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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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Ortaca ve Dalaman halkı
ACIKLAMA BEKLIYOR
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
fabrikanın faaliyetlerinin 
durdurulması kararı 
alındı. Fabrikada 
yangının devam ettiği 
öğrenildi. Dalaman’da 
faaliyet gösteren kağıt 
fabrikasına ait atık 
alanında çıkan yangının 
ormanlık alana ve 
çevreye verdiği zararla 
ilgili olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca 
çok yönlü inceleme 
yapıldı. İşletmenin 
Çevre İzin ve Lisans 

Belgesi süresiz iptal 
edildi. 2872 Sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca 
faaliyetleri durdurulan 
işletme kapatıldı. İşletme 
hakkında 12 milyon 71 
bin 949 TL idari para 
cezası uygulandı. 
İki ilçedeki vatandaşlar 
yanan malzemenin ne 
olduğunu merak ediyor, 
çıkan dumanın sağlığa 
zararları konusunda, 
alınması gereken 
önlemler konusunda 
yetkililerden açıklama 
bekliyor. -7

Dalaman’daki kağıt fabrikasında 
başlayan yangın, Dalaman ve 
Ortaca’yı duman altında bıraktı. 

Özel bireylerin 
tasarımları ilgi görüyor
Ortaca Şehit Mehmet 
Kaya Halk Eğitimi 
Merkezi’nin “özel 

kursiyerleri” tarafından 
üretilen takılar ilgi 
görüyor. -2

Başkan Uzundemir; 
‘Yangının söndürülmesi 

için lojistik destek sağladık’
Dalaman’da bulunan 
Kağıt fabrikasında 
çıkan yangının 
etkilerinin hala devam 
ettiğini söyleyen Ortaca 

Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Yangın 
sonrası bölge ve çevre 
ilçeler yoğun duman 
altında kaldı.” dedi. -8

Değerli taşlar genç mühendisin 
ELINDE HAYAT BULUYOR
Dalyan’da Jeoloji Mühendisi İremnur Gökdal, el işçiliğine dayalı 
tasarımlarıyla değerli taşları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.
Dalyan Mahallesinde 
yaşayan 27 yaşındaki 
Jeoloji Mühendisi 
İremnur Gökdal, maden 
yatakları üzerine yaptığı 
yüksek lisansı sırasında 
taşlara ilgi duydu. 
Mühendislik yapmak 
yerine taşlar üzerine 
çalışmaya karar veren 
Gökdal, değerli, yarı 
değerli ve doğal taşlarla 
çeşitli tasarımlar yaptı. -3

Dalyan’da “Kaza kavşakları” 
DÜZENLEME BEKLIYOR
Ortaca Dalyan Mahallesinde sık sık kazaların 
meydana geldiği 3 kavşak için vatandaşlar 
yetkililerden yardım bekliyor. -5

Şehit ormancı Hasdemir 
toprağa verildi 

Marmaris Beldibi 
Mahallesi Pamucak 
mevkiinde çıkan orman 
yangınına  müdahale 
ederken alevlerin 
arasında kalarak şehit 

düşen arazöz ekibindeki 
34 yaşındaki Görkem 
Hasdemir, Köyceğiz 
ilçesinde düzenlenen 
tören ile toprağa 
verildi. -5

Ortacalı 
Alperen Özcan 
LGS’den tam 

puan aldı

2021 LGS sonuçları 
açıklanırken, 1 
milyon 38 bin 492 
öğrencinin katıldığı 
sınavlar sonucunda 
Ortacalı Alperen 
Özcan, 500 tam puan 
almayı başardı. -2
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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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Yaz meyvelerinden belki 
de en çok sevilen 5 lisi 
( kavun, karpuz, kiraz, 
şeftali ve kayısı)Gelin 
size bu hafta bu güzel 
meyvelerden bahsed-
eyim:
1.KARPUZ: Yaz deni-
lince ilk aklınıza gelen 
meyve belki de kar-
puz. Karpuzun kırmızı 
renkli kısmı likopen 
açısından zengindir. A 
ve C vitamini içeriği 
yüksektir. Karpuz beta 
karoten ve likopen 
içeriğiyle vücudunuzu 
serbest radikallere karşı 
korur. Karpuz yüksek su 
içeriğiyle vücudunuzdan 

toksik maddelerin 
atılmasına yardımcı olur. 
Glisemik indeksi yüksek 
olan bir meyvedir. Bu 
yüzden karpuzu süt ve 
süt ürünleriyle birlikte 
tüketmeniz daha dengeli 
olacaktır. Diyabet hastası 
ya da zayıflama diyeti 
uyguluyorsanız uygun 
porsiyonlarda tüketmeye 
çalışın.1 porsiyon meyve 
hakkınız yerine 1 par-
mak kalınlığında avuç 
içi kadar 3 üçgen dilim 
karpuz tüketebilirsiniz.
2.KAVUN: İyi bir 
potasyum kaynağıdır. Bu 
sayede ödem atmanıza 
ve kan basıncınızın 

düzenlemesine olumlu 
etki sağlar. C vitamini 
içeriğiyle bağışıklık 
sisteminizin güçlenme-
sine yardımcı olur .A 
vitamini açısından da 
zengindir.1 porsiyon 
meyve hakkınız yerine 
1/8 kavun tercih edebil-
irsiniz.
3.ŞEFTALİ: Potasyum 
içeriği yüksektir .Bu 
şekilde vücuttan ödem 
atılmasına ve kan 
basıncınızın düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Yüksek lif içeriğiyle 
tokluk sağlar ve kabızlık 
şikayetlerinize olumlu 
etki sağlar .C vitamini 
içeriği sayesinde güçlü 
bir antioksidandır.1 por-
siyon meyve hakkınız 
yerine 1 küçük boy şef-
tali tercih edebilirsiniz.
4.KAYISI:A vitamini, 

beta karoten açısından 
zengindir. A vitamini; 
görme, üreme ve sağlıklı 
bir cilt sağlığı için önem-
li bir vitamindir. Yüksek 
potasyum içeriğiyle kan 
basıncınızın düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Yüksek lif içeriğiyle 
uzun süre tokluk hissi 
sağlar ,kabızlık şikay-
etlerinizin azalmasına 
yardımcı olur.1 porsiyon 
meyve hakkınız yerine 
4 adet küçük boy ya da 
2-3 orta boy kayısı tercih 
edebilirsiniz.
5.KİRAZ: Belki de 
yazın en sevilen meyv-
elerinden kiraz. Kirazda 
kırmızı ve mor meyv-
elerde bolca bulunan 
antioksidanlar bulunur. 
A ve  C vitaminleri-
nin iyi bir kaynağıdır. 
Potasyum içeriğiyle kan 

basıncınızın düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Yüksek lif içeriğiyle 
tok tutar ve kabızlık 
şikayetlerinizin azal-
masına yardımcı olur. 
Düşük glisemik indek-
sine sahip bir meyvedir. 
Bu yüzden diyabet 
hastaları için de ideal bir 
meyvedir .Düşük kalori 
içeriğiyle kilo kontrolü 
diyetlerinde de tercih 
edilebilir.1 porsiyon 
meyve hakkınız yerine 
10-12 adet kiraz tercih 
edebilirsiniz.
Benim önerim diyette 
çeşitlilik. Zaten sağlıklı 
ve dengeli beslenmenin 
de temeli bu. Uygun 
porsiyonlarda yaz 
meyvelerinin hepsini 
beslenmenize eklemeye 
çalışın. 
Sağlıkla kalın..

YAZ MEYVELERİNİN SÜPER 5’LİSİ 
VE FAYDALARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Şehit Mehmet Kaya Halk 
Eğitimi Merkezi’nde 
özel bireylerin kas 
becerilerini, el ve göz 
koordinasyonlarını 
geliştirebilmeleri için 
otizmli öğrencilere 
yönelik takı tasarım 
kursu açıldı. 
Takı tasarım kursuna 
başlayan öğrenciler, 
özel eğitim ve branş 
öğretmeni eşliğinde 
bileklik, kolye gibi 
ürünler tasarladı. 
Özel bireylerin 
ürettikleri takılar sosyal 
medyada paylaşılmasının 
ardından çok büyük 
ilgi gördü. Artan ilgiyle 
beraber özel öğrenciler 
ürettikleri tasarımların 
satışını yapmaya başladı. 

- “ÇOK SAYIDA 
KURS İMKANI 

VAR”
Ortaca Şehit Mehmet 
Kaya Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Gurbet 
Kılıç, merkezde özel 
öğrencilere yönelik çok 
sayıda kurs olduğunu 
aktardı. 
Takı tasarım kurslarına 
çok büyük ilgi 
olduğunu belirten 
Kılıç, öğrencilerin 
kendilerini geliştirmek 
için başladıkları 
çalışmalar sonunda 

ürettikleri ürünlerin 
satışını yapacak konuma 
geldiklerini söyledi. 
Merkezin öğrencilere 
güzel imkanlar 
sağladığını vurgulayan 
Kılıç; “Öğrencilerimize 
özel eğitim ve branş 
öğretmeni ile çok 
farklı alanda kurs 
verebiliyoruz. Piyano 
çalabiliyorlar, spor 
yapabiliyorlar, resim 
yapıyorlar, bağlama 
çalıyorlar. Müzik 
kurslarına dahil 
oluyorlar.” diye konuştu.   
- “GELİŞİMLERİNE 
KATKI SAĞLADI”

Otizmli öğrencilere 
yönelik açtıkları takı 
tasarım kursunda 
öğrencilerin kendilerini 

çok geliştirdiğini 
anlatan Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Kılıç; 
“Çalışmaları sosyal 
medyada paylaştık ve 

çok güzel dönüşler aldık. 
Bu dönüşlerle birlikte 
öğrencilerimiz ürettikleri 
takılardan para 
kazanmaya başladılar. 

Kendi özgüvenlerine ve 
gelişimlerine çok büyük 
katkı sağladı.” dedi.
Yaz döneminde de 
merkezin kurslara 

devam ettiğini 
hatırlatan Kılıç, şunları 
söyledi; “Pandemi 
döneminde evde kalan 
öğrencilerimize yönelik 

çok farklı alanda 
kurslarımız var. Sanat, 
spor alanının yanı sıra 
hobi ve meslek edindirme 
kurslarımız var. Açmaya 
da devam edeceğiz”  

- “MESLEK 
EDİNDİLER”

6 yıldır özel eğitimde 
çalıştığını söyleyen 
usta öğretici Ethem 
Arıcı, “Öğrencilerin 
kas becerilerini 
geliştirebilmeleri, düğüm 
atmayı öğrenmeleri 
ve ayakkabılarını 
bağlayabilmeleri için 
çıktığımız bu yolda 
çocuklar kendilerini çok 
geliştirdiler.” ifadelerini 
kullandı.  
Öğrencilerin ürettikleri 
takıların satışını 
yapmaya başladığını 
ifade eden Arıcı, şunları 
kaydetti; “Burada 
deyim yerindeyse 
meslek edinmiş oldular. 
Yaptıkları takıları 
satmak ve aile bütçesine 
katkı sağlamak adına 
güzel işler yapıyoruz. 
Çocuklar bileklik 
örüyorlar, kristal ve 
boncukla da çalışıyoruz. 
Bir öğrencimiz, biri 
branş diğeri özel eğitim 
öğretmeni olacak şekilde 
2 öğretmenle çalışıyor.”   
- Berkay Göcekli

Kas becerilerini geliştirmek için çıktıkları yolda para kazanmaya başladılar

Özel bireylerin tasarımları ilgi görüyor
Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi’nin “özel kursiyerleri” tarafından 
üretilen takılar ilgi görüyor. 

2021 LGS sonuçları 
açıklanırken, 1 milyon 
38 bin 492 öğrencinin 
katıldığı sınavlar 
sonucunda Ortacalı 
Alperen Özcan, 500 tam 
puan almayı başardı.
Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, bu yıl 
LGS’ye 1 milyon 243 
bin 801 öğrenci katıldığı 
sınav iki oturum halinde 
973 yurt içi ve 5 yurtdışı 
sınav merkezinde 17 bin 

793 okul ve 82 bin 355 
salonda yapıldı. 
Sınavda yaklaşık 350 
bin sınav görevlisi görev 
yaptı. Yapılan sınav 
sonunda 97 öğrenci 
tüm soruları doğru 
yanıtlayarak 500 tam 
puan aldı. 
Ortaca’dan da 8.sınıf 
öğrencisi Alperen Özcan, 
500 tam puan yaparak 
Türkiye Şampiyonu 97 
öğrenci arasına girdi.
- İHA

Ortacalı Alperen Özcan 
LGS’den tam puan aldı

Dalaman Belediyesi 
1 Temmuz itibari 
ile normalleşme 
sürecine geçilecek 
olması nedeniyle 
sağlık çalışanları için 
kampanya başlattı. 
Dalaman Belediyesinin 
yaptığı bilgilendirmede 
sağlık çalışanlarının 
belediye tarafından 
işletilen plajları ücretsiz 
kullanabileceğini 
duyurdu. 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, sosyal 
medya üzerinden 
yaptığı açıklamada; 
“Koronavirus salgınında 
sağlık sektöründe 
görev yapan personel 
arkadaşlarımız, Sarsala 

plajımız başta olmak 
üzere ücretli giriş olan 
tüm tesislerimizden 
sağlık kimlik kartlarını 
göstererek ücretsiz 
yararlanabilirler. 
Dalaman halkım adına 
tüm sağlık çalışanlarına 
teşekkür ederim.” 
ifadelerini kullandı. 
Karardan duydukları 
memnuniyeti dile getiren 
Ali Nazeden ise Başkan 
Karakuş’a teşekkür etti.  
- Berkay Göcekli

Dalaman Belediyesinden sağlık 
çalışanları için anlamlı jest
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Dalaman’daki Mopak 
Kâğıt Fabrikası’nda 
çıkan yangın nedeniyle 
yerel halk günlerce 
kötü kokulu, yoğun bir 
duman tabakası altında 
kalmıştır. Birçok 
vatandaş bu durumdan 
şikâyetini dile getirerek 
nefes alamadıklarını, 
kapı pencerelerini aç-
maya korktuklarını ve 
soludukları bu havanın 
ileride sağlıklarını 
olumsuz etkileyeceğin-
den endişe ettiklerini 
belirtmiştir. Muğla 
Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından 
28 Haziran’da yapılan 
açıklamada ise, çevre 
ve insan sağlığı yönün-
den tehlike yaratan 
bu durum sebebiyle 
işletmenin Çevre İzin 
ve Lisans Belgesinin 
süre verilmeksizin 
iptal edildiği, ayrı-
ca işletme hakkında 
idari para cezası 
verildiği ve savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunulduğu bildirilm-
iştir. Peki, bu yangın 
sebebiyle yerel halk ve 
kurumların tazminat 
hakkı doğar mı, hangi 
şartlarda tazminat talep 
edilebilir? 
Çevre Kanununa göre, 
çevreyi kirletenler ve 
çevreye zarar verenler 
sebep oldukları kir-
lenme ve bozulmadan 
doğan zararlardan 
dolayı kusurlu olup 
olmadıklarına bakıl-
maksızın sorumludur-
lar. Kirletenin, mey-
dana gelen zararlardan 
ötürü genel hükümlere 
göre tazminat sorumlu-
luğu da bulunmaktadır. 
Genel hükümlere göre 
ise, kusurlu ve hukuka 
aykırı şekilde başkasına 
zarar veren, bu zararı 
gidermekle yüküm-
lüdür. Bu kapsamda, 
zarara uğrayan kişiler, 
zarar verenden tazmi-
nat talep edebilmekte-
dir. Ancak bunun için 
zararın doğmuş olması 
şartı aranmaktadır; 
zarar doğma ihtima-
line binaen yöneltilen 
tazminat talepleri ülke-
mizde kabul edilmeme-
ktedir. 
Usul kanunlarımıza 
göre ise, dernekler, 
belediyeler, sivil 
toplum kuruluşları gibi 
diğer tüzel kişilerin 
temsil ettikleri üye 
veya mensupların men-
faatini tespit, hukuka 
aykırılığın giderilmesi 
veya men davası açma 
imkânı mevcut olmakla 
birlikte tazminat davası 
açma hakları bulun-
mamaktadır. Tazminat 

talep eden üyelerin 
bunu ayrıca bir dava ile 
ileri sürmeleri gerek-
mektedir.
Nitekim Yatağan’da-
ki termik santral 
yüzünden oluşan hava 
kirliliği sebebiyle 
sağlıksız bir çevre-
de yaşadıklarını, bu 
yüzden kendisinin, 
ailesinin ve hemşerile-
rinin üzüntü ve endişe 
duyduğunu, temel 
yaşama hakkına sınırla-
ma getirildiğini, ileride 
sağlıklarının olumsuz 
etkileneceğinden endişe 
ettiklerini belirter-
ek manevi tazminat 
talebinde bulunan bir 
vatandaşın davasında 
Yargıtay tarafından ver-
ilen kararda, kirli ha-
vanın davacının sağlığı 
yönünden bir tehlike 
oluşturduğu ancak 
somut bir zarar mey-
dana getirmediği, zarar 
ihtimalinin de tazmina-
ta sebep olamayacağına 
hükmedilmiştir. Karara 
katılmayan Yargıtay 
üyesi ise, böyle bir 
durumda davacının 
zarar görmediğini, 
hatta yaşamında, ver-
imli çalışmasında ruh 
dengesinde bir olumsu-
zluğun bulunmadığını 
söyleyebilmenin 
mümkün olmayacağını, 
sağlıklı ve doğal bir 
çevrede yaşamanın 
kişilerin en temel hak-
larından biri olduğunu, 
doğayı kirletenin ve 
bozanın da kusursuz 
sorumlu olduğunu, bu 
bakımdan davacı vatan-
daşın zarara uğradığını 
değil; termik santral 
işletmesinin çevreye 
verdiği bir kirlenmenin 
bulunmadığını, olsa 
bile bu kirlenmenin 
çevreye ve kişilere 
zarar vermediğini 
kanıtlaması gerektiği 
gerekçesiyle karşı 
görüş bildirmiştir.
Görüldüğü üzere, 
kanun maddesi gereği 
çevreyi kirleten ve 
çevreye zarar veren kişi 
ve kurumların tazminat 
sorumluluğu bulun-
maktadır. Ancak mah-
kemeler, genel olarak 
bu tür davalarda tazmi-
nata hükmedebilmek 
için kişinin açıkça zar-
ara uğramış olmasını 
ve zarara sebep olan 
şeyle uğranılan zarar 
arasında makul bir bağ 
olmasını aramakta; 
zarar görme ihtimaline 
dayanarak açılan tazmi-
nat davalarını kabul 
etmemektedir. Sağlıklı 
ve huzurlu günler 
dilerim.  

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

MOPAK’TA ÇIKAN 
YANGIN VATDANDAŞA 

TAZMİNAT 
HAKKI VERİR Mİ?

Dalyan Mahallesinde 
yaşayan 27 yaşındaki 
Jeoloji Mühendisi 
İremnur Gökdal, maden 
yatakları üzerine yaptığı 
yüksek lisansı sırasında 
taşlara ilgi duydu. 
Mühendislik yapmak 
yerine taşlar üzerine 
çalışmaya karar veren 
Gökdal, değerli, yarı 
değerli ve doğal taşlarla 

çeşitli tasarımlar yaptı.
Gökdal, atölyesinde 
önce taşları temizliyor. 
Temizlenen taşlar işlem 
göreceği ürüne göre 
kesilerek Gökdal’ın 
elinde hayat buluyor.
Gökdal, yaptığı 
tasarımların ilgi görmesi 
üzerine, atölyesinde 
el işçiliğiyle sanat 
eserine dönüştürdüğü 

taşları açtığı galeride 
sergilemeye başladı. 
Taşlardan yapılan 
kolye, küpe yüzük 
ve bileklikler yerli ve 
yabancı misafirlerin de 
ilgisini çekiyor. 
Taşların enerjisine 
çok inandığını anlatan 
Gökdal, “Faset makinası 
kullanmayı üniversitede 
öğrendim. Değerli ve 

yaralı değerli taşları faset 
makinasında, fasetleme 
işleminden geçiriyorum. 
Yakut, zümrüt, florit, 
kuvars, kalsedon 
türlerini fasetliyorum. 
Gümüş ve altın yüzükler 
için taş kesiyorum. 
Ardından kolye, küpe 
yüzük ve bileklik gibi 
takıları işliyorum. 
Doğal taşları gümüşlere 

montürlüyorum. Ayrıca 
taşlarla yogacıların 
meditasyon sırasında 
kullandığı malaları 
yani yoga tesbihlerini 
yapıyorum. Tasarımların 
ilgi görünce özel sipariş 
almaya başladım. 
Ardından da galeri 
açmaya karar verdim. 
“ dedi.   
- Berkay Göcekli

Değerli taşlar genç mühendisin elinde hayat buluyor
Ortaca ilçesinde Jeoloji Mühendisi İremnur Gökdal, el işçiliğine dayalı tasarımlarıyla değerli taşları 
adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Ula Belediyesi tarafından 
Kadın Azmağına 
geçici olarak kapatılma 
gerekçesini gösteren 
tabelalar asılırken, özel 
güvenlik ve jandarma 
bölgede devriye görevi 
yapıyor. Özel Çevre 
Koruma bölgesinde yer 
alan Kadın Azmağı, 
özellikle yaz aylarında 
vatandaşlar kaynak 
suyun çıktığı bölgede 
azmak içine masa 
sandalye koyuyordu. 
Azmak içinde yüzmenin 
yasak olmasına rağmen 
yüzen vatandaşlar 
çöplerini de azmak içine 
atıyordu.
  Yıllar önce Akyaka’daki 
kadınların çamaşır 

yıkamaları nedeniyle 
adını ‘Kadın Azmağı’ 
olarak alan bölgede çok 
sayıda kaz ve ördek 
bulunuyor. Levrek, 
kefal ve yılan balığının 
yaşamını sürdürdüğü 
azmakta her türlü 
avlanma yasak. Yaklaşık 
100 çeşit kuş ve 300 tür 
de bitkiyi içinde barından 
Kadın Azmağında 
tekneler tarafından her 
yıl yüzbinlerce ziyaretçi 
tekne turuna çıkıyor.
  Kadın Azmağı 
çevresine tabelalar 
asılmasına rağmen 
vatandaşların halen 
azmak içine girdiğini 
gören Ula Belediye 
Başkanı Özer Türkler, 

vatandaşları tabelaları 
göstererek azmak içinden 
çıkmaları konusunda 
uyardı.
  Ula Belediye Başkanı 
Özer Türkler, Türkiye’de 
kıyı kenar çizgisi 
bulunan tek nehrin 
Akyaka’daki Kadın 
Azmağı nehri olduğunu 
söyledi. Türkler, “Burası 
kıyı kenar çizgisi 
olan Türkiye’deki tek 
nehrimiz. Aynı zamanda 
Özel Çevre Koruma 
alanı içerisinde olup, 
ÖÇK bölgesi dediğimiz 
koruma altında olan 
bir bölgedir. Burası 
dünya harikası olan 
bir deremizdir. Fakat 
insanlarımızın son 

zamanlarda bilinçsizce 
kullanması, içine girip 
masalar atması, hatta 
içine girip mangal 
yakması, içeceklerinin 
şişelerini nehre atması 
sonucu nehrimiz 
son derece pislendi. 
Biz geçen hafta 
temizlememize rağmen 
yine kirlendi. Son 
zamanlarda yağışların 
da az olması sebebiyle 
nehrimizin seviyesi 
oldukça düştü bu yıl 
içeresinde. Dolayısı 
ile insanların ayak 
basması sonucunda 
balık yuvalarının 
bozulması içeresindeki 
bitki köklerinin kopması 
sonucunda azmak nehri 

son derece zarar gördü. 
Dolayısı ile biz de 
Belediye olarak burayı 
kapatma kararı aldık. 
Tabelalarda belirttiğimiz 
gibi, bir önceki kuşaktan 
devraldığımız haliyle 
biri sonraki kuşağa 
aktarmak ana hedefimiz 
olması nedeniyle burayı 
kapatmış bulunuyoruz” 
dedi. - İHA

Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı  
Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi’nde bulunan Kadın Azmağı Ula Belediyesi tarafından geçici 
olarak girişlere kapatıldı. Kapatılmaya gerekçe olarak azmaktaki su seviyesinin kuraklığa bağlı olarak düşmesi ve 
azmak içinde gezilmesi ile sudaki canlıların yaşam alanlarının tahrip olması gösterildi. 



Dr. Veli Vural Uslu

Şimdi haberler

Çok sayıda haberle 
dolu bir haftayı geride 
bırakıyoruz. Bu hafta 
4 önemli haberi si-
zlere ulaştırıyorum. 
İlk haberimiz Sağlık 
Bakanlığından. 27 Mayıs 
2021’de Güneyege say-
falarında yeni çıkan bir 
makalenin sonuçlarını 
değerlendirirken iki doz 
Sinovac aşısı olanların 
3. (hatırlatma) aşısını 
BioNTech olmaları gere-
kebileceğini belirten bir 
yazı yazmıştım. Tam bir 
ay sonra tahminim doğru 
çıktı: 1 Temmuz’dan 

itibaren 2. Doz Sinovac 
olanların BioNTech aşısı 
olabilecekleri duyuruldu.
Diğer bir haber de 
yine koronavirüs aşısı 
uygulamaları ile ilgili. 
Daha önce koronavirüs 
geçirenler tek aşı mı, 
çift aşı mı olmalı? Bu 
sorunun son çalışmalara 
göre cevabı “tek bir 
hatırlatma dozu yeter-
li”. BioNTech aşısı için 
ABD’de yapılan çalışma 
COVID-19 geçirip 
tek doz aşı olanların, 
hastalığı geçirmeden 
2 doz aşı olanlara göre 

bağışıklık değerlerinin 
daha yüksek olduğunu 
ortaya koyuyor. Astra-
Zeneca için de benzer 
sonuçlar alınması 
Almanya, Fransa, İtalya 
ve diğer pek çok ülkeyi 
COVID-19 geçirenlerin 
tek doz aşılanması kararı 
almasında etkili oldu. 
Hem aşıların ülkeler 
içinde daha hızlı yapıl-
ması, hem de gelişmekte 
olan ülkelere aşı sağlan-
ması için hastalıktan 
sonra 2 aşı yerine tek bir 
aşının yeterli olduğunun 
gösterilmesi önemli bir 
gelişme
 Üçüncü haberimiz 
göçmen kuşlardan geliy-
or. Kuşların göç yollarını 
takip edip bir yerlere 
varmaları hayranlık 

uyandırıcı. Uzun zaman-
dır kuşların dünyanın 
manyetik alanını 
algılayabildiklerine dair 
bulgular geliyordu ama 
nasıl sorusu cevapsız 
kalıyordu. Yeni yapılan 
bir çalışma Aziz San-
car’ın da kåşiflerinden 
biri olduğu ışığa duyarlı 
CRY4 proteinlerinin 
kuşlarda pusula görevi 
üstlenebileceğini gösteri-
yor. Işık varlığında, ışığı 
soğuran bir moleküle 
(FAD) bağlanan CRY4, 
bir anda pusula gibi çok 
hassas manyetik özel-
likler kazanıyor. Üstelik 
göç eden kuşlardaki 
CRY4 proteini, göç et-
meyen kuşlara göre daha 
hassas manyetik alan 
konusunda. Bu da bulgu-

ların gerçekten CRY4’ün 
kuşların iç pusulası old-
uğu yönündeki destekli-
yor. Ama henüz kuşlarda 
bu proteini çıkardığımız-
da ne olduğunu göre-
mediğimiz için kesin 
bir yargıya varmaktan 
imtina ediyoruz.
 Son haberimiz ise 
geçmişte tedavisi 
olmayan bir genetik 
hastalığı artık kontrol al-
tına alabilen bir yöntem: 
Transthyretin amyloido-
sis (ATTR), normalde 
Alzheimer Hastalığında 
beyinde biriken amyloid 
plaklar gibi vücudun 
farklı organlarında amy-
loid plaklar birikmesiyle 
ortaya çıkan bir ölümcül 
bir hastalık. 25 yıldır 
ATTR hastaları ile ilg-

ilenen bir nefrolog olan 
Julian Gillmore hastalığı 
“kelimenin tam anlamıy-
la korkunç” olarak niteli-
yor. TTR adlı proteinin 
farklı yerlerinde mey-
dana gelen mutasyon-
ların bu hastalığı ortaya 
çıkardığı biliniyordu. 
Problemli TTR proteinin 
nasıl düzeltileceği ise 
bilinmiyordu. 2020 yılın-
da iki bilim insanının 
Nobel Ödülü aldığı 
CRISPR/Cas yöntemi 
sayesinde TTR proteinini 
kodlayan DNA’yı hedef 
alan araştırmacılar, bu 
proteini 2 doz ilaçla 
%96 oranında azalt-
mayı başardı. Daha az 
TTR proteini hastalığın 
ilerlemesini ne kadar 
yavaşlatacak sorusu ise 

önümüzdeki yıllarda 
netlik kazanacak.
 Bilim hiç durmadan 
ilerliyor. Gençlerimiz 
kendi yeteneklerini 
tanıyacakları yaşlarda 
sınavlara hazırlanıp, 
yerinde durmayan bir 
bilgi akışının içinde 
tarihte gömülü kalmış 
bilgi parçalarıyla test 
ediliyorlar. Bilgi akışının 
bir parçası olan, en son 
gelişmeleri takip ederek 
hem kendisi için hem 
çevresi için üretmenin 
tadına varan yeni nesil-
leri görmemiz dileğiyle, 
sınavı geride bırakan 
tüm gençlere geçmiş 
olsun diyorum. Herkese 
neşeli, mutlu bir hafta 
diliyorum. 
@velivuraluslu

5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 02 Temmuz 2021 Cuma

Marmaris ilçesi Beldibi 
Mahallesi Pamucak 
mevkiinde çıkan orman 
yangınında yangına 
müdahale ederken 
alevlerin arasında 
kalarak şehit düşen 
arazöz ekibindeki 34 
yaşındaki Görkem 
Hasdemir, Köyceğiz 
ilçesinde düzenlenen 
tören ile toprağa verildi.  
  Marmaris İçmeler’de 

dün 10.30 sıralarında 
çıkan orman yangınına 
müdahale eden Beldibi 
arazöz ekibinde görevli 
Görkem Hasdemir, 
rüzgarla aniden yön 
değiştiren alevlerin 
arasında kalarak şehit 
oldu. Köyceğiz’de 
ikamet eden şehit 
Görkem Hasdemir, 
2010 yılında orman 
teşkilatında göreve 

başlarken, 11 yıldır 
Marmaris Beldibi yangın 
ilk müdahale ekibinde 
görev yapıyordu. Görkem 
Hasdemir evli ve 2 çocuk 
babasıydı.
  Orman şehidi 
Görkem Hasdemir için 
Köyceğiz’de cenaze 
töreni düzenlendi. 
Cenaze törenine Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, Muğla 

milletvekilleri, Muğla 
Valisi Orhan Tavlı, 
Emniyet Müdürü, İl 
Jandarma Komutanı ve 
mesai arkadaşları katıldı.
  Törene katılan Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, şehit 
ormancının eşi Ayşegül 
Hasdemir’e başsağlığı 
dilerken, babası Savaş 
Hasdemir’e Türk Bayrağı 
ve Kur’an-ı Kerim verdi.

  Köyceğiz Merkez 
Camii’nde düzenlenen 
tören sonrası şehit 
ormancı Görkem 
Hasdemir’in tabutuna 
Bakan Pakdemirli araca 
kadar omuz verdi. 
Hasdemir, Köyceğiz 
Boğasa mezarlığında 
toprağa verildi.
- Berkay Göcekli

Şehit ormancı toprağa verildi  
Marmaris’te çıkan orman yangınında şehit düşen Görkem Hasdemir Köyceğiz’de Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi  

Ortaca Dalyan 
Mahallesinde sık sık 
kazaların meydana 
geldiği 3 kavşak için 
vatandaşlar yetkililerden 
yardım bekliyor. 
Dalyan Metinler 
caddesi ile Atatürk 
bulvarının kesiştiği 
Petrol Ofisi önündeki 
kavşak, Atatürk Bulvarı 
Tufan Apart önündeki 
kavşak ve Metinler 
caddesi Turizm Okulu 
kavşağında sık sık ve 
ciddi kazaların olması 
nedeniyle vatandaşlar 
düzenleme bekliyor.

Daha önce sık sık kaza 
olması nedeniyle işaret 
levhalarına ilaveten 
sürücülerin dikkatini 
arttırmak için koyulan 
dubaların da yeterli 
olmadığını anlatan çevre 
sakinleri, kavşaklarda 
sinyalizasyon sisteminin 
olması gerektiğini 
belirtiyor. 
Öte yandan, Metinler 
Caddesi ile İztuzu 
Caddesi’nin kesiştiği 
kavşakta son 10 günde 
3 kaza meydana geldiği 
öğrenildi.  
- Mehmet Bozkır

Dalyan’da 
“Kaza kavşakları” 

düzenleme bekliyor

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Muğla 
ziyaretleri kapsamında 
geldiği Köyceğiz’de, 
şehit ormancı Görkem 
Hasdemir’in evine taziye 
ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, 
Marmaris’te orman 
yangınını söndürme 
çalışmaları sırasında 
şehit olan orman işçisi 
Görkem Hasdemir’in 

ailesine başsağlığı diledi. 
Akşener’in Muğla 
programı Milas’ta esnaf 
ziyareti ile başladı. 
Akşener ardından 
Yatağan’da halka 
seslendi. Daha sonra 
Menteşe ve Marmaris 
programlarının 
ardından Akşener, 
Köyceğiz ve Dalaman’da 
bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. 
- Berkay Göcekli

Akşener’den taziye ziyareti
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İşsizlikten bunaldı.
Haksızlıktan bunaldı.
Mafyadan, mülke 
çökenlerden, kara para 
aklayanlardan bunaldı.
Kadın cinayetlerinden, 
tacizlerden, intiharlar-
dan bunaldı.
Çok konuşan politik-
acılardan, hiç konuş-
mayan politikacılardan 
bunaldı.
Ağzı olup konuşanlar-
dan, konuşması gere-
kenlerin susmasından 
bunaldı
Sığınmacılardan, 
yurttaşa tanınmayan 
hakların, sığınmacılara 
tanınmasından bunaldı.
Hatay, Kilis, Gaziantep, 
Şanlıurfa sığınmacılar-
dan bunaldı.
İşi halkı bilgilendirmek 
olan bir kısım gazete-
cilerden bunaldı.
Suskun hukuktan, ses-
siz yargıdan ve cezasız 
suçlardan bunaldı.,
Hatay, Kilis, Gaziantep, 
Şanlıurfa sığınmacılar-
dan bunaldı.
İşi halkı bilgilendirmek 
olan bir kısım gazete-
cilerden bunaldı.
Suskun hukuktan, ses-
siz yargıdan ve cezasız 
suçlardan bunaldı.,
Memuru, emeklisi, işçi-
si, işsizi eşit olmayan 
sosyal güvenlikten 
bunaldı.
Sanayici, esnaf, bırakın 
bunları, işportacı bu-
naldı.
Birkaç maaşlı hayır-
sever bürokratlardan 

bunaldı. 
Hayırsever işadamı 
diye ödüllendirilen 
sahtekarlardan bunaldı.
Gözünün üstünde kaşı 
olanlara açılan hakaret 
davalarından bunaldı. 
Toprak bunaldı, dağ 
bunaldı, dere, ırmak, 
nehir bunaldı.
Orman ve ormanda 
yaşayan tüm hayvanlar 
bunaldı.
Türk Lirası, dolar 
karşısında soluk alamaz 
oldu, bunaldı.
Banka faizinden, icra-
dan bunaldı.
Yalana inanmaktan, 
doğruya inanmamaktan 
bunaldı.
Fatiha suresini bile 
okuyamayan tari-
katçılardan, din bezir-
ganlarından bunaldı.
Provakasyanlardan, 
suçların cezasız kal-
masından bunaldı.
Betondan ve betonlaş-
maya göz yumanlardan 
bunaldı.
Varyant varyant muta-
syonla gelişen corona-
virüsten bunaldı. 
Hak edilmemiş ka-
zançlarla yaşayanlar 
hallerinden memnun.
Bunalmayı bırakın, 
onların midesi bile 
bulanmaz.
Çünkü ilkeleri, gelen 
ağam giden paşam 
politikasıdır. 
Sıkıcı ve karamsar bir 
yazı oldu.
Midem bulanıyor.
Ya sizin ki?...

Ersin Turan

Toplum bunaldı

Akşener’in Muğla 
programı Milas’ta esnaf 
ziyareti ile başladı. 
Akşener ardından 
Yatağan’da halka 
seslendi. Daha sonra 
Menteşe ve Marmaris 
programlarının ardından 
Akşener, Şehit ormancı 
Görkem Hasdemir’in 
evine taziye ziyaretinde 
bulundu. 
Ziyaretler kapsamında 
Dalaman’da kağıt 

fabrikası önünde 
toplanan partililer ve 
vatandaşlarla bir araya 
gelen İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, 
Dalaman ve Marmaris’te 
çıkan yangınları grup 
toplantında gündeme 
getireceğini ve konuya 
dikkat çekeceğini 
vurguladı. 
Vatandaşların 
şikayetlerini ve 
beklentilerini dinlemek 

için ülke genelinde 
geziler yaptığını söyleyen 
Akşener; “Muğla’da 
esnaflarımızı gezdik. 
Şimdi de yangının 
olduğu bölgede sizlerle 
beraberiz. Çarşamba 
günü grup konuşması 
yapacağım. Grup 
konuşmasının içinde 
Muğla’da yanan yerlerle 
ilgili açıklamamızı 
yapacağız. Muğla’da 
nereye gittiysek 

herkesten yangınlarla 
ilgili şikayetler duyduk. 
Bizde burada nefes 
almakta zorlanıyoruz. 
Buraya dikkat çekeceğiz. 
Türkiye saldım 
çayıra mevlam kayıra 
modeliyle yönetiliyor. 
Biz, ‘Kanal İstanbul 
ihalesine girmeyin, para 
ödemeyeceğiz’ dedik. 
Sayın Cumhurbaşkanı 
diyor ki, ‘söke söke 
sizden alırlar.’ Sanki 

bu ülkenin değil başka 
yerin Cumhurbaşkanı. 
Marmaris yangını 
‘akıllı’ yangın, burada 
vatandaşlar zehir soluyor. 
Bugünün yöneticileri 
için insanın hiç kıymeti 
yok. Biz buraya dikkat 
çekeceğiz, takibini 
yapacağız. Göreceksin 
sonra ağalar buraya 
gelecek.” dedi.  
- Cihat Cura

Akşener; “Dalaman yangınını grup 
toplantısında gündeme getireceğim”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla ziyaretleri kapsamında geldiği Dalaman’da, yangın çıkan kağıt 
fabrikası önünde vatandaşlarla bir araya geldi. 

Memleket Partisi Genel Başkanı 
Muharrem İnce, il ve ilçe 
bürolarının açılışlarını yapmak 
ve bir dizi ziyarette bulunmak 
üzere Muğla’ya geldi. 
18 Mayısta Partisi’nin kuruluş 
dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na 
veren ve kısa süre içerisinde 
teşkilatlanma çalışmalarını 
başlatarak, birçok ilde 
örgütlenmesini tamamlayan 
Memleket Partisi Genel Başkanı 
Muharrem İnce, Menteşe ve 
Marmaris’te esnaf ziyareti yaptı. 
Partililere seslenen Memleket 
Partisi Genel Başkanı Muharrem 
İnce, “Kimsenin yaşam 
şekline karışmadan, ırk, din, 
dil ayırmadan herkesi çatımız 
altında toplanmaya davet 
ediyorum. Bu memleketi düzlüğe 
çıkaracağız. Bu memleketi 
hep beraber yöneteceğiz” diye 
konuştu. 
İnce ve beraberindeki heyet, 
Menteşe ve Marmaris 
ziyaretlerinin ardından 
Muğla’dan ayrıldı. 
- Cihat Cura

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem Ince Muğla’da
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin il ve ilçe hizmet binası açılışları için Muğla’ya geldi. 

Köyceğiz’de artan 
turizm hareketliliği 
nedeniyle, vatandaşların 
can ve mal güvenliğini 
korumak amacıyla 
kavşaklarda 
sinyalizasyon sistemi 
çalışmaları yapılıyor. 
Köyceğiz’de trafiğin 
yoğun olduğu Yangı 
ve Yayla Mahallesi 
yol güzergâhlarında 
bulunan kavşaklarda 
akışın düzenli ve 
güvenli bir şekilde 
sağlanması için 
sinyalizasyon sistemi 
çalışmaları yapıldı. 
Yayalar içinde 
gerekli çalışmalar 
yapılırken, trafik ve 
ulaşım güvenliği için 
ayrıca Döğüşbelen, 
Karacakum mevkiinde 
de sinyalizasyon yapımı 
çalışmaları devam 
ediyor.

Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil 
Ceylan; ”Köyceğiz’in 
gelişmesinde önemli 
bir katkısı olan bu 
projenin gerçekleşmesi 
aşamasında emeği 
geçen; Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız 
Sayın Adil 
Karaismailoğlu’na, 
Muğla AK Parti 
Milletvekilimiz 
Sayın Mehmet Yavuz 
Demir’e, Muğla AK 
Parti Milletvekilimiz 
Sayın Yelda Erol 
Gökcan’a, Muğla AK 
Parti İl Başkanımız 
Sayın Kadem Mete’ ye, 
İlçe Kaymakamımız 
Sayın Erdinç Dolu’ya 
ve Karayolları İzmir 2. 
Bölge Müdürlüğüne, 
Köyceğiz halkı adına 
teşekkür ederim.” dedi.
- Cihat Cura

Köyceğiz’de sinyalizasyon 
çalışmaları hız kazandı
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Dalaman’da faaliyet 
gösteren kağıt 
fabrikasına ait atık 
alanında çıkan yangının 
ormanlık alana ve 
çevreye verdiği zararla 
ilgili olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca 
çok yönlü inceleme 
yapıldı. 
İşletmenin Çevre İzin ve 
Lisans Belgesi süresiz 
iptal edildi. 2872 Sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca 
faaliyetleri durdurulan 
işletme kapatıldı. İşletme 
hakkında 12 milyon 71 
bin 949 TL idari para 
cezası uygulandı. 
İki ilçedeki vatandaşlar 
yanan malzemenin ne 
olduğunu merak ediyor, 
çıkan dumanın sağlığa 
zararları konusunda, 
alınması gereken 
önlemler konusunda 
yetkililerden açıklama 

bekliyor. 
“KAPATMA 
YETMEZ, 

SORUMLULAR 
CEZALANDIRILSIN”
CHP İlçe Başkanı Evren 
Tezcan; “Yaklaşık 1 
hafta önce Dalaman 
MOPAK Kağıt 
Fabrikasının plastik atık 
deposundaki yangının 
ardından çevreye 
yayılan duman ve yoğun 
gaz kokusu Ortaca, 
Dalyan, Dalaman, 
Göcek ve Köyceğiz’deki 
vatandaşlarımızı 
olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. İlgili 
bakanlık tarafından, 
Çevre ve insan sağlığına 
zarar verdiği tespit 
edilerek Çevre İzin 
ve Lisans Belgesi 
süresiz iptal edildi. 12 
milyon 71 bin 449 lira 
idari yaptırım cezası 

uygulanarak fabrika 
mühürlendi. Ancak 
fabrika içerisinde 100 
dönüm üzerinde bir 
alan vahşi depolama 
yapılarak cam kırıkları, 
kağıt, karton, plastik 
ve benzeri atıklar, boya 
kutuları, kablo, pil ve 
batarya gibi tehlikeli 
atıklar halen yanmaya 
devam etmektedir. Son 
edindiğimiz bilgiler içten 
içe yanmanın devam 
ettiği ve yayılan koku 
ve dumanın birkaç gün 
daha devam edeceğidir. 
Fabrikaya verilen 
kapatma, mühürleme ve 
parasal ceza bu işletmeye 
ödül gibi gelecektir. 
Buradan yetkililere 
sesleniyoruz, söz konusu 
fabrikanın kapatılması 
yetmez. Çevre ve halk 
sağlığını tehdit eden bu 
durumla ilgili fabrika 

sorumlularının ve 
yıllar içerisinde kağıt 
fabrikasından adeta 
geri dönüşüm tesisine 
dönüşen bu işletmeye 
kimler göz yumduysa 
yargı önünde hesap 
vermesini istiyoruz. 
İdarecilerimize çağrımız 
ise bölgede yaşanan 
bu olay için kriz 
masası oluşturmasıdır. 
AFAD bölgede sık sık 
ölçümler yaparak halkı 
bilgilendirmelidir. 
İl Sağlık Müdürlüğü 
vatandaşı 
yönlendirmelidir. 
Dalaman MOPAK 
Kağıt Fabrikası’nda 
meydana gelen yangının 
çevre ve insan sağlığı 
açısından ne gibi 
olumsuzluklar yaşandığı 
ve yaşanacağı kamuoyu 
ile paylaşılmalıdır.” dedi.  
- Cihat Cura

Ortaca ve Dalaman halkı açıklama bekliyor
Dalaman’daki kağıt fabrikasında başlayan yangın, Dalaman ve Ortaca’yı duman altında bıraktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından fabrikanın faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. 

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, kağıt 
fabrikasına 12 milyon 
lira idari para cezası 
uygulandığını ve 
faaliyetleri durdurulan 
işletmenin kapatıldığını 
açıkladı. Dalaman 
Altıntaş mahallesinde 
faaliyet gösteren kağıt 
fabrikasına ait atık 
alanında çıkan yangının 
ormanlık alana ve 
çevreye verdiği zararla 

ilgili olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca 
çok yönlü inceleme 
yapıldı. Başkan 
Karakuş, bakanlıkça 
gerçekleştirilen inceleme 
ve denetim sonucu 
işletmenin atık alanında, 
tehlikeli ve tehlikesiz 
atıkların düzensiz, 
kontrolsüz bir şekilde 
biriktirildiği, Çevre 
İzin ve Lisans Belgesi 
kapsamında izin verilen 
atıkların haricinde atık 

kabulünün yapıldığının 
tespit edildiğini açıkladı. 
Başkan Karakuş; “Çevre 
ve insan sağlığına 
zarar veren işletmenin 
Çevre İzin ve Lisans 
Belgesi süresiz iptal 
edilmiştir. 2872 Sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca 
faaliyetleri durdurulan 
işletme kapatılmıştır. 
Atıkları düzensiz 
ve izinsiz şekilde 
depolayan, gerekli 
önlemleri almayarak 

yangın çıkmasına sebep 
olan ve çevre ve insan 
sağlığını tehlikeye 
atan işletme hakkında 
12 milyon 71 bin 949 
TL idari para cezası 
uygulanmıştır.” dedi. 
Başkan Karakuş, 
işletme hakkında Çevre 
Kanunu kapsamında 
Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda 
bulunulduğunu da 
sözlerine ekledi. 
- Cihat Cura

Kağıt fabrikasına 12 milyon ceza
Dalaman’da kağıt fabrikasının faaliyetlerinin durdurulduğu ve işletmeye 12 milyon lira 
ceza uygulandığı açıklandı. 

Geçtiğimiz gün 
kendisine ait Ortaca’nın 
Dikmekavak 
Mahallesi’ndeki tarlasına 
giden Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ortaca 
İtfaiye Daire Amiri 
Talat Ontaş, tarlasındaki 
otları temizlerken 
otların arasında 

bulunan engerek yılanı 
elini ısırdı. Yılan 
saldırısının ardından 
kısa sürede fenalaşan 
Talat Ontaş yakınlarına 
telefonla arayarak 
yılan soktuğunu ve 
durumunun kötü 
olduğunu iletti.  
İhbar üzerine olay yerine 

112 Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi. Tarladaki 
ilk kontrolünün 
ardından Ortaca Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan 
Talat Ontaş, durumunun 
ciddi olması 
nedeniyle Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Hastanesi’ne sevk edildi. 

Talat Ontaş, iki günlük 
yoğun bakımdaki 
tedavisinin ardından 
önce normal odaya 
alındı, ardından taburcu 
edildi. 
Durumu iyi olan 
Ontaş’ın evinde 
istirahate çekildiği 
öğrenildi. - İHA

Yılan sokan itfaiye amiri ölümden döndü  
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Daire Amiri Talat Ontaş’ın tarlada yılan 
ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. 
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“İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın ”  anlayışına 
sahip yüce Türk Devleti 
yetkililerine sesleniyo-
rum.. Günlerdir zehirli 
duman soluyoruz..
Soluduğumuz bu zehirli 
dumanın sağlığımıza ne 
tür olumsuz etkileri ola-
cak , bilmiyoruz.  Ken-
dimizi korumak için ne 
yapmamız ve nasıl bir 
önlem almamız lazım 
bilmiyoruz.  Yaptığımız 
tek tedbir kapıyı, pence-
reyi  örtüp  kendimizi  
eve kapatmak. Astım, 
bronşit ve solunum yol-
ları rahatsızlığı olanlar 
bitap düştü. Yaşlılar, 
çocuklar perişan oldu..
Bir çok insanda baş 
ağrısı, bulantı, baş 
dönmeleri, kusma, geniz 
yanması ve halsizlik 
türü rahatsızlıklar baş 
gösterdi.  Acil servisler 
doldu taştı. Adeta bir 
AFET YAŞIYORUZ.. 
Kağıt fabrikası yetkil-
ileri İNSAN HAYATI-
NI HİÇE SAYIYOR, 
HİÇ BİR KANUN ve 
KURALA UYMUYOR. 
Hiçbir tedbir alınmadan 
TEHLİKELİ ATIKLAR 
TEDBİRSİZCE 
ORTALIĞA SAÇILM-
IŞ, işin en kötüsü ise 
LİSANSIZ ATIKLAR 
İLE FABRİKA,TE-
HLİKELİ ATIK 
ÇÖPLÜĞÜNE DÖN-
MÜŞ..Fabrikada olma-
ması gereken tehlikeli 
atıklar NEDEN FAB-
RİKA ARAZİSİNDE 
BULUNUYOR..?   Bu 
fabrika hiç mi denetle-
nmedi..?  Bu kimyasal 
ve tehlikeli atıkları 
kim veya kimler neden 
fabrikanın arazisine 
getirdi..?  Yöre halkının 
hayatı bu kadar ucuz 
mu..? Şirket, SEKA 
kağıt fabrikasını  daha 
modern hale getirecek 
yatırımları yapmak 
şartı ile fabrikayı aldı. 

Bırakın modernleşmeyi 
fabrika her geçen gün 
küçüle, küçüle HARE-
BE haline döndü ve 
sonunda da İNSAN 
SAĞLIĞINI TEHDİT 
EDER vaziyete gel-
di şuanda ise bizlere 
AFET YAŞATIYOR..! 
MOPAK ihale şartlarını 
yerine getirmezken, 
denetleme yetkisinde 
olanlar NEDEN İŞLEM 
YAPMADI..?
Geçmiş dönemlerde de 
çevre kirliliği ve gaz 
salınımı ile ilgili konu-
lar ile gündeme geldi.  
Yine ciddi bir işlem 
yapılmadı. NEDEN..?
MOPAK fabrikasında 
bulunmaması gereken 
ve HALK SAĞLIĞI 
İÇİN TEHLİKELİ 
OLAN ATIKLAR 
Denetçiler tarafından 
şimdiye kadar NEDEN 
FARK EDİLMEDİ..?
İnsan, hayvan, bitki 
ve ağaçlar için teh-
like yaratanlar, Tarım 
arazilerine, çiftçilere, 
arılara zarar verenler, 
Turizme ve Turiste , 
Turistik işletmelere 
zarar verenler hala 
bu FABRİKANIN ve 
İŞLETMENİN SAHİBİ 
OLMAYA DEVAM 
MI EDECEK..? İnsan 
sağlığını düşünmey-
enler, Devletin hiçbir 
yasasına uymayanlar, 
Devlet kurumlarına 
ve kurum amirlerine 
tepeden bakanlar, 
KENDİSİNİ, HALK-
TAN ve DEVLETTEN 
ÜSTÜN GÖRENLER 
hala fabrikanın ve 
işletmenin SAHİBİ 
OLMAYA DEVAM MI 
EDECEK..? DEVLET 
BİZİMSE ve HAKİMİ-
YET MİLLETİNSE  Bİ-
LİNSİN Kİ  “MİLLET 
GÜNLERDİR BUR-
NUNDAN SOLUYOR”  
ve  ŞİRKET YÖNET-
İCİLERİNE ASLA 

GÜVENMİYOR. 
İŞLETMEYE BİR “ 
KAYYUM” ATAN-
MASINI, DEVLETİN 
BU İNSAN SAĞLIĞI-

NI HİÇE SAYANLARI 
GÖREVDEN UZAK-
LAŞTIRMASINI, 
HALK SAĞLIĞINI 
DÜŞÜNECEK “DEV-
LETİN MEMURLARI-
NI GÖREV BAŞINDA 
GÖRMEK İSTİYOR.”
Şehrin ortasında ve 
Türkiye’nin Dünyaya 
açılan kapısı olan Da-
laman ilçesinde böyle 
bir İLKEL İŞLETME 
ANLAYIŞINA SAHİP 
FABRİKA ve İŞLETME 
İSTEMİYORUZ..!
Dalaman Halkı olarak 
KENETLENDİK. 
Hukuken mücadeleye 
HAZIRIZ. Her türlü 
eylemi yapacak irade 
ve GÜCE SAHİBİZ. 
Dalaman halkı ACİZ 
DEĞİLDİR. Devlete 
olan sevgimiz, saygımız 
ve inancımızdan dolayı 
günlerdir YETKİLE-
RDEN bir AÇIKLAMA 
BEKLEDİK.. 
Yaşam hakkımızın 
düşünülmesini ve 
SAĞLIĞIMIZIN 
KORUNMASI görmek 
istedik. Devlet ve devlet 
kurumları, siyasilerimiz 
maalesef KRİZİ YÖNE-
TEMEDİ. Halkımız 
tepkili. LÜTFEN BU 
KIZGINLIĞI, KIR-
GINLIĞI GÖRÜN…  
Halk kendini değerli 
görmezse TEPKİSİ SEL 
OLUR ve ÖNÜNDE 
KİMSE DURAMAZ. 
Halkın sesine KU-
LAK VERİN ve Kağıt 
fabrikasına acilen 
KAYYUM  ATAYIN 
, yönetime el koyun 
ve sonrada İHALE 
ŞARTLARINI İHLAL 
EDEN BU ŞİRKETİN 
SÖZLEŞMESİNİ FESH 
EDEREK FABRİKA-
MIZI GERİ ALIN… 
Bizleri KANSER Mİ 
olacağız korkusundan 
kurtarın.

Sezgin Yıldırım

Kağıt Fabrikasına KAYYUM  
Atanmalıdır..

Görüşmede; Muğla’mıza 
yapılacak sağlık 
yatırımları, hekim, 
hemşire, sağlık personeli, 
ekip ve ekipman ihtiyacı 
konularını ele aldıklarını 
belirten, Muğla AK Parti 
Milletvekilleri Demir ve 
Gökcan, ziyarete ilişkin 
olarak şu açıklamayı  
yaptılar.
Muğladaki sağlık 
personeli ihtiycımızın 
karşılanması için;  
Devlet Hizmet 
Yükümlülüğü Kurası’nın 
İlimiz genelinde 
değerlendirmeye 
alınması hususunda 
değerlendirmelerde 
bulunduk.

Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
bünyesinde Nükleer Tıp 
ve PET-CT hizmetinin 
verilebilmesi için gerekli 
düzenleme ve tadilatlar 
için ödenek talebimizi 
ilettik.
Geçtiğimiz günlerde 
açılışını yaptığımız 
Yatağan Devlet 
Hastanemizin personel, 
cihaz ve ekipman 
konularında da Sayın 
Bakanımız ihtiyaçların 
karşılanacağını belirtti.
Menteşe, Fethiye ve 
Dalaman ilçelerimizin 
nüfuslarının artması 
ve ihtiyaca binaen yeni 
hastaneler yapılması 

konusunu görüştük.
Fethiye’ye 500, 
Menteşe’ye, 150 ve 
Dalaman’a 100 yatak 
kapasiteli yeni Devlet 
Hastaneleri projelerinin  
2022 yılı yatırım 
programına alınması 
talebimizi yineledik. 
Sayın Bakanımız 
talebimizi olumlu 
değerlendirdi ve konu 
üzerinde hassasiyetle 
duracaklarını ifade etti.
Kavaklidere Devlet  
Hastanemizin  D Hizmet 
Rol Grubuna,
Ortaca Devlet 
Hastanemizin de  B 
Hizmet Rol Grubuna  
yükseltilmesi 

konularında talebimizi 
ilettik.
Ortaca Devlet 
Hastanemiz için 
istediğimiz  Röntgen ve 
MR Cihazı konusu da 
olumlu karşılandı.
Diğer ilçelerimizde 
olduğu gibi Marmaris 
Devlet Hastanemizin 
de doktor ihtiyacının 
karşılanması hususunu 
da görüştük.
2022 yılı içinde 
açılması planlanan yeni 
Seydikemer Devlet 
Hastanemize paket 
arıtma ve kanalizasyon 
ünitesi kurulması 
hususunu Sayın 
Bakanımızla ele aldık.

Pandemi sürecinde 
canları pahasına 
fedakarca görev 
yapan tüm sağlık 
çalışanlarımıza 
da şükranlarımızı 
sunuyoruz.
Proje, yatırım ve 
hizmetleri titizlikle 
takip ediyoruz. Her şey 
Muğla’mız ve sevgili 
hemşerilerimiz için.”
- Bülten

DEMIR VE GÖKCAN: SAĞLIK YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDIYOR
AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan,  Yatağan Belediye Başkanı 
Mustafa Toksöz, Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ve Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile birlikte 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiler.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla il, ortaca ilçe, 112 ada, 2 parsel, mergenli mahalle/köy, ovacık - cennet mevkii, 
bilirkişi raporuna göre : taşınmaz ortaca ilçesi mergenli mahallesi ovacık-cennet mevkiinde tarım alanı 
içindedir. üzerinde nar ağaçları vardır. taşınmaz mahalle merkezine 500 metre ortaca merkezine 15 
km dalaman havalimanına 13 km denize 18 km mesafededir. yol su ve elektrik sorunu olmayıp ulaşımı 
kolaydır. parsel üzerinde görsel olarak yapılan incelemede killi-tınlı toprak yapısında sulama imkanına 
sahip parselin kısmen drenaj sorunu vardır. 3 bölüm halinde kullanılan alanın 1/3 kısmında 10-12 
yaşlarında bakımlı nar ağaçları 1/3 kısmında yeni dikilmiş nar fidanları olup geri kalan alanda ekili ve 
dikili tarımsal ürün bulunmamaktadır. bahçede bulunan verim çağında olan 5,5 dekar nar ağaçları ile 
fidanların toplam değeri 75.000,00 tl dir.
Adresi    : Mergenli Mahallesi Ovacık-Cennet Mevkii  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 18.066,38 m2  
Arsa payı  : Taşınmazın 56/205 oranındaki hissesi
İmar Durumu   : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı içinde kalmakta olduğu 
tespit edilmiştir.
Kıymeti   : 514.008,43 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü   : 19/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü   : 22/09/2021 günü 14:00 - 14:05 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 2020/895 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.30/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1406843Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/895 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

ESAS NO : 2021/58 Esas
KARAR NO : 2021/216
Davacı KAZIM USLU aleyhine mahkememizde 
açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının 
yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın 
KABULÜ İLE, Muğla ili Ortaca İlçesi Merkez 
Mahallesi/Köyü cilt no:7, hane no:292, 
bsn:22’de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Teslime 
oğlu 01/02/2002 Muğla doğumlu 16931673770 
T.C. Kimlik numaralı Kazım USLU’nun  “Kazım” 
olan isminin “Mehmet” olarak değiştirilmesine 
ve “Mehmet USLU” olarak nüfusa kayıt ve 
tesciline, karar verilmiştir. İlan olunur. 

Basın: 1406852Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
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1-Dalamanın Türkiye’de 
eşi olmayan müthiş 
güzellikte koyları 
var,  değerlendirilmeli. 
Koylarda yat bağlanacak 
ağaç ve yer kalmadı, 
çare bulunmalı. Mavi 
tur iyi değerlendirilme-
li. Tekneneler, yatlar 
üstüste bağlanıyor. 
Akıllıca yöntemler uygu-
layıp,  kargaşaya çare 
bulunmalı.
2--Dalamanın Kocagöl 

isimli gölü var, göl 
ölüyor, Göl ekolojik 
turizme açılmalı, balık 
varlığı arttırılmalı. Gölün 
ölmesine göz yumul-
mamalı.
3- Dalamanın çok uzun 
6 km kumsalı var. Tigem 
altı kullanılmayan çorak 
araziler spor imkânlarına 
açılmalı. Dalaman çayı 
ile Tersakan Dalga-
kıranı arası spor vadisi 
ilan edilmeli. Dalaman 

belediye başkanımızın 
bu konudaki çabaları 
desteklenmeli.
4-Datca- Fethiye arası 
Motoryat, Yat ve yelken-
li tekne çekek –BAKIM 
yeri yok. Yaratılmalı. 
Motor yat sahipleri 
Dalyanda normal tekne 
çekme yerine motor 
yatlarını çekip kış 
bakımlarını yaptırıyorlar. 
Halbuki Dalamanda o 
kadar çok yer var ki?
4-Dalamanın dağ köy-
lerin köylüye sebzecilik 
öğretilmeli. Sebzel-
erin pazarlanmasına 
belediyece öncülük 
edilmeli. İl tarım 

müdürlüğün başlatmış 
olduğu VALİ HANIM 
ÇİLEĞİ projesini yapan 
çiftçi sayısı ilçemizde 
5 e ulaşmıştır.  Buna 
benzer üretimler teşvik 
edilmelidir.  
5-Dalamanda 7 adet 
çok meşhur antik kenti 
var, antika yağmacıları 
tarafından yağmalanıyor, 
korunmaya alınmalı 
ve turizme açılmalı. 
Bunlardan Kapukargında 
olanları, Lydia, Arimax-
ia, Crya, şereflerde olanı 
Calynda , yukarı dağ 
köylerinde oktapolis ve 
hypokome olmak üzere 7 
antik kent vardır. Bu an-

tik kentler yağmacılara 
karşı derhal korunup 
kazılarının yapılmasına 
geçilmelidir.
6- Dalamanda profesy-
onel ve amatör rafting 
sporu gelişmiş durum-
dadır. Vali beyin milyon 
TL hibeli 1 rafting 
projesine sahip çıkıl-
malıdır. Dalaman Sarsala 
Gençlik ve Spor kulübü 
şampiyonluktan şampi-
yonluğa koşmaktadır.  
Vali beyin herşeyi takip 
etmesi mümkün değildir. 
Geka projleri sürelidir. 
İşallah proje iyi sonu-
clanır.
7- Dalamanda orta öğre-

tim çok zayıf . Dalaman 
Gürköyde 26 dönüm 
köy arazisine fen lisesi 
çalışması vardır. Dala-
man Fen Lisesi derneği 
kurulmuştur. Gürköy 
Muhtarı ise fen lisesi-
nin köyüne kurulması 
için varıyla yoğu ile 
çalışmaktadır. Beledi-
ye başkanımız da aynı 
zamanda Fen Lisesinin 
yatırım programlarına 
alınması için gayret 
göstermektedir.
8- Dalamanda 4 yıllık 
Dalaman Sivil Havacılık 
Fakültesine sahip çıkıl-
malı ve Dalamana daha 
daha 4 yıllık fakülteler 

kazandırılmalıdır. 4 
yıllık Sivil Havacılık 
Yüksekokulunun kaba 
inşaatı bitmiş olup ince 
işleri devem etmeli 
ancak ek finansman 
yaratılmak zorundadır.
9-Belediye PARK 
OTELİ binası YIKIMI 
bitmiş olup ne olacağı 
belli değildir. Eğer belli  
ise nugün nor mal bir 
konut inşaat m2 maliyeti 
3000. Tl dir. Konuyu 
bilen bir inşaat mühendi-
si  11.000m2 inşaat 
olduğunu belirterek bina 
maliyetinin 33.milyon 
TL olduğunu söyleme-
ktedir.

Süleyman Şahin
DALAMANIN ACİL 

ÇÖZÜM BEKLEYEN 
SORUNLARI 

Bu hafta Kliniğim-
de de hizmetine 
başladığım 1-36 Aylık 
Miniklerimiz için olan 
Baby Spa Nedir?Be-
bekler için yararları 
neler?Bunlara değin-
mek istiyorum.
Bebek Spa de-
nildiğinde ne an-
lıyoruz?SPA(Sanitas 
Per Aquam)Suyla 
gelen sağlık;antik 
çağdan günümüze,da-
ha sağlıklı bir yaşam 
sürmek isteyen 
insanlar,suyun şifa-
landıran özelliğini ön 
planda tutmaya devam 
ediyor.Gebelik dönemi 
boyunca,amniyo sıvısı 
içinde gelişen be-
beğin,doğumla birlikte 
yeni yaşam alanına 
alışması büyümesine 
devam etmesi için bize 
sağlık sunan suyun 
etkilerinden faydal-
andığımız bir alandır 
Bebek Spa’ları…
Bebekler doğumdan 
3 hafta sonra Spa 
Hizmetinden faydala-
nabilirler.
Avrupa ve Ameri-
ka’da yaygın olarak 
yapılan,bebeklerin kan 
dolaşımını hızlandıran 
ve tüm motor becer-
ilerine güç katan bir 
uygulama olan Bebek 
Spa’sı;miniklerimiz 
için rahatlatıcı bir 
deneyimden daha 
fazlası;yeni doğan 

bebekler için sayısız 
fiziksel ve duyusal fay-
dalar sunan,çığır açan 
bir gelişim tekniğidir.
Bebekler boyunlarına 
takılan anti-alerjik ek-
ipmanlarla hidroterapi 
havuzlarına alınıyorlar.
Yaptıkları Floating(-
Suda Dans) esnasında 
bebekler her seanstan 
sonra sterilize edilen 
ve optimal sıcaklıkta 
olan hidroterapi havu-
zlarında su direncine 
karşı vücutlarını 
hareket ettirerek 
dirençli egzersiz yap-
mış olurlar.Yaklaşık 
25-30 dakika süren bu 
işlem sonrası bebekler 
uzman kişi tarafından 
ınfant(bebek) masajına 
alınır. Baby Spa:
Düzenli olarak 
yapıldığı zaman be-
beklerin motor beceril-
erinde ve kas kuvvetin-
de gözle görülür bir 
gelişme oluyor.Denge 
ve koordinasyon gelişi-
mini destekliyor.
Kalp ve dolaşım 
sistemini harekete 
geçiriyor.
Sinir sistemini rahat-
latıyor. Bebeğin gaz 
sancısı,kolik ağrılarını 
hafife indiriyor.Uyku 
sorunlarını düzene 
sokuyor. Bebeğin 
psikolojik ve sosyal 
gelişimini destekliyor.
Sağlıklı günler diliy-
orum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BABY SPA NEDİR?

Dalaman’da 25 
Haziran’da kağıt 
fabrikasının plastik 
atık bölümünde çıkan 
yangın sebebiyle bölgede 
oluşan plastik koku ve 
dumanın tüm bölge 
halkını etkilediğini 
söyleyen Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Ortaca 
Belediyesi olarak ilk 
dakikalardan bugüne 
tüm lojistik desteğimizi 
iş makinelerimizi ve 

personelimizi yangın 
bölgesine yollayarak 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi (MBB) 
emri altına verdik.” 
ifadelerini kullandı. 
Söndürülemeyen 
yangının ardından yoğun 
dumandan mağdur olan 
halkın tepkisinin de 
çok büyük olduğunu 
dile getiren Başkan 
Uzundemir, şunları 
söyledi: “ Yangın bizim 
bölgemizde değil. 

Fakat rüzgârın etkisiyle 
Dalaman’ı, Ortaca’yı, 
Sarıgerme’yi, Dalyan’ı 
hatta Köyceğiz’i 
dahi etkiliyor. İlçe 
Belediyeleri olarak 
bizim İtfaiye grubumuz 
yok. İtfaiye tamamen 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığına 
bağlı. Söndürme 
çalışmaları tamamen 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi itfaiyesince 

yapılıyor. Yangın Ortaca 
sınırlarında olmamasına 
rağmen biz Ortaca 
Belediyesi olarak ilk 
dakikalardan bugüne 
tüm lojistik desteğimizi, 
iş makinelerimizi ve 
personelimizi yangın 
bölgesine yollayarak 
MBB emri altına verdik. 
Halende araç gereç ve 
personelimiz orada 
söndürme çalışmalarına 
destek oluyorlar. Bu 
yangın ne zaman nasıl 

söndürülecek o konu da 
fikir yürütemiyoruz. 
Tüm bölge halkını 
etkiledi. Bu konuda 
söndürme çalışmalarını 
yürüten Büyükşehir 
itfaiyemiz nasıl bir 
açıklama yapar ona 
da Muğla Büyükşehir 
Belediyesi karar verecek. 
Adli soruşturmayı ise 
bakanlıklar düzeyinde 
kurumlar sürdürüyor. 
Tüm bölge halkımıza 
geçmiş olsun diliyorum.” 

Başkan Uzundemir; “Dalaman’da yangının 
söndürülmesi için lojistik destek sağladık”

Dalaman’da bulunan Kağıt fabrikasında çıkan yangının etkilerinin hala devam ettiğini söyleyen Ortaca 
Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Yangın sonrası bölge ve çevre ilçeler yoğun duman altında kaldı.” dedi.

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Dalaman 
Kaymakamı Ali 
Güldoğan, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, AK Parti İl 
Başkanı Kadem Mete, 
MHP il Başkanı Mehmet 

Korkmaz, AK Parti İlçe 
Başkanı Şefik Oğuz, 
MHP İlçe Başkanı 
Gürhan Hoplar, kağıt 
fabrikasında yangın 
çıkan alanı inceledi. 
Belediye Başkanı 
Karakuş; 
“İlçemizde yaşayan 

vatandaşlarımızın 
şikayetine neden olan 
yoğun duman konusunda 
işletme yetkililerinden 
gerekli tedbirleri acil 
olarak almalarını 
tekrar belirttik. Bütün 
çalışmalar, ihmaller 
ve atıkla ilgili testler 

yapılıp gereken neyse 
yapılacaktır. Bu 
ihmallerin sorumluları 
tek tek bunun hesabını 
verecek ve gereken 
fazlasıyla yapılacaktır. 
Dalaman sahipsiz 
değildir.” dedi.
- Berkay Göcekli

Başkan Karakuş; “Dalaman sahipsiz değil”
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, “Vatandaşların şikayetlerine neden 
olan duman ve koku konusunda işletme yetkililerine gerekli tedbirleri acil olarak 
almalarını tekrar belirttik” dedi.


