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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
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* * *  * *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

İŞYERİNDE MOB-
BİNG’E MARUZ 
KALDIĞINIZI MI 

DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 
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Seralar ve narenciye 
bahçeleri su altında kaldı

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de bazı 
tarım arazileri, narenciye bahçeleri 
ve seralar suyla doldu. Ortaca Ziraat 
Odası Başkanı Salim Çöllü, su basan 
narenciye bahçesi ve seralarda 
incelemelerde bulundu.
Ortaca’da seralar ve 
narenciye bahçelerini su 
bastı. Seralarını su 
basan üreticiler, 
ürünlerini kurtarma 
ümidiyle 
kendi imkanlarıyla 
yağmur sularını 
tahliye etmeye başladı.  
Ekşiliyurt Mahallesinde 
seralarını su basan 
üreticiler küreklerle suyu 
tahliye etti. Ekşiliyurt 
Mahallesinde çok 
sayıda seranın su altında 
kaldığını söyleyen 
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 

“Çiftçimiz ekonomik 
şartlar nedeni ile zor 
durumda idi şimdi de 
hava şartlar nedeni 
ile meydana gelen su 
baskınlarından dolayı 
çok daha zor durumda 
kaldı. Gübre, ilaç, 
mazot ve fidan gibi girdi 
maliyetleri yükselen 
çiftçiyi maalesef doğal 
afette vurdu. Artık 
çiftçi üretemez hale 
geldi. Bu şartlar altında 
çiftçilerimiz üretimi 
zor yapar. Çok üzgünüz. 
Allah beterinden 
saklasın.” dedi. -3

Keçi Projesi hayatını değiştirdi
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Kıl 
Keçisi Destekleme 
projesinden 
yararlanan ve 3 
keçiyle üretime 
başlayan üniversite 
mezunu Cansu Biçer, 
1 yılda keçi sayısını 
20’ye çıkararak 
kendisine yeni bir iş 
alanı yarattı. Biçer, 
“Bu proje sayesinde 
hayatımda güzel bir 
kapı aralandı” dedi.

İlk olarak Menteşe’de 
başlatılan projede 
2020 yılında Ortaca, 
Dalaman, Kavaklıdere, 
2021 yılında ise 
Fethiye, Köyceğiz, Ula, 
Marmaris ve Datça’da 
gerçekleştirildi. -4

Üreticiye 
destek 

Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından 
“Hayvancılığı Geliştirme 
Projesi” kapsamında 
Ortaca ve Seydikemer’de 
toplamda 327 üreticiye, 
14 ton arı yemi, 7 bine 
yakın zeytin fidanı ve 
20 tona yakın gübre 
dağıtımı yapıldı. -5

Ortaca 
Belediyesine 

yeni araç
Ortaca Belediyesine 
arazöz hibe edildi. -5

Tezcan: “Halkımıza geçmiş olsun”

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
yağışlı hava nedeni 
ile seralarını su basan 
üreticiye geçmiş 
olsun dileklerini 
iletti. Tezcan, yaptığı 

açıklamada; “Yaklaşık 
1 haftadır bölgemizde 
devam eden yağışlar 
başta üreticilerimiz 
olmak üzere birçok 
kesimi olumsuz yönde 
etkiledi. -4

16 bin 
kilometre 
yol gitti

6 milyon kişinin izlediği 
kaplumbağa Tuba 
Hırvatistan’a ulaştı. 
Dünya literatüründe bir 
ilk olan Tuba, 16 bin 
kilometre yol gitti. -4
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İş hayatı her zaman 
kolay şekilde ilerlem-
iyor; bazen çalışanlar 
arasında veya çalışanlar 
ile işveren arasın-
da çeşitli sebeplerle 
gerginlik yaşanabiliyor. 
Bu gerginliklerin de-
vam etmesi halinde ise 
işyerinde huzursuzluk 
artmaya başlıyor. Artan 
huzursuzlukla birlikte; 
çalışanların işyerinden 
duyduğu memnuniyet 
gitgide azalıyor ve daha 
fazla dayanamayacağını 
hisseden çalışan istifaya 
yöneliyor. Bilindiği 
üzere, kural olarak 
istifa eden işçinin 
kıdem tazminatı talep 
hakkı bulunmamak-
tadır. Ancak mobbing 
(psikolojik taciz) 
nedeniyle işyerinden 
ayrılmak durumunda 
kalan işçinin tazmi-
nat talep etme hakkı 
saklıdır. Çalışanların 
çoğu, iş hayatının bir 
döneminde mobbinge 
maruz kaldığını düşün-
müş olabilir. Ancak bu 
kavram yaygın şekilde 
hatalı kullanılmak-
tadır. Oysaki işyerinde 
uğranılan her haksızlığı, 
yaşanan her gergin-
liği mobbing olarak 
değerlendirmemek 
gerekir. Bu kapsamda 
öncelikle, mobbingin 
tanımı ve kapsamı 
netleştirilmelidir. 
Yargıtay kararlarına 
göre mobbing yani psi-
kolojik taciz, işçilerin 
birbirine sistematik 
olarak düşmanlık besle-
mesi, kasten güçlük 
çıkarması, eziyet etmesi 
veya bu eylemlerin işçi-
nin başta işveren olmak 
üzere amirleri tarafın-
dan gerçekleştirilmesi 
olarak tanımlanmıştır. 
Mobbingi; stres, tüken-
mişlik sendromu, işyeri 
kabalığı, iş tatminsizliği 
gibi olgulardan ayıran 
husus ise belli kişinin 
belli bir amaca yönelik 
olarak hedef alınması, 
yapılan haksızlığın 
sürekli, sistematik ve 
sık oluşudur. Dolayısıy-
la süreklilik göstermey-
en, belli aralıklarla sık 

sık tekrarlanmayan, 
haksız, kaba, nezaketsiz 
veya etik dışı davranış 
mobbing olarak ni-
telendirilemeyecektir.
Mobbing unsurlarının 
en kapsamlı şekilde 
izah edildiği kararlar-
dan biri de Yargıtay 
22. Hukuk Dairesi’nin 
2016/24622 E. sayılı 
kararıdır. Bu karar-
da “…Aynı ortamda 
bulunan veya aynı 
organizasyona bağlı 
olan bir veya birden 
fazla kimsenin, bir 
kişiye belli bir amaçla, 
sistematik bir şekilde, 
yılgınlık, korku, tedir-
ginlik, endişe, bunalım, 
bıkkınlık, sıkıntı veya 
kaygı oluşturacak söz, 
tutum veya davranışlar-
la psikolojik ve duy-
gusal baskı kurarak onu 
belli şekilde davran-
maya ya da davranma-
maya, ortak alandan 
uzaklaştırmaya, güçsü-
zleştirmeye, değersi-
zleştirmeye, aşağılama-
ya, küçük düşürmeye 
veya pasifize etmeye 
yönelik çabalarına 
mobbing denilir.” 
şeklinde ifade edilerek 
mobbing tanımı ve 
kapsamı belirtilmiştir. 
Yukarıdaki açıklam-
alar doğrultusunda, 
işyerinde yaşanan her 
haksızlığı -bu durum 
birden fazla yaşanmış 
olsa bile- mobbing 
olarak nitelendirmek 
her zaman mümkün 
olmayacaktır. Ancak 
yaşanan haksızlıkların 
sürekli, belli bir amaç 
kapsamında, karşısın-
dakini yok sayıp 
küçük düşürme, kişilik 
haklarını hiçe sayarak 
pasifize etme gayesiyle 
gerçekleşmesi halinde 
mobbingin şartlarının 
oluştuğu söylenebilir. 
Bu bakımdan, mob-
binge dayanarak talepte 
bulunacak çalışanların, 
olayları ve delilleri 
sağlıklı bir değer-
lendirmeden geçirerek 
haklarını aramaları 
menfaatlerine olacaktır.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

İŞYERİNDE MOBBİNG’E 
MARUZ KALDIĞINIZI MI 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

O HALDE BU YAZIYI OKU-
MANIZDA FAYDA VAR.

Muğla’da 4 günden 
bu yana devam eden 
yağış hayatı olumsuz 
etkiledi. Dalyan Kanalı 
ve Köyceğiz Gölü’nün 
su seviyesi yükseldi. Göl 
taşarak Köyceğiz Atatürk 
Kordonunu sular altında 
bıraktı. 
Ortaca’da seralar ve 
narenciye bahçelerini su 
bastı. Seralarını su basan 
üreticiler, ürünlerini 
kurtarma ümidiyle kendi 
imkanlarıyla yağmur 

sularını tahliye etmeye 
başladı.  Ekşiliyurt 
Mahallesinde seralarını 
su basan üreticiler 
küreklerle suyu tahliye 
etti. Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
su basan narenciye 
bahçesi ve seralarda 
incelemelerde bulundu. 
Ekşiliyurt Mahallesinde 
çok sayıda seranın 
su altında kaldığını 
söyleyen Ortaca Ziraat 
Odası Başkanı Salim 

Çöllü, “Çiftçimiz 
ekonomik şartlar nedeni 
ile zor durumda idi şimdi 
de hava şartlar nedeni 
ile meydana gelen su 
baskınlarından dolayı 
çok daha zor durumda 
kaldı. Gübre, ilaç, mazot 
ve fidan gibi girdi 
maliyetleri yükselen 
çiftçiyi maalesef doğal 
afette vurdu. Artık 
çiftçi üretemez hale 
geldi. Bu şartlar altında 
çiftçilerimiz üretimi zor 

yapar. Çok üzgünüz. 
Allah beterinden 
saklasın.” dedi.
Ekşiliyurt Mahallesinde 
7 dönüm alanda domates 
üretimi yapan Mehmet 
Çalışkan, serasının 
tamamen su altında 
kaldığını belirtti. 
Çalışkan, “Devam eden 
yağmurlar nedeni ile çok 
büyük hasar meydana 
geldi. Domatesi 40 gün 
önce diktim. Allahtan 
ipi almışım, yoksa 

hepsi yerle bir olurdu. 
Zararımızı su çekilince 
göreceğiz. Şuan içine 
girip çalışılacak 
durumda değil.” dedi. 5 
dönüm alanda domates 
üretimi yapan ve serası 
tamamen sular altında 
kalan Ramazan Güzel, 
“Zararım büyük. Sular 
çekilince ne olduğunu 
göreceğiz. Bu domatesler 
artık olmaz, suyun içinde 
ölür.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Seralar ve narenciye bahçeleri su altında kaldı
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de bazı tarım arazileri, narenciye bahçeleri ve seralar suyla doldu.

Dünya ve Türkiye’nin 
en önemli turizm 
merkezlerinden Muğla 
iklim krizi ile mücadele 
ediyor. Geçen yıl 
Temmuz ve Ağustos 
aylarında çıkan orman 
yangınlarında yaklaşık 
60 bin hektar orman 
ve arazi yangını 
sonrası kış aylarında 
da sağanak yağış ve 
dolu etkili oluyor. 
Muğla’da özellikle 
turizm kenti Marmaris’te 
yaz aylarında yaşanan 
orman yangınları 
sonrası kış mevsiminin 
ilk yağışlarında 
yanan sahalardan kent 
merkezine akan yağmur 
suları taşkınlara neden 

oldu. Ocak ayının ilk 
haftasında başlayan 
sağanak yağışlara 
Cumartesi gecesi 
başlayan ve fındık 
büyüklüğündeki dolu 
sonrası Marmarisliler 30 
yıl sonra yağan yoğun 
dolunun şokunu yaşadı.
  Muğla bölesinde yüksek 
sıcaklık, düşük nem, 
orman yangınları ve kış 
aylarında da taşkınların 
yaşandığını belirten 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Ceyhun 
Özçelik, ekstrem olaylara 
hazırlıklı olunması 
gerektiğini açıkladı.
  Doç. Dr. Özçelik, 

“Ülkemiz iklim 
değişikli ile mücadele 
etmeye devam ediyor. 
Bulunduğumuz bu bölge 
de iklim değişikliğinden 
en fazla etkilenen 
bölgelerin başında 
yer almakta. Yağış 
sıcaklık, nem gibi 
hidrolojik parametrelerin 
maksimum ve 
minimum değerlerinde 
artışlar veya azalışlar 
yaşanacağını daha 
önce belirtmiştim. Yani 
ekstrem olaylarla daha 
sık karşılaşacağımızı 
ifade etmiştik. Bu 
bağlamda yaz aylarında 
öncelikle yüksek 
sıcaklık, sonrasında 
düşük nem, daha sonra 

orman yangınları ve 
sonrasında da taşkınlar 
yaşandı bu bölgede. Bu 
etkiler sonucu bölgemiz 
iklim değişikliğini sıkça 
çekmeye başladı. Bugün 
geldiğimiz noktada 
da yağmur ve dolu ile 
birleşik sağanak 200 
mm yüksekliğinde 
Marmaris’i vurduğunu 
söyleyebiliriz. Bu etkiler 
sonucunda özellikle 
üst havzalardan gelen 
yağışların kentsel 
alanlarda hızlı bir 
şekilde gelmesiyle 
taşkınlara sebebiyet 
verdi. Bazı bölgelerde 
su baskınlarına yol açtı. 
Bu etkileri ortadan 
kaldırabilmek için bizim 

bir bütünleşik bir bakış 
açısı sergilememiz 
lazım. Özellikle üst 
havzalarda orman 
yangını olan bölgelerde 
bu bölgelerin bir an önce 
bu etkileri azaltacak 
önlemler alınması, 
kentsel alanlarda ise 
kentsel altyapımızı 
iyileştirmemiz gerekiyor. 
Aksi halde gerek kentsel 
alanlardaki taşkınlar, 
gerekse denizlerde 
hemen hemen bütün 
üst havzalardan gelen 
rüsubatlar dolmaya ve 
kirletmeye başlıyor. 
Bu etkileri ortadan 
kaldıracak önlemlerin 
alınması gerekir” dedi.
- İHA

Su taşkınları ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor 
Küresel iklim değişikliğinin yaz ve kış aylarında etkisini arttırmasını en fazla hisseden Muğla’yı yaz aylarında orman 
yangınları, kış aylarında ise sağanak yağış, su taşkınları ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor  

Dönem dönem hepimiz-
in canı tatlı isteyebilir.
Belki kan şekerimiz 
düşmüştür belki çok 
mutsuzuzdur..Daha 
birçok sayabileceğimiz 
nedenlerle tatlı yemeye 
yönelebiliriz.Bu tatlı 
krizinin önüne geçebil-
meniz için  size birkaç 
öneride bulunmak 
istiyorum:
•Öğün atlamamaya 
çalışın. Güne mutlaka 
sağlıklı ve dengeli bir 
kahvaltıyla başlayın. 
Aralara minik ara öğün-
ler koyarak ana öğün-
lerle birlikte 5-6 öğün 
beslenmeye çalışın.

Çünkü uzun süre aç 
kalmanız tatlı isteğinizi 
arttırabilir.
•Glisemik indeksi yük-
sek olan karbonhidratlar 
yerine glisemik indeksi 
düşük olan karbonhidrat-
ları tüketin.Mesela pir-
inç yerine bulgur,beyaz 
ekmek yerine tam tahıllı 
ekmek tüketebilirsiniz.
Böylece hem kan 
şekeriniz daha dengeli 
olur hem de aldığınız lif 
oranı artar.
•Özellikle aç olduğunuz-
da meyveleri tek başına 
tüketmemeye çalışın.
Yanında süt,kefir ya 
da yoğurt gibi pro-

tein kaynakları ya da 
badem,ceviz,fındık 
gibi yağlı tohumlarla 
tüketin.Bu şekilde şeker 
dalgalanmalarının önüne 
geçerek tatlı isteğinizi 
azaltabilirsiniz.
•Eğer canınız çok tatlı 
çekerse haftada 1-2 defa 
bitter çikolata ya da şer-
betli tatlılar yerine sütlü 
tatlı tüketebilirsiniz.
Bu şekilde daha masum 
bir kaçamak yapmış 
olursunuz.
•Beslenmenize kuru 
meyveler ya da taze 
meyveler eklemek tatlı 
isteğinizi bastırabilir.
Fakat porsiyona dikkat 
etmelisiniz.Örneğin;1 
fincan türk kahvesinin 
yanında 1 adet hurma 
ya da 3 adet kuru kayısı 
tüketerek tatlı isteğinizle 
baş edebilirsiniz.

•Gün boyu canınız 
tekrar tekrar tatlı çeki-
yorsa başka bir yöne 
yoğunlaşmaya çalışın.
Örneğin;çıkıp açık hava-
da bir yürüyüş yapabil-
irisiniz.Bu size çok iyi 
gelecek..
•Tarçının kan şekerini 
dengeleyici etkisi vardır.
Tarçını beslenmenize 
ekleyerek tatlı isteğinizi 
azaltabilirsiniz. Örneğin; 
ara öğünlerinizde 
yoğurdunuzun içine toz 
tarçın ilave edebilirsiniz 
ya da demlediğiniz yeşil 
çayın içine çubuk tarçın 
koyabilirsiniz.
•Yetersiz su tüketiminiz 
de tatlı isteğinizi artıra-
caktır .Bu yüzden düzen-
li olarak en az 2.5 litre 
su tüketmeye çalışın.
•Düzenli olarak uyu-
maya çalışın. Düzensiz 

uyku stres hormonlarının 
artmasına ve salınan 
insülinin düzenli olarak 
kullanılmamasına yol 
açar. Bu yüzden her 
gün en az 7 saat düzenli 
uyumaya çalışın.
Bütün yolları denediniz 
ve tatlı isteğinizi bastıra-
madınız mı?O zaman 
mutlaka bir uzmandan 
yardım alın. Bu duru-
mun sebebini saptayıp 
onu göre çözüm yoluna 
gitmelisiniz.
FİT PUDİNG
İyice olgunlaşmamış 
çeyrek avokadoyu ezin. 
İçine 1 küçük boy muz 
ezin. Kakao ve tarçın ek-
leyin. Buzdolabında 1-2 
saat beklettikten sonra 
tatlı isteğinizi bastırmak 
için bu tarifi ara öğünde 
tercih edebilirsiniz.
Sağlıkla kalın..

TATLI KRİZİYLE 
BAŞ ETMENİN YOLLARI

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Telefonlar yüzünden 
doğal olmayan ve 
zararlı bir pozisyonda 
günlük ortalama dört 
saat geçirebiliyoruz.
Telefon kullanımında 
sürekli eğik pozisyon-
da durmak omurgaya 
ciddi zararlar verebili-
yor.Çenemizin göğüs 
kısmına düşecek şekil-
de eğik olarak telefona 
bakmak akciğer ve 
diğer organları et-
kileyen belirli bir yükü 
omurgaya yüklüyor.
Telefona boynunuzu 
eğmek yerine gö-
zlerinizi alçaltarak 
bakma veya telefonu 
aşağıda tutmak yerine 
yüz hizasında tutmak 

sğlığınız için daha 
iyidir. Kapı boşluğun-
da durup kollarınızı 
esnetin ve ayaklarınıza 
doğru eğilin.Bu hare-
ket,telefon kullanırken 
uzun bir süre aynı 
pozisyonda durmaktan 
sabitleşen kaslarınızı 
rahatlatır. Düzenli 
olarak kaslarınızı 
esneterek başınızı bir 
yandan diğer yana 
doğru hareket ettirin. 
Telefonunuzu her 
kullanışınızda,doğru 
postürde durmanın 
gelecekte birçok sağlık 
problemini engelleye-
ceğini unutmayın!
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

TELEFON KULLANIMI VE 
POSTÜR

ZAYİ
İş yerime ait 832701-832751 numaralar arası Yolcu 

Taşıma Fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Ulkiye Durna - Tc. No: 27314327616

Zayi 
Geçici Koruma Kimlik Belgem kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.  
Asef Ahmed  - Yabancı kimlik no: 99179138782

Zayi 
Geçici Koruma Kimlik Belgem kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.  Abdulkerim Ahmed - 
Yabancı kimlik no: 99066634700

Zayi
İş yerime ait BEKO 300TR marka model SN-
60325003-AT0000113752 seri nolu yazar kasa 

ruhsatı, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 
ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Vergi No: 8760635885 - Vergi Dairesi: Ortaca - 
Çağatay Türk  

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/01/2022

Basın: 1533647Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/619 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1.İhale Tarihi : 15/02/2022 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
2.İhale Tarihi : 09/03/2022 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
İhale Yeri : Anıl Otopark Yediemin Deposu, Yerbelen mahallesi,  962 sokak no :1 
                            Ortaca / MUĞLA 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 30.000,00 1 %8  1 Adet Halı Milas Halısı (Tahmini 80 yıllık)
2 20.000,00 1 %8  1 Adet Halı Konya Halı (Tahmini 60 yıllık)
3 30.000,00 1 %8  1 Adet Halı Konya Halı (Tahmini 57 Yıllık)
4 20.000,00 1 %8  1 Adet 1 Konya Halı (Tahmini 60 Yıllık)
5 15.000,00 1 %8 1 Adet 1 Milas Halı (Tahmini 30 Yıllık)
6 30.000,00 1 %8 1 Adet Halı Konya Halı (Tahmini 80 Yıllık)
7 25.000,00 1 %8  1 Adet Halı Milas  Halı (Tahmini 60 Yıllık)
8 40.000,00 1 %8  1 Adet Halı Taşpınar Halı (Tahmini 100 Yıllık)
9 40.000,00 1 %8 1 Adet Halı Karapınar Tülü (Tahmini 80 Yıllık)
10 35.000,00 1 %8 1 Adet Halı Konya Kazak Tipi  (Tahmini 50 Yıllık)
11 80.000,00 1 %8 1 Adet Halı Adler Kazak Halı (Tahmini 250 Yıllık)
12 50.000,00 1 %8 1 Adet Halı Kazak  Halı (Tahmini 100 Yıllık)
13 40.000,00 1 %8  1 Adet Halı Kazak  Halı (Tahmini 80 Yıllık)
14 50.000,00 1 %8 1 Adet Halı Kırşehir Halı (Tahmini 80 Yıllık)
15 100.000,00 1 %8 1 Adet Halı Kayseri Bünyan Halı (Tahmini 120 Yıllık)
16 60.000,00 1 %8  1 Adet Halı Afgan  Halı ( Tahmini 120 Yıllık )

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

11 ayrı suçtan 
aranıyordu, 

JASAT yakaladı

11 ayrı suç işledikten 
sonra firar eden şüpheli 
JASAT timlerinin 
operasyonu ile 
Dalaman’da saklandığı 
konutta yakalandı.   
Fethiye İlçe Jandarma 
Komutanlığı tarafından 
yapılan istihbari 
çalışmalar sonucu, 
hakkında 11 ayrı 
suçtan aranan şüpheli 
S.B.Y.’nin Dalaman 
Gürköy Mahallesinde 
olduğu tespit edildi. 
Şüphelinin bina içinde 
muhafaza altına 
alınmış eşya hakkında 
hırsızlık, güveni kötüye 
kullanma, hırsızlık, 
şantaj, özel belgede 
sahtecilik, hükümlü ve 
tutuklunun kaçması, 
mala zarar verme, işyeri 
dokunulmazlığını ihlal 
etme gibi suçlardan 
araması bulunduğu 
açıklandı.   Şüpheli 
S.B.Y. Dalaman İlçesi 
Gürköy Mahallesinde 
ormanlık alanda 
saklandığı baraka 
tarzı evde yapılan 
operasyon ile yakalandı. 
S.B.Y. isimli şüpheli 
tamamlanan adli 
işlemlerin ardından 
çıkarıldığı Cumhuriyet 
Savcılığınca 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - İHA

Sultaniye Kaplıcası su altında kaldı
İlçede tarım arazileri ve 
narenciye bahçelerinin 
yanı sıra çok sayıda 
serada su altında kaldı. 
Köyceğiz’de yağış 
nedeniyle Köyceğiz 
Gölü’nün su seviyesi 
yükseldi. lçeye adını 
veren Köyceğiz 

Gölü’nün güneybatı 
kıyısında bulunan 
ve mineral değerleri 
açısından Türkiye’nin 
nadir kaplıcalarından 
biri olduğu belirtilen 
Sultaniye Kaplıcaları, 
gölün taşması ile 
su altında kaldı. 

Kaplıcalarda bulunan 
belediye tesisleri 
ve çamur banyosu 
suyla kaplandı. İlçe 
merkezinde de Köyceğiz 
Gölü’nün yağışlarla 
beraber taşmasıyla, göl 
kenarında bulunan bazı 
işletmelerin eşyaları 

sular altında kaldı. 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan 
taşkınları yerinde 
inceledi. Köyceğiz 
Belediyesi ekiplerinin 
bölgede çalışmalara 
devam ettiği öğrenildi. 
- Berkay Göcekli

Köyceğiz’de yerli ve 
yabancı turistlerin 
gözdesi Sultaniye 
Kaplıcaları ve çamur 
banyoları su altında kaldı. 

ZAYİ
İş yerimize ait A1 51-250 numaralar arası 4 cilt 

yolcu taşıma bileti kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
İbrahim Kılınç otobüs işletmesi 

Ortaca Mal Md. Tc. No: 60814210934
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri   : Muğla İl, Ortaca İlçe, 445 Ada, 2 Parsel, DİKMEKAVAK Mahalle/Köy,   
       Dikmekavak Mevkii, Muğla ili Ortaca ilçesi Dikmekavak mahallesinde 
     bulunan taşınmaz üzerinde muhtelif mevye ağaçları bulunmakta olup 
     toprak yapısı killi tınlı ve %0,5 ile 1 civarında düze yakın eğime sahiptir.   
     Sulama imkanı olup drenaj sonuru yoktur. Parselin % 80 kısmı tarıma 
     elverişli boş vaziyettedir. Yol su elektrik sonuru yoktur.
Adresi   : Muğla İli Ortaca İlçesi Dikmekavak Mahallesi Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 3.975,23 m2 
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/100 ölçekli imar planı dışında 1/25.000 ölçekli çevre düzeni  
     planında tarım alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti   : 361.270,70 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : HTİYATİ TEDBİR: ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2020/206  
     ESAS SAYILI DOSYASINDAN ( TAPU İPTALİ VE TESCİL )
1. Satış Günü   : 17/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 16/03/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/27 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.06/01/2022

Basın: 1533642Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/27 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından 
“Hayvancılığı Geliştirme 
Projesi” kapsamında 
Ortaca ve Seydikemer’de 
toplamda 327 üreticiye, 
14 ton arı yemi, 7 bine 
yakın zeytin fidanı 
ve 20 tona yakın gübre 
dağıtımı yapıldı. Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından 
“Hayvancılığı Geliştirme 
Projesi” kapsamında 
Arı Kayıt Sistemine 
(AKS) kayıtlı Ortaca ve 
Seydikemer’de toplamda 
327 üreticiye. Toplamda 
14 ton arı yemi, 7 bine 
yakın zeytin fidanı ve 

20 tona yakın gübre 
dağıtımı yapıldı.
  Ortaca’da 188 arıcıya 
törenle 14 ton arı yemi 
dağıtıldı. Törene 
İl Müdürü Barış Saylak, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları 
Fedai Kılıç, Ferruh 
Atabey, İl Müdürü 
Yardımcısı Erizan 
Yılmaz, İlçe Müdürü 
Okan Bilgiç, Tariş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Metin, 
MHP İlçe Başkanı Kaan 
Çakır, Arı Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Veli 

Türk, Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
Esnaf ve Kefaret Odası 
Başkanı Hüsamettin 
Karaşahin, Şoförler 
Odası Başkanı Halil 
Erpek ile arıcılar katıldı. 
Seydikemer’de ise 139 
üreticiye 7 bine yakın 
zeytin fidanı ile 20 ton 
kadar gübre dağıtıldı. 
Törene İl Müdür 
Yardımcısı 
Enver Aydın, İlçe 
Müdürü Engin Maraşlı, 
Fethiye-Seydikemer 
Süt Üreticiler Birliği 
Başkanı Turgut Tokmak 
ile üreticiler katıldı.
- İHA

Ortaca’da üreticiye destek  
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Hayvancılığı 
Geliştirme Projesi” kapsamında Ortaca ve Seydikemer’de toplamda 
327 üreticiye, 14 ton arı yemi, 7 bine yakın zeytin fidanı ve 20 tona 
yakın gübre dağıtımı yapıldı.  

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir güzel 
bir sürprizle karşılaştı. 
Ortaca Belediyesi 
çalışanları Başkan 
Uzundemir’i ‘Kimseyi 
Görmedim Ben Senden 
Daha Güzel’ şarkısını 
hep birlikte söyleyerek 

karşıladı. Ortaca 
Belediyesi çalışanları 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’e güzel 
bir sürpriz hazırladılar. 
Belediye çalışanları 
Başkan Uzundemir’e 
“Kimseyi Görmedim 
Ben Senden Daha Güzel” 

şarkısını hep birlikte 
söyledi. Oldukça duygulu 
anlar yaşayan Başkan 
Uzundemir yaptığı 
konuşmada; “Sevgili 
mesai arkadaşlarım 
hep birlikte böyle 
bir organizasyon 
düzenlediğiniz için 

hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Çok duygulandım. 
Hepinizden Allah razı 
olsun. Bir abiniz, bir 
kardeşiniz olarak hep 
birlikte bir çalışmanın 
içerisindeyiz. Bu vesile 
ile hepinizin yeni yılını 

en içten dileklerimle 
kutluyorum. İlk  defa 
hep birlikte bir aile 
olduğumuzu görüyorum. 
İnşallah bundan sonra 
yapacağımız hizmetleri 
en iyi şekilde yapmaya 
devam ederiz” dedi.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir’e belediye personelinden sürpriz
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir güzel bir sürprizle karşılaştı. Ortaca Belediyesi çalışanları Başkan 
Uzundemir’i ‘Kimseyi Görmedim Ben Senden Daha Güzel’ şarkısını hep birlikte söyleyerek karşıladı.

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in 
girişimleri ile, 
çevre kirliliğinin 
giderilmesi ve 
belediye hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 
1 adet arazöz aracı 
hibe olarak belediyeye 
kazandırıldı. 
Belediyeden yapılan 
açıklamada; “Arazöz 
aracının belediyemize 
hibe olarak 
kazandırılmasındaki 
destek ve katkılarından 
dolayı Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’a, Ak Parti 
Muğla Milletvekillerimiz 

Sayın Yelda Erol Gökcan 
ve Sayın Mehmet Yavuz 
Demir’e, MHP Muğla 
İl Başkanımız Sayın 
Mehmet Korkmaz’a, 
Ak Parti Muğla İl 
Başkanımız Sayın 
Kadem Mete’ye, MHP 
Ortaca İlçe Başkanı 
Sayın Kaan Çakır’a, Ak 
Parti Ortaca İlçe Başkanı 
Sayın Hakan Fevzi 
İlhan’a, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Muğla İl Müdürü Sayın 
Ömür Özdil’e teşekkür 
ederiz. Yeni arazöz 
aracımızın ilçemize 
hayırlı olmasını temenni 
ederiz.” denildi. 
- Cihat Cura

Ortaca Belediyesine 
araç kazandırıldı
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Devlete ve millete ihanet et-
mek, milli ve manevi değerleri 
hor görmek, aşağılamak güya 
kanunlarımıza göre suç. Ceza 
alan veya ceza almaktan KOR-
KAN VAR MI..?   Görüyor 
musunuz..?
GELİŞMİŞ diye nitelendird-
iğimiz  BATILI  DEVLETLER 
de ülkemizde yaptıkları cüret-
karlığın milyonda birini yap-
amazlar. Çünkü orada DEV-
LET VAR. BU İHANETLERİ 
YAPTIRMAZ…Türk milli ve 
manevi değerlerini aşağılayan-
lar kimlerdir..?
Atatürk’e, milli değerlere, 
manevi değerlere bir çok par-
tiden milletvekilleri saygısızca 
beyanatlar vermediler mi..?  
SİYASİ HAYATLARI BİTTİ 
Mİ..?
Bir çok bürokrat Türk adından 
rahatsızlığını, Atatürk’e 
düşmanlığını ortaya koy-
madı mı..?  PKK ve FETÖ 
ELEBAŞI ile yan yana 
gelenler, APO ve FETÖ ile 
FOTOĞRAF VERENLER  
görevden alındı mı..?
Sanatçı, gazeteci veya medya 
ünlülerinden bir çok kişi mille-
tin milli ve manevi değerlerine 
saldırmadı mı..? Hangisi ceza 
aldı..?   Türklerin , Ermeniler 
ile karşı karşıya kaldığı du-
rumlarda açık açık ERMEN-
İSTANI DESTEKLEDİĞİNİ 
SÖYLEYEN SANATÇILAR 
OLMADI MI..?  Sanat veya 
medyada ki meslek hayatları 
mı bitti..? Tam tersine ödüllen-
dirilir gibi önemli projelerde 
bu isimlere yer verilmedi 
mi..?Siyasetinden bürokrasiye, 
iş dünyasından sanat ,spor 
ve basın dünyasına bir çok 
alanda TÜRK KÜLTÜRÜ ve 
TÜRK MEDENİYETİNE AİT 
DEĞERLER  HORLANMA-
DI MI..?  
Yurt dışından döviz bazın-
da kredi çekip, Türkiye’yi 
borçlandıran ama çektikleri 
krediyi Türkiye’ye getirmeyen 
iş insanları, başka ülkelerden 
vatandaşlık alıp, Türkiye’de ki 
mal varlıklarını nakite çevirip, 
yurt dışına transfer edenler 

BELLİ DEĞİL Mİ..?  Doların 
DÜŞMEYE BAŞLADIĞI 
GÜN  milyarlarca dolar alarak 
DOLARIN DÜŞMESİNİ 
ENGELLEYENLER  BELLİ 
DEĞİL Mİ..?   Türkiye de 
MARKETLER ZİNCİRİNİ 
elinde tutan ve dolar yükseliy-
or diye zam üstüne zam yapan 
ama dolar düşünce ZAM-
LARI GERİ ÇEKMEYEN ve 
Türkiye de HALKA ZULÜM 
YAPAN, halkın rızkına göz 
koyan AİLELER BELLİ 
DEĞİL Mİ..?  FETÖ ve PKK 
ELEBAŞLARI İLE yan yana 
gelip, fotoğraflar çektiren ve 
hala ÖNEMLİ MEVKİLER 
DE görev yapmaya devam 
edenler belli değil mi..?   
YURT DIŞI BAĞLANTILI 
YAPILAR vakıf, dernek, 
sivil toplum örgütlerinde üye 
olanlar BELLİ DEĞİL Mİ..? 
HEPSİ ORTADA ve BİLİNİ-
YOR..  Caydırıcı bir yaptırım 
olmayınca da CESARET 
BULUP, BİLDİKLERİNİ 
OKUMAYA DEVAM EDİY-
ORLAR.. Kimisi sırtını yurt 
dışı yapılara dayamış, kimisi 
siyasete, kimisi de cemaatlere 
mutlu mesut devam ediyor-
lar…Bu işin sağı, solu yok . 
Her partinin içine sızmışlar. 
Her grubun ve zümrenin 
içinde varlar… MEMLEKE-
TİN KAYMAĞINI YEMEYE 
DEVAM EDİYORLAR..
DEVLETİMİZ  acilen bu 
konuyu çözmelidir. DIŞ 
SALDIRILARA direnebil-
menin yolu İÇ MESELELERİ 
çözüp, BİRLİĞİ SAĞLA-
MAKTAN GEÇER… BEKA 
MESELESİDİR…
Hainlerin pişkin suratlarını 
görmeye artık TAHAM-
MÜLÜMÜZ KALMA-
DI.  Devlet ,MİLLETİN 
SIRTINDA Kİ HANÇER-
LERİ  ÇIKARTIP, YARAYI 
PANSUMAN YAPSIN. Tek 
beklentimiz budur..  Önlemler 
alınıp, bu sorunlar çözülürse 
TÜRKİYE’NİN YARINLARI 
DAHA AYDINLIK OLA-
CAKTIR..

Sezgin Yıldırım
EN UCUZ ŞEY İHANET..

Türkiye’de hayat  şartları çok 
pahalı ama İHANET ÇOK UCUZ. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 2019 
yılında üretime ve 
kadın üreticilere 
destek olmak için 2019 
yılında Kıl Keçisi 
Destekleme projesini 
başlattı. Pilot bölge 
olarak Menteşe’de 40 
üreticiyle başlatılan 
proje 3 yılın sonunda 
9 ilçede 266 kadın 
üreticiye ulaşıldı. Her 
üreticiye 1 erkek 2 dişi 
olmak üzere bugüne 
kadar toplamda 798 kıl 
keçisi dağıtımı yapıldı.
İlk olarak Menteşe’de 
başlatılan projede 
2020 yılında Ortaca, 
Dalaman, Kavaklıdere, 
2021 yılında ise 
Fethiye, Köyceğiz, Ula, 
Marmaris ve Datça’da 
gerçekleştirildi.
2020 yılında Ortaca’da 
destekleme projesinden 
faydalanan 33 
yaşındaki Cansu Biçer, 
3 keçiyle başladığı 
üretim çalışmasında 
keçi sayısını 20’ye 
çıkararak kendine bir iş 
alanı yarattı. 
Üniversite mezunu 
olduğunu ve 
uzun zamandır iş 
bulamadığını belirten 
Cansu Biçer “Pandemi 
sürecinde gördüğümüz 
bir ilanla başladı bütün 
hikayemiz. Küçük 

bir bahçemiz vardı 
bu bahçede kendi 
halimizde çeşitli 
üretimler yapmaya 
çalışıyorduk. O 
sıralarda büyükşehir 
belediyesinin başlattığı 
keçi projesini duyduk 
ve hemen katılmak 
istedim. İlk başlarda 
yaparsın, yapamazsın 
gibi birçok yorumla 
karşılaştık ama şimdi 
geldiğimiz noktayla 
yapabileceğimizi 
gördük” ifadelerini 
kullandı.

“3 KEÇİYLE 
BAŞLADIM, ŞUAN 

20 KEÇİM VAR”
Büyükşehir 
Belediyesinin projesi 

kapsamında 3 keçi 
ile yola çıktığını 
anlatan Küçük, 1 yılda 
keçi sayısını 20’ye 
çıkardığını, ekonomik 
olarak da eve katkıda 
bulunduğunu dile 
getirdi. Cansu Biçer, 
“3 keçi ile başladım, 1 
yıl içinde sayıyı 20’ye 
ulaştırdım. İlk başlarda 
kendim de acaba bunu 
yapabilir miyim diye 
çekindim fakat bu 
süreçte büyükşehir 
belediyemizin 
veterinerleri bize çok 
yardımcı oldu. Bugün 
de yaptığımız kontrolde 
keçilerimin gebe 
olduğunu öğrendim. 
İnşallah baharda yeni 

yavrular alacağız. 
Artık bu benim için bir 
iş haline geldi. Süt ve 
peynir üreterek eve de 
katkıda bulunuyorum” 
dedi. 

“BAŞKAN GÜRÜN 
VE PERSONELİNE 
ÇOK TEŞEKKÜR 

EDERİM”
Projeyi başlatan 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün’e ve her 
türlü desteklerinden 
dolayı çalışanlarına 
teşekkür eden Biçer, 
imkânı olanların 
üretime yönelmesini 
tavsiye etti. Üretimin 
bu zamanda önemli 
olduğunu söyleyen 

Cansu Biçer, “Bu işi 
yaptıktan sonra şu anda 
dışarıda yapabileceğim 
herhangi bir iş bu 
yaptığım işin yerine 
beni tatmin etmez. 
Doğanın ve üretimin 
içine girince bunların 
kıymetini bir kez daha 
anladım ve kendimi 
buldum. Doğayla iç 
içe olmak, üretmek ve 
ürettiğinizin karşılığını 
almak çok güzel bir 
duygu. Sadece bu 
alanda değil, imkânı 
olan herkesi üretime 
yönelmesini tavsiye 
ederim. Bir karış da 
olsa toprağımıza sahip 
çıkalım” dedi.  
- Cihat Cura

Biçer, “Hayatımda Güzel Bir Kapı Aralandı”
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi Destekleme projesinden yararlanan ve 3 keçiyle üretime başlayan 
üniversite mezunu Cansu Biçer, 1 yılda keçi sayısını 20’ye çıkararak kendisine yeni bir iş alanı yarattı. Biçer, 
“Bu proje sayesinde hayatımda güzel bir kapı aralandı” dedi. 

Dalyan’da 2019 yılında 
İztuzu Plajı’nda bir 
caretta caretta türü 
deniz kaplumbağası 
yaralı olarak bulundu. 
Deniz Kaplumbağası 
Araştırma Kurtarma 
Rehabilitasyonu 
Merkezi’ne 
(DEKAMER) getirilen 
kaplumbağaya 
Tuba ismi verilerek 
tedavisine başlanıldı. 
25 ile 30 yaşlarında 
olduğu tahmin edilen 
dişi bir iribaş deniz 
kaplumbağası olan 
Tuba, tedavisinin 
ardından üzerine takip 
cihazı takılarak tekrar 
bulunduğu yerden 
28 Ağustos 2019’da 
doğal yaşam alanına 
bırakıldı. Yaklaşık 2 
sene boyunca izlenen 
Tuba, 3’üncü yılına 
girerken yaklaşık 16 
bin kilometre yol kat 
ederek, 6 milyondan 
fazla kişi tarafından 
izlendi. 
  DEKAMER Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Pamukkale Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yakup Kaska, 

Tuba’nın hikayesinden 
bahsederek, 2019 
yılında nasıl 
karşılaştıklarını anlattı. 
Prof. Dr. Kaska, “Tuba 
aslında Dalyan İztuzu 
kumsalına yuva yapan 
bir kaplumbağaydı. 
Ancak kabuğunun arka 
tarafında bir pervane 
kesiği yarası vardı. 
Biz rehabilitasyon 
merkezinde 
bunun tedavisini 
tamamladıktan 
sonra yine yuvasını 
yapmasına müsaade 
edelim dedik. Yuvasını 
yaptıktan sonra da 
bu acaba ne kadar 

tedavisi iyileşti ve 
kaplumbağa ne kadar 
doğal ortamına 
uyum sağlayacak 
düşüncesiyle bir uydu 
cihazı ile onu takip 
etme kararı aldık. 

Ağustos 2019 yılında 
biz kaplumbağayı cihaz 
takarak 28 Ağustos’ta 
denizlerimize 
gönderdik.” dedi.
“TUBA DÜNYA 
LİTERATÜRÜNE 
GİRMİŞ BİR 
KAPLUMBAĞA”
Tuba’nın ilginç bir 
özelliği sayesinde bu 
kadar uzun süredir 
takip edilebildiğini 
ve su yüzeyine çok az 
çıktığını belirten Prof. 
Dr. Kaska, “Tuba isimli 
kaplumbağamızın 
bir ilginç özelliği 
de normalde cihaz 
1 yıl civarında 
kaplumbağanın 
nerelere gittiğini 
bizlere bilgi verirken, 
pili çok ekonomik 
kullandığı için 
3’üncü yılında da 
hala kaplumbağadan 
sinyal alabiliyoruz. 
Gerçekten Tuba şu an 
bile dünya literatürüne 
girmiş bir kaplumbağa, 
çünkü 3’üncü yılına 
girdik. 3 yıldır takip 
edilen kaplumbağa 
sayısı çok az ve biz 
bu kaplumbağayı öyle 
zannediyoruz ki bu 

yaz İztuzu’na tekrar 
yuva yapmak için 
geldiğinde ikinci bir 
cihazla yenileyerek 1-2 
yıl, belki bir 3 yıl daha 
takip edebileceğiz. ” 
şeklinde konuştu.
“YAKLAŞIK 
OLARAK 16 BİN 
KİLOMETRE YOL 
KAT ETMİŞ”
Tuba ile birlikte 
toplamda 60 
kaplumbağadan 22 
tanesine uydu cihazı 
takıldığını ancak 
en uzun süreyi aşan 
kaplumbağanın Tuba 
olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Kaska, 
“Kaplumbağaların 
hayatının yüzde 
99’u sularda 
geçiyor, dolayısıyla 
suyun içinde yani 
denizlerimizde de 

nerelerde besleniyor, 
nerelerde kışlanıyor, 
nerelerde dolaşıyor 
ve besleniyor? Bunu 
anlayabilmek için 
onların arkasından 
yüzerek onları takip 
etmemiz mümkün 
değil. İşte bu teknoloji 
sayesinde cihazı 
yapıştırarak bunları 
anlamış oluyoruz. 
Hangi derinliklerde 
dolaşıyor, hangi su 
sıcaklıklarını tercih 
ediyor gibilerinden 
bilgi alıyoruz. Şu 
ana kadar toplamda 
60 civarındaki 
kaplumbağaya uydu 
cihazı taktık, 22 
tanesinden de şu an 
aktif olarak sinyali 
takip edebiliyoruz.” 
diye konuştu.
- İHA

Dünya literatüründe bir ilk olan Tuba, yaklaşık 16 bin kilometre yol gitti
Dalyan’da yarası tedavi edildikten sonra takip cihazı takılarak suya bırakılan deniz kaplumbağası Tuba, 6 
milyon kişinin izlediği yolculuğunda yaklaşık 16 bin kilometre yol kat ederek Hırvatistan sahillerine ulaştı.  

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, yağışlı 
hava nedeni ile seralarını 
su basan üreticiye geçmiş 
olsun dileklerini iletti. 
Tezcan, yaptığı açıklamada; 
“Yaklaşık 1 haftadır 
bölgemizde devam eden 
yağışlar başta üreticilerimiz 
olmak üzere birçok kesimi 
olumsuz yönde etkiledi. 
Yağışlardan etkilenen 
mahallelerimizdeki örtü 
altı yetiştiriciliği yapan 
üreticilerimize yaptığımız 
ziyaretlerde büyük ölçüde 
zararları olduğunu ifade 
ettiler. Vatandaşlarımız 
sazlıklarla dolu olan DSİ’nin 
sorumluluğundaki kanalların 
temizlenmesini, MUSKİ 
ve Ortaca Belediyesi’nin 
üzerine düşeni yapmasını 
talep ettiler. Bazı tarla 
sahiplerinin de tapulu 
alanlarında çalışmaya izin 
vermemesinden dolayı 
sıkıntılar da yaşandığını 
gözlemledik. Bizlere iletilen 

sorunları acilen ilgili 
yerlere ulaştırmakla birlikte 
çözümü konusunda da 
takiplerimizi sürdüreceğiz. 
Üreticilerimizin bir 
diğer önemli sorunu da 
ürünlerinin TARSİM 
sigortası kapsamında 
olmasına rağmen 
zararlarının çeşitli nedenlerle 
sigortadan karşılanmaması. 
Üreticilerimiz zararların 
doğal afet kapsamında 
değerlendirilmesini 
istiyorlar. Bu konuda 
da üreticimizin lehine 
düzenlemeler acilen 
yapılmalıdır. Başta 
üreticilerimiz olmak 
üzere yağışlardan 
olumsuz etkilenen tüm 
vatandaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.” dedi. - Bülten

Tezcan: “Halkımıza geçmiş olsun”
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