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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

İŞLETMENİZİ VER-
BİS’E KAYDETTİRMEK 

İÇİN SON GÜN 
31 ARALIK… 

6’da
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EGZERSIZIN 
BAĞIŞIKLIK SISTEMI 
ÜZERINDEKI ETKISI 

NEDIR?
2’de

Dalyan ‘Dijital Göçebelerin’ yeni rotası olacak
Pandemi sürecinde artan uzaktan çalışma 
kavramı sonrası Muğla’da alternatif turizm olarak 
hazırlanan ‘Dijital Göçebe” projesi ile yerli ve 
yabancı turistin ilgisi Muğla’ya çekilecek.
İş ve çalışma dünyasında 
pandemi ile başlayan 
uzaktan çalışma 
kavramının trend haline 
gelmesiyle birlikte 
‘Dijital Nomad’ yani 
‘Dijital Göçebelik’ 
adıyla başlayan turizm 
akımının Muğla’da 
alternatif turizm 
projesi olarak hayata 
geçirilmesi amacıyla 

çalışmalara başlandı. Bu 
kapsamda Muğla Valiliği 
himayesinde yürütülen 
‘Dalyan Digital Nomads 
Destination’ projesinde 
gelinen son durum 
ve yapılan çalışmalar 
hakkında Vali Orhan 
Tavlı bilgi aldı.
Dijital göçebe, geçimini 
sağlamak için mesai 
saatleri, mekanlar ya da 

herhangi bir lokasyona 
bağlı kalmadan 
mesleklerini yaparken 
aynı zamanda dünyayı da 
gezen kişilerin tümü için 
geçerli bir kavram olup, 
bu şekilde seyahat eden 
kişileri Muğla’ya çekmek 
amacıyla ‘Dalyan Digital 
Nomads Destination’ 
projesi hazırlanıyor.
-4

Yangın bölgelerindeki çocuklar 
Dalyan’da su sporları ile tanıştı
Yangın bölgesinde yaşayan çocuklar “Suda Hayat Var” etkinliği 
kapsamında Sarıgerme’de yelkenli katamarana bindi. Dalyan Kanalında 
eğitmenler eşliğinde kano ve kürek turu yaptı.

Geçtiğimiz Ağustos’ta 
Muğla’da çıkan 
yangınlar sonrasında, 
Ortaca ve Köyceğiz 
Kaymakamlıkları 

işbirliğinde, Dalyan 
Turizm Tanıtım 
Sosyal Gelişim ve 
Eğitim Vakfı (TUSEV) 
ile Dalyan Delta 

Su Sporları Kulübü 
koordinesinde, 
Ortaca Belediyesinin 
katkılarıyla yangınlardan 
olumsuz etkilenen 

çocuk ve gençlerin 
sosyal oryantasyonunun 
sağlanması amacı ile 
“Suda Hayat Var” 
etkinliği düzenlendi. -5

Narenciye üreticisi 
destek bekliyor

Türkiye’nin narenciye 
üretimi ve ihracatında 
önemli yere sahip 
Ortaca ve Dalaman’da 
düşük fiyat nedeni 
ile limon üreticisi zor 
günler geçiriyor.  Bu yıl 
100 bin ton civarında 
limon üretiminin 
gerçekleştirildiği 
bölgede, ürünün 
kilogram fiyatı dalında 1 

buçuk liraya kadar düştü. 
Dalaman ve Ortaca 
Ziraat Odası Başkanları, 
üreticiler ile birlikte 
bahçelerde limonları 
inceledi. Yapılan 
açıklamada, artan üretim 
maliyetleri ve düşük 
fiyat nedeni 
ile narenciye için taban 
fiyat belirlenmesi talep 
edildi. -7

Tezcan; “Ortaca 
Belediyesi’nin 
pankartı art 

niyetli”

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
Ortaca Belediyesinin 
Cumhuriyet Mahallesi 
Tirikler Sokakta astığı 
pankartla ilgili açıklama 
yaptı. -6

Başkan 
Uzundemir çevre 

temizliğine 
katıldı

Uluslararası Deniz ve 
Kıyı Temizliği Günü 
dolayısıyla Ortaca 
Belediyesi ekipleri, 
İztuzu ve Sarıgerme 
sahilinde çevre temizliği 
yaptı. Ardından Dalyan 
Kanalı’nda belediyeye ait 
‘Kanal Temiz’ teknesi ile 
temizlik yapıldı. -7

Ortaca’da Gaziler 
Günü töreni

Ortaca’da, 19 Eylül 
Gaziler Günü 
dolayısıyla tören 
alanında çelenk sunma 
etkinliği düzenlendi.-2

Muğla’da, 5 gün 
boyunca yaklaşık 70 bin 
hektar ormanlık alanın 
yok olduğu yangınla 
ilgili olarak CHP 
Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay, 
orman yangınlarının 
tüm yönleriyle 

araştırılması için 
Marmaris Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda 
bulundu.-6

Erbay’dan yangınlarla ilgili suç duyurusu



Bitki çayları; ot, bitkil-
erin, baharatların veya 
diğer materyallerinin sı-
cak suda kaynatılmasın-
dan ya da demlenmesin-
den oluşan içeceklerdir. 
Gelin size faydalarından 
bahsedeyim:
ADAÇAYI: Antibak-
teriyel ve inflamasyon 
azaltıcı etkisi vardır. 
Ağız yaralarına iyi 
gelir. Sindirim sistemi, 
hazımsızlık ve gaz so-
runlarına iyi gelir. Regl 
düzensizliği yaşayan-
larda kanamaların 

daha düzenli olmasına 
destek olur. Menopoz 
belirtilerinin azalmasına 
yardımcı olur. Hamilelik 
ve emzirme döneminde 
önerilmez.
PAPATYA ÇAYI :Uyku 
kalitesini arttırır. Bulantı 
ve gaz şikayetlerinin 
azaltılmasına yardımcı 
olur. Sakinleştirici etkisi 
vardır. Boğaz, solunum 
yolu, mide ve bağırsak 
iltihap ve ağrılarını 
gidermede faydalıdır.
ISIRGAN OTU ÇAYI: 
Bağışıklık sisteminin 

güçlendirilmesine 
yardımcı olur. Regl 
dönemindeki ağrıların 
azalmasında etkilidir. 
Anne sütünü arttırıcıdır. 
Böbrek ve idrar kese-
si enfeksiyonlarında, 
böbrek taşı, romatizmal 
şikayetlerin azaltılması-
na yardımcı olur.
MELİSA ÇAYI: Stres 
ve kaygıyı azaltır 
,rahat uyumayı sağlar. 
Hazımsızlık, mide 
bulantısı gibi sindirim 
sorunlarına iyi gelir. Baş 
ağrısı ve migrene de 
etkilidir.
REZENE ÇAYI: Şişkin-
lik, mide krampları, gaz 
ve kas spazmı rahatsı-
zlıklarının giderilmesine 
yardımcı olur. Anne 

sütünü arttırıcıdır. Kilo 
vermeye yardımcıdır.
EKİNEZYA ÇAYI: 
Soğuk algınlığı ve gribal 
enfeksiyonlarım semp-
tomlarının azaltılmasına 
yardımcı olur.
KUŞBURNU ÇAY-
I:A.B.C ve E vitamini 
içerir. Antioksidan oranı 
yüksektir .Bağışıklık 
sistemini güçlendirir.
NANE ÇAYI: Hazımsı-
zlığa, mide bulantısı ve 
gaz sorunlarına iyi gelir.
TARÇIN: Tokluk hissi 
yaratır .Kan şekeri-
nin dengelenmesine 
yardımcı olur.
TAZE ZENCEFİL 
ÇAYI: Mide bulantısı 
ve migren ağrıların iyi 
gelir.2 yaş altı çocuklara, 

kan sulandırıcı ilaç kul-
lananlara önerilmez.
Her ne kadar bitki 
çayları faydalı olsa 
da mutlaka tüke-
tim miktarına dikkat 
edilmelidir. Hamilelik, 
emzirme döneminde 
bitki çayı tüketmeden 
önce mutlaka hekime 
danışılmalıdır. Eğer kan 
sulandırıcı ilaç, kalp 
rahatsızlığı ,böbrek 
rahatsızlığı durumların-
da da hekime danışılıp 
tüketilmelidir. Bana göre 
herhangi bir ilaç kul-
lanımında dahi içeriğini 
bilmediğiniz bitki çayını 
tüketmeden önce hekime 
danışılmalıdır.
Sağlıkla kalın..

BİTKİ ÇAYLARI VE FAYDALARI

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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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Bağışıklık 
sistemi;vücudumuz-
daki savunma me-
kanizmamızı oluştur-
an,tümör ve patojenleri 
tanıyan ve aynı za-
manda onları yok 
eden,vücuda zararlı 
maddelerden koruyan 
bir sistemdir.
Bağışıklık sistemi 
sağlığı ve düzenli 
egzersiz arasında sıkı 
bir ilişki vardır.
Düzenli egzersiz yap-
mak,üst solunum yolu 
enfeksiyonları olmak 
üzere pek çok rahatsı-
zlığa yakalanma riskini 
düşürür.
Vücuttaki zararlı 
bakterileri yok 
eden hücre sayısını 
arttırır,bağışıklık 
sistemini destekleme 
özelliğine sahiptir.

Virüs ve bakterileri 
öldüren hücrelerin 
kandaki oranı artış 
gösterir.
Hareketsiz bir yaşam 
kalp hastalıkları,tansi-
yon,kemik erimesi,di-
yabet,stres,depresyon 
ve benzer pek çok 
rahatsızlığa daveti-
ye çıkarır.Düzenli 
egzersiz yapmak ise bu 
hastalıklara yakalanma 
riskini önemli ölçüde 
azaltır. Düzenli egzer-
siz yapmanın kadın-
larda göğüs kanseri 
riskini %30 azattığı 
araştırmalar sonucu 
ortaya çıkmıştır.
Bu etkileri kalıcı 
kılmak ise sadece 
düzenli spor yapmak 
ile mümkündür.
Sağlıklı günler diliyo-
rum..

Fizyoterapist Eda Akcabel

Egzersizin Bağışıklık Sistemi 
Üzerindeki Etkisi Nedir?

Ortaca Dalyan 
mahallesinde meydana 
gelen motosiklet 
hırsızlığı ile ilgili 
olarak Suriye uyruklu 
şüpheli gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Dalyan Jandarma 
Karakol komutanlığına 
yapılan müracaat 
sonrası yapılan JASAT 
ekiplerince yapılan 
araştırmada çalınan 
motosiklet Ortaca ilçe 
merkezinde terk edilmiş 

vaziyette bulundu. 
Bölgede bulunan kamera 
kayıtlarını incelenerek 
şüphelinin A.E.M. 
olduğu tespit edildi. 
Şüpheli A.E.M. isimli 
şüpheli operasyon ile 
Ortaca ilçe merkezinde 
bulunan ikametinde 
yakalanarak gözaltına 
alındı. Şüpheli ile ilgili 
adli işlemlere başlandı, 
48 RN 351 plakalı 
motosiklet sahibine 
teslim edildi. - İHA

Dalyan’da motor hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı  
Ortaca ilçesinde meydana gelen 
motosiklet hırsızlığı zanlısı Suriye uyruklu 
şüpheli gözaltına alındı.  

Fethiye ilçesinde Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Fethiye Belediyesi 
işbirliğinde ‘Sen de Gel 
Down Kafe’ projesi 
hayata geçirildi. Down 
Sendromlu bireylerin 
öncelikli olduğu kafede 
engelli gençlerin 

istihdam edildiği 
sosyal ve ekonomik 
hayatlarını daha kolay 
sürdürebilmeleri 
sağlanıyor. Özel bireyler 
kafeterya ’da garson ve 
kasiyer olarak görev 
yapıyorlar.
- İHA

Muğla’nın en 
güler yüzlü kafesi  

Ortaca’da, 19 Eylül 
Gaziler Günü dolayısıyla 
tören alanında çelenk 
sunma etkinliği 
düzenlendi. 
Törene Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalaman Hava Meydan 
Komutanı Hava Silah 
Sistem Albay Halil 
Gökçe, Ortaca Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü 
Vekili Selim Işık, İlçe 
Emniyet Müdürü Yılmaz 

Lima, İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
İlker Karaalp, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Seyit 
Kavak, İlçe Sağlık 
Müdürü Ayşe Binol 
Akdağ, siyasi parti 
temsilcileri, şehit ve 
gazi yakınları ve gaziler 
katıldı. Çelenk sunma 
etkinliği ardından 
kahvaltı programı ve 
akabinde Gazi Musa 
Duman’ın evi ziyaret 
edildi.
- Cihat Cura

Ortaca’da Gaziler 
Günü töreni

Üsküdar Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen 
gecede 16 ayrı dalda 
60’ın üzerinde alanında 
iz bırakan isimlere ödül 
verilirken YDA Dalaman 
Havalimanı Genel 
Müdürü Cengiz T. Ayaz 
“Alanında İz Bırakan 
Yönetici” ödülünün 
sahibi oldu.
Ödüllerin sahiplerini 
bulduğu geceye AK Parti 
İstanbul Milletvekilleri 
Mustafa Ataş, İffet 
Polat, Tülay Kaynarca, 
Hulusi Şentürk, Üsküdar 
Kaymakamı Murat 
Sefa Demiryürek, ilçe 
belediyelerin başkan 
yardımcıları, siyasi 
partilerin temsilcileri 
,sanat camiasının 
önde gelen isimleri 
, basın mensupları 
ve davetliler katıldı. 
Ödül töreninde YDA 
Dalaman Havalimanı 
Genel Müdürü Cengiz 
T. Ayaz’a “Alaninda 
İz Birakan Yönetici” 
ödülü AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Tülay Kaynarca 
tarafından verildi. 
Aldığı anlamlı ödül 
sonrası açıklamalarda 
bulunan YDA Dalaman 

Havalimanı Genel 
Müdürü Cengiz T. 
Ayaz’ın mutluluğu ve 
heyecanı gözlerden 
kaçmadı. 
Ayaz, ödül töreni 
sonrasında yaptığı 
açıklamada şunları 
ifade etti: “Öncelikle 
belirtmek isterim ki 
25 Yıllık yöneticilik 
hayatımda bir çok 
ödül aldım ancak 
bugün aldığım ödülün 
anlamı benim için 
büyük çünkü 25 Yılın 
ardından İz bırakan 
yönetici olmaktan gurur 
duyuyorum. 
Dünyamızın her geçen 
gün kalabalıklaşmasıyla 
birlikte güncel 
hayatımız da kontrolsüz 
anlamda atıl nesnelerin 
birikmesine kendi 
ellerimizle neden olarak 

ne yazık ki atıkların 
oluşmasına sebebiyet 
veriyor. Sıfır atık 
bilincinin Ülkemizden 
başlayarak tüm dünyaya 
yayılmasını sağlamak 
amacıyla Sayın Emine 
Erdoğan Hanım 
efendinin ve çevre ve 
şehircilik bakanlığının 
üstün gayretlerinin 
meyveleri toplanmaya 
başlanmış olması büyük 
mutluluk verici.” -Bülten

Genel Müdür Ayaz’a “Alanında İz Bırakan Yönetici” Ödülü
İstanbul Takipte Haber Sitesi tarafından düzenlenen  6. 
Geleneksel “Alanında İz Bırakanlar” ödül töreni bu yıl  “Sıfır 
Atık” temasıyla sahiplerini buldu. 
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Dr. Men Ertürk Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Kliniği hizmet vermeye başladı 

Çaylı Mahallesi Muğla-Fethiye Karayolu Üzeri No:89 B Blok Zemin Kat Ortaca

OFAD Başkanı Bayram 
Avcı, yaklaşık 20 aydan 
beri salgın nedeni ile 
çalışmalardan ayrı 
kaldıklarını söyledi. 
Yeni sezon için gerekli 
hazırlıkları yaptıklarını 
belirten Avcı; “En son 
Şubat 2020”de Dalyan 
Denizkızı’nda doyasıya 
eğlenmiştik. Yaklaşık 
20 ay sonra tekrar 
karşınızdayız.  Yaz başı 
açıklanan serbestlik ile 

başlayan hazırlıklarımız 
son hızıyla devam 
etmektedir. Temmuz’da 
Ortaca Kaymakamlığı 
ve Ortaca Belediyesi’ne 
Ortaca Merkez, Dalyan 
ve Sarıgerme’de 
‘Geleneksel Köy 
Düğünü’ yapılması 
hakkında başvuru 
yaptık. Her iki kurumda 
Olurlarını verdi. İlkini 
ilçe merkezinde 30 
Ağustos akşamı siz 

değerli halkımıza 
sunmayı planladığımız 
bu program yöremizde 
yüreklerimizi dağlayan 
orman yangınları 
nedeniyle iptal edildi. 
Sonrasında da okulların 
açılması ve yeni virüs 
önlemleri sonucu bu 
programımız 2022 
İlkbaharına ertelendi.” 
dedi.  OFAD’ın pandemi 
kuralları çerçevesinde 
çalışmalarını 

sürdürdüğünü anlatan 
Avcı; “2021-2022 eğitim 
sezonunu açıyoruz. 
Buna göre, sezon 
açılışımız 30 Eylül 2021 
Perşembe günü saat 
18:00’de Demokrasi ve 
Şehitler Meydanı’nda 
yapılacak. Sizler için 
halk oyunları ve müzik 
şöleni hazırladık. Yeni 
sezonda, halk oyunları, 
saz, bağlama, kaval, 
ney ve köy seyirlik 

oyunları eğitimleri 
verilecek. Eğitimciler 
ve çalışma takvimini 
açılışta sunacağız. 13 
Ekim-13 Şubat arası dört 
aylık eğitime 7’den 70’e 
herkes katılma hakkına 
sahip. Çalışma süresince 
öngörülen tüm sağlık 
kurallarına uyulacaktır. 
Değerli Ortacalılar 
açılışımıza hepiniz 
davetlisiniz.” dedi.
- Berkay Göcekli

OFAD yeni sezonu açıyor
Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD) 2021-2022 sezonunu açıyor.

“İngilizler Muğla’ya 
can suyu olacak”

Muğla bölgesine 
en fazla turistin 
geldiği İngiltere’de 
Türkiye’nin kırmızı 
listeden çıkarılması ile 
turizmciler, yaz aylarının 
sonlarına doğru İngiliz 
turist beklentisini 
arttırdı.
  İngiltere’de hükümet, 3 
haftada bir güncellediği 
seyahat listesine ilişkin 
yeni değişiklikleri 
açıkladı. İngiltere 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Türkiye’nin de olduğu 
toplam 8 ülkenin kırmızı 
listeden çıkarıldığını 
duyurdu. Türkiye’nin 
yanı sıra Pakistan, 
Maldivler, Mısır, 
Sri Lanka, Umman, 
Bangladeş ve Kenya 
kırmızı listeden çıkarılan 
ülkeler arasında yer aldı. 
Hükümet, yeni kuralların 
22 Eylül yerel saatle 
04.00’dan itibaren geçerli 
olacağını aktardı.
  Güncelleme ile kırmızı 
listeden çıkarılan 
ülkelerden İngiltere’ye 
gelen kişilerin, tamamen 
aşılanmış olmaları 
şartıyla karantina 
uygulama zorunluluğu 
bulunmuyor.

  “Can suyu olacak”
  Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Marmaris 
Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı Suat 
Esin İngiltere’nin 
Türkiye’yi kırmızı 
listeden çıkarmasının 
sevindirici olduğunu 
belirtirken, “İngiltere’nin 
kapılarını açması 
sevindirici bir haber ama 
geç alınmış bir karar. 
17 Mayıs’tan itibaren 
biz kırmızı listede 
tutuluyorduk. 5 aydır 
burada ciddi anlamda 
sıkıntılar yaşadık. Ana 
pazarı İngiltere olan 
bir bölgede turizm 
yapıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde tabii ki 
Ekim ve Kasım ayının 
ortalarına kadar bir 
sirkülasyon bekliyoruz, 
tabii ki bu yüksek sezon 
gibi olmayacak ama 
en azından turizm ile 
geçinenler için can suyu 
olacak” dedi. - İHA
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Geçtiğimiz Ağustos’ta 
Muğla’da çıkan 
yangınlar sonrasında, 
Ortaca ve Köyceğiz 
Kaymakamlıkları 
işbirliğinde, Dalyan 
Turizm Tanıtım Sosyal 
Gelişim ve Eğitim Vakfı 
(TUSEV) ile Dalyan 
Delta Su Sporları 
Kulübü koordinesinde, 
Ortaca Belediyesinin 
katkılarıyla yangınlardan 
olumsuz etkilenen 
çocuk ve gençlerin 
sosyal oryantasyonunun 
sağlanması amacı ile 
“Suda Hayat Var” 
etkinliği düzenlendi. 
Köyceğiz’in yangından 
etkilenen kırsal 
mahallelerinde 
yaşayan 50 öğrenci 
program kapsamında 
Sarıgerme’de yelkenli 
katamaran ile yolculuk 
yaptı. 
Ardından Dalyan 
Mahallesinde Su Sporları 
Merkezinde çocuklara 
kano ve kürek kullanımı 
hakkında bilgiler verildi. 
Can yeleklerini giyen 
çocuklar eğitmenler 
eşliğinde Dalyan 
Kanalında su sporları 
ile tanıştı. Öğrenciler 
gün sonunda etkinliğe 
katılanlarla birlikte fidan 
dikti. 
TUSEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Başar 
Koşargelir, yangın 
bölgesinde yaşayan 
çocuklara yönelik sosyal 
farkındalık projesi 
yürütmekten mutluluk 
duyduklarını ifade etti.  
Sosyal faaliyetler ve 

eğitim anlamında 
farkındalık oluşturmak 
istediklerini anlatan 
Koşargelir; “Amacımız 
bu gençlerden yetenekli 
olanları yada ilk kez 
doğa sporları ile buluşan 
gençlerimizi ilerde 
burslarla beraber mili 
sporcu kültüründe 
yetiştirmek. TUSEV 
2019 yılında kurduğumuz 
bir sivil toplum kuruluşu, 
öncelikli amacı 
turizm faaliyetlerini 
geliştirmekle beraber 
sosyal faaliyetler ve 
eğitim anlamında da 
bölgede farkındalık 
yaratmak istiyoruz. 15-16 
Ekimde Dalyan Açık 
Su Yüzme Yarışmasını 
yapmayı planlıyoruz.” 
diye konuştu.  
Vakıf olarak 
okulların şartlarının 
iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalarda yaptıklarını 
belirten Koşargelir, 
ekoturizm kapsamında, 
turizm master planı 
ile bölgenin turizm 
anlamında bilinçli 
gelişimini sağlamayı 
düşündüklerini aktardı.   

 “ÇOCUKLARIN 
SU SPORLARI İLE 

BULUŞMASINI 
AMAÇLIYORUZ”

TUSEV Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Dalyan Delta 
Su Sporları Kulübü 
yöneticisi Ertuğrul 
Ercan, etkinliği 
geleneksel hale getirerek 
dağ köylerinde yaşayan 
çocukları su sporları 
ile buluşturmayı 
amaçladıklarını 

vurguladı. 
Çocukların yaşadıkları 
olumsuz dönemden 
uzaklaşması ve keyifli 
bir gün geçirmesi için 
önemli bir faaliyete imza 
atıklarını belirten Ercan; 
“Köyceğiz yangınında 
bölgede etkilenen 
çocukların su sporlarıyla 
oryantasyonunu 
yapıyoruz. İlk olarak 
Sarıgerme’de yelkenli 
katamaran etkinliğimiz 
oldu. Orada bazı 
çocuklarımızın denizle 
ve yelkenle ilk kez 

tanıştığına şahit olduk. 
Şimdi Dalyan’da kano 
eğitimi alıyorlar. 
Etkinliği geleneksel 
hale getirerek dağ 
köylerindeki çocukları su 
sporları ile buluşturmak 
istiyoruz. Aynı zamanda 
yetenekli çocuklara 
TUSEV vakfı olarak 
burs vermek istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

 “DÜNYA SU 
SPORLARI 

FESTİVALİNİ 
YAPMAYI 

HEDEFLİYORUZ”

İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Spor 
Yöneticiliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. 
Kubilay Çimen, 
etkinliğin, çocukların 
sosyal anlamda 
motivasyonlarını 
geliştirmek için önemli 
olduğunu söyledi. 
Doç. Dr. Çimen, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Bu tür 
faaliyetlerin bölgede 
hem ekonomiye hem de 
sporun bir kültür halinde 

gelişmesine, toplumda 
yaygınlaşmasına çok 
büyük etkileri var. 
Uzun vadede TUSEV 
ve Dalyan Delta Su 
Sporları Derneği 
öncülüğünde Dünya 
Su Sporları Festivalini 
yapmayı hedefliyoruz. 
Bunu yapabilmek için 
öncelikle lisanlı sporcu 
sayısını artırmalıyız. 
Bu bölgedeki 
gençlerin su sporlarını 
tanımalarını, bilmelerini 
ve yapmalarını 
sağlamalıyız. Bir 

alt yapı oluşturmak 
gerekiyor. Önümüzdeki 
yıllarda bu festivali 
yapmak istiyoruz 
ve bu faaliyetlerde 
onun alt yapısı olarak 
şekilleniyor.”
Yangının evlerinin 
500 metre yakınına 
kadar geldiğini aktaran 
Beyobası Mahallesinden 
Toprak Yaşar, güzel bir 
gün geçirdiklerini ve İlk 
defa kanoya binmekten 
büyük heyecan 
duyduğunu dile getirdi.
- Berkay Göcekli

Yangın bölgelerindeki çocuklar su sporları ile tanıştı
Yangın bölgesinde yaşayan çocuklar “Suda Hayat Var” etkinliği kapsamında Sarıgerme’de yelkenli katamarana bindi. 
Dalyan Kanalında eğitmenler eşliğinde kano ve kürek turu yaptı. Dalyan’da, yangın bölgesinde yaşayan çocuk ve 
gençlere yönelik sosyal oryantasyon projesi kapsamında “Suda Hayat Var” etkinliği gerçekleştirildi.  

1.sınıf öğrencilerimiz, görsel 
sanatlar dersinde ana ve ara 
renk kavramlarını öğrendiler.  
7. sınıf öğrencilerimiz ile 
fen ve teknoloji dersimizde 
‘’İlk Teleskobum’’ etkinliğini 
gerçekleştirdik. Teleskop ve 
mercekler hakkında bilgiler 
edindik. İklim krizine 
“dur” demek için gerekli 
yetkinlikleri kazandıracak 
eğitim programlarını her 
çocuğa ulaştırıyoruz. Stanford 
Üniversitesi, Koç Üniversitesi 
ve İzmir Demokrasi 
Üniversitesi işbirliği ile 2 
Ağustos-19 Ağustos 2021 
tarihleri arasında düzenlenen 
“Bilgisayar Bilimine Giriş” 
sertifikası almaya hak 
kazanan öğrencilerimizi 
tebrik ederiz.

Bahçeşehir Koleji kampüs köşesi

Suriye ve Libya hattı 
kıvılcım mı bekliyor..?
ABD  ve  İngiltere’nin 
hamleleri Avrupa 
birliğini sıkıştırınca, 
Avrupa birliği Rusya 
ile ittifaka mı gitti..?
Avrupa ve Rusya 
anlaşmışlar ve ittifaka 
gitmişlerse işaretini 
Suriye ve Libya da 
görürüz..
Dünya ekonomik krize 
girer ve petrol fiyatları 
düşerse eğer Rusya 
hızla ekonomik çöküşe 
gider.  Bu nedenle 
Rusya bazı hamlel-
eri yapmaya kendini 
mahkum görüyor.. Çin 
de iflas eden küresel 
şirket Dünya Krizini 
tetikleyecek mi..?  Gö-
zler Çin’e çevrildi..
TÜRKİYE ve AY 
YILDIZ ORDUSU  
“Üç Kardeş Tatbikatı”  
ile Türkiye, Azer-
baycan ve Pakistan 
dünyaya çok net mesaj 
verdi. SÜNNİ ve Şİİ 
İTTİFAKI  “ Dünyayı 
şaşkına çevirdi.”…
AY YILDIZ İTTİFAKI  
Kafkasya’yı  adeta kil-
itledi. İran da bulunan 
Güney Azerbaycan da 
çok etkili bir nüfuz 
oluşturdu. Orta Doğu 
bölgesinde İslam 
Birliği için UMUT 
OLDU.  Bu durum ise 
mezhep çatışmalarını 
siyasetine alet eden ve 
bu yolla bu bölgelerde 
güç ve nüfuz sahibi 
olan ülkeleri ciddi ma-
nada rahatsız etti.. Baş-
ta İran , Rusya olmak 
üzere önde gelen Avru-
pa ülkeleri Türkiye’ye 
karşı  hamle yapmak 
için adeta sıraya girdi 
diyebilirim..
Türkiye’ye karşı  
hamle yapabilecekleri  
en uygun bölgeler 
SURİYE ve LİBYA 
olacaktır..
Irak bölgesinden ask-
erlerini çeken ABD , 
özel birliklerini Suriye 
bölgesine gönderiyor. 
Fransa, Almanya, İngil-
tere hamle için kuyruğa 
girdi. Rusya İDLİB 
bölgesine OPERA-
SYON HAZIRLIĞIN-

DA.. İran ise Azer-
baycan’ın Türkiye ile 
ittifakı ile Şii dünyası 
üzerinde nüfuzunu 
kaybetmemek için en 
güçlü olduğu Suriye 
de Türkiye’ye hamle 
yapmaya çalışıyor..
Libya da ise her an 
eller tetikte ve çatışma 
ortamı hazır.. Türki-
ye karşıtları geçici 
hükümeti düşürmek 
için hamle üzerine 
hamle yapıyorlar. 
TÜRKİYE ve RUSYA  
, Suriye ve Libya da 
karşı karşıya gelme ris-
ki ile ciddi bir şekilde 
yüzleşebilir..
EYLÜL Ayından iti-
baren Türkiye ciddi bir 
sınav ile karşı karşıya 
kalabilir..
Türkiye bu sınavla 
bu gün olmazsa yarın 
muhakkak yüzleşece-
ktir. Türkiye  Bu mü-
cadeleyi kaybetmezse 
eğer  bu sınavdan çok 
güçlenerek çıkacaktır. 
Allah muhafaza tersini 
düşünmek bile istemi-
yorum..  Ulus dev-
letlerin ve insanlığın 
tek umudu Türkiye .  
Bu nedenle üzerimize 
çok sert hamleler ile 
geleceklerdir..
Türkiye dışında tüm 
devletler bu bölgede 
MAŞALARI ile birlik-
te hareket ediyor. Tür-
kiye ise güçlü ordusu 
ile bu bölgede. TÜM 
HAMLELERE KARŞI 
GÜÇLÜ BİR DURUŞ 
GÖSTERİYOR ve 
MEYDAN OKUMA-
LARA ASLA EYVAL-
LAH ETMİYOR..
Bakalım ERDOĞAN 
ve PUTİN bu gergin-
liğe SOÇİ buluşmasın-
da çare bulabilecekler 
mi..?
ORTA YOL BULUN-
MAZ İSE  her türlü 
sonuca ve mücadeleye 
HAZIR OLMAMIZ 
LAZIM..
İşin şakası yok 
SURİYE ve LİBYA 
hattı patlamaya hazır 
dinamit gibi..
Allah devletimizin ve 
milletimizin yardımcısı 
olsun..

Sezgin Yıldırım

ATEŞ HATTI..
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Zayi 
İşyerime ait 127301-127350 
numaralar arası fatura (VT), 

432951-433000 numaralar arası 
PSH fişi (PO) kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Gökhan Uğur - Tc.No: 38329154432 

İş ve çalışma dünyasında 
pandemi ile başlayan 
uzaktan çalışma 
kavramının trend haline 
gelmesiyle birlikte 
‘Dijital Nomad’ yani 
‘Dijital Göçebelik’ 
adıyla başlayan turizm 
akımının Muğla’da 
alternatif turizm 
projesi olarak hayata 
geçirilmesi amacıyla 
çalışmalara başlandı. Bu 
kapsamda Muğla Valiliği 
himayesinde yürütülen 
‘Dalyan Digital Nomads 
Destination’ projesinde 
gelinen son durum 
ve yapılan çalışmalar 
hakkında Vali Orhan 
Tavlı bilgi aldı.
Dijital göçebe, geçimini 
sağlamak için mesai 
saatleri, mekanlar ya da 
herhangi bir lokasyona 
bağlı kalmadan 
mesleklerini yaparken 
aynı zamanda dünyayı da 
gezen kişilerin tümü için 
geçerli bir kavram olup, 
bu şekilde seyahat eden 
kişileri Muğla’ya çekmek 
amacıyla ‘Dalyan Digital 
Nomads Destination’ 
projesi hazırlanıyor.
Muğla İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
tarafından yürütülen ve 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA) 
tarafından desteklenen 
projenin ortakları 
arasında Ortaca 

Kaymakamlığı ve Ortaca 
Belediyesi bulunuyor. 
Projenin iştirakçileri 
arasında YDA Dalaman 
Havalimanı İşletmesi, 
Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası, Dalyan Otelciler 
Birliği, Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, proje 
destekçileri arasında da 
Dalyan Turizm Tanıtım, 
Sosyal Gelişim ve Eğitim 
Vakfı (TURSEV), 
Dalaman, Ortaca, 
Köyceğiz Turistik 
Otelciler ve Turizm 
İşletmecileri Birliği 
(DOKTOB), Muğla 
Teknosa ve Pangea 
bulunuyor.
Pandemi öncesi yapılan 
araştırmalara göre 
kendini dijital göçebe 
olarak tanımlayan 
ve uzaktan çalışma 
sistemiyle mesleklerini 
yürüten kişilerin sayısı 
yalnızca ABD’de 7,3 
milyon, İngiltere de 2,5 
milyon civarında olduğu, 
ülkemizde ise bu sayının 
10 bin kişi civarında 
olduğu ifade edildi. 
Pandemi sonrası bu 
rakamların katlanacağı 
ve 2035 yılında 
dünyada 1 milyar kişiyi 
bulacağının öngörüldüğü 
bildirildi.
Muğla’nın sahip olduğu 
zenginliklerle alternatif 
turizmde yüksek bir 
potansiyele sahip 

olduğunu ifade eden 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, Muğla’nın sahip 
olduğu alternatif turizm 
potansiyellerinin tespiti 
ve planlı bir şekilde 
koruma ve kullanma 
dengesi içerisinde 
ülke ekonomisine 
kazandırılması 
çalışmalarını 
önemsediklerini belirtti.
Vali Orhan Tavlı, 
“Dalyan Digital Nomads 
Destination” projesinin 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı’nın Alternatif 
Turizm Destekleri 
kapsamında başarılı 
bulunan ve desteklenen 
projeler arasında yer 
aldığını belirtti. Vali 
Orhan Tavlı, günümüz 
turizm tercihleri 
doğrultusunda kamu, 
özel sektör ve STK 
iş birliğinde hayata 
geçirilen projenin Muğla 
turizmi konusunda 
stratejik hedefler 
belirlenmesi, turizmin 
dört mevsime yayılması 
ve sürdürülebilir turizm 
açısından oldukça 
önemli olduğunu 
ifade ederek, projenin 
hayata geçirilmesinde 
emeği geçen, destek ve 
katkı sağlayan herkese 
teşekkür etti.
Muğla Valiliği 
himayesinde başlatılan 
Dalyan Digital Nomads 

Destination projesinin 
825 bin 937,90 TL 
bütçesi olduğunu ve 
yüzde 75’inin Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 
tarafından yüzde 25’inin 
de iştirakçiler tarafından 
karşılandığını ifade 
eden Proje Koordinatörü 
Öğretmen Ayşe Suna 
Sözgen projenin detayları 
hakkında bilgi verdi.
2023 Turizm Stratejisi 
kapsamında Muğla 
bölgesine yeni bir 
alternatif turizm 
kaynağı kazandırmak 
amacıyla projeyi 
hayata geçirdiklerini 
vurgulayan Proje 
Koordinatörü Öğretmen 
Ayşe Suna Sözgen, ilk 
etapta Ortaca, Köyceğiz 
ve Dalaman ilçelerinin 
dijital göçebelerin 
cazibe merkezi haline 
getirileceğini belirtti. 
Proje Koordinatörü 
Sözgen, proje ile 
bölgedeki tüm alternatif 
turizm potansiyelini 
harekete geçirmek, 
bölgede konaklama 
yapan ziyaretçi sayısını, 
konaklama tesislerinin 
doluluk oranlarını ve 
konaklama süresini 
arttırmak amacıyla 
dijital göçebelerin 
rotasını Güney Ege 
Bölgesine çevirerek 
Dalyan’ı merkeze 
alacak şekilde tüm 

Muğla’yı uluslararası 
Dijital Turizm 
Destinasyonlarından biri 
olarak markalaştırmayı 
hedeflediklerini söyledi.
Proje Koordinatörü Ayşe 
Suna Sözgen, ayrıca 
hedef kitlenin bölgede 
konaklama sürelerinin 
arttırılması ve bölgeye 
yönelik aidiyet duygusu 
kazandırılmasını 
sağlamak, kültür 
alışverişinde bulunmak, 
elit mesleklere 
sahip nitelikli 
turistlerin vizyon 
ve yeteneklerinden 
yararlanarak bölgede 
gençlerin ve çocukların 
eğitim boyutunu 
destekleyecek faaliyetler 
yürütülmesinin 
planlandığını ifade etti. 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri 
Özgür Akdoğan 2021 yılı 
alternatif turizm proje 
destekleri kapsamında 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı tarafından 
çıkılan çağrıda Aydın 
ve Denizli’den 4’er 
proje desteklenirken, 
Muğla’dan 11’inin 
başarılı bulunarak toplam 
9 milyon 423 bin 740TL 
destek sağlandığını 
söyledi.
- Cihat Cura

Dalyan ‘Dijital Göçebelerin’ 
yeni rotası olacak

Pandemi sürecinde artan uzaktan çalışma kavramı sonrası Muğla’da alternatif turizm olarak 
hazırlanan ‘Dijital Göçebe” projesi ile yerli ve yabancı turistin ilgisi Muğla’ya çekilecek.
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Daha önceki yazılarım-
dan birinde kişisel 
verilerle ilgili açıklam-
alarda bulunmuş, 
nelerin kişisel veri 
kapsamına girdiğin-
den, hangi işletmel-
erin VERBİS’e (veri 
sorumluları sicil bilgi 
sistemi) kayıt yüküm-
lülüğü olduğundan ve 
konuyla ilgili düzen-
lenen para cezaların-
dan bahsetmiştim. 
VERBİS’e kayıt için 
öngörülen sürenin 
sonuna yaklaşıldığı 
için bu konuyla ilgili 
tekrar yazmak istedim.
Başlıkta da belirtildiği 
gibi VERBİS’e kayıt 
için öngörülen son 
tarih 31.12.2021’dir. 
Aslında bu süre daha 
önce 31.03.2021 olarak 
öngörülmüştür. Ancak 
Covid-19 virüs salgını 
nedeniyle VERBİS’e 
kayıt yükümlülüğünün 
yerine getirilmesinde 
sıkıntılar yaşandığı-
na dair özel sektör 
ve kamudan gelen 
talepler karşısında 
bu süre 31.12.2021’e 
ertelenmiştir. Bu 
noktada hangi işletm-
elerin VERBİS’e kayıt 
yükümlülüğü olduğunu 
da hatırlatmak faydalı 
olacaktır:
•Yıllık çalışan sayısı 
50’den fazla veya 
yıllık mali bilanço 
toplamı 25 Milyon ₺’yi 
aşan şahıs ve kurumlar 
ile yurtdışında yerleşik 
şahıs ve kurumlar
•Yıllık çalışan sayısı 
50’den az ve yıllık 
mali bilanço toplamı 
25 Milyon ₺’den az 
olup ana faaliyet konu-
su gereği özel nitelikli 
kişisel veri işleyen 
şahıs ve kurumlar ile 
kamu kurum ve kuru-
luşları 
31.12.2021’e kadar 
VERBİS sistemine 
kayıt olmalı ve işlet-
meleri için bir kişisel 
veri güvenliği politi-
kası oluşturmalıdır. 
Hangi verilerin özel 
nitelikli kişisel veri 
sayıldığını da belirle-
mek gerekir. Kanuna 
göre kişilerin ırkı, 
etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi 
inancı, dini, mezhebi 

veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, 
dernek, vakıf ya 
da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, 
ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleri-
yle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik 
verileri özel nitelikli 
kişisel veridir. Bu 
bilgilerden yola çı-
karak VERBİS’e kayıt 
zorunluluğu olan, özel 
nitelikli kişisel veri 
işleyen belli başlı bazı 
işletmeler şu şekilde 
sıralanabilir: 
Hastaneler, tıp merke-
zleri, doktor ve diş 
hekimlerine ait özel 
muayenehaneler, psi-
kologlar, diyetisyenler, 
eczaneler, optisy-
enler, fizyoterapistler, 
zayıflama merkezleri, 
güzellik salonları, 
diyaliz merkezleri, 
laboratuvarlar, spor 
salonları, yaşlı bakım 
evleri, kreşler ve ana-
okulları…
VERBİS’e kayıt 
zorunluluğu olan 
bu işletmelerin hem 
düzgün bir kayıt 
yapabilmesi hem de 
mevcut ve muhtemel 
ihlallere karşı farkın-
dalık geliştirebilmesi 
öncelikle bir envanter 
çıkarması daha sağlıklı 
olacaktır. Böylece 
hangi bilgileri ne 
amaçla ne kadar sürey-
le tuttuğu, bu verileri 
kimlerle paylaştığı, 
nasıl koruduğu, kanuna 
aykırı kişisel veri 
işleyip işlemediği gibi 
temel noktalar saptan-
mış, ona göre bir yol 
haritası çizilmiş olur. 
Anlaşılacağı üzere, 
kişisel veriler son 
derece hassas ve 
titizlikle ele alınması 
gereken bir konudur. 
Bu sebeple, VERBİS’e 
kayıt zorunluluğu olan 
yukarıda sayılan işlet-
melerin, bu konuda 
üzerine düşen her türlü 
sorumluluğu yerine 
getirdiğinden emin 
olması gerekmektedir. 
Aksi halde ciddi para 
cezaları ve tazminat 
talepleriyle karşı 
karşıya kalacaklardır.
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

İŞLETMENİZİ VERBİS’E 
KAYDETTİRMEK İÇİN 

SON GÜN 31 ARALIK… 
CHP İlçe Başkanı 
Tezcan, açıklamasında; 
“Ortaca Belediyesi, bir 
süredir Cumhuriyet 
Mahallesi Tirikler 
Sokakta yaptığı üst 
yapı çalışmalarının 
bir kısmının 
tamamlanamamasının 
nedeni olarak Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’ni 
sorumlu göstererek olayı 
çarpıtmaktadır.
Üstüne üstlük, yol 
üzerine “Bu yolun 
tamamlanabilmesi için, 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin alt yapı 
çalışmasını bitirmesi 
beklenmektedir” yazılı 
pankart asarak işin 
engellendiği algısı 
yaratmaya çalışmaktadır. 
Ortaca Belediyesi’nin 
kendi bünyesindeki Fen 
İşleri Müdürlüğünden 
bilgi almaması, Ortaca 
Belediyesi’nin bu 
pankartını art niyetli 
olduğunu göstermektedir.
Bugün, Sulama Birliği 
Ortaca Şube Temsilcisi 
Serdar İnce ile 
çalışmanın yapılacağı 

yerde yaptığımız 
inceleme ve görüşmede 
pankartta yazılanların 
doğru olmadığını bir kez 
daha görmüş olduk. 
Bu mahalle ile ilgili 
çalışmanın ne aşama 
olduğunu siz değerli 
basınımız aracılığı ile 
kamuoyunun bilgisine 
sunuyoruz.
Cumhuriyet Mahallesi 
Tirikler Sokakta Ortaca 
Belediyesinin üst yapı 
çalışmasına başlamadan 
önce MUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılacak 
olan çalışmaların 
tamamlanması talep 
edilmiştir. Bu talep 
incelenmiş ve sadece 
20 metrelik bir hattın 
yenilenmesi gerektiği 
tespit edilmiştir. 
Revize çalışmasının 
yapılacağı noktada 
Ortaca ovasının sulama 
kanalı bulunduğundan 
çalışmanın yapılması 
sırasında sulama 
suyunun kesilmesi 
zorunluluğu ortaya 
çıktığından Sulama 

Birliği Ortaca Şubesi 
ve Ortaca Fen İşleri 
Müdürlüğü ile 
görüşmeler yapılmıştır. 
Bu görüşmelerde; 
yaz aylarında uzun 
süreli sulama suyunda 
yapılacak kesintinin, 
tarlalardaki mahsullere 
geri dönülemeyecek 
zararlar vereceği bu 
nedenle de Ekim ayı 
içinde söz konusu 
imalatın yapılması 
yönünde ortak görüş 
beyan edilmiştir. Bu 

nedenle, MUSKİ 
Genel Müdürlüğü tüm 
malzeme tedarikini ve 
organizasyonu yapmış 
olmasına rağmen imalatı 
ekim ayına ertelemiştir. 
Bu bilgilerin gerek 
Sulama Birliği Ortaca 
Şube Başkanlığı gerekse 
Ortaca Belediyesi 
Fen İşleri Müdürünce 
onaylanması imkânı 
varken hazırlatılan 
pankartın iyi niyetli 
bir yaklaşım olmadığı 
aşikardır. 

MUSKİ Genel 
Müdürlüğü, sulama 
suyunun kesildiği ve 
kanaldaki suyun tahliyesi 
sağlandığı andan itibaren 
imalatı yapmaya hazırdır. 
Ancak, yağmur sezonu 
başlamadan bu imalatın 
yapılması halinde tarım 
arazilerinde meydana 
gelebilecek zararları 
düşündüğünden 
çalışmaya 
başlamamıştır.” dedi.  
- Cihat Cura

Tezcan; “Ortaca Belediyesi’nin pankartı art niyetli”
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Ortaca Belediyesinin Cumhuriyet Mahallesi Tirikler Sokakta astığı 
pankartla ilgili açıklama yaptı. 

Marmaris, Köyceğiz, 
Bodrum, Menteşe, 
Yatağan, Datça, 
Dalaman, Kavaklıdere ve 
Seydikemer ilçelerinde 
çıkan ve 29 Temmuz 
ile 13 Ağustos tarihleri 
arasında 15 gün 
boyunca yaklaşık 70 
bin hektar ormanlık 
alanın yok olduğu 
yangınla ilgili olarak 
CHP Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay ve 
beraberindeki CHP’liler, 
orman yangınlarının 
tüm yönleriyle 
araştırılması için 
Marmaris Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulundu. 
CHP Muğla Milletvekili 
Burak Erbay, suç 
duyurusunun ardından 
Muğla Milletvekili 
Mürsel Alban, CHP 
Marmaris İlçe Başkanı 
Zekican Balcı ve 
partililerle birlikte 
Marmaris Adliyesi 
önünde açıklamalarda 
bulundu. Muğla’da çıkan 
orman yangınlarındaki 
ihmallerin ortaya 
çıkarılması ve 
sorumluların 
hesap vermesi için 
suç duyurusunda 
bulunduklarını söyleyen 
Erbay, “Yangından önce 
gerekli tedbirler alınsaydı 
ve yangın sırasında 
yeterli müdahale 
yapılsaydı ormanlarımız 
yok olmayacaktı. Yangın 
döneminde siyasi 
kimliklerimizi bir kenara 
bırakarak mücadele 
ettik. Ancak şimdi 
önlem almayanların 

ve gerekli müdahaleyi 
yapmayanların hesap 
verme zamanıdır. 
Bu yangınların 
kapsamlı bir şekilde 
araştırılması için suç 
duyurusunda bulunduk. 
Soruşturmanın kapsamlı 
yürütülmesini talep 
ediyoruz.” dedi.
Muğla’da yaşanan orman 
yangınları ile ilgili olarak 
yangın öncesinde ve 
yangın sırasında gerekli 
ve yeteri tedbirlerin 
alınmadığını söyleyen 
Erbay, şunları kaydetti:
Yangın 10 gün boyunca 
bu şekilde gezdiyse 
burada birilerinin 
sorumluluğu var
Muğla’da yaşanan yangın 
felaketinde maalesef 
yeteri kadar hazırlıklı 
olmadığımızı gördük. 
Bölge insanı olarak, 
Orman Teşkilatı’nın 
olası yangınlara karşı 
hazırlıklı olduğunu, 
gerekli tedbirleri aldığını 
düşünüyorduk. Ancak 
maalesef yeterli hazırlık 
yapılmadığını yaşayarak 
öğrendik. Marmaris’te 
günlerce gezen bir orman 
yangını vardı. Yeterli 
müdahale yapılmadı. Bu 
yangın 10 gün boyunca 
bu şekilde gezdiyse 
burada birilerinin 
sorumluluğu vardır. 
Yangınla mücadele 
için büyük bütçeler 
aktarıldı. Yetişmiş ve 
deneyimli personeller 
olması gerekiyordu. 
Ancak gördük ki aylık, 
geçici personel alınıyor. 
Bu şekilde orman 
yangınlarıyla mücadele 

edilemez. Bunu defalarca 
dile getirdik. Orman 
personeli bölgeyi bilen, 
yetişmiş personellerden 
alınmalıdır. ‘Part time 
ormancılık olmaz’ diye 
geçtiğimiz günlerde 
düzenlediğimiz 
çalıştayda da söyledik. 
İhmaller zinciri söz 
konusu
Yangınla mücadelenin 
en önemli unsurlarında 
bir tanesi yangın 
koridorlarıdır. 
Yangının başka 
alanlara sıçramasını, 
yayılmasını önlemek 
için belli aralıklarla 
yangın koridorları 
açılmalıydı. Yangın 
koridorları açılmamış. 
Yangın esnasında en 
yakın mesafeden su 
ihtiyacının karşılanması 
gerekiyor. Bunun için 
de yangın havuzları 
oluşturulması gerekiyor.  
Muğla’da gördük ki 
gerekli yangın havuzları 
oluşturulmamış. Bu 
nedenle helikopterlerin 
gidip gelme mesafeleri 
çok uzadı. Yangın 
söndürme çalışmalarının 
12.nci, 13’üncü gününde 
Bodrum’da gece çalışan 
helikopterleri gördük. 
Elimizde bu helikopterler 
varsa neden bu 
helikopterler Marmaris’te 
kullanılmadı? Yangın 
koridorları neden 
açılamadı, yangın 
havuzları neden önceden 
hazırlanmadı? Bütün 
bu tedbirsizlikler ve 
ihmaller yangının 
büyümesine ve 
yayılmasına neden 

oldu. Ülkemizde daha 
önce yaşanan orman 
yangınlarında askerimizi 
söndürme çalışmalarında 
görüyorduk. Ancak 
Muğla’daki orman 
yangınlarında 
Mehmetçiğimizi 
sahada göremedik. 
Mehmetçiğimizin 
söndürme 
çalışmalarındaki katkısı 
çok önemli olmasına 
rağmen Mehmetçik 
neden yangın söndürme 
çalışmalarına katılmadı? 
Söndürme çalışmalarına 
katılmak için canla başla 
mücadele eden yöre 
halkı ve gönüllüler neden 
alandan çıkarıldılar? 
Cevaplanması gereken 
birçok soru duruyor 
önümüzde. Bu soruların 
cevapları sorumluların 
ortaya çıkarılması kadar, 
başka yangınlarda 
sorunların tespit edilmesi 
için de büyük önem 
taşımaktadır. 
Savcılarımıza 
güveniyoruz
Bu konuları Meclis 
gündemine de 
taşıyacağız. Gerekli 
takibi Meclis’te de 
yapacağız. Bu konuyla 
ilgili hem araştırma 
önergesi verdim hem de 
Tarım ve Orman Bakanı, 
Milli Savunma Bakanı ve 
İçişleri Bakanı tarafında 
cevaplanması için üç ayrı 
soru önergesi verdim. 
Bu konunun takipçisi 
olmaya devam edeceğiz. 
Bu ihmaller zincirinin 
yargısal boyuta 
taşınması ve sorunluların 
hesap vermesi için 

CHP Marmaris 
İlçe Başkanlığı’mız 
öncülüğünde 
hazırladığımız 
dilekçeyi Marmaris 
Savcılığı’mıza verdik. Bu 
soruşturmanın kapsamlı 
bir şekilde yürütülmesini 
talep ediyoruz. 
Yetkin, konusunda 
uzman, orman 
yangınları konusunda 
çalışma yürütmüş, 
Orman Mühendisliği 
bölümlerinden 
hocalarımızdan ve orman 
mühendislerimizden 
oluşturulacak bir heyetle 
detaylı incelemeler 
yapmalıdır. Bu heyetin, 
bölgemizde hem 
yangın öncesi alınması 
gereken tedbirlerin 
alınıp alınmadığını hem 
de yangın söndürme 
çalışmalarının 
doğru yürütülüp 
yürütülmediğini detaylı 
bir şekilde incelemesi 
gerekiyor. Yangın 
öncesinde yangın 
koridorlarının açılıp 
açılmadığını, yangın 
havuzlarının oluşturulup 
oluşturulmadığı tespit 
etmesi gerekiyor. 
Bu inceleme yarın 
karşılaşabileceğimiz 
yangınlara hazırlık 
için sorunların ve 
sorumluların tespit 
edilmesi ve hazırlıkların 
gerektiği gibi yapılması 
için büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle 
bu soruşturmanın 
geçiştirilmeyeceğini 
umut ediyoruz.  
Savcılarımıza 
güveniyoruz. - Bülten

CHP’li Erbay; “Gerekli tedbirler alınmadı, Muğla alev alev yandı”
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Ortaöğretim Taşıma Kapsamında 47 taşıma güzergâhından 5 Ortaöğretim Okulu ile 1 İmam Hatip 
Ortaokuluna 1021 öğrencinin 64 araçla 143 gün taşınması işi ihalesi 17.09.2021 tarihinde Ortaca 
ilçesinde yayın yapan Güney Ege Gazetesinde ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 26’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar 
verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve ihaleye katılma tarihi ile ilgili düzeltilen maddenin esas alınması 
gerekmektedir.
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 Güzergâhından   
      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  : 15.10.2021 - 10:00
      DÜZELTME İLANI VERİLECEKTİR.
      İHALE TARİHİ 11.10.2021 İKEN ZORUNLU HALLERDEN DOLAYI  
      15.10.2021 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
3- DÜZELTİLEN MADDE:
3.(b) madde: İhale Tarih ve saati: 15.10.2021 – 10:00 şeklinde değiştirilmiştir.

Basın: 1453996Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

DÜZELTME İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Dalaman ve Ortaca 
Ziraat Odası Başkanları, 
üreticiler ile birlikte 
bahçelerde limonları 
inceledi. Yapılan 
açıklamada, artan üretim 
maliyetleri ve düşük fiyat 
nedeni ile narenciye için 
taban fiyat belirlenmesi 
talep edildi. 
Bölgede yıllık 100 
bin ton limon üretimi 
olduğunu aktaran Ortaca 
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü; “Geçen 
sene rekolte düşük 
olmasına rağmen limon 
3 liraya kadar alıcı 
buldu. Bu yıl ise 1 buçuk 
liraya yani maliyetine 
çok az alım var. Bu 
şekilde üreticilerimiz 
önümüzdeki yıllarda 
limon üretiminde çok 
sıkıntıya düşecek. 
Maliyetler çok arttı. 
Limonların çoğu dalında 
kalacak gibi görünüyor.” 

diye konuştu.  
Narenciyede ihracatın 
önemini vurgulayan 
Çöllü; “Tüccarlarda 
ihracat olmadığından 
şikayet ediyor. İhracat 
açılırsa bölgemiz için 
daha hayırlı olacak 
diye umut ediyoruz. 
Mayıs sonu gibi 
sözleşmeler yapılır, bu 
aylarda da kesimler 
hızlı şekilde devam 
ederdi. Bu sene ise daha 
alımı yapılmamış çok 
bahçemiz var. Kesilmesi 
gereken limonlara 
daha dokunulmuyor. 
En fazla Ekime kadar 
hasat edilmesi gerekir. 
Kasım başladığı 
zaman kabuğunu 
bozmaya başlar, dalında 
bekletilirse ihracata 
gelmez. Ortaca’da 70, 
Dalaman’da 30 bin ton 
civarı toplam 100 bin ton 
limon üretimi var.” dedi.  

Dalaman Ziraat Odası 
Başkanı Tevfik Tayfun 
Tuncay, çiftçinin limon 
üretiminde maliyetinin 
işçiliği dahil 1 buçuk 
lirayı bulduğunu söyledi. 
Tarımsal üretimin 
önemine değinen Tuncay; 
“Şuanda çiftçilerimize 
ürün alamı için 1 buçuk 
lira fiyat veriliyor. Bu 
zaten üretim maliyeti, 
çiftçilerimize kar 
kalmıyor. İlaç, gübre, 
mazot ve ilaçlama 
makinaları maliyetleri 
arttı. Geçen sene limon 
2 buçuk, 3 lira arasında 
alıcı buldu. Maliyetlerin 
arttığı bu sene verilen 
fiyatlarla çiftçilerimiz 
üretim yapmamayı 
ve ağaçlarını kesmeyi 
düşünmeye başladı. 
Çiftçilerimiz üretim 
yapmazsa biz aç kalırız. 
Tarımsal üretim en az 
sanayi kadar önemli.” 
şeklinde konuştu.  

“ÜRETİM BAZLI 
DESTEK VE TABAN 

FİYAT”
Üretici için destek 
beklediklerini belirten 
Dalaman Ziraat Odası 
Başkanı Tuncay; 
“Hükümetimizden ve 
Tarım Bakanlığımızdan 
isteğimiz çiftçilerimize 
üretim bazlı destek 
verilmesi ve narenciyede 

taban fiyat belirlenmesi. 
Çiftçilerimizin mağdur 
olmadan ürünlerini 
satabilmelerini ve 
önümüzdeki yıllarda da 
istikrarlı şekilde üretime 
devam edebilmelerini 
istiyoruz. Bu nedenle 
Hükümetimizden ve 
Tarım Bakanlığımızdan 
destek istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.   
“FİYATLAR ÇİFTÇİYİ 

ÜRETİMDEN 
SOĞUTUYOR”

Limon üreticisi Veli 

Kozak ise fiyatların 
çiftçiyi tatmin etmediğini 
dile getirdi.  Üreticinin 
para kazanmadan devam 
etmesinin mümkün 
olmadığını ifade eden 
Kozak, şunları söyledi; 
“Gelecek yıl ilaç, 
gübre bayilerinden 
veresiye alabilirsek 
üretime devam 
edebiliriz. Bu fiyatlar 
üreticiyi üretimden 
soğutuyor. Üreticinin 
para kazanmadan 
devam etmesi söz 

konusu olmayacak. 
Ben ürünümü dört 
dörtlük yetiştirdiğimi 
biliyorum. Üretimin 
masrafını karşıladıktan 
sonra bize biraz para 
kalmasını umut etmiştim 
lakin 1 buçuk lira 
gibi fiyatlar veriliyor. 
Yaptığım masrafı hesap 
ettiğimizde bana hiç 
para kalmıyor. Seneye bu 
işin nasıl devam edeceği 
konusunda düşünceliyiz, 
zor durumdayız. Bizi 
en çok üzen konulardan 

biri de tüccarın buradan 
1 buçuk liraya aldığı 
limonunun markette 
10 liraya satıldığını 
görmek. İki oğlumda 
Avrupa’da hayatlarını 
sürdürüyor. 30 liraya 
limon alıp tüketiyorlar. 
Üretici olmazsa tüccarda 
olmayacak. Yetkililerden 
yardımcı olmalarını 
istiyoruz.”  
- Berkay Göcekli

Narenciye üreticisi destek bekliyor
Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca ve Dalaman’da düşük fiyat nedeni ile limon üreticisi zor günler geçiriyor. Bu yıl 100 
bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği bölgede, ürünün kilogram fiyatı dalında 1 buçuk liraya kadar düştü. 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
belediye personeli ile 
birlikte ilçe genelinde 
çevre temizliğine katıldı. 
Uluslararası Deniz ve 
Kıyı Temizliği Günü 
dolayısıyla Ortaca 
Belediyesi ekipleri, 
İztuzu ve Sarıgerme 
sahilinde çevre temizliği 

yaptı. Ardından Dalyan 
Kanalı’nda belediyeye ait 
‘Kanal Temiz’ teknesi ile 
temizlik yapıldı. 
Belediye personeli ile 
çevre temizliğine katılan 
Başkan Uzundemir, 
doğayı gelecek nesillere 
aktarmanın önemine 
değindi.
Çevre temizliğine, 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Öztürk, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Ersan 
Karakuyu, Temizlik 
İşleri Müdürü Fahrettin 
Külahlı ve belediye 
personeli katıldı. 
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir 
çevre temizliğine katıldı
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