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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

DELİL YOKSA CEZA 
DA KESİLEMEZ!
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6’da

DİZ EKLEMİ

2’de

Tedavisinin ardından 
UYDUDAN IZLENECEK
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) 
tedavisi tamamlanan genç Yeşil Deniz Kaplumbağası, 16 Haziran Çarşamba “Dünya Deniz 
Kaplumbağası Günü” dolayısıyla doğaya bırakılacak.

DEKAMER son 
yıllarda bu konudaki 
bilgi birikimini 
artırmak için giderek 
artan sayıda deniz 
kaplumbağasını izliyor. 
Bunlardan biri 2019 
yılında izlenmeye 
başlanan caretta 
caretta ‘Tuba’ idi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yaptırılan 
izleme ve koruma 
çalışmaları sırasında 

kumsalda tespit 
edilen iribaş deniz 
kaplumbağası ‘Tuba’, 
yaklaşık iki aylık 
tedavisinin ardından 
uydu izleme cihazıyla 
takip edilmeye 
başlandı ve o günden 
bu yana kamuoyu 
tarafından ilgiyle 
takip edildi. Şimdiye 
kadar yaklaşık dört 
buçuk milyon kişinin 
izlediği yolculuğu 
boyunca ‘Tuba’ 10 bin 
kilometrenin üzerinde 
yol kat etti. -5

Özel bireyler antik kenti gezdi
Coşku Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon 
Merkezince “Minik 
Arkeologlar” projesi 
kapsamında Karya 
dönemine ait antik 
yerleşim yeri Knidos 

Antik Kenti’ne gezi 
düzenlendi. Gezide 
simülatif kazı 
çalışmalarına katılma 
fırsatı bulan 
öğrenciler kaliteli zaman 
geçirdi. -3

Yol çalışmaları devam ediyor
Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından ilçe 
genelinde yol bakım, 

onarım, kilit parke taşı 
döşeme ve düzenleme 
çalışmaları devam 
ediyor. -3

Mesire alanı projesi tamamlandı
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, “Dalaman 
Günlük Mesire 
Alanı” projesinin 
tamamlandığını duyurdu. 
Altıntaş Mahallesinde 
planlanan mesire alanı 
inşaatına başlanacağını 

aktaran Karakuş, 
“Dalaman Günlük 
Mesire Alanı” içinde 
kafe, kır lokantası, çocuk 
oyun alanları ve yürüyüş 
yollarının bulunduğunu 
ve 2022 Ocak ayında 
tamamlanacağını 
söyledi. -3

Sıcaklar ile müsilaj tehlikesi büyüyecek  
Marmara’da ortaya çıkıp Ege’ye doğru yayılan deniz salyasının 
sıcaklık arttıkça tehlikeli boyutlara ulaşabileceği açıklandı

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ve 
Uzaktan Algılama 
Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Ceyhun Özçelik, 
Marmara Denizi’ni 
tehdit eden deniz 
salyasının (Müsilaj) 
önlem alınmaması 

durumunda sıcakların 
artması ile daha da 
tehlikeli boyutlara 
ulaşabileceğini açıkladı. 
Denizlerde görülen 
besin fazlalığının 
önemli çevresel 
zararlara yol açtığını 
belirten Özçelik, “Kent, 
tarım ve endüstriyel 

alanlardan akarsulara ve 
yüzeysel taşınım sonucu 
denizlerimize ulaşan 
söz konusu besinler, 
başlıca güneş ışığı ve 
karbondioksit olmak 
üzere çeşitli çevresel 
etkenlere bağlı olarak 
mikroorganizmaların 
üremesine yol açıyor.” -4

Köyceğiz’de 
traktör kazası: 
1 ölü, 1 yaralı

Köyceğiz’de traktörün 
devrilmesi sonucu 1 kişi 
öldü, 1 kişi yaralandı. -2

Ağzına olta iğnesi 
takılan caretta 

caretta tedavisinin 
ardından denize 

bırakıldı
Yumurtalarını bırakması 
için en kısa zamanda 
doğal yaşam alanına 
dönmesi gereken dişi 
kaplumbağa denize 
bırakıldı. -5
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Pika sendromu; en az 
1 ay boyunca besleyici 
değeri olmayan(toprak 
,kağıt, buz, saç, kül..)
maddelerin devamlı 
ve ısrarcı bir şekilde 
yenilmesidir.
Halk arasında daha çok 
toprak yeme alışkanlığı 
olarak bilinir. Çocuk-
larda daha sık olmak 
üzere tüm toplum ve yaş 
gruplarında görülebilir.
DSM-5 TANI KRİTER-
LERİ

•En az 1 ay süreyle, 
sürekli olarak, besleyici 
değeri olmayan, besin 
olmayan maddeleri 
yeme
•Besleyici değeri ol-
mayan, besin olmayan 
maddeleri yeme tutumu, 
kişinin gelişimsel düzeyi 
ile uyumlu değildir.
•Bu yeme davranışı, 
kültürel dayanağı olan 
ya da toplumsal olarak 
kabul edilebilecek bir 
uygulama değildir.

•Bu yeme davranışı, 
başka bir ruhsal bozuk-
luk bağlamında ortaya 
çıkıyorsa(örn. entelek-
tüel yeti-yitimi, otizm 
açılımı kapsamında 
bozukluk, şizofreni) 
,ayrıca klinik değer-
lendirmeyi gerektirecek 
kadar ağırdır.
BELİRTİLERİ
•Kurşun zehirlenmesi
•Enfeksiyonlar
•Karın ağrısı
•Mide ve bağırsak so-
runları(kabızlık, ishal)
•Dışkıda kan görülme-
si(sürekli yiyecek ol-
mayan besinleri tüketme 
sonucu)
•Diş yaralanmaları

NEDENLERİ
Pika hastalığının nedeni 
tam olarak bilinmiyor. 
Çok nedenli olduğu 
düşünülmektedir. En 
yaygın nedeni demir, 
çinko eksikliğidir. Aynı 
zamanda psikolojik 
sorunlar da kişiyi yeme 
bozukluğuna itebilir. 
Özellikle şizofreni ve 
obsesif-kompulsif bozu-
kluğuna sahip kişilerde 
pika geliştirebilirler. 
Özellikle hamilelik 
döneminde kansızlık ile 
birlikte pika görülebil-
ir. Çocukların yetersiz 
beslenmesi sonucunda 
da görülebilir.
TEDAVİSİ

Öncelikle bu hastalığa 
neyin yol açtığını 
saptamak önemlidir. 
Çocuğun besin eksik-
liklerinin, psiko-sosyal 
ve nörolojik durumunun 
iyi değerlendirilmesi ge-
rekir. Özellikle mineral 
ve besin eksiklikleri için 
test yapılıp değerlendi-
rilir. Çoğu durumda 
yeme davranışlarına 
ilişkin sorunlar vitamin 
ve mineral eksikliği 
giderildiğinde ortadan 
kalkar. Eğer ortadan 
kalkmıyorsa davranış 
bozukluğuna yönelik 
çocuk psikoloji ser-
visinde değerlendirilir. 
Sağlıkla kalın.

YEME BOZUKLUKLARIN-
DAN:PİKA SENDROMU

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Diz eklemi,insan 
vücudunun ağırlığını 
taşıyarak hareketi-
ni sağlayan özel ve 
değerli bir eklemdir.
Dizin fonksiyonel-
liğini sağlayan 
en önemli yapılar 
bağlar,kaslar,meni-
sküsler,eklem kapsülü 
ve kartilajdır.
Bu yapılardan herhangi 
birinin fonksiyonunda 
bozulma söz konusu 
olduğunda,diz problem-
leri meydana gelir.
Diz problemleri genel-
likle ağrıya ve yürüme 
güçlüğüne yol açarak 
günlük yaşamı olumuz 
etkiler ve kişinin yaşam 
kalitesini düşürür.
Diz eklemi spor 
yaralanmalarında en sık 
yaralanan eklemlerden 
birisidir.Özellikle direkt 
darbeler,zorlayıcı hare-
ketler veya tekaralayan 
aşırı yüklenmeler bu 
eklemdeki güçlü anato-

mik yapıların zedelen-
mesine yol açabilir.Bu 
tip problemlerin doğru 
değerlendirilmesi,uygun 
fizyoterapi ve reha-
bilitasyon programına 
alınması,diz ekleminin 
günlük yaşam aktivi-
telerinde fonksiyonel 
bir şekilde kullanılması 
ve sporcuların başarılı 
ve güvenli bir şekilde 
spor yaşantılarını devam 
ettirebilmeleri açısından 
büyük önem taşımak-
tadır.Aynı zamanda diz 
eklemi yaralanmaları 
ayak bileği,kalça gibi 
diğer eklemleri de et-
kileyebildiği için,hasta-
ların semptomlarını çok 
geniş bir spekturumda 
ele almak,diz eklemine 
odaklanırken diğer 
eklemleride göz ardı et-
memek,rehabilitasyonun 
başarısı açısından 
önemlidir.
Sağlıklı günler 
dilerim.

Fizyoterapist Eda Akcabel

DİZ EKLEMİ

Zayi
Göcek Liman Başkanlığına kayıtlı ‘Dostlar’ 

isimli teknemin bağlama kütüğü ruhsatnamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Hamit Taka 
Tekne no: 1578943

Kaza, Pınar 
Mahallesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre; Hasan A., (15) 
yönetimindeki 48 K 
2569 plakalı traktör 
sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu yol kenarında 

bulunan araziye devrildi. 
İhbar üzerine olay 
yerine 112 acil sağlık ve 
jandarma ekipleri sevk 
edildi. 
Sağlık ekipleri, traktörde 
yolcu olarak bulunan 
Tezcan A.’nın, (10) 
hayatını kaybettiğini 

belirledi. 
Yaralı sürücü Hasan 
A., ilk müdahalesinin 
ardından Köyceğiz 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
- Cihat Cura

Köyceğiz’de traktör 
kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seydikemer’de 
serinlemek için çaya 
giren bir kişi boğularak 
hayatını kaybetti.  
Edinilen bilgiye göre, 
Karadere Mahallesi’nde 
sera yapımında çalışan 
İbrahim Kölemen (48) bir 
arkadaşıyla serinlemek 
için Özlen Çayı’na 
girdi. İhbar üzerine olay 
yerine sağlık, jandarma 

ve sahil güvenlik 
ekipleri sevk edildi. 
Dalgıçlar, yaptıkları 
çalışmayla Kölemen’in 
cesedini çaya girdiği 
yerden yaklaşık 10 
metre uzaklıkta buldu. 
Kölemen’in cesedi, 
kesin ölüm nedeninin 
belirlenebilmesi için 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi. - İHA

Seydikemer’de bir kişi çayda boğuldu  

Fethiye ilçesinde denizde 
aslan balığına basan 
kişi sahil güvenlik 
ekiplerince ambulansa 
ulaştırıldı.  
  Edinilen bilgiye göre, 
arkadaşlarıyla Göcek 
Mahallesi Tersane Adası 
açıklarında denize giren 
İsmet G. aslan balığına 
bastı. Olayın ardından 
İsmet G.’nin fenalaşması 

üzerine arkadaşları, 112 
Acil Çağrı Merkezi’nden 
yardım istedi. Göcek 
Sahil Güvenlik ekibince 
bota alınan İsmet G, 
Göcek’te iskelede 
bekleyen ambulansa 
ulaştırıldı. İsmet G, 
ambulansla Fethiye 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
- İHA

Aslan balığına bastı 
hastaneye kaldırıldı

Fethiye ilçesinde 
jandarma tarafından 
düzenlenen iki 
operasyonla, yasa dışı 
yollardan Yunanistan’a 
kaçmaya çalışan 112 
yabancı uyruklu kaçak 
göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, bir 
grup düzensiz göçmenin 
denizden yasa dışı 
yollardan Yunanistan’a 
kaçacağı bilgisi üzerine 
geniş çaplı çalışma 
başlattı. Ekiplerin 
yaptıkları teknik ve 
fiziki takibin ardından 
Göcek Mahallesi’nde 
durdurulan minibüsün 
içinden 43 Afganistan 
uyruklu kaçak göçmen 
yakalandı. Ekipler 
tarafından kamyon 
şoförü M.Ç. ile eşi E.Ç. 
gözaltına alındı.

“ORMANLIK 
ALAN İÇİNDE 

YAKALANDILAR”
 Jandarma ekipleri 
devriye atarken, Muğla-
Fethiye kara yolunun 
Günlüklü mevkiinde 
hareketlerinden 
şüphelendikleri 

kamyonet sürücüsü 
M.A.’yı durdurdu. 
M.A.’nın yapılan 
sorgusunda göçmen 
kaçakçılığı suçundan 
kaldığı cezaevinden 
izinli olarak çıkıp, geri 
gelmediği belirlenerek 
gözaltına alındı. 
Ekiplerin kamyonetin 
park halinde olduğu 
ormanlık alanda 
yaptıkları arama 
çalışmasında 65 
Afganistan, 2 Irak, 1 İran 
ve 1 Pakistan uyruklu 
göçmen yakalandı. 
Göçmenler işlemleri 
için Göcek Jandarma 
Karakol Komutanlığı’na 
götürüldü. Şüphelilerin 
ise jandarmadaki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edileceği 
öğrenildi. - İHA

112 kaçak göçmen yakalandı

Sarıgerme Mahallesi 
sınırları içerisinde 
bulunan Sarıgerme 
Çevre Eğitim Derneği 
tarafından işletilen 
SARÇED Plajı’nda 
vatandaşlarca yavru tilki 
bulundu. Yavru tilkinin 
tedavisinin yapılmasının 
ardından doğal 
yaşantısına bırakılacağı 
öğrenildi. SARÇED 
Başkanı Cengiz İlhan, 

iki tane gencin yavru 
tilkiyi bulduğunu 
belirterek, “Yavru ya 
görme engelli yada yeni 
doğmuş ve henüz tam 
anlamı ile göremiyordu. 
Arkadaşlarımız Ortaca 
Belediyesi Veterineri 
ile irtibat kurdu. Orada 
tedavisi ve bakımı 
yapıldıktan sonra tekrar 
sokağa bırakılacak” dedi.
- İHA

Sahilde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı  
Ortaca’da sahilde bitkin halde bulunan yavru tilki, veteriner tarafından 
ilk tedavisi yapıldıktan sonra, Milli Park ekiplerine teslim edildi. 

Köyceğiz ilçesi Yayla 
Mahallesi Gökovacık 
yolu üzerinde meydana 
gelen trafik kazasında 
bir kişi yaralandı. İhbar 
sonrası olay yerine 112 
ambulans, itfaiye ve 
jandarma ekipleri sevk 
edildi. Seyir halindeki 

10 D 7290 plakalı 
minibüsün yan yatması 
sonrası araç sürücüsü 
araç içinde sıkıştı. itfaiye 
ekipleri tarafından 
araç içinde sıkışan 
sürücü kurtarılarak 112 
ambulans ekiplerine 
teslim edildi. - İHA

Araç sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı  



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 107 Ada, 11 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Satışa konu 
parselin 1/4 hissesidir. Parsel üzerinde 9,00 x 10,00 m. ebadında 90 m2 2 katlı betonarme evin 54,00 
m2 lik 2 katlı kısmı kalmaktadır. Evin duvarları tuğla, üstü betonarme tabliye, dış kapı ve pencereler 
demir doğramadır. Ayrıca parsel üzerinde 46,00 m2 alana sahip olan tek katlı, duvarları yığma biriket 
ve sıvasız basit depo yapısı vardır.
Adresi    : Cumhuriyet Mah. Ayhan Sokak, Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 943,55 m2  
Satışa konu hisse : 1/4
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık bahçeli nizam 3 
kat konut alanı içinde kalmaktadır. İnşaat yüzdesi KAKS:0,30, TAKS:0,90’dır.
Kıymeti   : 248.112,50 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 13/07/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 11/08/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 107 Ada, 40 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Satışa konu 
parselin 1/4 hissesidir. Taşınmaz çevresinde 3 katlı ayrık nizamda konumlu meskenler vardır. Parsel 
üzerinde bir adet tek katlıeski taş ev ve iki katlı binanın 40,00 m2 lik kısmı kalmaktadır. Muğla - 
Fethiye Çevreyoluna 150 m mesafededir. Tamamlanmış altyapıya sahiptir. Taşınmaz üzerinde 63,00 
m2 alana oturan tek katlı kargir eski ev vardır. Evin duvarları yığma taş, üstü ahşap çatı ve kiremit 
örtülüdür. Yaklaşık 50 yaşlarındadır. Taşınmaz üzerinde iki katlı iki haneli meskenin 36,00 m2 lik kısmı 
kalmaktadır. Ev yığma betonarme yapı tarzında inşa edilmiş, duvarları düz sıva, üstü betonarme 
tabliye, çatı yok, kapı ve pencereleri demir doğramadır.
Adresi    : Cumhuriyet Mah. Ayhan Sokak, Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 2.170,79 m2    
Satışa konu hisse : 1/4
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık bahçeli nizam 3 
kat konut alanı içinde kalmaktadır. İnşaat yüzdesi KAKS:0,30, TAKS:0,90’dır.
Kıymeti   : 549.897,50 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : 107 ADA 151 PARSEL 107 ADA 40 PARSEL İLE ŞUYULUDUR
1. Satış Günü   : 13/07/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü   : 11/08/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/1678 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.09/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1390434Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından ilçe 
genelinde yol bakım, 
onarım ve düzenleme 
çalışmaları devam 
ediyor. Ekipler son 

olarak, Cumhuriyet 
Mahallesi Tirikler 
Sokak filler serimi ve 
reglaj çalışması, Ortaca 
TÜVTÜRK bina çevresi 
düzenleme çalışması, 
Yeşilyurt Mahallesi 

751 Sokak stabilize yol 
çalışmasını sürdürdü. 
Yol çalışmalarının iş 
planı kapsamında ilçe 
genelinde sürdürüleceği 
bildirildi. 
- Cihat Cura

Ortaca’da yol çalışmaları 
aralıksız devam ediyor

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, “Dalaman 
Günlük Mesire 
Alanı” projesinin 
tamamlandığını duyurdu.
Altıntaş Mahallesinde 
planlanan mesire alanı 
inşaatına başlanacağını 
aktaran Karakuş, 
“Dalaman Günlük 
Mesire Alanı” içinde 
kafe, kır lokantası, çocuk 
oyun alanları ve yürüyüş 

yollarının bulunduğunu 
ve 2022 Ocak ayında 
tamamlanacağını söyledi. 
Başkan Karakuş, 
“Dalaman Günlük 
Mesire alanı projemiz 
bitmiş olup çok yakında 
inşasına başlanacaktır. 
İçerisinde kafe, kır 
lokantası, çocuk oyun 
alanları ve yürüyüş 
yollarının olacağı 
bu projemizin ocak 
ayında tamamlanması 

planlanmaktadır” dedi.
Başkan Karakuş, 
projede emeği geçenlere 
teşekkürlerini sundu.
Karakuş, “Emeği geçen 
herkese ilçem adına 
teşekkür ediyorum. 
Günlüklü Mesire alanı 
İlçemize hayırlı olsun. 
Projeyi bilenlerle, mesire 
alanı tamamlandığında 
5 çayında buluşuyoruz” 
dedi.
- Mehmet Bozkır

“Dalaman Günlük Mesire 
Alanı” projesi tamamlandı

Coşku Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezince 
“Minik Arkeologlar” projesi 
kapsamında Karya dönemine 
ait antik yerleşim yeri 
Knidos Antik Kenti’ne gezi 
düzenlendi. Gezide simülatif 
kazı çalışmalarına katılma 
fırsatı bulan öğrenciler kaliteli 
zaman geçirdi. 
Coşku Özel Eğitim Kurumları 

Müdürü Eylem Tan, tarihi 
keşfeden çocukların 
öğrenmekten mutlu olduğunu 
vurguladı. Engelliler Haftası 
kapsamında hazırladıkları 
“Minik Arkeologlar” projesi 
kapsamında öğrencilerle gezi 
düzenlediklerini aktaran 
Tan; “Knidos Antik Kenti 
ören yerine düzenlediğimiz 
gezide, kazı alanında simülatif 

kazı çalışmalarına katılan 
öğrencilerimiz kaliteli 
zaman geçirdiler. Bu anlamlı 
etkinliğe katılarak vermiş 
oldukları desteklerden dolayı 
başta Datça Kaymakamı 
Mesut Çoban olmak üzere, 
Datça Knidos Antik Kenti 
kazı alanı sorumlusu Prof. 
Dr. Ertekin Doksanaltı ile 
ekibine, Muğla İl Jandarma 

Komutanı Tuğgeneral Yusuf 
Kenan Topçu, Muğla Kültür 
ve Turizm İl Müdürü Zekeriya 
Bingöl, Muğla İl Sağlık 
Müdürü İskender Gencer, 
Datça İlçe Jandarma Komutanı 
Necmettin Erdoğan ve Datça 
Cumhuriyet Savcısı Fatih 
Yurdakul’a şükranlarımızı 
sunuyoruz.” dedi.
- Cihat Cura

Özel bireyler antik kenti gezdi
Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri 
Datça’da Knidos Antik Kenti’ni gezdi. 
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Yaşım 65 e merdiven 
dayadı. Bu hafta ki 
yazım da yine siyasete 
değineceğim;
Şimdilerdeki siyasal 
söylemleri duydukça, 
çok da iyi ediyorum 
diye düşünüyorum.
Siyasetin cıvıdığına 
tanık olmak herkes gibi 
beni de üzüyor..
Oysa siyasetin, in-
sanları yönetmek gibi 
kutsal bir görev old-
uğunu hep söylemişim-
dir. Günümüzde 
öyle mi? Ne yazık ki 
günümüz siyasetinin 
ne yönetmek gibi bir 
kaygısı ne de kutsallığı 
kalmadığını herkes gibi 
ben de görüyorum.
Siyaset cıvıdı, hem de 
vıcık vıcık oldu.
Ve bu cıvık siyasetin 
girmediği yer kalmadı.
İbadethanelere girdi.
Bazı imamlar, minberde 
siyaset yapar oldu.
Üniversitelere girdi.
Liyakat kalmadı.
Adalet saraylarına girdi. 
Haklı – haksız, suçlu – 
suçsuz birbirine karıştı. 
Silahlı kuvvetlere girdi. 
Darmadağın etti.
Varsılı besledi, yoksu-
lun sofrasına bağdaş 
kurdu.  Asıl girmesi 
gereken yer olan Büyük 
Millet Meclisine bir 
türlü giremedi.
Yüce bildiğimiz me-
clise kavga girdi, küfür 
girdi, hakaret girdi, 
aşağılama girdi, yum-
ruk girdi, tekme girdi, 

yalan girdi.
Hayır arkadaş, 
yanılıyorsun, bu say-
dıkların girmedi diyenle 
tartışmaya hazırım.
Bunların tümü girdi 
ancak bir de giremey-
enler var;
Yüce meclisteki bu 
cıvıklığı gören kutsal 
bildiğimiz siyaset, 
bu mekana bir türlü 
giremedi.
Ayrıca nezaket, 
kibarlık, hoşgörü, 
saygı, sevgi empati 
giremedi.
Ve bunca cıvıklık 
yetmezmiş gibi, bir de 
organize suç örgütü 
lideri denen adam çıktı, 
her hafta yayınladığı 
videolarla, twitler le 
bunca olumsuzluğun 
üstüne tüy dikti.
Bir de şu organize suç 
örgütü lideri denen 
şahsın açıklamaları 
olmasa, gül gibi geçinip 
gideceğiz de adam bir 
türlü susmuyor. 
Her videosu, her 
twiti birilerinin canını 
sıkıyor. Ve bunca 
cıvıklık yetmezmiş 
gibi, , her hafta yayın-
ladığı videolarla, twitler 
le bunca olumsuzluğun 
üstüne tüy dikti.
Adamın açıklamaları, 
Karadeniz’de bulunan 
doğalgazın keyfini bile 
yaşatmadı bize.
Hep keyfimizi 
kaçırıyor. Hadi... 
Hayırlı Cumalar efen-
dim

Ersin Turan

Keyfimiz hepten kaçtı.

Dr. Veli Vural Uslu

Büyük Şirketler Doğru 
Oynamadığında

Piyasada en çok satan 
yazarlar listesinde, You-
Tube’da ya da televi-
zyonda en çok izlenenler 
listesinde en tepede 
bulunan insanların iki 
ortak özelliği var: Birin-
cisi, sizi büyük şirketlere 
karşı koruduklarını ve 
kimsenin söylemediği 
doğruları söylediklerini 
iddia ederler. İkincisi, 
bu komplo teorileri-
yle akıl almaz paralar 
kazanırlar. Köşeyi dönen 
gazeteci, doktor ve sözde 
araştırmacılara göre 
“büyük şirketlerin bizden 
sakladığı doğrular” 
yerkürenin düz olması, 
aşıların zararlı olması, 
yerçekiminin olmaması, 
Türk geni taşıyanların 
Koronavirüsün zarar-
larından muaf olması 
gibi saçmalıklardan 
öteye gitmez. Peki 
büyük şirketler gerçekten 
bilimsel olarak geçerli 
olmayan bir iddia ile pi-
yasaya ürün sürdüğünde 
ne olur, gelin bu hafta 

taptaze bir haber üzerin-
den inceleyelim.
 Alzheimer hastalığı-
na karşı kullanılması 
amacıyla Amerikalı ilaç 
devi Biogen ve Japon 
Eisai şirketinin ürettiği 
“aducanumab” (piyasaya 
sürülecek olan ismiyle 
Aduhelm) adlı ilaca 
ABD İlaç Dairesi (FDA) 
onay verdi. Yıllar süren 
araştırmalar sonucunda 
Alzheimer’a karşı henüz 
etkili bir ilaç geliştir-
ilemediği için bu onay 
pek çok insana umut 
oldu. Biogen şirketi-
nin hisseleri 2 günde 
%50’nin üstünde artarak 
48 saatte 100 yıllık Koç 
Holding’in tamamı kadar 
değer kazandı . Büyük 
şirket daha da devleşti. 
Henüz şirketin değeri ta-
van yapmadan ortalık toz 
duman oldu. Burunlara 
kötü kokular geliyordu.
Derler ya, bir iş nasıl 
başlarsa öyle gider, diye; 
tabir-i caizse aducanum-
ab’ın hikayesi de biraz 

böyle. 2016 yılında 
ilacın faz bir çalışması 
sonuçları açıklandığında 
hem bilim dünyası hem 
de Alzheimer hastaları 
ve yakınları için büyük 
ümit doğmuştu. Yıl-
lardan sonra ilk defa 
bir ilaç, hastalığa yol 
açan yapışkan tortuları 
temizleyip hafıza kaybını 
yavaşlatmıştı. Tam gaz 
üçüncü faz çalışmalarına 
devam eden Biogen, 
Mart 2019’daki açıkla-
mayla piyasayı salladı. 
Şirket, daha büyük 
ölçekte yaptığı üçüncü 
faz çalışmalarında, ilacın 
aslında yarar göster-
mediğini ve dolayısıyla 
çalışmaları durdur-
duğunu açıkladı. Şirketin 
borsadaki değeri düştü 
-toplam kaybı 30 milyar 
doları aştı-, yatırımcılar 
küstü, ama en kötüsü 
hastaların gene ümitleri 
tükendi. İşte tam bu 
anda, öykü yön değiştiri-
yor sevgili okuyucular. 
Aynı yılın Ekim ayında, 
sadece yedi ay sonra, 
şirket basın açıklaması 
yaptı, “Bir dakika, bizim 
elimizde daha başka 
veriler de vardı, ama on-
lara daha bakmamıştık. 

Onları da hesaplarımıza 
katarsak aslında ilaç 
hastalarda hafıza ger-
ilemesini yavaşlatıyor. 
Holleeeyyyy!” dedi ve 
üçüncü faz çalışma-
larına devam edeceğini 
açıkladı. Yeni verilerin 
bir anda nereden çık-
tığını merak eden tarafsız 
bilim insanlarının tek 
kaşları havaya kalktı.
 Ekim 2019’da çalışma-
larına devam eden 
Biogen, yaklaşık bir yıl 
sonra 100 milyon dolar 
harcayarak ilacın onayı 
için FDA’ya başvurdu. 
Pek çok üniversiteden 
bilim insanları, bu ilacın 
etkinliğini gösteren 
yeterli veri olmadığı için 
onay almasının kesin-
likle kabul edilebilir ol-
madığını belirten yazılar 
kaleme aldı, açıklamalar 
yaptı. Görünen o ki, 
açıklanan verilerde iki 
önemli problem var. 
İlk problem, ilacın, 
üçüncü faz çalışması 
kapsamında yürütülen 
iki birbirinden bağımsız 
hasta grubundaki etkis-
inin farklı olması.  İlk 
grupta Alzheimer’a bağlı 
olarak gelişen zihinsel 
yeti kaybında kısmen 

yavaşlama tespit edildi. 
İlaç almayanlarda 5 sene 
sonra görülen hafıza ger-
ilemesi, ilaç alanlarda 6 
senede görüldü. Bu ufak 
etki diğer hasta grubunda 
ise görülmüyordu. İkinci 
problem ise yavaşlayan 
zihinsel yeti kaybının 
görüldüğü yüksek 
doz grubunda ciddi 
sayılabilecek yan etkiler 
oluşuyordu. Bu durumda 
ilacın faz üç çalışmasını 
başarıyla geçtiğini söyle-
mek mümkün değildi. 
Durum böyleyken, şok 
edici karar FDA’dan bu 
haftanın başında geldi: 
Aducanumab’ın, Alzhei-
mer ilacı olarak kul-
lanımı onaylandı. Biogen 
şirketi ilacı kullanmak 
isteyenlerin bir yıllık 56 
bin doları gözden çıkar-
ması gerektiğini açıkladı.
 Aslında FDA’nın bilim 
kurulu, ilaca onay ver-
ilmemesi yönünde tavsi-
ye vermişti. Son 30 yılda 
FDA, bilim kurulunun 
tavsiyesini %89 oranın-
da dinlemiş. Geri kalan 
%11’lik oranda ise FDA 
çok ciddi kısıtlamalar ve 
kontrollerle ilaçlara onay 
vermiş. Peki neden FDA, 
kendi bilim kurulunu 

karşısına alarak adu-
canumab’a onay verdi? 
Henüz kimse bilmiyor. 
Benim şahsi fikrim, 
milyonlarca Alzheimer 
hastasının ve yakın-
larının ve de bağlı olduk-
ları Alzheimer dernekler-
inin FDA üzerinde 
inanılmaz bir baskısı 
olduğu yönünde. Fakat 
FDA’nın, şirketin “onay 
sonrası araştırmalara 
(dördüncü faz çalışma-
larına)” devam etmesi 
yönünde kararı da ciddi 
sayıda bilim insanını 
tatmin etmiş görün-
müyor. Yale Üniversi-
tesi araştırmacılarından 
Joseph Ross “eşi benzeri 
görülmemiş bir yanlış 
karar bu, hastalar işe 
yaramayan ilaca bir ton 
para verecekler” diye an-
latıyor durumu. Sayısız 
bilim insanı da benzer 
düşünceleri verilere 
dayandırarak dile getiri-
yor. Bazı doktorlar ise 
daha ikna edici veriler 
olmadığı takdirde, ilacı 
hastalarına yazmaya-
caklarını açıklıyorlar. 
Önümüzdeki günlerde 
gelişmeleri takip ediyor 
olacağız.
Çok istisnai durumlar-

da Biogen gibi milyar 
dolarlık ilaç şirketleri 
yaptıkları çalışmalar ve 
açıkladıkları sonuçlar 
yetersiz olsa da ilaçları-
na onay alıp şirketin 
değerini katlayabiliyor-
lar. Ama ilaç şirketi ne 
kadar büyük olursa olsun 
ortadaki hatayı bilimsel 
olarak açıklayıp şirketin 
ve onay veren kuru-
mun karşısında duran 
sayısız bilim insanı, 
daha onay için atılan 
imzaların mürekkepleri 
kurumadan ortalığı 
ayağa kaldırabiliyorlar. 
Asıl bizleri “büyük 
şirketlerin” para hırsın-
dan koruyanlar bu cesur, 
doğru bildiğini söyleyen 
ve söylerken de sağlam 
veriler kullanan bilim 
insanlarıdır – “büyük 
şirketler sizi kandırıyor” 
diyerek ceplerini doldu-
ran gazeteci Sonerler, 
aşıcı Ercümentler, doktor 
Cananlar, sözde araştır-
macı Oytunlar değil. 
Mutlu, sağlıklı bir hafta 
geçirmeniz dileğiyle, 
sevgiler, saygılar. @
velivuraluslu

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ve 
Uzaktan Algılama 
Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Ceyhun Özçelik, 
Marmara Denizi’ni tehdit 
eden deniz salyasının 
(Müsilaj) önlem 
alınmaması durumunda 
sıcakların artması 
ile daha da tehlikeli 
boyutlara ulaşabileceğini 
açıkladı.  
  Denizlerde görülen 
besin fazlalığının önemli 
çevresel zararlara yol 
açtığını belirten Doç. 
Dr. Özçelik, “Kent, 
tarım ve endüstriyel 
alanlardan akarsulara ve 
yüzeysel taşınım sonucu 
denizlerimize ulaşan 
söz konusu besinler, 
başlıca güneş ışığı ve 
karbondioksit olmak 
üzere çeşitli çevresel 
etkenlere bağlı olarak 
mikroorganizmaların 
üremesine yol 
açmaktadır. 
Mikroorganizmalar 
besince bol elverişli 
ortam sayesinde, hızlıca 
büyüyerek doğal dengeyi 
bozarak biyolojik 
çeşitlilikte azalmaya 
neden olmaktadırlar. 
Mikroorganizmalar 
bir yandan oksijen 
tüketirken, diğer yandan 
deniz veya su kütlelerinin 
alt tabakalarına 
güneş ışığı erişimini 
engellerler. Böylelikle, 

oluşan oksijensiz 
ortamda nihayetinde 
mikroorganizmalar da 
ölerek bitkiler, balıklar 
ve diğer canlılar için 
yaşamsal açıdan 
sürdürülemeyecek bir 
ortam oluştururlar. 
Kamuoyunda Marmara 
Denizi’nde gündeme 
gelen deniz salyası 
veya Müsilaj olarak 
adlandırılan organik 
kökenli şeffaf ve 
yapışkan salgı, bir tür 
mikroorganizmanın 
salgıladığı mukus 
salgısıdır. Önlem 
alınamaması durumunda 
çevre başta olmak üzere 
balıkçılık, turizm ve 
deniz taşımacılığını 
tehdit edeceği açıktır” 
dedi.
“DENİZ 
KİRLİLİĞİNİN 
SEBEBİ DENİZ 
SALYASI 
DEĞİL, İNSAN 
FAALİYETLERİDİR”
  Kanalizasyon atıkları, 
endüstriyel atıklar ve 
tarımsal drenaj suları 
başta olmak üzere 
denizlere salınan 
atıkların (bitki ve 
mikroorganizmalar için 
besinler), bu geniş çaplı 
çevresel problemin esas 
nedeni olduğunun altını 
çizen Özçelik, “Hava 
sıcaklığının artmış 
olması ve bölgesel olarak 
oksijen miktarındaki 
azalma, denizlerimizde 

gözlenen deniz salyası 
adı altında kirlenmenin 
büyümesine yol açan 
diğer etkenlerdir. 
Uydu görüntülerine 
bakıldığında, 
akarsularımızın 
ve derelerimizin 
denizlerimize bağlandığı 
noktalarda müsilaj 
kaynaklı kirliliğin 
yoğun olduğu ve akıntı 
hareketlerinin de 
kirliliğinin dağılımını 
şekillendirdiği 
görülmektedir” 
ifadelerini kullandı.
“AKARSU VE 
DENİZLERİMİZDE 
KİRLİLİK 
DENETİM ALTINA 
ALINMALIDIR”
  Doç. Dr. Özçelik, 
akarsu ve derelerde, 
oradan da denizlere 
ulaşan kirliliğin 
denetim altına alınması 

gerektiğini söylerken, 
“Şehirlerimizdeki 
kanalizasyon atıklarının, 
kırsal bölgelerde 
tarımsal atıkların, 
endüstri bölgelerinde 
ise endüstriyel atıkların 
denetimsiz bir şekilde 
akarsu, göl ve deniz gibi 
alıcı ortamlara doğrudan 
salınımının önlenmesi 
gerekmektedir. Beklenen 
kuraklıkla birlikte, 
azalan yüzeysel akışların 
etkisiyle kirletici 
konsantrasyonundaki 
artışın, deniz deşarj 
noktalarında kirlilik 
yığılmalarına yol 
açacağı beklenmektedir. 
Bu noktalarda ve bu 
noktaları besleyen drenaj 
hatları boyunca gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
Böylece, deniz salyası 
gibi mikroorganizmal 
faaliyetlerin ve 

bunların oluşturduğu 
çevre kirliliğinin ciddi 
boyutlara gelmesi 
önlenebilir” diye 
konuştu.
“DENİZ TEMİZLİĞİ 
ÇALIŞMALARI, 
ENKAZ KALDIRMA 
ÇALIŞMALARIYLA 
BENZERDİR”
Denizlerin yüzeysel 
temizliğini, doğal afetler 
sonrası gerçekleştirilen 
bir enkaz kaldırma 
çalışmasına benzeten 
Özçelik, “Esas itibariyle, 
sürekli ve sürdürülebilir 
bir çevre bütününü 
hedefleyerek, kirletici 
havzalarının membadan 
başlamak üzere 
mansapta göllerimiz ve 
denizlerimize ulaşıncaya 
kadar denetim altına 
alınması ve sorunun 
kaynağında çözülmesi 
esastır” dedi. - İHA

Sıcaklar ile müsilaj tehlikesi büyüyecek  
 Marmara’da ortaya çıkıp Ege’ye doğru yayılan deniz salyasının sıcaklık arttıkça tehlikeli boyutlara 
ulaşabileceği açıklandı
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2020 yılı sonu 
itibarıyla ülkemizde 
trafiğe kayıtlı 24 
milyon 144 bin 857 
adet motorlu kara 
taşıtı bulunmaktadır. 
Trafik güvenliğinin 
sağlanması için, araç 
sayısı arttıkça trafik 
kurallarına uyulup 
uyulmadığının dene-
tlenmesi de önem 
arz etmektedir. Bu 
kapsamda, trafik ku-
rallarına uyulup uyul-
madığını denetlerken 
sadece trafik polisleri 
değil; fahri trafik 
müfettişleri de yet-
kilendirilmiştir. 
Fahri trafik müfettişi 
olabilmek için 
•Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmak, 
•En az 40 yaşında 
olmak, 
•Yüksekokul mezunu 
olmak, 
•En az 10 yıllık 
sürücü belgesi sahibi 
olmak, 
•Alkol, uyuşturu-
cu veya uyarıcı 
maddelerin etkisi 
altında araç sürme 
yasağı kapsamın-
da hakkında işlem 
yapılmamış olmak 
veya sürücü belge-
sinin geçici olarak 
geri alınmamış/iptal 
edilmemiş olması, 
•Kamu hizmetlerin-
den yasaklı olmamak, 
•Fahri Trafik Müfet-
tişliği Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği 
madde 5/h kapsamın-
da belirtilen suçlar-
dan dolayı hükümlü 
bulunmamak,
şartlarını taşımak 
gerekmektedir. Bu 
şartları taşıyanlar, 
gönüllü olmaları 
halinde valiliklere 
başvurmaktadır. 
Başvurusu kabul 
edilenler, fahri trafik 
müfettişi olarak, 
Trafik Kanununun suç 
saydığı fiilleri 
işleyenler hakkın-
da işlem yapılması 
amacıyla tutanak 
düzenleme yetkisini 
kazanmaktadır. Bu 
hizmet 
fahri ve ücretsiz ol-
makla birlikte görevi-
ni kötüye kullanan 
fahri trafik müfet-
tişleri hakkında 
hem hapis cezası 
öngörülmüş hem de 
belgelerinin iptal edi-
leceği düzenlenmiştir. 
Sayıları gitgide artan 
fahri trafik müfet-

tişleri, bugüne kadar 
4 milyondan fazla 
sürücü hakkında trafik 
kurallarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle tutanak 
düzenlemiştir. Fahri 
trafik müfettişliği 
kurumu, trafik güven-
liğinin sağlanması 
için önemli ve faydalı 
bir kurum olmakla 
birlikte ne yazık ki 
müfettişler tarafından 
düzenlenen bazı tut-
anakların asılsız veya 
hiçbir delile dayan-
madığı görülmektedir. 
Sürücüler, haksız ve 
hukuka aykırı trafik 
cezalarına itiraz 
ettiğinde, her ne kadar 
emniyet birimleri 
tarafından hukuki 
veya fiili varsayım-
larla, hakkında trafik 
cezası düzenlenen 
kişinin masum 
olduğunu ispatlaması 
gerektiği iddia edilse 
de durum bunun tam 
tersidir.  
Zira hukukun temel 
ilkelerinden biri, aksi 
kanıtlanıncaya kadar 
kimsenin suçlu sayıla-
mayacağıdır. Şayet 
trafik kuralı ihlal 
edilmişse, bu hususta 
tutanağı düzenleyen 
trafik polisi veya fahri 
trafik müfettişinin 
delil sunması; hakkın-
da tutanak düzenlenen 
kişinin trafik kuralını 
ihlal ettiğini ispat 
etmesi gerekir. Yoksa; 
suç isnadı altında 
olan kişiden masum 
olduğunu ispat etmesi 
istenemez.
Bu kapsamda, fahri 
trafik müfettişinin 
düzenlediği kural 
ihlali tutanağına 
göre hakkınızda ceza 
yazıldıysa, belirtilen 
gün ve saatte başka 
yerde olduğunuza 
ilişkin veya tespit 
edilen aracın ren-
gi veya modelinin 
size ait olmadığına 
dair somut delil 
sunmanız halinde, 
cezadan kurtulmanız 
söz konusu olabilir. 
Ayrıca, hakkınızda 
düzenlenen trafik 
cezasına istinaden 
fotoğraf veya video 
kaydı gibi hiçbir 
somut delil yoksa, 
trafik cezasına itiraz 
etmeniz halinde lehe 
karar almanız, yani 
trafik cezasının iptal 
edilmesi mümkündür. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
FAHRİ TRAFİK MÜFET-
TİŞLERİ TARAFINDAN 

DÜZENLENEN TUTANAK-
LARDA DELİL YOKSA 
CEZA DA KESİLEMEZ!

DEKAMER son yıllarda 
bu konudaki bilgi 
birikimini artırmak için 
giderek artan sayıda 
deniz kaplumbağasını 
izliyor. Bunlardan biri 
2019 yılında izlenmeye 
başlanan caretta caretta 
‘Tuba’ idi. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yaptırılan izleme ve 
koruma çalışmaları 
sırasında kumsalda 
tespit edilen iribaş 
deniz kaplumbağası 
‘Tuba’, yaklaşık iki aylık 
tedavisinin ardından 

uydu izleme cihazıyla 
takip edilmeye başlandı 
ve o günden bu yana 
kamuoyu tarafından 
ilgiyle takip edildi. 
Şimdiye kadar yaklaşık 
dört buçuk milyon 
kişinin izlediği yolculuğu 
boyunca ‘Tuba’ 10 bin 
kilometrenin üzerinde 
yol kat etti. Pamukkale 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve DEKAMER 
proje yürütücüsü Prof. 
Dr. Yakup Kaska, deniz 
kaplumbağalarının 
yaşamlarının neredeyse 
tamamını denizde 
geçirdiğini aktardı. 
Erkek deniz 

kaplumbağalarının 
sadece kuluçka süresince 
yuvada gelişirken ve 
yuvadan çıkıp denize 
giderken karada 
bulunduğu, ergin 
dişilerin ise 2-3 yılda 
bir yuva yapmak için 
karaya çıktığı bilgisini 
veren Kaska; “Deniz 
kaplumbağalarını 
koruyabilmek için 
denizde nerelerde 
yaşadıklarını, hangi 
yolları kullanarak göç 
ettiklerini bilmek ve 
yaralı kaplumbağaların 
tedavilerinin ardından 
denize bırakıldığında 
nasıl bir davranış 

sergilediklerini takip 
etmek önemli.” dedi. 
Yeşil deniz 
kaplumbağalarının da 
önemini vurgulamak 
istediklerini belirten 
Prof. Dr. Kaska, 
şunları söyledi: “Çoğu 
zaman, ülkemizde 
çok iyi tanınan iribaş 
deniz kaplumbağasıyla 
karıştırılan ancak nesli 
daha büyük tehdit 
altında olan yeşil deniz 
kaplumbağası ise 
hakkında daha az bilgi 
sahibi olduğumuz bir 
türdür. 16 Haziran Dünya 
Deniz Kaplumbağaları 
Gününde uydu izleme 

cihazıyla denize 
bırakılacak, otçul 
beslenen ve denizlerin 
bahçıvanı olarak görev 
yapan yeşil deniz 
kaplumbağalarının da 
önemini vurgulamak 
istiyoruz. Türk 
mitolojisinde deniz 
tanrısı anlamına gelen 
“Talay” ismi verilen genç 
yeşil deniz kaplumbağası 
ile birlikte tedavisi 
tamamlanan diğer 
kaplumbağalar da denize 
kavuşacak.”
- Mehmet Bozkır

Yeşil Deniz Kaplumbağası ‘Talay’ 
tedavisinin ardından uydudan izlenecek

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavisi 
tamamlanan genç Yeşil Deniz Kaplumbağası, 16 Haziran Çarşamba “Dünya Deniz Kaplumbağası 
Günü” dolayısıyla doğaya bırakılacak.

Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi (DEKAMER) 
görevlileri, arazi 
çalışması sırasında 
İztuzu sahiline 
yuvalamak için gelen 
dişi İribaş deniz 
kaplumbağası ile 
karşılaştı. Yapılan 
kontroller sırasında 
kaplumbağanın 
ağzında misinalı 
olta iğnesi olduğunu 
fark eden görevliler, 
yaralı kaplumbağayı 

merkeze getirdi. 
Olta iğnesi başarıyla 
çıkarılan ve ‘Polo’ 
ismini verilen 
kaplumbağanın 
ultrason çekimlerinde 
yumurtalıklarının 
dolu olduğu tespit 
edildi.
Yumurtalarını 
bırakması için en 
kısa zamanda doğal 
yaşam alanına 
dönmesi gereken dişi 
kaplumbağa denize 
bırakıldı. 
- Berkay Göcekli

Ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta 
tedavisinin ardından denize bırakıldı

Ortaca’da ağzına takılan olta 
iğnesi çıkarılan kaplumbağa 
tedavisinin ardından denize 
bırakıldı. 
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DALAMAN KO-
CAGÖLDE ESKİDEN 
milyonlarca kefal 
sürüler halinde gezerdi. 
Kovcagöl’ de dalyan 
vardı. Temmuz- Agustos 
aylarında ‘’Avrida’’ ve 
Kasım-Aralık aylarında 
‘’koklan’’ türü yumur-
talı kefaller yumurta-
larını erkek-dişi deniz 
sahili taşlıklar arasına 
bırakmak üzere göl 
ve nehirlerden hare-
ket ederler. İşte bu ara 
eskiden Kocagölde olan 
dalyan avlağı ile ve yine 
Kargın Gölündeki daly-
an avlağı ile avlanılırdı. 
Mavru denen 3ncü tür 
kefal ise çay boğazından 
içeri eski kayacık evleri 
önlerine kadar gelirdi. 

Levrek balıkları da kay-
acığa kadar gelirdi.
-KOCAGÖL’ DE es-
kiden KEFAL balıkları 
yakalamak içi balıkhane 
yani  ‘’DALYAN’’  
vardı. Kasım- Aralık 
aylarında bizim böl-
gemizde en çok bulunan 
‘’koklan’’ türü kefaller 
denize doğru hareket 
ederler. Kasım- Aralık 
ayında koklan türü 
kefaller yumurtalıdır. 
Balıklar üreme için 
yumurtalarını bırakmaya 
mutlaka denize çıkarlar. 
Denizde kumsal yerlerde 
küçük kayalar arasına 
erkek ve dişi olarak 
yumurtalarını bırakırlar. 
Kefal balıkları nehir 
ve göllere kesinlikle 

yumurta bırakmazlar, 
mutlaka denize açılırlar. 
Üremelerini denizde 
yaparlar. 
-KOCAGÖLDE BU 
KADAR BOL BULU-
NAN KEFALLER NER-
EYE GİTTİ. Türkiye’de 
19, Muğla vilayetinde 
5 lagün vardır. Bunlar 
sırasıyla BAFA lagünü, 
KÖYCEĞİZ lagünü, 
KKOCAGÖL l lagünü, 
GÜLLÜK lagünü ve 
Fethiye ÖLÜDENİZ 
lagünüdür. Lagün demek 
eskiden deniz iken 
sonradan bogaz kısmı 
dolarak halen bir nehir 
veya delta ile denizle 
bağlantısı devam eden 
göller demektir, 3 de 
1i Aydında olan BAFA 
lagününün çoğunluğu 
Muğla sınırları içindedir.  
DSİ nin düşüncesizce 
yılanvari akan nehir 
yataklarını düzleştirmesi 
ile BAFA LAGÜNÜ 

zarar görmüştür. STK 
ların aşırı baskısı ile 
hatasını kabul eden 
geçmişteki bir DSİ 
bölge müdürü ‘’savak 
yaptık, Bafa’yı yıkadık 
ve kurtardık, balıklar 
yeniden Bafa’ya girdi 
’’ diyerek bir gerçeği 
dile getirmiştir. Aslın-
da daha önce BAFA 
önünden geçen Men-
deres çayı Bafa gölün-
den DSİ tarafından 
uzaklaştırılarak BAFA 
gölünün ölüm fermanı 
imzalanmıştır. -Aynı 
durum KOCAGÖLE 
uygulanmış kefal 
balıkları Kocagölden 
uzaklaştırılmıştır. Ter-
sakan çayı Karacaağaç 
köyü dağlarından ovaya 
doğru dökülürken, Bez-
kese ve Karaçalı köyü 
(Dalaman) ile Gürköy, 
Kargınkürü köyü ve 
Şerefler köyü sınırları 
arasından yılanvari 

akarken DSİ tarafın-
dan düzgünleştirilip, 
Kocagölden koparılıp  
yolu değiştirilip Tigem 
Dalaman  Devlet Üretme 
çiftliği kurutma kanalına 
verilmiştir. DSİ zaman 
zaman eski kanalı derin-
leştirme çalışması yapsa 
da bazı menfaatçi kanal 
işgalcileri kanalın açıl-
masına karşı çıkılmıştır.  
KOCAGÖL’ÜN tek 
kurtuluşu Tersakan 
Çayının eski yatağına 
verilmesidir. 
KOCAGÖL KUR-
TULUŞU İMKÂNI 
VAR MI? 1996-1997 
Eylül ayları arasında 
bir yıl süreyle Muğla 
Üniversitesi araştır-
ma fon’u destekli Sn. 
Prof. Niyazi Özdemir, 
Doc. Murat Barlas ve 
Doc. Nedim Özdemir 
tarafından KOCAGÖL 
de bir yıllık bilimsel 
araştırma yapılmış ve 

bulgulara göre gölün üst 
düzeyinde yazları 5 mg 
/ lit. Oksijen varlığına 
karşıt 15 m. Altında 
oksijene rastlanmamış,  
gölün alt balçık çam-
urunda hidrojen sülfür 
gazına rastlanmaktadır. 
Gölün ana yerli balığı 
kefal, yılan balığı ve 
yerli sazandır.  Yer-
li sazanlar yabancı 
istilacı  dişli türlerin 
(gambusiya sivrisinek 
balığı, tillapia zilli ve 
aynalı sazan) devlet 
tarafından göle kasten 
törenle bırakılmasıyla 
nesilleri yok olmuştur. 
Niyazi hoca ‘’gölde-
ki oksijen miktarının 
diğer kimyasalların 
gölde kefal balıklarının 
ve yılan balıklarının 
yaşayabilmesi için bir 
engel yoktur’’ deme-
ktedir. Oksijen kışları 
artmaktadır. -Gölün 
su fazlalığı şu anda 

Tersakan Çayının eski 
yatağından denize 
ulaşmaktadır. Deniz 
boğazının yükselmesi 
ile deniz ve nehir göle 
doğru taşmakta ve göl 
içini yıkamaktadır.  Ter-
sakan çayının yolunun 
değiştirilmesi ile bu 
hareketler olmadığından 
göl ile Tersakan Çayı 
arası aşırı yosunlaşma 
ve kargılaşma ile akıntı 
yolları tıkanmıştır. 
Niyazi hoca KOCAGÖL 
ün hem turistik hem bi-
yolojik canlılığı imkanı 
vardır demektedir.  Ni-
yazi hoca care olabilirim 
diyor. İPİN UCU BELE-
DİYE BAŞKANLIĞIN-
DADIR. BELEDİYE 
İSTERSE KOCAGÖL 
KURTULUR. Köcagöl, 
Dalaman için önemli bir 
turizm ve biyoloji kay-
nağıdır. Yeter ki önem 
verile 

Süleyman Şahin

DALAMAN KOCAGÖL 
ÖLMEK ÜZERE, NASIL 

KURTARILACAK?

Tesadüf diyecek misiniz.. 
yoksa üzerinde düşünüp , 
araştırma yapacak mısınız 
bakalım.. Tadımlık kısa-
ca konu üzerine örnekler 
vereyim..19.YY.’ın bitimine 
19 yıl kala 1881 tarihinde 
ve 19.yy.da bir yiğit Türk 
evladı dünyaya geldi..1881 
yılını Rumi Takvime 
çevirirseniz 1297’ dir..  ( 
1+2+9+7 =19)
Doğum yılı olan 1881 
(19x99 =1881) 19’un kat-
larıdır..Ölüm yılı olan 1938 
de ise  ( 19 x 102=1938 )   
yine 19’un katlarıdır..
Ömrü ise 57 yıldır. 
(3x19=57 ) yine 19 
sayısının katları karşımıza 
çıkar..
İsmi “ Mustafa Kemal 
Atatürk “ 19 harftir..
Mustafa Kemalin Nüfus 
Cüzdanı Numarası : 993814 
(19x5230) yine 19 sayısının 
katları karşımıza çıkar.
Harp Akademisine kay-
dolduğu devre 57 (19x3)  
19’un katları yine karşımı-
za çıkıyor..Komutanlık 
yaptığı ilk piyade alayının 
numarası 38  (19x2)  1902 
yılında Harp okulundan 
Teğmen olarak mezun olan 
Atatürk’e 19 yıl sonra hem 
de 19 Eylül 1921’de son 
rütbesi verildi. Mareşal oldu 
ve “Gazi “ unvanı aldı..
Samsuna çıkışı ve Kurtuluş 
Savaşını başlatma tarihi 19 
mayıs 1919’dur. Bu tarihe 
bakınca üç tane 19 görülür. 
Atatürk’ün hayatı da üç 
19 ‘dur..19 mayıs 1919’da  
2x19= 38 yaşındadır ve 
1919 rakamında da 101 tane 
19 vardır..Samsuna gitmek 
için gemiye bindiği ark-
adaşlarının sayısı 18 ve bir 
de kendisi toplam 19’dur.. 
Atatürk’ün , İstanbul 
Akaretler yokuşunda otur-
duğu evinin numarası 76 
‘dır. (4x19=76) Atatürk’ün 
tarihe mal olmuş “ Ne mut-
lu Türk’üm diyene “ sözü 
19 harften oluşmaktadır..
Bankada bıraktığı nakit 
miras 19 bin liradır..

İnanın daha bir çok örnek 
vermek mümkün ama 
konuya dikkat çekmek 
adına şimdilik bu kadar 
örnek yetsin diyelim ve 
ilgi duyanların küçücük 
bir araştırma ile daha fazla 
ilginç sonuçlara ulaşacağını 
ifade edelim. ATATÜRK 
BİR 19’DUR diyerek 
konuyu noktalayayım..
19 ne demektir..?  Cev-
abı konuyu merak eden 
dostlarımızın araştırması-
na bırakalım. Kısaca şu 
kadarını belirteyim ki 
cevabı TÜRK İNANÇ 
SİSTEMİ üzerinden 
arayın. MANA ALEMİ ile 
bağlantılı bir konudur. Bu 
konu üzerinde araştırma 
yapan dostlarım görece-
kler ki çok ÖZEL bir lider 
ile karşılaşacaklar. YE-
NİLMEMİŞ, HATA YAP-
MAMIŞ, HER SÖYLE-
DİĞİ GERÇEKLEŞMİŞ..
Özellikle ATATÜRK’ÜN 
KEHANETLERİ üzerine 
araştırma yaparsanız ne 
demek istediğimi an-
layacaksınız..!  Hocam 
cevapları sen niye yazıp, 
söylemiyorsun diyenleriniz 
çıkabilir. Benim misyonum 
kimseye kendi fikirlerimi 
empoze etmek ve kabul-
lendirmek değil. Benim 
misyonum İlgi uyandır-
mak ve herkesin araştırma 
yapmasına vesile olmak. 
Araştırma sonucunda aklı 
ve vicdanı ile muhasebe 
yapmak suretiyle de kendi 
hükümlerini kendilerinin 
vermesini sağlamak. Ben 
araştırılması gereken konu 
başlıklarını HAKİKAT NE-
REDE başlıklı yazılarımda 
verdim.. Gerisi okuyuc-
ularımızın ilgi ve araştır-
masına kalmış artık..
Birilerinin söylediklerini 
doğru kabul edip, araştır-
madan inandığımız için 
başımıza gelmeyen kaldı 
mı.?
O zaman araştırıp, kendi 
doğrularımıza kendimiz 
karar verelim..

Sezgin Yıldırım

19
Dalaman’da yaşayan 
vatandaşların spora 
yönlendirilmesi, 
spor geleneğinin 
oluşturulması ve 
pandemi döneminde 
oluşan hareketsizliğin 
azaltılması için 
kademeli normalleşme 
döneminde sağlıklı 
yaşama teşvik edilmesi 
amacıyla Kaymakamlık 
koordinesinde, Belediye 
Başkanlığı, Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü, 
İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Orman 

İşletme Müdürlüğünün 
katkılarıyla hayata 
geçirilen “Önce 
Hareket Sonra Bereket” 
Sağlıklı Yaşam Projesi 
kapsamında doğa 
yürüyüşü düzenlendi. 
Altıntas Mahallesi 
Günlüklü Ormanı 
içinde düzenlenen doğa 
yürüyüşünde yaptığı 
konuşmada Kaymakam 
Ali Güldoğan, beslenme 
ve hareketli yaşam 
tarzının sağlıklı bireyler 
ile sağlıklı toplumun 
oluşmasında son derece 
önemli olduğunu 

belirtti. 
Kaymakam Güldoğan, 
özellikle 1 buçuk yıla 
yaklaşan pandemi 
nedeniyle uzun süredir 
hareketsiz kalan 
bireyleri normalleşme 
döneminde belirlenmiş 
kurallara uyarak 
hareketli bir yaşam 
tarzını tercih etmeye 
davet etti. 
Dalaman’ın bu 
açıdan çok şanslı 
bir coğrafyaya sahip 
olduğunu vurgulayan 
Güldoğan, 5 Haziran 
Dünya Çevre Gününü 

de kutladı, vatandaşlara 
çevreye karşı duyarlı 
olma çağrısı yaptı.
Etkinliğe katılanlara, 
İlçe Sağlık Müdürü ve 
diyetisyen tarafından 
sağlıklı yaşam ve 
beslenme konulu 

bilgilendirme yapıldı.
Etkinliğe, Kaymakam 
Ali Güldoğan, Garnizon 
Komutanı Kemal 
Tayfun Çanlı, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş ve vatandaşlar 
katıldı. -Berkay Göcekli

“Önce hareket, sonra bereket” sağlıklı yaşam projesi

Türkiye’nin en önemli 
turizm bölgelerinden 
olan Muğla’nın Dalyan 
kanallarında turist 
taşımacılığı yapan 
tekneler, sezona 
pandemi nedeniyle 2 
ay gecikmeli olarak 
başladılar. Düşük 
kapasite ile çalışan 
tekneciler İngiltere 
ve Rusya başta olmak 
üzere diğer ülkelerin 
de turist seferlerine 
başlamasını bekliyor.  
Türkiye’nin en önemli 
turizm bölgelerinden 
olan Muğla’nın Ortaca 
ilçesine bağlı Dalyan 
bölgesi 1 Haziran’da 
yeni sezona start verdi.
  Labirenti andıran 
kanallardan, dünyanın 
sayılı plajları arasında 
gösterilen İztuzu 
Plajı başta olmak 
üzere Kaunos Antik 
Kenti, kaplıcalara ve 
kanal içerisindeki 
birçok alternatif 
noktaya turist taşıyan 
tekneler seyrüsefere 
başladı. Önceki 
senelerde sezonun 
bu zamanlarında 

Dalyan Kanallarında 
ard ardına sıralanan 
tekneler görülürken, bu 
sene ise pandeminin 
büyük etki gösterdiği 
turizm sektörü 
nedeniyle henüz 
kanalda birkaç 
teknenin turist taşıdığı 
görülüyor. Turist 
taşıyan tekneler de 
çok düşük kapasite 
ile çalışıyorlar. Yine 
önceki senelerde gün 
ortasında yoğunluk 
nedeniyle hiç tekne 
kalmayan Dalyan 
iskelesinde de birçok 
tekne henüz çok az 
sayıda turist gelmesi 
nedeniyle bağlı 
durumda bulunuyor. 
Tekneciler önümüzdeki 
günlerde İngiltere, 
Rusya ve diğer 
ülkelerin Türkiye’ye 
turist seferlerini 
yeniden başlatmasını 
ümit ediyorlar. Dalyan 
Tekne Kooperatifi 
bünyesinde tekne 
kaptanı olarak 
turist taşımacılığı 
ve tekne turları 
düzenleyen Hayri 

Yeşil 1 Haziran’da 
sezonu açtıklarını 
ancak beklentilerinin 
az olduğunu belirtti.
Turist sayısının çok 
az olduğunu belirten 
Hayri Yeşil, “Şu anda 
yabancılar genel olarak 
Ukrayna ağırlık ancak 
biz Rus, İngiliz ve 
diğer ülkelerden de 
turistleri bekliyoruz. 
Çünkü sadece 1 
ülkeden gelen turistler 
yeterli değil, şu an 
çok düşük kapasite ile 
çalışıyoruz” dedi.
  Önceki yıllarda 
1 Nisan’da sezonu 
açtıklarını belirten 
Hayri Yeşil, “Bu 
yıl ise 1 Haziran’da 
açabildik. Maalesef şu 
anda turlarımız çok 
zayıf inşallah bunun 
ileride düzelmesini 
bekliyoruz” diye 
konuştu. - İHA

Dalyan’da sezonu gecikmeli açan 
tekneciler turistleri bekliyor

Dikmekavak Şehit 
Mustafa Tayyar Temizel 
İlkokulu öğrencileri 
eTwinning projesi 
kapsamında değerler 
eğitimi çalışmalarına 
katıldı. Projede 7 farklı 
okul, 4 farklı ilden 
öğretmeler görev aldı. 
“Geleceğine Değer Kat” 
projesinin kurucuları 
Nihal Akkuş ve Nur 
Özkaya. Projenin 
yürütücülüğünü Elif 
Ertaş, Emel Gümüş, Filiz 
Onur, Özge Kaptan ve 
Sinan Taş yaptı. 

Projeyle, kültürel 
değerlerin velilere ve 
öğrencilere hatırlatılması 
hedeflendi. Proje 
kapsamında karışık okul 
takımları kuruldu. Proje 
ortaklarıyla işbirlikçi 
ve ortak ürünler 
oluşturuldu.  Öğrenciler, 
teknoloji ile manevi 
değerleri birleştirdi. 
Kızılay’a kan verme 
etkinliği,  hayvanlara 
yardım etme etkinliği 
gibi birçok etkinlik 
yapıldı. 
- Berkay Göcekli

İlkokul öğrencileri “Geleceğine 
Değer Kat” projesine katıldı

Köyceğiz’de 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü 
kapsamında ormanlık 
alanda çevre temizliği 
gerçekleştirildi.5 
Haziran Dünya Çevre 
Günü etkinlikleri 
kapsamında Köyceğiz 
Kaymakamlığı ve 
Doğa İçin Topla 
gönüllü hareketi 
işbirliği ile temizlik 
çalışması yapıldı. 
Köyceğiz Kaymakamı 

Erdinç Dolu; Sığla 
ormanını temizleyerek 
çocuklarımızdan emanet 
aldığımız doğamıza 
sahip çıktık.” dedi.
Kaymakam Dolu ve 
ailesinin de katıldığı 
etkinliğe doğa 
gönüllüleri de eşlik etti.
- Berkay Göcekli

Çevre Gününde Orman Temizliği


