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YANGININ KAYNAĞI 
VE YANAN ORMAN-

LARIN İMARA AÇILMA 
İHTİMALİ…

3’te

6’da

AYAK VE AYAK 
BILEĞI BIYO-
MEKANIĞI VE 

YARALANMALARI
2’de

Muğla’da bir hafta önce 
başlayan ve şiddetini 
artırarak devam eden 
yangınları söndürmek için 
yüreği vatan sevdası ile 
çarpan herkes seferber oldu. 
Yangınlarda görevlilerin ve 
halkın alevlerle mücadelesi 
objektiflere yansıdı.  

Marmaris’te 7 gün önce başlayan 
yangınlar, Marmaris’ten sonra 
Bodrum, Milas, Seydikemer, 
Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe 
ve Muğla’nın komşu illeri Aydın 
ve Denizli’nin değişik ilçelerine 
sıçradı. -3

‘İyi ki varsın Şahin’
Marmaris ilçesindeki orman 
yangınında itfaiyecilere su dağıtırken 
dumandan etkilenen ve hayatını 
kaybeden Şahin Akdemir, Köyceğiz’de 
toprağa verildi.

Şahin Akdemir’in 
cenazesi bugün öğleden 
sonra Köyceğiz ilçesine 
bağlı Sazak Mahallesi’ne 
getirildi. Ardından 
Sazak Merkez Camii’nde 
cenaze namazı kılındı. 
Şahin Akdemir’in 
cenazesi kılınan cenaze 
namazının ardından 
Gedik Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. Orman 
Genel Müdürlüğü 

(OGM), Marmaris’te 
itfaiyecilere su 
götürürken hayatını 
kaybeden Şahin 
Akdemir’in fotoğrafını 
sosyal medya 
hesaplarından “İyi ki 
varsın Şahin” yazılı 
kapak fotoğrafıyla 
paylaştı. -2

Bahçeşehir Koleji 
YİNE ZİRVEDE
Haziran ayında 
gerçekleştirilen ve 1 
milyonun üzerinde 
öğrencinin girmiş 
olduğu sınavın 
yerleştirme sonuçları 
26 Temmuz’da 

açıklandı. Yapay zeka 
tabanlı kişiye özgü 
öğrenme platformuyla 
hazırlanan Bahçeşehir 
Koleji öğrencileri 
büyük bir başarı 
sağladı. -4

Fethiye’de otomobilin, 
önünde seyreden 
kamyona arkadan 
çarptığı kazada 1 kişi 
hayatın kaybetti. -2

Göcek’te 
meydana gelen 

kazada Emincan 
Karaduman 

hayatını kaybetti

OGM ‘İYİ Kİ VARSIN 
ŞAHİN’ PAYLAŞIMI

Muğla Valiliği 
yardım 

kampanyası 
başlattı 

Muğla’da devam 
etmekte olan orman 
yangınlarından 
etkilenen vatandaşlar 
için Valilik, halktan 
ve sivil toplum 
kuruluşlarından 
gelen talepler üzerine 
yardım kampanyası 
başlattı.

ALEVLERE KARŞI 
OMUZ OMUZA
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Ayaklar,vücudu-
muzun en fazla yük 
taşıyan aynı zamanda 
yaralanmaya en açık 
bölümüdür.
Tüm sporlar genel-
de yaralanmaların 
%25’ini ayak-ayak 
bileği yaralanmaları 
oluşturur.
Bu nedenle,ortope-
di,fizik tedavi ve reha-
bilitasyon servislerinde 
en sık karşılaşılan 
problemlerin başında 
gelir.Ayak ve ayak 
bileğinin yaralanması 
ve fonksiyonunu 
yerine getirememesi 
bütün vücudun hareket 
yeteğinin yürüme gibi 
en temel günlük yaşam 
aktivitesinin yapılam-
aması demektir.Tedavi 
programı iyi plan-
lanmamış yaralama-

larda,ağrı,hareket 
kısıtlılığı ve fonksiyo-
nel yetersizlik devam 
eder.Bu nedenle bu 
bölge yaralanmalarının 
değerlendirilmesi ve 
tedavisi çok önem-
lidir.Ayak-ayak bileği 
yaralanmalarının 
değerlendirilmesinde 
en büyük sorun bu 
bölgede yer alan 
kemik,tendon ve eklem 
gibi anatomik yapıların 
çok olmasıdır.Küçük 
bir bölge olmasına 
rağmen birçok prob-
lem görülmekte ve 
radyolojik yöntemlerle 
tanı konulması güç 
olmaktadır.Bu nedenle 
klinik değerlendirme 
ve hastanın öyküsü 
tanıda çoğu kez daha 
önem taşır.
Sevgiler.

Fizyoterapist Eda Akcabel

Ayak ve Ayak Bileği Biyo-
mekaniği ve Yaralanmaları

Şahin Akdemir’in 
cenazesi bugün öğleden 
sonra Köyceğiz ilçesine 
bağlı Sazak Mahallesi’ne 
getirildi. Ardından 
Sazak Merkez Camii’nde 
cenaze namazı kılındı. 
Şahin Akdemir’in 
cenazesi kılınan cenaze 
namazının ardından 
Gedik Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. 
OGM ‘İYİ Kİ VARSIN 
ŞAHİN’ PAYLAŞIMI

Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM), Marmaris’te 
itfaiyecilere su 
götürürken hayatını 

kaybeden Şahin 
Akdemir’in fotoğrafını 
sosyal medya 
hesaplarından “İyi ki 
varsın Şahin” yazılı 
kapak fotoğrafıyla 
paylaştı.
CUMHURBAŞKANI 

ERDOĞAN’DAN 
ŞAHİN AKDEMİR’İN 
AİLESİNE TAZİYE 

ZİYARETİ  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Marmaris ilçesindeki 
orman yangınında 
itfaiyecilere su dağıtırken 
hayatını kaybeden Şahin 
Akdemir’in ailesine 

taziye ziyaretinde 
bulundu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Antalya’nın Manavgat 
ilçesindeki incelemelerin 
ardından  Marmaris 
ilçesine geçti. Burada 
vatandaşlara seslenen 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, daha sonra 
Marmaris’in Armutalan 
ilçesinde başlayan 
yangında itfaiyecilere 
motosikletiyle su taşırken 
hayatını kaybeden Şahin 
Akdemir’in ailesine 
taziye ziyaretinde 
bulundu.- B. Göcekli

Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı

‘İyi ki varsın Şahin’
Marmaris ilçesindeki orman yangınında itfaiyecilere su dağıtırken dumandan etkilenen ve hayatını 
kaybeden Şahin Akdemir, Köyceğiz’de toprağa verildi.

Zayi
Barracuda isimli teknenim Göcek Liman 
Başkanlığından aldığım Bağlama Kütüğü 

Ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Şefik Gökçen 

Ege Denizi’nde 
Muğla’nın Datça 
ilçesi açıklarında 4,5 
büyüklüğünde bir 
deprem meydana 
geldi,
Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 

Başkanlığından 
(AFAD) edinilen bilgiye 
göre, Ege Denizi’nde 
Muğla’nın Datça ilçesi 
açıklarında saat 22.57’de 
4,5 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldi. 
- İHA

Ege Denizi’nde 
4,5 büyüklüğünde 

deprem  
Kaza, Muğla – Fethiye 
karayolu Göcek 
Mahallesi tünel 
yakınında  meydana 
geldi. Dalaman’dan 
Fethiye  istikametine 
gitmekte olan 
Emincan Karaduman 
yönetimindeki 48 EK 
586 plakalı otomobil, 
aynı yöne gitmekte olan 
Ercan D. idaresindeki  
42 Y 5829 plakalı 
kamyonuna arkadan 
çarptı. Kazada otomobil 
sürücüsü Karaduman 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Muğla Büyükşehir 

Belediyesi Fethiye 
Grup amirliği itfaiye 
ekipleri tarafından 
sıkıştığı yerden 
çıkartılan sürücü 
sağlık görevlilerinin 
müdahalelerine 
rağmen hayata 
döndürülemedi. Kazada 
hayatını kaybeden 
Karaduman’ın cenazesi 
ise olay yerine gelen 
Cumhuriyet Savcısı’nın 
incelemesinin ardından 
Fethiye Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
- İHA

Göcek’te meydana gelen kazada Ortaca’dan 
Emincan Karaduman hayatını kaybetti

Fethiye  ilçesinde otomobilin, 
önünde seyreden kamyona 
arkadan çarptığı kazada 1 kişi 
hayatın kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 
Muğla’nın Ortaca 
ilçesinde bir reklam 
şirketinde çalışan bir 
çocuk babası Yusuf 
Yılmaz, 12 Şubat 2011 
iş çıkışında evine 
dönmedi. Bunun 
üzerine yakınları polise 
kayıp başvurusunda 
bulundu. Polis, eşinden 
bir süre önce boşandığı 
öğrenilen Yılmaz’ın 
kaybolmadan önce en 
son S.A. ve ağabeyi A.A. 
(39) ile görüldüğünü 
tespit etmişti. Bunun 

üzerine S.A. ve A.A, 
gözaltına alınmış iki 
zanlı, sorgularında 
Yılmaz’ı öldürdüklerini 
itiraf etmişti. Çaylı 
Mahallesi’nde tüfekle 
öldürülen Yılmaz’ın 
cansız bedeni ve 
olayda kullanılan tüfek 
ekiplerce bulunmuştu. 
Süreç içerisinde 
göz altına alınan ve  
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanmıştı.  S.A. 
ve ağabeyi A.A. (39) 
tutukluluk sürelerini 
tamamlanmasının 

ardından serbest 
bırakıldı.
  Olayla ilgili olarak 
yargıtayın 10 yıllık 
sürenin ardından davayı 
karara bağlayarak 16 
Temmuz 2021’de olayın 
faillerinden A.A.’nın 
tutuklanmasına karar 
verirken, kardeşi ise 
cezaevinde kaldığı 
günler sebebiyle serbest 
bırakıldı. Yargıtay’ın 
kararının açıklanmasının 
ardından Muğla İlamat 
ve İnfaz Bürosunca 
kasten adam öldürme 

suçundan 33 yıl hapis 
cezası bulunan ve 
hakkında aranması olan 
39 yaşındaki A.A.’nın 
48 AEV 195 plaka 
araçla Didim’e geldiği 
tespit edildi. Didim 
emniyeti aracın peşine 
düştü. Didim-Akbük 
uygulama noktasından 
geçen araç, polis ekipleri 
tarafından Denizköy 
kavşağında durduruldu. 
A.A. emniyet güçlerince 
yakalanarak adli 
mercilere teslim edildi.
- İHA

Ortaca’da işlenen cinayetin zanlısı Didim’de yakalandı  
Ortaca İlçesi’ndeki bir reklam ajansında çalıştığı öğrenilen ve 12 Şubat 2011 günü öldürülen bir çocuk 
babası Yusuf Yılmaz’ın katillerinden ve 33 yıl hapis cezası bulunan, Abdurrahman Apçin (39) Aydın’ın Didim 
ilçesinde emniyet güçlerince yakalandı.
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Ülkemizde günlerdir 
süregelen ve mem-
leketimiz Muğla’yı 
da etkileyen yangınlar 
canımızı yaktı, ne 
yazık ki yakmaya da 
devam ediyor. Ülkenin 
dört bir tarafından 
vatandaşlar, yerli 
halkla beraber yangınla 
mücadelede canla başla 
çalışmakta; Azerbay-
can başta olmak üzere 
yabancı ülkelerden 
gelen yardımlar da 
yangınların bir an önce 
söndürülmesi noktasın-
da umutlarımızı pe-
kiştirmektedir. Çeşitli 
noktalarda yangınlar 
devam ederken akılları 
kurcalayan şey ise bu 
yangınların doğal sebe-
plerle mi yoksa insan 
eliyle kasıtlı şekilde 
mi çıktığı hususudur. 
Özellikle haberlere 
konu olan orman-
lık alanda bulunan 
torpiller, orman yakma 
eyleminde bulunan 
kişilere dair görüntüler 
sabotaj şüphelerini 
artırmaktadır. Ancak 
şu anda devam eden 
orman yangınlarının 
kaynağına dair henüz 
resmî bir açıklama 
yapılmamıştır. 
Daha önce terör 
eylemleri kapsamında 
orman yakıldığına 
dair sanık hakkında 
cezaya hükmedilen 
mahkeme kararları da 
mevcut olup hal böyle 
olunca çıkan yangın-
larla birlikte böyle 
bir ihtimal de akıllara 
gelmektedir. Devle-
tin güvenliğine karşı 
suç işlemek amacıyla 
kurulmuş bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde 
devlet ormanlarını 
yakan kişi ise müebbet 
hapis ve 20.000 güne 
kadar adli para cezasıy-
la cezalandırılmak-
tadır. Yine çoğunluk 
tarafından dile getirilen 
bir diğer ihtimal ise 
özellikle turizm bölge-
lerinde çıkan yangın-
ların otel vb. işletm-
elerin önünü açmak 
için gerçekleştirilmiş 
olabileceği yönündedir. 
28 Temmuz 2021’de 
Resmî Gazete’de 
yayımlanan Turizmi 
Teşvik Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Ka-
nun bu hususta dikkat 
çekici hükümler içer-
mekte olup tartışmalara 
neden olmuştur. Zira 
Kanun’un 1.maddesi-
nin d fıkrasına göre, 
Kültür ve Turizm 
Gelişme Bölgeleri 
dışında kalsa bile Cum-

hurbaşkanı kararıyla 
yeri, mevkii ve sınırları 
tespit ve ilan edi-
lecek orman arazileri 
kamu yararı kapsamı-
na alınarak turizm 
merkezi sayılabilecek 
ve turizm yatırımcıları-
na açılabilecektir. 
Tam da yangınların 
başladığı dönem 
yayımlanan bu düzen-
leme sonrasında vatan-
daşlar, yangınların 
turizm yatırımları için 
kasıtlı çıkarıldığını, 
yanan yerlerin yerine 
otel yapılacağını dile 
getirmeye başlamıştır. 
Oysaki Anayasa’nın 
169. ve Orman Ka-
nunu’nun 18.maddes-
ine göre ormanların 
gözetimi devlete ait 
olup yanan ormanların 
yerinde yeni orman 
yetiştirilir, bu yerlerde 
başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz; 
yanan ormanlık alan-
lar imara açılamaz, 
üzerlerine otel vb. 
işletmeler kurulamaz. 
Zaten hâlihazırda 
yasal düzenlemel-
er kapsamında otel, 
maden ve santral gibi 
işletmeler için orman 
alanlarının tahsisi söz 
konusudur. Üstelik 
tahsis edilen bu orman-
ların sağlıksız, yani 
orman vasfını kay-
betmiş olması da şart 
değildir. Dolayısıyla, 
yıllardan beri böyle bir 
tahsis imkânı ve yanan 
ormanların akıbetiyle 
ilgili yasal düzenle-
meler varken, yanan 
ormanlık alanların 
imara açılması müm-
kün değildir.
Bu noktada, orman-
lık alanların turizm 
vb. amaçlarla tahsis 
edilmesi işlemlerinde, 
yargı kararlarıyla 
belirtilen sınırlamalara 
dikkat edilmesi gerek-
mektedir. Ormanları 
koruyup gözetmekle 
yükümlü devlet, tahsis 
işleminin, kısa ve 
uzun vadede olum-
lu-olumsuz etkileri, 
fayda ve zararlarını göz 
önünde bulundurularak 
kamu yararı açısından 
denge sağlamalıdır. 
Aksi halde, en önemli 
milli servetimiz olan 
ormanların dengesiz 
ve kötüye kullanılması 
sonucunda bundan 
hepimiz zarar göre-
ceğiz.
Yangınların bir an önce 
sönmesini, artık daha 
fazla zarar görülmeme-
sini dilerim…

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YANGININ KAYNAĞI VE 
YANAN ORMANLARIN 

İMARA AÇILMA 
İHTİMALİ…

Marmaris’te 7 gün önce 
başlayan yangınlar, 
Marmaris’ten sonra 
Bodrum, Milas, 
Seydikemer, Köyceğiz, 
Kavaklıdere, Menteşe ve 
Muğla’nın komşu illeri 
Aydın ve Denizli’nin 
değişik ilçelerinde 
devam ediyor. Alevlerle 
mücadele etmek için 
askerinden polisine, 
kaymakamından vali 
yardımcısına söndürme 

ekiplerinden gönüllü 
vatandaşlara kadar 
herkes yangın bölgesine 
koştu. Türkiye’nin 
adeta tek yürek olduğu 
yangınlarda özellikle 
Polis Teşkilatı’ndaki 
TOMA’ların alevlere 
mücadelesi göz doldurdu. 
Bir an olsun söndürme 
ekiplerini yalnız 
bırakmayan vatandaşlar 
bir taraftan hortum 
taşırken, diğer taraftan 

da  alev savaşçılarının 
hararetini söndürmek 
için su dağıtıyor. Zaman 
duygusal anların da 
yaşandığı söndürme 
çalışmaları sırasında 
Marmaris yakınlarında 
bulunan tarihi bir alanı 
alevlerden korumak 
için seferber olan alev 
savaşçıların görüntüleri 
objektiflere bu şekilde 
yansıdı.
- Berkay Göcekli

Söndürme ekipleri, asker, polis ve halk omuz omuza alevlerle savaşıyor

ALEVLERE KARŞI OMUZ OMUZA
Ülke genelinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında Türkiye alevlere karşı adeta tek yürek oldu. Muğla’da bir 
hafta önce başlayan ve şiddeti artırarak devam eden yangınları söndürmek için yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes 
seferber oldu. Yangınlarda görevlilerin ve halkın alevlerle mücadelesi objektiflere yansıdı.  

Köyceğiz İlçesinde 
Perşembe günü 
başlayan yangın devam 
ediyor. Dağlık bölgede 
devam eden yangına 2 
helikopterin yanı sıra 
İspanya’dan gelen 2 
yangın söndürme uçağı, 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait yangın 
söndürme araçları ve 
Ankara Çevik Kuvvet’e 

bağlı TOMA’lar da 
müdahale ediyor. 
Türkiye’deki yangın 
nedeniyle Türkiye’ye 
destek veren ülkeler 
arasında yer alan İspanya 
Hava Kuvvetlerine 
ait “43 Grupo” birime 
mensup 2 yangın 
söndürme uçağı, bir 
ulaştırma uçağı ve 27 
pilot Salı günü gelmişti. 

İspanya’dan gelen yangın 
söndürme uçakları 
Köyceğiz’deki yangına 
müdahale ettiler. Yangına 
ayrıca 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Yangın Söndürme 
Araçları, Ankara Çevik 
Kuvvet’e bağlı TOMA’lar 
da müdahale ettiler. 
- İHA

İspanyol yangın söndürme uçakları Köyceğiz’e müdahale etti 

Seydikemer ilçesinde 
çıkan orman yangınına 
koşan bölge halkı, 
saatlerce alevlerle 
savaştı. Yangınla 
mücadelede yorgun 
düşenler, sahip çıktıkları 
vatan toprağında uyudu.  
Mahalleli toprak 
zeminde dinlendiği 
fotoğraf, dayanışmanın, 
orman sevgisinin, 
yangına karşı verilen 
mücadelenin bir simgesi 
olarak hafızalardaki 
yerini aldı. Seydimeker 
Çatakdere bölgesinde 
başlayan orman yangını 
rüzgarın etkisi ile 
giderek büyüdü. Bölgeye 
sevk edilen yangın 
söndürme ekipleri 
alevlere müdahale 
ederken, ekiplere en 
büyük destek bölge 

halkından geldi. Sabah 
saatlerine kadar süren 
mücadelede insanüstü 
gayret sergileyen 
ve ekiplere destek 
olan vatandaşlar, 
sahip çıktıkları vatan 
toprağına uzanarak 
dinlendi. Toprak zemin 
üzerinde uyuyan 
vatandaşları görenler, bu 
durumun yangına karşı 
verilen mücadelenin 
ve dayanışmanın 
büyüklüğünü ortaya 
koyduğunu belirttiler. 
- İHA

Bu fotoğraf çok şey anlatıyor  



Dr. Veli Vural Uslu

Yangınlar ve uzun ömür

Türkiye’nin kıyı şeridi 
yanarken öfke, çaresi-
zlik, hüzün duyguları 
içinde allak bullak kal-
mışken bir bilim yazısı 
daha yazmak ne işe yarar 
ki diye düşünüyor insan. 
Yangınlar dünyanın 
her yerinde çıkıyor. 
Küresel ısınma ve otel/
bina dikme hırsı yüzün-
den artmaya da devam 
edecek gibi görünüyor. 
Elimiz kolumuz bağlı 
oturacak mıyız peki? 
Fransa’da, İtalya’da 
Yunanistan’da, Çin’de, 
Japonya’da helikopter-
lerle, uçaklarla orman 
yangınlarına karşı 
yapılan son bilimsel 

ve teknik gelişmelerin 
kullanıldığı başarılı 
müdahaleleri gördükçe, 
bizim bölge insanımızın 
canına dişine taktığı 
bu günlerde tepeden 
donanımlı bir destek gel-
mediğini duydukça ve bu 
yangınların bir kader ol-
madığını anladıkça bilim 
anlatmaktan, gençleri ve 
geçkinleri bilime yönelt-
mekten başka bir çıkış 
yolu bulamadığım için 
bu yazıyı yazmaya karar 
verdim.
Bugünkü konumuz 
uzun ömür. Dünya 
üzerinde 100 yaşını 
geçen kişiler (centenar-
ians – yüzlükler), her 

zaman yaşlılığı anla-
mak ve etkilerinin nasıl 
yavaşlatılabileceğini 
görmek açısından bilim 
insanları için hep ilgi 
çekici olmuştur. En çok 
merak edilen soru ise, 
acaba anne babadan ge-
len iyi genler mi, yoksa 
yedikleri içtikleri mi 
yüzlükleri diğer insanlar-
dan daha farklı kılıyor.
Türkiye’de yapılan bir 
çalışma 48 bin kişinin 
100 yaşının üstünde 
olduğunu gösteriyor. 
Uzun ömürler dile-
diğimiz 107 yaşındaki 
dünyalar tatlısı Sümero-
log Muazzez İlmiye Çığ 
en tanınan yüzlük olsa 
da, Muğla Menteşe’ye 
10 km uzaktaki Gülağzı 
Köyü’nde yaşayan 1907 
doğumlu Ayşe Uçar 
ninemiz Türkiye’nin en 
yaşlı insanı ünvanını 

taşımakta. Ayşe Nine az 
ve öz yemenin, erkenden 
yatıp, erkenden çalışma-
ya başlamanın, neşeli 
olmanın yaşlılığının 
sırrı olduğunu bir gazete 
röportajında belirtse 
de, bunları yapmak 
uzun yaşamak için 
yeterli mi sorusu yanıtsız 
kalıyor. Çalışmanın 
ilginç sonuçlarından biri, 
yüzlüklerin daha çok 
Akdeniz ve Karadeniz’in 
dağlık ormanlık bölgeleri 
ve İç Anadolu’nun To-
roslara bakan ormanlık 
yamaçlarda yaşaması.
Dünya’nın en uzun 
yaşayan insanlarının 
bulunduğu Japonya’da 
ise bilim insanları 
yüzlükler üzerinde 
yaptıkları çalışmalarda 
çok farklı sonuçlara 
ulaşmışlar. Yüz yaşına 
varmış insanların kronik 

inflamasyonlara, bulaşıcı 
hastalıklara ve yaşlılığa 
bağlı hastalıklara daha az 
yakalandığı uzun zaman-
dır farklı çalışmalarla 
desteklenen bulgular. 
Bunun altında yatan 
neden ise tam olarak 
bilinmiyordu. Yüzlükler-
in bağırsaklarındaki 
bakterileri inceleyen 
Japon ve ABD’li bilim 
insanları, safra asitleri 
ile ilgili yepyeni verilere 
ulaştı. Yüzlüklere has sa-
fra asitleri içinde isoallo- 
lithocholic acid (LCA) 
özel bir yere sahip. 
Bağırsakta Odoribacte-
raceae adlı bir bakteri 
grubu LCA üretimi 
için gerekli enzimleri 
sağlıyor. LCA ise Clos-
tridioides difficile and 
Enterococcus faecium 
gibi hastalık yapıcı başka 
bakterilerin yaşamasına 

izin vermiyor. Yüzlükler-
in hastalık yapıcı bak-
terilere karşı dayanıklı 
olmasında asidik safra 
tuzları ve onları hastalık 
yapıcı mikroplara karşı 
etkili moleküllere çe-
viren LCA gibi asitlerin 
önemi oldukça fazla gibi 
görünüyor.
Daha 10 yıl kadar önce 
varlığından haberdar 
olduğumuz Odoribac-
teraceae adlı bakter-
ilerin ağırlıklı olarak 
yüz yaşını geçenlerde 
bulunması sürpriz oldu. 
En yaşlı vatandaşımız 
Muğlalı Ayşe Uçar’ın 
dediği, az ve öz yemek, 
neşeli olmak, erkenden 
çalışmaya başlamak, 
doğa ile iç içe yaşamak 
bu bakteriyi gerçekten 
etkiliyor mu, sorusunun 
bilime meraklı gençler-
imizi harekete geçirmesi-

ni can-ı gönülde diliyo-
rum. 
Yangınların içimizi 
yaktığı bugünlerde güzel 
dileklerde bulunmak zor 
da olsa, Prof. Dr. Üstün 
Dökmen’in dediği gibi 
para verip ağaç diktire-
rek vicdanımızı rahat-
latmaktan öte, neden 
yangın çıktığını, çıkan 
yangınların nasıl en 
hızlı söndürülebileceğini 
anlamak için eğitimli 
ve bilinçli genç bilim 
insanları yetiştirmemiz, 
tekrar bu manzaralarla 
karşılaşmamamız için 
elzem gibi görünüyor. 
Bilimle kalın, doğanın 
en yeşil, gökyüzünün 
en mavi haliyle kalın. 
Sevgiler, selamlar. @
velivuraluslu
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Milas ilçesinde devam 
eden yangının termik 
santrale sıçramasının 
ardından bölgede 10 
mahallenin tahliye 
çalışmaları başlatıldı.  
Milas’ta devam eden 
orman yangını ile 
mücadele aralıksız 
devam ederken, 
alevler tüm önlem 
ve çabalara rağmen 
termik santrale sıçradı. 
Santralin tahliyesinin 
ardından risk taşıyan 
bölgedeki yerleşim 
alanlarında da tahliye 
işlemleri başlatıldı. 
Santrale yakın olan 
Ören Mahallesi başta 
olmak üzere bölgedeki 
10 mahallenin tahliye 
işlemleri devam ederken 
konu ile ilgili Muğla 
Valiliğinden açıklama 

geldi. Ören Karakol 
Komutanlığı’ndan 
alınan bilgilere göre 
Ören, Alatepe, Kultak, 
Pinar, Çamlıca, Bayır, 
Fesleğen, Demirciler, 
Bağdamları, Karacaağaç 
mahallelerinde tahliye 
kararı çıkarıldı. Muğla 
Valiliği tarafından, 
vatandaşların 
güvenliği sebebiyle 
tahliye işlemlerinin 
başlatıldığının 
belirtildiği açıklamada 
“Değerli hemşerilerim 
Muğla Valiliği tarafından 
alınan karar gereği Ören 
Mahallemiz ve çevre 
mahallelerde boşaltma 
kararı alınmıştır. Bu 
karar hemşerilerimizin 
güvenliği noktasında 
derhal uygulanması 
gereken bir karardır 

telaşa kargaşaya 
heyecana gerek yoktur. 
Soğukkanlılıkla ve en 
güvenli bir biçimde bu 
süreci tamamlayarak 
vatandaşlarımızın 
güvenli yerlere naklini 
sağlayacağız. Resmi 
açıklamalar harici hiçbir 
açıklamaya sosyal 
medya paylaşımına 
veya kulaktan 
dolma dedikodulara 
itibar etmeyin 
vatandaşlarımızın 
yanındayız” ifadelerine 
yer verildi.
- İHA

Yangın termik santrale sıçradı 
10 mahalle tahliye edildi

Marmaris ilçesindeki 
orman yangını için 
Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham 
Aliyev tarafından 
görevlendirilen 100 
kişilik itfaiye ekibi 
ayaklarını tozu ile 
Asparan mevkiinde 
yanan alevlere müdahale 
etti.  Azerbaycan Doğal 
Afetler Bakanlığı’na 
bağlı 100 kişilik itfaiye 

ekibi, Azerbaycan’dan 
Bakan yardımcısı 
tarafından uğurlanan 
uçak ile Dalaman 
havalimanına indi. 
100 kişilik profesyonel 
itfaiye ekibi Marmaris’e 
geldikten hemen sonra 
Asparan mevkiindeki 
patlak veren orman 
yangınına sevk edildi. 
Görev bölümü yapılan 
Azerbaycan itfaiye ekibi 

içinde yerleşim birimi 
de olan yanan ormanlık 
alanda alevlere müdahale 
etti. Asparan mevkiinde 
orman yangınına 
müdahale eden işçiler 
ile alevlere karşı savaş 
veren Azerbaycan itfaiye 
ekipleri yangın sonrası 
tekrar bir araya gelerek 
verilecek yeni görevi 
beklemeye başladılar.
- İHA

Alevlere ‘Gardaş’ müdahalesi  

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 
Marmaris, Köyceğiz, 
Milas, Bodrum, 
Seydikemer, Kavaklıdere 
ve Menteşe ilçelerinde 
yangınlarının çıktığı 
ilk anlardan bu yana 
bölgelere giderek 
incelemelerde bulunuyor. 
Başkan Gürün, tüm bu 
ekiplerin koordinasyonu 
için yangının meydana 
geldiği ilçelerde kurulan 
afet koordinasyon 
merkezlerini de ziyaret 
ediyor. Gürün, burada 
yangının seyri, alınması 
gereken önlemler, 
tahliye karaları, saha 
personelinin ihtiyaçları, 
vatandaşlara yapılması 

gereken yardımlar ile tek 
tek ilgileniyor.
Çıkan yangınlar 
sonucunda Muğla’da 
birçok ormanlık alan 
kül olurken, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
249 itfaiye ekibi, 
yaklaşık 100 araç ile 
alevlere müdahale 
ediyor. İtfaiye ekipleri 
yangın alanında 
söndürme çalışmalarına 
katılırken bunun yanı 
sıra yangın alanlarının 
organizasyonu ve farklı 
hizmetler için 395 
büyükşehir personeli de 
alevlerin kontrol altına 
alınması için mücadele 
ediyor.
Muğla’nın birçok 
ilçesinde hem ormanlık 

alan hem de yerleşim 
alanları yanarken, bir 
haftalık süreçte toplam 
40 bin hektara yakın 
alan yandı. Yangının 
etkisini arttırarak 
sürdüğü ve söndürme 
çalışmalarının hız 
kesmeden devam ettiği 
Marmaris ilçesinde 13 
Bin 733, Milas ilçesinde 
13 Bin 300, Köyceğiz 
ilçesinde 7 Bin 234, 
Seydikemer İlçesinde bin 
30, Kavaklıdere ilçesinde 
4 Bin 395, Bodrum 
ilçesinde ise 221 hektar 
alan yandı. Bugüne 
kadar 7 ilçede birçok 
mahallenin etkilendiği 
yangında Marmaris 
ilçesinde Orhaniye 
(Keçibükü), Turunç 

ve Turgut Mahalleri, 
Milas ilçesinde 
Fesleğen ve Türkevleri 
Mahalleleri, Köyceğiz 
ilçesinde Çayırhisar, 
Kavacık ve Sazak 
Mahalleri, Seydikemer 
ilçesinde Dereköy ve 
Çatak Mahalleleri, 
Kavaklıdere ilçesinde 
Menteşe Mahallesi 
olmak üzere 11 mahalle 
tahliye edildi. Ayrıca 
çoğu evlerden oluşan 
738 yapı ve 2 bin 189 
vatandaş yangınlardan 
etkilendi. Çok sayıda 
büyükbaş ve küçükbaşın 
yanı sıra binlerce yaban 
hayvanının da öldüğü 
yangında kayıplar her 
geçen gün yükseliyor.
- İHA

Yanan alan 40 bin hektarı geçti
29 Temmuz itibariyle Muğla’nın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları Milas, 
Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde etkisini 
arttırarak devam ediyor. Çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları, yerleşim yerlerini 
de etkisine alarak binlerce canlıya büyük zarar veriyor. 
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Yürek yangının tarifi 
yapılabilir mi..?
Acıyı ifade etmeye 
kelimeler yeterli olur 
mu..?
Günlerdir ciğerlerimiz 
yanıyor. Yaşadığımız 
acıyı anlatmaya kelim-
elerimiz kifayetsiz kalır. 
Eğer göz yaşlarımız 
yağmur olup, yağma 
imkanına sahip ol-
saydı, inanın yangını 
söndürürdü. 
Çaresiz ve üzgünüz..
Yangını söndüremedik.
Cennetimiz, Ce-
henneme döndü.. 
Muğla tarihinde gör-
mediği orman yangın-
ları ile karşı karşıya 
kaldı. Bodrum, Mar-
maris, Milas, Köyceğiz 
çok büyük yangınlarla 
boğuşuyor.  Neredeyse 
yeşil alan kalmadı.  
Kavaklıdere, Menteşe, 
Fethiye, Seydikemer  
yangınlar ile canla başla 
mücadele ediyor. Dala-
man kaç yangını erken 
müdahale ile söndürdü 
şükürler olsun..
Halk teyakkuz halinde..
Seferberlik ilan etmiş 
gibi.. Her yerde 
nöbetler tutuluyor..
MİLLETÇE KENE-
TLENDİK… 
Muğla halkı tüm ülkeye 

MİLLİ BİRLİK ve 
BERABERLİK örneği 
verdi.
Yangınların ilk çıktığı 
andan itibaren kadını, 
erkeği, genci , yaşlısı 
yangını söndürmeye 
koştu.  Kimisi yangın 
söndürme ekiplerine 
destek olurken, ki-
misi de GÖNÜLLÜ 
EKİPLER kurarak 
yiyecek, içecek ve 
yangın söndürme 
ekiplerine lazım olacak 
alet, edevat ve araçları 
temin etme mücadelesi-
ni verdi.
Her ilçede durum aynı 
ve fotoğraf bu şekild-
eydi..
HALKIMIZIN 
KENETLENMESİ 
ile MUĞLALILAR 
olarak GURUR 
DUYDUK. Bu mil-
letin büyüklüğüne bir 
kez daha iman ettik. 
Bu millete kimse DİZ 
ÇÖKTÜREMEZ bunu 
bir kez daha anladık. 
Acıların ve felaketlerin 
bu milleti nasıl kenetle-
diğini gördük.  Yangın-
ların söndürülmesi son-
rasında YARALARIN 
SARILMASI içinde bu 
kenetlenmenin çözüm 
olacağına inancım arttı..
YANGINLARIN 

SÖNDÜRÜLMESİ 
esnasında müdahale 
eksikleri, hataları ve 
organizasyon bozukluk-
ları görüldü. Bu konuda 
da DEVLETİMİZİN 
TEDBİR ALMASI-
NI, GÖREV İHMALİ 
OLANLARDAN HE-
SAP SORULMASINI 
beklemek bizim vatan-
daş olarak hakkımız.. 
Yangın söndürmeye 
koşan sivil, gencecik 
evladımızı şehit verdik. 
Köylerimiz, mahaller-
imiz, kasabalarımız 
yandı.. OCAKLAR 
SÖNDÜ.. Binlerce 
insan yerinden, yur-
dundan oldu. Maddi ve 
manevi kayıplarımızı 
anlatmaya bu sayfa 
yetmez..
Tüm acılarımıza ve 
kayıplarımıza rağmen 
YEŞİL VATANI KO-
RUYACAĞIZ ve TÜM 
YARALARIMIZI yine 
halk olarak ve KENE-
TLENEREK SARA-
CAĞIZ. Muğla’mızı  
tekrar yeşil cennet 
haline getireceğiz..  
Halkımızın kenetlenmiş 
hali,  TEK UMUDUM-
DUR…   Yeter ki par-
tizanlığın ZİHNİMİZİ 
İŞGAL ETMESİNE 
müsaade etmeyelim ve 
bu güzel birliği boz-
mayalım… MUĞLA 
TEKRAR CENNET 
OLACAKTIR..

Sezgin Yıldırım

YANAN YÜREĞİMİZDİR..

Bahçeşehir Koleji, Fen 
liselerine 45 öğrenci, 
Atatürk Lisesi’ne  2 
öğrenci, Saint Joseph 
Lisesi’ne 1 öğrenci, 
Güzel sanatlar Lisesi’ne 
1 öğrenci yerleştirdi.
Bahçeşehir Koleji 
Kurucusu Emrah 
Hoşgör; “Bizim için 
önemli olan Kişiye 
Özgü Öğretim Modeli 
(KÖM), STEM+A 
eğitimi ve Ulusal 
Sınavlara Tam Hazırlık 
Sistemi’dir. KÖM 
ile öğrencilerimizin 
öğrenme stillerini 
belirliyoruz, öğrenme 
hızlarını tespit ediyoruz, 
kazanım eksikliklerini 
tam zamanlı belirliyoruz. 
Tüm bu faktörler göz 
önünde bulundurularak 
her bir öğrenciye özel 
çalışma programı 
uygulanıyor. STEM+A 

eğitimi ile çok yönlü 
gelişim sağlanıyor, 
disiplinler arası çalışma 
becerisi kazandırılıyor, 
düşünme becerileri 
geliştiriliyor. Tüm 
Bahçeşehir Kolejlerinde 
eş zamanlı olarak 
uygulanan Ulusal 
Sınavlara Hazırlık 
Sistemi ile öğrenciler 
5.sınıftan itibaren; 
yıl boyu liseye geçiş 
sınavına yönelik 
deneme sınavlarına 
katılıyor. Deneme 
sınavlarıyla düzenli 
olarak hazırlık sınavına 
giren öğrencilerin 
eksikleri tespit edilerek, 
sonuca göre hemen etüt, 
dikkat ya da rehberlik 
çalışması yapılıyor. 
Yıl boyunca yapılan 
deneme sınavlarında 
öğrencilerin sorumlu 
olduğu kazanımlardan 

sorular sorularak 
öğrencinin konuyu tekrar 
edip etmediği, uzun 
süreli hafızaya kodlayıp 
kodlamadığı, konular 
arasındaki sarmal geçiş 
becerisi kontrol edilir. 
Tüm bunları yaparken 
çocuklarımızın sosyal 
aktivitelerden geri 
kalmamasını ve çok 
yönlü gelişimlerini ilke 
olarak edindiğimizden 
sınav hiçbir zaman 
hayatın merkezine 
yerleşmiyor ve kaygı 
oluşturmuyor. Bu üç 
kriterin yapay zekâ 
tabanlı Metodbox’a 
taşınmasıyla 
derinleştirilmesidir. 
Anasınıfı, İlkokul, 
Ortaokul ve Lise 
öğrencilerinin tamamını 
kapsayan uzaktan eğitim 
modelinde konu anlatım 
videoları, online testler, 

e-kitap, e-kütüphane, 
AGİS, İngilizce IS 
ve B-PİSA Sınavları 
ve daha birçok ölçme 
değerlendirme etkinliği 
yer alıyor. Sisteme 
Ortaca ve Dalaman 
Kampüsü olarak da 
eksiksiz olarak katılım 
göstererek başarının 
sınırlarını zorladık. 
Bu takip sonucunda 
ulusal sınavlarda 
birçok başarı elde ettik. 
LGS’de öğrencilerimiz 
derece elde ederek 
bizlere büyük bir gurur 
yaşattılar. Başarıda 
emeği geçen değerli 
öğrencilerimize, onları 
bin bir emekle yetiştiren 
velilerimize ve kıymetli 
öğretmenlerimize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.” 
dedi.
- Mehmet Bozkır

Bahçeşehir Koleji yine zirvede
Haziran ayında gerçekleştirilen ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin girmiş 
olduğu sınavın yerleştirme sonuçları 26 Temmuz’da açıklandı. Yapay zeka 
tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlanan Bahçeşehir Koleji 
öğrencileri büyük bir başarı sağladı.

Muğla’nın BAL Ligi 
temsilcisi Ortaca 
Belediyespor kongresine 
kimse katılmazken, 
başkanlığa aday da 
çıkmadı.
Muğla’nın BAL 
(Bölgesel Amatör 
Lig) temsilcisi 

Ortaca Belediyespor 
olağan genel kurulu 
yapılamadı. 24 
Temmuz’da çoğunluk 
sağlanamadığı için 
gerçekleşmeyen toplantı 
31 Temmuz Cumartesi 
gününe ertelenmişti. 
Ortaca Belediyespor 

Tesislerinde yapılması 
gereken toplantıya hiç 
kimsenin katılmadığı 
bu yüzdende 
gerçekleştirilemediği 
öğrenildi. Mevcut 
Başkan İsmail Milat ve 
Yönetim Kurulu’nun 
yeniden aday 

olmayacağı belirtilirken, 
başkanlık ile ilgili 
görüşülen bazı isimlerin 
de bu görevi kabul 
etmediği öğrenildi. 
Yaşanan gelişmenin 
ardından nasıl bir süreç 
yaşanacağı merak 
konusu oldu. - İHA

Ortaca Belediyespor kongresi yapılamadı

Sosyal Medya’da 
Muğla’nın bazı 
ilçelerinde içme 
sularına sabotaj 
yapıldığı yönündeki 
iddialar asılsız çıktı. 
MUSKİ’den konu ile 
ilgili yapılan açıklamada, 
laboratuvarlarda yapılan 
su analizleri sonucunda 
içme suyunda herhangi 

bir sorun olmadığı 
raporlandı. Ortaca 
Belediyesi’de konu ile 
ilgili olarak iddiaların 
asılsız olduğunu açıkladı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi MUSKİ Genel 
Müdürlüğü ekipleri, 13 
İlçede bulunan içme 
suyu depolarından 
numuneler alarak 

gereken incelemeyi 
yaptı. MUSKİ 
laboratuvarlarında 
yapılan analizlerin 
ardından Fethiye, 
Köyceğiz, Ortaca, 
Dalaman, 
Ula ve Menteşe 
İlçelerinin içme 
suyu analiz sonuçları 
çıktı. Sonuçlara göre 

bu ilçelerdeki içme 
suyunda herhangi bir 
herhangi bir olumsuz 
duruma rastlanmazken 
vatandaşların 
gönül rahatlığıyla 
içme suyunun 
kullanabilecekleri 
belirtildi.  
- İHA

İçme sularına sabotaj iddiaları asılsız çıktı

Muğla’da devam 
etmekte olan orman 
yangınlarından etkilenen 
vatandaşlar için Valilik, 
halktan ve sivil toplum 
kuruluşlarından 
gelen talepler üzerine 
yardım kampanyası 
başlattı. Konuyla ilgili 
Muğla Valiliğinden 
yapılan açıklamada 
“İlimizin farklı 
noktalarında meydana 

gelen ve söndürme 
çalışmaları devam 
etmekte olan orman 
yangınlarından etkilenen 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 
vatandaşlarımız 
ve sivil toplum 
kuruluşlarından gelen 
talepler doğrultusunda 
Valiliğimizce 
yardım kampanyası 

başlatılmıştır” denilerek 
yardım etmek isteyen 
kişi ve kurumların 
Ziraat Bankası Muğla 
Şubesi’nde açılan TR96 
0001 0002 0135 7585 
1950 10 nolu TL- TR69 
0001 0002 0135 7585 
1950 11 TL ve TR42 
0001 0002 0135 7585 
1950 12 EURO hesabına 
yardım yapabilecekleri 
belirtildi. - Cihat Cura

Muğla Valiliği yardım kampanyası başlattı  

Muğla’daki yangınların 
adeta gizli kahramanları 
olan sağlık personelleri 
de vatandaşların 
sağlığı için yoğun 
çaba sarf ediyor.  
Muğla’da 1 haftadır 
devam yangınların 
söndürülmesi için 
çalışmalar aralıksız 
devam ederken, 
yangının adeta gizli 
kahramanları olan 
sağlık personelleri de 
vatandaşların sağlığı için 
yoğun çaba sarf ediyor. 
İl genelinde yaşanan 
yangınlardan etkilenen 
vatandaşlar hastanelere 
kaldırılırken, sahada 
bulunan 306 sağlık 
personeli de vatandaşlara 
ilk müdahaleyi yapıyor. 
Yangınlardan etkilenerek 
hastanelere kaldırılan 
vatandaşların sağlık 

durumları hakkında bilgi 
veren Sağlık Bakanı 
Dr. Fahrettin Koca ise 
şu ana kadar hastaneye 
kaldırılan 450 hastanın 
taburcu edildiğini 10 
hastanın tedavisinin 
devam ettiğini açıkladı. 
Konu ile ilgili sosyal 
medya hesabından 
paylaşım yapan Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca, açıklamasında 

“Muğla’da 450 
hastamızın tedavilerini 
tamamlayarak taburcu 
ettik. Tedavisi devam 
eden 10 hastamız var. 
Bölgedeki felakette 1 
can kaybımız olmuştu. 
61 ambulans, 22 UMKE 
ekibi, 1 mobil komuta 
aracı, toplam 306 
sağlık profesyoneli ile 
sahadayız” ifadelerine 
yer verdi. - İHA

306 sağlık personeli sahada görev yapıyor  
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