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KÖYCEĞİZ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

VATANDAŞI 
UYARIYOR!..

“Üretim Odaklı İnovatif Düşünce ve Uygu-
lama Kategorisinde Köyceğiz Atatürk İlkokulu 
“Eğitimde İyi Örnekler Yarışması Saha 
Değerlendirmesi” sonuçlarına göre  “Satın Alma, 
Kendin Yap! “ adlı projesi ile 3. oldu.

ATATÜRK 
İLKOKULU 
3. OLDU 

“Satın Alma, 
Kendin Yap!

Hastanede yapılan 
tatbikat heyecan yarattı

Kendilerini Polis, Asker, Hakim, Savcı, 
Vali, Kaymakam olarak tanıtıp para veya 
ziynet eşyası isteyen kişilere itibar etme-
melerini istiyorlar. Hiçbir devlet kurumunun 
vatandaşlardan para istemeyeceğini belirten 
polisler benzer durumlarla 
karşılaşıldığında vakit geçirilmeden 
Polis ve Jandarma görevlilerine 
bilgi verilmesini istiyorlar.

CHP’li Erbay, Muğla’da elli yıldır devam eden 2/B davalarını Adalet Bakanı’na sordu
ERBAY; Muğla’da yaklaşık elli yıldır devam eden 
2/B orman vasfını yitirmiş araziler ve hazine 
arazileriyle ilgili davaları gündeme getirdi.
CHP Muğla Mil-
letvekili Av. Burak 
Erbay, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde 
Adalet Bakanlığı 
bütçesi görüşmeleri 
sırasında, Muğla’da 
yaklaşık elli yıldır 
devam eden 2/B or-
man vasfını yitirmiş 
araziler ve hazine ara-
zileriyle ilgili davaları 
gündeme getirdi.
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ’a çağrıda 
bulunan Erbay, 
“Muğla’da yaklaşık 
elli yıldır devam eden 
davalar var. Bu davalar bir an önce sonuçlanmalı ve yıllardır 
bu toprakları ekip biçen, geçimini buralardan kazanan 
yurttaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir.” dedi.

Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan CHP’li Er-
bay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yaklaşık elli yıldır devam 
eden davalarla ilgili sorular yöneltti. 
Yurttaşların mağduriyetleri giderilmelidir
Erbay, “Muğla’da ve ülkemizin birçok bölgesinde 2/B orman 

vasfını yitirmiş araziler ve hazine arazileri ile il-
gili olarak yaklaşık elli yıldır devam eden dava-
lar var. Köyceğiz’de, Hamitköy, Döğüşbelen, 
Zaferler, Kavakarası, Zeytinalanı mahalleleri 
başta olmak üzere Ortaca, Dalaman, Sey-
dikemer, Fethiye ve bütün Muğla’da insanlar 
yıllardır ekip biçtikleri, ecrimisil ödedikleri 
toprakların tapusunu alarak çocuklarına miras 
olarak bırakmak istiyor. Muğlalı, Köyceğizli, 
hemşerilerimiz bu sorunun bir an önce çözül-
mesini bekliyor. Adalet Bakanı’na çağrıda 
bulunuyorum. Bu davalar artık sonuçlanmalı 
ve yurttaşlarımızın mağduriyeti sona ermelidir.” 
dedi. 
Yurttaşların mağdur edilmemesi ve hak 
kayıplarının yaşanmaması için gerekli düzen-
lemelerin yapılması gerektiğini belirten Erbay, 
“Bu arazilerde yaşayan vatandaşlar için uygun 
bedeller belirlenmeli ve yıllardır bu araziler üz-
erinde yaşayan vatandaşlara öncelik tanınarak 
yıllardır kanayan bu yara artık çözüme 
kavuşturulmalıdır.” ifadelerini kullandı. 
İmar Barışı ile ilgili sorunları da gündeme get-
iren Erbay, “İmar Barışı yasası çıkarıldı. Ancak 
bu yasanın uygulaması ile ilgili büyük zorluklar 
yaşanıyor. Yasa çıktığında, nerede olduğuna 
bakılmaksızın,  2017 yılından önce yapılan 
inşaatlar bu kanun kapsamına alınıyordu. 

Bu yasaya güvenen binlerce 
yurttaş, yasadan faydalanmak 
için başvuru yaptı ve milyarlarca 
TL ücret yatırdı. Ancak sonradan 
yapılan değişikliklerle, yurttaşların 
yapı kayıt belgeleri iptal edildi. 
Türkiye çapında binlerce dava 
açıldı. AKP iktidarı bu yasayla 
yurttaşları kandırdı. Yurttaşlarla 
devleti karşı karşıya getirdi.”
Yaptığınız yasalar çözüm değil 
sorun üretiyor
AKP’nin nitelikli yasa yapma 
tekniklerinden uzak olduğunu 
ve yasa yapma sürecinde 
konunun taraflarından görüş 
alınmaması nedeniyle büyük 

sorunlar yaşandığını belirten 
Erbay, “Göreve geldiğimiz 
2018 yılından bu yana çıkarılan 
yasalar henüz dönem bitmeden 
sorunlar çıkarmaya başladı. 
Yurttaşların sorunlarına çözüm 
üretsin diye çıkarılan yasalar, 
sorunları çözmek bir yana daha 
büyük karmaşaya ve yurttaşların 
mağduriyetine neden olmaktadır. 
Yurttaşlarımızın yaşadığı bu 
sorunları iktidara geldiğimizde 
biz çözeceğiz. CHP iktidarında 
2/B orman vasfını yitirmiş araziler 
ve İmar Barışı ile ilgili sorunları 
çözüme kavuşturacağız.” dedi. 
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Sazak Mahallesi Kayabaşı Mevkiinde ağaç 
kesim sahasında süren çalışmalarda kestiği ağaç 
dalının vücuduna çarpması sonucu ağır yaralanan 
Erdem Gümüş (45) kaldırıldığı Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde doktorların tüm 
müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdem 
Gümüş’ün cenazesi çarşamba günü Sazak’da 
göz yaşları arasında toprağa verildi. Köyceğiz 
Jandarması olayla ,ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde me-
sai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardi-
yoloji, Nöroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği 
branşlarında her hafta salı ve perşembe günleri olmak 
üzere mesai dışı (17.00- 20.00) poliklinik hizmeti verilmeye 
başladı.  Devamı 2’de
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde il genelinde 
düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler 
Yarışması’nda “Üretim Odaklı 
İnovatif Düşünce ve Uygulama 
Kategorisinde Köyceğiz Atatürk 
İlkokulu “Eğitimde İyi Örnekler 
Yarışması Saha Değerlendirmesi” 
sonuçlarına göre  “Satın Alma, 
Kendin Yap! “ adlı projesi ile 3. 
oldu.
  2021/2022 eğitim 
öğretim yılında iyi 
örnek olarak kabul 
edilen çalışmaların 
ortaya çıkarılması, 
yaygınlaştırılması 
amacıyla 
gerçekleştirilen 
Eğitimde İyi Örnekler 
Yarışması’nda, ödül 
almaya hak kazanan 38 örnek 
projenin sahiplerine, düzenlenen 
törenle ödülleri verildi. 
   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri Salonu’nda 
gerçekleştirilen törene; Muğla 
Vali Yardımcısı Murat Sarı, Muğla 
Milletvekili Suat Özcan, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Cumhur Çoban, Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür 
Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay, siyasi parti temsilcileri, 
kurum amirleri, Köyceğiz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kerem Karahan,  
Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa 
Sandıkçıoğlu , Atatürk İlkokulu 
Sınıf  Öğretmeni Osman Soy, İlçe 
Koordinatörü Sedat Aksoy  ve 
öğrenciler katıldı.

   “Satın Alma, 
Kendin Yap! “ 
adlı proje ile 
Atatürk İlkokulu 
Müdürü Mustafa 
Sandıkçıoğlu ve 
Atatürk İlkokulu 
öğretmenlerinden 
Osman Soy, ödül-
lerini Muğla Vali 

Yardımcısı Murat Sarı’nın elinden 
aldılar.     Fuaye alanında, derec-
eye giren projelerin sergilendiği 
stantların protokol ve davetliler 
tarafından gezilmesi ile program 
son buldu.
   Daha sonra Köyceğiz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kerem Karahan, 
Eğitimde İyi Örnekler; Strateji 
Geliştirme Birimi Şube Müdürü 
Hatice Karaca, İlçe Koordinatörü 

Sedat Aksoy, İlçe Tasnif Kurulu 
Üyeleri Nefise Tercan İşoğlu ve 
Bahadır Yalçın’ ı makamında ka-
bul ederek İlçe ekibini tebrik edip 
belgelerini verdi.
  Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Kerem Karahan; “Bakanlığımızın 
2023 Eğitim Vizyon Belgesinde 
yer alan; “İnsan kaynağının verimli 
kullanılması ve hakkaniyetli bir 
şekilde ödüllendirilmesi, eğitim 
ortamları ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesi, yenilikçi uygu-
lamalara imkân sağlanması” 
hedeflerine hizmet eden ürün-
ler ortaya koyan ve yarışmaya 
katılan, dereceye girsin girmesin, 
Köyceğiz’deki tüm okul yöneti-
cileri, öğretmenleri ve öğrencileri 
yürekten kutluyorum. Eğitimde 
iyi örnekler, bu vizyona sahip 
eğitimcilerimizle ortaya çıkacaktır. 
“Satın Alma, Kendin Yap!” adlı 
projeleri  ile  Muğla genelinde 3. 
olan Köyceğiz Atatürk İlkokulu 
Müdürü Mustafa Sandıkçıoğlu’nu 
ve öğretmenimiz Osman Soy’u 
ayrıca tebrik ediyor başarılarının 
artarak devam etmesini temenni 
ediyorum.” diyerek memnuniyetini 
dile getirdi.
**Adnan Tüfekçi

“Satın 
Alma, 
Kendin 
Yap!

ATATÜRK İLKOKULU 3. OLDU 

Köyceğiz Devlet Hastanesinde 
gerçeği aratmayan yangın 
tatbikatı büyük heyecan yarattı. 
Hastalar tek tek tahliye edildi. 
Köyceğiz Devlet Hastanesi 2022 
yılı HAP Tatbikatı Yangın senaryo-
suyla gerçekleştirildi.
2022 yılı Hastane Afet ve Acil 
Durum Planı (HAP) çerçevesinde 
yapılması öngörülen uygulama 
tatbikatı 15 Kasım 2022 Salı 
günü başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
AFAD 112, Jandarma ve İtfaiye 
Ekiplerinin de bulunduğu tatbikat 
gerçeğini aratmadı.
Başhekim Abdurrahman Kül;
“Oluşabilecek afet ile acil durum-
larda hazırlıklı olunması büyük 
önem taşımaktadır. Afet ve acil 
durumun meydana geldiği ilk an-
dan itibaren öncelik sırasına göre 
yapılması gerekenleri, iletişimin 
nasıl sağlanacağını, mümkün olan 

en kısa sürede diğer kurumlar 
ile koordinasyonun sağlanması 
gereğini, yönetim ekibinin 
üstleneceği görevleri yapmış 
olduğumuz HAP tatbikatında 
tekrardan deneyimlemiş olduk. 
Hastanemizde yıllık belirli 
aralıklarla afet ve acil eylem 
tatbikatları gerçekleştiriyoruz. 
Güvenliğimiz için her zaman 
donanımlı ve hazırlıklı olmak 
zorundayız.
Hastane personelim ve ekip 
arkadaşlarımın rollerindeki ve 
hasta tahliyesindeki başarıları, 
destek olan hasta ve refakatçiler-
imiz, ayrıca 112, AFAD, İtfaiye 
ve Jandarma ekiplerimizin de 
profesyonel desteğiyle 2022 
yılı tatbikatımızı gerçekleştirdik. 
Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum ve Allah 
gerçeğini yaşatmasın” dedi.

Hastanede gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
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AK Parti’liler arı gibi çalışıyor
2023 seçimleri öncesi AK Parti’nin 
ana kademe, kadın ve gençlik 
kolları sahada arı gibi çalışıyor di-
yen Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet 
İlhan, “İlçemizin tüm mahalleler-
inde vatandaşlarımızla buluşmaya 
devam ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘Bugüne kadarki en kritik 
seçim’ olarak nitelendirdiği 2023 
seçimleri için AK Parti yönetimi 
çalışmalarına start verdi. Teşkilatlar 
başta olmak üzere, seçimde görevli 
tüm birimler hazırlıklarını başlattı. 
Bir önceki seçim sonuçlarından yola 
çıkılarak eksik olunan bölgelerde 
sandık bazlı çalışma yapılıyor.
Bu çalışmayı çok önemsediklerini 
vurgulayan İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Gülçin Köseoğlu, “Koordine olabilen, 
ne yaptığını bilen ve hedefe kilitlenmiş 
bir yönetimimiz var. Köyceğiz’de 
ulaşamadığımız kadın seçmenimiz 
kalmasın istiyoruz. Bu anlamda he-
defimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. 
Bize dur durak yok” dedi. AK Parti’nin 
kadın ve gençlik hareketi partisi 
olduğunu ifade eden İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan, şunları söyledi;
“Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
devam eden çalışma prensibi bu. Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’de 
de kadınlarımız ve gençlerimiz çalışmaları, sırtlanmış şekilde gidiyor. Siyaset yaptığını bilen, ayakları sağlam 
yere basan, heyecanlı teşkilatlarımız var. Siyasi aktör olduklarının bilincinde çalışıyorlar. Okuyorlar, gündemi 
takip ediyorlar. Köyceğiz’de çok kuvvetliyiz. Tüm sandıklara hakimiz ve ne yaptığını bilen bir teşkilata sahibiz.”

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün düzenlediği satranç 

turnuvasına öğrenciler yoğun 
ilgi gösteriyor.

 Turnuva boyunca ailelerinde katıldığı yarışmalar 
şölen havasında geçiyor. Organizasyonunu Köyceğiz 
İlçe Gsm ve  Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliğinin 
yaptığı, Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Salonunda 
yapılan Köyceğiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
ve 10 Kasım Satranç Turnuvası 66 sporcunun 

katılımıyla tamamlandı.
   Milli Eğitim Müdürü Kerem KARAHAN’ın da 
katıldığı ödül töreninde Köyceğiz Satranç İlçe 
Temsilcisi ve Başhakem Atilla GÜLER, Başhakem 
Yardımcısı Sedat AKSOY, İl Hakemi İrfan DOĞAN ve 
Aday Hakem Tayfur DOĞAN dereceye giren sporcu-
lara madalyalarını taktılar.
   Milli Eğitim Müdürü Kerem KARAHAN, “İki 
gün boyunca sabırlı olup bilinçli hamleler yapan 
sporcularımızı, adaletli şekilde turnuvaları yöneten 
hakemlerimizi ve özveride bulunup tatillerini tur-
nuvada çocuklarına ayıran velilerimizi yürekten 

KÖYCEĞİZ’DE SATRANÇ TURNUVASINA BÜYÜK İLGİ

kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dereceye giren 
yarışmacılara altın madalya, diğer tüm katılımcı sporculara da gümüş 
ve bronz madalya verildi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” di-
yerek duygularını dile getirdi. Turnuvaya katılan öğrenci velileri, “Böyle 
etkinlikleri düzenleyen, başta Milli Eğitim Müdürü Karahan olmak üzere 
öğretmen ve hakemlere teşekkür ediyoruz” dediler. *Adnan Tüfekçi

ULUSAL TOHUM TAKAS MERKEZİ 
İLÇEMİZDE TOHUM DAĞITTI
İlçemizde 
vatandaşlara 
ata tohumları 
dağıtıldı. Ul-
usal Tohum 
Takas Merkezi 
tarafından 
kuruluşunun 
10. Kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle 
Köyceğiz’de 
ata tohumları 
dağıtım töreni 
gerçekleştirildi. Köyceğiz Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen 
tohum dağıtım töreninde 100 kişilik tohumlar paketlenerek vatandaşlara 
takdim edildi.  Vatandaşlara mısır, kabak, nohut, fasulye, börülce, kavun, 
karpuz, tere, bamya vb. 13 değişik tohum takdim edildi. Ücretsiz tohum 
alan vatandaşlar Ulusal Tohum Takas Merkezi yetkililerine teşekkür et-
tiler.    **Osman Acar
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KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

YİNE VURULDUK!
     Ne belalı başı varmış bu milletin. Ardı 
arkası kesilmiyor olayların, skandalların, 
maden facialarının şehit haberlerinin. 
Sıradan bir orta doğu ülkesi husumetleri, 
arkasından nedenler, niçinler, tartışmalar, 
yorumlar, teröre lanet okumalar, karşılığını 
misli ile alınacak söylemleri yanan yüreğe 
bir damla su olmaktan öteye gitmeyen, gideni geri get-
irmeyecek sözler…
     Önce Mersin Katliamı, ardından Bartın maden ocağında 
patlama, askerlerimizin gün geçmeyen şehit haberleri, 
sıradan bir olaymış gibi düşünülmesi, Kaybolan canlara 
milletçe yas tutulmaması, tedbirler konusunda da aynı 

ciddiyetsizliğin gösterilmesi, çızık mızık diyerek olayı 
sıradanlaştırma, programların aksatılmadan sürdürülm-
esi ucuz can pazarının kelepir unsurları olmanın ötesine 
götüremediği düşüncesini uyandırmaya başlamıştır. 
Avrupa’ya göndermedik bize kaldı husumet. Geriye kalan 
ise fıtrattır şükret, sınavdasın sabret. Ne sınavmış arkadaş. 
Süre bitmedi.
     İstihbarat zafiyeti, yanlış strateji, uzlaşıdan uzak 
yaklaşımlar, siyasi konjonktürler yurt dışı ve yurt içi 
hesap, kitap işleri, yanlışı doğru diye yutturma sanatının 
hükümsüzlüğü su yüzüne çıkmıştır.
     Oluşan güvensizlik ortamı, masumların katli, canımızın 
ehemmiyetsizliği, sıfır suçlu ülkeleri araştırdıkça 
kıskanmamak elde değil. İnancı kötüye kullanmanın, etnik 
kimlik körüklenmesi, koltuk ve saltanat uğruna daha ne 
kadar güneşler batacak. 1999’  dan beri 388 şehit. Yetmedi 
mi? 
     Hani “insanı yaşattıkça insanlık yaşayacaktı”. Hani “artık 
analar ağlamayacaktı”. Bir de buna ekonomik sıkıntılar 
eklenince “yandı keten helva” nın yanında “365 günümde 
yandı ha yandı “. Acı hayatın sonun da sürülen bir parmak 
ballara da karnımız doydu. Aklımızın başımıza gelmesinin 
bedelini o kadar ağır ödüyoruz ki; en önemlisi de beyhude 
geçen zamanın telafisinin olmayışı.
     Eskiden uğruna ölünecek değerler vardı. 
     Gözü kapalı. 
     Saf ve temiz duygularımız etrafı sarardı 
     Masumları öldürenler var
     Başı kapalı.
     Yaratılanların en mükemmeliydik
     Sınıfta kaldık.
     Bir kez daha utandık.
     Kendine gel!  Ey insanlık, kanla beslenmeyi bırak.
     Medeniyet bize çok mu ırak?
     Tutarlı, istikrarlı devlet olmalıydık 
     Hiçbir şey düşünmeden olaylara duyarlı kalmalıydık.
     Olmadı, olmayacak
     Güneşlerin batışını izlemekten usandık
      Boş hayallere daldık.
     Güldürün artık şu milleti, gözyaşı kalmadı ağlayacak
     Anlaşıldı, güneş hiçbir zaman bağrımıza doğmayacak. 

Milli Eğitim Müdürü Kerem KARAHAN: Yeşil vatan için hep birlikte her yıl 
fidan dikmeye devam edeceğiz.
 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Türkiye Yüzyılına 
Nefes” temasıyla Toplarlar Mahallesi Kazancı Mevkiinde düzenlenen ağaç 
dikme etkinliği yapıldı. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 
organize edilen etkinliğe; Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi OLCAY,  
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil CEYLAN, Köyceğiz Jandarma Komutanı 

Mustafa TEN, Köyceğiz  Milli Eğitim Müdürü 
Kerem KARAHAN, okul / kurum müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.
    Öğrencilerle fidan diken Milli Eğitim 
Müdürü Kerem KARAHAN, “Geçmişten gelen 
gücümüzle, Anadolu’ya yayılan köklerimizle, 
dünden bugüne bugünden geleceğe Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına nefes olmaya 
devam ediyoruz. Yeşil vatan için hep birlikte 
her yıl fidan dikmeye devam edeceğiz.” 
diyerek ağacın önemine vurgu yaptı.

“Türkiye Yüzyılına Nefes”
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Milas Belediyesi ile çeşitli 
oda ve kurumların işbirliğiyle 
düzenlenen 8. Milas Zeytin 
Hasat Şenliği, 12 Kasım Cu-
martesi günü düzenlenen 
kortej yürüyüşüyle başladı. 
Yürüyüşün ardından hasat, 
zeytinyağı sıkımı, söyleşilerle 
devam eden şenliğin 1. gününde 
gerçekleştirilen zeytin gü-
zeli yarışması vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördü. 
Milas’ta bu yıl 8.’si düzenlenen 
Zeytin Hasat Şenliği başladı. 
Şenlik kapsamında düzenlenen 
kortej yürüyüşü, 12 Kasım Cumar-
tesi günü saat 09.30’da Salı Pazar 
Yeri’nden başlayarak; Kadıağa 
Caddesi, Cumhuriyet Caddesi 
güzergâhında devam ederek Ata-
park Meydanı’nda sona erdi.
Kortej Yürüyüşü’ne katılan Milas 
Belediye Başkanı ve Şenlik 
Komite Başkanı Muhammet 
Tokat ve beraberindeki heyet, 
Milas sokaklarında vatandaşları 
selamladı. Birbirinden özel yöresel 
kıyafetleri giyen üreticiler, Milas 
sokaklarını renklendirdi. Şenliğin 
kortej yürüyüşüne; siyasetçiler, 

üreticiler, sporcular, üreticiler, 
sanayiciler, muhtarlar, gaziler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Davul zurna eşliğinde gerçekleşen 
yürüyüşe ellerinde zeytin dolu 
sepetler ve yöresel kıyafetleriyle 
renk katan kadınlar, efeler, 
çocuklar ve tüm konuklar, şenliğin 
coşkusuyla Milas sokaklarını sarıp 
sarmaladı.
Kortejin son durağı olan Ata-
park Meydanı’nda bir konuşma 
gerçekleştiren Milas Belediye 
Başkanı Muhammet Tokat, “O 
dönemlerde bütün arkadaşlarım 
hatırlarlar. Biraz antik çağlardan 
beri zeytinin başkenti olmasına 
rağmen dökme zeytinyağı, sabun-
luk zeytinyağı ile burun kıvrılan, 
değer verilmeyen bir zeytin 
ve zeytinyağı ile karşı karşıya 
idik. Yanlış hatırlamıyorsam 6 
veya 7 aile markamız vardı ve 
yerelde de hiçbir etkinliğimiz 
yoktu. Hatta o dönemlerde ülke 
çapında zeytinyağına karşı 
olumsuz bir kampanyayı da 
hepiniz hatırlarsanız. Yemek 
programlarında aşçılar, şefler 
yemek yaparlar. Soğanı doğrarlar, 
baharatları atarlar ve bir de 

derler ki, ‘bir de sıvı 
yağımızı ekleyelim.’ Biz 
ona zeytinyağı dedirt-
emedik o dönemlerde… 
İşte o dönemlerde 
Milas’a döndük ve şu 
gördüğünüz, arkamda 
duran ortak akıl ile bir 
yola çıktık. Dönemin 
kaymakamı Sayın Fuat 
Gürel’in öncülüğünde 
Milas’ta zeytin hasat 
şenliği başlatıldı. Onun 
da ötesinde bu ortak aklın 
eseri olarak Tarım Fuarı ve birçok 
şey başarıldı.” diye konuştu.
Başkan Tokat, konuşmasının 
devamında, “Dökme 
zeytinyağından, sabunluk 
zeytinyağından Türkiye’nin 
bir numarasına, Avrupa Birliği 
coğrafi işaretini almış ilk ve tek 
zeytinyağına geldik. Bunu çok kısa 
zamanda başardık. Hep beraber 
başardık. Bu işareti almak bizi şu 
anda Türkiye’de ve dünyada çok 
önemli bir noktaya getirdi ama 
görevimiz bitmedi. Aslında göre-
vimiz daha şimdi yeni başlıyor. 
Uzmanlara ve akademisyenlere 
yaptırdığımız bir incelemede 

Avrupa Birliği coğrafi işareti 
almış bir zeytinyağının dış satım 
kapasitesinin en az 40 milyon 
dolar olması lazım. Biz Milas 
olarak henüz 6 milyon dolardayız. 
Yani gidecek çok daha yolumuz 
ve yapacak işimiz var. Biz iki gün 
bir şenlik yapacağız. Ancak biz 
buraya oynamaya, zıplamaya gel-
medik. Çok değişik organizasyon-
larla şenliğimizi renklendireceğiz. 
Çok değişik noktalardan gelmiş 
uzmanlarımız, gazetecilerimiz, 
sanatçılarımız, misafirlerimizle 
çok geniş kitlelere ulaştıracağız. 
Evet, program ne kadar ren-
kli olursa şenlik o kadar canlı 
geçer. Bu nedenle tek amacımız 

Milas’ı, Milas’ın Memecik zeytini 
ve Milas zeytinyağını şu andaki 
noktasından çok daha yükseklere 
taşımak. Ülkede ve uluslararası 
arenada çok daha başarılı hale 
getirmek için çalışma yapmaktır.” 
dedi.
Şenliğin en renkli kısmı ise 
Zeytin Güzeli seçimi sırasında 
gerçekleştirildi. 8. Milas Zeytin 
Hasat Şenliği’nin Zeytin Güzeli, 
29 aday arasından jüri tarafından 
değerlendirildi. 
Jüri üyeleri; 1.’yi Saniye Ak 
Bozdağ, 2.’yi Necla Öykü Tekin, 
3.’yü ise Zehra Küçük olarak 
belirledi. 
**Adnan Tüfekçi
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SPOR SAHASI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÖYCEĞİZ İLÇESİ ÇAYHİSAR,ÇANDIR,KÖYCEĞİZ VE ZAFERLER MAHALLESİNE 
SENTETİK YÜZEYLİ ÇİM HALI SAHA YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
 İKN        : 2022/1237670
1-İdarenin
a) Adı         : KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ     
           MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : ULUCAMI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 
           NO :97 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası   : 2522624005 - 2522624844
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
       sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : KÖYCEĞİZ İLÇESİ ÇAYHİSAR, ÇANDIR,    
            VE ZAFERLER MAHALLESİNE 
           SENTETİK YÜZEYLİ ÇİM HALI SAHA YAPIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 4 ADET 20X40 ÖLÇÜLERİNDE SENTETİK    
           YÜZEYLİ HALI SAHA YAPIMI 10 ADET 
           BASKET POTASI TEMİNİ VE MONTAJI
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KÖYCEĞİZ İLÇESİ, ÇANDIR, ZAFERLER,    
           ÇAYHİSAR VE KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.12.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/XVIII Grubu işler benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 90 (Doksan) takvim 
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

MİLAS’TA ZEYTİN ŞENLİĞİ
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Tekstilin Başkenti Babadağ

Değerli okurlar, Babadağlılar, “TEKSTİLİN BAŞKENTİ BABADAĞ” 
diyorlar ama biz Laodikeia’ nın antik tarihini yazarken ilk tekstilin burada 
yaygın olduğunu okumuş ve yazmıştık. Önce bu konu ile ilgili bilgileri 
aktaralım, sonra da BABADAĞ TEKSTİLİNİ aktaralım. 
LAODİKEİA: Tarihte ilk HOROZ DÖVÜŞÜ burada yapılmış, ilk LALE 
MOTİFİ burada çizilmiş. Antik dünyaya tekstil ürünleri ihraç eden, stady-
umda rezervasyon sistemini ilk kez kullanan kent burası… Seleukos 
(Suriye) İmparatorluğunun önemli ticaret ve tekstil kenti LAODİKEİA, 
gün yüzüne çıkmaya ve zenginliğiyle bizleri şaşırtmaya devam ediyor. 
Laodikeia yükseliyor. Güneş, toprak altındaki 2.200 yıllık uykusundan 
yeni uyanmış sütunların ardında, etrafı turuncu-pembe bir sise bürüy-
erek batıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK ve ekibi için yorucu 
ama bir o kadar da heyecan verici bir gün daha sona eriyor. Pamuk-
kale Üniversitesinden profesörler, genç arkeologlar, işçiler, kazı ekibinin 
dinlendiği bahçede buluşup çay eşliğinde o gün yaptıkları çalışmaları 
konuşuyor. Hepsinin yüzünde haklı bir gurur ve mutluluk ifadesi 
okunuyor. Nasıl okunmasın? Bu ekip, Anadolu topraklarında kurulmuş 
en görkemli kentlerden birini toprağın metrelerce altından çıkarmak için 
yıllardır çalışıyor. Santim santim kazıyor, milim milim ilerliyor ve ortaya 

devasa sütunlar, mezarlar, agoralar, sokaklar çıkarıyor.”
BABADAĞ BELEDİYESİ’ nin bastırdığı broşürden ise şu bilgileri edini-
yoruz:
TEKSTİLİN BAŞKENTİ: Göçebe şeklinde BABADAĞA’ a yerleşen 
YÖRÜKLER, çobanlıkla ve koyunyünleri ile başlayan dokumacılık, 
yıllar sonra sanayicinin ve ulaşımın gelişmesiyle pamuklu dokumaya 
dönüştürülmüştür. İlçemizde yerleşimin ve dokumacılığın tarihçesi 700 
yıl öncesine dayanmaktadır. İlçenin ana geçim kaynağı, dokumacılıktır. 
Dokuma ürünleri arasında ham bez, pike, kanaviçe, havlu ve çarşaf 
öne çıkmaktadır. İlçede 5000 civarında motorlu tezgah olmasına 
rağmen bu tezgahlar zamanla yerini otomatik tezgahlara bırakmıştır. 
Bu yönüyle ilçe, ekonomik yönden zengin olarak gözükmesine rağmen 
dokumacıların çoğunun fasoncu olmasından kaynaklanan sıkıntıları 

da çok fazladır. Bunun yanında 
Türkiye çapında yetiştirdiği iş 
adamlarıyla da ünlüdür. 1965 
yılında el tezgâhlarının yerini mo-
torlu tezgahlar almıştır. 1985’ lerden 
sonra ilçenin girişinde kullanılmaya 
başlanan fabrikalarla teknolojik bir 
atılım gerçekleştirilmiştir. Getirilen 
otomatik makinalarla sıfır hatalı 
mal dokunmaya başlanmıştır. Bu 
yöndeki atılımlar devam etmekte-
dir. Şu anda BABADAĞ’ da 1. ve 
2. Sanayi sitesinde 27 adet dokuma 
ve haşıl fabrikası faaliyet göster-
mektedir. Eskiden evlerde bulunan 
ağaç ve demir tezgâhların yerini 
otomatik tezgâhlar aldığından evlerde 
dokumacılık yapma oranı düşmüştür. 
Gençlerimizin çoğu BABADAĞ’ 
daki ve DENİZLİ’ deki fabrikalarda 
çalışmaktadır. BABADAĞ, bu gün 
tekstil sektöründe yıldız gibi parlayan 
Tekstilin Başkentidir. Türkiye genel-
inde 858 ilçe içerisinden İLK SIRA’ 
yı almış ve “TEKSTİLİN BAŞKENTİ” 
olma unvanını bileğinin hakkıyla elde 
etmiştir.”
YAYLALAR: Yaylalarda yaz mevsiminde mekân tutup yerleşmek Babadağ geçmişinde asırlardan beri sürege-
len bir adettir. Bu gün, kaç yüz seneden beri yaylalarda yaşandığı bilinmemektedir. Yaylalarımızda TAHTALIK 
KÜLTÜRÜ meşhurdur. Ortalama 30-40 metre büyüklüğünde ahşaptan yapılan tahtalıklar, 15-20 kişi alabilme-
ktedir. Ayrıca tahtalık kenarlarında oturulacak yerler de yapılır, kaldırımlar; 40-50 cm. yüksekliğinde olurdu. 
Tahtalığın kenarı ağaçlarla sağlam hale getirilirdi. Ayrıca sırıklara testiler takılırdı. Cibindirikler kurularak 
geceleri tahtalıklarda yatılırdı. Babadağ’ın başlıca yaylaları şunlardır: Ketenlik Yaylası, Tokuşlu Yaylası, Kocaer 
Yaylası, Havuzoluk Yaylası, İmam Kadı Yaylası, Tepe Yaylası, Karayol Yaylası, Göçoluk Yaylası, Kılıncın 
Bahçe Yaylası, Karaçöplen Yaylası, Dibekalanı Yaylası, Akyol Yaylası, Başalan Yaylası, Yenimescid Yaylası ve 
Karagöbekbağı Yaylası…
 Ortalama 800 metre rakımdaki BABADAĞ, aslında Denizli’ nin sıcağından kaçanların yaz aylarını 
geçirdikleri bir yayladır. Biz bunun örneklerini ilçe sınırlarını gezerken bol bol gözlemledik. Babadağ’ lılar,  
Denizli’ liler Babadağ’a çıkarken kendileri de tezgâhlarını alarak Yaylanın da Yaylasına çıkıyorlarmış. Hatta 
dokuma tezgâhlarını da alıp yaylada üretimlerine devam ediyorlarmış. Babadağ’ın kestanesinin ve kes-
tane balının ünlü olduğunu söylemişlerdi. Ama daha önemli bir şey daha söylediler: Babadağ’ın keşkeği de 
çok ünlüymüş, keşkeği hepimiz 
Yörük kökenli olduğumuz için 
biliriz. Burada KEŞKEK GÜNÜ de 
yapılıyormuş. Bize buranın özel 
keşkeğinin yapılışını da verdiler:
BABADAĞ KEŞKEĞİNİN SIRRI: 
BABADAĞ KEŞKEĞİ’ ndeki asıl 
sır etin lezzetinde saklıdır. Yüksek 
rakımlı yaylalardaki kekik otlarının 
yoğunlukta olduğu BABADAĞ 
yaylalarında tamamen doğal otlarla 
beslenen sürü içerisinden seçilen iki 
yaşına gelen erkeç keçi eti kullanılır. 
Bu ete ayrıca koyun kuyruğu da 
ilave edilir. 15 kg. keçi eti parçalara 
ayrılarak yıkanır. 1,5 kg koyun 
kuyruğu ile beraber çapı 60 cm yüksekliği 40 cm olan kalaylanmış bakır kazanlarda yaklaşık 120 kg meşe 
odunuyla haşlanmaya başlanır. Haşlama süresi en az 8/9 saat sürer. Bu aşamada etin yüzeyine çıkan kefler 
alınır.  Et suyunun berrak olması önemlidir. Bu haşlama, et kemiklerden tamamen ayrılıncaya kadar sürer. 
Kuyruğun sadece yağlı suyu kullanılacağı için kalan kısmı ayrılır. Haşlanan keçi etinin kemikleri, suları ve iliği 
tek tek elle ayrılır. Sadece eti elde edilir. Çapı 66, yüksekliği 24 cm olan leğenlere alınan et gürgen veya kayın 
ağacından yontularak yapılan 30 santim yüksekliğindeki ağaç tokmaklarla hamur haline gelene kadar ezilerek 
özleştirilir. Bu aşamada 100 gr karabiber ve 300 gr tuz ilave edilir. 
 Keşkeğin diğer önemli malzemesi olan buğdayın yetiştiği yer de önemlidir. Kırmızı topraklarda yetişen 
buğday daha kırmızı renkli ve pişmesi zor olduğu için beyaz toprakta yetişen beyaz buğday tercih edilir. 
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Buğday avuçlarımızın içinde suyu iyice berraklaşıncaya kadar en 
az on defa suyu değiştirilerek yıkanır. Yıkanan 10 kg buğday çapı 
60, yüksekliği 40 cm olan bakır kazanlarda ortalama 60 kg soğuk su 
ilave edilerek toplam 80kg kadar meşe odununun korlu/harlı ateşinde 
haşlanmaya başlanır. Suyu tükendikçe yine bu miktar su ilave edilir. Bu 
işlem en az 8/9 saat sürer. Buğdayın un kokusu geçip de kendine has 
kokusu gelene kadar yavaş yavaş haşlanan 20 kg etin suyu ilave edilir. 
Buğday hamur kıvamına gelene kadar haşlanır. 

 Bakır leğenlerde et ve buğdayın bir kısmı buluşturulur. İkisi birlikte 
tahta tokmaklarla dövülerek birleştirilir. Bu işleme kazandaki keşkeğin 
yarısı bitene kadar devam edilir. Tamamıyla etle iç içe gelen buğday 
bakır kazanda kalan buğdayla buluşturulur. 
 Özel sert ağaç olan meşeden yapılmış 125 cm uzunluktaki tahta 
küreklerle erkekler tarafından büyük bir emek ve güçle imece usulü 
bulanarak karıştırılır. Bu esnada 1 kg tereyağı, 23 cm çapında, 13 cm 
yüksekliğindeki tavada yaklaşık 20 dakika köz ateşinde eritilerek bulama 
sırasında yavaş yavaş kazana ilave edilir. Tuz ve karabiber tatları 
kontrol edilerek gerekirse eklenir. Ne kadar çok karıştırılırsa keşkek 
o kadar özlü ve lezzetli olur. Halk arasındaki ‘sakız gibi’ özelliğini alır. 
10 kg lık buğdaydan 150 kişilik keşkek elde edilir. Servis aşamasında 
eritilen yarım kg tereyağı içine 100 gr kırmızı biberden elde yapılmış 
aş rengi elde edilerek oluşturulan sos keşkeğin üzerine dökülür. Büyük 
emek ve sabırla elde edilen BABADAĞ KEŞKEĞİ’ nin özelliği kıvamının 
çatalla yenecek durumda olmasıdır.” Bu yıl yapılan “KEŞKEK GÜNÜ” 
nde 1 ton buğday, 50 kazanda pişirilerek davetlilere ikram edilmiş. 
Kaynak: Gördüklerimiz, Duyduklarımız, Babadağ Belediyesinin Tanıtım 
Kitapçığı…

Tekstilin Başkenti Babadağ

Vatandaşların güvenli ve mod-
ern yollarda seyahat etmesi için 
çalışmalarını sürdüren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
13 ilçede yol yapım ve yenileme 
çalışmalarını sürdürüyor. Özel-
likle kırsal mahallelerin birbirleri 
arasında ve merkez ile ulaşımını 
kolaylaştırmak için projeler hayata 
geçiren Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi, Eylül ayında 24 mahallede 
çalışma gerçekleştirdi.
4 İlçede 24 Mahallenin Yolları 
Yenilendi
Eylül ayında Menteşe, Bodrum, 
Yatağan ve Seydikemer olmak 
üzere 4 ilçede 24 mahalle yol-
unda yenileme çalışması yapan 
Büyükşehir ekipleri bu kapsamda 
Bodrum’un Bayır-Mumcular-
Kısırlar, Dörttepe-Mumcular, 

4 İlçede 24 
Mahallenin 
Yolları 
Yapıldı

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Eylül ayı 

içinde Bodrum, Menteşe, 
Yatağan ve Seydikemer 

olmak üzere 4 ilçede 
24 mahallenin yollarını 

yeniledi. Çalışmalar 
kapsamında 73,8 km 
yenileme çalışması 

gerçekleştirildi.

Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı, Menteşe’nin Yerkesik-Yeniköy, Esençay, 
Seydikemer’in Döğer, Çaltıözü,  Seki, Gökmen, İzzettin, Esenköy, 
Boğaziçi Kirme, Kabaağaç, Yatağan’ın Elmacık, Esenköy, Şeref ve 
Kadıköy Mahallerinin yollarını yeniledi. 4 ilçede 24 mahallede toplamda 
73,8 km yol yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Grup Mahalle Yolları Yenilendi

Kırsal Mahallelerin yollarını yenilemeye devam eden Büyükşehir Bel-
ediyesi ekipleri, Menteşe’nin Kenkercik-Çamoluk-Esençay-Göktepe 
Mahallelerinde grup yolları yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipler 
önümüzdeki günlerde Göktepe’de yol ve Esençay Mahallesinde de 
parke kaplama çalışmasına başlayacak.   **Esra Tüfekçi

Köyceğiz Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından organ bağışı standı açıldı. Köyceğiz Kaymakamlık binası 
önünde açılan Organ Bağışı standına  ‘Bağışlanan her organ filizlenen bir candır’ pankartı asıldı. Stantta 
Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı. Bağışlanan bir 
organın başka birine yaşam sağladığı ifade edildi. Vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda duyarlı olmaları 
gerektiği belirtildi. Herkesi organ bağışına davet ettiler.    **Adnan Tüfekçi * Osman Acar

KÖYCEĞİZ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ORGAN BAĞIŞI STANDI AÇTI
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LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

Ultralüks 2+1 - 3+1 - 
4+1 havuzlu daireler 
ve havuzlu villalar

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

Gizli cennet Köyceğiz’de Göl ve Sandras ormanları 
manzaralı modern şık görünümlü havuzlu villalar

Ülkemizde yeni keşfedilen


