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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
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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

İNSAN HAKLARI 
EYLEM PLANI 

TAKVİMİ...
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Ortaca Belediyesinden anlamlı kampanya

‘Askıda Ekmek’ seferberliği
Ortaca Belediyesi her fırından 50’şer 
tane olmak üzere günlük 550 ekmek 
alarak ‘askıda ekmek’ projesi başlattı. 
Belediyenin başlattığı anlamlı projeye 
ilçedeki tüm fırınlar da destek oldu.
Pandemi nedeniyle 
ülke genelinde sokağa 
çıkma kısıtlamalarının 
başladığı kapanma süreci 
17 Mayıs Pazartesi 
günü son bulacak. 
Ortaca Belediyesi de bu 
süre içerisinde ihtiyaç 
sahibi olan dar gelirli 
vatandaşlara destek 
olmak amacıyla ilçe 
genelinde ‘askıda ekmek’ 

projesini başlattı. Ortaca 
Belediyesi ihtiyaç sahibi 
vatandaşların istifade 
etmesi amacıyla her 
fırından günlük 50 
olmak üzere, toplam 
550 ekmek satın 
alarak vatandaşların 
hizmetine sundu. Başkan 
Uzundemir, hedflerinin 
dar gelirli ailelere destek 
olduğunu belirtti. -3

Sanayi sitesinde parke 
çalışması yapılıyor

Ortaca Belediyesi 
tarafından başlatılan 
Ata Sanayi Sitesinde 
12 bin metrekare 

parke yol çalışmasını 
esnaf ve vatandaşlar 
memnuniyetle 
karşıladı. - 7

Ortaca polisinden 
eğitime destek

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli 
polisler, köy okullarında 

kütüphane açılması için 
başlatılan projeye destek 
oldu. -3

Ortaca’da Biontech aşısı 
uygulanmaya başlandı

Ortaca Devlet 
Hastanesinde 
Koronavirüse (Kovid-19) 
karşı toplumsal 
bağışıklığın sağlanması 

için sürdürülen aşılama 
programı kapsamında 
vatandaşlara BioNTech 
aşısı uygulanmaya 
başlandı. -3

Ortaca’da orman 
yangını

Ortaca’da çıkan 
yangında 1 hektar 
ormanlık alan zarar 
gördü. -6

Sucul istilacı ve yabancı 
türlerle mücadele 
kapsamında balon 
balığı avcılığının 
desteklenmesine ilişkin 
karar Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. -2

Balon balığı 
avcılığı 

desteklenecek

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman’a 
“Bitki Koruma ve Gübre 

Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu”
Bitki koruma ve 
gübre ürünü ambalaj 
atıklarının çevreye 
zarar vermeyecek 
şekilde toplanması 
amacıyla başlatılan proje 
kapsamında, Ortaca, 
Köyceğiz ve Dalaman’a 
“Bitki Koruma ve Gübre 
Ürünleri Ambalaj Atık 
Kutusu” konuldu. -4

Proje kapsamında, Ortaca’ya 61, Köyceğiz’e 60, Dalaman’a 25 
adet atık kutusu yerleştirildi. 

‘Sporla hayat değişiyor’
Dalaman Kaymakamlığı 
ve Belediye Başkanlığı 
arasında öğrencileri spora 
yönlendirmek amacıyla 
“Sporla hayat değişiyor” 
adlı projenin protokolü 
imzalandı.-9

Ukraynalı turistlerin 
Muğla’ya gelişleri 
devam ediyor.  -11

Rotaları Muğla
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Yeme bozuklukları; 
tıbbi, sosyal ve psikolojik 
sorunlara yol açan yaşam 
kalitesini olumsuz et-
kileyen yeme davranışları 
bozukluklarıdır. Yeme 
bozukluğunu özellikle 
sosyal baskı ve medya 
etkisi (özellikle kadın-
larda ‘ince bir bedene 
sahip olma’ )dürtüsü 
kişiyi yeme bozukluğuna 

itebilir.
Aslında bakıldığı zaman 
yeme bozuklukları 
sadece yiyecek ve kiloyla 
ilişkili değildir. Oluşan 
içsel bir karmaşaya dışsal 
bir çözüm bulma sonucu 
oluşabilir.
Yeme Bozukluğu Olan-
ların Kişilik Özellikleri
•Düşük benlik saygısı
•Değersizlik hissi

•Duygularını ifade ede-
meme
Yeme Bozukluğu Olan 
Kişilerin Ailelerinin 
Özellikleri
•Aşırı mükemmeliyetçi 
olup katı kuralları vardır.
•Seksüel konular 
konuşulmaz.
•Bireysellik kabul edil-
mez.
•Duygular ve çelişkiler 
açıkça ifade edilmez ve 
kabul edilmez.
Yeme bozuklukları, kişiyi 
takıntılı ve olumsuz 
düşünce ve davranışlara 
iter ve kişinin sosyal 

hayatını da olumsuz 
etkilemeye başlar.
Daha çok genç kadınlar-
da, ergenlik ve yetişkinlik 
dönemlerinde görülür. 
Çocuklarda, adölesan, 
yetişkin kadınlar ve 
erkeklerde de bu problem 
görülebilir.
Amerikan Psikiyatri 
Derneği’nin 2013 yılında 
yayımladığı DSM 5 
kriterlerine göre yeme 
bozukluklarının sınıflan-
dırılması
1.Anoreksiya Nevroza
2.Bulimiya Nevroza
3.Tıkanırcasına Yeme 

Bozukluğu
4.Sınıflandırılamayan 
Yeme Bozuklukları
Yeme bozukluklarının 
tedavisi uzun ve zor 
bir süreçtir. Bu süreçte 
multidisipliner ekip 
çalışmasıyla devam eder. 
Bu ekibin parçaları ;psi-
kiyatri uzmanı, beslenme 
ve diyet uzmanı ,iç 
hastalıkları uzmanı ve 
ayrıca fizyoterapist, diş 
hekimi de bu ekipte 
olmalıdır.
Sağlıklı ve huzurlu 
günlere..

YEME 
BOZUKLUKLARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Sağlıklı kemikleri 
oluşturmak ve 
kemik sağlığını 
korumak için D 
Vitamini varlığı çok 
mühimdir.Bunun 
esas nedeni,kemiğin 
birincil bileşeni olan 
kalsiyumun ancak D 
vitamini varlığında 
vücut tarafından 
emilmesidir.Güneş 
ışınlarının,ciltteki 
bir kimyasalı aktif 
bir vitamin formuna 
dönüştürülmesiyle 
vücutta D vitamini 
üretilir.D vitamini 
300 den fazla ra-
hatsızlığın kaynağı 
olarak yorumlan-
maktadır.Covid-19 
ile mücadede adını 
sıkça duydyğumuz 
vitaminlerin başında 
gelmektedir.
Peki D Vitamini 
eksikliği neden 
olur?Dvitamini 
eksikliği tüm dünya-
da bir sorundur.
Özellikle genç 
kadınlarda,bebekle-
rde,yaşlılarda ve 
koyu tenli insanlarda 
D vitamini eksikliği 
yaygınlığı fazladır.D 
Vitamini eksikliği,-
pek çok hastalığa 
zemin hazırlayabilir.
Gündelik hayat-
ta,kapalı ortamlarda 
çalışma,açık hava 
aktivitelerinden uzak 
olma ve yetersiz 
beslenmeye bağlı 

olarak D Vitamini 
eksikliği görülebilir.
Eksikliğinde;vü-
cut ağrısı,hal-
sizlik,yürüme 
güçlüğü,kemik 
ağrısı,güçsüzlük,baş 
ağrısı,depresyon gibi 
belirtiler hakimdir.
D vitamini eksikliği 
ile birlikte;kas 
zayıflığı,kemik 
yoğunluğunda azal-
ma,vücutta kırılma 
riski artar,Tip1 
diyabet,yüksek tan-
siyon,tiroit problem-
leri,kas ve iskelet 
sistemi problemleri 
gibi rahatsızlıklar 
görülebilir.D Vi-
tamini kaynakları 
nelerdir?D vitamini-
nin temel kaynağı 
güneştir.Bu sebep ile 
her gün yüzler,kol-
lar açık,güneşin 
geliş açısına bağlı 
olarak(en ideal 
saatler 11:00-15:00 
arası) 20 ila 30 
dakika güneşlenme 
sayesinde yeterli 
oranda D vitamini 
üretilebilir.Günlük D 
Vitamini ihtiyacını 
sadece besinler ile 
sağlamak mümkün 
değildir.Bu yüzden 
güneş ışığından 
yararlanamayan 
bireyler büyük risk 
altındadır. 
 Sağlıklı günler dili-
yorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

D VİTAMİNİ 
NEDİR?EKSİKLİĞİNDE NEL-

ER GÖRÜLÜR?

Ortaca’da meydana gelen 
kazada traktörün altında 
sıkışan kadın itfaiye 
ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; 
Karaburun Mahallesi 
Cevat Şakir Caddesi’nde, 
arkasında zirai ilaç 
makinesi bulunan 
traktörden düşen 

Hanife Avcı, makinenin 
hortumlarına dolandı ve 
traktörün altına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 
112 acil sağlık, itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı Ortaca 
Grup Amirliği ekipleri, 

traktörün altında sıkışan 
Avcı’yı çıkardı.
Avcı, sağlık ekiplerinin  
ilk müdahalesinin 
ardından Ortaca Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.
- Cihat Cura

Ortaca’da traktör kazası
Traktörün altında sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Bodrum’da internet 
üzerinden öğrencilerine 
ders anlattığı esnada 
beyin kanaması geçiren 
genç öğretmen Esra 
Karaman, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak yaşama 
veda etti. Karaman’ın ani 
vefatı ilçede üzüntüye 
neden oldu. Bodrum’da 
özel bir Koleji’nde sınıf 
öğretmenliği yapan 29 
yaşındaki Karaman, 2 
gün önce uzaktan eğitim 
sistemi ile sabah ilk 
derste öğrencileri ile 
buluştu. İkinci derste 
kendisini iyi hissetmeyen 
Karaman, hastaneye 
kaldırıldı. Beyin 
kanaması geçirdiği 

tespit edilerek yoğun 
bakım ünitesinde tedavi 
alınan Esra öğretmen, 
durumunun daha da 
ciddileşmesi üzerine 
Denizli’ye Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma Hastanesine 
sevk edildi. İki günden 
bu yana yoğun bakımda 
tedavi gören Esra 
öğretmen, yapılan tüm 
müdahalelere karşın 
kurtarılamayarak 
yaşama veda etti. Esra 
Kahraman’ın ani vefatı 
büyük üzüntüye neden 
oldu. Mert Karaman ile 
evli olan 1992 doğumlu 
Esra Karaman, Çine’de 
toprağa verileceği 
öğrenildi. - İHA

Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde 
beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Datça ilçesinde denize 
giren bir vatandaşa polis 
ceza kesmek isteyince 
vatandaş, “Ben işsizim, 
ceza kesmeyin” diye 
yalvardı. Ceza yememek 
için polise türlü 
bahaneler bulan şahsa 
polis memuru “Ben 
marketten geliyorum, bir 
yüzüp geleyim demek 
olmaz” diye durumu izah 
etmeye çalıştı. Pandemi 
dolayısıyla dışarıda 
gezmenin ve denize 
girmenin yasak olduğu 
Datça’ da denetimler 
sıkı şekilde devam 
ediyor. Bugün yapılan 
denetimlerde izinsiz 
denize girdikleri tespit 
edilen 17 kişi hakkında 
Datça Polisi tarafından 
tutanak tutuldu. Datça 

Hastanealtı Plajı’nda 
Melih B. isimli şahsı 
izinsiz denize girerken 
yakaladı ve vatandaşa 
tutanak tutmak istedi. 
Ancak vatandaş denize 
girenleri gördüğüm 
için serbest sandığını 
belirterek bu yüzden 
denize girdiğini, işsiz 
olduğunu belirtse de ceza 
yemekten kurtulamadı.
“Polis uzun süre dil 
döktü”
  Denizden çıkınca 
karşısında polisi gören 
vatandaş, “Ben işsizim 
bana ceza yazmayın” 
diye yalvardı. Kendisini 
haklı göstermek için 
polisi ikna etmeye 
çalışan Melih B.’ye 
polisler uzun süre dil 
döktü. - İHA

Denize girdi, “İşsizim, ceza kesmeyin” dedi  

Sucul istilacı ve yabancı 
türlerle mücadele 
kapsamında balon 
balığı avcılığının 
desteklenmesine 
ilişkin karar Resmi 
Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Tarım 
ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli 
konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, geçtiğimiz 
yıl sucul biyolojik 
çeşitliliğin korunması, 
deniz kaynaklarımızın 
sürdürülebilir ve rasyonel 
kullanımının sağlanması 
amacıyla istilacı 
balon balıklarından 
benekli balon balığı 
türünü avlayan küçük 
ölçekli balıkçıların 
desteklenerek 46 bin 
192 adet balon balığının 
kaynaklarımızdan 
bertarafının sağlandığını 
ifade etti. Geçen yıl 
tek tür için verilen 

destekleme kapsamının 
ülkemizde bulunan irili 
ufaklı sekiz balon balığı 
türünü içerecek şekilde 
ve 2023 yılı sonuna 
kadar geçerli olmak 
üzere genişletildiğini 
söyleyen Pakdemirli, 
Balon Balığı Avcılığının 
Desteklenmesine İlişkin 
Kararın Cumhurbaşkanı 
tarafından imzalandığını 
ve Resmi Gazetede 
yayımlandığını belirterek 
“hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi.

5 Milyon TL 
destekleme ödemesi

Balon balığı desteklemesi 
kapsamında balon balığı 
avlayan balıkçılara 
her yıl 5 milyon lira 
değerinde ödeme 
yapılacağını belirten 
Bakan Pakdemirli, “Bu 
kapsamda en büyük 
ve en tehlikeli tür olan 
benekli balon balığının 

adedine 5 lira ödenecek. 
Bunun için en fazla 500 
bin adede kadar olmak 
üzere 2,5 milyon liralık 
ödeme; kalan 7 tür için 
de tanesi 50 kuruştan 
5 milyon adede kadar 
olmak üzere 2,5 milyon 
liralık ödeme planlandı. 
Toplamda 5,5 milyon 
balon balığı için 5 milyon 
lira ödeme yapmayı 
hedefliyoruz” dedi.
Desteklemenin 2021, 
2022 ve 2023 yıllarını 
kapsayacağını söyleyen 
Pakdemirli, “3 yılda 
16,5 milyon balon balığı 
kaynaklarımızdan 
bertaraf edilecek” 
ifadesini kullandı.
- Mehmet Bozkır

Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı

BALIK BAŞI 5 LİRA
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Hak ve özgürlükleri 
genişletici değişik-
liklerle beraber, kamu 
hizmetlerinin hesap 
verilebilir, erişilebilir, 
eşit, şeffaf ve adil bir 
şekilde sunulmasına il-
işkin standartların yük-
seltilmesini hedefleyen 
İnsan Hakları Eylem 
Planı’nın uygulama 
takvimi, 30.04.2021 
tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesiyle netleş-
ti. Aynı gün, İnsan 
Hakları Eylem Planı 
Uygulama Takvimi de 
Adalet Bakanlığının 
internet sitesinde 
yayınlandı. Uygulama 
takviminde her bir 
faaliyet için, kısa (1 
ve 3 ay), orta (6 ay ve 
1 yıl) ve uzun (2 yıl) 
süreli vadeler belirlen-
miş olup eylem planı 
takviminde öngörülen 
önemli değişiklikle-
rden bazıları ise şöyle:
1 Ay İçinde 
Gerçekleştirilmesi 
Öngörülen Bazı Faali-
yetler
•Hükümlü ve tutuk-
luların, ziyaret liste-
sinde yer alan kişileri 
değiştirebilme imkânı 
verilecek.
•Hükümlü/tutuklu 
anneleriyle birlikte 
kalan 0-6 yaş grubu 
çocukların, yakınları-
na ve annesine açık 
görüş sırasında teslimi 
sağlanacak.
3 Ay İçinde 
Gerçekleştirilmesi 
Öngörülen Bazı Faali-
yetler
•Eşe karşı işlenen 
suçlarda ağırlaştırıcı 
sebep boşanmış eşi de 
kapsayacak.
•İdareye yapılan 
başvurularda idarenin 
cevap verme süresi 60 
günden 30 güne indir-
ilecek ve idari yargıda 
gerekçeli karar 30 gün 
içinde yazılacak.
•Vergi suçları için 
etkin pişmanlık ve zin-
cirleme suç hükümleri 
uygulanacak.
•Hâkim ve savcıların 
terfi sistemleri objektif 
performans kriter-
lerine göre yeniden 
belirlenecek ve kamu 
görevlileri için sosyal 
medya etik ilkeleri 
düzenlenecek.
•Adliyelerde ifade 
alma işlemleri-
nin 7 gün 24 saat 
yapılabilmesi sağla-
nacak.
6 Ay İçinde 
Gerçekleştirilmesi 
Öngörülen Bazı Faali-
yetler
•Şiddet mağduru 

kadınlara avukat tayin 
edilecek.
•Çocuk mahkemel-
erindeki duruşmalara 
cübbesiz katılım sağla-
nacak.
•Bozma kararı verilen 
dosyaların öncelikle 
görülmesi sağlanacak.
•Avukatların tasdik et-
tikleri belgeler, adli ve 
idari merciler tarafın-
dan kabul edilecek.
•Borçluya haczedilen 
malını satma imkânı 
getirilecek.
1 Yıl İçinde 
Gerçekleştirilmesi 
Öngörülen Bazı Faali-
yetler    
•Uzun yargılama-
dan kaynaklı zarar-
lar yönünden İnsan 
Hakları Tazminat 
Komisyonu nezdinde 
doğrudan başvuru 
imkânı getirilecek.
•Mahkeme temelli 
aile arabuluculuğu 
müessesesi oluşturu-
lacak.
•Adli kontrol tedbirleri 
yönünden tazminat 
imkânı sağlanacak.
•Gayrimenkul satış sö-
zleşmeleri noterlikle-
rde yapılabilecek.
•Noterlerin çalışma 
gün ve saatleri yeniden 
belirlenecek.
•Kamulaştırmasız el 
atma gibi müdahalel-
ere karşı valilikler 
nezdinde idari bir baş-
vuru yolu getirilecek.
2 Yıl İçinde 
Gerçekleştirilmesi 
Öngörülen Bazı Faali-
yetler 
•Yargı, icra ve noter 
harç ve masrafları 
sadeleştirilecek.
•Bazı ağır suçlar hariç 
olmak üzere 15 yaşın-
dan küçük çocukların 
ilk defa işledikleri 
fiillerin soruşturma-
ya konu edilmemesi 
sağlanacak.
•Hukuk fakültelerinde 
öğrenim süresi beş yıla 
çıkartılacak.
Görüldüğü üzere, ey-
lem planı kapsamında, 
uluslararası düzenle-
meler ve sistemdeki 
aksaklıklar da dikkate 
alınarak, hukuk devle-
tinin gereklerini yerine 
getirmek amacıyla 
çeşitli değişikliklerin 
yapılması hedeflenmiş 
olup bunların yüzde 
90’ından fazlasının 1 
yıl içinde uygulamaya 
geçeceği açıklanmıştır. 
Hukuk sisteminde 
yapılan iyileştirmel-
erin hem doğrudan 
vatandaşlara hem de 
ülkemizin uluslararası 
imajına olumlu yönde 
katkı sağlayacağı umut 
edilmektedir. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

İNSAN HAKLARI EYLEM 
PLANI TAKVİMİ BELLİ OLDU, 

PEKİ NELER DEĞİŞECEK?

Pandemi nedeniyle 
ülke genelinde sokağa 
çıkma kısıtlamalarının 
başladığı kapanma süreci 
17 Mayıs Pazartesi 
günü son bulacak. 
Ortaca Belediyesi de bu 
süre içerisinde ihtiyaç 
sahibi olan dar gelirli 
vatandaşlara destek 
olmak amacıyla ilçe 
genelinde ‘askıda ekmek’ 

projesini başlattı. Ortaca 
Belediyesi ihtiyaç sahibi 
vatandaşların istifade 
etmesi amacıyla her 
fırından günlük 50 olmak 
üzere, toplam 550 ekmek 
satın alarak vatandaşların 
hizmetine sundu. Ortaca 
Belediyesi’nin ilçe 
genelinde başlattığı bu 
çalışmaya tüm fırıncılar 
da destek vererek, 

katkıda bulundu. İsteyen 
vatandaşlarda kendilerine 
aldıkları ekmek yanında, 
bir ekmek de ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar için 
satın alarak askıya 
bırakabiliyor.

“HEDEFİMİZ DAR 
GELİRLİLERE 

YARDIMCI OLMAK”
Konu ile ilgili 
açıklamada bulunan 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“İlçemiz Ortaca 
merkezde 8, Dalyan 
Mahallemizde de 2 
olmak üzere toplam 10 
ekmek üreten fırıncı 
esnaflarımızla bu projeyi 
başlattık. Buradaki 
amacımız, dar gelirli 
vatandaşlarımıza 
yardımcı olabilmek. 

Milli birlik ve beraberlik 
ruhu içinde, bu ülkede 
yaşamanın hazzını 
paylaşarak hep birlikte 
yaşayacağız. Bu projede, 
bize destek veren tüm 
işletmecilerimize ve 
bu konuda duyarlılık 
gösteren vatandaşlarıma 
sonsuz teşekkür 
ediyorum” dedi.
- Berkay Göcekli

‘Askıda ekmek’ seferberliği
Ortaca Belediyesi her fırından 50’şer tane olmak üzere günlük 550 ekmek alarak ‘askıda ekmek’ 
projesi başlattı. Belediyenin başlattığı anlamlı projeye ilçedeki tüm fırınlar da destek oldu.  

İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli 
bir personel, Kars’ta şark 
görevini yaptığı sırada 
tanıştığı öğretmenlerden 
“Meslek Liseliler Aileler 
İle Buluşuyor Projesi” 
kapsamında köylerdeki 
İlköğretim okullarına 
kütüphane açma projesi 
olduğunu öğrendi. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima’nın katkısı 

ile Toplum Destekli 
Polislik Büro Amirliği 
ekipleri “Kitaplar 
Hepimizindir” sloganıyla 
çalışma başlattı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
personellerinin evlerinde 
çocuklarının daha 
önceden okuduğu 
kitaplar da olmak üzere, 
toplanan 278 kitap, 10 
satranç takımı, 
8 Mangala, 2 jenga 

oyunu Kars’taki 
çocuklara ulaştırılmak 
üzere gönderildi. 
Ayrıca temsili olarak 
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
göndere çekilen 1 adet 
Türk bayrağı da Kars’ın 
bir İlkokulunda 
göndere çekilmek 
üzere kitaplarla birlikte 
armağan edildi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca polisinden 
eğitime destek

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, köy okullarında 
kütüphane açılması için başlatılan projeye destek oldu.  

Ortaca’da, Koronavirüse 
(Kovid-19) karşı 
toplumsal bağışıklığın 
sağlanması için 
sürdürülen aşılama 
programı kapsamında 
vatandaşlara BioNTech 
aşısı uygulanmaya 
başlandı.Sağlık 
Bakanlığının aşılama 
takvimine göre risk 
grubundakiler sistemde 
tanımlandı. Bu kapsama 
giren vatandaşlar 
randevularını 
alarak, Ortaca 
Devlet Hastanesinde 
aşılarını yaptırıyor. 

Ortaca Belediyesi 
ilçede Biontech 
aşısının uygulanmaya 
başlandığını duyurdu. 
Yapılan duyuruda, 
aşı olmanın kişinin 
hem kendi sağlığına 
hem de topluma 
karşı sorumluluğu 
olduğu belirtilerek; 
“Biontech aşısı Ortaca 
Devlet Hastanemizde 
uygulanmaya başlanıyor. 
Randevunuzu alarak 
aşınızı yaptırabilirsiniz. 
Sağlıklı günler dileriz.” 
denildi.
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da Biontech aşısı 
uygulanmaya başlandı
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2020 Yılı itibari ile 
Türkiye’de 13 bin 360 
dekarda topraksız tarım 
yapılıyor. Örtüaltı varlığı 
bakımından dünyada 
4’üncü, Avrupa’da ise 
İspanya’nın ardından 2. 
sırada yer alan Türkiye, 
topraksız (hidroponik) 
tarım konusunda önemli 
bir potansiyele sahip. 
Birçok gelişmiş ülkede 
önemli büyüklükteki 
alanlarda uygulanan to-
praksız tarım sisteminde 
ülkemizde de önemli 
gelişmeler yaşanıyor. 
Hem topraksız tarım 
hem de bu konuda 
ülkemizde yürütülen 
çalışmaları incelemeye 
aldık. - Topraksız tarım 
nedir? Toprakta yapılan 
tarıma göre avantajları 
ve dezavantajları nele-
rdir?
- Hidroponik tarım, 

topraksız bir ortam-
da bitki yetiştirmekte 
kullanılan bir yöntem. 
Bitkiler ihtiyaçları olan 
besin elementlerini 
toprak yerine bitkinin ih-
tiyacı olan minerallerin 
özel olarak hazırlandığı 
besin solüsyonundan 
karşılıyorlar. Bu neden-
le, bitkiler toprak ortam-
da yaptıkları gibi besin 
maddelerini bulmaya 
çalışmak yerine, besin 
elementlerini kolay bir 
şekilde doğrudan bu 
solüsyondan alabiliy-
orlar. 
-Topraksız tarımda, 
bitkileri ve bitkilerin kök 
sistemlerini desteklemek 
için genellikle kum, 
turba, vermikülit, perlit, 
hindistan cevizi, kaya 
yünü veya genleştir-
ilmiş kil agregası gibi 
yetiştirme ortamları 

kullanılıyor. Ancak; 
yetiştirme ortamının 
kendisi bir besin kaynağı 
değil.
 DAHA FAZLA VERİM 
ALINIYOR
- Topraksız tarım 
sistemi, toprakta yapılan 
yetiştiriciliğe göre 
önemli üstünlüklere 
sahip. Modern işletmele-
rde yıl boyu sürekli üre-
timin yapılabilmesi ve 
birim alanda daha fazla 
bitkinin bulunması ned-
eniyle toprakta yapılan 
üretime göre daha yük-
sek verim alınıyor. -Ser-
alarda ürün miktar ve 
kalitesinin artmasında, 
uygun iklim koşullarının 
sağlanması, yeterli ve 
dengeli bitki besleme 
programlarının uygulan-
ması etkili oluyor. Besin 
çözeltisinin içeriği ve 
tuz miktarı değiştiril-
erek, bitkilerin generatif 
ve vegetatif gelişimini 
ayarlamak mümkün. 
Besin çözeltisi doğrudan 

bitkinin kök bölgesine 
verildiği için kullanılan 
su ve gübrenin etkinliği 
artıyor ve dolayısıyla 
daha az su ve gübre 
kullanılıyor. 
 -Yetiştirme ortamı 
olarak kullanılan ma-
teryaller steril olduğu 
için dikim öncesi 
tarımsal ilaç kullanımı 
gerekmiyor. Genellikle 
iklim kontrollü ser-
alarda üretim yapıldığı 
için, bitkiler hastalık ve 
zararlı ile düşük sıcaklık 
gibi stres faktörlerinden 
daha az etkileniyor. 
Bitki yetiştiriciliği için 
uygun olmayan tuzlu, 
taşlı vb. alanlarda üretim 
yapılabiliyor. Toprak 
işleme, çapalama, 
yabancı ot mücadelesi 
vb. işlemler olmadığı 
için işçilik maliyeti de 
daha az.
 KÖK BİTKİLERE 
UYGULANAMIYOR
 -Topraksız tarım sistem-
inin bazı dezavantajları 

da var. İlk tesis, yoğun 
sermaye ve sera, sulama, 
bilgisayar işletimi gibi 
başlangıç masraflarının 
yüksek olması, kalifiye 
eleman bulunamaması, 
yeni teknolojilere ihtiyaç 
duyması, sistemin sürek-
li izlenmesi gerekliliği, 
bu dezavantajların 
başında yer alıyor. 
-Seraların ısıtılması 
için jeotermal enerji-
nin olmadığı yerlerde 
maliyeti yüksek enerjiler 
kullanılıyor; dolayısıyla 
yüksek maliyetli enerji 
kullanımı da bu deza-
vantajlar içinde sayıl-
malı. Ayrıca topraksız 
yetiştiricilik bütün 
bitkilerin üretimi için 
uygun değil. Birçok 
bitki yetiştirilebilmesine 
rağmen patates ve havuç 
gibi kök bitkiler için 
uygun bir sistem değil.
 -EN ÇOK SEBZE YE-
TİŞTİRİLİYOR
-Topraksız tarım 
konusunda ülkemiz 

hangi aşamada? Ne 
kadar alanda ve hangi 
ürünlerde topraksız 
tarım yapılmaktadır? 
-Ülkemiz örtüaltı varlığı 
bakımından dünyada ilk 
4 ülke arasında, Avru-
pa’da ise İspanya’nın 
ardından 2’nci sırada yer 
alıyor. Örtüaltı üretim 
alanlarımız 2002 yılında 
540 bin dekar iken 2019 
yılında yüzde 47’lik 
artışla 790 bin dekar 
alana ulaşmış durumda. 
2020 yılı  itibarıyla 72 
ilimizde örtüaltı üretim 
yapılıyor. -Ülkemizde 
13 bin 500 dekar serada 
topraksız tarım meto-
du ile ihracata yöne-
lik üretim yapılıyor. 
Bu alan toplam sera 
alanı varlığımızın yüzde 
1,7’sine tekabül ediyor. 
İlk başladığı yıllarda 
Akdeniz sahilinde 
yaygın olan topraksız 
tarım alanları, daha 
sonra jeotermal kay-
nakların bulunduğu 

bölgelere doğru kaymış 
durumda. Topraksız 
tarım yetiştiriciliğinde 
Antalya ilk sırada yer 
almakla birlikte Mersin, 
İzmir, Manisa, Yalova 
ve Afyonkarahisar illeri 
de topraksız kültür 
seralarının yoğunlaştığı 
alanlar arasında bu-
lunuyor. 
- Topraksız tarım 
alanlarında yüzde 92 
oranında sebze, yüzde 8 
oranında ise süs bitkisi 
yetiştiriciliği yapılıyor. 
Sebze yetiştiriciliğinde 
ilk sırada domates ve 
biber yer alırken son 
zamanlarda çilek ve 
marul yetiştiriciliği de 
yapılıyor. Süs bitkileri 
yetiştiriciliğinde ise 
anthrium, gül ve orkide 
gibi kesme çiçek üreti-
minde topraksız tarım 
tercih ediliyor. Topraksız 
tarım ürünleri 
YÜZDE 85’İ İHRAÇ 
EDİLİYOR

Süleyman Şahin
YILDA I2 KEZ HASAD-DİKEY 
TARIM -TOPRAKSIZ TARIM

İçişleri Bakanlığı 81 il 
valiliğine “Pazar Yerleri” 
konulu genelge gönderdi. 
Genelgede tam kapanma 
sürecindeki sokağa 
çıkma kısıtlamasında, 
temel gıda, ilaç ve 
temizlik ürünlerinin 
satıldığı yerler (bakkal, 
market, kasap, manav, 
kuruyemişçi, tatlıcı, 
fırın ve yeme-içme 
yerleri) ile üretim, 
imalat, tedarik ve lojistik 
zincirlerinin aksamaması 
amacıyla muafiyet 
kapsamında bulunan 
işyerleri dışındaki tüm 
ticari işletme, işyeri ve/
veya ofislerin kapalı 
olacağının düzenlendiği 
hatırlatıldı. Genelgede, 
mevsimsel etkiler 
nedeniyle ürün arzında 
yaşanan artış, ürünlerin 
saklama zorluğu ve raf 
ömürlerindeki kısalık 
nedeniyle çiftçiler 
tarafından üretilen 
tarımsal ürünlerin (yaş 
sebze-meyve) zayi 
olabileceği yönünde 
tespitler bulunduğu 
belirtildi.
Bu doğrultuda, ilgili 
Bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, 
meslek odaları ve sektör 
temsilcileri ile yapılan 
görüşmeler sonucunda 
alınan kararlar şu şekilde 
sıralandı:
“Tam kapanma dönemi 
içerisinde 8 ve 15 
Mayıs 2021 tarihlerine 
denk gelen Cumartesi 
günleri 10.00-17.00 
saatleri arasında 
sadece yaş sebze/
meyve ile fide satışı 
yapan pazaryerleri açık 
olacak. Vatandaşların 

yaş sebze/meyve ve 
fide ihtiyaçlarını temin 
amacıyla ikametlerine 
en yakın pazaryerine 
gidip gelebilmelerine izin 
verilecek.
Cumartesi günleri 10.00-
17.00 saatleri arasında 
kurulacak pazarlarda 
sadece yaş sebze/meyve 
ile fide satılabilecek, 
(özellikle köylülerimizin 
ürünleri olmak üzere), 
temizlik ürünleri, giyim, 
züccaciye, oyuncak, 
süs eşyası, çanta vb. 
ürünlerin satışına ise izin 
verilmeyecek.
Pazaryerlerinde 
oluşabilecek 
yoğunluk göz önünde 
tutularak Valilik/
Kaymakamlıkların 
koordinasyonunda 
mahalli idareler 
tarafından gerekli 
tedbirler alınacak. 
Bu amaçla mevcut 
pazaryerleri 
genişletilecek veya 
ilave pazar alanları 

oluşturulacak.
Pazaryerlerine kontrollü 
giriş/çıkışları sağlamak 
için belirlenen noktalar 
haricinde diğer tüm 
alanlar demir bariyer 
ve benzeri araç-
gereç ile kapatılarak 
kontrolsüz giriş/çıkışlar 
engellenecek.
Pazar yerlerinde Sağlık 
Bakanlığı Salgın 
Yönetimi ve Çalışma 
Rehberinde belirtildiği 
üzere sergi ve tezgahlar 
arasında en az 3 metre 
olacak şekilde mesafe 
bırakılacak.
Her bir pazaryerinde 
gerekli kontrolleri 
yapmak için başta 
zabıta olmak üzere 
yeterli sayıda personel 
görevlendirilecek, 
görevlendirilen 
personel tarafından 
pazaryerlerinin içerisinde 
yoğunluk oluşmaması 
için gerekli tedbirler 
alınacak, bu kapsamda 
içerdeki yoğunluk 

azaltılana kadar yeni 
müşteri girişine geçici 
olarak izin verilmeyecek.
Pazar yerlerinde 
ambalajsız satılan yaş 
sebze ve meyvelerin 
tüketicilerce temas 
edilmeden, doğrudan 
pazarcı esnafı tarafından 
hijyen koşullarına dikkat 
edilerek poşetlenecek ve 
satışı yapılacak.
İlgili mahalli 
idare birimlerince 
pazaryerlerinde çöp 
toplama, hijyen ve 
dezenfeksiyon hususunda 
gerekli tedbirler alınacak.
Pazar yerlerinde satış 
yapacak pazarcılar, 
ilgili meslek odası 
tarafından düzenlenen 
“mesleki faaliyet 
belgesi” ile “ticari 
araç görevlendirme 
belgesini” ibraz etmek ve 
güzergahla sınırlı kalmak 
kaydıyla Cumartesi 
günleri sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf 
olacak.

Bu esaslar doğrultusunda 
Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 27’nci 
ve 72’nci maddeleri 
uyarınca İl/İlçe Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulları 
kararları ivedilikle 
alınacak.
Pazaryerlerine yönelik 
her türlü tedbirin; 
Vali/Kaymakamlar ile 
belediye başkanları 
ve meslek odası 
temsilcilerinin 
katılımıyla planlanacak 
ve sahada bizzat takip 
edilmesi sağlanacak.
Başta zabıta görevliler 
ve kolluk kuvvetleri 
olmak üzere denetim 
ekiplerince bu hususa 
ilişkin gerekli kontrol 
faaliyetlerinin eksiksiz 
yerine getirilecek.
Uygulamada herhangi 
bir aksaklığa meydan 
verilmeyecek ve 
mağduriyete neden 
olunmayacak.”
- Mehmet Bozkır

Pazar yerleri Cumartesi günleri açık olacak
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, 8-15 Mayıs Cumartesi günleri 
10.00 ila 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olacağı belirtildi.

17 Mayıs tarihine 
kadar sürecek kısıtlama 
döneminde Covid-19 
salgınına karşı aşı sırası 
gelen vatandaşların 
randevu alarak aşılarını 
yaptırmaları istendi.  
  Muğla İl Sağlık 
Müdürü Dr. İskender 
Gencer, Muğla’da Eğitim 
Araştırma Hastanesi 
ile birlikte Marmaris, 
Fethiye, Ortaca, Milas 
ve Bodrum Devlet 
Hastanelerinde saat 
24.00’a kadar aşılama 
çalışmasının yapıldığını 
ve aşı sırası gelen 
vatandaşların aşılarını 
yaptırmalarını istedi.
  Muğla İl Sağlık Müdürü 
Dr. İskender Gencer, 
“Korona virüs (Covid-19) 
salgınının toplum sağlığı 
açısından oluşturduğu 
riski yönetme ve 
hastalığın yayılım 
hızını kontrol altında 
tutma amacıyla, salgınla 
mücadele sürecinin 
temel prensipleri olan 
temizlik, maske ve 
mesafe kurallarının 
yanı sıra aşılama 
süreci de oldukça 
önem arz etmektedir. 
Pandemi ile mücadelede 
büyük bir öneme 
sahip olan aşılama 
çalışmalarının hız 
kesmeden devam etmesi 
için 19 Nisan 2021 
tarihli İl Hıfzıssıhha 
Kurulunda, Covid-19 

aşısı tanımlanan 
vatandaşlarımızın 
aşılarını, ilimizde 
haftanın 7 günü saat 
24:00’a kadar hizmet 
veren kamu/özel tüm 
hastanelerimizde 
yaptırabilmeleri amacı 
ile aşı randevularını 
istenildiği takdirde 
beyan etmeleri ve sadece 
ikametleri ile aşılama 
hizmeti alacakları sağlık 
kuruluşu güzergahında 
ulaşımlarını 
sağlamaları kaydıyla, 
belirtilen sokağa 
çıkma yasağından 
muaf olmaları kararı 
alınmıştır. Bu kapsamda 
ilimizde Muğla 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Marmaris, 
Fethiye, Ortaca, Milas 
ve Bodrum Devlet 
Hastanelerinden 
Covid-19 mRNA 
(Biontech) aşı 
randevuları 
alınabilmektedir. 
Sırası gelen tüm 
vatandaşlarımızı 
randevularını oluşturarak 
en kısa sürede Covid-19 
aşılarını olmaya davet 
ediyoruz” dedi.
  Birinci doz aşılanan 
sayısı 262 bini ikinci 
doz aşılama sayısı da 
182 bini geçti. Muğla’da 
birinci ve ikinci doz 
aşılama sayısı ise 445 
bine yaklaştı.
- Berkay Göcekli

Muğla İl Sağlık Müdürü 
Gencer’den aşı çağrısı  
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Bugün, yasakla eve 
kapanışımızın 7. günü.
Ne kaldı şurada?
9 gün sonra sokaklarda, 
caddelerde, parklar-
dayız.
Sıkın dişinizi.
Şayet ağzınızda diş 
kaldıysa.
Bu ölümcül virüs ile 
çıktığı günden bu 
güne tutarlı önlemlerle 
savaşamadık.
Tam kapanmada bile 15 
ay geciktik.
Doğruyu söyleyen 
bilim insanlarının 
dilinde tüy bitti ama biz 
15 ay sonra fark edebil-
dik ve hesapsız kitapsız 
güvencesiz 17 günlük 
tam kapanmaya karar 
verdik de bankalar açık, 
fabrikalar açık ve vergi 
daireleri açık.
Nasıl tam kapanmaysa?
Yararlı olur mu?
Dilerim olur ama san-
mıyorum.
Çünkü benim necip 
halkımın pek anladığı 
sözcüklerle durum 
anlatılamıyor. 
Dolayısıyla kafası 
karışık durumda.
Nedir bu sözcükler?
Mutasyon. Bilmiyor.
Mutant. Anlamıyor.
Varyant. Hiç haberi 
yok.
Pandemi. Haydaa o da 
ne? Entübe. Vay be!
Filiyasyon.  ?
Dahası var da kısa 
keseyim ve sabır diley-
eyim.
Bu 17 günlük tam 
kapanma sırasında, 
“sokağa çıkma belgesi” 
ni kim verecek, kim 
alacak?
E – devletten deniyor 
ama o da çökmüş.
Yani sıkıntı üstüne 

sıkıntı.
En iyisi tüm güvenlik 
görevlilerine ceza mak-
buzu vererek ve izinli 
– izinsiz önüne gelene 
ceza kesme talimatı 
vermek.
Dolayısıyla hazineyi de 
biraz rahatlatmış olmaz 
mıyız?
“Cezayı kabul etmiyo-
rum” diyen münafıklar 
çıkabilir.
Siz boş verin onları, 
kuzu kuzu ödettiririz 
evelallah.
Sıkıntı varmış.
Ne sıkıntısı yahu, nere-
deyse yaz geldi, ortalık 
günlük güneşlik.
Baharı görmeden yaz 
gelip geçecek nered-
eyse.
Bu arada emekçinin 1 
Mayısı bayram olarak 
kutlamalarını da en-
gelledik.
Yasağı dinlemeyip 
kutlamak isteyenleri 
gözaltına alıverdik.
Üstelik Emniyet Genel 
Müdürlüğünden bir 
yasak daha geldi;
Polis şiddetini 
görüntüleme yasağı…
Zaten sokağa çıkma 
yasağının 2. Gününün 1 
Mayıs’a denk gelmesi 
bir rastlantıydı canım.
Şeker Bayramı geliyor.
Bakalım şeker gibi bir 
bayram geçecek mi?
Ah ah, şu ölümcül virüs 
olmasaydı, içki satıl-
masını yasaklar mıydık 
hiç?
4. Murat baş edememiş, 
biz mi baş edeceğiz?
Virüs işte, içki satışını 
yasaklarsak belki virüs 
de çekip gider diye 
düşündük.
Yani sıkıntı hala 
büyük… 

Ersin Turan

SIKINTI BÜYÜK.

Hakikatler neden 
saklanır ve gerçeklerin, 
neden bilinmesi ist-
enmez..? Neden sahte 
bir tarih uydurulup  ve 
insanlık bu uydurulan 
Tarihe inandırılır..?
Bunu yapanların ya 
AYIBI VARDIR, ya da 
ART NİYETİ..
Yaşlı Dünyamız üze-
rinde yaşayan insanların, 
Milyonlarca senedir , 
defalarca yaşadığı bu 
MÜCADELEYİ, bizim 
neslimizde de yaşıyor. 
Bu mücadeleye ilim 
adamları POZİTİF ve 
NEGATİF  ENER-
Jİ mücadelesi diyor. 
Kutsal Kitaplar ise bu 
mücadeleye ŞEYTANİ 
ve RAHMANİLE-
RİN mücadelesi diye 
söylüyor. Dünyanın 
çeşitli yerlerinde 

MİTOLOJİLER ise bu 
mücadeleye KARAN-
LIK ve AYDINLIK 
GÜÇLERİN mücade-
lesi diye tanımlarken, 
normal kendi halinde 
yaşayan tüm insanlar ise 
bu mücadeleyi,  İYİL-
ER ile KÖTÜLERİN 
mücadelesi diye ifade 
ediyor..
Siz nasıl tanımlarsınız 
bilmem ama ortada in-
sanlık tarihi ile yaşıt bir 
mücadele ve hakimiyet 
kurma çatışması var.. Bu 
bir DÖNGÜ gibi tekrar-
lanıp duruyor… Gizli 
yapılar, gizli örgütler 
ağı tüm dünyayı  ve in-
sanlığı örümcek ağı gibi 
sarmış vaziyette..Onların 
istediği gibi insanlık 
şekilleniyor. İstedikleri 
gibi Algı yaratıyorlar, 
istedikleri gibi insanlığı 

yönlendiriyorlar.. Bu 
örgütleri tanıyıp, bilirsek 
etki alanlarından kurtu-
lup, özgürleşir ve daha 
İNSANİ YAŞARIZ..
BU GİZLİ YAPILARIN  
izlerini MU KITASININ 
BATMASI, ATLANTİ-
SİN BATMASI,MAYA 
MEDENİYETİNİN 
YOK OLMASI, SÜ-
MERLER ve MISIR 
MEDENİYETİNİN 
GİZEMLERİ ve 
KADEŞ SAVAŞI gibi 
konuları , özellikle de 
KADEŞ savaşı han-
gi milletler arasında 
yaşandı , bunu iyi 
incelemek zorundayız. 
KADEŞ SAVAŞINDAN 
sonra KAN DAVASI 
BAŞLAMIŞTIR. O’nun 
için TÜRK’ÜN DOSTU 
YOKTUR. O’nun için 
TÜRK’ÜN DÜŞMANI 
ÇOKTUR deniliyor.. Bu 
gizemleri anlarsak, bu 
gün yaşananları da iyi 
anlarız..

Ben elimden geldiğince 
herkesin anlayacağı 
sadelikte ifade etmeye 
gayret edeceğim. 
Öncelikle şunu iyi 
bilmek zorundayız. 
Bizden önce yaşayanlar, 
ÇOK ÜSTÜN ve HA-
YAL BİLE EDEMEY-
ECEĞİMİZ ŞEKİLDE 
MEDENİYETLER 
KURDULAR. Bizim 
şu anda insanlık olarak 
ulaştığımız teknolojik 
seviyenin çok ama çok 
üstünde bir seviyed-
eydiler. Diyeceksiniz 
ki izleri nerede..?  Bu 
medeniyetleri kuranlar 
geldikleri seviyeleri 
arşivleyip, gelecek 
nesillere bırakmışlardı. 
Dünyanın yaşadığı doğal 
afetler, iklim değişik-
likleri ve insanlar arasın-
da yaşanan acımasız 
savaşlar bu medeni-
yetleri yok etti. Tüm 
kutsal kitaplar bunu 
ifade ediyor . Helak 

olup, gittiklerini açık, 
açık yazıyor.. YALAN 
TARİH UYDURAN-
LAR özellikle bu BİLG-
İLERE ULAŞILMASI-
NI İSTEMİYORLAR.. 
BU MEDENİYETLERİ 
KURAN MİLLETİN , 
ADININ AÇIKLAN-
MASINI ZATEN HİÇ 
İSTEMİYORLAR.. 
İşte tam da bu nedenle 
ATATÜRK, HAKİKAT 
NEREDE ŞİİRİN DE “ 
Üstü örtülen, saklanan 
ve karanlığa gömülmek 
istenen TARİH’e 
dikkat çekiyor. ÜSTÜ 
ÖRTÜLEN TARİHE 
birkaç örnek vereyim 
TÜRKİSTAN KITA-
SI’nın adı bu gün ASYA 
olarak öğretildi. TÜR-
KİYE olarak bilinen 
Coğrafya bu gün ORTA 
DOĞU diye anılıyor. 
Anadolu topraklarına 
ve İngiltere adasında, 
Başkentlerine  TÜRKİ-
YE adı verenleri  kimler 

unutturdu..
Anadolu’yu baştan, 
başa yerin üstüne 
çıkmadan geçebilir 
veya dolaşabilirsiniz. 
Nasıl mı Elbette YER 
ALTI TÜNELLERİ 
ve YER ALTI ŞE-
HİRLERİ vasıtasıyla. 
İngiltere adasından 
İstanbul’a kesintisiz 
TÜNELLER keşfedildi. 
HZ. SÜLEYMAN’IN 
İLMİNİN TÜM SIR-
LARI ANADOLUDA..  
MEKAN ve ZAMAN 
KAPILARI diye 
adlandırılan BOYUT 
KAPILARI Anadolu 
da..say say bitiremem 
gizlenenleri.. Bunlar 
neden açıklanmaz ve 
neden saklanır..
MU KİTABELERİ 
kimler tarafından 
kaçırıldı,SÜMER 
TABLETLERİ kimler 
tarafından alınıp, gizlen-
di.MAYA MEDENİYE-
TİNİN SIRLARI kimler 

tarafından gizleniyor..
MISIR PİRAMİTLER-
İN DE BULUNAN 
KAYITLAR kimler 
tarafından saklanıyor..
BEYAZ PİRAMİTLER 
DE denilen TÜRK 
PİRAMİTLERİ, Çinliler 
tarafından neden  üzeri 
toprakla örtülüp,kapa-
tılıp, ağaçlandırıldı.. 
NİÇİN SAKLANIYOR..
GÖBEKLİ TEPE  ka-
zısının bulguları neden 
açıklanmıyor…
Arkeolojik kazıların 
tüm dünya genelinde ki 
kontrolü kimde..?  LON-
DRA ve WASHING-
TON merkezli bu yapıyı 
bilirseniz Atatürk’ün 
mesajını anlarsınız..! 
İnsanlığın başına 
gelenleri anlarsınız. 
SAKLANANIN, NED-
EN SAKLANDIĞINI 
ANLARSINIZ.. ve 
DÜŞMANI TANIR-
SINIZ. MÜCADELEYİ 
ANLARSINIZ..!

Sezgin Yıldırım

HAKİKAT NEREDE-2

Proje kapsamında, 
Ortaca’ya 61, Köyceğiz’e 
60, Dalaman’a 25 adet 
atık kutusu yerleştirildi. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Erdinç Dolu, Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Eşref Arslan ve 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
Mühendisleri ile birlikte, 
“Bitki Koruma ve 
Gübre Ürünleri Ambalaj 
Atıkları” kutularını 
inceleyerek yetkililerden 
bilgi aldı. İlçe genelinde 
19 mahalleye 60 
adet atık kutusu 
konulduğu bilgisini 
veren Kaymakam 
Dolu, kutularda biriken 
kimyasal içeriğe sahip 
atıkların, güvenli 

bir şekilde Tarım 
Müdürlüğü tarafından 
toplanarak, ekolojik 
sisteme zarar vermeden 
bertaraf edileceğini 
söyledi. Dolu, projeye 
vatandaşların sahip 
çıkacağına inandığını 
belirterek, bu sayede 
kimyasal atık bulunduran 
ambalajların, çevreye 
ve insan sağlığına 
zarar vermesinin önüne 
geçileceğini dile getirdi. 
Dalaman’da ise İlçe 
Kaymakamı Ali 
Güldoğan, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Ergün 
Akdeniz, Ziraat Odası 
Başkanı Tevfik Tayfun 
Tuncay atık kutularının 

yerleştirilmesini takip 
etti.Başkan Karakuş, 
“Çiftçilikle uğraşan 
vatandaşlarımızın zirai 
mücadelede kullandığı 
bitki koruma ürünü 
ambalaj ve atıkları bu 

toplama kutularında sıfır 
atık ve çevre mevzuatına 
uygun şekilde 
toplanacak.” dedi.  
Başkan Karakuş, 
projenin zirai atıkların 
toprak altına gömülmesi, 

açıkta yakılması 
ve rastgele çevreye 
atılmasının önüne 
geçmeyi hedeflediğinin 
de sözlerine ekledi 
- Mehmet Bozkır

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman’a “Bitki Koruma 
ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu”

Bitki koruma ve gübre ürünü ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması amacıyla başlatılan 
proje kapsamında, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman’a “Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu” konuldu. 

Eldirek Mahallesi’nde 
yaşayan Halil İbrahim 
(76) ile Saliha Demirci 
(74) çifti, besledikleri 
küçükbaş hayvanlardan 
bir koyunun 7 kuzu 
dünyaya getirmesi 
üzerine büyük şaşkınlık 
yaşadı.
  Doğumun ardından 2 
gün yaşayan kuzunun 
biri ölürken, bir kuzuyu 
beslemesi için kızlarına 
veren Demirci çifti, 
koyunun sütü yetersiz 
geldiği için, 5 kuzuyu da 
biberonla besliyorlar.
  Saliha Demirci, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, daha önce 

ikiz ve dördüz doğuran 
koyunlarının olduğunu, 
ilk kez bir koyununun 
yediz doğurduğunu 
söyledi.
  Yediz doğuran 
koyununun daha önce 
iki kez ikiz, bir kez de 
tek kuzu doğurduğunu 
anlatan Demirci, 
“Dördüncü doğumunda 
yediz doğurdu. En fazla 
dördüz doğuran koyunum 
vardı. Bölgede de daha 
önce yediz doğuran koyun 
olduğunu duymamıştık. 
Koyunlarda süt olmadığı 
için keçilerden sağdığım 
sütle kuzuları beslemeye 
çalışıyoruz” dedi. - İHA

Bir batında 7 kuzu doğuran koyun şaşırttı  
Fethiye ilçesinde Halil İbrahim ve Saliha Demirci çiftine ait koyun, bir batında 7 kuzu doğurdu. 
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Muğla İli, Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi Kaplancık Şehit Mezarlığına Giden Yolun Beton Parke 
Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/247056
1-İdarenin
a) Adı    : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME 
                   VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI MUĞLA YATIRIM 
       İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi   :  Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye Mah. 
       Birlik Sok. No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA 48000 
       MENTEŞE MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522129210 - 2522146162
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Muğla İli, Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi Kaplancık 
      Şehit Mezarlığına Giden Yolun Beton Parke Taşı İle Döşeme  
      Kaplama Yapılması Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 3500 m² Beton Kilit Parke Taşı Döşeme Kaplama Yapılması
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : Muğla İli, Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 25 (YirmiBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 18.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı   
      Salonu - Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye  
      Mahallesi Birlik Sokak No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki AV. Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1364543Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

MUĞLA İLİ, ORTACA İLÇESİ, GÜZELYURT MAHALLESİ KAPLANCIK 
ŞEHİT MEZARLIĞINA GİDEN YOLUN BETON PARKE TAŞI İLE 
DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI YAPIM İŞİ YATIRIM İZLEME 

MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI 
MUĞLA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Ortaca Ata Sanayi 
Sitesi’nde 12 bin 
metrekare parke yol 
çalışması esnaf ve 
vatandaşlar tarafından 
memnuniyetle karşılandı. 
Ortaca Belediyesi, parke 
taş kaplama çalışmasını 
aralıksız sürdürmeye 
devam ediyor. Ata 

Sanayi Sitesi, batı 
kısmında bulunan 9 ve 11 
numaralı sokaklarda 10 
bin 800 metrekare parke 
taş kaplaması yapıldı. 
Önümüzdeki günlerde 
bin 200 metrekare alanın 
da tamamlanmasıyla, 
toplamda 12 bin 
metrekare yol parke taşı 

ile kaplanmış olacak.
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’e, sanayi 
esnafı teşekkür etti. 
Yapılan çalışmalardan 
çok memnun olduklarını 
dile getirdiler.
- Berkay Göcekli

Sanayi sitesinde parke 
çalışması yapılıyor

Köyceğiz genelinde, 
özelikle Beyobası, 
Pınar, Köyceğiz ve 
Kavakarası mahallerinde 
Kaymakamlık ve İlçe 
Tarım Müdürlüğünün 
destekleri ile yaklaşık 
129 dekar arazide, başta 
kadın girişimcilerin 
olduğu, 72 çiftçi 
tarafından çilek üretimi 

devam ediyor. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Erdinç Dolu, İlçe 
Tarım Orman Müdürü 
Eşref Arslan ve Ziraat 
Mühendisi Hulusi 
Atasoy ile birlikte çilek 
üretimi gerçekleştiren 
kadın girişimciler Meral 
Uysal ve Nurten Keskin 
i ziyaret ederek üretim 

hakkında bilgi aldı. 
Kadın girişimcilerin 
yaptığı çalışmalardan 
oldukça mutlu olduğunu 
dile getiren Kaymakam 
Dolu, artık çileğiyle de 
tanınan bir Köyceğiz 
olacağını söyleyerek 
kadın girişimcilere 
teşekkür etti.
- Berkay Göcekli

129 dekar arazide çilek 
üretimi devam ediyor

Dr. Veli Vural Uslu

Koronavirüs 
aşısı patentleri

Koronavirüs salgınından 
çıkışın aşıdan geçtiği her 
geçen gün daha net ortaya 
çıkıyor. Etkili bir aşıla-
ma süreci geçiren ABD, 
İngiltere ve İsrail normal 
hayata dönüş yolunda hız-
la ilerliyor. Bunun yanında 
Hindistan gibi ekonomik 
olarak daha zayıf durumda 
olan ve aşılara erişimi 
sınırlı olan ülkelerde ise 
salgın büyük bir felaket 
olarak devam ediyor. Dün-
ya’da her şeyin olduğu 
gibi aşıların paylaşımı 
konusunda ise ciddi bir 
dengesizlik ve problem 
söz konusu. Bu dengesi-
zliği azaltmak için sağlık 

kuruluşları koronavirüs 
aşısı üreten firmaların 
patent haklarını kaldır-
mayı öneriyor. Firmalar 
buna ticari kaygılarla 
karşı çıkıyor. Aşıya erişim 
sıkıntısı yaşayan ülkeler 
ise acil çözüm bekleyen 
bu pandemi döneminde 
ticari kaygıların bir yana 
bırakılması gerektiğini 
savunuyorlar. Bu hafta 
koronavirüs aşısıyla ilgili 
patent konusunu inceliy-
oruz. Şirketler için patent 
konusu başlı başına bir 
muamma. “Koronavirüs 
aşısı patenti” diye sıfırdan 
aşı üretilmesini gösteren 
ya da sınırlayan herhan-

gi bir tek parça patent 
yok. Aksine üretimin en 
başından en sonuna kadar 
pek çok aşamada yüzlerce 
irili ufaklı patent mevcut. 
Ama bu patentler sadece 
koronavirüs için değil, 
hemen hemen tüm aşılar 
ve benzer ürünler için 
kullanılabilecek teknolo-
jiler. Dolayısıyla şirketler 
patentleri açık etme 
konusunda pek istekli 
sayılmazlar. Bir diğer 
problem de şirketlerin 
aslında başka şirketlere ait 
olan patent haklarını kul-
lanmaları. Yani siz küçük 
bir firmasınız. Yaptığınız 
ürün sizin şirketinizin 
ürettiği ve hak sahibi 
olduğu tek kimyasal. Siz 
bu ürünü BioNTech’e aşı 
için sağlıyorsunuz. Şimdi 
sırf BioNTech aşı için 
sizin ürününüzü kullandı 
diye şirketinizi koruyan 

bir tek patent hakkını 
da açık etmek zorunda 
kalıyorsunuz. İnsan hayatı 
paradan daha değerli ama 
kimse de insan hayatını 
korumaya katkıda bulundu 
diye cezalandırılmamalı. 
Dolayısıyla sağlık sek-
töründeki patent hakların-
da bu gibi acil durumlar 
için düzenleme yapılması 
şart. Şu anki haliyle, o 
kadar çok iç içe geçmiş 
üretim basamağı var ki 
Pfizer’a “hadi patentleri 
açık et de çözülsün bu 
sorun” demek gerçekle-
rden çok uzak.  Hukukçu, 
Nobel ödüllü bilim 
insanları ve eski devlet 
başkanlarının da içlerinde 
bulunduğu 400 kişilik bir 
grup bir araya gelerek 
patent haklarını mas-
aya yatırdılar. Maalesef 
yüzeysel tartışmalardan 
öte geçmedi bu to-

plantılarda konuşulan-
lar. Hangi patentler bir 
araya getirilip aşı üretimi 
yapmak isteniyor, o 
bile belli değil. Mesela 
BioNTech’in kullandığı 
aşı teknolojisi benim labo-
ratuvarda hemen her hafta 
laboratuvarda kullandığım 
bir teknik. mRNA üretimi 
çok zor değil. Üstelik 
Virüsün aşıda kullanılan 
kılıf (“spike”) proteini 
üstünde patent olmayan 
herkesin erişimine açık 
bir formülü de var. Ama 
tek bir mRNA üretme 
reaksiyonu 20-30 EURO 
arasında değişiyor. Asıl 
problem bunu daha ucuza 
ve daha yüksek miktar-
larda nasıl üretiriz sorusu.  
Aşı üretiminde en büyük 
zorluk aşının test edilmesi, 
kontrolleri, aşı bileşenleri-
ni üretimi, aşının tertemiz 
bir ortamda üretilmesi için 

gerekli altyapı ve üretim 
sistemleri. Yani aşı üretim 
aşamaları için patentle-
rden çok, kalifiye eleman, 
altyapı ve maddi destek 
gerekiyor. Peki ekono-
mik durumu iyi olmayan 
ülkeler ne yapıyor. Mesela 
askeri harcamalarını pan-
demi döneminde artırarak 
65 milyar doların üstüne 
çıkaran Hindistan’ın çok 
ama çok daha ucuz bir 
aşı için parası olmadığını 
söylemek çok doğru değil. 
Bir başka deyişle zengin 
olmayan ülkelerin aşıya 
erişememesinin sorumlu-
su sırf güvenli bir hayat 
yaşayabilmek için Avrupa 
ve ABD’de göç edip 
harikalar yaratan pırıl pırıl 
kadın bilim insanlarını 
ülkesinde tutamayan, 
komşuya roket attık diye 
şov yaparken aşı üretebi-
leceği ve hijyen sağlayabi-

leceği altyapıları kurmayı 
erteleyen Hindistan ve 
benzer durumdaki ülkeler-
in siyasi yapısıdır - Uğur 
Şahin’in zaten çoğu kendi 
elinde olmayan patentleri 
ticari kaygılarla elinde 
tutması değil. Kimse 
firmalar ve zengin ülkeler 
masumdur demiyor; ama 
öz eleştiri yapmaktansa 
her fırsatta “dış güçler”, 
‘kapitalist düzen”, “büyük 
resim”, “herkes bize 
düşman zaten”, “komşu-
muz Pakistan ABD’nin 
maşası” diye insanlık 
tarihinde bir kişiye bile 
faydası olmayan açıklam-
aların yapıldığı Hindistan 
gibi ülkelerin koronavirüs 
patenti isteklerinde de 
çuvaldızı biraz kendine 
batırma vakti geldi de 
geçiyor. Mutlu bir hafta 
dilerim. Sağlıkla kalın. @
velivuraluslu
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 2514 Parsel, DALYAN Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Zemin Kat 2 Nolu 
Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Dalyan Mah. Sulungur Caddesi üzerindedir. Parsel üzerinde 
ayrık nizamda konumlanmış iki haneli dubleks ev vardır. Tamamlanmış altyapıya sahiptir. Çevresinde 
benzer yapılar vardır. Ulaşımı kolydır. Çarşı merkezine ve Dalyan Kanalı’na yürüme mesafesindedir. 
Taşınmaz betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dubleks mesken şeklindedir. Zemin katı 
60,00 m2, birinci katı 60,00 m2 olmak üzere toplamda 120,00 m2 kullanım alanına sahiptir. 3A yapı 
sınıfı özelliğindedir. Binanın dışı düz sıva üzeri akrilik boyalı, üstü ahşap çatı ve kremit örtülü,balkon 
tabanları seramik kaplama, iç kapıları pres kapı, pencereleri beyaz plastik doğrama, oda tabanları 
laminant parke döşeme, ıslak hacimleri seramik kaplamadır. Evin zemin katında salon, açık mutfak ve 
tuvalet, birinci katında üç yatak odası ve banyo hacimleri vardır. Taşınmazın yapı kullanım izin belgesi 
vardır. Tamamlanmış alt yapıya sahiptir. Yaklaşık 20 yıllık binadır.
Adresi    : Dalyan Mah. Sulungur Cad. 107. Sokak No:16 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 400,06 m2 
Arsa Payı   : 1/2
İmar Durumu   : Var, İnşaat tarzı Dalyan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik 
     nizam, 2 kat ticari konut alanda kalmaktadır.
Kıymeti   : 480.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler  : Diğer : Yönetim Planı
1. Satış Günü   : 30/06/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2021 günü 14:30 - 14:40 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 2019/2051 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.04/05/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1370522Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2019/2051 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Alınan bilgiye 
göre, Karadonlar 
Mahallesi yakınında 
ormanlık alanda henüz 
belirlenemeyen nedenle 
yangın çıktı. Yangına, 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğüne ait 15 
arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk 
müdahale aracı, 1 dozer 
ile karadan, 1 helikopter 
ile havadan müdahale 
edildi. 
Yangın, ekiplerin 

müdahalesiyle kontrol 
altına alındı. Yangın, 
ekiplerin müdahalesiyle 

kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları 
sürüyor. -Berkay Göcekli

Ortaca’da orman yangını
Ortaca’da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. 

Orman yangınları 
açısından birinci 
derece hassas bölgede 
bulunan Muğla’da 
havaların ısınmasıyla 
birlikte orman yangını 
riski de arttı. Bu 
anlamda Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğünde 
orman yangınlarıyla 
mücadelede hava gücünü 
oluşturan helikopterlerin 
ikisi bölgeye gelerek 
göreve başladı.  
Yangın söndürme 
helikopterleri Marmaris 
ve Milas’ta konuşlu 
olarak görev yapacak.
Marmaris 
Değirmenyanı’nda 
konuşlanan Rus yapımı 
MI-8 tipi helikopterin 
mürettebatı 2 pilot, 
1 gözlemci pilot, 1 

teknisyen ve OGM adına 
görev yapacak 1 personel 
olmak üzere toplam 
5 kişiden oluşuyor. 
Milas Denizcik Depoda 
konuşlanan olan Rus 
yapımı Kamov Ka-32 tipi 
helikopterin mürettebatı 
da 2 pilot, 1 gözlemci 
pilot, 1 teknisyen ve 
OGM adına görev 
yapacak 1 personel 
olmak üzere toplam 5 
kişiden oluşuyor.
  Orman yangın 
söndürme helikopterinin 
yanında bu yıl Muğla’da 
konuşlanacak ve havadan 
sürekli olarak ormanları 
takip edecek insansız 
hava aracı da Haziran 
ayı içinde Milas-
Bodrum havalimanında 
konuşlandırılacak.

  Muğla Orman Bölge 
Müdürü Yasin Yaprak, 
havaların ısınmasıyla 
bölgede orman yangını 
riskinin arttığını 
dikkat çekerek, “Genel 
Müdürlüğümüzce yapılan 
anlaşma kapsamında 
orman yangınlarıyla 
mücadelede hava 
gücümüzü oluşturan 
helikopterlerden ikisi 
bölgemize gelerek 1 
Mayıs itibariyle göreve 
başladı. Belirlenen 
takvim çerçevesinde 
önümüzdeki günlerde 
3 helikopter daha 
bölgemize gelerek 
Fethiye, Yatağan ve 
Nazilli’de konuşlu olarak 
göreve başlayacak” dedi.
- İHA

Muğla’da 2 yangın helikopteri göreve başladı
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Projenin imza töreni 
Kaymakamlık 
toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. İmza 
törenine Kaymakam 
Ali Güldoğan, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, İl Milli Eğitim 
Müdürü Pervin Töre, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 

Taner Şen ve İlçe 
Gençlik ve Spor Müdür 
Vekili Hakan Semerci 
katıldı.
İlçedeki okulların spor 
malzeme ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefleyen 
proje ile okullara 
malzeme desteği 
sağlanacak. 

Proje hakkında 
açıklamada bulunan 
Kaymakam Güldoğan 
“4 yıldan bu yana 
ilçemizdeki spor 
branşlarını daha verimli 
hale getirmek amacıyla 
Belediyemiz ile birlikte 
çalışıyoruz. Her yıl 
farklı bir spor branşını 

öne çıkarmak için 
uğraşıyoruz. Rafting, 
tenis gibi. Bu yıl 
özellikle kürek ve kano 
branşları için son derece 
uygun bir alana sahip 
Kocagöl’de, bu branşlarla 
alakalı çalışmalarımız 
olacak. Geleceğin 
başarılı sporcuları 

inşallah buralardan 
yetişecek. Projenin 
hayırlı olmasını temenni 
ederek, projeye verdiği 
destekler için Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Karakuş’a teşekkür 
ediyorum” dedi.
- Mehmet Bozkır

‘Sporla hayat değişiyor’
Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı arasında öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla “Sporla 
hayat değişiyor” adlı projenin protokolü imzalandı.

Türkiye İstatistik 
Kurumu 2021 yılı, 
Mart ayı Dış Ticaret 
İstatistiklerini yayımladı. 
TÜİK Denizli Bölge 
Müdürü Özer Coşkun’un 
verdiği bilgiye göre, 
genel ticaret sistemine 
göre Muğla’da ihracat 
2021 yılı Mart ayında, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 44,3 
artarak 64 milyon 443 
bin dolar, ithalat ise 
yüzde 36,4 artarak 29 
milyon 926 bin dolar 
olarak gerçekleşti. 
Mart ayında Muğla 
bu değerlerle Türkiye 
genelinde en fazla 
ihracatın gerçekleştiği 
27’inci il olurken, 
ithalatta ise 31’inci 
sırada yer aldı.  2021 
Mart ayında ekonomik 
faaliyetlere göre ihracatta 
en yüksek payı alan ilk 
üç sektör arasında ilk 
sırada yer alan tarım, 
ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı yüzde 
48,15 (31 milyon 26 bin 
dolar) oldu. Ardından 
gelen imalat sektörünün 
payı yüzde 44,88 
(28 milyon 925 bin 
dolar), madencilik ve 
taşocakçılığı sektörünün 
payı yüzde 6,96 (4 
milyon 487 bin dolar) 

oldu.
2021 Mart ayında 
ekonomik faaliyetlere 
göre ithalatta en yüksek 
payı alan sektörler şu 
şekilde oluştu. İlk sırada 
yer alan imalat sanayinin 
payı yüzde 98,94 (26 
milyon 639 bin dolar) 
oldu. Ardından tarım, 
ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı yüzde 
1,05 (283 bin dolar), bilgi 
ve iletişim sektörünün 
payı yüzde 0,01 (3 bin 
dolar) oldu.
2021 yılı Mart ayında 
Muğla’dan en fazla 
ihracat ABD’ye oldu. Bu 
ülkeye yapılan ihracat 
6 milyon 598 bin dolar 
olarak gerçekleşti. 
ABD’yi sırasıyla 6 
milyon 342 bin dolar ile 
Yunanistan ve 6 milyon 
83 bin dolar ile Rusya 
Federasyonu izledi.
  En fazla ithalat yapılan 
ülke Moritanya oldu
  2021 yılı Mart ayında 
Muğla’ya en fazla ithalat 
Moritanya’dan yapıldı. 
Bu ülkeden yapılan 
ithalat 5 milyon 379 bin 
dolar olarak gerçekleşti. 
Moritanya’yı sırasıyla 3 
milyon 886 bin dolar ile 
Norveç ve 2 milyon 12 
bin dolar ile Almanya 
izledi. - İHA

Muğla’nın ihracatı arttı  
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Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğünce Köyceğiz 
Kavakarası’nda 
oluşturulan ekoturizm 
alanı sosyal medya içerik 
üreticilerini ağırladı.  
  Orman Genel 
Müdürlüğü Odun Dışı 
Ürün ve Hizmetler 
(ODÜH) Daire 
Başkanlığı koordinesinde 
gerçekleştirilen 
etkinlikte youtube ve 
instagram üzerinden 
yaklaşık 10 milyona 
yakın takipçisi olan 
sosyal medya içerik 
üreticisi katıldı. ODÜH 
Dairesi Başkanı Özgür 
Balcı ve Muğla Orman 
Bölge Müdürü Yasin 
Yaprak, Ekoturizm 
Projesini incelemek 

ve tanıtımını yapmak 
amacıyla Köyceğiz 
Kavakarası’ndaki 
programa katıldı.
  Köyceğiz Kavakarası 
ekoturizm rotasıyla ilgili 
program öncesi tüm 
katılımcılar birlikte fidan 
dikti. Ekoturizm alanıyla 
ilgili kendilerine bilgi 
verildi. Katılımcılar hep 
birlikte doğaya atılan 
çöpleri topladı. Sosyal 
medya içerik üreticileri 
sığla ormanı ve bölgenin 
doğal güzelliklerinin 
çekimlerini yaptılar. 
Program sonunda 
Köyceğiz Gölünde 
kano gezisi yapıp 
günü tamamladılar. 
Programa Bölge Müdür 
Yardımcısı Osman Öner, 

Ekoturizm Şube Müdürü 
Alper Akgün, ODÜH 
Şube Müdürü Yüksel 
Yanmadık ve Köyceğiz 
Orman İşletme Müdürü 
Adem Acar’da eşlik etti.
  Eski Köyceğiz ve 
Kavakarası Ekoturizm 
Alanı;
  Muğla İlimiz 
Köyceğiz ilçesi, 
Köyceğiz ve Kavakarası 
Mahalleleri çevresinde 
yer almaktadır. Eski 
Köyceğiz ve Kavakarası 
Ekoturizm Alanı “Doğa 
Yürüyüşü ve Bisiklet 
Parkuru” içinde doğa 
yürüyüşü parkur 
alternatif güzergah 
seçenekleri ile 7 bin 726 
metre uzunluğundadır. 
Mevcut yolları kullanan 

bisiklet parkuru 
ise 8 bin 954 metre 
uzunluğundadır. Parkur, 
Köyceğiz Gölü’nün 
kuzeydoğusundan 
başlayıp; Köyceğiz 
Mahallesinden geçerek 
Kavakarası Mahallesinin 
güneyinde son 
bulmaktadır.
  Yürüyüş parkuru 
Köyceğiz Gölü kıyısına 
yakın kızılçam ormanları 
içinden geçerek Yuvarlak 
Çay üzerinden Sığla 
(Günlük) Ormanına 
ulaşmaktadır. Eski 
Köyceğiz ve Kavakarası 
Ekoturizm Alanına 
Köyceğiz merkezden, 
Ortaca’dan ve 
Dalyan’dan direkt asfalt 
yollar bulunmaktadır. 

Kavakarası’na ve Eski 
Köyceğiz Mahallesi’ne 
asfalt üzerinde köy 
ayrımlarına kadar 
toplu taşıma olanakları 
mevcuttur. Ekoturizm 
rotasının başlangıç ve 
bitiş noktaları toplu 
taşımanın bıraktığı 
alanlara kısa süreli 
yürüyüş mesafesindedir.
  Hem bisiklet hem 
de yürüyüş parkuru 
üzerinde yönlendirme 
tabelaları ve 
bilgilendirme panoları 
bulunmaktadır. Ayrıca 
yörenin florası, yöreye 
has kuş ve bitki türleriyle 
ilgili bilgilendirici 
panolar yol boyunca 
uygun noktalara 
yerleştirildi. - İHA

Köyceğiz Ekoturizm Rotası ‘Yeşil Nefes’ sloganıyla tanıtılacak
Köyceğiz Kavakarası’nda oluşturulan ekoturizm alanı bisiklet ve yürüyüş  rotasının tanıtımı ‘Yeşil Nefes’ sloganıyla yapılacak.  

Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Volodimir Zelenski’nin 
ülke vatandaşlarına 
‘tatil için Türkiye’ye 
gidin’ çağrısından sonra 
Ukraynalı turistlerin 
Muğla’ya gelişleri devam 
ediyor.  
  Dalaman Havalimanına 
bugün 189 Ukraynalı 
turist gelirken, gelen 
Ukraynalı turistleri 
Ukrayna’nın Ankara 
Büyükelçisi Amdrii 
Sybiha, YDA Dalaman 
Havalimanı Yönetim 
Kurulu Üyesi Hamdi 
Güvenç ve Anex Tour 
Dalaman Bölge Kontrat 
Müdürü Mustafa Özden 
karşıladı.
Uçaktan iniş sonrası 
pasaport işlemleri 
için gişelere yönelen 

Ukraynalı turistler 
112 Sağlık ekipleri 
tarafından sabit cihaz ile 
ateşleri ölçüldü. Pasaport 
işlemlerini tamamlayan 
Ukraynalı turistler 
buradan tatillerini 
geçirecekleri otellere 
hareket ettiler.
Ukrayna Ankara 
Büyükelçisi Amdrii 
Sybiha, geçen yıl 
Türkiye’ye 1 milyona 
yakın Ukraynalı turist 
geldiğini belirtirken, 
Türkiye’de Covid-19 
salgınına karşı alınan 
tedbirlerin ne kadar 
önemli olduğunun 
altını çizdi. Büyükelçi, 
Türkiye’yi bu yıl geçen 
yıldan daha fazla 
Ukraynalı turistin ziyaret 
edeceğini açıkladı. - İHA

Rotaları Muğla

Muğla’da tam 
kapanmadan muaf 
olan yabancı turistler 
denizin keyfini doyasıya 
çıkardı. Havaların 
bir anda ısınmasıyla 
birlikte otellerde tatil 
yapan turistler denize 
girerek serinledi. Tam 
kapanmanın ardından 
vatandaşların akınına 
uğrayan Bodrum’da 
yasağın ilk gününden 
itibaren de cadde 

ve sokaklar boş 
kaldı. Büyük ölçüde 
kısıtlamalara uyulan 
ilçede boş kalan 
sahillerin keyfini 
yabancı turistler çıkardı.
- İHA

Turistler sahillere akın etti  
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