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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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‘Kanal Temiz’ hizmete girdi
Ortaca Belediyesi, Dalyan Kanalı ve sazlıklarda katı atıklar nedeniyle oluşan 
çevre kirliliğini engellemek amacıyla uzun yıllardır gönüllü temizlik çalışması 
yapan gruba, güneş ve elektrik enerjisiyle çalışan tekne tahsis etti. -3

Muğla’ya ‘Mavi’ yakıştı
Türkiye’de aşılanma 
rakamlarını açıklayan 
Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, 18 yaş 
üstü ilk doz aşılanma 
oranında Muğla yüzde 
80 oranına ulaşarak 
pandemi başladığından 
bu yana kullanılan 
‘Muğla’ya Yeşil ve Mavi 

Yakışır’ sloganı sonrası 
Türkiye’de maviye dönen 
ilk il oldu -6

Başkan Uzundemir 
yatırımları inceledi
Başkan Uzundemir, 
belediyenin 
gerçekleştirdiği 
yatırımları meclis 
üyeleri ile inceledi, 

projelerde gelinen son 
aşama hakkında meclis 
üyelerine bilgi verdi 
ve meclis üyelerinin 
görüşlerini dinledi. -5

TMMOB’dan Kağıt fabrikası 
önünde açıklama

Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği 
Muğla İl Koordinasyon 

Kurulu, Dalaman’da 
kağıt fabrikası önünde 
açıklama yaptı. -4

“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş”
Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 
işbirliğinde “Kurbanını Paylaş 
Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 
başlatılan vekâletle kurban 
kesim bağış organizasyonu 
kapsamında Ortaca’da 
bağışların kabulüne başlandı. -3

CHP heyeti, Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Dalaman çayı 
üzerinde bulunan Akköprü barajının özelleştirme kapsamına alınması 
nedeniyle Akköprü üstünde basın açıklaması yaptı.

CHP: “Akköprünün özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz”

CHP Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay’ın, 
Akköprü Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
ile santral tarafından 
kullanılan taşınmazların 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından 
satışa çıkarıldığını 
duyurmasının ardından 
CHP heyeti baraj 
üstünde açıklama yaptı. 
CHP Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz İlçe 
Başkanlığının katıldığı 
açıklamada, “Sat sat 
nereye kadar”, “Bizde 

satılık baraj yok”, “Yeti 
vesin gari”, “Sata sata 
usanmadılar”, “Yeter 

artık özelleştirme” yazılı 
döviz ve pankartlar 
taşındı. -2

Ortaca’da mangala 
ve satranç turnuvası

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından “Aklıma Sağlık Mangala ve 
Orranç Satranç” turnuvaları düzenlendi.-6

Şehit ormancı 
için lokma 

hayrı yapıldı 

Marmaris ilçesinde 
çıkan orman 
yangınına müdahale 
ederken şehit olan 
orman işçisi Görkem 
Hasdemir hayrına 
Bodrum’da lokma 
döktürüldü. -5

Yaz Kur’an kursu 
kayıtları başladı

Diyanet İşleri 
Başkanlığınca bu yıl 
gerçekleştirilecek 
yaz Kur’an kurslarına 
başvurular başladı. -5
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Zerdeçal ;zencefilgiller 
familyasında bulunur. 
Sarı çiçekleri ve iri 
yaprakları olan çok yıllık 
otsu bir bitki türüdür. 
Ana vatanı Güney 
Asya’dır. Zerdeçalın 
diğer isimler; zerdeçöp, 
safran kökü, sarı boya ve 
hint safranıdır.
KURKUMİN
Zerdeçal baharatı kökü 
toz haline getirilerek 
kullanılır. Kurkumin; 
zerdeçal tozunun etken 
maddesidir .Zerdeçal 
ağırlığının % 3’ü kadar 
kurkumin içerir.
FAYDALARI

•Çok güçlü bir antioksi-
dandır. Antioksidan 
özelliğiyle vücudunuzu 
serbest radikallere karşı 
korur. Bu sayede vücu-
dunuzun hastalıklara 
karşı dirençli olmasını 
sağlar.
•Depresyon tedavisine 
olumlu etkileri vardır.
•Zerdeçal lif ve antioksi-
dan içeriğiyle LDL(kötü 
kolesterolü) düşürmeye 
yardımcı olur.
•Gaz, şişkinlik, hazımsı-
zlık ve kabızlık prob-
lemlerine olumlu etki 
sağlar.
•Cilt sağlığına olumlu 

etki sağlar.
•Kurkumin antioksidan 
özelliğiyle kansere karşı 
koruyucu etki sağlar 
ve tümör hücrelerinin 
çoğalmasını engeller.
•Yanık ve yaraların 
iyileşme sürecini hı-
zlandırır.
•Alzheimer hastalığına 
karşı korur.
•Diyabet hastalarında 
kan şekerinin dengelen-
mesine yardımcı olur.
•Kalp sağlığına olumlu 
etkileri vardır.
•Kilo vermeye olumlu 
etki sağlar.
EMİLİMİ
Kurkumin, vücutta 
emilimi düşük olan bir 
bileşendir. Karabibere 
keskin bir tat veren 
bileşik olan piperin 
zerdeçal emilimini 

arttırır. Yapılan araştır-
malar bu maddenin 
kurkumin emilimini % 
2000 arttırabileceğini 
göstermiştir. Kurkumin 
yağda çözünür. Kurku-
mini sağlıklı yağlar ile 
tüketerek vücut tarafın-
dan emilimini arttırabil-
irsiniz.
NASIL 
TÜKETİLEBİLİR?
•Yemeklerin içerisine 
baharat olarak ekleyebil-
irsiniz.
•Yoğurdunuza ekleyebil-
irsiniz.
•Köri baharatları bol 
miktarda zerdeçal içerir. 
Körili tavuk yaparak 
zerdeçal tüketiminizi 
arttırabilirsiniz.
•Sabahları omlet ve 
yumurtanıza ekleyebil-
irsiniz.

•Çay yaparak tüketebil-
irsiniz.
•Pilavlarınızda tercih 
edebilirsiniz.
•Salatalara sos olarak 
ekleyebilirsiniz.
Zerdeçalı herhangi bir 
sağlık sorunu olmayan 
bireyler güvenle kul-
lanabilir. Kronik bir 
hastalığı olan, düzenli 
ilaç kullanımında  bu ba-
haratı tüketmeden önce 
mutlaka bir uzmana 
danışılmalıdır. Piyasa-
da artık gıda takviyesi 
olarak kurkumin de 
bulunuyor. Bu takviye-
leri kullanmadan önce 
de mutlaka bir hekime 
danışılmalıdır.
Sağlıkla kalın..

BAHARATLARDAN:ZERDEÇAL

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Boyun ağrısının 
sebeplerinden biri Diş 
Sıkmak olabilir mi?
Halk arasında diş 
sıkma,diş gıcırdatma 
olarak bildiğimiz 
Bruksizm,toplumun 
yaklaşık %70’ini 
etkileyen modern 
çağın en yaygın 
hastalıklarından biri-
sidir.Normal çiğneme 
kuvveti yaklaşık 
olarak 27 kg’dır ve diş 
sıkarken uygulanan 
çiğneme kuvveti ise 
yaklaşık olarak 400 
kg kadardır.Bu oran 
diş sıkmanın kişile-
rde önemli fiziksel 
problemler oluşturabi-
leceğini göstermek-
tedir.
Bruksizmin etkileri 
nelerdir?
Genellikle çene ağrısı 
ve baş ağrısı görülür.
Bu durum devam ettiği 
taktirde çene kasların-
da oluşan gergin ve 

hassas noktalar çene 
ve başta meydana 
gelen ağrıların kro-
nikleşmesine neden 
olabilmektedir.Yapılan 
çalışmalar Bruksizmin 
sadece çene bölgesinde 
değil vücuttaki diğer 
bölgelerde de problem-
ler oluşturabileceğini 
göstermektedir.
Gece uykusunda 
dişlerini sıkan kişil-
er üzerinde yapılan 
labarotuvar çalışma-
larında bu kişilerin 
ön gruptaki boyun 
kaslarındaki aktiviten-
in arttığı ve buna bağlı 
arka grup kaslarda 
kuvvet dengesizliği 
meydana geldiği 
bu durumda boyun 
kaslarında gergin ve 
ağrılı noktalar oluşu-
muna ve kronikleşen 
boyun ağrılarına yol 
açabilmektedir.
Sağlıklı günler diliy-
orum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

Bruksizm(Diş Sıkmak) ve 
Boyun Ağrısı 

Ortaca’da, Av. Gülçin 
Manav tarafından açılan 
hukuk bürosunun açılışı 
yapıldı. 02 Temmuz 2021 
Cuma günü saat 17:30’da 
Atatürk Mahallesi 
Atatürk Bulvarında 
Av. Gülçin Manav 
Hukuk Bürosu’nun 

açılışı yapıldı. Açılışı, 
Ortaca Belediye Başkan 
Yardımcısı Ferruh 
Atabey, CHP Muğla 
eski Milletvekili Dr. Ali 
Arslan, CHP Dalaman 
İlçe Başkanı Sezer 
Durmuş ve Avukat 
Gülçin Manav yaptı. 

Manav hukuk bürosu açıldı
CHP Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay’ın, 
Akköprü Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
ile santral tarafından 
kullanılan taşınmazların 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından 
satışa çıkarıldığını 
duyurmasının ardından 
CHP heyeti baraj üstünde 
açıklama yaptı. 
CHP Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz İlçe 
Başkanlığının katıldığı 
açıklamada, “Sat sat 
nereye kadar”, “Bizde 
satılık baraj yok”, “Yeti 
vesin gari”, “Sata sata 
usanmadılar”, “Yeter 
artık özelleştirme” yazılı 
döviz ve pankartlar 

taşındı. 
CHP Doğa Hakları 
ve Çevreden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Ali Öztunç, “Bodrum, 
Marmaris ve Köyceğiz 
Toparlar’da araziler 
satılmak isteniyor. Şimdi 
de Akköprü barajı, 
Türkiye’nin 6’ncı büyük 
barajı özelleştirilmek 
isteniyor. Cumhuriyet 
döneminde yapılan 
tüm sanayi tesisleri 
ve barajlar satıldı, 
elde bir şey kalmadı. 
Sıra sahillere, koylara 
geldi. Bu ülkenin sahip 
olduğu mallar satılıyor. 
Burayı satın almaya 
kalkmasınlar iktidara 
geldiğimizde geri 

alacağız. Hep beraber 
siyasi mücadelemizi 
vereceğiz ve Akköprü’yü 
sattırmayacağız. ” dedi.
“AKKÖPRÜ BARAJI 

BÖLGE İÇİN HAYATİ 
ÖNEME SAHİP”

CHP Muğla Milletvekili 
Burak Erbay, milli 
değerlere sahip çıkmak 
için mücadele etmeye 
devam edeceklerini 
söyledi. Erbay, 
“Köyceğiz ilçesi sınırları 
içerisinde kalan ve 
Dalaman çayı üzerinde 
bulunan Akköprü 
Barajı’nın Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na 
devredildiğini ve 
özelleştirilmesi için 
ihaleye çıkıldığını 

öğrendik. Akköprü 
Barajı Köyceğiz, 
Dalaman ve Ortaca 
bölgelerini besleyen 
en önemli su 
kaynaklarında birisidir. 
Bu baraj bölgedeki 
tarımsal sulama 

için çok önemlidir. 
Akköprü Barajı 142 
bin hektar tarım 
alanının sulanmasını 
sağlamaktadır. Binlerce 
insan tarımsal üretimle 
hayatını kazanmaktadır.” 
dedi. - Cihat Cura

CHP heyeti: “Akköprü barajının 
özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz”
CHP heyeti, Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Dalaman çayı üzerinde bulunan Akköprü barajının 
özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle Akköprü üstünde basın açıklaması yaptı.

Kağıt fabrikasından 
yapılan açıklamada, 
“Dalaman’da ormanlık 
alanda 26 Haziran 
Cumartesi günü çıkan 
yangın, rüzgarın da 
etkisiyle fabrikamızın 
atık sahasına 
sıçramıştır. Bu sahada 
yer alan atıkların 
tehlikesiz atık olduğu 
ÇED raporumuzda 
doğrulanmıştır. 
Yangının daha da 
büyümesi ve yayılması, 
fabrikamız çalışanları 
ve  bölgenin fedakâr 
itfaiyecilerinin 24 saat 
çalışması ile önlenmiştir. 
Yangının söndürme ve 
soğutma çalışmaları 
da aynı tempoda 
sürdürülmektedir. 
Mopak yaklaşık 
yüzyıllık geçmişinde 
kağıt üretiminde çevreci 
teknoloji kullanan, çevre 

bilinci çok yüksek, 
karbon salınımını en aza 
indirmiş, karbon ayakizi 
sertifikası bulunan ve 
su tüketimini en aza 
indirmiş bir şirket olarak 
ekonomimize en yüksek 

katma değeri sağlayan 
bir kurumdur. Ülkemizin 
en önemli sorunlarından 
biri olan orman yangının 
bu kez fabrikamızın 
atık sahasına 
sıçraması ve maalesef 

üretimimizi engellemesi 
bizi gerçekten çok 
üzmüştür. Ama en 
büyük tesellimiz, 
yangının çalışanlarımız, 
Muğla ve Dalaman 
İtfaiye Teşkilatı’nın 

olağanüstü çabasıyla 
yayılmasının önlenmesi 
ve kimsenin bu olaydan 
zarar görmemesidir. 
Kamuoyunun bilgisine 
sunarız.” denildi.
- Cihat Cura

Kağıt fabrikasından yangına ilişkin açıklama
Dalaman’da çıkan yangınla ilgili kağıt fabrikası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yangının ormanlık alanda çıktığı ve 
fabrikanın atık sahasına sıçradığı öne sürüldü. 
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Eşlerden her biri 
evlilik sırasında dile-
diği kişiyle, dilediği 
sözleşmeyi yapabil-
ir; sahip olduğu evi, 
arabayı, bağı, bahçeyi 
satabilir, kiralayabilir, 
üzerine ipotek koydura-
bilir. Bu bakımdan, evli 
olmak, eşleri dilediği 
sözleşmeyi yapmaktan 
alıkoymamaktadır. 
Ancak, bu serbestliğin 
tek bir istisnası vardır: 
Aile Konutu. Evlil-
ik sırasında ailenin 
oturduğu evle ilgili 
anlaşmazlıklar sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. 
Eşlerden biri, diğer 
eşten habersiz otur-
dukları evi başkasına 
satmakta, kira sö-
zleşmesini feshetmekte 
veya ev üstüne ipotek 
koydurmaktadır. İşte bu 
noktada, yaşanan hak 
kayıplarını önlemek 
amacıyla, 2002 yılında 
hukuk sistemimize aile 
konutu kavramı dâhil 
edilmiştir. 
Aile konutu, Türk 
Medeni Kanununun 
194. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna 
göre, eşlerden biri, 
diğer eşin açık rızasını 
almadan, aile konutu 
ile ilgili kira sözleşme-
sini feshedemez, aile 
konutunu devrede-
mez veya aile konutu 
üzerindeki hakları 
(ör: ipotek yoluyla) 
sınırlayamaz. Aile 
konutuyla ilgili işlem 
yapmak isteyen ama 
eşi rıza vermediği için 
bunu gerçekleştiremey-
en kişinin, mahkem-
eye müracaat etmesi 
gerekir. 
Madde kapsamında, 
aile konutu kavramıyla 
ilgili düzenlemelere 
yer verilmiş ancak 
aile konutunun tanımı 
yapılmamıştır. Bu 
noktada, aile konutu 
kavramının tanımı ve 
nelerin aile konutu 
kapsamına gireceğinin 
belirlenmesi önemlidir. 
Çünkü bir taşınmazın 
aile konutu sayılması, 
hukuki açıdan onu 
diğer taşınmazlardan 
ayırmaktadır. Mah-
keme kararlarından 
yola çıkarak, eşlerin 
beraber seçip varsa 
çocuklarıyla birlikte 
devamlı olarak içinde 
yaşadıkları yer, aile 
konutu olarak tanım-
lanabilir. Buna göre, 
resmi nikâh ile evli ol-
mayan eşlerin oturduğu 
veya eşler resmi nikâhlı 
olsa bile yazlık, bağ evi 
gibi ikincil yerler aile 
konutu sayılmamak-
tadır. 

Tapu kütüğüne aile 
konutu şerhinin 
konulabilmesi için 
merkezi nüfus idaresi 
sisteminden veya nüfus 
müdürlüğünden alınan 
yerleşim yeri belgesi 
ile medeni hâli göster-
ir nüfus kayıt örneği 
veya evlilik cüzdanı 
ile tapu müdürlüğüne 
başvurmak gerekir. 
Tapu memuru, belgeleri 
incelendikten sonra, 
şartlar sağlanıyorsa 
genel olarak aynı gün 
içinde aile konutunu 
şerh etmektedir.
Aile konutu şerhi, 
oturdukları evin tapusu 
kendisine ait olmayan 
eşe, kanun tarafından 
tanınan çok önemli bir 
haktır. Şöyle ki, aile 
konutu tapuya şerh 
edilmemiş ve eşlerden 
biri diğerinin rızasını 
almadan oturdukları 
evi başkasına satmış 
olsun; bu halde, satın 
alan kişinin (alıcının) 
iyiniyetli olması yani 
bu yerin aile konutu 
olduğunu bilmemesi 
halinde, evin mül-
kiyeti alıcıya geçer. 
Rızası olmayan ve bu 
satıştan habersiz eşin, 
bu ihtimalde başvu-
rabileceği hukuki bir 
yol yoktur. Ancak 
aile konutu tapuya 
şerh edilmiş olmasına 
rağmen bir şekilde 
kendisinden haber-
siz oturdukları evin 
başkasına satıldığını 
öğrenen eş, satın alan 
kişinin iyiniyetli olup 
olmadığını araştırmaya 
gerek duymadan bu 
satım işlemini geçersiz 
kılabilir. Bu sebeple, 
eşinin kendisinden 
habersiz ve rızası dışın-
da aile konutu üzerinde 
tasarrufta bulunmasını 
engellemek isteyen 
kişinin, tapu kütüğüne 
mutlaka aile konutu 
şerhi koydurması ger-
ekir. Aksi halde, rızası 
olmasa dahi yukarıdaki 
örnekte olduğu gibi iyi 
niyetli alıcı, evin mül-
kiyetini kazanır. Aynı 
şekilde, bu ihtimal-
deki gibi alıcıların da 
dikkatli olması gerekir. 
Şayet, tapu kütüğüne 
şerh edilmese bile satın 
aldıkları evin aile ko-
nutu olduğunu biliyor-
larsa, ileride hukuki bir 
sıkıntı yaşamamak için 
tapuda malik (sahibi) 
olarak adı yazmasa bile 
diğer eşin de rızasını 
almaları yararlarına 
olur. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

AİLE KONUTUNUZ TA-
PUYA ŞERHLİ Mİ? AİLE 

KONUTU ŞERHİNİN 
ÖNEMİ...

Ortaca Belediyesince 
Dalyan Kanalı’nın 
temizliğinde 
kullanılması 
amacıyla yaptırılan 
tekne düzenlenen 
açılış töreniyle 
hizmete girdi.  
Güneş ve elektrik 
enerjisiyle çalışan 
“Kanal Temiz” 
teknesi, uzun 
yıllardır Dalyan 
Kanalı’nda düzenli 
temizlik çalışması 
yapan gönüllü 
grubun hizmetine 
verildi.  
Törende protokol 
üyelerince teknenin 
sponsoru Özleyiş 
Çakır ile çevre 
temizliği yapan 
grubun üyelerine 
plaket takdim edildi. 
Törenin ardından 
grup üyeleri atıkları 
geri dönüşüm 
için plastik, 
metal, cam olarak 

ayırabilecekleri 
“Kanal Temiz” 
teknesi ile Dalyan 
Kanalı’nda temizlik 
yaptı.
Dalyan’da gönüllü 
çevre temizliği 
yapanlara yürekten 
teşekkür ettiğini 
dile getiren Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Dünya bize 
geçmişten miras 
değil, dünya geleceğe 
miras bırakmamız 
gereken yer. Bu 
düşünceyle Dalyan 
Kanalı’ndaki temizlik 
çalışmalarına 
böyle bir katkı 
sağlamak istedik. 
Amacımız Dalyan’ın 
özel doğasını 
koruyabilmek ve 
bu güzel doğayı 
geleceğe miras 
bırakmak.” dedi.
- Berkay Göcekli

“Kanal Temiz” hizmete girdi
Ortaca Belediyesi, Dalyan Kanalı ve sazlıklarda katı atıklar nedeniyle oluşan çevre kirliliğini engellemek amacıyla uzun 
yıllardır gönüllü temizlik çalışması yapan gruba, güneş ve elektrik enerjisiyle çalışan tekne tahsis etti. 

İlçe Müftüsü 
Mahmut Atıcı, 
vatandaşları Diyanet 
İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet 
Vakfı işbirliğinde 
“Kurbanını Paylaş 
Kardeşinle Yakınlaş” 
sloganıyla başlatılan 
vekaletle kurban bağışı 
organizasyonuna 
destek olmaya davet 
etti.Vekaletle kurban 
organizasyonunun 

halka duyurulması 
ve kurban bağışında 
bulunacak vatandaşlara 
daha kolay 
ulaşılabilmesi için 
çalıştıklarını belirten 
Atıcı; “Kurbanlarını 
vekalet yoluyla 
kestirmek isteyen 
vatandaşlarımıza 
yardımcı olunması 
amacıyla Mübarek 
Kurban Bayramı 
yaklaşırken, Ortaca 

müftülüğü tarafından 
kurban vekaletleri 
alınmaya devam 
ediyor. Bağış yapmak 
isteyen vatandaşlarımız 
yurt içinde 1.125, yurt 
dışında 925 liradan 
vekaletle kurbanlarını 
İlçe Müftülükleri 
ve Din Görevlileri 
vasıtasıyla 20 Temmuz 
2021 tarihine kadar 
bağış yapabilirler.” - 
Berkay Göcekli

“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş”
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” 
sloganıyla başlatılan vekâletle kurban kesim bağış organizasyonu kapsamında Ortaca’da bağışların 
kabulüne başlandı. 
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Çünkü yoksul ülkelere 
gönderiyoruz dedikleri 
kurbanlıkların ve 
kurbanlık paralarının 
encamını bilen yok.
Bilse bile yapacağı bir 
şey yok.
Ne kadar hayırsever 
insanlarımız var değil 
mi? Hadi bizi kıskan-
masınlar. Öte yandan 
yıllardır ülkemizde 
yaşayan, bağrımıza 
bastığımız, çoğunluğu 
Suriye’den olmak 
üzere, her ülkeden 
sığınmacılar, bayramı 
ülkelerinde geçirmek 
için izin alıp yollara 
dökülmeye başladılar 
bile. Kilis’in Öncüpınar 
Sınır Kapısı, bu günle-
rde yoğun. 
Yıllar önce ülkelerinde-
ki kargaşadan kaçan 
Suriyeli sığınmacılar, 
yakınlarıyla bayram-
laşmak için ülkelerine 
gidiyorlar.
Demek ki Suriye’de 
kargaşa bitmiş.
Ancak bayram için 
ülkelerine giden 
Suriyeliler geri dönece-
klermiş. Çünkü izinli 
gidiyorlarmış.
Bu seyahat işinde bir 
gariplik yok mu?
Bazı Avrupa ülkelerinde 
yaşayan sığınmacılar-
dan, bayram kutlamak 
için ülkelerine gid-
enleri, dönüşlerinde 
almıyorlarmış.
Madem bayram kutla-
maya gidilebiliyor ve 
bir sıkıntı yaşamıyor-
sunuz, o zaman kendi 
yurdunuzda kalın diyor-
larmış. Haksızlar mı?
Peki, biz neden böyle 
bir tavır sergileyemiy-
oruz? Bu soruyu kime 
sormalı? Kargaşadan 
beslenenlere mi?
Cennet ülkemin 
demografik yapısının 

bozulup bozulmadığına 
aldırış etmeyenlere mi?
Bilse bile yapacağı 
bir şey yok. Ne kadar 
hayırsever insanlarımız 
var değil mi?
Hadi bizi kıskanmasın-
lar. Öte yandan yıllardır 
ülkemizde yaşayan, 
bağrımıza bastığımız, 
çoğunluğu Suriye’den 
olmak üzere, her 
ülkeden sığınmacılar, 
bayramı ülkelerinde 
geçirmek için izin alıp 
yollara dökülmeye 
başladılar bile.
Kilis’in Öncüpınar 
Sınır Kapısı, bu günle-
rde yoğun. 
Yıllar önce ülkelerinde-
ki kargaşadan kaçan 
Suriyeli sığınmacılar, 
yakınlarıyla bayram-
laşmak için ülkelerine 
gidiyorlar.
Demek ki Suriye’de 
kargaşa bitmiş.
Ancak bayram için 
ülkelerine giden 
Suriyeliler geri dönece-
klermiş. Çünkü izinli 
gidiyorlarmış.
Bu seyahat işinde bir 
gariplik yok mu?
Bazı Avrupa ülkelerinde 
yaşayan sığınmacılar-
dan, bayram kutlamak 
için ülkelerine gid-
enleri, dönüşlerinde 
almıyorlarmış.
Madem bayram kutla-
maya gidilebiliyor ve 
bir sıkıntı yaşamıyor-
sunuz, o zaman kendi 
yurdunuzda kalın diyor-
larmış. Haksızlar mı?
Peki, biz neden böyle 
bir tavır sergileyemiy-
oruz?
Bu soruyu kime 
sormalı? Kargaşadan 
beslenenlere mi?
Cennet ülkemin 
demografik yapısının 
bozulup bozulmadığına 
aldırış etmeyenlere mi?

Ersin Turan

TURİSTİK TATİL Mİ?...

DAHA DÜNE KA-
DAR, her türlü tarımsal 
üretimi babalarımızdan 
öğrendiğimiz, tohum 
ve fidan ile yapıyor-
duk. Ürettiğimiz hiçbir 
bitki ıslah edilmiş tohum 
veya fidandan değildi. 
Komşumuz ne ekiyorsa 
onun tohumunu veya 
fidanını alıp biz de aynı 
bitkiyi yetiştirmeye 
çalışıyorduk. Özellikle 
meyve bahçeciliği hiç 
gelişmemişti. Meyve ye-
tiştirmeyi bilmiyorduk. 
Her türlü kaliteli meyve 
sebze üretmeyi son 10 
yılda öğrendik. 
-DEVLETİMİZİN, 
ÇİFTCİYİ kaliteli ıslah 
edilmiş tohum ve kali-

teli ıslah edilmiş fidan 
dikimine, ekimine teşvik 
etmesi çiftçiyi ihracata 
uygun tarımsal ürün 
üretmeye teşvik etmiştir. 
Örnek olarak Avru-
pa’ya ihraç edilebilen 
kiraz cinsleri dikilerek 
bugün Avrupa’nın en 
önemli  kiraz ihracatçısı 
haline geldik. Manda-
lina da ihracat satsuma 
cinsi ile yapılmakta ve 
‘’satsuma’’ olmayan 
ağaçlar kesilmektedir ve 
mandalina yaş meyvede 
2nci ihracat sırasına 
yükselmiştir 
-KALİTELİ ISLAH 
EDİLMİŞ TOHUM VE 
FİDAN dönüm başına 
verimi de arttırmaktadır. 

Sulak alanlarda buğ-
day ekicisi çiftçilerin 
tarlarını meyve bahçel-
eri veya örtü altı ürüne 
döndürmelerine rağmen 
Türkiye’de buğday 
üretimi iklime göre 
19-22 milyon ton arası 
değişmektedir. Buğday 
ekilen tarla azalmasına 
rağmen dönüm başı 
üretimin artması kaliteli 
ıslah edilmiş tohum 
kullanılması verimin 
artması nedeniyledir. 
Çameli ilesinde kaliteli 
tohum katlanılarak kuru 
fasulye üretimi yıllık 
300 tondan 900 tona 
çıkarılmıştır. Uygun ve 
kaliteli fidanlar kul-
lanılarak ceviz üretimi 
Çameli’nde yıllık 
300 tondan 900 tona 
çıkarılmıştır. -Türkiye 
Gıda ve İçecek Sanayii 
Dernekleri Federasyonu 
(TGDF) Dijital Veri 

Paneli ‘ne göre, 2020 
yılında tarım, gıda ve 
içecek sektörü 20,7 
milyar dolarlık ihracat, 
16,1 milyar dolarlık 
ithalat gerçekleştirdi. 
Aynı dönemde Türki-
ye’nin tarım, gıda ve 
içecekte, 2019’a göre 
ihracat birim değeri ton 
başına yüzde 3,7 artışla 
1.019 dolara, ithalat 
birim değeri ise yüzde 
5,7’lik bir artışla 498 
dolara ulaştı. Türkiye 
bugün tarım ihracat- 
ithalat dengesinde 5 
milyara yakın yıllık artı 
değer vermektedir.  - 
Türkiye Gıda ve Tarım 
Sektörü’nde ihracat, 
2019’un 11 ayında 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
1,04 artışla 16,21 milyar 
dolar, ithalat ise yüzde 
4,06 düşüşle 11,51 
milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Dış ticaret 
dengesinin ise önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,16’lık 
artışla, 4,7 milyar dolara 
yükseldiği görüldü. 
2019’un ilk 11 ayı 
itibariyle en çok ihraç 
edilen 3 ürün 1,1 milyar 
dolarla fındık içi, 1 mi-
lyar dolarla buğday unu 
ve 600 milyon dolarla 
makarna olarak kayıt-
lara geçti. En çok ithal 
edilen ürünler ise 1,7 
milyar dolarla buğday, 
900 milyon dolarla soya 
fasulyesi ve 600 milyon 
dolarla da dane mısır 
oldu.  Mandalina ihra-
catı Kasım ayında öne 
çıktı. Kasım 2019’da 
en çok ihraç ettiğimiz 
3 ürün Fındık İçi (170 
milyon dolar), Mandali-
na (100 milyon dolar) ve 
Buğday Unu (90 milyon 
dolar) oldu. Dönemsel 

olarak üretilerek ihraç 
edilen mandalinanın 2. 
sıraya kadar yükselme-
si dikkat çekti. Kasım 
ayında en çok ithal 
ettiğimiz 3 ürün ise Buğ-
day (200 milyon dolar), 
Soya Fasulyesi (80 
milyon dolar) ve Durum 
Buğdayı (80 milyon 
dolar) şeklinde sıralandı. 
-Gıda dış ticaretinde öne 
çıkan ülkeler ve ürünler: 
2019’un 11 ayı itibariyle 
gıda ve tarım ürün-
lerinde en çok ihracat 
yapılan ülkeler Irak (2,2 
milyar dolar), Almanya 
(1,3 milyar dolar) ve İt-
alya (900 milyon dolar) 
oldu. En çok ithalat 
yapılan ülkeler ise 
Rusya Federasyonu (2,2 
milyar dolar), Ukrayna 
(1,3 milyar dolar) ve 
Brezilya (900 milyon 
dolar) olarak sıralandı.
-SONUC OLARAK-

Türk çiftçisi Avrupa 
tadına, damağına, 
kalitesine uygun gıda 
ürünü ürettikçe ge-
lir düzeyi artacaktır. 
Ancak hala aşılama-
da, budamada,  ıslah 
edilmiş kaliteli tohum 
ve fidan kullanımın-
da, tarla bakımında, 
sulama, gübre, ilaç 
uygulamalarında, hasatta 
öğreneceğimiz ço şey 
vardır. Bugün serti-
fikalı tohum üretimi, 
hibrit tohum, sertifikalı 
fidan, fide üretimi özel 
sektör tarafından çok 
gelişmiştir. Özel sektör 
dünya devleri Türki-
ye’dedir. 3-5 yıl sonra 
kanaatimce Türkiye’yi 
kimse tutamaz. 

Süleyman Şahin

TÜRKİYE KALİTELİ TARIM-
SAL ÜRETİMİ ÖĞRENİYOR 

İl Koordinasyon Kurulu 
adına Mimar Görkem 
Acar tarafından yapılan 
açıklamada, şu ifadelere 
yer verildi:  “Dalaman’da 
kağıt fabrikasının atık 
alanında yangın meydana 
geldi. Dalaman’daki 
SEKA kağıt 
fabrikasının 20 sene 
önce özelleştirilmesiyle 
kurulan işletmede 2 sene 
öncede yangın meydana 
gelmiş, yatırımcı 
tarafından gerekli 
tedbirler alınmadan ve 
iyileştirme yapılmadan 
işletme faaliyetine 
devam etmiştir. Tesise 
ait, yakma tesisi ve 
kojenerasyon tesisi 
ile ilgili çevresel etki 
değerlendirilmesi 
gerekli değildir kararı 
verilmiştir. Adı geçen 
tesise çevre izin ve lisans 
yönetmeliğinin EK-I 
listesinde yer aldığından 
A Grubu Emisyon İzin 
Belgesi düzenlenmiştir. 
Tesiste meydana gelen 
yangının atık alanından 
kaynaklanması tamamen 
bir ihmal sonucu olduğu 
kanaati ile Çevre İzin 
ve Lisansının iptal 
edilmesi çözüm değildir. 
02.04.2015 tarih ve 29314 
sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren Atık Yönetimi 
Yönetmeliği (23.03.2017 
tarih ve 30016 sayılı 
değişiklik) hükümlerine 
göre belirlenen tehlikeli 
atıklar; sızdırmaz beton 
zemin üzerinde dört 
tarafı kapalı, yağmur, 
su almayacak şekilde 
depolama alanında 
biriktirilmesi, Atık alanı 
içerisinde kürek, kum, 
talaş v.b. malzemeler ile 

tesis içerisinde yeterli 
sayıda yangın tüpünün 
bulunması yasal bir 
zorunluluktur.
Aynı Yönetmeliğin 
Atık Üreticisinin 
ve Atık Sahibinin 
Yükümlülükleri 
başlığının; a bendinde 
atık üretimini en aza 
indirecek şekilde gerekli 
tedbirleri almakla, j 
bendinde kaza sonucu 
veya kasti olarak 
atıkların dökülmesi ve 
benzeri olaylar sonucu 
meydana gelen kirliliğin 
önlenmesi amacıyla, 
atığın türüne bağlı olarak 
olayın vuku bulduğu 
andan itibaren en geç bir 
ay içinde olay yerinin 
eski haline getirilmesi 
ve tüm harcamaların 
karşılanmasıyla, k 
bendinde de Kaza 
sonucu veya kasti olarak 
atıkların dökülmesi 
ve benzeri olaylar 
vuku bulduğunda 
İl Müdürlüğünü 
bilgilendirmek ve kaza 
tarihi, kaza yeri, atığın 
türü ve miktarı, kaza 
sebebi, atık işleme 
türü ve kaza yerinin 
rehabilitasyonuna 
ilişkin bilgileri içeren 
raporu İl Müdürlüğüne 
3 iş günü içinde 
sunmakla, yükümlüdür 
denilmektedir. 
İşletme sahibi 
yükümlülüklerini 
yerine getirmediği 
yangın mahallindeki 
tehlikeli ve tehlikesiz 
atıkların kontrolsüz 
şekilde atılmasından 
anlaşılmaktadır. Şöyle ki;
a) Tesis aynı zamanda 
Çevre Yönetimi 
Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik kapsamında 
olup Çevre Yönetim 
Birimini kurmak veya 
Çevre Danışmanlık 
Hizmeti satın almakla 
yükümlüdür. Tesise 
görevlendirilen 
Çevre Görevlisinin 
yapması gereken 
aylık ziyaretlerinde 
tesis içerisindeki 
atılı olan tehlikeli ve 
tehlikesiz atıkların 
Yönetmeliklere göre 
depolama yapılmasını 
sağlamadığı ve tesisteki 
olumsuzlukları 
Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’ne 
bildirim yapmadığı 
anlaşılmaktadır.
b) Tesise Çevre İzin ve 
Lisans Belgesi veren 
yetkili kurum asli 
görevi olan denetim 
mekanizmasını yerine 
getirmediği etrafta 
atılı olan tehlikeli ve 
tehlikesiz atıklardan 
anlaşılmaktadır. 
Zamanında denetlemeleri 
yapmış olsaydı tehlikeli 
atıkların etrafta 
atılı olduğu yangın 
esnasında değil önceden 
tespit edecekti ve 
gerekli önlemleri tesis 
yetkililerine aldıracak, 
idari yaptırımları 
zamanında uygulayarak 
bu olası olumsuzlukların 
önüne geçilmesini 
sağlayacaktı. İşletmede 
meydana gelen yangın 
sonucunda oluşan 
hava kirliliği ise insan 
sağlığını tehlike etmeye 
devam etmekte olup bu 
konuda alınan önlemler 
yetkililer tarafından 
açıklanmamıştır.
Meydana gelen yangın 
sonucunda hava kirliliği 

yanında önemli çevre 
sorunu ise tehlikeli 
atıkların ivedilikle olay 
yerinden kaldırılmaması 
halinde zehirli gazlar 
toprak kirliliğine neden 
olacak ve tehlikeli 
atıklardan sızan 
ağır metaller yeraltı 
sularına karışarak insan 
sağlığını tehdit etmeye 
devam edecektir. Yine 
olay yerinde TAEK 
tarafından ölçümler 
yaparak, meteorolojik 
veriler ile birlikte Tarım 
Alanlarına, Yerleşim 
Alanlarına, Denize olan 
etkileri ve etki alanları 
açıklanarak alınması 
gereken önlemler tavsiye 
edilmelidir. Öte yandan, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan denetim 
yetkisi ile; Muğla gibi 
sanayi kuruluşlarının 
yaygın olmadığı bir 
ilde az sayıda faaliyet 
gösteren, proses girdisi 
çıktısı; (hammadde- 
ürün- atık) yoğun olan 
böylesi bir tesisin daha 
sık takip etmesi, mevzuat 
sorumlulukları açısından 
almış oldukları lisans 
konularına göre saha 
ve fiziki koşullarının 
denetlenmesi, bu 
şartların sağlanıp 
sağlanmadığının 
tespit edilmesi, çıkan 
yangınlardan da açıkça 
görüldüğü üzere yüksek 
riskler taşıyan acil 
durumlara ilişkin eylem 
planlarının oluşturulması 
ve uygulanmasının 

sağlanması beklenirdi. 
Yangından kaynaklanan 
atmosfere yayılan 
ekotoksik duman 
ve gazlar, kirletici 
partiküller, yüksek ısı; 
insan, çevre ve tüm 
canlı varlıkların sağlığı 
açısından risk teşkil 
etmektedir. Yangının 
bir an evvel gerekli 
önlemler alınarak 
söndürülmesi, alanda 
bulunan atıklara (gerek 
emisyonlar gerekse 
de katı sıvı atıklara) 
ilişkin acil eylem 
planı oluşturularak, 
zararları ve etkilerine 
uygun bertaraf edilmesi 
gerekmektedir. Küçük 
önlemlerle büyük riskler 
giderilebilirken, çevre 
kirletildikten sonra 
sorumlulara verilen 
maddi cezaların çevre 
tahribatına etkisi sıfırdır.
TMMOB üyesi olarak biz 
mimar ve mühendisler 
her zaman doğanın, 
çevrenin, yeşilin 
korunması; yangınların 
ve doğal afetlerin önlem 
ve tedbirlerinin alınması 
konusunda; devletin 
tüm yetkilerini bilimsel 
yöntemler, mühendislik 
hesap ve denetimleri ile 
eksiksiz gerçekleştirmesi 
gerektiğinin altını 
çiziyor; Yangının devam 
eden sürecinin bir an 
önce sonlandırılması 
için devletin yetkili 
tüm organlarını göreve 
çağırıyoruz.”
- Cihat Cura

TMMOB’dan Kağıt fabrikası önünde önemli açıklama

“MADDİ CEZALARIN ÇEVRE TAHRİBATINA ETKİSİ YOK”
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Dalaman’da kağıt fabrikası 
önünde açıklama yaptı.
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Birliğimiz olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ile 
29.07.2021 Perşembe günü saat 09.30 ‘da Zeytinalanı Mahallesi Aziziye 
Mevkii’nde köy kahvesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması 
durumunda 13.08.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
GÜNDEM 
1-  Açılış ve yoklama.
2-  Divan teşekkülü
3-  Atatürk ve Şehitler için saygı duruşu 
4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup, görüşülerek oylanması 
ve ibrası
5- 2020 yılı kesin hesaplarının  görüşülmesi ve ibrası
6- 2021 yılı tahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülerek oylanması, 
fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
7- Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi
8- Birlik yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu 
üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ve şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı brüt 
veya net olarak tespiti
9- Birliğe borçlu ve ayrılan üyelerin durumunun görüşülmesi alacakların 
tahsili için yönetim kuruluna yetki verilmesi
10- T.C Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10.01.2018 tarih ve 
E.79547 sayılı olur ile hazırlanan Üretici Birlikleri tüzüğünün görüşülmesi 
ve birlik tüzük değişikliğinin oylanması ve karara bağlanması
11- Dilek ve temmenniler 
12- Kapanış

Basın: 1407776Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

KÖYCEĞİZ VE ORTACA İLÇELERİ SÜT 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN 

GENEL KURUL İLANIDIR.

Köyceğiz ilçesinde 
otomobille çarpışan 
motosiklet sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre; 
Beyobası Mahallesinde 
Tolga Yalçın Balcı 
yönetimindeki 48 ACS 
752 plakalı motosikletle, 
H.İ.E., idaresindeki 48 
K 8187 plakalı otomobil 

çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle 
savrulan motosikletin 
sürücüsü Balcı yaralandı. 
İhbar üzerine olay 
yerine 112 acil sağlık ve 
jandarma ekipleri sevk 
edildi. 
Sağlık ekipleri 
olay yerindeki ilk 
müdahalenin ardından 

yaralı motosiklet 
sürücüsü Balcı’yı 
Köyceğiz Devlet 
Hastanesine kaldırdı. 
Yaralı Balcı, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.   
- Cihat Cura

Köyceğiz’de motosiklet kazası: 1 ölü

Başkan Uzundemir, 
belediyenin 
gerçekleştirdiği 
yatırımları meclis 
üyeleri ile inceledi, 
projelerde gelinen son 
aşama hakkında meclis 
üyelerine bilgi verdi 
ve meclis üyelerinin 
görüşlerini dinledi.
Başkan Uzundemir ve 
beraberindeki heyet 
ilk olarak Cumhuriyet 
Mahallesi Ahmet 
Ateş Stadyumunda 
bulunan Kapalı Yüzme 

Havuzu kompleksinde 
değerlendirmelerde 
bulundu. Ardından 
heyet, Dalyan 
Mahallesinde hizmete 
giren Kafe Kefali gezdi. 
Başkan Uzundemir 
ve meclis üyeleri, 
daha sonra Akıncı 
Mahallesinde bulunan 
futbol sahasında 
ve Sarıgerme 
Belediye Tesislerinde 
incelemelerde bulundu.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 

yaptığı açıklamada; 
“Tüm Meclis 
Üyelerimiz ile birlikte 
yapımı tamamlanan 
projelerimizi 
yerinde inceledik. 
Projelerimizde gelinen 
son aşamayı hep birlikte 
değerlendirdik. Heyet 
olarak yaptığımız 
bu incelemelerde 
projelerimizin 
vatandaşlarımızın 
hizmetine nasıl 
daha verimli şekilde 
sunulacağının 

görüşmelerini yaptık.  
Yaptığımız her 
çalışmayı istişarelere 
dayalı yapıyoruz. Birlik, 
beraberlikle, ortak 
fikir ve istişarelerle 
ortaya koyduğumuz 
ve tamamladığımız 
bu projelere destekleri 
için tüm meclis 
üyelerimize şahsım 
adına teşekkürlerimi 
sunarım.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir yatırımları inceledi
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, meclis üyeleri ile birlikte tamamlanan 
projeleri İnceledi.

Kurslara 4-22 yaş 
grubu arasındaki 
çocuk ve gençler kayıt 
yaptırabilecek. Buna 
göre, 4-9 yaş grubundaki 
öğrencilerin velileri, 
bölgesindeki en yakın 
Kur’an kursuna bizzat 
veya web sitesi üzerinden 
başvurabilecek.
Koronavirüs tedbirleriyle 
yurt genelinde 5 
Temmuz’da başlayacak 
Kur’an kursları 20 
Ağusto’ta sona erecek.
İlçe Müftüsü 
Mahmut Atıcı; “İlçe 

Müftülüğümüzce 
Camiler ve Kur’an 
Kurslarında 
düzenlenecek olan 
Yaz Kur’an kursları, 5 
Temmuz-20 Ağustos 
2021 tarihleri arasında 
yüz yüze ve çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilecek. 
Başvurular 11 Temmuz 
2021 tarihine kadar 
bizzat Cami ve Kur’an 
Kurslarına yada 
başkanlığın internet 
sitesi üzerinden 
yapılabilecek.” dedi.
- Berkay Göcekli

Yaz Kur’an kursu kayıtları başladı Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 
gerçekleştirilecek yaz Kur’an kurslarına 
başvurular başladı.

Marmaris’in İçmeler 
Mahallesi’nde 27 Haziran’da 
enerji nakil hattından çıktığı 
raporlanan orman yangınında 
rüzgarın yön değiştirmesiyle 
orman işçisi Görkem 
Hasdemir alevlerin arasında 
kalmıştı. Yangında evli ve 2 
çocuk babası 34 yaşındaki 
Hasdemir yaşamını yitirirken 
yaklaşık 25 hektar ormanlık 
alan yanmıştı.
  Orman şehidinin acısı hala 
tazeliğini korurken Bodrum 
Orman İşletme Şefliği’nce 
Hasdemir’in hayrına lokma 
döktürüldü. Bodrum 
Belediye Meydanı’nda 

gerçekleştirilen etkinlikte 
lokma hayrını alan 
vatandaşlar, şehit ormancı 
için dua etti.
Bodrum Orman İşletme 
Şefi Mutlu Mercan, hem 
şehit ormancı hayrına lokma 
döktürerek onu andıklarını 
hem de vatandaşları orman 
yangınları konusunda 
bilinçlendirmeye 
çalıştıklarını söyledi.
Rıdvan Sarıyıldız adlı 
vatandaş yaptığı açıklamada 
şunları söyledi:
  “Rabbim yattığı yeri 
cennet mekan etsin. 
Geride kalan arkadaşlarına 

sabırlar versin. Başarılar 
versin. Vatan hainleri 
bu ormanları yakıyorlar,  
gencecik fidanlarımız 
gidiyor, insanlarımız ölüyor, 
hayvanlarımız, böceklerimiz 
ölüyor, topraklarımız 
mahvoluyor. Rabbim 
şehitlerimize rahmet eylesin, 
ailesine sabırlar versin. 
Türk Milleti, bizler oldukça, 
ormancı kardeşlerimiz 
oldukça polislerimiz, 
askerlerimiz var oldukça 
bu bayrak inmeyecek, bu 
ezan susmayacak. Ne kadar 
yakarlarsa yaksınlar, biz yine 
yeşertiriz.” - İHA

Şehit ormancı için lokma hayrı yapıldı  
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman 
işçisi Görkem Hasdemir hayrına Bodrum’da lokma döktürüldü.  
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İnsan olarak değerim-
izin olmadığını en acı 
tecrübe ile öğrendik… 
Günlerce  insan sağlığı 
için tehlikeli kimyasal 
atıkların dumanını 
soluduk ve bir Allahın 
kulu çıkıp, bir net 
bilgi verip, açıklama 
yapmadı..
Mülki idare amirleri 
başta olmak üzere, 
yetkili tüm kurumlar 
ve kurum amirleri 
KÖR ve SAĞIR 
olup, SESSİZLİĞE 
BÜRÜNDÜLER..
Sayısız insanımız 
dumandan dolayı 
zehirlenme ve sağlık 
sorunları yaşadı…
Halkımızın büyük 
kesimi  CİMER ’e 
yazarak şikayetçi oldu. 
Sanki Devlet kurumları 
KEPENK İNDİRDİ  ve 
halkın derdine derman 
olacak hamle gelmedi. 
KADERİMİZE TERK 
EDİLDİK. Yalnız 
kaldık..
YANGININ ; Isı, 
duman, zehirleyici gaz, 
boğucu gaz sebebiyle 
yol açabileceği CAN 
ve MAL GÜVENLİĞİ 
RİSKİ bakımından,  
açılabilecek tehlikeler 
ile ilgili BİLGİLENDİ-
RİLMEDİK.. Nasıl 
tedbir alacağımız ile 
ilgili bilgimiz olmayın-
ca da KAPI-PENCERE 
kapatıp, eve kapan-
maktan başka bir şey 
yapamadık. EVLERİM-
İZE KAPANMAK tek 
yaptığımız iş oldu. 
Soluduğumuz dumanın 
tehlikesiz olduğuna 
dair raporlar ile ilgili 
MOPAK yetkililerince 
açıklamalar yapılırken, 

Prof.Dr. Mustafa Öz-
türk gibi  bir çok ilim 
adamı sosyal medya 
hesaplarından MASK-
ESİZ DOLAŞMAYIN, 
KANSER YAPICI 
GAZ SOLUYOR-
SUNUZ diye açıklama-
lar yapıyorlardı…
KONU ULUSAL 
BASINDA  sanatçı  
Serenay  SARIKAYA 
hanımın giydiği bikini 
kadar yer almadı.. 
BAKANLARIMIZ 
ADETA BUHAR 
OLDU.. VEKİLLER-
İMİZ  sırra kadem 
bastı.. BİR AL-
LAHIMIZ VARDI 
SIĞINACAĞIMIZ.  
Bizlerde öyle yaptık…
Dualarımız tek moral 
kaynağımız oldu..
Halk olarak;  bu 
kadar İLGİSİZLİK 
ve CİDDİYETSİZ-
LİK  karşısında bizler 
duyarsız kalamadık  ve  
GÖNÜLLÜLER PLAT-
FORMU’ nu  oluştur-
duk.. Kendi derdimizin 
dermanını , kendimiz 
bulacağız..
SAĞLIĞIMIZ ile 
ilgili ciddi korkular ve 
endişeler içerisindey-
iz. Hiç istemeyiz ama 
önümüzde ki günlerde 
yaşadığımız hava kirlil-
iğinden dolayı solu-
num yolları ve kanser 
patlaması yaşanırsa  
BUGÜN GÖREV 
BAŞINDA OLAN 
Tüm yetkililerden ve 
SAĞLIK YÖNÜN-
DEN TEHLİKELİ 
DURUM YOKTUR 
RAPORLARI VEREN-
LERDEN , MAHKEM-
ELER VASITASIYLA 
HESAP SORARIZ..

DENETLEME görevi 
olanların  ve GÖREV-
LERİNİ İHMAL 
ETMELERİNİN, 
Kimyasal atıkların ora-

da neden bulunduğunun 
hesabını soramayan-
ların , Kimyasal atıklar 
yanarken SAĞLIK 
AÇISINDAN HALKI 
UYARMAYANLARIN  
“YAKASINA YAPIŞA-
CAĞIMIZDAN “ kims-
enin şüphesi olmasın..
360 milyon dolar bedel 
biçilmiş fabrikayı, 40 
milyon dolara satan-
lardan, Fabrikanın 
modernleştirilmesi, 
üretimin ve istihdamın 
artırılması ile ilgili 
ŞARTNAME ORTA-
DAYKEN, Fabrikanın 
bırakın modernleşmeyi 
ve üretimi artırmayı 
FABRİKA KÜÇÜLM-
EYE GİDERKEN, 
şartnamenin takipçisi 
olması gerekirken 
USULSÜZLÜĞE 
GÖZ YUMANLAR-
DAN HESAP SORUP, 
YAKALARINA 
YAPIŞMAZSAK eğer 
yarın ÇOCUKLARIM-
IZ BİZLERE LANET 
OKUYACAKTIR..
Ortada çok büyük “ 
İHMAL, GAFLET ve 
İHANET “ var..
KİMSE BU MİLLE-
Tİ YOK SAYAMAZ 
ve SAĞLIĞI İLE 
OYNAYAMAZ. Sağlığı 
ile oynama hakkı ol-
madığı gibi de KİMSE 
BU MİLLETİN MALI-
NI, YETİM ve ÖKSÜ-
ZLERİN HAKKINI , 
KİMSEYE PEŞKEŞ 
ÇEKEMEZ..
GÖNÜLLÜLER 
PLATFORMU 
OLARAK 
TAKİPÇİSİYİZ! 

Sezgin Yıldırım

GÖNÜLLÜLER PLATFORMU..

Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, 
Türkiye’de aşılamada 
maviye dönen ilk il 
Muğla oldu. Muğla’da 
18 yaş üstü birinci 
doz aşılanma oranı 6 
Temmuz tarihi itibari ile 
yüzde 80’e ulaştı.  
  14 Ocak’ta sağlık 
çalışanları ile başlayan 
aşılama çalışmalarında 
büyük bir başarı 
sağlayan Muğla, 
turizm kenti olması 
nedeniyle de yerleşim 
nüfusun yanında diğer 
illerden misafirleri 
de havalimanlarında 
kurduğu aşı merkezi ile 
yerleşik nüfusun dışında 
misafirleri de aşılıyor. 
Nüfusunun yüzde 53’ü 
kırsalda yaşayan Muğla, 
12 bin 654 km2 coğrafi 
alanı ile de Türkiye’nin 
19’uncu büyük coğrafi 
alanına sahip il 
konumunda. Pandemi 
dönemi başladığı günden 
bu yana doğası ve denizi 
ile ‘Muğla’ya Yeşil ve 
Mavi Yakışır’ sloganını 
aşılama çalışmalarını 
sürdüren Muğla İl 
Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri, Türkiye’nin ilk 
‘Mavi’ şehri olmanın 
gururunu yaşıyor. 
Aşı olan vatandaşlar, 
“Hepimizin aşı olması 
lazım. Bizler yaşlıyız, 
ya çocuklarımız, 
torunlarımız. Onlar 
için aşı olmak 
zorundayız. Herkesin 
aşı olmasını istiyorum. 

Aşı olduğumuzda hafif 
geçiriyormuşuz” derken 
bir başka vatandaş, 
“İki aşımı oldum 
memnundum. Şu anda 
üçüncü aşımı oluyorum. 
Sağlık açısından bu 
aşıların olunmasında 
fayda var. Herkes aşını 
olsun. Herkesi aşı 
olmaya davet ediyorum. 
Muğla’nın aşılamada 
birinci olduğunu 
duydum. Bu bizim 
içini gurur verici” dedi. 
Aşılama çalışmalarının 
başından itibaren Muğla 
Valisi Orhan Tavlı 
başkanlığında iyi bir 
ekip organizasyonu 
gerçekleştirdiklerini 
belirten Muğla İl Sağlık 
Müdürü Dr. İskender 
Gencer, amaçlarının 
ilk mavi il olmaktan 
öte, vatandaşların 
aşı hizmetlerinden 
yeteri derecede 
yararlanmalarını 
sağlamak olduğunu 
söyledi.

“KOLEKTİF 
BİR ÇALIŞMA 
YÜRÜTTÜK”

Gelinen noktada son 
iki gündür 81 il içinde 
Muğla’nın tek mavi il 
olmasının gururunu 
yaşadıklarını belirten 
İl Sağlık Müdürü 
Gencer, “Biz aşılama 
çalışmaları ile ilgili 
il düzeyinde birinci, 
ikinci, üçüncü olalım 
çabasında değildik. 
Biz verilen görevi en 
iyi şekilde vatandaşa 

sunmak ve üzerimize 
düşeni yapmak amacıyla 
ilimizde kolektif bir 
çalışma gösterdik. 
Bunu sadece İl Sağlık 
Müdürlüğü olarak değil, 
İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
Başhekimler, Aile 
Hekimlerimiz var. Bu 
arkadaşlarımız fazlası 
ile ellerini taşın altına 
soktular. Üzerlerine 
düşeni yaptılar, takip 
ettiler, gerekirse hizmeti 
vatandaşın ayağına kadar 
götürdüler. Baktığınız 
zaman Muğla haritada 
görüldüğü gibi değil. 
Bodrum Turgutreis bir 
uçta, Fethiye Bekçiler 
bir uçta. Nüfusumuz 
kırsaldadır. Yarıdan 
fazlası kırsaldadır. Bizim 
personelimiz tecrübeli 
ve en uç noktaya kadar 
hizmet verebiliyoruz. 
Önemli olan bu hizmeti 
takip etmek ve organize 
etmekti. Biz bunu 
yaptık. Lojistik olarak 
Bakanlığımızdan her 
türlü desteği aldık. Hiç 
aşı sıkıntısı çekmedik. 
Kimseyi aşı yok diye 
kapıdan döndürmedik. 
Buradaki arkadaşlarımız 
gecelerini gündüzlerine 
kattılar ve fazlası 
ile sahada çalıştılar. 
İlçelerde de tek tek 
takip ettik. Organize 
çalıştık. Pandemi 
başladığı ilk günden bu 
yana her türlü desteği 
gördüğümüz, Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, 

Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca Bey 
ve tüm Bakanlık 
yetkililerine bize her 
türlü desteği veren 
herkese teşekkür ederim. 
İlimizde de Sayın 
Valimiz bize her türlü 
desteği ve güveni verdi. 
Sağlık personelimiz 
gece gündüz çalıştı. 
Onların yeri bizde 
ayrıdır. Ortada bir 
başarı varsa, bu başarı 
sağlık personelimizin 
başarısıdır. Muğlalılara 
da gösterdikleri yakınlık 
ve aşıya olan istekleri, 
pandemide kurallara 
uyma çabaları nedeniyle 
de teşekkür ederim” 
dedi. Muğla’nın yeşil 
ormanları ve mavi denizi 
nedeniyle pandeminin 
başından bu yana 
slogan olarak kullandığı 
‘Muğla’ya mavi ve yeşil 
yakışır’ sloganı sonrası 
Türkiye’de ilk mavi olan 
il olmasını değerlendiren 
İl Sağlık Müdürü Gencer, 
“Mavi ile ilgili son 
olarak Mavi artık bizim 
için sembol bir renk 
haline geldi. Biz bize 
veriler görevi layıkıyla 
yerine getirmeye çalıştık. 
Gelinen sonuçta hepimizi 
hoşnut eden, memnun 
eden bir yer. Mutluyuz” 
diye konuştu. - İHA

Muğla’ya ‘Mavi’ yakıştı  
Türkiye’de aşılanma rakamlarını açıklayan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş üstü ilk 
doz aşılanma oranında Muğla yüzde 80 oranına ulaşarak pandemi başladığından bu yana 
kullanılan ‘Muğla’ya Yeşil ve Mavi Yakışır’ sloganı sonrası Türkiye’de maviye dönen ilk il oldu  

Ortaca’ya tatile gelen 
Truva Gençlik ve Spor 
Kulübü yöneticileri 
ile sporcuları, tatilleri 
sırasında uğradıkları 
Sarıgerme Günübirlik 
Tesislerinde ve Günlüklü 
Restoran’da sunulan 
kaliteli hizmetten ve 
tesislerin temizliğinden 

dolayı Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir’i ziyaret 
ederek, teşekkür etti. 
Karşılıklı hediye 
takdiminin ardından, 
gelen misafirler ile 
sohbet eden Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 

Belediyesi olarak 
amaçlarının vatandaşa 
hizmet olduğu belirterek, 
ziyaretlerinden ve 
hediyelerinden dolayı 
Truva Gençlik ve Spor 
Kulübü yöneticileri ile 
sporcularına teşekkür 
etti.
- Cihat Cura

Belediye tesislerinden memnun kalan 
tatilcilerden Başkan’a teşekkür ziyareti Ortaca İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün 22-24 
Haziran’da düzenlediği 
mangala ve satranç 
turnuvaları ödül töreniyle 
sona erdi. Dereceye 
giren öğrenci ve 
takımların öğretmenleri 
ödüllendirildi. 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Kavak, 
ödül töreninde yaptığı 
konuşmada; “Bizlerin 
çocukken oynadığı 
oyunlar arkadaşlığı, 
zihinsel ve bedensel 
gelişimi, hoşgörüyü, 
sabrı artıran oyunlardı. 
Çocuklarımızın bugünkü 
oyunları ise maalesef 
aynı etkiyi yaratmıyor. 
Onları yalnızlaştıran, 
agresifleştiren, 
gelişimlerine zarar veren,  
tamamen bireysel tablet 
telefon oyunlarıyla çok 
fazla zaman geçiriyorlar. 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
olarak çocuklarımızın 
bütünsel sağlıklarına 
olumlu bir katkı sunmak 
istedik ve mangala gibi 

atalarımızın yadigarı, 
satranç gibi kralların 
oyunu temalı bir turnuva 
düzenlemeye karar 
verdik.” dedi.
LGS sınavında 
Muğla’nın tek Türkiye 
birincisi Alperen 
Özcan’ın aynı zamanda 
okulun satranç 
takımında yer aldığını 
hatırlatan Kavak, şunları 
söyledi; “Bu turnuvadan 
da kupayla dönmesi 
oyunların, özellikle 
de akıl oyunlarının 
çocukların akademik 
başarılarına olan olumlu 
etkisi hususunda bize 
çok güzel ipuçları 

verdi. Katılımın bu 
kadar yüksek olması 
bu kararın ne kadar 
büyük bir ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. 
Sizlerden aldığımız bu 
destekle, çocuklarımızın 
heyecanının ve 
neşesinin verdiği güçle 
daha geniş katılımlı 
turnuvalar düzenlemeyi 
planlıyoruz.”
- Berkay Göcekli

Ortaca’da mangala ve satranç turnuvası
Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Aklıma Sağlık Mangala 
ve Orranç Satranç” turnuvaları düzenlendi. 

Türkiye Atletizm 
Federasyonu 
tarafından Isparta’da 
düzenlenen 6’ncı İller 
Arası Türkiye Bayrak 
Şampiyonası’nda U12 
Köyceğiz İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Atletizm Takımı 
Türkiye Şampiyonu 
oldu. Köyceğizli 
öğrenciler Elif Duru 
Orhan, Rüya Ceren 
Yılmaz, Fatma 
Müzeyyen Ayhan, 
Umut Fatih Günay, 
Anıl Mert Acar ve 
antrenörleri Gökhan 
Esen’den oluşan 
Köyceğiz U12 atletizm 
takımı Isparta’da 
gerçekleşen Atletizm 
Türkiye şampiyonası 
bayrak yarışlarında 
ipi göğüsleyerek 
şampiyonluk kupasını 
kazandılar. -B.Göcekli

Köyceğizli 
atletler Türkiye 

şampiyonu  


