinde 
çekildi ve 250 milyon 
izleyicisi olan Çin 
Devlet Televizyonunda 
yayınlandı.  

DALYAN RESORT 
VE SPA OTELİ 
HAKKINDA 

Dalyan Resort ve 
Dalyan Resort Spa Oteli, 

Dalyan kanalı kenarında 
3000 yıllık Kaunos 
medeniyeti kalıntıları 
ve kaya mezarları 
karşısında bir buçuk 
katlı binadan oluşan 
bir tesis olup, endemik 
bitkilerden oluşan bahçe 
içinde, kahvaltı ve 
akşam yemeklerinde; 
sertifikalı organik bahçe 
ürünlerinin (bölgede 
organik olarak yetişen 
ve/veya yetiştirilen) 
servis edildiği, “Yeşil 

Yıldız” belgeli butik bir 
oteldir. Buna ek olarak 
Dalyan Resort ve Spa 
Otel’in kullanmakta 
olduğu elektrik Yeşil 
Enerjidir. Otelin 
konumu itibarıyla 
Dalyan ise, İztuzu Plajı, 
lagün deltası, denizi 
göle bağlayan kanalı, 
Köyceğiz Gölüyle ve 
tamamen doğal yeşil 
örtüsüyle mükemmel 
bir yaşam beldesi. 
Dalyan Resort ve Spa 

otel özel gezi teknesi 
tüm konuklara bölge 
gezilerinde hizmet 
vermektedir. Otel, 
Dalaman Havaalanı’na 
20 dakika mesafede 
olup, uçak ile ulaşmak 
isteyecek konuklara 
oldukça yakın 
mesafededir. 
Daha fazla bilgi ve 
rezervasyon için www.
dalyanresort.com internet 
sitesi ziyaret edilebilir.
- Cihat Cura

Dalyan Resort, Ekoturizm ödülü almaya hak kazandı
Dalyan Resort ve Spa Otel, Uluslararasi Ekoturi̇zm Topluluğu’ndan Uluslararası Ekoturi̇zm Ödülü’nü almaya 
hak kazandı. 
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Ortaöğretim Taşıma Kapsamında 47 taşıma güzergahından 5 Ortaöğretim Okulu ile 1 İmam Hatip 
Ortaokuluna 1021 öğrencinin 64 araçla 143 gün taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/557972
1-İdarenin
a) Adresi   : ATATÜRK MAH. MUGLA-FETHIYE KARAYOLU CAD. 48600   
      ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522822976 - 2522824270
c) Elektronik Posta Adresi : ortaca48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İlçemiz Ortaöğretim Okulları Taşıma Kapsamında 5 Ortaöğretim  
      Okulu ile 1 İmam Hatip Ortaokuluna 47 Taşıma Güzergahından   
      1.021 Öğrencinin 64 Araçla 143 Gün Taşınması İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : DALYAN HALİDUN FERİDUN TINAZTEPE MESLEKİ VE TEKNİK  
      ANADOLU LİSESİ-AHMET ATEŞ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU  
      LİSESİ-ORTACA ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKUL VE LİSESİ- 
      ORTACA ANADOLU LİSESİ-YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 01.11.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Bahçelievler Mahallesi Hükümet Konağı Kat:4 ORTACA  
b) Tarihi ve saati  : 11.10.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara 
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Araç ve Şoför ile ilgili evraklar
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Kesin teminat mektubunun tarihi belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden3 ay sonrası tarihli olacaktır.

Basın: 1449436Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Muğla’da 29 Temmuz’da 
başlayan ve 15 gün 
devam eden orman 
yangınları sonrası 
Muğla Orman Bölge 
Müdürü Yasin Yaprak 
değerlendirme toplantısı 
düzenledi. 60 bin 
hektar alanın yandığını 
açıklayan Yaprak, yanan 
alanların kısa sürede 
yeşillendirileceğini 
söyledi. Ula Yangın 
Yönetim Merkezi’nde 
yapılan toplantıda 
konuşan Muğla Orman 
Bölge Müdürü Yaprak, 
Türkiye ve Muğla 
genelinde ciddi yangınlar 
olduğunu belirterek, “29 
Temmuz’da Marmaris’te 
başlayan sonrasında 
Güvercinlik, Köyceğiz, 
Milas, Nazilli’de 
başlayıp Kavaklıdere 
Menteşe’yi tehdit eden 
ciddi yangınlar geçirdik. 
Biz bu konuda FX’in 
görüntüleri olsun, canlı 
uydu görüntüleri olsun 
İHA’lar üzerinden 
bunları takip ettik” 
dedi. Muğla’daki 
orman yangınlarında 
toplam 60 bin hektarın 
etkilendiğini, bunun 52 
bin hektarının ormanlık 
alan olduğunu belirten 
Yaprak, “Toplamda 60 
bin hektar civarında bir 
alanımız zarar gördü. 

Bunun 52 bin hektarı 
ormanlık” dedi.
Muğla genelindeki 
yanan alanlarda tespit 
çalışmalarının sürdüğünü 
belirten Yaprak, “Şu 
anda 5-5,5 milyon 
metreküp civarında 
bir emvalimiz var 52 
bin hektar alanda. Biz 
bunları kısa zamanda 
bu alandan uzaklaştırıp 
değerlendirilebilecek 
emvalleri kıymetini 
kaybetmeden, 
zarar görmeden 
hızlı bir şekilde 
değerlendirmemiz 
ve ekonomiye 
kazandırmamız lazım. 
5,5 milyon metreküp ne 
demek? Bizim Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğü 
olarak yıllık üretim 
kapasitesi 1,5 milyon 
metreküp. Neredeyse 
dört katı. Tabii bunların 
zaman, mekan ve 
teknik ile de süreleri 
tam yıl soyunca değil 
de bazı sahalarda bizim 
mart ayında bu işleri 
bitirip, tohum ekimini 
yapıp, çimlenmeye 
oluşturup artık sahaları 
korumaya almamız 
lazım. Sonra da burada 
çimlenme sonundaki 
gelen gençliklerin 
takibi yıllar boyunca, 
bunların bakımları, 

hem ilkbahar, hem de 
sonbahar sayımları ile 
buranın başarı durumları 
nedir uzun yıllar bunlar 
takip edilecek. İnşallah 
buraları kısa zamanda 
eskisi gibi orman 
kurma çalışmalarımızı 
bitireceğiz” diye 
konuştu. 
KÖYCEĞİZ’DE 
YANGIN ELEKTRİK 
NAKİL HATTINDAN 
ÇIKTI
Yaprak, Muğla’da 
15 gün süren orman 
yangını sürecini slayt 
eşliğinde anlattı. 15 
günde 75 yangınla 
mücadele ettiklerini 
belirten Bölge Müdürü 
Yaprak, bu süreçte 45 
orman yangını, 30 ziraat 
yangını çıktığını, 29 
Temmuz’da sıcaklığın 
45 derece, nemin ise 
yüzde 10’un altında 
olduğunu ifade etti. 
Köyceğiz yangınının 
elektrik hatlarından 
çıktığını söyleyen 
Yaprak, Marmaris’te 
yangın çok büyüdüğünde 
önce insan, sonra mal, 
sonra orman olarak 
strateji geliştirdiklerini, 
aynı gün Güvercinlik’te 
çıkan yangının yaklaşık 
3 bin kişinin bulunduğu 
otellerin hemen dibinde 
çıktığını söyledi.

Yanan alanlar kısa 
sürede yeşillendirilecek  

Muğla’da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 60 
bin hektar alanın yandığını açıklayan Muğla Orman Bölge Müdürü 
Yasin Yaprak, yanan alanların kısa sürede yeşillendirileceğini söyledi
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Bilindiği üzere, mah-
kemelerdeki dava do-
syaları iş yükü sebebi-
yle kısa sürede karara 
bağlanamamakta, 
karara çıkan dosyalar-
da ise sanığa verilen 
cezalar vicdanen 
tatmin edici bulunma-
maktadır. Yine sanığa 
ceza verilmiş olsa bile 
işlenen suç nedeni-
yle mağdurun maddi 
ve manevi zararları 
tazmin edilmemekte; 
bunun için mağdurun 
ayrıca hukuk mahkem-
esinde tazminat davası 
açması gerekmektedir. 
Ayrıca mahkemel-
erce sanıklara verilen 
cezalara rağmen 
toplumda suç oranı 
azalmamakta, mah-
keme önündeki dava 
dosyalarının sayısı her 
geçen gün artmaktadır. 
Dolayısıyla işlenen 
bir suç nedeniyle ceza 
yargılaması yapılıp 
sanığa ceza verilmesi 
ne mağduru tam olarak 
tatmin etmekte ne 
de toplum üzerinde 
beklenen olumlu etkiyi 
yaratmaktadır. Bu tablo 
da ceza yargılamasının 
amaç ve faydalarının 
bir daha gözden geçir-
ilmesine vesile olmuş; 
ceza yargılamasında 
alternatif uyuşma-
zlık çözüm yöntemi 
arayışına itmiştir. 
Nihayetinde ise ceza 
hukukumuza uzlaştır-
ma kavramı girmiş ve 
2017’den beri etkin 
şekilde uygulanmaya 
başlamıştır.
Uzlaştırma, ceza 
hukukuna ilişkin 
uyuşmazlıkların adli 
makamların deneti-
minde ancak yargı 
dışı yollarla, kısa 
süre içinde çözümünü 
amaçlayan alterna-
tif bir uyuşmazlık 
çözüm yöntemidir. 
Uzlaştırmada, mah-
keme ve hâkim yoktur; 
yargılama yapılmaz. 
Yargılama yapılmadığı 
için özellikle failin 
uzlaştırma teklifini 
kabul etmesi, uzlaşma 
görüşmelerine katıl-
ması suçu kabul ettiği 
anlamına gelmez. 
Taraflar, Cumhuriyet 
Başsavcılığınca atanan 
tarafsız bir uzlaştır-
macının eşliğinde, 
aralarındaki uyuşma-
zlığı çözmeye çalış-

maktadır. Uzlaştırma 
süreci sonunda, failin 
mağdura bir miktar 
tazminat ödemesi, 
mağdur veya toplum 
için belirli bir kamu 
hizmetinde bulunması, 
bir kamu kurumu veya 
yardıma muhtaç birine 
bağış yapması gibi 
seçeneklerle anlaşmaya 
varılması mümkündür. 
Hatta kimi uzlaştır-
ma dosyasında failin 
mağdurdan sadece 
özür dilemesi şartıyla 
dahi anlaştıkları bilin-
mektedir. Uzlaştırma 
sürecinin bir diğer 
faydası ise, uzlaşma 
gerçekleştiği takdirde 
uzlaştırmacı ücreti 
ile giderlerin tamamı 
devlet bütçesinden 
karşılanır. Uzlaştır-
macı, taraflardan ücret 
talep edemez. Bu 
bakımdan da uzlaştır-
manın taraflara her-
hangi bir mali külfeti 
bulunmamaktadır. 
Uzlaştırma kapsamına 
giren bir suç nedeni-
yle, taraflar arasında 
uzlaşma sağlanırsa, 
kamu davası açılmaz, 
açılmış dava varsa 
düşürülür. Bu kararlar 
adli sicile de işletil-
mez. Bu bakımdan 
da failin uzlaşmadan 
faydalanması ve 
karşılıklı uzlaşmaya 
varılması halinde adli 
sicili temiz kalacaktır. 
Bakanlık da uzlaştırma 
kurumunu destekleme-
kte ve toplum nezdinde 
uzlaştırma bilincini 
daha da arttırmak için 
“Gel, sen de uzlaştır-
ma ile hayatını geri 
kazan. Sicilin temiz 
kalsın”, “30 gün içinde 
uzlaş, vakitten kazan”, 
“Ücretsiz faydalan, 
bütçeden kazan” şek-
linde afiş ve broşürler 
yayınlamaktadır. Bu 
çalışmalar neticesinde, 
uzlaştırma kurumu 
vatandaşlar tarafından 
da benimsenmiş olup 
bugüne kadar 1 mily-
ondan fazla dosyada 
taraflar uzlaşmaya var-
mıştır. Yine, Bakanlık 
tarafından açıklanan 
verilere göre uzlaştır-
ma dosyalarının başarı 
oranı %83 olup bu 
oranın daha da arttırıl-
ması hedeflenmektedir.
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

1 MİLYONDAN FAZLA 
CEZA DOSYASINDA 

TARAFLAR UZLAŞTI…

Zayi 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
ELE EL HASAN 

Yabancı kimlik no: 99581308070

Dünya çam balı 
üretiminin yüzde 
90’ını, Türkiye çam balı 
üretiminin ise yüzde 
75-80’lik bölümünün 
karşılandığı Muğla’da 
çam balı üreticileri yıllık 
yaklaşık 20 bin ton çam 
balı üretiminin yağmur 
yağması durumunda 
bu yıl 4-5 bin ton çam 
balı alabileceklerini 
açıkladılar.  Son üç 
yıldır küresel iklim 
değişikliği sonrası kurak 
bir çam balı sezonu 
geçiren üreticiler, çam 
balı üretim sahaları olan 
Marmaris, Köyceğiz 

ve Milas’taki orman 
yangınlarının rekolteyi 
daha da aşağıya çektiğini 
söylediler. 
Muğla yöresinde orman 
yangınının çıkmadığı 
tek çam balı üretim 
sahası olan Menteşe’nin 
kırsal Kıran ve Sarnıç 
mahalleleri ile Ula’nın 
Akyaka mahallesine 
geçen yıllarda yaklaşık 
Muğla ve dışarıdan 6 
milyon arı konaklıyordu. 
Türkiye arı kovan 
miktarının yüzde 
75’inin Ağustos ve Ekim 
aylarında çam balı için 
konakladığı Muğla’ya 

yerli üretici dışında diğer 
illerden çam balı üretimi 
için gelen olmadı. 
Kıran Mahallesinde 
çam balı üretimi için 
Köyceğiz ilçesinden 
gelen İlyas Kara, her yıl 
çam balı üretimi için 
Marmaris’e gittiğini, 
bu yıl orman yangınları 
nedeniyle Menteşe’nin 
Kıran mahallesine 
geldiğini söyledi. 1979 
yılından bu yana gezginci 
arıcılık yaptığını 
belirten Kara, “Geçen 
yıl ve bu yıl çok sıkıntılı 
geçiyor. Bu yıl daha 
iyi olur düşüncesiyle 

ümit ediyorduk fakat 
yangınlar müthiş bir 
şekilde etkiledi. Birçok 
arıcımız dağıldı. Kıran 
bölgesinde çok arıcımız 
olurdu. Şu anda kimse 
yok. Sadece yakın 
köylerden gelenler var. 
Diğer illerden gelen 
yabancı arıcı yok. Dün 
buradan 4-5 kamyon 
arı sarıldı. Köyceğiz’e 
doğru gittiler ama 
kovanların içinde arı 
kalmadı. Bu sene dörtte 
bir ancak alırız. Bir 
kesim alırız. O da 60-70 
teneke yapar. Bu da 
bizim masraflarımızı 

kurtarmaz. Umut, 
hepimiz bekliyoruz. 
Ekim’den sonra ümit 
olmaz. Basra böceği 
çok az bu bölgede Kıran 
bölgesinde var sadece. 
Marmaris’te yok zaten 
çünkü yangın nedeniyle 
çam balı üretimi için 
çamlarda böcek yok. 
Arıların bal yapması 
için öncelikle havaların 
yağması lazım. Dün 
yağmurdan ümitliydik, 
olmadı. Bugün de 
yağış var denildi yine 
bekliyoruz. Yağmur 
olursa belki olabilir” 
dedi. 

Çam balı üretimi yağmura kaldı
Küresel iklim değişikliği sonucu kurak geçen yılların ardından arı üreticilerini bu defa orman yangınları 
olumsuz etkilerken, üreticiler çam balı üretimi için yağmuru bekliyor.   

III. Uluslararası TURAZ 
Akademi Adli Bilimler, 
Adli Tıp ve Patoloji 
Kongresi’nin bu yıl ki 
ana teması “Medya ve 
Şiddet” olarak belirlendi. 
Bu kapsamda konuşma 
yapmak üzere davet 
edilen BİK Genel 
Müdürü Rıdvan Duran 
“Türkiye’de medyada 
şiddeti önlemeye yönelik 
önemli kurumlardan biri 
Basın İlan Kurumudur” 
dedi. Azerbaycan başta 
olmak üzere tüm Türk 
Devlet Topluluklarındaki 
bilim insanları ile 
birlikte adli bilimler 
öncelikli olmak üzere 
diğer birçok branştan 
katılımcının oluşturduğu 
ortak bir platform 
olan TURAZ Bilim 
Derneği’nin üçüncüsü 
8-12 Eylül 2021 tarihleri 
arasında Bakü’de 
gerçekleştirilecek olan 

kongresinin ana teması 
“Medya ve Şiddet” 
olarak belirlendi.
TURAZ Bilim 
Derneği, RTÜK, 
İnönü Üniversitesi, 
Amasya Üniversitesi 
ve Azerbaycan 
Tıp Üniversitesi 
paydaşlığında 
düzenlenen kongrede 
özellikle, aile içi şiddet, 
kadına ve çocuğa yönelik 
şiddet ve istismar 
olgularında, toplumun 
bilgilenmesinde güçlü 
bir araç olan basın 
yayın organlarının 
sorumlulukları 
tartışılacak. Kongrenin 
açılış törenine katılan 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkanı Ebubekir Şahin, 
RTÜK’ün faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi, 
kongrenin ana teması 
olan “Şiddet ve Medya” 

konusunun Üst Kurul 
olarak üzerinde en çok 
çalıştıkları başlıklardan 
olduğunu belirterek, 
kamu idareleri, 
akademisyenler ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
el ele vererek şiddet 
olgusunu toplumsal 
sorun olmaktan 
çıkarması gerektiğini 
söyledi.

“SİVİL TOPLUMUN 
DEVLETİN ÖNÜNDE 

ÖNCÜ OLMASI EN 
GÜZEL DEMOKRASİ 

ÖRNEĞİDİR”
Basın İlan Kurumu 
(BİK) Genel Müdürü 
Rıdvan Duran kongrenin 
açılışında yaptığı 
konuşmada BİK’nin 
Türkiye’deki yazılı 
basını destekleyen bir 
devlet kurumu olduğunu, 
desteğin yanında 
denetleyici role de sahip 
olduklarını bildirdi.

Duran, dijitalleşme 
ve internet çağının 
bir taraftan avantaj 
sağladığını bir taraftan 
da tehlike arz ettiğini 
kaydetti. Yalan haberin 
doğru haberin önüne 
geçtiği bir dönemi 
yaşadıklarını belirten 
Duran, “Haberin 
içeriğinin önemi yok 
ama tıklanmanın çok 
önemi var çünkü reklam 
payı tıklanmayla beraber 
artıyor ve maalesef 
haber okurken hiç 
ilgilenmediğiniz, ahlaka 
ters, şiddet içerikli 
reklamlarla karşı karşıya 
kalabilirsiniz. Bu sizin 
istek ve talebiniz dışında 
gerçekleşiyor. RTÜK ve 
BİK’nin destekleyici rolü 
kadar denetleyici rolü de 
çok önemlidir. Müeyyide 
uygulayan kurum olmayı 
hiç istemeyiz. Fakat bir 
şekilde çocuklarımıza, 

ailelerimize ulaşan 
bazı yanlış yayınları 
müeyyidelerle uyarmak 
durumundayız.” 
diye konuştu. Duran, 
internette şiddete ve 
ahlaksızlığa fazlasıyla 
açık içerikler olabildiğine 
dikkati çekerek, “Bu 
anlamda biz kamu 
yöneticilerine büyük 
görev düşüyor. Bunun 
da farkındayız. Ama 
sivil toplum örgütlerinin 
bu konuyu gündeme 
getirmesi çok daha 
önemli. Sivil toplumun 
devletin önünde 
öncü olması en güzel 
demokrasi örneğidir.” 
dedi. - Bülten

BİK Genel Müdürü Bakü’de “Medya ve Şiddet” temalı 
3. Uluslararası TURAZ Akademi Kongresine Katıldı
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