
Yıl : 47    Sayı :  2921    12 Ağustos  2022 Cuma           Fiyatı : 1. TL.                     TEL : 262 20 99

ÖP NİNENİN ELİNi
Köyceğiz İlçe Müftülüğü’nün başlattığı yaz kuran 
kursu öğrencilerinin ULU ÇINARLAR ziyaretleri devam 
ediyor.    
   İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün verdiği bilgiye göre; 
Başkanlığımızca kuşaklar arası kaynaşmayı öngören 
genç, yaşlı ve engelli buluşmalarını deruhte etmek, 
geçmişin genci bu günün yaşlısı olan ve bugünlerimizi 
gayretleri ile imar ederek bizlere emanet eden kemal 
yaşa ulaşmış yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını gösteri-
yoruz.  3’de

Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde 
bir hasta yakını prize takılı kahve 
makinasını unutunca az kalsın 
faciaya sebep oluyordu. Ateş alan 
kablolar odayı sardı. Hastane 
personelinin gayreti ve Muğla 
Büyükşehir İtfaiyesinin müda-
halesi ile yangın büyümeden 
söndürüldü. Olay yerine Köyceğiz 
Kaymakamı, Jandarma Komutanı, 
İl, İlçe Sağlık Müdürleri, Devlet 
Hastanesi Başhekimi ile diğer 
yetkililer gelerek incelemelerde 
bulundular. İl Sağlık Müdürü Ali 
Burak Mülayim, “Hastanemiz 
büyük tehlike atlatmıştır. Hasar 
kısa sürede telafi edilecektir. 
Her zaman dikkatli ve kurallara 
uymamız gerekmektedir. Hepi-
mize geçmiş olsun” dedi.

YAŞAMINI YİTİRDİ
Köyceğiz Vergi Daire-
si Memurlarından 
emekli, evli iki 
çocuk babası Ünal 
Şahin (63) tedavi 
gördüğü Muğla SKÜ. 
Araştırma Has-
tanesinde hayatını 
kaybetti. Geçtiğimiz 
pazar günü Gülpınar 
Mahallesindeki evin-
den helallik alınıp, 
Hacıbey Camiinde 
öğle namazına 
müteakip kılınan 
cenaze namazından 
sonra dualarla yeni 
mezarlıkta toprağa verildi. Ünal Şahin’e Allahtan rahmet 
kederli ailesine başsağlığı dileriz. 
                                                  Köyceğiz Gazetesi

KÖYCEĞİZ 
DEVLET 

HASTANESİ’NDE 
FACİADAN 
DÖNÜLDÜ

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN:  KAPANAN 
PTT ŞUBELERİNİ TEKRAR AÇIYORUZ...

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan; 
“Hemşeri
lerimizim talebi 
üzerine, kapanan 
PTT Şubelerinin 
tekrar açılacağını 
bildirdi.  5’de

MUÇEP KÖYCEĞİZ’DE AKBELEN 
ORMANLARINI VERMEYECEĞİZ PLAT-
FORMUNA DESTEK OLMAK İÇİN 
MİLAS’TA YAPILMAKTA 
OLAN EYLEMLERE GİTTİLER.  3’de

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa 
bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların 
refakatçilerine kendi evlerinde ‘Hasta 
Refakatçi” eğitimi veriyor. Deneyimli dok-
torlar verilen eğitimle vatandaşların hem 
teorik hem de uygulamalı eğitim alarak 
akrabalarına daha sağlıklı ve güvenli 
refakat etmeleri sağlanıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri 
13 ilçede 569 mahallede evde bakım 
hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler 
hasta, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç 
vatandaşların evlerine giderek burada 
kişisel bakım, pansuman ve diğer birçok 
farklı ihtiyacını karşılamalarında yardımcı 
oluyor.
Büyükşehir Belediyesi evde bakım 
hizmetinin yanı sıra yatağa bağımlı ve 
bakıma muhtaç olan hastaların re-
fakatçilerine deneyimli doktorlar tarafından 
hasta refakatçi eğitimi vermeye başladı. 
Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak 
gerçekleştirilirken, bakıma ihtiyaç duyan 
kişinin çocuğu, eşi akrabası veya refakat 
eden diğer kişilerin daha profesyonel 
olarak bakım yapmaları sağlanıyor.
Evde refakatçi eğitimlerinde refakatçilere 
‘Kişisel bakım uygulamalarında vücut 
temizliği, ayak ve tırnak bakımı, yüz 
temizliği, ağız ve diş bakımı, saç bakımı, 
saç banyosu, hasta ve yaşlılarda kıyafet 
değişimi, hasta ve yaşlının yaşam 
alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri 
konusunda eğitim veriliyor.
Evlere Gidilerek Eğitim Veriliyor
Hasta refakatçi eğitimi veren Muğla 

Büyükşehir Beledi-
yesi doktorlarından 
Meral Aydın “Evlere 
refakatçi eğitimi 
vermek üzere 
geldik. Refakatçil-
er hastalarını 
bırakıp eğitimlere 
gelemediği için biz 
onların yanlarına 
gidiyoruz. Evde 
refakatçi adı altında 
kitap hazırladık. Re-
fakatçilerimize vücut 
bakımı, hastanın saç 
banyosu, vücut silme 
banyosu,  yatak arasını önleme gibi temel 
bilgiler veriyoruz” dedi.  
Büyükşehir Belediyesinin Sağlık 
Hizmetlerinden Çok Memnunuz
Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmetler-
inden çok memnun olduklarını belirten 
hasta refakatçi eğitimi alan Ayfer Bektaş 
“ Dileğin annesiyim. 8 
yıldır yatakta bakıyoruz. 
Şimdiye kadar yatak 
yaramız olmadı. Fizik te-
davisine gidip geliyoruz. 
Büyükşehir Belediyemi-
zin sağlık hizmetinden 
çok memnunuz. Hasta 
bakıcıları, pansumana 
gelenler olsun bi-
zlere çok yardımcı 
oluyorlar. Bu eğitimin 
önemli katkısı olacağını 

düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesinin 
diğer sağlık hizmetlerinden de çok mem-
nunuz” dedi.
Uygulamalı eğitimlerden yararlanmak 
isteyen vatandaşların Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı Çağrı 
Merkezi numarasından başvuruda 
bulunması gerekiyor.

Büyükşehir’den Evde ‘Hasta Refakatçi’ Eğitimi
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, Ula İlçesinde 
görev yapan mahalle muhtarları ile 
bir araya geldi. Gürün, Ula’nın nüfusa 
oranla en fazla yatırım alan ikinci ilçe 
olduğunu söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, Bodrum, Fethi-
ye, Menteşe ve Milas’ın ardından 
Ula İlçesinde göre yapan mahalle 
muhtarlarıyla bir araya geldi.  Başkan 
Gürün, toplantıda Büyükşehir Belediyes-
inin yaptığı hizmetleri anlatırken Ula’nın 
Muğla’da nüfusa oranla en fazla yatırım 
alan ikinci ilçe olduğunu belirtti. 2014 
yılından bu yana Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2021 nüfusu 26 
bin 306 olan Ula’ya 153 Milyon 382 Bin 
TL yatırım yapıldı.
“Ula’nın uzun yıllar alt ve üstyapı sorunu 
olmayacak”
Ula’da yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Muğla Büyükşehir Bel-
ediye başkanı Dr. Osman Gürün, 
2014 yılından bu güne kadar Ula’ya 
153 Milyon TL yatırım yaptıklarını ve 
bu yatırımların en önemlilerinin alt 
ve üstyapı projeleri olduğunu söyl-
edi. Gürün, “Ula ilçemizde başlatmış 
olduğumuz alt ve üstyapı çalışmaları 
kapsamında bölgeye 56 bin me-
tre kanalizasyon, 8 bin 200 metre 
yağmur suyu, 7 bin 800 metre içme 
suyu, 5 bin 500 metre yol ve kaldırım 
çalışması yaptık. Bunun yanı sıra diğer 
kurumlarında Ula’da yatırım yapmalarını 
sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak 
biz 52 Milyon 989 Bin TL yatırım yaptık 
ve diğer kuruluşlar ile birlikte toplamda 
66 Milyon 939 Bin TL yatırım yapıldı. 
AYDEM elektrik hatlarını yer altına 

aldı, Telekom internet ve haberleşme 
ağlarını yeniledi, AKMERCAN doğalgaz 
hattı yaptı böylece Ula’da çok güçlü 
bir altyapı sistemi oluştu. Buradaki 
yatırım uzun yıllar boyunca Ula’lı 
hemşehrilerime hizmet verecek” dedi.
“İlçelerimize ihtiyaçların aciliyeti 
doğrultusunda yatırım yapmaya 
devam edeceğiz”
İl genelinde ilçelerin ihtiyaçları 
doğrultusunda projelerini hazırladıklarını 
ve aciliyet durumuna göre bu pro-
jeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, kısıtlı bütçeyi en 
verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını 
söyledi. Başkan Gürün, “İl genelinde 
2014 yılından bu yana 3 Milyar 660 
Milyon TL ile en fazla yatırım yapan 
kurumuz. Bu yatırımları yaparken 
ilçelerimizin eksiklerini ve bu eksiklerin 
aciliyetine göre hareket ediyoruz. Bu 
kapsamda en büyük eksiğin altyapı 
olduğunu gördük. Bu nedenle çevrenin 
korunması ve geleceğe daha yeşil ve 
mavi bir kent bırakmak adına altyapı 
yatırımlarımızı başlattık. Şuan İl genel-
inde 1 Milyar 702 Milyon TL’lik altyapı 
yatırımımız devam ediyor. İki yıldır 
Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen 
63 buçuk Milyon Euro’luk kredimiz var. 
Bunun onaylanması durumunda içme 
suyu ve yenilenebilir enerji projelerimiz 
de hazır ve anında hayata geçireceğiz. 
Hem İl genelinde içme suyu altyapısını 
güçlendireceğiz hem de enerji sis-
temleri kurarak şehrimizi geleceğe 
hazırlayacağız. Umarım bu kredi en 
yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı 
tarafından onaylanır” şeklinde 
konuştu. 

Başkan Gürün, “Nüfusa 
oranla en fazla yatırım 
yaptığımız ikinci ilçe Ula”

GEZİ ROTAMIZI EĞİRDİR GÖLÜ’NE ÇEVİRDİK
Her karışı kutsal olan vatanımızı fırsat buldukça gezmeyi, görmeyi sürdürüyoruz. Bu 

sefer rotamızı Isparta Eğirdir’e çevirdik. Gece Ortaca’dan Daydala Tur 
otobüsü ile yola çıktık. Sabah saatlerinde Eğirdir Akpınar Köyü Seyir 
Terası’na ulaştık. Akpınar Köyü, tepede Eğirdir şehir merkezinden 7 
kilometre uzaklıkta şirin bir köy. Buradan Eğirdir Gölü’nü, Yeşil ve Can 
Adalarını, Barla ve Anamas Dağları’nı, Boğaz Ova’yı kahvaltı eşliğinde 
görmenin mutluluğunu yaşadık.
Türkiye’nin en büyük dördüncü gölü olma özelliği taşıyan Eğirdir Gölü, 
Sultan ve Karakuş dağlarının arasında konumlanıyor. Gölde, Eğirdir’e 
bir karayoluyla bağlanmış bulunan iki küçük adacık bulunmaktadır. 
Birincisi Can Ada, ikincisi ise Yeşil Ada’dır. Can Ada; Eğirdir ile Yeşil 

Ada arasında yer alan ve 7 dönümlük (7000 m²) bir alana sahip olan küçük bir adacıktır. 
Yerleşim alanı olmayıp, çadır ve karavan turizmi ile piknik alanı olarak kullanılmaktadır. 
Atatürk’ün Eğirdir’i ziyareti sırasında Can Ada, 1 Şubat 1933 tarihli Belediye encümeni 
kararıyla kendisine hediye edilmiş, daha sonra Atatürk’ün mirasçılarına, onlardan da 
Eğirdir Belediyesine geçmiştir.
Yeşil Ada : Eğirdir’in en güzel turizm bölgesi olan adada, doğa güzelliklerinin yanında 
Aya Stefanos Kilisesi gibi tarihi zenginlikler de bulunmaktadır. Eğirdir şehir merkezine 1.5 
km. uzaklıkta olan Yeşilada, 9 hektar alan üzerinde taş temelli ahşap evleri, dar sokakları 
ve küçük balıkçı barınağı ile otantik özelliğini korumaktadır. Eskiden halk arasında NİS 
olarak bilinen Yeşil Ada’da, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren balık lokantaları ve ev 
pansiyonculuğu gelişmiştir. Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

KAMUOYU 
AÇIKLAMASI
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 10 Mart 2022 
tarihinde oy çokluğu ile aldığı 2016/5903 
başvuru numaralı kararı, Resmi Gazete’nin 10 
Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. Kurumumuzca, gerekçesiyle 
birlikte bugün 
öğrenilen AYM 
kararına ilişkin; 
kamuoyunun 
bilgilendi-
rilmesi adına 
aşağıdaki 
açıklamanın 
yapılmasına 
gerek 
duyulmuştur.
En başta 
vurgulamak 
isteriz ki, 02 
Ocak 1961 
tarih ve 195 
sayılı Basın 
İlan Kurumu 
Teşkiline Dair 
Kanunun “Müeyyide” başlıklı 49. maddesi, bugüne 
kadar hiç değişmemiştir. Genel Kurulumuz, söz 
konusu maddeye dayanarak 1961, 1964, 1994 ve 
2022 yıllarında Basın Ahlak Esaslarını belirlemiştir.
Bütün bu mevzuat hükümleri birçok mahkeme 
kararında hukuki kaynak olarak kabul edilmiştir. 
Hatta AYM’nin 2016/5653, 2016/73997 ve 
2017/30597 başvuru numaralı kararlarında, anılan 
kanun hükmünün kanunilik ölçütünü karşıladığı 
açıkça vurgulanmıştır.
Bu tespitin ardından Anayasa Mahkemesi, basın 
ahlak esasları ile ilgili olarak kendisine yapılan 
başvuruları münferit olarak ele almış ve müeyyide 
kararının ölçülülük ilkesine uygun olup olmadığını 
esastan incelemiştir.
Ancak bu son kararıyla AYM, 195 sayılı Kanunun 
49. maddesinde yapısal bir sorun tespit ederek, 

önceki görüşünden ayrılmış ve anılan kanun hük-
münün temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında 
kanunilik unsurunu taşımadığı sonucuna varmıştır.
Bugün, AYM’nin görüş değişikliği içeren bu kararı, 
kanun maddesinin iptali kararı değildir. AYM, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ilgili kanun 
maddesi hükmünün; kararda bahsi geçen dengel-
eme ölçütleri göz önüne alınarak yeniden düzen-
lenmesini önermektedir.
Önemle belirtmek isteriz ki, AYM kararında, kişilik 

haklarına 
saldırı mahi-
yetinde olan 
ve eleştiri 
sınırlarını 
aşan ve/veya 
kanunlarında 
yaptırıma 
bağlanan suç 
kapsamında 
yer alan 
haberlerin, 
yaptırıma tabi 
tutulmasının 
hukuk dev-
letinin bir 
gereği olduğu 
ifade edilmek-
tedir. Kararda, 

basının niteliklerini artırma ve basının özellikle 
ekonomik özgürlüğünün tesisini sağlama gayesi-
yle kurulan bir kuruma, müeyyide uygulama yet-
kisinin verilebileceği hükme bağlanmaktadır.
Dolayısıyla AYM, Basın İlan Kurumu’nun müeyy-
ide uygulama yetkisinin bulunduğunu açıkça ifade 
etmektedir.
Olağanüstü gündemle toplanan ve AYM’nin 
kararını bu çerçevede değerlendiren Yönetim Ku-
rulumuz, TBMM tarafından 195 sayılı Kanunun 49. 
maddesinde değişiklik yapılana kadar Basın Ahlak 
Esasları kapsamında yapılan başvuruları toplantı 
gündemine almamaya karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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MUĞLA’DA LASTİĞİ PATLAYAN TIRDAN 
100’E YAKIN GÖÇMEN ÇIKTI
CHP FETHİYE İLÇE BAŞKANI MEHMET DEMİR:
SINIRLARIMIZ YOLGEÇEN HANI!
Muğla’da Kara-
bel Mevkii’nde 
lastiği patlayan 
bir TIR’dan 100’e 
yakın kaçak göç-
menin çıktığını be-
lirten CHP Fethiye 
İlçe Başkanı Meh-
met Demir, “Kaçak 
göçmenlerin, 
sığınmacıların 
toplanma merkezi 
olduk. Sınırlarımız 
bu kadar mı 
yolgeçen hanına döner? Acilen tedbir alınmalı” dedi.
CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Türkiye’nin sınırlarının 
yolgeçen hanına döndüğünü belirterek, “Gün geçmiyor ki kaçak göç-
menler, ülkemizin bir şehrinde yakalanmasın. Neredeyse dünyanın her 
ülkesinden kaçak göçmenlerin, sığınmacıların toplanma merkezi olduk. 
Bir ülkenin sınırları bu kadar mı kontrolsüz olur? Bu kadar mı yolgeçen 
hanına döner? Emniyet güçlerimize ‘gelenlere karışmayın’ diye talimat 
veren birileri mi var yoksa?” diye sordu.
“SINIRLARIMIZ O KADAR KONTROLSÜZ Kİ…” 
Muğla’da Karabel Mevkii’nde lastiği patlayan bir TIR’dan 100’e yakın 

kaçak göçmenin çıktığını aktaran Başkan Demir, şöyle devam etti: 
“Yine bir TIR dolusu kaçak göçmen yakalandı. Ülkenin içlerine kadar 
TIR dorsesinden nasıl gelebiliyorlar anlamak mümkün değil. Devletin 
bu soruna artık bir ‘dur’ demesi lazım. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın 
geleceği açısından bu meselenin üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Bu 
insanlar ülkemize bu kadar kolay girebileceklerini düşünmeseler, belki 
de gelmeye çekinecekler. Ne var ki sınırlarımız o kadar kontrolsüz ki, 
onlar da bunu bildiği için ülkelerinden rahatça çıkıp geliyorlar. Her gün 
bir şehrimizde sığınmacıların, göçmenlerin konu edindiği asayiş haberl-
erini görüyoruz. Gençlerimizle kavga ediyorlar, kızlarımızı, kadınlarımızı, 
hatta çocuklarımızı taciz ediyorlar. Bizim halkımız böyle bir sorunu 
neden yaşasın. Bizim atalarımız, bu vatanı canlarını vererek özgür bir 
ülke yaptı. Onlar da kendi topraklarına dönüp, çocuklarına özgür bir 
ülke bırakmak için mücadele etsinler. Sınırlarımızdan bu kadar kolay 
geçemeyeceklerini artık bilmeleri lazım. Bunun için de devletin bu 
konuda acilen tedbir alması gerekiyor. Çok sıkı denetimlerle sınırlarımız 
korunmalıdır.”   **Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZ AVCILAR VE ATICILAR 
KULÜBÜ DERNEĞİ
    Yönetim Kurulumuzun 10.08.2022 tarih ve 2022/06 sayılı 
kararlarıyla yapılmasına karar verilen Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısını 27 Ağustos 2022 tarihinde Cumartesi günü Ulucami Mah. 
Belediye Düğün salonu Köyceğiz adresinde Saat 11:00’de aşağıdaki 
gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise 11 Eylül 2022 tari-
hinde Pazar günü aynı yer, saat ve aynı gündem ile yapılacaktır.
                                                                    YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Başkanı ve Kurulunun Seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
4. Tüzük Değişikliği
5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Faaliyet Raporlarının 
okunması ve İbrası
6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi 
7. Dilek Temenni ve Kapanış

Köyceğiz İlçe Müftülüğü’nün 
başlattığı yaz kuran kursu 
öğrencilerinin ULU ÇINARLAR 
ziyaretleri devam ediyor.
İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün 
verdiği bilgiye göre; Başkanlığımızca 
kuşaklar arası kaynaşmayı öngören 
genç, yaşlı ve engelli buluşmalarını 
deruhte etmek, geçmişin genci bu 
günün yaşlısı olan ve bugünlerimizi 
gayretleri ile imar ederek bizlere 
emanet eden kemal yaşa ulaşmış 
yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını, 
gençler olarak onlara vefamızı 
göstererek yanlarında olduğumuzu, 
veli nimetimiz olan yaşlılarımızın 
ve engelli kardeşlerimizin dualarını 
almak ve onların gönüllerini hoş et-
mek, emanetlerine sahip çıktığımızı 
bütün kalbi duygularımızla onlara 
hissettirmek için “Ulu Çınarlar” 
vefa ziyaretleri kapsamında, 
Köyceğiz İlçe Müftülüğü olarak, 
Köyceğizimizin merkez ve mahal-
lelerin de ikamet eden yaşlı ,hasta 
ve engelli vatandaşlarımıza İlçe 
Gençlik Koordinatörlüğünde görevli 
personelimiz tarafından, genç 
gönüllülerinden oluşan gruplarla 
ziyaretlerde bulundular. Yaz Kur’an 
kursuna devam eden öğrencilerimiz 
büyüklerimizle buluşarak onlara 
saygı ve hürmetlerini gösterip gönül-
lerini aldılar.
Büyüklerimizin çocuklarımız 
tarafından ziyaret edilmesi kendiler-
ini duygulandırdı ve mutlu etti.

ULU ÇINARLAR 
PROJESİ

ÖP DEDENİN ELİNİ

MUÇEP KÖYCEĞİZ’DE AKBELEN ORMANLARINI 
VERMEYECEĞİZ PLATFORMUNA DESTEK 
OLMAK İÇİN MİLAS’TA YAPILMAKTA 
OLAN EYLEMLERE GİTTİLER.
Yapılan basın açıklamasında şöyle denilmektedir.
Cennet Muğla’mız çok yönlü  saldırı altında. Sahillerimiz, koylarımız, 
denizimiz, derelerimiz, göllerimiz, ormanlarımız, doğal sit alanlarımız, 
kültürel ve tarihi zenginliklerimiz her şey satışa çıkarıldı.
Ormanlarımızın % 8’ini yangınlar sonucu kaybetmemişiz gibi turizm 
tahsisleri ve madencilik faaliyetleri ile kalanı da yok edilmek İsteniyor. 
Muğla coğrafyasının % 59’u maden ruhsat alanı olarak tahsis edilmiş 
durumda.
Kömürlü üç termik santralla sürekli zehirlenen Muğlamızda kömür 
ocakları, mermer ocakları, taş ocakları, feldspat ocakları, kil ve kireçtaşı 
ocakları vb her türlü madencilik faaliyeti ile sadece doğamız değil, 
yerleşim alanlarımız da bir bir yok edilmektedir. 8 köyümüz kömür 
ocakları tarafından yutulmuş, haritadan silinmiştir.
Yatırımcılar, yaşam alanlarımızın yok olması pahasına enerji ya da 
turizm fark etmeksizin her türlü izni zorlanmadan almaktadır.

İNTİHAR ETTİ
Köyceğiz Yangı Mahallesinde 
ikamet eden evli iki çocuklu 
Adnan Ç. (46) geçtiğimiz  gün 
gece evinde geçirdiği ruhi bunalım 
sonucu intihar etti. Yakınları 
tarafından 112’ye bildirlen olay 
sonucunda sevk edilen jandarma 
ve sağlık ekipleri kişinin olay ye-
rinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Savcılığın incelemesi sonucunda 
Muğla Adli Tıp’a gönderildi. Adnan 
Ç. geçtiğimiz çarşamba günü ikin-
di namazına müteakip, gözyaşları 
arasında toprağa verildi.  Olaya 
Köyceğiz Jandarması el koymuş 
olup, soruşturma sürdürülmekte-
dir.



 12 Ağustos 2022
Sayı : 2921

Yerel Haber Gazetesi
Sahibi : Emel Tüfekçi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Erol Dolu
Muhabir : Adnan Tüfekçi

Sayfa Editörü : Yusuf Yaba
Muhabir : Esra Tüfekçi

İdare Yeri Adresi : Gülpınar Mah. Çavuşoğlu Cad. 
No: 31 Köyceğiz

İrtibat Tel : 0252 262 2099
GSM : 0505 415 61 82

koycegiz_gazetesi@hotmail.com
koycegizgazetesi.com

Gazetemiz basın ahlak yasasına uyar.    
Gazetemizde yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu 

yazarına aittir.
Gazetemiz Kuruluş Yılı : 01.03.1975

YEREL SÜRELİ YAYIN
DOĞUŞ Ofset Gazete ve Matbaacılık Tesislerinde dizilip 

basılmıştır.
Gülpınar Mah. Çavuşoğlu Cad.No.31-Köyceğiz İrti.

Tel: 0252. 262 4738 - 0505 415 61 82

Yerel Haber 12 Ağustos 2022  Sayfa 4

TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

Psikoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
(PSİKOMER), Muğla 
Sıtkı Koçman Üni-
versitesi (MSKÜ) 
bünyesinde Muğla’ya, 
bölgeye, Üniversiteye, 
öğrencilerine ve per-
soneline hizmet vermek 
amacıyla 2022 yılında 
kuruldu. PSİKOMER, 
danışanlarına psikoterapi 
hizmeti sunmanın yanı 
sıra psikoloji alanında 
eğitimler verecek ve 
bilinçlendirme çalışmaları 
yürütecek.
Ruh sağlığı alanında 
koruyucu, önleyici ve mü-
dahale içeren araştırmalar 
yapma hedefiyle yola 
çıkan PSİKOMER’i, 
Merkez Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Cansu 
Akyüz Yılmaz’a sorduk.

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PSİKOMER) hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikoloji, Psikiyatri Hemşireliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler ve 
Danışmanlık bölümlerinin iş birliği ile kuruldu. Merkez, psikolojik sorunları olan danışanlara psikolojik değerlendirme yapmayı, ruhsal 
durum muayenesi, psikoterapi, görüşme, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetleri sunmayı ve ihtiyaç 
duyulan durumlarda psikolojik destek sağlamayı hedefliyor. Merkezde klinik uygulamalara ek olarak bilimsel araştırma ve projelerin 
yapılması ve bu sayede, ruh sağlığı alan yazınına uluslararası ve ulusal nitelikte yayınların kazandırılmasını planlıyoruz.
PSİKOMER’den kimler, nasıl faydalanabilecek?
PSİKOMER üniversitemiz öğrencilerine, akademik ve idari kadrosuna ve tüm halkımıza hizmet verecek. Merkeze başvurmak 
isteyen kişiler, merkez sekreteriyle iletişime geçerek buradan faydalanabilecektir. Merkezin hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında 

MSKÜ’ye ve Muğla’ya Hizmet Verecek Olan PSİKOMER Açıldı

hizmet vermesini planlanlıyoruz. Merkezimizde hizmetleri 
öğretim üyeleri, uzmanlar, doktora öğrencileri ve yüksek 
lisans öğrencileri yürütecek. Ücretlendirme konusu merkez 
bünyesinde bulunan akademik kademelere göre değişiyor. 
Ücretlendirme ile ilgili bilgiler merkez web sitesinde yer alıyor. 
Başvurmak isteyen kişiler, ücretlerle ilgili bilgileri web sitesi 
üzerinden de takip edebilir.
PSİKOMER’de yalnızca klinik hizmeti sunulmayacağını, aynı 
zamanda akademik çalışmalar da gerçekleştirileceğini söyledi-
niz. Bu çalışmalardan bahseder misiniz?
PSİKOMER’de, klinik hizmetine ek olarak ruh sağlığını destek-
leyici seminer, psiko-eğitim vb. uygulamaların yapılması da 
planlanıyor. Buna ek olarak ruh sağlığı alanında koruyucu, ön-
leyici ve müdahale içeren araştırmalar yapmak zaten merkezin 
hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca merkezde yapılacak aka-
demik çalışmalar için yurt içi ve yurt dışı araştırma, uygulama 
ve eğitim merkezleri ile iş birliği yapılması da amaçlanıyor. Söz 
konusu araştırma ve iş birlikleri ile ruh sağlığı alanında çeşitli 
bilimsel projeler gerçekleştirilecek.
PSİKOMER’de klinik hizmetini kimler sunacak?
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde klinik hizmeti 
Psikoloji, Psikiyatri Hemşireliği, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık bölümlerinin 
çatısı altında görev yapmakta olan öğretim üyeleri, uzmanlar, 
doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulacak.
PSİKOMER’in Üniversitemize ve ilimize sağlayacağı 
katkılardan söz eder misiniz?
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılacak 
olan araştırmaların ve uygulamaların Üniversitemize bilim-
sel anlamda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 
Bu merkezde, farklı ruh sağlığı alanlarında çalışmalar 
yürüten akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler disiplin-
ler arası araştırma ve uygulama yapma olanağı bulacak. 
Merkez öncülüğünde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası 
çalışmalar bilime ve topluma katkı sunacak. Ayrıca merkez 
kapsamında düzenlenen eğitimlerden, ruh sağlığını güçlendi-
rici çalışmalardan ve psikolojik destek ve değerlendirme 
hizmetlerinden üniversite mensupları da dahil olmak üzere 
toplumdaki bütün bireyler faydalanabilecek. Muğla ilimizde 
bu alanda kısıtlılıklar olduğu için bu merkezin toplum ruh 
sağlığına önemli bir katkı sunacağına gönülden inanıyoruz.
**Adnan Tüfekçi

DİL VE YAZIDAKİ İKİLİK, 
GÜNÜMÜZDE TEVHİDİ TEDRİSAT
     Günümüzdeki bazı yanlış uygulamalar ve politik çıkar 
hesapları yanında, dil ve yazıdaki 
ikiliğin de eğitimi etkileyen önemli 
bir rolü olduğu unutulmamalıdır.
     Din dili ile milli dili aynı ol-
mayan ülkelerde bu sorun öne-
mini korumaktadır. Aynı sorun 
geçmişte Batı’da da vardı. Örnek 
olarak Fransa’da Protestan kilis-
esi başlangıçtan itibaren İncil’in 
Fransızca çevirisini kullanarak 
soruna köklü çözüm getirmiş 
ve herkesin kendi dili ile Tanrı’ya dua etmeyi başarmıştır. 
Papalığa bağlı Katolik kilisesi ayinlerde İncil’in Latince met-
ninde asırlarca direnmiş ise de, Fransa’da din öğretiminde 
Katolik Kilisesi de yalnızca Fransızca çeviriyi kullanmıştır. 
Zamanla kilisenin direnmesi de gevşeyerek 1959-1962’de 
iki dil kullanılır olmuş(din görevlisi önce Latince, hemen 
arkasından Fransızca metni okumuş): Katolik Kilisesi Evren-
sel Konseyi’nce dil konusunda alınan karar gereğince İncil’in 
yalnızca Fransızca çevirisi kullanılmaya başlamıştır. Böylece 
dilde, yazıda ikilik engelini kaldırmış, hem ibadet hem de 
öğretim açısından büyük yararlar sağlamıştır.
     Bize gelince, harf devrimi ile Arap harfleri ve Arapça 
öğretimi Türk eğitim sisteminden kaldırıldığı halde Kur’an dili 
ve yazısının Arapça olması, Müslüman Türk halkını öğretim 
bakımından ikilik karşısında bırakmış; aslında Kur’an kursları 
ve imam- hatip okulları bu gereksinmeleri karşıladığı için 
hızla yaygınlaşmıştır. Dahası, bu ikilik cehaletle savaşımızı 
köstekleyen başlıca engellerden biri olmuştur. Cehaletle 
savaşta başarılı olabilmek için, okuma-yazmayı vatandaşın 
ekonomik ve sosyal kalkınması için olduğu gibi manevi 
kalkınmanın da bir aracı haline getirmek gerekir. Okuma-
yazma bir amaç değil araçtır. Yasaklansa dahi vatandaş 
ibadetin temel aracı olarak anlaşılmasa da Arapça Kur’an 
okuyabilmek için her çareye başvuracaktır. Yurdumuzda 
Arapça Kur’an kurslarının, açık veya gizli, her devirde yaygın 
olması ve çok partili döneme geçtiğimizden bu yana siyasal 
emellerin istismar aracı haline gelebilmesi bu gereksinimden 
kaynaklanmaktadır.
     “ Türk mili eğitiminde laiklik esastır.” (Milli Eğitim Temel Ka-
nunu, madde 12) Eğitimde laiklik, ancak, öğretici ve yönetici 
personelin laikliği ile sağlanır. Nitekim laik batılı ülkelerinde 
din eğitimi veren görevliler okulun idare ve eğitim kurullarına 
kesinlikle katılamazlar.
     Oysa 1982 Anayasası ile din kültürü ve ahlak derslerinin 
ilk ve orta dereceli bütün okullarda zorunlu dersler arasına 
alınması, Bu derslerin laik olmayan kanallarla yetişmiş 
öğretmenlerce okutulması ve bu öğretmenlere, okullarda, 
milli eğitim müdürlüklerinde ve Bakanlıkta din eğitimi dışında 
müdürlük ve üst düzey yöneticilik görevleri de verilmesi, 
öğretici ve yönetici personelin laikliği ilkesini zedelemiş yok 
etme aşamasına getirmiştir.
     Türk devrimiyle yasaklanan tarikatlar tekrar canlandırılmış 
ve hem Tevhidi Tedrisat Kanunu yok sayılmış hem de Milli 
Eğitim bakanlığının gözetim ve denetimi dışında açılan kurs-
lar, öğrenci yurtları ülkenin her yanına hızla yayılarak kanun 
ve sistem karşıtı kişilerin yetişmeleri özellikle sağlanmıştır. 
Yeni devlet yurtlarının açılmaması da yönlendirmeyi 
sağlamıştır.
     Özellikle, tevhidi tedrisat, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde 
laik eğitimin temel ilkesidir. İslamiyet’in yüceliği olarak Tanrı 
ile kul arasında kimsenin olmadığına şahsi çıkara dayalı din 
simsarcılığının önüne geçilmesini sağlayan ilke olduğunu çok 
iyi anlamamız gerek. Yasaları yok saymak ülkenin temeline 
konulan dinamit gibidir. Devamı haftaya
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İl genelinde 147 bin 775 adet 
trafik levhası montajı yapan 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
bu levhaların 69 bin 914 adetini 
bünyesinde bulunan baskı maki-
nesi ile üreterek 14 Milyon 332 bin 
370 TL tasarruf sağladı. 

13 bin 247 kilometrekare 
yüzölçümüne sahip Muğla’da, 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 
güvenli ve modern yollarda seya-
hat etmeleri için düşey ve yatay 
işaretleme çalışmaları kapsamında 
yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, 
refüj başı ofset tarama ve yol çizgi 
uygulamalarına aralıksız devam 
ediyor. Yollarda uyarıcı olarak yerleştirilen trafik levhalarından eksik veya deformasyona uğramış trafik tanzim 
uyarı levhalarının montaj çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde kaliteli ve daha 
az maliyetli olarak trafik levhası üretiyor. 

Bugüne kadar il genelinde 147 bin 775 adet Trafik Levhası montajı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
çalışmalarda kullanılan 69 bin 914 trafik levhasını bünyesinde bulunan baskı makinesi ile üretti. Bu sayede 14 
Milyon 332 bin 370 TL tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, baskı makinesi ile birlikte alımı yaptığı Lami-
nasyon makinesi ile de 2 yıl kullanım ömrü olan levhaların kullanım ömrünü 10 yıla kadar uzatıyor.  Erol Dolu

Büyükşehir, Ürettiği Levhalardan 
14 Milyon TL Tasarruf Etti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan; “Hemşerilerimizim 
talebi üzerine, kapanan PTT 
Şubelerinin tekrar açılacağını 
bildirdi.
Milletvekili Gökcan yaptığı 
açıklamada; iş yükü ve işlem 
azlığından dolayı kapanan PTT 
Şubelerinin yeniden açılması, ka-
panan şubelerin en azından hafta-
da bir iki gün açık kalması veya 
mevcut şubelerin kapatılmaması 
yönünde hemşerilerimizden ve 
teşkilatlarımızdan gelen yoğun 
talepleri takip ettiklerini belirtti.
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 
ile görüşerek hemşerilerimizden 
ve teşkilatlarımızdan gelen tale-
pleri ilettiklerini bildiren Milletvekili 
Gökcan, “PTT Genel Müdürümüz 
taleplerimizi olumlu değerlendirdi. 
Kendilerine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” dedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan açıklamasında şu 
bilgilere yer verdi.
PTT şubelerinin verimli 
çalışabilmesi açısından;  kıymetli 
hemşerilerimizin, kargo, fatura 
ödeme ve hizmet verilen diğer 
alanlarda da açtırdığımız PTT 
şubelerini kullanmaları önem arz 
etmektedir. 
Muğla PTT Başmüdürlüğü 
dâhilinde şu an için hizmet verme-
kte olan;
Seydikemer ilçesi Eşen ve Seki,
Dalaman ilçesi Atakent,
Fethiye ilçesi Ölüdeniz ve Yunus 

Emre (Günlükbaşı), Üzümlü (Yeşil 
Üzümlü)
Kavaklıdere ilçesi Çayboyu ve 
Menteşe
Ortaca ilçesi Sanayi
Şubeleri kapatılmayarak hizmetler-

ine devam edecektir.
Haftanın bir günü çalışacak 
şubeler;
Milas ilçesi Bafa,  Menteşe 
ilçesi Yeşilyurt, Seydikemer ilçesi 
Kadıköy Şubeleri.
Tekrar hizmete açılacak olan 
Milas/Bafa, Menteşe/Yeşilyurt ve 
Seydikemer/Kadıköy Şubelerinin 
faaliyete geçirilmesine kadar 
geçecek sürede PTT Mobil Şube 
ile hizmetlerimizin verilmesi 
sağlanacaktır. *Esra Tüfekçi

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN:  KAPANAN PTT 
ŞUBELERİNİ TEKRAR AÇIYORUZ...

Milas Belediyesi Muharrem Ayı kapsamında aşure 
dağıtımı gerçekleştirdi. 

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 
bağlı personeller bugün, Milas Geleneksel Salı 
Pazarı’nda vatandaşlara aşure ikram etti. Kurulan kazanlarda hazırlanan aşureler, vatandaşlara ikram edildi. 
Gerçekleştirilen dağıtımla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Muharrem Ayı vesilesiyle 
bugün aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha 
da pekişmesine, tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu. Aşure ikram 
edilen yurttaşlar gerçekleştirilen bu etkinlikle ilgili Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a ve belediye per-
soneline teşekkür etti.  **Erol Dolu

MİLAS BELEDİYESİ’NDEN AŞURE DAĞITIMI

MENTEŞE’DE İLK 7 AYDA 417 NİKÂH KIYILDI 
Menteşe Beledi-
yesi Evlendirme 
Memurluğu 
tarafından bu yılın ilk 
7 ayında 417 nikâh 
işlemi gerçekleştirildi. 
Nikâh işlemlerinin 
19’u yabancı 
uyruklu evliliği olarak 
kayıtlara geçti. 
Geçtiğimiz yıl boyun-
ca toplam 690 nikâh 
işlemi gerçekleşirken 
bu yılın ilk 7 ayında 
417 nikâh işlemi 
gerçekleştirildiğini 
belirten Menteşe 
Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, 
“Korona virüs 
salgını sürecinde nikâh başvuruları ertelenmiş, nikâh işlemlerine bir müddet ara verilmişti. Tedbirlerin 
kademeli olarak gevşetilmesi ile nikâh törenleri sağlık tedbirleri alınarak törensiz olarak kıyılmıştı. Salgına 
yönelik yasakların kalkması ve normalleşme süreci ile birlikte Menteşe ilçesinde nikâh işlemlerinde artış 
yaşandı. Bu süreçte bende çiftlerimizin istekleri doğrultusunda nikâhlarını kıyarak yeni evlenen çiftlerimi-
zin mutluluklarına ortak oldum. Yuva kurmak, bir aile olmak çok özeldir. Hayatlarını birleştirerek bir yuva 
kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. 
Unutmasınlar ki Menteşe Belediyesi olarak biz sadece iyi günde değil her zaman yanlarındayız.” dedi. 
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LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

Ultralüks 2+1 - 3+1 - 
4+1 havuzlu daireler 
ve havuzlu villalar

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

Gizli cennet Köyceğiz’de Göl ve Sandras ormanları 
manzaralı modern şık görünümlü havuzlu villalar

Ülkemizde yeni keşfedilen
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YOLLAR, SENİ GİDE GİDE YORULDUM… 
DİCLE KIYISINDA YOLGEÇEN HANI…
Ertesi günü de her gün olduğu gibi sekiz civarı aracımıza doluşarak 
Diyar-ı bakır’ dan ayrılıyoruz. Hedef: EL-AZİZ…  Önce ERGANİ’ yi ve 
BAKIR MADENİ OCAKLARINI ‘ nı, sonra da MADEN kazasını geçi-
yoruz. Kıyısından geçtiğimiz HAZAR(Barış ve güven demekmiş)GÖLÜ, 
Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde yaklaşık 80 km. karelik TEKTONİK bir 

göl. Bölgenin iklimi ve coğrafyası açısından oldukça önemli… Ayrıca 
mavi bayraklı plajlara da sahipmiş. Bir depremle gölün altında kalan 
13. Yy. a ait bir yerleşim de bulunuyormuş. Çevresinde bulunan sosyal 
tesisler ve burada yapılan pek çok sosyal etkinlikler çevreye hareketlilik 
sağlamaktaymış. Çevresinde oldukça geniş bereketli topraklar bulun-
makta ve bu yöreye hayat vermektedir HAZAR. URARTULAR’ dan 
bu yana uzanan tarihiyle ünlü. HARPUT topraklarına giriyor ve kaleye 
çıkıyoruz.  Öncelikle yalçın bir kayanın başına konuşlanan KALE’ yi 
görüyoruz. Camiler, türbeler dikkatimizi çekiyor. Çevresi onarılmak için 
düzenlenmiş iskelelerle kuşatılmış EĞRİ MİNARE’ yi görüp şaşırıyoruz. 
Rehberimiz, bir başka EĞRİ MİNARE’ nin AKSARAY’ da olduğunu 
söylüyor. GOOGOL amcaya baktığımızda gerçekten de daha eğri ve 
daha uzun bir minare görüntüsüne ulaşıyoruz. Kalenin doğusunda 
tarihin en eski kiliselerinden biri olan bir başka MERYEM ANA SÜRYANİ 
kilisesini görüyoruz. ARTUKLU sanatının en önemli örneklerinden biri 
olan ULU CAMİ, ARTUKLU Hükümdarı FAHREDDİN KARAASLAN 
tarafından 1156 yılında inşa edilmiş. KURŞUNLU CAMİ (1738) de 
önemli camilerden biridir. Ayrıca burada ARAP BABA MESCİDİ ile 
NADİR BABA türbeleri de önemli tarihi yapılar arasında yer almaktadır. 
HARPUT’ tan ayrılırken eski eserler arasında koşturmaktan, tarihin 
derinliklerinden yeryüzüne çıkmış gibi bir sarhoşluk içerisindeyiz. 
Programımızda olan MALABADİ KÖPRÜSÜ’ ne rehberimizin açıklaması 
doğrultusunda (Şuradan gideceğimiz yol kapalıymış, öbür yoldan gid-
ersek de yol çok uzayacak ve gideceğimiz yerlere geç kalacağız, size 
onun yerine CENDERE KÖPRÜSÜNÜ gösterelim önerisine kendimi 
tutamayarak “Desene, tuvalet kâğıdımız kalmamış, onun yerine size 
zımpara kâğıdı versek olur mu” diyorsunuz? Sitemime rehberimiz hiç 
gocunmadan “aynen öyle cevabını veriyor) Akşama doğru da EL-AZİZ’ e 
giriyor, otelimize yıkılıyoruz. 
YOLGEÇEN HANI DEYİMİ: Günlük hayatta sürekli kullandığımız, 
anlamını da tam olarak bilmediğimiz/düşünmediğimiz bir tabir vardır: 
YOLGEÇEN HANI. Geleni/gideni çok olan, sürekli misafiri olan yer-
ler için kullandığımız bir tabir. Kimi zaman “Birader burası yolgeçen 
hanı mı?” şeklinde öfkemizi anlatırken, kimi zaman “Bizim mahallenin 
yolgeçen hanı burası, bu yoldan geçen buraya uğramadan gitmez” 
şeklinde esprili bir şekilde kullandığımız bir tabirdir. Bu anlamından 
dolayı kafelere, lokantalara özellikle de yol güzergâhında bulunan te-
sislere verilen isimlerden biridir. 
PEKİ, NEDEN YOLGEÇEN HANI? Yolgeçen hanı, aslında Batman/
Hasankeyf’te bulunan bir hanın adı… Dicle nehrinin kıyısında, görenleri 
hayrete düşüren, bin kişi kapasitesi olduğu söylenen bir mağara. Mağara 
evleri ile ünlü Hasankeyf’ in han olarak kullanılan mağaralardan biri. 
Yaşamın sulak alanlar çevresinde yığıldığı, suyollarının önemli olduğu 
dönemlerde yola gidenlerin/yoldan gelenlerin dinlenmeleri veya gece 
konaklamaları için YOLGEÇEN HANI uygun bir mekân. Han’ ın girişi 

Dicle Nehrine bakıyor. Hasankeyf 
Kalesinin altına kadar uzanıyor 
ve oldukça egzotik bir görünüme 
sahip. Çok eski zamanlardan beri 
buranın YOLGEÇEN HANI olarak 

adlandırıldığı söyleniyor. Yine söylentilere göre, hanın içinde HASANKEYF KALESİNE çıkan gizli bir geçit de 
vardır. Yolgeçen HANI’ nın adına yakışır bir özelliği de gelen insanlara din, dil, ırk vb. ayrımlar yapılmaksızın 
eşit davranılması… Günümüzde de Yolgeçen hanının havasını solumak mümkün. Sürekli ziyaretçileri olan 
Yolgeçen hanı ziyaret edilebilir.  Mağaranın derinliklerinde çayınızı/kahvenizi yudumlayabilir, serinliğinde hu-
zurla dinlenebilirsiniz. Hasankeyf, Batman’a 40 km. uzaklıkta, nüfus bakımından küçük fakat içerik açısından 
hayli geniş bir yelpazeye sahip bir ilçe. Tarihi çok eski çağlara kadar uzanıyor. Dicle nehri üzerinde olması, 
önemli bir yerleşim merkezi olmasını sağlamış. Bu öneminden dolayı çeşitli devletlerin kuşatmalarına maruz 
kalmış. Çeşitli devletlerin himayesine girmiş. Bu devletler, Bizans, Roma, Sasaniler, Hz. Ömer Dönemi Müs-
lümanlar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, 
Artuklular, Eyyubiler, Moğollar, Akkoyunlular, Safeviler, 
Osmanlılar ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti. Bunca 
çeşitli güçlerin egemenliğinde kalmış olması ilçenin 
mimari açıdan gelişmesini sağlamış olsa da bu yapıların 
birçoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiş. 
Kuzeyden güneye süzülerek gelen Dicle nehrinin 
kıyısında mağaralara oyulmuş evler, günümüze kadar 
uzanabilmiş. Bu mağara/evlerin sayısı belki binlerce… 
Sadece gezmekle bitmeyecek kadar geniş bir alana 
yayılmış durumda. Kimisi bir tepe yamacında, Dicle’nin 
seyrangahında, kimisi derin kanyonların arasında 
kuytularda kalmış… Bir zamanlar insanları ağırlayan 
bu mağaralar, şimdi sessizliğe gömülmüş durumdalar. 
İslam ordularının Hasankeyf’ i kuşatması sırasında 
hayatını kaybeden İmam Abdullan için yapılmış Abdul-
lah Türbesi ile Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın 
OTLUKBELİ SAVAŞI’ nda hayatını kaybeden oğlu 
için yaptırdığı Zeynel Bey Türbesi ziyaret edilen yerler 
arasında imiş. Her şehirde olduğu gibi Hasankeyf’ in de 
kendine has mimarisiyle ünlü bir ULUCAMİSİ var. Bin 
kişiye kadar kapasitesi olduğu söylenen YOLGEÇEN 
HANI mağarası, doğal bir mağara. Dicle nehrinin 
kıyısından başlayıp Hasankeyf Kalesinin altına kadar 
uzanıyor. Burası kaçak çayı ve acı kahvesi ve yöresel 
lezzetleri ile konuklarını ağırlamaya devam ediyor(muş). 
Bu güzel ve otantik mağara/han ne yazık ki, yapılmakta 
olan ILISU barajının yükselen suları altında/derinlikler-
inde kalarak kaybolacak… 
Haftaya Adıyaman Kâhta/NEMRUD…
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İlçemizde Düzenle-
nen 

Bilgi Yarışmasında 
1. olan 

Doruk Koleji Anadolu 
Lisesi Öğrencilerimizi 

ve 
öğretmenlerimizi 

kutlarım.

NEDEN DORUK KOLEJİ ?

Çünkü Anasınıfından itibaren;• İlave yabancı dil• 
Doruğa Ulaşma Okuma projesi ile kitap okumayı seven 
öğrenciler• Satranç• 11,13,15 kişilik sınıflar• U Oturma 
düzeni• Kişiye özgü öğretim modeli• 20 yıllık dershane 
tecrübesiyle özel derse ihtiyaç duymadan Liseye Geçiş 
Sınavına ve üniversite sınavına etkin hazırlık ve il-

kokuldan itibaren sağlam bir temel.• Güvenli oyun bahçe-
si• Deneyimli ve yetkin öğretim kadrosu• Ders çıkışları 
ve cumartesi günleri düzenlenen etütler.• Periyodik 
düzenlenen deneme sınavları ve sonucuna göre yapılan 
grup etütleriyle geri beslemeler• Özel öğretimde 27 yıllık 
tecrübe Erken Kayıt İndirimlerimiz devam etmektedir.

DORUK’A GELEN DORUĞA ÇIKAR

KÖYCEĞİZ LGS’DE 

16 ORTAOKUL 
ARASINDA

YİNE 1. YİZ Emeği Geçenlere 

Teşekkürler

Yöremizin Tek 
Butik Okulu


