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KÖYCEĞİZ PROTOKOLÜ
VATANDAŞLAR İLE BAYRAMLAŞTI

Doğaya Saygı Projesi Kapsamında Köyceğiz Ot-
manlar Mahallesi’nde Çalışmalara Başlandı
Yerli ve milli firmamız OPET tarafından hayata geçir-
ilen Doğaya Saygı Projesi kapsamında çalışmalar 
devam ediyor.  2’de

OTMANLAR ÖRNEK 
KÖY OLUYOR

JANDARMA 
EKİNCİK’TE

ORMAN YANGINLARINA 
KARŞI OMUZ OMUZA

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığına 
bağlı tüm ekipler, orman yangınlarına karşı 
denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.  
Orman yangınlarına karşı devriye nöbeti 
sürüyor.
 Ülke genelinde yaşanan orman 
yangınlarının artış göstermesi ile yüksek 
sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem gibi me-
teorolojik uyarıların yapılmasının ardından 

Temmuz ayında Muğla genelinde olduğu 
gibi  Köyceğiz’de de ormanlık alanlara giriş 
çıkış yapılması yasaklandı. Özellikle Ekincik 
ve Döğüşbelen, Ağla Gökçeovacık göleti 
bölgesindeki alanlarda jandarma ve orman 
devriye ekipleri sık sık denetim yapıyor. Bu 
denetim alanlarında bulunan vatandaşlar 
uyarılıyor.  Devamı 5’de

YANGINLARA KARŞI 
JANDARMA DEVRİYE 
NÖBETİNDE

15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİNİ 
ANIYORUZ
Ülke genelindeki anma etkinlikleri ‘Türkiye 
Aşkına’ temasıyla yapılacak. Köyceğiz’de 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı 
belli oldu.
FETÖ/PDY’nin askeri darbe girişiminin yıl dönümü 
olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 
bir kez daha şehit ve gaziler şükranla anılacak. 
Köyceğiz Kaymakamlığı’nca yapılan açıklamada; 
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe 
girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin üstün cesareti ve 
destansı direnişi sayesinde bertaraf edilmiş, yakın 
tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 
15 Temmuz günü de 2429 sayılı Ulusal bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda 25.10.2016 
tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığınca hazırlanan “15 Temmuz 

Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü Anma Etkinlikleri 
Strateji Belgesi 2022” de ana 
konsepti “Türkiye Aşkına” 
olan 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü Anma 
etkinlikleri doğrultusunda 
hazırlanan programa göre 
kutlanacaktır. 
Hain girişimin 6. yılında 
gerçekleşecek anma 
programının bu yılki adresi 
de, 15 Temmuz sürecinde 
demokrasi nöbetlerine ev 
sahipliği yapan Eski Hükümet 
Konağı önünden Cumhuri-
yet Meydanına yürüyüş 
yapılacak.
Köyceğiz Kaymakamlığının 

düzenlediği program, 15 
Temmuz Cuma günü Hacıbey 
Cami’nde şehitlerin ruhuna 
Kur’an-ı Kerim ve mevlit 
okunması, Toparlar şehit 
mezarlığına ziyaret ardından 
saat 21.00’da Eski Hükümet 
Konağı önünden Köyceğiz 
Cumhuriyet Meydanına 
(Yeni Hükümet Konağı önü) 
yürünecektir. Daha sonra 
anma etkinliklerine geçilecek. 
Saygı duruşu İstiklal marşı, 
Kuran-ı Kerim tilaveti, Pro-
tokol konuşmaları ve diğer 
etkinliklerle devam edecektir. 
Saat: 00:13 itibarı ile Sela 
okunması ile son bulacaktır. 

3’DE

2’de
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Yerli ve milli firmamız OPET 
tarafından hayata geçir-
ilen Doğaya Saygı Projesi 
kapsamında çalışmalar devam 
ediyor. 
OPET Doğaya Saygı Proje-
si ile geçtiğimiz yıl orman 
yangınlarından etkilenen Marma-
ris ilçesinde Osmaniye ve Bayır, 

Milas ilçesinde Çökertme, Gökbel 
ve Bozalan, Bodrum ilçesinde 
Pınarlıbelen, İrmene ve Çamlık 
ile Köyceğiz ilçesinde Otmanlar 
mahallesinde proje hayata geçiri-
lecek. 
İlk olarak Marmaris ilçesi Bayır 
Mahallesinde başlatılan çalışmalar 
sonucunda Bayır Mahallesi yeni 

bir çehreye kavuştu. 
Köyün meydanı, camisi, kahvesi, 
yolları, atıl durumdaki yağhanesi 
yenilendi, eksikleri giderildi. İki bin 
yıllık tarihi olan çınar ağaçlarının 
çevresi düzenledi. Otopark ve 
pazar alanında zemin düzenlem-
esi yapıldı, yağmur kanalı ve gider 
bağlantıları yapıldı. Okul binası 

Doğaya Saygı Projesi Kapsamında Köyceğiz Otmanlar Mahallesi’nde Çalışmalara Başlandı

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı 
tatilinde Büyükşehirlerden tatil yörelerine 
akın edilirken, Muğla’nın turistik ilçeleri 
ve Köyceğiz bayram tatilinde misafirlerini 
ağırladı. Bayram tatilinde ilçede turizmin 
kalbi Ekincik ve Sultaniye’de adım atacak 
yer kalmadı.
Köyceğiz merkezde yaşanan hareketlilik 
sokağa da yansırken özellikle akşam 
saatlerinde kordon boyunda Delta’ya 
kadar yol kenarlarında ve sokaklarda, 
araç park edecek yer kalmadı. Aslan 
heykeli yanında, zaman zaman uzun 
araç kuyrukları, yaşanan hareketliliğin 
göstergesi olarak ortaya çıktı. Park 
yeri sıkıntısı yaşandı. Yerli ve yabancı 
turistlerin yanı sıra günü birlik tatilciler 
de ilçeye akın ederken, ilçede turizmin kalbi sayılan Atatürk Kordonunda adım atacak yer kalmadı. Tüm İşletmeler müşterilerini ağırladı. Yaşanan hareketlilik esnafları da, turizmcileri de 
sevindirdi. Tekneler gün boyu İztuzu’na dolmuş ve özel olarak gittiler. Günü birlik evler rekor fiyatlardan müşterilerine hizmet sundu. Delta ve Kulak Mesire alanında çadır kuracak yer 
kalmadı. Bayram boyunca güvenlik kuvvetleri halkımızın huzur ve güveni için çalıştı. Muğla merkez, Sakar geçidi, Marmaris, Fethiye karayolunda araç kuyrukları oluştu. İlçemizde olum-
suz bir olay yaşanmaması halkımızı sevindirdi.   **Erol Dolu

Bayram tatilinde Köyceğiz’de adım atacak yer kalmadı

boyandı. Halk Eğitimi Merkezi 
derslik alanında iyileştirme 
yapıldı. Köyün kuzeydoğusunda 
Yancağız Tepesi üzerinde yerleşik 
Syrna Antik Kenti’ne ulaşım ve 
antik kente ait kalıntıların hari-
talama çalışmalarına başlandı. 
Köy çevresindeki köyün kırsal 
peyzajını oluşturan tarım 
teraslarının belgelenmesine 
başlandı. Köyün turizm potan-
siyelini artırmak amacıyla yöresel 
köy motifleriyle düzenlenen örnek 
pansiyon gibi daha pek çalışma ve 
düzenleme yapıldı. 
Proje ile yangından etkilenen 

köylerin kendi kendine yetmesi, 
tarihi, coğrafi ve kültürel potan-
siyelinin değerlendirilmesinin yanı 
sıra; eğitim düzeyinin yükseltilmesi 
ve çevre bilincinin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında Köyceğiz 
ilçesi Otmanlar mahallesinde de 
çalışmalara başlandı. Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak ve 
OPET Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk Projeleri Saha Sorumlusu Fat-
ma Bulut Hacısalihoğlu yapılacak 
çalışmaları yerinde inceledi.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçemizin turizm bölgesi 
olan Ekincik girişine Jandarma Asayiş noktası açıldı.
Köyceğiz ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ve mavi yolculuk 
yatlarının tek uğrak yeri olan Ekincik Bölgesinde suçların önlenmesi ve 
suçluların yakalanması kapsamında, Köyceğiz Jandarma Asayiş Noktası 
hizmet vermeye başladı. 24 saat açık olacak olan Ekincik Jandarma 
Noktası’nın her vatandaşa cevap verebileceği bildirildi. Vatandaşların 
can ve mal güvenliği ve diğer olaylara karşı açılan jandarma noktası 
halkımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Ekincik’te

Jandarma noktası açıldı
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Köyceğiz ilçe protokolü halkla 
bayramlaştı Kaymakam ve Beledi-
ye Başkanı Arefe günü herkesin 
bayramını tek tek kutladı.Köyceğiz 
ilçesi protokolü, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla Arefe 
günü Öğretmenevinde düzen-
lenen bayramlaşma töreninde 
vatandaşlarla bayramlaştı.
Gerçekleşen törene, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak,  
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Cihan 
Dalkılıç, İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Ten, İlçe Müftüsü Ahmet 
Karagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ,  İlçe Sağlık Müdürü, 
Yazı İşleri Müdürü, daire amirleri, ile 
vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, 
törene katılan vatandaşların, siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluşu temsil-
cilerinin tek tek bayramını kutladı.
Çeşitli ikramların yapıldığı 

bayramlaşma töreninin ardından 
protokol üyeleri İlçe Jandarma 
Komutanlığı, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, İtfaiye grup amirliği, 
Köyceğiz Devlet Hastanesi 
ve Döğüşbelen Polis Kontrol 
noktasını ziyaret ederek görev-
lilerin ve vatandaşlarımız ile 
bayramlaşmalarını sürdürdüler. Polis 
noktasında sürücülere hoş geldiniz 
deyip, bayramlarını kutladı. 
Köyceğiz ilçe protokolü halkla 
bayramlaştı Kaymakam ve Bel-
ediye Başkanı Arife günü herkesin 
bayramını tek tek kutladı.
Köyceğiz ilçesi protokolü, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla Arefe 
günü Öğretmenevinde düzen-
lenen bayramlaşma töreninde 
vatandaşlarla bayramlaştı.
Gerçekleşen törene, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak,  
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 

Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Cihan 
Dalkılıç, İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Ten, İlçe Müftüsü Ahmet 
Karagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ,  İlçe Sağlık Müdürü, 
Yazı İşleri Müdürü, daire amirleri, ile 
vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, 
törene katılan vatandaşların, siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluşu temsil-
cilerinin tek tek bayramını kutladı.
Çeşitli ikramların yapıldığı 
bayramlaşma töreninin ardından 
protokol üyeleri İlçe Jandarma 
Komutanlığı, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, İtfaiye grup amirliği, 
Köyceğiz Devlet Hastanesi 
ve Döğüşbelen Polis Kontrol 
noktasını ziyaret ederek görev-
lilerin ve vatandaşlarımız ile 
bayramlaşmalarını sürdürdüler. Polis 
noktasında sürücülere hoş geldiniz 
deyip, bayramlarını kutladı. 
**Adnan Tüfekçi

PROTOKOL VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM 
SİSTEMİ
     Nedir eğitim? Yalnızca 
bireyin davranışlarını, 
yeteneklerini geliştiren, 
bunu yaparken de toplu-
mun kalkınmasını sağlayan 
bir araç, bir başka değişle 
üretimde itici bir güç mü? Bu 
soruya olumlu yanıt aramak 
mümkün. Ayrıca kalkınma 
dediğimiz olgu, eğitim sisteminin öteki sektörlerle 
uyumu ölçüsünde gerçekleşmez mi? Ahlaki değerler 
göz ardı edilmeye devam mı edecek?  iki sözcükle 
özetleyecek olursak toplum ve eğitim iç içedir diyebili-
riz. Toplumda bir şeyler yanlış gidiyorsa eğitim zafiyeti, 
eğitim de bir şeyler alt üst olmuşsa yönetim zafiyeti var 
demektir.
     21. Yüzyılın Türkiye’sinde bilim ve teknolojinin 
baş döndürücü ilerlemesinin etkisiyle toplumların 
yapısı değişiyor, böylece de eğitim sisteminde 
yenileşme, dünya ile entegrasyonu zorunlu bir 
hal alıyor. Ülkemiz ve diğer bizim gibi toplumların 
yeniden yapılanma ya da değişim süreci anlamına 
geliyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış,  
Zekai Baloğlu’nun araştırmasından da yola çıkıp 
kendi kırk yıllık mesleki tecrübemi de ortaya koyarak 
geçmişten günümüze süregelen eğitim –öğretim 
çarkının istikrarlı dönemeyişini izlememek adına önlem 
almak, milli eğitimin kendisi gibi düşünmeyenlerin 
harcandığı kurumlar haline dönüşmesi, “ayinesi 
iştir kişinin lafa bakılmaz” sözüne tezat,” yandaş 
olsun, çamurdan olsun” anlayışı, kötü örnek, mesleki 
itibarın zedelenmesi normalmiş gibi düşünülmesini 
anormal kabul etmek gerekirdi. Mesleki onurdan 
uzaklaşmak, öğretmeni etkisiz ve yetkisizleştirmek, 
çağdışı yaklaşımların verdiği zararın virüsten tehlikeli 
olduğunu anlamalıyız. Bu sebeple Hammurabi (göze 
göz, dişe diş) yasalarının günümüz koşullarında işe 
yaramadığını iyice anlamış oluruz.
ÖN KOŞULLAR
     1. koşul; Milli Eğitim özerk olmalı, siyasilerin 
satranç tahtası olmamalı, hükümetler değişse bile 
sistem aksatılmadan devam ettirilmelidir. Bu istikrar ve 
başarının olmazsa olmazıdır.
     2. Koşul; Çağdışı yaklaşımlardan uzaklaşıp, 
akılcılığı bilimle buluşturup özümüze uygun teoriler 
üretmeli
     Türk eğitim sistemini etkileyen faktörler
     *Demokrasi
     *Ekonomik ve kültürel kalkınma
     *Bilim ve teknoloji
     *Köyden kente, kentten köye nüfus sirkülâsyonu
1. DEMOKRASİ FAKTÖRÜ - SOSYAL TALEP
     Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen büyük 
değişim, Türk devrimi, milli eğitim sistemimizin başta 
gelen etkileyicisidir.
     Bu devrimin özü, Müslüman bir ülkede tarihte 
ilk olarak kişi egemenliğinden millet egemenliğine 
geçiştir: ayrıcalıksız ve sınıfsız, kaynaşmış bir kitle 
olarak millet egemenliği. Artık, sonuç ne olursa olsun, 
hiçbir kimse, ya da sınıf egemen olmayacak; Aileden, 
idari askeri, dini hangi sınıftan olursa olsun, hiçbir kişi 
ya da gruba ayrıcalık tanınmayacaktır. Devamı haftaya

BARAN’DAN BAŞKANA ZİYARET

GELECEĞİN ŞAMPİYONU EMRE

Köyceğiz’e Kırkpınar’dan Şampiyon Olarak Dönen Sporcumuz Emre BARAN Belediye Başkanımız Kamil CEYLAN’ı 
Makamında Ziyaret Etti. 
Köyceğiz Belediye Spor Kulübünün başarılı sporcularından Emre BARAN ve başarılı antrenörü Kenan AYDIN, Belediye 
Başkanımız Kamil CEYLAN’ı makamında ziyaret etti. 

Köyceğiz Belediyespor erkek güreş antrenörü Kenan AYDIN 
yaptığı konuşmasında,” 661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı 
Güreşlerinde Köyceğiz’imizi en güzel şekilde temsil eden 
Köyceğiz belediye spor kulübümüzün sporcularından Emre 
BARAN, teşvik 1 boyunda Türkiye Şampiyonu olmuştur. 
Sporcumuzu başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının 
devamını dilerim. Bu başarıları kazanmamızda bizlere her 
zaman destek ve emek veren Belediye Başkanımız Sayın 
Kamil CEYLAN’a da çok teşekkür ederiz” dedi.
Ata sporumuz olan güreşe gençlerin ilgi göstermesinin sevin-
dirici olduğunu dile getiren Başkan CEYLAN, “Köyceğiz Bel-
ediye Spor Güreş Takımı’nın kazandığı başarının ardından 
antrenörümüz Veli Er, Kenan AYDIN ve sporcularının 
göstermiş oldukları başarılarından dolayı kutluyorum. Tür-
kiye Şampiyonu yine Köyceğiz’den çıktı. Köyceğiz Belediye 
spor antrenörlerimizi sporcumuzu ve emeği geçen herkesi 
tebrik eder, daha nice başarıları birlikte kutlamak dileğimle” 
dedi.    **Esra Tüfekçi
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YANGINLARA KARŞI 
JANDARMA DEVRİYE 
NÖBETİNDE
Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı tüm ekipler, orman 
yangınlarına karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.  Orman 
yangınlarına karşı devriye nöbeti sürüyor.
 Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının artış göstermesi ile 
yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem gibi meteorolojik uyarıların 
yapılmasının ardından Temmuz ayında Muğla genelinde olduğu gibi  
Köyceğiz’de de ormanlık alanlara giriş çıkış yapılması yasaklandı. 
Özellikle Ekincik ve Döğüşbelen, Ağla Gökçeovacık göleti bölgesindeki 
alanlarda jandarma ve orman devriye ekipleri sık sık denetim yapıyor. 
Bu denetim alanlarında bulunan vatandaşlar uyarılıyor. Sadece ateş 
yakmak değil bu alanlara girişlerde yasak olduğu için vatandaşlar bilg-
ilendiriliyor.  **Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.
Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için sokaklarda hareketlilik başladı. Bayram namazını kılacak 
vatandaşlar, uzak mahallelerinden erken kalkarak camilerdeki  saflarını aldılar. Bazı vatandaşların çocuklarıyla 
geldiği bayram namazı sonrasında “Kurban Bayramı: Allah’a yaklaşma sevincimiz” başlığıyla irat edilen hut-
bede, kurban kesmenin sadece kan akıtmak olmadığı, takvaya ulaşma, Allah’a yakın olma arayışı ile ihlas ve 
samimiyetle Rahman’a yönelişin sembolü olduğu vurgulandı. İlçe merkezinde bulunan camiler namaz çıkışıyla 
birlikte vatandaşlar başta imam ve müezzin olmak üzere birbirleriyle tokalaşıp, hal hatır sorup bayramlaştılar. 
Daha sonra açık olan cafelerde çaylarını içip, kurban kesimi için evlerinin yolunu tuttular..  **Adnan Tüfekçi

BAYRAM MUTLULUĞU

BAYRAMLAŞTILAR

DÖNÜŞ YOLUNA DİKKAT!
Kurban Bayramı bitti ancak 9 günlük tatil devam ediyor. Özel araçlarıyla 
yakın akrabalarının yanına veya dinlenmek için tatile gelenlerin, devam 
eden aşırı sıcaklara karşı rehavete kapılmadan Emniyetin “DÖNERKEN 
DİKKATLİ OLUN” çağrısı sürüyor. Bu arada yollarda trafik kazalarını 
azaltmak maksadıyla Emniyet ve Jandarma ekipleri de 18 Temmuz 
pazartesi gününe kadar denetimlerini devam ettireceğide öğrenildi.
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ADIM ADIM GÜNEYDOĞU ( APOLLON/DAPHNE AŞKI)-2           
Değerli okurlar. Faruk Nafiz ÇAMLIBEL’ in “HAN DUVARLARI” adlı o 
enfes, uzun şiiri çok güzel beyitlerle başlar ve bitmeyen bir yolculuk gibi 
sürer gider. Bizim yolculuğumuz da bir Pazartesi Köyceğiz’ den başladı 
ve yine bir pazartesi Köyceğiz’ de bitti. Doyumsuz bir bilgi ve belge 
birikimiyle döndük GAP TURU’ ndan. 
 Geçen haftaki yazımızda Adana ve Hatay bölümlerini anlatmıştık. 
Bu hafta ise Defne efsanesinin yaşandığı kısmı anlatacağız: Bu man-

zaraya ve Hatay’ ın inceliklerine inemeden ne yazık ki gecelemek 
üzere ŞELALELER in bulunduğu yerdeki BOĞAZİÇİ OTEL’ e doğru yol 
alıyoruz. Otelimiz, arkasında NECCAR DAĞI’ nın yükseldiği ve önünde 
de yemyeşil defne ağaçlarıyla donanmış bahçelerin ve şarıl şarıl suların 
aktığı bir yamaca kurulmuş. Valizlerimizi odalarımıza atar atmaz hemen 
şelalelerin bulunduğu sokağa dalıyoruz. Önce aşağıya doğru inen ve 
çevresi hediyelik eşya stantlarıyla dolu tozlu bir yola giriyoruz. Sonra sol 
yanımızdaki yamaçlardan akan ve çeşitli yöntemlerle şelale haline getir-
ilen şarıl şarıl suları, havuzları, su çarklarını, değirmenlerin görüntülerini 
izliyoruz. Suların içine bizim Yatağan/Pınarbaşı’ nda olduğu gibi masalar/
sandalyeler atılmış, insanlar dinlenmekte ve yiyip içmekteler. Burada en 
çok dikkatimiz çeken şeylerin başında defne ağaçları ve enfes kokulu 
zeytin/defne sabunları oluyor.
 Buradaki DEFNE EFSANESİ ’ni anlatmadan geçersek ilkelerimize ters 
düşmüş oluruz.                    ”  DAPHNE (Harbiye) EFSANESİ:  Tanrı 
ZEUS’’ un oğlu ışık TANRISI APOLLON,  bir gün ırmak kenarında 

gezerken genç ve güzel bir kız görür. Bu dünyalar güzeli kızın adı 
DAPHNE (DEFNE” dir. APOLLON’  un içinde bu güzel kıza karşı 
önlenemez arzular uyanır ve onunla konuşmak ister. Ancak DEFNE, 
APOLLON’ un içinden geçenleri çabucak fark ederek O’ ndan kaçmaya 
başlar. O kaçar, Apollon kovalar, O kaçar APOLLON kovalar. Bir yandan 
da “ KAÇMA SENİ SEVİYORUM!” diye bağırır APOLLON. DEFNE 
ise Tanrılarla sevişen kadınların başlarına nelerin geldiğini bildiği için 
korkuya kapılır ve kaçmaya devam eder. APOLLON’ a gelince bu güzel 
kızı mutlaka yakalamalıdır. Kovalamaca devam eder.  Defne kaçar 
APOLLON kovalar ve bir an gelir ki aralarındaki mesafe iyice daralır; 
Defne, APOLLON’ un sıcak nefesini ensesinde/saçlarının arasında 
hissetmeye başlar. Artık kurtuluş imkânı kalmadığını anlayan DEFNE, 
birden durur ve ayağı ile toprağı eşeleyerek şöyle bağırır: “ Ey, toprak 
ana! Beni ört, beni sakla, beni koru!”…  Bu içten yakarış üzerine DEFNE, 
organlarının ağırlaştığını ve odunlaştığını hisseder. Olgun göğüslerini 

gri bir kabuk bağlar, kokulu saçları 
yapraklara dönüşür, kolları, dallar 
olur uzar, körpe ayakları ise birer 
kök olup toprağın derinliklerine 
doğru inmeye başlar, bir DEFNE 
AĞACI’ na dönüşüverir. Bu durum 
karşısında şaşıran APOLLON, 
DEFNE’ nin ağaca dönüşmesini 
hayret ve üzüntü içerisinde 
seyreder, kahrolur.  Ona sarılır ve hala defne ağacının sert kabukları altında çarpmakta olan kalbinin sesini 
duyar ve şöyle seslenir: “ DEFNE, bundan sonra sen, APOLLON ’un kutsal ağacı olacaksın. O solmayan, 

dökülmeyen yaprakların başımın çelengi olacak. 
Değerli kahramanlar, savaşlarda zafere ulaşanlar 
hep senin yapraklarınla alınlarını süsleyecekler. 
Şarkılarda, şiirlerde adımız yan yana geçecek.”  
Bu tatlı sözler üzerine DEFNE, dallarını eğerek 
APOLLON’  u saygı ile selamlar. İşte bu öykünün 
geçtiği yer bu günkü HARBİYE’ dir. APOLLON, 
üzüntü ve heyecan içinde o ağacı amblem olarak 
aldı ve parlak yapraklarından başına taç yaptı. 
İşte o günden bu güne ŞİİR ve SİLAH ZAFERİ,  
DEFNE DALI ile ödüllendirilir. DEFNE’ nin 
gözyaşları ise bu gün hala HARBİYE ŞELALELERİ’ 
ni oluşturuyor.  Burayı da gezip hanımla birlikte 
bolca fotoğrafladıktan sonra günün yorgunluğunu 
atmak üzere otelimize çekiliyoruz.  Yolumuz uzun, 
anlatacağımız çok şey ve göstereceğimiz çok yer 
var. 
NOT: Diğer bazı kaynaklar da Daphne’ nin aslında 
bir” NYMPHE” yanı su perisi olduğu, zaman za-
man su kenarlarında gezip eğlendiği;  bu sıralarda 
APOLLON’ un kendisini gördüğü ve peşine takıldığı 
yazılı. DAPHNE’ nin babası ise Yunan Deniz 
Tanrılarından PENEUS’ tur. DAPHNE, sonsuza ka-
dar yalnız kalmayı ve evlenmemeyi düşünmektedir. 
Ayrıca erkeklerden de nefret eder. Bunun ned-
enine gelince de APOLLON ile AŞK TANRISI ARES’ in aralarında geçen kıskançlıktan kaynaklandığı söylenir.  
APOLLON ile ARES karşılaştıklarında APOLLON,  ARES’ e “ senin attığın oklar insanların kalbine değil ancak 
olsa olsa ayaklarına saplanır!” diyerek ARES ile alay eder. Buna içerleyen ARES, sürekli onları kollayarak 
DAPHNE ile APOLLON’ u bir arada görünce altın suyuna batırılmış olan ve saplandığı kişiye tutku ve sonsuz 
aşk verecek olan oku APOLLON’ un kalbine; saplandığı kişiyi aşk ve tutkudan tamamen uzaklaştıracak olan 
oku da DAPHNE’ nin kalbine saplar. Sonuçta da buradaki kavuşma gerçekleşemez, bütün ünlü öykülerde/
efsanelerde olduğu gibi sonu ayrılık ve acı ile biter. Ayrıca bu kaynakta DAHNE’ yi ağaca dönüştürme işini TO-
PRAK ANA değil; DAPHNE’ nin babası PENEUS gerçekleştirir. Antakya MOZAİK MÜZSE’ sinde APOLLON ile 
DAPHNE’ nin mozaikleri bulunmaktadır. Harbiye’ deki ŞELALELER de bu gün hala APOLLON’ un gözyaşları 
olarak çağıl çağıl çağlamaktadır. Gezi yazılarımız sürecek…
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1659870

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKKÖPRÜ OİŞ 235 KOD NOLU 
YENİ ORMAN YOLU YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Akköprü OİŞ 235 kod nolu Yeni Orman Yolu 
Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN       : 2022/702051
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 Akköprü   
           OİŞ 235 kod nolu Yeni Orman Yolu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 7786 mt B Tİpi Orman Yolu İnşaatı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Akköprü   
           Orman işletme Şefliği 235 kod nolu yol
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) 
           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 : 29.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

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

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A/V.
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya Kayıtlı Ruhsatlı Orman Mühendisleridir. Orman Mühendisleri İş Deneyim Belgesi 
yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorun-
ludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzala-
narak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin 
reddedilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİL 
ÜRETMESİN!
Daha düne kadar İstanbul’da Köprü 
yapılmasına karşı duranlar, bu gün yapılmakta 
olan elektrikli otomobile de karşı duruyorlar. 
Sebep yoksulluk varken bunların yapılması 
doğru değil diyorlar. Sonra da Türkiye hiçbir 
şey yapamaz eleştirisi getiriliyor. Çağdaş 
uygarlık düzeyine teknolojik gelişmelere karşı 
çıkarak mı ulaşacağız? Pahalılığın olduğu 
doğrudur, ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Elbet 
bunlar düzelir. Fakat teknolojiyi kaçırırsak 
yakalamamız mümkün olmayacaktır.
    “TOGG (Türkiye Otomobil Girişim Grubu) 
bu yılın son çeyreğinde ilk üretim otomobili 
banttan indirecek. Sene 2022, nihayet çok 
geç de kalınsa fabrika üretime geçiyor. Oysa 
rakip otomobil devlerinin yüz yıllık geçmişleri 
var. Dile kolay sıfırdan bir ürün ile bir asırlık 
çınarlarla rekabet edeceksiniz. Ama baştan 
havlu atmak doğru değil. Tamam geç kalındı 
vs. ama bir yerlerden de başlamak lazım. Zira 
1938’den sonra Türkiye’nin birçok yerli milli 
üretim hamlesi ( uçak, araba dahil) bilinçli 
olarak akamete uğratıldı. Üretim meselesi bir 
zihniyet, kültür meselesidir ayrıca. Üretim kül-
türü öyle bugünden yarına oluşmaz. Nesiller 
boyu üzerinde çalışmak gerekir. Günümüzde 
elbette teknoloji ve iletişim imkânlarıyla bu 

açığı kapatmak daha 
çabuktur. Ama yine de bir 
markayı sıfırdan üretip, 
uluslar arası arenada kabul 
ettirmek, pazarlar bulmak 
için en azından bir yirmi 
seneye ihtiyaç duyulur. 
    TOGG ortaklık yapısı 
%19 Anadolu Grubu, 
%19 BMC Grubu, % 19 
Kök Grubu, %19 Turkcell, 
%19 Zorlu Holding ve %5 TOBB tarafından 
oluşmaktadır. Fabrika Bursa Gemlik’te 1.2 
milyon m2 alana kurulmuştur. Elektrikli otomo-
bilin batarya fabrikası da yine aynı yerdedir 
ve Çinlilerle ortak kurulmuştur. TOGG’un 
yerlilik oranı ilk etapta yüzde 68 seviyesinde 
olup, gelecek zamanlarda bu oran peyderpey 
arttırılacaktır.
     TOGG’un kuruluş amacı sadece oto-
mobil üretmek değildir. Ana faaliyet alanı 
mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak 
konumlanacaktır. TOGG, üreteceği otomo-
billeri sadece bir otomobil olarak niteleme-
mektedir. Ürünlerini ‘akıllı ürünler’ olarak 
tasarlamaktadır. Bu amaçla otomobilden önce 
2022 yılı içerisinde dijital bir ürünü hizmete 
sunacaktır. Otomobilin 2023 senesinde 
satışına başlanacaktır. Elektrikli otomobil 
için ülke genelinde 81 ilde ve 600’ün üzer-
inde noktada 1.000 adet hızlı şarj istasyonu 
hizmete alınacaktır.” Kaynak: Bekir Zorba
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

Datça’daki orman 
yangını kontrol altına 
alındı
Muğla’nın Datça 
ilçesinde 13 Tem-
muz Çarşamba 
günü başlayan ve 14 
Temmuz Perşembe 
günü öğle saatlerinde 
kontrol altına alınan 
yangında ilk belirle-
melere göre yaklaşık 
728 hektar alan 
zarar gördü. Soğutma 
çalışmalarının 
devam ettiği orman 
yangınında Muğla 
Büyükşehir Beledi-
yesi personel, araç ve 
yardımcı ekipmanları 
ile sahada aktif olarak 
görev aldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın 
Datça ilçesinde yaşanan orman yangınlarında 
aktif görev aldı. İtfaiye ekipleri yangın 
alanında söndürme çalışmalarına katılırken, 
yangın alanlarının organizasyonu ve farklı 
hizmetler için birçok büyükşehir personeli de 
alevlerin kontrol altına alınması için mücadele 
etti. Datça ilçesindeki orman yangınlarının 
ilk gününden bu yana teyakkuz halinde olan 
Büyükşehir Belediyesi, personel, araç ve 

yardımcı ekipmanları ile sahada aktif olarak 
görev aldı. 
İlk belirlemelere göre yaklaşık 728 hektar 
alan zarar gördü 
13 Temmuz Çarşamba günü Datça Hava Ra-

dar Mevzi Komutanlığı yerleşim bölgesinin alt 
kısmından çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle 
Mesudiye Mahallesi’ne doğru ilerledi. Hava 
Radar Mevzi Komutanlığı altı, Mesudiye Ma-
hallesi Girtepe ve Domuz Çukuru bölgesinde 
devam eden yangın 14 Temmuz Perşembe 
günü öğle saatlerinde kontrol altına alındı. 
Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman 
yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 728 
hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi. 
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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


