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SÜRÜCÜLER 
DİKKAT!
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 
ve (PTS) Plaka Tanıma Sistemi 
vasıtasıyla denetimler yapılıyor. 
Özellikle yayalara ilk geçiş hakkını 
vermeyen, kask ve emniyet kemeri 
kullanmayan, kırmızı ışık ihlali 
yapan, yaya geçitlerine ve engelli 
park yerlerine hatalı park eden 
araçlara yönelik 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanunun ilgili 
maddelerince araç sürücülerine 
yasal işlem yapılıyor. 9’da

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Denetimlerini Sürdürüyor VATAN PARTİSİ’NDEN ÜRETİM 

DEVRİMİ KURULTAYI
26 Mart Cumartesi Saat : 14.00 de
Köyceğiz Pazar Yerinde Yapılacak

Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı Ortaca ilçesi 
Okçular mahallesinden sonra Köyceğiz’de de 

üreticiyle buluşuyor.  
Vatan Partisi İl Başkanı Emre Aykın’ın katılımıyla 

yapılacak olan 
ÜRETİM DEVRİMİ KURULTAYINA TÜM 

VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atık yağlardan 
sabun üretiliyor.
Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve  Zeytinalanı 
Şeyh Ortaokulu işbirliği ile öğrencilerin topladıkları  atık 
yağları sabuna dönüştürerek öğrencilere dağıttılar.  
Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu öğrencilerinin getirdiği atık 
yağlar Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 
teslim edildi.   Atık sıvı yağları teslim alan okulun Kimya 
Öğretmeni Damla Kutay, öğrencilerle birlikte çeşitli şekil 
ve renklerde kokulu sabunlar ürettiler.  Devamı 8’de

MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN ÖRNEK 

DAVRANIŞI

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Filiz 
Kılıç, Köyceğiz’de

18 Mart Çanakkale Zaferi, 
Köyceğiz’de kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 
107. yıl dönümü dolayısıyla Köyceğiz’de çelenk 

koyma töreni düzenlendi; ardından kutlama programı 
gerçekleştirildi.   3’de

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fi-
liz Kılıç, MHP Muğla İl Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “Adım Adım 
2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma 
Toplantısı”na katıldı.
Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire 
alanındaki toplantı salonu’nda düzenle-
nen “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve 
Aydınlatma” programında partililere hitap 
eden Kılıç, Türkiye’nin siyasi ve stratejik 
konumu gereğince ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun yoğun temasları neticesinde, 
Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk 
yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumda 
olduğunu söyledi. Devamı 8’de

İlçemizde her ayın son Pazar Günü kurulan ‘İkinci El Pazarı’ 
sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar Günü kurulan 
‘ İkinci El Pazarı’ sekiz ay aradan sonra yeniden açılıyor.
 İkinci El Pazarı’ 27 Mart Pazar Günü Köyceğiz Atatürk Kor-
donu boyunca kurulacak. Köyceğiz’de uzun yıllardır kurulan 
ve büyük ilgi gören İkinci El Pazarı Covid-19 salgını vaka 
sayılarının artması nedeniyle ara verilmişti. Salgın tedbirlerinin 
kalkmasıyla ‘İkinci El Pazarı’ eskisi gibi her ayın son Pazar 
Günü faaliyetlerine devam edecek. 27 Mart’ta kurulacak İkinci 
El Pazarı için tezgah açmak isteyenler 21 Mart’tan itibaren 
kayıt yaptırabilecekler. Belediye yetkililer 25 Mart Cuma 
günü başvuruların sona ereceğini ve yerleri sabit olmayan 
vatandaşların Pazar sabahı boş masalara yerleştirileceği ifade 
edildi.

Köyceğiz ‘İkinci El Pazarı’ 
yeniden açılacak
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Köyceğiz ilçesinde kadınlardan kurulan 
Köyceğiz Akademi voleybol takımı başarıyla 
yoluna devam ediyor. 3. Geleneksel 8 Mart 
dünya emekçi kadınlar günü için düzenle-
nen Muğla Voleybolu Geliştirme ve Yaşatma 
Derneği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği Veteran Voleybol 
turnuvasına Manisa İzmir Muğla illerinin ilçe 
kadın veteran voleybol takımları katıldı. İki 
gün süren turnuva da dostluk bol eğlence ve 
bol heyecan yaşandı. 
Köyceğiz Akademi kadın voleybol takımı bu 
turnuvadan da yine bir kupa ve iki en iyi oyuncu 
ödül madalyası ile döndü. Bu sefer ki en iyi oyucu 
madalyalarını 53 yaşında takımımızın Annean-
nesi Şerife ÖZAK ile Gençlerde Ayşen Pınar KIY 
aldı. Bilge Kınalı, “Bu heyecanın devam etmesi, 
Kulübümüzdeki Genç kızlarımızın da bu heyecanı 
yaşaması için Türkiye voleybol Federasyonu 
Bölgesel kadın Ligine katıldık. Artık Köyceğiz 
ilçemizi Bölgesel kadın liginde duyurmaya devam 
edeceğiz.” dedi. Daha önce Voleybol oynayan, 
Ya da voleybol yeteneği olan, Takım oyunlarını 
seven, Artık benden geçti demeyen, Voleybol bir 
aşktır diyen herkesi Kulübümüze bekleriz. Ayrıca 
Kadınlara sporda olmasını destekleyen Anıl perd-
eye takımımıza verdiği maddi ve manevi destek-
ten dolayı teşekkür ederiz. dedi. *Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Akademi başarıyla yoluna devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyes-
inin 2019-2021 yılları arasında 
yapmış olduğu yatırımlar ve 
hizmetler ile ilgili bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. İl genel-
inde birçok gazetecinin katıldığı 
toplantıda Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, önemli açıklamalarda 
bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 3 
yıllık süreci için yıllık bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. İl genelinde 
50’nin üzerinde gazetecinin 
katıldığı toplantı Türkan Say-
lan Çağdaş Yaşam Merkezinde 
yapıldı. Toplantıya gazetecilerin 
dışında CHP İl Başkanı Adem 
Zeybekoğlu, Menteşe Belediye 
Başkanı Bahattin Gümüş, PM 
üyesi Gizem Sayar Özcan ve 
büyükşehir belediyesi bürokratları 
katıldı. Toplantıda Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
önemli açıklamalarda bulunurken, 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Taner Yiğit detaylı 
bir sunum gerçekleştirdi.
Gazete Cemiyetleri, “Ye-
rel Gazeteler Yaşamakta 
Zorlanıyor”
Toplantıda konuşan Muğla 
Gazeteciler Derneği üst kurul 
delegesi Temel Irmak, Büyükşehir 
Belediyesinin şeffaf belediye-
cilik anlayışıyla düzenlediği bu 
toplantının çok önemli olduğunu 
söyledi. Irmak, “Özellikle Marmaris 
ilçesi yangınlardan çok etkilendi. 
Bunun etkisiyle de sel baskınları 
arttı. Bu nedenle Büyükşehir Bel-
ediyesi sorumlu tutuluyor ancak 
derelerde ve orman yangınlarında 
yetkili kurum büyükşehir beledi-
yesi değil. Gazeteciler olarak 
bu eleştirileri ilgili bakanlıklar 
ve DSİ’ye de yapılması gerekir. 
Objektif gazetecilik bunu gerek-
tirir” dedi. Büyükşehir Belediyes-
inin yangınlarda büyük özveri 
gösterdiğini söyleyen Irmak, 
“yapılan çalışmalar ve gösterilen 
özveri nedeniyle Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı Osman Gürün ve 
ekibine teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir bilgilendirme toplantısında 
Gürün’den önemli açıklamalar

Toplantıda konuşan bir diğer 
gazeteci ise Muğla Büyükşehir 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Cem Kaytan, özellikle yerel 
gazetelerin maddi sorunlar nedeni-
yle ayakta kalmakta zorlandıklarını 
söyledi. Kaytan, “Özellikle 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 
yayımlanan tasarruf tedbirleri 
genelgesi nedeniyle kurumların 
gazetelere verdiği ilan reklam 
konularında sorunlar yaşanıyor. 
Zaten ayakta kalmakta zorlanan 
yerel gazetelerin bu genelge ile 
daha da zorlandığı ortada. Bu 
nedenle kararın tekrar gözden 
geçirilip gazetelere olan desteğin 
arttırılması gerekmektedir. Biz 
gazetecilere ve özellikle yerel 
basına verdiği desteklerden dolayı 
da Başkan Dr. Osman Gürün’e çok 
teşekkür ederim” dedi.
Gürün, “Bize Kredi Versin-
ler Marmaris’in İçme Suyu 
İhtiyacını Giderelim” 
Toplantıda önemli açıklamalarda 
bulunan Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, özellikle Muğla’da yapılan 
altyapı yatırımlarının uluslararası 
kredi kuruluşlarından edinile 
finansmanın onaylanmaması ned-
eniyle sekteye uğradığını söyledi. 
Gürün, Büyükşehir Belediyesi 
olarak il genelinde 1 Milyar 702 
Milyon TL’lik altyapı yatırımlarının 

devam ettiğini söylerken, “Bu 
yatırımlardan Borum’a 1 milyar 
46 Milyon TL, Fethiye’ye 237 
Milyon TL’lik projeler yapıyoruz. 
Milas ilçemiz Ören Mahallesinde 
240 Milyon TL’lik kanalizasyon ve 
ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi 
projesinin ihalesi 20 Nisan’da 
yapılacak. Türkevleri, Bozalan, 
Siteler mahallerinin içme suyu 
projesinin onayı geldi. Çok 
yakında ihaleyi yapıp inşasına 
başlayacağız. Bizim bunların 
yanı sıra Marmaris İlçemizin 
Bozburun bölgesinde de su so-
rununu çözmemiz lazım. Atatürk 
barajından su getirmemiz lazım. 
Ancak finansmanımız yok. Bize 
kredi versinler biz ödeyelim. Bunu 
bakan beyle bizzat görüştüm. 
Burada ciddi bir uğraş içindeyiz. 
Marmaris İlçemiz için 388 Milyon 
TL Borç ödemesi yaptık. Bununla 
ilgili bir şikayetim yok sadece 
tespit yapıyoruz. Marmaris’e 
daha önce yapılan yatırımların 
ödemesini biz yapıyoruz. Ayrıca 
Marmaris ile ilgili yanlış bir algı var. 
Sanki oradaki dereler bizim ancak 
biz gerekeni yapmıyormuşuz 
gibi. Bizim sorumluluğumuzda 
olan tüm derelerde gereken 
müdahaleyi yapıyoruz. Bizim 
sorumluluğumuzda olmayan der-
eler bizim sorumluluğumuzda gibi 
gösteriliyor. Bu doğru değil” dedi.

Gürün, “Uluslararası Kredi 
Kuruluşlarından Edindiğimiz 
Finansman Kaynaklarını 
Cumhurbaşkanlığı Tarafından 
Onaylanmadığı İçin 
Kullanamıyoruz”
Muğla’nın altyapı sistemlerinin 
geliştirilmesi ve güneş en-
erji tarlalarının kurulması için 
uluslararası kredi kuruluşlarından 
finans kaynağı sağladıklarını 
söyleyen Başkan Gürün, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 
2 yıldır yatırım programına 
alınmadığı için bu kaynağı 
kullanamadıklarını söyledi. 
Başkan Gürün, “Biz uluslararası 
kredi kuruluşlarından 230 Mi-
lyon Euro’luk kredi anlaşması 
yaptık. Bunun şartı Uluslararası 
kredi kuruluşundan not almamız 
olduğu söylendi. Bizde büyükşehir 
olarak en yüksek not olan AAA+ 
notunu aldık. Şuan hükümetimiz 
bu notta değil. Türkiye’deki 
birçok kurumdan farklıyız. Bu-
nun üzerine tamam kredi ver-
ebiliriz dediler. 63,5 Milyon EURO 
kredi anlaşması yaptık. Ancak 
Cumhurbaşkanlığında bu karar 
bekliyor. 2 senedir bekliyoruz. 
Bunu almış olsaydık bu güne 
kadar su altyapısının %80’inini 
tamamlamış olurduk. Bunun yanı 
sıra bu finans kaynağıyla güneşten 
enerji elde etmek için, güneş enerji 

tarlaları kuracaktık. Maalesef bunu 
da ertelemek zorunda kaldık. 
Farklı finans kaynağı bularak 
hayata geçirmeye çalışacağız” 
dedi. 
Başkan Gürün, “Muğla’nın verdiği 
vergi ile aldığı yatırım arasında 
büyük fark var. Büyükşehir Bel-
ediyesi olarak Güvenilir Bir Kurum 
Olmak Bizim için Çok Önemli”
Muğla’nın verdiği vergi ile aldığı 
yatırım konusunda büyük fark 
olduğunu söyleyen Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, 2019-2021 yılları 
arasında Muğla’dan 12 Milyar 787 
Milyar vergi toplandığı ancak bu 
yıllar arasında sadece 853 Milyon 
846 Bin TL yatırım aldıklarını söyl-
edi. Gürün, “Vergiye oranla ancak 
6,68 oranında yatırım alıyoruz. 
Bizim Muğla’nın altyapısını 
tamamlamak için en az 10 milyon 
TL finansman gerekli. Ancak 
belediye bütçesi ile bu müm-
kün değil. Hükümet tarafından 
yapılan yatırımın arttırılmasını 
bekliyoruz. En azından toplanan 
vergiye oranla bir miktar daha 
yatırımın arttırılması gerekli. 
Zaten döviz kuru bizi çok etkiledi. 
Borç stoğumuz ortalama 1 Milyar 
arttı. Biz bir kurumuz ve kurumun 
güvenilirliğini muhafaza etmeliyiz. 
Bu bizim çok önemli” dedi.
**Adnan Tüfekçi



Yerel Haber  Sayfa325 Mart 2022

18 Mart Çanakkale Zaferi, Köyceğiz’de kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl 
dönümü dolayısıyla Köyceğiz’de 
çelenk koyma töreni düzenlendi; 
ardından kutlama programı 
gerçekleştirildi.

İlçemizdeki törenler ilk olarak eski 
hükümet konağı Atatürk Anıtı’nda 
başladı. Çelenk koyma törenine 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Garnizon Komutanı 
Furkan Arabacı, Köyceğiz Bel-
ediye Başkanı Kamil Ceylan, 
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcısı 
Burcu Taştan kurum müdürleri, 
siyasi parti ilçe başkanları, oda 
başkanları, şehit aileleri ile gaziler, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından İlçe pro-
tokolünce Atatürk anıtına çelenk 
sunuldu. Çelenk sunma töreninin 
ardından kutlamalar Halk Eğitim 
Merkezinde devam etti. Köyceğiz 
Anadolu Lisesi öğrencilerince 
düzenlenen kutlamalara ilçe pro-
tokolü katılırken, vatandaşların da 
kutlamalara ilgi gösterdiği görüldü.
“ÇANAKKALE, KURTULUŞ 
MEŞALESİNİN YAKILDIĞI YER”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından açılış 
konuşmasını Anadolu Lis-
esi Tarih Öğretmeni Mehmet 
Erensay gerçekleştirdi. Erensay 
konuşmasında Çanakkale Zafer-
inin önemine değinerek “Çanak-
kale Zaferi; dünya tarihinde bir 
dönüm noktasının yaşandığı, güç 
dengelerinin değiştiği, olayların 
akışı üzerinde Türk Ulusunun 
belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş 
Savaşımızın ilk meşalesinin 
tutuşturulduğu, yüce Türk ulusu-
nun Başkomutan Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde kahramanlık 
ve fedakarlığının doruk noktasına 
ulaştığı bir prestij ve azmin 
mücadelesi olmuştur. Çanak-
kale Zaferi, Türk milletinin kade-
rini olumlu yönde değiştirmekle 
kalmayıp, dünya milletlerinin 
düşünce yapısının değişimine de 
büyük etki etmiştir. Tarihimizdeki 
her savaşın, her muharebenin ayrı 
bir önemi ve bizim için manevi bir 
değeri vardır. Çanakkale’yi Çanak-
kale yapan, bitmek tükenmek 
bilmeyen düşman mermilerinin 
sesi değil, yaralı düşman askerini 
sırtına alıp onu düşman mevzisine 
kadar götürerek, işgalci askerlere 
insanlık dersi veren kahraman 
Mehmetçiktir. Çanakkale’yi Çanak-
kale yapan, cepheye gönderdiği 

oğluna “ya şehit ol, ya gazi” demek 
suretiyle, vatanın her bir karış 
toprağını evladının canından üstün 
tutan Türk analarıdır.” ifadelerine 
yer verdi.
“ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ 
BEĞENİ TOPLADI”
Protokol üyeleri; Halk Eğitim 
Merkezi Salonunun bahçesinde 

Köyceğiz Anadolu Lisesi Görsel 
Sanatlar Öğretmeni Neşe Evci’nin 
koordinatörlüğünde hazırlanan 
“Şehitler Günü” temalı resim sergi-
si gezildi. Konuşmaların ardından 
öğrenciler İstiklal Marşı’nın yanı 
sıra günün anlam ve önemine 
ilişkin şiirler okudu. Anadolu Lisesi 
öğretmenleri tarafından öğrenciler 

müzik eşliğinde Çanakkale Zaferini 
anlattı. Zeybek oyunu, orato-
ryo, Şehitliğin Üç Mevsimi adlı 
tiyatro gösterisi, beğeni topladı. 
Kutlamaların sonunda Köyceğiz 
İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce, 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Zafer-
inin 107. yıl dönümü dolayısıyla 

düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere ilçe 
protokolünce ödülleri verildi. 
Öğretmen ve öğrencileri kutlayan 
Kaymakam Mustafa Maslak ve 
protokol üyeleri günün anısına 
toplu fotoğraf çektirdiler.
**Adnan Tüfekçi
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

BEYOBA’SINDA ÖĞRENCİ YOL GÜVENLİĞİ
ERTUĞRUL BAYLAN
     

Güvenli yol, kavşakları, yaya 
ve okul geçitleri belirlenmiş, 

gerekli güvenlik önlemleri 
alınmış yollara denir. Yaya geçi-
di, trafik polisinin olduğu yerler, 
alt geçit, üst geçit, okul geçidi, 
ışıklı işaret cihazlarının olduğu 
yerler güvenli geçiş yerleridir. 
Tüm kurallar çerçevesinde iller 
bazında (IBBS Düzey-3) yapılan 
toplam analizlere göre, iller-
imizin %25’i ‘’Yüksek Riskli’’ ve 
%46’sı ‘’Riskli’’ ve %11’i ‘’Güven-
li’’ olarak değerlendirilmiştir.

     Trafik kazaları, Türkiye’de 
yaşayan herkesin her gün 
karşı karşıya olduğu en büyük 
sorunlardan birisidir. Bu risk 
hepimizi tehdit etmektedir. 
Ehliyet alma sürecinin, sürücül-
ere yeterli trafik bilincini ve 
araç kullanma kabiliyetini 
verebildiğini söylemek müm-
kün değildir. Dolaysıyla trafikte, 
emniyetli bir şekilde günlük 
hayatımızı sürdürebilmemiz için 
hepimizin bilinçli ve tutarlı bir 
eğitime ihtiyacı vardır. Trafikte 

kullanılan araçların teknolojisi 
her gün gelişmekte, araçların 
performansları giderek artmakta, 
sürücüleri koruyacak güvenlik 
ekipmanları gelişmekte fakat 
hala insan faktörü sistemin en 
zayıf parçası olarak kalmaktadır.
     Beyobası’nda lise ve or-
taokul arasındaki yolun yaya 
kaldırımının olmayışı, öğrenci 
güvenliğini tehdit etmektedir. 
Öğrenci velilerimizden Başta 
Şükrü Eren olmak üzere okula 
çocuklarımızı göndermeye 
korkuyoruz. Acil tedbir gerek 
söylemleri hayati önem arz 
etmektedir. Ayrıca ortaokul 
Sabri Kahvesi arasındaki yolun, 
yayalar için güvensizliği dik-
kate alınarak yürüyüş yolu 
olarak düzenlenmesi yayaların 
güvenliği için ve spor amaçlı 
yürüyüşler açısından önem-
lidir. Ufak tefek olumsuzluklar 
bunun sinyalini vermektedir. 
Can telef olması halinde ön-
lem alınmasının gideni geri 
getirmeyeceği aşikardır. 
Durumu yerinde görmek 
amacıyla yapmış olduğum 
incelemelerde gün geçtikçe 

artan trafik yoğunluğu güvenlik 
açısından  %25 ‘’Yüksek Risk’’ 
taşıdığını gözlemledim ve res-
imledim.

     Avrupa standartlarına uygun 
olarak yayalara geçiş üstünlüğü 
tanıma uygulaması güzel ve 
yerinde bir uygulama. Ancak 
son zamanlardaki kazaların 
çoğunluğu aniden yola çıkan 
yayalar karşısında ani fren 
yapan araçların, arkadan gelen 
aracın hazırlıksız yakalanıp 
kaza yapmasına neden 
olmaktadır. Bu hususta hem 
yayaların hem de sürücülerin 
daha dikkatli olmaları, iki araç 
arasındaki mesafeyi açmaları 
gerekmektedir. Yayaların da 
yaya geçitlerini kullanmaları 
araç mesafelerine dikkat et-
meleri gerekmektedir. Mesken 
mahallelerde hız limitlerini 
azami ölçülerde azaltmaları  
‘’Yüksek Risk’’unsurundan 
uzaklaştıracaktır. Durum acil 
ve önemlidir. Riski azaltmamız 
gerekir.
     Kazasız günler

Muğla Valiliği organizasyonunda 
CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi) kullanıcılarına yönelik koor-
dinasyon ve bilgilendirme toplantısı 
Köyceğiz Belediye Meclis Salonu’nda 
düzenlendi.
Toplantıya, Kaymakamlık, Belediye 
Başkanlığı, Köyceğiz’in  tüm kamu 
kurum kuruluşlarının CİMER yetkililer-
inin katıldığı, Valilik CİMER İl Koordi-
natörü İsmail Arık tarafından yapılan 
sunum, CİMER’in tanıtımı dayandığı, 

mevzuat, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 6698 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ile CİMER Sisteminin teknik kullanımı 
konularında, İletişim Başkanlığı CİMER 
kullanımı konularında bilgi aktarımında 
bulunuldu ve kullanıcıların dikkat et-
mesi gereken başvuru türleri, başvuru 
süreleri ve değerlendirme aşamaları 
hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
**Adnan Tüfekçi

CİMER TOPLANTISI KÖYCEĞİZ’DE YAPILDI



Yerel Haber  Sayfa525 Mart 2022

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Köyceğiz Meclisi 
tarafından İklim Değişikliği, Kuraklık, Madenler ve Su 
konusunda duyarlılık geliştirmek amacıyla, ‘Köyceğiz-
Dalyan lagün havzası su çalıştayı’ düzenlendi.

Köyceğiz Belediyesine ait Kulak Mesire alanındaki sa-
londa düzenlenen toplantıda, Dünya’da yaşanan ikilim 

değişikliğine bağlı ortaya çıkan kuraklık, insan eliyle doğal 
alanların azalması ve suyun önemine dikkat çekildi.
Moderatörlüğünü Meral Metin’in yaptığı Çalıştayda, Gazete-
ci Yusuf Gürcusu ‘Küresel ısınma, kuraklık ve açlık’, Sosy-
olog Murat Candan ‘Su ve insan psikolojisi’, Prof. Dr. Beyza 
Üstün de, ‘Köyceğiz’den suya ve su havzalarına müdahale’ 
başlıkları altında sunum ve konuşma yaptılar.

Sosyolog Murat 
Candan, iklim 
değişikliğine yöne-
lik çalışmaların 
sıklaştırılması 
gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Beyza 
Üstün yaptığı 
açıklamada, 
Köyceğiz ve bölge 
halkının doğasına ve suyuna sahip çıktığını, bunun devam 
etmesi gerektiğini dile getirdi.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı Çalıştay, atölye çalışmaları 

ile sona erdi. Çalıştay sonrası Köyceğiz Muçep meclisi “Su 
Çalıştayı Sonuç Bildirgesini aşağıdaki şöyle açıkladılar.

Köyceğiz-Dalyan lagün havzası su çalıştayı yapıldı

Su  Çalıştayı sonuç bildirgesi:
Bu gün (19 mart 2022) 

Muçep  Köyceğiz  meclisi olarak 
düzenlediğimiz Su Çalıştayı, 
Köyceğiz ve Muğla’nın her 
yerinden gelen kalabalık bir 
katılımla, renkli, coşkulu ve ilg-
inin yüksek olduğu bir toplantı 
olarak gerçekleşti.
‘’Su yaşamdır satılamaz’’ 
şiarıyla  gerçekleştirilen toplantı 
Meral Metin’in moderatörlüğünde  
yapıldı.
Murat Candan, Yusuf Gürsucu 
ve Profesör Beyza Üstünün 
sunumlarına, Nihat Daş’ın slayt 
gösterisi,  Lise öğrencileri Nesrin 
Akyol, Sinan Uyar’ın  gençliğin 

ekolojik duyarlılığı ve Recep 
Özata’nın nostaljik  Köyceğiz 
anlatımı renk kattı.
Murat Candan, dünyada tatlı 
su oranı ve bunun içilebilir su 
miktarından, insan vücudunda 
organlarından  bahsederek 
suyun, insan için ne denli önemli 
olduğunu vurguladı. Yer yüzünde 
su zengini ve su fakiri ülkeler-
den bahsederek, Türkiye’nin su  
stresi  çeken  ülke     statüsünde  
olduğunun belirtti. Susuzluğun 
insan psikolojisi üzerindeki 
olumsuz etkisini anlatarak suyun 
insan yaşamı için ne denli önemli  
olduğunu belirtti.
Yusuf Gürsucu, Suyun günümüzde 
metalaştığını, su için verilecek 

mücadelenin anti kapitalist mü-
cadele olması gerektiğini söyledi. 
Türkiye’de  elektrik enerjisi üretme 
kapasitesi tam çalıştırmadığını,  
üretilmeyen elektriğin parasının 
şirketlere ödendiğini anlattı .Kaya 
gazını anlatarak,  çıkarılma 
sırasında kilometrelerce yerin 
derinliklerine basılan su miktarının 
büyüklüğüne ve yeraltı sularına 
olumsuz etkilerinden ,Jeoter-
mal enerji santrallerinin doğaya 
zararlarından bahsetti.
Prof. Beyza Üstün Köyceğiz 
özelinde Sandras dağında Maden 
ruhsat alanları, maden çıkarma 
faaliyetleri ve bunların doğaya 
verdiği zararı anlattı. Madenlerin  
çalışma ruhsatı almak  için küçük 

bir alan için müracaat edip, ÇED 
raporu gerekli olmadan işletme 
izini alıp sonra adım adım faaliyet 
alanını genişletiyorlar. Suyu koru-
mak istiyorsak tüm doğayı koru-
mak zorundayız. Türkiye’nin farklı 
yerlerinde  devletin ve sermayenin, 
doğaya saldırılarını ve geri dönül-
mez tahribatlarını anlatıp, ekolojik 
sistemi korumak için mücadeleyi 
hep birlikte büyütmeliyiz. 
Tartışmaya katılan ekolojistler: 
Batıda ve doğudaki yangınlara 
farklı yaklaşımları  dile getirildi.  
Bir katılımcı en temiz çeşmenin 
yanındaki kahvede, su istey-
ince, bin km öteden getirilmiş 
pet şişedeki suyu ikram ettikler-
ini görünce ,düştüğü şaşkınlığı 

anlattı. Bir diğer katılımcı, çocuk 
yaştaki eğitime değindi. Başka 
bir katılımcı Tuzla sulak alanına 
Ali Ağaoglu’nun yapmak istediği 
kentle ilgili Milas ve Büyükşehir 
Belediyelerinin projeyi destekleyen 
tavırlarını eleştirdi. Çok  verimli ve 
heyecanlı tartışmalardan sonra,  
Köyceğiz yerelinden başlayarak, 
Muğla’da ve Türkiye’de  sermaye, 
sermaye birikimi için, devleti 
arkasına alarak, doğaya saldırıyor 
ve gördüğü her şeyi paraya 
çevirmek istiyor. Bu saldırılara, 
hep birlikte, güç birliğiyle, karşı 
koymak dileğiyle, çalıştaya son 
verildi.
**Adnan Tüfekçi

BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİSİNİN 
ORTASINDA KAR HAVUZU
Konya gezisini tamamladıktan sonra geriye dönüş başladı. Yol üzerinde 
bulunan Beyşehir Camii’ni ziyaret ettik, caminin ilginç özelliklere sahip 
olduğunu öğrendik. Beyşehir İlçesi İçerişehir Mahallesi’nde bulunan, Orta 
Asya’da Semerkant, Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde yer alan ağaç 
direkli camilerin ülkemizdeki eşsiz bir örneği olan Beyşehir Eşrefoğlu 
Camisi, Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olup 
1296-1299 yılları arasında inşa edilmiş. Anıtsal taç kapısı, eşsiz mihrap 
ve minberi, üstün ağaç ve çini işçiliği yönünden ağaç cami müzesi gibidir. 
Mihrabının tümü çini mozaikle kaplı olup, 4.58 metre eni, 6.17 metre 
yüksekliği ile Konya çevresindeki bütün çinili mihraplardan daha büyüktür. 

Minberi, tamamen ceviz ağacından üstün bir işçilik ve zengin bir 
süsleme ile oymalı, çatmalı ve tutkalsız olarak yapılmış. Cami, 
Türk mimari tarzının en güzel ahşap örneklerinden birisidir. Sekiz-
gen, beşgen, yıldız ve geometrik dolgular ve bitkisel bezemeler 
ile kaplanmış minber, sedef ve fildişi çatmalarında görülebilecek 
derecede inanılmaz bir düzgünlük ve inceliktedir. Caminin tavanı 

renkli kalem işi süslemelere sahiptir. Özellikle konsollardaki kökboyalı mo-
tifler dikkat çekicidir. Eşrefoğlu Camisi, Selçuklu ulu camilerinde görülen 
şu özelliklerin tamamını barındıran tek örnektir: Çoğul ahşap sütunlar, 
tavanı tamamen ahşap ve kalem işçiliği ile süslenmiş, minberi tamamen 
ahşap ve Kündekari tekniği ile yapılmıştır.
Eşrefoğlu Camisi, çok sayıda ahşap sütun üzerinde yükselir. Yüzyıllar 
boyu kış aylarında caminin damındaki karlar, çatının ortasındaki boşluktan 
ortadaki havuza atılmış ve ortamı nemlendirerek yakılan sobalardan ötürü 
ahşap sütunların çatlayıp kurumasını engellemiştir. 1965 yılında karlığın 
üstü camla kapatılmış ve 
işlevini yitirmiştir. Yerli ve 
yabancı turistlerin hayranlıkla 
seyrettiği cami hem taş 
hem ahşap işçiliğinin na-
dide örnekleriyle doludur. 
Selçuklu dönemi taş ve 
ahşap işçiliğinin muhteşem 
örneklerini yansıtan 
Eşrefoğlu Camisi, UNESCO 
tarafından 2012 yılında Dün-
ya Mirası Geçici Listesi’ne 

alınmıştır. Kaynak:  
kulturportali . gov.tr 
Doğu Anadolu turu-
muzu Eşrefoğlu Camii 
ziyaretiyle tamamladık. 
Sabaha doğru sağ 
salim evimize ulaştık. 
Memleketimizi daha iyi 
tanımanın mutluluğunu 
yaşadık.
Sevgi, saygı ve mu-
habbetle kalınız.
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Değerli okurlar, şu korona belasından ve son günlerde de benzin/mazot 
fiyatlarının fahiş artışından dolayı aracımıza yakıt koyup da şöyle gön-
lümüzce bir yerlere gidemez, yerimizden kıpırdayamaz olduk. Uzak-
lara gidemiyoruz, bari yakın bir yerlere gidelim de yeni konular bulup 
yazalım diye düşündük. Aracımıza atlayarak önce KERİMOĞLU YÖRÜK 
ÇADIRLARINA sonra FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA daha sonra 
da ENVER YALÇIN YÖRÜK ÇADIRINA uğradık. Gerekli materyali/ürünü 
toplayıp döndük. Aslında biz, bu çadırları daha önceleri gezip/görüp 
yazmıştık. Ancak bu kez bir başka çalışma için araştırmak amacıyla 
gittik. Çok da iyi oldu. Kendisinden Yörük Çadırlarının Kuruluş Öyküsünü 
istediğimiz İsmail UZUNOĞLU, bize özetle şu bilgileri verdi:
 “ Ben 1961 doğumlu İsmail UZUNOĞLU, Seydikemer Yörük/Türkmen 
Kültür Derneği Başkanı. Muğla İl Bey Türk Dünyası Yörük/Türkmen 
Birliği Genel Başkan Yardımcısı, Toroslar Yörük/Türkmen Federasyonu 
ve Fethiye Dernek Başkan Yardımcısı, Toroslar Yörük/Trürkmen Federa-
syonu görevlerini yürütmekteyim.” Uzunoğlu, kendisini kısaca tanıttıktan 
sonra çalışmalarını şöyle özetliyor.
 “Ben, Kerimoğlu İsmail UZUNOĞLU. Muğla Seydikemer Kayabaşı 

Köyü’nde doğmuşum. Köyümüzün kurucusu babamın babası Kerim 
UZUNOĞLU, konar/göçer hayattan yerleşik hayata obasıyla gelmiş, 
Yayla Kayabaşı Köyü’nü kurmuştur. Köyün kurucusu olduğu mezar 
taşında da yazar. Kayabaşı Köyü Batı Torosların ulu geçidi Güğü Beli 
berisinde ve kuzeyinde kalır. Muğla’ya bağlıdır. Güğü Beli’ nin hemen 
arkası güney kısmındaki ilk köy de Antalya’ya bağlıdır. Güğü Köyü’nün 
yeni adı YAPRAKLI’ dır. Anamın babası Güğü’ lü Mehmet Efe dedemin 
köyüdür. Yörük Beyi ve Efesi olan dedelerim, bu civarlarda atları ve 
sürüleriyle, hayvanlarıyla, obalarıyla yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

Çocukluk ve gençlik yıllarımda 
çobanlık yaptım, çift/çubuk, har-
man/derman… Akla ne gelirse 
çalışmakla ilgili her işi yaptım. 
Küçük yaşta müziğe karşı çok 
ilgim vardı. 13 yaşlarında üç telli bağlama çalmaya 
başladım. TRT’ye kazandırdığım kendi bestelerim 
de vardır: “OMAR DAYININ GATIRI/NEYİ SARSAN 
GÖTÜRÜ” gibi. 1987 yılında Ölüdeniz yolunda 
KERİMOĞLU RESTORANTI açtım. Daha o yıllarda 
atalarımızın, dedelerimizin etnografik 
değerlerini(ürünlerini) toplamaya 
başladım. Giyim/kuşam, tarım aletleri, 
kağnı arabası tekeri, yaba, yayık, 
galbır/elek, heybe/torba, halı/kili, 
gap/gacak ne varsa bütün Yörük 
yurtlarından, köylerden toplayıp 
1999 yılında Fethiye Çalış Plajı 
kıyısında 3000 metre kare üzerine 
“KERİMOĞLU YÖRÜK ÇADIRLARI 
ve YÖRÜK KÖYÜ MÜZESİ’ ni kur-
dum. Bu müze Türkiye’ de ilk kurulan 
şahsi Yörük Müzesi’ dir. Müzemizde 
takriben 17 bin civarında etnografik 
eser bulunmaktadır. TRT Belgesel 
kanalında ve birçok ulusal kanallarda 
ve bölgesel/yerel tv kanallarında 
müzemize yer verilmiş, müzemizde çekimler 
yapılmıştır. Üniversitelerden hocalar, öğrencilerini 
getirip ziyaretlerde bulunmuşlardır. Yine İlköğretim 
öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri olsun öğrenciler 
gelir müzemizi ziyaret ederler. Yurt içinden ve yurt 
dışından yılda yaklaşıl 80/100 bin civarında ziyaretçi 
gelip müzemizi gezip bilgi edinmektedirler.” 
Şahsen ben bu etnografik eserlerin bulunduğu 
salonları gezerken çocukluğuma/köyüme döndüm. 
Uzunoğlu, müzesinde ekin biçen, har-
man döven, koyun güden, kuyudan 
su taşıyan, yemek pişiren, sofrada 
yemek yiyen, dikiş diken, örgü ören, 
semer/eyer yapan, ocak başında 
demir döven, çeyiz hazırlayan, elbise 
diken, insanları; kadınları, kızları ma-
ketler/minyatürler halinde hazırlayıp 
gösterime sunmuş. Kağnı tekerleri, 
çeşit çeşit radyoları, ev eşyası, 
oturma grupları, el işi örnekleri, giyim/
kuşam, halı/kilim, şal örnekleri vb. 
binlerce etnografik ürünü toplayıp 
müzesini zenginleştirmiş. Gezmekle, 
görmekle, fotoğraflamakla bitiremiyor-
sunuz. Ayrıca hazırladığı levhalarla zi-
yaretçileri bilgilendirmeye de çalışmış. 
Şöyle:
“Yaylalarda yaşayan Atalarımız, 
YAYLALARIN DA YAYLASI olan Batı 
Toroslar’ ın ünlü geçidi GÜĞÜ BELİ  
ve çevresindeki yurtlarda; sürüleri, 
atları, develeri, koyunları, kuzuları, 
kedisi, köpeği, ineği, buzağısı, 
tosunu, düvesi, çoluğu/çocuğu ile 
keçi kılından Yörük ÇADIRINDA, 
deve tüyünden TURLUK ÇADIRI’ 
nda, keçeden ALACAK’ ta ve ardıç 
kabuğundan yapılmış GABAK DAM’ 
da yaşamlarını sürdürürlermiş. 
Günümüzde çok az da olsa hala 
burularda yaşayan YÖRÜKLER 

vardır. DEDELERİM GÜĞÜ’LÜ MEHMET EFE ve 
SARI KERİM AĞA da bu yaylalarda yıllarca obalarıyla 
yaşamış, hüküm sürmüş ve bizlere eşsiz kültür 
miraslarını bırakmışlardır. Onların yurtlarını, komşu 
yurtları ve kültür miraslarını bu çadırlarda sergilem-

eye çalıştık. Kültürümüz adına tüm ziyaretçilerimize 
“HOŞ GELDİNİZ!” der saygılar sunarım. “
GÜĞÜ’LÜ MEHMET EFE’ nin YURTLARI: 
1-Çardak Yaylası, 2-Boz Belen, 3-Efe’nin Mezarı, 
4-Atlı Çayır, 5-GIZILDAŞ ve İNİ, 6-Musa Dağı, 
7-Akmuğar Yurdu, 8-Oluklu Sivrisi, 9-Efe’ nin Ana 
Yurdu, 10-SARIMUĞAR YURDU, 11-ÇİÇEKLİ, 
12-YEŞİLDAŞ, 13-ATARİN DÜZÜ, 14-OKUMA DAŞI, 
15-CINGIRIK.

Kerimoğlu Yörük Çadırları
Çalış - Fethiye
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 Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar 
sonucu, hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan (6) yıl (3) ay kesinleşmiş hapis cezası 
ile yakalama kararı bulunan Ş.K. isimli şahıs Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 
tarafından 23 Şubat 2022 günü Arsa Mahallesinde icra edilen operasyon ile yakalanmıştır. Ş.K. 
isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine 
gönderilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan çocuğa 
cinsel istismar suçlusu yakalandı

Kerimoğlu Yörük Çadırları

SARI KERİM AĞA’ NIN YURTLARI: 1-GÜĞÜ BELİ YURDU, 2-HAVUT-
LU YURDU, 3-ÇİFTEMUĞARLAR YURDU, 4- BARAKBURUN TEPESİ, 
5-KUŞMUĞARI YURDU, 6-BALDIRAN DÜZÜ, 7-UZUN AĞIL, 8-TO-
RULU YURDU, 9-TOKAT DAŞI YURDU, 10-UZUN ÇAYIR. 
KOMŞU YURTLAR: 1-HACI VELİ HOCA YURDU, 2-KEL TEVFİK YUR-
DU, 3-GARA ALİ YURDU, 4-ARZİCA YURDU, 5-KÖROĞLU YURDU, 
6-OKKA’CA YURDU. 
MUAMMER AĞA’ DAN DUYDUĞUM ATA SÖZLERİ: “Yörük Göçü Yolda 
Düzelir-Etrafsız İnsan, Yurtsuz Yörüğe Benzer-Gevşek Tükürüğün Saka-
la Zararı Vardır.-Saç Tava Gelir, Hamur Tükenir/İşler Yoluna Girer Ömür 
Tükenir. Asıl Azmaz, Bal Kokmaz, Kokarsa Yağ Kokar; Aslı Ayrandır. 

Alma Soysuzun Soylusunu, Eninde Sonunda Soyuna Çeker, Soysuz 
Olur-Al Soylunun Soysuzunu, Sonunda soyuna Çeker Soylu Olur-Açın 
Garnı Doydu mu Gözü Yolda Olur.-Para ile Çekilen Tetik, Geri Teper.-
Bilmediğin Dağın Otunu Yiyip de Acı Acı Meleme- On Koyun Bi Koç, Bul 
Yurdunu Göç.-On Koyun Bi Teke, İster Bi Pıynarlı Tepe-N’arasın Hacı 
Hasan’da Gav/Çakmak-Bokla Yapılan Sidikle Yıkılır-İte Dalaşmaktansa 
Çalıyı Dolaşmak İyidir- Minnetli Çeşmeden Su İçmem-Harman Gabarı 

İleşber Gubarı Gara Kileye Sor Habarı- Gancık Dostun Olacağına Mert 
Düşmanın Olsun…
 Biz araştırmalarımızı, ziyaretimizi bitirip ayrılacağımız sıra 
Kerimoğlu; “Hocam, sıcacık Tarhana çorbamız var, içer misiniz?” Diye 
soruyor. Ya Kerimoğlu! Hava da buz gibi zaten, hiç hastaya çorba soru-
lur mu? Hemen dönüp birlikte oturup çorbalarımızı içiyor ve Kerimoğlu 
Yörük Çadırlarından ayrılıp Fethiye’ içine doğru yol alıyoruz. Çünkü 
Başkan’la görüşeceğiz. Randevumuz var.

Dünya’nın en önemli tu-
rizm merkezlerinden biri 
olan Muğla’da, yol ağlarının 
sorumluluğu Büyükşehir 
Belediyesi, İlçe Belediyeleri 
ve karayolları olmak üzere üç 
kurumda bulunuyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi ken-
di sorumluluk alanında bulunan 
yolların yüzde 98’inde yenilene 
çalışmalarını tamamlarken 2014 
yılından bu yana 2 bin 869 km. 
asfalt çalışması yaptı. 
Büyükşehir Belediyesinin 
Sorumluluğu Altındaki Yollar 
Büyükşehir Belediyesinin 
sorumluluğunda Bodrum’da 175, 
Fethiye’de 154,30, Kavaklıdere’de 
42,10, Menteşe’de 391,50, 
Milas’da 453,50, Ortaca’da 
83,3, Yatağan’da 161,10, 
Dalaman’da 116,5, Datça’da 
63,6, Marmaris’de 91, Köyceğiz 
182,6, Seydikemer’de 343, Ula’da 
88,9 kilometre olmak üzere 
sorumluluğumuzda toplamda 2 bin 
346,40 kilometre uzunluğunda yol 
ağı bulunuyor. Bu yollarda 2014 
yılından bu yana 2 Bin 869 km’lik 
1 . Kat, 2.kat sathi kaplama ve 
sıcak asfalt çalışmaları yapıldı.

“Yüzde 2’lik kısım kaldı”
2021 yılı içinde yapılan çalışmalar 
ile yolların önemli bir kısmının 
tamamlandığına dikkat çekilirken 
“Muğla Büyükşehir Belediyesi 
olarak sorumluluğumuzda 2 bin 
346 kilometre yol bulunuyor. Bu 
yollarda 1. Kat sathi kaplama, 2. 
Kat sathi kaplama ve sıcak asfalt 
olmak üzere 2 bin 869 kilome-
tre asfaltlama çalışma yaptık. 
Sorumluluğumuzda tamamlanma-
yan sadece yüzde 2’lik kısım kaldı. 
Bunu da en kısa sürede tamamla-
yarak vatandaşlarımızın hizmetine 

sunacağız” denildi. 
7 ilçede ‘Kentsel tasarım yolları’ 
projesi hayata geçti
13 ilçenin 7’sinde hayata geçen 
‘Kentsel Tasarım Yolları’ pro-
jeleri ile modern yolların hizmete 
sunulduğu belirtilirken, “2014 
yılından bu yana il genelinde 
yaptığımız ‘Kentsel Tasarım Yolları’ 
projesi kapsamında Menteşe, 
Dalaman, Fethiye, Milas, Ortaca, 
Ula ve Datça’da çalışmalarımızı 
tamamladık. Yatağan, Kavaklıdere 
ve Dalaman ilçemizde ise 
çalışmalarımız devam ediyor” 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki 
yolların yüzde 98’ini yeniledi

Muğla’da yollar, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları olmak üzere üç ku-
rumun sorumluluğunda bulunurken, Büyükşehir Belediyesi, kendi alnındaki yolların yüzde 

98’ini tamamladı. 
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Köyceğiz’de

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Filiz Kılıç, 
MHP Muğla İl Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “Adım 
Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma 
ve Aydınlatma Toplantısı”na 
katıldı.

Köyceğiz Belediyesi Kulak 
Mesire alanındaki toplantı 

salonu’nda düzenlenen “Adım 
Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve 
Aydınlatma” programında partili-
lere hitap eden Kılıç, Türkiye’nin 
siyasi ve stratejik konumu 
gereğince ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
yoğun temasları neticesinde, 
Rusya ile Ukrayna arasında arabu-
luculuk yapacak tek ülke olarak 
öne çıkmış durumda olduğunu 
söyledi.
Toplantıların siyaseten 
yapılmadığını, Genel Başkan 
Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla 
bugünkü CHP’nin gerçek 
yüzünü ortaya koymak amacıyla 
düzenlendiğini vurgulayan Kılıç, 
“MHP, Atatürk ilke ve inkılaplarının 
koruyucusu ve takipçisi, vatan-
perver CHP seçmeniyle hiçbir 
sorunumuz yok. Sağduyu sahibi, 
gerçekleri gören ve gelişmeleri 
yakinen takip eden aziz mil-
letin 18 Haziran 2023’te 6+1 

yapılanmasına gereken cevabı 
vereceğinden eminiz.” dedi.
- “Barış görüşmeleri Türkiye’nin 
önemini daha da artırmıştır”
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin 8 Mart 2022 tarihli 
TBMM Grup toplantısında yaptığı, 
“Coğrafyamızı değiştirme ihti-
malimiz yoktur. Bunu aklımızdan 
geçirmeye hakkımız bile yoktur. Bu 
vatan kıyamete kadar bizimdir, bi-
zim kalacaktır.” sözlerini hatırlatan 
Kılıç, şöyle devam etti:
“Ülkemizin siyasi ve stratejik konu-
munu hepimiz gayet iyi biliyoruz. 
‘Dünyada sıcak savaş bitti’ derken 
Ukrayna-Rus Savaşı bu yorumun 
doğru olmadığını ve güçlü bir 
ordunun, güçlü bir savunmanın 
ne kadar önemli ve gerekli 
olduğunu gösterdi. Türkiye, siyasi 
ve stratejik konumu gereğince 
ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız 
ile Dışişleri Bakanı’mızın yoğun 
temasları neticesinde Rusya 
ile Ukrayna arasındaki arabu-
luculuk yapacak tek ülke olarak 
öne çıkmış durumdadır. Her iki 
ülke arasında ve dünya lider-
leriyle gerçekleştirilen telefon 
trafiği ve Antalya’da Türkiye’nin 
arabuluculuğunda Rusya ve 
Ukrayna arasında yapılan barış 
görüşmeleri Türkiye’nin önemini 
daha da artırmıştır.”
Atatürk’ün kurduğu partinin 

meşum ellerin denetimine girerek 
kökünden ve kimliğinden teh-
likeli ölçülerde koptuğunu savunan 
Kılıç, Atatürk’ün partisi olduklarını 
savunanların, Atatürk’ün ilke ve 
değerlerine hakaret eder duruma 
geldiğini dile getirdi.
Aziz milletin terör örgütleri-
yle bağlantılı bu kör ve sağır 

ittifakın gerçek yüzünü 
gördüğünü belirten Kılıç, şunları 
kaydetti:
“Belediyecilik ile devlet yönet-
me kavramlarını birbirlerine 
karıştıran CHP ve destekçisi İP, 

uzun zamandır Cumhurbaşkanı 
adaylığı noktasında bir karara 
varamamış, Cumhur İttifakı’na ve 
adayı Cumhurbaşkanı’mız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bu 
uğurda herkes ve her türlü grup 
ve zihniyetle anlaşır, gerekirse 
desteklerini alırız düşüncelerini 
sürdürmüşlerdir. Millet İttifakı 

‘Hükümet gitsin. Cumhurbaşkanı 
gitsin. Her yer güllük gülistanlık 
olacak, her dert bitecek, herkes 
uçacak, her derdin çaresi millet 
ittifakı’, şeklinde açıklamalarına 

eminim kendilerinden başka 
hiç kimse, hatta kendileri bile 
inanmamaktadır. Milletimizin 
sıkıntılarına çare olabilecek 
zillet ittifakının ortaya koyduğu 
somut hiçbir çözüm önerisi de 
bulunmamaktadır.”
Programa, MYK üyeleri Turan 
Şener, Serdar Soydan ve Oğuz 

Akarfırat, MHP Muğla İl Başkanı 
Mehmet Korkmaz, MHP ilçe 
başkanları, partililer ve bazı sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.  *Adnan Tüfekçi

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖRNEK DAVRANIŞI
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde atık yağlardan sabun 
üretiliyor
Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve  Zeytinalanı Şeyh Ortaoku-
lu işbirliği ile öğrencilerin topladıkları  
atık yağları sabuna dönüştürerek 
öğrencilere dağıttılar.  Zeytinalanı 
Şeyh Ortaokulu öğrencilerinin 
getirdiği atık yağlar Köyceğiz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 
teslim edildi.   Atık sıvı yağları teslim 
alan okulun Kimya Öğretmeni 
Damla Kutay, öğrencilerle birlikte 
çeşitli şekil ve renklerde kokulu 
sabunlar ürettiler. Üretilen sabunlar 
Okul Müdürü Davut Şen, Müdür Baş 
Yardımcısı Ali Daşdemir ve Kimya 
Öğretmeni Damla Kutay tarafından 
Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu’nda 
öğrencilere dağıtıldı. Okul Müdürü 
Davut Şen, “Okul olarak böyle güzel 
bir projede yer almaktan dolayı 
mutluyuz. Okulumuz birçok projeye 
katkı sunmaktadır. Öğrencilerimiz 
arı gibi çalışarak üretimde 
bulunmaktadır. Okulumuzda pro-
jelerde görev alan tüm öğretmen 
ve öğrencilerime teşekkür ederim. 
Başarılarının devamını dilerim.” 
dedi. *Erol Dolu * Osman Acar

Köyceğiz’de Üniversite Öğrencilerine 
Yangın Bilinçlendirme Eğitimi
Köyceğiz’de üniversite öğrencilerine orman yangınlarıyla mücadele 
konusunda bilinçlendirme eğitimi verildi. Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu 
Ormancılık, Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim ile Mül-
kiyet Koruma ve Güvenlik 
Bölümü öğrencilerinin 
katıldığı eğitim Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğü 
Orman Yangınlarıyla 
Mücadele Şube Müdürü 
Mehmet İşçi tarafından 
verildi.  Eğitim sonunda 
Yüksel Okul Müdürü 
Doç. Dr. Hatice Ulusoy 
tarafından eğitimi veren 
Şube Müdürü Mehmet 
İşçi’ye teşekkür belgesi 
verildi. *Adnan Tüfekçi.
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Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetimlerini Sürdürüyor

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve (PTS) Plaka Tanıma Sistemi vasıtasıyla da denetimler yapılarak özellikle 
yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen, kask ve emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya 

geçitlerine ve engelli park yerlerine hatalı park eden araçlara yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 
ilgili maddelerince araç sürücülerine yasal işlem yapılıyor.

Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 24 

saat esasına göre halkımızın 
can ve mal güvenliğinin 
sağlanması amacıyla 
denetimlerini sürdürüyor.       
Köyceğiz Ilçe Emniyet 
Müdürlüğü’nce yapılan 
açıklamada:  trafikte olum-
suz tehlikeli davranışta bu-
lunanlarla etkin mücadele 
etmek, trafik güvenliğini en 

üst seviyeye çıkartmak, trafik 
kazalarını önlemek, sürücül-
erin, yayaların can ve mal 
güvenliğini sağlamak amacı ile 
çalışmaların yürütüldüğü ifade 
edildi.
       Köyceğiz İlçesinde 24 saat 
esasına göre trafik ekiplerinin 
yanı sıra (KGYS) Kent Güvenlik 
Yönetim Sistemi ve (PTS) Pla-
ka Tanıma Sistemi vasıtasıyla 
da denetimler yapılarak özel-

likle yayalara ilk geçiş hakkını 
vermeyen, kask ve emniyet ke-
meri kullanmayan, kırmızı ışık 
ihlali yapan, yaya geçitlerine 
ve engelli park yerlerine hatalı 
park eden araçlara yönelik 
2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunun ilgili maddelerince 

araç sürücülerine yasal işlem 
yapılıyor.
       İlçe genelinde trafik 
ekiplerince (KGYS) Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi ve 
(PTS) Plaka Tanıma Sistemi 
ile 2022 yılı Ocak ayı itibari 
ile (3) aylık süreçte 1486 

aracın  tescil plakasına  cezai 
işlem uygulandığı bildirilmiş 
olup, denetimlerin kesintisiz 
süreceğini vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması için trafik 
kurallarına uymaları konusunda 
uyarılarda bulundular.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de Orman Haftası 
ve Ağaç Bayramı Etkin-

likleri Zeytinalanı Harmander-
esi Mevkiinde Gerçekleştirildi. 
Etkinliğe öğrenciler ve 
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Köyceğiz’de 21 Mart Dünya 
ormancılık Günü ve Ormancılık 

Haftası kapsamında düzenle-
nen fidan dikim töreninde pro-
tokol ve öğrenciler Zeytinalanı 
Harmanderesi Mevkiinde 
Buluştu. Öğrencilerin gösterileri 
sonrası hep birlikte fidan dikimi 
gerçekleştirildi.
Köyceğiz Orman İşletme 

Müdürlüğünde 21 Mart 
Dünya Ormancılık Günü ve 
Orman Haftası düzenlenen 
tören ve fidan dikim etkin-
likleriyle kutlandı. Köyceğiz 
Zeytinalanı Mahallesinde  
fidan dikim töreni Harman-
deresi mevkiinde yapıldı. 
Etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, Köyceğiz 
Orman İşletme Müdürü, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, Jandarma 
İlçe Komutanı, İlçe Emniyet 

Müdürü, kurum müdürleri, 
jandarmalar, polisler, öğrenciler 
ve orman personeli katıldı.  
Fidan dikim etkinliği öncesi 
Orman Haftası kapsamında 
düzenlenen resim, şiir ve kom-
pozisyon yarışmasında derec-
eye giren öğrencilerin ödülleri 
verildi.  Daha sonra protokol 
üyeleri, öğrenciler, askerler, 
polisler ve orman personeli hep 
birlikte fidan dikti. Köyceğiz 
Orman İşletme Müdürlüğü’nce 

hazırlanan  programda  
Zeytinalanı İlkokulu, Zeytinalanı 
Ortaokulu, Zeytinalanı Şeyh 
İlkokulu, Köyceğiz İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencilerinin sunum 
ve gösterilerinin ardından Kay-
makam Mustafa MASLAK ve 
beraberindekiler Harmanderesi 
mevkiine ağaç fidanı diktiler. 
Vatandaşlarımız etkinliğe büyük 
ilgi gösterdi.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Etkinlikleri
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KAYIP İLANI : Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu 
Ormancılık Bölümünden almış olduğum 
Öğrenci Kimlik Giriş Kartımı kaybettim 
hükümsüzdür.  
TUĞÇE ÜSTÜNOVA  Aydın/Kuyucak

KAYIP İLANI : Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu 
Ormancılık Bölümünden almış olduğum 
Öğrenci Kimlik Giriş Kartımı kaybettim 
hükümsüzdür.
MEHMET DEMİR  Kütahya/Tavşanlı

KAYIP İLANI : Muğla İl Göç İdaresi 
Müdürlüğünden almış olduğum Geçici 
Kimlik kartımı kaybetim hükümsüzdür.

OMAR FETTAH  999938183572
Köyceğiz-Muğla

KAYIP İLANI : Muğla İl Göç İdaresi 
Müdürlüğünden almış olduğum Geçici 
Kimlik kartımı kaybetim hükümsüzdür.
MUHAMMED HAMMEDI Köyceğiz

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum 
adıma kayıtlı aşağı yazılı evraklarımı kay-

betti hükümsüzdür.
PS.FİŞİ IZ 182051 - 182100 1 CİLT

FATURA. PB 188051-188100 1 CİLT
ALİ KİLD   Köyceğiz VD. 21593512558

6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 
aranıyordu, yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan ve aranan şüpheli Fethiye JASAT ekipleri tarafından 

yakalandı.
 Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların 

yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 
“Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişilerin Araç Olarak 
Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan (6) yıl (3) ay 

kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. isimli 
şahıs 16 Mart 2022 günü Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı 

JASAT Timleri tarafından yapılan operasyonlar ile yakalanmıştır. 
B.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı 

adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

POLİS SAHTE ŞARAPLARA EL 
KOYDU

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık 
Suçlar Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmaları 

neticesinde; uygulamada durdurulan araçta yapılan ara-
mada; 96 ŞİŞE SAHTE ŞARAP ele geçirilip el konulmuştur. 
Şahıslar hakkında 5607 SKM kapsamında işlem yapılmak 
üzere adliyeye sevk edilmişlerdir. Olayla ilgili araştırma ve 

soruşturma sürüdürlmektedir.  **Yusuf Yaba

Litvanya, İtalya, Portekiz Erasmus 
Projesi Öğrenci Hareketliliği Proje-
si Kapsamında, Muğla Turgutreis 
Anadolu Lisesi, İlçemiz Köyceğiz’e 
ve Belediye Başkanımız Kamil 
Ceylan’a Ziyarette Bulundular.
Kendi kültürünü yurtdışında 
tanıtırken yeni kültürleri tanıma 
hedeflerinin yanı sıra, Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerde bulunan 
anlaşmalı üniversite- lise  bir 
dönem öğrenim görme ve staj 
yapma fırsatı oluşturan Erasmus 
Öğrenim ve Staj Hareketliliği 
programları kapsamında ülkemize 
gelen öğrencileri Belediyemizde 
ağırladık.
Farklı kültürlerle etkileşime girerek 
iletişim becerilerini artırmalarına 
ve farkındalık oluşturmalarına, 
farklı toplumlardan ve ülkemizden 
ilham almalarına ve mezuniyet 
sonrası özgeçmişlerine katkı 
sağlamalarına aracı olduysak ne 
mutlu bizlere diyen Başkan CEY-
LAN,” Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirterek ,Öğrencilere 
ve Öğretmenlerine eğitim 
hayatlarında başarılar diledi ve 
hediye çantaları takdim etti.

Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi, 
Köyceğiz Belediyesini Ziyaret Etti

Büyükşehir Ramazan Ayı Öncesi 
Mezarlıkları Temizliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Ramazan Ayı öncesi Muğla’nın 
13 ilçesinde mezarlıkların bakım 
ve temizlik çalışmalarına hız 
kazandırdı. Ekipler İl genel-
indeki mezarlıklarda bakım, 
onarım, ilaçlama ve ot biçme 
çalışmalarıyla mezarlıkları 
Ramazan Ayı’na hazır hale 
getiriyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Ramazan ayı öncesi il genelinde 
toplam 11 milyon 478 bin me-
trekarelik mezarlık alanında temi-
zlik, bakım, onarım ve ilaçlama 
çalışmalarına başladı. Ekipler 
1425 mezarlıkta çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.
Mezarlıklarda Budanan Odunlar 
İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılıyor
İl genelinde mezarlık alanında 
yapılan temizlik, bakım, budama 
çalışmalarında ortaya çıkan ağaç 
dalları, kurumuş odunlar Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından küçültülüp yakacak 

haline getiriliyor. Yakacak haline 
getirilen odunlar yine Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Yardım 
Değerlendirme Kurulu marifeti 
ile belirlenen ailelere bu soğuk 
kış günlerinde yakacak desteği 
olarak dağıtılıyor.
Mezarlıklara Kuş Yuvası
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Çam Kese böceğiyle mücadele 
etmek, çam ağaçlarını koru-
mak ve kuşlara yuva olması 
için sorumluluğunda bulunan 
mezarlık alanlarına 470 adet Kuş 
yuvası astı. Asılan kuş yuvaları 
ile hem bölgede bulunan kuş 
popülasyonunun artması, hem 
de çam kese böceği ile biyolojik 
mücadele sağlanıyor. Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, mezarlık 
alanlarına asılan kuş yuvalarının 
bakım ve kontrol çalışmaları 
sırasında kuşların yeni 
yuvalarına alıştığı, yumurtladığı 
ve bölgedeki kuş popülasyonu-
nun arttığı tespit edildi.

KAYIP İLANI : 
Kullanmakta olduğum 

adıma kayıtlı aşağı yazılı 
evraklarımı kaybetti 

hükümsüzdür.
PS.FİŞİ NC-149351-149450 
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İLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin, Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 
39 nolu dükkanın muhammen bedeli aylığı 700,00-TL geçici teminatı 1.260,00-TL olup, 
kiralama ihalesi saat 15.00’de, 
Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 46 nolu dükkanın muhammen bedeli aylığı 
350,00-TL geçici teminatı 630,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 15.10’da, 
Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 47 nolu dükkanın muhammen bedeli aylığı 
350,00-TL geçici teminatı 630,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 15.20’de, 
Ulucami Mahallesi Ali İhsan Kalmaz Caddesi 2. Kapalı Çarşı 20L nolu dükkanın mu-
hammen bedeli aylığı 800,00-TL geçici teminatı 1.440,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 
15.30’da, 
Gelişim Mahallesi İnönü Caddesi 73B nolu dükkanın muhammen bedeli aylığı 500,00-TL 
geçici teminatı 900,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 15.40’da, 
Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Merkez Cad. 1-Z5 nolu dükkanın muhammen bedeli aylığı 
800,00-TL geçici teminatı 1.440,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 15.50’de,
Toparlar Mahallesi Hacı Molla Mehmet 01. Sokak 3-Z2 nolu kahvehanenin muhammen 
bedeli aylığı 2.200,00-TL geçici teminatı 3.960,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 16.00’da,
Toparlar Mahallesi Hacı Molla Mehmet 02. Sokak 8-Z6 nolu dükkanın muhammen bedeli 
aylığı 450,00-TL geçici teminatı 810,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 16.10’da,
Zeytinalanı Mah. Aziziye Sokak 1-3 nolu dükkanın muhammen bedeli aylığı 500,00-TL 
geçici teminatı 900,00-TL olup, kiralama ihalesi saat 16.20’de,
Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu Sanat Sokağı 3/1-4 nolu Turizme Yönelik Satış 
Amaçlı Ahşap Büfenin muhammen bedeli aylığı 600,00-TL geçici teminatı 1.080,00-TL 
olup, kiralama ihalesi saat 16.30’da,
2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince 5(Beş) yıl süreyle 06.04.2022 Çarşamba 
günü Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen huzurunda Açık Arttırma Usulü ile 
yapılacaktır.
 2- İsteklilerin ihale günü saat 11.00’e kadar geçici teminatlarını yatırmaları, istenilen 
belgeleri hazırlayıp Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri ve ihale saatinde hazır 
bulunmaları gerekir.
 3- İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;    
  
   Gerçek Kişilerden;      
        -Nüfus cüzdanı. (Fotokopi)
 -Sabıka kaydı: Son 1 ay içerisinde Adliyeden veya E-Devlet üzerinden alınmış olmalıdır.         
            -Vekil var ise vekâletname ve vekilin imza beyannamesi ile sabıka kaydı: Sabıka 
kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.(Aslı veya noter onaylı sureti.)
-Vergi borcu olmadığına dair belge: Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra 
alınmış olmalıdır.(Aslı)

Tüzel Kişilerden;
-Oda kayıt belgesi: İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.(Aslı)
-Sabıka kaydı: Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürüne ait, %50 - %50 ortaklık durumunda 

her iki ortağa ait sabıka belgesi olmalıdır.(Aslı)
-Ticaret sicil gazetesi: Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son 
yayımlanan ticaret sicil gazetesi.(Aslı)
-Vekil var ise vekâletname ve vekilin imza beyannamesi ile sabıka kaydı: Vekâleten 
temsillerde vekilin yanı sıra şirketin hakim ortağı ve şirket müdürünün de sabıka kaydı 
olmalıdır. Sabıka kayıtları son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.(Aslı veya noter onaylı 
sureti.)
-Vergi borcu olmadığına dair belge: Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden veya E-Devlet üzerin-
den ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır. Şirketin hakim ortağı ve Şirket müdürüne ait, 
%50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge olmalıdır.(Aslı)
Ortak Belgeler;
-İmza sirküleri/İmza beyannamesi. (Aslı veya noter onaylı sureti.)
-Tebligat için adres beyanı: İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden alınmış 
olmalıdır.(Aslı)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcunun olmadığına dair onaylı belge: İlan tari-
hinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce 
verilecektir.(Aslı)
-Belediye Başkanlığımız tarafından ihale isteklisi aleyhine başlatılmış olan icra takip 
dosya borcunun ve bu icra dosyalarının borcunun olmadığına dair onaylı belge: İlan tari-
hinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce 
verilecektir.(Aslı)
-Belediyemizin yapmış olduğu herhangi bir ihale üzerinde kalan ancak şartnamedeki 
yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihalesi iptal edilip geçici teminatı gelir kaydedilen 
kişilerden olmadığını gösteren belge: İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte 
olup; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nce verilecektir.(Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge: Bankadan alınmış teminat mektubu ya 
da Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı 
Belediyemiz hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz.(Aslı)
            -İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “Bu şartnamede 
yazılı tüm maddeleri kabul ettiğimi ve ihale üzerimizde kaldığı takdirde aynen 
uygulayacağımı taahhüt ederim.” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak, yoksa 
ad soyad yazılarak her sayfası imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz 
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
 Not: Nüfus cüzdanı hariç yukarıda istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı 
olması zorunludur.
            4- Kiralamalara ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden alınacaktır.
            5-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
            6-İlanen duyurulur. 
                                                                                                    Kamil CEYLAN
                                                                                                        Belediye Başkanı

Menteşe Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan 
3 binden fazla zeytin ağacından elde ettiği 4 ton 
zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya 
hazırlanıyor. Farklı litrelerde şişelenerek hazırlanan 
zeytinyağları ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı 
sıra belediyeye ait Aşevi ve Kültür evlerinde de 
değerlendirilecek.
Menteşe Belediyesi tarafından üretilen 4 ton 
zeytinyağını sosyal belediyecilik anlayışları gereği 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracaklarını ifade 
eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 
çiftçiye ve üreticiye destek olmak adına farkındalık 
yaratan tarımsal üretim projelerine imza atmaya de-
vam ettiklerini belirtti.
Başkan Gümüş, yerel üretiminin pandemi döne-
minde daha çok anlaşıldığını dile getirerek şu 
ifadelere yer verdi: “Belediyemize ait tarım araziler-
imizde başlattığımız ve pandemi döneminde hız 

verdiğimiz üretim çalışmaları ile ata tohumlarımıza 
sahip çıkarak üreticilerimize, çiftçimize destek old-
uk. Yerli ata tohumlarımızı toprakla buluşturduk, 
hasadını yaptık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
ulaştırdık. Bu konudaki çalışmalarımızı belediyemiz 
bünyesinde kurduğumuz tarım hizmetleri birimi ile 
her geçen gün geliştiriyor, hedeflerimizi büyütüyoruz. 
Bugün de belediyemize ait zeytinliklerden ürettiğimiz 
4 ton zeytinyağını farklı litrelerde şişeleyerek so-
syal belediyecilik anlayışımız gereği ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere hazır hale get-
irdik. Zeytinyağlarımızın bir kısmını aşevimizde yem-
ek yapımında, bir kısmını ise belediyemize ait Kültür 
Evlerinde değerlendireceğiz. Menteşe Belediyesi 
olarak kentimizi sağlıklı gıdanın merkezi yapmak, 
halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, 
üreten ve gelişen bir Menteşe için çalışmaya devam 
edeceğiz.”

Başkan Gümüş; “Ürettiğimiz Zeytinyağını İhtiyaç 
Sahibi Vatandaşlarımıza Ulaştıracağız”

Milas’da Uyuşturucu madde satan 
şahıs yakalandı 
Milas’da gerçekleştirilen bir dizi opera-
syonda yüklü miktarda uyuşturucu ile 
yakalanan zanlılar gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü Müdürlüğüne bağlı Milas 
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekiplerince yapılan saha çalışmasında; 
E.Ö isimli şahsın ilçemize yüklü mik-
tarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi 
üzerine, şahsın kullanmış olduğu araç 
takibe alınmış. Şüpheli şahsın kullandığı 
48... plakalı araç Milas İlçe girişinde alınarak, şahıslar ve araç üzerinde 
yapılan aramalarda; 28,83 gr Metamfetamin, 0.24 gr Metamfetamin, 1 
adet hassas terazi,1 adet Tabanca ele geçirilmiştir.
E.Ö. ,M.S. ve B.B.B. isimli üç şüpheli şahıs hakkında TCK 188’ den adli 
işlemler başlatılarak gözaltına alınmış Milas Cumhuriyet savcılığına 
mevcutlu olarak sevk edilmiştir.  **Yusuf Yaba

POLİS SAHTE 
ŞARAPLARA EL KOYDU
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğüne 
bağlı Kaçakçılık Suçlar Büro 
Amirliği ekiplerimizce yapılan 
çalışmaları neticesinde; 
uygulamada durdurulan araçta 
yapılan aramada; 96 ŞİŞE 
SAHTE ŞARAP ele geçirilip el 
konulmuştur. Şahıslar hakkında 
5607 SKM kapsamında işlem 
yapılmak üzere adliyeye 
sevk edilmişlerdir. Olayla 
ilgili araştırma ve soruşturma 
sürüdürlmektedir. 




