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Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Dr.Doğu Perinçek için 
imza vermek isteyen vatandaşlar 22-27 Mart arası saat 
20.00’ye kadar Adliye İlçe Seçim Kurulu’na başvurabilirler.
Devamı 3. sayfada

VATAN PARTİSİ KÖYCEĞİZ 
İLÇE BİNASI AÇILDI

SEÇMEN 
LİSTELERİ 

ASKIDA

Ak Parti’den aday adayı oldu
14 Mayıs’ta gerçekleşecek genel seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen vatandaşlar, aday adaylığı başvurularına 
devam ediyor. Köyceğizli Eczacı A. Cemil Cem, Ak Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.
A. Cemil Cem; “Türkiye Yüzyılında Türkiye ve Muğla’mıza hizmet edebilmek için 2023 yılı Milletvekili Genel Seçimler-
inde Muğla Milletvekili Aday Adayı oldum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’mizi ve 
Muğla’mızı daha iyi bir geleceğe taşımak istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Türkiye İçin Hemen Şimdi. Durmak 
Yok, Yola Devam” dedi.

MHP’DEN ADAY 
ADAYI OLDU

Köyceğiz’de  ikamet eden Yetkin BELCİ, Milliyetçi Hareket 
Partisi  Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı. 28. 
Dönem Milletvekili Aday Adaylığı için Milliyetçi Hareket 
Partisi Ankara Genel Merkezi’nde başvurusunu yaptı. 
Mali Müşavir, Bağımsız denetçiler ile ilgili ayrıca engelli 
vatandaşlarımız ve halkımız için projeleri olduğunu be-
lirten Aday adayı Yetkin BELCİ  proje ile ilgili süreç içinde. 
Açıklama yapacağını belirtti.  Devamı 4’de

Yüksek Seçim Kurulunun 14 
Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı 
seçimi ve 28’inci Dönem Milletveki-
li Genel Seçimine ilişkin takvimine 
göre, seçmen listeleri bugün 
itibari ile muhtarlıklarda askıya 

çıkarılırken, Gülpınar Mahallesi 
Muhtarı Ali Erdoğan vatandaşların 
askıya çıkan listeyi mutlaka kontrol 
etmeleri gerektiğini ifade etti.
20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 
askıda kalacak olan seçmen 

listelerinde isimlerini bulamayan 
vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdür-
lüklerine başvuracak. Askı listeleri 2 
Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz 
süreci sona erecek.  3’de

Köyceğiz eski belediye Meclis üyelerinden, iş insanı Doğan Merpez 
ikamet etmekte olduğu yeni mahallenin isminin Atatürk mahal-
lesi olarak değiştirmesi için imza kampanyası başlatmış olup ilgili 
dilekçesine Yenimahalle muhtarı Hatice Körpe’nin de desteğini ve 
imzasını alarak mahalle isminin değişmesi için start verdi. Doğan 
Merpez yaptığı açıklamada bu fikri uzun zamandır düşündüğünü 
ve bu fikrin başta mahalle muhtarı Hatice hanım olmak üzere 
mahalle sakinleri nezdinde kabul ve destek bulması neticesinde 
Cumhuriyet’imizin en önemli değeri olan Yüce Atatürk’ün isminin 
yaşatılması adına Yeni Mahalle’ye Atatürk isminin çok yakışacağını 
söyledi. Bizde Doğan beyi bu duyarlı davranışından dolayı tebrik 
ediyoruz.

Yeni 
Mahallenin adı

ATATÜRK 
OLSUN

DALAMAN 
BELEDİYE 
BAŞKANI ORTACA 

BELEDİYE 
BAŞKANI

ULA 
BELEDİYE 
BAŞKANI

KÖYCEĞİZ
BELEDİYE 
BAŞKANI

A. CEMİL CEM
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VOLEYBOLUN MELEKLERİ
Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftasında Muğla 
İlimiz de düzenlenen veteran Kadın Voleybol turnuvası, 
bu sene Depremde ölen KKTC Melekler Takımı anısına 
düzenlendi. Muğla Büyükşehir belediyesi, Muğla İl 
gençlşk Spor Müdürlüğü ve Muğla Voleybolunu geliştirme 
ve yaşatma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 
turnuvaya Köyceğiz AKADEMİ Spor Kulübü olarak; 35+ 
ve 43+ takımlarımız ile katıldık. Genç oyuncularımız 
Muğla voleybol Derneği takımında yer aldı. Bizler için 
anlamlı olan bu turnuvada 7’den 77 ye tüm oyuncularımız 
ile katılmaktan gurur duyduk. Bu turnuva için  Aknar tarım 

Ürünleri Sponsorumuz oldu. Bu anlamlı turnuva için Özel 
tasarım forma yaptırdık. Depremde Hasar gören illerimi-
zin Plakaları forma numaralarımız olarak yaptırdık. Hem 
depremde sesini duyurmaya çalışan vatandaşlarımız 
için, hem de şiddet gören kadınlarımız için #sesiniziduy-
anvar yazılı formalarımız ile sosyal farkındalık yarattık.  
Köyceğiz, olarak her zaman ki gibi katıldığımız turnuvalar-
da farkımızı hissettirdik.
Turnuvada 43+ Takımımızdan Takımımızın babaan-
nesi Ayşe SERT Kıdemli en iyi oyuncu madalyası aldı. 
Takımızın anneannesi Gül İSTANBUL en iyi pasör 

madalyası, 35+ Takımımızdan Havva ERACAR En iyi 
smaçör madalyasına layık görüldü. İlçemizi en güzel 
şekilde temsil eden takımlarımıza, Antrenörlerimiz Metin 
ERTEM ve Bahadır ULUDOĞAN’a,  Bizleri gece gündüz 
demeden sağlıkla getirip götüren kaptanımız Üzeyir 
KAPLAN’a,  Bu anlamlı turnuvada Biz kadınlara destek 
veren AKNAR TARIM ÜRÜNLERİNE, Köyceğiz Gençlik 
Spor İlçe Müdürümüze ve Personeline,  Oyuncularımızın 
AİLELERİNE Köyceğiz AKADEMİ Yönetim Kurulu olarak  
çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
**Esra Tüfekçi

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi 
Devlet Hastanesinde 14 Mart 
Tıp Bayramı sebebi ile bir pro-
gram düzenlendi.  Başhekim 
Dr. Abrurrahman Kül deprem 
bölgesinde görev yapıp dönen 
sağlık personellerine teşekkür 

belgesi takdim etti.
Köyceğiz Devlet Hastanesinde düzen-
lenen 14 Mart Tıp bayramı etkinliği 
6 Şubat Depremlerinde hayatlarını 
kaybeden vatandaş ve sağlık çalışanları 
için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. 
Başhekim Dr.Abdurrahman Kül deprem 
bölgesine gönüllü olarak dilekçe verip 

giden sağlık çalışanlarına hastane adına 
teşekkür belgesi verdi. Hastaneden tayini 
çıkan görevli Köyceğiz Devlet Hastanesi 
için uzun yıllar hizmet eden Müdür 
yardımcısı Özlem Palancıoğlu için pasta 
kesildi emeklerinden dolayı teşekkür 
plaketi sunuldu.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Devlet Has-
tanesinde 14 Mart Tıp 
Bayramı sebebi ile 
 program düzenlendi
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Vatan Partisi Köyceğiz İlçe Binası Belediye Pasajı-
No 25-26’da 5 Mart 2023 tarihinde açıldı.  İlçe 
Başkanı Günizi Oğuz Köyceğizlilere şu mesajı 
veriyor:
“Vatan Partisi ‘Üretici Baş Tacı’ diyor.  İşçinin, 
köylünün, emekçinin ve sanayicimizin gür 
sesi olacağız. Üretime dayalı, kamucu, halkçı, 
paylaşımcı bir düzeni savunuyoruz. Atatürk 
devrimlerini tamamlamayacağız ve tam bağımsız 
Türkiye’yi yaratacağız.”
“Tüm halkımızı partimizi ziyarete ve görüşlerini 
bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.”
VATAN PARTİSİ CUMHURBAŞKANI ADAYI 
DOĞU PERİNÇEK İÇİN İMZA ÇALIŞMASI YAPTI

14 Mayıs’ta yapılacak 
seçimde Vatan Partisi’nin 
Cumhurbaşkanı adayı Doğu 
Perinçek olacak.  Perinçek’in 
aday olabilmesi için 100 bin 
imzanın toplanması gereki-
yor. İmza vermek isteyenler 
22-27 Mart (Cumartesi-Pazar 
dahil saat 20.00’ye kadar) 
kayıtlı bulundukları İlçe Seçim 
Kurullarına gidebilir.  
Vatan Partisi üyeleri 16 Mart 
2023’de Perşembe günü kuru-
lan Üretici Kadınlar Pazarı’nı 
imza çalışmasını anlatmak için 
ziyaret etti.  Ziyaret sırasında 
bu pazara gelen üreticilerin 
taleplerini dinleyip çözüm öner-
ilerini not ettiler.
Kadın üreticiler Perşembe günü 
kurulan bu pazarın yeterince 
ilgi görmediğinden şikayetçi.  
Üreticilerimiz Köyceğiz’in 
ürün çeşitliği olan bereketli bir 
belde olduğunu ama yeterince 
tanıtılmadığı görüşünde.  
Üreticilerimiz başta Belediye 
görevlilerinin ve Kaymakamın 
sık sık pazarı ziyaret edip es-
nafa destek vermesini istiyor.
Pazar gelen ziyaretçilerin 
artması için diğer öneriler şöyle;
• Sokak başına pano 
konulması.
• Belediye’den anons 
yapılması.
• Turizm Bürosu ile görüşülüp 
bu pazarı yerli ve yabancı turis-
tlerin ziyaretinin sağlanması.

• Daha merkezi yere (mesela göl kenarına) 
pazar yerinin taşınması.
Genelde kooperatifçilik ve kadın girişimcilerin 
desteklenmesi bütün üretici ve esnaflık yapan 
kadınlarımızın ortak dileği oldu.
Kadın üreticilerimizin diğer bir isteği ise hepimizin 
ortak görüşü: “Daha iyi bir gelecek için birlik ve 
beraberlik.  
Bütün Köyceğizlilerin Perşembe günü kurulan 
bu Pazarı ziyaret etmelerini ve el yapımı ürünleri 
tatmalarını tavsiye ediyoruz.   **Adnan Tüfekçi

VATAN PARTİSİ KÖYCEĞİZ İLÇE BİNASI AÇILDI

RAMAZAN ve 
DAYANIŞMA

Kıymetli Köyceğiz Gazetesi 
okuyucularım.
Bu sene 29 gün sürecek olan on bir 
ayın sultanı ramazanın ilk teravih 
namazını 22 Mart 2023 Çarşamba 
günü akşam kılıp, ilk orucumuzu dün 
tutarak akşamında da ilk iftarımızı 
açtık. Bugün ikinci orucumuzu tu-
tuyoruz. Oruç, teravih namazı, fitre, 
mukabele ve Kur’an-ı Kerim’in hat-
medilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve 
ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden 
daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur’an-ı 
Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” 
olduğu bildirilen Kadir Gecesini de 
17 Nisan’da idrak edeceğiz. Bizleri 
farz orucun tutulduğu oruç ayına, 
on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife 
kavuşturan rabbimize hamdolsun. Hoş 

geldin on bir ayın sultanı Ramazan.
Ramazan ayı, yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de değerine dikkat çekilen 
müstesna bir zaman dilimidir. Bizi Rab-
bimize, kitabımıza, kendimize ve tüm 
varlığa yakınlaştıran, aynı heyecan 
ve davranışta buluşturan bereketli 
bir mevsimdir. İbadet, ilim, ahlak ve 
kardeşlik iklimidir. Gelişini özlemle 
beklediğimiz on bir ayın sultanı 
Ramazan bize sorumluluklarımızı 
hatırlatan, geçmiş ve geleceğimizi, 
düşünce ve davranışlarımızı gözden 
geçirmemize fırsat sunan bir mu-
hasebe zamanıdır. Bu ayın müminler 
için önemini Peygamber Efendimiz 
şu hadis-i şerifiyle ifade etmektedir. 
“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan 
bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa 
geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, 
Îmân, 28) Tüm bu yönleri ile Ramazan 
ayı müminlerin hayır, iyilik ve infak 
yolundaki gayretlerini artıran büyük bir 
irfan mektebidir.
Kıymetli Kardeşlerim.
Diyanet İşleri Başkanlığımız her 
yıl Ramazan ayında toplumda bir 
duyarlılık ve farkındalık oluşturmak 
amacıyla yüce dinimiz İslam’ın 
hayat veren ilkeleri ışığında bir 
konuyu gündemimize alarak o konu 
ekseninde hizmet, faaliyet ve müzak-
ereler gerçekleştirmektedir.2023 yılı 
Ramazan Ayı teması da “Ramazan 
ve Dayanışma” olarak belirlenmiştir. 
Kahramanmaraş merkezli meydana 
gelen ve Ülkece, Milletçe hüznünü 

yaşadığımız, hüznünü taşıdığımız 
deprem afeti, sel afeti nedeniyle evsiz, 
barksız kalan insanlarımızı destekle-
meliyiz. Ramazan’ı elimizde var olan 
şeyleri kardeşlerimizle paylaşmaya, 
dayanışmaya vesile kılalım. Maddi ve 
manevi varlıklarımızı ihtiyaç sahip-
lerine aktararak, infaklarda bulunup, 
fedakârlık yapalım. Din İşleri Yüksek 
Kurulumuz bu sene fitre miktarını 70 
TL olarak belirledi. Yardımlaşma ve 
dayanışma örneği olan fıtır sadakası 
ramazana özeldir. Fitrelerimizi vererek 
hem sadaka verelim hem de maddi 
imkanları olmayanları gözetelim. 
Ramazan ruhen ve bedenen günahl-
ardan arınmak için vesile ayıdır. 
Ramazan hem birey hem de toplum 
için esenliktir. Ramazan huzur ve din-
ginliktir, yardımlaşma, dayanışma ve 
paylaşma için bir vesiledir. Ramazan’ı 
bu bilinçle idrak edelim inşeallah.
İdrak etmekte olduğumuz vahdet ve 
rahmet ayı Ramazan, başta sad-
akat ve dayanışma olmak üzere 
yıpranan tüm değerleri onarmak 
için bizlere büyük bir imkân ve fırsat 
sunmaktadır. Bu vesileyle Ramazan 
ayının ve oruç ibadetinin kalplerim-
ize ve tüm yeryüzüne huzur ve iyilik 
getirmesini, sadakat ve samimiyetimizi, 
dayanışmamızı tahkim etmesini Yüce 
Rabbimizden niyaz ediyor, Ramazan-ı 
Şerif ayınızı en içten duygularımla 
tebrik ediyorum.
Ahmet KARAGÖZ  Köyceğiz İlçe 
Müftüsü

20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında askıda kalacak olan seçmen listelerinde 
isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. 
Askı listeleri 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda 
kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 
Mart 2023 saat 23.59’a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden 
yapmıştı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin 
askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da 
bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Muhtar Ali Erdoğan,  “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin Muhtarlık 
bölgesi askı listeleri 20 Mart 2023 tarihinden itibaren 2 Nisan 2023 tarihi 
saat 17:00 e kadar muhtarlığımızda askıya çıkarılmıştır. Seçmen Kaydını 
Kontrol etmek isteyen vatandaşlarımız Muhtarlığımıza gelerek kontrol 
edebilirler. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr İnternet Sayfası 
üzerinden, Yüksek seçim kurulunun 444 99 75 Nolu çağrı merkezinden ve 
E-Devlet üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz” dedi.  *Adnan Tüfekçi

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIDA
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TOPTAN VE PERAK-
ENDE ÇEŞİTLERİ 
İLE HALKIMIZIN 
HİZMETİNDEDİR.

KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

CHP’li Burak Erbay depremde yıkılan 
binaların müteahhitlerinin mal 
kaçırmasının engellenmesi için kanun 
teklifi verdi 
CHP Muğla Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi 
Av. Burak Erbay, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 
ve 11 ilde yıkıma neden olan depremde, yıkılan ya da hasar 
gören binaların imalatında sorumluluğu olan kişilerin mal 
varlıklarını kaçırmalarının önlenmesi için Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne kanun teklifi verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından görevlendirilen 
İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Muğla Milletvekili Burak Erbay, 
İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, Karaman Milletvekili İsmail 
Atakan Ünver, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 
Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet 
Önal’dan oluşan Deprem Araştırması Hukuk Komisyonu, ilk etap 
çalışmalarını tamamladı.
Depremin büyük yıkıma neden olduğu Adana, Osmaniye, Hatay, 
Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde 
ziyaretlerde bulunan üyeler, Cumhuriyet Savcılıkları, Barolar ve 
CHP İl Hukuk Komisyonları ile görüşmeler yaptı.
Komisyon çalışmaları sonucunda açıklamada bulunan CHP’li 
Erbay, resmi açıklamalara göre yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne 
neden olan bu yıkımın birçok sorumlusu olduğunu vurgulayarak, 
“Yaptığımız incelemelerde binlerce yurttaşımızın ölümüne ve 
yaralanmasına sebep olan binaları yapan müteahhitlerin, ülke 
dışına kaçmaya çalıştıklarını ve maddi sorumluluktan kaçınmak 
için mallarını başka kişilere devrettiklerini, bu yolla mal kaçırmaya 
çalıştıklarını tespit ettik.” dedi.
Bu tür soruşturmalarda müteahhitlerin mal varlıklarına tedbir 
konulması ile ilgili yeterli düzenleme olmadığını ifade eden Erbay, 
“Soruşturmalarda, sorumlu müteahhitlerin mal varlıklarına el 
koyulamıyor. İlerde maddi sorumluluktan kaçmak isteyen müteah-
hitler de mal varlıklarını başka kişilere devrediyorlar. Bu kapsamda 
biz de gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Ceza Muhakeme-
si Kanunu’nda (CMK) değişiklik yapılması için hazırladığımız kanun 
teklifini TBMM’ye verdik.” şeklinde konuştu.
Türkiye’deki hukuki düzenlemelerin, taksirli suçlar nedeniyle 
yaşamını, vücut bütünlüğünü ya da maddi varlığını kaybeden 

ÇANAKKALE RUHU!
     Çanakkale, Gelibolu sadece yer ismi değil, 
kahramanlığın, cesaretin, vatan 
aşkının, birlik ve beraberliğin, 
dayanışmanın, bir lokma ekmeği 
paylaşmanın Mustafa Kemal 
zekâsının dünyaya tanıtıldığı 
yerdir.
    “ Vurulup tertemiz alnından 
uzanmış yatıyor.
     Bir hilal uğruna ya Rap, ne 
güneşler batıyor”
     Japon Milli Eğitim Bakanı okul çağına gelen 
çocukları Nagazaki ve Hiroşima’yı gezdirerek 
atom bombasının tahribatına dikkati çekip, okuyup 
başarılı olmasanız her önüne gelen tepemize 
bomba yağdırır diyerek zalim ve mezalime karsı 
güçlü olma ruhunu kazandırma yol ve yöntemini 
benimsetiriz.  Bizim bakan bizde Nagazaki ve 
Hiroşima’mız yok ki demiş. Sizde öğle bir Çanak-
kale var ki bunlara beş çeker. Yönlendirme, güdül-
eme, hedef gösterme başlangıç aşamasıdır.
     “Asım’ın nesli… Diyordum ya… Nesilmiş ger-

çek:
     İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.”
     250 bin şehidimizin verildiği bu topraklarda 
gezerken hüzünlenmemek mümkün değil, 276 kg 
top mermisini sırtlayan Seyit onbaşı, 3dk. Sonra 
şehit olacağını bile bile ileri atılan Mehmet’leri, 
kınalı kuzulara laik olabildik mi? Çanakkale ruhunu 
anlayabildik mi?
     ANLAYABİLSEYDİK EĞER
     Bu vatan evlatlarını kutuplaştırır mıydık, başka 
ülkelerde istikbal aratır mıydık?
     18 Mart 1915’de “Çanakkale Geçilmez!” dedi-
rtenlere tezat, köprü açılışından sonra, Çanakkale 
öğlede böylede geçilir denir miydi?
     Bu şehit torunlarını yarı aç, yarı tok, felaketlerde 
çaresizce bırakılır mıydı? 4 yy. üç kıtaya hükmeden 
devletin yöneticisi sarayda saltanat sürerlerken, 
kırk yamalı elbiseyle vatan için ölmeye giden 
çocuklara, gençlere minnet duyulmaz mıydı?
     Kadınların ve çocukların canına ve namusuna 
göz dikilmezdi, göz dikenler affedilmezdi, sapıklara 
sapık diyenler cezalandırılmazdı.
     Makam, mevki, kolduk değil, İnsanların refahı, 
mutluluğu, ülkenin huzuru düşünülürdü.
    Cehaleti göklere çıkarmak değil, okuyan, aydın, 
bilim adamları baş tacı edilirdi.
     Bu vatan toprağının bir karışını yabancılara 
satar mıydık?
     Kültür sanat gibi toplumsal değerleri, onurlu 
duruşu göz ardı eder miydik?
     Milli birlik ve beraberlik, ortak hasletlerimiz sekt-
eye uğratılır mıydı?
     Bir Mustafa Kemali Anlamadıktan sonra, Ah-de 
vefayı bilmedikten sonra,  okuyup araştırmadıktan 
sonra…
     Anlayamadık, özümseyemedik, görmeden, 
yaşamadan hikâyelerle yetindik. Eksik oldu, Yazık 
oldu

kişilerin kayıplarının tazmini için yeterli olmadığını ifade eden CHP’li 
Erbay şunları kaydetti;
“Taksirli suçların,  sonuçları bakımından  “hoş görülebilir veya hafif 
suçlar” olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ceza hukukunun te-
melinde üç amaç bulunmaktadır. Bu amaçlar;  suçlunun ıslah edilmesi, 
mağdurun tatmini ve suça karşı caydırıcılığın sağlanmasıdır. Ancak 
ülkemizde, özellikle taksirli suçlara ilişkin mevcut hukuk düzenlemeler-
inin yetersiz kaldığı apaçık ortadadır. Taksirle suçlarda hapis cezasının 
yanı sıra para cezası öngörülmelidir. Bu para cezası gerçekten etkili 
olmalı ve suç nedeniyle zarar gören kişileri maddi ve manevi açıdan 
tatmin etmelidir. Deprem gerçeği karşısında daha da önem kazanan 
taksirle öldürme suçları ve yaptırımları konusunda yaşanan eksikliklerin 
acilen tamamlanması için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma başlıklı 128. maddesinde 
sayılan yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, zimmet ve rüşvet gibi 
suçlarda ön görülen elkoyma hükümlerinin yanına ilave fıkra ile taksirle 
ölüme sebebiyet verme suçunun da bu kapsama alınması için kanun 
teklifimizi verdik. Mal kaçırmaların önüne geçmek için bu kanunun 
acilen kabul edilmesi gerekiyor.”
 “Bu kanun teklifiyle depremde yıkılan binalarda sorumluları bulu-
nan kişilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını amaçlıyoruz.” diyen 
Burak Erbay, “Depremle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. 
Depremde mağdur olan yurttaşlarımızın haklarının aranması konusun-
da samimi olan tüm partilerden bu kanun teklifimize destek vermesini 
bekliyoruz.” dedi. 

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

FATURA. ADP : 83401 - 83450  1CİLT
FAURA. ADV : 342851 - 342900 1 CİLT

GÜLSEMİN ÖZCAN
Köyceğiz VD: 31843109896

MHP’DEN ADAY ADAYI OLDU
Türmob ve İstanbul Mali Müşavirler  odası  üyesi Serbest Muhasebeci  Mali  
Müşavir, Muğla’da Ağır ceza Mahkemesi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 
Uzlaştırmacı ve İzmir Bölge Kurulunda Bilirkişi listesinde yer alan, aynı zaman da 
Kamu Gözetimi Kurumu Listesinde Bağımsız Denetçi lisansı olan, FAC( Fraud cor-
paration Audit )Bağımsız denetim Şirketi Muğla İl temsilcisi, Uluslararası Bağımsız 
Denetçiler Derneği Disiplin Kurulu  üyesi  Muğla -Köyceğiz’de  ikamet eden Yetkin 
BELCİ, Milliyetçi Hareket Partisi  Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı. 28. 
Dönem Milletvekili Aday Adaylığı için Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Genel 
Merkezi’nde başvurusunu yaptı. Mali Müşavir, Bağımsız denetçiler ile ilgili ayrıca 
engelli vatandaşlarımız ve halkımız için projeleri olduğunu belirten Aday adayı 
Yetkin BELCİ  proje ile ilgili süreç içinde. Açıklama yapacağını belirtti.
“Önemli olan kim adaylığa seçilir ise seçilsin MHP Milletvekili adaylarının görevini 
layıkıyla yerine getireceğine Milletimizin ve seçim bölgesi olan Muğla Halkımızın 
şüphesi olmasın, 28. Dönem Milletvekili Aday Adayları birbirinden değerlidir, hepsi-
ni ayrı ayrı yürekten  tebrik ederim, bu yolda Kutlu davamız Hayırlı olsun. Sayın 
; Başkanımız Devlet Bahçeli’nin  dediği üzere , ” 2023’E DOĞRU ADAY  BELLİ 
KARAR NET “ ifadesini bir kez daha tekrarlamak isterim. 
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1799413

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI SİLVİKÜLTÜR 
İŞLERİNDE 8 AY SÜRE İLE 2 ADET ORMAN MÜHENDİSİ TEKNİK 

DENETİM VE KONTROL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 2023 yılı Silvikültür işlerinde 8 ay süre ile 
2 adet Orman Mühendisi Teknik Denetim ve Kontrol Danışmanlık Hizmet alımı 
işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/285507
1-İdarenin
a) Adı        : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ    
          DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
          ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi       : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. NO:61 
          48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası  : 2522624671 - 2522622633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  
         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı        : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 2023 yılı 
          Silvikültür işlerinde 8 ay süre ile 2 adet 
          Orman Mühendisi Teknik Denetim ve Kontrol    
          Danışmanlık Hizmet alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 adet Orman Mühendisi ile 8 ay sürede 
          1645 Ha. sahada Silvikültür faaliyetleri Teknik    
          Denetim ve Kontrol Danışmanlık Hizmet Alımı
          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı   
          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı   
          İşletme Şefliklerinin 2023 Yılı programında 
          bulunan ve ek programa alınan Silvikültür 
          faaliyetlerine ait bölmeler.
ç) Süresi/teslim tarihi    : İşe başlama tarihinden itibaren 8(Sekiz) aydır
d) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün   
          içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.03.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Köyceğiz Orman  
          İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, 
ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale ilanının yayınlandığı yılı içerisinde, büro ve şirketin 
faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki Orman Mühendisliği 

konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “ 
Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna 
Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi?ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmek 
zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, 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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter-
ler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 
ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı teknik denetim ve kontrol danışmalık hizmet alımı işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri 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 (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin 
teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

MUĞLA’DA OKUL SPORLAR-
IMIZDAN ANILARIM
Spor etkinliklerinin temelinde okul spor 
faaliyetleri gelir. Sporda başarılı olan 
ülkelerde okulların bünyelerinde spor 
kulüpleri de vardır. Okullarımız 
aynı zamanda birer sporcu 
fabrikalarıdır. Türkiye’de de 
rahmetli Yücel Seçkiner’in 
Spordan sorumlu Dev-
let Bakanlığı zamanında 
okullarımızda spor kulübü 
kurulması için yönetmenlik 
hazırlandı. Türkiye’de sporu-
muzun gelişmesi açısından çok doğru bir 
karardı. Ama bu durum bazı okullarımızda 
hayata geçti, bazılarında geçmedi.
Bizim Muğla Teknik Lisesinde öğrenci 
olduğumuz Bin dokuz yüz yetmişlerin ikinci 
yarısında Muğla’da ilçeleriyle beraber 
okul spor faaliyetleri çok heyecanlı geçi-
yordu. Futbol, Voleybol ve Basketbol ve 
Güreş dalında okul takımları taraftarlarıyla 
beraber her okul, müsabakaların yapılacağı 
yerlerde toplanırlar, tam bir centilmenlik 

içerisinde müsabakalar gerçekleşirdi. 
Tezahüratlar çok anlamlı ve karşı tarafa 
da saygılı bir şekilde yapılırdı.  Futbol 
maçları bugünkü Muğla Atatürk Stadında 
yapılıyordu. Voleybol ve Basketbol maçları 

bugün Muğla öğretmenevi 
olarak kullanılan bina o yıllarda 
Muğla Öğretmen Okulunun 
bahçesinde yapılıyordu. Güreş 
müsabakaları ise o yıllarda 
Muğla Ticaret Lisesi olarak 
yeni yapılan okulun yanında 
Kapalı salonda yapılmıştı. 
Benim bulunduğum yıllarda 
takım sporlarında Futbol’da 

Muğla Turgut Reis Lisesi, Basketbol’da 
Bodrum Lisesi, Voleybol’da Marmaris ve 
Fethiye’den gelen okul takımları, Güreşte 
Milas’tan gelen okul takımları ve Muğla 
İmam Hatip Lisesi çok başarılı oluyordu. 
Okul maçları sırasında okullardan gelen 
taraftar öğrenciler takımlarına destekler-
ini saygılı bir şekilde veriyorlardı. O 
yıllarda beraber okuduğumuz ve beraber 
spor yaptığımız arkadaşlarımızla yılların 
anılarını karşılaştığımızda konuşuyoruz.

Ben Muğla Teknik Lisesinde öğrencilik 
yıllarımda Atletizm’e 1978 yılında başladım. 
Okulumuzun Beden Eğitimi öğretmeni 
Kars-Kağızman ilçesinden İhsan Narin’di. 
Kendisi gençliğinde Kayak sporuyla 
ilgilenmiş ve Atletizm’i de çok seviyordu.  
O yıllarda Muğla’da iki tane koşu 
gerçekleşiyordu. Bunlardan birisi 27 Aralık 
günleri düzenlenen Atatürk koşusuydu 
ve okullardan sanki bir sporcu ordusu 
katılıyordu. Özellikle Muğla Endüstri 
Meslek Lisesi, Muğla Turgut Reis Lisesi 
ve Muğla Ticaret Lisesi atletleri arasında 
amansız bir mücadele oluyordu. 
Bizler 27 Aralık Atatürk koşusuna bir 
birimizden ayrı gizli, gizli hazırlanır ve 27 
Aralık günü Ankara’da olduğu gibi çoğu 
zaman Muğla’da da soğuk altında amansız 
bir mücadele ile bu günkü Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi kampüsünün bulunduğu 
yerden başlayarak Marmaris Bulvarını 
takiben Muğla merkezde Atatürk heyke-
line doğru  ‘sanki bir yıldız gibi kayarak’ 
geliyorduk.
O yıllarda beraber koştuğumuz 
arkadaşlarımızla karşılaştığımızda bizler 

Muğla’da 27 Aralık Atatürk koşularını 
anıyoruz. 
Bundan ayrı bir de Muğla’da 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı sırasında gençlik 
koşuları yapılıyordu. 19 Mayıs Gençlik 
koşusuna Muğla Şehir stadının toprak 
Atletizm pistinde başladığımız zaman 
bir tur statta atıp dışarı çıkarken kapıda 
sporcuların kalabalık olmasından dolayı 
bir birimizi geçmek için kollarımızla yol 
açardık. Bir döneme damgasını vuran 
Muğla Cumhuriyet ilkokulunun Atletizm’de 
Türkiye Şampiyonluklarını da belirtmek 
gerekiyor.
 O yıllarda Muğla Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi öğretmeni ve aynı zamanda 
okul müdür Yardımcısı öğretmenimiz ALİ 
TUTULMAZ, aynı zamanda TRT’NİN de 
Muğla Muhabirliğini yapıyordu. Her Cuma 
günü saat 15.00 da Ege’de spor olaylarının 
anlatıldığı programa telefon ile canlı 
bağlanır ve Muğla’da diğer spor faaliyetleri-
yle beraber, okul sporlarıyla ilgili gelişmeleri 
de aktarır ve biz de onu TRT İzmir Radyo-
sundan dinlerdik. 
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HAVRAN’LI KOCASEYİT!!!...

Günlerdir Havran’ lı Kocaseyit ile ilgili cümleler, paragraflar belleğimde 
uçuşup duruyor. Belli bir sıraya, düzene koymadan, yani yazmadan 

beni rahat bırakmayacaklar belli. Bayram tatili nedeniyle gittiğimiz Edre-
mit Zeytinli’ deki kayın validenin kapı komşusu Havranlı idi. Biliyorduk ve 
iki yıldır bir türlü gidememiştik. Artık kurtuluş yoktu, gidecektik. Bayramın 
ikinci günü hanımla motorumuza atlayıp önce 10 km. lik Edremit’i geçip 
10-12 km. daha giderek Havran’ a vardık. Havran, ovada kurulmuş güzel 
ve bitek bir yer. Önceden komşumuzun babasının telefonunu almıştık 
ve doğruca Belediye binasına gidip Zabıtaya sorduk. Meğer bizim 
komşunun babası Mustafa Bey, bir partinin İlçe Başkanıymış. 10 dakika 
içinde bisikletine atlayıp geldi. Hoş-beşten sonra önce bizi eski, tarihi bir 
binada konuşlanan Belediye binasına götürdü, bayram olduğu için kim-
seler yoktu. Sonra da “KOCASEYİT MÜZESİ” yapılmak için yeni alınan 

ve henüz bir çalışma yapılmayan Rumlardan kalma tuğladan yapılmış üç 
katlı büyük, antik bir binayı gösterdi. Fotoğraflarını çektik, bir iki yer daha 
gördük ve Mustafa Bey’e Kocaseyit’ in köyünün yolunu sorup kendi-
sine teşekkür ederek ayrıldık. Köyden çıkar çıkmaz bir zeytin denizine 
daldık. Öyle bir zeytin denizi ki… Gözünün alabildiği her yer Edremit’in o 
ünlü zeytinleriyle dolu. Daha Havran’ dan çıkarken karşılarda, dağların 
yamacında Kocaseyit’ in köyünün cami minaresi ve tek/tük evleri görün-
meye başlamıştı bile. Bağlar, bahçeler arasında incecik bir asfalttan 
ilerlemeye başladık. Sağda, yukarılarda adını sonradan öğrendiğimiz 
İnboğazı mevkiinde üzerinde kocaman harflerle “DSİ” yazan bir sulama 
barajının seti görülüyor, biraz sonra da “İnönü” adlı bir köyden geçiyoruz. 
Köyler Anadolu’nun her yerinde üç aşağı beş yukarı hep aynı. İnönü’yü 

geçer geçmez incecik yılan yol-
lardan yükseklere doğru tırmanmaya 
başlıyoruz. Bu kez de yolun sağını-
solunu zeytin ağaçlarının yerine 
badem ağaçları, ceviz, incir ağaçları 
ve asmalar almaya başlıyor. Yol-
lar ipincecik asfalt da olsa gayetle 
düzgün…
 Zeytinli’ den yaklaşık 35 km. 
sonra ilk adı “MANASTIR, daha sonra 
ÇAMLIK” olan ve artık “KOCASEYİT 
KÖYÜ” olarak resmileşen köye giriyoruz. 
Köy meydanında durup kasklarımızı 
çıkardığımızda öncelikle motosikletten 
dolayı çocuklar çevremizi sarıyor, sonra 
da gençler ve birkaç köylü karşılıyor bizi. 
Hanım bakkala uğradıktan sonra Kocasey-
it’ in mezarını soruyoruz. Yukarıyı; yolun 
devamını işaret ediyorlar, tırmanmaya 
devam ediyoruz.
Asfalt bitip de toprak yola girerken 
mezarlığın duvarlarıyla karşılaşıyoruz. Yol 
ile mezarlık arasında kalan alanda koca 
koca çam ağaçlarının olduğunu görüyoruz. 
Bu 30-35 metrelik çam ağaçlarına urgan-
larla salıncak kuran ve sallanan kadın, 
kız, kızan ve gençlerin hatta bazı orta yaşlı insanların 
oluşturduğu bir kalabalıkla karşılaşıyoruz. Bayram üz-
eri olduğu için köylüler çoluk-çocuk çıkmışlar bu güzel 
ve temiz havada bir yandan çiğdem çitleyip bir yan-
dan uzun iplerle kurulan bu salıncaklarda çocukları-
gençleri cıyak cıyak bağırtarak bir piknik 
havasında eğleniyorlar. Salıncak kurdukları 
çamlar o kadar yüksek ve salıncakları da 
o kadar uzun ki 15-20 metrelik bir salınım 
elde ediyorlar ve haliyle de heyecan 
yaratıyorlar. Hanım, çocukların ve gençlerin 
birkaç fotoğrafını çektikten sonra devam 
ediyor ve biraz sonra Kocaseyit adına 
yapılan ANIT ve MÜZE alanına giriyoruz. 
 Anıt alanına girmeden hemen sağda 
köyün mezarlığı var, Kocaseyit’ in ve 96 
yaşında öleni kızı Ayşe’nin mezarları da 
hemen girişe yakın. Öncelikle onları ziyaret 
ediyor ve fotoğraflarını çekiyoruz. Mezarları 
beyaz mermerlerden gayet mükemmel 
yapılmış ve tertemiz görünüyorlar. Hanımla 
Kocaseyit’ in mezarının ve önündeki 
levhaların fotoğraflarını çekerken bir ziyaretçi, 
yandaki bir mezarı göstererek “ bu da kızının mezarı!” 
diyerek bizi uyarıyor. Mezar başındaki levhada ibretle 
ve her biri birer kurşun gibi ağır şu satırları terennüm 
ediyoruz: 
 “DEĞERLİ ZİYARETÇİ; Bu anıt mezarda yatan 
Seyit ( Seyit Onbaşı ) ; Balıkesir’in Havran ilçesinin 
ÇAMLIK KÖYÜ’ nden askere alındığında Türk Mil-
letinin kalbinde sonsuza dek yaşayacak bir kahra-
man olacağını bilmiyordu. 1915 yılında 253 bin şehit 
verdiğimiz Çanakkale Savaşları’nın en zorlu günlerin-
den biri yaşanıyordu. Seyit’in tabyası vurulmuş, tüm 
arkadaşları şehit düşmüştü. Düşman gemileri boğaza 
yönelmiş, mağrur bir edayla ilerliyordu. Seyit 276 
kg.lık top mermisini tek başına kaldırdı ve vinç sistemi 
bozulan topun namlusuna sürdü. Nişan aldı, “ Ya Al-
lah!” dedi ve ateşledi… İngilizlerin en büyük Kraliyet 
Gemisi OCEAN vurulmuştu ve battı. Anladılar…
ÇANEKKALE GEÇİLMEZ!..
Türk ordusunun her bir Mehmetçiğinin gerektiğinde 
“birer Kocaseyit olduğunu” gördüler…
“Geldikleri gibi gittiler.” Ama Kocaseyitler, Türk 
halkının gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır. Türk 
halkı onlara minnettardır. Vatan uğrunda canlarını 

kahramanca ortaya koyan,  ŞEHİT ve GAZİ’ lerimizi 
Rahmet, Minnet Şükran ve Dualarla anıyoruz. RUH-
LARI ŞÂD OLSUN!...” 
Yan taraftaki bir ikinci levhada ise Kocaseyit’ in Komu-
tan ve arkadaşlarının adları yazılmıştı tek tek. Şöyle:
RUMELİ MECİDİYE BATARYASININ KOMUTANLARI 

ve ERLERİ:
1-Amiral Cevat PAŞA (Çanakkale Boğazı Müstahkem 
Mevki Komutanı )
2-Binbaşı Nihat ( Topçu Tabur Komutanı )
3-Yüzbaşı Hilmi Bey ( Rumeli Mecidiye Bataryası 
Komutanı )
4-Mülazım Teğmen Fahri Bey ( Batarya Subayı-Şehit 
5-Çavuş Osman ( Şehit )
6-Sazcı Hasan (Nişancı-Şehit )
7-Niğdeli Ali ( Top Mürettebatı )
8-Havranlı Kocaseyit ( Top Mürettebatı ) 
 Bu değerli insanların ruhları için birer hayır-dua 
ettikten sonra anıta doğru yürüyoruz.
Müze ve çevresindeki anıtları, anıtlar üzerindeki 
yazıları tek tek okuyup fotoğraflıyoruz. Müzeye giriyor 
ve oradaki masa üzerinde duran “ANI DEFTERİ” ne 
biz de duygularımızı aktarıyoruz. Oradaki görevli 
meğer Koca Seyit’in torunuymuş. Ondan da bilgiler 
alıp birlikte fotoğraf çekiliyoruz. Müze ve çevres-
indeki uhrevi hava bizi fazlasıyla etkiliyor. Bir süre 
heykellerin kaidesine oturup dinleniyor ve bu ortamla 
hemhal oluyoruz. Bu şanlı tepeye tırmanırken normal 
bir havada idik, ayrılırken ise derinden etkilenmiş bir 
başka havada ayrılıyoruz.  
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Köyceğiz’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma programı düzenlendi. Eski 

Hükümet Konağı Atatürk Anıtında çelenk sunu-
larak başlayan tören Köyceğiz Anadolu İmam-
Hatip Lisesi Müdürlüğünün hazırladığı program 
Halk Eğitim Merkezinde sürdü.
Köyceğiz’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma programına Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 
Protokol üyeleri, gazi ve şehit yakınları, öğretmen 
ve veliler katıldı. 
Saygı Duruşu, İstiklal Marşının ardından Kuran-ı 
Kerim Tilaveti ile başlayan programda günün an-
lam ve önemine belirten konuşma gerçekleştirildi. 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 
ile ilgili konuşmasında; “Bundan tam 108 Yıl 
önce, 253 bin vatan evladı, bu vatanın bedelini 
ödemek üzere Çanakkale’ye 
çağrılmıştır. Amaç, vatan 
savunması, hürriyet, 
bağımsızlık ve istiklal mü-
cadelesidir.
Çanakkale’yi, Çanak-
kale yapan gelenler değil! 
Çanakkale’yi Çanakkale 
yapan, gelenleri karşılayan 
asil ruhtur. O öyle bir 
ruhtur ki, çelik ve barut; 
inancın, imanın ve azmin 
karşısında yenik düşmüştür. 
O öyle bir ruhtur ki, ben esir 
yaşamaktansa, özgür ölmeyi 
yeğlerim diyen insanların 
ruhudur. Davaları büyüktü, 
vatan davasıydı” ifadeler-
inin ardından öğrencilerin 
hazırladığı, Bunları biliyor 
muydunuz?, karşı cephenin 
gözünden Çanakkale, Safiye 
ve Paşa adlı skeç, Kadın kahramanlar, Azman 
dedenin hikayesi, Akif ve Kuşçubaşı Eşref konulu 
tiyatro ile devam etti. Köyceğiz Anadolu İmam-
Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 
hazırlanan Çanakkale Destanı programı izleyicileri 
hem büyülerken hem de duygulandırdı. Başta 
Kaymakam Maslak olmak üzere tüm protokol 
üyeleri, öğretmen ve öğrencileri kutlayıp günün 
anısına toplu fotoğraf çekildi.
Köyceğiz Kaymakamı ve Protokol üyeleri 
Döğüşbelen mezarlığında şehitlik ziyaret yapılıp 
Köyceğiz Müftüsü tarafından dualar okundu.
Tarih Öğretmeni Ümit İpek’ günün anlam ve 
önemini belirten konuşmasında şöyle dedi; 
Bugün burada bir daha geri dönmemek üzere 
gidenleri, en gerçek, en şerefli kahramanları yad 

etmek üzere Çanakkale şehitlerimizi anmak için 
toplanmış bulunuyoruz.  Çok değil 108 yıl önce 
yüz binlerce vatan evladı, bu vatanın bede-
lini ödemek üzere Çanakkale’ye çağırılmıştı. 
Amacımız geçmişteki zaferleri anlatarak övünmek 
değil. Eğer amaç vatan savunması ise, amaç 
ölüm-kalım mücadelesi ise, amaç ezan - bayrak 
- özgürlük mücadelesi ise buna savaş diyemezsi-
niz..... ve bunu çocuklarımıza anlatmak boynu-
muzun borcudur.  I.Dünya Savaşında dünyanın 
yenilmez denilen İngiliz ve Fransız donanmaları, 
dostları Rusya’ya yardım amacıyla 18 Mart 
1915’te boğazı geçmeye çalıştılar. Ama olmadı.  
Bu defa 25 Nisan 1915 de Gelibolu’dan asker 
çıkararak geçmeye çalıştılar. Ama yine olmadı. 
Size Çanakkale destanının hangi sayfasını 
anlatayım; Nusret mayın gemisini mi?, Koca 

Seyit’i mi?, 57. Şehitler Alayı’nı 
mı?, Ezineli Yahya Çavuşu mu?, 
Kınalı Hasanları mı? ve Kurtuluş 
savaşında milletimizin önderi 
olacak Anafartalar Kahramanı 
Mustafa Kemal Atatürk’ü mü? 
Çanakkale Savaşlarında Bomba 
Sırtı vaka’sını Mustafa Kemal 
şöyle anlatıyor;
“Karşılıklı siperler arasındaki 
mesafe sekiz metre, yani ölüm 
muhakkak. Birinci siperdekiler, 
hiçbiri kurtulamamacasına 
kâmilen düşüyor, ikincidekiler 
onların yerine gidiyor. Fakat ne 
kadar şayan-ı gıpta bir itidal ve 
tevekkülle, biliyor musunuz? 
Öleni görüyor, üç dakikaya kadar 
öleceğini biliyor. Hiç ufak bir 
fütur bile göstermiyor. Sarsılmak 
yok. Okuma bilenler, ellerinde 
KUR’AN-I KERİM, cennete 

girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i 
şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerler-
indeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayran ve 
tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale 
Savaşı’nı kazandıran bu yüksek ruhtur.”  Çanak-
kale savaşının sonuçları şunlar oldu; * I.Dünya 
Savaşı 2 yıl daha uzadı.* Bulgaristan, İttifak 
grubunda savaşa katıldı. *Cephenin açılmasında 
baş aktör olan İngiliz Winston Churchill hükümeti 
istifa etti. * İtilaf devletlerinin Çanakkale’deki 
başarısızlıkları Rusya’da Bolşevik İhtilali’ne zemin 
hazırladı. * İngiliz sömürgesi olan Yeni Zelanda 
ve Avustralya’nın ulusal benliğinin oluşumuna hız 
kattı. * Sömürge altında olan ulusların bağımsızlık 
mücadelesine örnek oldu. *Yarım milyon insan 
yaşamını yitirdi. Değerli misafirler;  Mithat Cemal 

KUNTAY’ın da dediği gibi; “Bayrakları bayrak 
yapan üstündeki kandır,Toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır.” 
Biz bu vatanın diyetini Çanakkale ve Kurtuluş 
Savaşı’nda ödedik. Bu vatan denilen toprak-
larda bugün özgürce nefes alabiliyorsak,….  
Unutmayın ki gençler; birileri nefesini kaybettiği 
için bu özgürlüğü yaşayabiliyoruz.  O yüzden; 
Nereden geldiğimizi! Ne yapmamız gerektiğini 
bilmemiz lazım. Ülkemizin büyük bir felaket 
yaşadığı ve 11 ilimizi kapsayan deprem gün-
lerinde de görülmüştür ki birlik ve beraberlik 
içerisinde başaramayacağımız ve üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. GEN-
ÇLER... Çanakkale de yokluk varlığı yenmiştir, 
iman maddiyatı yenmiştir, ve gençler özgürlük 
sömürgeciliği yenmiştir.  Arkasına bakmadan 
giden, canlarını düşünmeden bu toprağa veren 
yüz binler için yüce Allah diyor ki “Onlara ölü de-
meyiniz, çünkü onlar diridirler”. İşte; bu ruhtur bizi 
biz yapan, yüce Türk milleti yapan. Ve bu ruh hiç 
eksilmesin içimizden gençler ... Mekanları cennet 
olsun, Ruhları şad olsun. 
**Adnan Tüfekçi
                                                                                                               

18 Mart Çanakkale Zaferi Köyceğiz’de kutlandı
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