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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

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net
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Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) 
Dalaman’da 2 bin 200 
ton limonu ihale ile 
satışa çıkardı. 7 Eylül’de 
yapılan limon ihalesine 
katılan olmadı. -6

Ortaca’da Dr. Metin Ertürk 
Çocuk Polikliniği açıldı

Uzman Dr. Metin 
Ertürk’ün Çaylı 
Mahallesi Muğla-
Fethiye Karayolu Üzeri 

No:89’da bulunan Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Muayenehanesi hizmet 
vermeye başladı. -3

CHP’nin 98. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 
98. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile 
ilçe başkanlığınca çeşitli etkinlikler 
düzenlendi.  Kutlama programa 

kapsamında Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunuldu. Ardından parti binası önünde 
vatandaşlara aşure dağıtıldı. -5

Başkan Uzundemir: Daha 
İyi Hizmet İçin Çalışıyoruz

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 
belediyenin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
yapılan çalışmalarla ilgili 
vatandaşı bilgilendirdi. 
Uzundemir, Fevzipaşa 

caddesindeki yolun son 
aşamasına geldiklerini 
ve yolu bitirmek üzere 
olduklarını ifade 
ederken, 
o yolun entegresi 
olan 140. sokağın 
çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi. -7

Doğru Parti’den Gazetemize Ziyaret
Muğla Doğru Parti İl 
Başkanı Cahit Karaöz 
beraberinde, İnsan 
Hakları ve Parti İçi 
Koordinasyondan 

Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ata Yıkar ile 
birlikte Güneyege 
Haber gazetesini ziyaret 
etti. -6

Polis Memuru Halit Çaydaş hayatını kaybetti
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
görevli polis 
memuru Halit 
Çaydaş, Eskişehir’de 
yaşamını yitirdi.

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli 
Halit Çaydaş, Eskişehir’de 
rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğü hastanede 
hayata gözlerini yumdu. 
Polis memurunun 

ölümü meslektaşları ve 
sevenlerine de büyük 
üzüntü yaşattı. Sevenleri, 
sosyal medyadan 
yaptıkları paylaşımlarla 
üzüntülerini dile 
getirdi. -2

Ortacalı satranç 
sporcusundan 
büyük başarı

Türkiye Küçükler 
ve Yıldızlar Satranç 
Şampiyonası 17 Yaş 
Erkekler kategorisinde 
Ortaca Belediyespor 
satranç sporcusu Salih 
Eke Türkiye 3’üncüsü 
oldu. -7

Ortaca ve Köyceğiz 
yeni tesislerine 

kavuşuyor 

Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürü 
Ömer İlman ilçelerde 
yapımı ve bakımı 
devam eden tesisleri 
inceledi. Köyceğiz 
Gençlik Merkezi’nin 
Ekim ayında hizmete 
gireceğini belirten 
İlman, Ortaca Yarı 
Olimpik Yüzme 
Havuzu’nu da kısa 
sürede hizmete 
sunacaklarını söyledi. -4



Eylülün gelişi demek 
sonbahar demek! Çok 
kırgınım,çok enerjim 
düşük,canım hiçbir şey 
yapmak
istemiyor diyebilirsiniz.
Mevsim geçişlerinde 
böyle olmanız çok 
normal.Endişelenmey-
in!Yeterli ve dengeli 
beslenerek,size birkaç 
öneriyle sonbaharı çok 
enerjik atlatacaksınız:
• Güne kahvaltısız başla-
mayın: Hiç iştahım yok, 
canım kahvaltı istemiyor 
diyorsanız güne
zaten geride başlıyor-
sunuz.Enerjik bir gün 
için kahvaltı şart.İşte 
size enerjik kahvaltı
alternatifi yumurta+a-
vakado+taze sebzeler+-
tam tahıllı ekmek
• Ara öğünleri atla-

mayın:Bu dönemde 
düşen enerjiniz sizi 
şekerli ve unlu gıdalara
yönlendirebilir.Kilo 
kontrolü sağlamak istiy-
orsanız ana öğünlere ek 
2-3 saat aralıklarla ara
öğün yapın.
Kefir+meyve/
yoğurt+badem ara öğün-
lerde tercih edebilirsiniz.
• Magnezyumdan zengin 
besinleri öğünlerinize 
ekleyin:Magnezyum 
eksikliğinde vücutta
yorgunluk belirtileri 
artış gösterebilir.Bunun 
için beslenme planınıza 
kurubaklagiller, yeşil
yapraklı sebzeler ve tam 
tahıl gurubunu ekleye-
bilirsiniz.
• Bağışıklık güçlendirici 
C vitaminini öğünlerin-
ize ekleyin:Sonbaharda 

düşen bağışıklığınızı
güçlendirmenin bir 
diğer yolu!Bunun için 
sofranızda taze sebze ve 
meyvelere,maydanoza 
yer açın.Ayrıca bitki çayı 
olarak kuşburnu çayı da 
güzel bir C vitamini al-
ternatifi olabilir.Benden
söylemesi..
• Sağlıklı yağlara 
sofranızda yer açın: 
Özellikle omega 3 
kaynağı balık ve keten 
tohumunu,
omega 9 kaynağı 
zeytin ve fındık yağını 
beslenmenize ekleyin.
Bu yağlar hem düşen 
enerjinizi arttıracak hem 
de bağışıklık sisteminizi 
güçlendirecek!!O zaman 
akşam yemeğinde fırın
somon+bol yeşil salata 
iyi bir seçim olabilir!
• Günlük kafein tüketi-
mine dikkat: Gün içinde 
düşen enerjiniz size 
acilen kafein almalıyım
sinyalleri veriyor 
olabilir.Fakat fazladan 

aldığınız kafein;uyku 
sorunları,kalp çarpıntısı 
ve
vücuttan su kaybına yol 
açabilir.Bu yüzden kaf-
ein tüketiminizi günlük 
2 kupa kahve ile
sınırlayabilirsiniz.
• Yeterli oranda su tüket-
meye çalışın: Yetersiz su 
tüketimi sizin yorgun-
luğunuzu
arttıracaktır.Hangi mev-
simde olursa olsun su 
içmeyi alışkanlık haline 
getirmelisiniz.Sağlıklı
bir metabolizma için bu 
şart.Benim önerim;gün-
lük en az 2.5 litre su 
içmeyi alışkanlık haline
getirmeniz!
• Probiyotik Desteği 
Şart: Mevsim değişikleri 
bağırsak floranızı da
etkileyebilir.Bağırsak-
larınız sağlıklıysa siz de 
sağlıklısınız. O zaman 
beslenmenizde
probiyotik besinlere(ke-
fir,yoğurt..) yer açın. 
İhtiyaç duyulursa ekstra 

probiyotik desteği
alabilirsiniz.
• Düzenli uyumaya 
çalışın: Uyku düze-
ninin bozukluğu ruh 
sağlığınızı ve beslenme 
durumunu
olumsuz etkiler.Bu 
yüzde en geç 00.00 da 
uyumuş olun ve en az 
7 saat uyumaya çalışın.
Eğer
uyku sorunu yaşıyor-
sanız melisa,lavanta 
ve papatya gibi bitki 
çaylarından destek 
alabilirsiniz.
• Biraz hareket şart:De-
presyondayım,enerjim 
düşük deyip kendinizi 
eve kapatmayın.Açık
havada yürüme-
k,köpeğinizle vakit 
geçirmek enerjinizi 
yükseltecektir.
Ruh durumunuzu
düzeltecek yoga ve 
esneme egzersizler-
ini günlük listenize 
ekleyebilirsiniz. Enerjik 
günlere

SONBAHARDA BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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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
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- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
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Myofasyal Ağrı Sen-
dromu,bir ya da birkaç 
kasta-bağ dokusunda 
bulunan ve ‘tetik nok-
ta’ olarak adlandırılan 
hipersensitif(hassasi-
yeti artmış) noktalarla 
karakterize;ağrı,kas 
spazmı,hareket 
kısıtlılığı,güçsüzlük 
gibi bulgularla seyre-
den bir kas iskelet 
sistemi problemidir.
Ağrı genellikle,tetik 
noktanın bulunduğu 
yerden uzak noktalara 
yayılır. Myofasyal tetik 
noktalar,kas-iskelet 
sistemiyle ilişkili 
ağrıların en sık görülen 
nedenlerinden biridir.
Tetik noktanın bu-
lunduğukasa-bölgeye 
göre hastalar;baş 
ağrısı,boyun ağrısı,sırt 

ağrısı,bel ağrısı,kalça 
ağrısı,bacak ağrısı gibi 
çeşitli yerlerde ağrıdan 
şikayetçidirler.
Myofasyal tetik nokta-
ların çözümünde;man-
uel terapide yumuşak 
doku teknikleri ve 
egzersizin(özellikle 
germe ve kuvvetle-
ndirme egzersizleri)
birleştirilmesi,yüz 
güldürücü sonuçlar 
vermektedir.
Kaslarda kan akımı 
ve enerji meto-
bolizmasının iyileşme-
sini sağlaması ve kas 
liflerinin dizilimini 
yeniden organize 
etmesi açısından,bu 
kombinasyon oldukça 
etkilidir.
Sağlık dolu günler 
diliyorum…

Fizyoterapist Eda Akcabel

MYOFASYAL AĞRI 
SENDROMU

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
görevli Halit Çaydaş, 
Eskişehir’de rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğü 
hastanede hayata 
gözlerini yumdu. 1997 
yılında göreve başlayan 
Halit Çaydaş, 2005 
yılında Muğla’ya atandı. 
2013 yılında Ortaca İlçe 
Emniyet Müdürlüğünde 
görev yapmaya başlayan 
Çaydaş, 2015 yılında 
beyin tümörü teşhisi ile 
tedavi olmaya başlamıştı.
Tedavisinin ardından 
yeniden görevine 
başlayan Çaydaş’ın, 
hastalığı yeniden 
nüksedince geçen yıl 
Şubat ayında yeniden 

tedavi süreci başladı. 
Eskişehir Acıbadem 
Hastanesi’nde tedavisi 
devam eden Halit 
Çaydaş, hayatını 
kaybetti.
Son yıllarda Ortaca İlçe 
Emniyet Müdürlüğünde 
Yunus olarak görev 
yapan Çaydaş’ın 
cenazesi Eskişehir Asri 
Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.
Polis memurunun 
ölümü meslektaşları 
ve sevenlerine de 
büyük üzüntü yaşattı. 
Sevenleri, sosyal 
medya hesaplarından 
yaptıkları paylaşımlarla 
üzüntülerini dile getirdi.
- Cihat Cura

Ortaca’nın sevilen Polis Memuru 
Halit Çaydaş hayatını kaybetti

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde 
görevli polis memuru Halit Çaydaş, 
Eskişehir’de yaşamını yitirdi.

Ortaca ilçesinden 
Antalya seferi yapan 
otobüs, dönüş yolunda 
kaza yaptı. Edinilen 
bilgiye göre, Lasif Uysal 
(51) yönetimindeki 48 
ABS 859 plakalı otobüs, 
Antalya’dan Ortaca’ya 
dönüşü sırasında 
Korkuteli ilçesi Küçüklü 
Mahallesi yakınlarında 
aşırı yağış nedeniyle 
kayganlaşan yolda 
sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu şarampole 

yuvarlandı. Kaza sonrası 
çok sayıda ambulans 
bölgeye sevk edilirken, 
sağlık ekiplerinin olay 
yerinde yaptıkları ilk 
müdahalede otobüs 
şoförü Lasif Uysal’ın 
olay yerinde yaşamını 
yitirdiği tespit edildi. 
Kazada otobüste yolcu 
olarak bulunan 9 kişi 
de vücutlarının çeşitli 
yerlerinden yaralandı. 
Yaralılar ambulanslarla 
hastaneye kaldırılırken, 
hayati tehlikelerinin 

bulunmadığı öğrenildi.
Uzun yıllardır Ortaca’da 
otobüs şoförlüğü 
yapan Lasif Uysal’ın, 
kaza günü normalde 
seferinin olmadığı, 
eşinin rahatsızlanması 
nedeniyle onun yerine 
sefere çıktığı öğrenildi. 
Kazada yaşamını yitiren 
kadının ayrıca 3 Eylül’de 
evlilik yıldönümü 
olduğu Uysal evlilik 
yıldönümünden 2 gün 
sonra yaşamını yitirdiği 
ortaya çıktı. - İHA

Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana 
gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kadın sürücünün, 
rahatsızlanan eşinin yerine direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Pınar Gültekin cinayetinde 
yeni iddianame  

 Muğla’da erkek 
arkadaşı Cemal Mevtin 
Avcı tarafından 
yakıldıktan sonra 
varile konularak 
üzerine beton 
dökülerek öldürülen 
Pınar Gültekin 
cinayetinde katil zanlısı 
Cemal Metin Avcı’nın 
annesi, babası, iş 
ortağı ve eski karısı 
hakkında iddianame 
hazırlandı.   2020 
yılında 16 Temmuz’da 
ortadan kaybolan 
ve 20 Temmuz’da 
ormanlık alanda varil 
içinde önce yakılarak, 
ardından üzerine 

beton dökülerek 
öldürülen Pınar 
Gültekin cinayetinde 
olay yerindeki delilleri 
gizledikleri iddiası 
ile katil zanlısı Cemal 
Metin Avcı’nın annesi 
Ayten ve babası Selim 
Avcı ile iş ortağı 
Şükrü Gökhan Orhan 
ve boşandığı eşi Eda 
Karagün hakkında 
iddianame hazırlandı.
  Hazırlanan iddianame 
ile 26 Eylül’de 
görülecek duruşmada 
dosyanın Cemal Metin 
Avcı’nın dosyası 
ile birleştirilmesi 
bekleniyor. - İHA
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Uzman Dr. Metin 
Ertürk’ün Çaylı 
Mahallesi Muğla-
Fethiye Karayolu Üzeri 
No:89’da bulunan Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Muayenehanesi hizmet 
vermeye başladı. 
Çocuk Doktoru Dr. 
Metin Ertürk, Çukurova 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin ardından 
Ankara Üniversitesinde 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanlığı 
ihtisasını yaptı. 
Uzun yıllar Fethiye 
ve Ortaca’da özel 
hastanelerde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı olarak görev 
yapan Ertürk, Ortaca’da 
kendi muayenesini açtı. 
Muayenehane hakkında 
bilgiler veren Uzman 
Dr. Metin Ertürk, 
klinikte 5 yatakla hizmet 
verdiklerini aktardı. 
2 yılın üzerinde bebek 
yoğun bakım tecrübesi 
olduğu bilgisini de 
veren Dr. Metin Ertürk; 
“20 yıldır bu bölgede 
doktorluk yapıyorum. 10 
yıl Fethiye’de çalıştım. 
10 yılda Ortaca’da 

çalıştım. Antalya Kaş’tan 
Köyceğiz’e kadar 
insanlar beni tanıyor, 
çocuklarını tedavi ettim. 
Bu bölgede binlerce 
çocuğun doktorluğunu 
yaptım, yüzlerce çocuk 
kurtardım. Muayenem 5 
yataklı. Hastalarımızın 
tüm tetkik ve tahlillerini 

yapabiliyoruz. Serum 
takma, antibiyotik 
uygulama, kan ve idrar 
tahlili gibi bir hastanenin 
yaptığı işleri hemen 
hemen yapıyoruz. 
Türkiye’de 6 aylık 650 
gram ilk bebek yaşatan 
doktorum. Yıllar önce 
şimdiki koşullar yoktu, 

çok zor bir süreçti. 3 
ay hastanede yatırdım. 
Şimdi 20 yaşında genç 
kız oldu.” dedi. 

“ÇOCUKLARIN 
BESLENMESİNE 

DİKKAT 
ETMELİYİZ”

Dünyayı etkisi altına alan 
salgın sürecine değinen 

ve aşı olmanın önemine 
dikkati çeken Dr. Metin 
Ertürk; “Çocukların 
yaşı gelen gruplarda 
aşılar yapılmalı. 
Çocuklarımızın 
beslenmesine dikkat 
etmeliyiz. Yapay ve 
hormonlu gıdalardan 
uzak durmalıyız. İçinde 

kortizon içeren gıdalar 
bağışıklık sistemini 
baskılar ve hastalığın çok 
daha ağır seyretmesine 
neden olur, çocuğun 
daha çabuk olmasına 
neden olur. Üretim 
tavuk, yumurta, balık, 
kola, gazoz, şekerli 
ve gazlı içeceklerden 

uzak durulması lazım. 
20 yıllık hekimlik 
hayatımda çocukları 
bunlardan uzak tutmaya 
gayret sarf ettim. 
Doğal beslenmeye özen 
göstermeliyiz. Maske 
ve mesafe kuralına 
da mümkün olduğu 
kadar dikkat etmeliyiz. 
Aşı yapılmalı. Anne 
babalarda kendilerine 
dikkat etmeli aynı 
zamanda, siz çocuğa 
dikkat edip kendinize 
dikkat etmezseniz 
hastalığın kaynağı 
olursunuz. Çocukların 
bağışıklık sistemini 
yüksek tutabilecek 
beslenmeye dikkat 
etmeliyiz. D vitamini, 
C vitamini, çinkoda 
çok önemli. Bizde 
çocuk kötüleşir öyle 
doktora götürülür. 
Çocuk kötüleşmeden 
sağlam çocuğun takibini 
yaptırmak önemli. Bir 
hastalık olmadan gerekli 
önlemleri alacaksınız 
ki sağlıklı çocuk 
büyütelim.” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da Dr. Metin Ertürk Çocuk Polikliniği açıldı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Ertürk, Ortaca’da muayenehane açtı.
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Kutlama programa 
kapsamında Demokrasi 
ve Şehitler Meydanı’nda 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunuldu. Ardından 
parti binası önünde 
vatandaşlara aşure 
dağıtıldı. Çelenk sunma 
programına CHP Muğla 
Milletvekilleri Mürsel 
Alban, Av. Burak Erbay, 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Nejlin 
Yalçın ve partililer 
katıldı. İlçe Başkanı 
Tezcan, Atatürk Anıtı’na 
çelenk sundu. Daha sonra 
CHP İlçe Başkanı Evren 
Tezcan beraberinde 
Milletvekilleri Alban 
ve Erbay ile parti binası 
önünde vatandaşlara 
aşure dağıttı. CHP İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
programda yaptığı 
konuşmada, şu ifadelere 
yer verdi; “Umudun 
adı, ülkemizi kurtaran 
ve kuran Cumhuriyet 
Halk Partimiz 98 

yaşında. Bu nedenle; 
Gururluyuz, mutluyuz, 
ve heyecanlıyız. Büyük 
devlet adamı, Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve arkadaşları 
Cumhuriyet’ten önce 9 
Eylül 1923’te Cumhuriyet 
Halk Partimizi 
kurmuştur. Cumhuriyet 
Halk Partisine gönül 
veren her bir birey her 
zaman bu onuru ve 
haklı gururu yaşıyor ve 
yaşayacaktır. Cumhuriyet 
Halk Partisi 98’inci 
kuruluş yıldönümünde 
yine halkımızın umut 
kaynağı. Çağdaş 
Türkiye Cumhuriyetini 
kuran, demokratik, 
laik sosyal hukuk 
devletini inşa eden, 
adaleti sağlayan partidir, 
Cumhuriyet Halk Partisi. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Türkiye’nin attığı her 
ileri adımda vardır. 
Cumhuriyeti kuran 
partimiz demokrasinin 
yerleşmesini ve adaleti 

de sağlamıştır. Ulu 
Önderimiz ve ilk Genel 
Başkanımız Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
“Benim iki büyük eserim 
vardır. Biri Cumhuriyet 
diğeri Cumhuriyet 
Halk Partisidir” sözleri 
98 yıldır ülkemiz 
için hizmet etme 
aşkımızın da kaynağıdır. 
Cumhuriyet Halk 
Partimiz ülkemizin 
kurtuluşunda ve 
kuruluşunda hainlerin 
amaçlarını yok eden, 
manda ve himayeye 
karşı duran, gücünü 
milletten alan, kurucusu 
Atatürk’ün ülküsünden 
hiç ayrılmayan, 
ülkemize umut olan 
partidir. Dünyadaki ve 
coğrafyamızdaki savaşlar 
kurucumuz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ve 
partimizin “Yurtta Sulh, 
Cihanda sulh” ilkesinin 
haklılığını bir kez daha 
ortaya koymaktadır. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

cumhuriyetin mirasını 
yiyenlerin değil, bu 
mirası yaratanların, 
bu mirasa sahip çıkıp, 
yarına taşıyanların 

partisidir. Cumhuriyet 
Halk Partisi adaleti yok 
edenlerin değil, çağdaş 
hukuk sistemini kurup 
adaleti sağlayanların 

partisidir. Cumhuriyet 
Halk Partimiz ve her 
bir üyemiz Atamıza ve 
ülkemize layık olmak 
için çalışmaktadır. Bu 

vesileyle, 98’inci yılımızı 
kıvançla kutluyoruz. Ve 
kutlamaya her zaman 
devam edeceğiz.”
- Berkay Göcekli

Ortaca’da CHP’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile ilçe başkanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

AY  HATTI  Türkiye’nin 
beka hattının adıdır ..
Tüm dünyaya mesaj olarak 
da bu hattın adı Suriye’den, 
Türkiye’ye topraklarına 
katılan ilimize verilmiştir… 
Libya’dan başlayıp, Kıbrıs 
üzerinden Kafkaslara kadar 
uzanan  HİLAL şeklinde 
oluşan hattın adıdır.. Bu 
hat üzerinde bu gün Türk 
devleti büyük bir mücadele  
vermektedir  ve bu hattın 
üzerinde ki bölgeler her an 
karışabilme potansiyeline 
sahiptir..Dünyanın ge-
leceğini bu hattın üzerinde 
yapılan mücadelenin 
sonuçları belirleyecektir..
Bin yıl önce Türk ka-
vimleri hareketlendi ve 
ANADOLUYA doğru 
akmaya başladı. Bu hare-
ketlenme Tarihe damga 
vuran bir çok güçlü Türk 
devletinin kurulmasına yol 
açtı.. Bundan beş yüz sene 
önce OSMALILAR-SAFE-
VİLER-MEMLUKLU-
LAR dönemin en güçlü 
üç TÜRK DEVLETİ ve 
SÜPER GÜÇLERİYDİL-
ER..  ama maalesef BİR-
BİRLERİNE DÜŞTÜLER 
ve SAVAŞTILAR. TÜRK, 
TÜRK’Ü KIRMIŞTI. Türk 
tarihinin KIRILMA NOK-
TASI ve  TÜRK’ÜN KA-
DERİNİN DEĞİŞTİĞİ  an 
oldu.. OSMANLININ diğer 
iki TÜRK DEVLETİNİ 
ORTADAN KALDIRMA-
SI, TEK TÜRK DEVLETİ 
OLARAK OSMANLI-
NIN KALMASINA ve 
OSMANLIDA YIKILIN-
CA TÜRK’ÜN DÜNYA 
ÜZERİNDE SÖZ SAHİBİ 
OLACAK DEVLETİNİN 
OLMAMASINA YOL  
AÇTI.. HOCA AHMET 
YESEVİNİN PLANLA-
RINI AKSATTILAR.. 
Anadolu, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika bu güne ka-
dar HUZUR BULAMADI.. 
Bunun vebali de ÜÇ TÜRK 
DEVLETİNİN BİRBİRİ 
İLE SAVAŞMASINA 
YOL AÇANLARINDIR… 
TÜRK ANADOLUDA Kİ 
HAZİNELERİN FARKIN-
DAYDI ve bu nedenle akın 
akın  Anadolu’ya geldi. 
Anadolu için oluk oluk 
kan akıttı ve can verdi. 
ANADOLU İNSANLIK 
TARİHİNİ ve İNSANLIK 
DEĞERLERİNİ BAĞRIN-
DA TAŞIYOR, İNSANLIK 
TARİHİNİN ARŞİVİNİ 
BAĞRINDA SAKLIY-
ORDU.. ÖNEMLİYDİ.. 
ANADOLU BU GÜNDE 
İNSANLIĞIN GELECEĞİ 
İÇİN ÖNEMLİ BİR 
COĞRAFYA.. İnsanlığın 
GELECEĞİ bu gün de 
Anadolu’dan şekillenecek..
KÜRESEL MÜCADEL-
EYE BAKINCA BU NET 
ORTADA…
Gelecekten KORKMAY-
IN.. Mücadele çok sert ve 
acımasız olsa da kazanan 
ve başaran biz olacağız..
İslamiyet’in  LEDÜN İLMİ 

, batılıların PARAPSİKO-
LOJİ  dedikleri  ilim ile 
MUHİDDİN-İ ARABİ ve 
NOSTRADAMUS   yüzyıl-
lar öncesinde bu topraklar-
da olacakları,  yazdıkları 
eserlerinde açıklamışlar  
ve TÜRK MİLLETİNE 
MÜJDE VERMİŞLE-
RDİR. Osmanlı Devletinin 
yıkılacağını ve toprak-
larının işgal edileceği-
ni ama GELDİKLERİ 
GİBİ GİDECEKLERİNİ 
söylemişlerdir.. Aynı 
şekilde geçtiğimiz haftalar-
da MAYA TABLETLERİ 
ile ATATÜRK’E  VER-
İLEN MÜJDEYİ sizlere 
aktarmıştım. Muhiddin-i 
Arabi açıklamalarında 
çok ayrıntı da vermiştir. 
Osmanlının yıkılacağını ve 
işgal edileceğini, Osman-
lı devletinin batısında 
dünyaya gelen, peygam-
berimizin adını taşıyan ve 
mavi gözlü birinin Devlet 
kuracağını ve bu devletin 
KIYAMETE KADAR 
HÜKÜM SÜRECEĞİNİ 
MÜJDELEMİŞTİR. Hatta 
Mustafa Kemalin on beş 
yıl hüküm süreceğini, 
kendisinden sonra kulağı 
ağır işiten bir arkadaşının 
başa geçeceğini ve onunda 
on iki yıl hüküm süreceğini 
yazmıştır. Hatta İnönü’den 
sonra göreve gelenleri 
de tek tek tarif ederek 
açıklamıştır.. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi edinmek 
isteyenler gazeteci yazar 
Ali Bektan’ın  “ATATÜRK 
ve PARAPSİKOLOJİ “ adlı 
eserini inceleyebilirler.. 
Atatürk de bu topraklarda 
yaşanacakları , devletimiz 
ve milletimiz ile ilgili bir 
çok önemli olayı bir asır 
önceden söylemiş ve 2023 
tarihine işaret etmiştir.. 
VASİYETİ ile ilgili küçük 
bir araştırma yapmanız bu 
konuda sizi  daha teferruatlı 
bilgiye ulaştıracaktır..
BEYAZ PİRAMİTLER  
ve BİLGE KAĞAN’A ait 
olduğu söylenen mezarın 
kapısında yazan yazıyı 
ve Kazım MİRŞAN 
hocamızın bu konuda ki 
makalelerini okumanızı 
tavsiye ederim. Çünkü 
burada da karşımıza 2023 
tarihi çıkmaktadır…
Evet  ZORLU 
SÜREÇTEYİZ… ama  
Kazanan biz olacağız..
TEK REÇETE : partiler 
üstü MİLLİ BİRLİK ve 
BERABERLİK.. Çünkü 
Türk milletini diğer 
milletlerden ayıran EN  
BÜYÜK ÖZELLİK  “ 
TÜRK MİLLETİ , BİR-
LİK İÇİNDE HAREKET 
EDERSE BAŞARIYA 
ULAŞIYOR.”  Milletçe 
aynı refleksi verdikçe 
Allahın izniyle BAŞARA-
CAĞIZ… HAT-AY  yani 
AY HATTI CEPHESİ-
Nİ SAĞLAMLAŞTI-
RALIM…

Sezgin Yıldırım

HAT-AY  :  HATAY
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Ortaca Kampüsü 
öğrencilerimizin Koridor 
Konserlerinden kareler.

Anaokulu 
öğrencilerimizin, 
oryantasyon haftası 
eğlenceli, keyifli bahçe 
oyunları ile devam 
ediyor.  

“Bir damla mürekkep 
bir milyon kişiyi 
düşündürebilir.” -Lord 
Byron
5. ve 6. sınıf 
öğrencilerimiz ile 
Türkçe dersimizde kitap 
okumaya zaman ayırdık.

“Mutlu öğrenci hem 
okulda hem hayatta daha 
başarılı olur.”
5. sınıf 
öğrencilerimizden 
mutluluğu 
tanımlamalarını istedik 
ve onları mutlu eden 
şeyleri yazmaya teşvik 
ettik. Sonraki haftalarda 
birlikte açıp güzel 
düşünce ve anılarımızı 
okuyup hatırlamak üzere 
“Mutluluk Kutusu”na 
attık.

Kampüs Köşesi

Muğla Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer İlman, yapımı 
devam eden ve bakım onarım 
çalışmaları süren tesislere 
ziyaret etti. Köyceğiz, Ortaca ve 
Dalaman’da yapımı devam eden 
Gençlik ve Spor yatırımlarını, 
bakım onarım çalışmalarını 
Yatarım İnşaat Şube Müdürü 
ile yerinde inceleyen İl Müdürü 
Ömer İlman çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 

KÖYCEĞİZ GENÇLİK 
MERKEZİ EKİM’DE 

AÇILIYOR
  İlk olarak Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Toto Başkanlığı 
ve Köyceğiz Belediyesi 
işbirliğiyle yapılan Köyceğiz 
Gençlik Merkezinde, Yatırım 
İnşaat Şube Müdürü Nihat 
Ekinciler ve Köyceğiz Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü Mehmet 
Kaleli ile birlikte incelemelerde 
bulunan İlman, tefrişatların 
tamamlanmasıyla birlikte 
tesisin bir ay içinde Köyceğiz 
halkının hizmetine açmayı 
planladıklarını belirtti.

“ORTACA YURDU 
MODERN BİR HALE 

GETİRİLDİ”
Ardından bakım onarım 
çalışmalarında sona yaklaşılan 
Ortaca Öğrenci Yurdundaki 
çalışmaları yerinde inceleyen 
İlman, Ortaca Yurt Müdürü 
Gülgün Birinkulun’dan bilgi 
aldı. 2020 yılında sosyal 
tesislerin yapıldığı Ortaca 
Yurdunda yeni eğitim ve 
öğretim yılı öncesinde yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi 

veren İl Müdürü Ömer İlman, 
“2 yıldır bakım ve onarım 
çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 
Yurdumuzun bütün pencere 
doğramaları değiştirildi, yerine 
pvc pencereler takıldı, yangın 
çıkış kapıları standartlara 
uygun olarak değiştirildi, 
yangın merdivenleri boyandı. 
Öğrencilerin geçiş yeri olarak 
kullandığı zeminler düzenlendi 
ve gerekli yerlere engelli 
rampaları yapıldı, iç ve dış 
cephe boyandı. Gençlerimiz için 
çalışmalarımız devam ediyor” 
dedi.

“ORTACA YÜZME 
HAVUZU’NDA 

ÇALIŞMALAR DEVAM 
EDİYOR”

Buradan Ahmet Ateş Spor 
Kompleksi içerisinde yer alan 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığı ve 
Ortaca Belediyesi işbirliğiyle 
yapımı devam eden ve resmi 
müsabakalar için uygun 
özelliklerde olan Ortaca Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu 
inşaatının son durumunu 
inceledi. İlman’a, Ortaca 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Murat Sözgen ve Yatırım İnşaat 
Şube Müdürü Nihat Ekinciler 
eşlik ettiler. İl Müdürü Ömer 
İlman yetkililerden bilgi 
alırken, havuzun en kısa 
sürede Ortaca’lı gençlerin 
ve sporcuların hizmetine 
sunacaklarını belirtti.
Ortaca Ahmet Ateş Spor 
Salonunda yapılan bakım 
onarım, iç dış cephe boya 

ve tadilat çalışmalarını 
yerinde inceleyen İlman, spor 
salonunda antrenörler eşliğinde 
antrenmanları yapan sporcularla 
sohbet etti ve genç sporculara 
başarılar diledi.

DALAMAN ATATÜRK 
SPOR SALONU 

BAKIM ONARIM 
ÇALIŞMALARINDA SONA 

YAKLAŞILDI
Daha sonra Dalaman Atatürk 
Spor Salonu bakım ve onarım 
çalışmalarını Dalaman Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü Hakan 
Semerci, Yatırım İnşaat Şube 
Müdürü Nihat Ekinciler ile 
birlikte yerinde inceleyen İl 
Müdürü Ömer İlman, çalışmalar 
hakkında açıklamalarda 
bulundu. İlman, “Uzun yıllardır 
bakımı yapılmayan Dalaman 
Atatürk Spor Salonunun bakım 
onarım çalışmaları kapsamında 
mekanik ve elektrik tesisatları 
komple yeniledi, 1500 seyirci 
kapasiteli spor salonunun 
soyunma odaları yenilendi. 
Saha zemini P2 Poliüretan 
zemin kaplama olarak 
değiştirildi, ısıtma sistemi 
fueloilden CNG gaz tesisatına 
çevrildi. Klima santralleri 
bakım onarım ve temizliği 
yapıldı, spor salonu çatısı 
tamamen yenilendi ve eski 
skorboard yenisiyle değiştirildi. 
İç ve dış cephe komple 
boyandığını dile getirilirken, 
en kısa sürede Dalaman’lı 
gençlerin ve sporcuların 
hizmetine açacağız” dedi. 
- İHA

Ortaca ve Köyceğiz yeni 
tesislerine kavuşuyor  

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ilçelerde yapımı ve 
bakımı devam eden tesisleri inceledi. Köyceğiz Gençlik Merkezi’nin 
Ekim ayında hizmete gireceğini belirten İlman, Ortaca Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu’nu da kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi.  
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Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
yapılan çalışmalarla ilgili 
vatandaşı bilgilendirdi. 
Uzundemir, Fevzipaşa 
caddesindeki yolun son 
aşamasına geldiklerini 
ve yolu bitirmek 
üzere olduklarını 
ifade ederken, o yolun 
entegresi olan 140. 
sokağın çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi. 

“Çalışmalarımız 
devam ediyor”

Uzundemir; “Atatürk 
mahallesinde 76,147,247 
sokaklarımızda parke 
taşı çalışmalarımız 
devam etmektedir” dedi. 
Uzundemir sözlerini 

şöyle sürdürdü; “Yine 
Atatürk mahallesinde 
155,156,157,158 parke 
çalışmalarımız devam 
etmektedir. Dikmekavak 
mahallesinde 813, 840, 
842 sokaktaki parke 
çalışmalarımız bitmiştir. 
Yeşilyurt mahallemizde 
yeni yol çalışmalarımız 
devam etmektedir.” dedi.
“Yeşil alanlar önemli”
Alim Uzundemir, 
pandemi döneminde 
yeşil alanların öneminin 
daha fazla anlaşıldığının 
altını çizerek, “yeşil 
alanlarımızın çalışmaları 
devam etmektedir. 
Tongul ve Dağdelen park 
dediğimiz iki alanımız 

bitme aşamasındadır. 
Canberi ve korkut park 
da bitmiş durumda. 
Pandemi dönemi bize 
gösterdi ki yeşil alanlara 
daha çok ihtiyacımız var, 
bundan sonraki süreçte 
yeşil alanlara yönelik 
çalışmalarımız daha hızlı 
şekilde devam edecektir” 
dedi. 

“Nasıl daha iyi 
hizmet veririz istişare 

ediyoruz”
Çalışmalarının hız 
kesmeden devam ettiğine 
dikkat çeken Uzundemir, 
haftalık encümen, aylık 
meclis toplantıları ve her 
hafta birim müdürleri ile 
istişare toplantılarının 

sürdüğünü, Ortaca’ya 
nasıl daha iyi 
hizmet verileceğinin 
çalışmalarının 
yapıldığını ve istişare 
edildiğini söyledi. 

“MUSKİ iptal etti”
Vatandaştan gelen bazı 
bozulan yollarla ilgili 
serzenişlere de açıklama 
getiren Uzundemir 
sözlerini şöyle sürdürdü; 
“İlçemizde yollarımızı 
hangi birim, hangi 
şirket bozduysa 
yapma mecburiyeti 
vardır. AYDEM 
kazdıysa AYDEM, 
Telekom kazdıysa 
Telekom, MUSKİ 
kazdıysa MUSKİ 

yapmak zorundadır. 
Bundan dolayı bize yol 
yapılmıyor serzenişleri 
var. AYDEM ve Telekom 
ile protokolümüz var, 
onların bozduğu yolları 
biz yapıyoruz ama 
MUSKİ 2020’ye kadar 
olan protokolü iptal etti, 
bundan sonraki yolu 
kendimiz yapacağız 
dediler, bundan 
dolayı gecikme oluyor 
büyükşehirde, bundan 
dolayı hepinizden özür 
diliyorum, bu benim 
sorumluluğumda 
değil ama yine de 
şikâyetleriniz olursa 
elimden geleni yapmaya 
çalışacağım.”

Daha İyi Hizmet İçin Çalışıyoruz
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Türkiye Küçükler 
ve Yıldızlar Satranç 
Şampiyonası 17 Yaş 
Erkekler kategorisinde 
Ortaca Belediyespor 
satranç sporcusu Salih 
Eke Türkiye 3’üncüsü 
oldu. 27 Ağustos-3 
Eylül’de Konya Selçuklu 
Kongre Merkezinde 
düzenlenen Türkiye 
Küçükler ve Yıldızlar 
Satranç Şampiyonası 
17 Yaş Erkekler 
kategorisinde Ortaca 
Belediyespor satranç 
sporcusu Salih Eke 

3’üncü oldu. Milli Takım 
sporcularının seçmeleri 
niteliğini taşıyan 
şampiyonada derece elde 
eden Salih Eke, ilerleyen 
günlerde belirlenecek 
bir tarihte düzenlenecek 
Avrupa Yaş Grupları 
Satranç Şampiyonasında 
Türkiye’yi temsil etme 
şansı yakaladı. Ortaca 
Belediyespor satranç 
antrenörü Hasan Güneş, 
Milli sporcu Salih Eke’ye 
Avrupa Şampiyonasında 
başarılar diledi.
- Mehmet Bozkır

Ortacalı satranç 
sporcusundan büyük başarı
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Hayvanların şiddete 
maruz kaldığı, istis-
mar edildiği binlerce 
örnek, binlerce haber 
bulunmaktadır. Ama 
bundan daha vahim 
olanı ise hayvanlara 
eziyet eden, onları 
istismar eden kişilerin 
gerektiği gibi ceza 
almıyor olmasıdır. Bu 
tür haberler arttıkça da 
toplumda tepki çekmiş; 
Hayvanları Koruma 
Kanunu’nun yetersiz 
olduğu, uygulanmadığı 
yönünde eleştirilere 
neden olmuştur. 
Toplumda bu hususta 
duyulan rahatsızlık ve 
artan memnuniyetsizlik 
üzerine, uzun yıllardan 
beri ilgili kanunda 
değişiklikler yapılması 
planlanmıştır. Nihayet 
Hayvanları Koruma 
Kanununda yapılması 
beklenen bu değişik-
likler, 14.07.2021 tarih 
ve 31541 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlan-
mıştır. Peki, Kanun’da 
ne gibi değişiklikler 
oldu?
•Bir hayvana çarpan ve 
ona zarar veren sürücü, 
onu en yakın veteriner 
hekim ya da tedavi ün-
itesine götürmek veya 
götürülmesini sağlamak 
zorundadır. Aksi halde, 
bu kurala uymayan 
sürücülere hayvan başı-
na 1.500 TL idari para 
cezası verilecektir.
•Kedi ve köpek sahip-
leri, hayvanlarını en 
geç 31/12/2022 tarihine 
kadar dijital kim-
liklendirme yöntemiyle 
kayıt altına aldırmak 
zorundadır. Aksi halde 
hayvanlarını kayıt 
altına almayanlara 
hayvan başına 1.200 
TL idari para cezası 
öngörülmüştür.
•Hayvanlara işkence 
yapmak veya acımasız 
ve zalimce muamelede 
bulunmak ve ev hay-
vanını terk etmek artık 
suç kapsamında sayıla-
caktır. Ev hayvanını 
terk edenlere hayvan 
başına 2.000 TL idari 
para cezası verilecektir.
•Petshop’larda kedi ve 
köpek bulundurula-
mayacak; görsellerden 

seçilen kedi ve kö-
pekler, Bakanlıkça izin 
verilen üretim yerlerin-
den teslim alınabilece-
ktir.
•Pitbull Terrier, Japa-
nese Tosa, Dogo Ar-
gentino, Fila Brasilerio 
türlerini veya bunların 
melezlerini üreten, sa-
hiplenen, sahiplendiren, 
barındıran, besleyen, 
takas eden, sergileyen, 
hediye eden ve bunların 
Türkiye’ye girişini, 
satışını ve reklamını 
yapanlara hayvan başı-
na 11.000 TL idari para 
cezası verilecektir.
•Hayvanların ticari 
amaçla film çekimi 
veya reklam için 
kullanılmasıyla ilgili 
düzenlemeleri ihlal 
edenlere 5.000 TL idari 
para cezası verilecektir.
•Nesli yok olma teh-
likesi altında olan bir 
hayvanı öldüren kişiye 
1 yıldan 5 yıla kadar; 
bir hayvan neslini yok 
eden kişiye ise 5 yıldan 
10 yıla kadar hapis 
cezası öngörülmüştür.
•Bir ev hayvanını veya 
evcil hayvanı kasten 
öldüren kişiye 6 aydan 
4 yıla kadar hapis 
cezası öngörülmüştür.
•Hayvanları dövüştüren 
kişiye 3 aydan 2 yıla 
kadar hapis veya adli 
para cezası verilecek; 
bu suç birden fazla 
hayvana karşı aynı 
anda işlenirse ceza yarı 
oranında artırılacaktır.
•Hayvanlara cinsel 
saldırıda bulunan veya 
tecavüz eden kişiye, 
6 aydan 3 yıla kadar 
hapis ve 100 günden 
az olmamak üzere adli 
para cezası verilecektir.
•Hayvanların kul-
lanıldığı kara ve su 
sirkleri ile yunus 
parkları yasaklanacak, 
mevcut işletmelere 
tasfiye için 10 yıl süre 
tanınacaktır. 
Yapılan değişiklikler 
olumlu olmakla birlikte 
önemli olan, kanunun 
iyi uygulanmasıdır. 
Zira en iyi kanun bile 
kötü uygulandığında 
istenilen amaca ulaşa-
mayacaktır. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

HAYVANLARI KORUMA 
KANUNU’NDAKİ CEZALAR 
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Orman yangınları ve
Karrikin

Bu haftaki konumuz 
yangın moleküler biy-
olojisi. Orman yangın-
larının çıkmaması en 
güzeli. Çıkarsa da en 
hızlı zamanda müdahale 
edilerek engellenmesi 
çok önemli. Maalesef 
pek çok nedenden dolayı 
engellenmeyen orman 
yangınları hepimiz-
in yüreğini dağladı. 
Yöremizdeki TUSEV 
gibi dernekler, köylüler, 
kentliler, bu bölgede 
doğanlar, dışarıdan 
yöremize gelip burada 
hayat kuranlar, gençler, 
yaşlılar, kadınlar, 
erkekler inanılmaz bir 
hızla organize olup canla 
başla yangına karşı mü-
cadele ettiler. Bu çaba 
sonunda kurtarılan her 
ağaç çok kıymetli. Peki 
ya yanan ağaçları ne 
olacak? Onları kurtar-
mak mümkün mü? İşte 
burada yangın moleküler 
biyolojisi devreye 
giriyor.
 Ormanlar yanarken 

toprak yüzeyi 800°C’yi 
gören sıcaklıklara 
ulaşıyor. Her şeyi yakıp 
kavuran bu sıcaklıklara 
rağmen yangın geçtikten 
sonra ormanlar yeşil-
lenebiliyorlar. Bu akıl 
alır bir durum değil gibi 
geliyor kulağa. Fındık, 
fıstık çekirdeklerini fırı-
na verip 250°C’de azıcık 
pişirin. O çekirdekten 
bitki artık çıkmaz. Peki 
ormanlar nasıl kendi 
kendilerini yenileyebili-
yorlar? Hatta normalde 
çam ormanlarına ba-
karsanız, yeniden çıkan 
tohum sayısı uzunca bir 
yürüyüşte bile bir elin 
parmaklarını geçmezken 
bu yangınlardan sonra 
bir anda artıyor. Bunun 
temel ise 2009 yılın-
da bulduğumuz adını 
Avustralya’nın batısın-
da yaşayan Aborijin 
dilindeki “duman” 
kelimesinden alan “kar-
rikin”.
 Ağaçlardan düşen 
sayısız tohum toprağın 

altında yıllarca durur 
ama çimlenmez. Yağmur 
yağar, kuraklık olur, 
yarıklardan daha da 
derinlere düşer tohu-
mlar. Ama ormanda 
tohumların çimlenmesi 
zordur. Bu orman için 
kötü görünse de toprağın 
altında çimlenemeyen 
kocaman bir tohum 
deposu yatar. Ta ki o 
gün gelip orman yanana 
kadar. Samanda, ağaç 
gövdelerinde, yaprak-
larda bulunan selüloz, 
şeker ve polisakkaritler 
yüksek sıcaklıkta kar-
rikin olarak adlandırılan 
bir grup moleküle 
dönüşür. Karrikinler 
dumanda yükselse de 
yangının sona ermesi ile 
birlikte toprağa düşer. 
Suda çözünen karrikin-
ler, sabah düşen çiğ ile, 
yağmur ile toprağın 
altında sıcaktan görece 
izole olan tohumların 
içine sızar ve tetiği 
çeker.
 Kendisi tohumda bulu-
nan bir alpha/beta-fold 
hidrolaz olan KAI2 
enzimi suda çözünmüş 
karrikinler ile karşılaşın-
ca MORE AXILLARY 
GROWTH 2 (MAX2) 

proteinine bağlanır. 
Bu bağlanma üzerine 
ubiquitin adında kısa 
bir peptid KAI2 enzi-
mine eklenir ve KAI2 
aktifleşir. Aktif KAI2 
tohumun çimlenmesini 
başlatır. Karrikinlerle 
çimlenme mekanizması 
hemen hemen bütün 
bitkilerde bulunan çok 
ilgi çekici bir sistem. Şu 
anda da orman yangın-
larından öğrendiğimiz 
karrikinleri zirai 
amaçlarla kullanıyoruz.
 Karrikinler bitkiler 
tarafından üretilmiyor 
ama karrikinlere molekül 
olarak çok benzeyen 
strigolakton hormonu 
bitkiler tarafından 
üretiliyor ve iki önemli 
görev üstleniyor. Birinci-
si çimlenmeyi sağlıyor 
-aynı karrikinler gibi. 
Diğer görevi de kökleri 
destekleyen mantarlar-
la karşılıklı iletişimin 
kurulması için kul-
lanılıyor. Bu konudaki 
son yıllardaki en önemli 
çalışmaları ayni binada 
beraber çalıştığım Hei-
delberg Üniversitesinden 
Prof. Thomas Greb 
yürütüyor. Karrikinler de 
strigolakton gibi bitkil-

erin gelişmesine destek 
veren mantarları bitkiye 
çekmek için kullanılıyor 
mu gibi sorular ise hala 
cevap bekliyor.
Ormanlar kendilerini 
yenileyecektir, şüphemiz 
yok. Ama ormanların, 
bitkilerin bunu başara-
bilmesi için uzunca 
bir zamana ihtiyaç var. 
Burada asıl soru: Biz 
o zamanı ormanlara 
verecek miyiz? Yok-
sa Timur’un fillerini 
saklayacak kadar büyük 
ormanlara ev sahipliği 
yapan Anadolu’nun şim-
diki hali gibi çölleşmiş, 
ölü topraklarda yaşa-
mayı mı kendimize layık 
göreceğiz? Bu sorunun 
cevabını verecek olanlar 
yangınları söndürmedeki 
başarısını yıllar boyu 
o kendini yenileyen 
toprakları inşaatlara 
ve madenlere karşı 
koruyarak sürdürecek 
olan köylüler, kentliler, 
bu bölgede doğanlar, 
dışarıdan yöremize gelip 
burada hayat kuranlar, 
gençler, yaşlılar, kadınlar 
ve erkeklerdir. Hepinize 
sağlıklı, mutlu, neşeli bir 
hafta dilerim. @velivu-
raluslu 

Doğru Parti İl Başkanı 
Cahit Karaöz ziyarette 
yaptığı açıklamada; 
“Doğru Parti Muğla 
İl Başkanlığı olarak 
İlçelerimizde 
teşkilatlanma 
çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Bu 
kapsamda bugün 
Köyceğiz ve Ortaca 
ilçelerimizi ziyaret 
ederek görüşmelerde 
bulunduk. En kısa 
zamanda buralarda 
da teşkilatlanma 
çalışmalarımızı 
tamamlayarak ilçe 

kongrelerimizi 
yapacağız. Doğru Parti 
olarak Genel Başkanımız 
Rıfat Serdaroğlu 
önderliğinde tüm yurtta 
teşkilatlanma çalışmaları 
yapıyoruz. Bu güne 
kadar 47 il merkezinde 
ve ilçelerinde 
teşkilatlanmamızı 
tamamladık. Doğru Parti 
olarak amacımız merkez 
sağ seçmeni partimizin 
çatısı altında toplamaktır. 
Çünkü ülkemizin merkez 
sağ bir partiye kuvvetle 
ihtiyacı vardır ve bu 
boşluğu da Doğru Parti 

olarak biz dolduracağız. 
çalışmamız gerektiğini 
memleketimizin en 
ücra köşesindeki 
vatandaşımızın elini 
sıkarak onun oyuna 
talip olabileceğimizi 
biliyoruz ve bu şekilde 
çalışmalarımızı 
yurdumuzun 
dört köşesinde 
sürdürüyoruz. Buradan 
da bölgemizdeki 
vatandaşlarımızı Doğru 
Parti çatısı altında 
toplanmaya davet 
ediyorum” dedi. 
- Berkay Göcekli

Doğru Parti’den Gazetemize Ziyaret
Muğla Doğru Parti İl Başkanı Cahit Karaöz beraberinde, İnsan Hakları 
ve Parti İçi Koordinasyondan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ata 
Yıkar ile birlikte Güneyege Haber gazetesini ziyaret etti.

Dalaman TİGEM 2 bin 
200 ton limonu ihale ile 
satışa sundu. 
Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) 
Dalaman’da 2 bin 200 
ton limonu ihale ile 
satışa çıkardı. 7 Eylül’de 
yapılan limon ihalesine 
katılan olmadı. 
Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’nde 2021 
yılı üretimi tahmini 2 
bin 200 ton interdonato 
Limon partiler halinde 
dalında tofur olarak 
açık artırma yoluyla 
satışa sunuldu. 7 Eylül 
2021 Salı saat 14.00’de 
işletmenin ihale 
salonunda yapılması 
planlanan ihaleye katılan 
olmadı.  İhalenin 14 
Eylül 2020 Salı aynı yer 
ve saatte tekrarlanacağı 
bildirildi. 19 parsel 

olarak satışı yapılacak 
iterdonato cinsi limon 
için 3 lira 75 kuruş 
muhammen bedel 
belirlenmişti.
Bölgedeki limon 
üreticisinin yakından 
takip ettiği ihaledeki 
fiyatlar piyasada 
limonun ortalama kaç 
liradan satılacağına 
ışık tutuyordu. Bölgede 
yaklaşık 20 bin dekarlık 
alanda limon üretimi 
yapıldığını belirten 
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
Ortaca’nın narenciye 
üretimindeki önemine 
değindi. Limon 
üreticisinin özellikle son 
yıllarda önemli sıkıntılar 
yaşadığını dile getiren 
Çöllü, satışta ihracatın 
önemine dikkat çekti. 
- Cihat Cura

Limona rağbet yok
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