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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

YENİLEME KA-
DASTROSUNDAN 
SONRA TAŞINMAZ

3’te

6’da

BOYUN FITIĞI
(SERVİKAL DİSK 

HERNİSİ)

2’de

BAŞKAN UZUNDEMİR BELEDİYENİN 2 YILLIK İCRAATLARINI PAYLAŞTI 8-9

‘Göcek tünelinden geçiş ücreti alınmasın’
Göcek Tüneli’nin  geçiş ücreti CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin ve Burak Erbay, 
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, CHP Köyceğiz 
İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Fethiye İlçe  Başkanı Mehmet Demir, partililer ve vatandaşların 
katılımıyla Göcek Tüneli girişinde protesto edildi.

CHP İlçe Başkanı Evren 
Tezcan; “Yap-işlet-devret 
modeliyle yapılan Göcek 
tünelinde geçiş ücreti 
alınmasına yönelik 
vatandaşlarımızdan 
gelen tepkileri 
gündeme getiriyoruz. 
Milletvekillerimiz 
de mecliste sık sık 
gündeme getirmekteler. 

İlimizi ziyarete gelen 
CHP Genel Başkan 
Yardımcımız Ali Öztunç 
beye konu hakkında 
gerekli bilgiler verildi.” 
dedi. Tezcan, Göcek 
Tünelinden geçiş ücreti 
alınmaması gerektiğini 
bir kez daha dile 
getirdiklerini 
söyledi. -4

Başkan Uzundemir’den 
23 Nisan mesajı

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla kutlama 
mesajı yayınladı. 
Başkan Uzundemir 
mesajında; “Ecdadımız 
o gün, “Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız 
milletindir” şiarıyla 

kenetlenmiş ve 
bağımsızlığından ödün 
vermeden çıktığı ve 
büyük mücadeleler 
verdiği bu yolda, 
bağımsızlığını tesis 
etmeyi başarmış; milli 
iradenin tecelligâhı 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni de açarak 
tüm dünyaya ilan 
etmiştir.” -3

“Ben bu koltukta oturduğum 
sürece rantçılara geçit yok”

BAŞKAN KARAKUŞ VE EKİBİNDEN SERT TEPKİ: 

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Ertuğrul ve 
Meclis üyesi Kemal 
İlhan ile birlikte yaptığı 

basın açıklamasında, son 
dönemde sosyal medya 
üzerinden spekülasyon 
yaratmaya çalışan 
çevreler olduğunu 
söyledi. Başkan 
Karakuş, kendisi 

ve ekibine yönelik 
paylaşımlara tepki 
göstererek; “Ben bu 
koltukta oturduğum 
sürece rantçılara 
geçit yok.” dedi.
-6

Engelli otoparkına park eden araçlara ceza
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Trafik Denetleme 
Büro Amirliği engelli 
vatandaşların araçları 
için ayrılmış park 
yerlerine aracını 

park edenlere cezai 
işlem uyguladı. 
Trafik Denetleme 
Büro Amirliği 
ekipleri engelliler için 
ayrılmış bölgelere 
park eden araç 

sahiplerine araçlarını 
kaldırmaları 
yönünde uyarı yaptı, 
araçlarının yanına 
gelmeyip çekilmeyen 
araçlar çekici yardımı 
ile otoparka çekildi. -2

Bisikletçiler 
Ortaca’dan geçti

Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu 
Ortaca’dan geçti. -12

Tezcan: “Şehitlerimizi 
minnet ve şükranla anıyoruz”
Cumhuriyet Halk 
Partisi Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
14-20 Nisan Şehitler 

Haftası dolayısıyla 
ilçedeki şehitlikleri ve 
şehit yakınlarını ziyaret 
etti. -5

Ortaca’da KADES tanıtıldı, 
vatandaşlara maske dağıtıldı

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Aile İçi 
ve Kadına Karşı 
Şiddetle Mücadele 

Büro Amirliği KADES 
uygulaması tanıtıldı, 
vatandaşlara maske 
dağıtıldı. -2

Dalaman Ovası 
sulaması meclis 

gündeminde

CHP Muğla 
Milletvekili Süleyman 
Girgin Dalaman, 
Ortaca ve Köyceğiz 
ilçelerinde toplam 
121.240 dekar tarım 
arazisinin cazibe ile 
sulanacağı “Dalaman 
Ovası Sulama Projesi” 
ni yazılı soru önergesi 
ile Tarım ve Orman 
Bakanı Ekrem 
Pakdemirli’ye sordu. 
-4



Zayi 
İş yerime ait seri A 69151-69250 arası 2 cilt 

fatura, seri A 6401-6450 arası 1 cilt fatura, seri 
A 5051-5100 arası 1 cilt gider pusulası, seri A 
3801-3850 arası 1 cilt gider pusulası, seri A 
40951-41050 arası 2 cilt perakende satış fişi 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Nefaret Tura Doğu Tc. No: 28681994388
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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. 

YIL: 27 SAYI: 3761 23 NİSAN 2021 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Ramazan döneminde 
uzun süren açlık ve su-
suzluk metabolizmanızın 
yavaşlamasına neden 
olur. Bunun sonucunda  
bu dönemde kabızlık 
şikayetleriniz artabilir. 
Bu şikayetlerinizi azalta-
cak beslenme önerilerim 
sizlerle…
1.İftar Öğününüzü Yavaş 
ve Uygun Porsiyonda 
Tüketmeye Çalışın: 
Uzun süre aç kalmanız 
sizi iftarda hızlı ve çok 
yemek yeme davranışı-
na itebilir. Bu durum 
metabolizma dengenizin 
bozulmasına, sindirim 
sistemi problemlerine 
yol açar. Kabızlık şikay-
etleriniz artar. İftara su 

ve hurma ile başlayın. 
Ardından ılık bir çorba 
içip biraz mola verin. 
Sonra ana yemeğinizi de 
yavaş ve iyice çiğneyer-
ek tüketin. 
2.Su Tüketiminize Özen 
Gösterin: Ramazan 
döneminde su tüketim 
süreniz azalıyor. Bu da 
metabolizma hızınızı 
azaltıyor. Bu yüzden me-
tabolizmanızın düzgün 
çalışıp kabızlık şikay-
etlerinizin azalması için 
iftar ve sahur aralığında 
en az 2.5-3 litre su içm-
eye çalışın.
3.Ramazan Pidesi 
Tüketimini Abartmayın: 
Ramazanın olmazsa 
olmazlarından biri ra-

mazan pidesi. Bu süreçte 
tam tahıllı ekmek, esmer 
ekmek nerdeyse hiç 
tüketilmiyor. Kabızlık 
şikayetlerinizin azal-
ması için lif zengini 
tam tahıllı ekmek daha 
iyi bir seçim olacaktır. 
Pideyi de 1 dilim ekmek 
hakkınız yerine avuç içi 
kadar haftada birkaç gün 
tercih edebilirsiniz.
4.Ramazan Sofranız-
da Probiyotiklere Yer 
Açın: Probiyotikler 
bağırsak sağlığınızı 
koruyarak sindirim 
sisteminizin düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Hem sahur hem de iftar 
öğünlerinize ev yoğurdu, 
kefir gibi besinleri ekle-
yin. Gerekli durumlarda 
uzmana danışarak kapsül 
ya da saşe şeklinde 
probiyotik takviyesi 
alabilirsiniz.
5.Ramazanda da Biraz 

Hareketlenin: Biraz 
fiziksel aktivite de bağır-
saklarınızın çalışması-
na olumlu etki sağlar. 
Fakat oruç tuttuğunuz 
zaman aralığında fiziksel 
aktiviteyi önermiyorum. 
İftardan 1.5-2 saat sonra 
evde egzersiz yapabilir-
siniz.
6.Meyve ve Sebzelere 
Sofranızda Yer Açın: 
Meyve ve sebzeler lif 
içerikleriyle bağırsak-
larınızın çalışmasına 
yardımcı olur. Bu 
yüzden iftar öğünlerinde 
mutlaka ana yemeğin 
yanında bol salata 
tüketmeye çalışın. Sebze 
yemeklerini tüketmeyi 
ihmal etmeyin. İftar-
dan sonraki ara öğünde 
uygun porsiyonlarda 
meyve tüketmeye 
çalışın.
7.Kuru Meyve Tüket-
meye Çalışın: Kuru 

meyveler de yüksek 
lif içerikleriyle bağır-
saklarınızın çalışması-
na yardımcı olur. Bu 
yüzden sahura başlama-
dan önce ılık suyla kuru 
kayısı, hurma ya da kuru 
erik tüketmek, orucu 
hurma ve suyla açmak 
kabızlık şikayetlerinizin 
azalmasına yardımcı 
olur.
8.Tam Tahıllı Besinleri 
ve Kuru baklagilleri 
Sofranıza Ekleyin: Posa 
açısından zengin kuru 
fasülye, nohut, bar-
bunya. mercimek gibi 
kuru baklagilleri iftar 
öğününüzde tüketmeye 
çalışın. Aynı zamanda 
pirinç yerine bulgur, tam 
tahıllı makarna, yulaf 
gibi tam tahıllı besinleri 
de sofranıza ekleyin.
Sağlıklı ve huzurlu 
günlere..

RAMAZAN DÖNEMİNDE ARTAN 
KABIZLIK ŞİKEYETLERİNİ AZAL-
TACAK BESLENME ÖNERİLERİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Boyun fıtığı nasıl 
gelişiyor?Omurganın 
boyun kısmı,boyun 
omuru olarak ad-
landırılan yedi adet 
kemikten oluşur.
Omurların arasında 
da,boynun hareketler-
ini sağlayan ‘diskler’ 
yer alıyor. Sağlıklı 
bir disk omurgada 
tıpkı araba amortisörü 
gibi şok emici olarak 
çalışır.Disklerimiz 
omurgayı yer çeki-
mine karşı itme,çek-
me,atlama gibi güçlü 
hareketlerden korur.
Diskler içerdiği su 
ve kollojen yapısı 
sayesinde omur-
ga,yani kemiklerin 
üzerine binen yükü 
azaltıyor.Yaş ilerle-
dikçe veya genç hasta-
larda boyun yeterince 
korunmadığı için,disk 
dokusu suyunu 
kaybedip daha sert 
hale geliyor.Vücudun 
yükünü taşıyan bu 
disk dokusu bozularak 
‘boyun fıtığı’ hastalığı 
başlıyor.
Peki boyun fıtığı belir-
tileri nelerdir?Boyun 
fıtığının belirtileri 
yerine hastalığın 
süresine ve ciddiye-
tine bağlı değişkenlik 
gösterebilir.En sık 

karşılaşılan boyun 
fıtığı belirtileri ise 
şöyledir;tek taraflı,ko-
la doğru yayılan bir 
ağrı,parmak uçlarına 
kadar yayılan ve 
uyuşma ile seyreden 
ağrı.Ağrı ile birlikte 
yayıldığı kolda kuvvet 
kaybı.Ele alınan 
cisimleri düşürmek 
gibi birçok sikayet 
verebilir.
Neden oluşur boyun 
fıtığı?Boyun fıtığının 
oluşması pek çok 
faktöre bağlı olarak 
gelişmektedir.Ani 
hareketlerin etkisi 
büyüktür.Günlük 
yaşamdaki iş,ergono-
mik sorunlar.Masa 
başında ya da bilgi-
sayar karşısında uzun 
süreli boyunun kötü 
pozisyonda tutulması.
Kemik yapısı ve disk-
te yaşın ilerlemesine 
bağlı dejenerasyon.
Sedanter yaşam tarzı 
gibi birçok fak-
tör sayılabilir. Son 
yapılan çalışmalar 
omurgada mey-
dana gelen fıtıkların 
%95’inin belde,%3-
4’ünün boyunda old-
uğunu göstermektedir.
Sağlık dolu günler 
diliyorum…

Fizyoterapist Eda Akcabel

BOYUN FITIĞI
(SERVİKAL DİSK HERNİSİ)

Trafik Denetleme 
Büro Amirliği ekipleri 
engelliler için ayrılmış 
bölgelere park eden araç 
sahiplerine araçlarını 
kaldırmaları yönünde 
uyarı yaptı, araçlarının 
yanına gelmeyip 
çekilmeyen araçlar çekici 
yardımı ile otoparka 
çekildi.
Yapılan uygulamalarda 
engelli otoparkına park 
eden araçlara 2918 
sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 61’nci 
maddesine göre 288,00 
Türk Lirası para cezası 
ve 10 puan ceza yazıldı. 
Ortaca Trafik Denetleme 
Büro Amirliğinden 
edinilen bilgiye göre 
engelliler için ayrılmış 
park yerlerine engelsiz 
araçların park etmemesi 
konusunda farkındalık 
oluşturmak adına 
denetimlerin daha sık 
yapılacağı öğrenildi.
- Mehmet Bozkır

Engelli otoparkına park eden araçlara ceza
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Trafik Denetleme Büro Amirliği engelli 
vatandaşların araçları için ayrılmış park 
yerlerine aracını park edenlere cezai işlem 
uyguladı. 

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Aile İçi 
ve Kadına Karşı 
Şiddetle Mücadele Büro 
Amirliğince Perşembe 
ve Cuma günleri 
bankalar bölgesinde 
vatandaşların KADES 
Uygulaması hakkında 
bilgilendirilmesine 
yönelik stant açıldı. 
Stantta dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs 
hastalığından korunmak 

için maske, mesafe, 
temizlik konusunda da 
bilgilendirme yapıldı. 
Tanıtım sırasında 200 
adet maske ve 450 adet 
broşür dağıtımı yapıldı. 
Kadın vatandaşların 
kullanmış oldukları cep 
telefonlarına KADES 
uygulaması yüklendi, 
ihtiyaç duyulması 
halinde kullanıma açık 
hale getirildi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı
Ortaca’da polis ekiplerince KADES 
uygulaması tanıtıldı, vatandaşlara maske 
dağıtıldı. 

Ortaca Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, MHP Ortaca İlçe 
Başkanı Kaan Çakır, Ortaca 
Belediye Meclis üyesi Zeki 
Doğaç ile Belediye Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Ersan 
Karakuyu, ilçede devam eden 
çalışmaları takip etti. 

Başkan Uzundemir ve 
beraberindeki heyet Fevzi 
Paşa Caddesi ve Ortaca 
Sanayi Sitesinde devam eden 
kilitli parke taşı çalışmalarını 
yerinde inceledi, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir devam eden yol çalışmalarını inceledi
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Ülkemizde, ilk kadastro 
işlemleri 1934 yılında 
yürürlüğe giren Ka-
dastro ve Tapu Tahriri 
Kanunu ile başlamış ve 
zamanla çeşitli yasal 
düzenlemelerle beraber 
yurt geneline yayılmıştır. 
Ancak yapılan ilk ka-
dastro çalışmalarından 
sonra, kadastro yapım 
tekniğindeki değişiklikler 
ve gelişmeler neticesinde 
mevcut çalışmalar 
yetersiz kalmış; teknik 
niteliğini ve uygulanabil-
irliğini kaybetmiştir. 
3402 sayılı Kadastro Ka-
nununun 22. maddesinde 
de daha önce kadastro 
veya tapulaması yapılmış 
olan yerlerin yeniden ka-
dastrosu yapılamayacağı 
belirtilmiştir. Genel kural 
bu olmakla birlikte; aynı 
maddenin devamında ise 
tapulama, kadastro veya 
değişiklik işlemlerine il-
işkin; sınırlandırma, ölçü, 
çizim ve hesaplamalar-
dan kaynaklanan hataları 
gidermek üzere uygula-
ma niteliğini kaybeden, 
teknik nedenlerle yetersiz 
kalan, eksikliği görülen 
veya zemindeki sınırları 
gerçeğe uygun göster-
mediği tespit edilen ka-
dastro haritalarının tekrar 
düzenlenmesi ve tapu si-
cilinde gerekli düzeltmel-
erin sağlanması amacıyla 
tapulama ve kadastro 
görmüş yerlerde, yeniden 
kadastro yapılabileceği 
öngörülmüştür. Bir 
taşınmazın beyanlar 
hanesinde “3402 S.Y. nın 
22/A Md. Gereğince Ye-
nilemenin Tescili” açıkla-
masıyla birlikte tarih 
bilgisi de yer almaktaysa; 
o taşınmaz bakımından 
kadastro yenilemesi 
yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yenileme Kadastrosu, 
önceki kadastro ile 
belirlenmiş mülkiyet 
ve geometrik durumu 
hükümsüz kılan yeni bir 
kadastro çalışması değil; 
mümkün olduğu kadar 
aslına sadık kalınarak 
onun eksikliklerini tama-
mlayan sınırlarında ve 
yüzölçümlerinde görülen 
yanlışlıkları orantı ve 
dengeleme kurallarına 
göre düzelten, bir önceki 
kadastroya ek bir işlem-
dir. Kısacası, yenileme 
kadastrosu sadece teknik 
çalışmaları kapsar, 
mülkiyete ilişkin haklar 
inceleme kapsamında 
değildir. Bununla birlik-
te, yenileme kadastrosun-
dan sonra taşınmazda 
sınır ve yüzölçümü 
değişiklikleri olabilir. 
Örneğin 5 dönümlük 
taşınmazın yüzölçümü 
yenileme kadastrosun-
dan sonra 4 dönüme 
düşmüş olabilir. Bu gibi 
durumlarda taşınmaz 
sahipleri hukuki yollara 
başvurarak hakkını aray-
abilir. Ancak izlenecek 
hukuki yol bakımından, 
taşınmazın kadastro 
yenileme çalışmaları 
yapılmadan önce mi yok-

sa sonra mı satın alındığı, 
yüzölçümünün gerçek-
te daha az olduğunun 
bilinip bilinmediği veya 
en azından bilebilecek 
durumda olunup olun-
madığı, şayet taşınmaz 
kadastro yenileme 
çalışmasından sonra satın 
alınmışsa tapu kaydında-
ki beyanlar hanesinde bu 
hususta şerhin düşülüp 
düşülmediği, yapılan 
yenileme çalışması 
sonucunda, itiraz edenin 
taşınmazı aleyhine 
yüzölçümü artan ya 
da lehine ortak sınır 
değiştirilen taşınmazların 
bulunup bulunmadığına 
göre karar verilmesi 
gerekecektir. Bu hususta 
yapılacak araştırma ve 
inceleme sağlıklı olmaz-
sa, hukuken istenilen 
sonuca ulaşılması da 
gecikecek; hatta hak 
kaybına uğranabilece-
ktir. Yukarıda belirtilen 
hususlara göre davanın 
kime, hangi dava adı 
altında açılacağı, ne 
talep edilebileceği ve 
açılacak davanın süreye 
tabi olup olmadığı, 
hazineden tazminat talep 
edilip edilemeyeceği de 
farklılık göstermektedir. 
Örneğin, itiraz edenin 
taşınmazı aleyhine 
yüzölçümü artan ya 
da lehine ortak sınır 
değiştirilen taşınmaz 
belirliyse, bu durum-
da açılacak davada o 
taşınmaz sahiplerine 
husumet yöneltilir. Şayet 
bu hususta bir saptamaya 
yapılamıyor ise Kadastro 
Müdürlüğüne husumet 
yöneltilir. Bu hususta, 
davaya konu olan çok 
sayıda uyuşmazlık da 
söz konusudur. Örneğin, 
Yargıtay konuyla ilgili 
verdiği bir emsal kararın-
da “davanın, 3402 sayılı 
Kadastro Kanunu’nun 
22/a maddesi uyarınca 
yapılan uygulama kadas-
trosuna itiraz niteliğinde 
olduğu, bu tür davalarda 
husumetin, itiraz edenin 
taşınmazı aleyhine 
yapılan tespit sonucun-
da, yüzölçümü artan 
ya da lehine ortak sınır 
değiştirilen taşınmazların 
maliklerine yöneltilmesi 
gerektiği, ancak uygula-
ma kadastrosu sonucunda 
lehine sınır değişikliği 
yapılan veya yüzölçümü 
artan taşınmaz veya 
taşınmazların bulunma-
ması halinde ise Kadastro 
Müdürlüğüne husumet 
yöneltilerek de dava 
açılabileceği, bu hususun 
aydınlığa kavuşturula-
bilmesi için de öncelikle 
mahallinde keşif ve 
uygulama yapılarak 
davacıya ait taşınmazın 
yüzölçümünde oluşan 
azalmanın hangi neden-
den kaynaklandığının 
uzman fen bilirkişi 
raporuyla yöntemince 
saptanması gerektiğini” 
belirtmiştir.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YENİLEME KADASTROSUN-
DAN SONRA TAŞINMAZIN 

YÜZÖLÇÜMÜ AZALDIYSA…

Başkan Uzundemir 
mesajında; “Değerli 
Ortaca’ lılar, Sevgili 
Çocuklar; 23 Nisan 
1920, milli tarihimizin 
en önemli dönüm 
noktalarından biridir.  
Ecdadımız o gün, 
“Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir” 
şiarıyla kenetlenmiş 
ve bağımsızlığından 
ödün vermeden çıktığı 
ve büyük mücadeleler 
verdiği bu yolda, 
bağımsızlığını tesis 
etmeyi başarmış; milli 
iradenin tecelligâhı 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni de açarak 

tüm dünyaya ilan 
etmiştir. Kuruluşumuzun 
ve kurtuluşumuzun 
sevk ve idaresini 
yapan Meclisimiz, 
Aziz Milletimizin 
bağımsızlık uğruna 
gösterdiği fedakârlıkların 
unutulmaz bir timsali 
olurken, o günden bu 
yana daha yaşanabilir, 
daha müreffeh, 
daha huzurlu ve 
daha güçlü yarınlar 
için çalışmaktadır. 
Bununla birlikte, 
istiklalimizin temini 
kadar istikbalimizin 
tesis edilmesi gerektiği 
düşüncesiyle, Gazi 

Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı olarak 
çocuklarımıza armağan 
edilmiş ve yaklaşık bir 
asırdan bu yana, tüm 
dünya çocuklarıyla 
birlikte kutlanmaktadır.  
Bir asır süredir, 
23 Nisan 1920 ruhu 
ülkemizin her köşesinde 
yaşamaktadır. Aziz 
Milletimiz, 15 
Temmuz 2016’da 
verdiği demokrasi 
mücadelesi ve zaferle, 
23 Nisan 1920 ruhunu 
koruduğunu ve bundan 
sonra da koruyacağını 

en açık şekilde ortaya 
koymuştur. Bütün 
bunların farkında olarak, 
bugün ülkemizin dört 
bir yanında olduğu 
gibi, güzel şehrimiz 
Ortaca’da da  pandemi 
kurallarına uyarak 23 
Nisan’ı birbirinden 
önemli ve anlamlı 
etkinliklerle kutlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Çocuklarımızın gülen 
yüzü ve gözlerindeki 
ışık, yarınları inşa 
yolunda bizlere güç 
veriyor. Bu duygularla, 
23 Nisan’ı çocuklarımıza 
armağan eden başta Gazi 
Mustafa Kemal olmak 

üzere, Meclisimizde 
kuruluşundan itibaren 
hizmeti geçen tüm 
büyüklerimizi ve bu 
kuruluşun mimarı 
aziz şehitlerimizi 
minnet ve şükranla 
anıyorum. Geleceğimizin 
teminatı olan sevgili 
çocuklarımızın 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı ve 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 
101. yıldönümünü en 
içten duygularımla 
kutluyorum.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir’den 23 Nisan mesajı
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama 
mesajı yayınladı. 

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ömer İlman ve Ortaca Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, 
Ortaca Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’i ziyaret etti. Ziyarette 
İl Müdürü İlman, Başkan 
Uzundemir’e, Milli Takım forması 
hediye etti. 
Ziyaret sonrası Ortaca Belediyesi 
ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
ortaklığında yapılan kapalı 
yüzme havuzu projesini yerinde 
incelendi. Başkan Uzundemir; 
“Muğla Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer İlman ve Ortaca 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Murat Sözgen’e nazik ziyaretleri 
ve hediyelerinden dolayı teşekkür 
ederim.” dedi. - Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir’e milli forma hediyesi
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Muğla 
Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ömer İlman ve Ortaca 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Murat Sözgen’i makamında 
ağırladı. 
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Bizi, Osmanlı’nın elini 
kolunu bağlayan kapiti-
lasyonlar bitiremedi.
Cumhuriyet döneminde 
ödedik kurtulduk.
Bizi Birinci Dünya 
Savaşı bitiremedi.
Külümüzden yeniden 
doğduk. Bizi, İkinci 
Dünya Savaşının içine 
çekemediler. Akıllı dev-
let adamlarımız, tutarlı 
kararlar veren yöneten-
lerimiz vardı. Bizi yap-
ay kuş gribi bitiremedi. 
Bunu fırsata çevirenler 
oldu.Bizi, kırım kongo 
kenesi bitiremedi.
Pantolonlarımızın 
paçasını çoraba sok-
tuk(!) keneden kur-
tulduk. Bizi domuz gri-
bi bitiremedi. Bizi ithal 
hormonlu yiyecekler, 
içecekler bitiremedi.
Bizi polat alemdarlar ve 
benzeri diziler bitireme-
di. Bir türlü elini çek-
medi ama bizi Amerika 
bile bitiremedi.
Ahbabımız Rusya 
bitiremedi. Yani bitme-
dik, tükenmedik. Peki, 
böyle bir girişten sonra, 
aklınıza, “bizi ne bitire-
bilir?” sorusu gelebilir.
Bizi kolay kolay kimse 
bitiremez ancak bu 
coronavirüs var ya!
Ürediği Vohan’da or-
taya çıktı ve orada bile 
bitti. Bizde bitmedi.

Ve yavaş yavaş bitirm-
eye çalışıyor.
“Kısmi kapanma” gibi 
ne anlama geldiği belli 
olmayan bir yaptırım 
bizi bitirecek.
Yanlış ve eksik önlem-
ler bitirecek.Ankara’nın 
ve yurttaşın duyarsızlığı 
bitirecek.
Caydırıcılık düşünül-
meden, her akşam 
açıklanan ve kimsenin 
pek inanmadığı rakam-
lar bitirecek.
Maske – mesafe – 
hijyen kolaycılığı biti-
recek. 65 yaş üstülere 
uygulanan saçma 
yaptırım bitirecek.
Kanı kaynama döne-
mindeki 20 yaş altı 
evlatları eve kapa-
tmak bitirecek. Bu 
korona belası bizim 
yapamadığımız nüfus 
planlaması yapıyor.
Hiç olmazsa buna se-
vinmek gerekmez mi?
Gerekmez. Çünkü her 
gün 250 – 300 eve ko-
rona bombası düşüyor. 
Baştan beri bitiremedil-
er dedim ancak böyle 
denetimsizlik, böyle 
önlemler ve böyle 
duyarsızlıklar sürerse, 
bu lanet virüs galiba 
bizi bitirecek. Dilerim 
yanılıyorumdur. “Vurun 
ulan vurun ben kolay 
ölmem” demiş ya şair.

Ersin Turan
“VURUN ULAN VURUN 
BEN KOLAY ÖLMEM…”

Göcek Tüneli’nin  geçiş 
ücreti CHP Doğa Hakları 
ve Çevreden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Ali Öztunç, CHP Muğla 
Milletvekilleri Mürsel 
Alban, Süleyman Girgin 
ve Burak Erbay, Fethiye 
Belediye Başkanı Alim 
Karaca, CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
CHP Köyceğiz İlçe 

Başkanı Hüseyin Erol, 
Fethiye İlçe  Başkanı 
Mehmet Demir, partililer 
ve vatandaşların 
katılımıyla Göcek Tüneli 
girişinde protesto edildi. 
CHP İlçe Başkanı Evren 
Tezcan; “Yap-işlet-devret 
modeliyle yapılan Göcek 
tünelinde geçiş ücreti 
alınmasına yönelik 
vatandaşlarımızdan 

gelen tepkileri 
gündeme getiriyoruz. 
Milletvekillerimiz 
de mecliste sık sık 
gündeme getirmekteler. 
İlimizi ziyarete gelen 
CHP Genel Başkan 
Yardımcımız Ali Öztunç 
beye konu hakkında 
gerekli bilgiler verildi.” 
dedi.
Tezcan, Göcek 

Tünelinden geçiş ücreti 
alınmaması gerektiğini 
bir kez daha dile 
getirdiklerini söyledi. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Öztunç, 
konunun sadece 
bir partinin değil, 
tüneli kullanan tüm 
vatandaşların sorunu 
olduğunu ifade etti. 
Seçimlerden önce ‘bu 

tüneli ben ücretsiz 
yapacağım’ diyerek 
söz verenlerin gereğini 
yapması gerektiğini 
söyleyen Öztunç; “Bölge 
halkımızı mağdur eden 
bu uygulamanın bir an 
önce sonlandırılmasını 
istiyoruz. Göcek 
tünelinden geçiş ücreti 
alınmasın diyoruz.” dedi.
- Cihat Cura

GÖCEK TÜNELİ ÜCRETİ PROTESTO EDİLDİ: 

‘Göcek tünelinden geçiş ücreti alınmasın’

Girgin soru 
önergesinde şunları 
ifade etti: Sahadaki 
çalışmalarımızdan 
edindiğimiz bilgilere 
göre, Projenin suyu 
Dalaman Çayı 
üzerinde işletmede 
olan Bereket HES-3 
rezervuarından cazibe 
ile alınacak olduğu 
ifade edilmektedir. 
Tüm sulama şebekesi 
ana kanal iletim sistemi 
kapalı ve basınçlı 
borulu olacak şekilde 
projelendirilmiş olduğu, 
yağmurlama-damla 
sulama sistemi ile 
modern bir sulama 
projesi yapılacağı bilgisi 
verilmektedir. Borulu 
ana iletim hattının 
toplam uzunluğu 10.065 
m olacağı ve ana boru 
hattı üzerinden ayrılan 
sekiz adet yedek hat 
ile bunlardan ayrılan 
tersiyer hatlardan oluşan 

sulama şebekesinin 
toplam uzunluğu 
377.546,25 m olduğu 
belirtilmektedir. 
Ayrıca proje 
kapsamında, altı adet 
drenaj terfi merkezi 
ile drenaj şebekesi 
yapılarak, ovadaki 
fazla yeraltı suyunun 
da tahliye edileceği 
böylece ova toprakların 
tuzlanmasının 
önleneceği ifade 
edilmektedir. Drenaj 
şebekesinin 51.427 
metre uzunluğunda 
olacağı ve 47 adet tahliye 
kanalından oluşacağı 
bilgisi edinilmiştir.
DALAMAN, ORTACA 
VE KÖYCEĞİZ’Lİ 
ÜRETİCİLER 
PROJENİN BİR AN 
ÖNCE BİTMESİNİ 
İSTİYOR
CHP’li Girgin “Projeye 
05.05.2017 tarihinde 
başlandığı ve projenin 3 

yılda tamamlanacağının  
öngörüldüğü, Projenin; 
Muğla İlinin Narenciye 
üretimi açısından 
önemli merkezlerinden 
olan Dalaman, Ortaca 
ve Köyceğiz İlçeleri 
için önemi dikkate 
alındığında ivedilikle 
tamamlanması 
gerekmektedir” diyerek 
konunun takipçisi 
olacaklarını ifade etti.
Girgin Tarım ve 
Orman Bakanı Ekrem 
Pakdemirli’ye şu soruları 
sordu.   
1) Proje 4 yıl 
önce başlamasına 
rağmen niçin 
tamamlanamamıştır?
2) Projenin 
tamamlanması için 2021 
bütçesinden ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? 
3) Projenin en erken 
hangi yıl tamamlanması 
öngörülmektedir?
- Mehmet Bozkır

Dalaman Ovası sulaması meclis gündeminde
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin 
Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde 
toplam 121.240 dekar tarım arazisinin cazibe ile 
sulanacağı “Dalaman Ovası Sulama Projesi” ni 
yazılı soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanı 
Ekrem Pakdemirli’ye sordu.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 295 Ada, 58 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Birinci 
Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz 4 katlı betonarme yapı tarzında inşa 
edilmiş olup, satışa konu bağımsız bölüm taşınmazın birinci katında konumludur. Taşınmaz yaklaşık 
32,00 m2 kullanım alanına sahiptir. İki oda bir tuvalet hacimlerine sahiptir. Taşınmaz 3A yapı sınıfı 
özelliğindedir. Dairenin girişi çelik kapı, odaları ve tavanı alçı sıva, saten boya, iç kapıları hazır panel 
kapı, pencereleri plastik doğrama, oda tabanları laminant parke, ıslak hacimleri seramik kaplamadır. 
Ana bina dışı düz sıva akrilik boya, merdivenleri mermer, korkulukları aliminyumdur.
Adresi    : Terzialiler Mah. 262 Sokak No:11 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 117,43 m2  
Arsa Payı   : 3,38
İmar Durumu   : Yok, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olup, plana göre 
bitişik  nizam 4 kat ticari+konut alanda kalmaktadır.
Kıymeti   : 150.000,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 01/06/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü   : 30/06/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/1enlerin 2018/1871 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.13/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1359609Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2018/1871 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, 14-20 
Nisan Şehitler Haftası 
dolayısıyla ilçedeki 
şehitlikleri ve şehit 
yakınlarını ziyaret etti. 
CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
yaptığı açıklamada, 
“14-20 Nisan Şehitler 
Haftası dolayısı ile 
ilçemizdeki Şehitlikleri 

ve şehit yakınlarımızı 
CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığımızdan 
arkadaşlarımızla 
birlikte ziyaret ettik. 
Gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerde 
şehitlerimizin bizlere 
emaneti olan yakınları 
ile sohbet ederek 
görüşlerini, istek 
ve taleplerini aldık. 

Vatanımızı korumak 
uğruna gözlerini 
kırpmadan göğüslerini 
siper eden, canlarını 
veren aziz şehitlerimizi 
minnet ve şükranla 
anıyoruz. Şehitlerimizin 
bizlere emaneti 
yakınlarına sağlık ve 
uzun ömürler diliyoruz.” 
dedi.
- Berkay Göcekli

Tezcan: “Şehitlerimizi minnet 
ve şükranla anıyoruz”

Arsa, konut gibi 
taşınmaz mallara sahip 
olan kişiler özellikle bu 
mallar için yapacakları 
satış işlemlerinde 
gerekli olan ve önem 
teşkil eden rayiç bedel 
sorgulaması için tapudan 
önce belediyeye gelmek 
zorunda kalıyordu.
Köyceğiz Belediye 
Başkanlığı ve 
Köyceğiz İlçe Tapu 
Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol ile 
Tapu Müdürlüğünde 
vatandaşlar Belediyeye 
gelmeden Emlak Rayiç 
bedellerini tapudaki 
belediye sisteminden 

kolayca öğrenerek 
alım satım işlemlerini 
yapabilecekler.  
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan; 
”Bütün dünyada etkisini 
sürdüren Covid-19 
salgın sürecinde, 
vatandaşlarımıza 
zorunlu olmadıkça 
evlerinde kalmalarını 
söylerken dışarıda 
ve kapalı alanlarda 
geçirdikleri süreleri de 
azaltmaya çalışıyoruz. 
Gayrimenkul satış işlemi 
yapan vatandaşlarımız 
önceden Belediyemizden 
“Rayiç Bedel 
Yazısı” alarak Tapu 

Müdürlüğümüze gitmesi 
gerekiyordu. 15.04.2021 
Perşembe günü itibariyle 
vatandaşlarımızın bu 
yazı için Belediyemize 
gelmeleri ve 
yazıyı almak için 
beklemelerine son 
verdik. İmzaladığımız 
bu protokol ile rayiç 
bedel sorgusu artık tapu 
müdürlüğünde yapılacak. 
Böylece vatandaşlarımız 
işlemlerini dijital 
ortamda hızlı ve 
güvenli olarak 
tamamlayacaklar.”dedi.
- Cihat Cura

Köyceğiz’de rayiç bedel 
sorgusu için vatandaşa kolaylık
Köyceğiz Belediyesi, gayrimenkul satışı yapacak vatandaşların 
işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Tapu Müdürlüğüne rayiç bedeli 
görme yetkisi verdi. 



Dr. Veli Vural Uslu

BK 91 – Çıkarmayı öğrenmek

Siyasetçilerin, evde 
tadilat yapan ustaların, 
anne-babanın alenen 
hata yaptığını görünce 
sinirlerimiz tepemize 
çıkar. Çok kolay bir 
çözüm vardır ama karar 
verenler pek çok kez 
yanlış, uğraştırıcı, daha 
pahalı çözümlerle gelirl-
er. Bizler birer siyasetçi, 
usta, teknisyen, anne-ba-
ba olduğumuzda benzer 
hataları tekrarlarız. O 
çok bariz yanlış kararlar 
gözümüze tek çözümmüş 
gibi görünür. Belli ki 
insanlık olarak çok temel 
bir yerde hata yapıyoruz. 

Bu hafta yayınlanan bir 
çalışma benzer yanlışlar-
dan dönmenin belki de 
çok ucuz, kolay ve etkili 
bir yolu olabileceğini 
gösteriyor.
 Birbirine takıp çıkarılan, 
çocukların çok sevdiği 
LEGO bloklarını kulla-
narak belli problemler 
yaratan araştırmacılar, 
deneye katılanlara bu 
problemleri nasıl çöze-
bileceklerini soruyorlar. 
Katılımcıların çoğu 
bloklara yeni bloklar 
ekleyerek, hem pahalı 
hem de yeni problemler 
yaratacak çözümlerle 

geliyor – sadece tek bir 
LEGO bloğunu kaldır-
arak çözülebilecek bir 
problem için. Konuyu 
takip eden araştır-
macılar fark ediyor ki ki 
katılımcılar blokları ek-
leyip çıkarabileceklerini 
bildikleri halde, çıkar-
mayı hiç düşünmemişler.
 Benzer bir şekilde evde 
dekoratif açıdan problem 
yaratan bir nesne ile ilgi-
li çözümler arandığında, 
yeni mobilya alarak 
bunu çözmek isteyenler-
in sayısı, odadaki bir 
eşyayı ortadan kaldırarak 
çok daha etkili bir çözüm 
bulan insanlardan çok 
daha fazla. Yeni bir eşya/
kural ile sorunu çözme 
yöntemi kontrolsüz pek 
çok ev harcamasının 
altında yatan bir neden 

olmasından öte etki alanı 
sadece dizayn konuları 
ile sınırlı değil.
 Bir başka senaryoda 
bir şirkete ya da üniver-
siteye yeni bir yönetici 
geldiğinde ve yönetim 
kurulundakilere bazı 
problemleri aşmak için 
neler önerirsiniz diye 
sorduğunda, yönetim 
kurulunun hep yeni bir 
şeyler ekleyecek öneriler 
ile geldiği görülüyor. 
Kimse problem yaratan 
kurallardan kurtulmak 
istemiyor -aksine yeni 
kurallar öneriyorlar. 
Peki neden aklımıza 
bile gelmiyor çıkarma 
yöntemi ile sorunları 
çözmek?
 Çalışmaya katılanlara şu 
soru yöneltiliyor: Sizce 
bulduğunuz çözüm için 

ne kadar değerli? Prob-
lemi çözerken mevcut 
blokları/kuralları çıkar-
arak etkili, kolay ve ucuz 
çözüm üretenler ilginç 
bir şekilde yeni bloklar/
kurallar ekleyerek daha 
pahalı, yeni problemlere 
gebe çözümler üretenlere 
göre daha az değerli iş 
yaptıklarını düşünüyor-
lar. Bir başka deyişle, 
ekleme yaparak problem 
çözmek kişileri daha 
motive ediyor eksiltm-
eler yaparak problem 
çözmekten, çözümün 
kalitesinden bağımsız bir 
şekilde.
 İnsanlık olarak pek çok 
problemden yakınıyoruz. 
Küresel ısınma ile karşı 
karşıyayız, daha çok bina 
ve tesis dikerek çözmek 
istiyoruz. Şirkette yavaş 

işlerden şikayet ediy-
oruz, yeni bir müdür 
atayarak bu işi çözmeye 
çalışıyoruz. Devlette 
kötüye kullanılan bir 
kural görüyoruz, hemen 
yeni kurallar koyarak 
bunun önüne geçm-
eye çalışıyoruz. Çok 
yoğun olduğumuzu 
düşünüyoruz, günümüzü 
düzenlemek için yeni 
işler yapmaya, yapıl-
ması gerekenler listesini 
kabartmaya çalışıyoruz. 
Sonuç olarak hem 
bireysel konularda, hem 
şirket, hem de devlet 
işleyişinde ister istemez 
çok para harcayarak 
bürokratik ve hantal bir 
yapıya bürünüyoruz.
 Çok ciddi bir prob-
lemi tespit ettik. Şimdi 
yapmamız gereken 

-bunu eğitim sistemine 
nasıl adapte ederiz - onu 
düşünmek. Yeni nesil, 
problemler konusunda 
bizlerden nasıl daha az 
kaynak harcayarak, daha 
ucuza, ve daha etkili 
çözümler bulur? Tabi 
bunu yaparken de yine 
yeni yeni kurallar/düzen-
lemeler yapmak yerine 
belki de eğitim sistemini 
sadeleştirmek daha etkili 
olacaktır. Koronavirüs 
salgını çok şey aldı ha-
yatımızdan ama belki bu 
sayede sadeleşen hayatta 
pek çok problemi de 
geride bırakacağız salgın 
sonrasında. Hepinize 
sağlıklı, mutlu bir hafta 
dilerim. 
@velivuraluslu 
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Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş şunları söyledi 
; “Son zamanlarda, 
Dalaman için hevesle 
ve var gücüyle çalışan 
ekibimizin arasına 
nifak sokarak, birlik 
ve beraberliğimizi 
bozmaya çalışanların 
hayallerindeki rant 
çarkını kurmak için 
‘Dalaman halkına 
hizmet peşindeyiz’ 

diye kamuflaj yaparak 
sahte hesaplardan yazı 
ve yorum paylaşanları 
biliyor ve yakından takip 
ediyoruz. Özellikle çevre 
olgusunun geçerli olduğu 
bu zamanda, Dalamanı 
yağmalatmayacağız ve 
asla talan etmelerine izin 
vermeyeceğiz!

“İPTAL OLAN 
PROJE YOK”

Ayrıca halkın kafasını 
karıştırmak için 

Dalaman için onaylanan 
ve kesinleşen Kayacık 
sahilindeki millet 
bahçesinin, Kille 
koyunun, Golf ve spor 
alanlarının, iptal olduğu 
gibi tamamen gerçek dışı 
paylaşımlar yapanlar; 
her zaman hayallerinin 
altında kalacaklardır. 
Onlar Dalaman halkının 
değil kendi rantlarının 
peşindelerdir.
Dalaman halkımıza söz 

verdiğimiz daha nice 
projelerimiz kesinleşmiş 
olup yakın zamanda 
inşaatına başlanacaktır. 
Günlüklük kent ormanı, 
Kapukargın termal 
tesisleri, kayacık balıkçı 
tekneleri için iskeleler, 
sarsala plajımızın 
yenilenmesi gibi 
bizim takip ettiğimiz 
projelerin hepsi 
Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla Çevre 

Şehircilik bakanlığı, 
Tarım bakanlığı, 
sayın İl Başkanımız, 
Milletvekillerimiz 
ve ilgili kurumların 
onayladığı ve takip ettiği 
projelerdir.

“TURİZMDEN 
HAK ETTİĞİMİZ 

PAYI ALACAK 
PROJELERİMİZ 

VAR”
Bölgemizde doğayı 
koruyarak 12 ay turizm 

için sivil toplum 
kuruluşları, çevreci 
dernekler ve odalar 
ile birlikte hareket 
etmekteyiz. Bölgemizin 
turizmdeki hak ettiği 
payı almasını sağlayacak, 
bölgemizde istihdamı 
arttıracak ve bölgemize 
Katma değer sağlayacak 
doğa dostu projelerimizi 
çok yakında siz 
vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağız.

Bu süreçte Ekibimizin 
Moral ve motivasyonunu 
bozarız umuduyla, 
sahte hesaplardan 
yazı yazanlara destek 
nihayetinde aynı zaman 
diliminde çeşitli kulisler, 
aktiviteler yapanların 
aynı zihniyet olduğunu 
çok iyi biliyor ve 
yakından takip ediyoruz 
ama hiçbir şansları 
olmadığını bilsinler.”
- Berkay Göcekli

Başkan Karakuş ve ekibinden sert tepki: 

“Ben bu koltukta oturduğum sürece rantçılara geçit yok”
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul ve Meclis üyesi Kemal 
İlhan ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, son dönemde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaratmaya çalışan 
çevreler olduğunu söyledi. Başkan Karakuş, kendisi ve ekibine yönelik paylaşımlara tepki göstererek; “Ben bu 
koltukta oturduğum sürece rantçılara geçit yok.” dedi.

Elbette Türk’e  ve 
Atatürk’e düşman ola-
caklar, ne bekliyorduk 
ki..
Osmanlı döneminde 
Devşirme sisteminden 
kim faydalandıysa,  
Devlet kademelerinde 
görev almak için 
Müslüman  olmak 
şartı nedeniyle kim 
MÜSLÜMAN OLMUŞ 
GÖRÜNDÜYSE, kim 
Türk’ü devlet yöneti-
minden dışladıysa, kim 
Türk’ü hor ve hakir 
görüp APTAL TÜRK 
diye yaftaladıysa sebebi 
orada arayın.. Soyuna ve 
mayasına bakın..!
Beş asır önce Selanik’e 
yerleştirilen Yahudile-
rden, topluca , kimler 
Müslümanlığa geçtiyse, 
Girit ve Mora isyanların-
da Türklerin katline göz 
yumanları, Selaniği tek 
kurşun atmadan teslim 

edenleri,  Yunanlılarca 
minnet duygularının 
ifadesi olarak,Selanik 
de heykelleri dikilen 
Osmanlı paşalarını, 
askerin iaşesi için 
gönderilen paraları alıp, 
Avrupa’ya kaçan Os-
manlı paşalarının izini 
ve soyunun kökenini  de 
orada arayın..
Osmanlı Şeriat ile 
yönetildiği halde, “ 
ŞERİAT İSTERİZ “ diye 
ayaklananları, Cumhuri-
yet döneminde de “DİN 
ELDEN GİDİYOR” 
diye görmedik mi..?   İs-
tanbul işgal edildiğinde, 
İngiliz , Fransız ve 
İtalyanlar Anadolu’yu 
işgal ettiğinde , Yunan-
lılar İzmir’e çıkıp, 
Ege bölgesi vilay-
etlerimizi işgal edip, 
milletin namusuna, 
ırzına ve mukaddesatı-
na el uzattığında DİN 

ELDEN GİTMEDİ, 
hatta bilakis İşgal 
kuvvetlerine yardımcı 
olunması gerektiğini, 
direnenleri yatıştırmak 
için Halife tarafından  
İKNA HEYETLERİ 
gönderildiğini, Tarikat 
ve Cemaat Şeyhlerinin 
İŞGALCİ GÜÇLERİ 
,HALİFE EFENDİL-
ERİNİN ASKERLERİ 
OLDUĞUNU ve 
MİLLİ MÜCADELE 
VERENLERİN HAİN 
ve KATLİNİN VACİP 
OLDUĞUNU söyleyen 
FETVALARINI görme-
dik mi..? Milli Mü-
cadeleye KARŞI TAVIR 
alanlar kimlerdi..?
Ermeni Tehciri döne-
minde  “ben Ermeni 
değilim Kürdüm diyer-
ek, Kürtlerin arasına 
karışan   Ermenileri 
de  “ bu güruhun içine 
yerleştirebiliriz..   
ADAMLAR NE GÜ-
ZEL DÜZEN KURMUŞ 
ve ATATÜRK GELDİ 
DÜZENLERİNİ YIK-

TI. Elbette Atatürk’ü 
sevmeyecekler..  Din 
adamı ve alimi kılığında 
İslam’a sızmış, Tarikat 
ve Cemaatleri  İngili-
zlerin, Masonların ve 
Siyonistlerin emrine 
sokmuşlar, milletimiz-
in saf ve temiz milli 
duygularını , yine mille-
timizin cahilliğinden de 
istifade ederek kullan-
mışlar…  ATATÜRK bu 
manzarayı gördüğü için 
TEKKE ve ZAVİYE-
LERİ KAPATTI. DİN 
DÜŞMANI OLD-
UĞUNDAN DEĞİL… 
Türk milletinin Allahın 
emir ve yasaklarını, 
Allahın kendilerinden 
ne istediğini iyi an-
lasınlar diye TÜRKÇE 
çeviriler yaptırdı. Dün 
de bu gün olduğu gibi 
PEYGAMBER ile 
GÖRÜŞTÜĞÜNÜ, 
hatta haşa ALLAH ile 
GÖRÜŞTÜĞÜNÜ 
söyleyenler, kendini 
Mehdi ilan edenler  
vardı. Milletimiz Kuranı 

Kerimi Türkçe okursa 
DİNİ ANLAR. Dinini 
anlayan Müslüman bu 
sahtekarlara inanır mı..? 
BADELEME denilen 
REZALETİ kendine 
REVA GÖRÜR MÜ..? 
Irzını ve namusunu 
Şeyhine SUNAR MI..? 
Bu uygulamalara DİNİN 
GEREĞİ DİYEBİLİR 
Mİ..?
Her şey bir kenara 
Düşman işgal ettiği yer-
ler de Bayrağı İndirip, 
Ezanları susturmadı 
mı..?  İbadethanelerimizi 
, camilerimizi meyhan-
eye, ahıra çevirmedi 
mi..?   Bu REZA-
LETLERE O ZAMAN 
SUSKUN KALANLAR, 
BU GÜN DİN ADINA 
KONUŞAMAZ… 
Türk milletinin Irzını, 
Namusunu  ve Mu-
kaddesatını korumak 
için Devlet Kurmuş 
ve İSLAM’IN  SON 
KALESİNİ KORUMUŞ 
olan ATATÜRK MÜ 
DİNSİZ…?   Yoksa o’na 

iftira atanlar mı dinsiz..?
TÜRKÇE İBADET 
konusunu anlamak 
isteyen HOCA AHMET 
YESEVİYİ OKUSUN..  
Rahmetli Atatürk, Hoca 
Ahmet  Yesevi’nin  BİN 
YIL ÖNCE  başlattığı 
mücadeleyi aynen uygu-
lamıştır..
KILIK-KIYAFET 
konusunu anlamak 
isteyen de o dönem 
AVRUPA NEŞRİYATI 
ve BASININA BAK-
SIN, OKUSUN.. KÖLE 
denilince Avrupalılar 
köleyi nasıl Resmediy-
orlardı bakıp, inceleyip 
görsünler.. KILIK- KI-
YAFET değişikliğinin 
altında TÜRK KÖLE 
DEĞİLDİR KAYKIRIŞI 
VARDIR…Tabi ki bunu 
anlayana..
Sözün Özü ; her 
Türk’üm diyen TÜRK 
DEĞİL..  Atatürkçüyüm 
diyen ATATÜRKÇÜ 
DEĞİL, Türk Milliyetçi-
siyim diyen TÜRKÇÜ 
DEĞİL, Müslümanım 

diyen MÜSLÜMAN 
DEĞİL…  İÇİMİZDE 
KRİPTO ÇOK.. Sor-
gulamak, araştırmak ve 
inceleme yapmak zo-
rundayız.. ATATÜRK’E 
YAPILAN SALDIRI, 
TÜRK MİLLETİNE ve 
İSLAM’A YAPILMAK-
TADIR.. İzleyin ve bun-
ları tespit edin. Dönem o 
dönemdir..
Biz Türk Milleti olarak 
Atatürk ve silah ark-
adaşlarının kıymetini 
biliyoruz. Bize TÜRKİ-
YE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ gibi ADI 
GÜZEL bir MECLİS  
ve DEVLET EMANET 
ETTİLER. Cennet 
mekanları olsun. Bu 
vesile ile 23 Nisan Milli 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınızı kutluyo-
rum. İnşallah Devletimiz 
ve meclisimiz DEV-
LET-İ EBED MÜD-
DETTİR…

Sezgin Yıldırım
Mesele NUTUK KİTABI  değil  

TÜRK ve İSLAM’A DÜŞMANLIKTIR.
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Dalaman’ın bölge turizminin 
başladığı nokta olmasına 
rağmen hak ettiği payı 
alamadığını ifade Kılavuz, 
ekolojik turizmin önemine 
değindi. 
Fethiye Ticaret Odası ve 
Fethiye Deniz Ticaret 
Odası’nın yaptığı açıklamaları 
da eleştiren Kooperatif 
Başkanı Kılavuz, konuyu 
yakından takip ettiklerini 
belirtti. 
Dalaman Turizm Geliştirme 
Kooperatifi Başkanı Özkan 
Kılavuz, açıklamaları şu 
şekilde; 
“Son günlerde Göcek koyları 
ile ilgili yakından takip 
ettiğimiz, sessiz bir şekilde 
izlediğimiz, insanları takip 
ettiğimiz aylardayız. Şu 
an Fethiye Ticaret Odası, 
Fethiye Deniz Ticaret Odası 
birçok açıklama yapıyor. 
MUÇEV bazı kiralamalar 
ile ilgili kararlar alıyor bazı 
yerleri kiraya veriyor. Çevre 
Şehircilik Bakanlığı’nın, 
Orman Bakanlığı’nın bazı 
çalışmaları var. Bunları 
yakinen takip ediyoruz.
Dalaman Turizm Geliştirme 
Kooperatifi’ni niye kurduk. 
Dalaman turizmin ilk başladığı 
adım. Yani Muğla’ya gelen 
her turist ilk bölgemize adım 
atıyor. Dolayısı ile Dalaman 
turizmde üstüne düşen payı 
alamıyor. Niçin alamıyor? 
Dalamanda Sit var, ÖÇK var, 
Orman var, var oğlu var. Her 
gelen madde koymuş. Yüzlerce 
yasa üst üste birikmiş. Bir 
yasa öncekini çürütmüş, 
kilit olmuş kimse çözemiyor. 
Biz bunu çözeceğiz. Biz 
bunu Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı 
anlatacağız. Bölgedeki 
ekonomi geçiminin tamamen 

turizme dayalı olduğunu biz 
sayın Cumhurbaşkanımıza 
ve Turizm Bakanımıza, 
Valimize, Kaymakamımıza 
anlatacağız. Umarım onlarda 
bizi dinleyeceklerdir. 
Ankara’dan görüldüğü 
gibi, anlatıldığı gibi işlerin 
olmadığını anlayacaklar, bu 
kararlar geri döneceklerdir 
diye düşünüyorum.

“EKOLOJİK TURİZMİ 
BAŞLATMAK 

ZORUNDAYIZ”
Şu anda Çevre Şehircilik 
Bakanlığı’nın MUÇEV altında 
kiraya verdiği bazı yerler var. 
Mantıklımı evet. Ekolojik 
turizm için mantıklı ve olması 
gereken şey bunlar. Bugün 
burnumuzun dibinde 7 milyon 
nüfuslu Yunanistan 34 milyon 
turisti ağırlıyor, bizim ülkemiz 
nüfusunun 10’da 1’i değil ve 
şuanda turizm pastasından 
inanılmaz bir pay alıyor. Biz 
alamıyoruz, çünkü bizde 
bilende konuşuyor, bilmeyende 
konuşuyor. Biz ekolojik 
turizmi burada başlatmak 
zorundayız.
Ekolojik turizm, geri 
dönüşümlü kanalizasyon 
sistemi olan, ahşap, betonarme 
yapıların olmadığı, mermer 
tozları değil de mevcut 
kumların dışında herhangi bir 
katkı maddesi kullanılmayan 
düzgün bir şekilde turizmin 
yapılmasıdır.
Göcek koylarında konuşması 
gereken Dalaman Belediyesi, 
Dalaman Sivil Toplum 
Kuruluşları, Dalaman 
Kaymakamlığı ve Muğla Çevre 
Şehircilik Müdürlüğü’dür. 
Ama bakıyorum, Fetiye Ticaret 
Odası, Fethiye Deniz Ticaret 
Odası konuşuyor. 
Fethiye Deniz Ticaret 
Odası’nın varlığından 20 

yıldır kimin haberi vardı. 
Tekneleri denetlemek dışında 
ne yaptılar. Göcek koylarında 
tonoz çalışması mı yaptılar, 
atık geri dönüşümle ilgili 
projemi yaptılar. Hayır, sadece 
eleştiriyorlar.
20 yıldır Yassıcaada’da 
işletme varmıydı? Evet vardı. 
Yassıcaada’da işletme varken 
kimsenin sesi çıkmıyordu 
MUÇEV bu işletmeyi kaldırdı, 
ekolojik turizm adı altında 
turizm yapacaksın dedi 
mi? Dedi. Peki neden şimdi 
çevreciymiş gibi gazetecileri 
oraya getirip açıklamada 
bulunuluyor. Neden devlet bir 
proje yaptığında koylar elden 
gidiyor diyorlar. Koylar elden 
gitmiyor. 
Datça’da koyları işletmeye 
açarken, Dalaman’da ÖÇK 
koyların korunma derecesini 
artırıyor. Kardeşim sen burada 
hayvan dahi besleyemezsin 
diyor. Dolayısı ile 
bölgemizdeki bu gidişat daha 
da daralıyor.

“96 BİN TEKNEYE 4 
RESTORAN YETERLİ 

DEĞİL”
Geçen sene, Dalaman 
koylarında 96 bin tane tekne 
gelmiş. Gelen en küçük 
tekne 20 metre, en büyüğü 
140-150 metre. Soruyorum, 
Yunanistan’dan yakıtını, 
yiyeceğini, içkisini, her şeyini 
alıyor, bizim koylarımıza 
geliyor yiyor, içiyor, basıyor 
marşa gidiyor. İtalya, Monako, 
Mikonos, Rodos, Yunanistan 
bundan faydalanıyor, biz ne 
yapıyoruz? Çöpünü alıyoruz. 
Neden?
96 bin tane teknenin geldiği 
koylarda topu topu 4 tane 
restoran var. 4 tane restoran 
kooperatif adı altında 
işletmeye açılıyor. Biz 

bunun karşısındayız. Olması 
gerekiyorsa ekolojik turizmde 
herkes payını alacak. Mevcut 
işletmelere karşı değiliz, 
biz bunun sınırlı sayıda 
bırakılmasına karşıyız. Bu 
işletmeler 4 değil, 10-15-20 
hatta 30 tane ekolojik turizm 
adı altında olmadı. Ekolojik 
turizmde sadece adı olmamalı, 
gerçekten ekolojik turizm 
uygulanmalı.
2015 yılında 24 milyon deniz 
turizminden Yunanistan 
adalarına misafir gelmiş, bizim 
96 bin tane teknemiz gelmiş 
sadece Göcek koylarına. 

“KENDİ BÖLGEMİZİ 
DİZAYN 

ETTİRMEYECEĞİZ”
Burası Fethiye’de Şovalye 
adası. Soruyorum, Deniz 
Ticaret Odası, Fethiye Ticaret 
Odası, siz Göcek Körfezi ve 
Dalaman Koyları’na dizayn 
etmeye, ayar çekmeye 
çalışırken, burnunuzun 
dibinde yapılan bu villalardan 
ve her villaya özel iskeleden 
niçin rahatsız olmuyorsunuz. 
Çünkü buradan gariban ekmek 
yemiyor, buradan onlara 
ekmek çıkmaz. Burada eski 
milletvekillerinin, bakanların, 
çok büyük işadamlarının 
evleri var. Bunu hiçbirisinin 
konuşmaya cesareti de yetmez, 
yüreği de yetmez. Bizim 
yeter. Biz kendi bölgemizi 
hiçbir şekilde ne Fethiye 
Ticaret Odası’na, ne Fethiye 
Deniz Ticaret Odası’na dizayn 
ettirmeyeceğiz. Yanlış bir şey 
varsa karşısında biz duracağız, 
doğru bir şey varsa da biz 
sağlayacağız. 

“DALAMANLILAR 
DİZAYN EDECEK”

Bu Göcek Körfezine gelen 96 
bin tane tekneden Dalaman 
üstüne düşeni almalı diye 

düşünüyorum, ekolojik 
turizmler, ahşap bungalovlar, 
time house’ler gibi yapılarla. 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy son 
açıklamasında Türkiye’nin 
bu yıl 31 milyon turist sayısı, 
23,3 milyar dolar turizm 
geliri almasını hedeflediğini 
söyledi. 4 tane restoranla 
biz bu hedefi tutturamayız. 
Göcek koylarına gelen 96 bin 
tekneye, 4 restoran ile, kıymalı 
pide satarak bu işi yapamayız. 
Bizim acilen ekolojik turizme 
geçmemiz lazım. Ekolojik 
turizmi aşılayarak pastadan 
payımızı almamız gerekiyor.
Resimde gördüğünüz gibi, 
Fethiye Ticaret Odası önce 
bizim koylarımızı dizayn 
etmek yerine, onlardan rica 
ediyorum, kafalarına göre 
gündelik bir açıklama ile 
olmaz. Önce buraya gelecekler, 
bizlere gelecekler, bölgenizde 
böyle bir yapılaşma var 
bu nedir diye bizden bilgi 
alacaklar. Biz haddimizi hiçbir 
zaman aşmadık, aşmayacağız 
da ama onları da kendilerine 
gelmeye davet ediyoruz.
Dalaman artık birilerinin iki 
dudağının arasında değil, 
Dalaman’ı artık Dalamanlılar 
dizayn edecek. Dalaman 
Belediyesi, Sivil Tolum 
Örgütleri dizayn edecek.”
- Cihat Cura

“Dalaman’ı artık Dalamanlılar dizayn edecek”
Dalaman Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Özkan Kılavuz, Göcek Körfezine gelen 96 bin tekneden Dalaman’ın üstüne düşeni 
alması gerektiğini söyledi. 

Türkiye Güreş 
Federasyonun Faaliyet 
Programında yer alan 
2021 Yılı Milli Takımlar 
Sporcu Belirleme 
Şampiyonalarına 
Köyceğiz Bayan 
Güreş Takımı 1 Altın, 
2 Gümüş, 2 Bronz 
madalya kazanarak 
büyük bir başarıya daha 
imza attılar.
 Selvi İlyasoğlu, 
Gençler Türkiye 
Şampiyonu, Lavinya 
Kazancıoğlu Yıldızlar 
Türkiye İkincisi, Fatma  
Kazancıoğlu Yıldızlar 
Türkiye Üçüncüsü oldu. 
Köyceğiz Bayan Güreş 
Takımı Antrenörü 
Elis Yıldız tarafından 
yapılan açıklamada; 
“Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarında 
ülkemizi temsil etmek 
için dört kızımız Milli 
Takımlar kamplarından 
çağrılma hakları elde 
etmişlerdir. Bizlere 
bu başarılı sonuçların 
alınmasında desteğini 
eksik etmeyen Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan’a teşekkür 
ederiz” dedi. 
- Berkay Göcekli

Köyceğiz Bayan 
Güreş Takımından 
Madalya Yağmuru
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        Ortaca  Belediye Başkanımız Alim Uzundemir Belediyemizin 2 Yıllık İcraatlarını Paylaştı
Sevgili Hemşerilerim 

 Ortaca sevdasıyla çıktığımız bu yolda. Bize verilen bu değerli emanetin 
farkındayız. 
Sevgili Ortaca halkım, dostlarım, biz hep birlikte iki yıl önce güçlü, güzel ve 
yaşanabilir bir Ortaca için bir yolculuğa çıktık.
Bu yolculuk bizim halkımıza olan sevgimizin hikayesi.
Bu yolculuk halkımızın bize duyduğu güvenin, samimiyetin ve inancın hikayesi.
Ortaca sevdasıyla çıktığımız bu yolda. Bize verilen bu değerli emanetin farkın-
dayız. Neler geçirdik, çektiğimiz sıkıntıları bir rabbim, bir de biz biliriz. 
Tükenmek bilmeyen enerjimizi, çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz için 
harcayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. 
Çünkü bizler bu makama, sizlerin hizmetkarı olmak için geldik ve bu doğrultuda 
yol almaya devam ediyoruz. 
Malumunuz içinde bulunduğumuz şu anki pandemi süreci, bizleri aşırı zorlasa da 
bizler yapılması gereken çalışmaların dışında, ilçemizi refaha ulaştıracak projel-
erimizi, sizlerin emrine sunmaya devam ediyoruz. 

Anons sistemimiz yenilenmiş, tüm mahallelerimize entegre edilmiş ve 
ayrıca AFAD acil durum sistemi ilave edilmiştir. 
Çaylı mahallemize 11 adet tüp deposu yapılmıştır.
Uğur Mumcu parkımızın eksiklikleri giderildi. Funda-Koray Korkut parkı ve 
Canberi parkında çalışmalarda sona gelindi 7 okulumuza oyun grubu 
yapıldı.
800 adet ağaç fidanı, 640 adet zakkum ve çalı bitki dikilmiştir. Ayrıca 1000 
adet sığla fidanı halkımıza dağıtılmıştır . 798 adet çöp konteyneri,5 adet 
yer altı konteyneri alımı yaptık .İki yılda büyük şehir katı atık alanına 
taşıdığımız evsel atık  ve dal budak atığı 49.500 (kırk dokuz bin beş yüz) 
ton dur.

Neler yaptık.
İlçemiz olarak, en büyük sorunlarımızdan biri yollarımızdı işe yollarımızla 
başladık. Elimizde mevcut 350.000 bin metre kare parke taşı var, bunun 
220.000 bin metre karesini yollarımıza döşedik, çalışmalarımız devam 
etmektedir. Önceliğimiz ana bulvarlardır.
131.000 metre kare asfalt yol yaptık.
3676 ton rotmiks kullanarak asfalt yaması yaptık. 
76 km stabilize yol iyileştirme, ve yeni yol açılımı yaptık. 
Akıncı Mahallemize standart futbol sahası ölçülerde, sentetik çim futbol 
sahası yaptık.
Ahmet Ateş Stadının yanına, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, içinde 
küçük çocuklarımız için çırpınma havuzu, güreş antrenman sahası, okçu-
luk antrenman sahası, fitness salonu, saunası ve kafeteryası olan bir kom-
pleks yapıyoruz .
Eskiköy Mahallemize çok amaçlı salon yaptık .
Dalyan Mahallemize yeni bir çay bahçesi ve kafe yaptık. 
Sarıgerme günübirlik tesisin yapımı devam etmekte. 
1 ve 2 nolu iş hanını boyattık. 
8 adet araç aldık. 
10 okulumuzda kilitli parke çalışması yaptık.
5 okulumuza boya, wc, kamelya yaptık. 
Kademede hurdaya atılan 4 aracımızı, tekrar kullanır hale getirdik ve 
şuanda kullanıyoruz .

Zabıta müdürlüğümüz, garaj içerisinde küçük bir alanda görev yapıyordu. 
Ortaca Kaymakamlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, kaymakamlık 
lojmanı yanındaki binaya taşınmıştır. Ayrıca Dalyan Mahallemize zabıta 
amirliği oluşturulmuştur. 
Dalyan Mahallemizde, belediye başkanlık temsilciliği açarak, Başkan 
Yardımcısı Bülent Öztürk arkadaşımızı orada görevlendirdik.
İki yılda 1880 adet kedi ve köpeğin tedavisini yaptık .
45 adet yaban hayvanın ilk müdahalesi yapılarak Milli Parklara bildirilmiştir.
İki yılda 594 adet işyeri açma ruhsatı verilmiştir.
Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize 6000 adet test kitabı dağıtılmıştır.
Belediyemize başvuru yapan, İhtiyaç sahibi ailelerimize 3000 adet gıda 
kolisi ,3000 adet ayakkabı dağıtımı ,4000 çuval odun yardımı yapılmıştır.
691 adet 315.299 metre kare yapı ruhsatı verilmiştir .
443 adet 205.025 metre kare yapı kullanma izin belgesi verdik.
2 Yılda saydığım bir çok çalışmayı gerçekleştirdik, önümüzde kalan 3 yıllık 
süreçte ;
Sarıgerme mesire alanının tahsisini alarak artık oraya güzel bir ortam 
oluşturmak istiyoruz, tamamen bizim olsun istiyoruz.

68 dönüm olan yere Sarıgerme Millet Bahçesi yapmak istiyoruz. Bu normal 
millet bahçesi değil, kır düğün salonu içinde olan, adrenalin çocuk parkı 
olan, kanalında iskeleler olan, kano ve deniz bisikleti binilebilecek çok güzel 
zaman geçirilebilecek bir alan oluşturmak istiyoruz.
Dalyan Pazar yerini tamamlayacağız, projesi son halinde. 2021’de bu 
pazaryeri bitmiş olacak.
Dalyan kanalı kıyı ve meydan düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi. Bu da çok 
büyük bir proje. Bu 42milyon liralık bir proje. Bunu devlet desteği ile yap-
acağız. Bu sene ihalesini başlayacağız. Allah nasip ederse 2023’ün sonuna 
kadar bunu komple bitirip Dalyan’a çok güzel bir alan kazandıracağız.
Suat Park düzenlemesi var ama burada hala daha ikilemlerim var. Suat 
Park’ın alanın altına otopark yapmak istiyoruz. Ortaca’nın en büyük sıkıntısı 
arazi sıkıntısı. Suat Park’ı Kültür Park gibi yapıp bitirebiliriz. Ama bodrum 
katına otopark düşünüyoruz. Bunu kendi bütçemiz ile yapmamız lazım, 
bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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Ortaca  Belediyesinin 2 Yıllık Çalışmaları

49 tane çocuk parkımız var, 3 tanesi yenilendi. Gerisini de yenileyeceğiz. 
Yapacağımız çocuk parklarında standart olarak minyatür halı sahalar 
olacak. Burada biraz eksikliğimiz var.
İstiklal Caddesi’ndeki anayol bulvarını sıcak asfalt yapmak istiyoruz. 
4 tane tenis kortu, 1 tanesi kapalı düşünüyoruz projesi hazırlanıyor.
Karadonlardaki 42 dönüm araziyi almak istiyoruz. Bazıları diyebilir burası 
alınmış, maalesef alamamışız. 2016 yılında buraya müracaat etmişiz, 6-7 
ayda eşit taksite böleyim demiş devlet, ilk taksiti ödemişiz gerisini öde-
meyince alım hakkını kaybetmişiz.
Dalyan Jandarma Alanı’nın tahsisi, onun da alınıyor denilmişti ancak müra-
caatlar olmamış. O alanın tahsisi için müracaat ettik, Tabiat Varlıkları’ndan 
da onay geldiğinde almış olacağız.
Bu 16 tane projenin 13 tanesini yapamazsan bana hesabını sorabilirsiniz.

AMFİ TİYATRO VE BELEDİYE SARAYI
Okçular’da planını ve kırsal alandan mahalleye dönüşen yerlerin de planını 
yapacağız. 1/25000 ve 1/5000’lik planlar Büyükşehir’den gelmesi gereken 
planlar. Büyükşehir’e yazdık plan yapılsın diye, eğer yapamayacaksanız 
bize yazılı olarak bildirirseniz Bakanlığa resmen yaptırabiliriz dedik ama 
henüz dönüş olmadı.
Arıkbaşı’nda Kırma eleme tesisimiz var, çok şikayet alıyoruz. Onu kaldır-
mamız için maden ocağı bulmamız lazım, bulduk, kiraladık, bütün yasal 
zemini hazırladık, elektrik çekildi ondan sonra onu taşıyabiliriz. Bunlar 
2024’e kadar yapacağımız projeler.
Ayrıca, giyim pazaryerinde yeraltı otopark yapımı. Kemal Şahin’in hayali 
olan Amfi Tiyatro salonu yapmak, planı olmayan mahallelerin planını 
yapmak, bir de Belediye Sarayı yapmak da istiyoruz. 

Bizim Ortaca’nın en büyük sıkıntısı arazi sıkıntısı. Galericiler yeni mevzuata 
göre anayol üzerinde olamıyor. Galericiler sitesi yapmamız lazım, bir yer 
bulduk fakat yeterli sayıda galerimiz yok.
Şu anda 28 dönüm hazineden yerimiz var, fakat burası zamanında spor 
alanı diye geçmiş. 8-10 dönümünü spor alanı bırakarak gerisini galericiler 
sitesi yapabilirmiyiz diye müracaat ettik.
Ortaca’mızın en büyük eksiklerinden olan gençlik merkezi yapmak istiy-
oruz.
Dalyan’a Kapalı Spor Salonu yapacağız. Yollara hiç ara vermeden devam 
etmek istiyoruz. Anayolları yapmak çok zor çünkü büyükşehir yağmur suyu 
yapması gerekiyor yapmıyor. Biz yapmak zorunda kalıyoruz. Bizim 
altyapıya büz alma yetkim ve görevimiz değil ama almak zorunda 
kalıyoruz. Çünkü yaptığımız yollara yarın Büyükşehir yağmur suyu büzü için 
yeniden kazacak.

Yaptığımız , yapımı devam eden ve proje aşamasında olan çalışmalarımız 
bu şekilde.
Konuşmamın başında dediğim gibi; Tükenmek bilmeyen enerjimizi, çocuk-
larımız, gençlerimiz ve geleceğimiz için harcayacağımızdan hiç şüpheniz 
olmasın. 
Çünkü bizler bu makama, sizlerin hizmetkarı olmak için geldik ve bu 
doğrultuda yol almaya devam ediyoruz. 

Alim Uzundemir
Ortaca Belediye Başkanı
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Kaml CEYLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANI

www.koycegz.bel.trnfo@koycegz.bel.tr

Mll brlğmzn sembolü olan 
Türkye Büyük Mllet Mecls'nn açılışının 

101.yılını ve ülkemzn temnatı çocuklarımızın 
23 Nsan Ulusal Egemenlk ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, 

sevg ve barış dolu br dünya dlerm.

Hakan Fevzi İlhan
Ak Part Ortaca İlçe Başkanı

Mlletmzn en değerl varlığı çocuklarımız,
Barışın, sevgnn, umudun ve kardeşlğn temslcler,

aydınlık yarınlarımızın güvecesdrler.
Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nsan Ulusal Egemenlk ve

Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevg ve barışın
dam olmasını temenn edyorum.
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Ulusal Eğemenlk ve 

Çocuk Bayramı
Kutlu Olsun

Ali Şahin Türk
Cumhuryet Cad. Şafak Apt. No:1-7 Ortaca 

Marketnzn Hzmet, Parmağınızın Ucunda

Onlne Mağazamız Hzmetnzde  

En Kaliteli 
 HesaplıEn

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

facebook.com/sevkoglu nstagram.com/sevkoglu www.sevkoglu.com
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Yarışın, 129.1 
kilometrelik Fethiye-
Marmaris etabı 
tamamlandı. 11 
Nisan’da Kapadokya’da 
başlayan toplamda 
8 etaptan oluşan 
Cumhurbaşkanlığı 56. 
Bisiklet Turu’nun 6. 
Etabı Muğla’dan geçti.
Yoğun güvenlik ve 
trafik tedbirleri alınan 
organizasyonda bir 
çok ülkeden gelen 
bisikletçiler kilometreler 
boyunca pedal çevirdiler.
Kalifornia’dan gelen 
Amerikalı bisiklet 
takımının düzen 
koordinatörü Leah 
Timken yarışla 
ilgili olarak yaptığı 
açıklamada “Çok güzel 
düzenleme ve yarış 
oluyor, önümüzdeki 
yıl tekrar Amerikan 

takımı ile gelmeyi 
düşünüyorum. Türkiye 
tahmin ettiğimden 
çok daha güzel bir 
ülke insanlar çok 
misafirsever, arkadaş 
canlısı ve sevgi dolu. 
Burada bulunmaktan 
sizleri tanımaktan onur 
duydum” dedi.
Bisiklet yarışları 
esnasında Sahil 
güvenlik ekipleri 
denizde tedbir alırken, 
su sporları ekipleri 
jet ski ve Türkiye 
Bayraklı tekneler şov 
gerçekleştirdi.
Yarışın başlangıç 
anını görmek 
isteyen vatandaşlarla 
yarışın başladığı anı 
cep telefonlarıyla 
görüntülemeyi de ihmal 
etmedi.
- Berkay Göcekli

Bisikletçiler Ortaca’dan geçti
Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Başkanlığınca düzenlenen 56. 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 
kapsamında bisikletçiler Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz’den geçti. 

Koronavirüs (Covid19) 
salgınıyla mücadele 
kapsamında, toplum 
sağlığını korumak, 
salgının yayılım 
hızını kontrol altında 
tutmak ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu 
riski yönetmek, sosyal 
izolasyonu temin etmek 
ve fiziki mesafeyi 
korumak amacıyla pek 
çok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirildi. 
Toplu kalabalıkların 
önlenmesi, 
mümkün olduğunca 

vatandaşlarımız 
arasında sosyal 
mesafenin sağlanması 
ve teması minimuma 
indirerek bulaş riskini 
azaltmak amacıyla, İl 
Umumi Hıfzıssıhha 
Meclisinin Ramazan 
Tedbirleri konulu Kararı 
doğrultusunda ilimizde;
1. Valilik ve 
Kaymakamlık 
Makamlarının uygun 
göreceği etkinlikler 
hariç, İlimiz genelinde 
umuma açık veya kapalı 
yerler ile park-bahçe, 

kamu hizmeti görülen 
bina ve tesisler ile 
bunların eklentilerinde 
yapılacak olan miting, 
kapalı ve açık yer 
toplantıları ile gösteri 
yürüyüşleri, basın 
açıklamaları, çadır 
kurma, stand açma, 
oturma eylemi, imza 
kampanyası, anma töreni 
vb. türdeki eylem ve 
etkinlikler ile el ilanı, 
broşür, dağıtılmasının 
16.04.2021 günü saat 
00:01’den 15.05.2021 
günü saat 23:59’a kadar 

30(Otuz) gün süre ile 
yasaklanmasına,
2. İlimiz genelinde 
faaliyette bulunan özel 
ulaştırma hizmetleri 
mesleki eğitim ve 
geliştirme kursları, 
özel motorlu taşıt 
sürücüleri kursları ve 
iş makineleri sürücü 
eğitim kurslarının, yeni 
bir karar alınıncaya 
kadar salgın tedbirleri 
kapsamında teorik 
eğitimlerinin uzaktan 
online yapılmasına,
3. 2020/93 sayılı İl 

Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulu Kararı gereğince, 
pandemi döneminde 
sahada görev yapan 
filyasyon ve aşı ekipleri 
için talep edilen ve 
Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumlar haricindeki, 
diğer kurum ve 
kuruluşlardan  temin 
edilmiş olan araçların 
yakıt giderlerinin 
, Muğla İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından 
karşılanmasına karar 
verildi. 
- Tuncay Karaçelik

Muğla Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 
Kurulundan Koronavirüs ek tedbirleri

Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol 
altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi 
korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. 

Köyceğiz kırsalında 
nesli tükenme 
tehlikesinde olan 
karakulak fotokapanla 
görüntülendi. Karakulak 
videosu, sosyal medyada 
beğeni topladı.
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi (MSKÜ) 
Fethiye Meslek 
Yüksekokulu Çevre 
Koruma Teknolojileri 
Bölümü Öğretim 
Görevlisi Dr. Yasin 
İlemin, tarafından 
araziye yerleştirilen 
fotokapana Karakulak 
takıldı. Genellikle gece 
avlanan yaban kedisinin 
görüntülerde, aksayarak 
ilerlediği görüldü. 
İlemin’in “Timur” 
adını verdiği ve sosyal 
medyada paylaştığı 
görüntüler, binlerce kişi 
tarafından izlendi ve 
paylaşıldı. Yasin İlemin, 
kaydettiği görüntünün 
karakulaklarla ilgili elde 
ettiği görüntünün en net 
videolardan olduğunu 
dile getirdi. Görüntüde 
yer alan yaban kedisinin 

avlanırken ayağını 
incitmiş olabileceğini 
değerlendirdiğini dile 
getiren İlemin, şunları 
kaydetti: “Karakulaklar 
ve diğer etçillerimiz 
çok fazla tehdit ile 
karşılaşıyor. Doğal 
yaşam süreçlerinde 
bile zorlu koşullarda 
avlanıyorlar, ürüyorlar 
ve yavru büyütüyorlar. 
Mevcut habitatlar kara 
yollarıyla parçalanmış 
durumda. Kısa zaman 
içinde üç karakulak 
ve bir vaşak aynı 
noktada araç çarpması 
sonucu öldü. Milli 
Parklar ve Kara Yolları 
Genel Müdürlüğü ile 
yaptığımız görüşmelerde 
ilk önlemler için harekete 
geçtik. Onlar için kara 
yollarına uyarı tabelaları 
yapılacak. Sonrasında 
geçişlerinin en yoğun 
olduğu noktalara eko 
sistem geçiş noktalarının 
oluşturulması 
planlanıyor. Umarım 
gelecek nesiller daha 
güvende olacak” - İHA

Yabani kedi “karakulak” 
fotokapanla görüntülendi  
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İlk yangın Kavaklıdere 
Menteşe Mahallesi Sazak 
mevkiinde başladı. Kısa 
bir süre sonra Menteşe 
ilçesi Yılanlı bölgesi 
Çamoluk ve Göktepe 
mahallelerinin arasında 
yer alan ormanlık 
alandan dumanlar 
yükselmeye başladı.
  Her iki yangına da 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, 
Büyükşehir, Menteşe 
ve Kavaklıdere 
Belediyesine ait iş 
makineleri ile su tankları 
müdahale etti. Menteşe 
Yılanlı bölgesi Çamoluk 
mahallesindeki yangına 
50 arazöz, 15 dozer, 150 
orman işçisi ile mahalle 
sakinleri müdahale etti. 
Ekiplere Aydın ve Deniz 
ilinden de takviye ekipler 
sevk edildi.

  Kavaklıdere Sazak 
mevkiindeki orman 
yangını 4 saatlik bir 
müdahalenin ardından 
kontrol altına alınarak 
soğutma çalışmalarına 
başlandı. Menteşe 
Yılanlı bölgesindeki 
yangın ise şiddetli 
rüzgar ve bölgeye 
arazözlerin girememesi 
nedeniyle kontrol altına 
alınmasında güçlük 
yaşandı.
  Gece saatlerinde 
bölgeye çok sayıda iş 
makinesi ve arazöz 
sevk edilirken, alevlerin 
yerleşim birimlerini 
tehdit etmediği açıklandı. 
Menteşe Çamoluk 
mevkiindeki orman 
yangını gece saatlerinde 
başladı, sabah saatlerinde 
kontrol altına alındı.
- İHA

Orman yangınları 
erken başladı  

Kavaklıdere ilçesi Sazak Mevkiindeki 
ve Menteşe’nin Yılanlı bölgesi Çamoluk 
mahallesinde çıkan orman yangını 
ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. 

Kaçak yapıyla 
mücadele çalışmaları 
kapsamında Menteşe 
ilçesi Sarnıç Mahallesi 
Akbük mevkiinde 
gerçekleştirilen birinci 
etap planlı yıkım 
çalışmaları Menteşe 
Belediyesi ekiplerince 
tamamlandı.  
Yerli ve yabancı turistler 
ile yatların günübirlik 
tatil için tercih ettikleri 

Akbük koyunda 32 
imara aykırı yapı ve 
bina için yıkım kararı 
çıkmıştı. Yıkım kararının 
ardından Pazartesi günü 
Menteşe İlçe Jandarma 
ekiplerinin güvenlik 
önlemleri altında 
başlayan yıkımlarda 
birinci etap tamamlandı. 
Menteşe ilçesinin 
denize kıyısı olan tek 
yerleşim bölgesi, mavi 

ile yeşilin kucaklaştığı 
ve sahip olduğu doğal 
güzellikleriyle 
Özel Çevre Koruma 
Alanı sınırları içerisinde 
yer alan Akbük 
Koyu’nda kaçak 
yapılaşmaya yönelik 
mücadelenin tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla 
işbirliği içinde 
devam edeceği 
açıklandı.

32 İMARA AYKIRI 
BİNADAN 20’Sİ 

YIKILDI
Menteşe Belediyesi 
tarafından Pazartesi 
günü başlayan imara 
aykırı deniz manzaralı 
yapılardan 16’sının 
yıkımı Menteşe Belediye 
ekipleri tarafından 
gerçekleştirildi. 9 
yapı sahibi yürütmeyi 
durdurma kararı 

için başvururken, 2 
yapı sahibinin davası 
devam ediyor. 4 yapı 
sahibi yıkımı kendisi 
gerçekleştirirken, 
bir kaçak binanın ise 
orman arazisi içinde 
olduğu için yıkım kararı 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne 
gönderildi.
- İHA

Akbük koyunda kaçak yapılar yıkıldı
Menteşe’nin denize kıyısı bulunan tek koyu Akbük koyunda Pazartesi günü başlayan imara aykırı binaların 
birinci etap yıkımı tamamlandı
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Akdeniz Koruma 
Derneği’nin Gökova 
Körfezi’nde 2016 yılında 
başladığı Akdeniz 
Foku İzleme Programı 
kapsamında ilk kez bir 
mağaraya yerleştirilen 
fotokapan ile 3 yetişkin 
dişi ve 2 yavru Akdeniz 
foku aynı anda 
görüntülendi.  
  Türkiye uygulamalarını 
Akdeniz Koruma 
Derneği’nin yürüttüğü 
‘Tehdit Altındaki 
Coğrafyalar Programı’ 
kapsamında, Gökova 
Körfezi’nde izlenen 
kıyı mağarasından 
gelen yeni görüntüler, 
koruma çabalarının 
olumlu şekilde sonuç 
verdiğini ortaya koydu. 
Birden fazla bireyin bu 
mağarayı kullandığını 
gösteren fotokapan 
görüntüleri, Akdeniz 
foku koruma çalışmaları 
ve gelecekteki üreme 
dönemleri için umut vaat 
ettiği açıklandı.
  İLK DEFA 5 
BİREY AYNI ANDA 
GÖRÜNTÜLENDİ
  Akdeniz Koruma 
Derneği (AKD), 
Gökova Körfezi’nden 
Antalya’daki Gelidonya 
Burnu’na kadar olan 
kıyı şeridinde 14 kıyı 
mağarasını fotokapan 
kameralar ve eş zamanlı 
veri aktarımı sağlayan 
4K kamera sistemleriyle 

izliyor. Ocak ayında 
Gökova Körfezi’ndeki 
kıyı mağaralarından 
birinde alınan kamera 
görüntüleri, aynı anda 
beş bireyin kullandığını 
ortaya çıkardı.
  Türkiye kıyılarında 
yaklaşık 100 tane var
  Akdeniz Koruma 
Derneği’nden yapılan 
açıklamada, “Akdeniz 
Koruma Derneği, 
Akdeniz foku izleme ve 
koruma çalışmalarını 
geliştirmek için 
çalışıyor. Bu sayede 
Akdeniz foklarının kıyı 
mağaralarını kullanım 
durumunun ve bireylerin 
tanımlanması ile 
Türkiye’nin Akdeniz ve 
Ege kıyılarını kullanan 
birey sayısı hakkında 
önemli bilgiler elde 
ediliyor. Akdeniz foku 
(Monachus monachus) 
nesli tükenmekte 
olan deniz memelileri 
arasında yer alıyor 
ve birçok tehdide 
maruz kalıyor. Dünya 
Doğayı Koruma Birliği 
(IUCN)’nin yayınladığı 
ve türlerin koruma 
statülerini gösteren 
Kırmızı Liste’ye göre; 
türün dünya genelinde 
nesli ‘Tehlike Altında’ 
(EN), Akdeniz 
Havzası’nda ise ‘Kritik 
Derecede Tehlike 
Altında’ (CR) olarak 
sınıflandırıyor. Akdeniz 

fokunun dünyada 
yaklaşık 700, Türkiye 
kıyılarında ise 100 kadar 
olduğu tahmin ediliyor. 
Bu türün önemli yaşam 
alanları arasında bulunan 
ve dinlenme, yavru 
bakımı için kullandığı 
kıyı mağaraları, birçok 
baskıya maruz kalıyor. 
Bunların başında 
kıyılardaki aşırı insan 
baskısı ve yapılaşmanın 
artması bulunuyor. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı’nın destek 
ve onayı, Fauna&Flora 
International’ın 
ortaklığında yürütülen 
Tehdit Altındaki 
Coğrafyalar Programı, 
bu tehditlerin etkilerini 
denizel ekosistem 
restorasyonu ile en aza 
indirmeyi hedefliyor”
  AKDENİZ FOKLARI 

İÇİN KURU ALAN 
PLATFORMU 
OLUŞTURULDU
  Akdeniz foku 
için son bir yıldır 
gerçekleşen umut 
verici gelişmelerden 
biri; Ağustos 2020’de 
ülkemizde yeni 
Balıkçılığa Kapalı 
Alanların ilan edilmesi 
ve Akdeniz Koruma 
Derneği’nin bu alanlarda 
yetkili kamu kurumları 
ile Deniz Koruculuğu 
Sisteminin uygulama 
alanlarını genişletmesi 
oldu. Bir diğer gelişme 
ise;  Gökova Körfezi’nde 
gerçekleştirilen ve 
Akdeniz foklarının 
kullandığı kaydedilen 
platform uygulaması 
oldu. Bu çalışma, kuru 
bir alan bulundurması 
dışında fok mağarası 
olmak için gereken diğer 
özellikle sahip bir kıyı 

mağarasına yapay bir 
platform kurulmasından 
oluşuyor ve ilk defa 
bir Akdeniz fokunun 
mağaradaki kuru alan 
sağlayan platformu 
kullanmaya başladığı 
kaydedildi.
  KURUMLARIN 
DESTEĞİ
  Akdeniz Koruma 
Derneği’nin Akdeniz 
Foku izleme ve koruma 
çalışmaları, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı’nın onay ve 
desteği, Lisbet Rausing 
ve Peter Baldwin’in bir 
vakıf fonu olan Arcadia 
tarafından desteklenen 
Tehdit Altındaki 
Coğrafyalar Programı 
ve Prens Bernhard 
Doğa Fonu’nun finansal 
desteği ile yürütülüyor. 
- İHA

İlk defa bu kadar fazla görüntülendiler  
Dünyada sayıları hızla azalan ve nesli tehlike altında olan Akdeniz Fokunu 2016 yılından bu yana Muğla kıyılarında 
izleyen Akdeniz Koruma Derneği, ilk defa 3 yetişkin ve 2 yavruyu kurdukları fotokapan ile görüntüledi.

Köyceğiz Ağla 
mahallesinde vatandaşlar 
tarafından su kanalı 
içinde sürüklenmiş 
halde bulunan 4 adet 
tilki yavrusu doğal 
yaşama bırakılana kadar 
bakım ve tedavilerinin 
yapılması için Muğla 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü 
ekiplerine teslim edildi.  
  Sağlıklı oldukları 
görülen 4 Tilki yavrusu 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü 
veterinerleri tarafından 
teslim alınırken, 
bakımları sonrası 
tekrar doğal ortama 
bırakılacak. Yetkililer, 
yaban hayvanlarının 

yavrularını buldukları 
yerden almamalarını, 
yavruların annelerinin 
yakın bir yerde besin 
aramak için gittiğini 
vatandaşların bilmesini 
istedi. Elle özel bakımla 
beslenen yavruların 
doğal yaşam alanlarına 
bırakıldıklarında büyük 
zorluklar yaşayacakları 
uyarısında bulunan 
yetkililer, vatandaşların 
şüphelendikleri 
bir durum olması 
durumunda Muğla 112 
Acil Çağrı Merkezinden 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü 
ile iletişime geçmelerini 
istediler.
- İHA

Su kanalında 4 Tilki 
yavrusu bulundu  
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