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ŞEHİTLERİ ANILDI
Köyceğiz’de ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ 
münasebetiyle program düzenlendi.   Devamı 3’de

CHP’Lİ ALBAN: “GERİYE DÖNÜK 
İNCELEME YAPILACAK”
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, 
Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de 49 
yıllığına kiralanan orman, yayla ve 
koyların kira süresinin Cumhurbaşkanı 
Kararı’yla 25 yıl daha uzatılabileceği 
yönündeki karara tepki gösterdi. 
Alban, “Siz şimdi bunları veriyorsunuz 
giderayak. Kaldı şurada 11-12 ayınız. 12 aya kadar 
nereyi verirsek karlı mı sayacaksınız kendinizi? Buraları 
veriyorsunuz ama şunu unutmayın.  Devamı 7’de

Muğla Valiliği ve Meteoroloji’nin 
Köyceğiz bölgesinde 30 Temmuz’a 
kadar hava sıcaklığının mevsim 
normallerinin üstünde seyredeceği 
açıklamasının ardından İlçemiz 
jandarma komutanlığı ekipleri or-
man yangınına karşı vatandaşları 
uyarmaya devam ediyor.
Köyceğiz ilçe jandarma ekipleri 

tarafından Ekincik’de açılan kontrol 
noktasından sonra devriye ekiplerini 
de sıklaştırdı. Köyceğiz’de turizm 
bölgelerinde devriye gezen Jandar-
ma ekipleri, megafon ile vatandaşlara 
uyarılarda bulunurken, İlçe Müftülüğü 
tüm camilerde öğlen ve ikindi 
ezanından sonra anons yaparak 
‘Havaların sıcak ve rüzgarlı olması 

sebebiyle ormanlık alanların kuru 
olması, yangın riskinin arttırmasına 
neden oluyor. Kesinlikle ormanlarda 
ve yakın yerlerde ateş yakılmaması 
gerekir yangın çıkma durumunda 
alo 112 - 177 orman yangın ihbarına 
aramanız gerekmektedir” diye anons 
edilmektedir.

VATANDAŞA YANGIN UYARISI

Dünyanın en 
büyüleyici 
manzaraları 
arasında 
gösteriliyor
Labirenti andıran görüntüsü ile 
Dalyan kanalları, Türkiye’nin en fa-
zla paylaşılan fotoğrafları arasında 
yer alıyor. Dünyanın en büyüleyici 
manzaraları arasında gösterilen 
Delta’yı görüntülemek için her yıl 
milyonlarca kişi bölgeye akın edi-
yor. Dalyan kanalları, milyonlarca 
yılda oluşmuş bir doğa harikası. 
Dünyada eşine az rastlanan 
kanallar, her yıl milyonlarca turisti 
ağırlarken, Dalyan Kanallarının 
labirenti andıran görüntüsü, 
Türkiye’nin en fazla paylaşılan 
fotoğrafları arasında yer alıyor.
Türkiye’nin en ünlü turizm bölgeler-
inden Dalyan kanalları, labirenti 
andıran görüntüsü ile büyülüyor. 
Devamı 5’de

İçişleri’nden genelge!
ORMANA GİRİŞLER YASAKLANDI

15 TEMMUZ

Koronada endişe veren artış! 
Yeni vakada 
230 bine 
yaklaştık…

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye’de 11-17 
Temmuz haftasında 226 bin 532 kişinin corona virüs 
testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi. devamı 4’de
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AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan ve yönetim kurulu 
üyeleri bayram tatilini vatandaşları 
ziyaret edip, hal hatır sorarak 
geçirdiler.
AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan yönetim kurulu 
üyeleri, belediye meclisi üyeleri, 
Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri 
ile birlikte mahalle temsilcileriyle 
beraber belirledikleri mahal-
lelerde üyelerine ziyaretlerini 
sürdürüyorlar. Bayram tatili süres-
ince hem bayramlaşma hem de 
sorunlarını dinleme kapsamında 
vatandaşlarla buluşmaya devam 
ediyor. Geç saatlere kadar süren 
ziyaretlerde mahallelinin istek, ta-
lep ve sorunlarını bizzat dinleyen 
AK Parti İlçe Başkanı İlhan, “Biz 
seçimden seçime mahallelere 
gidip vatandaşla görüşen değil, 
her an onların yanında dertlerine 
derman oluyoruz” dedi. AK Partili-
ler, son olarak, Pınar ve Karaçam 
Mahallesi’ndeki vatandaşlar 
ile bir araya gelip hasbihal ve 
istişarelerde bulundu. Mahallelinin 
talep, istek ve sorunları bizzat 
dinleyen teşkilat üyeleri, yapılan 
çalışmalar hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu. 
ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM 
EYLESİN
Başkan Mehmet İlhan gaze-
temiz muhabirine şunları söyledi; 
Davamıza gönül vermiş tüm 
teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine yürürken, AK davamızı daha ileriye taşımak 
için teşkilat çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz her 
an üyelerimizin, halkımızın yanındayız, onların dertleri bizim dertlerimizdir Allah birliğimizi daim eylesin” dedi.                    
*Adnan Tüfekçi

AK Parti, üye ziyaretlerini sürdürüyor

Ulucami Mahallesi Muhtarlık 
Bürosu Yeni Yerine Taşındı 
Köyceğiz Ulucami mahallesi muhtarı Sadık Karaduman Otogar 
içinde sürdürdüğü hizmetlerini, Belediye düğün salonu altına 
daha büyük bürosuna taşıdı.
Mahalle sakinlerinin kendisine rahat bir şekilde ulaşması için irtibat 
bürosunu daha geniş olan yeni yerine taşıyan, ilçemizin renkli ve 
tecrübeli siyaset adamı Sadık Karaduman’ın her geçen gün misafirleri 
ve mahalle nüfusu artıyor. Yazın soğuk, kışın da sıcak ortamda misa-
firlerini ağırlamakta zorlanan muhtarımıza Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan’ın desteğiyle büyükçe bir oda tahsisi yapıldı. 
Büro büyüyüp, genişleyince muhtarın misafirleri çoğaldı. Kendisine 
hayırlı olması dileğini ilk dileyen Muhtar mevkidaşları, dostları olurken 
geçtiğimiz gün de Kaymakamımız Mustafa Maslak ziyaret edip hayırlı 
olması temennisinde bulundu. Muhtar Karaduman kendisine hayırlı 
olması temennisinde bulunan tüm dostlarına teşekkür etti.

Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
İlçemiz ve mahallelerinde 
vatandaşlarımız için kanser 
taraması başlattı. 
İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli 
Ebeler, Fikriye Sıcak ve Şükriye 
Kovantepe, seyyar araç ile Köyceğiz 
merkezinde ve mahallelerde 
vatandaşın ayağına giderek bilg-
ilendirmelerde bulunuyorlar.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan 
açıklamaya göre; Kanser günümüzün 
önemli bir halk sağlığı sorunu olup 
gündemdeki yerini korumaktadır. 
Sebebi bilinen ölümler sıralamasında 
kalp ve damar hastalıklarından sonra 
ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü 
yanında bıraktığı sakatlıklar ve teda-
visindeki yüksek maliyetler nedeniyle 
iş gücünde ve ülke ekonomisinde 
çok ağır kayıplara neden olmaktadır. 
Kanser konusunda toplumda 
farkındalık sağlanması, toplum bil-
incinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle 
mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmekte-
dir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği 
üç kanser türünde tarama yapılmaktadır. Taraması 
yapılan kanserler :
Kadınlarda meme kanseri tarama programı 
kapsamında;
• Ayda bir kendi kendine meme muayenesi (KKMM) 
yapması için danışmanlığın verilmesi
• Yılda bir klinik meme muayenesi
• 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi 
çekimi,
Kadınlarda serviks kanseri tarama programı 

kapsamında;
• 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir 
smear ve HPV -DNA testi yapılması
Kolorektal kanser taramaları;
• 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda 
bir gaitada gizli kan testi yapılması,
• 50-70 yaş arasında 10 yılda bir Kolonoskopi 
yapılmaktadır.
Taramaların her gün İlçe Müdürlüğünde yapıldığını 
belirten yetkililer Taramaların erken teşhis de çok 
önemli olduğunu belirten Ebelerimiz; “Sağlığınız 
bizim için değerlidir” diyerek bu gruba dahil olan 
tüm vatandaşlarımızın mutlaka taramalardan 
faydalanmaları gerekmektedir. *Adnan Tüfekçi

Erken Teşhis Hayat Kurtarır
KÖYCEĞİZ’DE KANSER TARAMASI DEVAM EDİYOR..

KIBRIS GAZİLERİ ZAYARETİ
Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir 48 yıl önce Yavru 
Vatanımız Kıbrıs’ta savaşan ve gazi olan bölgemizde yaşayan; Kıbrıs 
Gazileri Rıza Gerçek, Ali Bulut ve Ekrem Sünger’i ziyaret etti.

Gazilerimize Türk Bayrağı takdim eden Başkanımız Alim Uzundemir; 
“Sizler için ne yapsak azdır. 1974’teki Kıbrıs Türkleri’nin haklı mücade-
lesinde yanlarında olmak için Türk Ordumuzun birer neferi olarak, 
Türklerin bağımsızlığı, özgürlüğü için savaştınız. Türkiye Cumhuriyeti ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sizlere çok şey borçludur” dedi. 
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Köyceğiz’de ‘15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’ münasebetiyle program 
düzenlendi.
 
Köyceğiz Kaymakamlığı 
tarafından organize edilen ve 
sabah saatlerinde Toparlar
Kabristanlığında bulunan şehitlik 
ziyaretiyle başlayan program 
Cumhuriyet Meydanı’nda geniş 
katılımlı anma programıyla 
devam etti.
 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
anma programına Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak,
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, Cumhuriyet Savcısı, İlçe 
Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet 
Müdürü, şehit aileleri, daire amirl-
eri, STK temsilcileri, siyasi parti 
yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. 
Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan anma programı ilçe 
müftülüğü tarafından görevlendir-
ilen müezzinlerin Kur’an-ı
Kerim Tilavetiyle devam etti. 
Programda günün anlam ve öne-
mine ilişkin konuşmayı Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak yaptı. 

15 Temmuz’un bir milletin destan 
yazdığı tarih olduğunu belirten 
Kaymakam Maslak, “15 Temmuz, 
demokrasimizi, cumhuriyetimizi
ve aydınlık geleceğimizi yok etmek 
isteyen vatan hainlerine karşı 
şahlanışın bir ifadesidir. Başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere 
vatan uğruna canını feda eden 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize ise acil şifalar diliyo-
rum” dedi.
takımının zafer marşlarına 
katılımcılar ellerindeki Türk 
Bayrakları ile eşlik etti. Öğrenciler 

tarafından yapılan 15 Temmuz 
yarışmalarında derece alanlara 
ödülleri verildi. 
 
Vatandaşlara çeşitli ikramların 
yapıldığı programda 15 Temmuz 
gecesini konu
alan video gösterimleri izleyenlere 
duygu dolu anlar yaşattı. Kur’an ve
ilahilerin okunduğu program 
00.13’te sela verilmesi ve İlçe 
Müftüsü Ahmet Karagöz’ün 
öncülüğünde hep birlikte yapılan 
duayla son buldu.
**Adnan Tüfekçi
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ
Cumhuriyetle başlayan değişim
     Millet egemenliğine geçiş, birçok ülkede olduğu gibi, 
Türkiye’de de çok zordu, köklü 
değişiklikler gerektiriyordu. Millet 
egemenliğinin temeli kişi özgürlüğü 
ve milli birlik idi. Oysa ne biri vardı, 
ne de öteki. Egemenliği kişiliğinde 
toplayan padişah,  şeriata bağlı 
olarak, sultan sıfatıyla devlet 
gücünü, halife sıfatıyla da din 
gücünü kullanıyordu. Herkes onun 
kurallarına uymak zorunda idi, kişi 
özgürlüğü söz konusu değildi. İlk adımda Sultanlık kaldırıldı 
(1922). Halifeliğe dokunulmamıştı. Ne var ki, halife durdukça 
kişi egemenliğinden çıkıp millet egemenliğinin gerektirdiği 
değişiklikleri yapmak ve bu egemenliği yaşatacak eğitim, bilim 
ve kültür kurumlarını yaymak imkânsızdı. Atatürk kesin kararlı 
idi. İlk adımda, millet egemenliği rejiminin adı olan Cumhuriyet 
ilan edildi (1923). Bu yalnızca bir biçim değişikliği idi. Millet 
egemenliğinin ön koşulu kişi özgürlüğü ve milli birlikti.
     Millet egemenliği milli birlik ister;  milli birlik milli kül-
türle güçlenir; milli kültür ise eğitim birliği ile sağlanır. Millet 
egemenliği bu zincirleme etkileşimin ürünüdür. Bu da ancak 
milli bir eğitim sistemiyle gerçekleştirilebilir. “Türkiye Cum-
huriyetinin temeli kültürdür” diyen Atatürk konunun önemini 
özlü bir biçimde ve yıllar önce dile getirmiştir. Millet dil, kültür 
ve ideal birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir 
siyasal ve sosyal topluluktur. Milli kültür, milleti bütünleştirici 
unsurlardan biridir. 1922 yılında BMM açış konuşmasında 
Atatürk,
     “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri 
tahsilin hududu ne olura olsun, en evvel ve her şeyden evvel, 
Türkiye’nin istikbaline, kendi istikbaline, milli gelenekler-
ine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu 
öğretilmelidir” diyerek Türk milli eğitiminin ana hedeflerinden 
birinin milli kültürle beslenmiş, vatansever bir nesil yetiştirmek 
olması gereğine işaret etmiştir.
     Oysa, o zamanki eğitim kurumları milli olmaktan çok uzaktı. 
Okullar, birbirine kapalı dikey kuruluşlar halinde, üç ayrı 
kanalda yapılanmıştı. Birincisi ve en yaygın olanı Arapçaya 
ve ezberciliğe dayalı okullar(mahalle mektepleri ve medrese-
ler), ikincisi yenilikçi Tanzimat okulları (idadiler ve sultaniler), 
üçüncüsü de yabancı dilde öğretim yapan okullar(kolejler ve 
azınlık okulları). Bu üç kanalda üç ayrı görüşün, üç ayrı yaşam 
biçiminin hatta üç ayrı çağın insanı yetiştiriliyordu. Kitapçıları 
da ayrı idi: Beyazıt sahafları birinciye, Cağaloğlu ikinciye, 
Beyoğlu da üçüncüye hizmet veriyordu. Milli, yani vatandaşları 
birleştirici bir eğitim söz konusu değildi. İkinci ve üçüncü tur 
okulların çoğu ülkenin yönetildiği İstanbul’da idi. Daha çok 
vakıflar veya kişiler tarafından kurulan birinci tür okullar halkın 
çoğunu din ve şeriat kuralları baskısı altında tutuyordu. Cum-
huriyetin başında devralınan 70 bin vakfın çoğu Cumhuriyet 
karşıtı sözde eğitimle ilgili idi. Halk çeşitli tarikatlar ve bunlara 
bağlı tekke, zaviye ve türbelerin etki alanında bulunuyordu. 
Yalnız İstanbul’da 16 tarikat ve 438 tekke vardı. Toplum 
şeyhlik, ağalık, derebeylik, çelebilik, büyücülük gibi çeşitli adlar 
ve kisveler içinde halkın sırtından geçinen kişilerin baskısı 
altında idi. Ülke ekonomisine dış unsurlar egemendi.
     Bu ortamda, üç ayrı eğitim kanalı ile, -birbirine zincirleme 
– millet egemenliğini yaşam biçimi haline getirmiş kuşaklar 
yetiştirmek, milli kültürü güçlendirmek, milli birliği sağlamak 
ve millet egemenliğini gerçekleştirmek mümkün olamazdı. 
Devamı haftaya

SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Koronada endişe veren artış! 
Yeni vakada 230 bine yaklaştık…
Haftalık corona 
virüs tablosu 
açıklandı. 
Türkiye’de 
11-17 Temmuz 
haftasında 226 
bin 532 kişinin 
corona virüs 
testi pozitif çıktı, 
96 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre aktif vaka bir önceki 
haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama 
vaka sayısı 32 bin 362 oldu.
Haftalık corona virüs tablosu “covid19.saglik.gov.
tr” sitesinden açıklandı.
Buna göre, 4-10  Temmuz’da 117 bin 95 olan 
haftalık vaka sayısı 226 bin 532’ye yükseldi. Gün-
lük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu.
11-17 Temmuz haftasında corona virüsten 96 kişi 
hayatını kaybetti, 124 bin 732 kişi ise iyileşti.

KAYIP İLANI : 
Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen resmi evraklarımı kay-

bettim hükümsüzdür.
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - 

VA - 0758251 - 0758300 1 cilt 
AYDIN ŞAHİN

Köyceğiz VD. 163 406877 02

Köyceğiz’de hava sıcaklığı, bugünden itibaren yük-
seliyor. Sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Hafta 
sonu ve Pazartesi günü Marmara´nın batısı, Kıyı 
Ege ve Akdeniz´in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı 
mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde 
seyredecek. 
Köyceğiz ve yöresinde 36-37 derece dolaylarında 
seyreden en yüksek hava sıcaklığı, hafta sonu 41 
dereceyi görecek. Sıcaklıkların Salı gününe kadar 
40 derece ve üzerinde seyretmesi bekleniyor. 
Sıcak hava ile birlikte kıyılarda öğleden sonraları 
hızını arttıran rüzgar, yangın riskini beraberinde 
getiriyor. Vatandaşların, yangınlara karşı dik-
katli ve duyarlı olması gerekiyor.  Öte yandan 

sıcaklıklardaki yükselişe 
bağlı olarak yaşlılar, çocuk-
lar ve kronik rahatsızlığı 
olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı müm-
kün olduğunca güneşten korunmaları, gölgede 
bulunmaları ve zorunlu olmadıkça 10:00- 16:00 
saatleri arasında dışarıya çıkmamaları tavsiye edili-
yor.  **Adnan Tüfekçi
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Labirenti andıran görüntüsü ile Dalyan 
kanalları, Türkiye’nin en fazla paylaşılan 
fotoğrafları arasında yer alıyor. Dünyanın en 
büyüleyici manzaraları arasında gösterilen 
Delta’yı görüntülemek için her yıl milyonlarca 
kişi bölgeye akın ediyor.
Dalyan kanalları, milyonlarca yılda oluşmuş 

bir doğa harikası. Dünyada eşine az rastlanan 
kanallar, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, 
Dalyan Kanallarının labirenti andıran 
görüntüsü, Türkiye’nin en fazla paylaşılan 
fotoğrafları arasında yer alıyor.
Türkiye’nin en ünlü turizm bölgelerinden 
Dalyan kanalları, labirenti andıran görüntüsü 

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1662230

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÖYCEĞİZ İLÇESİ, PINAR MAHALLESİ, YUVARLAKÇAY MESİRE ALANINDA 
MİLLET BAHÇESİ KAPSAMINDA KIR LOKANTASI YAPIM İŞİ yapım işi 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 : 2022/714906
1-İdarenin
a) Adresi        : ULUCAMI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 
           NO :97 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası   : 2522624005 - 2522624844
c) Elektronik Posta Adresi   : fenisleri@koycegiz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  
          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 1 ADET AHŞAP KIR LOKANTASI YAPIM İŞİ
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer      : KÖYCEĞİZ İLÇESİ, PINAR MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.
ç) İşin süresi       : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 
           takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer      : ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI    
           NO:97 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
b) Tarihi ve saati      : 05.08.2022 - 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.
4.1.5İhale 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 % 70 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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin´de” yer alan (B) ÜST YAPI (BİNA)  GRU-
BU İŞLERİNİN ALTINDAKİ  III. GRUP: BİNA İŞLERİ İŞLERİDİR..
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VE MİMAR
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 BELEDİYESİ FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu 
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Dünyanın en büyüleyici 
manzaraları arasında gösteriliyor

ile büyülüyor. Dalyan kanalları her yıl, 
3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos antik 
kenti, Dünya’nın en ünlü plajları arasında 
gösterilen İztuzu Plajı, Caretta Caretta 
türü kaplumbağaları ve mavi yengecini 
görmek isteyen yerli ve yabancı milyon-
larca turistin akınına uğruyor.
MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI
Dalyan’ın karşısında bulunan Köyceğiz 
ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları 
içerisindeki Çandır Teras olarak 
adlandırılan alan, son yıllarda yerli ve 
yabancı pek çok fotoğraf meraklısının 

akınına uğruyor.
Çandır Teras’tan çekilen İztuzu Plajı ve 
Dalyan Kanallarının labirent görüntüsü 
sosyal medyada büyük beğeni topluyor. 
Gidilen mevsime göre renk tonunun 
farklılaştığı sazlıkları ölümsüzleştirmek 
isteyen pek çok fotoğraf meraklısı bölg-
eye geliyor. Pekçok nadir hayvan ve bitki 
türünü de barındıran Dalyan Kanallarının 
labirenti andıran görüntüsü, izleyenleri 
büyülüyor.  
**Adnan Tüfekçi - Mete Sönmez
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ADANA’ dan HATAY’ a, ANTEP’ ten URFA’ ya, HARRAN’ a 
KÜLTÜRLERİN HARMAN OLDUĞU BEREKETLİ TOPRAKLAR…
“TOROS DAĞLARI’ nın etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları 
döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yük-
selir. Akdeniz’ in üstünde daima top top ak bulutlar salınır. Kıyılar 
dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. 
Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. 
Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’ nın bükleri 
başlar. Örülmüşçesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban 
asmaları, sazlarla kaplı, koyu yeşil, ucu bucağı belirsiz alanlardır 
bunlar. Karanlık bir ormandan daha karanlık! Biraz daha içeri, bir 
taraftan Anavarza’ya, bir taraftan Osmaniye’yi geçip İslahiye’ye 
gidilecek olursa geniş bataklıklara varılır. Bataklıklar yaz aylarında 
fıkır fıkır kaynar, kirli, pistir, kokudan yanına yaklaşılmaz. Çürümüş 
saz, çürümüş ot, ağaç, kamış, çürümüş toprak kokar…”
 

Değerli okurlar, Adana topraklarına ayak basıp da bu yörelerin büyük 
romancısı, Hemite’ nin, Anavarza’ nın büyük destancısı Yaşhar KEMAL’ 
den söz etmeden geçmek ona büyük haksızlık olacaktı. Yukarıdaki 
GİRİŞ, “İNCE MEMED” adlı 4 ciltlik ve 2000 sayfayı aşkın romanının ilk 
cildinin girişinden alınmıştır. Kendisini saygıyla selamlıyor, ruhunun şad 
olmasını diliyoruz. 
 Harbiye’ deki otelimizden ayrıldıktan sonra doğruca Hatay/Antakya 
arkeoloji müzesine gidiyoruz. Burası ANTİK DÖNEME ait eserlerin 
sergilendiği bir sanat müzesi. Dünyanın ikinci büyük mozaik eserleri 

koleksiyonuna sahip olduğu söyleni-
yor. Eserlerin çoğu Roma dönemine 
ait eserlerden oluşuyor. Bunlar, 
1932-1939 yılları arasında yapılan 
kazılar sonucunda keşfedilmiş. 35 
bin eserlik bir döküm bu. Reh-
berimizin önderliğinde iki saate 
yakın bir sürede hızlıca 
gezdiğimiz müzeden 
şaşkın bir şekilde 
güç/bela ayrılabildik. 
Buradan aklımızda 
kalan heykellerden 
biri ŞUPPİLULİUMA 
oldu. Şuppi, Hititçe: 
saf, Luli ise kaynak 
anlamındaymış. 
ŞUPPİLULİUMA: saf 
kaynaklı anlamına 
geliyormuş. Gözleri 
neden böyle pörtlek? 
Kanat ATKAYA’ nın Ayşe 
ERDEM’ den alıntıladığı 
bir yazı var. Merak eden-
ler okusun. “Hatay’ da polisin gözü önünde bütün ya-
sak işler yapılıyor. Şuppi’ nin gözleri ondan pörtlemiş 
olsa gerek” demeye getiriyor. Tarihten anımsarsanız 
Şuppi, 1. Murşul, Hattuşil… gibi krallarla aynı dönem-
de Mezopotamya’ da hüküm sürmüşler. Oradan 
hareketle yemyeşil ekili arazilerin içinde hızla yol 
alırken sapsarı çiçeklerle donanmış bölümler dikka-
timizi çekiyor. Hele de bazı noktalarda kan damlamış 
gelincik tarlalarından geçerken içimiz “cız” ediyor. 
Neden durup da bunların fotoğraflarını çekemiyoruz 
diye. Otoban üzerindeyiz ve duracak yer yok. Yol 
boyunca zeytinlikler ve de özellikle km. lerce süren 
Antep fıstığı ağaçları/bahçeleri almış başını gidiyor. 
Baharın tam da ortası, geçtiğimiz her yer çok renkli 
çok güzel, doyumsuz. Ama biz duramıyoruz.  Antep’ 
e varır varmaz önce yine yeni bir müzeye yürüyoruz: 
ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ… Bu müze de mozaik 
açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında 
yer alıyor. Gerek bina büyüklüğü gerekse sergilenen 
mozaiklerin kapladığı alan bakımından dünyanın en 
büyük mozaik müzesi. 2011 yılı itibariyle toplam eser 
sayısı 35.443 imiş. Bu mozaikler, erken SÜRYANI ve 
HRİSTİYAN ikonografisine ait örnekleri barındırması 
açısından çok önemli. ZEUGMA ANTİK KENTİ’ 
nden çıkarılan bu mozaikler 2500 m. karelik bir 
alanda sergileniyor. ZEUGMA: Köprübaşı anlamına 
gelmekteymiş. Müzenin içinde saatlerce yerlerdeki, 
duvarlardaki mozaikleri şaşkın bir şekilde izleyerek 
hayretler içerisinde kalıyoruz. Bunlardan bazıları 
500.000 parçadan meydana getirilmiş mozaiklermiş. 
Oldukça canlı ve renkli görünümdeler, insan, hay-

van ve natürmortlar. Burada da en çok dikkati çeken 
mozaiklerden biri; ZEUGMA’ nın MONA LİSA’ sı 
olarak bilinen ÇİNGENE KIZI mozaiği. Bu kızın gö-
zlerindeki mahzun ifade bu mozaiği müzenin sembolü 
haline getirmiş. İki saate yakın tarihin derinliklerine 
dalıp kendimizden geçtikten sonra bu müzeden de 
şaşkın ve sarhoş bir biçimde çıkıp dışarıda temiz 
bir hava ile kendimize gelmeye çalışıyoruz. Oradan 
hareketle kalenin önünden geçip Antep çarşısına 
dalıyoruz. Giysiler, esnaf, baharatçılar, baharatçılar, 
baharatçılar… Aradığın her çeşit baharat; özellikle 
Antep fıstığı, zeytin ürünleri, İSOT, ACI BİBER, kuru 
sebzeler dükkânları dolduruyor.  Arkadaşlar çarşıya 
dalmışken biz hanımla dönüp kaledeki müzeye 
giriyoruz. Girişte müze kartımız işe yaramıyor. 
Belediye çalıştırıyormuş, 2’şer lira verip giriyoruz. İyi 
ki girmişiz, iyi ki buradayız. Daha girişte başlayan AN-
TEP MÜCADELESİ’ nin neredeyse bütün aşamaları 
gerek heykeller gerekse kabartmalar halinde yollara, 
merdivenlere, koridorlardaki yan duvarlara işlenip/
boyanıp yerleştirilmiş. Hayranlıkla izliyor, sürekli de 
fotoğraflıyoruz. Yüzlerce kabartma nasıl yapılmış, 
ne zaman yapılmış, o kadar güzel ve gerçekçi ki 
görmek gerek. Herhalde bunları fotoğraflardan 
esinlenip yapmışlar. Yoksa bu kadar hayal kurmak 
mümkün değil. Bu yakın tarih koridorlarından çıkıp 
kalenin üstüne geldiğimizde bu kez de Antep şehrinin 
manzarasıyla sarhoş oluyoruz. Yeterince çevreyi 
seyredip fotoğraflarımızı da çektikten sonra aynı kori-
dorlardan aşağıya inip arkadaşlarla buluşup bir CAFE 
de dinleniyoruz. Devamı haftaya
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) 2022 yılı 
kapsamında, Güney Ege 
Kalkınma Ajansı (GEKA) 
koordinasyonunda yürütülen 
proje teklif dönemi sonucunda 
Muğla’dan 3 projeyi onayladı.
Seydikemer Kaymakamlığı 
tarafından hazırlanan “Yöresel 
Sanatlar Atölyesi” projesi, Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğünün 
“Doğal Kozmetik Ürün Relikt En-
demik Sığla Yağı İşlenmesi ile
Kooperatif ve Dezavantajlı Üyeleri 
Kazanıyor” projesi ve S.S Ortaca 
El Ele Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi tarafından 
hazırlanan “Kadın Eliyle Katma 
Değere Dönüştürülen Ürünlerin 
Kadının Sosyal, Kültürel ve Ekono-
mik Yapısını Güçlendirmesi” proje-
si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
sunularak destek almaya hak 
kazandı. 
SOGEP kapsamında destek 
almaya hak kazanan yaklaşık 4 
milyon TL değerindeki projeler 
için yaklaşık 3,5 milyon TL hibe 

desteği Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından sağlanacak.
Desteklenen projelerle tarımsal 
üretim ve kırsal kalkınma 
desteklenecek, kadınların ve 
gençlerin istihdam edilebilirlikleri 
sağlanacak, yöresel ürünlerin 
marka değerinin yükseltilmesi ve 
tanıtımı sağlanacak. Ayrıca hedef 

gruplar içerisinde yer alan ve 
projeye katılım sağlayan bireylerin 
çeşitli eğitimlerle bilgi ve beceri ka-
zanarak meslek edinmeleri böyle-
likle gelir düzeylerinin arttırılması 
hedeflenmektedir.
Yöresel Sanatlar Atölyesi 
Projesi
Seydikemer Kaymakamlığı 
tarafından hazırlanan “Yöresel 
Sanatlar Atölyesi” projesi ile unu-
tulmaya yüz tutmuş, Seydikemer’e 
özgü Seydiler Kilimi, Dont Testisi, 
Kök Boyacılığı gibi yöresel ürün ve 
zanaatların yeniden canlandırması 
amacıyla uygulamalı atölyeler 
kurularak, bu ürünlerin üretilmesi 
ve satışı hedeflenmektedir.
Doğal Kozmetik Ürün Relikt 
Endemik Sığla Yağı İşlenmesi 
ile Kooperatif ve Dezavantajlı 
Üyeleri Kazanıyor Projesi
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan proje 
ile endemik bir bitki olan sığla 
ağacından modernize edilmiş 
işleme tesisi ile katma değeri 
yüksek, nitelikli ürün elde edilmesi, 
kurulacak atölyelerde bölgede 

yaşayan gençlerin ve kadınların 
mesleki bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik eğitimler 
verilmesi ve nitelikli işgücünün 
oluşturulması hedeflenmektedir. 
Kadın Eliyle Katma Değere 
Dönüştürülen Ürünlerin Kadının 
Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik 
Yapısını Güçlendirmesi-Ortaca 
Projesi
Ortaca El Ele Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooper-
atifi tarafından hazırlanan 

proje ile yörenin zengin tarımsal 
kaynaklarının farklı yöntemler 
ile işlenerek katma değeri yük-
sek ürünlere dönüştürülmesi, 
fonksiyonel gıdalarda ürün 
çeşitliliğinin artırılması ve bu ürün-
lerin turistik öge olarak kullanımı 
amaçlanmaktadır. Böylelikle yöre-
de yaşayan kadınlarının çalışma 
ve sosyal alanda varlığının ve 
rolünün artırılması sağlanacaktır.
**Esra Tüfekçi

Muğla’da 3 Projeye SOGEP’den Destek

Doğadan 
Öğrendiler… 
Tatile Doğa 
Dostu Olarak 
Girdiler…
Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü  doğa bilinci 
aşılamak, tarımı sevdirmek 
ve doğal kaynakların tasar-
ruflu kullanılmasını sağlamak 
amacıyla öğrencilere yönelik bir 
çok projeye başarı ile imza attı. 
2021-2022 eğitim-öğretim döne-
minde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
ortaklaşa yaptığı çalışmalardan bir 
tanesi de Seydikemerli çocuklara 
yönelik oldu. Yıl boyu uygulanan 
“Doğadan Öğreniyorum” projesi 
başarı ile tamamlandı. Proje 
Seydikemer İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile belirlenen ilkokul ve orta-
okul düzeyinde 24 okulda 1304 
öğrenciye ulaştı.  Gıda kaybının 

önlenmesi ve  israfı, uygulamalı 
kompost eğitimi,  uygulamalı 
kovan başı arıcılık eğitimi ile 
uygulamalı balıkçılık eğitimlerinin  
verildiği projede öğrenciler hem 
eğlendi hem öğrendi. 
Tarım geleceğimiz, geleceğimiz 
çocuklar
İl Müdürü Barış Saylak 
açıklamasında “Çocuklarımızın 
gelişiminde doğayla iç içe ol-
mak çok önemli. Özellikle pan-
demi sonrası öğrencilerimizin 
doğayla buluşturulmasının faydalı 
olacağını düşünerek bu yıl birçok 
projemizle öğrencilerimize güzel 

dokunuşlar yapmaya çalıştık. 
Lider Çocuk Tarım Kampı, 23 
Nisan Çocuk Etkinlik Haftası, 
Tinga ve Dedektifler Tiyatro Oyunu 
gibi birçok çalışmada çocukların 
doğayla iç içe olmalarını sağladık. 
Geleceğin tarım dedektiflerini ve 
lider tarımcılarını yetiştirmeye 
çalıştık. Bu çalışmanın biri de 
Seydikemer İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğümüzün yürütmüş 
olduğu “Doğadan Öğreniyorum” 
projesi oldu. Doğadan eğitimle 
çocukların çeşitli konularda 
bilgiyi internet ortamından değil 
bizzat görerek ve dokunarak 

öğrenmelerini sağladık. Ekolojik 
temelli doğa eğitimleri vererek, 
doğayı tanıma, koruma, çevre-
sel sorunların çözümüne yönelik 
fikirler geliştirmek, bu doğrultuda 
araştırma ve sorgulama ya-
pabilmelerini amaçladık. 1304 
öğrenciler yaptığımız bu eğitim 
çalışmasıyla birlikte tatile dolu dolu 
girdiler. Bu anlamda projelerde 
emeği geçen mesai arkadaşlarıma 
çok teşekkür ediyorum. 

Öğrencilerimizde gördüğümüz 
mutluluk bizi de mutlu ediyor. 
Tarım geleceğimiz, geleceğimiz 
çocuklar diyorum ve çocuklarımıza 
yönelik çalışmalılarımızı mak-
simum düzeyde yapmaya 
devam edeceğimizi belirtmek 
istiyorum. Tatilin başlamasıyla 
birlikte karne sevinci yaşayan tüm 
öğrencilerimize doğayla iç içe 
sağlıkla ve keyifle geçirecekleri bir 
tatil diliyorum.” dedi. *Esra Tüfekçi 

CHP’Lİ ALBAN: 
“GERİYE DÖNÜK 
İNCELEME 
YAPILACAK”
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, 
Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de 49 yıllığına 
kiralanan orman, yayla ve koyların kira 
süresinin Cumhurbaşkanı Kararı’yla 25 
yıl daha uzatılabileceği yönündeki karara 
tepki gösterdi. Alban, “Siz şimdi bunları 
veriyorsunuz giderayak. Kaldı şurada 
11-12 ayınız. 12 aya kadar nereyi verirsek 
karlı mı sayacaksınız kendinizi? Buraları 
veriyorsunuz ama şunu unutmayın. CHP’nin 
iktidarında bu uzun vadeli verdiğiniz yerlerle 
ilgili ve özelleştirmeler ile ilgili kesinlikle 
ama kesinlikle geriye dönük bir inceleme 
başlatılacaktır” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı aralarında 

Bodrum, Belek, Alanya, Kemer, Çeşme gibi 
turizm bölgeleriyle Karadeniz yaylaları ve 
ormanların da bulunduğu Hazine’ye ait to-
plam 51 parça değerli gayrimenkulü, turizm 
yatırımcılarına otel yapmaları şartıyla 49 
yıllığına tahsis edecek. 
Bu süre bazı yatırımlar için Cumhurbaşkanı 
kararıyla 75 yıla kadar çıkarılabilecek. 
Tahsis hakkı kazanan şirketlerden sadece 
sosyal ve teknik altyapıya katılım payı 
istenecek. Tahsislerde yerli ya da yabancı 
ayrımı gözetilmeyecek. Dolayısıyla kamuya 
ait alanlar yabancılara da bedava verilecek.
 “TALANA YENİ YOL AÇTILAR”
“Muğla’nın ve ülkemizin ormanları yine 
yandaşlara peşkeş çekilmeye devam edili-
yor. Bunu birkaç yıldır anlatıyoruz. Geçen 
yıl Turizm Teşvik Kanunu çıktığı zaman, 
Turizm Bakanı’na bu yetkiler verilirse bunu 
kötüye kullanacağını anlatmıştım” diyen 
Alban, aradan geçen bir yıllık zamanda 
Bodrum’dan başlanmak üzere Karadeniz’in, 

Akdeniz’in yaylalarının, 
koylarının, Muğla’nın 
ormanlarının talan 
edilmeye devam 
edildiğini öne sürdü. 
“ÖZELLEŞTİRMELER 
İNCELEMEYE ALINA-
CAKTIR”
Alban yaptığı 
açıklamada şunları 
kaydetti: “
Siz şimdi bunları 
veriyorsunuz gider-
ayak. Kaldı şurada 
11, 12 ayınız. 12 aya kadar nereyi verirsek 
karlı mı sayacaksınız kendinizi? Buraları 
veriyorsunuz ama şunu unutmayın. CHP’nin 
iktidarında bu uzun vadeli verdiğiniz yerlerle 
ilgili ve özelleştirmeler ile ilgili kesinlikle 
ama kesinlik geriye dönük bir inceleme 
başlatılacaktır. Bu verdiğiniz, özelleştirmeler 
incelemeye alınacaktır.

Bence şöyle yapın; zaten seçime çok 
az kaldı. Bu zamanda siz buraları kendi 
yandaşlarınıza veriyor, ömür boyu bir 
yatırım sanıyorsanız bunları unutun. 
Bodrum’daki ormanları, Karadeniz’deki 
yaylaları, Akdeniz’deki yaylaları uzun vadeli 
böyle verirseniz bu art niyetliliktir, bu doğaya 
ihanettir, cinayettir. Doğanın katledilmesidir, 
katliamdır.”   **Esra Tüfekçi
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İlçemizde Düzenle-
nen 

Bilgi Yarışmasında 
1. olan 

Doruk Koleji Anadolu 
Lisesi Öğrencilerimizi 

ve 
öğretmenlerimizi 

kutlarım.

NEDEN DORUK KOLEJİ ?

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

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

DORUK’A GELEN DORUĞA ÇIKAR
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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


