Ayda İki Kez Yayımlanır - Bağımsız Siyasi Gazete
18 MART 2021 PERŞEMBE YIL: 10

SAYI: 441

FİYAT: 2.50 TL.

Çanakkale Deniz Zaferi kutlanacak,
Şehitler Anılacak
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi
ve Şehitleri Anma
Günü kapsamında
Milas’ta düzenlenecek program
belli oldu. Sayfa

Katledilen Bensu’nun
tabutunu kadınlar
taşıdı

6’da

Gazete Güney Ege 10
yaşında…
Ayda
Kez Yayımlanır
- Bağımsız
Gazete
İlkeli
yayınİki
anlayışıyla
Milas basınına
yeni birSiyasi
soluk getiren
Gazete
Güney Ege, yayın hayatında 10 yaşına girdi. Gazete Güney Ege’nin
imtiyaz sahibi Zekai Korkmaz, “Bizi biz yapan değerli okuyucularımıza teşekkür eder, daha nice kuruluş yıl dönümlerini başarıyla
taçlandırarak kutlamak dileğiyle…” dedi. Sayfa 4’te

Milli Marşımız sonsuza kadar
gönüllerden ve dillerden düşmesin…
Sayfa 9’da

Milas’ta doğum gününe 1 hafta kala,
kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmada
erkek arkadaşı tarafından tüfekle
öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı, kılınan
cenaze namazının ardından toprağa
verildi. Sayfa 8’de

MİZO üyesi çiftçilere sağlık
hizmetinde özel indirim
Milas Ziraat Odası Başkanlığı ile Özel
İZAN Sağlık Hastanesi arasında imzalanan
protokol kapsamında, Milas Ziraat Odası
(MİZO) üyeleri ile eş ve çocuklarına, MİZO
personeline Özel İZAN Sağlık Hastanesi’nde
alacakları ayakta ve yatarak sağlık
hizmetlerinde yüzde 10 – 20 oranında
indirim uygulanacak. Sayfa 15’te
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Maldivler makyajlı plaj!
Milas’ta faaliyet gösteren bir otelin, deniz kıyısını Maldivler gibi görünmesi için sahili
mermer tozuyla kapladığı öne sürüldü.

Haber: Volkan Yıldız
Milas’a
bağlı
Boğaziçi
Mahallesi’nde faaliyet gösteren
lüks bir otelin sahilini “beyaz
kum” olarak tabir edilen mermer tozu ile Maldvilere benzetmek istediği öne sürüldü.
Muğla Çevre Platformu dönem
sözcüleri Neşe Tuncer ve Fikret
Çoban, yetkilileri mermer tozu
konusunda incelemeye davet
etti.
BODRUM’DA
MERMER
TOZUNA CEZA YAĞMIŞTI
Geçen
yaz
döneminde

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki
sahillerde Maldivler’e özenen
bazı tatil köylerinin, otel ve
sitelerin kıyıya mermer tozu
(kuvars) döktüklerinin tespit
edildiğini hatırlatan MUÇEP
sözcüleri, geçtiğimiz yıl Maldivlere özenen 2 otele Çevre İl
Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre kontrol koruma müdürlüğü tarafından yaklaşık 350
bin lira cezai işlem uygulandığını hatırlattı.
MERMER TOZU BİYO ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDİ-

YOR
Mermer tozunun insan sağlığına zararlı olduğu kadar deniz
dini canlılarını da öldürdüğü
için esas biyo çeşitliliği yok ettiğini ifade eden MUÇEP sözcüleri, “Şimdi yaz sezonu yaklaştıkça aynı yöntemler; güzel
görünsün, parlak görünsün diye
kıyılara deniz diplerine tüm
canlı hayatına zararlı mermer
tozu dökümlerinin yapıldığı şikayetini almaktayız.
Milas’a bağlı Boğaziçi Mahallesi’ndeki bir otelin kıyısı da
mermer tozuyla kaplanmış.
Milas sınırları içindeki adı geçen tesisin böyle bir Maldivler’e
özenme adına deniz kıyısına
mermer tozu döküp dökmediği-

nin araştırılmasını yetkililerden
bekliyoruz.” dedi.
JANDARMA
TUTANAK
TUTTU
Konuyla
ilgili
araştırma
başlatan
Milas
Jandarma
Komutanlığı’na bağlı Boğaziçi Karakol Komutanlığı ekiplerinin, adı geçen otel
hakkında Kıyı Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle
tutanak tuttukları ve Çevre İl
Müdürlüğü’nün konuyla ilgili
inceleme başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan adı geçen otele
daha önce de birkaç kez Kıyı
Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

İmtiyaz Sahibi
Gözlem Ajans Rek. Bas. Hiz.
Ltd. Şti. Adına
Zekai KORKMAZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Volkan YILDIZ
Genel Yayın Yönetmeni
Münevver MAT
Görsel Yönetmen
Gizem KAPUSUZ
Sayfa Sekreteri
Elif BAKICI
Muhabirler & Reklam
Sorumlusu
Osman CAN 05436426093
Adres
Hayıtlı Mah. Şair Nahit Ulvi
Akgün Cad. No:63/A
Milas / MUĞLA
Telefon
0252 512 8531 - 32
Faks
0252 512 9880
E-Posta
gazeteguneyege@gmail.com

Basım Yeri
Eylül Basımevi
Tabakhane Cad. No:6
Milas / Muğla
0252 513 4435

Gazetemizde yayımlanan
köşe yazılarının sorumluluğu
yazarlarına aittir. Yıllık
Abonelik Ücretimiz 400 TL.
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Gazete Güney Ege 10 yaşında…
İlkeli yayın anlayışıyla Milas basınına yeni bir soluk getiren Gazete Güney Ege, yayın hayatında 10 yaşına
girdi. Gazete Güney Ege’nin imtiyaz sahibi Zekai Korkmaz, “Bizi biz yapan değerli okuyucularımıza teşekkür
eder, daha nice kuruluş yıl dönümlerini başarıyla taçlandırarak kutlamak dileğiyle…” dedi.

Haber: Volkan Yıldız
Yayın hayatına 11 Mart 2011
tarihinde “bağımsız siyasi” gazete olarak başlayan Gazete
Güney Ege, 10. Yılını kutluyor.
Gazete Güney Ege’nin kuruluş
yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan İmtiyaz Sahibi Zekai

Korkmaz, Milas’ın ve bölgenin
gündemini, Milas’ın zenginliklerini, sosyal yaşamını, halkın
sorunlarını ve sorunlara çözüm
önerileri sunan tüm tarafların
görüşlerini, ilkeli yayın anlayışıyla oluşturduğu nitelikli
haberlerle okuyucuya sunan

Gazete Güney Ege’nin, kuruluşundan bu yana Milas basınında
önemli bir renk olduğunu ifade
etti.
Gazete Güney Ege’nin ilk günkü heyecanla yayın hayatına
devam ettiğini kaydeden Korkmaz, “1993 yılında kurulan ve
şuanda Milas’ın tek radyosu
olan Radyo Gözlem ile başladığımız yayın hayatımızda 28 yılı
geride bıraktık.
Tabi ki bu süreçte Radyo
Gözlem’in yanı sıra; 2008 yılında Gözlem Ajans, 2011 yılında
Gazete Güney Ege, 2012 yılında da habermilas.com olarak
yayıncılık hizmetimize devam
ediyoruz. Milas’ta yayıncılık
alanında ciddi bir emek harcıyoruz ve zamanın gerektirdiği
teknolojik yatırımları yaparak,
kendimizi gün gün güncelliyoruz.
Gazete Güney Ege olarak deneyimli ve saygın kadromuzla,
10 yıldır kesintisiz habercilik
hizmetiyle, kamu yararı için
yayıncılık yapmanın gururunu
yaşıyoruz. Bu anlamda tabi ki
bizi biz yapan değerli okuyucularımıza minnettar olduğumuzu
belirtmek isterim. Gücümüzü
aldığımız
okuyucularımıza;
şahsım, kurumum ve ekibimiz
adına teşekkür ederim. Aynı zamanda Gazete Güney Ege’nin
yayına hazırlanmasında büyük

emeği bulunan Genel Yayın Yönetmenimiz Münevver Mat’a,
Yazı İşleri Müdürümüz Volkan
Yıldız’a, Görsel Yönetmenimiz
Gizem Kapusuz’a, Sayfa Sekreterimiz Elif Bakıcı’ya, Muhabirimiz ve Reklam Sorumlumuz
Osman Can’a da teşekkürlerimi
sunuyorum. Daha nice kuruluş
yıl dönümlerimizi başarıyla
taçlandırarak kutlamak dileğiyle…” dedi.
Tarafsız, ilkeli bir yayın anlayışını benimseyen, ödün vermeden yayın hayatına devam eden
Gazete Güney Ege ve habermilas.com’da görev almaktan
büyük bir mutluluk duyduğunu
söyleyen Gazete Güney Ege
ve habermilas.com’un Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Volkan
Yıldız, yerel basının önemine
dikkat çekerek, “Gazete Güney
Ege ve habermilas.com ekibine

dahil olalı yaklaşık 2 yıl oldu.
Ulusal ve yerel basında yaklaşık 9 yıldır sahada çalışmanın
getirdiği deneyimle, yerel basının çok önemli olduğunu bir
kez daha belirtmek istiyorum.
Ulusal basının güçlü olması
yerel basının gücüyle de doğru
orantılı… Bu bağlamda Gazete Güney Ege’yi güçlü kılmak,
yerel basında örnek bir gazete
haline getirmek için emek veriyoruz. Gazete Güney Ege olarak her sayımızı heyecanla hazırlıyor, dolu dolu, nitelikli ve
özgün içeriklerle okuyucularımızla buluşuyoruz. Bu emeğin
karşılığını da okuyucularımızdan gelen tebrik mesajlarıyla
alıyoruz. Başarıyla taçlandırdığımız nice kuruluş yıl dönümleri dileğiyle, gazetemizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.”
diye konuştu.

Boğaziçi’nde moloz temizliği yapıldı
Milas’a bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde Mahalle Muhtarlığı’nın girişimi, site yönetimi işbirliği ve Milas Belediyesi
desteğiyle moloz temizliği gerçekleştirildi. Öte yandan mahallede görevlendirilen zabıtaların kaçak moloz dökümleri konusunda denetim gerçekleştireceği ve kaçak moloz dökümlerinin cezalandırılacağı açıklandı.

Haber: Volkan Yıldız
Bir süredir kaçak moloz dökümleriyle gündemdeki Milas’a
bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde,
Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, molozların kaldırılması

için FABAY Sitesi Yönetimi’ne
çağrıda bulundu. Çağrıyı olumlu karşılayan site yönetimi ve
Milas Belediyesi işbirliği ile
kaçak döküm yapılan molozlar
temizlendi.

KAÇAK MOLOZ DÖKÜMLERİ CEZALANDIRILACAK!
Mahalle ziyaretinde incelemelerde bulunan Milas Belediye
Başkanı Muhammet Tokat’a
bilgi veren Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun,
“Milas Belediye Başkanımız
Sayın Muhammet Tokat’a ve
FABAY yönetimine ilgilerinden, alakalarından ve yardımlarından ötürü mahalle halkım
adına teşekkür ediyorum.” dedi.
Yaşanılabilir Milas için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden
Başkan Tokat ise Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden
görevlendirilen zabıta personelinin Boğaziçi’nde kaçak moloz
dökümleriyle mücadele için sürekli denetim gerçekleştirdiğini
duyurdu.
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Çanakkale Deniz Zaferi
kutlanacak, Şehitler Anılacak
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
kapsamında Milas’ta düzenlenecek program belli oldu.

Haber: Gizem Kapusuz
Çanakkale Deniz Zaferi’nin
106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 18
Mart 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek program saat
9’da Milas Şehir Mezarlığındaki Şehitlik Mezarların ziyaretiyle başlayacak. Şehitlerimiz
için okunacak duaların ardından programın ikinci bölümü
için Milas Atapark’a geçilecek.
Atapark’taki program saat
10’da çelenklerin Atatürk Anı-

tına sunulması ile başlayacak.

Ulu Önder Atatürk ve Aziz
Şehitlerimiz adına 1 dakikalık
saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımız okunacak. Günün
anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Çanakkale
ve Övün Ey Çanakkale isimli
şiirler seslendirilecek. Gün dolayısıyla Milas’ta düzenlenen
çeşitli yarışmalarda dereceye
giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle 18 Mart Çanakkale
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
programı sona erecek.

Burada kaza kaçınılmaz!
Önlem şart!
Milas’ta sık sık kazaların meydana geldiği
Lozan Caddesi’nde yine kaza yaşandı. Vatandaşlar, bu noktada trafik önlemi alınmasını istiyor.

Haber: Osman Can
Milas’a bağlı Ahmet Çavuş
Hayıtlı Mahallesi’ndeki Lozan
Caddesi ile Barış Caddesi’nin
kesişim noktası adeta kaza alanı haline geldi.
Trafikteki sürücülerin zor anlar yaşadığı, geçiş üstünlüğü
noktasında tereddütler yaşadığı noktada yine bir kaza meydana geldi.
İki otomobilin çarpışmasıyla
meydana gelen kaza, yaralı ol-

Ciro Kaybı Desteği
başvuruları başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere 3506 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince
“Ciro Kaybı Desteği” olarak hibe verilmeye başlandı.

Haber: Gizem Kapusuz
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerde
Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya
başlandı.
Muğla Ticaret İl Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada; “Mezkür
Cumhurbaşkanı Kararı gereğince
17 Şubat 2021 tarihli ve 31398 sa-

18 Mart 2021

yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yiyecek ve İçecek
Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan
İşletmelere Koronavirüs Salgını
Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı
Desteği Programı ve Uygulama
Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Esnaf ve Sanatkarlar ile
Tacir işletmelerinden talep başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya
başlandı” denildi.

maması kazanın maddi hasarlı
olması vatandaşların yüreğine
su serperken, vatandaşlar yaşanabilecek diğer kazalar için
yetkilileri uyardı.
Lozan ve Barış caddelerinin
kesişim noktasında yaralamalı
kazalar yaşandığını ve burada
insanların hayatının tehlikede
olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden kavşağın güvenli hale getirilmesi için çalışma yapılmasını istedi.

Bordo Home Milas Şubesi’nden
250 adet satranç seti, 25 adet
bisiklet hediye
Bordo Home Milas Şubesi, öğrencilere 250 adet satranç seti
ve 25 adet bisiklet hediye ediyor. Bordo Home Mağazaları
Ege Bölge Satış Direktörü Milas Şube Müdürü Ali Kayacan,
gençleri eğitime, sanata ve spora yöneltmek için bu kampanyayı düzenlediklerini belirtti.

Haber: Gizem Kapusuz
Özel günlerde renkli ve bir o kadar da anlamlı etkinliklere, kampanyalara imza atan Bordo Home Milas Şubesi, şimdide gençlere 250
adet satranç seti ve maddi durumu iyi olmayan 25 aileye 25 adet bisiklet hediye ediyor.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerin gelişimi için bu kampanyayı düzenlediklerini
belirten Bordo Home Mağazaları Ege Bölge
Satış Direktörü Milas Şube Müdürü Ali Ka-

yacan; “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi eğitime, sanata, spora yönlendirmek
hepimizin temel amacı olmalı düşüncesi ile
öğrenci gençlerimize satranç seti dağıtıyoruz.
Satranç almak isteyen öğrenci gençlerimiz
aileleri ile birlikte mağazamıza gelip hediyelerini alabilirler” dedi.
Kayacan ayrıca; “Maddi durumu iyi olmayan
25 ailemize 25 adet bisiklet hediye edeceğiz”
diye konuştu.
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Göz göre göre… Her gün tonlarca su israf oluyor!

Milas’ta bir su deposundaki çatlak sebebiyle her gün tonlarca su boşa akıyor. Su israfını eleştiren mahalleli,
su kıtlığının yaşandığı son yıllarda depodaki çatlaklara müdahalede edilmemesine tepki gösteriyor.
Mahallesi’nde israf olan su ile,
ortalama 3 kişiden oluşan 260
hanenin bir aylık su ihtiyacının karşılanabildiğini söylen
vatandaşlar, “Suyumuzun israf
olması gerçekten çok üzücü…
MUSKİ ekiplerinin bu su israfı konusunda gerekli çalışmayı
yapmasını bekliyoruz.” diye
konuştu.

Haber: Volkan Yıldız
Milas’a
bağlı
Kafaca
Mahallesi’nin su deposundaki
çatlak tonlarca suyun israfına
neden oluyor. Depodaki çatlağın onarılması için müracaatta
bulunduklarını ifade eden mahalleli, depoda gerekli çalışmanın yapılmamasından şikâyetçi!

Depoda 3 ana çatlak bulunduğunu söyleyen vatandaşlar, çatlaklardan günde yaklaşık 2 bin
ton suyun boşa aktığını ifade
etti.
3 KİŞİLİK 260 HANENİN
SU İHTİYACI BOŞA AKIYOR
350
hanelik
Kafaca

Başkan Yardımcısı Gökçe, Ören’de
incelemelerde bulundu
Milas Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe, Milas’a
bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen hortum felaketi
nedeniyle bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

GENEL KURUL İLANI
Milas Folklor Araştırma Derneği (MİFAD)
Dördüncü Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki
gündem maddeleriyle 2 Nisan 2021 Cuma
günü saat: 16.00’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Türkan Saylan Parkı’nda, gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamaması halinde 15 gün sonra aynı adreste ve aynı saatte
bu kez çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
Dernek Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Mustafa EMEKLİ

Haber: Gizem Kapusuz
Başkan Yardımcısı Gökçe’ye, Milas Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tiryaki,
Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürü
H. Arda Varol eşlik etti.
Bölgede incelemelerde bulunan Başkan
Yardımcısı Gökçe esnaf ve vatandaşlarla da görüşerek, geçmiş olsun dileklerini
iletti.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından
açıklamalarda bulunan Milas Belediye
Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe;
“Ören Mahallemizde meydana gelen
hortum felaketinin ardından bölgede
hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan heyetinin oluşması
3. Saygı duruşu
4. Dernek Faaliyet Raporu’nun okunması ve
ibrası
5. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve
ibrası
6. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçilmesi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış
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Katledilen Bensu’nun tabutunu kadınlar taşıdı
Milas’ta doğum gününe 1 hafta kala, kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı tarafından
tüfekle öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber: Volkan Yıldız
Milas’ta sevgilisi olduğu öne
sürülen Serhat K. tarafından
evinde tüfekle vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı için Güllük’te cenaze töreni

düzenlendi. Törene; İYİ Parti
Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas Belediye Başkanı
Muhammet Tokat, aile ve yakınları ile çok sayıda kadın katıldı.

Muğla Adli Tıp Kurumu’nda
otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güllük’e getirilen Bensu Narlı’nın naaşı, burada kılınan cenaze namazının
ardından gözyaşlarıyla toprağa
verildi. Cenaze törenine katılan
kadınlar, Bensu Narlı’nın tabutunu taşıdı ve sloganlar atarak
kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
KATİL VE BİR ŞÜPHELİ
TUTUKLANDI
Olayın ardından geniş çaplı
çalışma başlatan Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serhat
K. isimli katili kısa sürede yakaladı. Katil zanlısına olayın
ardından kaçması için yardım
ettiği iddia edilen E.D. isimli
bir şüpheli de polis ekiplerince
gözaltına alındı. Milas Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri katilin Bensu’yu
vurduğu tüfeği de titiz çalışma
sonucu arazide buldu.
“BİR ANLIK ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM”
Öte yandan acı olayın ardından
polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan katil Serhat K.’nin ifadesinde, “Onu çok
seviyordum ve kıskanıyordum.
Beni istememesini hazmedemedim. Bir anlık öfkeme yenik

düştüm. Tüfekle vurdum. Çok
pişmanım.» dediği kaydedildi.
Katil zanlısı ve şüpheli önce
Muğla’ya ardından da Milas’a
getirilerek,
yoğun
güven-

lik önlemleri altında Milas
Adliyesi’ne sevk edildi.
Katil zanlısı ve şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
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Milli Marşımız sonsuza kadar gönüllerden ve
dillerden düşmesin…

Milas’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yıl dönümünü kutlamak vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u anılması
amacıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “İstiklal Marşımızla
birlikte, bu eşsiz destanın mimarı, İstiklal Şairi Mehmet Âkif’in genç nesle en iyi bir biçimde tanıtılması
gerekmektedir.” diye konuştu.

Haber: Volkan Yıldız
Milas
Milli
Eğitim
Müdürlüğü’nün
Atapark’ta
düzenlediği
tören
saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Milas
Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Belediye
Başkan Yardımcısı Cüneyt İlter,
STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğrencilerin katılım gösterdiği törende günün anlam ve
önemine anlatan şiirler okundu.
Kürsüye gelerek bir konuşma
yapan Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İstiklal Marşı’nın
12 Mart 1921’de Birinci Meclisi coşku, gurur ve heyecana
sevk etmekle kalmadığını; o
günden bugüne, bugünden geleceğe, bağımsızlık sembolü
olarak milletin benliğinde en
nadide yerini aldığını söyledi.
Müdür Bal, konuşmasında şunları kaydetti:

“Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu yarışmaya Mehmet
Akif, ödül olarak para olduğu
için yarışmaya katılmamıştı. Atatürk, Mehmet Akif’in
İstiklâl Marşı’ mızı yazabilecek
tek değilse bile en ideal insan olduğunu biliyordu ve Atatürk’ün
ısrarları sonucunda aradaki para
mükâfatının kaldırılması şartıyla yarışmaya katılan Mehmed
Akif, İstiklâl Marşı’nı tamamladıktan sonra şiirin baş tarafında
bir ithaf vardır:
“Kahraman Ordumuza”.
İstiklâl Marşı’nı okurken ve
dinlerken bu ithafın değerini ve
önemini hatırdan çıkarmamak
lâzımdır. O kahraman ordu ki,
marşın yazıldığı çetin mücadele
yıllarında kadın erkek her
ferdiyle bütün bir milletin
kendisidir.
İstiklal Marşımız, vatanımızın
ve istiklalimizin tehlikeye

düştüğü
bir
zamanda,
milletimizin umudunu, azmini,
cesaretini
ve
kararlılığını
perçinleyen, bugününü ve
yarınlarını inşa edecek ülküyü
ortaya koyan büyük bir inancın
sembolüdür.
Her dizesi, her bir kelimesi
milletimizi tek yürek, tek bilek
haline getiren İstiklal Marşı;
vatan, millet, bayrak ve istiklal
aşkının ilmik ilmik dokunduğu eşsiz bir şaheserdir. İstiklal
Marşı’mızla birlikte, bu eşsiz
destanın mimarı, İstiklal Şairi Mehmet Âkif’in genç nesle
en iyi bir biçimde tanıtılması
gerekmektedir. Akif’in hayat
mücadelesini, yaşadığı zorlukları, şairliği ile birlikte düşünce
ve aksiyon adamı kişiliğini iyi
okumalı; yüksek ahlakını, millet
sevgisini ve bağımsızlık aşkını
kendimize örnek almalı; evlatlarımızı Akif’in Safahatında ete
kemiğe bürünen gençlik timsali
‘Asım’ misali yetiştirme gayreti içerisinde olmalıyız. İstiklâl
Marşı›nın kabulünün 100. Yılı
vesilesi ile Ulu Önder’imiz
Mustafa Kemal Atatürk, Vatan
sevgisiyle her türlü tehdide
karşı göğüslerini siper eden
bütün şehitlerimiz ve İstiklal
Şairimiz merhum Mehmet
Akif’i şükran ve minnetle yâd

Bunun adı VAHŞET!
Milas’ta kedi ve köpeklerin zehirlenmesi vatandaşları
çileden çıkardı. Yetkililere seslenen vatandaşlar, “Bu
vahşeti yapanlar bulunup mutlaka cezalandırılmalı!”
diye konuştu.

ların zehirlendiğini gören mahalle sakinlerinden olan Olcay Kaya, duruma isyan
ederek, kedi ve köpekleri zehirleyenlere
sosyal medyadan beddua etti.
“Bunun adı tam anlamıyla vahşet!” diyen
mahalleli, kedi ve köpek zehirlenmelerine
sebep olan kişi yada kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Haber: Osman Can
Milas’a bağlı Menteş Mahallesi’nde kedi
ve köpekler zehirlendi. Arazide hayvan-

ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hepinizi bu
duygu ve düşünceler içinde saygıyla selamlıyorum.”
Konuşmanın ardından kürsüye gelen Milas Anadolu Lisesi
öğrencisi Gülçin Gökbel, “Vatana Armağan” isimli şiirini
okudu.
Törende; “İstiklal Marşımızı
güzel okuma” yarışmasında birinci olan Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğrencisi Melisa Adsan’a,
İMİ Ortaokulu öğrencisi Deniz
Uyanık’a, Fen Lisesi öğrencisi
Akgün Mercan’a protokol tarafından ödül takdiminde bulunuldu.
Tören, Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğrencisi Melisa Adsan’ın
İstiklal Marşı’nı coşkuyla oku-

ması ile sona erdi.
İSTİKLAL
MARŞIMIZI
İŞARET DİLİYLE SESLENDİRDİLER
Milas Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü’nde eğitim alan
işaret dili kursiyerleri, İstiklal
Marşı’nın kabulünün 100. yıl
dönümünü, İstiklal Marşı’nı
işitme engelliler için işaret diliyle seslendirerek taçlandırdı.
Toplam 14 kursiyerle klip için
büyük emek verdiklerini söyleyen İşaret Dili Tercümanı ve
Eğitmeni Serpil Meşe, amaçlarının İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünü
taçlandırmakla birlikte işitme
engellilerin de İstiklal Marşı’nı
anlamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Milas Vergi Dairesine kayıtlı
10241894436 T.C Kimlik Nolu
GÖKHAN NERGİZ’e ait
450701- 450750 nolu fatura
kaybolmuştur.
HÜKÜMSÜZDÜR.
Milas Vergi Dairesine kayıtlı
3430041407 vergi numaralı
ERDAL İNŞAAT TAAH. TUR.
SU ÜR. GIDA OT. EN. PET.
NAK. MAD. MOB. SAN. ve TİC.’e
ait 23412 - 24201 nolu
irsaliyeler kaybolmuştur.
HÜKÜMSÜZDÜR.
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Gazete Güney Ege yazdı, yetkililer harekete geçti

Milas’ta 17. yüzyılda ilçe geneli ve çevresi için büyük hayır işleri yapan Abdülaziz ağaların eserlerinden olan
bir çeşmenin çöplük haline getirilmesi tepki çekti. Bu acı durumu “Hayır çeşmesi çöplüğe dönüştü!” başlığıyla gündeme getirdik. Haberimizin ardından Belediye ekipleri çeşmenin etrafını temizledi, Milas Müze
Müdürlüğü ekipleri ise çeşmeyle ilgili inceleme başlattı.

Haber: Volkan Yıldız
Milas’ta Ağa Camii ve Çöllüoğlu
Hanı gibi yapıları yaptıran, köklü
ailelerinden olan Abdülaziz ağalar, 17. yüzyıl kent yaşamına ve
insanlığa hayırlarıyla kayda geçmiş bir aile olarak dikkat çekiyor,
takdir topluyor. Tarihi ve kültürel
değerleriyle zenginliklere ev sahipliği yapan Milas genelinde ve
çevresinde yer alan Abdülaziz
ağalar ailesine ait bazı eserler, ne
yazık ki gerektiği gibi korunmuyor ya da bakımı yapılmıyor.
HAYIR ÇEŞMESİ ÇÖP İÇİNDEYDİ
Milas’ta Hisarbaşı-Hoca Bedrettin Mahallesi’ndeki Abdülaziz

ağaların yaptırdığı bir çeşmenin bakımsızlığı ve yanına çöp
konteynırı konulması görenleri
şaşkına çevirdi. Adeta çöplüğe
dönüştürülen çeşmenin yanı sıra
Abdülaziz ağalar türbesinin de
bakımsız halde olduğunu ifade
eden vatandaşlar, özellikle yerel
yönetimlerin ve kültür müdürlüklerinin bu eserler konusunda
gerekli özeni göstermesini istedi.
Abdülaziz ağalar ailesinin kabristanındaki eski yazılı mezar
taşlarının bilimsel yayınını hazırlayan, Milas ve çevresindeki
hayrat eserlerinin de kitabelerini çalışan Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, bakımsız haldeki çeşme ve
kitabesi hakkında şu bilgileri
verdi:
ÇEŞMENİN SADAKA VE
HAYRI SONA ERDİRİLMİŞ
“Bu çeşmeyi Hicrî 1249, Miladi 1833-34 yılında bu sülalenin ikinci kuşağına mensup
olan Muhammed Sa’id Ağa’nın
yaptırdığı görülüyor.
Kitabede şu yazıyor:
Sâhibü’l-hayrât ve’l hasenât
Ve râgıbu’l-cenne ve’d-derecât
Abdülaziz Aga-zâdelerden
Es-Seyyid Muhammed Sa’îd
Ağa
Sene 1249
Bu tür eserler, şehirlerimizin yaşayan hafızalarıdır. Yerel yönetimlerin bu tür değerlere sahip
çıkması şarttır. Böyle eserler,
göz bebeği gibi görülmeli ve
korunmalıdır. Bu tür hayırların
İslam inancında ‘sadaka-i cariye:
devamlı süren hayır, sadaka’
olarak kabul edilir. Bu eserin
çöplük olması, sadakanın sona
ermesine yol açmaktır.”
“BU DURUM ABDÜLAZİZ
AĞALARIN
RUHLARINI
İNCİTİR”
Kitabesi bulunan eserlerin kat

kat uygulanan kireç sebebiyle
zarar gördüğünün altını çizen
Prof. Dr. Açıkgöz, hayır çeşmesinin etrafının çöplük olmaya terk
edilmesinin hayır sahiplerinin
ruhlarını incittiğini söyledi.
Bu tür eserlere sahip çıkılmamasını eleştiren Açıköz, “Ayrıca bu
tür çeşmeler, mimari ve sanat tarihi eserleri olarak şehirlerin kültürel zenginliğine de değer katarlar. Bu yüzden korunmasının
şarttır. Maalesef yerel yönetimler
ve kültür müdürlüklerinin bu tür
kültürel varlıklardan haberi bile
yok.
Bu tür sanat eserlerini bekleyen
bir tehlike de, temiz görünmesi
için yapılan bilinçsiz badanalardır. Kat kat yapılan kireç ile kitabe metinleri ve taş süslemeleri
kayboluyor. Konuyla ilgili yet-

kililerin bu tür mimarî eserlerin
korunmasında özenli olması lazımdır.” diye konuştu.
ÇEŞMENİN
ETRAFI
TEMİZLENDİ
ANCAK
ÇÖP
KONTEYNIRI
KALDIRILMADI
“Hayır çeşmesi çöplüğe dönüştü!” başlıklı haberimizin ardından Milas Kaymakamlığı ilgili
kurumlara yazı yazarak inceleme
başlattı.
Bu kapsamda, Milas Belediyesi
tarihi çeşmenin etrafında temizlik çalışması yaptı ancak çöp
konteynırları kaldırılmadı, çöp
konteynırları çeşmenin yaklaşık
2 metre ilerisine taşındı.
Milas Müze Müdürlüğü görevlileri de tarihi çeşmeyi yerinde
inceleyerek, rapor oluşturulması
için çalışma başlattı.
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Milas Tarım Fuarı tüm haklarıyla devroldu
EXPOLINK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, “Çocuğumuz gibi gördüğümüz ve büyüttüğümüz Milas
Tarım Fuarını; bu fuarın 9 yıl düzenlenmesinde emeği olan Sayın Yavuz Hakbilir’e ait EXPOLİNE Fuarcılık Ltd.
Şti.’ne fuarın tüm haklarını TOBB nezdinde devretmiş bulunuyorum” diyerek bir teşekkür mesajı yayınladı.

Haber: Gizem Kapusuz
EXPOLINK Fuarcılık Yönetim
Kurulu Başkanı, Avrasya Fuar
Yapımcıları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı, TOBB Fuarcılık Sektör Meclisi Başkan
Yardımcısı ve Türkiye Fuarcılık
Sektörü Dernekler Platformu
Başkanı Zeki Erdoğan, Milas
Tarım Fuarı’nın tüm haklarının
Yavuz Hakbilir’e ait EXPOLİNE Fuarcılık Ltd.Şti.’ye TOBB
nezdinde devrettiğini açıkladı.
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Firmamız EXPOLINK Fuarcılık tarafından; 2009 yılında fi-

zibilite raporu hazırlanan ve bu
rapora uygun olarak projelendirilen Muğla Tarım Fuarı için
Dönemin Muğla valisi Sayın
Ahmet Altıparmak ile görüşülmüştür. Kendisinin projeye inanarak destek vermesi, Tarım İl
Müdürü Sayın Ahmet Dallı’nın
görevlendirilmesi ile proje çalışmalarına başlanmıştır. Fuar
için ilçe ve yer seçimi için yapılan görüşmelerde Milas ön
plana çıkmıştır.
Bu maksatla dönemin Milas
Kaymakamı Bahattin Atçı,
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Enver Tuna ve Milas Ziraat Odası
Başkanı İsmail Atıcı ile yapılan
görüşmede fuarı gerçekleştirme
konusundaki ortak aklın oluşması ile TARİŞ Pamuk Ynt.
Krl. Başkanı Sayın Mehmet
Tanış tarafından TARİŞ Pamuk
depolarının bu maksatla tahsis
edilmesi sayesinde projemiz
MİLAS GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK
FUARI’na
dönüşmüş ve GÜNEY EGE’nin
TARIM fuarı böylece doğmuştur. Bu Fuarın 2010 yılında ilk
defa yapılmasında yukarıdaki
kurum ve personeli dışında dö-

nemin İlçe Tarım Müdürü Ali
Akay, Milas Süt Birliği Başkanı
Hüseyin Çırak, Muğla DSYB
Başkanı Mehmet Aldemir, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Koop.
Ynt Kurulu Başkanı Kamil Gül
ve Tarım Bakanlığı personeli
Mustafa Orhan ile kurumların
personellerinin katkılarını da
unutmamak gerekir. İlk fuarda
gece gündüz beraber çalıştığımız dönemin Belediye Başkan
Yardımcısı Mehmet MAT ve
GÖZLEM Ajans sahibi Zekai
KORKMAZ’ın katkılarını da
göz ardı edemeyiz.
İlk fuarın başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından
Milas Yöneticilerinin uyumlu
çalışması ve bu günlere ulaşılmasında kurumlar arası iletişim
ve koordinasyon konusunda Sayın Enver Tuna’nın katkılarını,
TARİŞ Depolarının fuar alanı
haline getirilmesi, altyapı ve
binaları bu güne kadar bakımlı
kalması, her yıl temizlenip boyanması, fuar sırasında verilen
destekler de dahil olmak üzere
Milas Belediye Başkanı Sayın
Muhammet Tokat ve Belediye
çalışanlarına, 12 yıl süresince
fuara katkı sağlayan dönemin İl
Tarım Müdürü Şakir Fırat Erkal

ve Nazif Ekici’ye, bu süreçte
dönemin Valisi Sayın Esengül
Civelek, Milas Kaymakamlığı yapan halen Karabük Valisi
Fuat Gürel’e, göreve geldiği
günden itibaren fuarımıza katkı
sağlayan Milas Süt Birliği Başkanı Sayın Ali İhsan Gezgin’e,
TARİŞ Pamuk depolarının bu
güne kadar fuarımıza ev sahipliği yapması konusundaki katkılarından dolayı Ynt. Krl. Başkanı Sayın Halit Şanlı ve yönetim
kuruluna, Fuarımıza katkı ve
desteği fazla olan Milas Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Reşit Özer
ve Meclis Başkanı Sayın Mustafa Yüksel ile oda personeline,
zeytinyağı konusunda fuarımıza
destek veren duayen Sayın Ali
Osman Menteşe’ye, Yalçınkaya
Balıkçılık Sahibi Sayın Fazlı
Yalçınklaya’ya, Fuarlarımızın
açılışına gelerek Milas’ımızın
ve fuarımızın tanıtımına katkı
sağlayan Bakanlarımıza ve Sayın Fahri Acar’a, Fuarlarımızın
tanıtımında önemli rol oynayan
yazılı, sesli ve görsel basın ve
medya mensuplarına, Farmer’s
Fair GÜNEYEGE Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık
Fuarımıza 11 yıldır katılan fir-

malarımıza ve fuarımızı ilgi ile
ziyaret eden vefakar ve cefakar çiftçilerimize, bu fuarların
oluşumunda emek harcayan
EXPOLİNK FUARCILIK personeline de ayrıca teşekkür ediyorum.
Çocuğumuz gibi gördüğümüz
ve büyüttüğümüz Milas Tarım
Fuarını; Zonguldak Bölgesindeki Turizm işlerimiz ile Rahmeti Rahmana kavuşan babam
gibi sevdiğim Merhum İhsan
Topal’ın vasiyeti gereğince,
bu fuarın 9 yıl düzenlenmesinde emeği olan Sayın Yavuz
Hakbilir’e ait EXPOLİNE Fuarcılık Ltd.Şti.ne fuarın tüm
haklarını TOBB nezdinde devretmiş bulunuyorum. Bu fuar
bizim çocuğumuz olduğu kadar
Milas’ın ve bölge çiftçisinin
de çocuğu olduğu için gözüm
arkada kalmadan büyütülmesi
ve yaşatılması için Fuarı Milas
ortak aklına emanet ediyorum.
Bu vesile ile tanıma şerefine
nail olduğum samimi bölge
insanları ile dostlarımıza gösterdikleri misafirperverlikten
dolayı şükranlarımı sunuyor
hakkımı helal ediyorum, sizlerde helal ediniz. Allah’a emanet
olun.”
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Baharın habercisi leylekler yeniden Kafasına ağaç dalı düşen
işçi öldü
Uzunyuva’da…

Milas’taki Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı’na ismini veren,
kutsal alanın kadim misafiri olan leylekler, bu yıl da göçlerini tamamlayarak yeniden Uzunyuva’da konaklamaya başladı. Baharın
müjdecisi olan leylekler, Uzunyuva’da kartpostallık görüntüler
oluşturdu.

Haber&Fotoğraf:
Volkan Yıldız
UNESCO Dünya Geçici Miras
Listesi’ndeki Hekatomnos Anıt
Mezarı ve Kutsal Alanı, her yıl
olduğu gibi bu yıl da kadim
misafirleri olan leylekleri ağırlamaya başladı. Uzun bir göç
yolculuğunu tamamlayan leylekler, Milas Müze Müdürlüğü
tarafından arkeolojik çalışmaların devam ettiği alandaki sütunun en üst bölümünde yer alan
yuvaya kondu.
Leylek çifti, hemen yuvalarını

tamir etmeye başladı. Leylekle-

rin gelişi Milas halkı tarafından
sevinçle karşılanırken, kutsal
alan leyleklerle kartpostallık
görüntüler sundu.
Meraklı bakışlar altında yuvalarına çalı çırpı taşıyan leyleklerin
Uzunyuva ismini verdiklerini
hatırlatan vatandaşlar, “Her yıl
buraya gelerek yuva yaparlar.
Yavrularını büyüttükten sonra
yeniden göç ederler. Leyleklerin gelişinin şans getirdiğe ve
güzel havaların habercisi olduğuna inanırız. Uzunuyuva’nın
neşesi olan leylekler, turistlerin
de ilgisini çekiyor.” dedi.

Milas’ta ağaç budama sırasında
kafasına dal düşen bir işçi olay yerinde
hayatını kaybetti.

Haber: Volkan Yıldız
Milas’a bağlı Kıyıkışlacık
Mahallesi’nde bir otelin bahçesinde ağaç budaması sırasında kafasına dal düşen bir işçi
olay yerinde öldü.
Edinilen bilgiye göre; otelde
işçi olarak çalışan Hüseyin
Kaydır ve Osman Ç., bahçedeki okaliptüs ağaçlarını budamaya başladı. Budama sırasında Osman Ç.’nin kestiği
dal Hüseyin Kaydır’ın başına
düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki Hüseyin Kaydır’ın hayatını
kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, iş kazasıyla
ilgili soruşturma başlattı.
Olayla ilgili gözaltına alınan
Osman Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
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Kelebek hastası Metecan’ın durumu kötüye gidiyor

Milas’ta yaşayan 12 yaşındaki Metecan Görgüç vücudunda kelebek hastalığının neden olduğu yaralarla yaşam
mücadelesi veriyor. Baba Emin Görgüç, 12 yıldır yardım için kapı kapı gezdiğini, televizyon programlarına
çıktığını ama süreklilik halinde destek alamadığını belirtti. Sırtındaki derinleşen yarayla durumu kötüye giden
Metecan’a tek yardım eli Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi tarafından uzatıldı.

Milas’ın Kırcağız Köyü’nde
yaşayan 12 yaşındaki Metecan
Görgüç, halk arasında “kelebek
hastalığı” olarak bilinen Epidermolizis Bülloza hastalığının
neden olduğu yaralarla yaşam
mücadelesi veriyor.
Doğduğu günden bu yana kelebek hastalığının neden olduğu
yaralarla hayatını dört duvar
arasında geçirdiğini dile getiren baba Emin Görgüç, “Herkes
akıl vermek için arıyor. Akıl
vermek için aramasınlar. Ben

yüzüme vurmayacakları şekilde yardım istiyorum. Yapılan
yardımlar orada burada anlatılmasın. Yükümüz Beyazay
Derneği Muğla Şube Başkanı
Pınar Hanımın üzerinde. 1 yıl
boyunca kremlerimizi alıyor. O
da sonuçta bir dernek. Sadece
ona yük olmak istemiyorum.
12 yıldır kapı kapı geziyorum.
Devletimizden yardım istiyorum. Para dilenmiyorum sadece
yardım istiyorum” dedi.
“ELİMDE, AVUCUMDA HİÇBİR ŞEY KALMADI”
Yaşadığı zorlu süreci gazetemize anlatan baba Emin Görgüç
şu ifadelere yer verdi:
“Metecan doğduğundan beri
kelebek hastası. Doğduğundan
beri ara ara hastanelerde yattı.
İlk doğduğunda ‘bu çocuk yaşamaz’ dediler. Tedavi sürecinde
yaraları ve derisi iyice kalkıyor.
Hastanede kaldıkça yaraları artıyor. Eve götürün dediler, ben
de eve çıkardım. Elimde, avucumda ne varsa hiçbir şey kalmadı” dedi.
Metecan’ın 2011 yılında kısmi felç geçirdiğini ifade eden
baba Görgüç, “Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 2 ay yoğun

bakımda kaldı. Daha sonra
apandis sorunu yaşadık. Deri
olmadığı için ameliyattan sonra
tutmaz dediler. Allaha şükürler olsun bir şekilde atlattık.
Deri hastası olduğu için yediği
yemekler boğazında birikinti
yaptığı için boğazdan ameliyat
oldu” diye konuştu.
“DESTEKTE SÜREKLİLİK
İSTİYORUM”
Bu süreç içerisinde Bakanlıklar,
valilik, büyükşehir belediyesi,
sağlık müdürlüğü olsun bir sürü
kapıya gittiğini ama yardımların devamının gelmediğini ifade eden baba Görgüç, süreklilik
ile devam edecek yardım beklediğini dile getirdi.
Baba Görgüç, “Herkes dinledi, yardımcı oldu ama devamı
gelmedi. Verilen sözler havada
kaldı. Bu süreçte de çocuğum
hastanede ve artık ölüm ortamı
başladı. O korkuyla Valiliğe gittim. Esengül Hanımla görüştüm
ama artık onunda elinden gelen
bir şey yoktu. Cüzi bir rakam
para verdiler. Ellerinden de bir
şey gelmiyordu. Bakanlık toplantılarına katıldım ve yasa
çıkaramadıklarını söylediler.
Bazı insanların bu yasayı kötü

niyetle kullanıyor diye olan
bize oluyor. Birçok kapı çaldım,
birçok yere gittim. Öyle böyle derken 30 bin liraya yakın
para alabildim devletten. Cumhurbaşkanımızla
görüşecektim ama olmadı. En ağır vaka
bende ve Muğla’da tek benim
çocuğum bu hastalığı yaşıyor.
Eski Muğla Sağlık İl Müdürü
Cihan Tekin benimle irtibata
geçti. Almış olduğumuz kremler çok pahalı kremler. Cihan
Bey kremleri geliş üzerinden
almamı sağladı.”
“BEYAZAY DERNEĞİ EL
UZATTI”
Aylık krem masrafının 12-13
bin lira olduğunu belirten Baba
Görgüç, “12 yaşına geldi Metecan, hala aynı durumda ve değişen bir şey yok. Yapılan yardımlar yeterli değil. Sürdüğümüz kremden dolayı, her gün 3
tane atlet çöpe atıyorum. Aylık
krem masrafımız 12-13 bin lira.
İl Sağlık Müdürü İskender Bey
aradı beni yardımcı olacağını
söyleyerek, Türkiye Beyazay
Derneği Muğla Şube Başkanı
Pınar Boyacı’ya yönlendirdi.
Allah bin kere razı olsun. Pınar
Hanımın hakkını ödeyemeyiz.

Her ay Pınar Hanımdan destek
geliyor. Her ay kremlerimizi
alıyor ve sürekli yanımızda”
dedi.
“BANA BUNU NEDEN YAPIYORSUNUZ BABA”
Metecan’ın sırtındaki yaranın
derinleştiğini söyleyen baba
Görgüç, “Ayakları, elleri ve sırtı
çok kötü. Sırtındaki yaralar çok
büyüdü ve gitgide derinleşmeye
başladı. Hastanede pandemi dolayısıyla yatış yapılmıyor. Yatırıldığı zamanda deri olmadığı
için damar bulunmuyor. Damar
bulunacak diye de çocuk çıldırıyor. “Bana bunu neden yapıyorsunuz baba” diyerek, bana
kızıyor. Artık boğazım düğüm,
düğüm. Konuşamıyorum, çok
üzülüyorum” diye konuştu.
Haber: Neval Çolak Arslan
(Muğla Postası)
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Sosyal medyada zurna nağmeleri yükseliyor

Milas’ta zeybek kültürünün yaşatıldığı Dibekdere’den zurnacı İlhan Çubukcu, pandemi dönemini sosyal
medyadan gerçekleştirdiği yayınlarla geçiriyor. “Bir parçayı zurnamla çalmak için bir kez dinlemem yeter”
diyen Çubukçu’nun seslendirdiği parçalar, dinleyenleri mest ediyor.

Haber: Volkan Yıldız
Milas’a bağlı 350 haneli Dibekdere köyünde usta çırak
öğretisiyle 7’den 70’e herkes
davul-zurna çalıyor. Köyde
3 kuşak bir arada davulzurna çalanlar, nameleriyle
dinleyenleri
mest
ediyor.
Zurnacılığın deden toruna usta
çırak ilişkisiyle devam ettiği
köyde, 5›er kişiden oluşan 70’e
yakın zurna takımı bulunuyor.
PANDEMİ DİBEKDERE’Yİ
CAN EVİNDEN VURDU
Geçimini davul zurna çalarak
sağlayan Dibekdereli zurna üs-

tatları, müzisyenler pandemi
sebebiyle düğün, nişan, eğlence
etkinliklerine kısıtlama getirilmesiyle katılamıyor. Hal böyle
olunca ekonomik kıskaç içine
giren Dibekdereliler, oldukça
zor günler yaşıyor ve ekliyorlar: “Pandemide tek kuruş kazanamadık. Bizlere sahip çıkılmalı…”
PANDEMİ ZURNACILARI
DA SOSYAL MEDYAYA YÖNELTTİ
Malum pandemi birçok alanda
hayatı sosyal medyaya yöneltti.
Artık eğitim etkinlikleri, top-

lantılar, iş hayatı tam anlamıyla
sosyal medyaya kaydı. Sosyal
medyanın ilk yaygınlaştığı yıllarda da sosyal medyayı aktif
kullanan Dibekdereli zurnacılar, pandeminin de etkisiyle
artık sanatlarını sosyal medya
alanında icra eder oldu.
ZURNADAN YÜKSELEN
NAĞMELER, KULAKLARIN, GÖNÜLLERİN PASINI
SİLİYOR
Dibekdereli 34 yaşında evli ve
3 çocuk babası İlhan Çubukçu
da hayranlarına, takipçilerine
sosyal medyadan parçalar çalan
ve son yıllarda yıldızı parlayan
yetenekli isimlerden…
Seslendirdiği parçalar yüzlerce beğeni ve tebrik yorumları
alan Çubukçu, düğün meydanlarında çalacakları günleri dört
gözle beklediklerini belirterek,
önce herkesi virüs tedbirlerine
uymaya ve ruhun gıdası olan
müzikten uzaklaşmamaya davet etti.
Pop ve yabancı müzikten arabesk müziğe kadar geniş bir
repertuarı olan Çubukçu, “6-7
yaşlarında zurna çalmaya başladım ve zurnadan, müzikten hiç
kopmadım. Ege Bölgesi’nde
yaygın kullanılan kaba zurna

çalıyorum. Bir parçayı zurnayla
çalmak için bir kere dinlemem
yetiyor.
Devletimize bu zamana kadar
verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz ancak malum
pandemi döneminde bir kuruş
kazanamadık. Dibekdereliler
olarak umudumuz bu düğün
sezonunda sanatımızı icra edebilmek. Sezona hazırlık için,

sevenlerimizi müziksiz, zurnasız bırakmamak için çektiğim
videoları sosyal medyada paylaşıyorum.
Buradan istekler alıp, zurnamla
icra ediyorum. Sağlıklı günlerde düğün meydanlarında görüşmek dileğiyle… Sanatımızı
sevip sayan, müzik dostlarına
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.
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MİZO üyesi çiftçilere sağlık hizmetinde özel indirim
Milas Ziraat Odası Başkanlığı ile Özel İZAN Sağlık Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında,
Milas Ziraat Odası (MİZO) üyeleri ile eş ve çocuklarına, MİZO personeline Özel İZAN Sağlık Hastanesi’nde
alacakları ayakta ve yatarak sağlık hizmetlerinde yüzde 10 – 20 oranında indirim uygulanacak. Sağlık
indirimi protokolünü pandemi kahramanı olan sağlık çalışanları ve çiftçilerin dayanışması olarak gördüğünü
ifade eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, protokolün taraflar adına hayırlı olmasını diledi.

Haber: Volkan Yıldız
Milas Ziraat Odası Başkanı
İsmail Atıcı, MİZO üyesi çiftçiler ile eş ve çocuklarının,
MİZO personelinin faydalanabilmesi için Özel İZAN Sağlık
Hastanesi yönetimine, sağlık
hizmeti indirimi talebinde bulundu.
Milas Sağlık Müdürü Dr.
M. Ergun Kırova’nın da bulunduğu görüşmenin olumlu
sonuçlanmasıyla; Özel İZAN
Sağlık Hastanesi Başhekimi
Op. Dr. Z. İbrahim Özman ve
Milas Ziraat Odası Başkanı İs-

mail Atıcı, MİZO üyesi çiftçilere özel sağlık hizmeti indirimi
sağlayan protokolü imzaladı.
MİZO’DAN VERİLECEK
BELGE İLE İNDİRİM GEÇERLİ OLACAK
Yürürlüğe giren protokol sayesinde MİZO üyelerinin Oda’dan
alacakları belge ile Özel İzan
Sağlık Hastanesi’ndeki tedavilerinde indirim imkânına kavuştuğunu müjdeleyen Milas
Ziraat Odası Başkanı İsmail
Atıcı, ayaktan tedaviler olarak; poliklinik muayenelerinde,
ayaktan ileri tetkiklerde (MR,

Tomografi, laboratuvar v.b.),
yatarak tedaviler kapsamında
ise doğumlar, tıbbi yatışlar ve
ameliyatlarda yüzde 10 ile 20
arasında oranlarla indirim uygulanacağını belirtti.
PANDEMİ
KAHRAMANLARININ ÖRNEK DAYANIŞMASI
Protokol için çiftçiler ve şahsı adına Özel İzan Sağlık
Hastanesi Başhekimi Op. Dr.
Z. İbrahim Özman’a ve hastane
yönetimine, sağlık çalışanları
ile hastane personeline minnettar olduğunu ifade ederek
teşekkür eden Başkan Atıcı,
“Pandemi başladığı günden bu
yana sağlık çalışanlarımız ve
çiftçilerimiz virüsle ciddi mücadele verdi ve bu mücadele de
devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız hastalarımızın iyileşmesi
için, çiftçilerimiz ise insanlarımızın sağlıklı beslenebilmeleri
için ürün üretmek için çalışıyor.
Bu protokol pandemi kahramanı olan sağlık çalışanlarımız ve
çiftçilerimizin örnek bir dayanışmasıdır. Bu vesile ile tüm
pandemi kahramanlarını canı

gönülden kutluyor, halkımızı da
virüse karşı tedbirlere uymaya
davet ediyorum.” diye konuştu.
“ÇİFTÇİMİZE
HİZMETTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”
Özel İzan Sağlık Hastanesi
Başhekimi Op. Dr. Z. İbrahim
Özman da çiftçilere özel sağlık
hizmeti indiriminin hayırlı olmasını dileyerek, “Pandemide
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarının
ve çiftçilerin değeri çok net bir
şekilde anlaşıldı. Milas tam anlamıyla bir tarım kenti... Ülkemiz için bizler için çok değerli
olan Milas’ın kıymetli çiftçile-

rine şifa dağıtmaktan, hizmet
etmekten mutluluk duyuyoruz.
Tedbirlere riayet ederek, virüsü
hep birlikte yenelim. Sağlıklı
günler diliyorum.” dedi.
Tören, imzaların atılması ve
hatıra fotoğrafı çekimiyle sona
erdi.
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