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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
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Alternatif turizm 
icin tanıtım atağı
Köyceğiz, Ortaca, Dalaman 
ilçelerinde, eko turizm odaklı uzun 
mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet 
rotalarının seyahat acentelerine 
tanıtımı yapıldı.
Eko turizm 
potansiyelinin artırılması 
amacıyla seyahat 
acentelerine yönelik 
düzenlenen “Eco Trails 
Seyahat Acenteleri 
Tanıtım Etkinliği” 
kapsamında bölgeye 
gelen 40 kişilik grup 
yürüyüş ve bisiklet 
rotalarını tanıma fırsatı 
buldu. Yürüyüş, bisiklet, 
kano aktivitelerinin yanı 
sıra tekne ve gulet turu 
ile bölge değerlerinin 

tanıtımı yapıldı. 
Proje yürütücüsü Murat 
Demirci, bölgedeki 
bisiklet ve yürüyüş 
rotalarının tanıtımını 
yaptıklarını söyledi. 
Dalyan Turizm Tanıtım 
Sosyal Gelişim ve Eğitim 
Vakfı  (TUSEV) Başkanı 
Başar Koşargelir, 
bölgedeki bisiklet ve 
yürüyüş rotalarını 
acentelere tanıtmayı 
amaçladıklarını 
aktardı. -3

GÜNEYEGE HABER’den
Kaymakam Uçar’a ziyaret
Ortaca’da 1993 
yılından bu yana yayın 
hayatına devam eden 
GÜNEYEGE Haber 
gazetesi yönetimi, bir 

süre önce ilçede göreve 
başlayan Kaymakam 
Meral Uçar’ı makamında 
ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini iletti.-4

Modern ve 
konforlu yaşamın 
alerji yaptığı 
ortaya çıktı 

15’inci 
Uluslararası Çocuk 
Alerji ve Astım 
Kongresi Ortaca’da 
gerçekleştirildi.-2

Nar rekoltesi arttı
Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca’da nar hasadı 
devam ediyor.  Nar rekoltesinin bu yıl yüksek olduğu belirtildi. Nar rekoltesinin yüksek 
olması üreticiyi sevindirdi.

Bu yıl 80 bin ton 
civarında nar üretiminin 
gerçekleştirildiği 
ilçede, ürünün kilogram 
fiyatı dalında 2 ila 
3 liraya kadar çıktı. 
Narın toplanması için 
bahçelerde çalışma 
devam ediyor. Ortaca 
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü, narenciye 
üretimi ve ihracatının 
ülke ekonomisi 
açısından büyük önem 
taşıdığını ifade etti. 
Üreticiler hasat için 
getirilen kasaları alarak 
bahçeye giriyor. -5

“Çocuklardaki 
öksürüğü hafife 

almayın”

Uzmanlardan uyarı: 

Çocuk Alerji ve Astım 
Akademisi Derneği’nin 
Muğla’da düzenlediği 
“15’inci Uluslararası 
Çocuk Alerji ve 
Astım Kongresi”ne 
katılan dünyaca ünlü 
hekimler Türkiye’deki 
her 10 çocuktan biri 
ya da ikisinin astım 
hastası olduğunu ancak 
bu konuda yeterli 
bilinç olmadığı için 
bu durumun hafife 
alındığını belirttiler. -5

Limon 
dalında kaldı
Ege bölgesinin narenciye 
deposu Ortaca’da, limon 
üreticisi zor günler 
geçiriyor. -4

Belediyespor 
kulüp başkanı 

Erem Kaya oldu
Ortaca Belediyespor 
kongresi kulüp 
tesislerinde yapıldı. -6



Kış günlerinde içimizi 
ısıtan ve bizi muhteşem 
kokusu ve tadıyla cezbe-
den bir içecek salep..
Salep bitkisi; yani 
yabani orkideler koruma 
altına alınmış bitkilerdir. 
Salep bitkisi Türki-
ye’de hemen hemen her 
bölgede yetişiyor. Salep 
bitkisinin yumru kökleri 
dövülerek toz haline 
getirilir. Salep tozu  daha 
sonra içecek, dondurma 

ve muhallebi yapımında 
kullanılır.
FAYDALARI
•Sütle hazırlanan 
salep kışın artan 
öksürük,bronşit ve soğuk 
algınlığı gibi sorunlara 
iyi gelir.
•Bağışıklık sisteminiz-
in güçlendirilmesine 
yardımcı olur.
•Sindirim sistemi so-
runlarının giderilmesine 
yardımcı olarak kabı-

zlık,ishal gibi sorunlara 
da iyi gelir.
•Tarçın ile ara öğünler-
inizde tükettiğiniz salep 
kan şekerinizi dengeley-
erek iştahınızı baskılar.
•Canınız çok tatlı isterse 
1 fincan salep içile-
bilir.Salep artan tatlı 
isteğinizi de baskılay-
abilir.
•Süt içemeyen bireyler 
için aroma vermesi 
açısından salep kul-
lanılabilir.
NERDEN TEMİN EDE-
BİLİRİM?
Salep;marketlerden hazır 
olarak alınabileceği gibi 
doğal toz salep olarak 

da aktarlardan satın 
alınabilir.
DİYETTE SALEP 
TÜKETEBİLİR MİY-
İM?
•Marketlerden hazır 
olarak alınan salep 
yüksek kalori içeriği-
yle diyetinizi olumsuz 
etkileyebilir.Doğal 
salepten farklı olması 
yüksek şeker ve nişasta 
içermesidir.1 bardak 
(200 ml) hazır alınan 
salep yaklaşık 190 
kaloridir.1 bardak süt  ve 
1 meyve değişimi yerine 
tercih edilebilir.
•Benim önerim aktar-
lardan doğal salep alıp 

yapmanız. Bu şekilde 
ekstra şeker ve nişasta 
almamış olursunuz.1 
bardak sütün içine 1 çay 
kaşığı koyduktan sonra 
altı kısık bir şekilde 
karıştırarak pişirin.
Sonrada üzerine bolca 
tarçın!Değişik aromalar-
da da(portakal kabuk-
lu,çubuk vanilyalı..)
olarak da yapabilirsiniz.
Tatlı olarak tüketmek 
isterseniz içine ılıdıktan 
sonra 1 tatlı kaşığı bal 
ilave edebilirisiniz.
Unutmayın; diyet 
döneminde temel şart 
porsiyon kontrolü ve 
dengelemeden geçiyor.

KIŞIN VAZGEÇİLMEZ 
İÇECEĞİ:SALEP

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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Aşırı kilo alımı ve 
doğum sonrası karın 
kaslarının birbirinden 
ayrılması durumuna di-
astasis recti denir.Karın 
duvarı,kolajen lifleri 
de dahil olmak üzere 
bağlayıcı ve destekleyi-
ci dokulardan oluşur.
Bu dokular beeğin 
uterusta büyümesi için 
gevşerler. Doğumdan 
sonra,bu işlem tersine 
döner ve kollajen lifleri 
normal halini yeniden 
kazanır.Karın du-
varının iki yarısı daha 
sonra bölünmüş halde 
kalabilir.Bu bir diastaz 
yani ayrım,aralıktır.

Diastasis Recti nasıl 
teşhis edilir?
Sırt üstü uzanın ardın-
dan dizleri bükerek 
ayak tabanınızı yere 
yerleştirin.Baş,boyun 
ve omuzların altına 
ister bir yastık yer-
leştirin ya da beli 
yere iyice bastırarak 
boynu yerden kaldırın.
Parmaklarınızı göbek 
deliğinizin olduğu 
orta hatta avuçiçi 
sizi göstericek şekil-
de yerleştirin.Orta 
hatta oluşan şişkinliğin 
derinliğini ve genişliği-
ni parmaklarınızla 
hissedin. 

Fizyoterapist Eda Akcabel

DİASTASİS 
RECTİ

Zayi
İş yerime ait YE 090651-090651 nolu 1 yaprak, 
VJ 0173101-0173150 nolu 1 adet parakende satış 

fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Sevil Boz - TC.No: 36602007734

ESAS NO: 2020/146 Esas
DAVACI: TURGUT ÖZDEMİR 
VEKİLİ:  Av. SÜMEYRA ŞİNİK
DAVALILAR: 
1-DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dalaman/ MUĞLA
2- HAZİNE - Dalaman/MUĞLA
Davacı Turgut Özdemir davalılar Maliye 
Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
Dalaman Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 
Sayılı TMK’nın 713. Maddesi gereğince açılmış 
tescil davası nedeniyle;  Muğla ili Dalaman ilçesi 
Gürköy  mah.106 ada 1 parsel sayılı taşınmaza 
ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 713/4 maddesi 
gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri 
belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia 
edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize 
başvurmaları gerektiği ilan olunur. 02/11/2021

Basın: 1481989Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

Muğla’da gerçekleştirilen 
ve 3 gün süren kongreden 
sonra değerlendirme 
yapan Çocuk Alerji 
ve Astım Akademisi 
Derneği Başkanı ve 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Haluk Çokuğraş, 
Türkiye’de değişen 
yaşam koşullarının 
çocuklarda alerji ve 
astım hastalıklarını 
arttırdığını söyledi. 
Yaşam koşullarından 
tüketilen gıdalara ve 
içilen sudan alınan 
nefese kadar her konunun 
değerlendirildiği 
kongrede ilginç sonuçlar 
paylaşıldı. Alerjik 
hastalıkların, birisi 
genetik diğeri çevresel 
etkiler olmak üzere 
2 ayağının olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Çokuğraş, çevresel 
etkilerin başında gelen, 

çağdaşlaşma olarak da 
adlandırılan modern ve 
konforlu yaşamın alerjik 
olarak belli sıkıntıları 
beraberinde getirdiğini 
kaydetti. Prof. Dr. Haluk 
Çokuğraş, “Modern 
yaşam içinde yaşamaya 
başlayan dünyamızda, ne 
yediğimiz yiyecekler eski 
yiyecekler ne içtiğimiz 
su ne de soluduğumuz 
hava eskisi gibi. Belki 
daha konforlu ama 
sonuçları ele aldığımızda 
göründüğü kadar sağlıklı 
değil. Bu modern ya da 
çağdaş yaşam biçimi, çok 
muhtemel bizde alerjik 
hastalıkların ortaya 
çıkmasını kolaylaştırıyor. 
Gerçekten böyle bir 
şey var. Şehirlerde 
yaşayanlarda alerjik 
hastalıklar daha fazla 
görülüyor” dedi.
“KÖY ÇOCUKLARI 

DAHA ŞANSLI”
  Verilerin 
değerlendirildiğinde 
köylerde yaşayan 
çocukların şehirlerde 
yaşayan yaşıtlarına göre 
daha şanslı olduğunun 
ortaya çıktığını 
kaydeden Prof. Dr. Haluk 
Çokuğraş, “Örneğin 
çocuk sürekli ahıra 

giriyorsa, kümesten 
tavuğun altından 
yumurtasını alıyorsa, 
aynı evde 4-5 çocuk 
bir arada yaşıyorsa, 
enfeksiyon geçirmeye 
daha müsait bir ortamda 
yaşıyorsa, bu çocuklarda 
alerjik hastalıklar daha 
az oluyor. Modern 
ya da çağdaş yaşam 
koşulları insanlarda 
alerjik hastalık sıklığını 
gerçekten arttırıyor” diye 
konuştu.

“TEMİZLİK 
HASTASI ANNELER 
ÇOCUKLARINI DA 

HASTA EDİYOR”
Kongreye katılan 
hekimlerden Çocuk 
Alerji Astım Uzmanı 
Prof. Dr. Nermin Güler 
de hemcinslerine 
seslenerek, korumacı 
annelerin aşırı hijyen 
takıntısıyla çocuklarını 
nasıl hasta ettiğini 
anlattı. Prof. Dr. Güler, 
bebeklerin dünyaya 
gelir gelmez, doğayla, 
çevreyle iç içe olmasının 
oldukça faydalı olduğunu 
belirterek, “Çocukların 
doğaya ait çeşitli 
alerjenlerle temas etmesi, 
çeşitli mikroplarla temas 
etmesi onun gelişiminde 

yardımcı olur. Bir 
çocuk ne kadar değişik 
mikroplarla karşılaşırsa, 
o kadar zenginleşiyor, 
o kadar bağırsaklarında 
daha farklı mikroplar, 
koruyucu mikroplar 
gelişiyor. Ama tabii 
ki burada, hastalık 
mikroplarına temas 
etmemek şartı ile. 
Doğa mikroplarından 
bahsediyoruz. Hastalık 
mikropları ayrı. Mesela, 
bir avuç toprak alalım 
milyarlarca bakteri var 
ama bunların hiçbiri 
hastalık mikrobu değil. 
Bunlar doğal mikroplar. 
Onlarla bizim temas 
etmemiz bizi geliştirir. 
Bu eksildikçe, evde aşırı 
hijyen oluşturuldukça, 
çok fazla deterjan, çok 
fazla temizlik malzemesi, 
çok fazla mikropsuz 
bir ortam oluşturma 

gayreti olduğu zaman 
da vücut karşılaşması 
gereken doğal uyaranları 
almamış olur ve deride, 
solunum yollarında, 
bağırsaklarında 
kolonize olması gereken 
çok sayıda bakteri 
çeşitliliğine ulaşamaz. 
Aşırı hijyen hiçbir zaman 
iyi değildir. Hijyen tabii 
ki gerekir ama hastalık 
mikropları ayrıdır. 
Doğal olarak 
kazanmamız gereken 
mikrobiyom ayrıdır. 
Bunu da ayırt 
edebilmemiz lazım” 
dedi. Prof. Dr. Güler 
ayrıca, alerjisi olmayan 
çocukların evcil 
hayvanlarla büyümesinde 
ise hem duygusal hem 
de bağışıklık sistemini 
geliştirdiği için bir 
sakınca görmediklerini 
kaydetti. - İHA

Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı  
Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin “Herkes için Alerji” başlığıyla düzenlediği 15’inci Uluslararası 
Çocuk Alerji ve Astım Kongresi Ortaca’da gerçekleştirildi. Çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere dünyanın 
değişik ülkelerinden konunun uzmanı yaklaşık 500 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede ilginç 

sonuçlar ortaya çıktı. Kongre sonrası değerlendirme yapan uzmanlar, modern ve 
konforlu yaşamın alerji yaptığını, aşırı hijyenin de çocuklara zarar verdiğini belirtti.  

Zayi
İş yerime ait A42051-42100 numaralı fatura, 

A 3851-3900 numaralı gider pusulası 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Elvan Duman - TC.No: 63784112574

Edinilen bilgiye göre, 
Fethiye Körfezi kıyısına 
ölü su samurunu görenler 
durumu Fethiye Doğa 
Koruma ve Milli Park 
görevlerine haber verdi. 
Görevlilerle bölgeye 
giden Fethiye Meslek 
Yüksekokulu Çevre 
Koruma Teknolojileri 
Bölümü Öğretim 
Görevlisi Dr. 
Yasin İlemin, hayvan 
üzerinde inceleme yaptı. 
İlemin, su samurunun 
yaklaşık 1 metre 
mesafeden tüfekle ateş 
edilerek öldürüldüğünü 

belirledi. 
Gazetecilere açıklama 
yapan İlemin, ölen su 
samurunun dişi ve genç 
bir birey olunduğunu 
anlattı. Su samurunun 
yivsiz tüfekle yakın 
mesafeden su içinde, 
boynunun solundan 
vurulduğunu tespit 
ettiğini belirten İlemin, 
“Yarası içindeki fişeğe 
ait tapa ve hayvan 
üzerinde yaptığımız 
incelemelerde ölümcül 
yaranın saçmalar sonucu 
açıldığını gördük. 
Fethiye Körfezi içinde 

muhtemelen gece tekne 
ile balık avlayan şahıs 
veya şahıslar tarafından 
gerçekleştiğini 
değerlendiriyorum. Su 
samurları sulak alanlar 
için gösterge türdür. 
Bulunduğu alanın 
kirlenmemiş veya az 
kirlenmiş bir sulak alan 
olduğunu gösterir. Su 
samurları ekosistem 
içinde önemli bir canlı. 
Dengenin korunması ve 
balık popülasyonlarının 
uzun vadede daha güçlü 
olması için gerekli bir 
tür” dedi. - İHA

Tüfekle öldürülmüş su samuru bulundu  
Fethiye ilçesinde, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan su 
samuru, tüfekle öldürülmüş halde bulundu.
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Yüz kızartıcı suç 
kavramı, hem gündelik 
hayatta karşılaşılan 
hem de yasal düzenle-
melerde sıkça değinilen 
bir kavram olup ne 
somut bir tanımı ne de 
ilgili kanunlarda böyle 
bir suç ayrımı vardır. 
Bu yazımızda da ağır 
cezai sonuçları bulunan 
ancak net bir tanımı 
dahi olmayan yüz 
kızartıcı suç kavramının 
tanımını, hangi suçların 
bu kapsama girdiğini 
ele alacağız. 
Suç denildiği zaman ilk 
başta dikkate alınması 
gereken kaynak, 5237 
sayılı Türk Ceza Ka-
nunumuzdur. Kişilerin 
hangi davranışlarının 
suç teşkil ettiği ya da 
bu davranışların ne 
gibi cezalara maruz 
bırakılması gerektiğine 
dair temel dayanak olan 
Türk Ceza Kanun’un-
da yüz kızartıcı suça 
ilişkin bir tanım mevcut 
değildir. Her ne kadar 
Türk Ceza Kanun’un-
da yüz kızartıcı suçla 
ilgili doğrudan bir 
tanım bulunmasa da 
genel itibariyle, ahlaki 
açıdan işlenmesinin 
kabul edilemez olduğu, 
işleyen kişinin işlemiş 
olduğu suç itibariyle 
utanç duymasının 
beklendiği, toplumun 
da ilgili suç ve failine 
tepki göstermesi ve 
suçun faillerinin belli 
görevleri üstlenme-
kten men edilmesi 
gereken suçlar olarak 
tanımlanabilir. Aslında 
ahlaken bakıldığında 
her suç yüz kızartıcı 
kabul edilebilir. Üstelik 
cinsel taciz ve cinsel 
saldırı gibi suçlar da 
yüz kızartıcı suç olarak 
sayılmazken neye 
göre böyle bir ayrım 
yapıldığı da ayrı bir 
tartışma konusudur.
Çeşitli yasal düzenlem-
elerde bahsi geçen yüz 
kızartıcı suç kavramı, 
farklı şekillerde ele 
alınarak o kanunun 
korumak ve oluştur-

mak istediği duruma 
göre düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla, bir 
kanunda yüz kızartıcı 
olarak geçen bir suç, 
başka bir kanunda yüz 
kızartıcı suçlar arasında 
sayılmayabilmektedir. 
Bu bakımdan da yüz 
kızartıcı suç kavramının 
hukuki belirsizliğe 
yol açtığı yönünde 
çeşitli eleştiriler ortaya 
atılmıştır.
Gelen eleştiriler 
kapsamında, daha önce 
Devlet Memurları 
Kanunu, Avukatlık 
Kanunu, Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşa-
virlik Ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu’nda 
da yer alan yüz kızartıcı 
suç kavramları ise 
yeniden düzenlenmiş 
ve hangi suçlardan 
mahkûm olunması 
durumunda memurluk, 
avukatlık, muhasebeci-
lik ve benzeri mesleğe 
girişe engel olacağı açık 
şekilde sayılmıştır. 
Örneğin artık Devlet 
Memurları Kanunu’nun 
48. maddesinde kasten 
işlenen bir suçtan 
dolayı bir yıl veya daha 
fazla süreyle hapis 
cezasına ya da affa 
uğramış olsa bile dev-
letin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahte-
cilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştır-
ma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçları 
memuriyete engel 
suçlardan sayılmıştır. 
Buna rağmen başta 
Anayasa olmak üzere, 
Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu, Milletvekili 
Seçimi Kanunu, Sigort-
acılık Kanunu ve Bank-
acılık Kanununda halen 
daha yüz kızartıcı suç 
kavramına yer verildiği 
görülmektedir.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YÜZ KIZARTICI 
SUÇLAR… 

Eko turizm 
potansiyelinin artırılması 
amacıyla seyahat 
acentelerine yönelik 
düzenlenen “Eco Trails 
Seyahat Acenteleri 
Tanıtım Etkinliği” 
kapsamında bölgeye 
gelen 40 kişilik grup 
yürüyüş ve bisiklet 
rotalarını tanıma fırsatı 
buldu. Yürüyüş, bisiklet, 
kano aktivitelerinin yanı 
sıra tekne ve gulet turu 
ile bölge değerlerinin 
tanıtımı yapıldı. 
Proje yürütücüsü Murat 
Demirci, bölgedeki 
bisiklet ve yürüyüş 
rotalarının tanıtımını 

yaptıklarını söyledi. 
Yürüyüş ve bisiklet 
rotaları projesini 
hazırlarken bölge 
değerlerini ön plana 
çıkardıklarını anlatan 
Demirci, “Rotaları 
eko turizm konusunda 
faaliyette bulunan 
seyahat acentelerine 
tanıtıyoruz. Onlardan 
beklentimiz bu bölgedeki 
rotaları kullanarak paket 
turlar düzenlemeleri, 
bölge değerlerine öncelik 
vermeleri ve bu bölgeye 
katkıda bulunmaları.” 
diye konuştu.
Dalyan Turizm Tanıtım 
Sosyal Gelişim ve Eğitim 

Vakfı  (TUSEV) Başkanı 
Başar Koşargelir, 
bölgedeki bisiklet ve 
yürüyüş rotalarını 
acentelere tanıtmayı 
amaçladıklarını aktardı. 
2022 Nisan’da ise 
uluslararası çapta bir 
tanıtım planladıkları 
bilgisini veren 
Koşargelir; “Dalaman, 
Ortaca, Köyceğiz 
bölgesinin turizm 
anlamında güçlü ve 
zayıf yönleri ile fırsatları 
belirlememiz gerekiyor. 
Bunları belirledikten 
sonra ise attığımız her 
adımı bunun üzerine 
atmamız lazım. Çok 

güzel bir bölgede 
yaşamamıza rağmen ne 
yazık ki güçlü yanımız 
ne, zayıf yanımız ne, 
fırsatlarımız neler 
bunlarla ilgili bir bilgi 
karmaşası var. Amacımız 
tüm paydaşlar ve sektör 
temsilcileri ile eko 
turizm master planı 
çerçevesinde bölgede 
yapılacak yatırımların 
ve turizm modelinin 
belirlenmesi.” dedi.

DALYAN’DA 
EKO TURİZM 

MERKEZ OFİSİ
Dalyan’da belediyenin, 
vakfın ve ticaret odasının 
desteği ile eko turizm 

merkez ofisi açacaklarını 
belirten Koşargelir, 
sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Amacımız Dalyan’a 
gelen misafirlerde 
eko turizm algısını 
yaratmak. Dalış nerede 
yapılır, bisiklet nerede 
sürülür, yürüyüş 
rotaları nerededir. Bu 
konuda hizmetlere nasıl 
erişilebilir. Bölgemizdeki 
bu doğal güzelliklerin 
bilmesini ve İztuzu, 
çamur banyosu 
ekseninden çıkarak, 
farklı güzelliklerinde 
ön plana gelmesini 
istiyoruz.” 
- Berkay Göcekli

Alternatif turizm için tanıtım atağı
Turizme kazandırılan yürüyüş ve bisiklet rotaları seyahat acentelerine tanıtıldı.

Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerinde, eko turizm odaklı uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotalarının 
seyahat acentelerine tanıtımı yapıldı. 

Muğla Valiliği 75. Yıl 
Toplantı salonundaki 
toplantıya Vali Orhan 
Tavlı’nın yanı sıra Dalyan 
Turizm Tanıtım Sosyal 
Gelişim ve Eğitim Vakfı 
(TUSEV) Başkanı Başar 
Koşargelir, Başkan 
Yardımcısı Ertuğrul 
Ercan, Genel Sekreter 
Zuhal Yalçın, Manya 
Medya Danışmanlık Genel 
Müdürü Murat Özbilgi 
ve Güney Ege Kalkınma 
Ajansı Muğla Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü 

Mehmet Sert katıldı.
Dalyan’ın turizmden 
elde ettiği katma değeri 
yükseltmeyi ve bölge 
doğasını koruyarak 
turizme kazandırılmasını 
hedeflediklerini belirten 
TUSEV Başkanı Başar 
Koşargelir, Dünyada 
ve Türkiye’de son 
yıllarda yükselişe geçen 
Sürdürülebilir Turizm 
akımı özellikle de Bisiklet, 
Doğa Yürüyüşü, dalış gibi 
doğa sporlarına olan ilginin 
artmasının dalyan için bir 

fırsat olduğunu söyledi.
Dalyan ve çevresinde 
ekoturizm analizinin 
yapılacağının belirtildiği 
toplantıda Tusev’in 
Dalyan ve çevresinin 
gelişmiş bir ekoturizm 
destinasyonu haline 
gelmesinin turizm vizyonu 
olarak belirlendiğini 
vurgulayarak, Proje 
ile bölge paydaşlarıyla 
işbirliği ve koordinasyonun 
sağlanacağını söyledi.
Muğla’nın nihai turizm 
hedefinin dört mevsim 

turizm olduğunu belirten 
Vali Orhan Tavlı, bölgede 
spor turizminin mutlaka 
daha ileri bir seviyeye 
getirilmesi gerektiğini 
söyleyerek, bölgenin 
özellikle kano, paddle 
boat, yelken, dalış gibi 
su sporlarına başkent 
olması için altyapı 
çalışmalarına başlandığını, 
kazandırılacak tesislerin 
bölge gençlerine su sporları 
eğitimi vermesinin yanında 
spor turizmi için de 
kullanılacağını vurguladı.

Bölgedeki sivil toplum 
kuruluşlarının bölge 
paydaşlarıyla birlikte ortak 
akılla proje geliştirmesinin 
ve projenin geniş katılımlı 
olarak uygulamasını 
önemine değinen Vali 
Orhan Tavlı Hep birlikte 
işbirliği ve koordinasyon 
içinde yürütülecek 
çalışmalarla dört mevsim 
hedefimize ulaşacağız. 
Çalışmalara destek veren, 
emek veren herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
- Cihat Cura

Dalyan’a 
Sürdürülebilir Eko 
Turizm Projesi
Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal 
Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) 
Başkanı Başar Koşargelir ve 
yönetim kurulu üyeleri Vali 
Orhan Tavlı’ya Eko turizm 
projesi hakkında bilgi verdi.
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SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İ ha le Ka yıt Nu ma ra sı  :2021/676180
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :HA VA MEY DAN KO MU TAN LI GI HA VA MEY DAN KO MU TAN LI GI  
     DA LA MAN/ MUĞ LA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2527925258 - 2527925402
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si : b-gungor@hvkk.tsk.tr
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su malın
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :28 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan   
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MALZEME BÖLÜK   
      KOMUTANLIĞI YİYECEK DEPOLARI - DALAMAN/MUĞLA
c) Teslim ta ri hi   : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 OCAK 2022 tarihinde 
     işe başlanacak olup, 30 HAZİRAN 2022 tarihine kadar haftada 
     en az iki sefer olmak üzere Dalaman Hava Meydan Komutanlığı  
      Malzeme Bölük Komutanlığı Yiyecek Depolarına teslimat yapılacaktır.
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Ta ri hi ve sa a ti  :23.11.2021 - 11:00
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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON 
BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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SEBZE VE MEYVE ALIMI
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

MSB BAĞLILARI

Türkiye’nin narenciye 
üretimi ve ihracatında 
önemli yere sahip 
Ortaca’da nar hasadı 
devam ediyor.  Nar 
rekoltesinin bu yıl 
yüksek olduğu belirtildi. 
Nar rekoltesinin 
yüksek olması üreticiyi 
sevindirdi.

Bu yıl 80 bin ton 
civarında nar üretiminin 
gerçekleştirildiği 
ilçede, ürünün kilogram 
fiyatı dalında 2 ila 
3 liraya kadar çıktı. 
Narın toplanması için 
bahçelerde yoğun 
çalışma devam ediyor.
Üreticiler sabah 
saatlerinde hasat için 
getirilen küfe ve kasaları 

alarak ürünleri toplamak 
için bahçeye giriyor. 
Narenciye bahçelerinde 
ağaçlara yaklaştırılan 
büyük merdivenlerle 
titizlikle toplanıp 
küfelere doldurulan 
daha sonra ise kasalara 
boşaltılan ürünler 
ardından tırlara 

yükleniyor. Toplanan 
narenciyenin, ürün 
işleme tesislerinde 
ihracata yönelik 
seçilmesi ve 
paketlenmesi yapılıyor.
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
narenciye üretimi 
ve ihracatının ülke 
ekonomisi açısından 
büyük önem taşıdığını 

ifade etti.  
Nar rekoltesinin bu yıl 
iyi olduğunu söyleyen 
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü; 
“Ortaca’da 80 bin ton nar 
üretimimiz var. Dalaman 
ve Köyceğiz’i de dahil 
ettiğimiz zaman 120 
bin ton civarında nar 
var. Nar rekoltesi iyi. 
Nar sezonu bu sene iyi 
gitti. Kilogram fiyatı 2 
ila 3 lira arasında alıcı 
buluyor. Nar hasadının 
sonuna geliyoruz artık.” 
diye konuştu.  
Bölgede üretilen narın 
Ukrayna, Rusya, balkan 
ülkeleri ve Kuzey Irak’a 
ihracatının yapıldığını 
belirten Çöllü; 
“Nar, meyve olarak 
tüketilmesinden ayrı 
eczacılık ve kozmetikte 
kullanılıyor. Meyve 
suyu olarak kullanılıyor. 
Kabuk ve çekirdek kısmı 
eczacılıkta kullanılıyor. 
Kısa sürede verim 
alınabilen bir ürün. 
Limon yada portakal 7-8 
yılda meyve verirken, 
nar 3 yılda meyve 
veriyor.” dedi.  
- Berkay Göcekli

Nar üretiminde verim 
çiftçiyi sevindirdi

Ortaca ilçesinde, narenciye üretiminde önemli bir yere sahip 
olan narda yüksek rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi. 

Ortaca’da düzenlenen ve 
çoğunluğu Türkiye’den 
olmak üzere dünyanın 
değişik ülkelerinden yaklaşık 
500 hekimin katıldığı kongre 
sonrası çocuklardaki astım 
rahatsızlığını değerlendiren 
Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı 
Ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı öğretim üyesi ve 
Alerji-İmmunoloji ve 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Koray Harmancı, 
ebeveynlerin çocuklardaki 
‘Astım’ belirtilerini yanlış 
bildiğini söyledi. Prof. 
Dr. Harmancı, “Anne-
babalar, nefes darlığı, nefes 
alamama, yoğun bakımda 
yatma, yürümede zorlanma 
gibi bir takım belirtiler 
bekliyor. Oysa astım yaz 
kış çocuklarda görülebilen 

bir hastalık. Kışın özellikle 
nezleyle karıştırıldığı 
için gerekli tedaviye geç 
başlanıyor” dedi.
“HASTALIK YAZIN PEK 

FARK EDİLMİYOR”
Astım hastalığının yazın 
pek fark edilmediğini 
belirten Prof. Dr. Koray 
Harmancı, “Bu hastalık; 
çoğu çocukta yazları gayet 
iyi, kışın özellikle nezle ile 
alakalı bir öksürük atakları, 
hırıltı ataklarının olduğu 
1 hafta içerisinde ilaçlar 
ile geçtiği ama sonrasında 
yine tekrarladığı bir durum 
olarak görülmesine rağmen 
çoğu kişi buna astım olarak 
kabul etmiyor. Bu durumdaki 
çocuklara alerjik bronşit, 
astım başlangıcı, zatürre 
gibi tanılarla gereksiz 
antibiyotikler veriliyor ve 

çocuklarımız doğru-düzgün 
nefes alamıyor” diye konuştu.

“TEKRARLAYAN 
ÖKSÜRÜK VE NEFES 
DARLIĞINI HAFİFE 

ALMAYIN”
 Kongre sonunda anne-
babalara da seslenen Alerji-
İmmunoloji ve Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Koray Harmancı, 
“Tekrarlayan öksürük, hırıltı, 
nefes darlığı’ gibi şikayetler 
sırasında çocuğunuzun genel 
durumunun kötü olmasına 
gerek yok. Çocuğunuz 
oynayabilir, hoplayabilir, 
zıplayabilir, gülebilir, sabah 
okula gidebilir ama akşam 
eve geldiğinde öksürüyorsa, 
balgam atıp çıkaramıyor 
gibiyse, hatta yazları da 
genellikle iyiyse, ‘bu astım 
olabilir’ lütfen deyin. Çünkü 

bazen doktorlarımızda 
astım demeyebiliyorlar” 
diyerek anne-babaların bu 
durumlarda ‘benim çocuğum 
astım mı’ sorusunu akıllarına 
getirmelerini istedi.

“TESTLER DE 
YANILTABİLİYOR”

 5 yaş altı çocuklarda astım 
hastalığına teşhis koymanın 
kolay olduğunu, ancak 
ailelerin yine tomografi 
ve test konusunda ısrarcı 
olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Harmancı, “Aileler 
‘Hocam bir film çekseniz, 
tomografi çekseniz, solunum 
testi yapsanız’ diyor. Hayır 
o kadar kapsamlı testlere de 
gerek yok. Sadece doktora 
anlatacağınız hikaye, artı bir 
takım özellikler ailenizde 
alerjik hastalıklar olması, 
çocuğunuzda eşlik eden diğer 

alerjik hastalıklar olması 
gibi bir takım 
sorgulamalardan sonra, 
doktorun aklına zaten astım 
hastalığı tanısı gelecektir. 
Astım hastalığı tanısında 
alerji testi şart değildir. 
Bazı çocuklarda özellikle 
5 yaş altı çocuklarda alerji 
testlerinde hiçbir şey 
çıkmayabiliyor. O yüzden 
‘testlerde bir şey çıkmadı, 
sizin çocuğunuz astım değil’ 
demiyoruz” ifadelerini 
kullanarak, 
neşesi iyi olsa bile grip-nezle 
gibi enfeksiyonlarından 
sonra, diğer çocuklardan 
farklı olarak uzun süreli 
öksürük nöbetleri geçiren 
çocukların aslında astım 
hastası olduğunu ancak 
bunun pek bilinmediğini 
kaydetti. -İHA

Uzmanlardan uyarı: 
“Çocuklardaki 
öksürüğü hafife 
almayın”
Çocuk Alerji ve Astım 
Akademisi Derneği’nin 
Muğla’da düzenlediği 
“15’inci Uluslararası 
Çocuk Alerji ve Astım 
Kongresi”ne katılan 
dünyaca ünlü hekimler 
Türkiye’deki her 10 çocuktan 
biri ya da ikisinin astım 
hastası olduğunu ancak 
bu konuda yeterli bilinç 
olmadığı için bu durumun 
hafife alındığını belirttiler. 
Çocuklarda öksürüğün 
hafife alınmamasını isteyen 
uzmanlar, astım teşhisinde 
testlerin de yanıltabildiğini 
ifade ettiler.  

Zihin işgalinden kurtul-
malıyız..
Zihinlerimizin işgal 
altında olması, bizi bir-
birimizden uzaklaştırıyor 
ve ÖTEKİLEŞTİRİ-
YOR..Milletimizin 
ötekileşmeye değil 
BİRLİK ve BERA-
BERLİK içerisinde 
KUCAKLAŞMAYA 
İHTİYACI VAR..TÜRK 
MİLLETİNİN SIRRI 
“BİR OLMAKTIR.” 
Tarih boyunca BİR-
LİK sağlandığı zaman 
Türk milleti büyük işler 
başarmış, tarihe iz bırak-
acak büyük medeniyetler 
kurmuş ve  İNSANLIĞA  
BÜYÜK HİZMETLER 
yapmıştır. BİR OLMAK 
TÜRK MİLLETİNİN 
KARAKTERİ ve KA-
DERİDİR..
Kürt , Laz, Çerkez 
, Arnavut, Boşnak, 
Pomak vs… BENİM 
SOYDAŞIMDIR.. KAN 
KARDEŞİMDİR..
Alevi ve Sünni benim  
MÜSLÜMAN  DİN 
KARDEŞİMDİR..
ZİHNİMİZ İŞGAL 
ALTINDA OLUNCA  
“ bu soydaşlığı ve din 
kardeşliğini bir türlü 
göremiyoruz.”  Birbirim-
izi ÖTEKİLEŞTİRİP, 
DÜŞMAN İLAN 
EDİYORUZ.. Bu tamda  
milletimizin düşman-
larının arzu ettiği durum, 
birbirimize  düşman 
olmamız değil mi..? 
Çünkü; biz birbirimizle 
uğraşmaktan onların 
DÜŞMANLIĞINI ve 
HAİNLİKLERİNİ 
GÖREMİYORUZ.  
Zihin İşgalinden kurtu-
lup, partizanlıklardan 
uzaklaşsak, ÜLKE-
MİZİN ETRAFININ 
KUŞATILDIĞINI, 
namluların ülkemize 
çevrili olduğunu, SINIR-
LARIMIZIN ATEŞTEN 
ÇEMBER OLDUĞUNU 
GÖRÜRDÜK ve tedbir 
için kol kola, omuz 
omuza BİRLİK içinde 
olur ve KALPLERİM-
İZ ,VATANIMIZ İÇİN  
BİR ATARDI.. GEÇ  
KALMADIK. Zararın 
neresinden dönersek 
kardır. DEVLETE ve 
MİLLETE EN BÜYÜK 
HİZMET MİLLİ 
BİRLİĞE HİZMET 
ETMEKTİR..
Demokrasiler de İKTİ-
DAR ve MUHALEFET 
vardır. HİZMET YARIŞI 
demokrasinin gereğidir. 
Farklı görüşlere sa-
hip olmak DÜŞMAN 
OLMAK DEMEK 
DEĞİLDİR. Milletin 
mutluluğu için farklı 
reçetelerin uygulanıyor 
olması , farklı partilere 
kendimizi yakın hisset-
memiz ve reçetelerini 
benimsemiş olmamız 
BİZİM GİBİ DÜŞÜN-

MEYENLERE “ 
DÜŞMAN OLMAMIZI 
GEREKTİRMEZ.” Yeter 
ki tüm partiler Devlete 
sadık, bayrağa saygılı ve 
milletimize hizmetkar 
olmayı benimsesin. İşte 
o zaman kimin iktidar 
olduğu önemli olmaz 
ve bu millet, bu çizgide 
siyaset yapanları BAŞ 
TACI yapar…
DEVLET  ve 
HÜKÜMET kavram-
larını KARIŞTIR-
MAMAK LAZIM.  
Hükümete karşı olu-
nabilir ama DEVLET 
KARŞITLIĞI “İHANET 
“ OLUR..  Hükümet 
karşıtlığı  yeter ki 
DEVLET KARŞITLIĞI-
NA DÖNÜŞMESİN. 
Böylesine hassas bir 
konu ve HEPİMİZ BU 
İNCE AYRINTIYA 
ÇOK DİKKAT ETMELİ 
ve ÖZENLİ DAVRAN-
MALIYIZ..  Bu VATAN, 
bu  DEVLET, bu 
BAYRAK HEPİMİZ-
İNDİR. TEK BİR PAR-
TİYE AİT DEĞİLDİR. 
BİR TEHLİKE ANIN-
DA HÜKÜMETTE 
KİMİN GÖREV AL-
DIĞININ ÖNEMİ YOK 
OLUR. HEPİMİZ BİR 
OLURUZ.
ZİHNİ  UYANIŞ 
;  ZİHİN İŞGALİN-
DEN  BİZİ KURTA-
RACAKTIR.  ZİHİN 
İŞGALİNDEN KUR-
TULMAK ise bizim 
MİLLİ BİLİNCİMİZİ  
bize kazandıracaktır. 
BİLİNÇ SEVİYEMİZİN 
YÜKSELMESİ, bize 
BAŞARIYI GETİ-
RECEKTİR.. Tarihin 
her döneminde TÜRK 
MİLLETİNİ YOK 
ETMEK İSTEYEN 
DÜŞMANLAR,  hep var 
olmuştur.. Yine böyle bir 
dönemdeyiz. Askeri  ve 
ekonomik saldırı altın-
dayız BEŞİNCİ KOL 
FAALİYETLERİ ile 
KAOS ve KARGAŞA 
yaratılmaya çalışılıyor… 
ve BİZİM, BİZDEN 
BAŞKA “ KİMSEMİZ 
YOK.”  Birbirimizi KU-
CAKLAYALIM.. BİR 
OLALIM, İRİ OLALIM 
ve DİRİ OLALIM..
Tarihi günlerden 
geçiyoruz. Yeni Dün-
ya Düzeni kuruluyor. 
Masada güçlü ol-
manın yolu BEDEL 
ÖDEMEKTİR. Bizi 
YOK ETMEK İSTEY-
ENLERE karşı Milletçe 
birlik ve beraberliğimizi 
gösterip, DEVLE-
TİMİZ, VATANIMIZ 
ve MİLLETİMİZ İÇİN 
BEDEL ÖDEMEYE 
HAZIR OLDUĞU-
MUZU GÖSTERMEK 
ZORUNDAYIZ. Allah 
bu zor günlerde mille-
timizin ve tüm insanlığın 
yardımcısı olsun.. 

Sezgin Yıldırım

AYNI BAHÇENİN RENKLERİYİZ
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Atatürk ve silah arkadaşlarına 
minnet ve saygılarımızla

EKİM 
CUMHURİYET  
BAYRAMIMIZ 

Kutlu Olsun

DOKTOB Yönetm Kurulu Adına Başkan 

Yücel Okutur

Türkiye’nin narenciye 
üretimi ve ihracatında 
önemli yere sahip 
Ortaca’da limon 
üreticisi zor günler 
geçiriyor. Bu yıl 100 
bin ton civarında 
limon üretiminin 
gerçekleştirildiği 
bölgede, ürünün 
kilogram fiyatı dalında 
80 kuruş ila 1 liraya 
kadar düştü.
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
bölgede yaklaşık 20 bin 
dekarlık alanda limon 
üretimi yapıldığını 
söyledi. 
Limon üreticisinin 
özellikle son yıllarda 
önemli sıkıntılar 
yaşadığını dile getiren 
Çöllü; “Limon üreticisi 
maalesef salgın süreci 
ile birlikte zor günler 
geçiriyor. Rusya’nın 
limon almaması 
ihracatı etkiledi. Bu yıl 
limon dalında kaldı. 
Maliyet 1 buçuk lirayı 
geçmesine rağmen 80 
kuruşa limon alan yok.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. 
Bölgede ağırlıklı 

olarak enterdonat 
limon yetiştirildiğini 
aktaran oda başkanı 
Çöllü, “Limonda 
alternatif pazarlar 
bularak ihracatın önünü 
açmalıyız. 100 bin tona 
yakın enterdonat limon 
üretiminin yapıldığı 
bölgede 2 yıldır çiftçi 
maalesef zarar ediyor. 
Yetkililerin çözüm 
bulması ve üreticinin 
mağduriyetinin 
giderilmesi gerekiyor. 
Çiftçi üretemez hale 
gelmeden gerekli 
adımlar atılmalı. Girdi 
maliyetleri düşürülmeli, 
desteklemeler 
çoğaltılmalı. 
Kooperatiflere 
büyükşehir hallerinden 
ücret alınmadan yer 
verilmeli. Bu ayın 
sonuna kadar limonlar 
dalında kalırsa çöpe 
gider.” dedi. 
Çöllü, limonun 
bahçeden üreticiye 
ulaşması aşamasında 
paketleme, işçilik, 
ulaşım ve çeşitli girdi 
maliyetleri olduğunu da 
vurguladı. 
- Cihat Cura

Ortaca’da limon 
dalında kaldı

Ege bölgesinin narenciye deposu 
Ortaca’da, limon üreticisi zor günler 
geçiriyor. 

ESAS NO: 2007/158 Esas
ASİL DOSYA DAVACISI: ALİ KİRTİK 
VEKİLİ:  Av. SİNAN KARAÇELİK
ASIL DOSYA DAVALILARI: 
1- MALİYE HAZİNESİ 
2- FEVZİYE KÖYÜ MUHTARLIĞI 
3-MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRLEŞEN DOSYA DAVACISI: 
MALİYE HAZİNESİ  
BİRLEŞEN DOSYA DAVALISI: 
ORTACA BELEDİYESİ
Asıl dosya Davacı Ali Kirtik davalılar Maliye 
Hazinesi,dahili davalı Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Ortaca Belediye 
Başkanlığı, birleşen dosya davacı Maliye 
Hazinesi, birleşen dosya davalı Ortaca Belediye 
Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK’nın 
713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası 
nedeniyle;  Muğla,Ortaca, Fevziye doğusu 
Duraili Kirtik tapulu zeytinlik,batısı Muammer 
Çevik tapulu zeytinlik, kuzeyi Turgut Sütcü 
tapulu zeytinlik, güneyi Hüseyin Kirtik tapusuz 
zeytinlik ile çevrili yerde bulunan taşınmaza 
ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 713/4 maddesi 
gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri 
belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia 
edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize 
başvurmaları gerektiği ilan olunur. 03/11/2021

Basın: 1482901Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

Ortaca’da 1993 
yılından bu yana yayın 
hayatına devam eden 
GÜNEYEGE Haber 
gazetesi yönetimi, bir 
süre önce ilçede göreve 
başlayan Kaymakam 
Meral Uçar’ı makamında 
ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini iletti.
 Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Kaymakam Uçar, gazete 
çalışmaları hakkında 
bilgiler aldı ve yayın 
hayatında başarılar 
diledi. 
Kaymakam Meral Uçar 

kimdir?
Meral Uçar, 1977’de 
Trabzon’da doğdu, aslen 
Kütahyalı olan Uçar, 
ilköğretimini babasının 
Emniyet mensubu 
olması nedeniyle çeşitli 
illerde tamamlamasının 
ardından, Çankaya 
Anıttepe Lisesi’nden 
mezun oldu. Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bölümler Fakültesi 
Maliye bölümündeki 4 

yıllık lisans eğitimini 3 
yılda tamamladı.
2006 yılında İçişleri 
Bakanlığı’nın açmış 
olduğu Kaymakam 
Adaylığı sınavını 
kazanarak 93.dönem 
Afyonkarahisar 
Kaymakam Adayı 
olarak idarecilik 
hayatına başladı. 
Sırasıyla Denizli’de 
teftiş stajı, Ankara 
Gölbaşı İlçesi’nde 
kaymakam refikliği ve 
Eskişehir Alpu İlçesi’nde 
vekalet görevinde 
bulunmasının ardından 
İngiltere’de University of 
Leicester’da bir yıl süre 
ile dil eğitimi aldı.
93. dönem kaymakamı 
olarak Kastamonu 

Azdavay İlçesine 
atandı. 2011-2013 yılları 
arasında Kilis Elbeyli 
İlçesi Kaymakamlığı, 
2013-2014 yılları 
arasında Gümüşhane 
Vali Yardımcılığı, 
2014-2016 yılları 
arasında Şanlıurfa 
Vali Yardımcılığı, 
2016-2020 yılları 
arasında Van Tuşba 
İlçesi Kaymakamlığı, 
2020-2021 yılları arası 
Van Vali Yardımcılığı 
görevlerini yürüttü. Son 
olarak Cumhurbaşkanlığı 
Atama Kararı ile Ortaca 
Kaymakamı olarak 
atanan Meral Uçar, Eylül 
2021’de ilçemizdeki 
görevine başladı. 
- Cihat Cura

Gazetemizden Kaymakam Meral Uçar’a ziyaret
GÜNEYEGE Haber gazetesi yönetimi, Ortaca Kaymakamı Meral 
Uçar’ı ziyaret etti.
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UNUTMADIK

UNUTMAYACAGIZ
Muhammet KARAKUŞ
Dalaman Belediye Başkanı

/dalamanbelediyesi

Erem Kaya 
başkanlığında oluşan 
yönetim kurulunda, 
Tarık Özalp, Sadık 
Çengel, Özkan Kalkan, 
Berna Erdem, Samet 
Aslan, Burak Kaçar, 
Tolga Ekin ve Yunus 
Tepe yer aldı. 
Kulüp yönetiminin 
oluşmasının ardından 
Muğla Süper Amatör 
Lig’in ilk haftasında 
7 Kasım Pazar 
günü oynanacak 
Dalyanspor maçı için 
hazırlıklar başladı. 
Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı Teknik 
Direktörlüğüne Levent 
Şenol getirildi. Şenol’un 
yardımcılığını ise Ali 
Tayfur Kaya yapacak. 
Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı, Muğla 
Süper Amatör Lig’in ilk 
haftasında Dalyanspor ile 
deplasmanda oynayacak. 
Ligin ikinci haftasında 
da evinde Marmaris 
Gençlikspor’u konuk 
edecek. 

Kulüp Başkanı 
Erem Kaya, göreve 
gelmelerinin ardından 
yaptığı açıklamada, 
“Öncelikle bizleri bu 
göreve layık gören 
Belediye Başkanım 
Alim Uzundemir’e, 
bu ateşi yakmaya 
başladığım andan 
itibaren biran olsun 
desteğini esirgemeyen 
aileme, arkadaşlarıma, 
dostlarıma ve 
ağabeylerime sonsuz 
teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ortaca 
Belediyespor’u sahipsiz 
bırakamamak için 
çıktığımız bu yolda 
elini taşın altına 
sokmaktan korkmayan, 
çekinmeyen ve bu zorlu 
görevde yönetimimizde 
yer alan hocalarıma, 
ağabeylerime, 
arkadaşlarıma ve ayrıca 
Berna hanıma teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Kulüp için çalışan eski 
dönemlerdeki başkanlara 
ve yöneticilere de 

yaptıkları hizmetler için 
teşekkür ettiğini dile 
getiren Kaya; “Ortaca 
Belediyespor Kulübü 
artık sporun her dalında 
bir proje ve altyapı 
kulübüdür. Geleceğin 
sporcularını yetiştirmek, 
daha iyi yerlere 
getirmek için canla ve 
başla çalışacağımızdan 
kimsenin şüphesi 
olmasın. Kulübümüz 
artık birlikteliğin 
ve beraberliğin 
kulübüdür. Hep birlikte 
başaracağız. Hep birlikte 
yeniden başlıyoruz. 
Allah utandırmasın.” 
ifadelerini kullandı.    
Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı’nın 
olduğu Muğla Süper 
Amatör Lig B Grubunda; 
Seydikemerspor,  
Dalaman Belediyespor, 
Dalyanspor, Menteşe 
Yerküpespor ve 
Marmaris Gençlikspor 
ye alıyor.
 - Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor Kulüp 
başkanı Erem Kaya oldu

Ortaca Belediyespor kongresi kulüp tesislerinde yapıldı. Kongrede başkanlığa Ortaca’nın tanınmış 
iş insanlarından Erem Kaya seçildi. 

Ortaca Belediyespor’da 
yeni sezon hazırlıkları 
tüm hızıyla sürüyor. 
Muğla Süper Amatör 
Lig’de mücadele edecek 
Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı’nda yeni 
yönetimin oluşması ile 
transfer ve sezon hazırlık 
çalışmaları hız kazandı. 
Ortaca Belediyespor 
Başkanı Erem Kaya, 
takımın altyapısından 
yetişen ve uzun yıllar 
kaptanlık yaptıktan 
sonra geçen sezon 
futbolu bırakan 
Semihcan Aslan’ın 
takıma geri döndüğünü 
duyurdu. 
Başkan Erem Kaya, 
“Büyük Ortaca 
Belediyespor taraftarı 
bugünün tarihini bir 
yere not alın. Uzun yıllar 
formamızı alnının akı 
ile terleten kaptanımız 
Semihcan Aslan bu zorlu 
süreçte elini taşın altına 
koydu. Bıraktığı futbola 
Ortaca Belediyespor 
forması ile geri döndü. 
Ayrıca, genç oyunculara 
örnek olacak şekilde 
evladı hastanede tedavi 
altında iken takıma 
ağabeylik yapmak 

için tesislere geldi ve 
antrenmana katıldı. 
Tarih bu fedakarlıkları 
unutmaz.” dedi.
Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı oyuncusu 
Semihcan Aslan ise 
futbola başladığı ve 
uzun yıllar görev yaptığı 
Ortaca Belediyespor için 
her zaman elini taşın 
altına koymaya hazır 
olduğunu söyledi. 

BAL’DA 
155 MAÇTA 14 GOL

Futbola Ortaca 
Belediyespor 
altyapısında başlayan 
Semihcan Aslan, 
2004’te Muğlaspor’a 
transfer oldu. 2011-
2012 sezonundan 
yeniden Ortaca forması 
giymeye başlayan 
Aslan, 2015-2016 
sezonuna kadar siyah-
beyazlı kulüpte oynadı. 
2016-2017 sezonuna 
Kuşadasıspor’da 
başlayan Aslan, devre 
arasında yeniden 
Ortaca’ya döndü. Sağ 
bek, sağ ve sol kanatta 
forma giyen Semihcan 
Aslan BAL Ligi’nde 115 
maçta 14 gol kaydetti. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
için futbola geri döndü


