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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
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OTEL TARZINDA 

*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ

* * * *  PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK KAMERASI 4 DÜKKAN 1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
* * * * * * *  1 CAFE 1 MARKET 1 KUAFÖR 1RESTORAN 7 ADET 2+1 BAHÇE DUBLEX 6 ADET OFİS 32 ADET 1+1
* * *  * *24 ADET 2+1 4 ADET 3+1 DUBLEX 1 ADET 4+1 DUBLEX 16 ADET 2+1 DUBLEX 11 ADET 1+1 DUBLEX

Her Gün Tatilde Hissedin!

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık. 
Hedefimiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,

sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
 kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net

DALKO yangına ilk müdahaleye hazır

Dalyan Su Ürünleri 
Kooperatifi 
(DALKO) Başkanı 
Arif Yalılı, Dalyan 
Kanalı bölgesinde 
çıkabilecek 
yangınlara karşı 
ilk müdahaleyi 
yapabilmek 
amacıyla çalışma 
başlattı. -3

Ortaca Devlet Hastanesi Personeline Yangın Eğitimi

Ortaca Devlet Hastanesi Personeline Yangın Eğitimi
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı tarafından Ortaca Devlet Hastanesinde 
görevli personele temel yangın bilgisi, yangın 
önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verildi. -4

Başkan Uzundemir’den Cemevi ziyareti
Muharrem ayı 
dolayısıyla Pir Sultan 
Abdal Kültür Derneği 
Ortaca Cemevi ve 
Kültür Merkezi 
tarafından düzenlenen 
iftar programına, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir katıldı. -5

İlçe Başkanı Tezcan’dan mahalle ziyaretleri
CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan ve 
yönetim kurulu üyeleri, 
Cumhuriyet, Okçular, 
Kemaliye, Eskiköy ve 
Tepearası mahallelerindeki 
kahvehanelerde 
ziyaretlerde bulundu. 
Vatandaşlarla sohbet 
etti.-4

Devrilen 
çimento yüklü 
tırdaki yangın 

söndürüldü
Sakar rampasında virajı 
alamayıp devrilen 
çimento yüklü tırdaki 
yangın itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü.-2

Dalaman’da 
narkotik 

operasyonu 1 
tutuklama

Dalaman’da 
uyuşturucu satıcılarına 
yönelik düzenlenen 
operasyonda yakalanan 
1 kişi mahkemece 
tutuklandı.-2

Dalyanspor’dan 
kanat takviyesi
Muğla Süper Amatör Lig 
ekiplerinden Dalyanspor, 
dış transferde başarılı 
kanat oyuncusu Orhan 
Murat Aktürk ile 
anlaşma sağladı. -3



Dalyanspor Kulübü Derneği’nin olağanüstü 
genel kurul toplantısı gündemdeki konuları 
görüşmek üzere 14.08.2022 Pazar günü 
Saat 14.00’da Dalyanspor Tesislerinde, 
yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 
21.08.2022 Pazar Günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.
Tüm üyelere duyurulur.

         Dalyanspor Kulübü Derneği Adına
         Bülent ÖZTÜRK

Gündem;
1)Açılış ve yoklama.
2)Atatürk ve Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı okunması.
3)Divan Başkanı ve Kâtiplerin Seçimi
4)Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve 
Yedek üyelerin seçimi.
5)Dilek ve Temenniler ve kapanış.

Kongre İlanı

ZAYİ
İş yerime ait 766701-766750, 766751-766800 

numaralar arası perakende satış fişi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

Mehmet Uysal – TC.No: 44119767492
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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. 

YIL: 28 SAYI: 3826 05 AĞUSTOS 2022 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Bebeklerde ayağa 
kalkma becerisi 
yaklaşık 10.ay son-
rası gerçekleşmeye 
başlıyor. Ayağa 
kalkarken birçok yol 
deneyebiliyorlar.
Aslında denedikleri 
yollar aşağı yukarı aynı 
olsa da hepsi daha seri 
olduğu yolu buluyor 
ve onun üzerinden 
ilerliyor. Ayağa kalkma 
çabası olan ancak bun-
da zorlanan minikler 
için öneriler: Uygun 
yükseklikteki bir 
zeminden desteklener-
ek kalkması için sizin 
kalçadan destek ver-
meniz yukarıya kalkışı 
kolaylaştıracaktır.Bunu 

yaparken ayaklarını 
sabitlemek ve yerle 
olan ilişkisini arttırmak 
ona güven verecek ve 
doğru ivmelenmeyi 
sağlayacaktır. Sizin 
kucağınızdan daha yük-
sek zemine kalkışlar-
da zaten güvenli 
bir yerde olduğunu 
bildiği için çok kolay 
geçişi sağlayacaktır.
Çoçuğunuzun ihti-
yacına göre kalkacağı 
zemin yüksekliğini 
ayarlamanızı öneririm.
Eğer çok yüksek bir ze-
min ise kalkmak yerine 
kucağınızda oturmayı 
tercih edecektir.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEBEKLERDE AYAĞA 
KALKMA BECERİSİ

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 problem-
lerine 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 TÜKETİLEBİL-
İR?
•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 
baharatı 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.

BAHARATLARDAN:ZERDEÇAL

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

ZAYİ
Şirketimize ait pay defteri kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. Pisilis Sağlıklı Yaşam Merkezi 
Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

Ortaca Vergi Dairesi – Vergi No: 7300680746

Dalaman’da uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
düzenlenen operasyonda 
yakalanan 1 kişi 
mahkemece tutuklandı.
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlileri 
uyuşturucu ile 
mücadele çerçevesinde 
çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Edinilen 
bilgiye göre, narkotik 
ekipleri A.G. isimli 
şüphelinin Ortaca ve 
Dalaman ilçelerinde 
uyuşturucu madde 
ticareti yaptığı yönünde 
bilgiye ulaştı. İşlemiş 
olduğu suçlardan 
dolayı kaçak olduğu 
bilinen A.G. isimli 
şahsın yakalanmamak 
adına farklı adreslerde 
konakladığı bilgisine 
erişen Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlileri 
şahsın adresini tespit 
etmesi üzerine operasyon 

için düğmeye basıldı. 
Ayrıca farklı suçlardan 
aranması olduğu da 
tespit edilen şüpheli A.G. 
uzun bir süre yapılan 
teknik takibin ardından 
düzenlenen operasyon ile 
yakalandı.
Şahsın kaldığı evde 
yapılan aramada bir 
miktar uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
şahıs emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk 
edildi. Mahkemeye 
çıkarılan şüpheli 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
- Cihat Cura

Dalaman’da narkotik 
operasyonu 1 tutuklama

Sakar rampasında virajı 
alamayıp devrilen 
çimento yüklü tırdaki 
yangın itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü. 
Kaza bugün öğlen 
saatlerinde Sakartepe 
rampasında meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, N. G. 
yönetimindeki 06 BCG 
508 plakalı çimento 
yüklü tır sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi üzerine yol 

kenarına devrildi. 
Devrilen tırın 
tekerleklerinde yangın 
meydana geldi. Kaza 
ihbarı üzerine bölgeye 
gelen Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ula İtfaiye 
Amirliği ekipleri 
yangına müdahale 
ederek söndürdü. Araç 
içerisinden çıkarılan 
şoför N. G. ambulansla 
hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma 
sürüyor. - Cihat Cura

Devrilen çimento yüklü 
tırdaki yangın söndürüldü

Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, 
yıllık program dahilinde 
lisans belgeli gübre 
üretim ve gübre dağıtıcı 
belgeli gübre bayilerine 
yönelik denetimlerini 
sıklaştırdı. ‘Tarımda 
Kullanılan Gübrelerin 
Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Yönetmeliği’ 
kapsamında, 
Bakanlığın 7223 sayılı 
kanunu gereğince 
uygunsuz ve bandrolsüz 
gübre üreten firmalara 
idari yaptırımlar 
uygulandı. 
Konuya ilişkin açıklama 
yapan Muğla il Tarım 
ve Orman Müdürü 
Barış Saylak, “Kimyevi 
ve organik gübre 
denetimlerinde her ürün 
için Bakanlığımızdan 
alınan tescil belgesinin 
etiket uyumluluğu ve 
içerik uyumluluğu 
kontrollerini 
gerçekleştiriyor ve 
ayrıca şikâyet üzerine 
de denetimlerimizi 
yapıyoruz” dedi.
2022’nin ilk 6 ayında 

toplam 443 işyerinde 
710 adet ürün çeşidini 
denetlediklerini 
kaydeden İl Tarım 
Müdürü Saylak, “Tespit 
edilen uygunsuz 
(tescil belgesiz, 
DNAbarkodsuz/
bandrolsüz, içerik 
uygunsuz, etiket 
uygunsuzluğu) ürünler 
için idari yaptırımlar 
uygulanmıştır. Ayrıca 
uygunsuzluğu tespit 
edilen ürünlerin piyasada 
satışı engellenmiştir” 
diye konuştu. 
Gübre satın alınırken 
dikkat edilmesi 
gerekenler konusunda 
da uyarılarda bulunan 
Saylak, “Kamyon 
üzerinde satışı yapılan 
uygunsuz ve bandrolsüz 
gübreler kesinlikle 
alınmamalı. 
Bu tarz durumlarla 
karşılaşan 
üreticilerimizin İl 
Tarım Müdürlüğümüze 
şikayette bulunmaları 
büyük önem taşıyor” 
ifadelerini kullandı. 
Saylak, açıklamalarının 

devamında şu 
ifadeleri kullandı: 
“Üreticilerimizin 
gübre satın alırken İl 
Müdürlüğümüzden 
Gübre Dağıtıcı Belgesi 
olan işyerlerinden satın 
almaları, hakedişli 
ve destek alacakları 
gübreler için mutlaka 
ÇKS kaydı yaptırmaları, 
gübrelerin üzerinde 
GTSbarkod ve 
GTSbandrol olmasına 
dikkat etmeleri, gübreyi 
satın alırken mutlaka 
Gübre Takip Sistemi 
(GTS) üzerinden 
satışının kendi adlarına 
çıkış yapıldığına emin 
olmaları, kesinlikle 
satın aldıkları ürüne 
ait faturayı almaları 
ve faturada aldıkları 
ürünlerin ayrıntısının 
yazılmasına dikkat 
etmeleri gerekmektedir. 
Herhangi bir olumsuzluk 
yaşadıklarında 7223 
Sayılı Kanuna göre 
tazminat hakkı için, 
gübre alımına dikkat 
edilmesi önemlidir.”
- Bülten

Bandrolsüz Gübre 
Satışına Geçit Yok
‘Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Yönetmeliği’ kapsamında 2022’nin ilk 6 ayında 443 adreste denetim 
gerçekleştiren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygunsuz ve 
bandrolsüz üretim yapan yerlere idari ceza yağdırdı. Kamyon üzerinde 
satışı yapılan uygunsuz gübrelerin kesinlikle alınmaması gerektiği 
konusunda uyarıda bulunan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış 
Saylak, “Üreticilerimizin Gübre Dağıtıcı Belgesi olan noktalardan ürün 
satın almaları, yaşayacakları olumsuzluklara karşı tazminat hakkı elde 
etmelerine olanak sağlar” dedi.

02.08.2022 tarihinde 
yayımlanan Resmî 
Gazete’de, Anayasa 
Mahkemesi’nin dört 
ayrı iptal kararı yer 
yayımlanmıştır. Bu 
iptal kararlarından biri 
ise, Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 115. mad-
desinde yer alan Türk 
plakalı araç kullanan 
yabancı sürücülerin 
trafik cezalarının, araç 
sahibinden tahsilini 
öngören kanun hük-
münün Anayasaya 
aykırı bulunarak iptal 
edilmesi hakkındadır. 
Resmi Gazetede 
yayımlanan bu iptal 
kararına göre, Tokat 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi, 
önüne gelen bir davada, 
Karayolları Trafik Ka-
nunu’nun 115. maddesi-
nin 8. fıkrasının 3. cüm-
lesinde yer alan “Türk 
plakalı araç kullanan 
yabancı sürücülerin 
trafik cezaları, cezanın 
yazıldığı araç sahibin-
den tahsil edilir.” 
şeklindeki hükmün 
Anayasa’ya aykırı 
olduğunu iddia etmiş 
ve iptal edilmesi için 
Anayasa Mahkemesine 
başvuruda bulunmuştur. 
Başvuruyu inceleyen 
Anayasa Mahkemesi 
ise, Tokat 1. Sulh Ceza 
Mahkemesinin iptal 
talebini haklı bulmuş 
ve Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 115. 
maddesinde yer alan bu 
düzenlemenin Anayas-
aya aykırı olduğundan 
bahisle, oybirliğiyle 
iptaline karar vermiştir. 
Anayasa Mahkemesi 

iptal kararının ger-
ekçesinde, Anayasa’nın 
38. maddesinin 7. 
fıkrasında ceza so-
rumluluğunun şahsi 
olduğuna dair düzenle-
meye atıfta bulunarak, 
ceza sorumluluğunun 
şahsiliğinin Anayasada 
güvence altına alınan 
en temel ceza hukuku 
ilkelerinden birisi old-
uğuna değinmiştir. 
Gerekçenin devamın-
da ise, iptali istenen 
ilgili kanun mad-
desinde, Türk plakalı 
araç kullanan yabancı 
sürücülerin trafik 
cezalarının, cezanın 
yazıldığı araç sahibin-
den tahsil edilmesinin 
hükme bağlandığı 
ve bu yüzden aracını 
yabancı sürücülere 
vermekten başka bir 
fiili bulunmayan Türk 
plakalı araç sahipleri-
nin gerçekleştirmediği 
veya iştirak etmediği 
trafik kabahatinden 
sorumlu tutulmasına 
ve cezalandırılmasına 
neden olunduğu ifade 
edilmiştir.  Oysaki bu 
durumun ceza sorum-
luluğunun şahsiliğine 
aykırı olduğu, 
zira cezaların 
şahsiliğindeki amacın, 
bir kimsenin işlemediği 
bir fiilden dolayı 
cezalandırılmaması 
olduğu, bir diğer 
açıdan kimsenin başka 
birinin icra ettiği fiil 
nedeniyle sorumlulukla 
karşılaşmaması gerek-
tiği açıklanmıştır.
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ANAYASA MAHKEMESİNDEN 
“TRAFİK CEZASI” KARARI
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Kooperatife ait feribota 
bir arazözün göreceği 
görevi yerine getirebilen 
sistem kuruldu. DALKO 
Başkanı Arif Yalılı, 
kurdukları sistem ile 
Dalyan Kanalındaki 
sazlıklarda, teknelerde 
ve karada çıkabilecek 
yangınlara ilk müdahale 
yapabilme şanslarının 
olacağını söyledi.   
Özellikle 2 yıldır 
bölgede meydana gelen 
yangınların üzüntüsünü 
yaşadıklarını ve 
mücadele ettiklerini 
anlatan Yalılı, 
DALKO’nun ilk 
müdahalenin çok önemli 
olduğunu düşünerek 
kendi imkanları ile 
çalışma yaptığını aktardı. 
Hem karada hem de 

Dalyan Kanalında 
bugüne kadar olmayan 
bir projeye imza 
attıklarını anlatan Yalılı; 
“Kooperatifimize ait 
feribota gerekli tesisatı 
kurarak bir arazözün 
göreceği görevi yerine 
getirebilen sistem 
kurduk. Çıkabilecek 
en küçük yangında 
acil müdahale etmeyi 
amaçladık. Ayrıca 
bölgemizde tekne 
yangınları da çok önemli 
buna da müdahale 
edebileceğiz. 
Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüğü tarafından 
verilen su motorunu 
DALKO araçlarına 
monte ettik. Karada 
çıkabilecek yangınlara 
müdahale edebileceğiz. 

Kısa süre öncede 500 
metre yakınımızda çıkan 
yangına müdahale ettik.” 
diye konuştu.    
DALKO BAŞARISINI 

ÖDÜLLERLE 
TAÇLANDIRDI

DALKO Başkanı Arif 
Yalılı, Kooperatifin 
aldığı ödüller ile gurur 
duyduklarını vurguladı.  
Yalılı, “Uluslararası 
Kalite Ödülü, yılın en 
başarılı su ürünleri 
markası ödüllerini aldık, 
Dalyancılıkla uğraşan 
kooperatifler arasında 
Türkiye birinciliğini elde 
ettik. Bu tarz ödüllerin 
bölgemiz ve ülkemiz 
adına gurur verici 
olduğunu düşünüyorum. 
Çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Kooperatif 

olarak hedefimiz 
üretimi arttırmak ve 
ülke insanımıza ucuz 
balık yedirebilmek. 
Kurumun yaşaması için 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.”  dedi. 

DOKTOB BAŞKANI 
OKUTUR; 

“DALKO’NUN 
MEVCUDİYETİ 

VE GÖSTERDİĞİ 
HASSASİYET ÇOK 

ÖNEMLİ”
DOKTOB Başkanı Yücel 
Okutur, DALKO’nun 
bölge için önemine 
değindi. Kooperatifin 
çevre konusunda 
gösterdiği hassasiyetin 
memnuniyet verici 
olduğunu dile getiren 
Okutur, şunları söyledi;   
“DALKO yangına ilk 

müdahale konusunda 
değerli bir çalışma 
yaptı. Bölgemizde hem 
kullanma hem de 
koruma dengesinin 
çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bunu 
yapabilen bölgeler 
maalesef çok az. 
DALKO’nun bu 
konudaki mevcudiyeti 
ve gösterdiği hassasiyet 
çok önemli. DALKO 
Başkanı Arif Yalılı ve 
yönetim kurulunu tebrik 
ediyorum. DALKO bu 
konuda hassas olmaz 
ise bizim kanallarımız, 
gölümüz ve plajımıza 
kadar ciddi anlamda 
kirlilik oluşacaktır. 
DALKO’yu bu nedenle 
çok önemsiyoruz.” 
- Mehmet Bozkır

DALKO yangına ilk müdahaleye hazır
Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Dalyan Kanalı bölgesinde çıkabilecek 
yangınlara karşı ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla çalışma başlattı. 

Muğla Süper Amatör 
Lig ekiplerinden 
Dalyanspor, dış 
transferde başarılı 
kanat oyuncusu Orhan 
Murat Aktürk ile 
anlaşma sağladı.
Geçen sezon Ortaca 
Belediyespor forması 
giyen tecrübeli kanat 
oyuncusu 2022-2023 
sezonunda Dalyanspor 
ile anlaştı. Orhan 
Murat Aktürk, 
kariyerinde Urla 
Belediyespor, Balçova, 
Altınova, Yeşilova, 
Çeşme Belediyespor, 
Güzelbahçe 
Belediyespor ve Ortaca 
Belediyespor forması 
giydi. 
Geçtiğimiz sezon 
siyah-beyazlı 
ekipte yaptığı etkili 

bindirmeleriyle dikkat 
çeken Aktürk, attığı 
gollerle takımına 
önemli puanlar 
kazandırdı.
- Berkay Göcekli

Dalyanspor’dan 
kanat takviyesi
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Ev hanımları çok iyi 
bilirler ki ev ortamı 
dağınık oldu mu to-
planır..
Hem ülkemiz, hem de 
dünya dağınıklıkları 
toplama süreci yaşay-
acak.  
Hem dünya genelin 
de hem de ülkemizde 
binlerce yıllık gizli 
yapılar var. Bu gizli 
yapılar devletlerin en 
kılcal damarlarına 
kadar nüfuz ediyor. 
Bu yapılar milletleri 
kendi devletleri içinde 
esir etmiş vaziyetteler. 
İnsanlık bu durumu fark 
edip, tepki vermeye 
başladı. Önümüzde 
ki günler  veya yıllar 
UYANIŞ EYLEM-
LERİNİN sonuç alıp, 
alamayacağına şahit-
lik edilecek.. Ciddi 
ve sert bir mücadele 
insanlığı bekliyor… 
Yazılarımı takip eden 
dostlarım biliyorlar ki 
daha önceki yazılarım-
da da değindiğim gibi  
SALGIN SONRASI, 
tedarik zincirlerinin 
kırılması ile ekonomik 
krizler ve krizlerin 
sonucu kıtlıklar, hayat 
pahalılığı tüm dünyayı 
ve insanlığı etkileyecek 
diye belirtmiştik..
En önemlisi ise YENİ 
DÜNYA DÜZENİ tesis 
edilebilmesi için kaos, 
kargaşa ve savaş  gerek-
li . Bu basit bir savaş 
olmayacak. DÜNYA 
SAVAŞI ve KIYAMET 
SAVAŞI denilen in-
sanlık ve devletler için 
yıkım olacak bir ciddi 

savaş yaşanacak. Bu 
savaş şu tarihte veya 
bu tarihte yaşanacak 
demek doğru bir tespit 
olmaz ama uzmanlar 
2030 veya en geç 2032 
yıllarına kadar bu 
savaşı gerçekleştirmek 
için küresel güçlerin 
mücadele ettiğini belir-
tiyorlar..  ÖNCE VE-
SAYET ETTİKLERİ 
GÜÇLERİ SAHAYA 
SÜRDÜLER ve onlar 
ile mücadele ettiler . 
Şimdi ise 
DEVLETLER ve MİL-
Lİ ORDULAR bizzat 
sahaya indi. Bu durum 
bile finalin yaklaştığının 
en güzel işaretidir. 
Küçük küçük ve sınırlı 
bile olsa SINIRLARIN 
DEĞİŞTİĞİNE ŞA-
HİTLİK EDECEĞİMİZ 
SÜREÇTEYİZ.  
Özellikle SONBAHAR 
ve sonrası süreç çok hı-
zlanacaktır. Şu anda her 
ülke konum alıyor ve 
ittifaklar kuruyor. Şöyle 
bir mukayese ile BİR-
İNCİ DÜNYA SAVAŞI 
ÖNCESİ yaşanan 
sorunlara ve çözüm 
üretmek için yapılan-
lara bakın GÜNÜMÜZ 
OLAYLARINA ve 
DEVLETLERİN 
MÜCADELE NEDEN-
LERİNE ne kadar çok 
BENZEDİĞİNİ GÖRE-
CEKSİNİZ…
Sözün özü şu KIYAM-
ETE BEŞ VAR…
İnsanımız hala günlük 
yaşayışında. Büyük 
belanın farkında değil. 
Hala tatil, ev, araba 
alımı, döviz veya 

faiz geliri derdinde 
. Bir kısmı da seçim 
ile yatıp, seçim ile 
kalkıyor. Ülkeyi  par-
tilerini iktidara getirip 
kurtarma hayalinde. 
Hem ülkemizin hem de 
dünya da bir çok dev-
letin SAVAŞ RİSKİ ile 
karşı karşıya kaldığı bir 
dönemde Allah korusun 
bir savaş çıksa seçim 
yapılabilir mi..?  Ya 
da tatil, emlak , araba 
almak gibi konular 
gündemimizi işgal 
edebilir mi..? En kötüsü 
Ülkemiz saldırıya 
uğrayıp, İŞGAL edilme 
riski yaşıyor mu..?   
Bizler en kötü sena-
ryo’ya  göre  tedbirli 
olmak zorundayız.. Her 
şeye hazırlıklı olmak 
durumundayız.
İÇ ve DIŞ GÜÇLER  
ciddi hazırlıktalar. 
SALDIRACAKLAR. 
Zamanını bilemem 
ama Ege, Akdeniz, 
Orta doğu, Kafkaslar, 
Karadeniz ve Balkan-
lar da hareketlenmeler 
ortada ve başta ABD 
olmak üzere Batılı 
ülkelerin ülkemizi 
kuşatacak şekilde askeri 
üsleri burnumuzun 
dibinde kurmaları da 
sizi uyandırmıyorsa 
daha başka geriye 
sadece SİREN SES-
LERİ ve ardından da 
duyacağınız BOMBA 
SESLERİNİN sizi 
uyandırması kalıyor… 
Allah korusun.
Karamsar olmay-
alım ama TEDBİRLİ 
OLALIM. Derdim bu. 
Maksadım karamsar 
tablo çizmek değil 
musibete karşı önlem 
alıp, hazır olmak.

Sezgin Yıldırım

İÇ ve DIŞ TEMİZLİK SÜRECİ

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Cumhuriyet, 
Okçular, Kemaliye, 
Eskiköy ve Tepearası 
mahallelerindeki 
kahvehanelerde 
ziyaretlerde bulundu. 
Vatandaşlarla sohbet 
etti. CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
yaptığı açıklamada, 
“Cumhuriyet, Okçular, 
Kemaliye, Eskiköy, 

Güzelyurt, Akıncı, 
Mergenli ve Tepearası 
Mahallelerimizde 
kahvehanelere 
ziyaretlerde bulunarak 
hemşerilerimizle 
hem yerel ve güncel 
konularda görüştük 
hem de bizlerden 
taleplerini dinleyerek, 
notlarımızı aldık. 
Vatandaşlarıma 
ziyaretlerimizi 
sürdüreceğiz.” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Tezcan’dan mahalle ziyaretleri
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, partililer ile 
birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 
kuruluşu MUTTAŞ 
kurulduğu günden 
bu güne Dalaman 
ve Bodrum&Milas 
Havalimanına 4 milyon 
304 bin 897 yolcu 
taşıdı.
Türkiye’nin en önemli 
turizm merkezlerinden 
birisi olan Muğla’da, 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi yerli ve 
yabancı misafirlerine 
hızlı ve güvenli 
taşımacılıkla hizmet 

vermeye devam 
ediyor. Bu kapsamda 
Büyükşehir Belediyesi 
kendi kuruluşu olan 
MUTTAŞ ile 2014 
yılı Temmuz ayında 
başlattığı havalimanı 
taşımacılığında 
MUTTAŞ ile bugüne 
kadar 4 milyon 304 bin 
yolcu taşıdı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Dalaman 
ve Bodrum&Milas 
Havalimanlarına 
Menteşe Otogar-Milas-
Bodrum Havaalanı, 

Bodrum Otogar-Milas-
Bodrum Havaalanı, 
Marmaris Otogar-
Dalaman Havaalanı, 
Datça Otogar-Dalaman 
Havaalanı, Fethiye 
Otogar-Dalaman 
Havaalanı’na karşılıklı 
seferlerle hizmet 
veriyor.  MUTTAŞ ile 
2 havalimanına bugüne 
kadar 4 milyon 304 
bin 897 yolcu taşıyan 
Büyükşehir Belediyesi,  
1 Ocak 2022 tarihinden 
bu güne ise 316 bin 261 
yolcu taşıdı. - Bülten

MUTTAŞ Havalimanlarına 
4 milyon 304 bin yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi kurum ve 
kuruluşlara verdiği 
yangın eğitimlerini 
sürdürüyor. Son 
olarak Ortaca Devlet 
hastanesinden gelen 
eğitim talebi üzerine 
itfaiye ekipleri Ortaca 
Devlet Hastanesi Acil 
Durum Ekiplerine temel 
yangın bilgisi, yangın 
önleme ve söndürme 
teknikleri eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesi 

itfaiye ekipleri tarafından 
verilen eğitimde, 
yangının çeşitleri, 
nedenleri, sınıfları, 
oluşum safhaları, 
etkenleri anlatıldı. 
Eğitimde ayrıca bina 
yangın ekiplerinin 
oluşturulması ve 
ekiplerin görevleri, 
yangın söndürme 
cihazlarının 
kullanılması, bakım 
ve kontrolleri, yangın 
anında hareket tarzı, 

yangın ihbar usulleri 
ve sonrası yapılacaklar 
uygulamalı olarak 
gösterildi. Yangın 
eğitiminde ayrıca 
hastanelerde meydana 
gelen yangınlara da 
değinilerek yangın öncesi 
ve esnasında yapılması 
gerekenler, yangın 
anında nasıl hareket 
edileceği, hangi sınıf 
yangının ne tür yangın 
söndürme maddesiyle 
söndürülebileceği ve ekip 

çalışması gibi konular da 
aktarıldı.
PERSONELDEN 
TEŞEKKÜR
Eğitim sonunda 
memnuniyetlerini 
ifade eden hastane 
kurum yetkilileri, 
bu eğitim ve tatbikat 
programları sayesinde 
yangının tehlikelerini 
öğrendiklerini ifade 
ederek Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür 
etti. - Cihat Cura

Ortaca Devlet Hastanesi 
Personeline Yangın Eğitimi
Ortaca Devlet Hastanesinde görevli personele, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı tarafından temel yangın bilgisi, yangın önleme ve söndürme 
teknikleri eğitimi verildi.
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Muharrem ayı dolayısıyla 
Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği Ortaca Cemevi 
ve Kültür Merkezi 
tarafından düzenlenen 
iftar programına, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca MHP 
ilçe Başkan Yardımcısı 
Bekir Türköz, Ak Parti 
Muğla Gençlik Kolları 

Başkanı Burak Kaplan 
ve Belediye Başkan 
Yardımcıları katıldı. 
Başkan Uzundemir, 
yaptığı açıklamada; 
“Hepimiz aynı vatan 
ve aynı bayrak altında 
kardeşiz. Geçmişten 
günümüze hiç bir 
insanı ayrıştırmaksızın; 
dil, din, ırk, mezhep 

gözetmeksizin, aynı 
çatı altında birlik ve 
beraberlik gayesiyle 
yaşıyoruz. Nasıl ki bir 
savaş esnasında kurşun 
adres sormaz, aldığı 
canın alevi mi sünni mi 
Türk mü kürt mü laz 
mı çerkez mi olduğuna 
bakmaz, o yüzdendir 
ki bu vatana göz dikip 

ayrıştırmak isteyen, 
nifak sokan dış güçlere 
karşı; Al Bayrağımız 
altında yaşayan her insan 
birdir, birliktedir. El 
eledir. Milli beraberlik 
ruhu her daim bâkidir. 
Büyük önder Atatürk’ün 
bizlere miras bıraktığı 
vatan topraklarımızda 
kardeşlik anlayışı 

ile yaşamaya devam 
edeceğiz. Bu 
düşüncelerle geçtiğimiz 
günlerde Ankara’ da 
bulunan Cemevlerine 
karşı yapılan saldırı 
olayını kınıyor ve bu tür 
utanç verici olayların 
tekrarlanmamasını 
temenni ediyorum” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir’den Cemevi ziyareti
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Cemevini ziyaret etti. 

Toplantıda Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) Genel Sekreteri 
Özgür Akdoğan Ajansın 
şu anda açık olan 
destekleri ve özellikle 
Üretici Örgütlerinin 
Güçlendirilmesi Yönetim 
Danışmanlığı Teknik 
Destek Programı 
hakkında bilgi verdi. 
Bunun yanı sıra 
önümüzdeki dönemde 
yürütülecek destek 
programları konusunda 
da bilgilendirmelerde 
bulundu.  
GEKA Genel Sekreteri 
Özgür Akdoğan, 
“Eko-Turizmde Yeni 
Destinasyonlar”, 
“Üretici Örgütlerinin 
Güçlendirilmesi” ve 
“İmalat Sanayiinde 
Kurumsallaşma ile 
Dijital Dönüşüm” adlı 
sonuç odaklı programlara 
yönelik 2020-2023 
yılları arasında 
çeşitli çalışmalar 

yürütüleceğinden 
bahsetti.  
Bölgemizin eko-
turizm potansiyelinin 
harekete geçirilmesi, 
turizm faaliyetlerinin 
iç kesimlerde 
yaygınlaştırılması ve 
hedef ilçelerde turizm 
gelirlerinin arttırılması 
amacıyla tasarlanan 
“Eko Turizmde Yeni 
Destinasyonlar” 
programı ile doğal 
zenginlik, aktivite 
çeşitliliği ve kültürel 
varlık potansiyeli yüksek 
olan ilçelerin Sonuç 
Odaklı Programlar 
(SOP) uygulama dönemi 
sonunda eko-turizm 
kapsamında çekim 
merkezi haline gelmesi 
öngörülmektedir. 
“Üretici Örgütlerinin 
Güçlendirilmesi” 
sonuç odaklı programı 
kapsamında ise; üretici 
örgütlerinin rekabet 
gücünün artırılması 

hedeflenmektedir. 
Program ile kırsal 
alanda istihdam 
ve gelir düzeyinin 
bölgenin gelişmiş 
alanları seviyesine 
yaklaştırılması, yerelde 
sermayenin artırılarak 
tabana yayılması 
beklenmektedir. 
Özellikle üretim 
odaklı kooperatiflerin 
ve birliklerin 
desteklenmesine yönelik 
GEKA’nın çalışmaları 
devam etmektedir. 
Bu alanda ajansın 
verdiği desteklerle 
öncelikle Bölgedeki 
üretici örgütlerinin 
kurumsal kapasitelerinin 
güçleneceği ön 
görülmektedir. Bunun 
yanında örgütlerin 
işleme, paketleme, 
depolama süreçlerinin 
iyileştirilmesinin 
yanında markalaşma ve 
pazarlama kapasitelerinin 
de artırılması 

hedeflenmektedir. 
“İmalat Sanayiinde 
Kurumsallaşma ve 
Dijital Dönüşüm” sonuç 
odaklı programında 
ise; bölgede öne çıkan 
tekstil ve giyim ürünleri, 
makine ve teçhizat, gıda 
ve içecek ürünleri imalatı 
vb. sektörlerde dijital 
dönüşümün sağlanarak 
gelir ve karlılık 
düzeyinin artırılmasına 
katkı sağlanması 
hedeflenmektedir
Vali Orhan Tavlı, 

“Eko-Turizmde Yeni 
Destinasyonlar”, 
“Üretici Örgütlerinin 
Güçlendirilmesi” ve 
“İmalat Sanayiinde 
Kurumsallaşma ile 
Dijital Dönüşüm” 
programlarına yönelik 
yapılacak çalışmalarda 
ve bu programların 
bölgemizde yaşayan 
vatandaşlarımıza 
duyurulmasında 
muhtarların etkin rol 
oynayacağını ifade etti. 
- Bülten

GEKA Destekleri Hakkında Muhtarlar Bilgilendirildi
Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla Valiliği’nde muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. 

Bodrum doğumlu 
Muğlalı yüzücü Aysu 
Türkoğlu, Dover’dan 
başladığı Manş Denizi 
geçişini akıntılar ve 
dalgalarla boğuştuğu 16 
saat 28 dakika sonunda 
Fransa’nın Cap Gris-Nez 
kıyılarında noktalayarak 
adını tarihe yazdırdı. 21 
yaşındaki yüzücü Manş’ı 
geçen en genç Türk 
olarak tarihe geçti.
Aysu’yu antrenörü 
Bengi Su Avcı ve babası 
Mustafa Türkoğlu, 
botla takip etti. Aysu 
Türkoğlu’nun Manş’ı 
geçtiği anlar sosyal 
medya hesabı üzerinden 
paylaşıldı. Bodrum 
Belediyesi tarafından 
yapılan açıklamada; 
‘’Bodrumlu Aysu 
Türkoğlu, 16,5 saat 
boyunca yüzerek 
Manş Denizi’ni geçti ve 
adını tarihe yazdırdı. 
Azmi, mücadelesi ve 
cesaretiyle hepimizi 
gururlandıran Aysu’yu 
yürekten tebrik ediyoruz.
Gururumuzsun!’’ 
ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan 
Bodrmspor Kulübü 
tarafından yapılan 

açıklamada ise 
‘’50 Kilometre 
uzunluğundaki manş 
denizini 16 saat boyunca 
yüzmeyi başaran 
“Manş denizini geçen 
en genç yüzücü’’ olarak 
adını tarihe yazdıran 
Bodrumlu sporcumuz 
Aysu Türkoğlu’nu 
tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz’’ 
ifadelerine yer verildi.
Muğla Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü sosyal medya 
hesabından yayınlanan 
tebrik mesajında şu 
sözlere yer verildi; 
“Bodrumlu Aysu 
Türkoğlu, Manş 
Denizi’ni geçen sen 
genç Türk yüzücü 
oldu.21 yaşındaki 
Aysu Türkoğlu, 50 
km uzunluğundaki 
Manş Denizi’ni geçen 
en genç Türk sporcu 
olmayı, kendisinin ve 
Türkiye’nin adını tarihe 
yazdırmayı başardı.’’
Genç yüzücünün 
Manş Denizi’ni geçmesi 
sonrasında spor ve 
siyaset camiasından 
çok sayıda kutlama 
mesajı paylaşıldı.
- Berkay Göcekli

Muğlalı genç yüzücü 
Türkiye’nin gururu oldu

Kavaklıdere’nin Menteşe 
Mahallesi’nde 29-31 
Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşen 
Yerküpe Yayla Cup 
Futbol Turnuvası 
bugün oynanan final 
mücadelelerinin 
ardından tamamlandı.
U11 kategorisinde 
Muğlaspor ile Yatağan 
Sportif finalde 
karşı karşıya geldi. 
Karşılaşmayı 6-1’lik 
üstünlükle tamamlayan 
yeşil-beyazlılar, 
namağlup şampiyon oldu. 
Final karşılaşmalarını 
Muğlaspor Kulüp 
Başkanı Ali Çakır, 
Başkan Vekili Bekir 
Lozan, Futbol Şube 
Sorumlusu Evşin 
Karacan, Altyapı Şube 
Sorumlusu Fırat Kaya ve 
sporcu velileri de takip 

etti.
Şampiyonluğa ulaşan 
sporcuları tek tek 
tebrik eden Başkan 
Ali Çakır ‘’Bu keyifli 
organizasyonu 
şampiyonlukla 
taçlandırdıkları için 
evlatlarımızı yürekten 
kutluyorum. Onların 
mutluluğu, bizleri 
de mutlu ediyor. Bu 
turnuvada hem eğlendiler 
hem de yeni dostlar 
edindiler. Birbirinden 
güzel maçlar çıkarıp, 
turnuvayı yenilgisiz 
noktaladılar. Bu 
turnuvaya sporcularımızı 
çok iyi şekilde hazırlayan 
hocamız Sezai Aksoy’a 
ve değerli sporcu 
velilerimize de tüm 
destekleri için teşekkür 
ederim’’ dedi.
- Berkay Göcekli

Minikler yenilgisiz şampiyon
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Türkiye’de yakın tarihin 
belki de en büyük orman 
yangınları geçtiğimiz 
yıl yaşandı. 28 Temmuz 
2021 günü Antalya 
Manavgat yangınıyla 
başlayan, ardından 
Adana ve Mersin Bölge 
Müdürlüklerinde peş 
peşe çıkan orman 
yangınlarına 29 Temmuz 
2021 günü Marmaris’te 
çıkan yangın eklendi. 
Her biri büyük orman 
yangını sınırlarını aşan 
adeta mega yangın 
şekline dönüşen bu 
yangınları söndürmek 
için orman teşkilatıyla 
birlikte tüm kurum 
kuruluş ve vatandaşlar 
seferber oldu. Orman 
yangınlarını söndürme 
çalışmaları günlerce 
sördü. Can ve mal 
kayıpları yaşandı. 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü bu büyük 
orman yangınları 
sürecinin en sert 
yaşandığı yer oldu. 29 
Temmuz 2021 Perşembe 
günü öğle saatlerinde 
Marmaris siteler 
mevkiinde başlayan 
orman yangınının çok 
hızlı şekilde ilerleyip 
ilçe merkezini tehdit 
eder hale gelmesi 
daha sonraki süreçte 
yaşanacak felaketlerin 
habercisi gibiydi. Aynı 
gün Marmaris yangını 
devam ederken 
Bodrum Güvercinlik 
ve hemen ardından 
Köyceğiz yangınlarının 
peş peşe çıkması hem 
kara hem hava güçlerinin 
bölünmesine neden oldu. 
Yangınlar büyük alanlara 
yayıldı. Devam eden 
günlerde Milas Beyciler 
ve Muğla Kavaklıdere 
bölgesinde başlayan 
orman yangınları da çok 
büyük boyutlara ulaştı. 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğünde 29 
Temmuz 2021 günü 
Marmaris yangınıyla 
başlayan ve 
12 Ağustos 2021 günü 
Köyceğiz yangınının 
kontrol altına alınmasıyla 
geçen 15 günlük sürede 
75 adet yangın meydana 
geldi. Bu yangınların 
4’ü çok büyük boyutlara 
ulaştı. Öyle günler oldu 
ki Muğla’da ekipler aynı 
anda 8 büyük orman 
yangınıyla mücadele etti. 
Orman teşkilatı 
başta olmak üzere 
tüm kamu kurum 
ve kuruluşlar ile 
vatandaşların hep birlikte 
adeta bir seferberlik 
ruhuyla verdikleri büyük 
mücadeleler sonunda 
yangınlar söndürüldü. 
Muğla’da son olarak 

Köyceğiz yangınının 
12 Ağustos’ta kontrol 
altına alınmasıyla 
büyük yangınlar süreci 
sonlandırıldı. Yaklaşık 
60 bin hektarlık 
alanda etkili olan bu 
yangınlarda 52 bin 
20 hektar ormanlık 
alan zarar gördü. 
Yangınların hemen 
ardından yanan alanların 
tekrar yeşertilmesi için 
çalışmalara başlandı. 
MUĞLA’DA 
YEŞİLLENDİRME 
ÇALIŞMALARI 
YÜZDE 90 
TAMAMLANDI
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğünde büyük 
yangınların ardında 
yanan alanların 
ağaçlandırılması 
sürecinin ilk aşaması 
olarak yanan ağaçlar 
sahalardan büyük oranda 
temizlendi. İlk etapta 
yanan alanların yanan 
ağaçlardan temizlenme 
çalışması yapıldı. Çetin 
geçen kış şartları yüksek 
rakımlı bölgelerde 
çalışmaları olumsuz 
etkiledi. Bu çalışmalar 
Temmuz 2022 itibariyle 
yüzde 90 oranında 
tamamlandı. 
Yanan ağaçların 
sahalardan alınmasının 
ardından ağaçlandırma 
ve silvikültürel (orman 
yetiştirme) çalışmaların 
yapıldığı aşamaya 
geçildi. Bu anlamda 
yanan 52 bin 20 hektar 
alanın;
29 bin 786 hektarlık 
bölümünde doğal 
gençleştirme yöntemi 
uygulandı. Yani 
yanan ağaçların 
kozalaklarından düşen 
tohumlardan oluşan 
çimlenme yöntemi. 
2 bin 948 hektarlık 
bölümünde suni 
gençleştirme yöntemi 
uygulandı. (Arazi 
hazırlığı yapılarak tohum 
serpme yöntemi.) 
4 bin 542 hektarlık 
bölümünde 
rehabilitasyon çalışması 
yapıldı. (Arazi toprak 
sürme yapılmadan tohum 
serpme yöntemi.) 
2 bin 258 hektarlık 
bölümünde fidan dikimi 
yöntemiyle ağaçlandırma 
çalışması yapıldı. 
12 bin 486 hektarlık 
kısmında aşırı kayalık 
ve eğimli arazi yapısı 
nedeniyle ağaçlandırma 
ve silvikültürel bir 
çalışma yapılamadı. 
Buralara yine de tohum 
takviyesi yapıldı.
YAKLAŞIK 20 BİN 
KİŞİ AĞAÇLANDIRMA 
SÜRECİNDE ÇALIŞTI
Muğla Orman Bölge 

Müdürü Yasin Yaprak, 
yanan alanlardaki 
çalışmaların büyük 
oranda tamamlandığını 
belirterek, “Bölgemizde 
geçtiğimiz yıl 
yaşadığımız büyük 
yangınların hemen 
ardından yanan alanların 
tekrar yeşertilmesi için 
çalışmalara başladık. 
Yanan alanlar hızlı 
bir şekilde temizlendi 
ve ağaçlandırmaya 
hazır hale getirildi. 
Birçok noktada ilk 
fidanları 11 Kasım’daki 
Milli Ağaçlandırma 
Seferberliği etkinliğinde 
toprakla buluşturduk. 
Kıyı kesimlerde kış ve 
bahar ayları boyunca 
çalışmalarımız devam 
etti. Yüksek rakımlı 
bölgelerde yoğun 
kar yağışı nedeniyle 
çalışmalarımızı zaman 
zaman ara verdik. 
Yanan ağaçların 
alandan temizlenmesi 
ve sonrasındaki 
ağaçlandırma çalışmaları 
süresince personelimiz 
dahil kesim işlerinde 
çalışan işçilerle birlikte 
yaklaşık 20 bin insan 
bu alanlarda çalıştı. 
Neredeyse bir ilçe 
nüfusunun oluşturduğu 
insan gücünün yanında 

makine gücü olarak 300 
e yakın iş makinesiyle 
çalışmalar yürütüldü. 
Çalışmalarımızı büyük 
oranda tamamladık. 
Diktiğimiz fidanlar 
büyüyor, serptiğimiz 
tohumlar çimleniyor. 
Yangınların yıldönümünü 
yaşadığımız şu günlerde 
bir yıl önce yanan alanlar 
küllerinden tekrar 
doğuyor. Şeflerimiz, 
muhafaza memurlarımız 
ve işçilerimiz sürekli 
sahada. Çalışmaları ve 
süreci yerinde takip 
ediyoruz. Bu anlamda 
ilk olarak yangınların 
söndürülme aşamasında 
hep yanımızda olan 
tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarımıza, 

özellikle gönüllü 
vatandaşlarımıza ve 
emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi.
ORMAN ŞEHİTLERİ 
UNUTULMADI
Marmaris’te geçtiğimiz 
yıl yaşanan orman 
yangınlarında hayatını 
kaydeden orman şehitleri 
unutulmadı. Orman 
yangınlarıyla mücadelede 
hayatını kaybeden 
orman personeli 
yangın söndürme işçisi 
Görkem Hasdemir ve 
gönüllü vatandaş Şahin 
Akdemir için Marmaris 
İçmeler’de Hatıra 
Ormanı oluşturuldu. 

Orman Şehitleri 
anısına oluşturulan 
hatıra ormanına ilk 
fidanlar 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Gününde 
dikildi. 
RAKAMLARLA 
BÜYÜK YANGINLAR 
VE SONRASINDA 
YAPILAN 
ÇALIŞMALAR
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğünde 29 
Temmuz-12 Ağustos 
2021 tarihleri arasında 
45’i orman ve 30’u ziraat 
olmak üzere 75 adet 
yangın meydana geldi. 
Yaklaşık 60 bin hektarlık 
alanda etkili olan bu 
yangınlarda 52 bin 20 
hektar ormanlık alan 
yandı. Bunu yanında can 

ve mal kayıpları yaşandı. 
Söndürme çalışmalarında 
2 bin 527 si orman 
personeli (teknik eleman 
orman mühendisi-orman 
muhafaza memuru-
yangın söndürme işçisi), 
9 bin 378 i diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarda 
görevli personel (afad-
itfaiye-asker-polis-
sağlıkçı-ulaşım) STK lar 
ve gönüllü vatandaşlarla 
birlikte 15 binin üzerinde 
insan görev aldı. 711 
adedi orman teşkilatı 
olmak üzere belediye 
itfaiyeleri ve diğer 
kurumlardan 1500 ün 
üzerinde arazöz ve itfaiye 
aracı, 156 sı orman 

teşkilatı olmak üzere 500 
ün üzerinde iş makinası 
görev aldı. Bunun 
yanında dış ülkelerden 
gelen destekle birlikte 
54 helikopter ve 16 uçak 
hava gücü olarak görev 
aldı.
Marmaris’te Haziran 
2021 de çıkan yangında 
yangın işçisi Görkem 
Hasdemir ve Temmuz 
2021 de çıkan yangında 
gönüllü vatandaş Şahin 
Akdemir olmak üzere 
2 kişi hayatını kaybetti. 
150 adet ev ve iş yeri 
yandı. 43 ü büyükbaş ve 
532 si küçükbaş olmak 
üzere 575 hayvan telef 
oldu. 53 araç yandı. 
Başta AFAD olmak üzere 
devletin diğer kurumları 

tarafından yangın 
mağduru vatandaşlara 
gerekli yardımlar ve 
desteklemeler yapıldı. 
Evlerini kaybeden 
vatandaşlar ilk etapta 
konteyner yardımı ve 
ardından kalıcı konutları 
yapıldı. Yanan alanların 
tekrar yeşertilmesi 
konusunda ise orman 
teşkilatı çalışmaları 
yürüttü. 
Yanan alanların 
ağaçlandırma çalışmaları 
kapsamında 75 bini 
kızılçam ve 7 bini 
karaçam olmak üzere 82 
bin kg tohum serpildi. 1 
kg kızılçam tohumunda 
16 bin adet kızılçam 
tohumu, 1 kg karaçam 
tohumunda yaklaşık 45 
bin adet karaçam tohumu 
bulunduğu dikkate 
alındığında Muğla’da 
yanan alanlara yaklaşık 
1 milyar 500 milyon adet 
çam tohumu serpildi. 
MARMARİS YANGINI: 
29 Temmuz 2021 günü 
başladı ve 6 Ağustos 
tarihinde kontrol altına 
alındı. 8 gün devam 
eden yangında 9 bin 52 
hektar ormanlık alan 
zarar gördü. Yanan 
alanların boşaltılması ve 
ağaçlandırma çalışmaları 
yüzde 95 tamamlandı. 
GÜVERCİNLİK 
YANGINI: 29 Temmuz 
2021 günü Marmaris 
yangınının ardından 
başlayan Güvercinlik 
yangınında çok fazla bir 
alan kaybedilmemesine 
rağmen bölgede bulunan 
3 oteli ve yaklaşık 
2 bin tatilciyi tehdit 
etmesiyle gündem oldu. 
Yanan yaklaşık 90 
hektarlık alanın tamamı 
ağaçlandırıldı. 
KÖYCEĞİZ YANGINI: 
29 Temmuz 2021 günü 
başladı ve 12 Ağustos 
günü kontrol altına 
alındı. Sandras dağı 
eteklerinde derin vadi ve 
zirvelerde 15 gün süren 
yangında 10 bin 800 
hektar alan yandı. Yanan 
alanların boşaltılması ve 

ağaçlandırma çalışmaları 
yüzde 95 tamamlandı. 
MİLAS BEYCİLER 
YANGINI: 31 Temmuz 
2021 günü başladı ve 10 
Ağustos tarihinde kontrol 
altına alındı. 10 gün 
devam eden yangında 13 
bin 464 hektar ormanlık 
alan zarar gördü. Yanan 
alanların boşaltılması ve 
ağaçlandırma çalışmaları 
yüzde 85 tamamlandı.
KAVAKLIDERE-
MUĞLA-YATAĞAN-
YILANLI YANGINI: 
2 Ağustos 2021 günü 
başladı ve 8 Ağustos 
günü kontrol altına 
alındı. Büyük yangınlar 
sürecinde en fazla 
ormanlık alanın zarar 
gördüğü yangın oldu. 
15 bin 238 hektar 
alan yandı. Yanan 
alanların boşaltılması ve 
ağaçlandırma 
çalışmaları yüzde 90 
tamamlandı.
YATAĞAN-ÇİNE 
YANGINI: 6 Ağustos 
2021 günü başladı ve 8 
Ağustos günü kontrol 
altına alındı. 2 gün 
devam eden yangında 
2 bin 150 hektar alan 
yandı. Yatağan ve Çine 
tarafındaki ağaçlandırma 
çalışmaları tamamen 
bitirildi. 
SEYDİKEMER 
YANGINLARI: Büyük 
yangınlar sürecinde 
Seydikemer’de 1 
Ağustos’ta Eşen’de ve 
2 Ağustos’ta Akdağ 
eteklerinde Çökek 
yangını çıktı. İki 
yangında yaklaşık 
600 hektar alan yandı. 
Seydikemer’deki yanan 
alanların ağaçlandırma 
çalışmaları tamamen 
bitirildi. 
NAZİLLİ-KARACASU 
YANGINI: 3 Ağustos 
2021 günü başladı ve 4 
Ağustos günü kontrol 
altına alındı. Yangında 
570 hektar ormanlık alan 
yandı. Yanan alandaki 
ağaçlandırma çalışması 
tamamen bitirildi.
- Bülten

Yanan Alanlar Tekrar Yeşeriyor
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınlarında yanan alanlar tekrar yeşeriyor. 


