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YUVARLAKÇAY TOPGÖZÜNE 
KIR LOKANTASI YAPILIYOR

MİLLET 
BAHÇESİ 

KAPSAMINDA 
YENİ BİR 
MESİRA 
ALANI 

KAZANILACAK
Köyceğiz Belediyesi Yuvarlakçay Topgözüne Kır 
Lokantası yapıyor. 
Muğla’nın en önemli turizm merkezlerinden Köyceğiz 
Yuvarlakçay Topgözü sahip olduğu eşsiz doğal 
güzelliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin 
ziyaret ettiği bir merkez oldu. Yuvarlakçay üzerinde 
bulunan restoranlar, Marmaris, Dalyan, Fethiye’den 
gelen safari ve tur tutkunlarının uğrak yeridir. Son 
yıllarda artan karavan turizmi ile birlikte su gözünün 
bulunduğu alanda tesislerin olmaması 

yörenin kirlenmesine sebep oluyor. Yuvarlakçay 
her geçen gün kirleniyordu. Köyceğiz belediyesinin 
çalışmalarıyla Yuvarlakçay mesire alanında Mil-
let Bahçesi kapsamında 1 adet ahşap kır lokantası 
yapılacak. Çevre düzenlemeleri ile ilçemiz halkının 
ve turistlerin rahatça zaman geçirip, piknik yapacağı 
alan olacaktır. Vatandaşlarımız ve yöre halkı tesislerin 
yapılmasından memnun olduklarını dile getirerek 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a teşekkür ettiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya’da 
tek olan ve bu yıl 7.si düzenlenen Zurnazen Festi-
valinin ilk ayağı Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda 
yapıldı. 14 zurna sanatçısının sahne aldığı festivale 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.   Devamı 2’de

7. Uluslararası 
Zurna Zen 
Festivali 
Köyceğizlileri 
Coşturdu

KADIN VETERAN VOLEYBOL TURNUVASI 
KÖYCEĞİZ DELTA’DA YAPILACAK
 ‘Evinin Sultanları Plajda, Kadın Voleybol Turnuvası Delta 
Plajında gerçekleşecek.

Köyceğiz Fen Lisesi Öğrencisi İnnur 
Buket DURAK Türkiye 3’üncüsü Oldu
TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-C Lise 
Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye 3’üncüsü olan 
Köyceğiz Fen Lisesinde okuyan Muğla BİLSEM 10. sınıf öğrencisi İnnur 
Buket DURAK, tasarladıkları projede kutuplarda araştırma yapan bilim 
insanlarının araştırma üslerinde ısınma, aydınlatma gibi ihtiyaçlarını gider-
mek adına, kutuplardaki iklime, doğaya ve o bölgede yaşayan canlılara zarar 
vermeyecek bir tasarım ve ısınma sistemi geliştirdiklerini belirtti.
    Köyceğiz Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi İnnur Buket DURAK,  Muğla İl 
Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı makamında ziyaret ederek heyecanının ve 
başarısını paylaştı.

Mustafa    3’de      
MASLAK’tan 
İadeyi Ziyaret   

Köyceğiz Kaymakamı

Okullarda Uyum 
Haftası Başladı   2’de
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Dünya’da tek olan ve 
bu yıl 7.si düzenlenen Zurnazen 
Festivalinin ilk ayağı Köyceğiz 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
yapıldı. 14 zurna sanatçısının 
sahne aldığı festivale 

vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Dünya’da sadece Muğla’da 
yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenen 
ZurnaZen Festivali’nin üçüncü 
ayağı Köyceğiz’de sahnelendi. 
Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda 
sahnelenen festivale Muğla 

Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Cumhur Çoban, CHP 
Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin 
Erol, Ortaca İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, Belediye Meclis üyeleri 
ve yüzlerce Köyceğizli katıldı. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 

festivalde Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Cumhur 
Çoban tarafından sanat yönetme-
nine çiçek takdim edildi. 8 Eylül’de 
ise Fethiye Beşkaza Meydanı’nda 
gerçekleşen festival sona erdi. 
Pandemi ile birlikte yaklaşık 3 

yıldan beri böyle bir organizasyo-
nun ilçemizde yapılması halkımızı 
memnun ederken, Orkestra ve 
zurna sanatçıları ile halk dansları 
gösterileri büyük ilgi ile izlendi.
**Adnan Tüfekçi

7. Uluslararası Zurna Zen Festivali Köyceğizlileri Coşturdu

2022-2023 
eğitim ve öğretim 
yılının başlaması 
dolayısıyla bu yıl okul 
öncesi, ilkokul ve 
ortaokula başlayacak 
öğrenciler için uygu-
lanmak üzere yeni bir 
rehberlik çalışması 
ve uyum eğitimleri 
programı hazırladı. 

Okullarda Uyum Haftası Başladı

5 Eylül’de okul öncesi eğitim ile 
ilkokul birinci sınıflara başlayacak 
öğrenciler için uygulanacak 
program 9 Eylül’de sona erecek. 
Uyum haftası başlaması sebe-
biyle Milli Eğitim Müdürü Kerem 
KARAHAN okullara ziyaretlerde 
bulundu.
   
Milli Eğitim Müdürü Kerem KARA-
HAN ilk ziyaretini Köyceğiz Atatürk 
İlkokulu’na yaptı. Köyceğiz Atatürk 
İlkokulu Müdürü M. Mustafa 
SANDIKÇIOĞLU, okul personeli, 
84 birinci sınıf  ve 30 anasınıfı  
öğrencisi ile uyum haftasına hazır 
olduğunu dile getirdi. Milli Eğitim 
Müdürü KARAHAN ardından 4 
şubede 100 öğrenci ile uyum 
haftasına başlayan Köyceğiz 
Anaokulu’nu ziyaret ederek Okul  
Müdürü Şengül YAŞAR’dan bilgi 

aldı.
    Milli Eğitim Müdürü Kerem 
KARAHAN, “ Okullarımızın uyum 
haftasına hazır olduklarını görmek 
bizleri memnun etti. Okuldan söz 
ederken “Okulun çocuklar için 
düzenlenmiş özel bir yer olduğu, 
orada çocukların hoşuna gidecek 
etkinliklerin yapıldığı, oyunlar 
oynandığı, okulun yeni arkadaşlar 
edinilecek hoş bir yer olduğu” 
vurgulanmalıdır. Geleceğimizin 
mimarları sevgili yavrularımıza 
en güzel okul ortamlarını 
hazırlayacağız. Bu bağlamda 
bizlerle koordine içinde çalışacak; 
yönetici, öğretmen ve velilerim-
ize teşekkür ediyorum.” diyerek 
ziyaretlerden memnuniyetini dile 
getirdi.
***Adnan Tüfekçi
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CHP Muğla Milletvekili Av. Burak 
Erbay da veteran hentbolcularla 
birlikte sahaya çıkarak hentbol 
oynadı. 
Sporun yaşının olmadığını 
bu turnuvada sahaya çıkan 
veteranların bir kez daha 
gösterdiğini söyleyen Erbay, 
“Uzun yıllardır düzenlenen böyle 
bir organizasyona Köyceğiz’de 
ev sahipliği yaptığımız için bir 
Köyceğizli olarak, ayrı bir mut-
luluk yaşadık. Ben de çeşitli 
spor dalları ile uğraşmamın yanı 
sıra eski bir hentbolcu olarak 
bu turnuvada üstatlarımızla 
birlikte aynı sahaya çıkarak 
mücadele etmekten ayrı bir 
mutluluk duydum. Bu turnuvanın 
organizasyonunda emeği geçen 
herkese ve Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden bu turnuvaya 
katılmak için Köyceğiz’e gelen 
tüm veteran hentbolcularımıza 
teşekkür ederim. Bu tür turnu-
valar özellikle gençlerimize sporu 
sevdirmek ve onları çeşitli spor 
dallarına yönlendirmek açısından 
çok önemlidir. Her alanda bu tür 

Hentbol veteranları Köyceğiz’de buluştu
Hentbol Duayenleri 

Platformu tarafından her yıl 
düzenlenen turnuvanın 12. 
buluşması 2-4 Eylül tari-

hleri arasında Köyceğiz’de 
gerçekleşti. Hentbola büyük 
emeği geçen Prof. Dr. Sedat 

Muratlı adına düzenlenen turnu-
vaya Türkiye’nin çeşitli bölgeler-

inden kadın ve erken veteran 
hentbol takımları katıldı.

organizasyonların artarak devam 
etmesi için bir sporsever olarak 
gerekli desteği her zaman vermeye 
çalışıyoruz.” dedi. 
Bu tür organizasyonların Muğla’da spor turizminin geliştirilmesine katkı 
sağlayacağını belirten Erbay, “Bu turnuva, spor organizasyonlarının 
artırılması için çalışmalar yapılması ve tesislerin arttırılması gerektiğini 
bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yönde bir planlama Muğla’da 
turizm sezonunun on iki aya yayılmasına büyük katkı sağlayacaktır. 
Biz de bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız. Millet İttifakı olarak 
iktidar olduğumuzda Muğlamızda ve tüm Türkiye’de geç kalınan ya da 
önemsenmeyen spor tesisi yatırımlarını hayata geçireceğiz. Böylelikle 
toplumun her kesimine spor yapma imkanı daha fazla sağlanacaktır.” 
şeklinde konuştu.      **Esra Tüfekçi

Muğla, Büyükşehir 
Belediyesiyle Daha Yeşil

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa MASLAK, Köyceğiz Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni başlayan Kerem 
KARAHAN’a iadeyi ziyarette bulundu. Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Kerem KARAHAN ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
MASLAK’tan İadeyi Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin doğasını korumak ve yeşil bir 
şehir yaratmak için 2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar 
kapsamında sorumluluk alanlarındaki yeşil alan miktarını yaklaşık 
3,5 kat arttırarak 255 bin metrekareden 827 bin 98 metrekareye 
çıkardı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 2014 yılından itibaren il genel-
inde sorumluluk alanında bulunan bölgelerde yeşil alan miktarını arttırmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi yeşil alan miktarını yaklaşık 
3,5 kat arttırarak 255 bin 180 metre kareden 827 bin 98 metrekareye çıkardı.
Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muğla’da her geçen gün yeşil alan miktarı 
artmaya devam ediyor.  İl genelinde yaşanabilir alanlar inşa eden Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, şehre vatandaşların güzel vakit geçirebileceği yeşil alan-
lar kazandırmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 
2014 yılından itibaren 8 yıllık süre zarfında il genelinde sorumluluk alanında 
bulunan 255 bin 180 metre kare olan yeşil alan miktarını 827 bin 98 metrekareye 
çıkararak yaklaşık 3,5 katlık bir artış gerçekleştirdi. 
Teyyare Kavşağında 13 Bin Metrekare Yeşil Alan
Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Menteşe ilçesinde Teyyare Kavşağında 
13 bin 630 metrekare yeşil alan oluştururken aynı zamanda Adliye kavşağında 
bulunan Muğla 2000 Derneği parkında da yenileme gerçekleştirdi. Parkta 4 bin 
965 metrekare yeşil alan oluşturulurken yetişkinler için oturma grupları ve açık 
hava kütüphanesi ile çocuklar için oyun alanları oluşturdu.   **Esra Tüfekçi

İlçe Protokolünden Milli Eğitim 
Müdürü Kerem KARAHAN’a Ziyaret
Kerem KARAHAN’ı makamında ziyaret eden Köyceğiz İlçe Pro-
tokolünden; İlçe Jandarma Komutanı Mustafa TEN, İlçe Müftüsü Ahmet 
KARAGÖZ, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Abdullah GÜMÜŞ ve İlçe 
Yazı İşleri Müdürü Fatih GÖKTÜRK hayırlı olsun dileklerinde bulundular. 
Milli Eğitim Müdürü Kerem KARAHAN da “ Saygıdeğer misafirlerimizin  
nazik ziyaretlerinden  dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” diyerek 
duygularını dile getirdi.   **Adnan Tüfekçi
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SANDIRAS’TA İÇEN ÖLMEZ’E GİDERKEN   (2)
Katran ocaklarıyla 
karşılaştığımız girişte 
Şallıoğlunun (Hüseyin Bulut)
katran ocağını bulduk bizi 
hoş karşıladı. Hal hatırdan 
sonra saçını değirmen damında 
ağartmamış, çevrenin en bilge 
kişisiyle söyleşimize başladık.

      Adım Hüseyin Bulut’tur an-
cak kimse adımı kullanmaz 

Şallıoğlu derler. 1932 doğumluyum
     Buraya neden Karaçay denilmiş? Yükseklerden akan 
bütün derelerin yönü buraya dönüktür. Hepsi birleşince 
kışın bu havza tamamen suyla kaplanır. Burası adeta 
bir sel yatağı gibidir onun için Karaçay denilmiş. Kışın 
burada kimsecikler olmaz yazın otuza yakın hane olur. 
Hane sayısı az olduğu için elektrik vermediler. Bu zaman-
da ekmek davası için ilkel bir hayat yaşamak zorundayız. 
Güneş paneli ile durumu idare etmeye çalışsak ta Tam 
randıman vermiyor. Telefonlar bulunduğumuz yerden 
çekmiyor acil durumlarda bir kilometre ötede çeken bir 
yer var oraya gideriz. 
     Kışın Çokmaşat’ta (Pınar Kulfat)oturuyorum 12 çocuk 
otuz yedi torun var. Okulu Beyobası’nda Beş yıl okudum 
43 yıllık vergi mükellefiyim Kızımın biri Beyobası’nda 
evli. 1968 de kadran ocağını açtım. Kömürleri önceden 
demirciler alıyordu, artık demirci kalmadı şimdi. İstanbul’a 
mangal kömürü olarak gönderiyorum. Kadranı da Sam-
sun Ünye İstanbul ‘da bulunan plastik fabrikaları alıyor.
     Buradaki madenleri Nihat Alkan isimli Maden 
mühendisi taşeron olarak işletiyordu. Maden kamyonları 
Karaçay’ın ortasından geçiyordu. 1964 e kadar buranın 
orman işlerini Denizli, Alanya, Antalya’dan gelen işçiler 
yapıyordu 1964 ten sonra onları buralara sokmadık 
ve yöre halkına bir ekmek kapısı açılmış oldu ve bizler 
çalışmaya başladık. 
     Tarım hayvancılık ne durumda?
     Hayvancılık yapan bir aile kaldı. Yabani hayvanlardan 
sebze ve meyvecilik yapamıyoruz. Elma fidanlarımız var 
onlara bile zarar veriyorlar.

     İçen ölmez ile ilgili neler anlatılır?
     Çok şey anlatırlar ama benim gördüğüm; yoldan 
geçen bir ailenin çocuğunun karnı ağrıyor bu sudan içiri-
yorlar, kısa süre sonra çocuktaki karın ağrısının geçtiğine 
tanık oldum.
     Biraz babamdan söz eder misin? Baban iyi 
ormancıydı, görevine bağlı, insanlarla diyoloğu iyiydi. 
Alan’a tayini çıkınca seni sırtımda ben taşıdım deyince 
ayağa kalkıp elini öptüm. 
     Veda zamanı gelmişti, Akşam olmak üzereydi, çaylar 
içildikten sonra yolcu yolunda gerek diyerek yola revan 
olduk. Çakmak ve Çayır mevkilerinden geçerek Şoför 
korkutan makasından ayrılıp,  Çövenli yoluna girdik. 
Çövenlide Tayfun Acarın evine misafir olduk. Bizimle ilg-
ilenen Şadi Sül, Öncal Sül, eski ormancı Durmuş Kanat’a 
teşekkür ederek çövenli’ den Beyobası’na hareket ettik 

Yolda Cemil Korkmaz herkes bildiği işi yapsın dedi. Li-
yakatin ne kadar önemli olduğunu böyle olursa memleket 
için her şeyin düzeleceğini belirtti.  Ayrıca hava kararma-
ya başladı ay’ın yeni hali konusunda sırtı yere dönükse 
ay rüzgârlı gökyüzüne dönük olursa yağışlı geçeceğini, 
bunun sırtı yere dönük rüzgarlı bir Ağustos ayı’nın bizi 
beklediğini söyledi. İlginç buldum, bakalım görelim di-
yerek notlarıma aldım. Bu gün çok güzel günümüz geçti 
diyerek, yararlı iş yapmış olmanın rahatlığı ile saat dokuz 
gibi evimize ulaştık.

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğu aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımı kaybettim hüküm-
süzdür.
P.S.F. CA - 160701 - 160800  2 CİLT
 “ AÇ- 896551 - 896650 2 CİLT
 “ AÇ- 486701 - 486750 1 CİLT
 “ BÜ- 436601 - 436700 2 CİLT
 “ AÇ- 40951 - 41000  1 CİLT
 “ ÇA- 185101 - 185200 2 CİLT
 “ EÇ- 262401 - 262450 1 CİLT
 “ ES- 659701 - 659750  1 CİLT
 “ GŞ- 636401 - 636500 2 CİLT
 “ HI- 336501-336550 CİLT
 “ IL- 799901 - 799950 1 CİLT
 “ TA- 200901 - 200950 1 CİLT
 “ RA- 466801 - 466900 2 CİLT
 “ VD- 162401 - 162500 2 CİLT
 “ UP- 318501 - 318650 3 CİLT
 “ AV- 531551- 531600 1 CİLT
 “ CB- 044801 - 044900 2 CİLT
FATURA. MG- 752701 - 752800 2 CİLT
 “ NI- 868801 - 868950 3 CİLT
 “ OY- 545851 - 545950 2 CİLT
 “ RE- 984951 - 98500  1 CİLT
 “ VY- 604701 - 604750 1 CİLT

REMZİ YILDIRIM
Köyceğiz VD: 9590060836
DÖĞÜŞBELEN / KÖYCEĞİZ

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğu aşağıda 
belirtilen resmi evraklarımı kaybettim hüküm-
süzdür.
TAŞIMA İRSALİYESİ : A- 1051 - 1100 SERİ 
NOLU 1 CİLT
TURGUT KORKMAZ
Köyceğiz VD: 5790010955

İÇEN ÖLMEZ 
     Yüzlerce yıl önce genç bir kız içen ölmezden su dol-
dururken yanından geçen bir atlı çok susadığını ve su 
içmek istediğini söyler. Kız hayır şu anda buradan sana su 
veremem demiş. Bakracını doldurduktan sonra bir tasın 
içine doldurduğu suya bir dal çam pürçüğü koyarak yolcuya 
uzatmış. Yolcu giderken bu durumu yorumlamaya çalışmış. 
Suyu direk içseymiş dokunabileceğini, çam pürçüğünün 
suyun sertliğini kırdığından sağlığına zarar vermediği 
düşüncesiyle geriş dönüp kız la evlenmeye karar veriyor ve 
şu duada bulunuyor.
     “Su veren darda kalmasın
      Bu sudan içen ölmesin”
O günden itibaren bu suyun adının içen ölmez olarak kaldığı 
anlatılır (Kaynak Sezai SÜL)
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Vali Orhan Tavlı’ya Vali Yardımcısı V. 
ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik, 
Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, 
Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar 
Şaşmaz, Muğla Kültür Varlıkları 
Koruma Bölge Kurulu Müdürü Sayın 
Gülnur Çekmeceli eşlik etti.
Arkeolojik zenginliği kadar doğal 
güzelliği ile ilgi çeken ve Muğla’da 
en çok ziyaret edilen ören yerlerin-
den biri olan Kedreai Antik Kenti’nin 
bulunduğu Sedir Adası, halk 
arasında Mısırlı Kraliçe Kleopatra’nın 
adıyla bilinmektedir. Sedir Adası 
Gökova Körfezinin doğusunda 
yaklaşık 800m.lik kıyı uzunluğuna 
sahip, kumsalı, çoğu ayakta kalmış 

arkeolojik kalıntılarla bütünleşmiş 
zengin doğal dokusuyla I. Derece 
Arkeolojik ve I. Derece Doğal Sit 
Alanı, aynı zamanda Özel Çevre 
Koruma Bölgesidir.
2004 yılından bu yana araştırmalar 
yürütülen antik kentte, arkeolojik 
verilere göre ilk yerleşim tarihinin 
zamanımızdan 2600 yılına kadar 
uzandığı tahmin edilmektedir. 
Surlarla çevrili kamu, sivil ve dinsel 
yapıları kapsayan Sedir Adası, 
karşında bulunan Orata ve onun 
doğu yakınındaki Küçük Adadan 
oluşmaktadır. Kentin mezarlık alanı 
ise Anakarada bulunmaktadır. 
Antik Kent’teki arkeolojik kazı 

Vali Orhan Tavlı, Sedir (Kleopatra) Adası’nda Bulunan Kedreai 
Antik Kentin’de Sürdürülen Kazı Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı Ula ilçesi Sedir Adası’nda bulunan Kedreai Antik Kentini ziyaret 
ederek Kedreai Kazıları Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Diler ve Muğla Müze Müdürü 
Gülnaz Savran’dan yürütülen kazı, restorasyon, belgeleme ve çevre düzenleme çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
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T.C. KÖYCEĞİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE 
ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Dosya
No

Taşınmazın 
mevkisi

Taşınmazın 
malikleri 

Maliklerin 
hisseleri 

Taşınmazın 
ada ve 
parsel 
numaları 

Taşınmazın 
vasfı 

Taşınmazın 
yüz ölçümü

Kamulaştırılan 
alanın yüz 
ölçümü

Kamu-
laştırma 
amacı

2022/
247

Köyceğiz
Çayhisar
Mahallesi

1- İsmail Çelik
2. Periş Dallı
3. Önder Çelik
4. Mevlüt Çelik
5. Makbule 
Korkmaz
(müteveffa)
mirasçıları :
A) Ayşe 
Sivrikaya
B) Murat
Korkmaz
6. Teslime
Belkırat
7. Hüseyin 
Çelik
8. Meryem 
Daşgın

134
ada 10
Parsel

Tarla1/8 10628.75
m2

2285,91
m2

Enerji
Nakil 
Hattı

Davacı , TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , AYŞE SİVRİKAYA, MEVLUT ÇELİK, MURAT 
KORKMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası ned-
eniyle; Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) olduğu, davalıların30 gün 
içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda 
düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptaldavası, 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 
takdirde 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 22/09/2022 tarihinde saat 
11:00 da Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, mahkemenin davetine uymayan-
lar hakkında yokluğunda yargılama ve iş yapılacağı, ilan olunur.23/08/2022

çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Muğla Valiliği Yatırım İzleme Komisyonu 
Başkanlığı desteği ile yürütülmektedir. 
Vali Orhan Tavlı, Sedir Adası’nda bulu-
nan sur çalışmaları ve Orata Adasında 
bulunan Vaftizhane Ayazma ve Tören 
Yolu Kompleksi ile Sedir Adası’nın 
Güneydoğunda bulunan gözetleme ve 
kontrol kulesinin Muğla Kültür Varlıkları 
Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere 
hazırlanan restorasyon projesini yerinde 
inceledi. Daha sonra Adada bulunan Apol-

lon Kutsal Alanı ve şehir surlarında Dr. 
Soner Özen başkanlığında Saarland-
es Üniversitesinden bir ekip tarafından 
yürütülen üç boyutlu modelleme 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Vali Orhan Tavlı, Sedir Adası’nda 

sürdürülen arkeolojik kazıların ve 
yürütülen bilimsel çalışmaların öne-
mine dikkat çekerek, Valilik desteğinin 
devam edeceğini söyledi. 
**Erol Dolu

Başkan Tekin’in Mesajı Net;
“ECZACILARIN 
MESAJI NET... 
EYLEMDE KARARLI-
YIZ VE HAZIRIZ”
Eylem hazırlığında olan 
eczacıların 32. Bölge Muğla 
Eczacı Odası ev sahipliğinde 
düzenlenen bilgilendirme 
toplantısı, miting havasında 
gerçekleştirildi.
Yönetim kurumu başkanı Ecz. 
Kadir Serkan TEKİN konuşurken 
konuşması alkışlarla sık sık 
bölündü
Kötü hava şartlarına rağmen 
Muğla Ticaret Odası salonu 
dolup taşarken, eylem süreci 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Toplantıda konuşan 32. Bölge 
Muğla Eczacı Odası Başkanı 
Kadir Serkan Tekin birlikte-
lik mesajı vererek katılımın 
yoğun olmasına dikkat çekti 
ve “Böyle bir katılımla biz bu 
görevin üstesinden geliriz.” 

ifadelerine yer verdi ve havanın 
kötü olmasına rağmen salonu 
dolduran kalabalığa teşekkür 
etti. Başkan Tekin’in konuşması 
salonda sürekli coşku yaratırken, 
“Hep birlikle, hep birlikte” sloganı 
da dikkat çekti. Tekin eylemli-
lik sürecinde kademeli olarak 
yapılmaya başlanan ve bundan 
sonraki süreçte yapılacakları 
anlattı. Başkan Tekin egerki 
Ankara’ya miting yapmaya kadar 
uzanacak ise bu eylemimiz 
burada 250 üyemiz var, ama 
ben Genel Başkanıma ve sizler 
söz veriyorum. 1000 kişiyle 
katılım sağlayacağız bunun 
için elimizden geleni yapacağız 
dedi. Muğla olarak her zaman 
birliğimizin ve üyelerimizin 
yanındayız dedi
250’DEN FAZLA ÜYE KATILDI
Toplantıya Türk Eczacıları Birliği 
Merkez Heyeti Başkanı Ecz. 
Arman ÜNEY, Türk Eczacıları 
Birliği Yüksek Haysiyet Divanı 
Ecz. Burak SÖĞÜTLÜ, Aydın 
Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa 
KARAARSLAN, Aydın Eczacı 
Odası Saymanı Ecz. Ahmet 
Tolga YILMAZ ve Muğla Eczacı 
Odası üyelerinden 250’den fazla 
kişi katıldı.
Aydın Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Sefa Karaarslan da bir 
konuşma yaparak katılım 
yoğunluğu için üyelere teşekkür 
etti.
Toplantıda söz alan Türk 
Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 
Başkanı Ecz. Arman Üney ilk 
andan bugüne Eylemlilik sürecini 
anlattı.Üyelerimizin katılımdaki 
yoğunluk için teşekkür ederek 
“Burada şunu görüyorum ki 
MUĞLA eyleme hazır ! dedi 
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KULA PERİ BACALARI/KULADOKYA
 Değerli okurlar, bilinen neden-
lerden dolayı epey zamandır bir 
yerlere gidip de ilginç yazılar için 
araştırma yapamıyorduk. Sonunda 
bir aylık Pazar parasına kıyarak 
2 Eylül günü sabahın beşinde 

aracımıza binerek Kula diye 
yola çıktık. Karabörtlen yoluyla 
Gölcük ve Muğla/Denizli yönünden 
Denizli’ye doğru direksiyon kırdık. 
Bazı yerler yapılmış olsa da bu yol 
hala laka/luka… Ağır kamyonlar 
asfaltı sıcaklarla birlikte hamur 
gibi yoğurmuş ve kat kat etmişler. 
Bundan dolayı da buralarda hız 
yapamıyor, lakalardan kurtulmaya 
çalışıyorsunuz. Neyse sonunda 
Denizli’ye girdik ve daha şehir 

içindeyken Aydın/İzmir şeridine 
girerek çevre yolunda ilerle-
meye başladık. Önce Buldan 
sınırlarında ilerledik, sonra Sarıgöl 
karşımıza çıktı onu da geçerek 
Alaşehir sınırlarında ilerlemeye 
başladık. Sağımız, solumuz her 
yer üzüm bağlarıyla doluydu. Bu 
üzüm asmalarının üstleri boy-
dan boya bembeyaz naylonlarla 
örtülmüştü. Baktık ki naylonla 
örtülü bu asmalardaki üzümler 
henüz toplanmamıştı. Güneşten 
mi koruyorlardı yoksa kuştan/
kurttan mı bilmiyoruz. Sonunda 
tam Salihli’ye girerken Kula/Uşak 
yolu sağa doğru saptı ve 41 km. 
levhasını gördük. Artık yollar 
Denizli’den sonra oldukça güzeldi 
ve 100-120 km. hız yapabiliyor-
duk. Kula’da gezip görmemiz 

gereken birkaç yer vardı. Kula’ya 
vardığımızda yol kıyısında durarak 
Peri Bacalarını sorduk. Hemen 
şehir çıkışında, solda olduğunu 
söylediler. Ben bu Peri Bacalarını 
bundan 50 yıl kadar önce 

Anadolu’da ön kayıtla Üniversite 
koştururken otobüs ile geçtiğim bir 
ara uzaktan görmüştüm. O gün 
bu gündür içimde bir ukde idi. So-
nunda kavuştuk. Peri bacaları, bir 
vadinin iki yakasındaki yamaçlarda 
sıralanıyordu. V e bu kanyonun 
dibinden de bir asfalt yol geçiyor-
du, çünkü ileride köyler vardı. Biz, 
hanımla dura dinlene kanyonun 
sonuna kadar gidip uygun yerlerde 
durarak yeterince fotoğraf alıp 

döndük. Yol kıyısında bir çeşme 
ve gölge yapacak kadar dut/
akasya türünden birkaç ağaççık 
vardı. Burada da Peri bacalarının 
oluşumunu ve özelliklerini anlatan 
levhalar sıralanmıştı. En özgün/
resmi bilgiler bu levhalarda tek tek 
açıklanmıştı. İşte o açıklamalar:
 KULA PERİBACALARI:
“Kula Peribacaları Orman ve Su 
İşleri Bakanlığınca 2012 tari-
hinde ‘TABİAT ANITI’ olarak tescil 
edilmiştir. Tabiat Anıtı, 2013 tari-
hinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
ve tek, Avrupa’nın 58.si, Dünyanın 
ise 100. Jeoparkı olma unvanını 
kazanan ‘Kula Jeoparkı’ nın içer-
isinde kalmaktadır. Tabiat Anıtı’nın 
temel kaynak değeri alanın doğal 
yapısını oluşturan Peri Bacalarıdır. 
Peribacaları, aşınmaya karşı 

farklı direnç gösteren, özel-
likle yatay katmanlı kayaların 
bulunduğu alanlarda, düzensiz 
ve şiddetli sağanaklar sonucu 
akışa geçen yüzeysel sular ile 
kuvvetle rüzgârların gevşek yapılı 
bu kayaları kırıklar ve fay hatları 
boyunca aşındırmaları sonucu 
oluşan jeomorfolojik şekillerdir. 
Bu işlev sırasında açığa çıkan 
kaya kırıntıları ve kumlar rüzgârla 
birlikte savrularak aşınmayı 
hızlandırır. Peribacalarının oluşup 
gelişmesinde, yörenin 
özel jeolojik yapısı ve 
yörede egemen iklim 
koşullarına bağlı olarak 
fiziksel ve kimyasal 
çözülme ile aşındırma 
süreçlerinin ortak etkisi 
bulunmaktadır. 
 Tabiat Anıtı’nın bir 
diğer kaynak değeri 
arkeolojik kalıntılardır. 
Sahanın ana karayolu 
girişindeki tepenin üzer-
inde bulunan TABALA 
KALESİ(KALE TEPE) 
eski ismi ile LYDİA 
BÖLGESİ içerisinde 
kalır. Alan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
tarafından Arkeolojik sit 
alanı ilan edilmiştir. Kale 
doğal bir koni şeklinde yüksek 
tepe üzerinde görüş hâkimiyeti son 
derece uygun sarp bir yamaç üz-
erinde kurulmuştur. Sur duvarları, 
üstü düz tepenin sarp yamaçlarına 
doğru itilerek inşa edilmiştir. Kale 
duvarlarının inşa malzemesi olarak 
yerel kaynak olan bazalt taşları ile 
tuğla ve kireç harcı kullanılmıştır.” 
KULA PERİBACALARI TABİAT 
ANITI:
“Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 
21.12.2012 tarih ve 1956 sayılı 
olurları ile Tabiat Anıtı olarak ilan 
edilen 152 ha büyüklüğündeki 
Kula Peribacaları Tabiat Anıtı: 
Manisa İli, Kula İlçesi sınırları 
içerisinde bulunmaktadır. Alan, 
Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı 
olan ve 5 Eylül 2013 tarihinde 
Kalite Sertifikası alarak UNESCO 
Jeoparklar ağı üyesi olan Kula-
Salihli UNEZCO global jeoparkı 
içerisinde bulunmaktadır. Tabiat 
Anıtının kaynak değerlerini doğal 
Peribacası oluşumları ve arkeolojik 
kalıntıları oluşturmaktadır.” 
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 
DOĞA KORUMA VE MİLLİ 
PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KULA PERİBACALARI TABİAT 
ANITI: “Tarihi geçmişi ve ilk 
yerleşimin ne zaman olduğu 
bilinmeyen Manisa’nın ilçelerinden 
biri olan Kula’nın yaklaşık 3500 
yıl önce LUVİLER tarafından 
kurulduğu tahmin edilmektedir. 
Sonrasında yöre Lidyalılar, Doğu 
Roma İmparatorluğu, Bizanslılar, 
Germiyan Oğulları ve Osmanlılar’ 
a ev sahipliği yapmıştır. Özellikle 
Germiyanoğulları’na başkentlik 

yaptığı dönemlerde Kula nüfusu 
hızla artmış ve yöre birçok açıdan 
gelişme göstermiştir. Osmanlı 
döneminde şehir oldukça önemli 
bir Türk şehri durumuna gelmiştir. 

Kula civarındaki volkanik böl-
geye antik dönemde ‘KATAKE 
KAUMEME’ adı verilmekteydi. 
“Yanık, yanmış” anlamına gelen 
bu ifade ünlü coğrafyacı Amasya’ 
lı STRABON (İ.Ö.54-İ.S.24), 
VİTRUVİUS(İ.Ö. 1. Yy.), Byzan-
tion’ lu STEPHANOS (6-7.yy.) 
ve EUSTHATİOS(12.yy.)antik 
yazarların eserlerinde görülme-
ktedir. Günümüzde Kula’da 18. 
Ve 19. Yy. lara ait 3000’den fazla 
tarihi ev, çok sayıda camii, çukur 
çeşme, kilise, çarşı, hamamlar ve 
birçok tarihi yapı bulunmaktadır. 
Ayrıca günümüzde unutulmaya 
yüz tutmuş birçok el sanatı Kula 
İlçesi’nde yaşatılmaktadır. Kent 
dar sokakları ve bitişik evleri 
ile insanı tarihte bir yolculuğa 
sürüklerken, yöreye uygun 
özgün mutfağı ayrı bir zenginlik 
olarak Kula’yı ziyaret edenlere 
ayrı gastronomiye ilişkin ayrı 

bir deneyim sunar. Halıcılık ve 
dokumacılık Kula’ da Selçuklular’ 
dan bu yana süregelen ekono-
mik faaliyetlerdendir. Kula’ da 
17. Yy. ın sonlarında başlayan 

halıcılık günümüze kadar gelmiştir. 
Halıların halı tezgâhlarında kök 
boya ve boyanmış yün iplikten 
dokunan Kula halıları sadece 
Kula’da değil, tüm ülke çapında 
rağbet görmektedir. Bunun 
yanında dokumacılık faaliyetleri 
sadece halı ile sınırlı kalmamış, 
iplik ve battaniye fabrikalarının da 
kurulmasıyla daha da gelişmiştir. 
Kula’da dokumacılığın yanında 
dericilik de gelişmiş iş kolları 
arasında sayılabilmektedir. Derici-
lik (Dabbaklık) Kula’ da beş bin yıl 
öncesine dayanmaktadır. 1940’ lı 
yallara kadar Paşa Camii mevki-
inde faaliyet gösteren işyerleri 
daha sonra şimdiki TABAKHANE 
ALANI’ na taşınmıştır. İlçede 
çoğunlukla koyun derileri 
işlenmektedir. Deri sanayisine 
bağlı olarak deri konfeksiyon atöly-
eleri de kurulmuştur.” 
Devamı haftaya
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Davacı , TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , AYHAN YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte 
olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik 
Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) olduğu, davalının30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal 
davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalının kamulaştırma işleminin iptali 
için idari yargıda iptaldavası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmakistemesi halinde husumeti 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, davalının yukarıda yazılı şeklinde 
idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu bel-
geleri vermesi, aksi takdirde 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 davalı adına açtırılacak Ziraat Bankası 
Köyceğiz Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tari-
hinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, duruşmanın 22/09/2022 tarihinde 
saat 10:50 de Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, mahkemenin davetine uyma-
yanlar hakkında yokluğunda yargılama ve iş yapılacağı, ilan olunur. 23/08/2022

T.C. KÖYCEĞİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE 
ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Dosya
No

Taşınmazın 
mevkisi

Taşınmazın 
malikleri 

Taşınmazın 
ada ve 
parsel 
numaları 

Taşınmazın 
vasfı 

Taşınmazın 
yüzölçümü

Kamulaştırılan 
alanın yüz 
ölçümü

Kamu-
laştırma 
amacı

2022/
245

Köyceğiz
Çayhisar
Mahallesi

AYHAN 
YILMAZ

134
ada 5 
Parsel

TarlaTam 3283,01
m2

536,58
m2

Enerji
Nakil 
Hattı
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T.C. KÖYCEĞİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE 
ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Dosya
No

Taşınmazın 
mevkisi

Taşınmazın 
malikleri 

Taşınmazın 
ada ve 
parsel 
numaları 

Taşınmazın 
vasfı 

Taşınmazın 
yüzölçümü

Kamulaştırılan 
alanın yüz 
ölçümü

Kamu-
laştırma 
amacı

2022/
243

Köyceğiz
Çayhisar
Mahallesi

1- Mustafa
Şarlak
(müteveffa)
Mirasçılar
Adile Mutlu
Cemile Çetin,
Engin Kaçgın,
Erdem Kaçgın
Fatma Çetin,
Hatice 
Karabulut,
Mahmut Şarlak,
Mehmet Kaçgın,
Mustafa Belgrat,
Nazmiye Çetin,
Ramazan 
Belgrat, 
Refik Belgrat, 
Salih Şarlak, 
Sedat Kaçgın, 
Vedat Kaçgın, 
Zeliha Üstündağ

134
ada 8 
Parsel

TarlaTam 3378,69
m2

1595.04
m2

Enerji
Nakil 
Hattı

Davacı , TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ADİFE MUTLU, CEMİLE ÇETİN, ENGİN KAÇGIN, ER-
DEM KAÇGIN, FATMA ÇETİN, HATİCE KARABULUT, MAHMUT ŞARLAK, MEHMET KAÇGIN, MUSTAFA BEL-
GRAT, NAZMİYE ÇETİN, RAMAZAN BELGRAT, REFİK BELGRAT, SALİH ŞARLAK, SEDAT KAÇGIN, VEDAT 
KAÇGIN, ZELİHA ÜSTÜNDAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) 
davası nedeniyle; Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) olduğu, davalının30 
gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda 
düzeltim davası açabileceği, davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptaldavası, maddi hata-
lara karşı adli yargıda düzeltim davası açmakistemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) 
Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, davalının yukarıda yazılı şeklinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürüt-
menin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde 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 22/09/2022 tarihinde saat 10:55 de Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkem-
esi duruşma salonunda yapılacağı, mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve iş 
yapılacağı, ilan olunur. 23/08/2022

Malik-
lerin
Hisse-
leri

Malik-
lerin
Hisse-
leri

 OKULLARDA 
UYUM HAFTASI 
ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. 
sınıf öğrencilerinin okula uyum 
süreçlerini kolaylaştırmak, onları 
bu süreçte sosyal ve duygusal 
olarak desteklemek ve bu sürece 
veli, öğretmen ve yöneticileri de 
dahil etmek amacıyla okula uyum 
haftasına yönelik çalışmalar, 
Muğla genelindeki temel eğitime 
bağlı okullarda gerçekleştirilmeye 
başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-
2023 eğitim ve öğretim yılının 

başlaması dolayısıyla bu yıl 
okul öncesi, ilkokul ve ortaokula 
başlayacak öğrencilere uygu-
lanmak üzere yeni bir rehber-
lik çalışması ve uyum eğitimi 
programı hazırlandı. Okul öncesi 
eğitim ile ilkokul birinci sınıflara 
başlayacak öğrenciler için 5 
Eylül’de uygulanacak program, 9 
Eylül’de sona erecek. Ortaokul ve 
imam hatip ortaokullarının beşinci 
sınıf öğrencilerine yönelik uygu-
lanacak program ise 12 Eylül’de 
başlayıp 16 Eylül’e kadar sürecek.
24 bin öğrenci ve velisi için 
uyum haftası başladı
İl genelinde 283 resmi ilkokulda 
ve 28 özel ilkokulda 1. sınıfa 
başlayacak olan toplam 12 bin 
51 öğrenci, 44 resmi anaokulu 
ile 43 özel anaokulunda ise 3 bin 
336 öğrenci, bünyesinde anasınıfı 
bulunan 373 okulda 7253 öğrenci, 
15 uygulama anasınıfında 1270 
öğrenci uyum haftası eğitimine 
başladı. Muğla genelinde toplam 
23 bin 910 öğrenci, okullarında 
uyum haftası çalışmalarına 
katılıyor.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Emre ÇAY, uyum haftası 
çalışmalarının yapıldığı okulları 
ziyaret ederek velilerle bir araya 
geldi. Dumlupınar İlkokulunu 
ziyaret eden İl Müdürümüz ÇAY, 
uyum programı kapsamında 
sınıflarda öğrencilerin sıralarında 

ilk gün heyecanını yaşayan 
velilerle rehberlik çalışmalarına 
katılarak onlarla sohbet etti.
Çocuk, aile ve öğretmen iş 
birliğinin güçlendirilmesi hede-
fleniyor
Millî Eğitim Bakanlığının hayata 
geçireceği bu yeni uygulamada, 
5 Eylül’de tüm okul öncesi ve 
ilkokul birinci sınıf öğretmenleri 
tarafından ailelere yönelik yüz 
yüze bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştiriliyor. Düzenlenecek 
etkinliklerin uygulama çizelges-
ine göre, birinci gün sadece 
ailelere yönelik ‘Çocuğum Okulda’ 
sunumu yapıldı. Bu sunumda 
okul yönetimi, sınıf öğretmenleri 
ve rehber öğretmenler de katıldı. 
İkinci günde öğrenciler ile birlikte 

ailelere, okul yönetimi ve sınıf 
öğretmenlerinin de katılımıyla, 
okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. 
Üçüncü, dördüncü ve beşinci 
günlerde ise çocuklar, sınıf 
öğretmenleri ile birlikte uyum 
haftası etkinliklerine katılacak.
Uyum programı velilerimizi de 
kapsıyor 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre 
ÇAY, bu sene uyum haftası 
programının velileri de merkeze 
alacak şekilde planlandığını ve ok-
ullarda uyum haftası programının 
bu doğrultuda yürütüldüğünü 
belirterek “Velilerimizin de katıldığı 
uyum programlarında okul 
ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, 
etkinlikler ve kazanımlar hakkında 
bilgiler paylaşılıyor. Veliler, 
çocuklarıyla birlikte gruplar halinde 
farklı zaman dilimlerinde okula 
gelerek sınıflar, rehberlik servisi, 
kütüphane, okul bahçesi, giriş-
çıkış ve sınıf kuralları gibi okulun 
iç ve dış mekanları hakkında 
öğretmenlerden bilgiler alacak. İlk 
gün velilerimize yönelik başlayan 
uyum programı, ikinci gününde 
veli ve öğrencilerimize yönelik 
gerçekleştirilecek. Okullarıyla 
yeni tanışacak olan öğrencilerimiz 
ise uyum eğitimi etkinliklerine 
tüm sınıf arkadaşlarıyla katılarak 
birbirleriyle kaynaşma fırsatı bula-
caklar.” dedi.  *Erol Dolu

5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihlerinde okula uyum haftasına yönelik 
çalışmalar, tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla genelindeki temel 
eğitime bağlı okullarda gerçekleştirilmeye başladı. 
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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


