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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
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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
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Tepearası Mahallesi 
Çayağzı mevkisinde 
vatandaşlar tarafından, 
sulama kanalının içinde 
küçükbaş hayvan 
parçaları bulundu. 
Hayvan atıklarının 
gelişigüzel sulama 
kanalına atılmasının hem 
çevreye hem de insan 
sağlığına zarar verdiğini 
dile getiren mahalle 

sakinleri, bölgeden kötü 
kokuların yayıldığını 
aktarıyor. Tepearası 
Mahallesi Muhtarı 
Temel Hakkı İpek, 
sulama ve kurutma 
kanallarına çuvallar 
içinde hayvan atıkları 
bırakıldığını söyledi. 
bulunması gerekir.” 
ifadelerini 
kullandı. -2

Küçükbaş hayvanları kesip parçalarını sulama kanalına attılar

SALGIN HASTALIĞA DAVETİYE
Ortaca’da sulama kanalında 
kimliği belirsiz kişi yada 
kişilerce atılan küçükbaş 
hayvan parçaları bulundu. 

Tanıtıma ralli katkısı
Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk 
ve Barış Rallisi Dalyan’da sona erdi.

Bu yıl 15’incisi 
düzenlenen rallinin 
Dalyan turu startını 
Ortaca Kaymakamı 
Oktay Erdoğan ile 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer İlman 
verdi. 12 kilometre 

yol kat eden ralliciler 
Radartepe’ye çıktı. 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni ziyaret etti.
16 Mayıs’ta, Brüksel’den 
yola çıkan araçlar, 

Belçika, Almanya, 
Avusturya, İtalya, 
Slovenya, Macaristan, 
Romanya ve 
Bulgaristan’ı geçerek 
Türkiye’ye geldi. 
Türkiye etabının 
Edirne’den başladığı 

ralli Dalyan’da sona 
erdi. Dalyan Otelciler 
ve Turizmciler Derneği 
Başkanı (DOD) Ali 
Mürşit Yağmur, bu 
tarz etkinliklerin bölge 
tanıtımı için önemine 
değindi. -3

Elektrik direğine çarpan motosiklet 
sürücüsü hayatını kaybetti

İztuzu yolunda meydana 
gelen kazada Gökbel 
Mahallesinden, Dalyan 
Mahallesi istikametine 
giden  48 ADC 555 

plakalı motosiklet 
sürücüsü Murat Uysal 
(21) Gölbaşı mevkisinde 
direksiyon hâkimiyetini 
kaybetti. -2

Tezcan ve Girgin’den 
pazaryeri ziyareti

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin 
beraberinde İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ve ilçe yönetimi ile 
Ortaca Sebze ve Meyve 

Pazarında ve Giysi 
Pazarında, hem pazarcı 
esnafı hem de pazar 
alışverişini yapan 
vatandaşlarla bir araya 
geldi. -5

Yaban domuzu Ortaca sokaklarında 
korkusuzca gezdi

Ortaca’da sokakta 
gezen yaban domuzu 
vatandaşlar tarafından 
görüntülendi.  

Sokaklarda gezen 
yaban domuzunu gören 
vatandaşlar şaşkınlık 
yaşadı. -2

Öğrenciler 
kitaplarla doğayı 

anlıyor
Ortaca Ortaokulunda 
Türkçe Öğretmenleri 
Kıymet Yıldız 
ve Neslihan Işık 
rehberliğinde “Doğa 
Hikayeleri” eTwinning 
projesi yürütülüyor.-3
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Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
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İlk kez 1997’de Steve 
Bratman tarafından 
Anoreksiya nervozayı 
çeşitlendirmek üzere 
tanımlanmıştır. Başka 
türlü adlandırılamayan 
yeme bozuklukların-
da bireyler DSM-5 te 
tanımlanan kriterleri 
göstermez. Ancak yine 
de yeme davranış bo-
zukluğu olarak tanım-
lanmasını gerektiren 
beslenme alışkanlıkları 
vardır.
Ortoreksiya Nervoza 

Tanımı
Ortoreksiya nervoza 
‘sağlıklı bir beslenme 
takıntısı’  olarak 
adlandırılan bir yeme 
bozukluğudur. Takıntılı 
bir şekilde birey saf 
ve sağlıklı besinlerle 
beslenmeye odaklanır. 
Bu bireylerde önemli 
olan yemeğin lezzeti 
değil kalitesidir. Or-
toreksiyada kişinin 
amacı zayıflamak 
değildir. Zaten bu birey-
ler kendilerini kilolu his-

setmezler. Tek amaçları 
sağlıklı beslenmek, 
en iyi diyeti yapmak 
ve bunun üzerine aşırı 
düşünmeleridir.
Ortoreksiya nervoza 
genellikle beslenme 
düzeninden tek bir besin 
grubunun çıkarılmasıyla 
başlar ve zamanla birçok 
besin grubu da diyetten 
çıkarılır. Bu durum ciddi 
sağlık sorunları ve vita-
min-mineral eksiklerine 
yol açabilir.
Ortoreksiye Nervoza 
Belirtileri
•Birtakım yiyeceklere 
karşı sağlığını olumsuz 
etkileyeceğine dair bir 
korku ve tepki oluştur-
mak

•Zamanının büyük bir 
bölümünü yiyecekleri ve 
ne yiyeceğini düşünerek 
geçirmek
•Besin tercihi, alışverişi 
ve hazırlanması 
konusunda aşırı sor-
gulayıcı bir şekilde 
davranış göstermek
•Sağlıklı beslenemey-
eceğini düşündüğü 
sosyal ortamlardan uzak 
durmak
•Başka insanları 
beslenme alışkanlıkların-
dan dolayı yargılamak
•Bazı besin gruplarından 
tamamen uzak durup 
bunları sağlıksız ,kötü 
olarak sınıflandırmak
Kimler Risk Altında
Ortoreksiya nervoza her 

bireyde ortaya çıkabilse 
de özellikle bazı birey-
lerde daha sık görülür. 
Kronik kaygı bozukluğu, 
obsesif kompulsif bozu-
kluk tanısı konulanlarda 
ve aşırı mükemmelli-
yetçi bireylerde daha 
sık görülebilir. Bazı 
obezite tedavisi geçiren 
bireylerde de bu durum 
oluşabilir.
Tedavisi
Kişi mutlaka beslenme 
uzmanı ve psikiyatrist 
kombinasyonuyla tedavi 
edilmelidir .Buradaki 
hedef sağlıklı beslen-
meyi kişinin bedenine ve 
zihnine zarar vermeden 
sürdürebilmesini sağla-
maktır. Sağlıkla kalın..

YEME BOZUKLUKLARINDAN: 
ORTOREKSİYA NERVOZA

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Ofiste hareketsiz 
kalmamak ev ofisinde 
de hareketsiz kal-
mama anlamına 
gelmektedir.Özellikle 
ergonomik olmayan 
çalışma alanlarınız 
sizleri mesleki kas ve 
iskelet rahatsızlıkları-
na itebilir. Peki Ofis 
Egonomisi nedir?İşi 
insan sağlığına uygun 
hale getirme dalıdır.
Ofis ergonomisinin 
önemi;kaza ve riskleri 
önlemek,yorgunluk 
ve insan vücudunun 
fazla kullanımı sonucu 
oluşacak hasarları en 
aza indirmek,verim-
liliği,kaliteliliği ve 
üretkenliği arttırmaktır.
Ofisi ergonomik olarak 
nasıl düzenleyebiliriz?
Monitör kişiye uygun 
düzenlenmeli:
Ekranda küçük karak-

terler kullanmamak.
20 dakika aralarla 
gözleri ekrandan ayır-
mak,dinlendirmek.
Monitörün temizliğine 
önem vermek.
Doğru oturma 
pozisyonu nasıl ol-
malıdır?
Ayaklar yere düz temas 
etmelidir.
Diz açısı 90 derece ol-
malıdır. Sırt dik omur-
lar arası rahat,bilekler 
nötral pozisyonda 
olmalıdır.
Oturma pozisyonunuzu 
her yarım saatte bir 
değiştirmelisiniz. 
40 dakika aralıklarla 
vücudu esnetmeli 
boynu ve sırtı rahatlat-
malıyız:Unutmayalım 
Hareketsizlik bizim 
düşmanımızdır…
Sağlıklı dolu günler 
dilerim.

Fizyoterapist Eda Akcabel

OFIS ERGONOMISININ ÖNEMI

ESAS NO: 2019/93 Esas 
Davacılar ALİ AYDIN, ATNAN AYDIN, MEHMET 
AYDIN, MUSTAFA AYDIN, RAMAZAN AYDIN, 
SAKİP AYDIN, SAMİ AYDIN tarafından davalılar 
Ortaca Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi ve 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine 
4721 Sayılı TMK’nın 713. Maddesi gereğince 
açılmış tescil davası nedeniyle;  Ortaca İlçesi, 
Okçular Mahallesi, Kapuz mevkiinde kain, 
kuzeyi: kısmen davacılara ait 162 ada 1 parsel, 
kısmen 163 ada 1 parsel ve yol, Doğusu; kısmen 
davacılara ait 162 ada 1 parsel ve Devlet 
Ormanı, Güneyi; 131 ada 1 ve 2 parseller, 
Batısı; Devlet ormanı ile çevrili 5286,36 m2 
miktarındaki taşınmaz ile tespit harici bırakılan 
kısma ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 713/4 
maddesi gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve 
nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında 
hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde 
Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan 
olunur. 25/05/2021

Basın: 1382437Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Ortaca’da sokakta 
gezen yaban domuzu 
vatandaşlar tarafından 
görüntülendi. Özellikle 
pandemi döneminde 
sürüler halinde yada tek 
tek yiyecek aramaya 
çıkan yaban domuzları 
vatandaşlar tarafından 

cep telefonu ile 
görüntüleniyor.  
Sokaklarda gezen 
yaban domuzunu 
gören vatandaşlar 
şaşkınlık yaşadı. Yaban 
domuzunun caddede 
rahatça dolaşması dikkat 
çekti. - Berkay Göcekli

Yaban domuzu 
Ortaca sokaklarında 

korkusuzca gezdi

Ortaca’da sulama 
kanalında kimliği 
belirsiz kişi yada 
kişilerce atılan küçükbaş 
hayvan parçaları 
bulundu. 
Tepearası Mahallesi 
Çayağzı mevkisinde 
vatandaşlar tarafından, 
sulama kanalının içinde 
küçükbaş hayvan 
parçaları bulundu. 
Hayvan atıklarının 
gelişigüzel sulama 
kanalına atılmasının hem 
çevreye hem de insan 
sağlığına zarar verdiğini 
dile getiren mahalle 
sakinleri, bölgeden kötü 
kokuların yayıldığını 
aktarıyor.  
Tepearası Mahallesi 
Muhtarı Temel Hakkı 
İpek, sulama ve kurutma 
kanallarına çuvallar 
içinde hayvan atıkları 
bırakıldığını söyledi. 
İpek; “Hayvanların 
işkembeleri, bacakları, 
derileri kanala atılıyor. 
Bunun kim tarafından 
yapıldığı bilinmiyor. Biz 
bu atıkları temizleyip 

gömdük. Kaçak hayvan 
kesimi olmasından 
şüpheleniyoruz. Bu 
hayvanlar sağlıklı mı 
kesildi yoksa öldüğü için 
mi kesildi bu bilinmiyor. 
İnsan sağlığına zararlı 
bu konuyla yetkililerin 
ilgilenmesini istiyoruz.” 
dedi.
Sulama Birliği Görevlisi 

Selahattin Sosyal, 
hayvan atıklarının 
atıldığı kanalla bölgedeki 
çok sayıda arazinin 
sulandığını belirtti. 
Sosyal, “Küçükbaş 
hayvanlar çuvallar 
içinde atılmış, kanaldan 
vatandaşlar arazilerini 
suluyor. Ayrıca büyükbaş 
hayvanları su içiyor. 

Çevre kirliliği yaşanıyor, 
kokudan yakınından 
geçemezsiniz.” diye 
konuştu. 
Mahalle sakini Mestan 
Acar ise hayvan 
atıklarının bırakıldığı 
bölgede arazisi olduğunu 
ifade etti. 
Durumdan şikayetçi 
olduklarını anlatan Acar; 

“Orada bahçem var. 
Bu kanaldan bahçemi 
suluyorum. Hayvan 
atıklarının bırakıldığı ve 
kirlenen suyla arazimi 
suluyorum. Ayrıca 
hayvanlarımız oradan su 
içiyor. Bunu yapanların 
bulunması gerekir.” 
ifadelerini kullandı.  
- Cihat Cura

Küçükbaş hayvanları kesip parçalarını sulama kanalına attılar

SALGIN HASTALIĞA DAVETİYE

Ortaca Dalyan Mahallesi 
İztuzu yolunda meydana 
gelen kazada motosiklet 
sürücüsü hayatını 
kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre; 
Gökbel Mahallesinden, 
Dalyan Mahallesi 
istikametine giden  
48 ADC 555 plakalı 
motosiklet sürücüsü 
Murat Uysal (21) Gölbaşı 
mevkisinde direksiyon 
hâkimiyetini kaybetti. 

Savrulan motosiklet 
elektrik direğine çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
sürücü Murat Uysal 
yaralandı. Olay yerine 
gelen 112 acil sağlık 
ekipleri Uysal’ı Ortaca’da 
özel bir hastaneye 
kaldırdı. Uysal, yapılan 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
- Cihat Cura

Elektrik direğine çarpan 
motosiklet sürücüsü 

hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre; 
Yahya Kerem Kaptan 
(44) yönetimindeki 
06 BU 5714 plakalı 
otomobil Kemal 
Şahin Bulvarında, 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıktı. 
Takla atan otomobil 
yol kenarındaki 
araziye devrildi. 
Sürücü Kaptan, 
hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. Kaza 
ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. - Cihat Cura

Ortaca’da trafik 
kazası: 1 ölü
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Türk Ceza Kanunun-
da hakaret suçu, 
bir kimsenin onur, 
şeref ve saygınlığını 
rencide edebilecek 
nitelikte somut bir fiil 
veya olgu isnat etmek 
olarak tanımlanmıştır. 
Hakaret suçu sadece 
yüz yüzeyken sözlü 
olarak değil; kişinin 
yokluğunda da yani 
yüz yüze olmadan 
da işlenebilir. Ayrıca 
yazılı veya görüntülü 
bir ileti, şekil ya 
da jest, mimik ve 
el işaretleriyle bile 
işlenebilir. Bununla 
birlikte, hakaret suçu 
sadece muhatabın bu-
lunduğu bir ortamda 
yüz yüzeyken değil; 
alenen yani herkese 
açık, herkesin duyup 
görebileceği şekilde 
de işlenebilmektedir. 
İçerisinde bulun-
duğumuz bilişim çağı 
itibariyle de artık 
birçok suç, sosyal 
medya üzerinden 
gerçekleştirilmek-
te olup hakaret de 
bu suçların başında 
gelmektedir. Bu 
sebeple, günümüzde 
sosyal medya araçları 
olarak bildiğimiz 
Facebook, Twitter, In-
stagram, Youtube ve 
benzeri platformlarda 
bu suçun işlenmesine 
çokça rastlanılmak-
tadır. Çünkü internet 
ortamı üzerinde, 
aradaki mesafeden 
kaynaklanan güvenlik 
hissi ve hatta anonim 
olabilmenin verdiği 
özgüven, sosyal 
medya olarak tanım-
lanan platformlar 
üzerinde insanların 
çok daha cesur şekil-
de davranmalarına, 
hatta hakaret suçunu 
alenen işlemelerine 
sebep olmaktadır. 
Ancak sosyal medya 
üzerinden hakaret 
suçunu işleyen kişiler, 
anonim olsalar (yani 
adları belli olmasa) 
bile bir takım bilişim 
sistemleri vasıtasıyla 
tespit edilip cezaland-
ırılabilmektedir. 
Hangi sözler veya 
işaretlerin hakaret 
teşkil ettiği kanunda 
tek tek sayılmamış 
olup her olay özelinde 
ayrı ayrı değerlendi-
rilmektedir. Örneğin; 
yargıya intikal eden 
hakaret dosyalarına 
bakıldığında, kişinin 
mevcut fiziksel veya 
psikolojik bir enge-

line vurgu yapmak 
(ör: görme engelli biri 
için “kör bu herif” de-
mek), daha önce işle-
diği bir suçtan dolayı 
sabıkası olan birine 
bunu vurgulamak 
(ör: dolandırıcılıktan 
sabıkalı olan birine 
“dolandırıcının önde 
gidenisin” demek), 
birini hedef alacak 
şekilde “aptal”, 
“hayvan”, “geri 
zekalı”, “şerefsiz”, 
“haysiyetsiz” gibi 
sözler kullanmak 
hakaret olarak kabul 
edilmiştir. Bunun-
la birlikte, genel 
olarak kişinin fiziksel 
özelliğini yansıtan 
söylemler (ör; bir 
mağaza görevlisinin 
müşterisine “şişman 
olduğunuz için bu 
pantolon size uymaz” 
demesi), “Allah be-
lanı versin”  şeklinde-
ki beddua niteliğinde 
olan sözler hakaret 
olarak değerlendir-
ilmemektedir. Aynı 
şekilde; birine karşı 
“yalancı”, “saygısız”, 
“terbiyesiz”, “lan”, 
“ulan” vb. sözleri 
kullanmak da hakaret 
olarak değil; sadece 
kaba ve nezaketsiz 
söz olarak değerlendi-
rilmekte; yani suç 
oluşturmamaktadır.
Hakaret suçunun 
işleniş şekline göre, 
mahkeme tarafından 
hükmedilecek ceza da 
azalıp artabilecektir. 
Ayrıca ceza davasıy-
la birlikte, hakarete 
uğrayan, maddi bir 
zararı bulunmasa bile 
onur, şeref ve saygın-
lığının zedelendiği 
gerekçesiyle hakaret 
eden kişiden mane-
vi tazminat talep 
edebilir. Genel olarak, 
hakaret suçunun 
temel şekli şikâyete 
bağlı bir suçtur, 
yani hakarete maruz 
kalan kişi şikâyetçi 
olmadıkça savcılık 
tarafından soruşturma 
işlemleri başlatıl-
maz. Ancak hakaret 
suçunun, görevinden 
dolayı kamu görevlis-
ine veya cumhur-
başkanına karşı 
işlenmesi halinde, 
savcılık şikâyet 
olmaksızın ken-
diliğinden soruşturma 
işlemlerini başlatma-
ya yetkilidir. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

HAKARET SUÇLARININ 
KAPSAMI VE HAKARET 
TEŞKİL EDEN SÖZLER…

Bu yıl 15’incisi 
düzenlenen rallinin 
Dalyan turu startını 
Ortaca Kaymakamı 
Oktay Erdoğan ile 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer İlman 
verdi. 12 kilometre 
yol kat eden ralliciler 
Radartepe’ye çıktı. 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni ziyaret etti.
16 Mayıs’ta, Brüksel’den 
yola çıkan araçlar, 

Belçika, Almanya, 
Avusturya, İtalya, 
Slovenya, Macaristan, 
Romanya ve 
Bulgaristan’ı geçerek 
Türkiye’ye geldi. Türkiye 
etabının Edirne’den 
başladığı ralli Dalyan’da 
sona erdi. Doğu-Batı 
Dostluk ve Barış Rallisi 
Derneği Başkanı Nadir 
Serin, rallinin Dalyan’a 
üçüncü kez geldiğini 
ifade etti.17 Mayıs’ta 
Brüksel’den yola 
çıktıklarını anımsatan 

Serin, 6 bin 500 
kilometreye yakın yol 
yaptıklarını söyledi.
Pandemi nedeniyle 
organizasyona katılımın 
bu yıl az olduğunu 
belirten Serin, 
“Türkiye’de ve Avrupa’da 
kısıtlamalar hala devam 
ediyor. Önceden buraya 
150-200 araçla gelmiştik. 
2 haftalık karantina 
uygulaması olması 
katılımı düşürdü. Biz 
bu etkinlikle Türkiye’ye 
pandemi sürecinde 

de gelinebileceğini 
gösterdik. Turistik ve 
tarihi yerleri gezdik. 
İstanbul Sultanahmet’te 
büyük bir etkinlik oldu. 
Türkiye’nin ne kadar 
güvenilir olduğunu 
göstermek istedik.” dedi.
Dalyan Otelciler ve 
Turizmciler Derneği 
Başkanı (DOD) Ali 
Mürşit Yağmur, bu 
tarz etkinliklerin bölge 
tanıtımı için önemine 
değindi. Yağmur, şunları 
söyledi; “2017’de 21 

ülkeden 200 araç, 500 
kişi geldi. 2018’de ise 
250 araç geldi. Bu 
etkinliğin Dalyan ve 
bölgemiz için tanıtımının 
çok güçlü olduğunu 
düşüncesindeyiz. 
Bu bir yarış değil. 
Bu etkinliğin 
amacı ülkemizin ve 
bölgemizin tanıtımına 
katkı sağlamak. Bu 
organizasyon ülkemizin 
güzelliklerini dünyaya 
tanıtıyor.” 
- Berkay Göcekli

Dostluk ve Barış Rallisi 
Dalyan’da son buldu

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Dalyan’da sona erdi.

Bu proje ile öğrenciler 
“Kitaplarla Doğayı 
Anlıyoruz ” sloganıyla  
“doğa” konulu kitaplar 
okuyup her kitap 
için farklı etkinlikler 
yapıyor.
Böylece hem doğa 
sevgisi kazanıyorlar 
hem de kitap okuma 
alışkanlıkları artıyor. 
Okudukları kitapların 
yazarlarıyla buluşup 
söyleşi yapma imkanı 
da yakalıyorlar. Web 
2 araçlarını tanıyıp 
etkinlikler tasarlıyorlar. 
Proje kapsamında 
yaratıcı okuma atölyesi, 
yaratıcı drama atölyesi, 
öykü yazma atölyesi 

gibi öğrencilerin 
bilgilenmesini ve 
eğlenmesini sağlayan 
çeşitli etkinliklere de 
yer veriliyor. Öğrenciler 
okudukları kitaplardan 
esinlenerek resimler 
yapıyor, şiir, mektup, 
hikaye yazıyor ve drama 
çalışması yapıyorlar. 
Projenin en güzel 
yanlarından birinin 
öğrencilerin çalışmaları 
Mersin, Kütahya, 
Gaziantep, Bursa 
gibi farklı illerdeki 
farklı okullardan 
arkadaşlarıyla işbirliği 
içinde yapmaları 
olduğunu belirten Ortaca 
Ortaokulu Müdürü Ali 

Hoplar: “Öğrenciler bu 
proje sayesinde doğaya 
karşı sorumluluklarını 
öğreniyorlar artık 
doğaya karşı daha da 
duyarlılar. Kitap okuma 
istekleri de arttı. Ayrıca 
uzaktan eğitim sürecinde 
öğrencilerin okulla olan 
bağlarının kopmaması 
açısından yapılan 
etkinlikler çok faydalı 
oldu. Öğretmenlerimiz 
Neslihan Işık ve Kıymet 
Yıldız’a bu güzel proje 
için teşekkür ediyoruz, 
başarılı çalışmalarından 
dolayı da öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz.” dedi.  
- Mehmet Bozkır

Doğa hikayeleri eTwinning projesi ile Ortaca Ortaokulu 
öğrencileri doğaya karşı artık daha da duyarlı

Ortaca Ortaokulunda Türkçe Öğretmenleri Kıymet Yıldız ve Neslihan Işık rehberliğinde Ekim’den bu yana 
“Doğa Hikayeleri” eTwinning projesi yürütülüyor. 
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Ortaca’mız da güzel 
şeyler oluyor diye 
yazıyorum. Birileri sen 
tarafsın diyor.
Birileri de bir çok şeyi 
senden öğreniyoruz. 
Ortaca da sorunlarımıza 
çare oluyorsun diyor.
Çalışan bir Beledi-
ye var.. Benim işim 
yaptığı icraatları halka 
duyurmak. Tüm diğer 
kurumlar gibi.
İç politikalara yani, 
nasıl bir yönetim 
şeması var beni pek 
ilgilendirmiyor.
Bana gelen sorunları 
sayfamda duyuruy-
orum. Sorun hangi 
kurumdan kaynak-
lanıyorsa ertesi gün ele 
alıp hallediyorlar .
Haliyle Belediyemizin 
karşısında bir de mu-
halefet kısmı var.
Muhalefet tabi ki 
olmalı.  Ama bence 
‘’bindiğin dalı kes-
mekle muhalefet 
yapılmaz’’ Muhalefet 
önce kendi yönetimine 
bakmalı. Ortaca’mıza 
ne yaptığını veya neleri 
yapması gerektiği-
ni ele alıp sorunları 
kendi yönetimi olan İle 
götürmeli. Ardından 
da bakın suyunuzu 
kanalizasyonunuzu alt 
yapınızı üst yapınızı 
noksanlarınızı takip 
ediyoruz ve hallettik 
demeli. Önümüz de 
sıcak ve kurak bir yaz 
bizi bekliyor..
Şimdiden yakıcı sıcak-
lar başladı. Şebeke suyu 
malum. Biran önce 
önlem alınmalı. Her 
neyse. En azından es-
kilerin hesabını yeniye 
sormak yerine ortaklaşa 
sorunları çözseniz daha 
iyi olmaz mı? Derim.
Biriniz iktidara yak-
laştık diye slogan at-
arken. Diğeri Sevdamız 
Ortaca diyor.
Bence de ‘’SEVDAM-
IZ ORTACA’’ olmalı.
Yani, Ortaca’nın  
sorunu genelden daha 
önce gelmeli.. Çünkü 

burada yaşıyoruz.. Ha 
sandık kurulduğunda 
herkes genel de fikrini 
söylemelimi?
Tabi ki söylemeli.. 
İnşallah bu sefer söyler.
X 
Minberde Atatürk için 
“zalim – kafir” diyen 
emekli imam ve böyle 
utanmaz bir söyleme 
sessiz kalan devlet 
ricaline ne demeli?
Ne kadar duyarsız bir 
toplum oluverdik?
Çünkü emekli imamın 
bu sözü üzerine ne 
devlet ricalinden ne 
cemaatten biri çıkıp ne 
oluyor diye sormadı.
Cemaatten bir kişi 
bile Ayasofya’yı terk 
etmedi.
Bir cumhuriyet savcısı 
çıkıp soruşturma 
açmadı.
Ne kadar duyarsız 
toplum olduk diye sor-
makta haksız mıyım?
Emekli imamın Musta-
fa Kemal Atatürk için 
zalim – kafir demesine 
bazı aydınların, bazı 
duyarlı sanatçıların tep-
ki vermesi de yetmez.
Bu ülkeyi Mustafa 
Kemal Atatürk’e borçlu 
olduğunu bilen sanay-
icisi, iş insanı, akade-
misyeni, sivil toplum 
örgütleri de tepkilerini 
açıkça dile getirmel-
idirler.
Ülke genelinde Atatürk 
stadyumu, Atatürk 
Hava Limanı, Atatürk 
Kültür Merkezi gibi 
adında Atatürk olan 
yapılar yıkıldı, yapıldı, 
adları değiştirildi.
Bu ülkenin kurucusuna 
vefasızlık değil mi?
Bakalım ses gelir mi?
Hani duyarsız bir 
toplum olduk dedik ya!
Utandırın beni…
X
Şimdi de organize suç 
örgütü lideri denilen 
biri ortalığı sallıyor.
Yani bumerang havada 
dönüp duruyor.
Bakalım daha kime, 
kimlere isabet edecek?

Ersin Turan

SEVDAMIZ ORTACA İSE

Proje ile İnsan hayatına 
en fazla katkıyı yapan 
araştırma ve okuma 
alışkanlığının çocuklara 
kazandırılması ve elde 
edilen kazanımların 
paylaşılması 
hedefleniyor. 
Projede, farklı koşullarda 
da olsa okumanın, 
aynı konuda araştırma 
yaparak farklı bilgilere 
ulaşmanın, elde ettiği 
bilgiyi paylaşarak 
kültürler arası kaynaşma 
ve aynı zamanda 
bilgi aktarımının 
sağlanmasını 
amaçlanıyor. 

Proje kapsamında 
öğrenciler Azerice, 
Türkçe, İngilizce kitaplar 
okudu. Yaratıcılıklarını 
kullanarak bir e-book 
oluşturdu. Kültürler 
arası güzel bir etkileşim 
imkanı bulan öğrenciler, 
değerler eğitimi 
kapsamında 18 Mart 
Çanakkale şehitlerini de 
unutmayarak ortaklaşa 
akrostiş bir şiir yazdı. 
Kodlama eğitimine de 
giriş yapan öğrenciler 
farklı alanlarda 
kendilerini geliştirme 
imkanı buldular.
- Mehmet Bozkır

Öğrencilerinden “bir bilgi çok dünya” projesi
Ortaca Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Çiğdem Dıran tarafından yürütülen eTwinning projesinde farklı illerden 5 Türk, 1 
Azeri öğretmen ve 31 öğrenci yer alıyor. 

Ortaca Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Çiğdem Dıran 
ve 6. Sınıfta öğrenim 
gören 5 öğrencinin 
katıldığı “In My 
Dreams” adlı eTwinning 
projesinde Türkiye’den 
9, Polonya’dan 1, 
Romanya’dan 3, 
Gürcistan’dan 2, 
Ukrayna’dan 1 öğretmen 
ve 83 öğrenci yer alıyor. 
Salgın sürecinde bu proje 
ile beraber öğrenciler 
sosyalleşme imkanı 
bularak yeteneklerini 
keşfetti. Kendilerini 
özgürce ifade 
edebilecekleri sanatsal 
faaliyetlerin içinde 
yer aldı. Öğrenciler 
farklı kültürlere ait 

eserleri tanıma imkanı 
buldu. Hem Türkçe 
hem İngilizce olarak 
duygu  ve düşüncelerini 
ifade etme becerilerini 
geliştirdi. İlgi alanlarına 
göre farklı metin 
türlerinde eserler kaleme 
aldı. Çeşitli sanat 
ve müzik türlerinde 
ortaklaşa çalışmalar 
yaptı. “In My Dreams” 
adlı eTwinnig projesi 
çocukların hayallerini 
farklı yöntemlerle 
ifade etmesini ve 
yaşıtlarıyla farklı kültür 
değerleriyle tanışmasını, 
İngilizce, Türkçe 
ifade yeteneklerini 
geliştirmesini sağladı. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca Ortaokulu öğrencilerinin hayalleri etwinnig projesi ile gerçek oluyor

Sanatsal faaliyetler yapan öğrenciler kendilerini keşfetti

Türkiye’nin farklı 
illerinden 9 okul, 9 
öğretmen ve 52 öğrenci 
ile yürütülen “Çocuklar 
İçin Okuyoruz” 
etwinning projesinde 
öğretmenler; çocukların 
zararlı içeriklerle 
karşılaşmadan zevkle 
okuyabilecekleri 
kütüphane oluşturma, 
okuyan, okuduğunu 
anlayan, gelecek kuşaklar 
için okumayı bir yaşam 
kültürü haline getiren 
çocuklar yetiştirmeyi 
hedefledi. 
 Öğrencilerin yaşına ve 
beğenilerine uygun kitap 
okumaları sağlandı. 
Öğrencilere okudukları 
kitapların yazarlarıyla 
buluşma imkanı gibi 
fırsatlar sunuldu. 
Ayrıca proje öğrencileri 
söyleşi yaptıkları 
yazarların kitaplarını, 
kendi adlarına imzalı 
olarak alabilmenin 
mutluluğunu yaşadılar. 
Proje ile çocuklar sadece 

kitaplarla yolculuk 
yapmadı, bunun yanında 
birçok web 2 aracını 
tanıma fırsatı buldular. 
Web 2 araçlarıyla kitap 
kapağı tasarımı, kendileri 
için ayraç tasarlayarak 
yaratıcılık yönlerinin 
gelişmesini sağladılar. 
Diğer proje öğrencileriyle 
tanışma fırsatı buldular, 
beğendikleri kitapları 
birbirlerine tavsiye 
ettiler, sosyalleşme 
yönünde birçok adım 
attılar. Projede yer alan 
görme engelli arkadaşları 
için uzaktan da olsa 
bir araya geldiler ve 
onlar için çok sevdikleri 
bir yazarın kitabının 
seslendirilmesini 
sağladılar. Bu kitabın 
seslendirilmesinde 
Türkiye’nin farklı 
illerinden, 7’den 70’e, 
76 kişi gönüllü olarak 
görev aldı ve kitabı 
okuyamayan öğrencilerin 
kitabı dinleyebilmelerini 
sağladı. -Mehmet Bozkır

Ortaca Ortaokulu öğrencilerinden “Çocuklar İçin Okuyoruz” eTwinning projesi
Ortaca Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Kıymet Yıldız rehberliğinde ekim ayından beri yürütülen “Çocuklar İçin Okuyoruz” 
eTwinning projesiyle uzaktan eğitim süreci değerlendirildi. 

Türkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA ) Dalaman 
İlçe Temsilciliği 
görevine Adem Gümüş 
getirildi. TÜGVA ) 
Dalaman İlçe Temsilcisi 
Adem Gümüş, vakfın 
misyonuna uygun 
projeler yaparak 
Dalaman’da çeşitli 
sosyal aktivitelerde 
bulunmayı 
hedeflediklerini belirtti.
TÜGVA’nın, Türkiye 
genelinde eğitim başta 
olmak üzere birçok 
alanda faaliyetleri 
bulunduğunun altını 
çizen Gümüş, “Bizler 

Dalaman’da ‘Gençliğin 
Geleceği, Geleceğin 
Gençliği’ sloganıyla 
çalışmalar yapacağız. 
Unutmayalım gençlik 
sahip olunmaya değer 
tek şeydir. Gençlerin 
yetişmesine önem veren 
ve beni bu göreve layık 
gören Muğla TÜGVA 
İl Başkanımız İbrahim 
Ertaş olmak üzere bu 
yolda yürüyen tüm 
arkadaşlara teşekkür 
ederim.” dedi. 

TÜGVA Dalaman temsilciliğine 
Adem Gümüş atandı
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Dr. Veli Vural Uslu

Gen terapisi ile 
gözümüz açıldı

Bugün (1 Haziran 2021) 
İngiltere’de korona-
virüsten dolayı ölümlerin 
yaşanmadığı ikinci gün 
olarak kayıtlara geçti. 
İngiltere’nin başarasının 
arkasında yaygın şekilde 
uygulanan AstraZen-
eca aşısı var. Bu hafta 
AstraZeneca aşısının 
çalışma prensibini ve 
biraz da su yosunlarını 
kullanarak görme duyusu 
hiç çalışmayan insanların 
nasıl kısmi olarak görme 
yetilerine kavuştuklarını 
anlatacağız.
 AstraZeneca aşısında 
vücuda zarar vermeyen 
bir virüs (adenovirüs) 

koronavirüsü tanımamızı 
sağlayacak bir proteini 
(spike-kılıf) üretme-
si için hazırlanır. Aşı 
vücuda verilir, virüsler 
bir miktar hücreye 
girer. Girdikleri hücrede 
koronavirüsün kılıf pro-
teinini üretirler. Ortama 
virüs girdiğini gören 
bağışıklık sistemi hemen 
bölgeye akın eder ve 
karşılarında adenovirüsle 
beraber adenovirüsün 
ürettiği koronavirüs kılıf 
proteiniyle karşılaşır-
lar. Bağışıklık sistemi 
hücreleri zaten adeno-
virüsle baş etmek kolay 
olduğu için (zararsız bir 

virüs) hem virüsü hemen 
alt ederler hem de koro-
navirüsün kılıf proteinini 
tanıyıp, akıllarının bir 
kenarına not alırlar. 
Böylece koronavirüs 
gerçekten vücuda girdiği 
an onu tanıyan bağışıklık 
sistemi tarafından yok 
edilirler. Bu sayede 
İngiltere’de olduğu gibi 
koronavirüsten ölümlerin 
önüne geçilmiş olur. Peki 
bu başarılı aşı stratejisini 
başka nerelerde kulla-
nabiliriz?  
 
Bazı genetik hastalıklar-
da belli genler – 
dolayısıyla proteinler 
üretilmez, yanlış üretilir 
veya az üretilir. Reti-
nitis pigmentosa da bu 
genetik hastalıklardan 
bir tanesi. Işığı algılayan 
proteinleri üreten hücrel-

er öldüğü için kişi tama-
men görme duyusunu 
yitirir. Henüz çaresi 
olmayan bir hastalıktır. 
Keşke ışık algılayan 
proteinleri ürettirmenin 
bir yolu olsa….
 Belki de böyle bir yol 
var. Sonuçta aşı ile koro-
navirüse ait bir proteini 
bile ürettirebiliyorsak 
vücudumuza adeno-
virüsler yoluyla, bu ışığa 
duyarlı proteinleri de 
ürettirebiliriz. Öncelikle 
aşıda başarıyla uygula-
nan sistemi biraz daha 
değiştirmemiz lazım. 
Mesela adenovirüsün 
bağışıklık sistemini çok 
da uyarmayan zararsız 
bir çeşidini kullanalım. 
Böylece bağışıklık 
sistemini çok rahatsız 
etmeyelim. Sonra bu 
virüse istediğimiz ışığa 

duyarlı genimizi ekleye-
lim ve göz sinirlerine bu 
zararsız virüsleri gönder-
elim. Buraya kadar her 
şey yolunda görünse de 
virüsler yeterli miktar-
da ışığa hassas protein 
üretemediği için çok 
bir ilerleme kaydedilm-
iyor. Protein miktarını 
artıramayacağımıza göre 
bu virüslerle, protein 
kalitesini artırabiliriz o 
zaman. Yosunlarda ışığa 
insanlardaki proteinle-
rden çok daha duyarlı 
“channelrodopsin-2 
mevcut. Peki yosundaki 
proteini insanlardaki göz 
sinirlerine versek çalışır 
mı? Denemeye değer…
24 Mayıs 2021’de çıkan 
makalede, virüsler 
kullanılarak insan 
gözündeki sinirlere 
yosunların ışığa duyarlı 

channelrodopsin-2 
proteini ürettirilince bir 
gözlük sayesinde retinitis 
pigmentosa hastalarının 
görme duyuları oluşma-
ya başlıyor. Önceden 
hiç göremeyen hastalar 
artık yerdeki çizgileri 
seçip, kitap gibi, bardak 
gibi nesneleri tanıma-
ya başlıyor. Virüslerin 
“aşılarda olduğu gibi” 
bir proteini üretmek için 
kullanıldıkları bu yöntem 
“gen terapisi”nin temeli-
ni oluşturmakla beraber 
en güzel “gen terapisi” 
örneklerinden bir tanesi 
olarak literatüre geçiyor.
 Koronavirüs gibi bir 
virüsle savaşırken en 
büyük destekçimiz de 
aşılarda kullandığımız 
virüsler olabiliyor. 
Hatta bazen anne-ba-
balarımızdan aldığımız 

“doğal” genlerimiz 
kimimizin görme duy-
usunu tamamen elinden 
alırken bazı “yapay 
virüsler” sayesinde 
insanlar kısmen de olsa 
ışığa kavuşabiliyorlar. 
Sonuç olarak, bu virüsler 
kötüdür, doğal olan her 
şey iyidir gibi genelle-
melerden kaçınıp, her 
şeyin iyisini ve kötüsünü 
anlayıp, hayatta kal-
mamıza ya da hayat 
kalitemizi artırmamıza 
yardımcı olacak şekilde 
kullanmak en doğrusu 
gibi görünüyor. Bunu 
yapabilmek için de en 
iyi yol bilimdir, fendir. 
Bol bilimli, aydınlık, 
mutlu, neşeli, sağlıklı 
bir hafta dilerim tüm 
Güneyege’ye. @velivu-
raluslu

İlçe Başkanı Tezcan 
ziyaretle ilgili 
yaptığı açıklamada; 
“Ziyaretimizde, 
esnaflarımız ve 
üreticilerimiz özellikle 
bu pandemi döneminde 
hükümetten bir destek 
göremediklerini, üstüne 
üslük gübre, mazot, ilaç 
gibi iğneden ipliğe her 
kaleme gelen  zamların 
kendilerini ekonomik 
açıdan büyük bir 
açmaza soktuğunu 
dile getirdiler, ayrıca 
pazarda alışveriş yapan 
vatandaşlarımızda 
fiyatlarda ki faiş 
artışlarla mutfak 
ekonomilerine darbe 
vurulduğunu, ve günden 
güne alım güçlerinin 
düştüğünü ifade 
ettiler. Ayrıca,pazarcı 

esnaflarımız bu krizin 
yaşanmasının nedene 
olan iktar partisi 
vekillerini seçimden 
sonra halkın içine hiç 
görmediklerini ve 
bu nedenle, muhatap 
bulamadıklarını 
ifade ettiler. Malesef, 
ne üreticimiz nede 
tüketicimiz ülkemizin 
içinde bulunduğu 
gidişattan hiç memnun 
değil. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak  en 
yakın zamanda iktidara 
geldiğimizde halkımızın 
dertlerine derman 
olacağımızı,ve özlenen 
Türkiyeyi birlikte 
inşa edeceğimizi hem 
pazarcı esnafımızla 
hemde vatandaşlarımızla 
paylaştık.” dedi.
- Berkay Göcekli

Tezcan ve Girgin’den pazaryeri ziyareti
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin beraberinde İlçe Başkanı Evren Tezcan ve ilçe yönetimi ile Ortaca Sebze ve 
Meyve Pazarında ve Giysi Pazarında, hem pazarcı esnafı hem de pazar alışverişini yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Muğla 
Milletvekili Mehmet 
Yavuz Demir ve Yelda 
Erol Gökcan; Adalet 
Bakanımız Sayın 
Abdulhamit GÜL  ile 
TBMM’de, Muğla’ya 
yapılacak yatırımları 
görüştüklerini belirtti.
Milletvekili 
Demir ve Gökcan, 
görüşmeye  ilişkin 
yaptıkları açıklamada;  
“Seydikemer Belediye 
Başkanımız Yakup 
Otgöz ve Kavaklıdere 
Belediye Başkanımız 
Mehmet Demir ile 
birlikte bugün Adalet 
Bakanımızla Muğla’mız 
ve ilçelerimiz için çok 
verimli  bir toplantı 
yaptık. Muğla’mıza ve 
ilçelerimize  Yeni Adalet 
Sarayları kazandırıyoruz. 
Muğla’mızın ihtiyaç 
duyduğu personel eksiği 
de tamamlanacaktır” 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Milletvekili Demir 
ve Gökcan’dan Muğla 
Merkeze yeni Adalet 
Binası Müjdesi…
Adalet Bakanımızla 
görüşmelerimiz 
sonucunda Muğla 
Merkeze yeni Adalet 
Sarayı yapılması için 50 
dönümlük arazinin tahsis 
edildiğini belirten Demir 
ve Gökcan, “Arazinin  
imarına ilişkin süreç  
devam ediyor. Adalet 
Sarayı’nın proje ve ihale 
süreci için hazırlıklar da 
yapılıyor” dedi.
Yatağan Adliye 
Sarayı’nın ihalesi süreci 
de devam ediyor…
Yatağan Adalet 

Sarayı binası için de 
temaslarının olumlu 
sonuçlandığını, 
yer tespiti ve proje 
çalışmalarının 
tamamlandığını 
açıklayan Milletvekili 
Demir ve  Gökcan; 
“İhale sürecinin 
hızlandırılacağı 
müjdesini verdi”  dedi.
Seydikemer ilçemizde 
de  Adliye Adliye Sarayı 
kurulması için  hazır 
bina bulunduğunu  
belirten Milletvekili 
Demir ve  Gökcan, 
Adalet Bakanımızın 
yasal düzenleme 
yapılarak Adalet Sarayı 
açılması için çalışma 
başlatacaklarını  ifade 
ettiğini açıkladılar.
Dalaman ve Ortaca 
ilçelerimizin birlikte 
kullanacağı yeni Adalet 
Binası için de yer tespiti 
yapıldığını açıklayan 
Milletvekili Demir ve  
Gökcan, “tahsis ve imar 
çalışmaları  sonrası 
yeni Adalet Sarayı’na 
kavuşacağız” dedi.
Fethiye’ye yeni Adalet 
Sarayı yapılması 
için de görüşmede 
bulunduklarını  belirten 
Demir ve Gökcan; 
Fethiye’mize yakışan 
Adalet Sarayı’nı  da 
hayata geçirmek bize 
nasip olacaktır ifadesini 
kullandı.
Milletvekili Demir ve 
Gökcan; Kavaklıdere 
ilçemizde de cezaevi 
yapılması için arsa 
tahsis edildiğini ve  
proje çalışmalarına 
başlanacağını bildirdi.
- Basın bülteni

MİLLETVEKİLLERİ DEMİR VE 
GÖKCAN’DAN MÜJDE: 

“YENİ ADALET SARAYI 
PROJELERİMİZ HAZIR”

Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
(DEKAMER), deniz 
kaplumbağalarının ölüm 
sebeplerini araştırdı. 
DEKAMER’e getirilen 
ölü bir caretta caretta 
üzerinde yapılan çalışma 
sonucunda açıklama 
yapıldı. DEKAMER,  ölü 
deniz kaplumbağasıyla 
ilgili, “Merkezimize 
ölü olarak ulaştırılan 

deniz kaplumbağalarının 
ölüm sebeplerini 
araştırdığımız nekropsi 
çalışmaları sırasında 
plastik kirliliği ve denizel 
atıklara rastladığımız 
gibi doğal hastalıklar ya 
da bakteriyel enfeksiyon 
gibi sebeplerle de 
karşılaşıyoruz” denildi. 
Deniz kaplumbağasının 
yumurtalarının 
çıkarıldığı bilgisi 
verilen açıklama şu 

şekilde: “Geçtiğimiz 
haftalarda merkezimize 
getirilen ve nekropsi 
sırasında yumurtalarını 
kumsala bırakma fırsatı 
bulamadan yaşamını 
yitirdiği tespit edilen bir 
deniz kaplumbağasının, 
yumurtalarını çıkaran 
ekibimiz, kumsalda 
yapay bir yuva açarak 
yumurtalara bir şans 
daha verdi” 
- Berkay Göcekli

Caretta Carettalar için atık tehdidi

Türkiye Atletizm 
Federasyonu tarafından 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Atletizm 
Sahasında düzenlenen 
6. Taf Turkcell Küçükler 
Atletizm Festivali 
yarışmalarında 
Köyceğiz İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
adına yarışmaya katılan 
öğrenciler Köyceğiz 
Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan’ı ziyaret 
etti.  Antrenörlüğünü 
beden eğitimi öğretmeni 
Gökhan Esen’in yaptığı 
ve yedi öğrenciden 
oluşan kız takımı 60 
metre hız yarışında 

derece elde etti. Bu 
sonuçlar sonrasında 
oluşan sıralamada 
Köyceğiz İlçe Milli 
Müdürlüğü Takımı İl 
üçüncüsü oldu. Takım, 
İzmir’de yapılacak 
yarışmalara katılma 
hakkı kazandı. Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, başarından 
dolayı öğrencileri tebrik 
ederek her daim sporun 
ve sporcuların destekçisi 
olduklarını ifade etti. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek, 
ziyaretleri için teşekkür 
etti.
- Cihat Cura

Başarılı sporculardan 
Başkan Ceylan’a ziyaret
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Bundan 6-7 sene 
öncesine kadar böl-
gemizde kış dönemi 
seracılık yapılmıyor-
du. Bölgemizde 
sadece bahar dönemi 
bir dönem seracılık 
yapılıyordu. Kasım 
ayı dikim yapıp 
şubatta ürün alırsanız 
Antalya tarafı böyle 
yapıp daha iyi para ka-
zanıyor diyordum ben. 
Onlar ise bizim böl-
genin rutubeti yüksek,  
bu nedenle kış dönemi 
yüksek rekabette olan 
hastalıklar ile çifci 
mücadele edemiyor 
diyorlardı. Biz ancak 
bahar dönemi yapa-
biliyoruz. Yani Şubat 
ayı başı dikim ile  
Mayıs, Haziran ayı 
ürün satışı yapıyoruz 
diyorlardı. 
-Son 5-6 yıldır ise Ort-
aca-Dalaman seracısı 
Temmuz Ağustos, 
Eylül, Ekim ayları 
boyunca dikim yap-
arak tüm kış boyunca 
domates yapabilmekte 
ve tüm kış boyunca 
hem iç piyasaya hem 
dış piyasaya mal 
verebilmektedir. Çiftçi 
artık Kasım ayından 
başlayarak Bulgar-
istan, Romanya, 
Bellaruss, Ukrayna, 
Rusya , Irak, Suudi 
Arabistan olarak en 
kaliteli malları yurt 
dışına kilosu 3-5,5 
lira aralığında kaliteli 
domates satmaktadır. 
-Seracı Çiftci durma-
dan gelişiyor, ken-
dini geliştiriyor. İyi 
seracı, kaliteli tohum 
kullanip, hastalıksız, 
üstün kaliteli domates 
üreterek daha çok para 
kazanıyor. Domates 
fidanının hiçbirinde 
firma garantisi yok. 
Piyasada bugün 1.5 
liradan, 4,5 liraya 
kadar aşılı, aşısız fidan 
var. Bayer, Basf, Syn-
genta kalite fidandan, 
Yüksel, May kalite 
yerli marka fidandan 
Yerli Fethiye fidanın-
dan fidan var. Yakında 
Ortaca fidan mar-
kasıyla fidan çıkarsa 
şaşırmayınız.
-Herkesin Domates 
ürünü aynı kalite mi? 
Hayır olamaz. Neden? 
Çünkü, herkesin 
kullandığı fidan aynı 
kalite değil. Herkes-
in hazırladığı dikim 
öncesi hazırladığı tarla 
aynı kalite değil. Her-
kesin çiçeklenmede 
yöntem aynı değil. 
Herkesin sulama, 
gübreleme, ilaçlama 
zamanı ve ilaç miktarı 
aynı değil. Harekesin 
havalandırma zamanı 
ve süresi aynı değil.

-Pekala topraga bağlı 
olmadan, aynı toprak 
zemini yaratılmış, 
aynı su miktarı , aynı 
gübreleme miktarı 
yaratılmış, aynı 
vitaminler verilmiş 
, üst üste kademeli 
bir yönetim sistemi 
var,mı.Var.  - Hidro-
ponik tarım, topraksız 
bir ortamda bitki ye-
tiştirmekte kullanılan 
bir yöntem. Bitkiler 
ihtiyaçları olan besin 
elementlerini toprak 
yerine bitkinin ihtiyacı 
olan minerallerin özel 
olarak hazırlandığı 
besin solüsyonundan 
karşılıyorlar. Bu ned-
enle, bitkiler toprak 
ortamda yaptıkları 
gibi besin maddelerini 
bulmaya çalışmak yer-
ine, besin elementler-
ini kolay bir şekilde 
doğrudan bu solüsyon-
dan alabiliyorlar.
-Topraksız tarımda, 
bitkileri ve bitkile-
rin kök sistemlerini 
desteklemek için 
genellikle kum, turba, 
vermikülit, perlit, 
hindistan cevizi, kaya 
yünü veya genleştir-
ilmiş kil agregası gibi 
yetiştirme ortamları 
kullanılıyor.. To-
praksız tarım avanta-
jları ;-Araziden Tasar-
ruf. ...Su Tasarrufu. 
...Daha Az Kimyasal. 
...Daha Hızlı Büyüme. 
...Besin Kontrolü ...İç 
Mekanda Büyümek. 
...Sağlıklı Bitkiler. 
...Daha Fazla Ver-
im.-Tarımsal ilaçların 
kullanımı daha azdır.
Bitkiler kontrollü 
bir şekilde beslenir. 
Çiçeklenme kontrol 
edilebilir.Birim alanda 
bitki sıklığı fazladır.
Sulama kolaylaşır bit-
ki su stresi yaşamaz.
Ekim nöbetine gerek 
kalmaz.Önceki ürün 
hasadı ile sonraki 
ürün hasadı arasındaki 
süre kısalır.Erkencilik 
sağlanır.
 -Artık bölge çiftcsinin 
iklim şartlarına bağlı 
kalmaksızın, gübre 
aha az gübre ve ilca-
larla , daha az maliye-
tle ve daha az işcişçi-
lik ile üretim yapması 
olan topraksız tarımı 
öğrenmek zorundadir.
-Toraksız tarım Fethi-
ye Seydikemer’de 50 
dönüm arazide iki ark-
adaş tarafından yapıl-
maktadır. Bölgemizde 
TİGEM, belediyeler, 
Üniversite işbirliğinde 
bir topraksız sera 
örnek çalışması yapıl-
ması gerekmektedir. 
Çiftci böyle bir serayı 
görerek gezip aynısını 
yapabilir.

Süleyman Şahin

ORTACA DALAMAN 
BÖLGESİ KIŞ DÖNEMİ 
SERACILIK YAPILMASI 
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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

Akyaka’da bulunan 
Muğla’ya Hizmet 
Vakfına ait iktisadi 
işletmesinde düzenlenen 
toplantıların sabah 
oturumunda Fethiye ve 
Seydikemer ilçelerine ait 
veriler değerlendirildi. 
Fethiye’de bulunan 
Sağlıklı Hayat Merkezi 
çalışmaları, diğer paydaş 
kurumlarla uygulamada 
karşılaşılan sorunlar 
ile birlikte mağdur ve 
şiddet uygulayana ilişkin 
konular ele alındı.
Toplantının öğlen 
oturumunda Bodrum 
ilçesine ait ilçe 
bazlı sayısal veriler 

değerlendirilirken 
mağdur ve şiddet 
uygulayana ilişkin profil 
belirleme, uygulamada 
karşılaşılan sorunların 
tespiti ve çözüm 
önerileri ve iyi uygulama 
örnekleri ele alındı.
Toplantıda, aile içi 
ve kadına yönelik 
şiddetle mücadelede 
noktasında, hem şiddet 
mağduruyla hem de 
şiddet uygulayana 
ilişkin tedbirlerin, etkin 
bir şekilde kurum ve 
kuruluşlar tarafından 
uygulanması gerektiği 
vurgulandı.
Vali Orhan Tavlı 

başkanlığında yapılan 
toplantıya Bodrum 
Kaymakamı Bekir 
Yılmaz, Fethiye 
Kaymakamı Eyüp Fırat, 
Seydikemer Kaymakamı 
Ayhan Yazgan, Fethiye 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Zeynep Mine Eryıldır, 
Fethiye Aile Hakimi 
Fatma Kardelen Adak, 
Fethiye İlçe Emniyet 
Müdürü İsmail Ayhan, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürü Seyfi 
Bozçelik, Seydikemer 
İlçe Emniyet Müdürü 
Muzaffer Yüceur,  
Bodrum ilçe Emniyet 
Müdürü Mete Durukan, 

Bodrum İlçe Jandarma 
Komutanı Özkan Yılmaz, 
Fethiye İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Rüştü 
Şen, Fethiye ilçe Müftüsü 
Kamil Aktay, Bodrum 
İlçe Müftüsü İbrahim 
Kapancı, Seydikemer 
İlçe Müftüsü Orhan 
Turan, Fethiye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Faruk 
Kaya, Seydikemer İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Ferah San, Bodrum İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Aslan Korkmaz, Bodrum 
İlçe Sağlık Müdürü 
Özgür Arıkan, Fethiye 
İlçe Sağlık Müdürü 
Dr. Ruhsar Doyuk, 

Seydikemer İlçe Sağlık 
Müdürü Gürsel Topal, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdür Yardımcısı 
Kudret Gültaş, Fethiye 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Tuğba Baki, 
Bodrum Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Mesude Özcan, Bodrum 
Adli Destek Mağdur 
Hizmetleri Müdürü 
Oya Olungan, Muğla 
Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezi personelleri 
katıldı. - Valilik bülten

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı Kapsamında Toplantı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı kapsamında Muğla Valisi Orhan Tavlı 
başkanlığında ilçe koordinasyon ve değerlendirme toplantılarının ikincisi düzenlendi. 


