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    Köyceğiz Atatürk 
Kordonu İskele Cafe’nin 
yanında bulunan tekne 
barınağı çöplüğe 
dönüştüğünü gören 
vatandaşlar, duruma tepki 
gösterip, yetkililerin dik-
katini çektiler.
Turizm mevsiminin gelm-
esiyle, ilçemize yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak 

yeri olan, tur tekneler-
inin ve balıkçı tekneler-
inin bağlandığı liman 
bu yıl temizlenmeyince 
kötü koku ve görüntüler 
oluşturuyor. Teknelerini 
dahi çıkaramayan tekne 
sahipleri gölün bir kam-
panya yapılarak belediye 
ekiplerince temizlenmesini 
bekliyorlar.

KÖYCEĞİZLİLER  SIĞLA ORMANLARINA 

SAHİP ÇIKIYOR..

Köyceğiz CHP;Gezi olaylarının yıldönümünü anmak ve bahse 
konu arazide basın açıklaması yaptı. Son yıllarda doğa cenneti 
olarak tandığımız Köyceğiz’imizde meydana gelen kaçak ve 
plansız yapılaşma kamusal alanlar talan etme, madencilik faali-
yetleri, ormanların tahribatı derken şimdi Köyceğiz Gölü kıyıları ve 
günlük ormanlarında yapılaşmanın önünü açmak, kıyılarımızı rant 
merkezi haline getirmek için faaliyetlerin başladığını görüyoruz.

5’de

TEKNELER HAPİS KALDITEKNELERİ HAPİS KALDI

    Beyaz TV’nin en sevilen 
programlarından olan BELMA 
BELEN’LE GEZİYORUZ ekibi 
ilçemizde çekimler yaptı.
    Köyceğiz’in tarihi, turistik 
yerlerinin çekimini yapan ekip, 
yöremizin lezzetleri olan katmer, 
gözleme, çıntar kavurma, sılcan 
yoğurtlama gibi yemek türlerini 
hazırlayan yerel aşçılarımız, hem 

yemekleri yaptı, hem de tanıttılar. 
Ünlü sunucu Belma Belen’e 
kameraman Tarık Çetin, Hasan 
Karakuş ekibi eşlik etti. Çekimlere 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan’da 
katıldı. Yöremizi en iyi şekilde 
tanıtacak olan programın yayın 
tarihi Belediyenin sosyal medya 
hesabından duyurulacaktır.

“Belma Belen’le Geziyoruz” Programının 
Çekimleri Köyceğiz’de yapıldı

Köyceğiz’de  Polisin 
düzenlendiği operasyonda 
31 bin 400 adet içi dolu 
ve boş kaçak makaron ele 
geçirildi.
Alınan bilgilere göre, 
Köyceğiz’ de İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Araştırma 
ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri kaçakçılıkla 
mücadele çerçevesinde 
operasyon başlattı. İlçede 
ekiplerin yaptıkları saha 
çalışmasında H.D’nin 
doldurulmuş Makaron temin 
edip sattığı yönünde bilgi 
aldı. Plakasız elektrikli 
bisikletle ikametten satış 
yapmak için ayrıldığını 
değerlendirip şahsı takibe 
alındı. Polis ekipleri H.D’nin 
ikametine yaptığı ope-
rasyonda 31 Bin 400 Adet 
içi dolu ve boş makaron, 
Çuval içerisinde 25 kilo 
730 gram kıyılmış vaziyete 
sarıma hazır tütün, 1 adet 
büyük boy makaron dol-
durma makinesi ile 1 adet 
tütün tartımında kullanılan 
elektronik seyyar tartı ele 
geçirildi. Emniyet ekipleri 
tarafından malzemelere 
el konulurken, H.D’nin 
sorgusunun devam ettiği 
öğrenildi. 
Şüpheliler; 5607 
(Kaçakçılıkla Mücadele) 
SKM suçundan Köyceğiz 
Adliyesine sevk edilmişlerdir.

Piyasaya 
süremeden 
polis yakaladı

ELEKTRİKLİ 
BİSİKLETLE 
EVLERE SERVİS 
YAPIYORLARDI

Köyceğiz’de Hayat Boyu 
Öğrenme Haftası Devam Ediyor
Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Çövüt, 
kursların her yaştan vatandaşı ilgilendirdiğini ve yıl 
boyunca devam eden önemli etkinliklerde yer aldığını 
söyledi.   Devamı 2 ve 3’de

Muğla Emniyet’inden 
‘Siber’ uyarı
Muğla Emniyet Müdürlüğü siber dolandırıcılık 
konusunda vatandaşları uyarırken, Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün ‘SİBERAY’ sosyal me-
dya hesaplarından vatandaşların güvenli in-
ternet kullanımı ve topluma zarar veren ekran 
bağımlılığı konusunda uyarıcı bilgiler paylaşıyor.
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Köyceğiz Halk eğitimi merkezinin 
yapmış olduğu çalışmaları 
tanıtmak ve daha fazla 

vatandaşımızın kurslarımızdan istifade 
etmesini sağlamak amacıyla Haziran 
ayının ilk haftası  “Hayat Boyu Öğrenme 
Haftası” ilan edilmiş olup 2021-2022 
eğitim öğretim yılında 1-7 Haziran 
tarihleri arasında kutlama programları 
başladı. Çarşamba ve Perşembe günü 
yapılan etkinlikleri yüzlerce yerli ve 
yabancı turistler izledi.
Köyceğiz’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 
1-7 Haziran tarihleri arasında kutla-
nan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” 
etkinlikleri çerçevesinde “Hayat Boyu 
Öğrenme Şenliği” Çarşamba günü Atatürk Anıtı önünden Kaymakamlık 
binasına yürüyüş ile başladı. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İle Milli Eğitim Müdürü Fazıl 
Karabağ, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa ten ve çok sayıda daire 
amiri ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte konuşan Köyceğiz Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Şinasi Çövüt, Bakanlığımızca, hayat boyu öğrenme 
kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, to-

Köyceğiz’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Başladı

plumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla 
bireyin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek 
örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her 
türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu 
öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Her zaman her 
yerde herkes için eğitim sloganı ile 7’den 70’e her yaş 
grubuna verdiğimiz eğitimlerle Türk Milli Eğitimine 
katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk yaşıyoruz. 
Hayatın içinde ve her alanında vatandaşlarımıza 
hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
Daha sonra Programa Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünün Halk Oyunları gösterileri ile başladı. 
Kaymakam ve protokol üyeleri El sanatları stantlarını 
tek tek gezerek kursiyerle ve öğretmenlerden bilgiler aldılar. Emeklerinden dolayı kendilerini kutladılar.
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Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Şinasi Çövüt, kursların her yaştan vatandaşı 
ilgilendirdiğini ve yıl boyunca devam eden önemli 
etkinliklerde yer aldığını söyledi. Yıl içerisindeki 
kurslarda yapılan güzel eserlerin sergilendiğini 
ifade eden Çövüt, “Bundan sonraki süreçte de 

yine yaz sezonunda çeşitli kurslarımız açılacak, 
taleplere göre devam edecektir. Yeterli kursiyer 
sayımızı bulduğumuz sürece kırsal ve merkez 
ayrımı yapmadan her yerde halk eğitim kursları 
açabiliriz, inşallah yoğun bir şekilde kurs açmaya 
devam edeceğiz” dedi.  **Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Devam Ediyor
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

Yaklaşık 2,5 ay 
Köyceğiz’de görev ya-
pan  Kaymakam Adayı  

Emin Cevat Tutar, ilçemizdeki 
görev süresini tamamlayarak 
yeni görev yeri Şereflikoçhisar’a 
atanarak görevinden ayrıldı.
 
Çalışma arkadaşlarını ziyaret eden 
Tutar, İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Ten’i makamında ziyaret 
etti. Komutan Ten; “Yeni kaymakam 
adayımızın ülkemiz için birbirinden 
güzel  hizmetlere imza atmasını 
temenni ediyor bundan sonraki görev 
yerlerinde  başarılar diliyorum” dedi.
 
Kaymakam Refiki Emin Cevat 
Tutar; Bu güzel ilçede çalışmanın 
bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek 
kendisine gösterilen yakın ilgi ve 
alakadan dolayı Kaymakamımız 
Mustafa Maslak’a teşekkür ederek, 
“Sayın Kaymakamımızın deneyim-
lerinden ve bilgisinden faydalanarak 
yapıcı tutumu ve mesleki tecrübelerini 

Kaymakam Refiki Emin Cevat TUTAR İlçemize Veda Etti

aktarmadaki çabası mesleğin başında benim için son derece önemli 
birer kazanım olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Kaymakamım 
Maslak’a tecrübelerini teorik ve pratik olarak benimle paylaşmasından 
ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tüm daire arkadaşlarımın bana göster-
dikleri yapıcı tutumlarından onlara sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

KRALIN 
TOHUMLARI
     Eski zamanlarda ünlü bir kralın 
üçüz olan erkek çocuklarından 
birinin, onun yerine tahta geçmesi 
gerekiyordu. Kral bu seçiminde çok 
zorlanıyordu, çünkü üç oğlu da yerine 
geçebilecek kadar güçlü, akıllı ve cesurdur. 

Kral sonunda bu durumu bilgelerle danıştı ve onların 
önerisine uymaya karar verdi. Düşündüğünü uygulamaya 
karar vererek üç oğlunu da yanına çağırıp her birine 

birer torba dolusu çiçek tohumu verdi.  Bir yolculuğa çıkacağını, 
en az üç yıl sonra döneceğini, bu tohumları onları sınamak için 
bıraktığını söyledi ve ekledi:
     “Döndüğümde tohumları geri vereceksiniz. İçinizde onu en iyi 
saklamış olan benim yerime tahta geçecek”
     Birinci erkek şöyle bir mantık yürüttü: “En iyisi bu çiçek 
tohumlarını çelik bir kasaya kilitlemek. Babam geri döndüğünde 
verir çalınmasını da önlemiş olurum.”
    İkinci oğul tohumları, kardeşi gibi kilitlerse çürüyüp öleceklerini 
düşünerek götürüp sattı; kazandığı parayı saklamaya başladı. 
“Babam döndüğünde gidip yenilerini satın alır, taptaze geri 
veririm” diye düşündü. Üçüncüsüne gelince o, tohumları bahçeye 
ekti.
     Üç yılın sonunda kral döndüğünde, birinci oğlu kasayı açıp 
kurtlu, kokuşmuş, çürümüş tohumları verdi. Kral: “Bunlar benim 
sana verdiklerim olamaz. Çiçek tomurcuklanmalı ve güzel 
kokmalıdır, bunlar ölmüş!” diye bağırdı. Oğlu, aynı tohumlar 
olduğuna yemin ettiğinde, “Sen benim istediğim ölçülere sahip 
değilsin” dedi.
     İkinci oğul çarşıya gidip yeni tohumlarla geri geldi. Kral 
tohumları inceledikten sonra, “Bunlar benim bıraktıklarım değil, 
ama kardeşinden biraz daha iyi düşünmüşsün “dedi, “Yine de 
beklediğim ölçüde becerikli, yaratıcı değilsin “ dedi.
     Kral üçüncü oğluna yaklaşırken korkmaya başlamıştı. Ya o 
da bir yanlış yaptıysa, ya da yeterli değilse; Ülkeyi ben öldükten 
sonra kim yönetecek diye kara kara düşünmeye başlamıştı.
     Son oğlu onu sarayın bahçesine çıkarttı ve kral burada yü-
zlerce çiçek, yüzlerce güzel kokulu bitkiyle karşılaştı. Oğlu hemen 
söze başlayıp babasına şunları söyledi.
     “Bunlar bana verdiğiniz tohumlar babacığım” dedi. Dökecekleri 
yeni tohumları hemen size vereceğim diyerek ekledi. Kral emindi, 
yerine kimin geçeceğini belirtmişti.
     Bu hikâyeyi, insan aklı ve bilincinin duyarlılıkla birleşerek, 
olumlu kullanıldığında yeryüzünün bereketini göstermesi 
açısından önemli buluyorum. K. Sevilay Yavuz
     Bu hikâyeyi, adama göre iş yerine işe göre adam atamanın 
sorunlarını görme açısından, liyakatin önemini anlama açısından 
önemli buluyorum. İnsan doğaya ne zaman elini uzatıp, kafasını 
daha fazla kazanç diye tuttursa, toprağın kimyasını kimyasallarla 
bozmuştur. Doğal denge içersinde var olan dünya canlılarının 
işbirliği bozulmuş, toprağa dayalı ürünlerin endüstrileşmesi söz 
konusu olmuştu geçmişe yönelik, günümüzde çiftçinin kimyasal 
alacak durumu olmadığı için; az bakım, az ürün karın tokluğuna 
hayatın kapısı aralanmış oldu. 

KAYIP İLANI : 
Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen resmi evraklarımı kaybettim hüküm-

süzdür.
Perakende Satış Fişi : VK: 234851 - 23490 1 CİLT

YİĞİT ACAR
Köyceğiz VD. 33671110068

Muğla Sağlık Turizmi Yatırımlarının 
Merkezi Haline Geliyor

Muğla’da sağlık turizmi potansiyelinin arttırılması, 
ilin turizm portföyüne kitlesel ve organize biçimde 
sağlık turisti kazandırılması, sağlık turizmi 
yetki belgesine sahip olan kuruluş sayısının 
arttırılması, Muğla ilinin sağlık turizminde küresel 
bir marka şehir olması vizyonu ile Muğla Va-
lisi Orhan Tavlı başkanlığında, sağlık turizmi 
yatırımları hakkında toplantı yapıldı.

Toplantıya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Re-
ktörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Artay Yağcı, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nevres H. Aydoğan, Teknopark Genel 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek,  İl 
Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, İl Kültür 
ve Turizm Müdür Yardımcısı Filiz Karacacağaç, 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa 
Ercan, Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu 
Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Dr. Ahmet 
Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Proje Birimi 
Sorumlusu Dr. Çiğdem Demirci katılım sağladı.
Toplantıda Valilik Proje Koordinatörü Dr. Ahmet 
Esen ve Dr. Çiğdem Demirci tarafından son bir 
yılda ilimizde sağlık turizmi kapsamında yapılan 
paydaş toplantıları ve faaliyetler hakkında 
sunum yapıldı. Sunumda sağlık turizminin 
çarpan etkisinden ve öneminden bahsedildi. 
Geleneksel turizm gelirleriyle karşılaştırıldığında 
sağlık turizminde kişi başı yapılan harcamaların 
2019 yılında 5 bin Doları aştığı bu yönüyle dahi 
katkısının büyük olduğu ifade edildi. 
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Son yıllarda 
Büyükşehirlerden büyük 
göç alan Muğla hızla 

yapılaşırken, beton şehirler 
haline gelmektedir. 
Köyceğiz’de yapılaşmadan 
nasibini alrken, narenciye ve 
zeytin bahçeleri yok edilerek evler 
yapılıyor. Yeni cade ve sokaklar 
oluşurken müteaahhitler büyük 
araziler alarak imar planının 
değişmesi için Ankara nezdinde 
bürokratik çalışmalar yaptığı iddia 
ediliyor. Köyceğiz’in korunması 
gereken alanlarından olan ve 
Köyceğiz’de biterse, dünyada da 
biter sloganı ile tüm halkımızı sığla 
ağacı dikmeye ve mevcutlarını 
korumaya çalışan yetkililere karşı, 
sığla günlük ağaçlarının kesilip, 
gölün doldurulup kıyı kenar çiz-
gisini değiştirilerek arazi açılması 
çalışmaları üzerine Köyceğizli 
doğaseverler tepkilerini dile 
getiriyorlar. Başta CHP Örgütü ve 
sivil toplum kuruluşları birleşerek 
geçtiğimiz salı günü saat 18.30’da 
9 yıl önceki Gezi olaylarının 

yıldönümünü anmak ve bahse 
konu arazide basın açıklaması 
yaptı. CHP İlçe Başkanı Hüseyin 
Erol’un yaptığı açıklama şöyle;  
Son yıllarda doğa cenneti olarak 
tandığımız Köyceğiz’imizde 
meydana gelen kaçak ve plansız 
yapılaşma kamusal alanlar talan 
etme, madencilik faaliyetleri, 
ormanların tahribatı derken şimdi 
Köyceğiz Gölü kıyıları ve günlük 
ormanlarında yapılaşmanın önünü 
açmak, kıyılarımızı rant merkezi 
haline getirmek için faaliyetlerin 
başladığını görüyoruz. Köyceğiz 
halkının kullanımında olan ve 
gölümüzün kıyısında, günlük 
ormanları bitişiğinde bulunan ve 
üzerinde bulunduğumuz bu yer 
izinsiz, plansız ve kaçak olarak 
dolgu yapılma sureti ile niteliği 
değiştirilmeye çalışılıyor. Defalarca 
vatandaşlarca şikayet konusu 
edilmesine rağmen Köyceğiz Bel-
ediyesi bu konuda sessiz kalıyor. 
Hiç bir belediye halka karşı rantın 
yenında yer alamaz, almaz. Hiç 
bir belediye kamuya ait alanları 

müteahhitlerin talanına göz yum-
maz. Köyceğiz doğası kırmızı 
çizgimizdir.
    Köyceğiz gölü, günlük 
ormanları, kırmızı çizgimizdir. 
Unutulmamalıdır ki; dokuz yıl önce 
bu gün Taksim Gezi parkında bir 
ağacın yok edilmesine müsaade 
etmeyenler, bugün halen aynı 
inanç ve anlayışla  aramızdalar. 
Doğamıza karşı gelen her tehdidin 
karşısında gezi ruhu olacaktır. 
Gezi davasında siyasi bir kararla 
hukuksuzca yüksek cezalar verilen 
Gezi direnişinin sembol isimleri 
olan arkadaşlarımzın yanında 
olduğumuzz bildiriyor ve Gezi’de 
katledilenleri unutmuyoruz. 
Doğamızı katlederek kamusal 
alanları talan etmek isteyenler, 
unutmasınlar ki, karşılarında 
ülkesini doğasını ve milletini 
seven vatanseverleri bulacaktır. 
Köyceğiz gölü, günlük ormanları, 
sazlık alanları, yaylaları, der-
eleri, pınarları verimli toprakları 
ile ülkemizde yaşayan her bir 
vatandaşın ortak değeridir. Bizlerin 

yaşam alanlarıdır. Doğamızda 
yaşayan her canlının evidir. 
Bilinmelidir ki; Üç beş rantçının 
çıkarlarına feda edilemez. Yetkili-
lere sesleniyoruz. Haykırışımıza 
kulak verin, ses verin. Bizler 
ülkemiz için, dünyamız için cen-
net kabul ettiğimiz bu toprakların 
kirlenmesini kirletilmesini istemi-
yoruz. Yasa dışı yollarla doğaya 
yapılan bu ihanet cezasız kal-
mayacak. Köyceğiz gölünden elin-

izi çekin. Günlük ormanlarından 
elinizi çekin. Dün doğayı korumak 
için Taksim de Gezi’de nasıl 
direndiysek, bugün de Köyceğiz’de 
aynı ruh ve inançla doğamızı ko-
rumaya devam edeceğiz. Her yer 
Taksim, her yer direniş..
    Yoğun bir kalabalık eşliğinde 
İskele Kafe’den doldurulan 
alana giden grup olaysız şekilde 
dağıldılar. 
**Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZLİLER SIĞLA ORMANLARINA SAHİP ÇIKIYOR..

Öğretmen Nihat Daş’ın Fotoğraf 
Sergisi’nde Mutluluğu Gördüm
Köyceğiz  SlowSports Festivali çerçevesinde Öğretmen, Fotoğraf 

Sanatçısı Nihat Daş fotoğraf sergisi açtı. Sergi Köyceğiz Kulak 
Mesire Alanı Belediye Tesislerinde açıldı. Fotoğraf Sanatçısı 

Nihat Daş’ın, 30 civarında 
fotoğrafından oluşan “Köyceğiz 
Doğa Fotoğrafları” konulu 
kişisel sergisine ziyaret 
gerçekleştirdim. Öğretmen, 
Fotoğraf Sanatçısı Nihat 
Daş’ın objektifine yansıyan 
ve arşivinden özenle seçilmiş 
karelerde doğanın güzellikleri 
yansıtılmış. Sergilenen her 
kareyi hayranlıkla inceledim 
ve Köyceğiz’in güzellikleri 

karşısında yeniden büyülendim. Bir doğa aşığı olan 
Fotoğraf Sanatçısı Nihat Daş Köyceğiz’e büyük 
bir hizmet gerçekleştiriyor. Köyceğiz ve çevres-
inin doğasını fotoğraflayan Nihat Daş, çevreye 
daha duyarlı olunması gerektiğini belirterek; 
“Fotoğraflarımı sergilemekteki amacım doğayı 
çocuk, genç, yetişkin herkese sevdirmek, doğanın 
önemine vurgu yapmak, korunmasına katkıda 
bulunmak” dedi. Sergiyi ziyaret eden Fatih Şaylan, 
fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade ederek, 
Nihat Daş’ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. 
Fotoğraf Sanatçısı Nihat Daş’ın açtığı Köyceğiz 
Doğa Fotoğrafları Sergisi ziyaretçilerden tam not 
aldı. Türkiye’nin en güzel doğa cennetlerinden biri olan Köyceğiz’imizin doğasını fotoğraflayıp, sonsuzluğa 
taşıyan ve toplumla paylaşan Nihat Daş’ı kutluyorum. Toplum olarak Köyceğiz’i keşfedelim, keşiflerimizi to-
plumla paylaşalım. Mutluluk, bazen bir ağaç dalında, bir çiçekte, bazen bir kuş sesindedir. Fotoğraf Sanatçısı 
Nihat Daş’ın sergisinde bunu gördük. Değerli Nihat Hocam yolun açık olsun. Başarılar dilerim.
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.
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YALIKAVAK’ TA 2. BODRUM 
YÖRÜK OBASI ŞENLİĞİ
Değerli okurlar, Etrim’ deki çalıştaydan sonra neredeyse akşam 

olmuş ve karanlık basmıştı. BODYOD Başkanı Perihan 
Hanım ve Eşi Mehmet Ali Bey, önümüze düşüp “Bizi izleyin” 

diyerek yollara düştük. Gecenin o izbe saatinde bizi dağdan/bayırdan 
aşırıp yüzlerce dönemeçten sonra Milas/Bodrum yoluna indirdiler. Biraz 
ilerledikten sonra bu kez de Torba yoluna saparak Gündoğan üzerinden 
Yalıkavak’ a ulaştık ama gecenin o saatinde bile bu arka yollarda da 
trafik yoğunluğundan çektiğimiz sıkıntıyı gelin bir de bize sorun. Neyse 
ev sahipleri bizi Yalıkavak’ ta otelimize yerleştirdikten sonra evlerine 
gittiler. Akşama kadar koşturmaktan pelte haline gelmiştik. Hanım 
sahile doğru yürüdü ise de ben hemen yattım. Sabah da pırıl pırıl bir 
Bodrum sabahına uyandık. Önce sahilde bir saatlik uzun bir yürüyüş 
yaptım. Saat 10.’ a doğru şenlik alanına yürüdük. Önceleri neredeyse 

boş gibi görünen alan her geçen saniye dolmaya başladı. Önce dernek 
Başkanı ve eşi geldiler ve çevreye düzen vermeye başladılar. Alanda 
kurulu Yörük Çadırını döşediler. Yiyecek/içecek, incik/cincik, süs/takı 
ürünü satanlar, alandaki yerlerine yerleşmeye ve stantlarını kurmaya 
başladılar. Güneş doğuda yükselirken boy boy Yörükler, boyunlarında 
sarı yağlıkları, ayaklarında kilot pantolonları, cepkenleri, dokuma kıl/yün 
torbaları, ipleri/süsleriyle, ayaklarında Aydın/Çine körüklü çizmeleri ve 
başlarında yan getirilmiş kasketleriyle meydanı doldurmaya başladılar. 
Doğal olarak önce Bodrum Yörük Derneği üyeleri alana girdiler ve 
çadırdaki yerlerini aldılar. Arkasından Milas Yörükleri alana giriş yaptı, 
derken Fethiye Yörükleri, Seydikemer Yörükleri, Aydın, Germencik 
Yörükleri, Söke Yörükleri, Antalya/Korkuteli Yörükleri birer birer gelerek 
alandaki yerlerini almaya başladılar. 

Saat 11.00’ dan sonra şenliğe 
katılan tüm Yörük Dernekleri, kortej 
oluşturarak Atatürk/Cumhuriyet 
Meydanına doğru yürüyüş başladı. 

Davul/zurna ekibinin gümbürtüleri eşliğinde meydana yürüyen korteji onlarca gazeteci/fotoğrafçı izleyerek 
bu güzel yürüyüşü, birliği, beraberliği, anlaşmayı, kardeşliği/arkadaşlığı; kısacası çok özlenen bu hoşgörü 
ortamını ölümsüzleştirmeye çalıştılar. Yine Atatürk Heykelini arkalarına alarak boy boy, grup grup, ekip ekip 
fotoğraflar çekildi, çekildi… Daha sonra yine aynı yoldan dönerek, hatta biraz da çarşı içinde ilerleyen kortej 
zaman zaman durup davul/zurna ekibi önünde zeybek/efe oyunları oynanarak şenlik alanına dönüldü. 
Milas’tan gelen davul/zurna ekibi, gümbür gümbür alanı inletirken bir yandan da alanda kurulan sahnede 
müzik etkinlikleri için düzenlemeler yapılmaktaydı. Fethiye’den İsmail UZUNOĞLU(KERİMOĞLU), sazına 
düzen vermeye çalışırken bir yandan da yine Fethi Yörük Başkanı Ramazan KIVRAK, O özel Yörük giysileri-
yle kendisini gösterdi. Bir yandan BODYOD’ un hazırladığı 
Halk Dansları meydanı doldururken bir yandan da yeni 
yeni gelmekte olan katılımcılar ve Yörükler meydanı dol-
durmaya başladılar. Protokol konuşmalarından sonra önce 
yerel sanatçılar olmak üzere müzik etkinlikleri başladı: Âşık 
Mustafa, Pınar KAYACAN, Mehmet Ali TİRİK, Arda SAVRAN, 
kendi meşrepleriyle çalıp söylerken hemen arkasından 

Bodrum Yörük 
Obası BİNDALLI 
Kadın Ekibi Göster-
ileri alanı doldurdu. 
Arkasından Turizm 
Bakanlığı Sanatçısı 
İsmail UZUNOĞLU, 
bağlamasıyla sahne 
alarak önce yerelden 
sonra da ulusaldan 
renkli parçalarla 
şenliğe renk kattı. 
Hele Pisi’ ni ağır 
Kerimoğlu ile 
Bodrum’un kıvrak 
Kerimoğlu’ arka 
arkaya seslendirerek seyirciye bu farkındalığı da yaşattı. Yörük/
Türkmen Derneklerinin Halk Dansları gösterileri devam ederken bir 
yandan da Teke Yöresi Sanatçısı İsmail Peynirci ve ekibi (Saz, Cura, 
Sipsi, delbek) eşliğinde alanı inlettiler. Hele o kalem büyüklüğündeki 
sipsinin ciyak ciyaklayan sesi kulaklarımıza işledi ve unutulmaz anlar 
yaşattı. Saat 16.00’ ya doğru başlayan Ümran ÖZDEMİR’ in konseri-
yle festival sona erdi. 
 Milas Yörük Obası grubundaki amcaların o yaşta bile şıkır şıkır, 
fıkır fıkır oyunlarıyla hayata ne kadar bağlı, yaşamın, dostluğun, 
barışın, kardeşliğin, anlaşmanın ve bir araya gelerek eğlenmenin 
ne kadar da özlendiğini, vaz geçilmez olduğunu gözlere, kulaklara, 
beyinlere işledi, gösterdi, nakşetti. Arkasından meydana çıkan Fethiye 
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Yörük Derneği Başkanı Ramazan KIVRAK, Uzunoğlu’ nun bağlaması 
eşliğinde o özgün Yörük kıyafetleriyle kollarını açıp havalandırarak 
alanda çepeçevre bir atmaca gibi dönerek sanki yükseklerden yerdeki 
avını arıyordu. Bindallı ekibinin oyunları, bireysel oyunlar, ekipler halinde 
oyunlar her biri şenliğe ayrı birer renk kattılar. 
 Değerli okuyucular, iki günlük bu Bodrum Yörük Obaları Derneği 
Etkinliğinin sonunda şunu gördük ki, böyle etkinlikleri özlemişiz. Bu iki 
gün boyunca, bunca 
kalabalığa karşın 
insanlar arasında 
en küçük bir itişme/
kakışma, tartışma, 
anlaşmazlık, kavga/
gürültü namına her-
hangi bir olumsuzluk 
görmedik, duymadık. 
Toplum olarak böyle 
toplumca arkadaşlığın, 
kardeşliğin, dostluğun, 
anlaşmanın, sevginin, 
saygının, barışın, 
birliğin/beraberliğin 
sergilendiği, yaşandığı 
ortamları özlemişiz. 
Bu özellikleri biz 
yalnız bu şenlikte 
görmedik. Katıldığımız 
bütün Yörük/Türk-
men etkinliklerinde 
bu kardeşçe/ortak 
yaşam özelliklerini 
gördük. Zaten bu özellikler Yörüklerin kanında, şanında var. Bu özel-
liklerimizi unutmamak, yaşatmak için yapılıyor bu tür etkinlikler. Bunun 
için böyle etkinliklere her şeyi bir yana bırakarak koşarak gidiyor ve 
okuyucularımıza/insanlarımıza bu güzel hasletlerimizi göstermeye, 
hatırlatmaya çalışıyoruz. Akşamları tv. Haberlerinde gördüğümüz çirkin 
yaşam örneklerinden sonra böyle güzel yaşam örneklerine çok ama çok 
ihtiyacımız var. 
Fethiye’ li arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz UZUNUOĞLU, eserlerini 
okuyup sahneden indiğinde kendisini kutlamak için elimi uzattığımda 
duygularım o kadar tavan yaptı ki, sevinçten mi, gururdan mı, özlemden 
mi bilmem hangi 
duygulardansa 
gözyaşlarıma 
hâkim olamadım ve 
Kerimoğlu’ ya tebrik 
için elimi uzattığımda 
bu halimi gören 
Kerimoğlu, sanki bir 
çocukmuşum gibi 
sırtımı sıvazlayarak 
“GARDAŞIM!!” 
diyerek beni te-
selli etmeye çalıştı. 
İşte bizler buyuz, 
arkadaşlık, dostluk, 
kardeşlik, birlik/
beraberlik bu; aynı 
düşünce, aynı 
yaşam, aynı beklenti, 
aynı kültür, aynı gele-
nek/görenek… Daha 
ne diyelim?... Bazı 
duygular yalnızca 
yaşanır, hissedilir 
ama anlatılamaz… 
“Bizleri yalnız 
bırakmayan Bod-
rum Bel. Başk. 
Yardımcısı Tayfun 
YILMAZ’A, Türk 
Boyları Konfedera-
syon Başkanı Durhasan KOCA’ ya, Anadolu Yörük/Türkmen Federasy-
onu Başkanı Ramazan KIVRAK’A, Seydikemer Yörük/Türkmen Başk. 
İsmail UZUNOĞLU’ na, Muğla Yörük Obaları Başk. Orhan AKCAN’ 
a, Dalaman Yörük Obası Başk. Kadriye EFE’ ye, Burdur Yöresi Teke 
Yörük/Türkmen Obaları Derneği Başk. Osman Elçin PELTEKOĞLU’ na, 
Göller Yöresi Yörükler, Türkmenleri Derneği Başk. İbrahim SAKIZCI’ 
ya, Milas Yörük Obaları Kültür Derneği Başk. Erkan TURGUT’A, Milas 
Yörük/Türkmen Kültür Derneği Başk. Mevlüt KİRİŞ’ e, Fethiye Yörük/
Türkmen Derneği Başk. Yard. İsmail YARBAŞI’ a, Aydın Efe Yörükleri 
Der. Başk. Ruhi DOĞAN’ a, Antalya Korkuteli/Avdan Yörük/Türkmen 
Der. Başk. Durali KÖLE’ ye, İzmir Yörük/Türkmen Kadınları Onursal 
Başk Emine GÜVEN’ e, Etrim Muhtarımız Abdullah BAŞOL ve kardeşi 
Hasan BAŞOL’ a, Mumcular Muhtarımız Muhammet KARADEMİR’ e, 
Bahçeyaka Muhtarı Yücel UYAR’ a, üyelerimiz Mustafa SARUHAN, Me-
hmet KARAN’ a ve adını sayamadığım çevre muhtarlarımız, yanımızda 
olamayan fakat desteğini esirgemeyen Bodrum Bel. Başk. Ahmet 
ARAS’ a desteklerinden güç aldığımı bildirir, sonsuz sevgi ve saygılarımı 
iletirim” Perihan TİRİC-BODYOD Başkanı-Ramazan KIVRAK ve diğer 
16 kişi ile birlikte.

YÖRÜK OBASI ŞENLİĞİ

B
ağımlılıkla 
Mücadele 
Sefer-
berlik Yılı 
Kapsamında 
Ülke 
Çapında 
Denetim 
Yapıldı
Bağımlılıkla 
Mücadele yük-
sek kurulunca 
2022 yılının 
“Bağımlılıkla 
Mücadele 
Seferberlik Yılı 
” ilan edilm-
esi üzerine “31 
Mayıs Dünya 
Tütünsüz 
Günü’nde ülke 
genelinde tüm 
ilçelerde Mülki 
Amirler başta 
olmak üzere il-
gili kurum amirl-
eri ile görsel ve 
yazılı medya 
mensuplarının 
katıldığı 
farkındalık 
denetimi 

KÖYCEĞİZ’DE BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE DENETİMLERİ YAPILDI

yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Görev Bende Kampanyası” kapsamında Köyceğiz’de de 31 Mayıs Dün-
ya Tütünsüz Günü dolayısıyla Köyceğiz Kaymakamı  Mustafa MASLAK başkanlığında, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlgili kurum amirleri, tütün denetim ekipleri ve basın mensuplarının katılımıyla 
işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Farkındalık denetiminde Kaymakam  Mustafa MASLAK Köyceğiz’deki 
işletmeleri dolaşarak işletmecilere tek tek konu hakkında duyarlı olmaları hususunda uyardı. Kapalı alanlarda 
tütün kullanılmaması, tütün dumanından pasif etkilenmenin önlenmesi konularında Köyceğiz’deki işletmelerde 
denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sistemli bir şekilde gerçekleştirildiği gözlemlenirken esnafının konuya 
duyarlılığı her geçen gün artmaktadır.     **Adnan Tüfekçi
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Kooperatif Başkanları, Hamza Ali Keskin ve Özgür Çatak güven tazelediler..

S.S. 56 Nolu Cennet Köyceğiz Minibüs, Otobüs Kooperatifi  Başkanı Hamza Ali Keskin Yönetim ve Üyeleri

S.S. Köyceğiz Arslanı Servis Kooperatifi Başkanı Özgür Çatak, yönetim ve üyeleri

S.S. 56 Nolu Cennet Köyceğiz 
Minibüs, Otobüs Kooperatifi ve 
S.S. Köyceğiz Arslanı Servis 
Kooperatif’leri olağan genel 
kurullarını aynı gün aynı yerde 
gerçekleştirdiler. Eski Başkanlar 
Hamza Ali Keskin, Özgür Çatak ve 
yönetimleri, üyelerinin tüm oyları 
ile tekrar güven tazelediler.
 

Geçtiğimiz gün Köyceğiz Beledi-
yesi Düğün Salonu’nda yapılan 

genel kurulda 30 üyenin tüm oylarını 
alan Başkan Hamza Ali Keskin ve 
yönetimi Fatih İlhan, Ali Rıza Yaman 
tekrar seçildiler. Aynı yerde yapılan 
ikinci kongrede Sınırlı Sorumlu 
Köyceğiz Arslanı Servis Kooperatifi 
genel kurulunda 50 üyenin tüm oyunu 
alan Başkan Özgür Çatak ve yönetimi 
Mehmet Sivrikaya, Mevlüt Çelik 
üyelerinin tüm oyları ile 2021 yılı 
bütçesini oylamış oldu. Her iki başkan 
Hamza Ali Keskin ve Özgür Çatak, 

üyelerimizin güveni çalışma 
azmimizi güçlendirmiştir. Sizlere 
daha iyi hizmet etmek amacıyla 
var gücümüzle gece gündüz 
çalışacağız, hepinize teşekkür 
ediyoruz dediler.
 Gazetemizi ziyaret eden 
Hamza Ali Keskin ve Özgür 
Çatak; “Bizler Köyceğiz’e hizmet 

etmek için üyelerimiz ile gece 
gündüz çalışıyoruz, akaryakıt 
zamları ve araç masrafları aşırı 
derecede artmıştır. Pandemi 
sonrası işlerimizi rayına oturtma-
ya çalışıyoruz. Amacımız hizmet 
verdiğimiz tüm kardeşlerimize 
daha sağlıklı ve güvenli or-
tamda onları sevdiklerine 

kavuşturmaktır. Teknolojinin 
tüm yeniliklerini kullanıyoruz. 
Araçlarımız kamera ve takip sis-
temleri ile donanımlıdır” dediler.
 Yeni seçilen, azim ve şevkle 
işlerini en iyi şekilde yapan 
genç müteşebbis kardeşlerimize 
hayırlı yolculuklar dileriz.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de tavuk ve şarküteri sektöründe hizmet veren TA-
VUKÇU KADİR Fevzipaşa Caddesinde yeni açtığı işyerinde, 
hem mekan, hem de ürün çeşitliliğini zenginleştirerek hizmete 

açtı. Lezzeti, hijyeni ve kalitesi ile adından söz ettiren. müşteri mem-
nuniyetini ön planda tutan Tavuk KADİR ve eşi yeni yüzüyle ilçemiz 
halkına hizmet vermeye başladı. İşyerinde tavuk ürünlerinin her çeşidi, 
mangallık ürünler, taze tavuk döner satışları başladı.

TAVUKÇU KADİR HİZMETE GİRDİ
İlçemizin en kaliteli çorbacısı 
Çakır’ın Yeri Osman Doğan 
işyerini yenileyip, yeni yüzüyle 
müşterilerine hizmet vermeye 
başladı. Özellikle gece açılan 
işyerinde, sabaha kadar 
her türlü paça, mercimek, 
Muğla kebabı ve diğer çorba 
çeşitleriyle hizmet veriyor. 
Kalite ve hijyen ortamında usta 
ellerde hazırlanan çorbalara 
müşterileri büyük önem veriyor. 
Pandemiden çıkan ve turizm 
sezonunun gelmesiyle işyerinin 
tüm görsellerini Reklamcı 
Mehmet tabelaya yaptıran 
Çakır’ın yeri Osman Doğan’a 
hayırlı işler diliyoruz.

ÇAKIR’IN YERİ OSMAN DOĞAN İŞYERİNİ YENİLEDİ

Köyceğiz Pınar Kulfat Ortaokulu TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı Başladı...
Pınar Kulfat Ortaokulu’nun hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Köyceğiz Kaymakamı Sayın Mustafa 
MASLAK, Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil CEYLAN, Köyceğiz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fazıl KARABAĞ, 
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hatice KARACA, Okul idare-
cileri, öğretmenler ve öğrencilerinin 
katılımlarıyla açılışı yapılan bilim fuarı 
26 Mayıs-27 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek.
Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarının 
sergilendiği Bilim Fuarında 
emeği geçen Okul Müdürü İlyas 
ERDOĞAN,TÜBİTAK 4006 Yürütücüsü 
Haluk AYDIN ve projede yer alan 
bütün danışman öğretmenlerimize ve 
öğrencilere teşekkür ederiz.



Yerel Haber 3 Haziran 2022  Sayfa 9

Muğla’nın Köyceğiz 
ilçesinde Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
yılsonu gösterisi düzen-
ledi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Salonu’nda düzenlenen 
program saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Öğretmen Aslı Zor’un sunuculuğunda 
yapılan etkinliklerde günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı 
Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Davut Şen yaptı. Şen 
konuşmasında; Bundan birkaç yıl önc-
esine kadar Meslek Lisesi dendiğinde;
 Sınavla hiçbir Akademik liseye 
yerleşemeyen, sorunlu çocukların 
gittiği okullar akla gelirdi.
 Son yıllarda bakanlığımızın 
yerinde müdahalesiyle Meslek 
liselerimiz yavaş yavaş asıl kimlikler-
ine kavuşmaya başladılar. Okulu-
muz özelinde de değerli öğretmen 
arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla, 
okulumuzun ismini iyi anlamda 
duyurmayı başardık. Okulumuzda bu-
lunan Elektrik, Motor, Tesisat, Mobilya 
ve Metal bölümlerimizle üretmeye, 

üretirken öğrenmeye başladık. Bunun 
yanında toplum yararına projeler 
geliştirip öğrencilerimizde; empati kur-
mak, paylaşmak, yardım etmek, 
faydalı olmak gibi değerleri 
kazandırmaya çalıştık. Bu 
anlamda okul gelişim 
ekibimizi oluşturduk. 
Okul gelişim ekibimizin 
tespitleri sonucu önce-
likle velilerimizden 
başlayarak, evinde te-
sisat, elektrik, mobilya 
gibi konularda sıkıntısı 
olan ailelere, öğrenci ve 
öğretmenlerimizle gidip 
evlerindeki bu sorunlarını 
giderdik. Bu çalışmalarımızda, 
öğrencilerimizde yardım etme, 
işe yarama, bir işi başarabilme, faydalı 
olma gibi duyguların geliştiğine şahit 
olduk.
 Aynı şekilde okulumuzda; 
dolap ve rafları okulumuz Mobilya 
bölümü tarafında yapılan bir İYİLİK 
ODASI oluşturduk. Bu odayı, maddi 
durumu iyi olan öğretmen, veli ve 
esnaflarımızın desteğiyle tamamen 
yeni giysilerle doldurduk. Okul reh-
berlik servisimizin tespit ettiği yardıma 

muhtaç birçok öğrencimizi, hiçbir 
arkadaşına hissettirmeden ettirmeden 
iyilik odamızda giyindirdik. 

 Veli ziyaretlerimizi 
sıklaştırarak okul 

ile veli arasındaki 
bağı, her daim 

canlı tutmaya 
çalıştık.
 Öğrencilerimizi 
sadece sanay-
ide çalışan biri 
olarak değil; 
iyi bir esnaf, 
iyi bir usta, 

iyi bir komşu, 
iyi bir arkadaş 

kısaca iyi bir insan 
olarak yetişmesi için 

sanat, spor ve sosyal aktivitelerde yer 
almalarını sağladık. Gördük ki imkan 
verildiği ve fırsat eşitliği sağlandığı 
zaman bu çocukların başaramayacağı 
bir şey yoktur.
 Bunun yanında altı yıldır her 
sene yaptığımız AB projeleriyle 
öğrencilerimizi Avrupa birliğinin değişik 
ülkelerine götürerek, hem kendi 
alanlarıyla ilgili staj yapma imkanı 
verdik, hem de farklı kültürler, farklı 

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yıl sonu gösterisi yapıldı

Muğla’da 21 yıl 6 ay 
kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan hükümlü 
yakalandı
Uyuşturucu madde ticareti suçundan 
kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bu-
lunan zanlı Jandarma Suç Araştırma Timi 
(JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 
ekipleri, “Uyuşturucu madde sağlama ve 
ticareti yapma” suçundan hakkında 21 
yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bu-
lunan S.O’nun ilçemize geldiğini tespit 
etti. Belirlenen adrese jandarma ekib-
inin düzenlediği operasyonla yakalanan 
hükümlü, Jandarmadaki işlemlerinin 
ardından Köyceğiz Adliyesine sevkedildi.

insanlar tanıyarak çokça anı biriktirme-
lerine vesile olduk.
 Altı yıl önce göreve 
başladığımızda, okulumuzu her 
anlamda güçlendirerek, iş gücü 
piyasasının aradığı insan kaynağını 
yani ARA ELEMAN ihtiyacını hızlı ve 
nitelikli bir şekilde yetiştirmek için tüm 
ekip arkadaşlarımla seferber olduk. 
Burada toplanmamıza vesile olan, bu 
gecenin hazırlanmasında emek veren 
çok değerli öğretmen arkadaşlarıma, 
sevgili öğrencilerime çok ama çok 
teşekkür ediyorum. Bir çalışanı 
olmaktan gerçekten gurur duyduğum 
Köyceğiz MTAL de müthiş bir aile 
ortamının olduğu, herkesin kendini 
okula ait hissettiği, severek isteyerek 
her gün yeni bir heyecanla okula 
geldiği, huzurlu bir çalışma ortamının 
canlı şahidiyim.
 Huzurlarınızda Köyceğiz METEM 
ailesinin her ferdine, hizmetlisine, 
aşçısına, okulumuzun güvenliğini 
sağlayan polisimize, memuruma, 
saymanıma, 52 öğretmenimin her 
birine, idareci arkadaşlarıma son-
suz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi 
ki varsınız, iyi ki ben de bu ailenin 
bir ferdiyim. Son olarak içinde 
bulunduğumuz eğitim öğretim 
yılında çok sevdiğimiz, değer 
verdiğimiz, canımızdan birer parça ve 
yokluklarına asla alışamadığımız iki 
arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik. 
Müdür yardımcımız M. KEMAL KO-
CATEPE ve Fizik öğretmenimiz OL-

CAY AŞKIN a tekrar Allahtan rahmet 
diler, yakınlarına ve tüm sevenlerine 
sabırlar diliyorum.
Bu geceyi, erken yaşta aramızdan 
ayrılan bu kardeşlerime ithaf ediyo-
rum.
Saygı ve Hürmetle … 
 Okul tanıtım filmi sunuldu. Tiyatro 
Kulübü Öğretmeni Ferah Kirtik’in 
hazırladığı “Gönül Hırsızı” başlıklı 
skeç izlendi. Öğretmen Deniz 
Aybas’ın hazırladığı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi şiir topluluğu 
öğrencileri şiir dinletisi gerçekleştirdi. 
Öğretmen ve öğrencilerin oynadığı 
“Veli Toplantısı” oyunu büyük alkış 
aldı. Öğretmen Muammer Öztürk’ün 
vefat eden öğretmenler Olcay Aşkın 
ve Mustafa Kemal Kocatepe’ye ithafen 
okuduğu şiir katılımcılara duygusal 
anlar yaşattı. Nezahat Doğan ve 
Kerem Ünlü’nün birlikte sunduğu 
Halk Müziği dinletisine seyirciler 
coşkuyla katıldı. Köyceğiz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ çiçek 
takdim etti. Karabağ gösteride yaptığı 
konuşmada; “Köyceğiz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi fabrika gibi 
üretim gerçekleştirmektedir. Okulu-
muzda görev yapan başta idareciler-
imiz olmak üzere, öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize çok teşekkür ediyo-
rum. Yıl sonu gösterisi için tebriklerimi 
sunuyorum . Katılımcılara güzel bir 
program izlettiler” dedi. 
**Adnan Tüfekçi
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KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BEYOBASI OİŞ YANGIN EKİP 
BİNASI TESİSAT TAMİRAT ONARIM YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası OİŞ Yangın Ekip Binası Tesisat Tamirat 
Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerin-
den alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
   İKN      : 2022/551373
1-İdarenin
a) Adı         : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ   
           DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
           ORMAN  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. NO:61 
           48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası   : 2522624671 - 2522622633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  
          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Beyobası OİŞ Yangın Ekip Binası Tesisat    
           Tamirat Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : Tek Katlı Betonarme TKE Binası Tesisat    
           Tamirat Onarım
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Beyobası OİŞ Pınar Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           5 gün içinde yer teslimi yapılarak 
           işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler 
idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter-
ler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter-
ler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif 
edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2016 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliğinin” ;  Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan, (B) 
ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ  III GRUP BİNA İŞLERİ Benzer İşler Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zo-
runludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzala-
narak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim 
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

21-27 Mayıs 2022 tarihlerinde 
kutlanan Türk Mutfağı Haftası 
programı kapsamında, 26 Mayıs 
2022 tarihinde, Dalyan Cumhuri-
yet Meydanı’nda Türk Yemekleri 
Stantları kuruldu. Etkinlikte,Köyceğiz 
Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü 
koordinesinde, Ortaca Belediyesi, 
Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı 
ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü 
işbirliğinde Aile İçi ve Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele alanında 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
stant kuruldu. Aile içi ve kadına 
yönelik şiddetle mücadele konusun-
da farkındalık oluşturmak amacıyla, 
hep birlikte, Kadına Yönelik Şiddete 
“DUR!🤚” denildi. Etkinlik sürecinde,
vatandaşlarımıza ve yabancı 
uyruklu bireylere Aile İçi ve Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele hakkında 
bilgi verildi, Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Muğla İl Eylem Planı 
tanıtımı yapıldı. Ayrıca Alo 183 İhbar 
Hattının ve KADES uygulamasının 
bilinirliğinin arttırılması amacıyla 
broşürler dağıtıldı. 
Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, 
vatandaşlar; Müdürlükçe yürütülme-
kte olan farkındalık çalışmalarının 
yerinde ve yararlı olduğunu 
belirtmişlerdir.
**Esra Tüfekçi

Dalyan’da kadına yönelik şiddete ’DUR’ denildi
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KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OTMANLAR OİŞ 
YANGIN EKİP BİNASI TESİSAT TAMİRAT ONARIM YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Otmanlar OİŞ Yangın Ekip Binası Tesisat Tamirat 
Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerin-
den alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
   İKN      : 2022/551401
1-İdarenin
a) Adı         : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ   
           DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
           ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. NO:61 
           48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası   : 2522624671 - 2522622633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  
          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Otmanlar OİŞ Yangın Ekip Binası Tesisat    
           Tamirat Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 2 katlı Betonarme TKE Binası Tesisat 
           Tesisat Onarım
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Otmanlar OİŞ Balcılar Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş)    
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 21.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler 
idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif 
edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2016 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliğinin” ;  Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan, (B) 
ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ  III GRUP BİNA İŞLERİ Benzer İşler Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorun-
ludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzala-
narak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

KAYIP İLANI : Adıma kayıtlı aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımı kaybettim 

hükümsüzdür.
P.S.Fişi UN . 352251 - 352350 2 CİLT

FATURA. AAU : 911901 - 912000 2 CİLT
FATURA. ABF : 136851 - 137000 3 CİLT
FATURA. ACI : 395201 - 395250 1 CİLT
P.S.FİŞİ. YC : 661501 - 661600 2 CİLT

FATURA. ACR : 273851 - 274000 3 CİLT
P.S.FİŞİ. YL: 809401 - 809450 1 CİLT

MEHMET GÜNGÖR
Köyceğiz VD: 18743607646

KAYIP İLANI : Adımıza kayıtlı aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımız kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
Yolcu Taşıma Bileti Seri A- 000601 - 

000650 1 cilt
BEKİR YENER VE HİKMET BULUT 

ADİ ORTAKLIĞI
Köyceğiz VD. 1610401159Korona virüs salgını nedeniyle iki yıldır 

yapılamayan hac ibadeti bu sene açıldı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu 

ile bu yıl Köyceğizden 16 kişi Hac farzını ifa 
etmek üzere yola çıkacak.
Köyceğiz İlçe Müftülüğü bu sene hacca gidecek 
olan hacı adayları için Hac semineri düzenledi. 
Merkez Yunus Emre Hacılar Camiinde yapılan sem-
inerleri İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ile birlikte daha 
önce hacca görevli gidip tecrübe sahibi olan Sul-
taniye Mah. İmam-Hatibi İsmail Tokcan, Zeytinalanı 
Merkez Camii İmam-Hatibi İbrahim Yanar, Toparlar 
Mescidi Kebir Camii İmam-Hatibi Ramazan Tokcan 
ve bayanlara da Kuran Kursu öğreticisi Esma Acar 
seminer verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Hac Organizasyonu 
ile hacca gidecek olan hacı adaylarına hitap eden 

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “İslamın beş şartından 
biri olan Hac ibadetini yapmak üzere bu sene kutsal 
yolculuğa çıkacaksınız. Cenabı Allahın misafirleri 
olarak salimen ganimen gidip gelmenizi, mebrur bir 

HASRET BİTİYOR. KÖYCEĞİZDEN BU SENE 16 KİŞİ HAC FARİZASINI YERİNE GETİRECEK
hac ibadeti yapmanızı niyaz 
ediyorum.
Başkanlığımız, bu kutsal 
yolculuğun her aşamasında 
sizlere daha iyi hizmet et-
menin çabası içerisindedir. 
Annenizden doğduğunuz gibi 
günahsız olarak  hac ibadeti-
nizi kolaylıkla yerine getirip 
ülkemize,sevdiklerinize sağ 
salim kavuşmanızı dilerim.”dedi.
İlçe Müftüsünün 
konuşmasından sonra tecrübeli 
din görevlileri tarafından ;
-İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
-Ana Hatlarıyla Hac ve Umre 
Menasiki
-Hac İbadetinin Gereği Olarak 
Bir Arada Yaşama Bilinci
-Haccın Hikmeti ve Hacdaki 
Sembollerin Anlamı
-Hz. Peygamber, Mescid-i 
Nebevi ve Medine konuları ile
-Hac ve Umrede Kadınlara 
Özgü Haller “
konusunda  hacı adaylarına 
seminerler verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü 
tarafından “Hac-Umre Seya-
hatlerinde Sağlık Açısından 
Dikkat Edilecekler” konusunda 
bilgi verilmesinin akabinde yine 

İlçe sağlık müdürlüğü tarafından hacı 
adaylarına Menenjit aşısı yapıldı.
Köyceğizden mukaddes yolculuğa 
çıkacak olan hacı adaylarının birbirl-
eriyle tanışıp,kaynaştığı seminerde 
hacı adaylarının heyecanlı ve mutlu 
oldukları görüldü. *Adnan Tüfekçi



LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

Ultralüks 2+1 - 3+1 - 
4+1 havuzlu daireler 
ve havuzlu villalar

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

Gizli cennet Köyceğiz’de Göl ve Sandras ormanları 
manzaralı modern şık görünümlü havuzlu villalar

Ülkemizde yeni keşfedilen


