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ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
TÖRENLE KUTLANDI

24 Kasım Öğretmenler Günü, 
Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi’nde 

düzenlenen tören ile kutlandı. 
Öğretmenler Günü nedeni ile Köyceğiz 

Halk Eğitim Merkezi’nde tören düzenlendi. 
İlçemiz Fen Lisesi Müdürlüğü’ünce 

hazırlanan tören Saygı Duruşu ve İstiklâl 
Marşı ile başladı. Ardından Köyceğiz İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan günün 
anlam ve önemini 

belirten konuşmasını yaptı.
 Programın devamında şiirler ve 

şarkılar seslendirildi. 8’de

MUĞLA ŞEKERLERİ 
KAZANCI DA BULUŞTU
Geleneksel Muğla Şekerleri Şenliği Köyceğiz Kazancı’da 
düzenlendi. Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği Küçük El-
ler Büyük Dokunuş etkinliğine aileleri ile birlikte katılan 
Tip1’liler piknikte gönüllerince eğlendiler.  De. 2’de

JASAT ekipleri tarafından şüphelilerin bulundukları üç ayrı adreste yapılan 
arama sonucu; 10 adet banka kartı, 2 adet hesap kartı, 2 adet laptop, 6 
adet cep telefonu, 9 adet simkart, 1 adet hesap hareketlerinin yazılı olduğu 
ajanda, mobil bankacılık hesabında 238 bin TL para ele geçirildi.    2’de

TELEFON 
DOLANDIRICILARI 

JASAT’DAN 
KAÇAMADI

Köyceğizli bir grup genç 
Zafer Partisini kurmak 
için harekete geçti. 
2023 seçimlerinin gün 
geçtikçe yaklaşmasıyla 
ilçemizde de siyasi 
parti teşkilatları kurulmaya 
başlandı. Köyceğiz’de eski 
siyasilerin kan kaybetmesi-
yle, yerini yeni, işine ve si-
yasetine güvenen kişilerde 
bir bir ortaya çıkıyor. Son 
zamanların yükselen partisi 
olan Zafer Partisi kurucusu 
Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın 
fikir ve düşüncelerini 
benimseyen Köyceğizli 
emlakçı ve oto galeri 

sahibi Mehmet Durmuş 
ve arkadaşları Genel 
başkan Özdağ’dan yetki 
belgesini alarak Köyceğiz 
İlçe başkanlığının yeni 
yönetimini oluşturmaya 
başladı. Konuyla il-
gili konuşan Mehmet 
Durmuş, ilçe teşkilatının 
kurulmasına yönelik 
çalışmalara başladıklarını 
ifade ederek, herkesi 
Zafer Partisi’ne katılmaya 
davet etti. Listenin yakında 
açıklanacağını ve törenle 
yeni binanın açılışının 
yapılacağını sözlerine 
ekledi.

Köyceğiz’de Zafer 
Partisi kuruluyor

CHP Köyceğiz İlçe Örgütü

Saha Çalışmalarını 
Sürdürüyor       7’de
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Muğla Tip1 Diyabetliler 
Derneği tarafından düzenlenen farkındalık pikniği Kazancı Piknik Alanında yapıldı..

MUĞLA ŞEKERLERİ KAZANCI DA BULUŞTU

Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan 
Yardımcısı Şahin Curbay’ın görev 
süresinin dolmasıyla yerine 
Kazım Palancıoğlu atandı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan tarafından belediye per-
soneli Kazım Palancıoğlu Belediye 
Başkan Yardımcılığına atandı. 
Başkan Ceylan atama ile ilgili 
olarak, yaptığı açıklamada;  bundan 
böyle Köyceğiz Belediyesi Başkan 
Yardımcısı olarak görevine devam 
edecek ve görevini Belediyemiz 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulunan Metin YERLİKAYA ve Özay 
ORHAN ile birlikte yürütecektir. Bel-
ediyemize ve İlçemize hayırlı olsun. 
Yeni Görevinde Başarılar Dileriz.” 
dedi.
  Başkan Yardımcısı Kazım 
PALANCIOĞLU’na Bağlı Birimler:

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü, 2-Muhtarlıklar 
Müdürlüğü, 3-İşletme Müdürlüğü, 
4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 
5-Zabıta Müdürlüğü. Başkan 
Yardımcısı Özay ORHAN’a Bağlı 
Birimler:
1-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, 2-İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, 3-Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü, 4-Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, 5-Yazı İşleri ve Kararlar 
Müdürlüğü, 6-Veterinerlik Hizmetleri 
Müdürlüğü. Başkan Yardımcısı Me-
tin YERLİKAYA’ya Bağlı Birimler:
1 -Fen İşleri Müdürlüğü, 2-Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, 3-Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, 4-İklim Değişikliği 
ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5-Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 6-Yapı Kontrol 
Müdürlüğü.

Kazım Palancıoğlu Belediye 
Başkan Yardımcılığına atandı

MUĞLA JASAT EKİPLERİ 
DOLANDIRICILARI 
MERSİN’DE YAKALADI
Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT eki-
pleri dolandırıcılık şüphesi ile Mersin ilinde bulunan 
4 şahsı yaptıkları operasyon ile yakaladı. Şüpheliler 
Köyceğiz Adliyesinde Mahkemeye sevkedildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçemize bağlı Pınar 
Mahallesi’nde ikamet eden Alican Y. isimli 
şahıs internet alışveriş sitesi üzerinden cep 
telefonu satın almak için ilanda belirtilen M.S. 
kod isimli şahıs ile iletişime geçerek kendi-
sine verilen hesaba 9 bin TL gönderdiğini, 
sonrasında şahsın telefonu kapatarak ürünü 
göndermemesi üzerine dolandırıldığını 
beyan ederek Köyceğiz İlçe 
Jandarma Komutanlığına mü-
racaatta bulundu. Müracaatın 
ardından Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı’na bağlı JASAT 
ekipleri dolandırıcılık üzerine 
inceleme başlattı. JASAT 
ekiplerinin incelemeleri ve 
takibi sonucunda Cumhuriyet 
Başsavcılığının talimatı ile 
detaylı ve titiz araştırmalar so-
nucu, şüphelinin bankalardaki 
hesap hareketlerini inceleyen 
JASAT ekipleri; G.B., J.S., 
H.U. ve A.E. isimli şahısların 
birbirileri ile bağlantılı 
olduklarını, bu işlemleri organ-
ize şekilde yaptıklarını ve Tür-

kiye genelinde 44 ayrı dolandırıcılık olayından 
yaklaşık 2 milyon TL parayı hesaplarına 
geçirdiklerini tespit etti. Şüpheliler, Muğla İl 
Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri 
tarafından Mersin ilinde yapılan operasyon ile 
yakalandı.
JASAT ekipleri tarafından şüphelilerin 
bulundukları üç ayrı adreste yapılan arama so-
nucu; 10 adet banka kartı, 2 adet hesap kartı, 
2 adet laptop, 6 adet cep telefonu, 9 adet sim-
kart, 1 adet hesap hareketlerinin yazılı olduğu 
ajanda, mobil bankacılık hesabında 238 bin 
TL para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen G.B. ve J.S. tutuklanarak 
cezaevine sevk edildi. H.U. ve A.E. ise adli 
kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
**Adnan Tüfekçi

Muğla Şekerleri Şenliği Yapıldı
Diyabetli çocuklara ve ailelerine 
moral- motivasyon kazandırmak 
amacıyla Dünya Diyabet Günü Et-
kinlikleri kapsamında Muğla Tip1 
Diyabetliler Derneği tarafından 
Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı İl Müdürlüğü, Aile Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık 
Müdürlüğünün destekleriyle Ge-
leneksel Muğla Şekerleri Şenliği 
düzenlendi.
Çocukların ve ailelerin doyasıya 
eğlendiği şenlikle ilgili olarak 
dernek başkanı Neşe ŞAHİN 
“Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği 
olarak diyabet konusunda 
farkındalık oluşturmak için 14 
Kasım Pazartesi günü Muğla’da 
en kapsamlı, en yoğun katılımlı ve 
diyabetli çocukların mutlu olduğu 
Dünya Diyabet Günü etkinliklerini 
düzenlemiştik. 20 Kasım Pazar 
günü düzenlediğimiz şenlik ile 
hem diyabetli çocuklarımızın 
hem de ailelerinin stres yükünü 
azaltmak istedik. Çünkü Şeker 
çocuklarımız ve aileleri süreklilik 
arz eden tedavi süreçleri ned-
eniyle psikolojik olarak zorlan-
makta ve ağır stres yükü altında 
kalmaktadır. Bu etkinlikte ki tek 
amacımız onların yüzündeki küçük 
bir tebessümü görmek ve bir aile 
olmayı başarmaktır. Dolayısıyla 
Muğla’da daha fazla tip1 diyabetli 
aileye ulaşmak istiyoruz.”
“Bizim için çok önemli olan 

böyle bir organizasyonu 
gerçekleştirmemize yardımcı 
olan ve etkinlikte yanımızda 
olarak bizlere desteklerini es-
irgemeyen başta Muğla Valimiz 
Sayın Orhan TAVLI beye, Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz 
Osman TOPRAKÇI beye, Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı İl Müdürümüz 
Özden İŞLER beye, İl Sağlık 
Müdürümüz Ali Burak MÜLAYİM 
beye, Ak Parti İl Başkanı Kadem 
METE beye, Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil CEYLAN beye, 
canlı müzik performanslarıyla 
şenliğimize renk katan Muğla 
Tıp Müzik grubuna, müzikleri-
yle çocuklarımızın ve ailelerin 
eğlenmesini sağlayan organi-
zatör Soner BÖCEKOĞLU’na, 
Şeker Çocuklarımıza özel olarak 
yaş pasta yaparak şenliğimizi 
tatlandıran Özlem Pastanelerine, 
Ortaca Askıda Bisiklet So-
syal yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Zehra ERBİL 
hanıma, Menteşe Zübeyde 
Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi animasyon ekibi öğrenci ve 
öğretmenlerine teşekkür ederiz.” 
dedi.
Muğla Şekerleri Şenliği; çocukların 
gün boyunca doyasıya eğlendiği 
çocuk oyunları, öğle yemeği, 
müzik ve eğlence, hediyelerin 
dağıtımı, bisiklet dağıtımı ve 
yarışmalarla tamamlandı.
**Esra Tüfekçi
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                                    ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2023 yılı Zeytinalanı Depo Şefliğine bağlı Son Depo ve Zeytinalanı Geçici Son Depo 
ve Pınar Geçici Son Depoya Gelen orman emvallerin İstiflenmesi Hizmet Alım İşi 
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 : 2022/1277536
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         : 2023 yılı Zeytinalanı Depo Şefliğine bağlı Son   
           Depo ve Zeytinalanı Geçici Son Depo ve 
           Pınar Geçici Son Depoya Gelen orman 
           emvallerin İstiflenmesi Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 127 000 m3 Endrüstriyel Odun ve 200 ster 
           Kabuklu odun İstifleme İşİ
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü     
           Zeytinalanı Depo şefliği Son Depo ve 
           Zeytinalanı Geçici Son Depo, Pınar Geçici 
           Son Depo
ç) Süresi/teslim tarihi     : İşe başlama tarihi 02.01.2023, işin bitiş 
           tarihi 25.12.2023
d) İşe başlama tarihi     : 02.01.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.12.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

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

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeter-
lik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
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 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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 
ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi 
dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
En az 3 (i3) adedi 2020 model ve üzeri İhale konusu işi yerine getirmek üzere ekipmanı 
üzerine monteli faal durumda (çalışır ve hizmet eder durumda) olmak üzere istifleme 
makinesi veya istiflemede kullanılan traktör kepçe olmak üzere, Kendi adına kayıtlı veya 
Geçici kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin belgelenmesi 
şartı ile belgelerin sunulması. İstifleme ve tasnif işinde çalıştırılacak tüm personelin iş 
sağlığı, ilk yardım eğitimi almış olmaları ve Halk Eğitim Müdürlüklerinden iş sağlığı, ilk 
yardım eğitimlerini aldıklarına dair Sertifikalarını sunulması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Emvali istifleme işi Orman Emvali istifleme işi 
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) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan istekli-
lerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Doğaya Saygı Projesi ile 
2021 yılında yaşanan orman 
yangınlarından zarar gören köyleri 
yeni bir çehreye kavuşturmak için 
çalışmalar yürüten OPET, yöre 
halkına yönelik eğitim programları 
başlattı. Bölgenin sosyo-ekonomik 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen eğitim programlarıyla 
sürdürülebilir kalkınmaya destek 
olunması hedefleniyor. ’Gıda - Su 
Sektöründe Hijyen’ ve ‘Arıcılık’ 
alanındaki eğitimler köy halkının 
talebi ve bölgesel özellikler göz 
önüne alınarak; İngilizce, takı 
yapımı, su kabağı süsleme, el 
sanatları, hayvancılık gibi pek çok 
farklı dalda devam edecek.
OPET, Doğaya Saygı Projesi” 
kapsamında Muğla ilinde yer 
alan Bayır, Çökertme, Gökbel, 
Bozalan ve Otmanlar köylerinde 
fiziksel değişim ve rehabilita-
syon çalışmalarının yanı sıra; yöre 
halkına yönelik eğitim programları 
düzenlenerek köylerin kalkınması 
ve yenilenmesine katkı sağlamaya 
devam ediyor. Proje kapsamında 
fiziksel değişimin tamamlandığı 
Marmaris Bayır Köyü’nde şimdi de 

eğitim programları başlatıldı.
İLK EĞİTİMLER HİJYEN VE ARICI-
LIK 
Yöre halkını bilinçlendirerek, kişisel 
ve mesleki gelişimlerine katkı 
sağlamak amacıyla OPET, Marma-
ris Halk Eğitim Merkezi ve Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği 
çerçevesinde kapsamlı bir eğitim 
programı hazırlandı. OPET tarafından 
yenilenen Bayır Köyü Muhittin Çoban 
Ortaokulu’ndaki eğitim salonunda ilk 
olarak ‘’Gıda ve Su Sektöründe Hijyen 
konularında, 35 kişinin katılımıyla 8 
saatlik bir eğitim düzenlendi. 
Ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Rahşan 
İvgin Tunca tarafından verilen ve 
Menteşe Tarım ilçe Müdürlüğü’nden 
Ziraat Mühendisi Süleyman Kurnaz’ın 
da destek olduğu arıcılık eğitimi 
gerçekleştirildi. 2021 yılındaki orman 
yangınları sonrası yörede çam balı 
üretiminin sekteye uğramasından 
dolayı arı yan ürünleri; Apilarnil, arı 
ekmeği, polen, propolis, arı sütü, kolo-
ni destek sistemi, paket arıcılık gibi 
pek çok konuda bilgi verildi. Eğitime 
katılan 30 kişiye katılım belgesi 
verilerek arıcılık faaliyetinde kullanılan 

ekipman hediye edildi.

‘’DOĞAYA, İNSANA 
VE TOPLUMA 
HİZMET ÜÇGENİNDE 
PROJELERİMİZİ YÜRÜTÜY-
ORUZ’’
Eğitimlerin bölgenin 
kalkınmasında önemli bir 
rol oynadığına dikkat çeken 
OPET Yönetim Kurulu 
Kurucu Üyesi Nurten Öztürk 
“Topluma hizmet eden 
sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirerek, insanımızın 
yanında olmak en önemli 
değerimiz. Çünkü biz OPET 
olarak işin öznesine insanı koyuyor, 
doğaya, insana ve topluma hizmet 
üçgeninde projelerimizi yürütüyoruz. 
Doğaya Saygı projemiz kapsamında 
tüm kurum ve kuruluşlarla, orman 
yangınlarında zarar gören Bayır, 
Çökertme, Gökbel, Bozalan ve Ot-
manlar köylerinde fiziksel değişimlerle 
köylerimizin özelliklerini koruyarak 
yeni bir çehreye kavuşturuyoruz. 
Bundan sonraki en önemli aşama 
ise bölgenin sosyoekonomik olarak 
kalkınmasını sağlamak. Bu nedenle 

sürdürülebilir kalkınmayı hede-
fleyen eğitim programları başlattık. 
Üniversite ve Halk Eğitim Merke-
zleri ile kişisel eğitimden, mesleki 
eğitimlere kadar pek çok konuda 
kurslar planladık. Bu kurslar sonu-
cunda bölge halkının farkındalıklarını 
arttırırken, mesleki eğitim kurslarıyla 
yeni geçim kaynakları yaratarak 
köylerimizin sürdürülebilir ekonomik 
kalkınması için çalışıyoruz. Burada da 
başarılı sonuçlara imza atacağımıza 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki 

çalışmalar; OPET’in koordinasyonun-
da Muğla Valiliği, Marmaris Beledi-
yesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, 
Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, 
Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak 
Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
AFAD ve Müftülük gibi kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği ile devam ediyor. 
**Adnan Tüfekçi

OPET, ‘Doğaya Saygı’ Projesi ile kırsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyor
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KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son 
gün 30 Kasım
Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak ve çevre temi-
zlik vergilerinin 2. taksit ödemeleri, 30 Kasım 2022 
Çarşamba günü son buluyor.
Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödeme-
leri yaklaştı. Ödemenin son tarihinin 30 Kasım 2022 
Çarşamba günü olduğu ifade edilirken, vatandaşlar 
emlak borcu olup olmadığını bağlı bulunduğu belediyel-
erden öğrenebiliyor.
Köyceğiz ilçesinde de gayrimenkulü bulunan 
vatandaşlar, ödemelerini Köyceğiz Belediyesinin 
internet adresinden üye girişi ile online olarak ya-
pabiliyor. Veznelerden nakit veya kredi kartı ile 
gerçekleştirebiliyor.

RİYAKÂR ÖVGÜLERE DEĞİL ACİL SORUNLARIMI-
ZIN ÇÖZÜLMESİNE İHTİYACIMIZ VAR
Bugün Öğretmenler Günü. Bugün Atamızın Millet Mekteplerinin kendi-
sine verdiği “Başöğretmen” unvanını kabul etmesinin de yıl dönümü olan 
Öğretmenler Günü. Ancak ne yazık ki böylesi bir günde, gururlu olduğumuz 
kadar buruğuz da.
Çünkü bugün aynı zamanda, Cumhuriyet tarihinde öğretmenliğe en çok zarar 
vermiş, onu en çok değersizleştirmiş, açlığa ve itibarsızlığa sürüklemiş olan 
yöneticilerin öğretmenleri riyakarca övmek için sıraya girdiği bir gün.
Öğretmenlerin çalışma koşullarını ağırlaştırdılar; mesleki alanlarındaki söz 
hakkını gasp ettiler; Anayasal bir hak olan güvenceli istihdamı çiğneyerek kadro-
lu/sözleşmeli/ücretli diye ayrıştırdılar; yetmedi- öğretmenleri Saray’ın talimatı 
ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan ÖMK denilen garabetle uydurulmuş 
yeni unvanlarla bölmeye giriştiler; bir teneffüs arasında hazırlanabilecek basit-
likte olan bu kanunla öğretmenlerin uzmanlıklarını, diplomalarını, emeklerini, 
meslekteki kıdemlerini görmezden geldiler; öğretmenleri geçinemez, eve boynu 
bükük sınıfa ise düşünceli biçimde girer hale getirdiler; yaşanabilir bir eme-
klilik hayalini çaldılar; liyakatsizce atanan yandaş yöneticilerin mobbingleriyle 
bunalttılar, yine liyakatsiz mülki amirler arasında öğretmen azarlamayı adeta bir 
geleneğe dönüştürdüler, biz hakkımızı aradığımızda “trol” deyip, “çapulcu” deyip 
hedef gösterdiler, öğretmenlerin Başöğretmenlerinin kendilerine emanet ettiği 
öğrencilerine çağdaş, laik ve adil bir eğitim verebilmesini engellediler ve şimdi 
bugün utanmadan takiyye yapacak, öğretmenliğin kutsallığından bahsedecekler.
24 Kasım aynı zamanda Atatürk’ün öğreticiliğine saygı sunmanın günüdür. 
Şimdi bugün müfredattan Atatürk ile ilgili öğretileri seyreltmemişler gibi, Atatürk 
tekke ve zaviyeleri kapatmışken onlar dernek maskesi takmış tarikatları eğitimin 
içine kadar sokmamışlar gibi, liyakatsizce atadıkları onlarca gerici yönetici, 
Atatürk’e dil uzattığında cezasızlıkla dolaylı olarak teşvik etmemişler gibi 
Atatürk’ün Başöğretmen unvanını almasının yıl dönümünde kutlama yapacaklar.
Eğitim-İş olarak, “Madem bugün bizim günümüz, riyakarlığa sırtımızı dönüyoruz. 
Bu acınası tiyatronun zorunlu figüranları olmuyoruz” diyerek, MEB’in organ-
ize ettiği hiçbir etkinliğe katılmadık. Biz bu Öğretmenler Günü’nde, tüm illerde 
önce Başöğretmenimizin anısına Atatürk anıtlarına karanfil bırakıp saygılarımızı 
ve şükranlarımızı sunmayı, ardından kamuoyuna gerçekleri anlatmayı doğru 
bulduk.
Peki nedir o gerçekler; sendikamızın Öğretmenler Günü için 16 bin öğretmen ile 
görüşerek yaptığı araştırma ortaya koyuyor:
- Öğretmenlerin yüzde 83.1’inin hane gelirinin yoksulluk sınırının altında, 
yüzde 61.40’ının ise geliri giderlerini karşılamıyor.
- Yoksulluğa mahkum edilen öğretmenler borç batağında. Yüzde 90’ı kredi 
kartı borcunu ödemekte zorlanıyor, yaklaşık yüzde 32’sinin şahıslara borcu var, 
yüzde 43’ü ise her ay borç para bulmaya çalışıyor.
- Bize yaşatılan ekonomik buhran o kadar derin ki öğretmenlerin yüzde 94’ü 
kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Öğrencilerini kendi çocuğu gibi 
okutan öğretmenlerin yüzde 90’ından fazlası çocuklarının eğitim masrafları 
karşısında çaresiz durumda. Öğretmenlerin yüzde 97’si köyüne ve ailesinin 
yazlığına gitmek dışında bir tatil bilmiyor.

Eğitimiş
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
Köyceğiz İlçe Temsilciliği Basın 
Açıklaması

- Bu ağır geçim sıkıntısı yüzünden 
öğretmenlerin yüzde 91’i ek iş arıyor. Ai-
lece ayda bir kez dışarıda yemek yiye-
bilen öğretmenlerin oranı sadece yüzde 
63. Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 97’sinin 
maaşlarının düşüklüğü nedeniyle toplumdaki 
saygınlığının azaldığını düşünmesi de sendika 
olarak eylemliliğimizi “öğretmene saygı” diye 
kurmamızın sağlaması niteliğinde.
Bakan’ın öve öve bitiremediği yandaş 
sendikaların yapımında emekleri olduğu halde 
şimdilerde dostlar alışverişte görsün tadında 
itiraz eder pozlarına büründüğü ÖMK konusunda 
da öğretmenler net:
- Öğretmenlerin neredeyse yüzde 99’u 
bu ucube kanunun kendilerine bir kariyer 
sağlamayacağından emin. Yüzde 97’si bu kanu-
nun, sorunlarına çözüm getirmediğini düşünüyor, 
yüzde 99’u ise bu kanunla mesleki itibarının 
artmayacağının farkında. Hatta öğretmenlerin 
yüzde 92’si için bu kariyer basamakları sadece 
bir oyalama taktiği. 
- Ve ne mutlu ki öğretmenlerin yüzde 96’sı bu 
ülkenin tek Başöğretmeninin Atatürk olduğunu 
ve öyle kalması gerektiğini vurguluyor. 
İşte Öğretmenler Günü’nde yere göğe 
sığdıramadıkları öğretmenleri koydukları hal 
budur!
Dünyada Başöğretmen unvanlı bir liderin 
kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde 
öğretmenlere geçinemedikleri, saygı göre-
medikleri, mesleki haklarını alamadıkları bir 
tablo reva görülmektedir.
Bunu kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz! 
Öğretmenlerin bu toplumun aydınlık 
yüzü olduğunu, haksızlığa karşı boyun 
eğmeyeceğini, inandıkları ve hakları konusunda 
Başöğretmen’in eğitim neferlerini zapt edecek 
kadar büyük bir pranganın var olmadığını yine 
ve yeniden, yılmadan göstereceğiz!
Bu duygu ve kararlılıkla tüm eğitim emekçilerinin 
Öğretmenler Günü’nü kutluyor, öğretmenler gün-
lerini bayram gibi kutlayabileceğimiz bir geleceği 
örmek için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 
MERKEZ YÖNETİM KURULU 

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum BEKO 300 TR 
Markalı MF AT0000020110 ZLR 0000000SN 51000444 
Sicil Nolu Yeni Nesil Yazarkasa Pos uyumlu cihazımın 

ruhsatı kaybolmuştur hükümsüzdür.
FERİDE DOĞAN

Köyceğiz VD. 3030397350

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum İngenico İDE 
280 Markalı JI 20035295 sicili nolu Ödeme Kaydedici 

Cihazımın Ruhsatı kaybolmuştur. hükümsüzdür.
MUHARREM ÖZÇAKIR

Köyceğiz VD: 499 035 65438

Muğla Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi’nde mesai 
dışı poliklinik hizmeti 
verilmeye başlandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Kardiyoloji, 
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.
8 Kasım 2022  itibari-
yle hizmet verilmeye 
başlandığını bildiren Muğla 
Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi Başhekimi Doç. Dr. 
Turhan Togan, uygulamanın 
diğer branşlarda da 
yaygınlaşacağını söyledi. 
Togan, “Vatandaşlarımızın 
daha iyi hizmet alabilmesi 
icin nitelikli sağlık hizme-
tine erişimi kolaylaştırmak 
ve poliklinik taleplerimizi 
karşılayabilmek amacıyla 
başlattığımız uygulamamızı 
diğer branşlarda da 
yaygınlaştıracağız. Muğla 
halkımız ve hastalarımız 
için hayırlı olmasını dilerim. 
Hastalarımız MHRS üzer-
inden mesai sonrası için 
randevu alabilirler” dedi.

Poliklinik hizmeti verilmeye başladı
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Jandarmadan 
Çocuk Ve Gençler-
in Korunmasına 
Yönelik Okul 
Çevrelerinde 
Denetim
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından çocuk 
ve gençlerin 
korunmasına 
yönelik okul 
çevrelerinde ve 
servis araçlarına 
yönelik denetimler 
gerçekleştirildi.
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı 
Trafik ve Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
tarafından “Çocuk 
ve Gençlerin 
Korunmasına 
Yönelik Okul 

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın : 1736772

İLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NARENCİYE (PORTAKAL/WASHİNGTON) MAHSULÜ 
SATIŞI İHALESİ

PARSEL ADI ÜRÜNÜN CİNSİ 
VE ÇEŞİDİ

450.000,00.
-TL

TAHMİNİ 
MİKTARI

MUHAMMEN 
FİYATI

MUHAMMEN 
BEDELİ

    1-İdaremizin 2022 yılı üretimi tahmini 90 Ton Portakal(WASHİNGTON) tek seferde toptan
olarak 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ihale ile satılacaktır.
    2-İhale 07.12.2022 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Başkanlığı Odasında Encümen huzu-
runda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ihale 
14.12.2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
    3-İhaleye katılacak isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.        
Gerçek kişiler; 
-Nüfus cüzdanı. (Fotokopi)
Tüzel kişiler;
-Oda kayıt belgesi: İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret 
veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış belge olmalıdır.
(Aslı)
-Ticaret sicil gazetesi: Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil 
gazetesi.(Aslı)
Ortak Belgeler; 
- İmza sirküleri/İmza beyannamesi: İhaleye katılacak yetkili kişi/kişiler adına olmalıdır.(Aslı veya noter onaylı 
sureti.)
-Vekil var ise vekâletname ve vekilin imza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı sureti.)
- Tebligat için yerleşim yeri adres belgesi: İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden alınmış 
olmalıdır. (Aslı)
- Vergi borcu olmadığına dair belge: Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır. 
Tüzel kişiler için şirketin hakim ortağı/şirket müdürüne ait, %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı 
ayrı belge olmalıdır.(Aslı)
- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcunun olmadığına dair onaylı belge: İlan tarihinden sonra alınmış 
olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.(Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge: Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Ziraat Bankası 
Köyceğiz Şubesindeki TR86 0001 0002 0628 1224 0050 26 numaralı Belediyemiz hesabına nakit yatırıldığına 
dair makbuz: Makbuzun açıklamasına portakal ihalesi için olduğu yazdırılmalıdır.(Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “Şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum.” 
ibaresi yazılacak, tarih atılarak varsa kaşe basılacak, ad soyad ve TC no yazılarak her sayfası imzalı bir 
şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
NOT: Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma veya şahıs adı ile hangi ihaleye ait 
olduğu yazılarak Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ihale günü saat: 11.00’e kadar teslim edilecektir. 
      4-Tahmin Edilen Bedel ve Teminata İlişkin Esaslar
a) İhaleye ait miktarlar, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Zaferler Mh.101 ada 14 
parsel (53.006 m2) 101 
ada 1 parsel (10.000 m2’lik 
kısmı) Toparlar Mh. 118 ada 
121 parsel (3.705 m2) 118 
ada 177 parsel (2.536 m2) 
parsel hepsi bir aradadır

Washington 
Portakal

90.000 
Kg.

5,00.-TL/
Kg.

% 20 GEÇİCİ 
TEMİNAT

90.000,00.
-TL

b)Kesin teminat ise ihale bedelinin %.20’si nispetindedir.
c)İhaleye iştirak eden istekliler mahsulün tamamına talip olabilirler.
ç) İhaleye ait geçici teminat Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası Köyceğiz şubesi nezdindeki 
TR86 0001 0002 0628 1224 0050 26 nolu hesabına yatırılacaktır. 
d) Geçici teminat olarak;
-Tedavüldeki Türk Parası,
-Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları kabul edilir.
e)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Kamu sektörüne ait bulunan 
Kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır.
f) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir koyulamaz.
    5-Mahsulün miktarına ait rakamlar tahmini olup alıcı, Belediyeden eksik miktar tahakkuk etmesi halinde 
bir hak talebinde bulunamaz. Fazla istihsalden de idare alıcıdan fark talep etmez.
    6-Alıcıya teslim edilen malların bedeli peşin olarak ödenecektir. 
    7-İhale ile ilgili şartname Belediyemizde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
    8-Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabidir. 
    9-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   
   10-İlanen duyurulur.             
                                                                                                           ÖZAY ORHAN
                                                                                                  Belediye Başkan Yardımcısı
ADRES                             :
Köyceğiz Belediye Başkanlığı
Ulucami Mh. Atatürk Bul. No:97
                                          Köyceğiz/MUĞLA
Tel…:  0.252.262 4005  Faks.:  0.252.262 4844

 HİZMET ŞEREF BELGEM
     Eylül ayı içinde ilk görev yerim olan 
Çorum Sungurlu Akdere köyünden bir 
öğrencim ziyaretime geldi. 40 yıl ayrı kaldığın 
çocuğunla karşılaşmak gibi, gözyaşları içinde 
sarıldık. Tıpkı baba kız gibi, sabahlara kadar 
anlatacaklarımız bitmedi. Birde şiir yazmış 
gelmeden önce, adeta Hizmet şeref bel-
gemdi…
SEN GELİRSİN AKLIMA ÖĞRETMENİM
Ne zaman gülen yüzüyle, sevgiyle bakan birini görsem,
Bir fidan dikip, tohum eksem, büyüdüğünü görsem,
Etrafı çiçeklerle donatıp, çevreme güzellikler sunsam,
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.

Ne zaman kırlara çıkıp uzansam, hayaller kursam
Çalışırken anlımdaki teri silerken, huzurluysam
Üretmenin, paylaşmanın güzelliğini yaşıyorsam
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.
Ne zaman darda kalana el uzatsam,
 Çay demleyip, eşimi, dostumu çağırsam
Ana baba hakkı ödenmez bilip, boyunlarına sarılsam,
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.
Gösterişten, israftan sakınsam, idareyi, tutumu bilsem
Küçük şeylerden mutlu olabiliyorsam
Sevgiyi, saygıyı nakış gibi örüyorsam,
Yuvam, eşim ve çocuklarımla bütünleşiyorsam
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.
Kışın pencereme konan kuşa yem veriyorsam
Yuvasını bozana kızıp, soğukta kalanı sarıp sarmalıyorsam
Acımayı, merhametli olmayı anlayabiliyorsam
Sen gelirsin aklıma öğretmenim
Ne zaman otobüste yaşlıya, hamileye yer versem,
Özürlüye değer verip, yardımcı olabiliyorsam

Köyden okuyan birini görüp, seviniyorsam
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.
Ne zaman mutlu huzurlu, neşeli insan görsem,
Memlekete faydalı, başarılı, özverliysem
Uzaktaki birine mektup yazıp, selam göndersem,
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.
Seni bir derenin kenarında düşünceli görsem
Köyceğizin gölünü özlemiş derdim!
Memlekete hasret, sevdiğine hasret birini görsem,
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.
Küçüklerin evliliğine, başlık parasına karşı çıkardın,
Bayramlara zeybek oyunuyla neşe katardın
Nerede bir düğün, bayram görsem,
Sen gelirsin aklıma öğretmenim.
 Yağcılık, yalakalık, yalan, dolandan uzak kalsam,
Doğru bildiğimi söylemekten çekinmiyorsam,
Kültürümüze, değerlerimize sahip çıkıyorsam,
Mustafa Kemal Atatürk’ü baş tacı yapıyorsam,
Sebebi  sizsiniz benim canım öğretmenim.                                                    
                      22 Kasım 2022               Medine Sadık Yüksel
                                                    Akdere köyü Sungurlu Çorum

Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” 
kapsamında 435 ekip, 1208 personelin katılımı ile okul 
ve okul çevrelerinde çalışmalar yapıldı.
Uygulama kapsamında 5818 şahıs sorgulanmış, 193 
okul, 688 okul çevresindeki umuma açık yer, 108 metruk 
bina ile 661 okul servis aracı kontrol edildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli 
yakalanırken, 19 şahsa ve 31 okul servis aracına cezai 
işlem uygulandı.

jandarma denetim-
leri arttırdı

ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM. ÇÖP BİDONLARINA YANAN 
SOBA ATIKLARINI ATMAYALIM..
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EMRE KÖYÜNDE TAPDUK ve YUNUS
Kula gezimizde Peri 
Bacalarını, Jeoprkı 
ve Eski Kula Evlerini 
gezip gördükten 
sonra Salihli’ ye 
doğru inerken 
yolun sağında 
“EMRE KÖYÜ 
9 KM” levhasını 
görerek hemen 
direksiyon kırıp 
ağaçlıklı bir yoldan, 
incecik bir asfalt-
tan köye doğru yol 
alıyoruz. Levhaları 
takip ederek 
hemen de Tapduk 
Emre Türbes-
inin/Dergâhının 
bulunduğu alana 
giriyoruz. Genişçe 
bir alana dağılan 
dergâhın bahçes-
inde cami, türbe, 
park, vb. yapılaşma ile alan zenginleştirilmiş. Aracımızı bir kenara park 
ettikten sonra önce Türbeye yöneliyor ve levhalara işlenmiş yazıları 
fotoğraflamaya girişiyoruz. “DERDİ DÜNYA OLANIN DÜNYA KADAR 
DERDİ OLUR/DERDİ AHİRET OLANIN, AHİRET KADAR HİMMETİ 
OLUR” Yunus… “TAPDUK EMRE HAZRETLERİ ve AİLESİ” levhasının 
hemen yanında “TAPDUK EMRE ve YUNUS EMRE TÜRBESİ” 
levhasında şu bilgileri okuyoruz: “Huzurunda bulunduğunuz türbe içinde 

Tapduk Emre, Fatma Sultan, kızları Hülya ve yakın akrabalarının kabirl-
erinin bulunduğu türbelerin kapı eşiğinde YUNUS EMRE, batı tarafında 
Mağripli Ahmed-i Behlül, avlu ortasında ise köyümüz Tekkeşinler ailesin-
den türbe hizmetkârı Hatice Nine’ nin kabirleri bulunmaktadır. 

 Yunus Emre’nin hocası olan 
Tapduk Emre’nin türbesi Kula’nın 
Emre Köyündedir. Tapduk, 
şiddetli Moğol baskıları sonunda 
Horasan’dan Anadolu’ya göç 
etmek zorunda kalan Türkmenler-

dendir. Yunus Emre’nin Divanında 
“Yüz bin olur Belh şehrinin vi-
ranesi” derken Belh şehrinden söz 
etmesi Tapduk’ un Horasan’dan 
geldiğini doğrulamaktadır. Zaten o 
tarihlerde Anadolu, Horasan’dan 
gelen göçmenlerle doludur. 
Yunus Emre’nin hocası Tapduk, 
resmi kayıtlarda EMRE SUL-
TAN olarak geçmektedir. O’na 
Tapduk adını Hacı Bektaş-ı Veli’ 
nin verdiği rivayet edilir. Yunus 
Emre’ nin yaşadığı yerde bir 
zamanlar havaların kurak gitmesi 
sonucu büyük bir kuraklık olur. 
Ailesi kalabalık olan Yunus Emre, 
ailesini geçindirmek için buğdayı 
bulmak üzere Hacı Bektaş-ı 
Veli’ye gitmeye karar verir. Yolda 
giderken yabani ahlat toplayarak 
bunları Hacı Bektaş Dergahı’ na 
götürür. Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus 
Emre’ye “Buğday mı istersin, 
himmet mi?” diye sorar. Yunus 
Emre, buğday ister. Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin aynı soruyu üç kere tekrar 
etmesine rağmen Yunus Emre, 
“Bana buğday gerek, himmeti ney-
leyim?” diyerek buğday istemekten 
vazgeçmez. Hacı Bektaş-ı Veli’ 
den aldığı buğdaylarla evine geri 
döner. 
 Yunus Emre evine geldiğinde 
karısına durumu anlatır. Karısı, 
Yunus’a “Buğday tükenir, himmet 
tükenmez!” der. Bunun üzerine 
Yunus, tekrar Hacı Bektaş-ı Veli’ 
nin huzuruna giderek kendisine 
himmet etmesini rica eder. Hacı 
Bektaş-ı Veli, “Bizden geçti, Em-
rem diyarına gideceksin, Tapduk 
Emre’yi bulacaksın, O sana him-
met edecek” der. Bunun üzerine 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin yanından 
ayrılarak bu gün Kula’nın Emre 
Köyü’nde bulunan Tapduk 
Emre’nin Dergâhına gider. Yunus 

Emre, durumu Tapduk Emre’ye 
anlatır. Tapduk da Yunus’a 
Dergâhta odunculuk görevi 
verir. Yunus gibi bir gönül insanı 
olan Tapduk Emre, Anadolu’yu 
karış karış gezerek birçok yerde 
konaklamış, insanları ışığıyla 
aydınlatmıştır. Yunus Emre’nin 
40 yıl hizmet ettiği hocası Tapduk 
Emre’nin eşinin Saruhan Beyi’nin 
kızı olması ve kabrinin burada 
olması, Yunus’un da kabrinin 
Kula’da olduğunu gösteren bir 
işarettir. “Ko beni yatayım Şeyh 
eşiğinde, dönmesin şeyhimden 
yana döneyim” diyen Yunus bunu 
açıkça dile getirmektedir. Bu türbe 
ve çevresinde medfun(gömülü) 
olanların kabirleri nur, ruhları 
şadolsun” 
“TAPDUK’UN TAPUSUNDA/
KUL OLDUK KAPUSUNDA/YU-
NUS MİSKİN, ÇİĞ İDİK/PİŞTİK 
ELHAMDÜLİLLAH”
 Değerli okurlar, Tapduk’ un 
Dergahı içerisinde dolaşırken 
birkaç köylünün bir kenarda yere 
serili sergilerin üzerinde elma, ar-
mut, ahlat, ceviz, badem türünden 
meyveler sattığını gördüm. 
Yaklaşıp meyvelere bakıp kuru ba-
demin fiyatını sorduğumda yaşlıca 
amca, bana “bu bademler çok 
güzel ve tatlıdır, elle kırılır!” dedi. 
Küçük torbalardan birini elime alıp 
tarttığımda yarım kilo kadar olduğu 
gördüm. Fiyatını sorduğumda 50 
lira olduğun söyledi. Demek ki, 
kilosu 100 liraydı. Ama bu yaşıma 
geldim, kuru badem kabuğunun 
elle kırılabildiğini ilk kez görüy-
ordum. Hayırlı pazarlar dileyip 
ayrılırken hanım hala Türbenin 
önünde/yanında fotoğraflar çeki-
yordu. Durup hanımı beklemeye 
başlayınca badem satan amca, 
bana “Sen arabaya yürü, çocuk 
arkadan gelir!” dedi. Bunu hanıma 

anlattığımda gülmekten kırılıyordu. 
Türbe alanının içindeki caminin 
adı da 
“TAPDUK EMRE ve YUNUS 
EMRE CAMİİ” idi. 

“SULAR HEP AKTI GEÇTİ,
KURUDU VAKTİ GEÇTİ
NİCE HAN, NİCE SULTAN
TAHTI BIRAKTI GEÇTİ
DÜNYA BİR PENCEREDİR
HER GELEN BAKTI GEÇTİ”

“GELİN TANIŞ OLALIM
İŞİ KOLAY KILAMIM
SEVELİM SEVİLELİM
DÜNYA KİMSEYE KALMAZ”

İLİM, İLİM BİLMEKTİR
İLİMKENDİN BİLMEKTİR
SEN KİNDİNİ BİLMEZSEN
BU NUCE OKUMAKTIR”

AŞK İLE YÜRÜYEN,
SIRTINDA DÜNYAYI TAŞIR.
AŞKSIZ YÜRÜYEN
HEDEF DİYE 
BİR CESET TAŞIR”

“BİR BAHÇEYE 
GİREMEZSEN
DURUP SEYRAN EYLEME
BİR GÖNÜL YAPAMAZSAN
YIKIP VİRAN EYLEME!” 

Yunus’a ait olduğu düşünülen ilk 
mezar 13. Yüzyıl dönemindedir. 
Ünlü Tasavvuf şairi Yunus 
Emre’nin mezarı olduğu id-
dia edilen çok sayıda mezar 
ve türbe Anadolu topraklarında 
yer almaktadır. Bunlar arasında 
Eskişehir Mihallıççık İlçesine 
bağlı Sarıköy’ de bulunan Yunus 
Emre külliyesi ve Türbesi öne 
çıkmaktadır. Yunus Emre Külliyesi 
ve Türbesi, Eskişehir İlinin 115 
km doğusunda bulunuyor. Yunus 
Emre’yi görmek isteyenler için bu 
külliye içerisinde Yunus’un heykeli 
de bulunmaktadır. Bu külliyenin 
içerisinde ünlü şairin dörtlükler-
ini içeren şiir levhaları, kıymetli 
eşyası anıt mezarın olduğu yerde 
kurulan Müzedeki Kültür Evi’nde 
Yunus’un ilk mezarından kalan 
mimari değeri olan parçalar ve 
etnografik eserler de yer alıyor. 
Anıt mezarın bulunduğu alana bir 
cami, şadırvan ve Kültür Evi 1982 
yılında inşa edilmiştir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda 
faaliyetlerini yürüten GEKA; 
eko-turizmde odak ilçe olarak 
belirlediği Buldan, Çameli, 
Fethiye/Seydikemer, Karacasu, 
Köyceğiz, Kuşadası, Pamukkale, 
Söke ve Ula’ya yönelik uygun 
turist profilinin belirlenmesi, bu 
profillere uygun tanıtım yöntem-
lerinin ve destinasyondaki turizm 
ürünlerine uygun pazarların 
tespit edilmesi amacıyla “Güney 
Ege Eko-Turizminde Yeni Desti-
nasyonlar Hedef Pazar Analizi” 
adlı çalışmayı yürüttü. 
Eko-turizm çalışmaları pilot 
olarak belirlenen 9 ilçede devam 
ediyor.
“Küresel Turizm Odağı Güney 
Ege” vizyonu doğrultusunda 
“Dört Mevsim Turizm” he-
define ulaşmayı hedefleyen 
GEKA, Güney Ege Bölgesi’nde 
eko-turizm potansiyelinin 
harekete geçirilmesi ve turizm 
faaliyetlerinin iç kesimlere 
yaygınlaştırılarak belirlediği 
hedef ilçelerde turizm gelirler-
inin artırılması amacıyla  “Eko-
Turizmde Yeni Destinasyonlar 
Sonuç Odaklı Programı”nı 2024 
yılına kadar yürütecek. Ajans; 
Buldan, Çameli, Fethiye/Sey-
dikemer, Karacasu, Köyceğiz, 
Kuşadası, Pamukkale, Söke ve 
Ula’ya yönelik yürüttüğü pro-
gram kapsamında; eko-turizm 
alanındaki değerlerin tespitini ve 
halkın farkındalık kazanmasını 
sağlayacak planlama, fizibilite 
ve tanıtım faaliyetleri yapılması, 
destek programlarının yürütül-
mesi ve uygulanması vb. 
çalışmaları hayata geçiriyor.  
Her bir ilçeye yönelik hazırlanan 
Hedef Pazar Analizleri ve Özet 
Rapor GEKA’nın web sitesinde 
yayınlandı. 
Ajansın ekoturizm programında 
belirlediği hedeflere ulaşılması 
için gerçekleştirdiği faaliyetler 
arasında yer alan “Güney Ege 
Eko-Turizminde Yeni Desti-
nasyonlar Hedef Pazar Analizi” 
çalışması kapsamında, 9 eko-
turizm destinasyonu, ekoturizm 
türlerindeki potansiyellerine göre 
değerlendirildi ve bu potansiyell-
erine ulaşması için gerekli hedef 
pazar analizleri yapıldı. Söz 
konusu odak destinasyonların 
her biri özelinde birer rapor 
oluşturulurken destinasyonların 

çalışmalarının özetini kapsayan 
bir rapor da ortaya çıkartıldı. 
İlçelere yönelik hazırlanan 9 
Hedef Pazar Analizi ve Özet 
Analiz Raporu GEKA’nın inter-
net sitesinde yayınlanarak ilgili 
paydaşların hizmetine sunuldu. 
Analiz çalışmaları, eko-turizm 
ilçelerinin hedef kitle turist 
profilini ve hedef pazarlarda 
nasıl konumlanabileceğini be-
lirleyecek.  
Konuya yönelik bir açıklama 
yapan Güney Ege Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Özgür 
Akdoğan, “ Güney Ege odak 
destinasyonlarının her birinin 
sahip olduğu ekoturizm ürün 
haritalarının çıkarılarak eko-
turizm değerlerinin yurt içi ve 
yurt dışında hangi pazarlarda 
ne kadar değer bulacağı ve 
buna göre hangi pazar-
larda birer turistik ürün olarak 
konumlanabileceğinin be-
lirlenmesi çalışmanın çıktıları 
arasında yer almaktadır. Analiz 
çalışması kapsamında ekotur-
izm ürünlerinin hedef pazar-
larda nasıl bir turist profiline 
tanıtılacağı belirlendi. Ayrıca 
çalışmada ekoturizm ürünler-
inin tanıtılmasıyla ilgili turistik 
deneyimi ve hedef pazarlarda 
gerçekleştirilecek tanıtımları 
geliştirecek önerilere de yer 
verildi.
Çalışmalar, 9 odak destinasyon 
için hazırlanacak stratejik 
destinasyon tanıtım/pazar-
lama ve eylem planlarına temel 
oluşturacak.
Çalışmanın sonucunda elde 
edilen bulgular bundan sonra 
Güney Ege Bölgesi’nin 9 odak 
destinasyonu için hazırlanacak 
stratejik destinasyon tanıtım/
pazarlama ve eylem planlarına 
temel oluşturacaktır. Ayrıca, 
Ajansın internet sitesin-
den (https://geka.gov.tr/tr/
sayfa/hedef-pazar-analizleri) 
yayınlanan Hedef Pazar 
Analizleri odak ilçelerim-
izdeki ilgili paydaşlarımızla 
paylaşılmış olup analizler 
onların da çalışma ve faali-
yetlerine kaynak oluşturacaktır. 
Odak ilçelerimizde ekoturizmin 
gelişmesi ve yaygınlaştırılması 
amacıyla hayata geçirdiğimiz 
çalışmalarımıza bundan sonra 
da devam edeceğiz” dedi. 

KÖYCEĞİZ, FETHİYE, SEYDİKEMER 
VE ULA’DA HAYATA GEÇİYOR

Güney Ege Kalkınma Ajansı “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar 
Sonuç Odaklı Programı” kapsamında belirlediği 9 ilçenin doğru 
hedef kitlelere doğru yöntemlerle tanıtılabilmesi amacıyla “Güney 
Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” adlı 
çalışmayı gerçekleştirdi. 

CHP Köyceğiz İlçe Örgütü Saha Çalışmalarını Sürdürüyor

Yaklaşan 2023 seçimleri ile 
birlikte Cumhuriyet Halk Par-
tisi Köyceğiz İlçe Örgütü Ana 
Kademe,  Kadın ve Gençlik 

örgütleri ile birlikte 
saha çalışmalarına 
hız vererek seç-
men ziyaretlerini 
gerçekleştiriyor. 
CHP Köyceğiz 
İlçe Başkanı Hü-
seyin EROL yaptığı 
açıklamada;
2023 seçimleri 
Cumhuriyetin İkinci 
Yüzyılında Tür-
kiye Cumhuriyetinin 
Muasır Medeniyet 
seviyesinin üzerine 
taşınacağı, temel 
hak ve özgürlüklerin 
anayasal güvence 

altında tam bir adalet anlayışıyla 
hayat bulacağı, en önemlisi 
cumhuriyetimizin demokrasi ile 
taçlanacağı çok önemli bir sürecin 

başlangıcıdır. Ülke olarak ağır bir sınavdan geçiyor-
uz. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durum-
dan kurtulmasında vatandaş olarak her birimizin ayrı 
sorumluluğu var. Bizler de taşıdığımız siyasi sorumlu-
lukla vatandaşlarımızla bir araya gelerek ülkenin ger-
çek gündemini ve çözüm önerilerimizi konuşuyoruz. 
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
da belirttiği gibi ülkemizde hiçbir çocuğun yatağa 

aç  girmemesi 
için çalışıyoruz, 
çalışmaya de-
vam edeceğiz. 
İnanıyoruz ki 
önümüzdeki 
dönem 
kutuplaşmanın 
yerine 
kucaklaşmanın, 
hoyratlığın 

yerine nezaketi n, hukuksuzlukların yerine  gerçek 
adaletin sağlandığı bir dönem olacaktır. Birlik ve 
bütünlük içerisinde Millet İttifakının bütün temsilcileri 
olarak bizler halkımızla birlikte halkın iktidarı için var 
gücümüzle çalışacağız. Esnafımız , çiftçimiz, ücretli 
çalışanlarımız, memurlarımız , emeklilerimiz toplu-
mun her kesimi  enflasyondan , artan maliyetlerden 
, hayat pahalılığından şikayetçi  israf düzeninden 
şikayetçi  gençlerimiz geleceğe umutla bakamıyor, 
işsizlik pırıl pırıl zihinlerin önünde en büyük engel 
olarak duruyor. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek 
milletimizin ortak aklı hakim kılması ile başarılacaktır. 
Bu süreçte mücadelemize destek veren 
çalışmalarımızda bizlerle birlikte olan Millet İttifakının 
değerli üyelerine , Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne,  
gönüldaşlarımıza, hemşehrilerimize çok teşekkür 
ediyorum. Yolunuz açık kılavuzunuz Mustafa Kemal 
ATATÜRK olsun’
**Adnan Tüfekçi

T.C. KÖYCEĞİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DOSYA NO                               : 2022/369 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER     : Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Otmanlar Mahallesi 
MEVKİSİ                                 : Koca Çayır Dikenli Tarla 
ADA NO        : 217
PARSEL NO       : 1
VASFI : Tarla 
YÜZÖLÇÜMÜ      : 4.211,27 
KAMULAŞTIRILAN ALANIN 
YÜZ ÖLÇÜMÜ                        : 982,83 m²lik  irtifak alanı 
TAŞINMAZIN MALİKLERİNİN/DAVALILARIN
ADI VE SOYADI      : HURİ KAPLAN (müteveffa) mirasçıları : AYŞE EŞMELİ, AYŞE KAPLAN,  
              BEKİR KAPLAN, CENNET ARSLAN, HASAN KAPLAN, 
HÜSEYİN 
            KAPLAN, İLYAS KAPLAN, İSMET KAPLAN, RAMAZAN KAPLAN, 
            SABRİ KAPLAN, SİNAN KAPLAN
MALİK HİSSELERİ                 : 1/11
KAMULAŞTIRMA AMACI     : Enerji Nakil hattı 

Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin , malikleriyle cinsi ve niteliği 
yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 
2022/369  Esas sayısında dava açılmıştır;
Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) olduğu, davalıların  30 gün içer-
isinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim 
davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal  davası, maddi hatalara 
karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) 
Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, davalıların yukarıda yazılı şeklinde idari yargıda iptal davası açtığını 
ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi tak-
dirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden 
kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) adına tescil edileceği, 
mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Ziraat Bankası Köyceğiz 
Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden 
itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği duruşmanın 24/11/2022 tarihinde saat 
11:00 da Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, mahkemenin davetine uymayan-
lar hakkında yokluğunda yargılama ve iş yapılacağı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. 
bendi uyarınca ilan olunur. 

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın : 1737269
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

24 Kasım Öğretmenler 
Günü, Köyceğiz Halk Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenen tören 
ile kutlandı. 
Öğretmenler Günü nedeni ile 
Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi’nde 
tören düzenlendi. İlçemiz Fen 
Lisesi Müdürlüğü’ünce hazırlanan 
tören Saygı Duruşu ve İstiklâl 
Marşı ile başladı. Ardından 
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Kerem Karahan günün anlam 
ve önemini belirten konuşmasını 
yaptı. Programın devamında 
şiirler ve şarkılar seslendirildi. 
Çeşitli yarışmalarda derece alan 
öğrencilere ödülleri Kaymakam 
Mustafa Maslak tarafından verildi. 
Hayatımıza dokunan öğretmenler 
meslek hayatlarını anlatan videosu 
sunuldu. 
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Kerem Karahan günün anlam ve 
önemini belirten konuşma yaptı: 
Karahan sözlerini şöyle sürdürdü; 
Cumhuriyetimizin kurucusu, 
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında 
Millet Mektepleri Başöğretmenliğini 
kabul etmesi, Başöğretmen ünvanı 
verilişi nedeniyle 1981 yılından bu 
yana kutlanmakta olan ve 41. yılını 
kutladığımız “ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ” kutlama programına hoş 
geldiniz, diyor hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Bu kutsal mesleği 
elbette ki bir programla anmak, 
onun önemini anlamamız açısından 
yeterli olmayacaktır. Ancak birlik ve 
beraberliği sağlama, sorunlarımızı 
konuşma ve çözüm yolları arama, en 
önemlisi de öğretmenlik gibi kutsal bir 

meslek hakkında toplumun bilinçli vu 
duyarlı bir hale gelmesini sağlama ve 
kamuoyu oluşturma açısından önem 
arz etmektedir. Bilgeliğin, gelecek 
nesillere ufukları açmanın, toplumları 
karanlıktan aydınlığa çıkarmanın, 
değişimin, çağdaşlığın, güvenin, 
başarının, hoşgörünün, dayanışmanın, 
sevmenin, saymanın, hayatı fark 
etmenin, kendini gerçekleştirmenin, bir 
şeyler beklemeden hep vermenin, bir 
harf, bir sayı öğrewnildiğini görünce 
sevinçten uçmanın, öğrencisini iyi 
yerlerde görünce kıskanmamanın 
ve onunla gurur duymanın, kısaca; 
öğrenmenin, öğretmenin, geleceğin 
imzasıdır öğretmen…
    Yüce Kitabımız Kuran “Oku!” emiri 
ile başlamıştır. İnsanlığın en kıymetli 
öğretmeni olan Sevgili Peygamberimiz 
“İlim Çin’de dahi olsan onu alınız.” 
“İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müs-
lümana farzdır.” Sözleri öğrenmenin 
değerini ifade etmektedir. Bütün bu 
büyük hakikatlarin aktarılması işini 
üstlenen ideal insandır öğretmen.
Başöğretmenimiz Mustafa Kemal 
Atatürk de;  “Dünyanın her tarafında 
öğretmenler toplumun en fedakar ve 
saygıdeğer unsurlarıdır. Öğretmenler, 
her vesilede istifade ederek halka 
koşmalı, halk ile beraber olmalı 
ve halk öğretmenin çocuğa yalnız 
alfabe okutur bir varlıktan ibaret 
olmayacağını anlamalıdır. Memle-
ketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, 
gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki 
orduya ihtiyaç vardır, biri vatanın 
hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri 
memleketin geleceğini yoğuran irfan 
ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de 
kıymetlidir, yücedir. Bu iki ordunun 
her ikisi de hayatidir. Bir millet irfan 
ordusuna sahip olmadıkça, savaş 
meydanlarında ne kadar parlak zafer-

ler elde ederse etsin, o zaferin köklü 
sonuçlar vermesi ancak irfan ordu-
suyla mümkündür  buyurmuş, hayatı 
boyunca öğretmenlere en yüce değeri 
veren başöğretmenimiz, öğretmen 
olarak anılmaktan gurur duymuştur. 
Öğretmen her şey değil, her şeye 
açılan kapı olmalı. Şairlerin gönlündeki 
sevdalı şiir, rüzgarın önündeki türkü, 
bebeklerin kulağındaki ay yıldız, 
üstümüze doğan güneş, karanlıkta 

parlayan yıldızdır Öğretmen.
Bu önemli gün dolayısyla, emekliye 
ayrılan tüm öğretmenlerimize, bundan 
sonraki hayatlarında huzur ve mutluluk 
temenni eder, mesleğe yeni katılan 
öğretmen kardeşlerimize meslek 
hayatlarında başarılar diliyorum. Hain 
terror saldırılarında şehit olan Aybüke 
Yalçın, Necmettin Yılmaz, Ayşenur 
Alkan ve adını sayamadığımız farklı 
zamanlarda şehit olan  ve ahirete in-

tikal eden tüm şehit öğretmenlerimize 
ve vatan şehitlerimize Allah’tan rahmet 
dilerim. Bu duygu ve düşünceler 
ile tüm öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, 
öğretmenlerimize başarı, sağlık ve 
mutluluklar dilerim. 
**Adnan Tüfekçi
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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


