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ELEMAN  ARANIYOR
Zeytinalanı’nda yeni açılacak olan Akaryakıt 

İstasyonumuzda çalıştırılmak üzere 
BAY-BAYAN Pompacı 

ve Market de çalışacak elemanlar aranıyor..
EROL EROĞLU

Müracaat Tel :  0543 212 5000

Değişim ve 
Gelişim İçin 
Geliyoruz!..
       2’DE

MUHAMMET 
KARACA

Köyceğiz’de 178 kişi öldü
Köyceğiz Nüfus Müdürlüğünde Vatandaş mem-
nuniyetini yükselten yenilikler sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 
“Konsept Nüfus Müdürlüğü” Projesi ile kısalan 
hizmet süresi sayesinde vatandaşların memnuni-
yetinin arttığını belirtti.
KÖYCEĞİZ’DE 2021 YILINDA EVLENME, 
BOŞANMA, DOĞUM VE ÖLÜMLERDE ARTIŞ 
OLDU. Haberin devamı 3’de

CHP'li Girgin: Menteşe, Köyceğiz 
ve Ula'da vatandaşın evine, 

arazisine el konuluyor
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yaptığı 
açıklamada Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Ula 
ilçelerinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 
vatandaşın mülkiyet hakkını kısıtlayan uygulamar 
yaşandığını söyledi. Girgin, "Vatandaşın evine, arazi-
sine el konulması tapuya güven ilkesini zedelemiştir” 
dedi.   Devamı 10’da

KÖYCEĞİZ’E 29 YIL 
SONRA KAR YAĞDI

Köyceğiz’in şehir merkezi 29 yıl aranın ardından 
beyaza büründü. İlçe merkezine yağan kar, 
vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, 
Köyceğiz’in kırsal mahallelerinde ve yüksek kes-
imlerinde olduğu gibi şehir merkezinde de etkili 
oldu. Gece 04.00 saatlerinde başlayan kar yağışı 

ilçe merkezini beyaza bürüdü. 29 yıl sonra yağan 
karı gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşayıp 
daha sonra yağan karın keyfini çıkardılar. Bu tar-
ihi anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep 
telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirdiler. 
Kimi vatandaşlar da kar topu oynayıp kardan 
adam yaparak çocukları ile eğlendiler.   10’da

İlçemize bağlı Döğüşbelen 
ve Beyobası Mahallesinde iki 
evde çıkan yangın maddi hasar  
neden oldu. Yangına ilk müda-
haleyi yapan Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Amirliği 
yangını büyümeden söndürdü. 
Döğüşbelen Mahallesindeki bir 
evde gece saatlerinde çıkan 
yangında ev içindeki eşyalarda 
büyük oranda hasar oluştu. 
Ev sahiplerinin Muğla 112 Acil 
Çağrı Merkezine bilgi verilmes-
inin ardından Köyceğiz İtfaiye 
ekipleri yangına müdahale etti. 
Tek katlı binada çıkan yangın 
kontrol altına alınırken soğutma 
çalışması yapıldı. Köyceğiz 
Jandarması yangının elektrik 

battaniyeden çıktığını, yangında 
evde yaşayan vatandaşlarda 
bir zarar oluşmadığı belirtti. 
Ayrıca Beyobası mahallesindede 
çarşamba günü gece yarısı bir 
evin ikinci katında bacadan çıkan 
kıvılcımlar yangına sebep oldu. 
İtfaiyenin çalışmalarısonucunda 
ev tamamen yanmaktan 
kurtarıldı. Evin sadece bir 
odasının yandığı bildirildi.
Köyceğiz İlçe Jandarması, 
havaların çok soğuduğu bugün-
lerde vatandaşlarımızın evlerinde 
ısınmak için kullandıkları araçları 
daha dikkatli kullanmaları ve 
baca temizliklerinin yapılması 
konusunda uyardı. 

 Vatandaşı Elektrik çarptı
    Bu ay elektrik faturalarını gören vatandaşlar 
şok yaşadı. Elektrik faturalarının geçen aya 
göre iki-üç kat yükseldiği görüldü. Elektrik 
faturaları evler kadar, işyerlerini de zorladı. 
İlçemiz esnafları ve vatandaşlar elektrik 
faturalarına tepki gösterdi. Pandemiden 
dolayı kazançlarının düştüğünü belirten 
esnaflar, elekrik faturalarının ödemekte zorluk 
yaşayacaklarını belirttiler. Devletin bu duruma 
acilen çözüm bulmasını beklediklerini belirttiler.

EV YANGINLARINA 
DİKKAT ÇEKİLDİ..

İlçemiz merkezinde bulunan  Hacıbey Camii’ 
onarıma alındı. 1957 yılında yapılan Hacıbey 
Camii’nde, restore ve bakım çalışmaları 
başladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü  tarafından 
başlatılan restore çalışmaları hayırseverlerin 
yardımları ile devam ediyor. Cami dışına 
kurulan iskele ile dış yüzeyde çalışmalar 
başlarken, cami içerisinde de tadilat ve bakım 
çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Caminin 
bakıma alınmasına sevinen cemaat ise 
hayırsever vatandaşların yardımını bekliyor.
Ulucami Mahallesi’nde Atatürk Kordonu’nun 
Kuzeyinde bulunan Cami, yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak yeri olarak ziyaretçiler-
ini karşılıyor. Edinilen bilgiye göre restore 
çalışmalarının Ramazan Ayına yetiştirileceği 
ifade edildi.

HACIBEY 
CAMİİ 
RESTORE 
EDİLİYOR

KÖYCEĞİZ ESNAF VE SANATKARLAR 
ODASI BAŞKAN ADAYI ORHAN DURMAZ 

VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
Dün sizinleydik. Bugün sizinleyiz. Sizlere bir 

dönem daha hizmet vermek için adayız. 

Hep birlikte güzel günlere
Devamı son sayafada
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Değişim ve Gelişim İçin Geliyoruz!..

2 Şubat 2022 Çarşamba 
günü yapılacak olan 

Köyceğiz 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
seçimine, esnafların derdine 
derman olmak için ben ve 

ekibimle adayız..

Muhammet 
KARACA

AK Parti Muğla Mil-
letvekili Mehmet 

Yavuz Demir, geçtiğimiz 
Salı günü Köyceğiz Bel-
ediyesini ve Ak Parti İlçe 
binasını ziyaret etti.
    Muğla Milletvekili 
Mehmet Yavuz Demir, 
Köyceğiz Belediyes-
ince yapılmakta olan 
yatırımları yerinde 
görmek ve çalışmalar 
hakkında bilgi almak 
için Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan’ı 
ziyaret etti. Başkan 
Ceylan tarafından kapıda 
karşılanan Demir’e 
belediye çalışmaları 
hakkında bilgi verip 
taleplerde bulundu. Daha 
sonra Köyceğiz ilçe 
teşkilatı ile bir toplantı 
yapan Demir parti 
çalışmaları hakkında İlçe 
Başkanı Mehmet İlhan ile 
görüştü. Görüşmelerde 
Muğla Milletvekiline 
Muğla Ak Parti Gençlik 
Kolları Başkanı Burak 
Kaplan, İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Gülçin Köseoğlu 

Milletvekili Demir, “Sadece seçim dönemi değil, her an sahadayız”

ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çetin-
kaya eşlik etti.
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz 
Demir, “Mahalle başkanlarımızın isteğiyle 
yağmurlu ve karlı bir günde teşkilatımızla 

buluştuk. Köyceğiz çok yüksek bir heyecanla 
şimdiden 2023’e hazır.
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü 
liderliğinde yeni destanlar yazmak için 

ilk günkü heyecanımızı daha yukarılara 
taşıyoruz. Teşkilatımıza, tüm yönetim ku-
rulu üyelerimize ve teşkilat başkanlarımıza 
katılımları nedeniyle çok teşekkür ediyorum” 
dedi.    **Adnan Tüfekçi

KAYIP İLANI : Kullanmakta 
olduğum adıma kayıtlı aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımı kaybet-
tim hükümsüzdür.
P.S.FİŞİ TO-021751-021800 
SERİ NOLU 1 CİLT
YUSUF KARAHAN
Köyceğiz VD: 12905802276

KAYIP İLANI : Kullanmakta 
olduğum adıma kayıtlı aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımı kay-
bettim hükümsüzdür.
FATURA SERİ A- 13151-13250  
2 CİLT
MUSTAFA AVNİ ERKAN
Köyceğiz VD: 38206982356

KAYIP İLANI : Kullanmakta 
olduğum adıma kayıtlı aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımı kay-
bettim hükümsüzdür.
FATURA ACR- 270751-270800  
1 CİLT
KEMAL KANAT
Köyceğiz VD: 52333487904

KAYIP İLANI : Kullanmakta 
olduğum adıma kayıtlı aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımı 
kaybettim hükümsüzdür.
TAŞIMA İRSALİYESİ SERİ A- 
201-250  1 CİLT
METİN BULUT
Köyceğiz VD: 1900074768
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Köyceğiz Hamit köy Mahallesinde yaşayan engelli vatandaşa 
bisiklet hediye edildi.

Köyceğiz Hamit köy Mahallesinde yaşayan engelli Ali 
Korkmaz’a Köyceğiz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı 
Mütevelli Heyeti tarafından bisiklet hediye edildi. Korkmaz’a 
bisikleti Köyceğiz Mütevelli Heyeti adına Hamit köy muhtarı 
Ramazan Çelik’e teslim etti. Bisikleti teslim alan Ali Korkmaz’ın 
mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Muhtar Ramazan Çelik, 
“Mahallemiz halkından değerli kardeşimiz Ali Korkmaz’ın isteği 
olan (kırmızı renkli olmasını istiyordu) bisiklet, uzun uğraş 
sonucu bir bisikletçide bulundu. Her yere çok sevdiği bisiklet ile 
giden ve bisikletine gözü gibi baktığı için yeni bir bisiklet alarak 
onu sevindiren Kaymakamımıza, mütevelli heyetine ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” dedi. **Adnan Tüfekçi

ALİ 
ŞİMDİ ÇOK MUTLU

Köyceğiz Nüfus Müdürlüğünde Vatandaş 
memnuniyetini yükselten yenilikler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 
“Konsept Nüfus Müdürlüğü” Projesi ile kısalan 
hizmet süresi sayesinde vatandaşların mem-
nuniyetinin arttığını belirtti.
Köyceğiz İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü 
Ali İLİK; Konuyla ilgili yapılan açıklamada : 
Hayata geçirilen ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ 
Projesi ile nüfus müdürlüklerinin fiziki ve 
teknik kapasitesinin arttırılmasına yönelik 
çalışmalarımız tamamlandı. Sağlanan teknoloji 
desteği ile birlikte hizmet sürelerimiz kısaldı, 
yoğunluk azaldı. Hayatımızın her anında önemli 
rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları 
yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni 
konseptine kavuştu. Daha ilerici, daha çağdaş, 
sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin 

ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında 
sunulan Vatandaş Odaklı Hizmet anlayışı ile 
geleneksel bürokrasi anlayışı çok gerilerde kaldı. 
2022 yılında yeni konseptimizle hizmet ver-
meye devam ediyoruz” diyen İLİK, 2021 yılında; 
Köyceğiz Nüfus oranlarından şu bilgileri vedi:
    2020    2021
Doğum  356  377
Ölüm   150  178
Evlenme  248  282
Boşanma  83   108
Kimlik Kartı 3706  4158
İkamet Baş. 2437  2265
Sürücü Belgesi 1447 2411
Pasaport  210  559
Yukarıdaki raklamlara göre; 2021 yılında doğum, 
ölüm, evlenme ve boşanma oranlarında yük-
selmelerin olduğu görülmektedir.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Nüfus Müdürlüğü Yenilendi..

Yol vermeme kavgasında çıkan cinayette bir kişi tutuklandı
Muğla’nın Milas ilçesinde 4 
gün önce iki köy arasındaki 
karayolunda yol verme 
kavgasında çıkan kav-
gada bir kişi öldürülmüştü. 
A.Y.’nin öldüğü olayla ilgili 
gözaltına alınan 5 kişiden 
A.G. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi, diğer şüpheliler 
adli kontrol ile serbest 
bırakıldı.
Milas İlçesi Dibekdere 
Mahallesinde 21.01.2022 
günü saat 01.00 sıralarında 
iki grubun trafikte yol verme 
konusunda tartıştıkları, 
çıkan arbede sonrası A.Y. 
isimli şahsın yaralandığı 
ve hastanede hayatını 
kaybettiği bilgisi alınmıştır.
Olaya Milas ve Bodrum İlçe 
J.K.lığı JASAT Timleri ile Milas İlçe J.K.lığı ekipleri müdahale ederek yapılan araştırma sonucu, A.G. 
isimli şahsın maktulü göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan 
incelemede suç aleti bıçak arazide bulunarak muhafaza altına alınmıştır.
Şüpheliler A.G., G.G., E.Ç. ve B.B.  isimli şahıslar ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmış, 
tamamlanan işlemlerin ardından 22.01.2022 günü çıkarıldıkları adli makamlarca A.G. isimli şahıs 
tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.

Muğla’da 1075 Yasaklı Irk Kayıt Altında
Muğla’da yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 1075 köpeğin 
kimliklendirme işlemi tamamlandı.
Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan pitbull terrier, dogo 
argentino, fila brasilerio, tosa, American staffordshire terrier ve 
American bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılması ve il ve ilçe tarım 
müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için belirlenen 
süre 14 Ocak’ta 
sona erdi.
İl Tarım ve Or-
man Müdürü 
Barış Saylak, 
gazetecilere, 
özel kliniklerdeki 
veteriner hek-
imler tarafından 
kısırlaştırarak 
mikroçip 
yerleştirilen 
1075 köpeğin 
dijital kayıtlarının 
yapıldığını söyl-
edi.
Bu köpeklerin 
kayıt belge-
siz, ağızlıksız 
ve tasmasız 
dolaştırılamayacağını, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk 
oyun alanları ve parklarına sokulamayacağını belirten Say-
lak, “Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan ve 
kısırlaştırmayan hayvan sahiplerine 14 bin 982 lira ceza uygula-
narak köpeklerine el konulacak. Sokağa terk etmeleri halinde ise 
köpek sahiplerine 40 bin 860 lira ceza verilecek.” dedi.
Saylak, sorumluluğu altındaki hayvanın başkaları için tehlike 
arz etmesi durumunda, sahiplerine 6 aya kadar hapis cezası 
uygulanabileceğini dile getirdi.
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MOR CEPKEN
ERTUĞRUL BAYLAN

     Yörük Kadını iyice deneyim kazanınca 
Kezbence olur. Oymağın bilge kişisi akıl 
danışılanıdır artık. Göçebe Yörüklüğünün 
kadınlarına tanıdığı yüce bir haktır, erkekler-
in ise korkulu rüyasıdır. ‘’Mor Cepken’’. 
Karacaoğlan türkülerinde geçer. Günümüzde 
Ege, Muğla, Antalya ve Toros Yörüklüğünde 
yaşlı kadınlar tarafından hala Yörük kızlarının çeyiz 
bohçasına önce ‘’Mor Cepken’’  konur.
     Kenarları sarı simgelerle işlenmiş, yelek biçiminde, mor renkli bir 
giysidir. Yörük kızları sevdikleriyle evlenirlerdi. Başlık parası gibi saçma 
alışkanlıkları yoktu. ‘’Mor Cepken’’ evlilikte yeri, zamanı geldiğinde, darda 
kalan Yörük kadınının erkeğine karşı kullandığı bir boşanma özgürlüğü 
simgesidir.

     Mor 
renk 
ihan-
ete 

uğramış, aldatılmış, aşkın rengidir, utanmanın kaldığı dönemlerde.’’ Mor 
Çatı’’ adı oradan gelir. Bizler Mor Cepken’i anlayabilseydik, yeterince 
anlatıp tanıtabilseydik 8 Mart Dünya Kadınlar günü’nü’’ Mor Cepken Günü’’ 
olarak kutlardık.
     Evli Yörük kadını, ihanete uğrayınca ya da kocası tarafından aşağılanıp 
dövülünce, bir şekilde Mor Cepken’i giyip herkesin görebileceği bir yere 
otururdu. ‘’Ben bu herifi boşadım’’ demektir. O zaman akan sular durur, 
herkes işini gücünü bırakır. Kezbence,  masal anaları ile doğum ebeleri  
‘’Mor Cepken’’ çevresini alır, ona sahip çıkarlar. Kocası ise evden dışarı 
çıkamaz, kahveye gidemez, kimsenin yüzüne bakamaz. Büyük ödün 
verir, gönlünü alıp Mor Cepken’i çıkartamazsa ömrünün sonuna kadar dul 
kalacaktır. Kimse ona dul-şaşı kızını bile vermez. Körocak olarak kalır. 
     Göçebe Yörüklüğünün kadınına tanıdığı hakka, özgürlüğe bakın siz! 
1800 yılların sonlarında Aydın dağlarına çıkarak kadın hakları için savaşan 
‘’Gizemli Kadın Efe’’ bunlardan biridir. Ege yöresinin unutulmaz eridir.
     Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Buralarda efelik kadın 
erkek işi değil, yürek işidir. Kybele, Artemis, Tahtacı Yörüklerinden bu 
yana kadın baş tacı idi bu topraklarda. Gelin görün ki; gün geçmiyor 
kadına şiddet, kadın cinayetleri, Devlet kurumlarda görevlilere saldırı, 
Doktoru darp et hemşireyi öldür insanlıktan nasibini almamış yaratıklar, 
hangi kültürün kırıntıları dır bunlar? Türk kültüründe kadına el kalkmaz, 
düşman dahi olsa korumacı yaklaşım sergilenirdi.  Dayatılmak istenilen 
Bedevi, Taliban kültürüyle karanlığa gidişi alkışlamayın artık. Hepimizin 
Mor Cepken giyip utanmayı arlanmayı, vebali acilen hatırlamamız gerek. 
Siyasi çıkar uğruna kandırılmaya müsait cehaleti rövanşta görür popüler 
yaparsan, kendini her şeyin üstünde görür, toplumsal çöküşün sorumlusu 
olduğunun farkında bile olmaz. Külhanbeylik derebeylik değil, vicdan, 
merhamet sahibi insan olmayı esas almaktır marifet. Cehalet çarığını sarık 
yapmak insanlığın sonunu hazırlamaktır.
     Bilin, görün, duyun, hissedin bitişi desteklemek, çocuklarınıza 
torunlarınıza ihanettir. Bir parmak bala değil ülkenin sorunlarına eğil. 
Kurtuluş Atatürk’ün çizdiği yolda, vermeyin ihanete meyil. 
Kaynak Sandıras’ın çiçekleri kitabı

Dalyan İz Tuzu 
Plajı’nda tarihi bir 

gün yaşandı. Akşamdan 
yağmaya başlayan kar 
sabah saatlerinde İz 
Tuzu sahilini bembeyaz 
bir örtüyle kaplamıştı. 
Öğleye doğru kar erimeye 
başladı. Öğleden sonra 
güneş yüzünü gösterince 
sahildeki karlar tama-
men eridi. Vatandaşlar bu 
tarihi anı kaçırmadı,  İz 
Tuzu sahilinde 4 mevsimi 
yaşama şansı elde ettiler, 
ender yaşanan tarihi anları 
fotoğraflarla kayıt altına 
aldılar. 30 yılda bir rastla-
nan bu tarihi anı kaçırmak 
istemeyen Öğretmen İsa 

Dünyaca ünlü İz Tuzu 
Sahilinde 4 mevsim 
yaşandı

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum 
adıma kayıtlı aşağıda belirtilen resmi 
evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.
P.S.FİŞİ GC-394701-394800 2 CİLT
FATURA CB-889801-889850 1 CİLT
PSF.FİŞİ IC-816301-816350 1 CİLT
PSF  JA-204201-204300 2 CİLT
PSF  YC-924351-924400 1 CİLT
FATURA GO-617051-617100 1 CİLT
GİDER PU. D-495351-495400 1 CİLT
PSF.  ZK-164901-165000 2 CİLT
PSF  AK-553151-553250 2 CİLT
PSF  CB-051201-051300 2 CİLT
FATURA LV-961551-961600 1 CİLT
FATURA NI-869501-869600 2 CİLT

ADLAN KABASARI
Köyceğiz VD: 59527244626

Taşdemir’de yarıyıl tatilini fırsat bilerek Radar tepesinde 
kardan adam yaptı, sahil manzaralı kartpostallık resim-
ler çektirdi. İz Tuzu plajı Caretta caretta kaplumbağaları 
ile ünlü doğa harikasıdır. Her yıl binlerce ziyaretçisini 
ağırlamaktadır. Osman Acar * Adnan Tüfekçi
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Uğur Mumcu 
Köyceğiz’de 
Anıldı
24 Ocak 1993’te bombalı suikast ile 
katledilen gazeteci Uğur Mumcu, 
Köyceğiz’de anıldı.

24 Ocak 1993 Pazar günü, otomobiline 
yerleştirilen bombayla katledilen Uğur 

Mumcu, Adalet ve Demokrasi Haftası 
kapsamında Köyceğiz CHP Binasında 
anıldı. Parti binasında gerçekleştirilen 
törene CHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, 
Gençlik ve Kadın Kolları, Yönetim Kurulu 
üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Anma programında  “Adalet istiyoruz, 
Demokrasi istiyoruz. Ancak, bu iki te-
mel masum ve insanlık hakkına bir 
türlü erişemiyoruz. Demokrasiyi, adaleti, 
özgürlüğü, bu uğurda can vermiş olan 
aydınları anarak arıyoruz. Ülkemizin bugün-

lere kendiliğinden gelmediğini, 
İktidarların kötüye kullanılarak, 
temel hak ve özgürlükler 
sınırlanarak ve kısıtlanarak, 
Demokrasi, çoğunluk 
baskısı ile yozlaştırılarak, 
Din istismar edilerek, Eğitim 
gericileştirilerek, bütün bunlar 
yetmiyormuş gibi, Demokrat, 
laik, Atatürkçü, kamuoyu lideri 
aydınlar, gazeteciler, yazarlar, 
öğretim üyeleri, teker teker 
katledildiklerini kaydedildiği 
basın açıklaması şu şekilde 
devam etti; “Ocak ayı ülkemiz 
için, aydınlanma ve daha çok 
demokrasi yolunda yitirdikler-
imiz, geride kalan ve mücadel-
eye devam eden için karanlık, 
kasvetli ve acılarla dolu bir ay 
olarak hafızamıza kazınmıştır. Kapalı kapılar 
ardında yürütülen karanlık ilişkilerden 
beslenenler, tarih boyunca aydınlardan, 
aydınlatanlardan hep korkmuştur. Uğur 
Mumcu ve diğer yitirdiğimiz tüm aydınlar, 
onurla, dimdik, hiçbir ödün vermeden 
yaşamları boyunca, kimsenin önünde 
eğilmemişlerdir. Uğur Mumcu, Gazet-

edeki köşesinde daha çok demokrasi için, 
demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak 
çabasıyla, aldığı tüm tehditlere rağmen 
yılmadan, korkmadan yazmaya devam etti. 
Atatürk’ün ilkelerinin yılmaz bir savunucusu 
olarak, yaşamı boyunca mücadele etti. Tıpkı 
aynı yolda yitirdiğimiz tüm aydınlarımız gibi. 
Faili meçhul siyasi cinayetlerle yaşamdan 

kopartılmış, Demokrasi yolunda yitirdiğimiz 
tüm aydınlarımızı unutmamak, unutturmam-
ak, toplumsal belleğimizi diri tutmak için, 
hafızalardan silinmesine engel olmalıyız” 
dedi. Uğur Mumcu’nun hayatını konu alan 
slayt gösterisi ilgi ile izlendi.
**Adnan Tüfekçi

AHLAT SELÇUK-
LU MEZARLIĞI, 
SOLHAN YÜZEN 
ADALAR, 33 ER 
ŞEHİTLER ANITI 
ZİYARETİ
Akdamar Adası ziyaretini 

tamamladıktan sonra akşam 
Van Gölü kıyısında bulunan 
Bitlis Tatvan’da konakladık. 
Sabah Ahlat Selçuklu Mezarlığı 
ziyareti için yola çıktık. Şimdiye 
kadar görmediğim büyük bir 
tarihi mezarlıkla karşılaştık. 
Mezarlık İslam dünyasının 
en büyük mezarlıklarından 
birisiymiş.  Selçuklu Mezarlığı’nda 
XII. Yüzyıl ile XVI. Yüzyıllar 
arasında Ahlatşahlar, Eyyubiler, 
İlhanlı ve Osmanlı Dönemine 
ait, çeşitli tiplerde 8169 mezar 
taşı bulunmaktaymış. Tarihin 
önemli kaynakları arasında yer 
alan mezar taşları ait oldukları 
toplumların inançlarını, sanat 
anlayışlarını, sosyal ve kültürel 
yapılarını yansıtırlar. Mezar taşları 
Türklerin yerleşme ve yayılma 
alanlarını göstermesi açısından 
da büyük önem taşımaktadır. 
Mezar taşları Orta Asya ile An-
adolu arasındaki köprüyü gös-
teren önemli belgelerdir. Türkler, 
Anadolu’ya geldikten sonra Orta 
Asya’daki bu mezar kültürünü 
İslami dönemde de devam 
ettirmişler ve İslami unsurları 
da ekleyerek yeni bir sentez 
oluşturmuşlar. Ahlat’taki Selçuklu 
mezar taşları ile Orhun Abideler-
inin benzerliği Orta Asya Türk 
kültürünün Ahlat’ta devam ettiğini 
ve bu kültürün burada kalmayıp 

Ahlat’tan Anadolu’ya yayıldığını göstermekte-
dir. Ahlat’taki 900 senelik bu abideler, Anadolu 
ile Orta Asya arasındaki bağı açıkça ortaya 
koymaktadır.
Mezar taşları, iktisadi hayatın geliştiği dönem-
lerde abidevi ölçülerde ve daha tezyinatlı 
olarak yapılmıştır. İktisadi hayatın ve siyasi 
istikrarın bozulduğu dönemlerde, ölçülerde 
küçülme ve tezyinatta basitleşme ortaya 
çıkmıştır. Mezarlıkta dualarımızı ettikten sonra 
mezarlık yakınında bulunan Emir Bayındır 
Camii ve Emir Bayındır Kümbetine geçtik. 
Kaynak: ahlat.gov.tr
     Daha sonra Yüzen Adaları görmek için yola 
çıktık. Bingöl Solhan ilçesine bağlı Hazarşah 
köyü Aksakal göl mezrasında buluna Yüzen 
Ada, o yörede yaşayan halk tarafından 
keşfedilmiş. Bingöl-Solhan karayolundan  4.5 
km uzaklıktadır. Yüzen Adaların tamamen 
doğal bir oluşum olduğunu öğrendik. Gölün üç 
tarafı dağlar ve tepelerle çevrilmiş düz arazi 
üzerinde bulunan krater gölü konumundadır. 
Gölün şimdiki alanı 300 m2’nin üzerindedir. 
Gölün derinliğinin 50 metreden fazla olduğu 
düşünülmektedir. Yaz ve kış aylarında su 
seviyesi aynı kalmaktaymış. Gölün ortasında 
hareket eden üç ada var. Adalar göl içinde 
bağımsızdır. Üstüne binildiği zaman sal gibi 
her tarafa ağır ağır hareket etmektedir. Adanın 
üzerinde 4-5 tane bodur dişbudak ağacı 

mevcuttur. Çevredeki bitkiler gölün mevcut 
suyu ile beslenmektedir. Ada üzerinde bulu-
nan ot kökleri sarılıcı olması nedeniyle toprak 
tamamen bitki kökleri ile kaynamış ve yapışmış 
durumdadır. Çevresi meşe ve yeşil alan ile 
kaplıdır.  
     Oradan Elazığ Harput’a doğru yola 
çıktık. Bingöl-Elazığ kara yolu üzerinde 
bulunan şehitler anıtını ziyaret ettik.  Değişik 
şehirlerde acemi birliklerindeki eğitimlerini 
tamamlayan askerler, usta birliklerine git-
mek üzere Malatya’daki toplanma merkezine 
teslim olmuşlar. Burada hazırlıkların 
tamamlanmasının ardından otobüse bindir-
ilen çoğu acemi 
ve aralarında 
öğretmenlerin 
de bulunduğu 
silahsız askerleri 
taşıyan otobüsler, 
24 Mayıs 1993’te 
Bingöl’e doğru 
yola çıkmış. 
Otobüsler, aynı 
gün saat 18.00 
sıralarında Bingöl-
Elazığ kara yolu 
Bilaloğlu köyü 
mevkisinde pu-
suya düşürülmüş. 

PKK’lı teröristler, otobüsten indirip kırsala 
götürdükleri sivil kıyafetli askerleri, sıraya 
dizerek şehit etmişler. Hain saldırıdan 3 asker 
yaralı kurtulmuş. Şehit 33 asker anısına, 
saldırının yaşandığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 
13. kilometresindeki Anıttepe mevkisinde tem-
sili mezarlardan oluşan anıt yapılmış. Duygu 
dolu bir ziyaret gerçekleştirdik. 33 gencimizin 
hiç acımadan katledilmesinden dolayı büyük 
üzüntü yaşadık . Teröristleri Rabb’im kahretsin. 
Şehitlerimize dualar okuduk. Rabb’im hepsine 
rahmet eylesin. Devam edecek…
 Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.



Yerel Haber  Sayfa628 Ocak 2022

AKDAĞLAR’ dan KIZLARSİVRİSİ’ ne 
TOROSLARIN KALBİ: GÖMBE YAYLASI
 GÖMBEDEN DE KÖMÜR GÖZLÜM GÖMBE’ DEN,
 FİSTAN GİYER ALLISINDAN, PEMBEDEN.
 SÖZLEŞİR, KAVİLLEŞİR DE GELİRMİŞ,
 ÇARŞAMBADAN ve HATTA PERŞEMBEDEN…

Değerli okurlar, yıllardır içimde ukde olarak kalan ve aylardır da gidip 
görüp yazacağımı sizlere muştuladığım Batı Toroslar merkezli 

gezi ve izlenimlerim sonunda gerçekleşti. Ünlü devlet adamı İtalyan 
komutanın “VENİ VİDİ VİCİ “ dediği gibi ben de “ GİTTİM-GÖRDÜM-
YAZDIM!” diyebiliyorum şimdi.

Gidiş-geliş dört yüz km. 200 km. de oradaki turlar olarak Perşembe 
öğleden sonra, Cuma-Cumartesi ve Pazar sabahına kadar süren 
yaklaşık dört günlük ve 600 km. lik Batı Torosların zirveleri konulu bu 
gezi-izlenim-araştırma-röportaj türü uzun soluklu yazım, anlaşılan ancak 
bir dizi halinde anlatılıp işlenilebilecek. Sizi ilgilendiriyorsa buyurun, bizi 
izlemeye devam edin.

06.08 2010 
günü Gömbe’ de 
Köyceğiz METEM’ 
den öğrencimiz 
Serkan TÜRK-
MEN’ in babası 
Arif TÜRKMEN’ 
in kasabanın 
üst yamacında 
konuşlanmış evin-
de uyandığımda 
saat 05.00 
sularıydı ve ortalık 
kör karanlıktı. 
Önce uzun uzun 
ve etkili bir sabah 
ezanı okundu, 
arkasından 
horozlar koro 
halında ötüşmeye 
başladılar. 
Balkona çıktım ve 
Dalyan’ ın yapış 

yapış sıcaklarına inat, Gömbe Yaylası’ nın çelik gibi ayazı ciğerlerime 
işlesin istiyorum. İşliyor da… Şu an Gömbe’ de dünkü hafta sonu pazarı 
ve Panayır curcunasından eser yok. Sanki derin bir sessizliğe gömülmüş 
GÖMME, pardon GÖMBE. Kitap ya da gazetem olmadığı için oyalana-
cak bir şeyim de yoktu. Yapılacak tek şey çıkıp çevreyi gözlemlemekti. 
Arka taraftaki su deposunun ve vericilerin olduğu tepeye tırmandım ve 
sisler altındaki Gömbe Ovasını, arka taraflardaki başı göklere uzanan 
Akdağlar’ ın zirvelerini, Uçarsu’ yu fotoğraflamaya çalıştım. Önceleri 
yoğun bir sis tabakasından dolayı bu pek mümkün olmadı. Çünkü 1200-
1300 rakımlı, yemyeşil meyve bahçeleriyle dolu bu büyük ovayı görmek 
ve fotoğraflamak öyle pek kolay değildi. Dakikalar ilerledikçe çevreyi 
saran sisler yavaş yavaş beyaz bulutlar halinde göğe yükselip zirvelerde 
toplanmaya başlayınca evler, ağaçlar ve tepeler de açığa çıktı. Gözünün 
alabildiği her yer;  elma-armut-vişne-kiraz-ceviz bahçeleri ve sıra sıra 

sipsivri servi ağaçlarıyla bezenmiş. Uzaklarda ve yük-
seklerde Torosların zirvelerinde top top ak bulutların 
gölgeleri düşmüş belirli-belirsiz yamaçlara.
Aylardır kurguladığımız Gömbe yolculuğu, nihayet 5 
Ağustos Perşembe günü sıcak bir havada Dalyan’ 
dan Düldülümüze binip çıkmamızla başladı. En büyük 
korkumuz yola çıkınca asfaltın yüzümüze vurup bir 
alev gibi yüzümüzü dalayacak olan 
sıcaklardı. Şansa bakın ki daha bu 
sabah gökyüzüne dört bir yandan 
bulutlar yükselmiş ve çevrede az da 
olsa bir serinlik oluşmuştu. Yani çoğu 
yerde olduğu gibi yine başımızın 
üzerinde bir bulutla yola çıkmıştık. 
Ne de olsa serde “EREN! lik vardı. 
Gölgeli bir havada başlayan Gömbe 
yolculuğu bir saat sonra Fethiye/
Karaçulha’ da Ramazan KIVRAK’ 
ın obasına uğramamızdan dolayı 
kesintiye uğradı. Obada KIVRAK’ 
ın kendisi olmadığı için emanetimizi 
oğlu Ali’ ye bırakıp birer soğuk 
gazozunu da içerek “YOLCU YOL-
UNDA GEREK!” deyip yolumuza 
devam ettik. ZORLAR’ dı, PINARA’ 
ydı, EŞEN’ di, KINIK’ tı derken bir 
de baktık ki KALKAN’ dayız. Kasabanın içinden 
sola sapan yol, daha sonra sağa dönerek incecik bir 
ip biçiminde kıvrıla kıvrıla, döne dolaşa Torosların 
böğrüne doğru ağmaya başladı. Hem yol alıp hem 
manzara izleyelim, bakalım Kalkan’ ın , Sisam’ ın 
Susam’ ın kuşbakışı görünüşü nasılmış diye sağa-
sola bakayım derken birden kendimizi bembeyaz bir 
pamuk yığınının içinde bulmaz mıyız!?? Aaaa!!, O 
da ne? Allah korusun, kaza falan yapıp bembeyaz 
bir şeylerin içine yuvarlandığımızı sandık. Meğer 
sislerin içine dalmışız. Bu sisler gittikçe yoğunlaştı 
ve birinci vitese kadar düşüp önümüzü görebilmek 
için gözlerimizi dört açmak zorunda kaldık. Neyse 
beş-on dakika kadar sonra Sarıbelen diye bir yere 
gelince ortalık açıldı da sağımızı-solumuzu görebildik. 
Buradaki beş-on dakikalık bir moladan sonra oradaki 
yaylacılara yol sorup tepelere doğru tırmanmaya 
devam ettik İncecik bir asfalt bizi alıp götürüyordu 
bilmediğimiz bir âleme doğru. Bu arada Gömbe’ de 
bizi bekleyenler arayıp nerede olduğumuzu sordular. 
Gelmekte olduğumuzu bildirip hızla yolumuza devam 
ettik, çünkü artık yokuşlar bitmiş yayla düzünde 
yol alıyorduk. Sarıbelen’ den sonra yol kıyısındaki 
levhada Elmalı:88 km. yazıyordu. Gömbe’ye de 40 
km. kadar vardı. Artık geçtiğimiz yollardaki kızılçamlar 
karaçama dönüşüyor, anlıyoruz ki 1000 metrenin 
üzerindeyiz. Biraz sonra da 1080 rakımlı BEZİRGAN 
BELİ’ inden geçiyoruz. Biraz sonra belki de dünyanın 
en güzel orman manzaralarından birine tanık 
oluyoruz. Bu manzara, çevre yamaçlarda sıralanan 
kalem gibi ipincecik ve bir o kadar da sık ve düzgün 
ağaçlardan oluşan sedir ormanlarının manzarasıdır. 
Hem yol alayım hem manzara izleyeyim derken 
bir rüyaya dalıyoruz. Bu rüyadan bizi yanımızdan 
tozumuzu alarak “ vııızzzzttt!!” deyip geçen bir araç 
uyandırıyor. Bakıyoruz ki yolu ortalamışız, haddimizi 
bilip hemen şeridimize çekiliyor ve daha dikkatli 
olmaya çalışıyoruz.
Boru değil bu, Toros Dağları’ nın zirvelerindey-
iz.1200-1300 metre rakımda, çelik gibi dağ havasında 
ve yemyeşil ve bir o kadar da gür çam ormanları içer-
isinde, çelik kanatlar üzerinde bilinmeyen bir âleme 
doğru gönlümüzce yol alıyoruz. Deli eder insanı bu 
atmosfer, bu yol, bu hava, bu hayat. Yaşanmaya 
değmez mi, adrenalininiz yükselmez mi hiç?  Tabi ki 
mutluluktan uçarsınız, biz de öyle yaptık… Dalyan’ 
dan çıktığımızda km.miz 327 idi, şimdi 527 olmuş. 
Birden yolumuzu yemyeşil bir su kütlesi kesiyor ve 
az sonra bunun GÖMBE BARAJI olduğunu anlıyoruz 

ve karşımızda Ak Dağların yamaçlarına yaslanmış 
meyve bahçeleri içerisindeki Gömbe kasabasını 
görüyoruz. Baraj setinin üzerinden kasabaya giden 
yolun başındaki levhaların önünde durup fotoğraf 

çekiliyor ve bekleyenlere geldiğimizi bildiriyoruz. 
Yol kıyısında Arif Bey’ i ararken kasabanın görevli 
Jandarması bizi durduruyor; ehliyet/ruhsat ve kimlik 
soruyor. Evrakın daha yarısını göstermişken ko-
mutan bizim donanımımızı fark ediyor ve “ sizin 
eksiğiniz yoktur, buyurun devam edin!” diyerek yol 
veriyor. Tam da oradan ayrılırken Arif Bey geliyor ve 
bizi peşine takıp mahallenin üst tarafında yamaca 
yaslanmış evine götürüyor. Artık saat akşamın 20.00 
sularıdır. Ben yol boyunca Toros Dağları’ nın çelik gibi 
rüzgârlarına yiğitçe bağrımı açarken hanım arkada 
üşümüş, gelir-gelmez üzerine bir hırka alıp oturdu. 
Hatta akşam yemek dahi yiyemedi ve gidip erkenden 
yattı. Sıfır rakımdan ve mayıştırıcı bir havadan birden 
1300 rakımının çelik gibi havasına çıkınca garibim 
çarpıldı zahir…
Eve gelince ilk işimiz öğrencimiz Serkan’ ı kızdırmak 
olacaktı. Öyle de yapmaya çalıştık ama başaramadık. 
Bakın neden?  Çocuk, çalıştığı iş yerinden izin 
alıp eve gelip de karşımıza dikildiğinde bizi ilk defa 
görüyormuş gibi hiçbir tepki vermeden bakakaldı. 
Biz de güya onu kızdırmak adına “Yaa, Serkan! 
Gömbe’ yi o kadar da çok övüyordun ama biz hiç 
beğenmedik. Bir kere yolları çok bozuk, ikincisi 
kasabanız da o kadar güzel değil!” diyerek ikimiz 
birden yüklenince çocuk bir süre daha bize baktı ve 
bizi şok eden şu sözleri aynı ses tonu, aynı vurgu-
lar, aynı bakış, aynı tebessümle ve yavaşça “Ben 
Serkan değil, Erkan’ım!” dedi.Dedi ama bizde de film 
koptu, dumurda uğradık, yalnızca “Yaaa!!” diyebildik 
ve bu kez de şaşırma sırası bize geldi. Meğer çocuk 
Erkan’IN BAKIŞLARIYLA BAKIP BİZİ Serkan’ ın bey-
niyle görmüştü sanki. Serkan’ ın bir ikizi olduğunu ve 
Afyon’ da okuduğunu biliyorduk. Kendimize gelince 
ilk sözümüz, “Oğlum, insan ikiz olur ama bu kadar mı 
ikiz olur? Siz, birbirinizin renkli fotokopisi gibisiniz” di-
yerek hayretimizi dışa vurmaya çalıştık. Artık Serkan’ 
ı da Erkan’ ı da tek kişi gibi görmeye başladık. Çünkü 
ne görünüşlerinde, ne ifadelerinde öyle ayırıcı bir 
fark yoktu. İlk gördüğümüz fark Serkan’ ın biraz boyu 
uzamıştı. Oysa biraz sonra asıl Serkan geldiğinde 
boyu uzayan Serkan değil, Erkan’dı. Serkan’ın da 
kilosu biraz fazlaydı, yani genişlemesine bir fark 
vardı. Daha sonra tanıştığımız güler yüzlü, pek tatlı 
nineleri bile “Çocuklardan biri gelip gitti ama Serkan 
mıydı yoksa Erkan mıydı bilemiyorum!” diyordu. 
Maceramız S Ü R E C E K.  YEŞİL DALYAN’ dan 
Sevgilerle. 
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ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür faaliyetleri için 10 ay süre ile 4 adet 
Orman Mühendisi Teknik Denetim ve Kontrol Danışmanlık işi hizmet alımı 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 : 2022/49826
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 hizmet alımın
a) Adı         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü    
           Silvikültür faaliyetleri için 10 ay 
           süre ile 4 adet Orman Mühendisi Teknik   
           Denetim ve Kontrol Danışmanlık işi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 4 adet Orman Mühendisi ile 10 ay sürede   
           11.429,70 Ha. sahada Silvikültür 
           faaliyetleri Teknik Denetim ve Kontrol    
           Danışmanlık Hizmet Alımı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale    
           dokümanı içinde bulunan idari 
           şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne   
           bağlı İşletme Şefliklerinin 2022 Yılı     
           programında bulunan ve ek programa 
           alınan Silvikültür faaliyetlerine ait bölmeler.
ç) Süresi/teslim tarihi    : İşe başlama tarihinden itibaren 
           10(On) aydır
d) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren   
           10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.02.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik krit-
erleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri 
gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, 
izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale ilanının yayınlandığı yılı içerisinde, 
büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddeler-

indeki Orman Mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman 
Mühendisleri Odasından alınmış “ Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro 
ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik 
Belgesi?ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortak-
lar 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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, 
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamam-
lanan 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:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı teknik denetim ve kontrol danışmalık hizmet alımı 
işleri
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 zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile 
imzalanarak, 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 be-
lirleyecekleri 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 (R) : Mühendislik Hizmetleri / 
0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan 
isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Menteşe ilçesinde yaşanan yağışlar nedeniyle 
oluşan su taşkınlarında Büyükşehir Beledi-

yesine bağlı MUSKİ ve İtfaiye ekipleri, Karbağlar 
Yaylası doğal gölleme alanında mahsur kalan 
toplam 11 büyükbaş, 124 küçükbaş, 20 tavuk ve 2 
yavru köpeği ahırdan kurtararak güvenli alanlara 
taşıdı. 
Muğla’da son günlerdeki şiddetli sağanak yağışlar il 
genelinde etkisini gösterdi. 
Menteşe ilçesinde şiddetli yağan yağmur nedeniyle 
Karabağlar yaylasında 2 ahırı su bastı. Karabağlar 
Yaylası Allan Kavağı mevkiinde oturan Hüseyin 
Ölmez ve Kireç Sanayi arkası Çayır mevkiinde 
hayvanları bulunan Sedat Ünveren 444 48 01 Çağrı 
Merkezini arayarak hayvanların su altında kaldığını 
söylediler. İhbar üzerine olay yerine giden Muğla 
Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü 2. 
Bölge ve itfaiye ekipleri, kepçe ve traktör yardımıyla 

ahırlara ulaştılar. 
Ahırlarda mahsur kalan 11 büyükbaş, 124 
küçükbaş, 20 tavuk ve 2 yavru köpek, ekipler 
tarafından 
bölgede bu-
lunan güvenli 
alana taşındı. 
Büyükşehir 
Belediyesi eki-
plerinin özverili 
çalışmalarıyla 
hayata tutunan 
hayvanların 
sağlık durumu-
nun iyi olduğu 
öğrenildi. 
*Esra Tüfekçi

Büyükşehir ekipleri mahsur 
kalan hayvanları kurtardı
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KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BEYOBASI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 
352-1 KOD NOLU YOLDA YENİ ORMAN YOLU YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası Orman İşletme Şefliği 352-1 kod 
nolu yolda Yeni Orman Yolu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 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       : 2022/59731
1-İdarenin
a) Adı         : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ      
          - KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
           KURULUŞLAR ORMAN GENEL      
           MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. 
           NO:61 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası  : 2522624671 - 2522622633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü    
           Beyobası Orman İşletme Şefliği 352-1 kod  
           nolu yolda Yeni Orman Yolu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 1+380 mt yeni orman yolu
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale    
           dokümanı içinde bulunan idari 
           şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beyobası Orman İşletme Şefliği 352-1   
           kod nolu yol
ç) Süresi/teslim tarihi    : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş)    
           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 : 08.02.2022 - 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 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik krit-
erleri 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, ortak-
lar 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 ben-
zer 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 zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile 
imzalanarak, 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 be-
lirleyecekleri 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.

ŞÜKÜRLER 
OLSUN (2)
Biz insanoğlu çoğu za-

man bu dünyada var 
olmanın, yaşamanın, sonsuz 
nimetlerden yararlanmanın 
bir lütuf olduğunu unutuyor. 
Şükredenlerin sayısı azaldıkça, 
şikayet edenlerin sayısı hızla 
artıyor. Yakın çevremizden başlayarak toplumu 
oluşturan insanlarımız, gelişen olaylar, ilişkiler, 
beynimizde oluşan, dudaklarımızda söz olarak 
hayat bulan düşünceler karanlık bir dünya, 
karanlık bir ayna yansıtıyor.
Biraz derin düşündüğümüzde, her şeyimizle, 
baştan aşağı bizi “Yaradan”a borçlu olduğumuzu 
anlarız. Aldığımız her nefes, içtiğimiz her damla 
su, gördüğümüz her renk, bizi besleyen toprak 
ve yalnızlığımızı paylaşabildiğimiz her dost bize 
sunulan birer nimettir. Bir biçimde hayatımızda 
olduklarından, yokluklarını bilmediğimizden 
belki de alıştığımızdan kanıksadığımız 
nimetlerdir. Hep daha fazlasını istediğimiz 

için de üzerinde durmayız, varlıklarına 
şükretmeyiz.
Bu lütufların Allah’tan geldiğini tam olarak 
idrak eden kişi, borcun altında ezilmek 
istemez. Karşılığını ödemek için çabalar. 
Ödemek ise, tüm canlıları sevmek, maddi, 
manevi ihtiyacı olanlara yardımı esirgeme-
mek, el uzatmak, güler yüzle yaklaşıp tatlı 
dille hitap etmektir.
İnsanlığın mutluluğu, gelişmesi, birliği adına 

çalışmalar yapmak da ne denli borcu ödemeye 
yönelikse, yaşama sevincini duymak da şükrün 
ifadesi, dışa yansımasıdır.
Şükür, iyilik edenin, nimet verenin kıymetini 
bilip bunu yaşamında sevinç ile huzur ile 
çevresine sunmaktır. Her türlü nimetin gerçek 
sahibinin “Allah (C.C) olduğu”nun şuuruna 
varmaktır. Yer ve gök ve denizler hatta ye-
ryüzünün derinlikleri insana sayılamayacak 
bereketlerle donatılmıştır. Bunun yanısıra 
insana akıl ve düşünme gibi üstün yetenekler 
verilmiştir.
Fars şairi ve İslam alimi Sadi-i Şirazi, “İnsan 
her nefesinde Allah’a karşı iki şükür borçludur,” 
der. Çünkü bir soluk alıp vermekte hayatını 

iki kez bağışlayan, can veren ALLAH’tır. Ona 
dil ile şükredebiliriz ya da adını anarak, nimet 
sahibi olduğuna inanarak, derinden iman ederek 
kalp ile şükredebiliriz.
Eylem ve hareketlerimizle şükredebiliriz. O’nun 
bizden istediklerine uygun yaşayarak ve hiç bir 
canlıya zarar vermemeye gayret ederek hatta 
onlara duyduğumuz sevgi ile “Şükür”ü eyleme 
dönüştürebiliriz.
Mevlana’nın, “Nimete şükür nimetten hoştur,” 
sözünü hatırlayarak, bizi şükürden alıkoyan, 
toplumsal bir alışkanlığımız olan dil günahı 
“Şikayet”i de insani bir zaafımız olarak kabul 
etmek durumundayız. Burada da, bir halk deyişi 
olan, “Dilim beni dilim dilim etti,” deyişinden 
yola çıkarak, günümüzün en yaygın ve bir o 
kadar ruhu zehirleyen yaklaşımıdır şikayet 
etmek...
İnsanoğlu çoluğu, çocuğundan, komşusundan, 
geçmişinden ve geleceğinden, işinden, 
kazancından hiç bir şey bulamazsa kendinden 
şikayet etmeyi adeta huy edinmiştir. Oysa 
şikayet bir anlamda, akıl eksikliği, bakış 
körlüğüdür. Kolaya kaçmak, aczimizi ortaya 
koymaktır. Daha geniş açıyla diyebilirim 

ki, beceriksizliğimize, tembelliğimize, bilgi 
eksikliğimize, okumama alışkanlığımıza ve en 
kötüsü düşünme tembelliğimize kılıf bulmaktır. 
Bir yerde şikayet, Allah’a isyan etmektir.
Şikayet ne kadar karamsar olmaksa, şükretmek 
o denli iyimser olmaktır. Şikayetçi, karam-
sar insanları, doymak bilmeyen nefislerini, 
oluşturdukları olumsuz tabloyu ancak şükreden 
insanların iyiliği, hayrı, sevinci ve sevgisi tedavi 
edebilir. “Tedavi” kelimesini ısrarla yazıyorum 
çünkü şikayet ve şükürsüzlük her gün biraz daha 
hastalık boyutuna tırmanmaktadır.
Şikayet insanı Tanrı’dan ne kadar 
uzaklaştıryorsa, şükür o kadar yaklaştırır. 
Şükürün tam tersi, şikayet beynimizi, gön-
lümüzü ve bedenimizi tümüyle olumsuz enerji 
adeta manevi zehir ile doldurmaktadır.
İnsanlığın hayrı için, mutluluğu için, gü-
zel ve doğru bir geleceği için, Allah’a 
(C.C) daha yakın olabilmesi için “Hangisi 
daha hayrımızadır?” diye soracak olsanız, 
düşüncelerimi hiç tereddüt etmeden “Şükür” 
ile noktalarım. “Şükür” Bereket Kapısının 
Anahtarıdır..  Selam ve dua ile kalın. 
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Muğla İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü, 

Muğla basınıyla 2021 yılı 
çalışmalarını değerlendirdiği, 
2022 yılı hedeflerin 
paylaşıldığı toplantıyı 
gerçekleştirdi. Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü sa-
lonunda yapılan toplantıya 
İl Müdürü Barış Saylak ve 
yönetimi tam kadro katıldı. 
Toplantıya basından ilgi 
büyük oldu. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan toplantı, 
Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünün çalışmaları ve pro-
jelerinin anlatıldığı film gösterisiyle 
devam etti.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü 
Barış Saylak açılış konuşması ya-
parak, proje ve çalışmaları basınla 
paylaştı. 
Amacımız Üreticiye Kazandırmak, 
Muğla Tarımını Kalkındırmak…
Konuşmasında Muğla’ya yakışır 
bir bina inşa ettiklerini ve basın 
mensuplarını burada ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Yoğun bir çalışma temposu ile 
amaçlarının üreticiye kazandırmak 
ve Muğla tarımını kalkındırmak 
olduğunu söyleyerek çalışmaları 
anlattı. 2021 Yılında Çiftçi Eğitim 
Çalışmalarımızla 21.011 Çiftçimize 
Ulaştık.
2021 Yılında 3.891’i Kadın üretici 
olmak üzere 21.011 üreticimize 
eğitim verildiğini söyleyen Saylak, 
“Toplum sağlığı için ve rehber-
lik amaçlı denetimlerimizi de 
arttırdık.  Bitki Sağlığı Denetimleri 
Kapsamında; 2021 Yılında 669 
adet gübre bayii denetimi, 979 
Hasat öncesi pestisit denetimi, 
644 BKÜ bayii denetim, İyi Tarım 
ve Organik Tarım Uygulamaları 
Denetimleri kapsamında 2021 
yılında 72 üretici/işletme denetim, 
Gıda Denetimleri Kapsamında; 
2021 yılında 26.506 İşletme 

denetimi gerçekleştirdik.Hayvan 
Sağlığı Denetimleri kapsamında: 
2021 yılında 220 İşletme/
Klinik denetimi, Hayvan Sağlığı 
Çalışmaları kapsamında; 706.122 
Büyükbaş Aşısı, 120.613 adet 
Küçükbaş aşısı 18.219 adet 
Kedi/Köpek aşısı, 70.900 Adet 
Suni Tohumlama uygulaması 
yaptık.Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Denetimleri kapsamında; 850 tesis 
denetimi, 120 Su ürünleri hijyen 
denetimi, 1260 kalıntı izleme 
(Balık Numunesi), 5.326 Su Ürün-
leri Avcılık denetimi gerçekleştirdik. 
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine 
Karşı Suların Korunması 
çalışmaları kapsamında; toplam 
71 istasyondan 604 adet su nu-
munesi aldık” dedi. 
Her Alanda Çiftçimize Destek 
Ödemesi Yaptık…
İl Müdürü Saylak,  üreten 
çiftçiye her alanda destek ödem-
esi yaptıklarını ifade ederek, 
“2021 yılında Bitkisel Üretimde 
32.482.722,00 TL, Hayvancılık 
Desteklerinde 135.500.694,00 TL, 
Su Ürünlerinde 8.786.460,00 TL, 
Kırsal Kalkınmada 8.721.772,00 
TL ile diğer destekler: 441.429,00 
TL ödeme yapıldı.” dedi. İhracat 
rekoru kırılarak 2021 Yılı toplam 
730 MİLYON DOLAR ihracat 
gerçekleştirildiğini söyledi. 
2020-2023 Yılları Arasında 
Tarımsal Alanda Yapılan Ve 
Yapılacak Olan Proje Tutarları 
Toplam 127.044.647,4 TL’dir. Bu 
Muğla’da Bir Rekordur. 
İl Müdürü Saylak “ Tarıma yöne-
lik projelerimizde Muğla rekoru 
kırdık. Bitkisel üretim projelere 
18.795.800,00 TL; hayvancılık pro-
jelere 24.829.370,00 TL, KKYDP 
proje tutarı ise  33.814.912,40 
TL, terzi usulü Entegre Tarımsal 
Kalkınma Projelerine (ETAP) 
proje tutarı: 20.724.710 TL, diğer 
projeler dediğimiz sosyal sorum-
luluk projelerine ise  28.879.855 
TL bütçe yatırımı yapıldı. Toplam 
proje tutarı olan  127.044.647,4 TL 
ile Muğla rekorunu kırdı. 

Öne Çıkan Projelerimizle Muğla’da 
Üretimi Çeşitlendiriyor, Katma 
Değeri Arttırıyoruz. 
İl Müdürü Saylak 3,6 Milyon TL 
bütçeli TAB Projesinde Tıbbi ve 
Aromatik bitki üretiminde ilimizin 
inovasyon merkezi haline get-
irilmesi hedefliyoruz. Zeytinciliğin 
yoğun olduğu 4 İlçemizde; 1. 
Aşama bütçesi 3,45 Milyon TL, 
Toplam 10 Milyon TL bütçesi 
olan proje ile Zeytinliklerdeki 
verimsizlik, Zeytinliklerde ulaşım 
sorunlarının sonlandıracağız. 
Bertaraf Projesi Geleceğe Hizmet 
Projesidir.
İlimiz genelinde 456 lokasyonda 
konuşlandırılmış konteynerlerimi-
zle tarımsal üretim sonucu oluşan 
Bitki Koruma Ürünü ve Gübre 
Ürünü ambalaj atıklarının berta-
raf edilmesini amaçladık. Proje 
kapsamında 3,6 ton atık topladık. 
Proje finansmanı Muğla Valiliği 
tarafından karşılanan 6 Etapta 
Toplam 440 Dekar alanda Çilek 
Bahçesi kurduk. 7. Etap 3 Mi-
lyon TL bütçe ile 202 da alanda 
gerçekleştirilecektir. Çilek Üreti-
cileri Birliği kurarak dondurulmuş 
ve ürün haline gelmiş çileği pazar-
lamak amacımız. Hasatlıktan Ari 
Projesi 34  Ari İşletme sayısı 133’ü 
Ari İşletme sayısına çıkararak,  
Ari İşletme Sayısında Türkiye 

sıralamasında 7. Sıradan 2. Sıraya 
yükseldik. Buzağı Kalkanı Projesi 
ile hastalıktan ari işletmelerimizde 
gebe hayvanlara ecoli-corona-rota 
aşılarının düzenli yapılarak, ishal 
kaynaklı buzağı kayıplarının en 
aza indirilmesi amaçlıyoruz.
  Yaklaşık 1.200 dekar alanda 
40.000 büyükbaş hayvan kapa-
sitesine sahip olması planlanan 
TDİOSB’ de sanayi parsellerinde 
süt işleme tesisi, yem fabrikası, 
biyogaz tesisi, gübre fabrikası 
gibi sanayi işletmelerinin de yer 
alacağı TDİOSB Bakanlığımız 
tarafından onaylanmış ve 
müteşebbis heyeti oluşturuldu. 
Milas İlçemizde, mera vasfındaki 
3.908 da taşınmazın yaklaşık 
2.000 dekarında seralarda 
topraksız tarım teknolojisi ile 
meyve ve sebze üretimi yapılması 
planlayarak, tarımsal kalkınmaya 
ve istihdama katkı sağlanması, 
aynı sektördeki yatırımların burada 
kümelenmesi amaçlamaktayız.
Sosyal Sorumluluk Proje, Faaliyet 
Ve Çalışmalarımızla Muğla’ya 
Hizmeti Amaçlıyoruz. 
Zeytinyağı Yarışması, Çam Balı 
Çalıştayı, Deniz Dip Temizliği gibi 
projelerin yanı sıra  Kadın çiftçilere 
yönelik Kadınlarımız Zeytinleri İle 
Birlikte Doğacak Projesi, Muğla’lı 
Kadınların Eli Safrana Bulanacak 

Projesi ve Muğla’nın Saklı Çeyiz 
Sandığı Projesi sürdürülmektedir.
Orman Yangınlarında Canla Başla 
Çalıştık….
 Son yılların en büyük 
yangınlarından birini yaşadık. 
Tüm çalışanlarımızla canla başla 
mücadele ettik. Zarar gören üreti-
cilerimizi ziyadesiyle yardımları 
ulaştırdık. 2215 üreticimize 
Cumhurbaşkanlığınca acil yardım 
kapsamında 17.000.000,00 
(OnYediMilyon) TL aktarıldı. 
Arıcılarımıza dağıtılmak üzere 
tüm ilçelerimizde 500 ton arı 
yemi dağıtımı gerçekleştirdik. 
HAYGEM ve çeşitli yardımlar 
kapsamında  toplam 370 küçükbaş 
25 büyükbaş hayvan TARSİM 
dışında kalan ve bir yerde kaydı 
olmayan zarar gören çiftçilerimize 
dağıttık. İlçelerimizde toplam 153 
ton yem tohum ile yaklaşık 817 ton 
kaba yem ile 620 ton kesif yemin 
dağıtımı yapıldı.
 Tüm bu çalışmaları yaparken 
mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışan teşkilatımın her bir bireyine 
teşekkürü bir borç biliyorum. 
Bizimle bu heyecanı paylaşan 
değerli basınımıza  katılımlarından 
dolayı teşekkür ediyorum. ” dedi.
Ardından gazetecilerin sorularını 
cevapladı.
**Esra Tüfekçi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021-2022 Yılı Çalışma ve Hedeflerini Paylaştı… 

Köyceğiz’in kırsal orman mahal-
lelerinde yoğun kar nedeniyle 

kapanan yollar Orman ve Belediye 
ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma 
açıldı.
Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar, 
Çayhisar, Sazak, Akköprü ve Yayla 
mahallelerinde yoğun kar nedeniyle 
kapanan yollar orman ve belediye 
ekiplerin çalışmalarıyla kısa sürede 
ulaşıma açıldı. Pazartesi akşamından 
başlayan ve Salı sabahına beyaz 
örtü ile karşılaşan ilçemiz merkezi 
ve kırsal mahallelerinde yoğun kar 
yağışının ardından kapanan yolların 
açılması için belediye ekiplerinin 
yanı sıra Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüğü ekipleri de yoğun çaba 
gösterdi. Greyder ve lastikli kepçel-
erle kar yağışının yoğun olduğu kırsal 
mahallelerde kar küreme çalışmaları 
yaptılar. Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan ve Ak Parti İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan, “Yolların açılmasında 
her türlü desteği veren Orman 
Bölge Müdürümüz Yasin Yaprak ve 
Köyceğiz Orman İşletme Müdürümüz 
Adem Acar’a teşekkür ediyoruz” dedi-
ler.   **Adnan Tüfekçi

KAR YAĞIŞIYLA KAPANAN MAHALLE YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum adıma kayıtlı 
aşağıda belirtilen resmi evraklarımı kaybettim 

hükümsüzdür.
P.S.FİŞİ VA: 755101-755150 1 CİLT

FATURA AAY: 663451-663500 1 CİLT
YUSUF CEYLAN

Köyceğiz VD: 15782706354
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İSTANBUL 
GİYİM

Bay-Bayan Giyim, Abiye, 
Sünnetlik, Spor Giyim ile 

Siz Değerli Müşterilerimizin 
Hizmetindeyiz.

TEL : 262 5428   Fevzipaşa Cad. KÖYCEĞİZ

Mehmet 
Köylü

ERİNÇ
PEYNİR & 
TAVUK SARAYI Kaliteli çeşitleriyle 

sizlerin 
hizmetindedir.
BİLGEN 
ÇAKIROĞLU
TEL : 262 17 77 

Fevzipaşa Cad. KÖYCEĞİZ

GİRGİN TAPULU ARAZİLERİN 
ORMAN ALANI SAYILMASINI VE 
VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ 
TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI
CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi 
Süleyman Girgin TBMM Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada Menteşe, Köyceğiz, Ula ve diğer yerlerde 
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşın mülkiyet 
hakkını kısıtlayan uygulamayı dile getirdi.
ÖN İZİNLER GEÇERSİZ SAYILDI
Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazılı soru 
önergesi de veren Girgin “tapulama ve kadastro sonucu 
1950 yılında tapu senetleri dağıtılan ve sonrasında 
yapılaşmasını tamamlayan vatandaşların ön izinlerinin 
Orman Bölge Müdürlüğü’nce şimdi geçersiz sayılarak 
vatandaşın evine, arazisine el konulması tapuya güven 
ilkesini zedelemiştir” dedi.
TAPUYU VEREN DEVLET, TANIMAYAN ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ. KİME GÜVENECEĞİZ?
Girgin Genel Kurul’da yaptığı konuşmada  şunları söyl-
edi:
“Muğla il genelinde tapulaşma çalışmaları 1950 
yıllarında büyük oranda yapılmış, şu an itibarıyla ilk tesis 
kadastro çalışmaları yüzde 99 oranında tamamlanmıştır. 
Yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu devlet 
tarafından vatandaşlara tapu senetleri dağıtılmış, kimi 
parsellerde yapılaşma bile tamamlanmıştır. Ancak Or-
man Bölge Müdürlüğünden alınan ön izinler geçersiz 
sayılmış, geçmişte oluşan arsa vasıflı imar parselleri 
ve tapular orman tahdit sınırıyla orman alanı içinde 
bırakılmış ve bu parsellerde vatandaşların mülkiyet 
hakkı kısıtlanmıştır. 
ATADAN, DEDEDEN KALAN TAPULU ARAZİLERİMİZE 
EL KONULUYOR
Vatandaşlarımız “Yıllardır tarım yaptığımız tarlalarımıza 
Orman el koyuyor, devletin verdiği tapuların hükmü 
yok, kime güveneceğiz?” diye soruyor. “Tapuyu veren 
devlet ama Orman Müdürlüğü devletin verdiği tapuyu 
tanımayıp atadan dededen kalan tapulu arazilerimize el 
koyuyor.” diye feryat ediyor.
KISITLAMA ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA AYKIRI 
Girgin, Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin de mülkiyet hakkını koruyan kararları 
olduğunu belirterek Orman Bölge Müdürlüğü’nün 
vatandaşların mülkiyet haklarını kısıtlamasını ve 
hatta imarlı tapuların iptal edilmesi ile karşı karşıya 
kalınmasının Anayasanın 35’nci maddesine aykırı 
olduğunu belirtti.
Girgin yazılı önergede şu soruları sordu:
MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNİ ÇÖZMEK İÇİN HANGİ 
ADIMLAR ATILIYOR?
1- Devletin devamlılığı esas alınarak;  Gülağzı, 
Bayır, Kafaca mahallesinde Muğla Valiliği ve Bel-
ediyeler tarafından yapılan imar planları içerisinde 
imar uygulaması tamamlanan imar parselleri ile diğer 
taşınmazların vatandaşlarımıza ait tapularının sınırları 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 
dikkate alınmakta mıdır?
2- Bakanlığınızın, Orman kadastrosu ile Tapu Sicilinde 
kayıtlı taşınmazların uyuşmazlıklarının çözümüne yöne-
lik bir çalışması bulunmakta mıdır?
3- AİHM Kararları ışığında orman sınırları içerisinde 
kaldığı gerekçesi ile bedelsiz tapu iptal davaları 
açılmasının mülkiyet hakkını ihlal ettiği sorununu 
çözüme yönelik bir çalışması bulunmakta mıdır.?
4- Muğla’nın ilçelerinde vatandaşların mülkiyetlerinde 
yaşanan bu sorunu tespit çalışmanız var mıdır, Muğla’da 
kaç taşınmaz ve vatandaş bundan etkilenmiştir? 
5- Vatandaşların kısıtlanan mülkiyet haklarını çözüme 
kavuşturacak hangi adımlar atılacaktır?

KÖYCEĞİZ’E 29 YIL SONRA KAR YAĞDI

Köyceğiz’in şehir merkezi 29 yıl aranın ardından beyaza 
büründü. İlçe merkezine yağan kar, vatandaşlar tarafından 
sevinçle karşılandı.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Köyceğiz’in kırsal mahal-
lelerinde ve yüksek kesimlerinde olduğu gibi şehir merkezinde de etkili 
oldu. Gece 04.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza 
bürüdü. 29 yıl sonra yağan karı gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşayıp 
daha sonra yağan karın keyfini çıkardılar. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek 
isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirdiler. 
Kimi vatandaşlar da kar topu oynayıp kardan adam yaparak çocukları ile 
eğlendiler.
Evlerin ve binaların çatılarının da beyaza büründüğü ilçemizdeki kar 
manzarası karşısında şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemeyen 
vatandaşlar; “Köyceğiz adeta tarihi bir ana şahitlik ediyor. En son 30 yıl 
önce şehir merkezine kar yağmıştı. Sabah uyanıp balkonlardan dışarıya 
baktığımızda Köyceğiz’in beyaza büründüğünü gördük. 30 yıl aranın 
ardından çocuklarımız da Köyceğiz’e kar yağdığını gördüler” dediler.

GAZETEMİZDE 5 OCAK 1993 TARİHİNDE 
YAĞAN KAR HABERİ

KÖYCEĞİZ’DE KAR 
NOSTALJİSİ
    Hemşehrimiz Ayhan Çatak 29 
yıl önce Köyceğiz’e kar yağdığında 
henüz bir yaşındayken annean-
nesinin kucağında fotoğrafı varmış. 
Bu gün yine kar yağdığında aynı 
yerde anneannesinin yanında 
fotoğraf çekilerek tarihe not düşmüş. 
Köyceğiz 29 yıl sonra kardan nasib-
ini aldı. Vatandaşlar bu tarihi anları 
en güzel şekilde değerlendirdiler.
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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




