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*  * *  * * * * *  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

İŞSİZLİK MAAŞI 
NEDİR, KİMLER İŞSİZ-
LİK MAAŞI ALABİLİR?
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BURKULMA VE 
İNCINMELER
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Dalyan’ın çehresini değiştirecek 
PROJE HAYATA GEÇIYOR
Ortaca Belediyesi’nce 
projelendirilen “Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi” ile 
dünyaca ünlü turizm 
merkezinin daha 
güzel bir görünüme 
kavuşması amaçlanıyor.

Tarihi değerler, tarımsal 
çeşitlilik, göl, kanal, deniz 
kıyıları, termal kaynaklar 
ve iklim bakımından 
dünyanın en önemli 
turizm şehirlerinden 
biri olan Muğla’da, 
eşsiz doğasıyla ön plana 
çıkan ve her yıl binlerce 
ziyaretçiyi ağırlayan 
Dalyan için rekreasyon 
projesi hazırlandı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

destekleriyle Ortaca 
Beleyesi tarafından 
yapılacak ve yaklaşık 
maliyeti 40 milyon 
lira olan projenin 4 
etapta tamamlanması 
hedefleniyor. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalyan Mahallesi’nin 
ülkenin dünyaya açılan 
kapılarından biri olduğunu 
söyledi. -3

EVREN TEZCAN: “HALKIN 
DERDI GEÇIM SIKINTISI”

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, CHP 
Ortaca İlçe Başkanlığı 
olarak yerel ve genel 

gündemle ilgili sık sık 
vatandaşları evlerinde 
ziyaret ettiklerini 
söyledi. -6

Bahçeşehir Koleji LGS’de yine zirvede

Bahçeşehir Koleji Ortaca 
Kampüsü 2021 LGS’de 

Muğla’da 241 Ortaokul 
arasında birinci oldu. -9

‘Sandras’a Sahip Çık’
Köyceğiz’de Sandras’ı Koruma 
Platformu tarafından Sandras Dağı ve 
çevresindeki maden sorunlarına dikkat 
çekmek amacıyla “Sandras’a Sahip 
Çık” etkinliği düzenlendi.
Köyceğiz Gökçeova 
Gölü’nde bir araya 
gelen çevreciler, 
“Sandras’a sahip 
çık”, “Hiçbir maden 
ve taş Sandras’tan 
değerli değildir”, 
“Sandras’a sahip 

çıkmak, yaşama 
sahip çıkmaktır”, 
Sandras’ın suyu 
koruma altına 
alınsın”, “Suyumuzu 
vermiyoruz” yazılı 
döviz ve pankartlar 
taşıdı. -10

Çocuklar eğlenirken öğrendi
Türdü Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından 
düzenlenen “Doğa Bilim 
Kampı” kapsamında 
ülke genelinden 46 
öğrenci Muğla’nın tarihi 
ve doğal güzelliklerini 
gezdi, eğitici ve öğretici 
faaliyetlere katılarak 
eğlenceli vakit geçirdi.

Köyceğiz Kulak 
Mesire Alanında 
gerçekleştirilen kampa 

ülke genelinden 46 
öğrenci ve 15 eğitmen 
katıldı. Açılış töreninin 

ardından öğrenciler 
takımlara ayrıldı ve 
çadırlarını kurdu. -7

Yavru caretta 
carettalar 

denizle 
buluşmaya 

başladı
İztuzu sahilinde 
yumurtalarından 
çıkan caretta caretta 
yavrularının denizle 
buluşma süreçleri 
başladı. -6

15 Temmuz 
Demokrasi 

Şehitleri anısına 
fidan dikildi 

15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü 
anma etkinlikleri 
kapsamında Köyceğiz 
Şehit Astsubay Ömer 
Halisdemir Hatıra 
Ormanı’nda fidan dikimi 
yapıldı. -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
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Kurban bayramını 
diğer günlerden ayıran 
nokta et tüketim sıklığı 
ve miktarının artması. 
Benim önerim; kurban 
bayramında da sağlık 
beslenme ilkelerine uy-
gun, uygun porsiyonda 
yeterli ve dengeli beslen-
meye devam etmeniz.
Kurban Bayramında 
Nelere Dikkat Etmeli-
yim?
•Kırmızı et iyi bir 
protein kaynağı olup 
demir, çinko,B gurubu 
vitaminler ve A vitamini 
açısından zengindir.
Kırmızı etin doymuş 
yağ ve kolesterol oranı 
yüksektir.
•Kurban bayramında en 

sık yapılan hatalardan 
biri etin hiç bekletil-
meden tüketilmesidir.  
Hazımsızlık ve mide 
sorunlarıyla karşılaşmak 
istemiyorsanız kur-
ban etini en az 24 saat 
bekletmenizi öneriyo-
rum.
•Daha sonra tüketilmek 
için saklanacak etler 
küçük parçalara ayrılıp 
kuşbaşı ya da kıyma 
şeklinde tek pişirimlik 
miktarlarda buzdolabı 
poşetlerinde sakla-
manızı öneriyorum. 
Buzdolabında -2 santi-
grat derecede 1-2 hafta, 
derin dondurucularda 
-18 santigrat derecede 
daha uzun süre saklay-

abilirsiniz.
•Pişirmek için 
buzdolabından çıkarılan 
etler buzdolabının alt 
rafında çözdürülüp 
çözünen et hemen pişir-
ilmelidir. Çözünen ete 
tekrar dondurma işlemi 
uygulanmamalıdır.
•Et doğrama ve hazır-
lama işlemi yaptığınız 
kesme tahtasında çiğ 
sebze ve meyve doğran-
mamalıdır.
•Pişirme yöntemi olarak 
etlere yağ ilavesiz ızga-
ra, haşlama, fırınlama 
işlemi uygulanabilir. 
Kızartılmış etleri tercih 
etmemeye çalışın.
•Geleneksel kur-
ban bayramı yemeği 
kavurmalara tereyağı 
,margarin, iç yağı ilave 
etmeden etleri kendi 
yağında ve suyunda 
pişirme çalışın.Sebzel-
erle de renklendirebilir-

siniz!
•Bir diğer geleneksel 
kurban bayramı kültürü 
mangal! Burada dikkat 
etmeniz gereken etin 
ateşe çok yakın olma-
ması ve kömürleşmeme-
sidir. Bu durum vitamin 
kayıplarına yol açabilir.
•Et yanında kola, gazoz 
gibi asitli içecekler 
yerine ayran/yoğurt gibi 
sağlıklı içecekler tüket-
meye çalışın.
•Demir emilimini arttır-
mak için et tüketiminin 
yanında C vitamini 
açısından zengin salata/
sebze tüketmeye çalışın.
•Kurban bayramında da 
günlük su tüketiminize 
dikkat edin ve en az 
2.5-3 litre su tüketmeye 
çalışın.
•Gittiğiniz bayram zi-
yaretlerinde de tercihiniz 
hamurlu şerbetli tatlılar 
yerine sütlü tatlılar ola-

bilir Meyve suyu, gazoz, 
kola gibi içecekler 
yerine de bitki çayları, 
ayran tercih etmeye 
çalışın.
Kısaca; kurban 
bayramında da sağlıklı 
beslenmeye devam 
ediyoruz.Güne hafif 
bir kahvaltıyla(yulaf 
ezmesi+yoğurt+meyve) 
başlanabilir.Öğle 
yemeğinde avuç içi 
kadar yağsız et yanında 
salata gurubu ve bulgur 
pilavıyla tercih edilebil-
ir.Akşamda tercihiniz 
lif alımınızı arttıracak 
sebze yemeği ya da kuru 
baklagil grubu yanında 
da yoğurt/kefir tercih 
edebilirsiniz.Her gün en 
az 30 dakika tempolu 
yürümeye çalışın.
O zaman bayramda da 
sağlıklı beslenmeye 
devam!

KURBAN BAYRAMINDA 
BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Burkulma ve incin-
meler kas,tendon,lig-
ament ve fasyada 
sıklıkla meydana gelen 
kas iskelet sistemi 
yaralanmalarıdır.
Direk travmalar,anlık 
yüklenmeye bağlı 
makrotravma olarak 
da adlandırılan kas 
yırtılması ya da liga-
ment yaralanmaları ile 
sonuçlanırken;indirek 
travmalar tekrarlı 
maksimal yüklenmel-
erin sonucunda ortaya 
çıkan klinik bulgu ve 
belirtilerle karakter-
izedir.
Burkulma(Sprain),lig-
amentlerle ilişkili 
gerilim veya yapışma 
yerinden kopma-
ya bağlı yaralanma 
türüdür.Akut travma 
ya da tekrarlı gerilim 
yüklerinden kaynak-
lanabilir.Yaralanma 
bölgesinde gergin-

lik,ödem,ekimoz(mor-
luk) ve hareketle ağrı 
semptomları gelişir.
İncinme(strain) ise,kas 
ya da tendonda mey-
dana gelen travmaları 
ifade eder.Vücut 
mekaniklerinin doğru 
kullanılmadığı ağır bir 
objeyi itmek kaldır-
mak gibi sebeplerle 
incinme yaralanmaları 
sık olur.Burkulma ve 
incinme sonrası,fi-
zyoterapi ve rehabili-
tasyon programı kişiye 
özel,normal anatomik 
ve fizyolojik fonksi-
yonunun yeniden 
restorasyonunu 
sağlayan kısa ve uzun 
dönem hedeflerle be-
lirlenmelidir.Fizyoter-
apistler,hastanın tedavi 
sürecinde teröpatik 
modaliteler ve eg-
zersizlerle rehabilita-
syon programı plan-
lamalıdır.

Fizyoterapist Eda Akcabel

Burkulma ve 
İncinmeler

İzmir Güzelbahçe 
sahilinde yaralı olarak 
bulunan ve itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarılan Caretta 
Caretta Deniz 
Kaplumbağası Deniz 
Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
(DEKAMER) 
Merkezinde tedavi altına 
alındı.  
  Güzelbahçe sahilinde 
itfaiye ekipleri 
tarafından yaralı 
olarak kurtarıldıktan 
sonra Doğal Yaşam 
Parkı’na alınan bir 

ergin erkek İribaş 
deniz kaplumbağası 
EKODOSD yardımıyla 
Kuşadası’na getirildi. 
Rüzgar adı verilen ve 
gece DEKAMER ekibi 
tarafından Dalyan’daki 
merkeze getirilen 
kaplumbağanın 1 nöral 
plağında (1. omurga) 
çarpmaya bağlı 
travma ve omurilik 
zedelenmesi sebebiyle 
sinirsel semptomlar 
gösterdiği tespit edildi. 
İlk müdahalesi yapılan 
Rüzgar şu an gözlem 
altında tutuluyor. 
- Berkay Göcekli

Yaralı kaplumbağa 
gözlem altına alındı  
İzmir’de itfaiye ekipleri tarafından yaralı 
olarak bulunan deniz kaplumbağası 
DEKAMER’de gözlem altına alındı.  

Menteşe ilçesi 
Karabağlar Yaylasında 
Pınar Gültekin’i öldürüp 
cesedini varil içinde 
yaktıktan sonra üzerine 
beton döken Cemal 
Metin Avcı ile kardeşi 
Mertcan Avcı’nın 
yargılanmasına Muğla 
3’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesinde 5’inci 
duruşma ile devam 
edildi. Duruşmaya Pınar 
Gültekin’in annesi Şefika 
Gültekin, Babası Sıddık 
Gültekin katılırken, 
sanık Cemal Metin Avcı 
ve tutuksuz yargılanan 
kardeşi Mertcan Avcı 
SEGBİS kanalıyla 
duruşmaya bağlandı.
  Duruşmada Pınar 
Gültekin’in ölmeden 
yakıldığına yönelik 
iddialara cevap veren 
sanık Cemal Metin Avcı, 
“İlk yardım belgem 
var. Pınar’ın öldüğünü 
kontrol etmiştim. 15 
dakika sonra yok etmek 
amacıyla bunu yaptım. 
Çok pişmanım” dedi.
  Pınar Gültekin’in 
yaşarken yakıldığı 
iddialarının ardından 
mahkemeye 
gönderilen adli tıp 
raporunda Gültekin’in 
ölüm zamanının 
belirlenemediği 
belirtilirken, avukat 
Rezan Epözdemir’in 
ABD’ye yazılan 
müzekkereden 
vazgeçilmesi talebi 
reddedildi. Pınar 
Gültekin’in aile avukatı 
Rezan Epözdemir, 
“Dava ilerleyemiyor. 
Tüm taleplerimiz 
ve çabalarımız 
sürüncemede kalıyor. 
Yargılamanın başından 
bu yana haksız tahrik 
savunması var. Cemal 

Metin Avcı Pınar’ı 
kendisini tehdit ettiği 
için öldürdüğünü söyledi. 
‘Bana bıçak çekti o 
yüzden öldürdüm’ dedi. 
Olay yerinde bıçak 
yok. Pınar’ın bıçak 
çekmediği belli. Biz 
neden ABD’den telefon 
kayıtlarını istiyoruz. Kız 
katledildi ama haketmişti 
mi demek istiyorsunuz. 
Bu yargılamada 
mahkemenin 
2 yıl öncesine 
kadar telefondaki 
belgeleri istemesini 
anlayamıyoruz. 
Maktulenin özel hayatını 
mı yargılıyoruz?” dedi.
  Epözdemir, “Bu 
cinayet tek başına 
işlenemez. Cemal’in 
ailesi ve ortağı bağ evine 
gidiyor. Ayten ve Selim 
Avcı maktule orada mı 
bakmaya gittik diyorlar. 
Ortakları ise tadilat 
için gittiğini söylüyor. 
Sigara izmaritleri ve 
DNA örnekleri ile orada 
oldukları ortaya çıktı. 
Suç delillerini gizleme 
ve değiştirme amacıyla 
o eve gitmişler dedik. 
Kanun yararına bozma 
talebimiz kabul edildi, 
Fakat biz mahkeme 
heyetinin bağımsız ve 
tarafsız olduğunuzu 
düşünmüyoruz. Siz 
adil değilsiniz, adil de 
görünmüyorsunuz” 
ifadelerini kullandı.

  PINAR’IN 
BABASI AVCI’NIN 

AVUKATININ 
ÜZERİNE YÜRÜDÜ

  Cemal Metin Avcı’nın 
avukatının konuştuğu 
sırada Pınar Gültekin’in 
babası ayağa kalkarak, 
“Kız babası dünyayı 
yakar. Sen neyi 
savunuyorsun” diyerek 

bağırmaya başladı, 
avukatın üzerine doğru 
yürüdü ve duruşma 
salonundan çıkarıldı.
  Cemal Metin Avcı’nın 
avukatı ise “Biz burada 
savunma yaparken 
maktulenin ölümü 
hakettiğini söylemiyoruz. 
Herkesin savunma 
hakkı var. Biz tahrik 
gibi konuların arkasına 
saklanmıyoruz. 
Amerika’dan gelecek 
belgeler önemli” dedi.
  Avcı’nın avukatı, 
İzmir Adli Tıp 
Grup Başkanlığınca 
düzenlenen rapora karşı 
çıktı.

  “İLKYARDIM 
BELGEM VAR”

  Sanık Cemal Metin 
Avcı ise “Son gelen 
adli tıp raporuna 
katılmıyorum. Benim 
ilk yardım belgem 
var. Kişinin öldüğünü 
kontrol etmiştim. 15 
dakika sonra yok etmek 
amacıyla bunu yaptım. 
Çok pişmanım. Keşke 
olmasaydı. Olayın en 
başından itibaren detaylı 
bir şekilde anlattım. 
Bunu tek başıma 
yaptım. Keşifte varili 
taşıdığımı gördünüz. 
Olmamış şeyleri olmuş 
gibi anlatmasınlar. 
Kameralarda görülen 
araçlar da aileme ait 
araçlar değil” ifadelerini 
kullandı. Duruşma 27 
Eylül tarihine ertelendi.
- İHA

Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığı iddialarını 
cevaplayan sanık Avcı: “Ilkyardım belgem var”  

Pınar Gültekin cinayetinin 5’inci duruşmasında Pınar Gültekin’in 
canlı canlı yakıldığı iddialarını cevaplayan Sanık Cemal Metin Avcı, 
ilk yardım eğitimi aldığını, Pınar Gültekin’in öldüğünü kontrol ettiğini 
söyledi. 

Muğla Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerinin 
Muğla otogarında 
yaptıkları denetimde 
bir şahsın üzerinde 
uyuşturucu madde 
yakalandı. Muğla NSM 
Şube Müdürlüğü Teknik 
Büro Amirliğince 
yapılan sistem 
araştırmalarında tespit 

edilen şahıs Menteşe 
otogarında durdurulup 
üzerinde ve eşyalarında 
yapılan adli aramada 6, 
11 gram metamfetamin 
ve 0,97 gram bonzai 
uyuşturucu maddeleri 
ele geçirildi. Şahıs 
hakkında uyuşturucu 
madde kullanmak ve 
bulundurmak suçundan 
hakkında işlem yapıldı.
- İHA

Otogarda uyuşturucu 
ile yakalandı  

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, 
Ortaca SGK Hizmet 
Binası’nın ihalesinin 
gerçekleştirildiğini 
ve yüklenici firmaya 
yer teslimi yapıldığını 
duyurdu. Milletvekili 
Gökcan açıklamasında; 
“İnşaat çalışmalarına 
başlanan ve 3 milyon 
131 bin TL’ye mal 
olacak Ortaca Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
Hizmet Binamız 1 yıl 
içinde tamamlanarak 
hizmete alınacak. 

Hizmet Binamızın 
açılmasıyla özellikle 
Ortaca, Dalaman ve 
Köyceğiz’de yaşayan 
vatandaşlarımız 
modern bir hizmet 
binasında işlemlerini 
daha hızlı bir şekilde 
yaptırabilecekler.” dedi.
- Mehmet Bozkır 

Ortaca SGK hizmet binası
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Korona virüs sebebi-
yle yaşanan sıkıntıları 
azaltmak ve bu süreçte 
daha fazla mağduriyet 
doğmaması amacıyla 
hem işverenler hem 
de işçilere yönelik bir 
takım destek paketleri 
açıklandı. Bu kapsam-
da Nisan 2020’den 
itibaren başlayan işten 
çıkarma yasağı, kısa 
çalışma ödeneği ve na-
kdi ücret desteği uygu-
lamaları 30 Haziran’da 
sona erdi. İşten çıkarma 
yasağı son bulduğunda 
ise birçok çalışanda 
işten çıkarılma endişesi 
doğdu. İşten çıkarılan-
lar ise işsizlik maaşı 
alıp alamayacaklarını, 
kısa çalışma ödeneği 
veya nakdi ücret 
desteğinden faydalan-
mış olmalarının işsizlik 
maaşı almalarına engel 
olup olmayacağını sor-
gulamaya başladı…
İşsizlik ödeneği veya 
daha sıklıkla kullanılan 
adıyla işsizlik maaşı, 
sigortalı işsizlere İşsi-
zlik Sigortası Kanunu 
kapsamında aranan 
şartları taşımaları 
halinde, işsiz kaldıkları 
dönem için belirli süre 
ve miktarda devlet 
tarafından yapılan 
parasal ödemedir. Bu 
ödenekten faydala-
nabilmek için bazı 
şartlar aranmaktadır:
•Kendi istek ve kusuru 
dışında işsiz kalmak,
•Hizmet akdinin sona 
ermesinden önceki son 
120 gün hizmet akdine 
tabi olmak,
•Hizmet akdinin 
feshinden önceki son 
üç yıl içinde en az 600 
gün süre ile işsizlik 
sigortası primi ödemiş 
olmak,
•Hizmet akdinin feshin-
den sonraki 30 gün 
içinde en yakın İŞKUR 
birimine şahsen ya da 
elektronik ortamda 
başvurmak,
Çalışanların çalıştıkları 
süre boyunca öded-
ikleri prim gün sayısı-
na göre, 6 ila 10 ay 
arasında işsizlik maaşı 
ödenmektedir. Bu 
kapsamda, iş akdinin 
sona erdiği tarihten 
önceki son 3 yıl içinde 

600 gün sigortalı olarak 
çalışıp işsizlik sigortası 
primi ödemiş olanlara 
180 gün (6 ay), 3 yıl 
içinde 900 gün prim 
ödemiş olanlara 240 
gün (8 ay), 3 yıl içinde 
1080 gün prim ödemiş 
olanlara da 300 gün (10 
ay) boyunca işsizlik 
maaşı ödenmektedir.
İşsizlik maaşı, sig-
ortalının son 4 aylık 
prime esas kazancı 
dikkate alınarak, 
günlük ortalama brüt 
kazancının % 40’ı 
olarak hesaplanır ve 
aylık asgari ücretin brüt 
tutarının % 80’ini geçe-
mez. 2021 yılı için brüt 
asgari ücrete göre en 
düşük alınacak işsizlik 
maaşı, 1.420,14 TL, en 
yüksek alınacak işsizlik 
maaşı tutarı ise 2.840, 
28 TL’dir.  
İşsizlik maaşı baş-
vuruları, izleyen 
ayın sonuna kadar 
sonuçlandırılmakta 
olup başvuruları kabul 
edilenler, her ayın 
beşinde Nüfus Cüzdanı 
ile birlikte herhangi bir 
PTTBank şubesine baş-
vurarak işsizlik maaşını 
alabilir.
Kısa çalışma ödeneği 
ve ücretsiz izin 
desteğinden fayda-
lananlar ise işsizlik 
maaşından tam olarak 
yararlanabilecektir. 
Ancak, işsizlik maaşı; 
çalışanın, kısa çalış-
ma ödeneği almaya 
başladığı tarihten 
önceki aldığı ücret ve 
kısa çalışma ödeneği 
almaya başladığı tar-
ihten önceki son 3 yıl 
içinde ödediği prim gün 
sayısına göre hesapla-
nacaktır. 
İşsizlik maaşı alırken 
kanunda öngörülen 
bazı haller kapsamında 
maaş yardımı kesile-
bilmektedir. Bununla 
birlikte, İŞKUR tarafın-
dan önerilen iş teklifini 
haklı neden olmadan 
reddeden veya işsizlik 
maaşı alırken kayıt dışı 
çalıştığı tespit edilen-
lerin işsizlik maaşları 
ise tekrar başlatılma-
mak üzere kesilmekte-
dir. Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR, 
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI 

ALABİLİR?

Tarihi değerler, tarımsal 
çeşitlilik, göl, kanal, deniz 
kıyıları, termal kaynaklar 
ve iklim bakımından 
dünyanın en önemli 
turizm şehirlerinden 
biri olan Muğla’da, 
eşsiz doğasıyla ön plana 
çıkan ve her yıl binlerce 
ziyaretçiyi ağırlayan 
Dalyan için rekreasyon 
projesi hazırlandı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
destekleriyle Ortaca 
Beleyesi tarafından 
yapılacak ve yaklaşık 
maliyeti 40 milyon lira 
olan projenin 4 etapta 
tamamlanması hedefleniyor. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalyan Mahallesi’nin 
ülkenin dünyaya açılan 
kapılarından biri olduğunu 
söyledi. 
Dalyan’ın doğası, tarihi, 
güneşi ve görselliğiyle 
dünya şehrine yakışır 
halde olması gerektiğini 
belirten Uzundemir; 
“Sayın bakanımızla 
görüştük ve Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi projesi 
için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın destekleri 
ile çalışmaya başladık. 
Peyzaj çalışması, bisiklet ve 
yürüyüş yolları yapılacak. 
Meydan düzenlemesiyle 42 

milyon lira maliyeti çıktı. 
Projeyi etap etap yapmaya 
karar verdik. Eylül sonu 
Ekim başı gibi ilk etabın 
çalışmaları başlayacak.” 
diye konuştu.  

EŞSİZ MANZARA 
ORTAYA ÇIKACAK

Proje tamamlandığında 
Dalyan’ın çehresinin 
değişeceğini ve bölgeye 
gelen misafirlerin 
Dalyan kordonunda 
gezerken tekneleri 
değil, eşsiz manzarayı 
göreceklerini ifade eden 
Başkan Uzundemir; 
“Turist geldiği zaman 
suyu ve kanalı görmesi 
gerekirken maalesef 
şu anda teknelerden 
güzelliği göremiyor. 
Çekek alanına iskeleler 
yapılacak ve tekneler 
oraya alınacak. Turist 
geldiği zaman yürüyüş 
yapabileceği, Dalyan 
Kanalını seyredebileceği 
ve kenarında oturabileceği 
güzel bir alan görecek. 
Bu projenin Dalyan’ın 
görselliğini çok 
güzelleştireceğine 
inanıyorum.” dedi.
Başkan Uzundemir, Dalyan 
Taş Ev ve eski karakol 
binası için restorasyon 
projesi hazırladıklarını da 
sözlerine ekledi.   
- Berkay Göcekli

Dalyan’ın çehresini değiştirecek 
PROJE HAYATA  GEÇIYOR

Ortaca Belediyesi’nce projelendirilen “Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi” ile dünyaca ünlü turizm 
merkezinin daha güzel bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. 

Ortaca Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, İlçe 
genelindeki yeşil 
alanlarda ve parklarda 
yabani ot temizliği, 
sulama ve çim bakım 
çalışmalarına devam 
ediyor. Ekipler, Ortaca 
Devlet Hastanesi bahçesi, 

Atatürk Mahallesi 244 
Sokak, Karaburun 
Mahallesi 509 Sokak 
ile Cevat Şakir Caddesi 
ve Dalyan Gürpınar 
Caddesinde bulunan 
yeşil alanlarda yabani 
otların temizliğini yaptı. 
Dalyan Sağlık Ocağı 
bahçesi, Cumhuriyet 

Mahallesi Uğur Mumcu 
Parkı, Çaylı Festival 
Park ve Dalyan Kral 
Çay Bahçesi’nde 
bulunan çimlerin 
bakımı ve Cumhuriyet 
Mahallesi yeşil alanların 
sulanması çalışmaları 
gerçekleştirildi. 
- Mehmet Bozkır

Yeşil alan ve 
parklarda bakım 
çalışmaları 
devam ediyor
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Sedat Peker. Usandık.
Sezgin Baran Korkmaz.
Bıktık. Tosuncuk.
Hayret ve dehşetle 
izliyoruz. Yahu etmeyin, 
eylemeyin, bu ülke Sülün 
Osman’ları unuttu. Jet 
Fadıl’ları, Parsadan’ları, 
Banker Kastelli’leri ve 
ipini koparanların banker 
olduğu dönemleri, Reza 
Zarraf’ları unuttu.
Hiç merak etmeyin, bun-
ları da unutacaktır.
İktidardakiler, bunu bil-
dikleri için sessiz kalıyor-
lar. Tıkı çıkan var mı? 
Oysa bal – börek içinde 
olmamız gereken bir cen-
net ülkede yaşıyoruz.
Güneşimiz var, den-
izimiz var, adam eksen 
adam yeşerecek verimli 
toprağımız var, değerini 
biliyor muyuz?
Ve dünyada olduğu gibi 
bir de virüs salgınımız 
var. Her kafadan bir ses 
çıksa da yaşamını yitiren-
lerin sayısı resmen 50 
bine dayandı.
Bu işlerle ilgili bakan, 
sıkılarak ikiye, üçe 
katlayın diyorsa ben ne 
diyebilirim? Ah şu dış 
mihraklar…
İki doz Çin aşımızı 
yaptırmıştık. Bir de 
baktık, yeni bir aşı çıktı. 

Alman aşısı.
Bir kısım bilim insanı 
yaptırın diyor, bir kısmı 
gerek yok diyor.
Haliyle bizim de kafa-
mız karışıyor. Üçüncü 
doz aşıyı yaptıralım mı 
yaptırmayalım mı?
Bu üçüncü doz aşıyı bu-
lan da üreten de bir Türk. 
Çin min diyeceğimize, 
Almanya’da yaşayan 
bu Türk bilim insanıyla 
kontak kursaydık ya! 
Kuramadık.
Baktık iyi gidiyor, hemen 
görüşmelere başladık. 
Bilim insanlarının da kaf-
ası karışmış durumda, her 
biri ayrı telden çalıyor.
Şimdi ben, iki aşımı da 
olmuşken, bu üçüncü 
aşıyı yaptırmalı mıyım 
yaptırmamalı mıyım?
Somut bir yanıt yok.
Çok tuhaf bir toplum 
olduk. Bilim insanıyla, 
politikacısıyla, sokaktaki 
adamıyla tuhaflaştık.
Bu tuhaflaşmamız nereye 
kadar sürer? Belli değil. 
Bunca sıkıntı içindeyken, 
bana göre tüm partiler 
seçim mevsimine girdiler.
Yani ne yapacağımızı 
şaşırdık. Somut delil 
mi istiyorsunuz? Yazıyı 
baştan başlayarak bir 
daha okuyun…

Ersin Turan

Somut Delil

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
mesajında, şu ifadelere 
yer verdi; “15 Temmuz 
gecesi nice yiğidin çalan 
telefonumdaki korku ve 
endişeli darbe oluyor 
sen neredesin sorusuna 
abdest aldım vatanı 
savunmaya gidiyorum 
diye cevap verdiği 
gecenin adıdır. 15 
Temmuz gecesi bugün 
yaşadığımız özgürlüğü 
borçlu olduğumuz 
nice şehidin eşiyle 
evladıyla helalleşip 
şehadet şerbetini nüş 
ettiği gecenin adıdır. 
15 Temmuz gecesi ta 
Ötüken’den yola çıkan 
şanlı ecdadımızın İslam 
davasını sahiplenerek 
ortaya koyduğu 
mücadelenin bir devamı 
haçlı zihniyetinin 
Kosova’da, Niğbolu’da, 
Çanakkale’de 
yapamadığını yapma 
girişimi son kaleyi 
yıkma girişimine 
karşı kazanılan 
aziz bir zaferdir. 15 
Temmuz’daki hain 
işgal girişimi başarılı 
olamamıştır. Çünkü 
necip milletimiz 
göğsündeki imandan 

kaynaklı vatan ve 
özgürlük aşkı ile 
hainlerin karşısına 
korkusuzca dikilmesini 
bilmiştir. Yüzyıllardır 
yedi iklim dört bucakta 
mazluma umut, zalime 
korkulu rüya olmuş 
milletimiz vatan 
ve mukaddesatını 
müdafaa etmek için 
tankların önüne bir 
kere daha gözünü 
kırpmadan dikilmiştir. 
Geçmişten bugüne 
vatanını, bayrağını, 
dinini, istiklalini en 
muazzez varlığı bilen 
zalime karşı mazlumun 
yanında  yer alan 
gariplere kimsesizlere 
biçarelere çare olan 
ırk, dil, din ayrımı 
gözetmeksizin kendisine 
sığınanlara bağrını 
açan fakire düşküne 
yetime kol kanat geren 
bu aziz millet Allah’ın 
inayetiyle ihanete 
geçit vermemiştir. 
Değer hemşerilerim 
zalimler ve hainler 
bitmez dolayısıyla dün 
olduğu gibi yarın da bu 
saldırılar olmaya devam 
edecektir çünkü her 
şeyin ötesinde hak ile 
batılın iyi ile kötünün 

doğru ile yanlışın beyaz 
ile siyahın savaşıdır 
önemli olan kıyamete 
kadar sürecek bu 
mücadelede bizim 
nerede imin yanında 
durduğumuzdur. Bizim 
durduğumuz yer dahili 
ve harici düşmanların 
hain tuzaklarını 
boşa çıkarmak için 
küresel sömürü 
düzeninin hayallerini 
dahi çaldığı minik 
yavruların yarınına 
umut olmak için 
durmaksızın çabalamak 
ve mücadele etmek 
bizim durduğumuz yer 
yeryüzünün neresinde 
olursa olsun ezilen 
horlanan açlığa ve 
susuzluğa mahkum 
edilen insanların 
yüzündeki tebessüm 
olmaya devam etmek 
için çabalamak ve 
mücadele etmek işte 
bizim durduğumuz 
yer burasıdır. Bizim 
durduğumuz yer 
kararan vicdanlarında 
öldürdükleri tanrının 
yerine geçip ilahlık 
taslayarak insanlığı 
ve insana eşit olan 
değerleri yok etmeye 
çalışanların karşısında 

milletçe mücadele etmek 
işte bizim durduğumuz 
yer burasıdır ve 
işte 15 Temmuz’da 
milletçe ortaya koymuş 
olduğumuz direniş 
bunun bir kere daha 
ispatıdır. Şer odaklarının 
terör sevicileri ne 
idüğü belirsiz ideolojik 
mahfillerin münafık 
ve hainlerin bitmek 
tükenmek bilmez hile 
ve tuzaklarına inat biz 
evlatlarımızı vatan 
millet din ü devlet 
ülküsü ile yetiştirmeye 
devam edeceğiz çünkü 
ne bu topraklar sıradan 
bir coğrafya nede 
biz tarihin  akışında 
sıradan bir milletiz. 
16 Temmuz sabahı 
insanlığın umudu olan 
bu kederli coğrafyanın 
aziz milletinin zalimin 
zulmüne geçit vermediği 
ezanını dindirtmediği 
bayrağını indirtmediği 

harimi ismetini 
çiğnetmediği cennet 
vatanına na mahrem 
elini değdirtmediği 
şehitler gecesinin 
sabahında güneşin bir 
zaferi daha selamladı 
sabahtır, Allah’ım bizi 
vatansız bayraksız 
ezansız bırakma. 
İçimizde ki hainlere 
göz açtırma bu yüce 
millet 15 Temmuz’da 
yapılanları hiçbir 
zaman unutmayacaktır. 
15 Temmuz alçak 
darbe girişimini 
unutmayacağız her yıl 
demokrasi ve birlik günü 
olarak kutlayacağız 
hain 15 Temmuz 
darbe girişiminde 
ölen tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet 
diliyor, gazilerimize 
şükranlarımı sunuyor 
sağlıklı uzun ömürler 
diliyorum. ‘’dedi.
- Berrkay Göcekli

Başkan Uzundemir’den 15 Temmuz mesajı 
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Dr. Veli Vural Uslu

Bilgehan Bilge’nin Tıbbı

Pandemiler kimileri için 
yakınlarını kaybetmek 
demek, kimileri için 
ekonomik zorluklar, 
bilinmezler, kimileri 
için laboratuvarlarda 
sabahlamak demek; kim-
ileri içinse paraya para 
katmak, meşhur olmak 
demek. Bugünkü konu-
muz meşhur olmak için 
halkın sağlığıyla “bile 
bile” kasıtlı bir şekilde 
oynayanlar: Hayır Oytun 
Erbaş’tan bahsetmiyo-
rum, Canan Karatay’dan 
ya da Soner Yalçın’dan 
da bahsetmiyorum. 
Onlar geride kaldı. Bu 
hafta konumuz onlardan 

boşalan yeri doldur-
maya çalışan Bilgehan 
Bilge, Ümit Aktaş, Neva 
Çiftçioğlu ve diğerleri...
 Bilgehan Bilge ile 
başlıyoruz bu hafta. 
Kendisi bir hekim. 
Bilimsel çalışmalar-
la, laboratuvarla yolu 
ömrünün herhangi bir 
noktasında kesişmemiş. 
Sosyal medyada her 
gün onlarca gönderi 
atıp aşıların “işe yara-
madığını” anlatıyor. En 
çok sevilen ve paylaşılan 
bir tweet’ini inceleyelim. 
Diyor ki Bilgehan Bilge 
“mutasyonlar sürekli 
spike proteini üzerinde 

oluyor, aşılar da koro-
navirüsün spike (giysi) 
proteinlerini tanıtıyor, bu 
nedenle aşılar mutasyon-
lara karşı etkisiz kalacak, 
boşuna aşı yapıyorlar”. 
Peki bu doğru mu?
 mRNA aşılarına aşina 
ortalama bir doktorun 
bile bildiği mRNA aşı 
mekanizması şöyle 
çalışır: mRNA vücutta 
diğer mRNA’lar gibi ri-
bozomlardan sentezlenir. 
Ribozomdan çıkan spike 
proteini proteozom de-
nilen bir yapı sayesinde 
küçük parçalarına ayırır. 
Bu epitope diyebi-
leceğimiz küçük parçalar 
tüm Türkiye’nin en 
sevdiği organel olan, 
ortaokul biyoloji ders 
kitabında bile adı geçen 
endoplazmik retikuluma 
gider. Spike proteini 

parçaları burada MHC 
adındaki, bağışıklık 
sistemine kime karşı 
dikkatli olmasını 
gösteren moleküllere 
bağlanır. Bu sayede 
bağışıklık sistemi Spike 
proteinini her açıdan 
(alttan, üstten, sağdan, 
soldan) tanıma fırsatı 
olur. BioNTech aşısının 
hem yüksek düzeyde 
hem de farklı varyantlara 
karşı koruyucu olmasının 
temelinde bu yatar. Spike 
proteini mutasyona uğrar 
ama en çok mutasyona 
uğradığı delta vary-
antında bile yüzde birlik 
bir kısmı mutasyona 
uğrar. Zaten bir anda 
çok mutasyona uğrarsa 
gidip bizim hücrelerim-
ize bağlanamaz. Ama 
vücut Spike proteinini 
bir bütün olarak değil 

bir parça parça tanıdığı 
için aşıların mutasyona 
uğramayan kısımları 
virüse karşı koruma için 
yeterlidir. Zaten BioN-
Tech aşısının, hem Wu-
han, hem 17 mutasyonlu 
İngiliz varyantına, hem 
Kaliforniya varyantına 
karşı benzer seviyede 
koruma sağlamasının 
altında yatan temel sebep 
de budur. BioNTech 
aşısının en zorlu imti-
hanı olan delta varyantı 
üzerindeki etkisi ile ilgili 
farklı raporlar gelmeye 
devam etse de hastaneye 
yatış oranlarını en kötü 
rapora göre bile %92 
oranında engelliyor. 
Ama zaten yüksek olan 
bu koruma oranlarını 
yukarı çekebilmek için 
varyantların kullanıldığı 
yeni nesil aşılar hazırla-

nacaktır. 
 Şimdi tekrar Bilgehan 
Bilge’ye dönelim. Bu 
en temel mRNA aşı 
mekanizmasını Bilgehan 
Bilge’nin bilmemesine, 
o kadar cahil bir doktor 
olmasına imkân var mı? 
Kesinlikle yok. Tür-
kiye’de tıp eğitimi bu 
kadar bilgisiz kalitesiz 
doktorlar yetiştirecek 
kadar ölmedi daha. 
Peki Bilgehan Bilge 
“bile bile” neden yalan 
söylüyor bunun cevabını 
ben de merak ediyorum. 
Bunu anlamak için 29 
Haziran 2021 tarihinde 
Bilgehan Bilge’ye e-mail 
yoluyla ulaşıp “basın-
da yer alan sözlerinin 
arkasında durup durma-
dığını” sordum. Aradan 
geçen sürede Bilgehan 
Bilge sessizliğini ko-

ruyor.
Salt kötülük yapmak için 
mi, para kazanmak için 
mi, pandemiden zevk 
aldıkları için mi, başka 
bir nedenden dolayı mı 
Bilgehan Bilge, Ümit 
Aktaş, Neva Çiftçioğlu 
sosyal medyada, televi-
zyonlarda insanları kor-
kutmaya ve sağlıklarıyla 
oynamalarına devam 
ediyor, bilmiyorum. 
Ama hukuki olarak insan 
hayatıyla oynamanın bir 
cezası vardır diye umuy-
orum. O vakte kadar 
hepinize mutlu, neşeli, 
bir temmuz haftası dil-
erim. Sevgiler, saygılar, 
Almanya’dan selamlar. 
@velivuraluslu
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Derneğimizin olağan genel kurulu toplantısı 31.07.2021 tarihinde saat 
14:00’da dernek binasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
toplantı 07.08.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Yapılacak 
olağan genel kurul toplantımıza katılmanızı rica ederiz. 
Türkan Dağdelen 
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM MADDELERİ: 
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan oluşumu 
4-Yönetim ve denetim kurulu seçimi 
5-Dilek, temenniler ve kapanış 

HAYVAN DOSTLARI DERNEĞİ OLAĞAN 
GENEL KURULU İLANIDIR.

Basın toplantısında 
konuşan Milletvekili 
Gökcan;  Marmaris 
ilçesinde çıkan orman 
yangını sonrasında İyi 
Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener ve CHP’li 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün’ün yangınla 
ilgili kamuoyunu 
yanlış bilgilendiren 
açıklamalarına cevap 
verdi.
Milletvekili Gökcan, 
Muğla’nın yüzde 
68’inin ormanlarla kaplı 
olduğunu ve tamamının 
yangınlara karşı birinci 
derece hassas ormanlar 
olduğunu belirterek; 
“Bunun için, Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğü 
orman yangınlarına 
karşı hem havadan hem 
karadan teknolojinin son 
imkânlarını kullanarak 
mücadele etmektedir. 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğümüzün 
yangınla mücadelede 
ekip ve ekipman eksiği 
bulunmamaktadır” 
ifadelerine yer verdi.
Marmaris İçmeler’de 27 
Haziran Pazar günü saat 
10.30’da başlayan orman 
yangınının, aynı gün saat 
16.00’da kontrol altına 
alındığını ve yangında 
35 hektar alanın zarar 
gördüğünü açıklayan 
Milletvekili Gökcan; 
“yangına müdahalede 
geç kalınmamıştır. 
11 yangın söndürme 
helikopteri ile erken 
ve etkili müdahalenin 
sonucunda çok tehlikeli 
olabilecek bir yangın 
kısa sürede kontrol altına 
alınmıştır” dedi.
Milletvekili Gökcan; 
yangına müdahale 
sırasında rüzgârın 
bir anda ters yönden 
esmesi nedeni ile 

Marmaris Orman 
İşletme Müdürlüğü’nde 
yangın işçisi olarak 
görev yapan Görkem 
Hasdemir’in görev şehidi 
olduğunu belirterek, 
“kardeşimize Allah’tan 
rahmet, ailesine ve 
Orman Teşkilatımıza 
baş sağlığı diliyoruz. 
Yanan ormanımıza, 
görev şehidimizin 
adını vererek, anısını 
yaşatacağız” ifadelerini 
kullandı.
Yanan bölgede 
ağaçlandırma 
çalışmalarına başlıyoruz.
Marmaris’te yanan 
bölgede ağaçlandırma 
çalışmalarının hızlı bir 
şekilde başlatıldığını 
vurgulayan Milletvekili 
Gökcan; Bu sene 
11 Kasım’da Milli 
Ağaçlandırma 
Günü’nde Marmaris’te 
vatandaşlarımızın 
katılımı ile yanan 
bölgeye 30 bin  kızılçam 
ve selvi fidanı dikeceğiz. 
Fidan dikimine uygun 
olmayan yerlere 
tohumlama yapacağız. 
Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın” dedi.
AK Parti Muğla 
Milletvekili Gökcan 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener ve CHP’li 

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün’ün “akıllı yangın” 
söylemleri yalandır. 
Bu yalan asla kabul 
edilemez. Zaten 
yangının çıkış sebebi, 
ilk tespitlere göre 
enerji nakil hatlarından 
kaynaklanmıştır. 
Yangın raporu sonucunu 
dahi beklemeden yapılan 
bu mesnetsiz açıklamalar 
toplumun her kesimini 
ve özellikle orman 
teşkilatını derinden 
üzmüştür.
Bir vatan evladının 
görev şehidi olduğu 
orman yangınını, akıllı 
yangın olarak nitelemek, 
akıl tutulmasıdır. 
Hemşerilerimize, bölge 
insanımıza hakarettir.
Gerçek dışı, akıl 
ve mantığın kabul 
etmediği bu söylemler 
aynı zamanda; orman 
yangınlarıyla mücadeleyi 
bir vatan savunması 
bilinciyle yapan 182 
yıllık orman teşkilatına 
ve orman şehitlerine 
büyük saygısızlıktır.
Yanan alanların imara 
açılacağı veya rant 
sağlanacağı gibi  iddialar 
asılsız, yalan ve maksatlı 
açıklamalardır.
Bugüne kadar yanan hiç 
bir orman alanını imara 
açmadık, açmayacağız ve 

açtırmayacağız da. 
Bu çirkin söylemde 
bulunan Muhalefete  
bir çağrımız var. Gelin 
Marmaris’i birlikte 
ağaçlandıralım.”
10 YILDA 2 MİLYON 

FİDAN
Milletvekili Gökcan, 
son 10 yılda Muğla’da 
meydana gelen orman 
yangınlarında 3 bin 
970 hektar alanın  
zarar gördüğüne işaret 
ederek şunları kaydetti: 
“Bu yangınlarda 
yanan alanlara 2 
milyon fidan dikilmiş 
olup, ayrıca yanan 
sahalara 32 ton tohum 
takviyesi yapılmıştır. 
AK Parti olarak 
Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde 
vatan topraklarımızı 
fidanlarla buluşturduk ve 
buluşturmaya da devam 
edeceğiz. Bu süreçte 
başta Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Bekir 
Pakdemirli’ye, Orman 
Genel Müdürümüz 
Bekir Karacabey’e ve 
Muğla Orman Bölge 
Müdürümüz Yasin 
Yaprak olmak üzere 
fedakarca görev yapan 
tüm orman teşkilatına 
teşekkürlerimizi bir borç 
biliyoruz.” -Cihat Cura

Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan 
TBMM’de “Akıllı Yangın” söylemlerine cevap verdi

Muğla AK Parti Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir TBMM’de 
birlikte basın toplantısı düzenlediler.

15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü 
anma etkinlikleri 
kapsamında Köyceğiz 
Şehit Astsubay Ömer 
Halisdemir Hatıra 
Ormanı’nda fidan 
dikimi yapıldı.  
  Şehit Astsubay Ömer 
Halisdemir Hatıra 
Ormanı’ndaki fidan 
dikim etkinliğine 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, Köyceğiz 
Kaymakamı Erdinç 
Dolu, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral 
Yusuf Kenan Topçu, 

Marmaris Sahil 
Güvenlik Güney Ege 
Grup Komutanı S.G. 
Binbaşı Süleyman 
Ercan, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, Orman Bölge 
Müdürü Yasin Yaprak, 
kurum müdürleri ile 
orman personeli katıldı.
  Etkinlikte, 
fidanlar toprakla 
buluşturulurken, 
diğer yandan da 
daha önceden dikilen 
fidanlar sulandı.
  15 Temmuz’un 
ülkemizin geleceği 

için bir dönüm noktası 
olduğunu ve bu uğurda 
hayatını kaybeden 
aziz şehitlerimizin 
hatıralarının 
yaşatılması amacıyla 
fidan dikim etkinliğin 
düzenlendiğini belirten 
Vali Orhan Tavlı, 
“Bizler de bugün 
burada şehitlerimizin 
manevi huzurunda 
onların hatırasını 
yaşatmak üzere, bir 
nebze olsun yeşile 
ve doğaya katkıda 
bulunmak istiyoruz.” 
dedi. -Cihat Cura

15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri anısına fidan dikildi  
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TEMEL EĞİTİM OKULLARI TAŞIMA İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/414251
1-İdarenin
a) Adresi   : BAHÇELİEVLER MAH. MUGLA-FETHIYE KARAYOLU 
      CAD. 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522805050 - 2522805078
c) Elektronik Posta Adresi : ortaca48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İlçemiz Temel Eğitim Okulları Taşıma Kapsamında 10 Temel 
      Eğitim Okuluna 30 Taşıma Güzergahından 630 Öğrencinin 40 
      Araçla 182 Gün Taşınması İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Çaylı 100 Yıl Ortaokulu-Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu 
      ve Ortaokulu-Dikmekavak Asiye Faruk Özalp 
      Ortaokulu-Dikmekavak Şehit Tayyar Temizel 
      İlkokulu-Eskiköy İlkokulu ve Ortaokulu-Gökbel İlkokulu-Güzelyurt  
      Şehir Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu-Şehir Er Gürsel  
       Çelik Ortaokulu-Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu-Şehit  
          Sefa Altınsoy İlkokulu
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Bahçelievler Mh Muğla Fethiye Karayolu Üzeri Hükümet Konağı  
      Kat:4 48600 Ortaca        
b) Tarihi ve saati  : 09.08.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Sektörde Yapılmış Her Türlü Öğrenci ve Personel Taşıma İşi Benzer İş Olarak 
Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın: 1417535Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Köyceğiz ilçesinde, 
Türdü Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından 
“Doğa Bilim Kampı” 
düzenlendi.
Köyceğiz Kulak Mesire 
Alanında gerçekleştirilen 
kampa ülke genelinden 
46 öğrenci ve 15 eğitmen 
katıldı. Açılış töreninin 
ardından öğrenciler 
takımlara ayrıldı ve 
çadırlarını kurdu.
Kamp programı 
kapsamında öğrenciler, 
deniz kaplumbağalarının 
yaşam alanlarını 
inceledi, teleskopla 
uzay gözleme, pusula 
kullanma ve yön bulma, 
rüzgarın doğa üzerindeki 
olumsuz etkilerini 
gözlemleme, erozyonla 
mücadele örneklerini 
inceleme fırsatı buldu. 
Kampta eğitici keza 
oyunları oynayan 
öğrenciler; Dalyan, 
İztuzu, Ekincik, 
Sultaniye Kaplıcaları, 
Ağla Yaylası, Göçkeova 
Göleti, Sarıgerme, 
Fethiye ve Marmaris’i 
görme şansı yakaladı.  
Türdü Gençlik ve Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu 
Üyesi Şaban Erdoğan, 
doğa bilim kampının 
4 yıldır kulübün 
faaliyetleri arasında yer 
aldığını söyledi. 
Kamp sayesinde 
öğrencilerin okulda 
öğrendikleri teorik 
bilgileri uygulama 
şansı bulduğunu 
belirten Erdoğan; “Fen 
Bilgisi, resim, teknoloji 
tasarım ve drama 
öğretmenlerimizin 
yönlendirmeleri eşliğinde 
gruplara ayrılan çocuklar 
çeşitli etkinlikler 

yapıyorlar, eğitimlere 
katılıyorlar. Kampta 
öğrencilerimize AFAD 
tarafından doğal afetler 
konusunda bilgilendirme 
de yapıldı. Muğla’nın 
yanı sıra Tunceli, 
Ankara, İzmir, Aydın’dan 
gelen öğrencilerimiz 
kampa katıldı. 
Koronavirüs tedbirlerine 
uyarak kampımızı 
gerçekleştiriyoruz.” diye 
konuştu. 

SOKAK 
HAYVANLARI İÇİN 

BARINAK
Kampa katılan 
öğrencilerin sosyal 
sorumluluk projesine 
imza attığını ifade 
eden Erdoğan; 
“Kampa geldiğimizde 
öğrencilerimiz çevredeki 
sokak hayvanlarını fark 
ettiler, temin ettiğimiz 
malzemelerle kendi 
tasarımlarını yaparak 
sokak hayvanları 
için barınak yaptılar. 
Kampın ardından 
bölgeden ayrılırken bu 
barınakları uygun yerlere 
yerleştireceğiz. 7 günlük 
kampın ardından çevre 
temizliğimizi yaparak 
alandan ayrılıyoruz. 
Ayrıca kampımızdan 
haberdar olan bir 
büyüğümüz bize Nutuk 
temin etti. Kampa katılan 
öğrencilerimize Nutuk 
hediye ettik.” ifadelerini 
kullandı.     
GÜNLÜK HAYATTA 

KARŞILAŞILAN 
PROBLEMLERE 

ÇÖZÜM
Fen Bilgisi öğretmeni 
Rabia Kullapçı, kamp 
faaliyetleri kapsamında 
öğrencilerin bilim, 
matematik, teknoloji 

ve mühendislik 
becerilerinin gelişmesini 
amaçladıklarını aktardı. 
Projelerin ihtiyaçtan 
doğduğuna 
değinen Kullapçı; 
“Öğrencilerimizin 
günlük hayatta 
karşılaşabilecekleri 
problemlere çözüm 
bulmalarını istedik. 
Eğitici ve öğretici 
faaliyetleri yarışma 
şeklinde yapınca 
çocuklarımız aynı 
zamanda eğlenceli vakit 
geçiriyor. Bunun yanında 
düşünme becerilerini de 
arttırıyorlar.” dedi.
Kullapçı, şunları söyledi; 
“Öğrencilerimiz deniz 
kaplumbağaları ile ilgili 
bilgi aldı, Sultaniye 
Kaplıcalarında kapalı 
alandaki akustik ve 
yer altı sularının nasıl 
oluştuğunu öğrendiler. 
Kare kodla orientring 
etkinliği yaptık. Pusula 
eğitimi aldılar, yönleri 
ve dereceleri öğrendiler. 
Deniz kaplumbağalarının 
neslinin korunması için 
ışık kirliliğini azaltmak 
amacıyla sokak lambası 
tasarladılar, oyun 
hamuru ve raptiyelerle 
suyun üzerinde kalabilen 
gemi tasarladılar. 
Hologram tasarladılar, 
2 boyutlu nesnelerin 3 
boyutlu hale gelmesini 
gördüler ve çok 
heyecanlandılar. Şarj 
istasyonu tasarladılar.”  
Kampa katıldığı için 
çok mutlu olduğunu 
dile getiren 5’inci 
sınıf öğrencisi Berrin 
Su Yüksel ise hem 
eğlendiklerini hem de 
öğrendiklerini vurguladı. 
- Berkay Göcekli

Çocuklar eğlenirken öğrendi
Türdü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Doğa 
Bilim Kampı” kapsamında ülke genelinden 46 öğrenci Muğla’nın 
tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi, eğitici ve öğretici faaliyetlere 
katılarak eğlenceli vakit geçirdi. 
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Sosyal medya  plat-
formu  amirlerin ve 
kurumların fotoğraf 
paylaşma yarışına 
döndü..
Çözüm yok,  üretim  
yok  ama GÖRSEL 
PAYLAŞIM ÇOK…
İşin özü  çalışmak ve 
hizmet etmek yerine 
MIŞ GİBİ YAPMAK  
almış başını yürümüş..
Görev alanına giren 
ve yapmak için maaş 
aldıkları işleri bile,  
büyük bir özveri ve fed-
akarlıkla yapıyorlarmış 
gibi paylaşım yarışına 
girdiklerini görmeyi,  
büyük bir üzüntü ile 
izliyoruz..
BÜYÜK DÜŞÜNME 
ölmüş..
HİZMET AŞKI ölmüş..
MIŞ GİBİ YAPMAK 
MODA OLMUŞ…
Başımıza ne geldiyse işi 
ehline teslim etmeme-
kten geldi. Liyakat ve 
ehliyete dikkat etme-
mekten geldi.. ÇÖZÜM 
ÜRETMESİ gerek-
enler SORUNUN TA 
KENDİSİ OLDU… Bu 
tip insanlar çalışıyor-
MUŞ , üretiyor-MUŞ,  
hizmet ediyor-MUŞ, 
vatana ve millete Aşık-
MIŞ  gibi  GÖRÜN-
MEYİ SEÇTİLER.  
Bu hallerini ifade 
etmek içinde SOSYAL 
MEDYA sahasını kul-

lanıyorlar… YAZIK. .. 
GÜNLERCE KİMY-
ASAL SOLUDUK;  
Vali beyi gören var 
mı..?  Açıklama yapan 
ve halkı bilgilendiren 
Kaymakam gördünüz 
mü..?  SORUMLU İl 
müdürlerini gördünüz 
mü..?
KİMYASAL YANGIN 
ile mücadele etmekte, 
ekipman ve teçhizatı 
olmayan Muğla Büyük 
şehir belediyesi  ACA-
BA BU YANGINDAN 
DERS ALDI MI..?  
Büyük Şehir Belediye 
başkanımızı YANGIN 
MAHALİNDE ve 
HALKIN ARASINDA 
gören oldu mu..? Muğla 
Milletvekilleri  Buhar 
mı oldu..?  Milletin 
vekili değiller mi..?  
Belediye başkanlarımız, 
Siyasilerimiz  SES-
SİZLİK MODUNDA 
çalışıyorlar galiba..
DEVLET SESSİZLİĞE 
Mİ GÖMÜLDÜ yoksa 
GÖRÜNMEZ Mİ 
OLDU.. Anlayan lütfen 
bana da açıklasın…
MİLLETİ BAŞ TACI 
EDECEK, milletin 
derdi ile dertlenecek, 
dertlere derman olmak 
için çırpınıp, didinecek 
çözüm üretecek, 
çözümü bulana kadar 
kendine uykuları haram 
edecek YÖNETİCİLER 

ve SİYASİLERİ ARIY-
ORUZ.. 
Bizlere yaşattığınız 
İHMALLER, YOK 
SAYMALAR, ÇA-
RESİZLİKLER ve 
YALNIZ BIRAKMA-
LARINIZIN  emin 
olun sizlere muhakkak 
GERİ DÖNÜŞÜ OLA-
CAKTIR.. Milletinizi 
ve vatan evlatlarının 
sağlığını, hayatını hiçe 
saydınız. MİLLETİ 
KİMSE YOK SAYA-
MAZ ve MİLLETE 
KİMSE TEPEDEN 
BAKAMAZ..
Milletin makamları-
na ve koltuklarına 
oturanların, milletin 
vergileri ile maaş 
alanların, MİLLETEN 
ÖNCE bir BAŞKA 
ÖNCELİĞİ OLAMAZ. 
Milletine hizmet etmeyi 
ÖNCELİK EDİN-
MEYENLER, emin 
olsunlar ki  O MAKAM 
ve KOLTUKLARDA 
OTURMALARI HA-
RAMDIR..
HALK OLARAK  
“DEVLETİ ARIY-
ORUZ”…
DERDİMİZE ÇARE 
OLACAK MAKAM 
BULAMIYORUZ..!
Bizler “ Ermenistan da 
yaşamıyoruz. TÜRK 
VATANDAŞIYIZ. 
Bu YALNIZLIK ve 
ÇARESİZLİĞİMİZİN 
sebebi nedir..?  AY-
IPTIR, GÜNAHTIR. 
Silkelenin ve kendinize 
gelin lütfen…

Sezgin Yıldırım

DEVLETİ ARIYORUZ…

Vatandaşların derdinin 
geçim sıkıntısı olduğunu 
dile getiren CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, her fırsatta 
mahalle sakinlerini 
ziyaret ettiklerini yerel 
ve genel gündemle ilgili 
görüş alışverişinde 
bulunduklarını belirtti.
Vatandaşların yerel 
yönetimlerden ve 
kendilerinden talepleri 
olduğunu ifade eden 
İlçe Başkanı Tezcan, 
“CHP Ortaca İlçe Örgütü 

olarak her fırsatta 
mahalle sakinlerimizi 
evlerinde ziyaret 
ediyor, kahvehanelerde 
de vatandaşlarımızla 
sohbet ediyoruz. Yerel 
ve genel gündemle ilgili 
görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. 
Vatandaşlarımızın 
yaşadığı bölgelerde 
yerel yönetimden ve 
bizlerden talepleri var. 
Bizleri ilgilendiren 
konuların çözülmesi için 
gerekli yerlere ileterek 

gidermeye çalışıyoruz. 
Bizlere iletilen her türlü 
istek ve sorunları bir 
rapor haline getirerek 
çözüm odaklı çalışmalar 
yürütüyoruz. Yaptığımız 
sohbetlerde halkımızın 
en büyük derdi geçim 
sıkıntısı. Vatandaşlarımız 
sevinçle Kurban 
Bayramını karşılayacağı 
yerde kara kara nasıl 
geçineceğini düşünüyor. 
Temmuz ayı ile birlikte 
emeklilerimizin 
aylıklarına yapılan 

zam daha ellerine 
geçmeden eridi. Çiftçi 
ürününün karşılığını, 
emekçi emeğinin 
karşılığını alamıyor. 
Biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak en yakın 
zamanda iktidara 
geldiğimizde halkımızın 
dertlerine derman 
olacağız. Söz verdiğimiz 
gibi her zaman Ortacalı 
hemşerilerimizin 
yanındayız ve yanlarında 
olmaya devam edeceğiz.”
- Mehmet Bozkır

TEZCAN: “HALKIN DERDI GEÇIM SIKINTISI”
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, CHP Ortaca İlçe Başkanlığı olarak yerel ve 
genel gündemle ilgili sık sık vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. 

İztuzu sahilinde 
yumurtalarından 
çıkan caretta caretta 
yavrularının denizle 
buluşma süreçleri 
başladı. Deniz 
Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
(DEKAMER) caretta 
carettaların yumurtlama 
döneminde sorun 
yaşamaması için 
çeşitli önlemler alıyor. 
Merkezde görevli 
gönüllü gençler sahilde 
gece boyu nöbet tutuyor.
Caretta carettaların 

yumurtlama anı ve 
yumurtadan çıkarak 
denize ulaşma süreci 
gönüllü gençler 
tarafından kayda 
alınarak DEKAMER’in 
sosyal medya 
hesaplarında takipçilerle 
paylaşılıyor. Plaja 
yumurtlamak amacıyla 
gelen caretta carettaların 
sahile yaptığı yuva sayısı 
600’e ulaştı.
DEKAMER’den 
paylaşılan bilgide, 
deniz kaplumbağaları 
için kuluçka süresinin 
yaklaşık 45-60 

gün olduğu aktarıldı. 
Açıklamada, “Yuvalarda 
ortalama 70 yumurta 
oluyor. Bazı yuvalarda 
120, bazılarında ise 40 
yumurta bulunabilir. 
Bu durum hayvanın 
yaşı, büyüklüğü ve o 
sezon kaçıncı yuvasını 
yaptığına bağlı olarak 
değişebiliyor.” denildi.
- Berkay Göcekli

Yavru caretta carettalar denizle buluşmaya başladı

Dalyan İztuzu sahilinden 
yavru caretta caretta 
deniz kaplumbağalarının 
yumurtadan çıkıp 
denizle buluşması devam 
ediyor.  
  Yuvadan denize 
ulayıncaya kadar 
yırtıcı hayvanların 
da hedefi olan bir 
yavru Caretta Caretta 
deniz kaplumbağası 
yengeç saldırısına 
uğradı. DEKAMER 
ekiplerinin arazi 
çalışmaları sırasında 
yengeç saldırısına 
uğrayan yavru bir İribaş 
deniz kaplumbağasına 

(Caretta caretta) rastladı. 
Yaralı olarak kurtarılan 
yavru kaplumbağaya 
DEKAMER veteriner 
hekimleri müdahale etti.
  DEKAMER’den yapılan 
açıklamada, “Doğal 
koşullar altında, bir 
sene hayatta kalabilen 
yavru kaplumbağa 
sayısı oldukça az, bu 
sebeple çalışmalarımız 
sırasında sadece 
yuvaları korumuyor aynı 
zamanda yavruların 
denize güvenli bir 
şekilde ulaşmalarını da 
sağlıyoruz” denildi.
- Berkay Göcekli

Yengeç saldırısına uğrayan yavru Caretta tedavi edildi

Dikiş makinesi 
tamirciliğine 
evlerindeki dikiş 
makinesini, 13 
yaşındayken 
kurcalayarak 
başladığını belirten 
Seyiş, “Evimizdeki 
dikiş makinesini 
evde annem ve 
babam olmadığı 
zaman başına geçerek 

tornavida ile orasın 
burasını kurcalarken 
öğrenmeye başladım. 
Ben çok meraklı 
biriyim. Bu yüzden 
babamdan çok azar 
işittim ama öğrendim. 
Halen ekmeğimi 
dikiş makinelerine, 
tamirattan 
kazanmaktayım” dedi.
Haftanın beş günü 

aracıyla yollarda 
olduğunu söyleyen 
Seyiş, “Aracıma dikiş 
makinelerinin yedek 
parçalarını yükleyerek 
haftanın beş günü 
Antalya, İzmir, Muğla, 
Aydın ve Manisa’da 
bozulan dikiş 
makinelerini tamir 
etmekteyim. Duruma 
göre bir ilçede iki veya 

üç gün dolmuşumun 
içerisinde kalmaktayım. 
Önce mesleğimi, sonra 
yaptığım işi severim. 
Ben müşteriden önce 
kendim yaptığım işten 
memnun olduktan 
sonra makinesini teslim 
ederim.” dedi. - İHA

48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor  
Ortaca’da yaşayan evli üç çocuk babası dikiş makinesi ustası 66 yaşındaki Mehmet Seyiş, 
48 yıldır dikiş makinelerini tamir ediyor. 
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Bahçeşehir Koleji’nin 
LGS’de yakaladığı 
sınavın ardından Ortaca 
ve Dalaman Bahçeşehir 
kolejlerinin sahibi Emrah 
Hoşgör ile röportaj 
gerçekleştirdik. 
Ortaca’da  anaokul, ilkokul 
ve ortaokul Dalaman’da 
ortaokul Anadolu lisesi ve 
Fen  Lisesi olarak eğitim 
veren Bahçeşehir kolejleri 
genç ve dinamik eğitimci 
Marmara üniversitesi 
Almanca bölümü mezunu 
Emrah Hoşgör tarafından 
yönetiliyor . Elektroser Ltd 
Şti.’nin her kademesinde 
erken yaşlardan itibaren 
görev alan ve uzun yıllar 
Almanya ve İngiltere’de 
ticaret ve eğitim alanında 
çalışmalar yapan Emrah 
Hoşgör, Dalaman ve 
Ortaca kampüslerini satın 
alarak bölgeye yatırım 
yaptı.
Misyon ve vizyon sahibi 
yatırımcının amacı 
iyi eğitimli gençler 
yetiştirmek. Bahçeşehir 
eğitim birimleri toplamda 
2 bin kişilik kapasiteye 
sahip ama pandemide 
kaliteli eğitim vermek için 
öğrenci sayısınıbin 150 bin 
200 bandında tutuyor. 130 
öğretmen 200’den fazla 
çalışanı ile 26 dönümlük 2 
kampüste kurulu modern 
tesislerde eğitim veriyor. 
Ayrıca kolejde dünyanın 
önde gelen ülkelerinde 
uygulanan sitem, master 
6, bilişsel düşünme eğitim 

modelleri uygulanıyor ve 
ülkemizde yaygınlaşması 
için çalışılıyor. 
Öğrencilerin bilimin temel 
prensipleriyle çok küçük 
yaştan itibaren eğlenerek 
öğrenmeleri sağlanıyor. 
Sitem merkezinde yer 
alan interaktif öğrenme 
istasyonları ile öğrenciler 
yaşayarak ve görerek 
öğreniyorlar, öğrenmenin 
ötesine geçerek üretime 
geçiyorlar. 
Bilişim çağının en 
önemli derslerinden 
biri haline gelen robotik 
kodlama dersi Bahçeşehir 
kolejinde 5 yaştan 
itibaren her kademede 
verilerek geleceğin 
endüstri devrimi endüstri 
4,0 ‘a hazır bir nesil 
yetiştiriliyor. Öğrenciler 
bu ders sayesinde kendi 
geliştirdikleri robotlarla 
uluslararası düzeydeki 
kodlama yarışmalarına 
katılabiliyorlar. 
Ortaca ve Dalaman 
Bahçeşehir kolejleri 
kurucusu Emrah Hoşgör 

sorularımızı yanıtladı; 
BAHÇEŞEHİR 
KOLEJİ’NİN 

ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR?

“Bahçeşehir’i tercih etmem 
de ki sebep Bahçeşehir 
eğitim yapısının kompakt 
bir sisteme hakim 
olmasıydı Bahçeşehir’in 
hem ülkemizde hem 
yurtdışında Almanya, 
Kanada üniversiteleri 
veya koordine olduğu 
yüksekokullar mevcut. 
Biz öğrencileri dünyaya 

hazırlıyoruz. Sınavlarda 
başarılı olmaları kadar 
sosyal anlamda da çağdaş 
bir eğitim veriyoruz. 
Sporun bir branşına adapte 
olmasını bir enstrüman 
çalmasını öneriyoruz 
İngilizceyi sırf gramer 
bazında değil günlük 

yaşamda da etkin kullanılır 
şekilde öğretiyoruz Burası 
sırf bir kolej değil biz 
burada çocukları hayata 
hazırlıyoruz Bizim 
138 kampüsümüz var 
Şırnak’tan Edirne’ye 
Rize’den Tekirdağ’a 
kadar aynı anda aynı 
eğitim veriliyor Yani 
bugün Ortaca’da ne 
öğretiliyorsa Iğdır’da da 
aynı ders görülüyor. Ayrıca 
diyelim ki taşındınız, 
bulunduğunuz şehirdeki 
Bahçeşehir Koleji’nde 
bıraktığı yerden sorunsuz 
devam edebiliyor. Aynı 
kitap aynı ders olduğu 
için gençlerimiz de sıkıntı 
çekmiyor. Bu çok büyük 
avantaj.”

GELECEKTE BU 
SEKTÖR NASIL 

OLACAK?
“Bana göre Türkiye’nin 
en önemli konusu çünkü 
eğitimin olmadığı bir 
ülkede gelecek yoktur.
Özel okullar bir ihtiyaçtan 
dolayı ortaya çıkmıştır 
daha iyi yabancı dil 
eğitimi verirler sınıflar 
daha az kişiye sahiptir 
ve eğitim daha yoğun 
gerçekleşir pandemide 
uzaktan eğitim yeni bir 
modüle imza attı özel 
okullar bu konularda daha 
ileri olacaklar metodbox 
örneğin Bahçeşehir 
bünyesinde olan yapay 
zeka oryantasyonu bir 
sistem. Örneğin bir çocuk 
matematik testlerinde 
geometride sorun 
yaşıyor bunu tespit eden 

sistemimiz çocuğun bu 
eksikliğini gelişmesi 
için ona uygun ödevler 
veriyor öğretmenimiz 
de bilgilendiriliyor ve 
eğitimde buna göre adım 
atılabiliyor yani diyebiliriz 
ki metodbox yapay zeka 
tabanlı kişiYİ özgü 
öğrenme platformudur.”

BİR EĞİTİMCİ 
VE KOLEJİ 

YÖNETİCİ OLARAK 
ÇOCUKLARIMIZI 

NASIL 
YÖNLENDİRMELİYİZ?
“Çok güzel bir soru tüm 
velilerimize tavsiyem 
çocuklarınıza sorumluluk 
verin örneğin bir çocuğun 
aile bütçesini bile 
bilmesi gerekir bu para 
nasıl kazanılıyor nereye 
harcanıyor bunları bilmesi 
lazım günümüzde çocuklar 
sadece istiyor ve tüketiyor 
istediği bir şeyde de ona 
anlatılmalı bizim şu kadar 
bütçemiz kaldı bunu şimdi 
değil 2 ay sonra alabiliriz 
gibi çocuğa finansal 
okuryazarlık aşılanmalı. 
Bu arada biz bunu 
Kolejimizde öğretiyoruz. 
Bizim anaokulumuzda 
ayda bir market kuruluyor 
herkesin bir bütçesi oluyor 
ve evine alışveriş yapıyor 
10 TL’si var domates alıyor 
parası bitiyor. Aaa ben 
elma’da istiyorum diyor 
ama alamıyor hayatta 
da böyle değil mi? Okul 
seçimi de önemli çocuğun 
hayatına yön vermek için, 
iyi öğretmenler ,iyi okul 
,iyi yönetim çocuklara 
vizyon veriyor. Birde 
önemli nokta lütfen veliler 
öğretmenlere daha fazla 
güvensinler, tabi ki de 
anne, baba yardımı olacak 
ama bir öğretmen rolüne 
girmemeli. Çocuklar 
hata yapsın önemli 
değil, onlar hatalardan 
ders çıkaracaklar. Hata 
yapmalarına veliler izin 
vermeli. Hepsinden 
önemlisi çocuklarımıza 
sevgi vererek 
yönlendirmeliyiz. Onlarda 
bir birey, bu yeni kuşaklar 
ikna edilmesi zor kuşaklar. 
Onları sabırla ikna etmeye 
çalışmalıyız. Teknoloji de o 
kadar korkutulacak bir şey 
değil, burada önemli olan 
iyi bir sentez oluşturmak 
spor, aktivite, ailece zaman 
geçirmek gün içerisinde 
belirli saatlerde çocuklar 
dijital ortamlarda olacak 
bunun önüne geçilmez 
sadece doğru dozda 
uygulanabilir.”

İYİ BİR EĞİTİMCİ 
NASIL OLMALI?

“Öncelikle iyi bir insan 
olmalı sonra fleksibel yanı 
esnek olmalı çocukların 
ilgi alanları sosyal 
yapılarına göre uyum 
sağlamalı, onların hayatına 
dokunmalı.”

Bahçeşehir Koleji LGS’de yine zirvede
Bahçeşehir Koleji Ortaca Kampüsü 2021 LGS’de Muğla’da 241 Ortaokul arasında birinci oldu. 

“Bahçeşehir’de 
öğrencileri 

dünyaya hazırlıyoruz”
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Basın Ilan Kurumundan Prestij Kitap: Basının Gözünden Ayasofya
Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz 2020 tarihindeki 
müjdesiyle müze statüsünden tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayımlanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansıyan 
haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı.
Dünyanın en eski ve en 
görkemli mabetlerinden 
olan, İstanbul’un 
fethinden sonra insanlık 
ve inanç tarihindeki 
müstesna yeri daha da 
kıymetlenen Ayasofya 
Camii, 1934 tarihinde 
ibadete kapatılmış ve yüz 
yıla yakın bir süre ancak 
müze olarak ziyaret 
edilebilmişti. 
Asırlarca ibadethane 
hüviyetiyle dünya 
çapında bir inanç ve 
maneviyat sembolü 
olan Ayasofya Camii, 
86 yıl aradan sonra, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kararı 
ve açıkladığı müjde 
neticesinde 24 Temmuz 
2020’de yüzbinlerce 
Müslümanın meydan 
ve sokakları doldurarak 
kıldığı Cuma namazıyla 
yeniden Ayasofya-i Kebir 
Camii Şerifi adıyla cami 
hüviyetine kavuşmuştu.
Ayasofya’nın geçmişten 
günümüze kültürel ve 
manevi değerini anlatan 
tarihi arşiv belgeleri, 
yorumlar, yazılar ve 
şiirlerle birlikte yüce 
mabedin özellikle son 
yüzyılda başından 

geçenleri basının 
gözünden yansıtan bir 
kitap projesi başlatan 
Basın İlan Kurumu, bir 
yıllık bir çalışmanın 
sonunda “Basının 
Gözünden Ayasofya” 
kitabını okurların ilgisine 
sundu.

Ayasofya Kitabına 
Cumhurbaşkanından 

Ön Söz
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
beklenen müjdeyi 
verdiği ve Ayasofya’nın 
tarihimizdeki yerini 
anlatan şu satırları 
kitapta yer aldı:
“Ayasofya, 86 yıl 
aradan sonra, Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın 
vakfiyesinde belirttiği 
üzere, yeniden cami 
olarak kapılarını 
insanlığa açmıştır. Bu 
kararın milletimize, 
ümmete ve tüm insanlığa 
hayırlı olmasını 
diliyorum.
Ayasofya Camii’nin 
tarihsel serüveni 
hakikaten tüm insanlık 
için ibret vesikası 
niteliğindedir. İlk 
yapılışından defalarca 
harap olmasına, yıkılma 

tehlikesi geçirmesinden 
Fatih Sultan Mehmed 
Han’ın İstanbul’u fethiyle 
ayağa kaldırılarak 
Ayasofya Camii olmasına 
ve yüzyıllarca cami 
olarak bütün dünyanın 
ibadet merkezi olduktan 
sonra bir müzeye 
dönüştürülmesine kadar 
yaşananlar, bu kutlu 
mabedi nezdimizde daha 
da anlamlı kılmıştır 
kuşkusuz. Allah’a 
şükrediyorum ki yeniden 
cami olarak ibadete 
açılması da bizlere nasip 
olmuştur.
Ayasofya Camii’nin 
tekrar ibadete açılmasına 
yönelik attığımız bu 
adımda gönüllerimizde 
tek bir duygu vardı. Bu 
kutlu mabedin insanların 
Allah’a yakarışının, 
ibadet edişinin yeniden 
merkezi olmasını ve 
sembolik değeri çok 
büyük olan bu girişimin, 
Müslümanların 
günümüzde de yüksek 
değerlerin temsilcisi 
olduğunu tescil 
etmesiydi. İslam’ın ve 
Müslümanların bugünün 
algı dünyasında nasıl 
bir saldırıyla karşı 

karşıya olduğunu 
düşündüğümüzde, 
medeniyet iddiamızın, 
inanç ve hoşgörü 
sistemimizin ne kadar 
köklü, sarsılmaz ve 
geleceğe dair umut verici 
olduğunu Ayasofya’yı 
tekrar ibadete açarak 
göstermiş olduk. Bu 
açılış, mühürlenmiş 
kalplerin açılmasıdır. 
Esaret zinciri altında 
olan Ayasofya’nın 
bu esaret zincirinden 
kurtulmasıdır. Bu 
açılış, Müslümanların 
medeniyet inşa etmede ve 
sürdürmedeki iddiasının 
bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, 
Ayasofya Camii ile 
ilgili her türlü çalışma, 
her eser ve her çaba 
çok değerlidir. Bugün 
ve gelecek nesillere 
bu kıymetli mabedi ve 
onun uğruna verilen 
mücadeleleri anlatmak 
en az bu mabedi 
açmak kadar önemlidir 
nazarımızda. 
Dolayısıyla güzide 
kuruluşlarımızdan 
Basın İlan Kurumu’nun 
hazırladığı bu nadide 
eser ile birlikte bu 

çaba hayat bulmuş 
olacaktır. Ayasofya 
Camiinin dünden 
bugüne nasıl geldiğini 
ve hangi tartışmalara 
sahne olduğunu tarihsel 
belgeler, makaleler ve 
o günün gazetelerini 
kullanarak anlatan 
bu eser, çok yoğun ve 
titiz bir çalışmanın 
sonucudur. Bu eseri 
okuduğumuzda adeta o 
günleri tekrar yaşıyor, 
tarihin akışına şahitlik 
edebiliyoruz. Ayasofya 
Camii’nin neden önemli 
olduğunu bu kıymetli 
eseri okuduktan 
sonra bir kez daha 
anlayabiliyoruz. Zira 
manasını bilmediğimiz, 
anlamadığımız, 
yüreğimizde 
hissetmediğimiz hiçbir 
hadisenin, hiçbir 
olayın ve hiçbir tarihi 
gelişmenin tamama erme 
ihtimali yoktur.
Bu kıymetli eseri hayata 
geçiren Basın İlan 
Kurumu yöneticilerini 
ve emek veren tüm 
çalışanlarını tebrik 
ediyor, hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 
Türkiye’mizin tarihine 

çabalarıyla, özverileriyle, 
çalışmalarıyla, inancıyla 
not düşen herkesi 
yürekten selamlıyorum.” 
Basın İlan Kurumu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. M. Zahid 
Sobacı, eser hakkında 
“İstanbul’un fethi nasıl 
tüm insanlık için bir 
dönüm noktası olmuş 
ise Fethiye Camii olarak 
anılan Ayasofya’nın 10 
Temmuz 2020 tarihinde 
yeniden ibadete açılarak, 
aslına rücu etmesi 
de tarihin kırılma 
anlarından biri olarak 
kayıtlara geçmiştir.” 
açıklamasında bulundu. 

“Ayasofya’yı 
yeniden ibadete açan 
Cumhurbaşkanımıza 

şükran borçluyuz”
BİK Genel Müdürü 

Rıdvan Duran ise 
Ayasofya’nın cami olarak 
ibadete açılması kararı 
için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
ülke olarak şükran 
borcumuz olduğunu 
ifade etti. Kitap, Basın 
İlan Kurumunun İnternet 
Sitesinde Erişime Açıldı
Mehmed Fatih Can’ın 
danışmanlığını yaptığı 
kitabın editörü Arzu 
Cihangir, konsept 
danışmanı ise Cihat 
Zafer. “Basının 
Gözünden Ayasofya” 
kitabı, Basın İlan 
Kurumu internet 
sitesinde bulunan 
yayınlar bölümünde 
PDF formatında erişime 
açılarak, merak edenlerin 
istifadesine sunuldu.
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Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
Kurban Bayramı 
dolayısıyla kutlama 
mesajı yayınladı. Çöllü, 
mesajında, bayramda 
doruğa ulaşan duygu 
ikliminin bayram 
sonrasında da devam 
etmesini diledi.
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
Kurban Bayramı 
dolayısı ile yayınladığı 
mesajda, domates, limon 
ve narenciye sezonunda 
rekolte ve fiyat 

bakımından sevindirici 
rakamlar temenni 
ettiklerini söyledi.
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü; “İnşallah 
çiftçimizin yüzü güler, 
bölge insanlarımızın 
da yüzü güler. Kurban 
Bayramına kavuşmuş 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bayramlar 
insanlar arasındaki 
kardeşliğin, sevgi ve 
saygının perçinlendiği 
günlerdir. Bu 
güzel günlerde ve 
toplumsal hayatımızda 

daima sağduyunun, 
hoşgörünün, kardeşliğin, 
sevgi ve saygının hakim 
olmasını diliyorum. 
Kurban Bayramının tüm 
insanlığa, çiftçilerimize 
huzur, sağlık, bereket 
dolu bir yıl getirmesini 
dilerim. Bu duygu 
ve düşüncelerle ilçe 
halkımızın ve İslam 
aleminin, Kurban 
Bayramını kutlar, 
saygılar sunarım.” dedi. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü:

“İnşallah çiftçimizin 
ve bölge insanımızın 

yüzü güler”
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Sandras’ı Koruma 
Platformu’nun yaptığı 
açıklamada, Sandras 
Dağı kimin sorusu 
gündeme getirildi. 
Sandras Dağı’nın bölge 
için adeta yaşam kaynağı 
olduğunu vurgulayan 
Sandras’ı Koruma 
Platformu üyeleri, 
“Burası Sandras Dağı. 
Sandras Dağı, Muğla’da; 
bir o kadar da Denizli’de. 
Havası, suyu, toprağı 
tüm canlılar için yaşam 
kaynağı. Vadilerinde, 
akan derelerinde, Kartal 
Gölü’nde, Kara Göl’de, 
Gökçeova Gölü’nde 
yaşayanlar için yaşam 
kaynağı. Köyceğiz, 
Ortaca, Dalaman, 
Beyağaç ilçeleri ve 
köylerinde yaşayanlar 
için de yaşam kaynağı. 
Erenlerin, Çiçekbaba’nın, 
inananların da yaşam 
kaynağı. Burası Kartal 
Gölü Tabiatı Koruma 
Alanı, uluslararası 
ölçekte kabul görmüş 
Önemli Doğa Alanı, 
içinde asırlık karaçam 
ormanları var, bazıları 
bin 200 yıldır burada. 
Endemik türler de var, 1 
tane değil, 63 tane. Şurası 
da maden ocağı. Maden 
ocağı, Sandras Dağı 
eteklerinde. Üç beş on 
kişi için para kaynağı; o 
kadar. Devlet kurumları 
ruhsatları vermiş, 1 tane 

de değil, 19 tane. Şöyle 
özetleyelim: Türkiye’nin 
en yaşlı karaçam ormanı 
ve eşsiz yaban hayatı ile 
mutlak koruma statüsüne 
sahip Kartal Gölü Tabiatı 
Koruma Alanı’nın 
tamamı madenler 
için ruhsatlandırılmış 
durumda. Devletin 
bir kurumu bilimsel 
araştırmalar sonucu 
korunması gereken 
alanları belirleyip 
koruma statüsü veriyor, 
diğeri bunu dikkate 
almadan aynı yere maden 
ruhsatı veriyor.

“ÇED RAPORLARI 
PROJELERİN 

ÖNÜNÜ AÇIYOR” 
Ruhsat verilirken, doğa 
tahribatı olmayacakmış 
gibi gösterilmesinin 
iki resmi yöntemi 
var: “ÇED Gerekli 
Değildir” ve “ÇED 
Gereklidir” kararları. 
Teoride olabilir, ama 
pratikte bu iki yöntemin 
yazılışı dışında bir farkı 
olmadığını, her ikisinin 
de çevre mevzuatına ve 
uluslararası anlaşma ve 
sözleşmelere uyuyormuş 
gibi yapıp projelerin 
önünü açma yöntemi 
olduğunu görüyoruz. 
Sandras’ta verilen maden 
ruhsatları için bugüne 
kadar alınan kararların 
da, çevrenin korunması 
lehine değil, gerçeklikten 

uzak yöntem, asla 
yerine getirilmeyecek 
taahhüt ve gani gani 
temennilerle dolu ÇED 
raporlarını yazdırtan 
maden şirketleri lehine, 
projelerin önünün 
açılması için alındığını 
görüyoruz. Ve genelde 
çevreye zarar verildikten 
sonra para cezasıyla 
duruma müdahale eden 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Sandras’ın 
ÇED’leri ile ilgili şu 
sorulara ne cevap verir, 
merak ediyoruz: 
-Saha gözlemleri, 
inceleme ve araştırma 
sonuçlarına dayanması 
gereken çevreyi 
ilgilendiren ÇED 
raporları gerçekte neye 
dayanarak yazılıyor? 
-Ömrü 998 yıl olarak 
belirlenen bir projenin 
çevreye etkisini nasıl 
belirliyorsunuz? 
“Flora ve fauna 
popülasyonlarının 
varlığını tehlikeye 
düşürmeyecek şekilde 
faaliyet” maden 
sahasında nasıl yapılır? 
Örneği var mıdır? 
“Tarım ürünlerine, 
hayvancılığa, ormanlara, 
sulara ve diğer arazi 

kullanım şekillerine 
yönelebilecek ciddi 
zararlar önlenecektir.” 
buyuran bir şirket, 
zararın ciddiyetini kendi 
mi belirleyecek? Sizce, 
Sandras’da bugüne kadar 
verilen zarar ciddi midir, 
gayri ciddi midir? 
“Mevcut flora ve 
faunanın muhafazasına 
özen gösterilecektir.” 
taahhüdündeki özen 
nedir, patlatmalı ocak 
işletilecek bir sahada 
flora ve faunanın 
muhafazası nasıl yapılır? 
Her saat 7 ton üst toprak 
örtüsü sıyrılacak, 40 ton 
taş toprak alınacak olan 
bir sahanın, faaliyetin 
tamamlanmasına 
müteakip rehabilite 
edildiğini gördünüz mü? 
Bugüne kadar Muğla’da 
kaç proje için “ÇED 
Gereklidir” kararı 
verdiniz? Kaç projenin 
ÇED’ini uygun 
buldunuz? 

“SU KAYNAKLARI 
TAHRİP OLUR”

Sandras’da madencilik 
ne getirir, ne götürür, ne 
maden şirketi umursar, 
ne izni veren devlet 
kurumu merak eder, ne 
de ÇED’de yer alır. Biz 

söyleyelim, neler olur: 
1. Sandras Dağı ve 
çevresi ile dağın 
eteklerinden doğarak 
etrafındaki dört ilçemiz 
dahil tüm ekosisteme 
yaşam veren çok değerli 
su kaynakları telafisi 
mümkün olmayacak 
şekilde tahrip olur. 
2. Buraları mesken 
tutmuş hayvanlar kaçar, 
bitkiler zarar görür, nesli 
tehdit altında olanlar yok 
olur. 
3. Turizmi 12 aya yayma 
ve hapsolduğu deniz-
kum-güneş üçlüsünden 
kurtararak kırsal ve doğa 
turizmini geliştirme 
hedefleri sekteye uğrar. 
4. Köyceğiz ilçesi 
ve Ağla, Çamovası, 
Çayhisar, Karaçam, 
Otmanlar, Pınar ve Sazak 
köyleri ile Beyağaç ilçesi 
ve köyleri sosyal ve 
altyapı sorunları yaşar. 

“TOPRAĞINIZA 
SAHİP ÇIKIN”

Her fırsatta ve ÇED 
raporunda kopyala 
yapıştır önümüze konan 
“maden projelerinin 
bölgemize getireceği 
kamu yararı…” tamamen 
dayanaksızdır, gerçekçi 
değildir, aldatmacadır. 

Çünkü hepimiz biliyoruz 
ki, sözkonusu “yarar” 
sadece belirli bir 
çevreye yarar. Asıl kamu 
yararı, sosyo-kültürel 
yapının, toplumsal 
huzurun, halk sağlığının 
bozulmamasıdır. 
Asıl kamu yararı, 
bölge doğasının ve su 
kaynaklarının korunarak 
gelecek nesillere 
aktarılmasıdır, hem de 
en üstün kamu yararıdır. 
Bizler, üstün kamu 
yararı lehine Sandras’ı, 
Kartal’ı, Altınsivri’yi, 
Gökçeova’yı bir bütün 
olarak korumadaki ve bu 
yaşam kaynaklarımızı 
bizden sonraki 
nesillere korunmuş 
olarak aktarmadaki 
kararlılığımızı 
sürdürüyoruz. Bu 
vesileyle, tüm bölge 
halkına sesleniyoruz: 
Sandras Dağı ve 
çevresinde açılmak 
istenen yeni maden 
sahaları, köylerimize, 
su kaynaklarımıza, 
karaçam ormanlarına, 
yaşayan tüm canlılara 
sandığınızdan daha 
yakın. Gözünüzü açın, 
suyunuza toprağınıza 
köyünüze sahip çıkın. 
“SANDRAS DAĞI 
VE ÇEVRESİNİN 
TAMAMINI 
KORUMA ALTINA 
ALIN”

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na 
sesleniyoruz: 
- Sandras Dağı’nda 
maden dahil telafisi 
mümkün olmayacak 
doğa tahribatına 
sebebiyet veren tüm 
faaliyetleri durdurun ve 
izinlerini iptal edin; 
- Tampon bölge işlevi 
görecek Nitelikli Koruma 
Alanı belirlenmeden 
genişletilen “Kartal 
Gölü Doğal Sit Alanı 
- Kesin Korunacak 
Hassas Alan”ı, Gökçeova 
Gölü de dahil olacak 
şekilde Önemli Doğa 
Alanı çerçevesinde 
yeniden belirleyin ve 
böylece Sandras Dağı 
ve çevresinin tamamını 
koruma altına alın; 
- Kendinize sorun: Bu 
dağlar kimin, maden 
şirketlerinin mi, tüm 
canlıların mı? 
- Ve utanmayacağınız bir 
cevap verin. Vakit şimdi 
suyundan, havasından, 
ğacından, karından, 
seyrinden, gölgesinden 
faydalandığımız Sandras 
Dağı’na vefa vakti. Vakit, 
Sandras’ı koruma vakti.

Köyceğiz’de Sandras’ı Koruma Platformu tarafından Sandras Dağı ve çevresindeki maden 
sorunlarına dikkat çekmek amacıyla “Sandras’a Sahip Çık” etkinliği düzenlendi

Köyceğiz Gökçeova Gölü’nde bir araya gelen çevreciler, “Sandras’a 
sahip çık”, “Hiçbir maden ve taş Sandras’tan değerli değildir”, 
“Sandras’a sahip çıkmak, yaşama sahip çıkmaktır”, Sandras’ın 
suyu koruma altına alınsın”, “Suyumuzu vermiyoruz” yazılı döviz ve 
pankartlar taşıdı. 
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Alim Uzundemir
Ortaca Beledye Başkanı
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