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Türk Kızılay Marmaris Şubesi Yetkilileri, Kan 
bağışçılarımızı bu dönemde biraz daha kan bağışıyla 
ilgili fedakarlığa davet ediyoruz dedi.
Marmaris Türk Kızılay Kan Merkezi, stoktaki azalma ned-
eniyle kan bağışı bekliyor. 05.08.2022 Cuma yani bugün 
Köyceğiz Cumhuriyet Meydanında kurduğu aracında 
vatandaşlardan kan bağışı almaya devam ediyor. İlçemize 
gelen Kızılay yetkilileri; “Sizler de Türk Kızılay’ına kan 
bağışı yaparak umut olun, hayat kurtarın. Vereceğiniz bir 
ünite kan üç kişinin hayatını kurtarabilir” dediler.
İçinde bulunduğumuz salgın koşulları dolayısıyla geçmiş 

yıllardaki bağış sayıları düşen Kızılay hastalara umut 
olabilmek için tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet 
ediyor. Kızılay yetkilileri; yetişkin bir erkeğin yılda 4 kez 
kadının ise 3 kez kan verebileceğini bunun yanında Cov-
id-19 geçirenlerin bir ay sonra, aşı olanların ise yedi gün 
sonra kan verebileceğini belirterek vatandaşlardan kan 
bağışı beklediklerini kaydetti. Devamlı kan veren bir başka 
vatandaşımız; Kan bağışının başka insanlara faydalı 
olabilecek en güzel insani görevlerden biri olduğunu belirt-
erek kan vermesi uygun olan vatandaşların bu hassasiyeti 
önemsemelerini istedi.

Kızılay Bugün Köyceğiz Cumhuriyet 
Meydanında Kan Bağışçılarını Bekliyor

Türk Kızılayı, stoktaki azalma 
nedeniyle kan bağışı bekliyor

Haydi Köyceğizliler
Nüfus Cüzdanınızı yanınıza 
almayı unutmayınız..

Geçtiğimiz cumartesi günü gece yarısı, Muğla-Fethiye 
karayolu eski Devlet hastanesi mevkiinden tali yoldan 
ana yola çıkışta meydana gelen trafik kazasında, 
Köyceğiz Belediyesince kullanılan araç, “Ortaca Adli-
yesinde görevli hakimin aracına çarptı, çocuğu hafif 
yaralandı. Hamile eşi yara almadan kurtuldu” haberi, 
Ulusal basın, tv ve sosyal medyanın gündemine düştü. 
İlçemizin adının böyle üzücü bir haberle anılması tüm 
halkımızı derinden üzdü. Köyceğiz halkı bir makam 
aracının gece amacı dışında kullanan, bu kişiler 
hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanacağını merakla 
beklemektedir. CHP Köyceğiz Belediye Meclisi üyeleri 
gazetemizi ziyaret ederek konunun takipçisi olacaklarını 
da belirttiler.

Amacı dışında 
kullanılan makam aracı 
kazaya sebep oldu

Türkiye’nin en önemli doğal 
hazineleri arasında gös-
terilen Muğla’nın Dalyan 
Kanallarında meydana gelen 
sazlık yangınlarına müdahale de 
güçlük yaşanıyordu. Bölgede 
faaliyet gösteren Dalko Su 
Ürünleri Kooperatifi bünyes-
inde bulunan feribota, sazlık ve 
tekne yangınlarına müdahale 
için yangın söndürme düzeneği 
kurdu. Dalko ayrıca traktör 
tankerine de kurduğu düzenekle 
karada başlayacak yangınlara 

da ilk müdahalede bulunacak.
Türkiye’nin en büyük dalyancılık 
sistemiyle yürütülen su ürünleri 
kooperatifi olan ve Muğla’nın 
Köyceğiz ilçesi Çandır sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren S.S. 
Dalko Dalyan Su Ürünleri Koo-
peratifi, olası tekne yangını ve 
bölgede çıkacak diğer yangınlara 
müdahale etmesi için Kooperatif 
bünyesinde kullanılan Feribot’a ve 
traktör tankerine yangın söndürme 
düzeneği yaptı.
Kooperatifin bünyesindeki feribota 

bağlanan motor sayesinde, kanal 
suyu ile hortumun ulaşabildiği 
noktalardaki yangına ilk müda-
halede bulunulabiliyor. Bu sistemin 
özellikle Dalyan Kanallarındaki 
sazlıklarda ve tekne yangınlarında 
büyük fayda sağlayacağı belirtili-
yor. Traktör tankerine bağlanan 
sistem de yangınların ilk başladığı 
anda kısa sürede müdahale edilm-
esine olanak sağlayacak.
Konu hakkında açıklamada 
bulunan Dalko Başkanı Arif Yalılı 
bugüne kadar kanallarda tekne 

yangını yaşamadıklarını belirt-
erek, “Ama hiç yaşamayacağız 
anlamına gelmiyor. Dalyan 
kanalında olan bir tekne 
yangınında veya Dalyan Kanalları 
ile Göl Kenarında meydana gelebi-
lecek yangınlarda ulaşabildiğimiz 
yerlere müdahil olma adına bunu 
yaptık. Aynı bir Orman Teşkilatı 
ya da Belediye itfaiye aracı gibi, 
hortum ekleyerek istediğimiz 
yere götürebiliyoruz” diyen Yalılı, 
“İnşallah yangın yaşamayız ama 
yaşadığımız anda da elimizde 

böyle bir imkanın olması daha 
farklı olur” dedi.
Çandır’a en yakın yangın 
söndürme bölgesinin yaklaşık 10-
15 km. mesafedeki Sultaniye’de 
olduğunu belirten Arif Yalılı, 
“Tankere bağladığımız motor da 
karada yangına ilk müdahale 
de söndürme teşebbüsünde 
inanılmaz şekilde bize destek 
verecek. Bölgemiz çok has-
sas bölge, 40 yıldır yangınlarla 
uğraşıyoruz” dedi.
Adnan Tüfekçi - Mete Sönmez

Dalyan Kanallarını 
Feribot İtfaiye koruyacak
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Sıcaklar çocuk parklarını etkiledi
Ülke genelinde olduğu gibi 
Köyceğiz ilçesinde de artan 
sıcak hava, çocukları da etkil-
edi. Termometrelerin yaklaşık 
44 dereceyi göstermesi ile 
birlikte çocuk parkları da boş 
kaldı.
Muğla’nın en sıcak illerinden 
olan Köyceğiz’de artan sıcak 
hava hayatı olumsuz etkilem-
eye devam ediyor. Termome-
treler yaklaşık 40-44 dereceyi 
gösterirken çocuk parkları boş 
kaldı. Mahalle aralarında bu-
lunan ve çocukların yoğunluk 
oluşturduğu parklardan olan 
çocuk parkı da gün içerisinde 
sessizliğe bürünürken, aileler, 
sıcak havada güneş çarpması 
nedeniyle çocuklarını 
parklara götürmemeyi tercih 
ediyor. Okulların tatile girmesi 
dolayısıyla tatil günlerinin 
birçoğunu parklarda geçirmeyi 
planlayan çocuklar, sıcak 
havalar nedeniyle planlarını 
gerçekleştiremiyor. Uzmanlar 
ise, sıcak havadan korunmak 
için çocukların güneş altında 
fazla kalmamaları gerektiğini 
belirtiyor.  **Adnan Tüfekçi

 ‘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 uygun-
suz 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.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıllık 
program dâhilinde 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 denetimler-
inde her ürün için 
Bakanlığımızdan 
alınan tescil bel-
gesinin etiket 
uyumluluğu ve içerik 
uyumluluğu kontroller-
ini gerçekleştiriyor ve 
ayrıca şikâyet üzerine 
de denetimlerimizi 
yapıyoruz” dedi.
2022’nin ilk 6 
ayında toplam 443 
işyerinde 710 adet 
ürün çeşidini denetl-
ediklerini kaydeden 
İl Tarım Müdürü 
Saylak, “Tespit edilen 
uygunsuz (tescil 
belgesiz, DNAbarkod-
suz/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 durum-

larla karşılaşan üreticilerimizin İl Tarım 
Müdürlüğümüze şikâyette bulunmaları 
büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. 
Saylak, açıklamalarının devamında şu 
ifadeleri kullandı: “Üreticilerimizin gübre 
satın alırken İl Müdürlüğümüzden Gü-
bre 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, kesin-
likle 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.” *Erol Dolu

443 Noktada Bandrolsüz Gübre Denetimi
Bandrolsüz Gübre Satışına Geçit Yok

TÜRKİYE ÖNCE REFAH 
ÜLKESİ OLMALI DAHA 
SONRA UZAYA YÖNELMELİ
Türkiye çok geç kalmasına rağmen uzay yarışında ‘ben de 
varım’ dedi. Bununla ilgili 2017 yılında Türk Uzay Ajansı 
kuruldu ve 2021 yılında da ülkenin 10 yıllık uzay çalışma 
programı tanıtıldı. Orada konan hedefler belli kesimlerce 
alay konusu edildi. Bu küçümseme hali hemen söyleyeyim, 
gelişmiş ülkeler karşısında oluşan bir aşağılık kompleksidir ve maalesef ül-
kemizde milyonlarca kişide vardır. Türkiye’nin önemli sorunlarından bir tanesi 
de gelişmiş ülkeler karşısında oluşan öğrenilmiş çaresizliktir. 2004 senesinde 
5 kiloluk dronla yola çıkan Türkiye 15 senede iha, siha, tiha alanında dünyanın 
üç ülkesi arasına girmiştir. Eğer o günlerde birisi çıkıp “2022 yılında insansız 
hava araçları teknolojisinde dünyanın lider ülkelerinden biri olacağız” deseydi 
aynı kesim yine dalgasını geçerdi. Türkiye’de anladığım kadarıyla şöyle bir 
görüş var: “Türkiye önce bir refah ülkesi olmalı daha sonra uzay veya diğer 
alanlarda büyük atılımlara girişmelidir.” Fakat bu adımları atmadan hedefleri 
koymadan nasıl bir refah ülkesi olunacak? Pakistan’ı ele alalım dünyanın en 
fakir ülkelerinden ama bir nükleer güçtür. Ya da Hindistan, gelir dağılımı çok 
bozuk bir ülke ama teknolojide, zenginlikte üst sıralarda. Rusya’yı düşünelim 
ABD’den 15 kat daha fakir olmasına rağmen ABD’ye kendi özgün silah sanayi 
sayesinde kafa tutabilmektedir. Örnekleri çoğaltmak mümkün…
Türkiye son yirmi yılda ulaştırma ve haberleşme alanına 172 milyar dolarlık 
yatırım yapmıştır. Son bir yıl içinde de (Türksat 5A –Türksat 5B) iki önemli 
uyduyu uzaya gönderme başarısı göstermiştir. Türksat 5B’de ilk kez yerli 
ekipmanlar uzaya gönderilmiştir. 2022 senesinde Türkiye’nin uzaydaki uydu 
sayısı 8’e yükselecektir.
Türkiye gelecek yıl ilk milli ve yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6A’yı 
uzaya göndermeyi planlıyor. Halihazırda uydunun entegrasyon ve test 
süreçleri devam etmektedir. Bu atılım ülkemizi haberleşme uydusu üretebilen 
10 ülke arasında yer almasını sağlayacaktır. Hemen söylemekte yarar var. 
Uydu yapımı başka onu, fırlatma teknolojisi başkadır. Ülkemiz uydu üretme 
aşamasına gelmiştir ancak uyduyu yörüngeye taşıma konusunda henüz o 
kapasitede değildir. Ama o alanda da hızlı adımlar atılmaktadır. 
Türkiye milli Türksat 6A’nın (haberleşme uydusu) yanı sıra İMECE adında 
gözlem uydusunun çalışmalarını da bitirmek üzeredir. İmece gözlem uydu-
muz, Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip uydusudur ve yapımında Tusaş, 
TürksatAŞ, Uset (Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi) Tübitak 
gibi kurumlar çalışmaktadır. İmece, 680 km yükseklikte görev yapacaktır ve 
fırlatma tarihi 15 Ocak 2023’tür.
Türkiye’nin kilogram başına ihracat değeri 1.5 dolar seviyesindedir. Ancak 
yüksek katma değerli ürünleri ihraç ettiğinizde bu rakam olağanüstü boyut-
lara ulaşmaktadır. Örneğin gözlem uyduları için üretilen yüksek çözünürlüklü 
kameralarda bu rakam kg başına 86 bin euro’dur. Türkiye bu alanda da 
ihracat fırsatları yakalamak istemektedir. Aselsan, Tusaş, Türksat AŞ yürüt-
tükleri çalışmalarla Türkiye’nin uydu teknolojilerindeki iddiasını güçlendiriyor. 
Bu amaçla Türkiye’nin öncü teknoloji şirketleri ile yakın temaslar ve işbirliği 
arayışları da aralıksız devam etmektedir. Kaynak: Bekir Zorba
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.
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Tarım ve Orman Bakanlığız 
ve Muğla Valiliği tarafından 
desteklenen projelerimiz 
kapsamında Lavanta hasadı 
ve Muğla ilinde yetiştiriciliği 
yapılan Ata Tohumlarımızdan 
Kale Biberi hasadı Menteşe 
İlçesinin Fadıl mahallesinde 
gerçekleştirildi.
Fadıl Mahallesinde üretimi yapılan 
Lavanta ve Kale Biberi hasat 
etkinliğine AK Parti Muğla Mil-
letvekilleri Mehmet Yavuz Demir 
ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti 
Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 
AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Duygu Pınar Marçalı Doğru, Muğla 
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış 
Saylak, Bitki Sağlığı ve Bitkisel 
Üretim Şube Müdürü Süreyya 
Can, Menteşe İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Mehmet Kuray, 
Menteşe Ziraat Odasını temsilen 

Ali Doğan ve mahalle muhtarları 
ile üreticiler katıldı.
Yoğun katılımın olduğu törende 
ilk konuşmayı üreticimiz ve Fadıl 
Mahalle Muhtarı Halil Orhan 
yaptı. Desteklerinden dolayı 
Bakanlığımıza, Muğla Valiliğine 
ve İl Müdürlüğüne teşekkür eden 
Orhan; Fadıl Mahallesinde sulama 
sorunu yaşadıklarını ancak yeterli 
tarım alanlarının bulunduğunu 
ve bu alanlarda Tıbbi Aromatik 
Bitki yetiştiriciliği yaparak Muğla 
tarımına katkı sağlayacaklarını be-
lirtip, memnuniyetlerini dile getirdi.
Muğla’da Ata Tohumlarımızı 
hasat ediyoruz
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü 
Barış Saylak konuşmasında 
Menteşe İlçemizde yetiştiriciliği 
çok uzun yıllardır üretimi 
yapılan Ata tohumlarımıza sahip 
çıkmamız gerektiğini belirt-

erek; “İl Müdürlüğümüz ve İlçe 
Müdürlüğümüz kırsal mahalleler-
imizde de tarımsal projelerimizi 
yürütüyor. Bitkisel üretim adına 
Fadıl gibi merkeze uzak mahal-
lelerimiz için Tarımsal projeler 
üretmeye devam edeceğiz. Me-
safe dikkate alınmadan Muğla’nın 
her mahallesine hizmet götürmek 
bizim amacımız. Çevre mahalleler 
ile birlikte Fadıl dâhil 5 Mahalle 
için eğitim çalışmalarımız, gece 
gündüz fark etmeden sürecek 
ve üreticimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz” dedi.
1.3 Milyon Ata Tohumu ve 
Fidesini Toprakla Buluşturduk
Ayrıca Lenox ve Yem Şalgamı 
Dağıtım projesi, Itri Tıbbi ve 
Boya Bitkilerinin Üretiminin 
Yaygınlaştırılması Projesi ile 1963 
ten Bugüne Ulusal Tohum Gen 
Bankamızdan Soframıza Yerli 

ve Milli Çeşit Sebze Projesinden 
bahseden Saylak, projeleri berber 
yürüttüğümüz üreticilerimize de 
teşekkür etti.
Muğla AK Parti Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan konuşmasında; 
“Bugün burada hasadı yapılan La-
vanta ve Fadıl Biberi’nin hasadının 
üreticilerimize hayırlı olmasını dili-
yorum. Muğla Tarımında başarılı 
işlere imza attık ve üreticimizin 
yanında olarak Muğlalı Çiftçimi-
zin hak ettiği yere gelmesi adına 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 
dedi. Gökcan;”Bir Menteşeli 
olarak kırsalda kalan tüm mahal-
lerimizin tarımsal olarak hak ettiği 
yere gelmesi için gerekli desteği 
vereceğiz. Son iki yılda 13 İlçedeki 
çiftçilerimize 356 Milyon lira destek 
sağlanmıştır ve desteklerimiz 
devam edecektir” dedi.
AK parti Milletvekili Mehmet Yavuz 

Demir ise; “Burada bulunmak-
tan ve üreticilerimizle beraber 
olmaktan çok mutluyum. Sahil 
kenarlarında olan mahallelerimiz 
dışında kırsaldaki Mahallelerimize 
de desteklerimiz devam edecek. 
Bu güzel coğrafyada atalarımızdan 
kalma sebze, meyve, tohum ve 
fideleri gün yüzüne çıktı, üretimi 
yapılıyor. Üreticilerimiz bu ata 
tohumlarından gelir elde ediyor. 
Tarım İl Müdürlüğünü ve üreticiler-
imizi yürekten kutluyorum.” dedi. 
Ayrıca Lavantanın çok kıymetli bir 
bitki olduğuna değinerek üreti-
minin bu bölgelerde yapılmasının 
önemli olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Lavanta 
Bahçesinde ve Biber bahçesinde 
hasat yapılarak etkinlik son buldu. 

**Esra Tüfekçi

Menteşe İlçesi Fadıl Mahallesinde Hasat Coşkusu

Köyceğiz’de Satranç Turnuvası Yoğun Talep

Köyceğiz Temmuz Ayı Satranç 
Turnuvası
30-31 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında Köyceğiz Temmuz 
Ayı Satranç Turnuvası B Kat-
egorisine dahil olan 31 Spor-
cunun katılımıyla başlayıp 
sorunsuzca tamamlandı. 
Turnuvanın Direktörlüğünü 
ve Başhakemliğini Sedat 

AKSOY’un yaptığı , Başhakem 
Yardımcısı Cengiz ŞATIR ve 
Hakemler; İrfan DOĞAN, Kadri 
NALBANTĞLU’nun yönetiminde 
Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 
Salonunda yapıldı.
   Gözlemciliğini TSF Köyceğiz 
İlçe Temsilcisi Atilla GÜLER’in 
yaptığı turnuvanın bitiminde 
yapılan törende ilk on dereceyi 

elde eden sporculara; Köyceğiz Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğünden Spor Uzmanı Adem KIRAÇ, 
TSF Ortaca İlçe Temsilcisi Cengiz ŞATIR, TSF 
İl Hakemi İrfan DOĞAN ve TSF İl Hakemi Kadri 
NALBANTOĞLU madalyalarını verdi.
   Turnuvaya katılan öncelikle tüm sporculara ve 
yakınlarına sabırlarından dolayı; TSF Muğla Satranç 
İl Temsilcisi Ahmet Murat YENİCİ’ ye ve TSF Muğla 
Satranç İl Hakem Kurulu As Başkanı Salih GÜZEL’e 
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

İlk 10’a Girmeyi Başaran Sporcular:
1. Ömer Melih KOCAKÖSE
2. Osman BİNEK
3. Yaşar BARKIN
4. Mustafa TOKMAK
5. Kadir ÇAKIR
6. Deniz İsmail KALENDER

7. Çağan Derin YAŞLI 8. Kaan MUTLU
9. Kaan ERTÜRK    10. Toprak Efe AKÇAM
                                              
                                                **Adnan Tüfekçi
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

ATATÜRK’E GÖRE 
LAİK EĞİTİM
     Atatürk’e göre laiklik, bilimsel 
olmaktır. Millet egemenliği, bugünkü 
adıyla demokrasiyi yaşatacak yeni 
kuşaklar, ancak eğitim birliği ilkesi 
içinde eşit olarak alacakları bilim ve 
fen eğitimi ile yetişecektir.
     “Evladı memleketin müştereken 
ve mütesaviyen iktisaba mecbur 
oldukları ulüm ve fünun vardır. Ali 
meslek erbabının tefrik olunabileceği derecatı tahsile kadar 
terbiye ve tedriste vahtet, heyeti içtimaiyemizin terakki ve 
tealisi noktai nazarından çok mühimdir.”(Atatürk’ün BMM ilk 
devre dördüncü toplantısı açış konuşması, 1 Mart 1923)
     Atatürk’ün öğretmenlere güvenmesi ve Cumhuriyeti 
gençliğe emanet etmesi eğitim birliği ilkesinin simgesi olarak 
önem taşır:
     “Dünyada her şey için, maneviyat için, hayat için, muaffa-
kiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir”
     Yani, yeni kuşaklar hiçbir dogmatik baskının altında 
kalmadan yetişecekler ve her güçlüğü akılcı bir yaklaşımla 
çözeceklerdir. “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” kuşaklar, 
Cumhuriyetin güvencesidir; bunu sağlamak eğitimin başta 
gelen görevidir:
     “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”
     İster dini, ister askeri, isterse farklı ideolojilerin sahibi 
olsun, herhangi bir dogmatik baskının altında olan yönetim-
lerde fertler için kişi özgürlüğü söz konusu olamaz. Bunların 
katı kuralları kişiyi bağlar. Bu gün hangi İslam devletinde 
özgürlükçü demokrasi vardır? Kişi özgürlüğü, özgür düşünce 
millet egemenliğinin temelidir. Özgür düşünme yeteneği, 
demokrasi için Türk vatandaşına kazandırılacak eğitim 
profilinin en belirgin özelliğini oluşturur. Bu nedenledir ki Türk 
devriminin kilit taşı, ayrı eğitim kanallarını birleştirerek eğitimi 
millileştiren tevhidi tedrisat düzenlemesidir.
     Özetle, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk 
Devrimi, kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçiştir. 
Atatürk ilke ve inkılapları bu geçişi sağlayan düzenlemeler-
dir. Tevhidi tedrisat ilkesi bunların en önemlisidir;  eğitim ve 
kültür alanındaki diğer yenilikler, hep bu ilkeyi destekleyici 
niteliktedir. Türk milleti, millet egemenliğine geçiş yolunda 
karşılaşılan engelleri, Atatürk’ün önderliğinde, o günlerin 
koşullarına göre getirilen çözümlerle önlemeyi bildi. Çözüm 
yolları zamana göre değişebilir. Asıl olan, millet egemenliğinin 
sürekliliğini sağlamak ve geleceğini güvence altına almaktır; 
Atatürkçülüğün özü budur.
     Bugünün Milli Eğitim Tablosu: Yine üç ayrı Kanal mı? 
     Birleştirilen üç ayrı eğitim kanalı sistem sorunu olanlara 
ters düşmüş olacak ki, tevhidi tedrisat çizgisinden önceki 
üçlü kanal daha da yaygınlaşmış olarak yeryüzüne çıkmış 
durumdadır. Siyasal partinin desteği ve hoşgörüsüyle açığa 
çıkmaktan çekinmek yerine kanunsuzluğu baş tacı yapan 
tarikatlar, bunların kontrollerinde açılan kurslar, kurs öğrenci 
yurtları, Meslek okulu olmaktan çıkan din eğitimi veren okul-
lar; her kadroda çalışıp sistem değişikliğine destek güçler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumlarındaki mescitler 
laikliğin ve laik eğitimin tanınmadığının, tevhidi tedrisatın ka-
nunla korunmasına rağmen artık uygulama şansının olmadığı 
ortadadır. Özel okullar, devlet okulları, yabancı kolejler 
ekonomiye dayalı olması fırsat eşitliğinin kalktığını gösteren 
uygulamalardır.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş uygulama 
ile kadınların kendi sağlığı hakkında daha çok bilgi 
sahibi olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: “So-
syal belediyecilik gereği vatandaşlarımızın sağlığı ile 
de yakından ilgileniyoruz. Belediyemize bağlı sağlık 
ekibimiz tarafından kırsal mahallelerde kadınlara 
yönelik ücretsiz olarak sağlık eğitimleri veriyoruz. 
Verilen bilgiler ışığından kırsaldaki kadınlar kendi 
sağlıkları hakkında daha çok ilgileniyorlar. Hayatta 
her şeyden önemlisi sağlığımız. Biz bunu vicdanı bir 
sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlamda kırsaldaki 
sağlık eğitimlerimize devam edeceğiz.”
Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 
Avcılar Mahallesinde verilen sağlık eğitiminde Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler, Kadın Danışma Merkezi ile ilgili 
belediyenin çalışmaları ve başvuru mekanizmaları 
hakkında kadınlara bilgiler aktarıldı. Kadın Danışma 
Merkezi broşürleri ve 7/24 ulaşılabilen Kadın Danışma 
Hattı iletişim bilgileri paylaşıldı. Sağlık eğitimi kişisel 
yüz yüze görüşmeler ile devam etti. *Erol Dolu

Menteşe Belediyesi Tarafından 
Kadınlara Yönelik Sağlık Eğitimi Verildi

Menteşe Belediyesi Tarafından Kadınlara Yönelik Sağlık Eğitimi Verildi
Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü doktor, psikolog ve hemşireden oluşan 
sağlık ekibi tarafından Avcılar Mahallesinde kadınlara yönelik sağlık eğitimi verildi.

KAYIP İLANI : Fethiye-Göcek Liman Başkanlığından 
almış olduğum Metecan adlı tekneye kayıtlı 2449058 

nolu Bağlama Kütüğü belgesini kaybettim hükümsüzdür.
MUSTAFA METE CANPOLAN
Gülpınar Mahallesi - Köyceğiz

KAYIP İLANI : Adıma kayıtlı aşağıda yazılı resmi 
belgelerimi kaybettim hükümsüzdür.

FATURA - OC-163401-163450 SERİ NOLU 1 CİLT
P.S.FİŞİ - HM-042451-042500 SERİ NOLU 1 CİLT

METİN KAPLAN
Köyceğiz VD: 390 199 31814
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Kalıplara sokmaya 
çalışmak çocuk-
lara zarar veriyor
Çocuğunuzun 
Keşfetmesine İzin 
Verin
Aile Danışmanı Gülşen 
Kazgın, çocukların 
kısıtlanmasının ve kalıba 
sokulmasının yanlış 
olduğunu belirterek, 
“Bizim görevimiz 
çocukların kendi 
hızlarında, kendi 
meraklarıyla, kendi 
becerileriyle büyüye-
bilmelerine alan açmak. 
Onların hayal gücünü 
kullanmalarına, kendilerini 
ve dünyayı keşfetmelerine 
izin vermeliyiz” dedi.
Çocukların dünyaya geldiği andan 
itibaren çevreyi tanımaya, anlama-
ya, bilgi toplamaya çalıştıklarını 
kaydeden Aile Danışmanı Gülşen 
Kazgın, yetişkinlerin ise ken-
di deneyimleri ve doğrularıyla 
onları güvenli alanda tutmak için 
farkında olmadan kısıtladığını 
söyledi. Kazgın, çocukların zi-
hinsel ve duygusal gelişimi 
için; onlara kendi dünyalarını 
keşfedebilecekleri özgür bir ortam 
sağlanması gerektiğini kaydetti.
Gülşen Kazgın, “Çocuğunuz 
bazen bir kelebeğin peşinden 
koşabilir. Çünkü belki de 
hayatında bir iki kez görmüştür. 
Bu bir yetişkin için sıradan bir şey 
olabilir. Aynı heyecanı duymaz. 
Fakat çocuğun içindeki o heye-
cana alan açmak, ‘Dur Koşma’ 
diye müdahale etmemek gerekir.  
Hiçbir şey yapmamanız çocuk 
için yeterlidir. Kısıtlamayın yeter. 
Bizim görevimiz; çocukların kendi 
hızlarında, kendi meraklarıyla, 

kendi becerileriyle büyüyebilme-
lerine alan açmak. Çocuklarınızı 
bir kalıba sokmadan gözlemleyin” 
diye konuştu.
Aile Danışmanı Gülşen Kazgın şu 
bilgileri verdi:
Çocuklar Hayalleriyle Birlikte 
Gelişir
Geleceğin güçlü ve kendinden 
emin çocuklarını yetiştirmenin 

yolu, çocuğun 
k e n d i n i 

tanımasından, 
kendi mezi-

yetlerini yet-
eneklerini 

bilmesin-
den geçer. 

Onların be-
lirli kalıplara 

sokmak hayal 
d ü n y a l a r ı n ı 

s ı n ı r l a n d ı r ı r . 
Çocuklar hayal 

kurarak, masal okuyarak, masal 
dinleyerek, mahallesinin, ailes-
inin ona verdiği hayal kurabilme 
alanını kullanarak kendini inşa 
eder . Bu nedenle çocuklarımızın 
içindeki keşif duygusunu ve 
heyecanı canlı tutmalıyız.
Aile olarak çocuğun 
yatkınlıklarına bakmalıyız. Nere-
de heyecanlanıyor, nerede mutlu 
oluyor görüp onun seçimlerini 
desteklemeliyiz.  Çocuğun hay-
al gücü çalışmaya devam edi-
yorsa, önce hayal kurup sonra 
gerçekleştirecektir. Sağ beyin 
hayal kurar, sol beyin onu haya-
ta geçirir. Piyano çaldığını önce 
hayal eder, sonra piyano kursuna 
gitmek ister. Ebeveyn bu ikisini 
birleştirebilen, dengede çocuklar 
yetiştirmeye çalışmalıdır. 
Ebeveynler Kendine Dış Gözle 
Bakabilmeli
Çocuğu engellerken neden 
engellediğinize bakmanız ger-
ekir. Örneğin çamurla oynayan 
çocuğunu engelleyen anne kend-

ine şunu sormalı;  ‘Ben çocuğumu 
neden engelliyorum? Düşüp za-
rar görebilir diye mi? Üstü kirlen-
mesin diye mi?” Gerçekten ça-
murla oynamasında onun için 
bir tehlike mi var? Yoksa ben bir 
an önce eve gitmek için ya da 
çamaşır yıkamakla uğraşmamak 
için mi engelliyorum. Eğer bir teh-
like yoksa bırakın oynasın. Çocuk 
kirlenerek öğrenir. Yıkarız geçer. 
Fakat elinden kolundan tutup 
götürdüğümüzde çocuğumuzda 
yıkamakla telafi edemeyeceğimiz 
bir durum oluşur. 
Çocukla empati kurup; 
‘Çocuğumun yerinde olsaydım 
bana nasıl davranılmasını ister-
dim?’ ‘Bu cümle, bu ses tonuyla 
bana kurulsaydı nasıl hissed-
erdim?’ diye düşünmek doğru 
yaklaşımı fark etmemizi sağlar.
Kısıtlanmak Özgüven Eksikliğine 
Yol Açıyor
Kendi hayatını gerçekleştirmiş 
bir birey olması konu-
sunda çocuklarımızı 
sınırlandırdığımızda, onların 
kendi yetenek ve yaratıcılıklarını, 
ilgi alanlarını, sevdiği sevmediği 
şeyleri ortaya çıkarmasına en-
gel oluruz. Sonra kendi hayaller-
inin peşinden gidemez. O şekilde 
öğretildiği ve yetiştirildiğinde belli 
kalıplar içinde kalır. Önüne ne 
verilmişse onunla gider. Keşfe 
çıkmaz. Örneğin çocuğunuza 
“Sen maviyi seversin” deyip, 
başka bir rengi tanıtmazsanız, 
bir süre sonra ‘Evet ben maviyi 
severim “ diyecektir. Sürekli ‘sen 
tembelsin’ derseniz bir süre sonra 
‘evet ben tembelim’ diye düşünüp 
tembel ve üşengeç davranışlar 
içine girer.
Çocuğumuzu kısıtladığımızda ve 
engellediğimizde kendisinde öz 
değer kaybı ve cesaretsizlik ortaya 
çıkar. Yapabildiği şeylerin önem-
siz olduğunu düşünür. Konuşursa 
yanlış bir şey söyleyeceğinden 

çekinir. Yetişkinliğe geçtiğinde 
de kendisini değerli görmez. 
Özgüveni eksik bir birey olur.
Çocuğunuzun Her İstediğini 
Yapmayın
Çocuğun gelişimi için olabildiğince 
özgür bırakılması önemli. Fakat 
bu her istediğine izin verilmesi 
veya her istediğinin alınmasının 
doğru olduğu anlamına gelmiyor.  
Her istediği alınan çocuk doy-
umsuz ve memnuniyetsiz oluyor.  
Tabii ki çocuklarımıza belli kural-

lara uymalarını da öğretmeliyiz. 
Dengeli bireyler yetiştirmeliyiz. 
Örneğin parktan eve dönmek is-
temeyen çocuğa kızıp kolundan 

çekiştirerek eve götürmek yer-
ine kendisine zaman kavramını 
öğretmeliyiz. 
Belli kalıplar, kurallar, sınırlar 
olmalı. Ama yüksek sesle şarkı 
söyleyebileceği alanı, özgürce 
dans edebileceği alanı, çıplak 
ayakla dolaşabileceği alanı, kim-
senin ona dur demeyeceği alanı 
oluşturabilmek önemli. Bir tohum 
ekmek, bir bitki yetiştirmek ona 
çok şey öğretecektir. Doğada 
toprağın üzerinde yalın ayakla 

dolaşmasına paha biçilemez.
**Haber merkezi

İlk Çalışması 2014 yılında 
yapılan, Bakanlığımız tarafından 
başlatılan “Denizlerin Terk Edilmiş 
Av Araçlarından Temizlenmesi 
Projesi” ” günümüze kadar birçok 
farklı ilde, denizler ve iç sularda 

çeşitli şekillerde uygulamaya 
koyulmuştur. Muğla İlinin ber-
rak mavi sularında da çeşitli 
nedenlerle denizde kalan bu av 
araçlarının bir kısmı pasif olarak 
avlanmaya devem ederken bir 
kısmı da canlılar için yüksek 
öneme sahip habitatların üzerini 
kaplayarak, deniz zemininin adeta 
çölleşmesine sebep olmaktadır.
“Denizlerimizi terk edilmiş av 
araçlarından temizleyeceğiz”
Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak temi-
zleme çalışmalarına paralel 

olarak yürütülen çeşitli etkin-
liklerle toplumdaki farkındalığı 
arttırmaya çalışıyoruz. İl Tarım 
ve Orman Müdürü Barış Saylak 
açıklamasında; Bodrum, Marmaris 
ve Datça Kıyılarında 2014, 2017 

ve 2018 yıllarında yürütülmüş olan 
bu projenin, 2022 yılının hemen 
başında yeniden başlatıldığını be-
lirtti. Marmaris İlçemizde Mart, Ni-
san, Mayıs ve Temmuz aylarında 
dört etap halinde ve toplam 12 gün 
süren çalışmalar tamamlandığını 
ve toplam 83 m3 hayalet ağ 
denizden çıkarıldığını ifade etti.
“Hayalet Ağ zararları veri 
tabanında toplanıyor”
Ayrıca Saylak; “Projenin önemli 
bir çıktısı olarak yapılan temi-
zleme çalışmaları sonucunda 
bu malzemelerin verdiği birincil 

zarar önlendi. Kayıtlar titizlikle 
tutuluyor ve kayıp av araçları 
ile ilgili hatırı sayılır bir veri 
tabanı da oluşturuldu. Bu veriler 
ışığında proje çalışmalarımıza 
Bodrum ilçemizde de devam 
edeceğiz.  Bu kapsamda Bod-
rum İlçemizin Torba, Türk-
bükü, Gündoğan ve Yalıkavak 
bölgelerinde tespit çalışmaları 
yürütülmekte olup 2022 yılı 
Ekim ve Kasım aylarında su altı 
temizliğinin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktayız.” dedi.
**Esra Tüfekçi

MUĞLA DENİZLERİNİ HAYALET AĞLARDAN KURTARIYORUZ



Yerel Haber 05 Ağustos 2022  Sayfa6

YOLLAR, SENİ GİDE GİDE YORULDUM…/ DİYARBAKIR 
ŞAD AKAR/URFA MARDİN’ e BAKAR/ HELE YÂR, ZALİM 
YÂR… HASAN KEYF-HARPUT KALESİ-CAMİLERİ…

 Değerli okurlar, günlerdir yollar, 
yollar, yollardayız…  git git bitmez, 
sonu gelmez yollar. Yollar üzer-
inde; köyler, kasabalar, kentler, 
şehirler, Büyük Şehirler, yaylalar, 
ovalar, platolar, çaylar, dereler, 
nehirler, ırmaklar, göller, göletler, 
baraj gölleri, barajlar, kümülüsler, 
tepeler, dağlar, sıradağlar… Bin bir 
çeşit coğrafya… Midyat’ tan ayrılıp 
da Diyarbakır’ a doğru yol alırken 
çok önemli coğrafi alanlardan 
geçiyoruz. Yollar üzerinde eski/
yeni köprüleri yan yana görüyoruz. 
Batman yakınlarından geçerken 
vadilerin dibinde, tepelerin 
yamaçlarında eğri boyunlarıyla 
petrol çıkarmaya devam eden 
kuyuların inip kalkan başlarını 
görüyor; yaklaştırıp fotoğraflarını 
alıyoruz. 

 Hasan KEYF’ e girerken önce 
sağ yandaki tepelerin eteklerine 
yeni kurulmakta olan yeni Hasan 
KEYF’ in modern binalarını ve 
önünden uzayıp giden ve bara-
jdan dolayı yukarıya alınmış çevre 
yolunu görüyoruz. Sol yanda ise 
daha köprülere varmadan karşı 
kayaların dibindeki kuş yuvaları 
gibi sıralanan binlerce mağara 
bulunuyor. Daha eski ve yeni 
köprülere varmadan aracımızın 
camından, penceresinden görüntü 
alma telaşına düşüyoruz. Biraz 
sonra nehrin kıyısında küçük 

bir yerleşim yerini geçip de eski 
köprünün hemen arkasında yer 
alan yeni köprüyü (Bu köprü de 
nereden baksan 30/40 yıllık bir 
demir köprü) geçip nehri, köprüleri 
ve mağaraların olduğu kayalıkları 
net bir biçimde görebilen terasların 
olduğu yerde durup aracımızdan 
iniyoruz. Burada hediyelik eşya 
satanlar, dinlenme terasları, 
kıl çadırlardan oluşan otantik 
kulübeler, çay/kahve içilebilen, 
dinlenilebilen alanlar mevcut. 
Burası antik dönemden günümüze 
kadar uzanan bir açık hava müz-
esi durumundadır. Antik Roma’ 
dan Sasani’ lere, Bizans’ tan Arap 
Egemenliğine, Selçuklular’ dan 
Osmanlı’ya kadar çok sayıda ka-
dim uygarlığa ev sahipliği yapmış 
HASAN KEYF, 12 bin yıllık bir 

tarih barındırıyor sinesinde. Dicle 
Nehri’ nin iki yakasında kurulmuş 
bu antik kent yakında sular altında 
kalacak. Burada bulunan 4 bin 
civarındaki mağaralar bin yıllar 
boyunca insanlara barınak ve 
sığınak olmuştur. Bu mağaralarda 
1970’ li yıllara kadar insanlar 
yaşıyormuş. Burada “YOLGEÇEN 
HANI” olarak bilinen bir mağara 
varmış ve bu mağarada Dicle 
Nehri kıyısından Hasan Keyf 
Kalesine kadar uzanan gizli 
bir geçit bulunuyormuş. Deyim 
buradan gelmekteymiş. Burada 

Babil, Asur, Sümer medeniyetler-
inin izlerini görebiliyoruz. Arkamızı 
mağaralara ve köprülere vererek 
fotoğraflar çekildikten sonra buradan 
da ayrılıyor ve yolumuza devam 
ediyoruz. Yola devam ederken sağ 
yanımızda; uzaklarda kırmızı renkli alanların, tarla ve 
bayırların km. lerce uzandığına tanık oluyoruz. Reh-
berimiz mikrofonu alarak açıklama yapıyor: Buralar 
bakır madeni rezervleriyle doluymuş ve her ned-
ense işletilmiyormuş.  İlin adı, bizim sandığımız gibi 
DİYAR-I BEKİR (BEKİR’ in DİYARI) değil; DİYAR-I 
BAKIR (BAKIR DİYARI) imiş. Diyarbakır’ a girince 
önce yolumuzun geçtiği Dicle nehri üzerinde bulunan 
ON GÖZLÜ KÖPRÜ’ yü geziyoruz. Çevresindeki 
çay bahçelerinde ŞARK KÖŞELERİ düzenlenmiş, 
yeşillikler içerisinde DİCLE NEHRİ, asude asude 
akıp gider. Uzaktan surları görüyor ve fotoğraflıyoruz. 
Köprü üzerinde iki esmer genç müzik icra etmekteler. 
Topluca fotoğraf çekilirken bakıyoruz ki bir GELİN/
DAMAT… Onları da alıyoruz karemize. 
 Diyarbakır surları, dünyanın en eski ve en sağlam 
surlarından imiş. Ayrıca Çin Sed-
dinden sonra dünyanın en uzun 
surları olarak biliniyormuş. Bu surlar, 
5.700 metre uzunluğunda, 10-12 
metre yüksekliğinde ve 3,5 metre 
genişliğinde imiş. 82 adet burcu ile 
dört yöne açılan kapıları bulunuyor. 
M.Ö. 349 yılında Bizans İmparatoru 
COSTANTİNUS tarafından yenile-
nen surların yapılış tarihi ise kesin 
bilinmiyor. ÇAYÖNÜ buluntuları, 
M.Ö. 9000 bin yıllarına tarihleniyor 
ve ilk yerleşik hayata geçilen yerl-
erden biri olduğu söyleniyor. Burada 
çıkartılan öğütme taşları, çakmak 
taşları, kemikten ve bakırdan yapılan 
çeşitli aletler Diyarbakır Müzesinde 
sergileniyormuş. Merak edip kapıları 
da araştırdık: 1) URFA (Anadolu kapısı), 2) Mardin 
Kapı, 3) Dağ (Harput Kapası), 4) Simar Kapı, 5) 
Oğrun Kapısı. Yeni açılan kapılar ise: Tek Kapı ve 
Çifte Kapı adlarını alıyor. Diyarbakır’ da sur içine 
girince çarşı içinin kalabalığı ve şehirleşme bize 
batı şehirlerini hiç aratmıyor. Önce doğruca DEMİR 
OTEL’ e gidip ağırlıklarımızı bırakıp hafifliyoruz. 
Öğrendik ki bu otelin sahibi daha önce yıllarca 
Bodrum’ daki HALİCARNASSOS DİSCO ’yu işletmiş.  
Çarşıya doğru yürüyor ve DÖRT AYAKLI MİNARE’ 
ye varıyoruz. Cinayetin izlerini taşıyan mermi izleri 
ayakları oluşturan sütunlar üzerinde ayan/beyan 
duruyor. Oradan çıkıp karşıdaki DİYARBAKIR ULU 
CAMİ’ yi ziyaret ediyoruz. Bu cami ülkemizde bulunan 
en eski tarihi değerlerimizdendir. Hz. Ömer döne-
minde 639 yılında şehir merkezindeki en büyük ma-
bet olan MAR-
TOMA KİLİSESİ’ 
nin yerine 
yapılmış. Sonra 
da 1091 yılında 
Büyük Selçuklu 
Hük. MELİKŞAH 
’ın emri ile 
büyük bir onarım 
görmüştür. 
Değişik dönem-
lerde birçok 
eklentilerle bu 
günkü şeklini 
almıştır. 
Duvarlarında 
Melikşah’ ın, 
Nisaoğulları ve 

İnal’  ın, And. Selç. Hük. GIYASEDDİN KEYHÜSREV 
’in Akkoyunlu Hük. UZUN HASAN’ ın, ARTUKLULAR’ 
ın ve Osmanlı Padişahlarının çoğunun kitabeleri bize 
geçmişi yansıtmaktadır. Camiin avlusunda daha önce 
dış avluda bulunan ve 1920’ lerde bu günkü yerine 
taşınan 800 yıllık bir güneş saati bulunmaktadır. 
1 metre yüksekliğinde bir mermer kaide üzer-
inde bulunan güneş saati, yaklaşık 15 cm kadar 
yüksekliğindeki bir demir parçası marifetiyle günün 
değişik saatlerinde gölgesinin düştüğü yerdeki çizg-
ilere göre zamanı bildirmektedir. Bu saati sibernetiğin 
babası olarak bilinen ünlü bilgin EL-CEZİRE’ nin 
yaptığı bilinmektedir. Oradan hemen yan sokaktaki 
evlerinin bahçesinde büstleri ve müzeleri bulunan Ah-
met ARİF ve Cahit Sıtkı TARANCI’ yı ziyaret ediyor-
uz. Müzeleri geziyor ve bahçedeki büstlerinin önünde 
fotoğraflar çekiliyoruz. Arkadaşların isteği üzerine 

Ahmet ARİF’ ten “HASRETİNDEN PIRANGALAR 
ESKİTTİM”, Cahit Sıtkı’ dan da “OTUZ BEŞ YAŞ” 
şiirlerini seslendiriyorum. Zamanımızın darlığı nedeni-
yle en büyük TÜRKÇÜ şairlerimizden ZİYA GÖKALP’ 
in pek yakındaki müzesini gezmeyi bir başka bahara 
bırakarak oradan ayrılıyoruz. Çarşıda turluyoruz. 
Camiin karşısındaki HASAN PAŞA KONAĞI adlı 
çarşıya giriyoruz. Hanın iç avlusu çok geniş, incik/cin-
cik, hediyelik eşyalarla dolu her yer. Alt katta bir yere 
iniyorum. İç avluyu çepeçevre dolanan koridorlarda 
dolaşıyorum. Raflardaki, yerlerdeki, dolaplardaki 
binlerce, belki de milyonlarca kitap beni şaşkına 
çeviriyor. Çalışanlarla sohbet ediyor, hatta çaylarını 
da içiyorum. Meğer bunca kitap, kırtasiye ENSAR 
VAKFI’ nın mış. Sarhoş, çıkıyorum. Arkadaşlar ve 
hanım avludaki masalarda kahvelerini içerken yan 

balkonlardaki kahvaltı salonlarını 
dolaşıyorum. Aşağısı, yukarısı, 
merdivenler insan kaynıyor. 
Öğle sonu saatleri, kahvaltı 
kültürü inanılmaz zenginlikte. 
Masaların üzerindeki tabaklar 
üst üste konmuş, yanlardan 
taşmış. Kişi başı 15 lira imiş 
kahvaltı, bir masada dört kişi 
oturmuş, 25-30 civarında tabak 
görüyorum masalarda. Ayrıca 
fotoğraflıyorum da. Artık akşam 
olmuştur, otelimize çekiliyoruz. 
Günün yorgunluğundan dolayı 
bir yere bile çıkamıyoruz. Serilip 
kalıyoruz.
Devam edecek...
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1669336

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞLA - BEYOBASI- AKKÖPRÜ 
İLK MÜDAHALE EKİP BİNALARI PARATONER YAPIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Orman işletme Müdürlüğü Ağla - Beyobası- Akköprü İlk Müdahale Ekip 
Binaları Paratoner Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik or-
tamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/765830
1-İdarenin
a) Adı         : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER  
           ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
           GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Cad. 
           No:8/1 Menteşe MUĞLA 48800 
           MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522141202 - 2522141409
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  
          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : Köyceğiz Orman işletme Müdürlüğü Ağla -    
           Beyobası- Akköprü İlk Müdahale Ekip Binaları   
           Paratoner Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 3 adet Paratoner Yapımı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ağla - Beyobası- Akköprü Orman İşletme    
           Şeflikleri İlk Müdahale Ekip Binaları
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.08.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu 
olan belge;
Yüklenicinin;
1-TSE 13427 yetkili servisler yıldırımdan korunma sistemleri-kurallar standardına uygun 
hizmet yeterlilik belgesini beyan etmesi gereklidir.
2-Paratoner Montajı ve Topraklama Ölçümü konularında ISO 9001 veya ISO 14001 ile 
OHSAS 18001 belgelerinden herhangi birini beyan etmesi gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler 
idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif 
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
D-IV Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi / Elektrik Yüksek Mühendisi 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorun-
ludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzala-
narak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden 
Uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü, iletişim 
yoluyla türlü türlü yöntemler kul-
lanarak vatandaşları dolandıran 
şahıslara karşı uyarılarda bulundu.

Hızlı gelişen teknolojiyle birlikte 
farklı farklı yöntemler deneyen 
şahıslar, vatandaşları mağdur edi-
yor. Özellikle kendilerini polis, ask-
er, savcı, banka görevlisi olarak 
tanıtıp vatandaşları dolandıran 
bu kişilere karşı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü uyarılarda bulundu. 
Yapılan uyarıda şu ifadelere yer 
verildi:
“Dolandırıcılık suçu en genel 
anlamıyla, bir kişiyi çeşitli hilel-
erle aldatarak, kendisine ya da 
başkasına menfaat sağlamak 
amacıyla yapılan kasıtlı eylem-
lerdir. Dolandırıcılık suçu, türlerine 
göre farklılık göstermektedir. Ül-

kemiz genelinde en yaygın olarak 
karşılaşılan dolandırıcılık yöntemi 
“Kontör/Para Dolandırıcılığı” 
şeklinde gerçekleştirilen ve telefon 
yoluyla yapılan dolandırıcılıktır.
Telefon yoluyla dolandırıcılık 
olaylarında; şüpheliler, gelişen 
teknolojik imkânları kullanarak, 
mağdurları telefon ile arayarak 
kendilerini polis, asker veya 
savcı olarak tanıtmaktadırlar. 
Bu kişiler bir takım gerçek dışı 
vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, 
vatandaşlarımızın iyi niyetleri ve 
yardımseverlik duygularını istismar 
ederek dolandırmaktadırlar.
Kendilerini polis, asker, savcı 
gibi sahte unvanlarla tanıtan 
dolandırıcılar, telefonla aradıkları 
şahıslara;
Terör örgütü veya bir suç şebekesi 
tarafından banka hesabının 
boşaltılacağı,
Terör örgütü veya suç şebekesi 
tarafından telefon hattının 
kullanıldığı,
Bir olayda suçlu olarak isminin 
geçtiği,

Hesaplarındaki paraların çekilerek 
devlet güvencesi altına alınacağı,
Şüphelilerin tespiti ve yakalanması 
amacıyla soruşturma başlatıldığı, 
gizli operasyon yürütüldüğü, 
deşifre edilmesi durumunda 
gözaltına alınacağı,
İkamette bulunan altın ve ziynet 
eşyalarının hırsızlık olayında 
ele geçen eşyalar arasında 
olduğundan bahisle bir poşet veya 
çanta içerisine konularak belirtilen 
yere bırakılması gerektiği,
Banka hesabının terör 
örgütü tarafından kullanıldığı 
öğrenildiğinden, banka 
hesabındaki paranın güvence 
altına alınması için verilecek 
hesap numarasına paranın 
aktarılması gerektiği,
Operasyon bitimi parayı iade 
edecekleri, gibi senaryolarla 
tehdit, korku ve panik hali 
oluşturarak vatandaşlarımızı 
dolandırmaktadırlar.
Bunların yanı sıra dolandırıcı 
şahıslar kullandıkları çeşitli 
bilgisayar programları sayes-

inde vatandaşlarımızın tel-
efon ekranında 155 Polis imdat 
tarafından aranıyor gibi gözükecek 
şekilde arama yaparak güvenlerini 
kazanmaktadırlar. Hatta polis eki-
plerini, sahte ihbarlarla aradıkları 
vatandaşın ikamet bölgesine 
yönlendirip senaryolarının 
inandırıcılığını sağlamaktadırlar. 
Daha sonraki aşamalarda ise 
verdikleri hesap numaralarına 
paranızı havale etmenizi ya da 
para ve altınlarınızı çöp kutuları, 
park veya sokaklara bırakmanızı 
istemektedirler.
Bu yöntemler dışında, 
vatandaşlarımızın telefon 
numaralarına “hediye kazandınız” 
ya da “çekiliş kazandınız” gibi 
SMS’ler atarak, vergi veya kargo 
ücreti adı altında para talep et-
mektedirler. Ayrıca dolandırıcılar 
telefonla sizi arayarak sağlık veya 
hayat sigortanızın yenilenmesi 
için para yatırmanızı isteyerek de 
dolandırabilmektedirler.
Telefon yoluyla dolandırıcılık suçu-
nun mağduru olmamak için;

Polis, Jandarma, Cumhuri-
yet Savcısı veya herhangi bir 
kamu personeli, hiçbir şekilde 
vatandaşlarımızdan elden 
ziynet eşyası, para teslimi veya 
havale-EFT yapılmasını kati-
yen talep etmez. Sizi telefonla 
arayarak kendisini Polis, Savcı, 
Asker olarak tanıtıp, bankaya para 
yatırmanızı veya bir yere para, 
altın bırakmanızı isteyenlere asla 
inanmayın.
Telefon görüşmeleri esnasında 
arka plandan gelen telsiz seslerine 
ve korku, panik yaratma amaçlı 
senaryolara katiyen itibar et-
meyin. Telefonunuza gelen SMS 
metinlerinde aramanızı istedikleri 
numaraları kesinlikle aramayın. 
Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi 
sakın paylaşmayın.
Böyle bir durumla karşılaşmanız 
halinde lütfen hemen 155 POLİS 
İMDAT hattını arayın ya da en 
yakın Emniyet Birimine müracaat 
edin.”
**Adnan Tüfekçi
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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
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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


