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Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder
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CHP Ortaca’dan vatandaşa destek
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, pandemi döneminde 
vatandaşlara yardımcı olmak 
amacıyla ‘Gönüllü destek grubu’ 
ve ‘danışmanlık’ hizmeti birimi 
oluşturduklarını açıkladı.
Tezcan, 1 yılı aşkın 
süredir tüm dünyayı 
etkisi altına alan 
koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının her kesimi 
derinden etkilediğini 
söyledi.
Pandeminin ilk başladığı 
zamandan itibaren partili 
gönüllülerle CHP Ortaca 
İlçe Başkanlığında 
oluşturdukları ‘Gönüllü 
destek grubu’ ve 
‘danışmanlık’ hizmeti 
ile yüzlerce ihtiyaç 
sahibine destek 
olmaya çalıştıklarını 
belirten İlçe Başkanı 
Tezcan; “Üzülerek 
görmekteyiz ki pandemi 
vatandaşlarımızı 
etkilemeye devam 
edecek. Biz de 
CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı olarak gıda 
kolisi yardımlarımıza 

devam edeceğiz. 
Pandemi sürecinde 
Ortacalı hemşerilerimize 
maske ve hijyen 
malzemesinin yanı sıra, 
ekonomik buhrandan 
dolayı büyük sıkıntı 
çeken partili partisiz 
ihtiyaç sahibi tüm 
hemşerilerimize bir 
nebze de olsa katkı 
sağlamak için gıda kolisi 
desteğinde bulunduk. 
65 yaş ve üzeri kronik 
hastalıkları bulunan 
büyüklerimizin, 
market alışverişleri, 
gıda, temizlik, sağlık 
hizmetleri 
ve bizlerden talep 
ettikleri ihtiyaçları 
CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığında 
oluşturduğumuz 
gönüllülerimizle 
gerçekleştirdik.” dedi.-5

19 Mayıs coşkusu
Başkan Uzundemir vatandaşlara Türk 
Bayrağı dağıttı. Hava fişek gösterisi ve 
müzik dinletisi memnuniyetle karşılandı. 6

Turizmde Ukrayna atağı

Ukrayna’dan gelen 
seyahat acenteleri 
temsilcilerine Dalyan 
tanıtıldı. Ukraynalılar, 
Dalyan Kanalı, Kaunos 

Antik Kenti, Kaya 
Mezarları, Köyceğiz 
Gölü, İztuzu Sahili ile 
Sultaniye Kaplıcalarını 
gezdi. -4

İki yılda 10 bin kilometre yol aldı

Dalyan’daki Deniz 
Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi (DEKAMER) 
görevlileri tarafından 

2019’da uydu takip 
cihazı takılarak denize 
bırakılan “Tuba” isimli 
caretta caretta, 2 yılda 
10 bin kilometre yol 
katetti. -3

Havadan ve karadan 
trafik denetimi

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Büro 
Amirliği ekipleri, 
Muğla İl Jandarma ve 
Ortaca İlçe Jandarma 

Komutanlığı Trafik 
Timleri, Ortaca-Dalyan 
yolunda havadan 
ve karadan trafik 
denetimi 
gerçekleştirdi. -3

Ortaca’da helikopterle havadan trafik 
denetimi yapıldı.
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Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 
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İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net
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Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 

YIL: 27 SAYI: 3764 21 MAYIS 2021 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER

2

Bireylerde belirli bir 
zaman diliminde çoğu 
insanın yiyebileceğinden 
çok daha fazla yiye-
ceği yeme durumu ve 
bu atak sırasında yeme 
kontrolünün kaybolduğu 
yeme bozukluğudur. Bu 
bireyler kilo alımını ön-
lemek için; kusma, lak-
satif kullanımı, lavman, 
diüretik ilaç kullanımı, 
yoğun egzersiz gibi 

davranışlara yönelirler.
Genellikle bireyler 
tıkanırcasına yeme 
ataklarını yüksek kalorili 
yiyeceklerle karşılarlar. 
Sonrasında pişmanlık ve 
suçluluk duyarlar.
DSM 4 TANI KRİTER-
LERİ
1.Aşırı yeme ve denge-
leyici karşı eylemlerin 3 
ay  içinde haftada en az 
2 kez olması

2.Vücut şekli, görüntüsü 
ve kilosundan memnun 
olmama hali
3.Aşırı yemeye ek 
olarak, kilo almayı 
engellemek için uygun-
suz aşırı reaksiyonlar 
gerçekleştirmek(ken-
dini kusturma, laksatif 
kullanma, aşırı egzersiz 
yapma..vb)
4.Tekrarlayıcı aşırı yeme 
atakları
5.Yeme periyodunda 
kontrolü kaybetmek
KLİNİK BULGULARI
Psikolojik bulguları: 
Ümitsizlik, suçluluk, 
çaresizlik, özeleştiri, 

kronik depresyon, engel-
lenemeyen tahammülsü-
zlük
Fiziksel bulguları: 
Menstruasyon düzensi-
zliği, gastrit, elektrolit 
dengesinde bozulma, kas 
zayıflığı, kabızlık, ödem, 
dil komplikasyonları
Oral komplikasyonları: 
Diş çürükleri, farenks 
ağrı, mine kaybı
Bulimia nervoza hasta-
ları anoreksiadan farklı 
olarak vücut ağırlıkları 
normal sınırlar içinde 
veya daha fazla olabilir.
TEDAVİSİ
Bulimia nervoza hasta-

larının kiloları normal 
veya daha fazla olduğu 
için çevresi tarafından 
fark edilmesi güçtür. 
Mutlaka uzman bir hek-
ime başvurulmalıdır.
Tedavi sürecinde tıbbi 
ve psikolojik destek bir 
arada olmalıdır. Bulimia 
nervoza hastalarında 
bilişsel davranışçı terapi 
etkili bir yöntemdir. 
Bu süreçte beslenme 
eğitimi, diyet rehberliği, 
duygu ve düşünceleri 
yeniden yapılandırmanın 
olumlu etkileri vardır.
Sağlıkla kalın

YEME BOZUKLUKLARIN-
DAN:BULİMİA NERVOZA

BULİMİA NERVOZA TANIMI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Parkinson hastalığı, 
hareketi etkileyen iler-
leyici bir sinir sistemi 
bozukluğudur.Hare-
ketlerimiz beyindeki 
sinir hücreleri (nöron-
lar) ile birbirlerine 
ve nörotransmiterler 
denilen kimyasalları 
kullanarak mesajlar 
ileten ve vücudun 
geri kalanına iletilir. 
Beynin temelinde 
nigra adı verilen bir 
bölge, hareketi kontrol 
eden nörotransmiterle-
rden biri olan dopa-
mini üretir. Parkinson 
hastalarında dopamin 
üreten hücrelerin % 
70-80’i yavaş yavaş 
bozulur ve kaybolur. 
Buna nörodejenera-
syon denir. Dopamin 
üreten nöronların 
kaybı, beynin hareket 
ve dengeyi kontrol 
eden kısmında düşük 
dopamin seviyel-
erine neden olur. 
Sinir hücreleri beyin 
mesajlarını düzgün bir 
şekilde iletmediğinde, 
hareket artık düzgün 
bir şekilde kontrol 
edilmez ve Parkinson 

semptomları ortaya 
çıkar.BELİRTİLERİ 
NELERDİR?İstirahat 
halinde ortaya çıkan 
titreme (tremor).Genel-
likle başlangıçta tek 
eldedir.Zamanla aynı 
taraf bacağa ve karşı 
taraftaki ele geçebillir.
Titreme dinlenirken 
olup uyurken kaybolur.
Sinirlilik ve yorgunluk 
hali titremeyi artırır. 
Hareketlerde yavaşla-
ma (bradikinezi)
Kollar,bacaklar veya 
gövdede sertlik (rijid-
ite).Sertlik veya katılık 
boyun kaslarından 
başlar ve başın gövd-
eden önde tutulmasına 
neden olur.Bel kemiği 
de etkilenip öne doğru 
eğilir.Diz ,kalça ve kol 
eklemleri bükük hal 
alır. Denge bozukluğu
Koordineli hareketle-
rde bozukluk Düşmeler 
(postüral instabilite)
El yazısında küçülme
Etkilenen vücut 
tarafında kol sallamada 
azalma gibi belirtileri 
mevcuttur.
Sağlık dolu günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

PARKİNSON HASTALIĞI 
NEDİR?

Zayi 
İş yerime ait A1 2551-2600 arası 1 cilt gider 

pusulası, A1 6701-6750 arası 1 cilt perakende 
satış fişi, A 5051-5100 arası 1 cilt adisyon, A 

38951-39000 arası 1 cilt adisyon kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. Yener Altuntaş 

TC. No: 37138725130

Zayi 
Göcek Liman Başkanlığından aldığım ‘SEFERİ’ 

isimli özel teknemin bağlama kütüğü ruhsatnamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Muhammed Seferi Keskin
Bağlama kütüğü no: 1854925 - Seri no: 307133 

Yapılan bilgilendirmede, 
Türkiye genelinde en 
yaygın karşılaşılan 
dolandırıcılık 
yönteminin “iletişim 
yoluyla dolandırıcılık” 
şeklinde gerçekleştirilen 
ve telefonla yapılan 
dolandırıcılık 
olduğuna işaret edildi. 
Telefonla dolandırıcılık 
olaylarında şüphelilerin, 
gelişen teknolojik 
imkanları kullandığına 
değinilen açıklamada, 
dolandırıcıların 
mağdurları telefonla 
arayarak kendilerini 
polis, asker veya 
savcı olarak tanıttığı 
kaydedildi. Açıklamada 
şu ifadeler yer aldı: 
“Dolandırıcılık suçu 
en genel anlamıyla, bir 
kişiyi çeşitli hilelerle 
aldatarak, kendisine 
ya da başkasına 
menfaat sağlamak 
amacıyla yapılan 
kasıtlı eylemlerdir. 
Dolandırıcılık suçu, 
türlerine göre farklılık 
göstermektedir. Ülkemiz 
genelinde en yaygın 
olarak karşılaşılan 
dolandırıcılık 
yöntemi “Kontör/Para 
Dolandırıcılığı” şeklinde 
gerçekleştirilen ve 
telefon yoluyla yapılan 
dolandırıcılıktır. 
Telefon yoluyla 
dolandırıcılık 
olaylarında; şüpheliler, 
gelişen teknolojik 
imkânları kullanarak, 
mağdurları telefon ile 
arayarak kendilerini 
polis, asker veya savcı 
olarak tanıtmaktadırlar. 
Bu kişiler bir takım 
gerçek dışı vaatler 
ile kurgu olaylar inşa 
edip, vatandaşlarımızın 
iyi niyetleri ve 
yardımseverlik 
duygularını 
istismar ederek 
dolandırmaktadırlar. 
Kendilerini polis, 
asker, savcı gibi sahte 
unvanlarla tanıtan 
dolandırıcılar, telefonla 

aradıkları şahıslara; 
Terör örgütü veya bir 
suç şebekesi tarafından 
banka hesabının 
boşaltılacağı, Terör 
örgütü veya suç 
şebekesi tarafından 
telefon hattının 
kullanıldığı, Bir olayda 
suçlu olarak isminin 
geçtiği, Hesaplarındaki 
paraların çekilerek 
devlet güvencesi 
altına alınacağı, 
Şüphelilerin tespiti ve 
yakalanması amacıyla 
soruşturma başlatıldığı, 
gizli operasyon 
yürütüldüğü, deşifre 
edilmesi durumunda 
gözaltına alınacağı, 
İkamette bulunan altın 
ve ziynet eşyalarının 
hırsızlık olayında ele 
geçen eşyalar arasında 
olduğundan bahisle bir 
poşet veya çanta içerisine 
konularak belirtilen 
yere bırakılması 
gerektiği, Banka 
hesabının terör örgütü 
tarafından kullanıldığı 
öğrenildiğinden, banka 
hesabındaki paranın 
güvence altına alınması 
için verilecek hesap 
numarasına paranın 
aktarılması gerektiği, 
Operasyon bitimi parayı 
iade edecekleri,  gibi 
senaryolarla tehdit, korku 
ve panik hali oluşturarak 
vatandaşlarımızı 
dolandırmaktadırlar. 
Bunların yanı sıra 
dolandırıcı şahıslar 
kullandıkları 
çeşitli bilgisayar 
programları sayesinde 
vatandaşlarımızın 
telefon ekranında 155 
Polis imdat tarafından 
aranıyor gibi gözükecek 
şekilde arama 
yaparak güvenlerini 
kazanmaktadırlar. Hatta 
polis ekiplerini, sahte 
ihbarlarla aradıkları 
vatandaşın ikamet 
bölgesine yönlendirip 
senaryolarının 
inandırıcılığını 
sağlamaktadırlar. Daha 

sonraki aşamalarda 
ise verdikleri hesap 
numaralarına paranızı 
havale etmenizi ya da 
para ve altınlarınızı 
çöp kutuları, park veya 
sokaklara bırakmanızı 
istemektedirler. 
Bu yöntemler dışında, 
vatandaşlarımızın 
telefon numaralarına 
“hediye kazandınız” ya 
da “çekiliş kazandınız” 
gibi SMS’ler atarak, 
vergi veya kargo ücreti 
adı altında para talep 
etmektedirler. Ayrıca 
dolandırıcılar telefonla 
sizi arayarak sağlık 
veya hayat sigortanızın 
yenilenmesi için para 
yatırmanızı isteyerek de 
dolandırabilmektedirler. 
Telefon yoluyla 
dolandırıcılık suçunun 
mağduru olmamak 
için; Polis, Jandarma, 
Cumhuriyet Savcısı 
veya herhangi bir kamu 
personeli, hiçbir şekilde 
vatandaşlarımızdan 
elden ziynet eşyası, 
para teslimi veya 
havale-EFT yapılmasını 
katiyen talep etmez. 
Sizi telefonla arayarak 
kendisini Polis, Savcı, 
Asker olarak tanıtıp, 
bankaya para yatırmanızı 
veya bir yere para, altın 
bırakmanızı isteyenlere 
asla inanmayın. 
Telefon görüşmeleri 
esnasında arka plandan 
gelen telsiz seslerine ve 
korku, panik yaratma 
amaçlı senaryolara 
katiyen itibar etmeyin. 
Telefonunuza gelen SMS 
metinlerinde aramanızı 
istedikleri numaraları 
kesinlikle aramayın. 
Kimlik ve kredi kartı 
bilgilerinizi sakın 
paylaşmayın. Böyle bir 
durumla karşılaşmanız 
halinde lütfen hemen 
155 POLİS İMDAT 
hattını arayın ya da en 
yakın Emniyet Birimine 
müracaat edin.” 
- Berkay Göcekli

Emniyetten iletişim yoluyla 
DOLANDIRICILIK UYARISI

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılarına 
karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Dalaman’da zeytinlik 
alanda çıkan yangın 
söndürüldü. 
Alınan bilgiye göre; 
Kargınkürü Mahallesi 
Konakkemeri sokakta 
zeytin ağaçlarının 
bulunduğu arazide 
henüz belirlenemeyen 
nedenle yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay 
yerine itfaiye ekipleri 

sevk edildi. Yangın 
ekiplerin müdahalesi 
ile söndürüldü. Yangın 
sırasında itfaiye 
ekipleri kümes içindeki 
hayvanları da kurtardı. 
Yangında yaklaşık 70 
zeytin ağacının kısmen 
zarar gördüğü öğrenildi. 
Yangınla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 
- Berkay Göcekli

Dalaman’da zeytinlik yangını

Ortaca Belediyesi 
personeli 58 yaşındaki 
2 çocuk babası Adnan 
Görmez vefat etti.
Görmez, rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti. 
2 çocuk babası Adnan 
Görmez’in cenazesinin 
bugün ikindi namazına 
müteakip Ortaca Merkez 
Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.  
Ortaca Belediyesinden 
yapılan açıklamada; 
“Çok değerli mesai 
arkadaşımız Adnan 
Görmez vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün ikindi 

namazına müteakip 
evinde kılınacak 
cenaze namazından 
sonra Ortaca Merkez 
Kabristanlığına defin 
edilecektir. Ortaca 
Belediye Ailesinin 
değerli personeli Adnan 
Görmez arkadaşımıza 
Allahtan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı 
dileriz.” denildi. 
- Tuncay Karaçelik

Adnan Görmez vefat etti

Dalaman Şehit Mehmet 
Akif Sancar Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Okul müdürü Alim 
Çoban hayatını kaybetti. 
Çoban, 18 Mart’ta 
geçirdiği kazanın 
ardından Fethiye’de 
yoğun bakımda tedavi 
altına alınmıştı. Tedavi 
altında olduğu hastanede 
hayatını kaybeden 
Çoban’ın öğle namazına 
müteakip Dalaman 
SEKA Camiinde 
kılınacak cenaze 
namazının ardından 
Killik Mezarlığına 
defnedileceği öğrenildi. 
Eğitim camiası genç 
meslektaşlarını 
kaybetmenin derin 
üzüntüsünü yaşadı. 

Eğitim Bir-Sen Muğla 
Şube Başkanı Önder 
Uçak, yayınladığı 
mesajda; “Muğla’da 
Sendikamızın ilk 
tohumlarını atan, kurucu 
başkanımız, değerli 
dostum Alim Çoban’ı 
kaybetmenin üzüntüsü 
içerisindeyiz. Cenazesi 
bugün öğle namazına 
müteakip Dalaman’da 
defnedilecektir. Rabbim 
rahmet eylesin. Mekanı 
Cennet olsun. Ailesine, 
dostlarına ve camiamıza 
sabırlar İhsan eylesin.” 
dedi.  - Mehmet Bozkır

Alim Çoban vefat etti
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Yasal koşullar ger-
ektirdiğinde, kamu 
kurumları veya beledi-
yeler tarafından vatan-
daşa ait taşınmazlar 
üzerinde, çeşitli imar 
uygulamaları yapılmak-
tadır. Bu uygulamaların 
en bilinenlerinden 
biri ise 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18. 
maddesi kapsamında 
şüyulandırma (ortak-
laştırma) işlemidir. 
İmar Kanununun 18. 
maddesine göre, devlet 
vatandaşın rızasını al-
maya gerek olmaksızın 
arsa veya arazisine el 
koyabilir; bunları başka 
parsellerle birleştirebil-
ir veya ayırabilir. Genel 
olarak, imar planların-
da yapılan bu işlemler 
şüyulandırma olarak 
tanımlanmaktadır.
İmar Kanunu 18. 
maddesi kapsamın-
da, vatandaşın rızası 
aranmaksızın yapılan 
bu uygulama işlem-
lerinden sonra mev-
cut ada ve parseller 
yeniden düzenlenir. 
Örneğin, imar plan-
larında minimum parsel 
alanı 600 metrekare 
olarak belirlenmişse; 
300 metrekarelik iki 
komşu parsel birleştiril-
ir, 600 metrekarelik tek 
parsel yapılır ve belki 
de birbirlerini tanı-
mayan kişiler bir anda 
o parselde ortak olur. 
Bu uygulamadan sonra 
oluşan ada ve par-
seller; yetkili kurumlar 
tarafından müstakil, 
hisseli veya kat mülki-
yeti esaslarına göre hak 
sahiplerine dağıtılır ve 
tescil işlemleri yapılır. 
Anılan bu işlemleri 
yapma yetkisi beledi-
yelere aittir. Şayet imar 
uygulaması yapılan yer, 
belediye ve mücavir 
alan dışında kalıyorsa 
bu yetki valiliklere 
aittir.
Bunlara ek olarak, İmar 
Kanunu 18. maddesi 
kapsamında uygula-
ma yapılırken, devlet 
“düzenleme ortaklık 
payı” adı altında, 
vatandaşın taşın-
mazının yüzde kırk 
beşine kadar bedelsiz 
el koyabilir. Çünkü es-
asen İmar Kanunu 18. 
maddesi kapsamında 
uygulama yapılan arsa 
ve arazilerin değeri 
de artmakta olup bu 
değer artışının karşılığı 

olarak devlet bedelsiz 
olarak vatandaşından 
yer almaktadır. Ayrı-
ca, uygulama yapılan 
alandaki nüfusun 
kentsel faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için ger-
ekli olan umumi hizmet 
alanları da (okul, cami, 
yol, yeşil alan, park, 
otopark gibi…) yine 
bu kapsamda alınan 
yerlerde kurulmaktadır. 
Dolayısıyla bu uygu-
lama ile hem şehircilik 
anlamında düzenli 
parseller oluşturulmak-
ta hem de kamuya ciddi 
alanlar kazandırılmak-
tadır. 
Düzenleme ortaklık 
payı altında devlet, 
vatandaşın taşın-
mazının en fazla yüzde 
kırk beşine el koyabi-
lecek olup daha fazlası-
na el koyması halinde 
kamulaştırma işlemi 
kapsamında bedelini 
vatandaşa ödemelidir. 
Yine, düzenleme ortak-
lık payı olarak ayrılan 
ve umumi hizmet alanı 
olarak ayrılan yerler, bu 
hizmetlerle ilgili tesis-
lerden başka amaçlarla 
kullanılamayacaktır.
Kural olarak, herhan-
gi bir parselden bir 
defadan fazla düzen-
leme ortaklık payı 
alınmaması esastır. 
Ancak, yasada belli bir 
takım şartlar altında, 
ilk uygulamadaki 
düzenleme ortaklık 
payı oranını yüzde kırk 
beşine kadar tamamla-
mak üzere, ilave düzen-
leme ortaklık payı 
kesintisi yapılabileceği 
belirtilmektedir.
3194 sayılı kanun 
hükümlerine göre şüyu-
landırılan taşınmazların 
sahipleri, ilgili idarenin 
tebliğinden itibaren altı 
ay içinde aralarında 
anlaşamadıkları veya 
şüyulandırılan yerde 
ortaklığın giderilme-
si amacıyla dava 
açmadıkları takdirde, 
ilgili idare hissedarmış 
gibi ortaklığın gider-
ilmesi davası açabilir. 
Kimi zaman ise bu 
şüyulandırma işlemin-
den vatandaş doğrudan 
veya dolaylı olarak 
zarar görebilmekte-
dir. Bu halde ise idari 
yargıda işlemin iptali 
için dava açılabilir. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

İMAR UYGULAMALARI 
ARASINDA EN ÇOK 

YAPILAN İŞLEMLER: 

Pamukkale Üniversitesi 
öğretim üyesi ve 
DEKAMER proje 
yürütücüsü Prof. Dr. 
Yakup Kaska, kabuğu 
yaralanan ve “Tuba” 
ismi verilen dişi 
deniz kaplumbağasını 
tedavisinin ardından 
uydu takip cihazı takarak 
denize bıraktıklarını 
söyledi.
DEKAMER’de yürütülen 
bilimsel çalışmalar 
kapsamında deniz 
kaplumbağalarının göç 
yollarını ve beslenme 
alanlarını tespit etmek 

için uydu cihazları 
ile izleme çalışmaları 
yaptıklarını aktaran 
Kaska, uydu izleme 
cihazı ile denize dönen 
caretta carettaların doğal 
yaşam habitatını takip 
etmek açısından önem 
taşıdığını vurguladı.
Uydu takip cihazıyla 
takip edilen 
kaplumbağaların 
hareketlerinin 
DEKAMER’in 
internet sitesinden 
izlenebildiğini belirten 
Kaska; “Normalde takip 
cihazlarının pilleri 1 

yılın ardından biter ama 
Tuba’yı 2 yıldır takip 
ediyoruz. 2019’da denize 
bırakılmasının ardından 
yaklaşık iki ay kadar 
Marmaris açıklarında 
kaldı. Ardından Ege 
adalarını geçerek 
Yunanistan’a ulaştı. 
Oradan da Malta’ya 
geçti. Son olarak 
Adriyatik’e ulaştı. Şu an 
Güney İtalya açıklarında. 
Takip ettiğimiz deniz 
kaplumbağalarından 
edindiğimiz bilgiler 
bizim için çok önemli. 
Tuba’yı önümüzdeki 

yıl Dalyan’da yeniden 
görmeyi umut ediyoruz.” 
dedi.
YUVA SAYISI 10’A 
ULAŞTI
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğünün 
desteğiyle her yıl 
kumsaldaki yuvaları 
koruma ve izleme 
çalışması yaptıklarını 
anlatan Kaska, caretta 
carettaların yumurtlama 
döneminde sorun 
yaşamaması için çeşitli 
önlemler alındığını 

kaydetti.
Merkezde görev yapan 
ekibin sahilde gece boyu 
nöbet tutarak caretta 
carettaların yumurtlama 
anını takip ettiğini dile 
getiren Kaska, şunları 
söyledi; “Bu yıl ilk 
yuvayı 27 Nisan’da tespit 
ettik. Ekibimiz sezonun 
ilk yuvasını koruma 
altına aldı. Yuvalama 
sezonu resmen başladı. 
Bu sene yuvalamanın 
yüksek sayıda olmasını 
bekliyoruz. Şuan yuva 
sayısı 10’a ulaştı.”
- Berkay Göcekli

Uydudan izlenen ‘Caretta Tuba’ 
iki yılda 10 bin kilometre yol aldı

Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından 
2019’da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan “Tuba” isimli caretta caretta, 2 yılda 10 bin kilometre yol katetti.

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Büro 
Amirliği ekipleri, 
Muğla İl Jandarma ve 
Ortaca İlçe Jandarma 
Komutanlığı Trafik 
Timleri, Ortaca-Dalyan 
yolunda havadan ve 
karadan trafik denetimi 
gerçekleştirdi. 
Sürücüler üzerinde 
“Algılanan Yakalanma 
Riski Duygusunun” 
sürekli ve üst düzeyde 
tutulabilmesi amacıyla 
yapılan denetimde, 

Ortaca-Dalyan 
karayolunda Jandarma 
ve Polis ekipleri 3 ayrı 
yerde uygulama noktası 
oluşturuldu. 
Ekipler helikopterden 
kural ihlali yaptığı 
tespit edilerek bildirilen 
sürücüleri durdurdu. 
Helikopterden araçların 
kontrol edildiği 
uygulamada, hatalı şerit 
değiştirme başta olmak 
üzere genel trafik kural 
ihlali yapan sürücülere 
de işlem yapıldı. Polis 
ve jandarma ekiplerinin 

birlikte yaptığı 
denetimlerde, bir saat 
içerisinde 75 araç kontrol 
edildi. Denetimlerde 6 
araç sürücüsüne cezai 
işlem uygulandı. 
Öte yandan, Muğla-
Ortaca karayolunda 
tam kapanma tedbirleri 
kapsamında trafik akışı 
bulunmayan yollarda 
sakinlik gözlendi. 
Havadan trafik 
denetimlerinin ileriki 
tarihlerde de devam 
edeceği bildirildi.
- Mehmet Bozkır

Havadan ve karadan trafik denetimi
Ortaca’da helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.Köyceğiz ilçesinde 

hakkında 46 suçtan 
aranması bulunan 
şüpheli, polisinin 
dikkatli çalışmasını 
sonucu, sahte kimlikle 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, Köyceğiz 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri devri faaliyeti 
sırasında Gürpınar 
Mahallesinde arka 
plakası olmayan hafif 
ticari aracı durdurdu. 
Otomobilde bulunan 
iki kişinin sorgusunda, 
B.Ç’nin sahte kimlik 

kullandığını ve 46 suçtan 
arandığını tespit etti. 
Emniyete götürülen B.Ç 
ve yanından bulunan 
E.A’nın kullandığı aracın 
Antalya’dan çalıntı 
olduğu tespit edildi. 
Gözaltına alınan B.Ç 
ve E.A hakkında resmi 
belgede sahtecilik ve oto 
hırsızlığı suçlarından 
işlem başlatıldı. 
- İHA

46 suçtan aranıyordu, Köyceğiz’de 
sahte kimlikle yakalandı  

Edinilen bilgiye göre, 
Bayram Akkuş (35) 
henüz belirlenemeyen bir 
nedenle Y.Ç.’nin yaşadığı 
eve gitti. İddiaya göre, 
Bayram Akkuş yanında 
bulunan silahla Y.Ç.’nin 
yaşadığı evi kurşun 
yağmuruna tuttu. Silah 
sesleri üzerine ev 
sahibi Y.Ç. av tüfeği ile 
Akkuş’a karşılık verdi. 
Tüfekle vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
vurulan Akkuş ağır 

yaralandı. Sağlık 
ekipleri yaralı Akkuş’a 
ilk müdahaleyi yaparak 
ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Olayın 
ardından gözaltına 
alınan Y.Ç. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
- İHA

Dalyan’da silahlı çatışma: 1 yaralı
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19 Mayıs. 
Günümüz Türkiye’sini 
kurarak bize armağan 
edenlerin kelleyi 
koltuğa aldıkları günün 
102. Yılı.
Hamasete gerek yok.
Bu konuda dünya her 
şeyi biliyor, takdir ediy-
or ve Mustafa Kemal’e 
hayranlık duyuyor.
Sözü uzatmaya gerek 
yok.
19 Mayıs Gençlik Ve 
Spor Bayramımız kutlu 
olsun.
X
Ortadoğu’daki kar-
gaşaya gelirsek;
Hamas’ın da Allah 
belasını versin İsrail’in 
de.
Amerika’nın da Allah 
belasını versin İngil-
tere’nin de.
Ortadoğu’daki kar-
maşanın bitmesini iste-
meyen tümünün Allah 
belasını versin.
Ve bu duruma sessiz 
kalan tüm Müslüman 
ülkelerin de Allah 
belasını versin.
Keşke bu konular böyle 
beddualarla, kınamalar-
la çözülebilseydi…
X

Gelelim virüs salgınına;
Bu can alıcı virüsle ilgi-
li Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı konuşuyor.
Diyanet İşleri Başkanı, 
yalın kılıç konuşuyor.
Cumhurbaşkanı hep 
konuşuyor.
Sağlık Bakanı boş yere 
konuşuyor.
Turizm Bakanı, 
Milli Eğitim Bakanı 
konuşuyor.
Yazar konuşuyor, çizer 
çiziyor. Testi pozitif 
olan konuşuyor, negatif 
çıkan konuşuyor.
Tam kapanma süre-
cinde sokaktaki adam 
konuşuyor.
Maske takan takmayan 
konuşuyor.
Aşı olan olmayan 
konuşuyor. Peki, kim 
konuşmuyor?
Bu ölümcül virüs ile 
ilgili oluşturulan bilim 
kurulundanbir bilim in-
sanı çıkıp konuşmuyor.
Asıl konuşması gerek-
enler bunlar olsa da gal-
iba fırsat verilmiyor.
Çünkü ağzı olan 
konuşuyor.
Çözüm mü?
Onu da çok konuşanlar 
düşünsün…

Ersin Turan

19 MAYIS – ORTADOĞU – VİRÜS…

Dr. Veli Vural Uslu

Geciken 2. Doz Aşılar

Geçen hafta ikinci 
doz BioNTech aşısı 
ile ilgili Türkiye’de 
kafaları karıştıran bir 
olay yaşandı. Önce 
BioNTech’in birinci 
aşısını olan herkesin 
ikinci aşıları ertelendi. 
Belirsizlikten dolayı 
ciddi bir kafa karışıklığı 
yaşandı. Aradan 24 saat 
geçmeden bazılarının 
randevusunun iptal 
kararının iptali üzerine 
ikinci aşısını yaptıranlar 

da oldu, yaptıramayanlar 
da. Kafaları kurcalayan 
en önemli sorunun cev-
abı ise maalesef hiçbir 
yerde yoktu: Gecik-
meden dolayı aşıların 
etkinliğinde bir azalma 
olur mu? 
Artık bu sorunun cev-
abını biliyoruz.
 Aşı çalışmalarının 3. 
fazında, aşılar 21 ya 
da 28 gün aralıklarla 
uygulandıktan sonra 
etkinlikleri ölçülmüştü. 

BioNTech’in ilk aşıdan 
sonra %56, ikinci aşıdan 
sonra %95 koruma 
sağladığı ortaya çıktı. 
ABD’de ve İngiltere’de 
sağlık otoriteleri hızla 
bir karar vermek için 
masaya oturdu. ABD 
aşıları makalelerde 
yazıldığı üzere 3-4 hafta 
aralıklarla uygulayacak, 
bir an önce 2. doz aşısını 
olup çok yüksek düzeyde 
bağışıklık sağlayacak, 
görece daha az sayıda 
aşılanan bireyle 
pandemiyi kontrol altına 
almaya karar verdi. 
İngiltere ise, AstraZene-
ca aşısı için ikinci aşıları 
ilk aşıdan 12 hafta sonra 

uygulayıp en çok sayıda 
insana görece düşük se-
viyede bir bağışıklık ka-
zandırmayı hedefledi. Bu 
kararların verilmesinden 
4 ay sonra koronavirüs 
sayılarına bakıldığında 
iki ülkenin de pandemiyi 
ciddi anlamda kontrol 
altına aldığını görüyoruz.
 Aşılama süresinin 
uzamasının en azından 
İngiltere’de çok cid-
di etkileri olmaması 
üzerine, şimdi AB 
ülkeleri de ilk ile ikinci 
aşı arasını 8-12 haftaya 
kadar uzattı. Peki aşının 
etkinliği nasıl değişti? 
80 yaşının üstünde 175 
kişide yapılan çalışma 

gösteriyor ki, BioNTech 
aşısının 11-12 hafta 
aralıkla yapılması 3 hafta 
aralıkla yapılmasına göre 
ortalama 3,5 kat daha 
fazla antikor oluşturabili-
yor. Bir başka deyişle 
Mayıs 2021’de çıkan 
ön-makaleye göre iki 
aşının arasının açıl-
ması 2. aşıdan sonraki 
koruyuculuğu artırabilir 
ve avantajlı olabilir, tabii 
iki aşı arasında önlemleri 
elden bırakmamak şartı 
ile.  
Her ne kadar Türkiye’de 
infial yaratsa da, iki 
aşının arasındaki sürel-
erin artması insanların 
yararına olabilir. Kötü 

olan kısmı ise bu olumlu 
uygulamanın belirsiz-
likler içinde uzun zaman 
planlanmamış bir şekilde 
halka duyurulması. 
Zaten pandemi süre-
cinde psikolojik olarak 
ciddi anlamda etkilenmiş 
insanlara böyle güzel 
bir haberi verip onlara 
destek olmaktansa, sa-
dece “randevunuz iptal, 
aşı yok” şeklinde aktar-
mak kesinlikle büyük bir 
hata. 
Yeterince bilimsel veri-
nin olmadığı yerde bazen 
hangi kararların diğer-
lerine göre daha doğru 
olduğunu kestirmek zor 
olabiliyor. Özellikle aşı 

gibi güvenli olduğunu 
bildiğimiz bir yöntemden 
en etkili şekilde fayda-
lanmak için, en garanti 
kararı vermektense 
en hızlı kararı vermek 
gerekebiliyor. Verilen 
kararları önceden halka 
iyi ve kötü taraflarıyla 
birlikte objektif bir şekil-
de anlatabilmek ise hem 
insan hayatını kurtarıyor 
hem de ekonominin 
çarklarını tekrardan 
hızlıca devreye sokma-
ya yarıyor. Sağlıklı ve 
mutlu bir hafta dilerim 
sevgili okurlar. 
@velivuraluslu

Bakan Pakdemirli’ye 
Kavakarası Ekoturizm 
Rotasında yaptığı 
incelemede, Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Ak Parti  
Muğla Milletvekilleri 
Mehmet Yavuz Demir, 
Yelda Erol Gökcan, 
Orman Genel Müdürü 
Bekir Karacabey, Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak, 
Orman Bölge Müdürü 
Yasin Yaprak, AK Parti 
İl Başkanı Kadem Mete, 
ilçe belediye başkanları 
ile protokol üyeleri eşlik 
etti.
 Orman Genel 
Müdürlüğü’nün 
ekoturizm rotalarını 
tanıtmak için başlattığı 
“Yeşil Nefes Turları” 
kapsamında Kavakarası 
Ekoturizm Rotası’nda 
düzenlenen geziye, 
şarkıcı Murat Kekilli 
ile Bahar Akıncı, 
Abdi Baktur, Kenan 
Yıldırım ve Oğuz Totan 
gibi sosyal medya 

fenomenleri katıldı.
Çadırda konaklayan 
Tarım ve Orman Bakanı 
Dr.Bekir Pakdemirli, 
kamp ateşi başında 
yörenin gençleriyle 
sohbet ederek onlardan 
doğaya ve eko turizme 
bakış açılarını dinledi.
 Bölgeye has endemik 
tür olan sığla ağaçlarıyla 
bezeli ekoturizm 
rotasındaki gezi, 
sabah erken saatlerde 
doğa yürüyüşüyle 
başladı. Gezi sırasında 
katılımcılara, bölgede 65 
milyon yıldır var olduğu 
bilinen Anadolu Sığla 
ağaçlarının şifa etkileri 
hakkında bilgi verildi.

TEKNEDE TÜRK 
BAYRAĞI AÇARAK 

KUTLAMA
Gençlerle bir araya 
gelen Bakan Pakdemirli   
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramını kutladı. 
Ekoturizm gezisi 
gençlerin bayram 

sevinçleriyle renklendi.
Bakan Pakdemirli, sosyal 
medya fenomenleri 
ve gençler, Çandır 
Ekoturizm Rotasını 
gezmek için teknelerle 
yola çıktıkları sırada, 
Türk bayrağı açarak 19 
Mayıs’ı kutladı.
Bakan ve katılımcılar 
Çandır Mahallesinde 
eko turizme yönelik 

hazırlanan sera, pansiyon 
ve yöresel stantları 
gezerek vatandaşları 
dinledi.

 KÖYCEĞİZ 
BELEDİYESİNE 

ZİYARET 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 Bakan Pakdemirli 
ve yanındaki heyet 
Köyceğiz İlçe 
Belediyesini ziyaret 

ederek Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan’ı ziyaret 
etti. Vatandaşların 
talebini ve ilçeye yönelik 
çalışma ve projeleri 
dinledi.
Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin 
ziyareti yöre halkı 
tarafından sevinçle 
karşılandı.  
- Cihat Cura

Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasını inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli, Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ekoturizm Eylem 
Planı kapsamında hayata geçirilen ekoturizm rotasında incelemelerde bulundu.

Ukrayna’dan gelen 
seyahat acenteleri 
temsilcilerine Dalyan 
tanıtıldı. Ukraynalılar, 
Dalyan Kanalı, Kaunos 
Antik Kenti, Kaya 
Mezarları, Köyceğiz 
Gölü, İztuzu Sahili ile 
Sultaniye Kaplıcalarını 
gezdi.
Dalyan’ın butik otel ve 
pansiyonların olduğu 
bir turizm destinasyonu 
olduğunu söyleyen 
Dalyan Otelciler ve 
Turizmciler Derneği 
(DOD) Başkanı Ali 
Mürşit Yağmur, 
“İlerleyen zamanda 
Ukrayna’dan sefer 
sayısının artacağını 
düşünüyoruz. Gelen 

misafirlerin doğamızı ve 
kültürümüzü tanıması 
için çalışma yaptık. 
5 günlük tanıtım 
süresince Marmaris, 
Fethiye, Göcek ve 
Akyaka turu da  var. 
Bu programın ardından 
Odessa’dan yine acente 
temsilcileri gelecek ve 
tanıtım çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.” dedi. 
Bölgenin güzelliklerini 

tanıtmak için 
çalıştıklarını belirten 
DOD Başkanı Ali Mürşit 
Yağmur, amaçlarının 
ülke tanıtımına katkı 
sağlamak olduğunu da 
sözlerine ekledi. 
Tanıtım gezisi 
kapsamında Ukraynalı 
heyet, Göcek, Fethiye, 
Akyaka ve Marmaris’i 
tanıma fırsatı buldu. 
- Mehmet Bozkır

Turizmde Ukrayna atağı
Muğla’da daha fazla Ukraynalı turist çekmek için tanıtım çalışmaları 
hız kazandı. 

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Dalaman 
Devlet Hastanesinde 
daha önce kadroya geçen 
işçileri ziyaret etti.
Başkan Karakuş; 
“Koronavirus ile 
mücadelede özverili 
bir şekilde her türlü 

zorluğa ve sıkıntıya 
göğüs gererek çalışan 
kardeşlerimize Ramazan 
Ayı için hazırladığımız 
yardım paketlerini 
ulaştırdık. Kendilerine 
tüm vatandaşlarımız 
adına teşekkür 
ediyorum.” dedi.
- Berkay Göcekli

Başkan Karakuş, hastane 
işçilerini unutmadı
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EVET yapılabilir. Zaten 
bölgemizde topraksız 
tarım yapan firmalar 
vardır. Fethiye’de bir fir-
ma 24.00 m2 si domates 
olmak üzere 44.000m2 si 
diğer bitkilerden olmak 
üzere 46 dönüm arazide 
olmak üzere topraksız 
tarım yapılmaktadır. 
Diğer küçük bir firmanın 
5 dönümlük bir arazide 
topraksız tarım yaparak 
kendini geliştirerek, 
Ortadoğu ülkelerine 
danışmanlık yaptıkları 
bilinmektedir.
-Ayrıca Milas ilçesinde 
İl tarım müdürlüğü ve 
GEKA destekli 2000 
dekar çorak arazide 
tarım ihtisas organize 
sanayi bölgesi kurulma 
aşamasındadır.
-Sebze ve meyvelerin en 
uygun yetişme aralığı 18-
25 derece aralığıdır. Bu 
nedenle topraksız tarımda 
iklimlendirme havaland-
ırma çok önemlidir. Ve 
bütün bunlar otomatik 
bilgisayarlı iklimledirme 
sistemleri ile yapılmak-
tadır
Topraksız tarım avanta-
jları; Araziden Tasarruf. 
...Su Tasarrufu. ...Daha 
Az Kimyasal. ...Daha 
Hızlı Büyüme. ...Besin 
Kontrolü ...İç Mekanda 
Büyümek. ...Sağlıklı 
Bitkiler. ...Daha Fazla 
Verim.
-Tarımsal ilaçların 
kullanımı daha azdır.Bit-
kiler kontrollü bir şekilde 
beslenir.Çiçeklenme 

kontrol edilebilir.Birim 
alanda bitki sıklığı fa-
zladır.Sulama kolaylaşır 
bitki su stresi yaşamaz.
Ekim nöbetine gerek kal-
maz.Önceki ürün hasadı 
ile sonraki ürün hasadı 
arasındaki süre kısalır.
Erkencilik sağlanır.
-Topraksız Tarımda Ne 
Yetişir ? 1-Çilek / Straw-
berries. ..2-.Marul / Let-
tuce. ...3- Biber / Peppers. 
...4-Domates / Tomatoes. 
...5-Salatalık / Cucum-
bers. ...6-Nane / Mint. 
...7. Ispanak / Spinach. 
...8. Fesleğen / Basil….9- 
Ve bazı çiçekler 
-Topraksız Tarım 
Teknikleri ;Hidropon-
ik. Hidroponik en eski 
dikey tarım tekniklerin-
den biridir. Su içinde 
mineral besin çözeltileri 
kullanarak topraksız 
bitki yetiştirme yön-
temidir. ...Aeroponik. 
Bu, topraksız ve çok az 
su ile bitki yetiştirme 
yöntemidir. ...Aquapon-
ik. Aquaponik başka 
bir yaygın kapalı tarım 
yöntemidir.
-Topraksız tarım yapmak 
için gerekli olan ekip-
manlar nelerdir? Hangi 
materyaller kullanılıyor?
-Organik ve inorganik 
ortamlar tek başları-
na kullanılabildikleri 
gibi birbirleri ile (per-
lit-torf) karıştırılarak 
da kullanılabilirler. En 
çok kullanılan organik 
ortamlar, torf, hindistan 
cevizi atığı (kokopit)dır. 

Bunun yanında pirinç 
kavuzu, mantar kompostu 
ve ağaç kabuğu da kul-
lanılmaktadır. İnorganik 
ortamların daha çok kök 
bölgesinin havalanma 
koşullarını düzenleyici 
etkileri vardır. Topraksız 
kültürde en çok kul-
lanılan inorganik matery-
aller perlit, pomza, kaya 
yünü, kum ve cüruftur.  
Ülkemiz önemli miktarda 
perlit ve pomza rezervine 
sahiptir. Kokopit ve kaya 
yünü ise ithal edilmek-
tedir.
Topraksız tarımın ne gibi 
faydaları vardır?
Topraksız tarım metodu 
ile üretilen domatesler 
sağlık açısından da old-
ukça faydalıdır. Bunların 
başlıcaları;
1- Böbrekleri çalıştırarak 
bol israr söktürür,
2- Vücuda biriken üre 
asidi dışarı atar,
3- Ürat tuzlarını eritir,
4- Bol minerali ile kanın 
durulmasını sağlar, dam-
arların sertliğini giderir 
ve yumuşatır,
5- Romatizma ve damla 
hastalığının iyileşmesine 
yardım eder,
6- Safra ve böbrek 
taşlarını eritir,İştahsızlık 
çekenlere çok fayda 
sağlar,
7- Taze sıkılmış domates 
suyu, yüzün kırışık 
kısımlarına sürülürse, 
tazelik ve pembelik verir,
8- Ve ayrıca ABD, 
Kanser Enstitüsü’nün 
yürüttüğü kapsam-
lı araştırmaya göre, 
domates içerdiği Lyco-
pene maddesi sayesinde 
Prostat Kanseri riskini 
ciddi miktarda düşürdüğü 
belirlenmiştir.

Süleyman Şahin
FETHİYE –DATCA ARASI TOR-
AKSIZ TARIM YAPILABİR Mİ?

Tezcan, 1 yılı aşkın süredir 
tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının her kesimi derinden 
etkilediğini söyledi.
Pandeminin ilk başladığı 
zamandan itibaren partili 
gönüllülerle CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığında oluşturdukları 
‘Gönüllü destek grubu’ ve 
‘danışmanlık’ hizmeti ile 
yüzlerce ihtiyaç sahibine 
destek olmaya çalıştıklarını 
belirten İlçe Başkanı Tezcan; 
“Üzülerek görmekteyiz ki 
pandemi vatandaşlarımızı 
etkilemeye devam edecek. 
Biz de CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı olarak gıda kolisi 
yardımlarımıza devam edeceğiz. 
Pandemi sürecinde Ortacalı 
hemşerilerimize maske ve 
hijyen malzemesinin yanı sıra, 

ekonomik buhrandan dolayı 
büyük sıkıntı çeken partili 
partisiz ihtiyaç sahibi tüm 
hemşerilerimize bir nebze de 
olsa katkı sağlamak için gıda 
kolisi desteğinde bulunduk. 65 
yaş ve üzeri kronik hastalıkları 
bulunan büyüklerimizin, market 
alışverişleri, gıda, temizlik, 
sağlık hizmetleri ve bizlerden 
talep ettikleri ihtiyaçları CHP 
Ortaca İlçe Başkanlığında 
oluşturduğumuz gönüllülerimizle 
gerçekleştirdik.” dedi.

“YARDIM VE 
DESTEKLERİMİZE 
İMKANLARIMIZ 

ÖLÇÜSÜNDE DEVAM 
EDECEĞİZ”

Tezcan açıklamasını şu 
sözlerle sürdürdü; “Pandemi 
sürecinde paylaştığımız iletişim 
telefonlarından veya partimize 

gelen birçok vatandaşımıza 
‘Gönüllü destek grubu’ ve 
‘danışmanlık’ hizmetleri 
ekibimizle Kaymakamlık 
ve diğer resmi kurumlardan 
alacakları izin ve işlemlerde 
yardımcı olduk. Bununla birlikte 
kısa çalışma ödenekleri ile 
mağdur olan vatandaşlarımıza 
mali müşavirlik danışmanlığında 
bulunduk. Bu çalışmalarımızda 
bizlere destek olan gönüllü 
partililerimize, Büyükşehir 
Belediyemize ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz. Yardım ve 
desteklerimize imkanlarımız 
ölçüsünde devam edeceğiz. 
Vatandaşlarımız 0533 477 7268 
numaralı özel telefonumdan bana 
ulaşabilirler. Söz verdiğimiz 
gibi her zaman halkımızın 
yanındayız.” 
- Berkay Göcekli

CHP Ortaca’dan vatandaşa destek
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, pandemi döneminde vatandaşlara yardımcı olmak 
amacıyla ‘Gönüllü destek grubu’ ve ‘danışmanlık’ hizmeti birimi oluşturduklarını açıkladı.



BAŞSAĞLIĞI

Değerli mesai arkadaşımız ADNAN GÖRMEZ'i

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ortaca Belediye Ailemizin değerli personeli 

Adnan Görmez'e Allahtan rahmet, 

kederli ailesine ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Ortaca Belediye Ailesi Adına

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir
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Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’ndaki törende 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
bırakılmasının ardından 
saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal 
marşı okundu. Tören, 
günün anlam ve önemini 
belirten konuşmanın 
ardından sona erdi.
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ile Gençlik 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında ilçede 
düzenlenen etkinlikler 
renkli görüntülere sahne 

oldu.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 
beraberinde MHP İlçe 
Başkanı Kaan Çakır ile 
birlikte ilçe merkezinde 
vatandaşlara Türk 
Bayrağı dağıttı. 
Ortaca Belediyesinin 
organizasyonuyla 
kutlama kapsamında 
canlı müzik dinletisi 
sunuldu. 
Akşam saatlerinde ise 
hava fişek gösterisini 
vatandaşlar ilgiyle takip 
etti. - Berkay Göcekli

19 Mayıs coşkusu
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Ortaca’da da 
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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