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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net
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Hibe Almaya Hak Kazandılar
ORTACA EL ELE KADIN GIRIŞIMI ÜRETIM VE IŞLETME KOOPERATIFI YETKILILERI MUĞLA VALISI ORHAN TAVLI’YI ZIYARET ETTI

Ticaret Bakanlığı 2020 
yılında kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması 
amacıyla öncelikli olarak 
kadın kooperatiflerinin 
faydalandığı 
Kooperatifçiliği 
Destekleme Programı’nı 
hayata geçirdi. 
KOOPDES olarak bilinen 
programdan bugünde 
kadar Türkiye’de toplam 

140 kadın kooperatifi 
yararlandı. Mart ayında 
başvuruları sona eren 
programın ikinci 
etabında Muğla’dan 
projesi gönderilen üç 
kadın kooperatifi de hibe 
almaya hak kazandı. Bu 
kooperatiflerden biri 
Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim 
ve İşletme Kooperatifi 
oldu. -4

Ticaret Bakanlığı tarafından hibe almaya hak 
kazanan Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim 
ve İşletme Kooperatifi yöneticileri, Ticaret İl 
Müdürü Vekili Gülşah Yalçınkaya ile birlikte 
Vali Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.  

Ortaca’da parke yollar yapılıyor
ORTACA BELEDİYESİ EKİPLERİ YOL ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Ortaca’da, daha modern ve yaşanılabilir bir kent için çalışan Ortaca Belediyesi ekipleri 
ilçenin tüm cadde ve sokaklarında bakım onarım ve parke taşı döşemesi yapıyor. Ekipler  
son olarak Atatürk Mahallesi ve Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki kilitli parke taşı döşeme 
çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, Karaoğlanoğlu 
Caddesi’nde 22 bin 
232 metrekare parke 

taşı döşemesi yaptı.  
Çalışmaları tamamlanan 
alanlar vatandaşın 

kullanımına açıldı. 
Mahalle sakinleri 
çalışmalar nedeniyle 

Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’e teşekkür 
etti. -5

Ortaca Vilayetler 
Hizmet Birliği Anaokulu  
öğretmen ve öğrencileri 
yaklaşık 4 ay sürecek 
olan eTwinning 
projesinde yer alacak. 
Öğrenciler, “Five Fingers 
Five Conrtinents” isimli 
projede çalışmalarına 
başladılar. Projede 
müfredata entegre edilen 
5 ana tema çerçevesinde 
ortaklar tarafından 
belirlenecek 5 kıtanın 
endemik özelikleri ele 
alınacakr.
Proje sayesinde 
öğrenciler dünya 
üzerindeki kıtaları ve 
bu kıtalara ait endemik  
özellikleri öğrenebilecek.
Bu bilgilere, 21’nci 
yüzyıl yaşam 

becerilerini uygulayarak, 
süreç içerisinde aktif 
katılım sağlayarak 
ulaşabilecekler. 
Vilayetler Hizmet 
Birliği Anaokulu  proje 
koordinatörü Gonca 
Başbay; ”Çocukların 
proje süresince  
çalışmalara aktif 
katılımları sayesinde  
çocuklarda kalıcı 
öğrenme gerçekleşmiş 
olacak.” dedi. 
Yapılan tüm çalışmalar 
proje ortakları ile 
birlikte koordineli 
olarak uygulanacak. 
Çocuklar proje ortakları 
ile birlikte uzaktan 
da olsa etkinlikleri 
yapabilecekler. 
- Berkay Göcekli

Minik öğrenciler 
5 kıtanın endemik 

özelliklerini ele alacak

  4’de

İçişleri Bakanlığı, 81 
İl Valiliğine “Tam 
kapanma Tedbirleri” 
konulu genelge gönderdi. 
Genelgede, 17 Mayıs’a 
kadar kapanma sürecine 
girildiği belirtildi. -3

Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında tam 

kapanmaya geçildi

Ukrayna’dan 160 bin 
turist bekleniyor

YDA Dalaman 
Havalimanına Ukrayna 
dan ilk seferler sabah 
saat 06.00’ da Kiev’den 
189 yolcusu ile geldi 
yine devamın da saat 
13.40’da zaparoje den 
189 yolcu geldi. Yolcular, 
havalimanı personeli 
tarafından törenle 
karşılandı. -6
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Evlilik içinde yaşanan 
bazı olumsuz olaylar 
neticesinde, mutlu birer 
hikâye olarak başlayan 
evlilikler sona ermekte; 
uzun yıllar evli kal-
ma, bir ömrü beraber 
geçirme hayali yerini 
bozulan ilişkilere ve 
birbirine yabancılaşan 
karı-kocalara bırak-
maktadır. Ülkemizde ve 
dünyada boşanma sayısı 
her yıl artmakta ve bu 
durum da aile mahke-
meleri üzerindeki iş 
yükünün artmasına ned-
en olmaktadır. TÜİK’in 
verilerine göre 2019 
yılında 156 bin 587, 
2020 yılında 135 bin 22 
çift boşanmıştır. Son bir 
yıl içindeki boşanma 
olaylarından ise 124 bin 
742 çocuk etkilenmiştir.
Boşanma süreci hem 
evliliğin taraflarını hem 
de çocuğun hayatını 
ciddi şekilde etkileme-
ktedir. Şayet boşanma 
davası çekişmeli ise 
yani taraflar anlaşmalı 
boşanma konusunda 
mutabık değilse; bu 
süreç çok daha sancılı 
geçmektedir. Bu sebe-
ple, taraflar boşanma 
konusunda kararlı ise 
anlaşmalı boşanma 
yolunu seçmeleri her 
iki tarafın ve varsa en 
çok çocuğun yararına 
olacaktır. Zira anlaşmalı 
boşanmak için evlilik 
birliğinin neden devam 
etmeyeceğine dair 
herhangi bir gerekçe 
ve delil göstermeye 
gerek yoktur. Ayrıca 
anlaşmalı boşanma 
davasında, birden fazla 
duruşma yapılmamakta 
olup tek celsede taraflar 
boşanabilmektedir. 
Türk Medeni Kanunu-
muzun 166/III maddesi 
uyarınca, evlilik birliği 
en az bir yıl sürmüş olan 
eşlerin birlikte başvur-
ması ya da bir eşin diğer 
eşin açtığı boşanma 
davasını kabul etmiş 
olması halinde evlil-
ik birliği temelinden 
sarsılmış kabul edilmek-
tedir. Tarafların iradeler-
ini serbestçe açıkladığı-
na dair kanaat getirmek 
için hâkimin tarafları 
dinlemesi ve boşan-
manın mali sonuçları ile 
çocukların durumu hak-
kında taraflarca kabul 
edilecek düzenlemeyi 
uygun bulması halinde 
boşanmaya ilişkin karar 
verilebilmektedir. An-
cak hâkim, tarafların ve 
çocukların menfaatler-
ini göz önünde tutarak 
anlaşma protokolü üze-
rinde gerekli değişik-
likleri de yapabilecektir. 
Bu noktada, eşlerin 
boşanma hususunda 
anlaşmaları halinde en 
önemli husus, boşan-
manın mali sonuçlarının 
ve varsa çocukların ve-

layetine ilişkin durumun 
boşanma protokolünde 
doğru ve hakkaniyetli 
şekilde yansıtılmasıdır. 
Bu noktada eşlerin bir-
birlerinden olan maddi 
ve manevi tazminat 
talepleri, boşanma ile 
yoksulluğa düşecek 
olan eş için yoksulluk 
nafakası, çocuğun ve-
layetinin kime veri-
leceği, müşterek çocuk 
ile velayet bağı kalkan 
eşin çocuk ile ne şekilde 
kişisel ilişki kuracağı, 
çocuğun eğitim bakım 
ve giderleri için belir-
lenen iştirak nafakası, 
eşlerin mevcut mal-
varlıklarının ne şekilde 
bölüşüleceğini belirley-
en mal rejimi tasfiyesi, 
ziynet eşyalarının 
durumu, dava ve 
yargılama giderleri, 
gibi hususlar anlaşma 
protokolünde açık şekil-
de ifade edilmelidir. 
Diğer yandan, taraflar 
arasında gayrimenkul 
ya da menkule ilişkin 
gerçekleşebilecek devir 
şartları, ortak konutun 
kimin kullanımına 
bırakılacağı, ortak 
konutta bulunan eşlerin 
kullanımında bulunan 
eşyaların kime ait ola-
cağı, boşanan kadının 
erkeğin soyadını kullan-
ma talebi var ise bu gibi 
hususların da anlaşma 
protokolünde yer alması 
gerekmektedir. 
Anlaşmalı boşanmada 
protokolün noterde 
düzenlenmesi de zorun-
lu değildir; tarafların 
ıslak imzalı şekilde 
hazırladıkları protokolü 
mahkemeye sunmaları 
yeterlidir. Mahkeme 
hâkimi, tarafların ıslak 
imzasını içeren pro-
tokoldeki maddeleri 
tek tek okuyacak ve 
tarafların özgür iradeleri 
ile anlaşmalı boşan-
maya ve bu protokolü 
hazırlamaya karar verip 
vermediğini soracaktır. 
Bunun için anlaşmalı 
boşanma davasında, 
tarafların avukatı bulun-
sa bile kendilerinin de 
bizzat duruşmada hazır 
bulunması gerekmek-
tedir. Hâkim, protokolü 
kontrol edip tarafların 
özgür iradeleri ile 
boşanmak istediklerini 
teyit ettikten son-
ra, tarafların hazır-
ladığı protokolü esas 
alarak boşanmaya ve 
sonuçlarına hükmede-
cektir. Şayet anlaşmalı 
boşanma davası açıldık-
tan sonra taraflardan 
biri protokol üzerinde 
veya boşanma hususun-
da fikrini değiştirir ve 
anlaşmazlık doğarsa,  
anlaşmalı boşanmanın 
çekişmeli boşanmaya 
dönüşmesi de müm-
kündür. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ANLAŞMALI BOŞANMA 
PROTOKOLÜ HAZIRLARKEN 
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

29 Nisan 2021 Perşembe 
günü saat 19.00’dan 
itibaren 17 Mayıs 2021 
Pazartesi günü saat 
05.00’e kadar sürecek 
olan tam kapanma 
döneminde ülke 
genelini kapsayacak 
şekilde aşağıdaki 
tedbirlerin alınması 
gerektiği değerlendirilen 
genelgede, şu ifadelere 
yer verildi:
“Sokağa Çıkma 
Kısıtlaması Hafta içi 
hafta sonu ayrımı 
olmaksızın 29 Nisan 
2021 Perşembe günü 
saat 19.00’da başlayıp 
17 Mayıs 2021 Pazartesi 
günü saat 05.00’de 
bitecek şekilde tam 
zamanlı sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulanacak. 
Sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanacak günlerde 
üretim, imalat, tedarik 
ve lojistik zincirlerinin 
aksamaması, sağlık, 
tarım ve orman 
faaliyetlerinin 
sürekliliğini sağlamak 
amacıyla Ek’te belirtilen 
yerler ve kişiler 
kısıtlamadan muaf 
tutulacak. Sokağa çıkma 
kısıtlamasına yönelik 
tanınan muafiyetler, 
14.12.2020 tarih ve 
20799 sayılı Genelgede 
açıkça belirtildiği 
şekilde muafiyet nedeni 
ve buna bağlı olarak 
zaman ve güzergâh 
ile sınırlı olup, aksi 
durumlar muafiyetlerin 
kötüye kullanımı 
olarak görülerek idari/
adli yaptırımlara konu 
edilecek. Sokağa 
çıkma kısıtlamasının 
olduğu günlerde 
bakkal, market, manav, 
kasap, kuruyemişçi 
ve tatlıcılar 10.00-
17.00 saatleri arasında 
faaliyet gösterebilecek, 
vatandaşların 
ihtiyaçlarının 
karşılanması ile 
sınırlı olmak ve araç 
kullanmamak şartıyla 
(engelli vatandaşlarımız 
hariç) ikametlerine 
en yakın bakkal, 
market, manav, kasap, 
kuruyemişçi ve tatlıcılara 
gidip gelebilecek. Aynı 
saatler arasında bakkal, 
market, manav, kasap, 
kuruyemişçi, tatlıcılar 
ve online sipariş 
firmaları evlere/adrese 
servis şeklinde de satış 
yapabilecekler. Yukarıda 
belirtilen uygulama 
zincir ve süper marketler 
için haftanın altı günü 
geçerli olacak, zincir 
marketler pazar günleri 
kapalı kalacaktır.”
Sokağa çıkma 
kısıtlamasının olduğu 
günlerde yeme-içme 

yerleri (restoran, lokanta, 
kafeterya, pastane gibi 
yerler) sadece paket 
servis şeklinde faaliyet 
gösterebileceği belirtildi. 

SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMASINDAN 
MUAF YERLER VE 

KİŞİLER LİSTESİ ŞU 
ŞEKİLDE:

“Sokağa çıkma 
kısıtlamalarının 
uygulanacağı günlerde 
istisna kapsamında 
olduğunu belgelemek 
ve muafiyet nedeni/
güzergahı ile sınırlı 
olmak kaydıyla; 
TBMM üyeleri ve 
çalışanları Kamu 
düzeni ve güvenliğinin 
sağlanmasında 
görevli olanlar (özel 
güvenlik görevlileri 
dâhil), Zorunlu 
kamu hizmetlerinin 
sürdürülmesi için 
gerekli kamu kurum ve 
kuruluşları ile işletmeler 
(Havalimanları, 
limanlar, sınır kapıları, 
gümrükler, karayolları, 
huzurevleri, yaşlı bakım 
evleri, rehabilitasyon 
merkezleri, PTT vb.), 
buralarda çalışanlar ile 
ibadethanelerdeki din 
görevlileri, Acil Çağrı 
Merkezleri, Vefa Sosyal 
Destek Birimleri, İl/
İlçe Salgın Denetim 
Merkezleri, Göç İdaresi, 
Kızılay, AFAD ve 
afet kapsamındaki 
faaliyetlerde görevli 
olanlar ve gönüllü 
olarak görev verilenler, 
cemevlerinin dede ve 
görevlileri, Kamu ve 
özel sağlık kurum ve 
kuruluşları, eczaneler, 
veteriner klinikleri ve 
hayvan hastaneleri ile 
buralarda çalışanlar, 
hekimler ve veteriner 
hekimler, Zorunlu 
sağlık randevusu olanlar 
(Kızılay’a yapılacak 
kan ve plazma bağışları 
dahil),. İlaç, tıbbi 
cihaz, tıbbi maske ve 
dezenfektan üretimi, 
nakliyesi ve satışına 
ilişkin faaliyet yürüten 
iş yerleri ile buralarda 
çalışanlar, Üretim ve 
imalat tesisleri ile inşaat 
faaliyetleri ve bu yerlerde 
çalışanlar, Bitkisel ve 
hayvansal ürünlerin 
üretimi, sulanması, 
işlenmesi, ilaçlanması, 
hasadı, pazarlanması ve 
nakliyesinde çalışanlar, 
Tarımsal üretime ilişkin 
zirai ilaç tohum, fide, 
gübre vb. ürünlerin 
satışı yapılan iş yerleri 
ve buralarda çalışanlar, 
10. Yurt içi ve dışı 
taşımacılık (ihracat/
ithalat/transit geçişler 
dâhil) ve lojistiğini yapan 
firmalar ve bunların 

çalışanları, Ürün ve/
veya malzemelerin 
nakliyesinde ya da 
lojistiğinde (kargo 
dahil), yurt içi ve 
yurt dışı taşımacılık, 
depolama ve ilgili 
faaliyetler kapsamında 
görevli olanlar, Oteller 
ve konaklama yerleri 
ile buralarda çalışanlar, 
Sokak hayvanlarını 
besleyecek olanlar, 
hayvan barınakları/
çiftlikleri/bakım 
merkezlerinin görevlileri/
gönüllü çalışanları ve 
7486 sayılı Genelgemizle 
oluşturulan Hayvan 
Besleme Grubu üyeleri, 
İkametinin önü ile sınırlı 
olmak kaydıyla evcil 
hayvanlarının zorunlu 
ihtiyacını karşılamak 
üzere dışarı çıkanlar, 
Gazete, dergi, radyo, 
televizyon ve internet 
medya kuruluşları, 
medya takip merkezleri, 
gazete basım matbaaları, 
bu yerlerde çalışanlar 
ile gazete dağıtıcıları, 
Akaryakıt istasyonları, 
lastik tamircileri ve 
buralarda çalışanlar, 
Sebze/meyve ve su 
ürünleri toptancı halleri 
ile buralarda çalışanlar, 
Ekmek üretiminin 
yapıldığı fırın ve/veya 
unlu mamul ruhsatlı iş 
yerleri, üretilen ekmeğin 
dağıtımında görevli olan 
araçlar ile buralarda 
çalışanlar, Cenaze 
defin işlemlerinde 
görevli olanlar (din 
görevlileri, hastane ve 
belediye görevlileri 
vb.) ile birinci derece 
yakınlarının cenazelerine 
katılacak olanlar, 
Doğalgaz, elektrik, 
petrol sektöründe 
stratejik olarak faaliyet 
gösteren büyük tesis 
ve işletmeler (rafineri 
ve petrokimya tesisleri 
ile termik ve doğalgaz 
çevrim santralleri gibi) 
ile bu yerlerde çalışanlar, 
Elektrik, su, doğalgaz, 
telekomünikasyon vb. 
kesintiye uğramaması 
gereken iletim ve 
altyapı sistemlerinin 
sürdürülmesi 
ve arızalarının 
giderilmesinde görevli 
olanlar ile servis hizmeti 
vermek üzere görevde 
olduklarını belgelemek 
şartı ile teknik servis 
çalışanları, Kargo, su, 
gazete ve mutfak tüpü 
dağıtım şirketleri ve 
çalışanları, Mahalli 
idarelerin toplu taşıma, 
temizlik, katı atık, su 
ve kanalizasyon, karla 
mücadele, ilaçlama, 
itfaiye ve mezarlık 
hizmetlerini yürütmek 
üzere çalışacak personeli, 

Şehir içi toplu ulaşım 
araçlarının (metrobüs, 
metro, otobüs, dolmuş, 
taksi vb.) sürücü ve 
görevlileri, Yurt, 
pansiyon, şantiye vb. 
toplu yerlerde kalanların 
gereksinim duyacağı 
temel ihtiyaçların 
karşılanmasında görevli 
olanlar, İş sağlığı ve 
güvenliği ile iş yerlerinin 
güvenliğini sağlamak 
amacıyla iş yerlerinde 
bulunması gerekli olan 
çalışanlar (iş yeri hekimi, 
güvenlik görevlisi, 
bekçi vb.), Otizm, ağır 
mental retardasyon, 
down sendromu gibi 
‘Özel Gereksinimi’ 
olanlar ile bunların veli/
vasi veya refakatçileri, 
Mahkeme kararı 
çerçevesinde çocukları 
ile şahsi münasebet tesis 
edecekler (mahkeme 
kararını ibraz etmeleri 
şartı ile Yurt içi ve 
yurt dışı müsabaka 
ve kamplara katılacak 
olan milli sporcular ile 
seyircisiz oynanabilecek 
profesyonel spor 
müsabakalarındaki 
sporcu, yönetici ve diğer 
görevliler, Bankalar 
başta olmak üzere yurt 
çapında yaygın hizmet 
ağı olan kurum, kuruluş 
ve işletmelerin bilgi 
işlem merkezleri ile 
çalışanları (asgari sayıda 
olmak kaydıyla), ÖSYM 
tarafından ilan edilmiş 
merkezi sınavlara 
katılacağını belgeleyenler 
(bu kişilerin yanlarında 
bulunan eş, kardeş, 
anne veya babadan 
bir refakatçi) ile sınav 
görevlileri,. İl/İlçe 
Umumi Hıfzıssıhha 
Kurullarınca izin verilen, 
şehirlerarası karayolları 
kenarında bulunan 
dinleme tesislerinde yer 
alan yeme-içme yerleri 
ve buralarda çalışanlar, 
Zorunlu müdafi/vekil, 
duruşma, ifade gibi 
yargısal görevlerin 
icrasıyla sınırlı kalmak 
kaydıyla avukatlar, Dava 
ve icra takiplerine ilişkin 
yapılacak zorunlu iş ve 
işlemler için adliyelere 
gitmesi gereken taraf 
veya vekilleri (avukat) 
ile mezat salonlarına 
gidecek ilgililer, Araç 
muayene istasyonları 
ve buralarda çalışan 
personel ile araç 
muayene randevusu 
bulunan taşıt sahipleri, 
Milli Eğitim Bakanlığı 

EBA LİSE TV MTAL 
ve EBA platformunda 
yayınlanmak üzere 
Bakanlığa bağlı mesleki 
ve teknik ortaöğretim 
okul/kurumlarında 
çalışmaları devam 
eden uzaktan eğitim 
video çekimi, kurgu ve 
montaj faaliyetlerini 
yürütmekte olan ya da 
söz konusu çalışmaların 
koordinasyonunu 
sağlayan personel, 
Profesyonel site 
yöneticileri ile apartman/
site yönetimince 
düzenlenen görevli 
olduklarına dair 
belgeyi ibraz etmek ve 
ikametleriyle görevli 
oldukları apartman 
veya sitelere gidiş-geliş 
güzergâhıyla sınırlı 
olmak kaydıyla apartman 
ve sitelerin temizlik, 
ısınma vb. işlerini 
yerine getiren görevliler, 
İş yerinde bulunan 
hayvanların günlük 
bakım ve beslenmelerini 
yapabilmek için ikamet 
ile iş yeri arasındaki 
güzergâh ile sınırlı olmak 
kaydıyla evcil hayvan 
satışı yapan iş yerlerinin 
sahipleri ve çalışanları, 
Sadece yarış atlarının 
bakım ve beslenmelerini 
ve yarışlara hazırlık 
antrenmanlarını yapmak 
ve ikamet ile yarış ya 
da antrenman alanı 
arasındaki güzergâhla 
sınırlı kalmak 
kaydıyla at sahipleri, 
antrenörler, seyisler 
ve diğer çalışanlar, 
Sadece ilaçlama 
faaliyetleri için zorunlu 
olan güzergâhlarda 
kalmak ve bu durumu 
belgelemek kaydıyla 
iş yerlerinin haşere ve 
diğer zararlı böceklere 
karşı ilaçlamasını yapan 
firmalarda görevli 
olanlar, Muafiyet 
nedenine bağlı olmak 
ve ikametlerinden iş 
yerlerine gidiş/gelişleri 
ile sınırlı olmak kaydıyla 
serbest muhasebeciler, 
serbest muhasebeci mali 
müşavirler, yeminli 
mali müşavirler ile 
çalışanları, 10.00-16.00 
saatleri arasında sayıları 
Banka yönetimlerince 
belirlenecek şekilde 
sınırlı sayıda şube ve 
personel ile hizmet 
verecek olan banka 
şubeleri ile çalışanları, 
Nöbetçi noterler ile 
buralarda çalışanlar,”
- Mehmet Bozkır

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildi
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Tam kapanma Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede Covid-19 virüsünün 
mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin 
alınması gerektiği ve 26 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 29 
Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren iki haftalık kapanma sürecine girildiği belirtildi.
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Koronavirüs nedeniyle 
tekrardan bir karantina 
dönemine giriyoruz. Ben 
de bu süreçte danışan-
larımı uzaktan takip 
etmeye devam edeceği. 
Bu dönemde canımızın 
sıkılması, evde geçen boş 
zamanlar ve stresli süreç 
bizi sürekli bir şeyler 
yemeye ve içmeye itiyor. 
Fakat panik yapmayın az 
hasarla ve kilo almadan 
atlatmanın yollarını size 
anlatacağım:
•Uyku Düzeninize Dikkat 
Edin: Uyku sizi sağlıklı 
tutan ve bağışıklık 
sisteminizi güçlendiren 
en önemli faktörlerden 
biridir. Yetersiz uyku 
doygunluk seviyesini 
gösteren leptin hormonu 
seviyesinde düşmeye 
neden olur. Bu durumda 
vücudunuz aç olmadığı 
durumda bile beyne 
yemek yeme sinyali gön-
dererek daha fazla yemek 

yemenize neden olur. Ye-
tersiz uyku iştahı arttıran 
açlık hormonu seviyesini 
yükseltir. Aynı zamanda 
vücutta stres yaratarak 
kortizon hormonu seviye-
sini arttırır. Sonuç olarak; 
az uyku hormanal deng-
eyi bozarak sizi sürekli 
yemek yemeye iter. Bu 
yüzden her gün düzenli 
bir şekilde en az 7 saat 
uyumaya çalışın.,
•Güne Mutlaka Kahvaltı 
ile Başlayın: Kahvaltı 
öğünü sizin güne zinde 
ve enerjik başlamanızı 
sağlar. Kahvaltısız 
güne başlamak sizin 
diğer  öğünlerde daha 
fazla yemek yemenize 
neden olur. Kahvaltıda 
tercihinizin bal, reçel, 
çikolata, yağlı peynirler 
yerine yumurta, beyaz 
peynir, yeşillik, domates, 
salatalık, zeytin, tam 
tahıllı ekmek olması daha 
sağlıklı bir tercih olacak-

tır. Bunları tercih ederken 
de porsiyon kontrolü kilo 
kontrolünüz açısından 
önemlidir.
•Beslenmenize Ara 
Öğünler Ekleyin: Günlük 
beslenmenize minik 
sağlıklı ara öğünler ekle-
yin. Bu ara öğünler kan 
şekerinizi düzenleyerek 
ana öğünlerde yemeye 
saldırma davranışınızın 
önüne geçerek kilo 
kontrolünüze yardımcı 
olur.1 su bardağı kefir+1 
porsiyon meyve ya da 2 
tam ceviz içi+1porisyon 
meyve ya da 4 yemek 
kaşığı yoğurt+3 yemek 
kaşığı yulaf ezmesi…vb 
sağlıklı ara öğün alter-
natifleri olabilir.
•Evde Sağlıklı Atıştır-
malıklar Hazırlayın: Bu  
süreçte boşluğu doldur-
mak için cips, kola, 
çikolata, bisküvi gibi 
sağlıksız atıştırmalıklara 
yönelebilirsiniz. Kilo 
kontrolünü sağlamak 
açısından evde kendiniz-
in hazırlayacağı şekersiz 
meyveyle tatlandırılmış 
tarifler yapabilirsiniz. 
Fakat burada dikkat 

etmeniz gereken bir 
diğer nokta da bunları 
da porsiyon kontrolünde 
tüketmeniz.
•Karbonhidrat Tüke-
timinize Dikkat Edin: 
Sağlıklı ve dengeli 
beslenmede enerjinin % 
55-60’ı sağlıklı karbon-
hidratlardan sağlanır. Bu 
süreçte kilo kontrolünü 
sağlamak istiyorsanız 
öğünlerinizde pilav, ma-
karna, hamur işleri, pa-
tates yerine tam buğday 
ekmeği, esmer ekmek 
ya da siyez ekmeğini 
uygun porsiyonlarda 
tercih edin. İllaki canınız 
pilav çekiyorsa 1 dilim 
hakkınız yerine 3 yemek 
kaşığı bulgur pilavı tercih 
edebilirsiniz.
•Düzenli Su için: Su 
tüketimi hem metabo-
lizmanızın çalışması hem 
de yağ yakımı için şarttır. 
Bu yüzden günlük en az 
2.5 litre su içmeye özen 
gösterin.
•Her Öğünde Sebze ve 
Meyve Tüketin: Sebze ve 
meyveler; hem vitamin 
hem mineral hem lif hem 
de düşük kalori içeriğiyle 

her öğününüze ekleye-
bileceğiniz bir alternatif. 
Bu besinler kısa sürede 
doygunluk hissi yara-
tarak kilo kontrolünüze 
yardımcı olur.
•Düzenli Olarak Egzersiz 
Yapın: Düzenli egzersiz 
hem kilo kontrolünüze 
hem de ruh sağlığınıza 
iyi gelecektir. Bu süreçte 
benim size önereceğim 
internetten Leslie pro-
gramıyla fiziksel aktivit-
enizi tamamlayabilirsiniz.
•Duygusal Açlığınızın 
Farkına Varın: Duygusal 
açlık durumunda mideniz 
için değil de duygularınız 
için yemek yersiniz. 
Karantina günlerinde 
de boşluğu doldurmak 
için gofret, çikolata, 
hamburger gibi tek bir 
yiyeceği yemek isteye-
bilirsiniz. Bu süreçte 
duygusal açlığınızın 
farkına varıp yemekle 
meşgul olmak yerine sizi 
mutlu edecek aktivitel-
ere(kitap okumak, nefes 
egzersizleri, film izlemek, 
müzik dinlemek..vb) 
gibi aktivitelere yönelin. 
Sağlıkla kalın..

KARANTİNA GÜNLERİNDE 
KİLO ALMANIZI ENGELLEYE-

CEK ÖNERİLER

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Yaşam şeklimizi 
değiştirdiğimiz,aktif 
hayatımıza hasret 
kaldığımız zor bir 
süreçten geçiyoruz.
Covid-19 öncesi 
aktif olarak bir yaşam 
koşuşturması içindey-
dik.O aktif süreç içinde 
yaptığımız tüm fiziksel 
aktiviteler homeo-
stasisimizin (sağlıklı 
yaşamın devamı için 
vücudun yapı ve işlev 
bakımından gösterdiği 
değişmezlik) sağlıklı 
işleyişi açısından çok 
kıymetliydi.Şimdi 
tekrardan Covid-19 ile 
mücadele kapsamında 
tam kapanma uygu-
laması ile birlikte 
evlerde olacağız.Bu 
süreçte;sık sık işit-
tiğimiz ‘Evde kal ama 
hareketsiz kalma!’  ya 
da ‘Bağışıklık sistem-
ini güçlü tutmak için 
hareket edin!’ slogan-
ları aslında bize neyin 
mesajını veriyor?
Son yapılan çalışmalar: 
Antienflamatuar(en-
feksiyonları ve yangıyı 
önleyici) özellikleri 
olan soğuk algınlığı 
ve ağrı kesici ilaçlarla 

Egzersizin aynı özel-
liklere sahip olduğunu 
gösteriyor.Üstelik 
egzersiz,hiçbir takviye 
kullanmadan vücudun 
doğal ürettiği hor-
monlar sayesinde bu 
etkiyi oluşturmaktadır.
Yaşadığımız sosyal 
izolasyon döneminde 
kaygı seviyemizi 
dengede tutmanın en 
pratik yolu Egzersiz 
yapmaktır.Enfeksiyon-
lara karşı vücudumuzu 
dirençli tutmak için 
düzenli egzersiz periy-
otlarına başvurabiliriz.
Yapılan orta şidette 
egzersizin vücuttaki 
antikor oranını %20 
arttırdığını,alyuvar 
hücre ve sayılarını art-
tırdığı görüşü hakim-
dir.Bu sosyal izolasyon 
dönemimizde en büyük 
silahımız Egzersiz 
yapmaktır!Tüm bu 
sebeplerden ötürü ev 
egzersizlerimizi ihmal 
etmeyelim.Bir fizyoter-
apist olarak tekrardan 
‘Evde kalın ama hare-
ketsiz kalmayın’diyo-
rum. Sağlıklı günlere 
tekrar kavuşabilmek 
dileğiyle,sevgiler.

Fizyoterapist Eda Akcabel

COVİD-19 VE EGZERSİZ

ABD Havacılık ve Uzay 
Ajansı’nın (NASA) 
düzenlediği ‘Dünya 
Turnuvası’ adlı online 
fotoğraf yarışmasında 
Astronot Kate Rubins 
tarafından 12 Eylül 
2016’da çekilen Van 
Gölü fotoğrafı birinci 
seçilmişti. NASA 
tarafından heyecana 
neden olan ikinci 
paylaşım ise 22 Nisan 
Dünya Günü’nde geldi. 
NASA, 22 Nisan Dünya 

Günü’nde resmi sosyal 
medya hesabı üzerinden 
Ula ilçesine bağlı ‘Sakin 
Kent’ unvanlı Akyaka’da 
her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turistin 
tekne ile gezi yaptığı 
‘Kadın Azmağı’ ile ilgili 
paylaşım yaptı.
  NASA’nın resmi 
Instagram hesabı 
üzerinden yapılan 
paylaşımda Azmak 
Nehri’nin güzelliğine 
vurgu yapılırken , “Vay 

be... Güzelliğini yaşayın” 
notu düşüldü. Çağatay 
Yurtyapan tarafından 
gönderilen Kadın 
Azmağı videosunun 
NASA tarafından 
paylaşılması Muğla’da 
heyecana neden oldu.
- İHA

NASA’dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı  
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) resmi Instagram 
hesabından 22 Nisan Dünya Gününde Muğla’nın Ula ilçesindeki 
‘Sakin Kent’ Akyaka’daki Kadın Azmağı’nın görüntüsü 
paylaşılarak “Vay be... Güzelliğini yaşayın” notu düşüldü  

Salgın tedbirleri 
kapsamında 
gerçekleştirilen program, 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
Çelenginin Atatürk 
Anıtına sunulması ile 
başladı. Saygı duruşu, 
İstiklal Marşının 
okunması, 23 Nisan şiiri 
okunmasının ardından 
günün anlam ve önemini 
belirten konuşma yapıldı. 

Öğrencilerin halk 
oyunları gösterisi sonrası 
yapılan yarışmada 
dereceye giren çocuklara 
protokol üyelerince 
plaket takdim edildi. 
Programa, Ortaca 
Kaymakamı Oktay 
Erdoğan, Garnizon 
Komutan Vekili Yarbay 
Mehmet Akkoyun, 
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 
İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Kayaalp, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, siyasi parti 
ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da 23 Nisan kutlaması  
Ortaca’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yıl 
dönümü kutlama programı Demokrasi ve Şehitler Meydanında yapıldı.

Ortaca’da iş yerinde 
çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; 
Beşköprü Mahallesinde 
bir iş hanında bulunan 
iş yerinin baca kısmında 
henüz belirlenemeyen bir 
nedenle yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay yerine 

itfaiye, polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekiplerinin 
müdahale ettiği yangın 
kısa sürede söndürüldü. 
Ekipler soğutma 
çalışması başlattı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da iş yeri yangını

Menteşe Gülağzı 
mevkiinde meydana 
gelen trafik kazasında 
bir kişi öldü, 5 kişi 
yaralandı. Yaralılar özel 
bir hastanede tedavi 
altına alınırken, kazada 
yaralanan Muğla’ya 
Hizmet Vakfı Müdürü 
Atiye Durmaz’ın 
durumunun ağır olduğu 
öğrenildi.
Menteşe-Ula karayolu 
Gülağzı akaryakıt 
istasyonu karşısında 
meydana gelen kazada 35 
NME 16 plakalı otomobil 
ana yoldan U dönüşü 
yapmak istediği sırada 
ile 48 ABF 741 plakalı 
otomobil ile çarpıştı ve 

48 ABF 741 plakalı araç 
takla attı.
Muğla 112 Acil Çağrı 
Merkezine yapılan ihbar 
sonrası olay yerine çok 
sayıda 112 acil servis 
ambulansı, itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi. 
Her iki araçta bulunan 
6 kişiden 35 NME 16 
plakalı aracın sürücüsü 
Abdullah Kazancı olay 
yerinde yaşamını yitirdi. 
Kazada 48 ABF 16 
plakalı araçta bulunan 
Muğla’ya Hizmet Vakfı 
Müdürü Atiye Durmaz 
kazada ağır yaralanırken, 
yaralılar özel bir 
hastanede tedavi altına 
alındılar. - İHA

Gülağzında kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Amerikan Başkanı 
Biden, beklendiği 
pek sır olmayan lafı 
söyledi; Seçim çalışma-
ları sırasında, Ermeni 
lobisine verdiği sözü 
tuttu ve konuşmasında 
“soykırım” sözcüğünü 
kullandı. Biden’nin 
siyasi atraksiyon 
yaptığını, başta Er-
meniler olmak üzere 
tüm dünya biliyor ve 
anlıyor. Bizden, koltuk 
dolduran bazı yetkil-
iler, Twitter kuşuyla, 
“kınıyoruz”, “kabul 
etmiyoruz”, “yok hük-
mündedir” diye açıkla-
ma yarışına girdiler.
Bu yazının yazıldığı 
sırada Cumhur-
başkanından bu konuda 
her hangi bir şey de-
medi. Salt tam kapan-
manın tarihini verdi.
Yılan hikayesine 
döndürülen soykırım 
safsatası konusu ile ilg-
ili, geçmişte çok örnek 
var. Bunun için azıcık 
araştırma yapmak yeter.
Birini anlatayım;
Yıl 1973. Rahmetli 
Hasan Esat Işık, 
Paris’te Türkiye’nin 
büyükelçisi. Erme-
niler Marsilya’da bir 
soykırım anıtı yaptırıp 
açılış töreni düzenliy-
orlar. Açılışa, Fransız 
bir bakanın katılması 
üzerine, Türkiye’nin 
Büyükelçisi Hasan 
Esat Işık, “Fransa bu 
iddiayı benimsiyor” 
diyerek, hiçbir yere 
haber vermeden, hiç 
kimseden izin almadan 
Fransa’yı terk ederek 
yurda dönüyor.
Böyle tutarlı bir 
davranış, devlet adamı 
tavrıdır. Daha önce 
1965 yılında Mosko-
va büyükelçisi iken, 
Suat Hayri Ürgüplü 

hükümetinde dışar-
dan dış işleri bakanı 
olarak atanmıştı. 
Daha sonra yeniden 
Moskova’ya görevine 
dönmüştü. Sonradan 
politikaya atıldığında 
Savunma Bakanlığı 
yaptı. Genelkurmay’ın 
Savunma Bakanlığına 
bağlanması gerektiğini 
savunması nedeniyle 
dönemin genelkurmay 
başkanıyla sürtüşme 
başlayınca, bakanlıktan 
istifa etti. Bu tavır da 
devlet adamı tavrıydı.
Çeşitli ülkelerde Erme-
ni soykırım anıtları için 
üzüldüğünü belirterek, 
“bu anıtlar kinleri ebe-
dileştirir” diyen devlet 
adamıydı.Işıklar içinde 
uyusun. Peki, şimdi biz 
ne yapacağız? Bir kısım 
akıl daneler, “Amer-
ikan üslerini hemen 
kapatalım” yaygarası 
koparmaya başladılar.
Geçmişte rahmetli Sü-
leyman Demirel üsleri 
kapattı, ne oldu?
Yeniden açılmadı mı?
Rahmetli Bülent Ecevit, 
Kıbrıs Barış Harekatı-
na karşı, Amerika’nın 
Türkiye’ye ambargo 
uygulaması üzerine 
bazı üsleri kapattı, ne 
oldu? Yeniden açılmadı 
mı? Demek ki bize ge-
rek olan akıllı ve tutarlı 
devlet adamlığı.
Sağa sola hat hut etme-
kle, sınıfta kalan bir dış 
politikayla ve bu sınıfta 
kalan dış politikanın 
“monşerleri” ile bu işler 
çözülmüyor demek ki. 
Biz söyleyip biz dinli-
yoruz. Geçmişten ders 
çıkaramamaktan ve 
anlamak istememekten 
dolayı biz daha çok 
çuvallarız gibi geli-
yor bana. Ülke adına 
üzülmemek elde mi?...

Ersin Turan

Twitter kuşuyla mesaj.

Amerikalı  Prof.Dr.  
Gene D. Matlock  40 
yıllık Dünya tarihi 
ve Kadim bilgi ve 
öğretileri araştırmasın-
dan sonra elde ettiği 
sonuçları  HEPİNİZ  
TÜRKSÜNÜZ adını 
verdiği kitapla tüm in-
sanlığa duyurdu. Atatürk 
ise bir asır önce yazdığı 
HAKİKAT NEREDE 
isimli şiiri ile Ameri-
kalı Matlock’tan  çok 
önce bu gerçeği adeta 
haykırdı…
“Gafil, hangi üç 

asır, hangi on asır,                                                                                                                 
Tuna ezelden 
Türk diyarıdır.                                                                                                                          
Bilinen Tarih söyle-
memiş bunu,
Kalkıyor örtüler, 
örtülen doğacak,                                                                                                            
Dinleyin sesi-
ni doğan tarihin,                                                                                                                   
Aydınlıkta karal-
tı, karaltıda şafak.                                                                                                                    
Yaşanan tarihi gömüp 
doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasın-
da Oğuz oğulları,                                                                                                         
Avrupa’nın Alpler’inde 
Oğuz torunları,

Doğudan çıkan biz, 
batıda yine biz;                                                                                                               
Nerde olsa, ne olsa ken-
dimizi biliriz.
Hep İNSANLAR 
KENDİNİ BİLSELER                                                                                                                  
Bilinir o zaman ki HEP 
BİRİZ.
TÜRK sadece bir MİL-
LETİN ADI DEĞİL,
TÜRK;  BÜTÜN 
ADAMLARIN 
BİRLİĞİDİR.
Ey birbirine diş biley-
en YIĞINLAR !                                                                                                                          
Ey yığın yığın İNSAN 
GAFLETLERİ  !                                                                                                             
Yırtılsın gökte-
ki gafletten perde,                                                                                                               
HAKİKAT NERE-
DE…?               (Musta-

fa Kemal  ATATÜRK )
Bu şiiri yazabilmek 
için Kadim bilgi ve 
öğretileri bilmek, Türk 
ve Türk Töresine vakıf 
olmak, İslamın Özünü 
çok iyi anlamak ge-
rekir. Atatürk’ün ne 
kadar donanımlı ve 
çok özel yetişmiş veya 
yetiştirilmiş, çok özel 
bir insan olduğunu ve 
İNSANLIĞA ALLAHIN 
BİR LÜTFU olduğunu 
anlıyoruz…
Benimde köşe yazılarım-
da defalarca dile getird-
iğim İNSANLARDAN  
SAKLANAN TARİH 
ve TÜRK DEMEK 
sadece bir IRKIN ADI 

DEĞİLDİR  tespitlerimi 
doğrulayan mesajlar 
içeriyor.. 
Bu şiirin mesajını 
anlamak için Yaradılışı 
ve Hz. Adem’e  verilen 
KAİNATIN SIRRI ve bu 
sırrı koruyan, Türkler-
in BALAM teşkilatını 
bilmeniz gerekir..
Kadim Kitapların 
bilgilerini ve Kutsal 
Kitapların bahsettiği   
RAHMANİ ve ŞEY-
TANİ  mücadelesini,  
REPTİLİAN (sürün-
genimsi varlıklar)  yani 
Şeytanilerin,  İnsan 
genleri ile oynayıp, 
türettikleri İNSANIM-
SILARI , MAVİ KANLI 

ve Şeytanilerin  düşman 
belledikleri  AL KANLI-
LAR konusunu anlamak 
zorundasınız.. Anlar-
sanız neden TÜRK’E 
DÜŞMANLAR, neden  
“Türk’ün Türk’ten başka 
dostu yoktur sözünün 
manasını da anlarsınız..”
Muhtaç olduğun Kudret 
damarlarında ki ASİL 
KANDA MEVCUTTUR 
sözünün manasını ve NE 
MUTLU TÜRKÜM Dİ-
YENE sözünün anlamını 
çözmek  ve bu sözlerin 
derinliğini bilmek zo-
rundasın..
KÜRESELCİ denilen-
leri, ÜST AKIL diye 
kastedilenleri ve onların 

İNSANLARIN BAŞINA 
AÇTIĞI BELALARI 
anlamak istiyorsan 
KADİM BİLGİLERE 
ULAŞMAK ZORUN-
DASIN..
Bu köşeye,  bu bilgileri 
taşısam , köşeye sığmaz. 
Nasip olursa haftaya te-
ferruatına girerek parça,  
parça ifade etmeye 
çalışacağım..
Şimdilik Atatürk’ün 
inanılmaz donanım-
lı olduğunu ve mana 
aleminin sırlarına vakıf 
olduğunu ifade ederek, 
gerisini inşallah hafta-
ya bırakalım..  Hayırlı 
haftalar diliyorum

Sezgin Yıldırım

HAKİKAT  NEREDE

Ticaret Bakanlığı 
tarafından hibe almaya 
hak kazanan Ortaca 
El Ele Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme 
Kooperatifi yöneticileri, 
Ticaret İl Müdürü Vekili 
Gülşah Yalçınkaya ile 
birlikte Vali Orhan 
Tavlı’yı makamında 
ziyaret etti.  
Ticaret Bakanlığı 2020 
yılında kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması 
amacıyla öncelikli olarak 
kadın kooperatiflerinin 
faydalandığı 
Kooperatifçiliği 

Destekleme Programı’nı 
hayata geçirdi. 
KOOPDES olarak bilinen 
programdan bugünde 
kadar Türkiye’de toplam 
140 kadın kooperatifi 
yararlandı. Mart ayında 
başvuruları sona eren 
programın ikinci 
etabında Muğla’dan 
projesi gönderilen üç 
kadın kooperatifi de hibe 
almaya hak kazandı. Bu 
kooperatiflerden biri 
Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi oldu. 
Ülkemizin meyve 
üretiminde dünyada 

beşinci sırada yer 
almasına rağmen 
kişi başı taze meyve 
tüketiminde geri 
sıralarda kaldığından 
hareketle bir proje 
hazırlayan Ortaca 
Elele Kadın Girişimi 
Kooperatifinin bir diğer 
amacı da meyvede israfı 
engellemek. 
Kooperatifin bulunduğu 
Ortaca yöresi narenciye 
ve limon üretimi dışında 
tropikal meyve üreticiliği 
alanında da önümüzdeki 
dönemde kendinden söz 
ettirmeye aday. 
Kooperatif hazırladığı 

proje ile meyvelerin 
özellikle tüketimi 
kısıtlı olan çocuklar ve 
yaşlılar tarafından da 
rahatlıkla tüketilebilmesi 
için doğrudan 
tüketilebilir halde pazara 
sunulması amacını 
taşıyor. Kooperatif 
ortaklarından Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Ortaca M.Y.O. Öğretim 
Üyesi Ziraat Mühendisi 
Nazan Korkmaz projeleri 
hakkında bilgi verdikten 
sonra hibe ile alınacak 
makine ve ekipmanın 
kooperatifleri için önemli 
bir adım olacağını  

belirtti. 
Toplantıda, Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Kadın 
Kooperatiflerinden 
ortak sayılarını 
artırmaları ve özellikle 
de kırsal alanda daha 
çok kadına ulaşmalarını 
istedi. Muğla’ya ait 
kültürel ve ticari 
zenginliklerin ortaklaşa 
değerlendirilmesi 
için her kuruma, sivil 
toplum kuruluşlarına 
ve girişimcilere önemli 
görevler düştüğünü 
vurguladı.
- Mehmety Bozkır

Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yetkilileri Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti

TİCARET BAKANLIĞINDAN HİBE 
ALMAYA HAK KAZANDILAR
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 317 Ada, 6 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, 4. Kat 7 Nolu Bağımsız 
Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz yakın çevresinde zemin katı dükkan, üst katları konut amaçlı 
4-5 katlı binalar vardır. Çarşı merkezindedir. Yaklaşık 105 m2 kullanım alanına sahip olup, iki oda, bir 
salon, oturma odasına açık mutfak, banyo ve tuvalet hacimlerine sahiptir. Meskenin duvarları düz sıva 
üzeri plastik boya, oda tabanları seramik kaplama, ıslak hacimleri seramik kaplama, iç kapıları ahşap 
kapı, pencereleri beyaz plastik doğrama, mutfak dolapları MDF, tezgahı mermerit, dış cephe duvarları 
düz sıva üzeri akrilik boya, apartman giriş kapısı demir doğrama, merdivenleri mermer kaplamadır.
Adresi    :Beşköprü Mah. 114 Sokak Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   :251,39 m2 
Arsa Payı   :52/500
İmar Durumu   :İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi imar planı içinde, 1/1000 uygulama imar 
planında bitişik nizam 5 kat ticari + konut alanı içindedir.
Kıymeti   :294.000,00 TL
KDV Oranı   :%1
Kaydındaki Şerhler  :YÖNETİM PLANI
1. Satış Günü   :03/06/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   :07/07/2021 günü 11:00 - 11:10 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 2021/37 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.22/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1363654Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

BATIDA DALAMAN 
ÇAYINDAN, doğuda 
Hodul dağı TAŞLIK 
MEVKİİ olarak anılan 
kısma kadar yaklaşık 6 
KM kumsala sahiptir. 
Bu alanın Tigem tarafı 
Dalaman belediyesine 
ait iken, Tersakan çayı 
doğu tarafı Kapukargın 
Köyüne bağlı Kayacık 
mahallesiydi. 1974 yılın-
da Dalaman Havaalanı 
emniyet bölgesi içinde 
kalması bahane edilerek 
köylünün arazileri ve 
evleri istimlak edildi. 
Tersakan Çayı Çiftlik 
kurutma kanalı boyunca 
yönü değiştirilerek direk 
denize verildi. İncebel 
karışındaki köy evleri 
istimlak ile yok edildi. 

Doğusunda kalan evler 
önceden Kapukargın 
Köyüne bağlı iken 
sonradan Eska şirketinin  
‘’İncebel Tatil Köyü’’nü 
1980 lerde kurmasıyla, 
İncebel bölgesi komple 
Dalaman Belediye sınır-
ları içine alındı.
- Eski Tersakan Çay 
boğazı ise havaalanına 
taşkın yaratmaması için 
DSİ tarafından DAL-
GAKIRAN yapılarak 
taşkına karşı koruma 
altına alındı. Bu nedenle 
eskiden büyük bir kefal 
yaşam alanı olan Ter-
sakan çayı eski yatağı 
Eska İncebel köprüsü 
karşısından başlayarak 
kıvrıla kıvrıla denize 
eski Dalgakıran boğazı-

na ulaşan eski Tersakan 
Çayı yatağı ölü kaldı. 
Şimdi Eski Terasakan  
çayının yatağının ka-
zıldığını gördük.  
-Dalaman kumsalı 
sahili doğu kısmı dağa 
yakın bölgesi TAŞLIK 
olarak anılır. TAŞLIK 
bölgesine yakın kısımda 
yine kükürtlü su kay-
nağı vardır. Bu kayak 
nedeniyle bu bölge 
arkası bataklık kovalık 
şeklindedir. Bu bölge-
deki sular, ACISU ve 
kükürtlü su olması ned-
eniyle hayvansal yaşam 
yoktur. Bu bölge batak-
lık görüntüsü olmasına 
rağmen bu bölgede ne 
karasal canlı, ne kuş, ne 
sucul canlı, ne de balık 
türü canlı yoktur. Çünkü 
oksijen seviyesi çok 
düşüktür.
-Tigem, Devlet Çift-

liği altı bölgesi olarak 
kumul tepeler vardı ve 
çoğu bölge ağaçsız ve 
geren dediğimiz tuzlu 
çorak bölge idi. Daha 
sonraları Tigem Devlet 
Üretme Çiftliği bölgeyi 
ağaçlandırmak için 
Kıbrıs akasyası dikti. 
Halen bölgede ekim-di-
kim yapılmamakta olup 
çalı şeklindeki bu Kıbrıs 
akasyası ile kaplıdır. 
Bölge tarım arazisine 
uygun değildir. Bu bölge 
şimdi turizme hizmet 
amaçlı spor komplek-
sleri yapılmak üzere 
5400 dönüm arazinin 
Dalaman belediyesine 
tahsis edileceği belediye 
başkanımızca ilan edildi.
DALAMAN SA-
HİLLERİNE PLANLA-
NAN TESİSLER-
1-YAT LİMANI: 1990 
LARDA sahilin batıya 

yakın kısmında KARA-
DA MARİNA (INLAND 
MARINA) olarak 700 
yat-tekne bağlama 
kapasiteli bir yat limanı 
projesi YİD modeli ihale 
edildi. Projeyi DOĞUS 
firması aldı.. Doğuş 
burada müthiş jeolo-
jik araştırmalar yaptı, 
çevre koruma projeleri 
yaptırdı. YAT ÇEKEK 
VE BAKIM kısımları 
dahil çok müthiş bir 
proje yaptırdı.  Proje 
iki sefer ÖÇK ve tabiat 
varlıkları koruma kurulu 
ile tüm kurumalardan 
ve Dalaman belediye-
sinden imar izni alarak 
belediyede askıya çıktı. 
Anca Sn. Sedat Yıl-
maz dönemi projenin 
askıya çıkması sonun-
da Muğla Mimaralar 
odası şubesi itirazı ile 
olay bölge idare mah-

kemesi ile yürütmeyi 
durdurma kararı alındı. 
Belediyenin veya 
başka bir STK veya 
kuruluşun müdahil 
olmaması nedeniyle 
MAHKEME bilirkişi 
raporu ile yürütmeyi 
durdurdu. Daha sonra 
gelen Şaşmaz dönemi 
Dalaman belediyesinin 
marinaya sahip çıkma-
ması nedeniyle proje ölü 
kaldı. Şimdiki belediye 
yönetimi ise yat limanı 
projesini sonlandırıp 
MİLLET PARKI yapıla-
cağını ilan etti. Bölgede 
iki millet parkı olacağı, 
BELEDİYECE birisi 
içine balıkçı barınağaı 
yapacağı BELEDİYECE 
bildirildi.
-BALIKCI BARI-
NAĞI-Dalaman Çayı 
–Dalgakıran arası 
turizm alanı ilan edildi. 

Cumhurbaşkanından söz 
alındı.  Ama sonradan 
Çevre ve Şehircilik 
bakanı tarafından sit 
ilan edildi. Burada ko-
runacak taş, ne bitki, ne 
arkeolojik kalıntı vardı. 
Ne de yöreye özgü en-
demik bitki veya hayvan 
vardı. Sırf gıcıklığına bu 
bölge korunacak hiçbir 
şeyi yokken sit alanı ilan 
edilip cumhurbaşkanına 
imzalatıldı. Şimdi bele-
diye başkanımız bölgede 
5400 dönüm arazinin 
spor turizmine açıla-
cağını ilan etti. Hayırlı 
olur inşallah.
-Bu yakınlarda Belediye 
Başkanımızdan müjde 
üstüne müjde alıyoruz. 
Hayırlısı olur inşallah

Süleyman Şahin
DALAMAN’IN KARADAN 

GİDİLEN KOY VE SAHİLLERİ

Yapılan yatırımlarla hızla 
artan nüfusu ile dikkat 
çeken ilçede bozuk olan 
yolların tamir, bakım 
ve onarımının yanı 
sıra asfalt çalışması ve 
parke döşeme yapılıyor. 
İş planına göre yapılan 
cadde ve sokaklar ilçe 
halkının hizmetine 
sunuluyor.
Ortaca Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri son olarak 
Atatürk Mahallesi 
ve Karaoğlanoğlu 

Caddesi’ndeki kilitli 
parke taşı döşeme 
çalışmalarını tamamladı. 
Ekipler, Karaoğlanoğlu 
Caddesi’nde 22 bin 
232 metrekare parke 
taşı döşemesi yaptı.  
Çalışmaları tamamlanan 
alanlar vatandaşın 
kullanımına açıldı. 
Mahalle sakinleri 
çalışmalar nedeniyle 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’e teşekkür 
etti. Ellerindeki 350 bin 
metrekare parke taşının 

250 bin metrekaresini 
döşediklerini aktaran 
Başkan Uzundemir; 
“Önceliğimiz ana 
bulvarlar ardından da tali 
yollara gireceğiz. 131 bin 
metre kare asfalt, 3 bin 
676 ton asfalt yaması, 76 
kilometre stabilize yol 
düzleştirmesi yaptık.” 
dedi.
Başkan Uzundemir, iş 
planı doğrultusunda 
çalışmaların süreceğini 
de sözlerine ekledi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da parke 
yollar yapılıyor

Ortaca’da, daha modern ve yaşanılabilir bir kent için çalışan Ortaca 
Belediyesi ekipleri ilçenin tüm cadde ve sokaklarında bakım onarım 
ve parke taşı döşemesi yapıyor.



Dr. Veli Vural Uslu

Çernobil-zedeler ve 
Sonraki Nesiller

Çernobil faciası, en 
büyük nükleer felaketle-
rden bir tanesi olarak 
insanlık tarihinde yerini 
alalı yaklaşık 35 sene 
oldu. Radyasyonun Ka-
radeniz kıyılarına kadar 
ulaşan etkisi, hem Sovyet 
hem de Türk yöneticil-
erin bu felaketin üstünü 
kapatma ve ekranlarda 
“çay içerek” hasır altı 
etme çabaları yüzünden, 
sayısız insanın hayatının 
kararmasına neden oldu. 
Ukrayna’da bu felaketin 

etkilerini sınırlandırmak 
için harcanan paranın 70 
milyar dolara yakın old-
uğu hesaplanıyor. Bunca 
harcamaya rağmen ne 
Çernobil bölgesi ne de 
etkilenen insanlar henüz 
normale dönebilmiş 
değiller.
Çernobil’de ortaya çıkan 
en ciddi sağlık prob-
lemlerinden bir tanesi 
kanserdi, özellikle tiroit 
kanserleri. Bu hafta (22 
Nisan 2021) çıkan iki 
makale bu sağlık prob-

lemleri ile bilgilerimizi 
arttırdı. Bölgede rady-
asyona maruz kalan in-
sanların tiroit dokuların-
dan alınan örneklerde, 
DNA’nın iki sarmalının 
birden kırılmasından 
kaynaklı mutasyonlar 
olduğu ortaya çıktı. 
Kişi radyasyona maruz 
kaldığında ne kadar genç 
idiyse, mutasyon taşıma 
şansı bir o kadar yüksek. 
Bir başka deyişle Çerno-
bil kazasında 15 yaşında 
olan Kazım Koyuncu 
ile Çernobil sonrası 
ekranlarda radyasyonlu 
çay reklamı yapan 59 
yaşındaki Cahit Aral eşit 
miktarda radyasyona 
maruz kalmış olsaydı, 

Kazım Koyuncu daha 
çok etkilenirdi. Bunun 
yanında radyasyonun 
sigara gibi DNA’da pek 
çok gende hasar yarattığı 
düşünülüyordu. Ama 
Çernobil patlamasının, 
sigaranın aksine belli bir 
gen grubunu içindeki tek 
bir geni etkilediği ortaya 
çıktı. Bu yeni bulgu 
ışığında, radyasyona 
maruz kalıp da kanser 
olan insanlar için bir 
tedavi yöntemi oluştur-
mak, sigara içip de ak-
ciğer kanserine yakala-
nanlara tedavi bulmaktan 
daha olası görünüyor.
Radyasyon DNA’yı kırıp 
kansere neden oluy-
orsa, Çernobil-zedeler 

mutasyonlu DNA’larını 
sonraki nesillere ak-
tarınca neler oluyor? 
Radyasyon sonuçta 
sadece tiroit dokusunu 
etkilemedi, yumurta ve 
spermler de etkilenmiştir 
diye düşünüyor insan. 
Çocuklarının DNA’ları 
üzerinde yapılan 
araştırmaların sonuçları 
ise yüzleri güldürecek 
cinsten. Çernobil’den 
etkilenen anne-babaların 
130’unun çocukları-
na bakıldığında, diğer 
çocuklara göre hiçbir 
anormallik görünmediği 
ortaya çıktı. Görünen o 
ki, yumurta ve spermler-
in DNA kırıklarını diğer 
dokulara göre çok daha 

iyi tamir edebildiğini 
gösteren önceki deney-
lerin sonuçları burada bir 
kez daha teyit edilm-
iş oluyor. Karadeniz 
havzasında radyasyona 
maruz kalmış anne-ba-
baların, çocuklarına 
o korkunç günleri en 
azından genetik olarak 
miras bırakmaması çok 
sevindirici.
Çernobil faciasına giden 
yolda neler olduğunu ve 
hemen sonrasını, Daly-
anlı canavar bir Youtuber 
olan Poyraz Demirci’nin 
kendi adını taşıyan 
kanalında dinleyebil-
irsiniz. Kazanın kalıcı 
etkilerini ise DNA’lar-
dan öğrenmeye devam 

ediyoruz. Radyasyonun 
etkisinin bir sonraki 
nesilde hiç görülmediği 
görmek güzel, ama 
yöneticilerin, sayıları ve 
olayları gizleme alışkan-
lıklarının açmaya devam 
ettiği yaraların izleri 
nesiller boyu devam 
edecek gibi görünüyor. 
Mutlu bir hafta dilerim 
sevgili okurlar. Sevgiler, 
saygılar @velivuraluslu
Poyraz Demirci’nin 
Çernobil konulu Youtube 
videosuna şu linkten 
ulaşabilirsiniz. https://
www.youtube.com/
watch?v=qI2Li9H55K4 
-kanala üye olmayı unut-
mayın.
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YDA Dalaman 
Havalimanına Ukrayna 
dan ilk seferler sabah 
saat 06.00’ da Kiev’den 
189 yolcusu ile geldi 
yine devamın da saat 
13.40’da zaparoje den 
189 yolcu geldi. Yolcular, 
havalimanı personeli 
tarafından törenle 
karşılandı.
YDA Dalaman 
Havalimanı Genel 
Müdürü Cengiz T. 
Ayaz,  Mayıs ayı sonuna 
kadar gerçekleşmesi 
beklenen planlı seferler 
ile de yaklaşık 20.000 
Ukraynalı misafirin 
YDA Dalaman 
Havalimanını kullanarak 
bölgeye gelmesi 
beklendiğini belirterek, 
şunları söyledi:
“Tam kapanma 
sürecinin sonuna 
kadar ise, yaklaşık 
8.500 Ukraynalı 
misafirimizi bölgemizde 
ağırlayacağız. 
Devamında yaz sezonun 
160 bin yolcu gelecek.
Ukrayna’dan gelen 
misafirler. Kiev, 
Lviv (liviv), Kkarkiv 
(harkiv), Odessa ve 
Zaporozhye (zaparoje) 
Havalimanlarından 
direkt Dalaman 
Havalimanımıza 
gerçekleşecek Charter 
ve tarifeli seferler ile 
geleceklerdir”
Dalaman’a gelen 
Ukraynalı turistler 
ise Türkiye’yi çok 
özlediklerini ve bölgenin 
denizi ve sahillerine  
hayran olduklarını ifade 
ettiler. - Mehmet Bozkır

Ukrayna’dan 
Dalaman’a gelen 

378 Ukraynalı 
turist, Dalaman 
Havalimanında 

törenle karşılandı


