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Başkan Gürün, 
“- Bayramınız kutlu olsun. 
  - Bayram’da Tüm Ekiplerimiz 
Görev Başında”      DEV. 12’DE

02 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN 
BAYRAMININ 1.GÜNÜ   de. 5’de

BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 06 41

KAYMAKAMLIK BAYRAMLAŞMA PROĞRAMI
Ramazan Bayramı münasebetiyle, Bayramın 1. günü 

olan 02 Mayıs 2022 Pazartesi günü İlçemiz
Öğretmenevinde bayramlaşma programı yapılacaktır.

02 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜ RAMAZAN 
BAYRAMININ 1. GÜNÜ

Saat :10:0010: 30 İlçemiz Öğretmenevinde kamu 
görevlileri ve ilçe halkı ile bayramlaşma

10:3011:00 İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti
11:0011: 30 İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Polis Merkezi Amirliği ziyareti
11:3012:00 Köyceğiz Devlet 

Hastanesi ziyareti
12:0012:30 Döğüşbelen Polis Noktası ziyareti

Tüm vatandaşlarımızın; Mübarek Ramazan 
Bayramını en içten dileklerimle kutlar, 
sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 

Mustafa MASLAK
Köyceğiz Kaymakamı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle Köyceğiz Belediyesince Güreli Caddesi eski Fethiye karayolu üzerine 
yapılan bisiklet ve yaya yürüyüş yolu Bakanımız Murat Kurum’um katılımı ile hizmete girdi. Törene; Bakan Kurum, 
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, MSKÜniversitesi Rektörü 
Hüseyin Çiçek, Ak Parti ve MHP İl Başkanları, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan 
ve diğer bürokratların katıldığı açılışta Bakan Kurum ve beraberindeki heyet öğrenciler ile birlikte bisiklet sürdüler. Ba-
kan daha sonra Köyceğiz Belediyesini ziyaret etti Bakan ile ilgili diğer fotoları gelecek sayımızda..

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI 
MURAT KURUM KÖYCEĞİZ’DE
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KÖYCEĞİZ DE 23 NİSAN 
ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI 102.

YILINDA ÇOŞKUYLA KUTLA-
NILDI.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları  
Köyceğiz Hükümet Konağı tören 
alanında Çelenk Sunma Töreni 
programı, İmam Hatip Orta-
okulu ve Yunus Emre Ortaokulu 
Beden Eğitimi Öğretmenleri,  
Ertan Atik ve Tülay Sivrikaya 
koordinatörlüğünde, Çelenk Sun-
ma Töreni sunuculuğu ise Anadolu 
Lisesi Edebiyat Öğretmeni Kadir 
Analay tarafından gerçekleştirildi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenk 
Sunumundan sonra Büyük Önder 
Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin 
manevi huzurunda 1 dakikalık 
saygı duruşunda bulunulmuş 

devamında müzik eşliğinde 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Müzik Öğretmeni Hilal Kızılkaya 
yönetiminde İstiklal Marşımız 
okunmuştur. Programa Köyceğiz 
Fehmi Başoğlu İlkokulunda 
devam edildi. Köyceğiz İlçe 
Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Garnizon Komutanı Özgür Evrim 
Gümüş ve Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan halkın ve törene 
katılanların bayramını kutlayarak, 
İstiklal Marşı ile Türk Bayrağımız 
göndere çekildi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Fazıl Karabağ’ın günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmasının ardından 23 
Nisan şiirleri okunmasıyla Fe-
hmi Başoğlu İlkokulu Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan, 1-2. 
Sınıfların hazırlamış olduğu ”Türk 
Çocuğu” isimli gösteri, Anasınıfı 

öğrencilerinin 
“Yollarda Ararım 
Seni” isimli gös-
terisi,  1. Sınıf 
öğrencilerinin  
“Anadolu Ateşi” 
isimli sunumları, 
2.sınıf 
öğrencilerinin 
sunumları, Sınıf 
öğrencilerinin 
step göster-
ileri sunumu,  
4. Sınıfların 
“Halk Oyunları” 
gösterisi, Okul 
korosundan 23 
Nisan Çocuk 
Şarkıları ve 
Ödül Töreni ile 
son buldu.
*Adnan
Tüfekçi

23 NİSAN COŞKUSU
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KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ FAZIL KARABAĞ’IN 
GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNİ 
BELİRTEN KONUŞMASI
Sayın  Kaymakamım,
Sayın  Garnizon Komutanım,
Sayın  Belediye Başkanım,
Her fidanı sevgiyle büyüten fedakâr 
öğretmen arkadaşlarım,
Aydınlık yarınların güvencesi olan 
sevgili öğrenciler,
Değerli Köyceğiz Halkı,
Basınımızın Güzide Temsilcileri,
Cumhuriyet güneşinin ber-
rak yüzünü vatan ufkunda 
gösterdiği gün olan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 
102. Yıldönümüne ulaşmanın 
heyecanıyla, kavuşmuş 
olduğumuz 2 yıldır küresel 
Koronavirüs salgını nedeniyle 
hep birlikte kutlayamadığımız 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı birlikte kutlamanın 
sevincini  yaşıyoruz. 
Bugün; Milli irademizin temsil 
edildiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşu ile; çağdaş, 
laik, demokratik ve  milli egemen-
lik ilkesini temel alan yeni Türk 
Devletinin kuruluşunun dünyaya  ilan 
edildiği gündür.
   Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal’in önderliğinde ve 
onun “Milletin bağımsızlığını yine mil-
letin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” 
öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık 
meşalesi, 23 Nisan 1920 de 
Ankara’da, Anadolu’nun dört bir 
yanını aydınlatan bir güneş haline 
gelmişti. Işığını, tarifsiz bir tutkuyla 
vatana gönül verenlerin gayretinden, 
azminden, kararlılığından, birlik ve 
beraberliğinden alan bu güneş; aynı 
zamanda ülkemizin kışını bahara, 
baharını yaza döndürecek bir dirilişin 
müjdecisiydi.
      İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet 
sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık 
tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu 
şahlanışın adı; birlik ve beraberlikti, 
Milli Mücadeleydi, Kurtuluş Savaşıydı, 
ulusal egemenlikti, demokrasiydi, 
sevgiydi, kardeşlikti, barıştı, 
Türkiye’mizin aydınlık yarınlarıydı. O 
büyük günün ardından, hür iradesi-
yle zafere ve başarıya inanmış, 
bağımsızlık tutkusuyla gönülleri 
tutuşmuş bir millet; birlik ve beraberlik 
içinde büyük güçlüklerin üstesin-
den nasıl gelineceğini tüm dünyaya 
göstermiştir.
       Sevgiye, barışa, dostluğa, 
kardeşliğe, çağdaşlığa, bilme, 
teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir 
kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla 
kutladığımız Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, ulu önder   Atatürk 
tarafından sevgi ve güvenin gösterge-
si olarak,  Türk çocukları ile birlikte 
tüm dünya çocuklarına armağan 
edilmiştir.
 Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk, “Küçük Hanımlar, küçük 
beyler! Sizler geleceğin bir gülü, 
yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi 
asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. 
Kendinizin ne kadar önemli, değerli 
olduğunuzu düşünerek ona göre 
çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyor-
uz” diyerek  geleceğimizin mimarı olan 
çocuklarımıza ne kadar çok önem 
verdiğin göstermiştir.
      Bizler, bu sevgi ve güven sayes-
inde dünyanın ilk ve yegâne çocuk 
bayramı olarak tarihe geçen, millet 
egemenliğine dayanan, demokrasinin 
ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 
gün olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı sayesinde, tüm 
dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik 
sevincimizi paylaşıyoruz.
Tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, 
dostluk, kardeşlik ve barış mesajları 
vererek; heyecanla, coşkuyla, 
rengârenk görüntülerle ve dünya 
çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı 
en güzel duygularla kutlamaktan da 
büyük kıvanç duymaktayız.
      Saygıdeğer Köyceğiz Halkı;

             Ulusal egemenlik kavramının 
milletçe iyi anlaşılması ve benimsen-
mesi  gerekmektedir. Ulusal egemen-
lik, eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün 
kaynağıdır. Yüce önder Atatürk’ 
ün ifadesiyle, ulusal egemenlik ile 
demokrasi iç içedir. Ancak milletin 
kararıyla mümkündür. Milli iradenin 
temsil yeri ise Türkiye Büyük Millet 

Meclisidir. Bugünkü demokrasimizin 
temelinin atıldığı bu meclis, vatanın 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün 
güvencesidir.
             Bilindiği gibi Türkiye, dört 
tarafından düşmanla sarılı olduğu bir 
sırada, kendini bağımsız ve egemen 
bir millet olarak tarihe kaydettiren 
ve bu konuda  hiçbir eşi ve örneği 
olmayan bir ülkedir. Türkiye, kendi 
oluşumunu; kendi öz benliğinden 
fışkıran gücü, azmi ve kararıyla 
yaratmıştır. Hiçbir ideolojinin etkisinde 
kalmadan kendine özgü, bağımsız 
hayat felsefesini kendi kendine ku-
rarak, birçok ülkeye öncü ve dünyaya 
örnek olmuştur. Bu; Atatürk’ün en 
büyük eseridir. Bizim görevimizde bu 
eseri sonsuza kadar yaşatmaktır.
      Bugün; fert ve toplum olarak 
ülkemizin bölünmez bütünlüğüne 
gelebilecek her türlü tehlikeye karşı, 
milli varlığımızı koruma ve yüceltme 
bilinciyle her zamankinden daha has-
sas olmamız gerekmektedir.
       Bu nedenle; Bağımsız ve ege-
men milli bir devlet olma yolundaki 
başarımızın, binlerce Türk insanının 
dökülen kanlarıyla elde edildiğini asla 
unutmamalıyız.
 Türkiye Cumhuriyetinin doğuşunun 
102. yıl dönümünde, bu günü idrak 
etmek ve tüm dünya çocukları ile 
paylaşmak Türk çocukları için gurur ve 
mutluluk kaynağıdır.
      Atatürk, milli egemenliği, insanın 
en temiz, en dürüst ve en içten olduğu 
dönemini temsil eden çocuklukla 
özdeşleştirmiştir. Çünkü; milli ege-
menlik de, çocuk ta özenle korunması 
gereken  kutsal birer varlıklardır. Her 
ikisi de “gelecek” tir. Ne çocuğun, 
ne de egemenliğin hiçbir gerekçeyle 
ihmal edilmesi düşünülemez ve kabul 
edilemez. Çünkü; bunun  aksi bir mil-
let için esarettir, yok oluştur.
 “Türkiye Cumhuriyetinin ve Milletimi-
zin Umudu, Neşesi  Güvencesi olan  
Sevgili Çocuklar;
          Ülkemizi ve milletimizi bu 
yüzyılda siz temsil edeceksiniz. 
Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda, onun 
gösterdiği yolda ülkenizi ve milletinizi 
severek, karakterli, bilinçli, bilgili, 
ahlaklı ve çalışkan, her zaman üret-
ken bireyler olarak, Atatürk’ün ışıklı 
yolunda azimle ilerlemelisiniz. Biliniz 
ki, her şey sizin mutluluğunuz ve ege-
men, özgür, bağımsız, demokratik ve 
uygar bir Türkiye içindir.
     … Bu duygu ve düşüncelerle 
Gazi Mustafa Kemal ve mücadele 
arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi 
saygı, şükran ve minnetle anıyor;
      Başta bugünü anlamlandıran 
çocuklarımızın, ülkemizin, milletimizin 
ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
en içten dileklerimle kutluyor,
 Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlama etkinlikleri da-
hilinde Fethiye Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, makam koltuğunu 
öğrencilere bıraktı.
Köyceğiz Kaymakamlığı koltuğuna 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında 
Atatürk Ortaokulu öğrencileri 
Kaymakamımız Mustafa Maslak’ı 
ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ, Atatürk Ortaokulu 
Müdürü Hakan Güven, Atatürk Orta-
okulu Türkçe Öğretmeni Burcu Yenici, 
7. Sınıf öğrencilerimiz Zeynep Kınalı, Yusuf Aras Ceylan ve Ayşenur Aybüke Ulus’a eşlik ettiler. Ziyarette 
bulunan çocuklar ve öğretmenlerimizle bir süre sohbet ederek başarı dileklerini ileten Kaymakam Maslak, 
çocuklarımıza hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

KAYMAKAM MASLAK MAKAMINI 
ÖĞRENCİLERE BIRAKTI

Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; Hamitköy Nusret Akbaş İlkokul ve Ortaokul 
öğrencileri Köyceğiz Belediye Başkanımız Kamil Ceylan’ı Makamında Ziyaret Ettiler.
Belediye Başkanımız Kamil Ceylan Makam Koltuğunu, Hamitköy Nusret Akbaş öğrencisi Bekir Dalaman ‘a 
devretti.

Neşeli anların yaşandığı ziyarette, makam koltuğuna geçen Bekir Dalaman, günün anlamına dair 
duygu ve düşüncelerini 
paylaştıktan sonra Köyceğiz 

İlçe Milli Eğitim Müdürü ile telefon 
bağlantısı kurup ilgili konular hakkında 
görüş alışverişinde bulundu. 
Çocukların bayramını kutlayan Başkan 
Ceylan, “Sevginin, masumiyetin, 
kardeşliğin ve barışın temsilcileri 
olarak dünyaya en anlamlı gözleriyle 
bakan, geleceğimizin teminatı olan siz 
çocuklarımızla gurur duyuyor,23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı 
kutluyorum” dedi. Makam ziyareti sonun-
da, Belediye Başkanı Kamil Ceylan zi-
yarette bulunan öğrenci ve öğretmenlere 
teşekkür ederek eğitim hayatlarında 
başarılar diledi ve Hamitköy Nusret 
Akbaş İlkokulu´ndan gelen misafirleri ile 
hatıra fotoğrafı çektirerek uğurladı.
**Adnan Tüfekçi
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Milli Eğitim Müdürü Görevine Başladı!
‘’Müdürlük Makamına Atatürk İlkokulu  Öğrencisi 
Ela Defne DURMAZ  Oturdu’’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde yapılan makam ziyaretleri kapsamında 
Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Atatürk İlkokulu  
Müdürü,  Milli Eğitim Müdürü Fazıl KARABAĞ tarafından 
sıcak ve içten bir şekilde kabul edildi. Öğrenciler 
tarafından Müdürümüze çiçek takdimi yapıldı.

Milli Eğitim Müdürümüz Fazıl KARABAĞ  
günün anlam ve önemini ifade ederken bu 
bayramın, Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara 

armağanı olduğunu ve dünya ülkelerine örnek olacak 
bir uygulama olduğunu bu uygulamanın geleceğin 
teminatı olan çocuklara verilen değerin bir ifadesi 
olarak görülmesi gerektiğini, çocuklarımızın, gençler-

imizin bu bilinçle yetiştirilmeleri halinde ülke 
ve millet geleceğimizin daha emin ellerde 
yükseleceğini ifade etti.  İlçe Milli Eğitim 
Müdürü koltuğuna geçen Ela Defne DURMAZ 
, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız 
ile telefonda görüşme yaptı. Şube Müdürler-
imizin koltuğuna ise Sahra Lina ÇAKAR  ve 
Okan ALTINKAYNAK adlı öğrenciler oturdu .
Genç, dinamik bir o kadar da azimli ve kararlı 
görünen geleceğin parlak değeri Ela Defne 
DURMAZ  eğitimde karşılaşılan sorunlara 
değinerek  ilçemizde  sportif alanlar ve 
oyun parklarının arttırılmasının gerektiğini 
belirtti. Bu vesileyle tüm yönetici, öğretmen 
ve öğrencilere başarılar dileğiyle makam 
ziyareti sona erdi. Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl KARABAĞ, makam ziyaretine katılan 
öğrencileri çanta ve çeşitli hediyelerle ödül-
lendirdi.   *Esra Tüfekçi

BEYOBASI’NDA 
ANAOKULUM
ERTUĞRUL BAYLAN

Okullaşmanın hızla yayıldığı 
Beyobası’nda İlkokul, 
Ortaokul ve Liseden 

sonra müstakil anaokulunun da 
açılmış olması Eğitim – öğretim, 
geleceğimiz açısından çok 
önemli bir gelişmedir. 23 Nisan 
Çocuk bayramları çocuklarla bir 
başka güzel. Hedefimiz onların 
bizi eğlendirmesi değil, onların 
eğlenmesini sağlamaktır diyen 
okul müdürünü ve öğretmenlerini 
tebrik ediyorum.
 BEYOBASI’NDA ANAOKULUM
Beyobası’nda müstakil anaokulum
Başındayız daha yolun…

Onlarla büyüyor umudum.
 Başlangıçtır, en doğru yolum.
Ana kucağını bırakıp geldim ya…
Öğretmenimdir kanadım kolum.
Bahar dalında çiçek,
Sevgiyle yeşerecek.
Karatahtanın üstünde Atatürk
Sizi daima izleyecek.
Şirin mi şirin, cıvıl, cıvıl
Bir demet kır çiçeğiyim ben
Öğretmenim ateş böceğim
Karanlığı onunla deleceğim
Bekle beni, geleceğim…
Cehaleti yeneceğim.
Oyundur eğlencemiz gıdamız,
Sevgidir membaımız, pınarımız
Gülüşünüzle şenlensin obamız
Eğitimde öncüdür Beyobamız.
Küçüğüz diye küçümsemeyin,
 Yarının büyükleriyiz biz.

Köyceğiz Beyobası Anaokulu öğrencileri Köyceğiz Kazancı Ormanı’na   
gezi düzenlediler. Öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde sığla 
ağaçlarını inceleyip ormanın  güzelliklerini keşfettiler.Ormanda 

gördükleri çöpleri toplayarak temiz doğa bilincinin oluşması için çalışma 
yaptılar.Ormanda gördükleri canlıları inceleyerek doğayı birçok canlıyla 
paylaştıklarını gözlemlediler.
Beyobası Anaokulu öğretmeni Neriman GASPAK tarafından yürütülen 
Doğaya Dokunan Minik Eller eTwinning projesi kapsamında  hazırladıkları 
uçurtmalarını uçurarak doğada öğrenmenin ve eğlenmenin tadına vardıkları 
bir uçurtma şenliği yaşadılar.Çocukların doğada aktif öğrendiği ve eğlendiği bir 
gün yaşadılar.   **Ertuğrul Baylan

Beyobası Anaokulu 
öğrencileri Köyceğiz 
Kazancı Ormanı’na   
gezi düzenlediler
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Köyceğiz’de Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Müslümanlar camilere akın etti. Bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazını kılıp Mevlüdi Şerif ve kuran dinleyerek 
dualar etti. Eller semaya açıldı, bin aydan daha hayırlı gecede dualar edildi. Köyceğiz İlçe 

Müftüsü Ahmet Karagöz Toparlar merkez camiinde vaaz verip kadir gecesinin önemini anlattı. Daha 
sonrada teravih namazına geçildi.
Köyceğiz Molla Halil Camiinde İmam Tuğrul Arslan, Müezzin Abdurrahman Arıcan, Emekli Kuran 
Kursu Öğretmeni Ferit Armutçuoğlu ile birlikte, Teravih namazı öncesi kuran tilaveti ve mevlüdi 
şerif okundu. Kadir gecesinin önemi anlatıldı. Bir aydan beri devam eden mukabele ve hatim duası 
yapıldı. Vatandaşlar yatsı ve teravih namazlarının ardından dualar etti.

Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

RAMAZAN 
BAYRAMI 
(M.2022 / H.1443)
-Çok kıymetli kardeşlerim! Ev-
veli rahmet, ortası mağfiret,ve sonu 
bağışlanma olan on bir ayın sultanı 
Ramazan-ı Şerif ayı bizlere veda 
ediyor.
-Sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle, okunan 
ve dinlenen Kur’an’ın feyziyle ibadetin 
neşe ve coşkusunu bütün topluma 
yayan, ,zekât ve fitreleriyle sevgi ve 
kardeşliğimizi tazeleyen, toplumun 
sosyal yaralarını şifalı elleriyle saran 
rahmet ve mağfiret ayı Ramazanın 
Şerifin sonuna ulaşıp 2 Mayıs 2022 
Pazartesi günü de Ramazan Bayramını idrak edeceğiz inşaallah.
-Bayramlar, milletçe büyüklerimizi aradığımız, küçüklerimize sevgi gösterdiğimiz toplum olarak 
birlik ve beraberliğimizi daha da geliştirdiğimiz müstesna günlerimizdir. “Şüphesiz müminler birbiri 
ile kardeştirler.”(Hucurat:10) Ayeti Celilesi gereği bayram, yeryüzündeki tüm Müslümanların 
bayramıdır.
-Bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte her türlü sıkıntılarımızın kalktığı bir dünya özlemiyle 
Cenabı Allah, bizleri sağlık ve mutluluk içerisinde daha nice bayramlara kavuştursun.
-Köyceğiz İlçemizde bayram namazı Pazartesi günü sabah saat 06:41 de kılınacaktır. 
-Bu duygu ve düşüncelerle başta Köyceğiz’li kardeşlerimin ve misafirlerimizin, cennet ülkemizin 
güzel insanlarının Ramazan Bayramlarını tebrik eder, bayramın kardeşlik, birlik ve beraberliğimize, 
barış, huzur ve saadetimize, insanlığın hidayetine, bütün müminlerin de affına vesile olmasını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.
Ahmet KARAGÖZ   Köyceğiz İlçe Müftüsü

 Pideye 
yoğun ilgi

Ramazan ayında sofraların değişmezi usta ellerde üretilen 
pideye yoğun talep devam ediyor. İftar vaktine kısa süre kala 
kuyruğa girip dakikalarca beklemeye değecek kadar lezzetli 

olan pide, vatandaşın isteğine göre Gülpınar Mahallesi İspir Fırınında; 
sade, susamlı, çörek otlu ya da yumurtalı olarak pişirilerek müşterilerine 
sunuluyor.Fırıncıların uzun ve yorucu mesaisi, müşterilerin de tatlı telaşı 
sonrasında evlere ulaşan ramazan pideleri, iftar vaktinde yemeklerin 
ayrılmaz parçası oluyor.
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ŞADAN HOCA’MLA WHATSAPP SÖYLEŞİLERİ-6

Değerli okurlar,  
Şadan Hocam 
ile Whats App 

söyleşilerine kaldığımız ye-
rden devam ediyoruz. (Gerçi 
kendisi aramızdan ayrıldı ama 
söyleşileri bizde yazılı du-
ruyor).31 Ağustos 2020. N.D. 
“Gününüz aydın olsun Hocam. 
Bilmem biz nasıl yanıt buluruz 
bu güzel dizelere… Ş.G. 
”Biz genciz!” N.D. “Sabahın 
seherinde/Günlerin beherinde/
Gecenin bir yerinde/Şad etti 
Şadan Hocam bizi” 4 Ey-
lül 2020. Ş.G. “Bu günkü 9 
Eylül. Gazt.” Notu ile bir yazı 
göndermiş. 7 Eylül 2020. N.D. 
“Günaydın Hocam, Cuma’dan 
bu yana Gökçeova’ da idik. 
Orada, telf. İnt. Yok. Hocam, 
her şeyi bir yana bırakıp 
ormanda ameleliğe başladım. 
Malum yaşam koşulları…” 
Bu arada ormanda ateş 
yakarken fotoğraflarımızı 
da göndermişiz. Ş.G. “Or-
man yangınlarının faili 
bulundu(alkış emojisi)” N.D. 
“Göletin çevresinde geceleri 
8-10 yerde ateşler yakılıyor. 
Özellikle bekledim. Diğer 
ateşleri görünce biz de 
yaktık. Yoksa sabaha kadar 
donardık. Köylülere, tatilcilere, 
çalışanlara sorduk. Levha yok, 
ormancı yok. Oysa bu yaz 
gününde ormanda ateş yak-
mak yasak olması gerek. İşçi 
barakalarını ziyaret ettik. Hem 
ocakları hem kuzineleri sürekli 
yakıyorlar ve üzerinde yemek 
yapıyorlar. Ben de şaştım 
ama burada yangın çıktığı pek 
görülmemiş. Oysa bizim Milas 
çevresinde yüzlerce yangın 
olur. İşçi barakalarında hanım 
köylü kadınlarla fotoğraflar 
çekildi. Onları gönderdik. “İşçi 
barakalarında işçilerin eşleri 
kışlık tarhana (dar hane) 
çorbalarını hazırlıyorlar. Çelik 
gibi bir havası var Sandraslar’ 
ın… Ocakları sürekli yanıyor. 
Köylü ormana sahip çıkıyor, 
yangın kulelerinden sürekli 
gözetliyorlar. Geceleri dronlar 
sürekli uçuyor başımızın üz-
erinde. Burada yıldızlar daha 
iri ve daha parlaktılar. “Sini 
sini bir ay doğar ilk akşamları 
geceden.” 14 Eylül 2020. Ş.G. 
“Ortaca’ da evimiz/Suya düştü 
sevimiz/Sevda böyle giderse/
Çatlar/ölür birimiz” (Şair 
İbrahim Ergin hariç). N. D. 
”Hocam, İbrahim Ergin ölüm-
süz mü? Anlayamadık. “ Ş.G.” 
O inanmıyor,  çünkü! (Aşkın 
bana ihtiyacı var diyor; bu 
kitabını al ve hkk. Da makale 

yaz!) Sultan ul ulema, kutsal 
ışık saçan Aynur’a saygı!”  
N.D. “Tamam Hocam, o kitap 
bizde var, bir göz atayım.” 
14 Eylül 2020. N.D. “Değerli 
Hocam, Selamlar saygılar 
bizden” (Alkışlar emojisi)
20 Eylül 2020. N.D. “ 
Günaydın Sayın Hocam. 
Önümüzdeki hafta PATARA’ 
ya niyetliyiz. Fahri Hoca’yı 
tanırsınız muhakkak. Ora-
daysa selamınızı iletelim mi? 
Bir de bayan arkeolog vardı.”  
Ş.G. “Sizi girişte Mettius 
Anıtsa kapısı karşılar. Fahri 
Hoca’yı çok takdir ederim ama 
Patara’ yı Onun eşi Havva Işık 
kazıyor, restore ediyor. Tiya-
trosu kumla dolardı. Kumsalı 
19 km. 2020 “Patara yılı” (Tam 
Aynurluk! sönmüş kent!)” N.D. 
“Hocam daha önce gezmiştik. 
O zaman tiyatrolar kapalıydı 
ve restore ediliyordu. Kumsal, 
Türkiye’nin en uzun kumsalı… 
Birçok macera filmi orada 
çekilmiş. 7-5 km. derinliği 
varmış kumsalın. Benim 
gördüğüm en güzel kumlar 
orada.  Dağlar Kızı’nın selamı 
var.”  Ş.G. ”Derinliği 5-6 km. 
değil, 5-600 metre. Plajın 
derinliği 5-6 km. olur mu? Göz 
var izan var! (Mettius  Modes-
tos’ a selam söyle!) Letoon 
Leto için, Xanthos Artemis, 
Patara Apollon için kurulmuş. 
Ay Nurca.” N.D. “ Derinlik 
derken karaya doğru genişlik 
demek istedim.”  Ş.G. “ Uzun-
luk mu demek istedin? 19 km. 
(Kumsalın en geniş yeri 600 
m. Kum akasyası dikildi.) N.D. 
“Çok uzun ve geniş kumsal 
olduğu için çöl görüntüsü 
var diye Leyla vü Mecnun 
gibi Battal Gazi gibi Cüneyt 
Arkın’ın at koşturduğu çöller… 
Biliyorum, oraları gördüm. 20 
km. diye biliyordum. Tamam.” 
Ş.G. “ Bir km.si senin olsun! 
Arkeolog. Havva İskan IŞIK” 
N.D. “Tanışıyorsanız selam 
götürelim mi?”  Ş.G. “ Özel-
likle Fahri IŞIK ile görüşlerimiz 
ortak. Havva İskan IŞIK’a 
hayranım. Patara’nın olduğu 
köy, OVAGELEMİŞ!...”  N.D. 
“Tamam” 21 Eylül 2020. N.D. 
“Günaydın hocam. Fahri IŞIK 
ile Havva İskan IŞIK’ın 980’ 
lerden bu yana yaşamlarını 
ve birlikteliklerini anlatan 
uzun bir röportaj okudum 
ve bilgilendim. Patara için 
çok emek vermişler. “ Ş.G. 
“Galiba araları limoni(limon 
emojisi); sizinki gibi turuncu 
değil! (Yanlış biliyor olabilirim.) 
Fahri tamamıyla Halikarnas 
Balıkçısı’nın görüşünde; 
Anadolu’dan yana; bizim gibi. 
(Patara (ya gitmişken Apollon 
kâhinine falına baktır; nasıl 
olsa istikbalin parlaktır;  kâhin 
benden iyi mi bilecek?(Nazar 
boncuğu, çiçek emojileri). 
N.D. “Sağ olun Hocam. E 

şimdi Fahri Erzurum’da, Havva 
Antalya’da… İnşallah sizi bir gün 
kahveye bekleriz. Aynur’un kahvesi 
meşhurdur. “ Ş.G. “Gönül ne kahve 
ister ne kahvehane/Gönül ahbap ister 
kahve bahane” Kahve ve çiçek emoji-
si). N.D. “ Hatta yaşantımda hiçbir ye-
rde görmediğim, duymadığım bir olgu 
ile karşılaştık. Sık sık evimize gelen 
bir arkadaşımız kahvesini içtikten 
sonra “Bir kahve daha alabilir miyim?” 
diyerek ikinci bir kahve istedi. Tabi ki 
çok sevindik.” Ş.G. “Çünkü AY’ dan 
gelen Nur!” (AY emojisi). NAİL, AY(AY 
EMOJİSİ) NUR’ a NAİL olmuş!” 
Alkışlar, nazar boncuğu ve çiçek 
emojileri…”  N.D. “İyi ki varsınız/Dost 
ve yarsınız/Umarım bahtiyarsınız/
Selam olsun selam olsun…” 25 
Eylül 2020. 12 Ekim 2020 N.D. 
“Hocam merhaba! Burada/Akyaka’da 
mısınız? Size bir sorum olacak. 
“Arkeolojide ‘vertiko’ nedir? Diye 
soruyorum.  İnternet bana VERTİGO 
hastalığından söz ediyor. SELAM.” 
Ş.G. “ Arkeolojide VERTİGO yok 
demeyelim. Ben bilmiyorum. Nerde, 
nasıl geçiyor? Cümlede kullanılışı? 
(İzmir’e döndük) (Gülme emojisi) 
NUR (kutsal ışık) saçan AY(EMOJİ)!  
Arkeolojide “vertiko” yok. “vertica”, 
“vertical” vertikal benzeri bir kelime 
gibi “dik”, “dikey”, “diklemesine” de-
mek. Cuk oturduysa muştumu isterim. 
Yarın Balıkçı’nın ölüm sene-i devri-
yesi. Bodrum’a giderseniz yeni açılan 
Deniz Müzesini görün; güzel müdire 
Selen’e sevgimi iletin. Vertika (gülme, 
gül, kitap emojileri). N.D. “Tamam 
Hocam, sağ olun. Efes Antik Tiyatro-
sunu yazıyorum. Oradaki levhaların 
fotoğraflarını çekmiş ve onlardan 
yararlanıyordum. Yazıyı büyütünce 
vertika’ yı vertiko diye almışım. Sizin 
dediğiniz doğrudur Hocam. Sağ 
olun.” Ş.G. “ Efes Tiyatrosu deyince: 
Bir kişi 40 cm yer kaplarsa 24 bin 
kişilik. Türkiye’de sığarı (kapasitesi) 
en fazla... Orkestradan analemma 
duvarına yüksekliği 48 metre. Roma 
döneminde arena olarak da kullanıldı. 
(Orkestra yarım dairesi genişletildi.) 
Akustiği muhteşem. Sahnede kâğıt 
yırt, en tepedeki duyar. M.S. 54 
yılında Saint Paul, Hristiyanlığa 
çağırınca halk burada isyan etti: 
“Efes’in Artemis’i uludur!” nidası 
İyonya’ nın mavi göklerini inletti. 
(Sığarı bundan fazla olan amphitiya-
trolar var: Bergama, Tripolis(Buldan), 
Nyssa (Sultanhisar) ile Kyzikos 
(Erdek) Sevgi. (AYNUR Sultan nur 
saçmaya devam etsin!! (gül, gülme, 
kitap emojileri)” N.D. “Tamam Hocam” 
20 Ekim 2020. 
21 Ekim 2020. N.D. “Günaydın 
Değerli Hocam. Hocam, iyisiniz 
inşallah. Hocam, Gökova’daki oka-
liptüsler kaç taneydi? Kaç yaşında, 
kaç bin tane? Belli mi? Yol yapılırken 
(Muğla/Fethiye yolu) kaçı kesildi 
belli mi?” Ş.G. “ Aynur’a Nail olmuş 
kardeşim: Söz konusu yol, 3 bin 300 
metre. 5’er metre arayla dikildiğine 
göre bin 500 kadar olsa gerek. 
Dikilişleri Akçapınar’ dan başlayarak 
1938-39-40 yılları. Boyları 50-60 me-
tre. Fethiye yolu açılırken 40 kadarı 
kesilmiş olmalı. Kuzeye doğru boyları 
kısalıyor; taban suyu meselesi. Efes 
Saint John (Sen Jan) Bazilikasını 
yazarken “Skevophlaikon” konusunu 

öne 

çıkar; çok gizemli çünkü!) “ N.D. 
“Tamam, Sayın Hocam. Sağ olun”  
Ş.G. “alkış yapan eller, yonca 
yaprağı, nazarlık, gülme emojileri. 
(Hazine dairesi)”  23 Ekim 2020. 24 
Ekim 2020 N,D. “Teşekkürler Hocam.” 
25 Ekim 2020 Hocam Cahit Külebi’ 
den bir şiir göndermiş Ş.G. “Cahit 

Külebi” N.D. “Teşekkürler Şadan 
Hocam. Külebi’ nin “HİKÂYE” şiiri ile 
“Kamyonlar Kavun taşır…” dizeler-
inin geçtiği şiiri çok güzeldir. 982 
yılında Ümit Kaftancıoğlu’nun Öykü 
ve Romanı konulu tez çalışmam ile 
ilgili görüşünü almak için gitmiştim. 
O zaman TDK’ da sanırım “DİL 
KOLU BAŞKANI” idi. Gerçi önemli 
bir yardımı olmadı. Epey kiloluydu 
o zamanlar “artık üretmiyor!” diye 
eleştiriliyordu. Ö. Asım AKSOY’ u da 
TDK’ da sık sık görüyorduk. “SİVAS 
YOLLARINDA…” 27 Ekim 2020. Ş.G. 
Çorum Haber Gazetesinden bir yazı 

göndermiş.” N.D. “ Günaydın Sayın 
Hocam. Devrim’deki yazınızı okudum. 
Biz Hattuşa’ yı görmeyenlerdeniz. 
Ama emin olun bir gün orayı da 
göreceğiz. Şadan Hocam, biz Muğla 
Belediyesi’ndeyiz. “ Ş.G. “Taner 
YİĞİT’ e sevgi yüklü selam iletin.” 
N.D. “Öğleden sonra görüşeceğiz. 
Şu anda yokmuş. Hocam yeter-
ince kitap aldık. Taner Bey’in size 
selamı var. İyi günler.” 29 Ekim 2020. 
“Günaydın Hocam, Cumhuriyet 
Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet 
ve Atatürk fotoğrafları göndermişiz. 
30Ekim 2020. Hocam bize Salihli’deki 
anıt çınar fotoğrafını göndermiş. 
“Salihli’de Anıt Çınar” N.D. “Sağ olun 
Hocam. Biz gezdiğimiz yerlerde Anıt 
Ağaçları da fotoğraflayıp alıyoruz.” 
5 Kasım 2020. “Günaydın Şadan 
Hocam! Nasılsınız? Yazışamaz 
olduk. Covid yüzünden bizim dersler 
de kaynadı mı Hocam?” Ş.G. “Sen 
Dağlar Kızı, ben seyil (sahil-ova) 
çocuğu! Size erişmek zor… Ben uzak 
taşranın cahil delikanlısı/Ben güzel-
leri seven güzel canlısı…”  Alkış ve 
gülme emojileri göndermişiz. N.D. “ 
Hocam, biz dağlara sevdalı/tutkunuz. 
Ne zaman bir fırsat bulsak dağlara 
yöneliyoruz. Sanki dağlar bizi çekiyor. 
Lise çağında biri bana “DAĞDAN 
İNME!” demişti de çok kızmıştım. 
Oysa sonradan neden kızdığıma 
kızdım.” Ş.G. “Kuyruk ol kızım/
Dağdan mı indin? Bak şu kızın saçı 
at kuyruğu!...” 
Değerli okuyucular, Şadan Hocamız 
ile söyleşilerimiz sürecek.  Gelecek 
günlerde ara ara vereceğiz.
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KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BALCILAR OİŞ TOPLU KORUMA EKİP 
BİNASI TESİSAT TAMİRAT ONARIM YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar OİŞ Toplu Koruma Ekip Binası Tesisat 
Tamirat Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes-
ine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN       : 2022/440780
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 
           Balcılar OİŞ Toplu Koruma Ekip Binası 
           Tesisat Tamirat Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 150m2 Tek Katlı TKE Binasında Bakım ve    
           Onarım işi
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar   
           OİŞ Balcılar Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2022 - 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 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 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 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 reddedi-
lecektir.

Milli değerlerimiz 
Dünya üzerinde yaşayan her milletin, millet 
olma vasıflarını ortaya çıkaran bir takım 
değerleri vardır. Bu değerlerin, o millet 
tarafından yaşanmasına, paylaşılmasına 
milli değerler diyoruz. 
 
Her milletin, kendine mahsus milli değeri 
olur da tarihin en eski bir milleti olan Türk 
milletinin, kendine mahsus bir değeri, milli 
bir karakteri, olmaz mı? Elbette olacaktır. 
Milletler, bu değerlere sahip olduğu nispette 
vardır. Bunları kaybettiği nispette de tarih 
sahnesinden silinmek mecburiyetindedir. 
Yani siz, kendinizi ne kadar kabul ed-
erseniz, şahsiyetiniz o nispette güçlüdür. 
Ne kadar inkâr ederseniz o nispette siz, 
toplumda yoksunuz demektir. Onun için 
psikiyatrik vakalardan bir tanesi de insanın 
kimliğini inkar etmesidir. Bazen insan, öyle 
olur ki kendini inkâr eder. Kendini başka bir 
şey zanneder. 
 
İnsanın, şahsını başka bir şeyin yerine 
koyması ve kendini o şey zannetmesi ciddi 
bir hastalıktır. Milletler de böyledir. Kendini, 

kendi değerlerini kabul eden bireyler, bir 
şahsiyet olarak hayatlarına devam ede-
bilmeli ki, o milletin varlığı söz konusu 
olabilsin.
Sen, bu değerleri kabul etmiyorsun. Bir 
başka milletin kimliğine bürünmek istiyor-
sun. O zaman asıl değerlerini kaybeden 
sen, sen olmaktan çıkar, kimliğine bürün-
mek istediğin o dünyanın bir insanı, bir 
vatandaşı, bir bireyi olursun. Bir başka 
milletin mahkûmiyetine, esaretine boyun 
eğmek mecburiyetinde kalırsın.  Onun 
için tarihte vuku bulan birçok savaşın asıl 
sebebi kimlikleri korumak içindir. Her ne 
kadar görünürde bazı farklı sebepler olsa 
da, işin önünde veya arkasında, hakikatte 
o milletin kimliğini koruma mücadelesi 
vardır.  Biz de milli değerlerimize sahip 
çıkarak başka değerlerin esaretinden kur-
tulmak mecburiyet ve de mükellefiyetinde 
olduğumuzu hatırımızdan bir saniye dahi 
çıkarmamalıyız. Hangi millete benzemek 
isterseniz o milletten olursunuz.
Milleti, millet yapan değerler; 
Peki, bir milleti millet yapan ve onları 
başkalarından ayıran değerler nelerdir? 
Bu değerler milletin örfüdür, adetleridir, 
gelenekleridir. Milletin dilidir, tarihidir, mil-
letin kültürüdür. Milletin maneviyatıdır. Yani 

dinidir. Şimdi siz bu değerlerden oluşmuş 
manevi bir kimliğe sahipsiniz. “Türk” dendiği 
zaman bu değerlerin vücuda getirdiği bir 
şahsiyet vardır. O şahsiyet bütün bunlarda 
biçimlenmiş bir kimliktir.  
Şimdi sen bunun maneviyatını kırparsan, 
dilini kırparsan, örfünü kırparsan, adetini 
kırparsan, hülasa bunun ögelerini 
dağıtırsan ve bunun yerine başka şeyler 
ikame etmeye çalışır ve bu değerlere göre 
bir kimlik ortaya koymaya gayret edersen 
bu kimlik, o zaman Türk kimliği olmaz. 
Hangi millete benzemek istemişseniz o mil-
letten olursunuz. 
Zaten Hadis- i şerifte bu denmiyor mu? 
“Kim hangi millete kendini benzetirse o 
kişi onlardandır” buyuran Allah’ın Sevgilisi 
onu beyan etmiyor mu? Şimdi biz, kendi 
kimliğimizi korumak mecburiyetinde ve 
mükellefiyetindeyiz.
‘Gelişigüzel bir hayat sürelim. Başkalarının 
istediği gibi bir hayat yaşayalım. Bu 
müşterek kimliği bir tarafa atıp herkesin 
dediği gibi, anladığı gibi bir hayat 
yaşayalım. Baksana dünyada her şey 
globalleşiyor. Herkes istediğini yapsın. 
İstediğini söylesin. Değerlerin, ölçülerin 
olmadığı bir dünya meydana getirelim. 
Bunda ne var ki? Hürriyet sonsuz olsun’. 

Böyle dediğiniz 
zaman, kendi 
kendinize 
birtakım entri-
kalar, pusular 
meydana get-
irirsiniz ki sizin 
bu sözleriniz, 
sizi yok etmeye 
yeten sözler 
olur…
Birisi kalkıyor dili küçümsüyor ve “Türk dili, 
ilim dili değil” diyor. Türk Milleti, dünyanın 
en eski milleti oluyor da, dili niçin ilim dili 
olmuyor? Bana, sen, onu söyle! Tabii senin 
örfünden, adetlerinden ve de tarihinden, 
bilhassa da ilim tarihinden haberin olmazsa 
elbette ki bu yaygara koparacaksın, bu tip 
sözleri söyleyeceksin. Ama senin, kendin-
den haberin olursa bunu diyemezsin.  
Aziz Türk milletinin, kendine mahsus bir 
değeri, milli bir karakteri ve şuuru vardır,  bu 
şuura ve değere dün olduğu gibi bugünde 
can pahasına sahip çıkmak dileğiyle, 
Ramazan bayramınız kutlu olsun.
Hoşçakalın selam ve dua ile kalın.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Uluslararası düzeyde kut-

lanan ilk ve tek çocuk bayramı 
niteliği taşıyan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
en güzel şekilde yaşatmak ve 
kutlamak için birçok etkinlik 
düzenledi. 11 Nisan’da başlayan 
ve 12 gün süren şenlikler, 
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam 
Merkezi’nde düzenlenen ‘23 
Nisan Çocuk Şenliği Bir Dünya 
Eğlence’ etkinliği ile sona erdi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
TBMM’nin açılmasıyla beraber 
Türk çocuklarına armağan ettiği 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından birçok etkinlikle 
kutlandı. 
Uluslararası düzeyde kutlanan 
ilk ve tek çocuk bayramı niteliği 
taşıyan 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramını en 
güzel şekilde yaşatmak isteyen 

Büyükşehir Belediyesi, 23 Ni-
san Çocuk Şenliği kapsamında 
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam 
Merkezi’nde ‘23 Nisan Çocuk 
Şenliği Bir Dünya Eğlence’ 
etkinliğini düzenledi. Saat 13.00’de 
başlayan etkinlikte Ahşap Oyuncak 
Atölyesi, Takı Tasarım Atölyesi, 
Kuş Evi Atölyesi, Origami Atölyesi, 
Akıl ve Zeka Oyunları, Çöp Basket 
Potası, Çarkıfelek Balon Çarkı, 
Kinetik Kum Oyunu, Seramik Kil 
Atölyesi, Sosis Balon Yapımı, 
Maske Yapımı, Ayraç Yapımı, Par-
mak Boyama, Kum Boyama, Yüz 
Boyama, Tahta Bacak ve Jonglör 
gibi birçok etkinlik düzenlenerek 
çocuklara hediyeler dağıtıldı. 
İlk etkinlik 11 Nisan’da yapıldı 
Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
şenlikleri 11 Nisan’da ‘Çağımızın 
Kaçınılmaz Gerçeği Çocuk, Çocuk-
luk ve Felsefe’ semineri ile başladı. 
Ardından 12-16 Nisan arasında 
‘Çocuklar İçin Felsefe Bilim Okulu’, 
13 Nisan’da ‘İz Düşüm İz Kesim 

İz Dönüşüm Resim Sergisi’ ve 17 
Nisan’da da ‘Şubadap Konseri ve 
Atölyeler’ etkinliği düzenledi. 
Büyükşehir Orkestrasın çocuk-
lar için konser düzenledi 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı coşkusunu 
en güzel şekilde yaşamak için 
Büyükşehir Belediyesi orkestrası 
20 Nisan’da ‘23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Konseri’ düzenledi. 22 Nisan’da 
ise Büyükşehir Belediyesi 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 
tarafından ‘Bir Kızıldereli Hikayesi’ 
adlı tek perdelik tiyatro oyun 
sergilendi. Saat 11’de başlayan 
tiyatro oyunu, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kültür Merkezi Yıldız 
Kenter Sahnesinde sergilendi. 
11 Nisan’da başlayarak 12 gün 
süren ve çocukların mutlu anlar 
yaşadığı etkinlikler Türkan Saylan 
Çağdaş Yaşam Merkezi’nde saat 
14.00’de düzenlenen ‘Yazar Gül-
istan Menteş ile İmza ve Söyleşi 
Günü’ etkinliği ile sona erdi. 

Büyükşehir Belediyesi ile 
Muğla’yı 23 Nisan coşkusu sardı

BİR YIL İÇERİSİNDE 
TÜRKİYE’DE 
       ASPİLSAN Lityum İyon pil fabrikası 
üretime başlayacak. Ramjet füze motoru 
seri üretime başlayacak. Milli Elektrikli 
oto Togg seri üretime geçecek. Bilecik 
altın madeninde ilk külçe altın dökümü 
yapılacak. Milli Dikey Atım Sistemi ilk atış 
testleri yapılacak. 2022’de zırhlı araçlar 
ilk kez yerli motorla teslim edilecek. 
SUNGUR alçak irtifa hava savunma füz-
esi, AKYA torpido, MAM-T ve ATMACA 
teslimatları başlayacak. ATAK-2 prototipi, 
ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Zırhlı 
Amfibi Hücum Aracı ZAHA envantere 
girecek. Türk Tipi Hücumbot ilk prototipin 
inşası başlıyacak. 10. A-400M envantere 
girecek. Gökbey yerli motorla havala-
nacak. TCG Anadolu Gemisi envantere 
katılacak. HİSAR-U’nun ilk prototipi 
tamamlanacak. HÜRJET ilk uçuşunu 
gerçekleştirecek. Milli KTJ-3200 Turbo 
Jet Motoru entegre edilen SOM Seyir 
Füzesi’nin ilk atışı gerçekleştirilecek. 
KARAPINAR GES tam kapasite devreye 
geçecek. BORKARBÜR üretim tesisleri 
faaliyete geçecek. Milli seyir füzesi SOM 
milli motorla ilk vuracak. Milli Elektrikli 
Tren raylarda olacak. Milli uydu İMECE 
uzaya fırlatılacak. DAG teleskopu devr-

eye alınacak. 
Türksat 6A 
uydusu uzaya 
gönderilecek. 
%100 ye-
rli TÜMOSAN 
PUSAT seri 
üretime 
geçecek. Milli 
Muharip Uçağın 
parça üretimi 
tamamlanacak. 
TUSAŞ ses 
altı rüzgar 
tüneli devreye girecek. TS1400 Turboşaft 
motoru ilk uçuşunu gerçekleştirecek. 
İHA-SİHA ve İKA’lar çeşitlenecek. TCG 
Piri Reis DKK teslim edilecek. Hızır Reis 
denizaltısı havuza çekilecek. STM500 
denizaltının inşasına başlanacak. 
      T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın yaptığı açıklamalara 
göre bu önemli ve sevindirici gelişmeler 
yaşanacak. 
      Türkiye’nin teknoloji alanında 
büyük bir atılım içinde olduğunu görüy-
oruz. Şu an da ülkemizde pahalılık var, 
vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Fakat teknolo-
jiye büyük yatırım yapan Türkiye elbet bu 
sıkıntıları da aşacaktır.   Sevgi, saygı ve 
muhabbetle kalınız.

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1613036

GIDA ÜRÜNLERİ, TEMİZLİK MALZEMESİ, DÜŞÜK ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEK 
SATIN ALINACAKTIR

KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ KAPLICA, KAMPİNG, PLAJ, RESTAURANT VE BÜFE 
TESİSLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN 2022 YILI MUHTELİF GIDA, 
ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ, TEMİZLİK MALZEMESİ, DÜŞÜK ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ 
İÇECEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    : 2022/434824
1-İdarenin
a) Adresi        : Ulucamii Atatürk bulvarı 95 48800 KÖYCEĞİZ/
MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası   : 02522624005 - 2522624844
c) Elektronik Posta Adresi   : isletme@koycegiz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) 
          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   : Tesislerimizde kullanılmak üzere 5 kısım     
                 halinde; 4 kalem alkollü içecek, 9 kalem alkolsüz  
                 içecek, 94 kalem muhtelif gıda, 4 kalem et-tavuk 
            grubu ve 50 kalem temizlik malzemesi olmak 
            üzere toplam 161 kalem mal alımı yapılacaktır.
          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı   
          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri       : Alınacak içecek ürünleri aşağıda belirtilen    
               adreslere ücretsiz olarak teslim edilecektir. 
          Teslim edilen mallarla alakalı herhangi bir 
          nakliye ücreti talep edilmeyecektir. Köyceğiz    
          Belediyesi Delta İşletmesi (Atatürk 
          Kordonu/ Merkez) Köyceğiz Belediyesi Kulak    
               Mesire Alanı İşletmesi (Atatürk Kordonu/ Merkez)  
           Köyceğiz Belediyesi Sultaniye Kaplıcaları     
                        (Sultaniye Mahallesi) Köyceğiz Belediyesi 
                                                         Ekincik Plajı Tesisi (Ekincik Mahallesi) Alınacak                         
          muhtelif gıda ürünleri soğuk zinciri de dikkate   
              alınarak sipariş sonrası Köyceğiz Belediyesi    
          merkez sınırları içerisinde teslim edilmek 
          üzere en geç 2-3 saat içerisinde hazır olarak 
          teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi     : İçecek ürünleri Köyceğiz belediye başkanlığı 
          nın göndermiş olduğu adreslere ihtiyaç fişleri    
          doğrultusunda parça parça ve fatura ile muhtelif   
          gıda ise sipariş sonrası Köyceğiz belediye merkez  
          sınırları içerisinde en geç 2-3 saat sonra fatura ile  
          teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :   KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULUCAMİ     
        MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:97 
        KÖYCEĞİZ/ MUĞLA
b) Tarihi ve saati   : 27.05.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyan-
namesi. 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. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke 
mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULUCAMİ 
MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:97 KÖYCEĞİZ/ MUĞLA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri 
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (On) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 
Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Vali Orhan Tavlı Eco Trails ile 
Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları 
ve Arkeolojik Alanı çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı 
Köyceğiz’de Ecotrails yürüyüş 
ve bisiklet yolları ile Sultaniye 
Kaplıcaları ve Arkeolojik 
alanındaki çalışmalarla ilgili 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak’tan bilgi aldı.
Güney Ege Kalkınma Ajansının 
destekleriyle hayata geçen 
Köyceğiz – Ortaca- Dalaman 
ilçelerinde ekoturizm odaklı 

uzun mesafe işaretli yürüyüş 
ve bisiklet rotası projesi olan 
Eco Trails projesiyle Köyceğiz-
Ortaca-Dalaman ilçelerinde 
işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları 
oluşturup tanıtımını yapmayı, 
farkındalık yaratarak bölge 
değerlerinin korunması ve eko-
turizm altyapısının desteklenmesi 
amaçlanıyor.
Ecotrails projesi kapsamında 465 
km işaretli yürüyüş rotası, 650 km 
işaretli bisiklet rotası, rehber kitap, 
poster ve broşür, harita, mobil 
uygulama, internet sitesi ile bölge 

değerlerinin ve rotaların tanıtımı 
yapılırken diğer yandan kırsal 
kalkınma amaçlı turizm eğitimi de 
veriliyor.
Yapılacak çalışmalarla gün yüzüne 
kavuşturulması ve kültür mirasına 
kazandırılması hedeflenen Sul-
taniye Kaplıcaları ve arkeolojik 
alanındaki tarihi hamam ve antik 
yapılarla ilgili bilgi alan Vali Orhan 
Tavlı Kaplıcaların Sağlık Turizmine 
kazandırılması için bütüncül proje 
çalışmalarının devam ettiğini, kısa 
sürede sonuçlanacağını ifade etti.
*Adnan Tüfekçi

Havaların güzel 
olmasını değerlendiren 
vatandaşlar Köyceğiz 

ikinci el pazarına akın etti. Çevre 
ilçelerden kordonda bulunan 
stantlara koşam aileler çocukları 
ile birlikte güzel bir gün geçirdil-
er. Kordonda çocuklar oyuncak-
lara akın ederken aileleride bol 
bol yürüyüş yapmanın keyfini 
çıkardılar.
Köyceğiz’de İster al… İster 
Sat… İstersen Sakin Şehir 
Köyceğiz’de… Göl Kenarı… 
Kordonda... Doya Doya Yürüyüş 
Yap…
Köyceğiz Belediyesince 
24.04.2022 Pazar günü  İster 

al… İster Sat… İstersen Sakin 
Şehir Köyceğiz’de… Göl Kenarı… 
Kordonda... Doya Doya Yürüyüş 
Yap…Sloganıyla,  Köyceğiz 
Belediyesi’nin 2. el eşyaları, 
tüketiciyle buluşturduğu “2. El 
pazarı”, 24 Nisan 2022 Pazar 
günü Köyceğiz Atatürk  kordonu 
Kaymakamlık binası önü pazar 
alanında gerçekleşti.
Katılımın yüksek olduğu Köyceğiz  
ikinci el  pazarında; ilçedeki ikinci 
el eşya sahipleri ,satmak istedikleri 
ürünleri, kullanmadıkları giysileri, 
el işi ve süs eşyalarını tüketicilerin 
beğenisine sundu.
Başkan Ceylan;” Belediy-
emizin ikinci eşyaları tüketiciyle 

buluşturduğu 2. El Pazarı adeta 
panayır havasında geçiyor. Et-
kinlikte ikinci el eşya sahipleri ve 
Sivil Toplum Kuruluşları her ayın 
son pazar günü kurulan ve yerli, 
yabancı misafirlerin ilgisini çeken 
pazarda ürünlerini tüketicilerin 
beğenisine sunuyor. Pazar için 
bölgemize gelen vatandaşlar aynı 
zamanda eşsiz güzellikteki Sakin 
Şehir Köyceğiz’imizi görme fırsatı 
buluyor ve Hanımların yaptığı 
yiyecekler, yöresel ürünler ve el 
emeği ile yapılan aksesuarlar, 
ikinci el kitaplar, evde atıl bulunan 
ikinci el eşyalar pazarda ekonomi-
ye değer olarak geri dönüyor”diye 
konuştu. *Adnan Tüfekçi

SAKİN ŞEHİR KÖYCEĞİZ’DE İKİNCİ EL PAZARA YOĞUN İLGİ

MUĞLA VALİSİ SULTANİYE VE KAUNOS’TA 
ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI
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1963’ten Günümüze Ata 
Tohumlarından Üretilen 50 Bin 
Fide Toprakla Buluştu…
Uzun yıllardır terkedilen Ata 
tohumlarımızdan yapılan üretimi 
yeniden farkındalık yaratmak 
amacıyla yapılan çalışmalarla 
Kentlerde ve okullarda dağıtılan 
50 bin adet fide; bahçe ve balkon-
larda toprakla buluştu. 
13 İlçede başlatılan ata 
tohumlarından çoğaltılan do-
mates, biber ve patlıcan fideler-
inin dağıtımı ilk defa Menteşe 
İlçesi Sınırsızlık Meydanında 
başladı. İlkokul öğrencilerine ve 
vatandaşlara yapılan dağıtıma 
Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Muğla 
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış 
Saylak katıldı.  
İş sezonu nedeniyle bize gelemey-
en emekçi kadınlarımıza fidelerini 
biz ayaklarına götürdük.
Dağıtımın ardından İl Müdürü 
Barış Saylak, Billur Gözlük 
Fabrikasında çalışan işçi kadınları 
ziyaret etti. Ata tohumlarından 
üretilen fideleri işçilere dağıtan 
Saylak “İş nedeniyle bize gel-
emeyen emekçi kadınlarımıza 
fidelerini biz ayağına götürdük.” 
dedi.
122 bin çeşit tohum gen 

bankalarında muhafaza ediliyor. 
Menteşe İlçesi Gazi Anadolu Lis-
esinde öğrencilere yönelik yapılan 
dağıtıma ise İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ferman Akbulut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü 
de katıldı. İl Müdürü Barış Say-
lak öğrencilere ata tohumlarının 
önemini ve ülkemizdeki tohum 
gen bankalarını anlattı. “1963 
yılından beri Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü ve Ankara 
Gen Bankasında soğuk hava 
depolarında korunarak gelecek 
nesillere taşınması için sağlanan 
ata tohumlarından üretilen fideleri 
sizlerle buluşturuyoruz. 122 bin 

çeşit tohum gen bankalarından 
gelecek nesiller için muhafaza 
ediliyor, büyük bir ekip tarafından 
ARGE çalışmaları ile geliştirilerek 
ıslah ediliyor. Bu tohumları 
korumak ve gelecek nesillere 
miras olarak bırakmak hepimizin 
sorumluluğudur. Bu fidelerden elde 
edeceğiniz tohumları çoğaltmak, 
gelecek nesillere taşınmak, korun-
mak hepimizin görevidir.” dedi. İl 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
bahçede öğrencilerle birlikte dikim 
yapıldı. Ardından Cumhuriyet 
Ortaokulunda ve Orhaniye Mahal-
lesinde mahalle sakinlerine fide 
dağıtımı yapıldı. 

50 Bin Fide Toprakla Buluştu…

Eğitim - İş Sendikası Köyceğiz Temsilciliği İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl 
Karabağ’ı ziyaret etti. Eğitim konularının ağırlıklı olarak konuşulduğu ziyarette 
sendika temsilcileri bu nezih kabulü için Fazıl Karabağ’a teşekkür etti.

FAZIL KARABAĞ’A 
ZİYARET

EĞİTİM - İŞ 
SENDİKASI’NDAN 

Köyceğizli iş insanı Salih Birinci pandemi ned-
eniyle ara verdiğigeleneksel iftar yemeğini bu yıl 
gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Ulucami Mahal-
lesindeki evinin önünde verdiği iftar programına 
Mehmet Acar, Tuğrul Arslan hocalarımız ilahi ve 
dualar ile eşlik ederken, hayırsever iş insanı Salih 
Birinci’nin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Birinci, iftara gelenleri tek tek karşılayıp ve 
uğurlarken Allah razı olsun diyerek teşekkür etti.

KÖYCEĞİZLİ İŞ İNSANI 
SALİH BİRİNCİ İFTAR VERDİ
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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.

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

Ülkemizde yeni keşfedilen



Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 

“Vatandaşlarımızın huzurlu, 
mutlu ve sevdikleriyle doya 
doya kucaklaşması için 
büyükşehir belediyesi olarak 
üzerimize düşen her şeyi 
yapıyoruz. Ekiplerimiz her za-
man olduğu gibi Bayram’da da 
vatandaşlarımızın hizmetinde. 
Şimdiden herkesin Ramazan 
Bayramını kutlar, herkesin 
sevdikleriyle daha nice bay-
ramlar kutlamasını temenni 
ederim.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
bayram süresince oluşabilecek 
aksaklıklara karşı tüm ekipleriyle 
teyakkuz haline geçti. Bayramda 
7/24 görev yapacak başlıca 
birimler;
Ulaşım Ücretsiz
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde bulunan resmi plakalı 
(siyah plaka) ve  MUTTAŞ 
toplu taşıma araçları Ramazan 
Bayramı süresince toplu taşıma 
hizmetlerini ücretsiz sunacak. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
toplu taşıma araçlarımızın sefer 
saatleri ile ilgili detaylı bilgiye; 
“www.mugla.bel.tr”  linkinden 
ulaşılabilecektir.
Evde Bakım, hizmeti devam 
edecek
Evden çıkamayan yatağa bağımlı 
ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 
yaklaşan Ramazan Bayramı 
öncesinde saç ve sakal tıraşlarını 
yapan Muğla Büyükşehir Belediye 
ekipleri, bayramda vatandaşların 
talep etmeleri halinde her türlü 
pansuman, enjeksiyon, ilaçların 
temini gibi birçok sağlık ihtiyacı 
Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları 
tarafından karşılayacak. 
Nakil Ambulanslar, hazırda 

bekleyecek
Vatandaşların 
bayram süresi bo-
yunca hastaneye 
gitmesi gereken 
acil hastalar 
evlerinden alınıp 
muayenesi 
yapıldıktan sonra 
tekrar evlerine 
bırakılacak.
Çağrı Merkezi, 
hizmet vermeye 
devam edecek
Herhangi bir 
aksaklık ve 
vatandaşların 
taleplerini hızlıca 
yerine getirme-
kte köprü görevi 
gören 444 4801 
çağrı merkezi 
ekipleri de bayram 
tatilinde 24 saat 
boyunca hizmet 
vermeye devam 
edecek. 
Mezarlıklar, Bay-
rama Hazır
Bayram öncesi il 
genelinde toplam 
11 milyon 478 
bin metrekarelik 
alanda bulunan 
1425 mezarlıkta 
temizlik, bakım, 
onarım ve ilaçla-
ma çalışmalarını 
tamamladı. 
MUSKİ,  
hazırlıklarını tamamladı
MUSKİ Genel Müdürlüğü ekip-
leri, bayram olası içme suyu hat 
arızaları nedeniyle oluşabilecek su 
kesintilerinin önüne geçmek için 
hazırlıklarını tamamladı. 
İtfaiye,  24 saat boyunca teyak-
kuzda olacak. 
İtfaiye olaylara karşı her zaman 

olduğu gibi bayramda da hazır 
itfaiye ekipleri 24 saat boyunca 
teyakkuzda olacak. 
Zabıta, denetimlerini artıyor
Toplum sağlığı ve huzuru için 
çalışmalarını sürdüren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta eki-
pleri, bayramda da çalışmalarını 
sürdürecekler.  

Başkan Gürün, 
“Bayramınız kutlu olsun. 
Bayram’da Tüm Ekiplerimiz Görev Başında”


