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YANGI DERESİ ISLAH PROJESİ 
YILSONUNDA TAMAMLANIYOR...
Milletvekili Gökcan:  “Toplam proje maliyeti 
51.100.000 TL olan yatırım için bu güne kadar 
33.200.000 TL tutarında ödenek kullanıldı.”
Devamı 5’de       İnceleme haberi gelecek sayıda

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
YELDA EROL GÖKCAN: 

KÖYCEĞİZ’E ATANAN 
AİLE HEKİMİ

ÖZOĞLU 
HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde her geçen gün dok-
tor açığı kapanıyor. Geçtiğimiz gün ilçemize atanan 
Aile Hekimi Uzmanı Dr. Büşra Özoğlu görevine 
başladı.   %2de

DÜŞÜK ve orta gelirli vatandaşlara 
ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ 
sosyal konut projesi başvuru tari-
hleri açıklandı. Proje kapsamında 
Muğla il genelinde toplam 2600 
konut yapılacak. Özellikle memur ve 
çalışanların büyük konut ihtiyacının 
olduğu Köyceğiz’de 292 konut 
yapılacak. Toki’nin açıklaması ile 
şaşkına dönen çok sayıda vatandaş 
Köyceğiz’in bu kadar konuta ve 

nüfusa ihtiyacının olmadığı, ilçemi-
zin doğal güzelliğinin yok olacağını 
savundular.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan; Sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada şöyle dedi. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal 
konut projesi kapsamında İlçemiz 
Toparlar Mahallesinde inşa edi-
lecek olan konutlar için başvurular 

başlamıştır. Başvurular E-Devlet 
sistemi üzerinden veya Halkbank 
Köyceğiz Şubesi’nden yapılmakta 
olup, vatandaşlarımız Belediy-
emiz Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünden veya 0554 881 20 
60 numaralı telefonumuzdan bilgi 
alabilirler. Vatandaşlarımız başvuru 
detayları için https://toki.gov.tr/sosyla-
konut.html sayfasını ziyaret edebilirler.   
Devamı 2’de

TOKİ ALANI

HAMİTKÖY’DE FECİ KAZA
Köyceğiz Hamitköy Mahal-
lesi Merkezde bulunan 
Drenaj kanalına düşen 
otomobildeki iki kişiden biri 
kurtulurken, sürücü hayatını 
kaybetti.
Hamitköy’de vatandaşlar  
Merhum Salih Keleş’in 
babası 1947 doğumlu 
Kadir Keleş’in 53 yaşında 
iken 2000 yılı Ekim ayında 
Döğüşbelen’de bulunan 
petrol’ün önünde kazada 
öldüğünü bildirdiler. Baba 
oğulun kaderleri aynıymış 
Allah rahmet eylesin dediler.
Devamı 7’de

SATRANÇ KÖYCEĞİZ’DE               
GELİŞİYORKÖYCEĞİZ Kaymakamı 

Mustafa MASLAK, Tür-
kiye Satranç Federasy-
onu Köyceğiz Temsilcisi 
Atilla GÜLER’i ve Türkiye 
Satranç Federasyonu İl 
Hakemi Sedat AKSOY’u 
makamında kabul etti. 
Köyceğiz Kaymakamı 
MASLAK, satranç spo-
runun ülkemiz, ilimiz ve de 
ilçemizdeki genel durumu 
hakkında bilgilendirilirken 
özel olarak da Köyceğiz 
ilçesinde satranç sporunun 
daha da ileri taşınması 
için yapılması gerekenler 
ele alındı. Bunun yanında 
Köyceğiz’in tarihi ve turistik 
açıdan şirin bir ilçe olması 

sebebiyle; ülkemizin dört 
bir yanından Köyceğiz’de 
yapılan turnuvalara ilginin 
fazla olduğu vurgulandı. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa MASLAK’da “ 
En başta geleceğimizin 
mimarları olan çocuklarımızın 
satranç  spor dalında 
yarışması bizler için önemli. 
Satranç turnuvalarına katılan 
çocuklarımız ve ailelerimiz, 
Cennet Köyceğizlimizde en 
iyi şekilde ağırlanacaktır. 
Kurumlar ve ilgililerle 
eşgüdümlü hareket ederek 
satranç sporunun ilçemizde 
daha da iyi yerlere gelmesini 
sağlayacağız.” dedi.

SANAYİ SİTESİ

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 mazot 
hırsızlığı şüphelileri Seydikemer’de yakalandı. 
Polis ekipleri Gelişim Mahallesi Yangı deresi içersinde çalışan iş 
makinalarında meydana gelen açıktan 600 litre mazot hırsızlığı olayı üzerine 
harekete geçti. Yapılan araştırma, soruşturma, güvenlik kameraları incel-
emesinde olayda kullanıldığı tesbit edilen 31 AFU….. plaka sayılı minibüs 
ve şüphelilerin Seydikemer’de olduğu tesbit edilmiştir. Seydikemer Emniyet 
Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarda minibüs ve hırsızlar ile bidonlar içers-
inde gizlenmiş mazotlar yakalanmıştır. Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
gözaltına aldığı şüpheliler, G.Ç., M.Ç., A.P. ve M.K.’yı düzenlediği evraklarla 
Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı mahkemeye sevk etmiştir. Mahkemede A.P. ve 
M.K. isimli şahıslar adli kontrol şartı 10000 TL nakdi kefalet ücreti ve yurt dışı 
yasağı şartıyla serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. 

KÖYCEĞİZ POLİSİ MAZOT HIRSIZLARINI YAKALADI

TOKİ KÖYCEĞİZ’DE

SAVCI VE HAKİMLER
Görevlerine Başladılar
ADLİ TATİL sürecinde Hakimler ve Savcılar kurulu 
dairesinin 19.06.2022 tarihli ve 904 sayılı Adli 
Yargı Kararnamesi ile Köyceğiz’e atanan Hakim ve 
Savcılarımız yeni görevlerine başladılar. Köyceğiz 
Adliyesinde görevlerine başlayan Cumhuriyet 
Savcısı Harun Özdemir Mardin Derik ilçesinden, 
Hakim Ünal Özdemir ve Hakim Kadir Akın İstanbul 
adliyesinden atandılar. Görevine başlayan Savcı 
ve Hakimlerimize yeni görevlerinde başarılar 
dileriz.
İlçemizde 4 Savcı ve 4 Hakimin görev yaptığı 
öğrenildi. 
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Selçuk ÖZDEMİR’in Köyceğiz 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
görevine atanması sürecinde,  
“tebrik ve hayırlı olsun” zi-
yaretleri sırasında getirilmesi 
düşünülen çiçeklerin yerine 
İlkokul 1. sınıf öğrencilerine 
çanta alınması yolundaki örnek 
uygulama hayata geçirildi. 
İLÇE Emniyet Müdürü Selçuk 
ÖZDEMİR ile birlikte bu  
uygulamaya İşinsanı Murat 
ŞAVLUĞ’da destek verdi.
Köyceğiz Fehmi Başoğlu 
İlkokulunda düzenlenen törene;  
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
MASLAK, Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil CEYLAN, İlçe Em-
niyet Müdürü Selçuk ÖZDEMİR, İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa TEN, Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Kerem KARA-
HAN, Belediye Meclis Üyesi Metin YERLİKAYA, Fehmi 

Başoğlu İlkokulu Müdürü Ünsal DEMİREL ve İş Adamı 
Murat ŞAVLUĞ katıldılar.
Planlanan uygulamayı hayata geçirmek maksadıyla 
Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencilerine verilmek 

üzere 70 adet okul çantası dağıtıldı. Hediyelerini alan 
öğrencilerin sevinci yüzlerinden okunduğu kaydedildi.
**Adnan Tüfekçi

İlçe Emniyet Müdürü Selçuk ÖZDEMİR’den Örnek Uygulama

MÜJDAT ATAMAN ORTACA FİNAL OKULLARINDA!

Ortaca Final Okullarında profesyonel, işinde en iyi isim-
lerle gerçekleştirilen seminerler devam ediyor.  Sadece 
öğrencilere değil öğretmenlerine ve velilerine yönelik 
faaliyetlere de imza atan Ortaca Final Okulları 10 Eylül 2022 
tarihinde “Açılın Ben Öğretmenim” , “112 Öğretmenliğime 
Notlar”, “Açılın Ben Çocuğum” ve “Ağlamıyorum Gözüme 
Eğitim Kaçtı” kitaplarının yazarı ünlü eğitimci Müjdat 
ATAMAN’ı konuk etti.

 Müjdat ATAMAN, günün ilk bölümünde Ortaca Final 
Okulları öğretmenleri ile bir araya gelerek keyifli bir sunum 
gerçekleştirdi. Sunumun ardından ise konuşulan konuların 
uygulandığı atölye çalışmalarında öğretmenlere öğretici 
ve geliştirici yöntemler sundu. Günün sonunda ise Final 
Okulları velileri Müjdat ATAMAN ile bir araya geldi. Bu semi-
nerde ‘Eğitimde Öğretmenin Rolü’nü anlatan Müjdat Bey 
velilere kendi deneyimlerini aktardı. Seminerden gülerek 

ayrılan veliler yeni buluşmalar için sabırsızlandıklarını dile 
getirdiler. Okul Müdürü Sayın Şenay TURAN; “İlham veren 
sohbetler ile alanında uzman isimlerle gerçekleştirdiğimiz 
seminerlerimiz de siz değerli öğretmen ve velilerimizi 
buluşmaya devam edeceğiz. Öğrenerek ilham almayı 
amaçladığımız seminerlede tekrar buluşmak dileğiyle..” 
diyerek sözlerini tamamladı. **Esra Tüfekçi

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara 
ev sahibi olma imkanı sunan 
TOKİ sosyal konut projesi 
başvuru tarihleri açıklandı. Proje 
kapsamında Muğla il genelinde 
toplam 2600 konut yapılacak. 
Özellikle memur ve çalışanların 
büyük konut ihtiyacının olduğu 
Köyceğiz’de 292 konut yapılacak. 
Toki’nin açıklaması ile şaşkına 
dönen çok sayıda vatandaş 
Köyceğiz’in bu kadar konuta 
ve nüfusa ihtiyacının olmadığı, 
ilçemizin doğal güzelliğinin yok 
olacağını savundular.
KÖYCEĞİZ Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan; Sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada şöyle dedi. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal 
konut projesi kapsamında İlçemiz 
Toparlar Mahallesinde inşa edi-
lecek olan konutlar için başvurular 
başlamıştır. Başvurular E-Devlet 
sistemi üzerinden veya Halkbank 

TOKİ KÖYCEĞİZ’DE
Köyceğiz Şubesi’nden yapılmakta 
olup, vatandaşlarımız Belediyemiz 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünden veya 0554 881 
20 60 numaralı telefonumuzdan 
bilgi alabilirler. Vatandaşlarımız 
başvuru detayları için https://toki.
gov.tr/sosyla-konut.html sayfasını 
ziyaret edebilirler.
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
sosyal konut hamlesi sloganıyla 
tanıtılan TOKİ kampanyasının 
detayları belli oldu. TOKİ sosyal 
konut başvuruları 14 Eylül 2022 
Çarşamba günü başlayıp 31 
Ekim 2022 tarihinde sona erecek. 
E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 
tarihinde sona erecek. Hak sahip-
lerine konutlar; yüzde 10 peşinat 
ve 240 ay vade ile satılacak. Proje 
kapsamında Muğla’nın ilçelerinde 
yapılacak konut sayısı da netleşti. 
TOKİ web sayfasında açıklanan 
bilgilere göre Muğla genelinde; 
Bodrum’da 150, Fethiye’de 53, 

Kavaklıdere’de 2 ayrı proje ile 
55 ve 350 olmak üzere toplam 
405, Köyceğiz’de 292, Muğla 
Merkez’de 1.100, Milas’ta 100, 
Seydikemer’de 200 ve Yatağan’da 
300 olmak üzere toplam 2.600 
konut yapılacak.
Nüfus olarak Muğla’nın en 
kalabalık ilçesi olma özelliği 
taşıyan ve ayrıca ilçe genelindeki 
fahiş kira bedelleri nedeniyle 
özellikle memurlar ve çalışan 
kesimin büyük konut ihtiyacının 
olduğu Bodrum’a yapılacak konut 
sayısının Kavaklıdere, Yatağan, 
Köyceğiz gibi ilçelerin çok 
gerisinde kalması hayal kırıklığı 
yarattı.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan tarafından açıklanan 
Türkiye’nin 81 ilindeki 250 bin 
sosyal konut için detaylar ve 
başvurular başladı. Vatandaşlar 
konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı 

olmadan, proje bazında başvuru 
yapabilecekler. Hak sahiplerinin 
konut tipleri, ihale yapıldıktan son-
ra gerçekleştirilecek olan “Konut 
Belirleme Kurası” ile belirlenecek. 
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 
TOKİ sosyal konut projesi 
başvuru ücreti, 500 TL olarak 
belirlendi. Çevrim içi başvuruda 
yaşanabilecek yoğunluğun 
hizmete erişime engel olmasını 
önlemek amacıyla başvurular 
kademeli olarak alınacak.
T.C. kimlik numarasının son 
hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Ey-
lül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 
15 Eylül Perşembe, 4 olan 
vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan 
vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 
olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 
19 Eylül Pazartesi gününden 
itibaren herhangi bir sınırlama 
olmaksızın söz konusu hizmeti 
kullanarak başvurularını iletebi-
lecek. 
TOKİ SOSYAL KONUT 
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ 
OLDU
Projeye başvuru yapabilmek için, 
başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 
1 yıl ikamet etmesi veya proje il 
nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuruda bulunanların kend-
ileri, eşleri ve velayetleri altındaki 
çocukları üzerine T.C. sınırları 
içinde tapuda kayıtlı konutlarının 
bulunmaması; TOKİ’den daha 
önce ev sahibi olmama
İstanbul için aylık hane halkı gelir-
inin, en fazla net 18.000 TL, yurt 
genelinde 16.000 TL olması (Şehit 
Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile 
bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru 
yapılması ve başvuru yapa-
cak vatandaşların 18 yaşını 
tamamlamaları gerekiyor. Genç 
kategorisine ise 14/09/1992 tari-
hinden sonra doğan vatandaşlar 
müracaat edebilecek.
Hak sahiplerinin konutlarına 
ait kalan borç bakiyesi ve aylık 
taksitler her yılın Ocak ve Temmuz 
aylarında olmak üzere yılda iki 
kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki 
Memur Maaş Artış Oranı dikkate 
alınarak İdarece tespit edilen or-
anda artırılacak. İlk dönemsel artış 
sözleşme tarihine göre İdarece 
belirlenecek. *Adnan Tüfekçi
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Köyceğiz’de ilk ders zili çaldı
Köyceğiz ilçesinde, yeni eğitim 
öğretim yılı dolayısıyla tören 
düzenlendi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Kerem KARAHAN , 
Atatürk Anıtına çelenk 
sundu. Toparlar 
İlkokulunda devam 
eden programda 
konuşan KARA-
HAN, ders 
kitapları ile 
yardımcı 
kitaplarının 
sorun-
suz şekilde 
öğrencilere 
dağıtıldığını söyl-
edi.
TÖRENDE şiirler 
okundu, zeybek gösterisi sunuldu. 
Okula yeni başlayan öğrencilere, 
4. sınıf öğrencileri tarafından “hoş 
geldin” çiçeği verildi.
Törene; Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa MASLAK, Köyceğiz Bel-
ediye Başkanı Kamil CEYLAN, İlçe 
Jandarma Komutanı Mustafa TEN, 
Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Kerem 
KARAHAN, Köyceğiz Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Hatice KARACA ve 
Akın SAĞIRKAYA, Okul Müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
katıldılar.
   Toparlar Ortaokulu bahçes-
indeki tören Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından Milli 
Eğitim Müdürü Kerem KARAHAN bir 
konuşma yaptı.
   Milli Eğitim Müdürü  KARAHAN 
konuşmasında;       Yeni bir eğitim 
yılının ilk gününde, sizlerle bir-
likte olmanın, Türkiye’nin    aydınlık 
geleceği olan çocuklarımızı 
yetiştirecek değerli öğretmenlerimizle 
ve  ülkemizin geleceği çocuklarımızla 
birlikte olmanın farklı  heyecanı ve 
gururu içinde hepinize hoş geldiniz 
der, sizlere saygı ve şükranlarımı arz 
ederim.

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın : 1692248

DUYURU
ÇED Sürecine 

Halkın Katılımı Toplantısı
Eti Krom A.Ş. tarafından Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Yayla Mahallesi Mevkiinde 
“S.200807209 Numaralı Krom Ocağı Yeraltı İşletmeciliği” projesinin yapılması 
planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliğinin 9.Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faali-
yetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı 

Toplantısı” yapılacaktır. 
Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri    : Köy Kahvesi
Toplantı Yerinin Adresi : Yayla Mahallesi-
                                               Köyceğiz/Muğla

Toplantı Tarihi    : 29.09.2022
Toplantı Saati    : 10:00

Proje Sahibi    : Eti Krom A.Ş.
Tel        : (0 424) 627 80 04 
Faks       : (0 424) 627 84 33

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: Nazka Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti
Tel        : (0 312) 284 44 55
Faks       : (0 312) 285 00 35

    Tüm okul öncesi öğrencilerimiz 
ile 1.sınıf öğrencilerini okula 
uyum ve alıştırma eğitimine alma 
uygulamasını Bakanlığımızın emirleri 
doğrultusunda ülkemizin her yerinde 

olduğu gibi 05-09  Eylül 2022 
tarihleri arasında ilçemizde 

de gerçekleştirdik. 12 
Eylül 2022 okullarımızın 

açılış tarihi olmakla 
birlikte aynı zamanda 
ilköğretim haftasının 

da başlangıcıdır. 
Bugün burada, ilçemiz 

genelinde 48 okulu-
muzda  Temel eğitimde 

400 birinci sınıf olmak 
üzere 4250,ortaöğretimde 

2425 toplam 6676 öğrenci  
,640 öğretmen ve yönetici ile 

eğitim-öğretim açılışını yapmak 
ve ilköğretim haftasını da kut-

lamak amacıyla birlikteyiz.
 Sevgili Öğrencilerim; Yaklaşık 
180 işgünü sürecek olan 2022-
2023 öğretim yılına başlamanın, 
okullarınıza ve öğretmenlerinize 
kavuşmanın heyecanını ve 
mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. 
Bu koskoca yapıların, binaların, 
bahçelerin ve diğerlerinin siz olmadan 
bir anlam taşımadığını bilmenizi 
isterim.
Yarınlarımızı güvenle teslim 
edeceğimiz siz sevgili çocuklarımızı 
şuandan itibaren okullarımızda anne-
baba şefkatindeki öğretmenleriniz, 
kontrolleri yapılmış akıllı tahtalar, 
paketlenmiş ve dağıtılmaya hazır 
durumda ücretsiz ders kitaplarınız, 
temizliği ve hazırlığı yapılmış 
okullarınız bekliyor.
Bugün, okula yeni başlayan 
yavrularımızın ve ailelerinin hayatında 
çok önemli bir dönüm noktasıdır. 
Bu anın heyecanını ve mutluluğunu 
doya doya yaşamanızı, uzun soluklu 
bir süreç olan eğitim hayatında her 
birinizin ayrı ayrı başarılı olmanızı 
gönülden istiyor, bunun için de elim-
izden gelenin fazlasını yapacağımızı 
bilmenizi isterim. 

Başöğretmen Atatürk’ün ; “Yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır” diye hitap ettiği değerli 
Yönetici ve Öğretmenlerimiz;
Öğretimin asli ve vazgeçilmez unsuru 
olan sizler de yaz tatilinin ardından çok 
sevdiğinize inandığım mesleğinizi icra 
etmek üzere esas yuvalarınıza yeniden 
döndünüz.
Bu öğretim yılında da ilk günden 
başlayarak işimizi severek ve isteyerek, 
performansımızı sürekli yüksek tutarak 
yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
Öğretmenlerimiz bugüne ka-
dar, öğrencilerimiz için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmadılar ve asla da 
kaçınmamaktadırlar. Daima yüzümüz 
geleceğe dönük olmak durumunda. 
Öğrencilerimize sorgulama fırsatı ver-
meli, rehberlik ederek öğrencilerimizin 
yaşamlarını güzelleştirmeliyiz. Tüm 
öğretmen ve idarecilerimizin bu konuda 
heyecanla çalışacaklarından asla şüphem 
yoktur. Bizlere emanet ettiğiniz en 
değerli varlığınızın, ağır sorumluluğunu 
omuzlarımızda, yüreğimizde hissedi-
yoruz. Sizlerle birlikte sürekli iletişim 
içerisinde yarınlarımızı güvenle emanet 
edeceğimiz çocuklarınızı, Türk Milli 
Eğitiminin amaçları doğrultusunda en 
iyi biçimde yetiştireceğimizden emin 

olunuz. Minik yüreklerin coşku dolu 
ritmiyle kutladığımız bu güzel günün, 
gelecekte daha mutlu, huzurlu ve 
başarı dolu nice yılların da müjdecisi 
olacağından eminiz.
     Bu duygu ve düşüncelerimle 
konuşmama son verirken 2022-2023 
eğitim öğretim yılının ülkemize, 
ilimize, ilçemize, öğretmen ve 
öğrencilerimiz ile çok kıymetli veliler-
imize hayırlı- uğurlu olmasını diliyor, 

saygılarımı sunuyorum.” diyerek 
duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
     Ardından sırasıyla; şiirler, koro ve 
dans gösterisi, bayrak teslimi ve sınıf 
ziyaretleri ile son buldu. Milli Eğitim 
Müdürü  KARAHAN  törende emeği 
geçen Toparlar İlkokulu ve Toparlar 
Ortaokulu yönetici, öğretmen ve 
öğrencilerine teşekkür etti.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Yangı Mahalles-
inde üretilen Karpuz’un tadı 
diğerlerinden on kat daha 
lezzetlidir diyen üretici Yalçın 
İlhan; “Ben babamdan kalma 25 
yıllık çiftçiyim. İlamba mevkiinde 
üretilen karpuzlarımız ve börül-
celerimiz on numaradır. Bilen 
Köyceğizliler bizim tezgahımıza 
koşuyor” dedi.
Yaz aylarının değişmez tadı 
ve lezzetiyle her kesimden 
vatandaşın sofralarından eksik 
etmediği karpuzun en kalitelisi 

İlamba mevkiinde yetiştiğini iddia 
eden çiftçi kardeşimiz Yalçın 
İlhan, “Bizim karpuzun diğer 
yörelerde üretilenlerden farklı 
olduğunu, ayıran özelliği ise daha 
tatlı olmasıdır. Bizim bölgemizin 
toprağı iyi, o yüzden karpuzu 
tatlı oluyor, biz toprağımızı iyi 
bildiğimiz için dikim ve diğer 
çalışmalarımızı ona göre 
ayarlıyoruz” diye konuştu. Çiftçi 
Yalçın İlhan, Köyceğiz pazarına 
girişte ve pazaryerinde satış 
yaptıklarını kaydetti. 

İLAMBA 
KARPUZU 
YALÇIN’DA
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TOPTAN VE PERAK-
ENDE ÇEŞİTLERİ 
İLE HALKIMIZIN 
HİZMETİNDEDİR.

KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın : 1691528

İ L A N
MENTEŞE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

           Muğla Ticaret Borsası Meclis Üye seçimleri 01 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri 
arasında gizli oy açık tasnif  esaslarına göre Karamehmet Mahallesi 1. Sokak No:40/1 adresinde bulunan 
Ticaret Borsası Oda hizmet binasında yapılacaktır.
           
            Bu nedenle;

            1- Seçme ve Seçilme hakkına sahip 6 Sayfa, 87 kişiden ibaret üyeler listesi Muğla Ticaret Borsası ilan 
panosunda, 14 Eylül 2022 Çarşamba, 15 Eylül 2022 Perşembe, 16 Eylül 2022 Cuma  ( üç tam iş günü )  günü 
sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında askıya çıkartılarak üyelerin incelemelerine sunulmuştur.
           
            2- Askı süresince, sayın üyelerin listeleri tetkik ederek, listelerde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık 
bulunmaları halinde dayanaklarıyla birlikte Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edebileceklerdir.
            İlgililere İLAN Olunur.
                                                          
                                                                                                            Duygu DİLEK
                                                                                             Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanı

OKULLAR AÇILDI
ERTUĞRUL BAYLAN
     12.09.2022 Pazartesi itibariyle okullarımız açıldı, etrafa neşe saçıldı. Zil 
sesiyle oluşan cıvıltılar yaşamın belirtisiydi sanki.
     Çocuklarda okul özlemi, öğretmenlerde heyecan, velilerde artan ihtiyaçlar 
karşısındaki sıkıntı, bildik manzaralar oluştururken çocukların eğitimi konu-
sundaki hassasiyetler;

ÇOCUK YAŞADIĞINI ÖĞRENİR
Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise, kınama ve ayıplanmayı öğrenir
Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise, sıkılıp utanmayı öğrenir
Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüş ise, kendini suçlamayı öğrenir
Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmiş ise, sabırlı olmayı öğrenir
Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise, kendine güven duymayı öğrenir
Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise, takdir etmeyi öğrenir
Eğer bir çocuk hakkına saygı görülerek büyütülmüş ise, adil olmayı öğrenir
Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise, inanç ve saygınlığı öğrenir
Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise, kendini sevmeyi öğrenir
Eğer bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüş ise, Dünya’da mutlu 
olmayı öğrenir.
    “ Kısaca biz ne isek çocuk o olur” Biz yeter ki kendimizin ne olduğunu bilelim. 
“biz böyle gördük bunu bilirim” den çok doğrusunu öğrenip uygulayalım anlayışı 

benimsenmelidir.
Ben artık sınıfta değilim, ne de kara tahtanın başında,
Toprak kokan, kaynak sular gibi duru çocuklardan uzak
Ama biliyorum ki, bir yaşam tarlası olarak bildiğim sınıfta
İnsanlığımız yeşerir kucak kucak, fidan fidan,  başak başak
Uygarlığa veriyoruz kulaklarımızı, bilimin ışığına dalıyoruz
Sevgi sevgi açıyoruz aydınlığa, dudaklarda yaşamın türküsü
Dağ ırmakları gibi coşarak çağlıyoruz, iz bırakarak sonsuza. 
Dağıtarak önümüzdeki sisi, karanlığa inat önemsiyoruz bu işi
Duysun sesimizi yeryüzü, öpüyorum anlından Eylül güneşi.

Köyceğiz’de ilk defe 
bozayı görüldü
Köyceğiz ilçesinde nesli tükenmekte olan 
bozayı video kapan sayesinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge 
Müdürlüğünün Muğla ili Köyceğiz ilçesi Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahasında foto kapan ve video kapanlarla 
izleme çalışmaları kapsamında bozayı (Ursus arctos) 
görüntülendi.
Görüntü, Köyceğiz bölgesinde bozayıya ait ilk video 
olarak kayda geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge 
tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Açıklamada bulunuldu

“Muğla 
Köyceğiz 
yaban 
hayatı 
geliştirme 
sahası 
Türkiye 

dağılımının en güney ve sıcak dağılımlarından birini oluşturması ve 
düşük rakımlı kızılçam ormanlarında yayılış göstermesi açısından çok 
önemli bir konumdadır. Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet YHGS 
ile birlikte bozayının yaşadığı iki alandan biridir. Bölge yıl boyu su 
kaynağı bulundurması, çok sayıda yabani yemiş ve meyveler, küçük 
ve büyük birçok memeliler varlığıyla Bozayı yaşamı için uygun bir 
habitat oluşturmaktadır.” denildi.
Soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler listesinde
Bozayıların Kara Avcılığı Kanunu, CITES Sözleşmesi, IUCN 
tarafından korunan türler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, 
“Bozayı Dünya Doğayı Koruma Birliği -IUCN listesinde VU katego-
risinde olup, vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler 
listesinde, CITES Sözleşmesinde EK-II listesinde yer almaktadır. 

Bozayı, karakulak, kurt ve yaban keçisi başta olmak üzere zengin bir 
faunaya ev sahipliği yapan Köyceğiz ilçesinde türlerin popülasyon 
izlenmesi ve buna bağlı olarak da koruma faaliyetleri Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yoğun olarak sürdürülmek-
tedir.” denildi.   (Haber merkezi)
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Coante’den, Muğla’da istihdama katkı

Muğla’nın başarılı firmalarından Coante, 
kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye 
piyasasında benzersiz tasarımlar ile pi-
yasaya yön vermekte ve Muğla bölgesine 
yaptığı yatırımlarına devam etmekte-
dir. 2023 yılı içerisinde gerçekleşmesini 
planladığı 3. üretim hattı yatırımı ile üretim 
kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkarmayı 
hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını 
sürdüren Coante, Muğla çevresinden açık iş 
pozisyonları için yeni alımlar başlattı.
Web sitesi: https://coante.com/

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ YELDA EROL GÖKCAN: 

YILSONUNDA TAMAMLANIYOR...

YANGI DERESİ 
ISLAH PROJESİ

Milletvekili Gökcan:  “Toplam proje 
maliyeti 51.100.000 TL olan yatırım için 
bu güne kadar 33.200.000 TL tutarında 
ödenek kullanıldı.”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, beraberinde Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak,  Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK 
Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan ve teşkilat 
mensupları ile  “Köyceğiz Yangı Deresi 
Islah Projesi” alanında incelemelerde bu-

lundu. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, “Her aşamasını yakından takip 
ettiğimiz ve ödenek çıkarttığımız Yangı 
Deresi Islah Projesi tamamlandığında, 
Yangı Mahallesi yerleşim yerleri ve 
700 dekar tarım arazisi taşkınlardan 
korunacaktır” dedi. Bugün itibariyle 
yüzde 66 gerçekleşme sağlanan Yangı 
Deresi Islah Projesi’nin yılsonuna kadar 
tamamlanacağını açıklayan Milletvekili Gök-
can şu bilgileri verdi.

Yangı Deresi güzergahında;
*1.840 metre kargir duvarlı kanalı, taban 
kaplama betonu ve duvar üzeri ferforce 
korkuluk imalatı yapılması işleri,
*3 adet 2 gözlü menfez imalatı yapılması 
işleri,
*3 adet Tersip bendi ( Yangı, Akçay ve 
Sinek deresi ) imalatı yapılması işleri,
Yukarı Havzadan gelecek rusubatı tutmak 
İçin 3 adet Tersip bendi,
Yol geçişleri için 3 adet menfez,

1840 m uzunluğunda derenin Islahı. Ke-
narlar duvar ve üstü korkuluk, taban beton 
kaplama yapılacaktır.
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan; Projeye 
destekleri için başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişci ve DSİ Yö-
neticilerine teşekkür ederek, Bölgemize 
ve Köyceğiz’imize şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun dileklerinde bulundu.
**Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZ’E ATANAN AİLE HEKİMİ 
ÖZOĞLU HASTA KABULÜNE BAŞLADI
Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde her geçen gün doktor açığı 
kapanıyor. Geçtiğimiz gün ilçemize atanan Aile Hekimi Uzmanı 
Dr. Büşra Özoğlu görevine başladı.
Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman 
Kül, “Aile Hekimi Uzman Dr. Büşra Özoğlu’nun göreve 
başlamasıyla doktor kadromuzu daha da güçlendirdik. 
“Vatandaşlarımız, Aile Hekimi Uzmanımız Uzm. Dr. Büşra 
Özoğlu için hastanemize başvurarak, MHRS uygulaması 
ve ALO 182’den randevu alarak muayene olabilirler” dedi. 
Kül sözlerini şöyle sürdürdü; Hastanemizde yeni göreve 
başlayan doktorumuza başarılar diliyorum.Köyceğiz Devlet 
Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, Hastane Müdürü 
Erdem Şahin ve Hastane Müdür Yardımcısı Özlem Karabulut 
Palancıoğlu, Dr. Büşra Özoğlu’na çiçek takdim ederek, yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.
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KULA PERİ BACALARI/KULADOKYA
Değerli okuyucular, KULA PERİBACALARI yazımıza geçen hafta 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Bir başka levhada şu bilgiler yer alıyor: “Aslında Peribacaları 
günümüzde bile oluşmakta. Her yağmurda ve rüzgârda yeni yeni bebek 
Peribacaları oluşmakta, çok yaşlı olanlarsa bir yandan kaybolup gitmek-

tedir. Peribacalarının yaşlarının 10 bin ile 30 bin yıl arasında değiştiğini, 
yüksekliklerinin ise 30-40 metreye kadar çıktığını biliyor muydunuz? 
Peki, bu Peribacalarının çok nadir görülen oluşumlar olduğunu ve insan-
lar tarafından koruma altına alındığını biliyor muydunuz?”
KULA PERİBACALARI TABİAT ANITI: “Peribacaları nispeten yumuşak 
kayaçlar ile bunları örten erozyona dayanıklı sert kayaçlardan oluşur. 
Tipik bir Peribacası iki kısımdan oluşur: Peribacalarının nispeten 
yumuşak kayalardan oluşan aşağı kısmına “gövde” gövdesinin üzer-
inde duran, gövdeyi erozyona karşı koruyan, erozyona dayanıklı sert 
kayalardan oluşan üst kesime ise “ takke” adı verilir. Peribacalarının Tür-
kiye’ de genellikle tortul kayalar ile volkanik formasyonlar(biçimlenme) 

içerisinde rastlanır. Türkiye’de en bilinen örnekleri Kapadokya ve Kula’ 
da yer almaktadır. Peribacaları, genellikle çamur taşı, çimentosu zayıf 
kum ve tüf gibi nispeten yumuşak kalın tabakalar ile onlar üzerinde 
bulunan iyi çimentolanmış kumtaşı, kireçtaşı ve bazalt gibi nispeten sert 
kayaların görüldüğü alanlarda oluşur. Yüzeyde bulunan sert kayalardan 
oluşan tabaka daha aşağıda yer alan yumuşak katmanları su erozyo-
nuna karşı korur. Zamanla yüzeyde bulunan sert tabakada meydana 
gelen çatlaklar boyunca aşağıya süzülen su, bir yandan çatlakları 
genişletirken öbür yandan da yumuşak tabakaları hızla erozyona maruz 
bırakır. Zamanla erozyonun ilerlemesi ile çatlakların bulunduğu alanlar 
hızla genişler ve Peribacası adı verilen şekiller oluşur. Peribacalarının 
arasındaki mesafe ve Peribacalarının büyüklüğü doğrudan doğruya çat-
lak sistemleri ve bunların yüzeydeki sert tabaka üzerindeki yoğunluğuyla 
ilişkilidir. Yüzeydeki sert katmandan kopan kaya parçaları aşağıdaki 
yumuşak katmanları erozyona karşı korumakta, kaya parçalarının 
şekil ve boyutları Peribacasının şekli ve boyutları üzerinde belirleyici 
olmaktadır.
 Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkında Peribacaları yağmur 
damlası erozyonu ve yumuşak tabaka içerisinde gelişen tünel/

borulanmanın (piping) ortak 
etkisine bağlı olarak oluşmuştur. 
Peribacalarının takke kesim-
leri çimentolanmış geçirimli 
kumtaşı veya bazalt bloklardan 
oluşmaktadır. Peribacalarının 
gövde kısımları ise Miyosen yaşlı, 
az pekişmiş, kumlu, killi gölsel 
depolar(Ahmetler formasyonu) 
oluşturmaktadır. Açık yeşil renkli Ah-
metler formasyonu, yağmur damlası 
ve yüzey erozyonuna karşı oldukça 
hassastır. Yağmur damlalarının 
yüzey üzerine doğrudan etkileri 
kabuk oluşumuna neden olarak 
yüzeysel akışa neden olur. Bu akış 
çatlaklar boyunca derin, dar erozyon 
yarıntısının oluşmasına neden olur. “

TABİAT ANITININ GENEL COĞRAFİ 
ÖZELLİKLERİ:

 “Kula Peribacaları Tabiat Anıtının 
görülebilecek jeolojik birimleri, 
Ahmetler formasyonu ve Burgaz 
Volkanitleri oluşturur. Ahmetler 
formasyonu, günümüzden yaklaşık6 
ile 4 milyon yıl önce oluşmuş; açık 
sarı, açık yeşil renkli genellikle 
çimentolanmamış ya da çok az 
çimentolanmış akarsuların taşıdıkları 
kırıntılı çökeller(kumtaşı, silttaşı, 
kiltaşı, marn)ile konglomera, kireçtaşı 
ve tüflerden oluşur. Tabiat anıtının 
bulunduğu alanda Ahmetler formasy-
onunun üzerine Kula volkanizmasının 
ilk evresini oluşturan (Burgaz vol-
kanitleri) bazaltlar gelir. Bu bazaltlar, 
günümüzden yaklaşık 1.7 milyon yıl 
önce oluşmuştur. Peribacaları genel-
likle sel sularının gevşek depoları 
yarması ile oluşan (Gully erozyonu) 
kırgı bayır topoğrafyasında yer yer 
bulunan dayanımla tabakalara bağlı 
oluşur. Tabiat Anıtı çevresindeki 
Peribacaları, Ahmetler formasyonu 
içerisinde gelişmiştir. Peribacalarının 
takke kısımları genellikle Ahmetler 
formasyonu içerisindeki kon-
glomera ile kumtaşları ile nadiren 
bazaltlardan oluşurken; gövde 
kısımları ise Ahmetler formasyo-
nunun çimentolanmamış gevşek 
kısımlarından oluşur. Peribacaları 
Ahmetler Formasyonunda bulunan 
çatlakların içerisine kanalize olan 
yağmur ve sel sularının çatlakları 
hızla genişletmesi ve derinleştirmesi 
ile arada kalan çatlaksız kısımların 
aşınımından kurtulması sonunda oluşur. Peribacaları bazen Ahmetler formasyonunu içerisindeki kırıntılı 
kısımlar içerisinde dikey yönde gerçekleşen dikey yönlü su hareketlerine bağlı oluşan boruların (piping) 
genişlemesi ile de oluşabilir. Tabiat Anıtı ve yakın çevresi yeryüzü şekilleri açısından plato özelliğindedir. 
Sahada Akdeniz ikliminin kısmen değişmiş olan karasal Akdeniz iklimi görülür. Hâkim bitki örtüsü, tahribe 
uğradığı için bireyler halinde görülen kızılçamlar ile alanda yaygın gözlenen makiler oluşturur. Makiler içer-
isinde meşe, sumak, melengiç geniş yer tutar. Sahada görülen diğer önemli türleri ahlat, erik, zakkum, alıç 
ve funda gibi türler oluşturur. Sahada kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları ile kahverengi orman toprakları 
görülür.    KUMTAŞI: Kum tanelerinin doğal bir çimento maddesi yardımıyla birbirine yapışması sonucu oluşan 
fiziksel tortul bir taştır. BAZALT: Volkanik kaya kütlelerinden oluşan siyah renkli ve sert kayaç taşıdır. Diğer 
taşlara göre daha sert bir yapıya sahiptir.” NOT: Başlıktaki ‘KULADOKYA’ Tur şirketlerinin adlandırmasıdır. 
Gerçekte böyle bir adlandırma yoktur.
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Köyceğizliler, serinlemek için Yaylaya çıkıyor

Sıcak havadan bunalan 
Köyceğizliler, İlçemize göre 
hava sıcaklığının daha düşük 
olduğu Topuklu, Gökçeova, 
Karanfilli ve Ağla’ya gidiyor. 
Köyceğiz çevre yazarı Aynur 
– Nail Duman; Köyceğizlilerin 
ve ilçemize gelen yerli ve 

yabancı vatandaşların yüksek 
kesimleri hem görmek hem de 
yaşamak amacıyla yoğun ilgi 
gösterdiğini belirtti. Köyceğiz 
merkezde hava sıcaklığı çok 
yüksek... Sıcaktan buna-
lan vatandaşlarımız, yaylaya 
çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 

yapılan Beyağaç Yağlı Peh-
livan Güreşlerinde gittiğimiz 
Topuklu yaylasında araçlarıyla 
gelenlerin konakladığını 
gördük. 1660 metre rakımda 
gündüz 18 derece, gece de 13 
dereceye kadar düşen hava 
sıcaklığından etkilenmemek 

elde değil, tüm vatandaşlarımızı 
yaylaların güzelliklerinden 
faydalanmalarını diliyoruz. 
Topuklu’da ilgimizi çeken 
durumda şöyle: araçların gece 
kalması 20 Tl., vatandaşın 
kişi başı gecelemesi 10 Tl., 
bungalovda kalması 40 Tl. dir. 

Akşam saat 20.00’dan sonra 
ateş yakılması yasak, yazın 
son sıcaklarını yaşadığımız 
bu günlerde yaylaları tavsiye 
ediyoruz.” dedi.  
**Erol Dolu

Köyceğiz İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı eki-
pleri 2022-2023 
Eğitim Öğretim 
yılının başlamasıyla 
birlikte, öğrencilerin 
daha güvenli bir 
şekilde okullarına 
ulaşmalarını 
sağlamak amacıyla 
okul servis 
araçlarına yönelik 
gerçekleştirilen 
denetimlerini 
yoğunlaştırdı.
2022-2023 eğitim 
öğretim yılının huzur 
ve güven içerisinde 
sürdürülebilm-
esi amacıyla okul 
servisleri Köyceğiz 
İlçe Jandarmasına 
bağlı trafik ekiplerince  denetlen-
di. Trafik timleri, okul servis 
araçlarının, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile 
Okul Servis Araçları Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olup olmadığı 
kontrol etti. Ekipler, durdurulan 
servis araçlarında çalışma ve 

Jandarma Köyceğiz’de Okul Servis Araçlarının 
denetimlerinin eğitim öğretim sezonu boyunca 

süreceğini bildirdi.

güzergah izin belgesi, koltuk sayısından fazla öğrenci alınıp alınmadığı 
ile emniyet kemeri kontrolleri ve sürücü belgesi denetimleri yaptılar. 
Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık 
oluşması amacıyla öğrenciler ve sürücülere bilgilendirmede bulundular. 
Okullarda öğrencileri ziyaret eden  ekipler, öğrencilere servis araçlarına 
binme ve inme, araç içerisinde emniyet kemeri kullanma ile yaya ve 
okul geçitlerinin kullanımı konularında bilgiler verdi. Köyceğiz Jandarma 
Komutanlığı, “Servis denetimlerinin eğitim-öğretim süreci boyunca de-
vam edeceğini bildirdiler.      *Erol Dolu

Köyceğiz’de Okul Servisleri Denetleniyor

HAMİTKÖY’DE FECİ KAZA
ARAÇ KANALA UÇTU 1 ÖLÜ
Köyceğiz Hamitköy Mahallesi Merkezde bulunan Drenaj kanalına 
düşen otomobildeki iki kişiden biri kurtulurken, sürücü hayatını kay-
betti.
     Edinilen bilgiye göre, Salı günü gece saat 22,45 sularında 
Hamitköy-Ekincik yolundan sola sapılan Drenaj kanalından merkeze 
doğru seyir halinde olan Salih Keleş (48) idaresindeki 48 HN 773 
plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kanala düştü. Su dolu kanalda ters dönen otomobilin içinde 
bulunan Kerim Acar (27) kanaldan kendi imkanları ile dışarı çıkarken, 
yanındaki sürücü Salih Keleş çıkamadı. Çevrede bulunanlar ile Ker-
im Acar’ın 112’ye ihbarı üzerine olay yerine sevkedilen Jandarma ve 
sağlık görevlileri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda sürücü 
araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen sürçünün cenazesi 
olay yeri incelemesi sonucunda Muğla Adli Tıp’a gönderildi. Olayla 
ilgili soruşturma sürdürülüyor. Salih Keleş’in cenazesi Çarşamba 
günü öğle namazına müteakip Hamitköy camiinde kılınan cenaze 
namazından sonra 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
Hamitköy’de 
vatandaşlar  
Merhum Salih 
Keleş’in babası 
1947 doğumlu 
Kadir Keleş’in 53 
yaşında iken 2000 
yılı Ekim ayında 
Döğüşbelen’de 
bulunan petrol’ün 
önünde kazada 
öldüğünü bildirdiler. 
Baba oğulun 
kaderleri aynıymış 
Allah rahmet eylesin 
dediler.   
*Adnan Tüfekçi
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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


