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Deprem bölgesine 
duygulandıran mesaj
Ortaca Belediyesince deprem bölgesine gönderilmek için 
başlatılan yardım kampanyasına katılan küçük çocuğun 
mesajı duygulandırdı. Kampanyaya bir mont ve 50 lira 
bağışta bulunan küçük çocuk mesajında; “Kardeşim, 
keşke daha çok yardımcı olabilseydim, özür dilerim” dedi.

Kahramanmaraş 
merkezli deprem 
sonrası tüm Türkiye’de 
bölge için başlatılan 
yardım seferberliğinde 
duygulandıran mesajlar 
gelmeye devam ediyor.
Ortaca Belediyesi 
tarafından başlatılan 
yardım kampanyasına 

mont ve 50 lira 
bırakan küçük bir 
çocuğun bıraktığı 
not duygulandırdı. 
Notta, “Kardeşim, 
keşke çok daha fazla 
yardımcı olabilseydim. 
Özer dilerim. Allah 
yardımcımızdır. 
Dualarım sizlerle” 

yazdığı görüldü. Ortaca 
Belediyesi ekipleri 
deprem bölgesine 
götürülen yardımların 
ayrıştırılması esnasında 
mont cebindeki notu 
gördü. Ekipler, yardımı 
yerine ulaştırmanın 
mutluluğunu 
paylaştılar. -3

Ortaca Belediyesi cenaze 
nakil aracı deprem 

bölgesine gönderildi 
Ortaca Belediyesi 
bünyesine bulunan 
cenaze nakil aracı ile 
birlikte 2 personel afet 
bölgesine gönderildi. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 

“Belediyemizin tüm 
gücümüzle mağdur 
vatandaşlarımızın 
yanında olmaya devam 
edeceğiz. Allah tüm 
milletimize güç kuvvet 
versin” dedi. -3

Ortaca Adliyesinden 
gönüllü heyet deprem 

bölgesinde görev yapacak
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre Genç, 
beraberinde 5 savcı ve 

5 personel ile deprem 
bölgesinde görev yapmak 
üzere Hatay’a gitti. -3

Deprem bölgesinden dönen 
itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı

Depremin ilk anından sonra afet bölgesinde 
sevk edilen ve enkaz altından 28 kişiyi 
canlı olarak çıkaran Muğla Büyükşehir 
Belediyesi arama kurtarama ekipleri 

bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının 
başlaması nedeniyle Muğla’ya döndü. Afet 
bölgesinden dönen ekipler yaşadıklarını 
anlattı. -2

Ortaca, Dalaman ve 
Ula TDV gönüllüleri 

Malatya’ya uğurlandı 
Muğla İl Müftülüğüne 
bağlı Ortaca, Dalaman, 
Ula ilçelerinden 21 
TDV gönüllüsü din 
görevlisi, Ortaca 

İlçe Müftüsü 
Mahmut Atıcı’nın 
ekip başkanlığında 
depremden etkilenen 
bölgeye uğurlandı. -4

Ortaca’da 
depremzedeler 
için kan bağışı 

10 ilde etkili olan 
deprem sonrası kan 
ihtiyacının karşılanması 
amacıyla başlatılan 
kampanyalar devam 
ediyor. -3

Sismik Akustik 
cihaz hayat 
kurtarıyor 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi envanterinde 
bulunan ve Türkiye’de 
sayılı kurumda olan 
hassas sismik akustik 
dinleme cihazı 
sayesinde Hatay’da 28 
vatandaş enkaz altından 
kurtarıldı. -2



Zayi 
Beko 300 TR ZLR0000000 SN 20606290 
AT0000405572 marka, model seri ve sicil 

numaralı Yeni Nesil Yazar Kasama ait ruhsatı 
kayboldu, hükümsüzdür. Pelin Pirinç

Ortaca Malmd. - 1055 388 6242

Nefes egzersizleri,vücu-
dunuzun ihtiyacı olan 
oksijeni almasını sağlar.
Böylece,bağışıklık 
sisteminiz güçlenir ve 
hastalıklara karşı daha 
dirençli hale gelirsiniz.
Diyafram nefesi almak 
için dik bir konumda 
durun.Önce nefesinizi 
tamamen boşaltın sonra 
burnunuzdan nefes 
alın.Karın bölgeniz-
in ve diyaframınızın 
şiştiğini göreceksiniz.
Bu bölgeyi arkaya 

doğru(sırtınıza doğru)
genişleterek nefes alıp 
verin ve geliştirmeye 
çalışın.Şimdi hafif bir 
kuvvetle nefesinizi 
sanki hava kaçıran bir 
balon gibi ‘ssss’ sesiyle 
kesiksiz olarak ver-
meye başlayın.Nefes 
verişinizde dalgalanma 
olmasın.Nefesiniz bi-
tene kadar sürdürün.Bu 
bölgedeki kaslarınızı 
hissetmeye başlayın.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

NEFES EGZERSİZİ 
NASIL YAPILMALI?
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Depremin ilk anından 
sonra afet bölgesinde 
sevk edilen ve enkaz 
altından 28 kişiyi canlı 
olarak çıkaran Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
arama kurtarama 
ekipleri bölgede enkaz 
kaldırma çalışmalarının 
başlaması nedeniyle 
Muğla’ya döndü. Afet 
bölgesinden dönen 
ekipler yaşadıklarını 
anlattı.  
KALKAN, “8 KATLI 
BİNANIN ALTINDA 
ÇALIŞIRKEN ARTÇI 
DEPREMLER OLDU”

Hatay’ın Defne ilçesi 
Elektrik Mahallesinde 
görev yapan arama 
kurtarma ekibinden 
Münyamin Kalkan, 
bölgedeki durumu 
cehenneme benzetirken, 
“Ortalık savaş alanı 

gibiydi. 8 katlı binanın 
altında çalışırken artçı 
sarsıntılar olmaya 
devam ediyordu. Bina 
ağır hasar almıştı ve 
çökme ihtimali vardı. 
Aldığımız eğitimler 
ve tecrübelerimiz olsa 
da riskli çalışmalar 
yoğunluktaydı. Her 
enkazın altından sesler 
çıkıyordu. Kurtarma 
çalışmalarına başladık. 
İlk gün bir bebeği ve orta 
yaşlı bir kişiyi kurtardık. 
7 katlı 8 katlı binaların 
altında çalıştık. Devamlı 
sarsıntılar oluyordu. 
Bu sarsıntılara rağmen 
dışarı çıkıp yeniden 
binaların altına girdik. 
Çalışma alanı çok risk 
taşısa da enkaz altında 
kalan vatandaşlarımızı 
çıkartmaya çalıştık” 
dedi.

ÖZTÜRK, 
“UMUDUMUZ 

KAYBETMEDİK, 152. 
SAATTE RABİA’YI 

ÇIKARTTIK”
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ortaca İtfaiye 
Gurup Amirliğinde 
Çavuş olarak görev 
yapan Murat Can Öztürk 
böyle bir felakete daha 
önce şahit olmadığını, 
felaket çok büyük olsa 
da insanları yaşamda 
tutmak için var 
güçleriyle çalıştıklarını 
söyledi. Öztürk, 
“Depremin hemen 
ardından Hatay bölgesine 
intikal ettik. Olay 
yerine ulaştığımızda 
felaketin ne derece de 
büyük olduğunu gördük. 
İnsanların feryatlarını, 
çırpınışlarını duyduk. 
Binalar yerle yeksan 

olmuştu. Daha önce 
Gölcük depremini 
gördüm. Böylesiyle ilk 
defa karşılaştım. Bölgede 
elektrik, su iletişim 
hiçbir şey yoktu. Göçük 
altında kalanlarını 
çıkartmaya başladık. 
Ekip olarak bulup 
çıkartamadığımız hiçbir 
vatandaşımız kalmadı. 
Emre isimli 19 yaşında 
bir arkadaşımıza ulaştık. 
12 saatlik bir çalışma 
sonucunda enkazdan 
çıkarttık. Bu sırada artçı 
depremler oluyordu. 
Enkazlardan 28 
vatandaşımızı çıkarttık. 
En son 29 yaşında Rabia 
isimli bir arkadaşa 
152’inci saatte ulaştık 
dedi.
İLHAN, “CEHENNEM 

ÇUKURUNDAN 
BİR HAYATI 

KURTARMANIN 
MUTLULUĞU 

ANLATILAMAZ”
Milas İtfaiye Grup 
Amirliğinde görev yapan 
Yavuz İlhan ise “Hatay’a 
girdiğimiz ilk gün nasıl 
cehennem çukurundayız 
dedik. Yıkılmamış bina 
kalmamış. Gördüğümüz 
her şey yıkılmış. İlk gün 
girdiğimiz binada 1,5 
yaşında bir bebeği 2,5 
saatlik bir çalışmanın 
ardından çıkarttık. 
Annesine teslim ettik. 
Bir hayatı kurtarmanın 
verdiği mutluluğu tarif 
etmek mümkün değil. O 
bebeği oradan çıkartmak 
bizlere güç verdi, ilham 
verdi. Riskli, yan yatmış 
binalar vardı. Bu binalar 
artçı depremlerde 
yıkıldı” şeklinde 
konuştu. - Bülten

Deprem bölgesinden dönen 
itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı
Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması ile birlikte deprem bölgesinden ayrılan ve 28 vatandaşı 
kurtaran Muğla Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı.  

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi merkez üssü 
Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili 
etkileyen 7,7 ve 
7,6 büyüklüğündeki 
depremin ilk gününden 
itibaren arama kurtarma 
ekiplerini bölgeye sevk etti. 
Türkiye’de sayılı kurumda 
bulunan Muğla Büyükşehir 
Belediyesi envanterinde 
ise bulunan hassas sismik 
akustik dinleme cihazı 
ile birçok vatandaş enkaz 

altından sağ olarak 
çıkarıldı.  

ALINAN NEFESTEN 
BİLE TESPİT 
EDEBİLİYOR

  Hassas sismik akustik 
dinleme cihazıyla 
enkazdaki boşluklarda, 
şaftlarda ve aralıklarda 
sıkışıp kalan kişilerin 
ürettiği sinyaller 
görüntülü ve sesli olarak 
algılanabiliyor. Sismik 
akustik cihaz enkaz altında 
kalan canlıların dokunma, 

tırmalama, vurma ve hatta 
nefes alıp verme sesini 
algılayabiliyor.  Öte yandan, 
hassas sismik akustik cihaz 
uzayabilen kameraları 
sayesinde enkaz altından 
veri sağlayabiliyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde bulunan enkaz 
altı görüntüleme cihazı ile 
sismik ve akustik dinleme 
cihazı İzmir depreminden 
sonra Kahramanmaraş 
depreminde de aktif olarak 
kullanıldı.  - Bülten

Sismik Akustik cihaz hayat kurtarıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan ve Türkiye’de sayılı kurumda olan hassas sismik akustik dinleme 
cihazı sayesinde Hatay’da 28 vatandaş enkaz altından kurtarıldı.  

Dalaman ilçesinde çok 
sayıda uzun namlulu 
ve antik değeri olduğu 
düşünülen tabancayı 
satmak isteyen şahıs 
jandarma ekipleri 
tarafından yakalandı. 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığınca yapılan 
istihbari çalışmalarda, 
Dalaman İlçesi kırsal 
Şerefler Mahallesinde 
oturan O.G. ve Altıntaş 
Mahallesinde ikamet 
eden A.G. isimli 
şahısların evlerinde 
bulunan uzun namlulu 
tüfek ve tabancaları 
satma arayışı içinde 
oldukları bilgisi alındı. 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı İstihbarat 
Şube Müdürlüğü 
ve Dalaman İlçe 

Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince şüphelilerin 
vlerinde arama yapıldı. 
Yapılan aramada; iki 
tabanca ve tabancalara 
ait şarjörler, antik 
döneme ait tabanca, 
2 ruhsatsız av tüfeği, 
ruhsatsız havalı 
tüfek, tabanca üst 
kapağı, kabze, namlu 
ve parçaları, silah 
üstü dürbün, 68 adet 
tabanca fişeği, 25 adet 
tabanca fişeği, 14 adet 
boş kovan, 26 adet av 
tüfeği fişeği, bir miktar 
skunk, kubar esrar ve 
kenevir tohumu ele 
geçirildi. Olayla ile 
ilgili 2 şüpheli gözaltına 
alınırken, haklarında 
adli işlemlerin devam 
ettiği açıklandı.

Antik tabancayı satmak isterken yakalandı  
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Ortaca Belediyesince 
deprem bölgesine 
gönderilmek için 
başlatılan yardım 
kampanyasına katılan 
küçük çocuğun 
mesajı duygulandırdı. 
Kampanyaya bir mont 
ve 50 lira bağışta 
bulunan küçük çocuk 
mesajında; “Kardeşim, 
keşke daha çok yardımcı 
olabilseydim, özür 
dilerim” dedi.
Kahramanmaraş 
merkezli deprem 
sonrası tüm Türkiye’de 
bölge için başlatılan 
yardım seferberliğinde 
duygulandıran mesajlar 
gelmeye devam ediyor.
Ortaca Belediyesi 
tarafından başlatılan 
yardım kampanyasına 
mont ve 50 lira 
bırakan küçük bir 
çocuğun bıraktığı not 
duygulandırdı.
Notta, “Kardeşim, 
keşke çok daha fazla 
yardımcı olabilseydim. 

Özer dilerim. Allah 
yardımcımızdır. 
Dualarım sizlerle” 
yazdığı görüldü.
Ortaca Belediye 
ekipleri tarafından 
deprem bölgesine 
götürülen yardımların 
ayrıştırılması esnasında 
mont cebindeki notu 
gören ekipler, yardımı 
yerine ulaştırmanın 
mutluluğunu paylaştılar.
Montu ve yardımı 
ulaştıran ekipler yardımı 
yapanlara da notla 
cevap verdiler. Ortaca 
Belediyesi ekipleri, 
“Belediyemiz tarafından 
toplanan eşyalar 
deprem bölgesindeki 
vatandaşlarımıza 
ulaşmaya devam 
ederken, küçük 
kardeşimizin montunun 
cebine bıraktığı not 
dikkat çekti. Montun ve 
notun yerine ulaşmıştır 
güzel kardeşimiz 
teşekkür ederiz” denildi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’dan deprem bölgesine duygulandıran mesaj
‘KARDEŞIM, KEŞKE DAHA ÇOK YARDIMCI OLABILSEYDIM, ÖZÜR DILERIM’
Ortaca Belediyesince deprem bölgesine 
gönderilmek için başlatılan yardım 
kampanyasına katılan küçük çocuğun mesajı 
duygulandırdı. Kampanyaya bir mont ve 50 
lira bağışta bulunan küçük çocuk mesajında; 
“Kardeşim, keşke daha çok yardımcı 
olabilseydim, özür dilerim” dedi.

Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre Genç, 
beraberinde 5 savcı ve 
5 personel ile deprem 
bölgesinde görev yapmak 
üzere Hatay’a gitti. 
Ortaca Adliyesinden 
deprem bölgesinde 
gönüllü görev alan 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre 

Genç, Cumhuriyet 
Savcıları Mehmet Akif 
Kaya, Mehmet Çelik, 
Muhammet Nurullah 
Özen, Serhat Savaşçı, 
Abdullah Özsarı ile 
zabit katipleri Erhan 
Öztürk, Mehmet Koca, 
Cafer Özbey, Yılmaz 
Berk İnci, Sinan Cem 
Bayrak, tüm adliye 

personeli tarafından 
uğurlandı.  
Ortaca Adliyesinde 
görev yapan ve gönüllü 
olarak “asrın felaketi” 
Kahramanmaraş 
merkezli 10 ili etkileyen 
deprem nedeniyle 
bölgede çalışmak 
için Hakimler ve 
Savcılar Kurulunca 

görevlendirilen başsavcı, 
savcı ve personeller 
yaşanılan felakette 
soruşturmaların 
daha hızlı ve etkin 
yürütülmesi amacıyla, 
Hatay’ın İskenderun 
ilçesine gitti. 
Büyük yıkıma neden 
olan “asrın felaketi” 
Kahramanmaraş 

merkezli 10 ildeki 
deprem felaketinin 
soruşturmalarında görev 
yapmak üzere Ortaca 
Adliyesinden geçici 
görevlendirme ile Hatay 
İskenderun’a giden 
heyetin oradaki adli 
soruşturmalarda görev 
alacağı öğrenildi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Adliyesinden gönüllü heyet 
deprem bölgesinde görev yapacak

Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, beraberinde 5 savcı ve 5 personel ile deprem bölgesinde görev 
yapmak üzere Hatay’a gitti. 

10 ili etkisi altına 
alan Kahramanmaraş 
merkezli deprem sonrası 
bölgede arama kurtarma 
çalışmaları devam 
ediyor. Deprem bölgesine 
ihtiyaç duyulan gıda, 
giyecek ve hjyen gibi 
maddeler gönderilirken, 
iş makinesi jeneratör 
gibi ihtiyaçların yanında 
cenaze nakil araçları da 
talep ediliyor. Ortaca 
Belediyesi bünyesine 

bulunan cenaze nakil 
aracı ile birlikte 2 
personel afet bölgesine 
gönderildi. Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Belediyemizin tüm 
gücümüzle mağdur 
vatandaşlarımızın 
yanında olmaya devam 
edeceğiz. Allah tüm 
milletimize güç kuvvet 
versin” dedi.
- Tuncay Karaçelil

Ortaca Belediyesi cenaze 
nakil aracı deprem 

bölgesine gönderildi  

10 ilde etkili olan deprem 
sonrası kan ihtiyacının 
karşılanması amacıyla 
başlatılan kampanyalar 
devam ediyor. Türk 
Kızılay tarafından 
deprem bölgesindeki ve 
diğer illerde tedavileri 
süren vatandaşların kan 
ihtilacının karşılanması 
amacıyla Ortaca İlçe 

Spor Merkezinde kan 
bağış kampanyası 
düzenlendi. Ortaca 
halkının yoğun ilgi 
gösterdiği kan bağış 
kampanasını ziyaret eden 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir kan 
veren vatandaşlara 
teşekkür etti.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da depremzedeler 
için kan bağışı

Köyceğiz ilçesine 
deprem bölgesi 
Hatay’dan gelen ailenin 
bebeği dünyaya geldi. 
Hatay İlinden hamile 
eşini ve 4 kişilik 
ailesini yanına alarak 
kendi imkanlarıyla 
Köyceğiz’deki 
akrabalarının yanına 
gelen Gazi Mehmet 
Çitçi’ye Köyceğiz 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü gerekli 
ilgiyi göstermişti. Aile 
ile görüşen yetkililer, 
gerekli bilgileri alarak 
psiko-sosyal destek 
hizmeti sunmaya başladı. 
Köyceğiz İlçe Sağlık 
Müdürlüğü de Gazi 
Mehmet ve ailesine 
sağlık desteği verdi. 
Gazi Mehmet’in hamile 
eşinin Köyceğiz Devlet 
Hastanesi’nde doğumu 
gerçekleştirilecekti. 
Acele eden bebek 
dün Köyceğiz Devlet 
Hastanesi’nde dünyaya 

geldi. Bebeğin ve 
annenin sağlık 
durumunun iyi olduğu 
bildirildi. İkra adı 
verilen bebek aileye 
sevinç yaşattı. Köyceğiz 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Abdullah 
Gümüş; “Ülkemizde 
yaşanan afet nedeniyle 
Köyceğiz ilçemize 
gelen depremzede Çitçi 
ailesinin bebeği “İkra” 
dünyaya gözlerini açtı. 
Hepimize umut olan İkra 
bebeğimiz ve ailesini 
Köyceğiz Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü 
olarak ziyaret edip 
her daim yanlarında 
olduğumuzu hatırlattık. 
Depremin yaralarını hep 
birlikte saracağız. Çünkü 
biz büyük bir aileyiz” 
dedi. - Cihat Cura

Depremzede aile bebeklerinin 
doğumu ile sevinç yaşadı
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MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1188779RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇE MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU YAPILAŞMA DURUMU MUHAMMAN 

BEDEL (₺)
GEÇİCİ 

TEMİNAT (₺)
İHALE 
SAATİ   

  1

M
uğ

la

O
rta

ca Gölbaşı Hastane 
Caddesi 6/1 4 m² İnternet 

Verici Yeri TAM İnternet Verici 
Yeri

4 m²’lik internet verici 
yeri

YILLIK 
10.000,00 1.500,00 10:00

2

M
uğ

la

O
rta

ca Gölbaşı Hastane 
Caddesi 6/4 4 m² İnternet 

Verici Yeri TAM İnternet Verici 
Yeri

4 m²’lik internet verici 
yeri

YILLIK
10.000,00 1.500,00 10:10

3

M
uğ

la

O
rta

ca Gölbaşı Hastane 
Caddesi 6/5 4 m² İnternet 

Verici Yeri TAM İnternet Verici 
Yeri

4 m²’lik internet verici 
yeri

YILLIK
10.000,00 1.500,00 10:20

4

M
uğ

la

O
rta

ca Gölbaşı Hastane 
Caddesi 6/8 4 m² İnternet 

Verici Yeri TAM İnternet Verici 
Yeri

4 m²’lik internet verici 
yeri

YILLIK
10.000,00 1.500,00 10:30

5

M
uğ

la

O
rta

ca Gölbaşı Hastane 
Caddesi 6/9 3 m² İnternet 

Verici Yeri TAM İnternet Verici 
Yeri

3 m²’lik internet verici 
yeri

YILLIK
7.500,00 1.125,00 10:40

6

M
uğ

la

O
rta

ca Gölbaşı Hastane 
Caddesi 6/11 2 m² İnternet 

Verici Yeri TAM İnternet Verici 
Yeri

2 m²’lik internet verici 
yeri

YILLIK 
5.000,00 750,00 10:50

7

M
uğ

la

O
rta

ca Gölbaşı Hastane 
Caddesi 6/12 4 m² İnternet 

Verici Yeri TAM İnternet Verici 
Yeri

4 m²’lik internet verici 
yeri

YILLIK
10.000,00 1.500,00 11:00

8

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Başoğlu 1 
Nolu Belediye İşhanı 9/01 620 m² Depo TAM Depo 620 m²’lik depo AYLIK 

3.000,00 3.240,00 11:10

9

M
uğ

la

O
rta

ca Sarıgerme 
2046 Sokak 4 34 m²

Soyunma 
odası ve 1 

adet halısaha
TAM

Soyunma 
odası ve 1 

adet halı saha

34 m²’lik soyunma 
odası ve 1 adet halı 

saha

AYLIK 
750,00 2.700,00 11:20

10

M
uğ

la

O
rta

ca Sarıgerme 
2046 Sokak 2/1 101 m²+54 m² Kahvehane TAM Kahvehane

101 m²’lik kapalı alan 
ve 54 m²’lik açık alanı 

olan kahvehane

AYLIK 
750,00 2.700,00 11:30

11

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Göçmen 
Sokak 15 21 m² Dükkan TAM Dükkan 21 m²’lik dükkan ve 50 

m²’lik açık alan
AYLIK 

2.400,00 4.320,00 11:40

12

M
uğ

la

O
rta

ca

Terzialiler 
Cumhuriyet Caddesi 

2 Nolu Belediye 
İşhanı

59/203 34,12 m² Büro TAM Büro 34,12 m²’lik büro AYLIK 
700,00 760,00 11:50

13

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Başoğlu 1 
Nolu Belediye İşhanı 9/103 25,40 m² Büro TAM Büro 25,40 m²’lik büro AYLIK

850,00 1.530,00 12:00

14

M
uğ

la

O
rta

ca Terzialiler Cumhuriyet 
Caddesi 2 Nolu 
Belediye İşhanı

57 23 m² Dükkan TAM Dükkan 23 m²’lik dükkan AYLIK
3.850,00 6.930,00 12:10

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik 
2. Adli sicil belgesi.
3. Kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1.İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1.Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3.Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4.İmza sirküleri,Vergi levhası.
5.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7.Tebligat için adres beyanı.
8.Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9.Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu ya da Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın 
yatırıldığına dair makbuz.)
10.Şartname satın alındığına dair makbuz.
D)Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya 
Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4.Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 60.00.TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 06.03.2023 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
8.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yeniden tespitte serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
9.Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
10.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 14.02.2023

1. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Belediyemize tahsisli ve mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 
14 adet taşınmaz, 07.03.2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda 
İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile ihale tarihinden itibaren kiraya verilecektir.
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Türk milleti insanlığın 
merhamet ve şefkat 
elidir. Irkına, rengine, 
diline, dinine  bak-
madan tüm insanların 
zor anında ilk önce 
yardıma koşan Türk 
milleti ve Türk Devleti 
olmuştur. Şimdi de 
bizlerin bu zor anında 
insanlık bizlere yardım 
etmek için seferber 
olmuştur. Yüz’ün üze-
rinde Devlet Deprem 
felaketini duyar duy-
maz yardım etmek için 
harekete geçmiştir.
Beni en çok etkileyen 
yardımlardan zaman 
zaman gerginlikler 
yaşadığımız Yunan-
lıların, yardım kam-
panyasını “ HEPİMİZ 
TÜRK’ÜZ” başlığı ve  
“ ben seni sevdiğimi 
dünyalara duyurdum “  
Türküsü ile başlatması 
oldu. Yine kendileri 
ekonomik sıkıntıyla 
uğraşan Pakistan dev-
letinin yardımları ile 
Afganistan’ın duru-
mumuzu biliyorsunuz, 
miktar az ama elim-
izden ancak bu kadarı 
geldi notu ile yaptıkları 
yardım oldu. Kardeş 
Türk Devletleri ve 
Katar’ın canı yürek-
ten destekleri takdire 
şayandı. Türkiye ektiği 
merhamet tohumlarının 
ürünlerini adeta hasat 
etti ve yedi kıtadan 
herkes Türkiye’nin 
yardımına koştu. 
Hepsine şükranlarımızı 
sunuyorum..
AFAD başta olmak 
üzere tüm kuru-
luşlarımıza, sivil 
toplum örgütlerimize 
ve özellikle de Haluk 
Levent’in  kurucu-
luğunu yaptığı AHBAP 
derneğine milletimiz 
adına teşekkürü borç 
biliyorum.
Özel bir teşekkürü Or-
dumuzun ve Emniyet 
teşkilatımızın evlat-
larına yapmak istiyo-
rum. Kar , kış kıyamet 
ortamında o soğuklarda 

uykusuz, yorgun insan 
üstü gayretle çalıştılar. 
Hepsinden Allah razı 
olsun. Allah ayaklarına 
taş değdirmesin..
Hele Madenci 
kardeşlerimizin fe-
dakarlıklarını anlat-
maya kelimeler yeter 
mi bilmiyorum ama 
kurtarma ekiplerinin 
riskli görüp gireme-
dikleri enkaz yığınları-
na tereddüt etmeden 
girmeleri , ölürsün 
denildiğinde “ BENİM 
CANIM NE Kİ  FEDA 
OLSUN, YETER Kİ 
TÜRKİYEMİN CANI 
SAĞOLSUN diyen 
yüce gönüllü asil ruhlu 
madenci kardeşlerimin 
fedakarlıklarını hangi 
kelime ifade edebilir 
ki..
Deprem afetinin 
duyulduğu ilk andan 
itibaren Ayağa kalkan 
tüm Türkiye’min 
güzel insanlarını, 
hiçbir vilayetimizi ve 
bölgemizi ayırmadan 
ayakta alkışlıyor, ön-
lerinde saygı ile eğili-
yor ve böyle güzel bir 
milletin ferdi, evladı 
olmaktan duyduğum 
gururu özellikle ifade 
etmek istiyorum..
Sanatçısından , esnafı-
na, öğretmeninden 
sağlıkçısına, fakirinden 
zenginine, işçisinden 
iş verenine yardıma 
koşan herkese aziz mil-
letim adına teşekkürü 
borç biliyorum.
Balıkesir de yardım 
edecek parası olmadığı 
için daha o gün aldığı 
ayakkabısını ayağın-
dan çıkarıp, “ yardım 
yapacak param yok, 
bu ayakkabıyı vallaha 
daha bu gün aldım 
deyip, ayağından 
çıkarıp veren ve ben 
burada ayağıma bir 
şeyler bulur giyerim, 
orada kardeşlerimiz 
bir şey bulamaz bunu 
kabul edin  “ diyen 
ve ayağından ayak-
kabıyı çıkarıp verip, 

yağmurda çıplak 
ayakla yürüyüp gözden 
kaybolan kardeşimin 
Ruhunun güzelliğini 
ve asilliğini nasıl ifade 
edeyim..
AFAD yardım 
ekiplerinden yiyecek 
yardımı almaya gelen 
7-8 yaşlarında çocuğun 
verilen ekmeği , ekmek 
ihtiyacımız yok diye 
geri iade etmesinde ki 
asil ruhu hangi kelime 
ifade eder ki..
Yardım kuruluşlarının 
verdiği makarnayı, 
makarnamız var başka 
ihtiyaç sahibine verin 
diyen depremzede 
kardeşimin ruhunun 
güzelliğini ve asaletini 
nasıl ifade edeyim..
Ailesi enkaz altın-
dayken diğer de-
premzedelerin yardımı-
na koşmaktan geri 
kalmayan  ve acılarına 
merhem olmaya çalışan 
yüzlerce depremzede 
kardeşimin ruhunun 
asaletini anlatabilir 
miyim..
TÜRKİYE “ 
TEKYÜREK”  yardım 
kampanyasına katılmak 
için yarışan  mille-
timizin tüm kesimler-
ine ama özellikle de 
kumbaralarını yardım 
için açan küçük mer-
hametli evlatlarımıza 
özel teşekkür etmek 
istiyorum. Yarınların 
merhametli büyükleri 
şimdiden yetişiyor. 
Bunu bu gece gördük..
BİZ , BİZE YETER-
İZ. Yaralarımızı sarıp, 
ayağa kalkarız. Töke-
zlememizi bekleyen 
düşman daha çok 
bekleyecektir. MER-
HAMET , TÜRK MİL-
LETİNİN KAREK-
TERİSTİK ÖZELLİĞİ 
ve TÜRK MİLLETİ-
NİN BU ÖZELLİĞİ 
TÜM İNSANLIĞA 
ŞİFA OLACAKTIR…
Türk insanı “ insanlığın 
sigortasıdır “ bunu,  
bu acılı ve kederli 
zaman da bir defa daha 
anladım.
Allah Türk milletinin 
bu acılarını en kısa 
zamanda dindirsin 
inşallah…

Sezgin Yıldırım

TÜRKİYE TÜRKİYEDEN 
BÜYÜKTÜR

Muğla İl Müftülüğüne 
bağlı Ortaca, Dalaman, 
Ula ilçelerinden 21 TDV 
gönüllüsü din görevlisi, 
Ortaca İlçe Müftüsü 
Mahmut Atıcı’nın ekip 
başkanlığında depremden 
etkilenen bölgeye 
uğurlandı. Uğurlama 
programına Ortaca 

Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalaman İlçe Müftüsü 
Abdullah  Yakalı, Ula 
İlçe Müftüsü Ebubekir 
Tatlı, ilçe protokolü ve 
görevli yakınları katıldı. 
Uğurlamada konuşan 
Ortaca Kaymakamı Uçar, 

Türkiye’nin çok büyük 
bir felaket  yaşadığını 
bu sebeple devletin 
bütün kurumlarıyla 
birlik ve beraberlik 
içinde yaraları sarmaya 
devam ettiğini ifade etti. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ise, 
“Deprem bölgesine 

giden gönüllerimiz. 
Depremzede 
kardeşlerimize maddi 
ve manevi destek 
vermeye gidiyorsunuz. 
Hepinizden Allah razı 
olsun. Rabbim sağ salim 
gidip gelmenizi nasip 
eylesin” dedi.
- Mehmet Bozkır

Ortaca, Dalaman  ve Ula TDV 
gönüllüleri Malatya’ya uğurlandı  

Kahramanmaraş 
merkezli meydana 
gelen ve 10 ilde büyük 
yıkıma sebep olan 
depremler sonrasında 
tüm Türkiye yaraların 
sarılması için seferber 
oldu. Depremde büyük 
kayıplar veren basın 
camiası da ‘yüzyılın en 
kötü doğal afeti’ olarak 
adlandırılan felakette 
maddi ve manevi her 
türlü katkıyı verebilmek 
için büyük bir dayanışma 
örneği sergiledi. 
Basın İlan Kurumu 
koordinasyonuyla 
gerçekleştirilen yardım 
kampanyasına ülke 
genelinde şimdiye kadar 
442 gazete kuruluşu 
destek verirken toplanan 
miktar 4 milyon TL’ye 
ulaştı. 
Gazeteler, resmi ilan 
gelirlerini bağışladı
Türkiye’nin gazetelerini 
tek vücut haline getiren 
yardım kampanyası, 
Artvin’deki gazetecilerin 
harekete geçmesiyle 
başladı. Artvin’deki 9 
gazetenin bir aylık resmi 
ilan gelirlerinin yüzde 
10’unu afetzedelere 
bağışladıklarını 
açıklamasının ardından 
Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü Cavit 
Erkılınç önderliğinde 
bağış kampanyası 
başlatıldı. Kurumun Şube 

Müdürlükleri aracılığıyla 
yürütülen kampanyaya 
ülke genelindeki basın 
kuruluşlarının desteği 
çığ gibi büyüdü. 
Basın kuruluşları, Basın 
İlan Kurumu aracılığıyla 
yayımladıkları resmi 
ilanlardan elde ettikleri 
gelirlerin belirli 
bir oranını ya da 
tamamını bağışlayarak 
kampanyaya destek 
verdi. Şu ana kadar 
442 gazete bağış 
kampanyasına katılırken 
toplanan miktar yaklaşık 
4 milyon TL oldu. Bazı 
gazeteler önümüzdeki 
aylara ilişkin resmi ilan 
gelirlerinin bir kısmını 
da bağışlamayı taahhüt 
ederek depremden zarar 
görenlere desteklerini 
sürdüreceklerini beyan 
etti. Kampanyanın, 
daha fazla katılımla 
önümüzdeki günlerde de 
sürmesi bekleniyor.
BİK PERSONELİ 
DE KAMPANYAYA 
KATILDI
Basın İlan Kurumu 
personeli de yaşanan 
afete duyarsız 
kalmayarak AFAD’a 
bağışlanmak üzere 
1,6 milyon TL 
topladı. Depremin 
yaşandığı illerdeki 
şube müdürlüklerinde 
görev yapan mesai 
arkadaşlarını unutmayan 

Basın İlan Kurumu 
çalışanları, afetten 
etkilenen personel için 
de ayrıca topladıkları 
yardım bedeli 500 bin 
TL’ye ulaştı.
TÜM VARLIĞIMIZLA 
ÜLKEMİZİN VE 
BASINIMIZIN 
HİZMETİNDEYİZ
Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü Cavit 
Erkılınç, büyük deprem 
sonrasında tüm ülke 
genelinde olduğu gibi 
basın camiası olarak 
kenetlendiklerini, 
yaraların sarılması için 
Kurum olarak ellerinden 
gelen tüm katkıyı 
sunduklarını ve sunmaya 
devam edeceklerini 
belirtti. 
Erkılınç, “Deprem 
bölgesinde bulunan 
129 yerel gazeteye, 8 
milyon TL tutarında 
erken ödeme yaptık. 
Türkiye’nin gazeteleri 

#BirlikteÇokGüçlüyüz 
sözü etrafında birleşerek 
yaraların sarılması 
için gelirlerinin bir 
kısmını bağışlayarak 
elini taşın altına koydu. 
Önümüzdeki günlerde 
bu desteğin daha da 
artacağına inanıyorum. 
Gazetelerimizin, 
yurdun dört bir yanına 
dalga dalga yayılan 
depremzedelere destek 
kampanyası, yıllar boyu 
unutulmayacak. Bu zor 
günlerin geride kalması 
adına yapılan tüm 
çalışmalarda üzerimize 
düşen görevi yapacağız. 
Deprem bölgesindeki 
gazetelerimize yönelik 
önümüzdeki hafta 
gerçekleştirilecek Genel 
Kurulumuzda önemli 
kararlar almayı ve 
ikinci bir destek paketi 
açıklamayı planlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.
- Bülten

Basın Camiası Yüzyılın Afetinde Tek Vücut Oldu
Basın İlan Kurumu öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına büyük destek veren 
gazeteler şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon TL katkı sağladı. Kurum çalışanlarının 
depremzedelere desteği 2 milyon TL’yi aştı.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını yardımseverler karşılıyor
Köyceğiz’e gelen 
depremzede 
vatandaşların ihtiyaçları 
yardımsever gönüllüler 
tarafından karşılanıyor.  
Afet bölgesinden 
Köyceğiz’e gelen 
depremzede vatandaşlar 
Gençlik Merkezine 
yönlendirilerek kayıtları 
tutuluyor ve gerekli 
destekler sağlanıyor. 
Köyceğiz Kaymakamlığı 
tarafından Gençlik 
Merkezi’nde, Köyceğiz’e 
gelen depremzedelerin 
kıyafet, kişisel bakım, 
yiyecek ihtiyaçlarının 
karşılanabileceği 

merkez oluşturuldu. 
Gönüllülerin bağışladığı 
kullanılmamış 
ürünler, Köyceğiz 
Gençlik Merkezi’nde 
toplanıyor. Köyceğiz’e 
gelen depremzede 
vatandaşların ihtiyaçları 
tespit ediliyor ve gönüllü 
görevliler tarafından 
adreslerine ulaştırılıyor. 
Evlerini kaybedenler 
yakınlarının yanına 
ya da Muğla Valiliği 
tarafından Köyceğiz’e 
yönlendirilen 
depremzede vatandaşlar 
yavaş yavaş gelmeye 
başladı. Tüm 

eşyalarını, kıyafetlerini 
enkazda kaybeden 
depremzedelerin 
ihtiyaçları, yardımsever 
gönüllüler tarafından 
karşılanıyor. 
Millet olarak büyük 
fedakarlık gösterildiğini 
belirten Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak; “Bu güne kadar 
deprem bölgesine 25 
tır malzeme gönderdik. 
Köyceğizliler yardım 
yapmaya devam ediyor. 
Yardım faaliyetlerine 
katılan tüm halkımızdan 
Allah razı olsun.” dedi.
- Cihat Cura 
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Muğla İl Afet ve Acil 
Durumlar Yönetim 
Merkezi tarafından 
yapılan açıklamada, 
Kahramanmaraş 
merkezli 7,7 ve 7,6 
şiddetindeki deprem 
sonrası depremde 
hasar gören illerden 
Muğla’ya 25 bin 826 
depremzedenin geldiği 
açıklandı. Depremin 
hemen ardından itibaren 
arama kurtarma, 
güvenlik, sağlık ve sivil 
toplum kuruluşlarında 
görevli ekiplerin deprem 
bölgelerine intikalleri 
sağlandığı ve halen 
devam ettiği açıklandı. 
Muğla İl Afet ve Acil 
Durumlar Yönetim 
Merkezinin yaptığı 
açıklamada, “15 Şubat 
itibariyle, Muğla’dan 
deprem bölgesinde 
683 araç (iş makinası, 
vinç, ekskavatör, kepçe, 
karavan, kamyon wc, 
bakım onarım aracı, 
arazöz, su ikmal aracı, 
tır mutfak, ikram aracı, 
ambulans, mobil baz 
istasyonu, cenaze aracı) 
ve 3 bin 076 personel 

ve gönüllü görev almış 
olup, ayrıca il genelinde 
toplanan battaniye, 
kuru gıda, bakliyat,  
giyim, ısıtıcı, su, hijyen 
malzemesi, yatak, 
yorgan, çadır, jeneratör, 
seyyar wc/banyo, 
konteyner, yakacak 
ve uyku tulumunun 
bulunduğu toplam 627 
tır yardım malzemesi 
bölgeye karayoluyla, 
sivil gemilerle, 
askeri gemilerle ve 
askeri uçaklarla sevk 
edilmiştir” denildi. 
Depremden zarar gören 
illerden Muğla’ya gelen 
vatandaşlar hakkında 
yapılan açıklamada 
ise, “Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden 
etkilenen Hatay, 
Osmaniye, Kilis ve 
Gaziantep illerinden 
tahliye edilen 
vatandaşlarımızın 
karayolu, deniz ve 
havayolu ile ilimize 
sevki sağlandı. Muğla 
Valiliği ve Muğla İl 
Afet ve Acil Durumlar 
Yönetim Merkezi 
koordinasyonunda 

belirlenen barınma 
alanlarına ve 
misafirhanelere 
yerleştirildi. 15 Şubat 
itibariyle, deprem 
bölgesinden Muğla’ya 
25 bin 826 vatandaşımız 
tahliye edildi. 3 bin 
843 afetzedemiz kamu 
misafirhaneleri ve 
yurtlarda, 6 bin 587 
afetzedemiz otellerde ve 
15 bin 396 afetzedemiz 
evlerde barınmaktadır. 
Kamu misafirhanelerinde 
ve yurtlarda kalan 
afetzedelerimizin 3 öğün 
yemeği karşılanmakta 
olup 13 ilçede Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına 
yapılan yardımlarla 
Ücretsiz Sosyal Market 
hizmeti verilmektedir” 
denildi. Açıklamada, 
afetzedelerin barındığı 
kamu misafirhaneleri, 
yurtlar ve otellerde 24 
saat sağlık ekiplerince, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü psikososyal 
destek ekiplerinin 
afetzedelere destek 
verdiği açıklandı. 
-Bülten

Muğla’ya 25 bin 826 depremzede geldi
Muğla İl Afet ve Acil Durumlar Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem 
sonrası depremde hasar gören illerden Muğla’ya 25 bin 826 depremzedenin geldiği açıklandı.  

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi (MSKÜ) 
Mühendislik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği 
Genel Jeoloji Ana 
Bilim Dalı öğretim 
üyesi Dr. Murat Ersen 
Aksoy, 4 aktif fay hattı 
olan Muğla bölgesinin 
görebileceği en yüksek 
deprem ölçeğinin 7,2 
olacağını açıkladı. 
Kahramanmaraş 
merkezli meydana gelen 
7,7 ve 7,6 şiddetindeki 
depremlerin ardından 
Ege Bölgesini kapsayan 
Batı Anadolu Fay 
hattında yer alan 
Muğla’nın en önemli 
fay hattının Muğla-
Yatağan fay hattı 
olduğu açıklandı. Muğla 
civarında en büyük 
ölçekli depremin 1941-
1944 yıllarında meydana 
geldiğini belirten Dr. 
Murat Ersen Aksoy, bu 
bölgenin görebileceği 
en yüksek ölçeğin 7,2 
olacağını açıkladı.

“MUĞLA 
BÖLGESİNDE AKTİF 

4 FAY HATTI VAR”
Dr. Murat Ersen 
Aksoy, “Ölüdeniz fayı 
bizim bölgemizde 
yer almayan bir fay. 
Türkiye’de yer almayan 
bir fay. Ölüdeniz fayı 

Doğu Anadolu fayının 
güneyinden devam 
eden bir fay. Suriye, 
Lübnan, İsrail üzerinden 
devam eden bir fay. 
Kuzey-Güney yönünde 
bir fay hattı burası 
aslında. Bu fay hattı 
üzerinde meydana gelen 
depremler Ölüdeniz fay 
hattında etki gösterebilir. 
Stresini o fay üzerine 
yansıtmıştır. Bu fayların 
Muğla fayları ile ilgisi 
yok. Orada yaşanan 
depremler bizim 
Muğla civarındaki fayı 
etkilemez. Bizim Muğla 
civarında başlıca birkaç 
fayımız var. Aktif fay 
olarak haritalara göre 
Burdur Fethiye fay 

hattımız var, Gökova 
fayı, Muğla-Yatağan 
fayı ve Milas fayı. Bu 
dört ana fay sistemi bu 
bölgede etkin” dedi.

“BÖLGEDE EN 
BÜYÜK DEPREM 7,2 
ŞİDDETİNDE OLUR”

Muğla bölgesindeki 
fay hatlarının yıkıcı bir 
deprem üretmek için 
Duyulan sürenin uzun 
olabileceğini belirten 
Aksoy, “Muğla-Yatağan 
fayı son depremi bundan 
500 yıl önce meydana 
geldi. Bu da oldukça 
uzun bir süre sayılır. 
Buradaki faylar daha 
yavaş çalışan bir fay 
sistemleri. Bu fayların 
yeniden yıkıcı bir 

deprem üretmek için 
ihtiyaç duydukları 
süre biraz daha uzun 
olabiliyor. Fakat bunları 
sayısal olarak daha 
tanımlayamadık. Muğla 
civarında en yakın 
deprem 1941 ve 1944 
yıllarında meydana 
geldi. Yaklaşık 6 
büyüklüğünde iki 
ayrı deprem bunlar. 
Bizler depremleri 
büyüklük üzerinden 
konuşuyoruz. Muğla-
Yatağan fayı toplasanız 
50 kilometrelik uzunluğa 
sahip. Her iki fay da 
kırıldığı takdirde 7,2 
büyüklüğünde depreme 
ulaşabilir. Bizim bu 
bölgede görebileceğimiz 

deprem 7,2 
büyüklüğünde olacaktır. 
Bizim bilmediğimiz 
fay burada Gökova 
fayı. Muğla-Yatağan 
fayına göre biraz daha 
uzun bir fay. Bu alanda 
oluşabilecek deprem 
büyüklükleri biraz 
daha yukarı çıkabilir. 
Gökova fayı deniz 
içerisinden geçmekte. 
Bu fay üzerinde çok 
çalışılmamış bir fay. 
Ören civarında yapılmış 
kazılar var. Bu fay 
üzerinde o bölgede de 
geçmişte deprem tespit 
edilmiş. Bu bölgede de 
500 yıldır bir deprem 
meydana gelmemiş” 
dedi.

MSKÜ Dr. Öğretim Üyesi Aksoy; “Muğla bölgesinde aktif 4 fay hattı var”
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı 
öğretim üyesi Dr. Murat Ersen Aksoy, 4 aktif fay hattı olan Muğla bölgesinin görebileceği en yüksek deprem ölçeğinin 
7,2 olacağını açıkladı.

Muğla’da meslek 
lisesi öğrencileri 
afet bölgesinde çadır 
kentlere yerleşen 
depremzedeler için 
kolları sıvadı. Muğla İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
başlatılan çalışmalarla 
seyyar tuvalet 
üretimi başladı. 
Kahramanmaraş 
Pazarcık ilçesinde 
7.7 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldi. 
İlk depremin ardından 
aynı gün içerisinde yine 
Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesinde 7.6 
büyüklüğünde ikinci bir 
deprem daha yaşandı. 
“Asrın felaketi” 
olarak nitelendirilen 
depremlerde 
Kahramanmaraş başta 
olmak üzere Gaziantep, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Adana, Adıyaman, 
Osmaniye, Hatay, Kilis, 
Malatya ve Elazığ 
illeri de hasar gördü. 
Depremde 30 binin 
üzerinde kişi hayatını 
kaybederken, binlerce 
kişi de yaralandı.
Depremden etkilenen 
vatandaşların acil 
ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla Muğla Şehit 
Ziya İlhan Dağdaş 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 
öğretmenler ve 

öğrenciler tek yürek 
oldular. Metal ve Tesisat 
Bölümü Atölyesi’nde 
afetzedeler için çadır 
kentlerde kullanılmak 
üzere seyyar tuvalet ve 
lavabo üretiliyor.
Muğla Şehit Ziya İlhan 
Dağdaş Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
okul Müdürü Hamit 
İzdaş, “Deprem bölgesi 
için üzüntülerini 
çok kalbi duygularla 
hissediyoruz. Bizler 
neler yapabiliriz? 
diye düşündük ve 
değerlendirdik. Metal 
bölümü ile elektrik 
tesisat bölümü öğrenci 
ve öğretmenlerimizle 
birlikte bir seyyar 
tuvalet yapmayı 
düşündük ve 
yapımına başladık. 
Seyyar tuvaletlerin 
beklediğimizden daha 
iyi sonuçlar verdiğini 
düşünüyorum. Şu anda 
bizim mevcut gücümüz 
ile ayda 200’e yakın 
seyyar tuvalet üretme 
kapasitesine sahibiz. 
İnşallah bu yaraları 
hep birlikte sarmaya 
çalışacağız bu konuyla 
ilgili her şeyi yaparız” 
dedi. 

Depremzedeler için seyyar 
tuvalet üretimine başlandı


