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KÖYCEĞİZDE KURBAN BAYRAMI 
NAMAZI SAAT 06.26 DA 
KILINACAK
Ülke, millet ve İslâm âlemi olarak rahmet, 
mağfiret ve arınma günlerinden biri olan Dini 
Bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramını 
yarın (9 Temmuz 2022 Cumartesi günü) idrak 
edeceğiz, Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar 
olsun.    Devamı 2’de

Demokrat Parti İlçe 
Kongresi Yapıldı
Demokrat Parti’nin Köyceğiz İlçe Kongresin-
de Mehmet Köylü yeniden ilçe başkanlığına 
seçildi.

Köyceğiz Kaymakamı
Mustafa MASLAK’ın 

Kurban Bayramı Mesajı

Tüm vatandaşlarımızın; Mübarek 

Kurban Bayramını en içten 
dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk 

ve esenlikler dilerim.

08 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI
BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Saat :14:30 - 15:00 İlçemiz Öğretmenevinde kamu görevlileri 
ve ilçe halkı ile bayramlaşma.    15:00-15: 30 İlçe Jandarma 

Komutanlığı ziyareti.   15:30 - 16: 00 İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis 
Merkezi Amirliği ziyareti.   16:00 - 16:30 Köyceğiz İtfaiye Şefliğine 

ziyareti -  16:30 - 17:00 Köyceğiz Devlet Hastanesi ziyareti.
17:00 - 17:30 Döğüşbelen Polis Noktası ziyareti

Büyükşehir Belediyesi 
Kurban Bayramına hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban 
Bayramı öncesi Muğlalıların huzurlu 
ve rahat bir bayram geçirebilmeleri 
amacıyla çalışmalarını tamamladı. 
Kurban bayramı süresince Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat 
boyunca görevlerinin başında olacak.   
Devamı 2’de

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü LGS’de başarılı bir 
eğitim yılı geçirdi. Geçtiğimiz gün yapılan LGS sınavları 
sonuçlarına göre; ilçemiz Muğla genelinde ilk 3’te olduğu 
bildirildi.
    Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, İlçemizin bu 
başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Bu 
yıl 448 8.sınıf öğrencilerinden 250’si LGS sınavlarına katıldı. 
İmam-Hatip Ortaokulu’ndan Kerem Arslan 490 puanla 
ilçe birincisi, Muğla 15.cisi oldu. Sekizinci sınıfı bitiren tüm 
öğrencilerimiz yerleşecek oldukları Liselerle ilgili ilçemiz re-
hber öğretmenleri okullarında ve dijital ortamda danışmanlık 
yapmaktadır.

KÖYCEĞİZ LGS 
SINAVLARINDA BAŞARILI

Köyceğiz hareketleniyor, Temmuz ayının girmesi ve 
Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Köyceğiz 
merkez ve Ekincik Konaklama tesislerinde haraketlilik 
artmaya başladı. Haziran ayının durgun gitmesi Konak-
lama Tesisleri ve Restoranları sıkıntıya düşürmüş olsa da 
Beklentiler Temmuz ve Ağustos ayının çok iyi geçeceğiz 
yönünde. Salgın döneminde başlayan Ev pansiyonculuğu 
ve Kamp-Karavan turizmi de hala rağbet görmeye devam 
ediyor.
Köyceğiz Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa 
ILIK yaptığı değerlendirmede;

Sezonu sekteye uğratacak herhangi bir olumsuzluğun 
yaşanmamasını için gerek kurumların gerekse 
vatandaşların çok duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Esnaflarımızın da ilçemize gelen yerli ve yabancı misa-
firlere uygulanacak fiyatlar konusunda hassasiyetlerini ve 
hakkaniyetlerini korumaları, ilçemiz turizminin sürekliliği 
açısından önemli olacaktır.

KÖYCEĞİZ

BAYRAMA 
HAZIR
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KÖYCEĞİZDE 
KURBAN BAYRAMI NAMAZI 
SAAT 06.26 DA KILINACAK
Ülke, millet ve İslâm âlemi olarak rahmet, mağfiret ve arınma günler-
inden biri olan Dini Bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramını 
yarın (9 Temmuz 2022 Cumartesi günü) idrak edeceğiz, Rabbimize 
sonsuz hamd-ü senalar olsun.
Köyceğiz İlçemizde 9 temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06:26 
da Kurban Bayramı namazımızı kılacağız.
Bayramlar, en müstesna zaman dilimleridir. Bayramlar, her yıl gelip 
geçen sıradan bir tatil günü değil, insanî ve İslamî güzelliklerin birlikte 
yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin 
sergilendiği, mali ibadetlerimizden Kurban ibadetinin ifa edildiği, toplu-
mun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma 
günleridir.
Bayramlarda özellikle varlık sebebimiz olan anne ve babalarımızı 
unutmayalım ve onların hayır dualarını alalım. Evlerimizin canlı 
bayramları olan çocuklarımızı, kuşatıcı bir sevgi ve kardeşliği 
yaşadığımız kurban ibadetin coşkusu ile tanıştıralım. Bayramımız yeni 
bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzuru-
muz nice huzursuzlukların çaresi; mutluluğumuz tüm insanlık ailesinin 

acılarına teselliler sunsun. Bayramınız şimdiden mübarek olsun!
Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımız 
Bayramın birinci günü saat 5 e kadar müftülüğümüze müracaat edip 
yurt içinde kestirmek isteyenler 2250 tl ,yurt dışında kestirmek isteyen-
ler ise 1800 tl ücretlerini yatırarak Türkiye Diyanet Vakfımızın vekaletle 
Kurban kesimi organizasyonu vasıtasıyla kurbanlarını kestirebilirler.
Kurban ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirebilmemiz için Köyceğiz 
Kaymakamlığı 2022 yılı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarına 
riayet ederek,  kurallar çerçevesinde kurbanlarımızı keselim.
Bu gün (8 Temmuz 2022 Cuma arefe günü) sabah namazıyla 
başlayan ve bayramın dördüncü günü 12 Temmuz 2022 Salı günü 
ikindi namazıyla bitecek olan (23 vakit farz namazın arkasından birer 
defa “Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Al-
lahu ekber ve lillahi’l-hamd” diye) diyerek Teşrik Tekbirlerini getirmeyi 
unutmamamızı hatırlatıyor,
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cennet ülkemizin güzel insanlarının, 
yurt dışındaki soydaşlarımızın ve İslâm âleminin ve HASSATEN 
KÖYCEĞİZLİ KARDEŞLERİMİZİN ve MİSAFİRLERİMİZİN mübarek 
Kurban Bayramlarını en içten duygularla tebrik ediyorum. Bu vesi-
leyle toprak altında yatanlarımızın kabirlerinin geniş, mekanlarının 
cennet olmasını, kestiğimiz kurbanların kabul ve yüce Allaha bizi 
yakınlaştırmasını temenni ediyorum.
Ahmet KARAGÖZ
Köyceğiz İlçe Müftüsü

Köyceğiz Belediyesi’nin tem-
muz ayı olağan meclis toplantısı 
gerçekleştirildi. Köyceğiz Bel-
ediye Başkanı Kamil Ceylan 
başkanlığında gerçekleşen meclis 
toplantısında 2 gündem maddesi 
görüşüldü. 
Köyceğiz Belediye Meclisi 2022/ 
Temmuz ayı olağan mec-
lis toplantısını yapmak üzere 
05.07.2022 Salı günü saat 
15.oo’de Belediye toplantı sa-
lonunda 2022 yılının yedinci Mec-
lis Toplantısı Ak Parti ve CHP’li 
meclis üyeleri, Belediye Birim 
Müdürleri ve davetlilerin katılımı 
ile başladı. Gündem maddelerine 

geçilmeden söz alan vatandaşlar, 
bazı teknelerin göle sintinelerini 
boşalttıkları, çöplerin zamanında 
alınmadıkları, kaldırımların esnaf 
tarafından işgal altında olduğunu, 
yol kenarına araçların parkları 
yüzünden caddeden yaya ve 
bisikletle geçilemediğini acilen 
tedbirler alınmasını talep ettiler. 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan; 
“Birim amirlerinin bu sorunlara 
derhal el atmasını ve acilen 
çözüme kavuşturulmasını istedi. 
Kendi cep telefonun numarasını 
da vererek, bize ulaşabilir, görüntü 
ve fotoğraf atabilirsiniz, size mut-
laka dönülecektir” dedi.

Köyceğiz Belediye Meclisi toplandı

Daha sonra Gündem Maddelerinin görüşülmesine 
geçildi; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Şehit Burak 
Erdi UYSAL Ortaokulu için yer tahsisi talebi konusu 
görüşüldü. 2022 Mali Yılı Ek Ödenek Plan Bütçe 

Komisyonu Raporu konusu görüşüldü. Oy birliği 
ile karara bağlanarak son buldu. Belediye meclisi 
Ağustos ayında yapılmayacak olup Eylül ayında 
toplanacaktır.   **Adnan Tüfekçi

 Türkiye Satranç Federasyonu (TSF)  Muğla İl Temsilciliği'nin organ-
ize ettiği Satranç Aday Hakem Kursu, 27 kursiyerle Köyceğiz Atatürk 
Ortaokulu’nda açıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, 
Satranç Aday Hakem Kursunu ziyaret etti. Kurs müdürü ve TSF Muğla 
İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Kurs Eğitmeni International Arbitra-
tor (Uluslararası Hakem) Emin Yasa Altun  ve İlçe Temsilcisi Atilla 
Güler’den kursla ilgili bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ, 
Satranç Aday Hakem Kursunda emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Karabağ, satrancın iyi bir analiz sanatı olduğuna vurgu yaparak, 
çoğunluğu öğretmen olan kursiyerlere “İyi bir hamle gördüğünüzde, 
daha iyi bir hamle arayın”  sözünü hatırlatarak bir süre sohbet etti. Spor 
Kulüplerinde Satranç Baş Antrenörlüğü de yapmış olan Kurs Eğitmeni 
IA Emin Yasa Altun’da, “Satranç sporuna katkı sağlayacak kursiyer-
leri bu camiaya kazandırmak mutluluk verici. Misafirperverliğinizden 
ve kursiyerlerin ilgisinden memnunum. Teşekkür ediyorum.” diyerek 
duygularını ifade etti.   **Osman Acar  **Adnan Tüfekçi

27 Kursiyer Satranç Aday Hakem Kursunu Başarıyla Tamamladı
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Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşların Kurban Bayramı’nı 
daha huzurlu ve rahat geçire-
bilmeleri için gerekli önlemleri 
alarak hazırlıklarını tamamladı. 
Büyükşehir Belediyesi, 
oluşabilecek aksaklıklara karşı tüm 
ekipleriyle teyakkuz haline geçti.
Büyükşehir Mezbahaları Kurban 
Bayramına hazır 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 
vatandaşların sağlıklı şartlarda ve 
çevre temizliğine uygun şekilde 
kurbanlarını kestirebilmeleri için 
mezbaha tesislerinde ve kesim 
ünitelerinde tüm hazırlıklarını 
tamamladı. Büyükşehir 

Belediyesi’nin mezbaha ve kesim 
ünitelerinde Kurban Bayramı 
süresince veteriner hekimlerin 
kontrolünde ve randevu sistemi ile 
kurban kesim hizmeti verilecek. 
İl Kurban Hizmetleri Komisyonu-
nun kararı gereğince belirlenen 
tarifeler ile büyükbaş hayvanlar 
750 TL, küçükbaş hayvanlar ise 

200 TL’den kesilecek. Büyükşehir 
Belediyesi, uluslararası gıda 
güvenliği ve hijyen standartlarına 
uygun kırmızı et üretimi yapıldığı 
anlamına gelen ISO:22000 kalite 
belgeli Marmaris, Menteşe, Milas 
Mezbaha Tesisleri’nde hizmet 
verecek. Ayrıca Büyükşehir 
Belediyesi, Kavaklıdere, Yatağan, 
Bodrum ve Datça ilçelerinde 
bulunan kesim ünitelerinde de 
vatandaşlara kurban kesim hizmet 
verecek.
Büyükşehir evde bakım ve hasta 
nakil hizmetleri ile vatandaşların 
yanında 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri Evde Bakım ve Hasta 

Nakil Ambulansı ile vatandaşların 
hizmetinde olacak. Bayram tatili 
süresince vatandaşların talep et-
meleri halinde her türlü pansuman, 
enjeksiyon, ilaçların temini gibi 
birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir 
Belediyesi sağlıkçıları tarafından 
karşılanacak. Hasta nakil 
ambulansı ile hastaneye gitmesi 

gereken acil hastalar evlerinden 
alınıp muayenesi yapıldıktan 
sonra tekrar evlerine bırakılacak. 
MUSKİ ve İtfaiye ekipleri teyak-
kuzda 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
ekipleri Kurban Bayramı süresince 
oluşabilecek trafik kazaları, arama-
kurtarma operasyonları ve yangın 
gibi afetlere karşı görev başında 
olacak. Türlü afet ve tehlikeye 
karşı gerekli eğitim ve donanıma 
sahip olan itfaiye ekipleri, bay-
ram süresince vatandaşın en zor 
zamanında yanlarında olmayı 
sürdürecek. Muğla Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel 
Müdürlüğü ekipleri de Bayram 
süresince meydana gelebilecek 
hat arızaları ve su kesintilerinin 
önüne geçebilmek için tüm ilçel-
erde oluşturduğu nöbetçi ekipler 
ile 24 saat boyunca teyakkuzda 
olacak.
Mezarlıklar ziyaretçilere hazır 
Büyükşehir belediye ekipleri Muğla 
merkez ve ilçelerde bulunan 
mezarlık alanlarında Kurban 
Bayramı hazırlıklarını tamamladı. 
Vatandaşların mezarlık ziyaretler-
ini Kurban Bayramı’na en yakışır 
şekilde yapabilmelerini sağlamak 
için mezarlıklarda yabani otların 
biçilmesi ve ağaçların budanma 
işlemleri de tamamlandı.
Zabıta bayram için gerekli ted-
birleri aldı
Büyükşehir Belediyesi Zabıta eki-

pleri tarafından Kurban Bayramı 
öncesinde ve bayram süresince 
gerekli tedbirler alındı. Bu çer-
çevede halkın sağlığı, huzuru 
ve güvenliği için 24 saat görev 
başında olacak olan zabıta ekip-
leri, Kurban Bayramı’nda da kesin-
tisiz hizmet ile vatandaşın istek ve 
taleplerine karşılık verecek. Muğla 
merkez ve ilçelerindeki hallerde ve 
otogarlarda ilave tedbirler alarak 
vatandaşların seyahatlerinde 
gerekli kolaylıkları sağlayacak 
olan zabıta ekipleri, kurban satış 
yerleri, hayvan kesim noktaları ve 
mezbahalarda gerekli denetimleri 
yapacak.

Çağrı Merkezi 7/24 Muğlalıların 
hizmetinde
7/24 görevi başında olan Çağrı 
Merkezi çalışanları Kurban 
Bayramı boyunca da Muğlalıların 
hizmetinde olacak. Büyükşehir 
Belediyesi’nden istek ve talepte 
bulunanlar, tespit edilen olum-
suzluklar hakkında şikâyette 
bulunmak isteyenler bayram 
süresince 444 48 01 numaralı 
telefonu arayarak istek, talep 
ve şikâyetlerini iletebilecekler. 
Vatandaştan alınan bildirimler 
ile ilgili daire başkanlıkları da 
olumsuzlukların giderilmesi için 
göreve hazır olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Muğlalıların huzurlu 
ve rahat bir bayram geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını tamamladı. 
Kurban bayramı süresince Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat 
boyunca görevlerinin başında olacak.
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TOPLUMUN KÜLTÜREL YAPISI-3
     Tek örnekli değil, çok örnekli olarak birlikte yaşama
     Çağdaş demokrasi birbirin-
den farklı düşünen, farklı inanç, 
ırk, din, dil sahibi bireylerin bir 
arada ve bir hoşgörü ortamında 
yaşamalarını öngören rejimdir. 
Ülkemiz, gerek tarihi, ger-
ekse bu günü itibariyle, çok 
çeşitli etnik grupların, çeşitli 
dil, din, inanç, mezhep ve 
görüş sahiplerinin “asimile” 
olmaksızın gene de barış 
içinde yaşayabilmelerine tanık 
olmuştur. Bu nedenle bu hoşgörü ortamının korunması 
ve geliştirilmesi, ister toplumdan ister devletten gelsin her 
türlü “tek tipleştirici” , “asimile” edici, “ayırımcı” politikalara, 
davranışlara fırsat verilmemesi, provokasyonlara karşı 
dikkatli olunması, mevcut baskı ve uygulamaların biran 
önce değiştirilmesi, aynı duyarlılığın “cins” ayrımcılığı 
konusunda da gösterilmesinin doğal görünmesi, önemsen-
mesi geleceğin huzurlu toplum beklentisi kadar son derece 
önemlidir.
     Merkeziyetçi değil, Adem-i Merkeziyetçi
     Kültür politikalarının üretim ve uygulama aşamalarında 
tek merkezciliğe değil çok merkezciliğe, yaygınlığa ve yerel 
öğelerin üretim ve katılımına önem verilmesi şarttır. Kültür 
ürünlerinin ithal edilip satımının kabulünden ziyade bir 
yaşam biçimi olarak yaygın bir tarzda üretilip yararlanılması 
temel bir politika olarak benimsenmeli devlet desteği 
arttırılmalıdır.
     Kültür politikalarda sivil tolum ve yasal uyumluluk
     Ulusal değerlere sahip çıkma konusunda sivil tolum 
uyumu esas alınmalı, hassasiyetlere dikkat edilmelidir. Kül-
türel varlığın geliştirilmesi için engelleyen yasalar, yasaklar 
sansürler ,” baskı “ kategorisine giren yapıların kaldırılması 
esas alınmalıdır. İnsanların zihinlerini belirli kalıplara 
sıkıştırıp ipotek altına almadan çok kültürel düşünce 
üretmeden yana tavır sergilenmeli, tartışmaya açılmalıdır. 
Sonuç olarak yanlış uygulamalar sonucunda tepkirle kulak 
tıkamak yerine askeri müşterekler de orta yolun bulunması 
esas alınmalıdır. Ülkenin kötü gidişatına dur diyecek per-
spektifler desteklenmeli, misyon yüklemek yerine imkan 
sağlamak, esnek, hoşgörülü, ayrıntıya inmekten, ayrıntıda 
belirleyici ve buyurucu olmaktan kaçınan normatif olma-
yan bir tavır sergilenmelidir. Ben yaptım oldular dan  çok 
çoğulculuk ve katılımcılık genelin kabul görmesini sağlar, 
tepkiler ortadan kalkar.
     Andre GORZ’un ısrarla ileri sürdüğü gibi iş saatler-
inin azalması ve daha çok “boş zaman” yaratılması 
önemli bir hedeftir. Ama bu çoğalan “boş zaman” nasıl 
değerlendirilecek? Okuyarak mı?, gezerek mi?, araştırarak 
mı, sosyal ve kültürel faaliyetlerle mi?, ailesine zaman 
ayırarak mı?, sanat ve hobilerle mi?, kahve, spor, müzikle 
mi?, canımın istediğini yaparımla mı?,sorumluluk ve 
yükümlüklerimin gerektirdiğini mi? Demokratça bakanlar 
açısından kültürel üretim ve verimliliktir. Kolay olmasa 
da imkânsız değildir. Üretim kendisi nicelikçe artabilirse, 
nitelik ve düzey sorunlarının daha doyurucu olarak kendini 
gösterecektir.
    Kısaca kültür bir yaşam biçimidir. Yemek, içmek, giyim, 
kuşam, oturma, kalkma, susma, konuşma, düzen, tertip, 
iletişim, istişare, adaptasyon, çalışma, üretme, duyarlılık, 
sorumluluk, paylaşma yardımlaşma, akılcı yaklaşım in-
sanda kalitenin unsurlarıdır.
     ÖZGÜRLÜKÇÜ, ÇAĞDAŞ, SİVİL, DEMOKRATİK, LAİK, 
HOŞGÖRÜLÜ, KATILIMCI, ÜRETKEN BİR KÜLTÜR OR-
TAMI KÜLTÜREL İLKELERİMİZ OLMALIDIR.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 
ilçede 210 personel 54 araçla vektörle 
mücadelesini sürdürüyor. Ekipler il 
genelinde belirli periyotlarla sürdürdüğü 
ilaçlama çalışmalarıyla sinek vb. 
haşeratın günlük yaşamı olumsuz 
etkilemesinin önüne geçiyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 1661 
km2 yüzölçümü ve 1480 km. sahil 
şeridine sahip olan Muğla’da vektörle 
mücadelesini sürdürüyor. Veteriner 
hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve 
biyologlardan oluşan teknik ekipler 
koordinesiyle, sertifikalı 210 personel 
ve 54 araç ile çalışmalar aralıksız 
devam ediyor.
Düzenli alan çalışması yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan tarama çalışmaları yapıyor. 
Ekipler, sineklerin üreme kaynağının bulunması ve kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, 
vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulamaları hayata 
geçiriyor. 
Sinek Üremesinde “İnsan” Payı Büyük
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üreyen sivrisineklere karşı sazlık alanlar, kanalizasyon bağlantıları, dere yatakları, fos-
septik gibi alanları düzenli olarak kontrol ediyor ve ilaçlamaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, adrese yönelik yapılan çalışmalar sonrasında üreme kaynaklarının büyük 
çoğunluğunun fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları, bidonlar, süs havuzları gibi yerler 
olduğu belirledi. Sinek üremesinde önemli paya sahip olan bu tür faaliyetlerin en aza indirgenmesi durumunda ilaçlama 
faaliyetlerinin etkisinin arttırdığı vurgulandı.

Büyükşehir 210 Personelle Vektörle Mücadele Ediyor
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AK Parti Muğla İl Başkanı Duygu Pınar Marçalı 
Doğru ve Yönetim Kurulu, Köyceğiz İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri Pınar ve Beyobası mahallelerinde 
ziyaretlerde bulunup, Cumhurbaşkanlığı’nın 
çocuklara gönderdiği tatil hediyesi oyuncakları 
dağıttılar. Çocuklarla ve annelerle ilgilendiler. 
Beyobası Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı ile 
2023 yılında yapılacak olan seçim hazırlıklarını 
görüştüler.
Köyceğiz ilçesinde çalışmalarını yoğun bir 
şekilde sürdüren AK Parti Köyceğiz İlçe Teşkilatı, 

AK Parti Köyceğiz, 2023 seçimine hazır

tüm birimlerin durumunu değerlendirmek için toplantı 
düzenledi. AK Parti  İlçe Başkanı Mehmet İlhan, “Kadın 
Kolları, Gençlik Kolları ve tüm teşkilatımızla sahadayız. 
Bugün İl Kadın Kollarımız ile birlikte hane ziyaretleri yaptık” 
dedi.   **Esra Tüfekçi

KÖYCEĞİZ’DE SANATSAL FAALİYETLER
Hafta içinde İlçemizde “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kâğıt işlerden oluşan 
sergi açılışı gerçekleştirildi. Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde Emekli Akad-
emisyen Lale Çavuldur’un eserleri sergilendi. 21 eserin bulunduğu sergi büyük 
ilgi gördü. Açılışı yapılan “Güneşle Birlikte” adında el yapımı kâğıt işlerden oluşan 
sergiye Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Başkan Yardımcısı Metin Yerli-
kaya, Ak Parti Köyceğiz ilçe Başkanı Mehmet İlhan ve sanatseverler katıldı. Eme-
kli Akademisyen Lale Çavuldur; “Bitki dünyasının ürünlerinden biri olan kâğıdı 
sanata dönüştürdüm.  Sergideki tüm eserler geri dönüşüm yöntemiyle ve bitkiler 
kullanılarak üretildi. Sergiye katılan herkese teşekkür ederim.” dedi. Köyceğiz Bel-
ediye Başkanı Kamil Ceylan sergideki eserleri tek tek inceleyerek Çavuldur’dan 
bilgi aldı. El emeği eserler ile ilgili beğenilerini ifade etti. Sanatçı Çavuldur’u güzel eser-
lerinden dolayı kutladı. Sanatçı Lale Çavuldur ilçemize 8 ay önce yerleşmiş emekli bir 

Öğretim Üyesiymiş. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nde 
eğitime başlayan Lale Çavuldur, Karlsruhe Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde 
resim ve heykel eğitimi görmüş ve Resim/Grafik bölümünden yüksek lisans 
derecesiyle mezun olmuş. Leipzig Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Lisans 
programına devam etmiş. 1997 yılında Türkiye’ye dönerek çeşitli disiplinlerde 
sanatsal üretimlerini sürdürmüş. 2005 yılında Anadolu Üniversitesinde akademik 
alanda çalışmaya başlamış, Kâğıt Yapım atölyesinin kurulmasına öncülük etmiş, 
atölye dersleri vermiş.  FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim 
görevlisi olarak çalışan Çavuldur, Kağıt Atölyesi’nde “Geri Dönüşümlü Kağıt 
Yapımı ve Kağıtla Tasarım”, “Kağıtla Tasarım ve Ekoloji” ; İç Mimarlık Bölümü’nde 
“Temel Tasarım” dersleri vermiş. Emekli Öğretim Üyesi  Lale Çavuldur’a sanat 

hayatında başarılar dilerim. Köyceğiz’e sanatsal anlamda katkı sunmasını temenni ed-
erim.    Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

Yeşilköy Mahallesi Anasınıfına iş 
insanından klima bağışı
Yeşilköy Mahallesi Anasınıfı klimaya kavuştu. Uzun zamandır eksikliği 
çekilen klima iş insanı Hüsnü Güreli tarafından bağışlandı. Öğrenciler 
kışın üşümekten, 
yazın yanmak-
tan kurtuldular. 
Yeşilköy Anasınıfına 
24’lük  inverter 
klima bağışlayan 
iş insanı Hüsnü 
Güreli; “Köyceğiz’i 
seviyoruz. Hizmet 
etmekten mutluluk 
duyuyoruz. Bazı ok-
ullara ve kurumlara 
elimizden geldiği 
kadar yardımcı 
olduk. Öğrenciler 
bağışladığımız 
klimayı güle güle kullansın. Eğitim her şeyden önemli.” dedi. Köyceğiz 
Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Durmuş Karakaş; “ Hüsnü Güreli’ye teşekkür 
ederim. Okulumuzun büyük bir eksikliğini giderdi. Eğitime yapılan 
yatırım boşa gitmez.” dedi.   *Osman Acar - Adnan Tüfekçi

Sıcaklık 40 dereceyi buldu! 
Sıcak havaya dikkat!
Köyceğiz’de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, 
pazar günü 39,9 derece 
olarak ölçüldü. Sıcak havayı 
fırsat bilen vatandaşlar sa-
hillere akın etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
verilerine göre; 3 Temmuz 
pazar günü, hava sıcaklığı 
ilçemizde 39,9 santigrat 
derece olarak ölçüldü. 
Muğla, Şırnak Silopi’de 
ölçülen 41,9’luk sıcaklığın 
ardından Türkiye’nin en 
sıcak 9. kenti oldu. 2 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık, 39,5 olarak 
ölçüldü. Sıcak hava nedeniyle Köyceğiz’de yaşayan vatandaşlar, 
sahillere adeta akın etti. İztuzu ve Ekincik’te vatandaşlar yoğunluk 
oluşturdu. Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Öte yandan uzmanlar, aşırı sıcak havalarda güneşin dik açıyla geldiği 
12.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, 
klima kullanımına dikkat edilmesi ve günde 3 litre su tüketilmesi konu-
sunda vatandaşları uyarıyor.      **Adnan Tüfekçi
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GAP TURU İLE ADIM ADIM GÜNEYDOĞU-1
 “YAĞIZ ATLAR KİŞNEDİ, MEŞİN KRIRBAÇ ŞAKLADI,
 BİR DAKİKA ARABA YERİNDE DURAKLADI.
   NEDEN SONRA SARSILDI ALTIMDA DEMİR YAYLAR,
   GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİ KERVANSARAYLAR.
     GİDİYORDUM GURBETİ GÖNLÜMDE DUYA DUYA,
     ULUKIŞLA YOLUNDAN ORTA ANADOLU’  YA…”

Değerli okurlar. Faruk Nafiz ÇAMLIBEL’ in o enfes, uzun şiiri 
yukarıdaki beyitlerle başlar ve bitmeyen bir yolculuk gibi 
sürer gider. Bizim yolculuğumuz da bir Pazartesi Köyceğiz’ 

den başladı ve yine bir pazartesi Köyceğiz’ de bitti. Doyumsuz bir bilgi 
ve belge birikimiyle döndük GAP TURU’ ndan. Köyceğiz’den Muğla’ya, 
varınca TUR şirketinin aracıyla bir saatte Milas-Bodrum HAVA LİMANINA 
iniverdik. Yine oradan uçakla yaklaşık bir saatte Adana’ ya konduk. 
Anadolu’nun güneyini baştanbaşa geçerken pencereden görebildiğimiz 
kadarıyla ülkemizin dağlarını, ovalarını, ormanlarını, vadilerini, şehirlerini, 
baraj göllerini, kanyonlarını, obruklarını neresi olduğunu pek de anlay-
amadan doyumsuz bir zevkle izleyip olabildiği kadar da fotoğrafladık. 
 

Adana’ ya iner inmez bizim için hazırlanmış donanımlı aracımıza valizler-
imizi yükleyerek hava limanından ayrıldık ve önce Seyhan Nehri üzer-
indeki 14 gözlü (3-4 tanesi kapatılmış) TAŞ KÖPRÜ’ ye ulaştık. Yüksekliği 
8.70 metre ve uzunluğu da 291 metre imiş. Köprünün başındaki esnaf bizi 
“HOŞ GELDİNİZ Adana’ya!” diyerek sıcak bir dille karşılıyor. Roma döne-
mi eseri olan bu köprü, M.S. 384 yılında Mimar AUXENTUS tarafından 
yaptırılmış.  Halen şehir içi trafiğinde kullanılan en eski köprü olma 
özelliğini taşımaktaymış. Oradan kuzeye doğru bakınca Türkiye’ nin en 
büyük ULU CAMİSİ, o enfes mimari görüntüsü ve dört minaresiyle bize 
göz kırpıyordu. Aracımıza atlayarak birkaç dakikada dibinde bitiverdik. İç 

alanı on üç dönüme varan genişliği ile bizi hayretlere düşürdü. İstanbul’ 
daki Sultan Ahmet Camisi ile Edirne’ deki SELİMİYE camilerinin bir örneği 
olarak yapılmış. 32 metreye varan kubbe çapıyla başımız göklerde, 
ağzımız açık hayran hayran bakakaldık bu devasa esere. Cami nin yapımı 
1988-1998 yılları arasında on yıl sürmüş. Maliyetinin ise %50’ sini SA-
BANCI, % 50’sini ise Adana halkı karşılamış ve sonra vakfa devredilmiş. 
Çevresiyle birlikte 40 dönüme varan bir yere sahipmiş. Daha sonra da 
vakfa bağışlanan narenciye bahçeleriyle oldukça geniş bir varlığa sahip 
olacakmış. Fotoğraflarımızı çekilip aracımıza döndükten sonra doğruca 

KAZANCILAR KEBAP SALONU’ na 
iniyoruz… Oradan da gecelemek üzere İNCİ OTEL’ e 
yerleşerek dinlenmeye geçiyoruz. Ertesi günü sabah 
kahvaltısından sonra Adana’ nın keşmekeşinden çıkıp 
doğuya doğru yeşillikler içinde enfes bir yolculuğa de-
vam ediyoruz. CEYHAN nehrini de geçtikten sonra 
dağların eteğinden, tepelerin 
üzerinden aşarak Adana’ nın o 
bereketli topraklarını, bağlarını, 
bahçelerini, dağ yamaçlarına 
yaslanmış ormanlarını aşıp 
Antakya’ ya doğru yol al-
maya devam ediyoruz. Bu 
arada bize/TUR’ a ayarlanmış 
aracımızda, suyumuz, 
telefonlarımızı şarj edebilmek 
için hemen yanımızdaki pri-
zlerimiz hazır edilmişti. Böyle 
bir yolculukta en çok da bun-
lara gereksinim duyuluyordu 
ve bunlar karşılanıyordu. Reh-
berimiz yol boyunca geçtiğimiz 
yerlerdeki dağlar, ovalar, tarihi 
yapılar ile ilgili bildiklerini aracın 
mikrofonuyla tane tane bize 
aktarıyor ve bilgilendiriyordu. 
Hatay sınırlarına girdiğimizde coğrafya da tarih de 
değişmeye başladı. Hatay’ ın ülkemize katılmadan 
önceki Cumhurbaşkanı TAYFUR SÖKMEN’ in (HATAY 
ilinin ilk ve tek CUMHURBAŞKANI)  adı geçiyordu 
yapılarda ve büyük caddelerde. Bilindiği üzere Büyük 
Önderimiz M.K. ATATÜRK, Hatay’ ın Türkiye’ ye 
katılması için çok çaba sarf etmiş ve üzerinde durmuş 
ancak vefatına kadar bu katılım gerçekleşememişti. 
Ancak kısa bir süre sonra; 30 Haziran 1939’ da Hatay 
Millet Meclisi’ nin aldığı bir kararla Türkiye’ye katılmıştır. 
Daha Hatay’ a girmeden yol üzerinde ve deniz 
kenarında İskenderun Petrol Rafinerilerini görüyoruz. 
Bilenler bilir İzmir’ in Ali Ağa Petrol Rafinerileri de böyle 
deniz kıyısındadır. Hatay çarşısına ayak bastığımızda 
kendimizi başka bir coğrafyada buluyor, çevremizi 
hayretle izliyoruz. Çarşısıyla, esnafıyla, giyimi/kuşamı 
ve konuşmalarıyla özel bir Hatay halkını yakından 
görüyor ve onlarla haldaş/yoldaş olmaya çalışıyoruz. 
Rehberimiz bizi antik bir eser olan HABİB-İ NECCAR 
(marangoz) CAMİİ’ ne yönlendiriyor. Bu CAMİ, ROMA 
dönemine ait bir PAGAN  üzerine 7. Yy. da inşa edilmiş. 
Bir rivayete göre HABİB-İ NECCAR’ ın başı kesilir ve 
dağdan aşağıya yuvarlanır, CAMİİ’ in yapıldığı yere 
kadar gelir. (Hikâye uzun,  
daha ileride…)  Biz, CAMİİ’ 
in tarihi yapısı, şadırvanı, 
minaresi ve açıklama içeren 
yazılı panolarıyla ilgilenirken 
bazı arkadaşlarımız da incik/
cıncık ve hediyelik eşya için 
çarşıya dalıyor. Bu arada sık 
sık çarşı içinde keman, ud,  
klarnet,  gitar ve def çalarak 
üç/beş kuruşun peşinde olan 
sokak çalgıcılarını görüyor/
fotoğraflıyoruz. Çarşı içindeki 
serbest zamanımızı bitirerek 
Asi Nehrinin yemyeşil, asi asi 
akıp giden durgun suyunu izli-
yor/fotoğraflıyoruz. Sonra da 
aracımıza atlayarak HABİB-İ 

NECCAR DAĞI’ nın eteklerine oyulmuş SAİNT 
PİERRE kilisesine doğru tırmanıyoruz. Zeytin ağaçları 
arasındaki kilit taşıyla döşenmiş yolları tırmanarak 
kiliseye varıyor ve Hz. İSA’ nın havarilerinden ST. 
PİEERE’ nin kaldığı kiliseye ulaşıyoruz. PİERRE, bura-
da M.S. 29-40 tarihlerinde gelip kalmış ve Hristiyanlığı 

yaymaya çalışmıştır.  Tarihi/antik resimlerin sökülüp 
alındığı bu mağarayı ve ön kısmına sonradan yapılan 
giriş kısmını görüp fotoğraflıyor ve avluya çıkıyoruz. 
Bu yükseltiden eski Hatay’ ın rengârenk görüntüsü en-
fes bir manzara oluşturuyor. Bu manzaraya ve Hatay’ 
ın inceliklerine inemeden ne yazık ki gecelemek 
üzere ŞELALELER in bulunduğu yerdeki BOĞAZİÇİ 
OTEL’ e doğru yol alıyoruz. Otelimiz, arkasında NEC-
CAR DAĞI’ nın yükseldiği ve önünde de yemyeşil 
defne ağaçlarıyla donanmış bahçelerin ve şarıl şarıl 
suların aktığı bir yamaca kurulmuş. Valizlerimizi 
odalarımıza atar atmaz hemen şelalelerin bulunduğu 
sokağa dalıyoruz. Önce aşağıya doğru inen ve çevresi 
hediyelik eşya stantlarıyla dolu tozlu bir yola giriyoruz. 
Sonra sol yanımızdaki yamaçlardan akan ve çeşitli 
yöntemlerle şelale haline getirilen şarıl şarıl suları, 
havuzları, su çarklarını, değirmenlerin görüntüler-
ini izliyoruz. Suların içine bizim Yatağan/Pınarbaşı’ 
nda olduğu gibi masalar/sandalyeler atılmış, insan-
lar dinlenmekte ve yiyip içmekteler. Burada en çok 
dikkatimiz çeken şeylerin başında defne ağaçları 
ve zeytin/defne sabunları oluyor. Devamı haftaya
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Marmaris’te 
yaşadığımız 
geniş çaplı 

orman yangını hepimizi 
derinden yaralamaktadır.
Hava sıcaklıklarının 
artması, düşük nem 
oranı ve rüzgarla birlikte 
yangın riskinin üst seviy-
eye çıktığı bu dönemde 
halkımızın dikkatli ve 
duyarlı olması gerekme-
ktedir.
Bir önceki yaz, orman 
yangınlarına müdahalede 
yaşadığımız birlik ve 
beraberliği, emek ve gay-
reti yangınların çıkmaması 
için de göstermeliyiz.
Muğla Valiliğinin aldığı 
ormanlık alanlara giriş 
yasağına riayet ederek 
ormanlık alanlarda ya da 
yakınlarında ateş, man-
gal yakmaktan kesinlikle 
kaçınmalıyız.
Düğünlerde, çeşitli etkinlik 
ve organizasyonlarda 
havai fişek, dilek balonu 
gibi yangına neden olacak 

maddelerin atılmaması 
konusunda gereken önem 
ve hassasiyetin göster-
ilmesi büyük önem arz 
etmektedir.
Mercek görevi görebilecek 
cam ve plastik atıklar, 
otluk, makilik ve ormanlık 
bölgelere atılmamalı, 
görüldüğünde alınmalıdır.
Seyir halindeki araçlardan 
atılan sigara izmaritlerinin 
ne kadar büyük bir tehlike 
yarattığı kaçınılmaz bir 
gerçektir.
Çıkan yangınların büyük 
bir kısmının insan fak-
töründen kaynaklı olduğu 
unutulmamalıdır.
Bodrum Belediyesi 
olarak tüm birimler-
imizle ve gönüllüler-
imizle teyakkuz halinde 
olduğumuzun bilinmesini, 
vatandaşlarımızın dikkatli 
ve tedbirli olmalarını, her 
türlü şüpheli durumda 
112 Acil Çağrı Merkezi’ni 
aramalarını rica ederiz.
**Haber merkezi 

ORMAN YANGINLARINA KARŞI 
MÜCADELE SEFERBERLİĞİ

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1658956

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SULTANİYE OİŞ 524 KOD NOLU 
YENİ ORMAN YOLU YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Sultaniye OİŞ 524 kod nolu Yeni Orman Yolu 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 üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN : 2022/702495
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 
           Sultaniye OİŞ 524 kod nolu Yeni Orman 
           Yolu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 2 000 mt yeni orman yolu yapımı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sultaniye Orman İşletme Şefliği 524 Kod nolu 
Yol
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 
           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 : 26.07.2022 - 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 % 50 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:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A/V.
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya Kayıtlı Ruhsatlı Orman Mühendisleridir. Orman Mühendisleri İş Deneyim Belgesi 
yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat 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) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.
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LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

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

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

Kurban Bayramınızı En içten 

dileklerimizle kutlar,

Sağlık ve mutluluklar dileriz.
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Ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik kriz toplumumuzu 
yoksullaştırmakta ve hayata dair 
planlarımızı olumsuz yönde etkileme-
ktedir.
Bir an önce gerekli ekonomik tedbirl-
erin ve doğru kararların alınarak ül-
kemizin bu ekonomik krizden çıkması 
en büyük temennimizdir.
Ekonomik kriz toplumun tüm 
kesimlerini olduğu gibi biz Mali 
Müşavirleri de etkilemekte ve derin-
den sarsmaktadır.
Bu süreç Mali Müşavirlerin ücretler-
ini olumsuz etkilemiş ve etkilemeye 
devam etmektedir. 
Geçtiğimiz yılın enflasyonu göz önüne 
alınarak açıklanan ücret tarifemiz üzül-
erek görüyoruz ki bu günün şartlarında 
verdiğimiz hizmetlerin karşılığı olmaktan 
tamamen uzaklaşmıştır. 
Mali Müşavirler iş dünyasına,çalışma 
dünyasına ve kamu finansmanının kesin-
tisiz akışına katkı sağlamak suretiyle  ülke 
ekonomisine değer katmaktadır.
Mali Müşavirler Covid-19 pandemisinin 
en zorlu şartlarında dahi  üstlendikleri 
görevlerin sorumluluğunu unutmadan en 
iyisini yapmak için çalışmışlardır ve her 
zaman da çalışmaya devam edeceklerdir.
Ancak başta personel giderleri olmak 
üzere elektrik,kira,ulaşım,kırtasiye ve 

benzeri giderlerdeki aşırı artışlar Mali 
Müşavirlik ofislerini ayakta duramaz hale 
getirerek ,hizmet vermelerini sürdürül-
ebilir olmaktan uzaklaştırmıştır.
Mali Müşavirlerin orantısız ve aşırı 
artan fiyatlar karşısında ayakta 
kalmaları,sorumluluk bilinciyle ve özverili 
bir şekilde yürüttükleri çalışmalarına 
devam edebilmeleri açısından hayati bir 
önem taşımaktadır.
Her şeyin,her ürünün fiyatı baş döndürücü 
bir şekilde artarken,bizim ücretlerimizin 
aynı kalması mümkün değildir.
Ücret tarifemiz yetersiz kalmıştır.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 

tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yem-
inli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri 
uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında Mali 
Müşavir’lerce uygulanan asgari ücret 
tarifesinin acilen güncellenmesi gerekme-
ktedir. 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
açıklanan verilere göre Aralık 2021 
Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %36,08 , Mayıs 2022 
döneminde ise Aralık 2020 dönemine göre 
%84,58 artış göstermiştir. 
Bu durumda tarifemize yansıtılması 
gerekli enflasyon farkı ,yılbaşında yapılan 
%25 ‘lik artış düşüldükten sonra (%84,58 
- %25=) %59,58 olarak hesaplanmıştır.
Asgari ücret tarifemizin %60 oranında 
artırılarak acilen güncellenmesinin 
hayati bir gereklilik olduğu Muğla Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile 
diğer illerdeki odalarımız tarafında da  üst 
birliğimiz TÜRMOB’a bildirilmiştir.
Bunun üzerine  üst birliğimiz TÜRMOB 
Yönetim Kurulu,10 Haziran 2022 tarihli 
toplantısında aldığı kararla, Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin %60 
oranında artırılarak, enflasyon farkının 
tarifeye yansıtılmasını T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’ndan talep etmiştir.
Ancak bu gün açıklanan Haziran 2022 

Başkan Evran: “Mali müşavirlik ücretlerine 
enflasyon farkı yansıtılmalı”
Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Evran, yaptığı yazılı basın 
açıklamasında mali müşavirlik ücretlerine enflasyon farkı yansıtılmasını ve asgari ücret tarifesinin güncellen-
mesini talep etti.

dönemi Tüketici Fiyat Endeksi %93,72 
artarak hesaplarımızı yeniden yapmamıza 
neden olmuştur.
Bu durumda tarifemize yansıtılması 
gerekli enflasyon farkı ,yılbaşında yapılan 
%25 ‘lik artış düşüldükten sonra (%93,72 
- %25=) %68,72 olarak hesaplanmıştır.
Yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları 
telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere 
%68,72 oranındaki enflasyon farkının 
yansıtılması, hizmetlerimizin devam ede-
bilmesi için hayati bir zorunluluk haline 
gelmiştir. 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
sesimizi duymasını ve Enflasyon farkının 
yansıtıldığı yeni tarifeyi Resmi Gazete’de 
acilen yayınlamasını talep ediyoruz.
GERÇEK BİR MALİ TATİL 
İSTİYORUZ
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilm-
esi Hakkında Kanun, 28/03/2007 
tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazet-
ede yayımlanarak aynı gün itibariyle 
yürürlüğe girmiştir.
Bu yıl 1 Temmuz 2022 Cuma günü 
başlamış olan Mali Tatil 20 Temmuz 2022 
Çarşamba günü sona erecektir.
Türk Dil Kurumu sözlüklerinde, tatil 
kelimesinin anlamını;
1-) “Kanun gereğince çalışmaya ara 
verileceği belirtilen süre, dinlenme”
2-) “Eğlenmek, dinlenmek amacıyla 
çalışmadan geçirilen süre” olarak 
tanımlamaktadır.
Oysa yasada geçen Mali Tatil’in sözlük 
anlamıyla dahi yakından uzaktan bir ilgisi 
yoktur. 
Mali Tatilin denk geldiği Temmuz ayının, 
bizler için beyan ve  bildirgelerin verilme  
süreleri açısından yılın diğer aylarına göre 
hiçbir farkı yoktur.
Tamamen işlevsiz ve gerçekten uzak bu 
tatil uygulaması yasa metninden başka bir 
şey ifade etmemektedir.
Ekonomik koşullar ve ağır iş yükü 
meslektaşlarımızı her geçen gün daha 
da yormakta ve ezmektedir. Yılda bir ay 
çalışmaya ara verip dinlenme isteğimiz 
son derece makul ve insani bir istektir.
Hepsinden önemlisi  1-20 Tem-
muz tarihleri arasındaki süre içinde 
meslektaşlarımızın çalışmaya ara verme-
leri ve iş stresi yaşamadan endişesiz ve 
huzurlu bir tatil geçirmeleri, işlerini daha 
sağlıklı yapmaları anlamına gelecektir.
Bunu sağlayabilmenin yolu,Temmuz 
ayında verilmesi gereken beyan ve 
bildirgelerin bir sonraki ayda yani Ağustos 
ayında verilecek beyan ve bildirgeler ile 
birleştirilerek sorunsuz bir şekilde verilm-
esinden geçmektedir.
Mali Müşavirler Ülke ekonomisinin 
gelişmesinde,Devletin vergi gelirler-

inin toplanmasında ,her alandaki dijital 
dönüşümün sağlanmasında ve mali 
politikaların tabana yayılmasında en 
önemli ve en ağır görevleri yerine get-
irmek için yoğun bir tempoda çalışmakta 
ve katkı sunmaktadır.
Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının ve 
sorumluluğumuzun farkındayız.
Çalışma şartlarımızın ağırlığı ve normal iş 
yükünün yanında sırtımıza yüklenen an-
garyalar nedeniyle gece gündüz demeden 
hatta  hafta sonlarında dahi çalışmaktayız 
Bu nedenle Mali Müşavirlerin tamamen  
insani bir hak olan mali tatil’e gerçek an-
lamda kavuşabilmeleri son derece önem-
lidir.Bu konudaki yasal düzenlemelerin 
takipçisi olacağımız unutulmamalıdır. 
Mali Müşavirlik mesleğinin hizmet 
sunduğu alan sürekli bir değişim ve 
gelişim içersindedir,meslektaşlarımız 
bu değişim ve gelişim sürecini 
mesleki,teknik,sosyal ve kültürel 
konularda eğitimler alarak aşmaya 
çalışmaktadırlar.
Mali Müşavirler üstlendikleri görevlerini 
yerine getirirken ailelerini ve kendilerini 
ihmal edebilmektedirler.Bunun sonucunda 
yoğun bir stres yaşamakta, hem beden 
hemde zihin sağlıkları açısında teh-
likeli bir sarmalın içerisine girmekte,masa 
başında hayatlarını kaybetmektedirler.
Bu nedenle sözde değil özde Mali Tatil 
istiyoruz.
Muğla’dan yetkililere,paydaşlarımıza ve 
Türkiye’ye sesleniyorum,
-İşlevsiz Mali Tatil İstemiyoruz
-Çarkların Dönmesi İçin Gerçek Mali 
Tatil Şart
-Mali Tatil’de Bildirge ve Beyan Verilme-
meli 
-Mali Tatil Varsa Bizde Varız 
-Sözde Değil Özde Tatil
-Tatil Anayasal Bir Haktır
-Tatil Temel Bir Haktır
-Tatil İnsani Bir İstektir
Biz Mali Müşavirler her türlü ağır şart 
içinde, Ülkemizin kalkınmasına ve 
gelişmesine
katkı sağlamak için var gücümüzle 
çalıştık, bundan sonrada çalışmaya devam 
edeceğiz.
Ancak bu çalışmalarımızın sağlıklı bir 
şekilde devam edebilmesi için GERÇEK 
BİR “MALİ TATİL” uygulamasının 
ACİLEN hayata geçmesi gerekmektedir.
Gerçek Mali Tatil Hakkımızdır.
Saygılarımla,
Muğla Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası
Yönetim Kurulu Adına
Servet EVRAN
Başkan
                        **(Haber merkezi)

2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak 
Oteli’nde yaşanan ve 33 aydın ile 2 otel 
görevlisinin katledildiği saldırının 29. yılında 
Köyceğiz’de anma etkinliği düzenlendi. 
Atatürk Meydanı’nda basın açıklaması 
gerçekleştiren Alevi Bektaşi Kültür Vakfı 
Köyceğiz Şubesi, “Herkes bilmelidir ki, 
Sivas Madımak Katliamı insanlığa karş6ı 
işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenen 
suçlarda zaman aşımı olmaz ve olamaz.” 
dedi.
HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR 
VAKFI KÖYCEĞİZ ŞUBESİ AÇILDI

Kurucular kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Demirdizen’in verdiği bilgiye göre; şube 
açmak için başvurumuzu yaptık. 11.05.2022 
tarihi itibariyle vakıf genel merkezince 
alınan kararla şubemiz açılmıştır. Ayrıca 
13.03.1998 tarih ve 98/10806 sayılı Bakan-
lar Kurulu kararıyla verilen vergi muaffiyeti 
nedeniyle HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU 
KÜLTÜR VAKFI KÖYCEĞIZ ŞUBESİ olarak 
Köyceğiz Belediyesi’ne yer tahsisi için 
başvurduk. Belediye Meclisi’nden alınan 
kararla Gülpınar Mahallesi 1. Belediye 
Pasajı Zemin Kat 5 no’lu büro, şubemize 

beş yıllığına 
tahsis edilmiştir. 
Şubemizin şu 
an donanımını 
tamamlamak 
için çalışıyoruz. 
Bizim kül-
türümüzdeki 
tabiriyle tüm 
canlarımızı 
destek ve 
üyelikleri için 
bekliyoruz.

Madımak’ta Katledilenler Anıldı 
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İlçemizde Düzenle-
nen 

Bilgi Yarışmasında 
1. olan 

Doruk Koleji Anadolu 
Lisesi Öğrencilerimizi 

ve 
öğretmenlerimizi 

kutlarım.

NEDEN DORUK KOLEJİ ?

Çünkü Anasınıfından itibaren;• İlave yabancı dil• 
Doruğa Ulaşma Okuma projesi ile kitap okumayı seven 
öğrenciler• Satranç• 11,13,15 kişilik sınıflar• U Oturma 
düzeni• Kişiye özgü öğretim modeli• 20 yıllık dershane 
tecrübesiyle özel derse ihtiyaç duymadan Liseye Geçiş 
Sınavına ve üniversite sınavına etkin hazırlık ve il-

kokuldan itibaren sağlam bir temel.• Güvenli oyun bahçe-
si• Deneyimli ve yetkin öğretim kadrosu• Ders çıkışları 
ve cumartesi günleri düzenlenen etütler.• Periyodik 
düzenlenen deneme sınavları ve sonucuna göre yapılan 
grup etütleriyle geri beslemeler• Özel öğretimde 27 yıllık 
tecrübe Erken Kayıt İndirimlerimiz devam etmektedir.

DORUK’A GELEN DORUĞA ÇIKAR
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Demokrat Parti İlçe kongresi YaPilDi

Demokrat Parti’nin Köyceğiz İlçe Kongresinde Mehmet Köylü yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

5 Temmuz 2022 günü saat: 
10.00’da Köyceğiz Bel-
ediye Kulak Mesire Alanında 
gerçekleştirilen kongre divanın 
oluşturulması ile başladı. 

Divan Başkanlığını Genel 
Merkezi MKK üyesi 
İsmail Ökten’in yaptığı 

kongre, Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile devam etti. 
Kongrede konuşma yapan İlçe 
Başkanı Mehmet Köylü; Ülkemize 
büyük hizmetler yapan, şehirde 

ne varsa, köyde de olacak, 
elektriksiz, yolsuz, okulsuz köy 
kalmayacak sloganı ile ülkemizin 
her karış toprağında emeği olan 
Demokrat Parti’nin misyonu hala 
kalbimizde sürüyor. İnancımızı 
kaybetmeden koyduğumuz he-
defler doğrultusunda amacımıza 
ulaşıncaya kadar yürüyeceğiz, 
tek adam rejimi, yerine çoğulcu 
demokrasimizi yeniden inşa 
edeceğiz” dedi.
Kongrede, Temmuz ayının son 

haftasında il kongresini ya-
pacak olan Demokrat Parti İl 
Başkanlığına aday olan Erdal 
Eroğlu ve Abdullah Eskihisarlı 
üyelere kendilerini tanıtıp, DP’nin 
misyonunun anlattılar. Eski mil-
letvekili İrfettin Akar’ın yaptığı 
konuşmanın ardından yapılan 
seçimde Mehmet Köylü yeniden 
Demokrat Parti Köyceğiz İlçe 
Başkanlığı’na seçildi. 
Millet İttifakı içinde olan Demokrat 
Parti’nin Köyceğiz İlçe Kongresine 

İyi Parti İlçe Başkanı Zekeriya 
Erek ve Belediye Meclis Üyesi 
Ramazan Kaya, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Ali İhsan 
Türköz, Esnaf Odası Başkanı 
Orhan Durmaz, Toparlar Muhtarı 
Hüsamettin Çelik, Ulucami Muhtarı 
Sadık Karaduman, eski DYP’liler 
katıldı.
DP KÖYCEĞİZ İLÇE YÖNETİMİ
Asil : Hüsamettin Çelik, Duru 
Balcıoğlu, Ziya Erdem, Ogün 
Yangılı, Salih Yıldırım, Meh-

met davulcuoğlu. Yedek. İsmail 
Kaymakçı, Fertan Karabulut, 
Şenol Doğan, İlhan Gün, Bilal 
Yıldırm, Ramazan Varlığan. İl Del-
egeleri: Mehmet Köylü, Hüsamet-
tin Çelik, Duru Balcıoğlu, Ziya Er-
dem, Ogün Yangılı, Salih Yıldırım, 
Mehmet Davulcu, Tuncay Acar, 
Şenol Doğan ve İsmail Kaymakçı.

***Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Sportif Futbol Kulübünün 
U-11 Ligi E Grubunda mücadele 
eden takımı şampiyon oldu.  

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasy-
onu Başkanlığı tarafından düzenlenen 
2021-2022 Futbol Sezonu U-11 Liginde 
yer alan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü 
takımı U-11ligi E Grubu şampiyonu olarak 
Köyceğiz’e gurur yaşattı. Köyceğiz, Ortaca 

ve Dalaman’ın bulunduğu grupta şampiyon 
olan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü U-11 
takımı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün açtığı kurslarda yetiştirilen 
oyunculardan oluşmuş. Sadece esnaf ve 
şahsi yardımlarla yaşatılmaya çalışılan 
takım kısıtlı imkânlarla şampiyonluğu 
yakalamış. Ayrıca grupta şampiyon olan 
Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü takımı U-11 

Liginde 41 takım içinden İl üçüncüsü olma 
başarısını gösterdi. Köyceğiz Sportif Futbol 
Kulübü Başkanı Muhammet Karaca; “Yeterli 
destek olmamasına rağmen bu başarının 
yakalanması bizi çok mutlu etti. Bu sezon 1. 
Amatör U18, U16, U14, U12, U11 liglerine 
katılan takımımız hem gençlere hem halka 
spor yapma ve izletme olanağı sundu. 
Kulüp olarak 200 sporcuya lisans çıkararak, 

bünyemizde spor yapma imkânı tanıdık. 
Minik futbolcularımızın başarılarının devamı 
dilerken, bizim her zaman yanımızda olan 
başkanımız Zekeriya Kandırmış, Antrenör-
lerimiz Arda Dindan ve Serkan Samet’e 
teşekkürlerimi sunarım” dedi.   

*
*Osman Acar - Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Sportif Futbol Kulübünün minik futbolcuları şampiyon oldu




