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BAŞKAN CEYLAN VE AK PARTİ YÖNETİMİNDEN 
ANKARA ÇIKARTMASI

AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, Kadın Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.  Ziyarette Muğla’ya yapılacak yatırımlar hakkında bir takım 
görüşmeler gerçekleşti.
İç İşleri Bakanı Süleyman Soyluya gerçekleştirilen ziyaret hakkında bir açıklama yapan AK Parti 
Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir şunları kaydetti;   9’da

Köyceğiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneti-
mi, 2022 yılı olağan kongresinde üyelerin 

Muhasebe Sorununa Çözüm bulması talebini 
yerine getiriyor.

    Köyceğiz Esnaf Odası yönetimi göreve geldikleri 
yıldan bu yana oda da yapmış olduğu yenilik ve 
hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kongrede 

verdiği sözü tutan Başkan Orhan Durmaz; “Şeffaf bir 
yönetim ve hizmet anlayışı ile göreve geldiğimizden 

bu yana esnaflarımız için onlarında fikirleri 
doğrultusunda hizmetlerimizi yapıyoruz. Basit vergi 

mükellefi üyelerimizin talebi olan defterlerin tutulması 
konusu odamız bünyesinde muhasebe birimi 

kurulmuştur. Hizmet bedeli olarak aylık 75.00 TL. 
ücret alınacaktır. (Çoklu işlemler hariç) Ayrıca başka 

isimler adı altında ek ücret alınmayacaktır” dedi.

KÖYCEĞİZ ESNAF ODASINDAN 
ÜYELERİNE YENİ HİZMET

DİKKAT! TARAFINIZA CEZA 
YAZILMIŞ OLABİLİR
 Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube Müdürlüğümüzce trafik güvenliğinin 
tesisine yönelik, İlimiz merkezine girişlerdeki tüm 
noktalarda, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, 
Abdi İpekçi Caddesi, İsmet Çatak Caddesi vb. tüm 
ana arterler üzerinde bulunan kent güvenlik sistemleri 
üzerinden yapılan denetimlerde (Emniyet Kemeri, 
Kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi, cep telefonu, kask ve 
ters yön ihlallerinden) 835 Araç tescil plakasına ger-
ekli cezai işlemler uygulanmış ve tebligat mazbataları 
adreslere gönderilmiştir.

 Uygulamalardaki 
amacımız kesinlikle ceza 
yazmak olmayıp, trafikte can 
ve mal güvenliğinin tesisine 
yönelik Trafik Başkanlığımız 
tarafından belirlenen kırmızı 
çizgilerimize (Yayanın geçiş 
üstünlüğü, Alkol, Hız, Emni-
yet Kemeri ve Cep Telefonu)  
ilimizde uyulmasının sağlanması ve ihlaller netices-
inde meydana gelen kazaların önüne geçilmesidir. 
Kontrollerimiz aralıksız devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KÖYCEĞİZ ve ORTACA 
Kaymakamlarından, Kaunos Antik 

Kenti’nde İncelemelerde Bulundu 2’de

18 Mart 
Şehitler 
Günü 
İlçemizde 
Köyceğiz 
Kaymakamı 
Mustafa 
Maslak 

başkanlığında yapılan programla kutlanacaktır. 
Bugün Saat: 10.00’da hükümet konağı tören 
alanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile 
başlayacak olan tören, şehitlik ziyaretleri, mev-
lüdi şerif programı, resim segisi ve saat: 11.00’de 
Halk Eğitim Merkezinde Anadolu Lisesi’nin 
hazırladığı programla devam edecektir.
18 Mart etkinlikleri ile ilgili haber ve görseller 
gelecek sayımızda yayınlanacaktır.

ÇANAKKALE 
GEÇİLMEZ

M. AKİF ERSOY TÖRENLE ANILDI
İstiklal Marı’nın yazarı M. Akif Ersoy 
ölümünün 101. yıl dönümünde Köyceğiz 
fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı bir 
programla anıldı. 8 ve 9’da

Muğlalı kadınlar, tarihin yeniden 
yazıldığı topraklarda

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’lı 
290 kadına Milli Mücadele’de büyük önem 
taşıyan Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği 

toprakları görme fırsatı sağladı. 10’da
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KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ ORMAN ŞEHİTLERİ BA-
HAR KUPASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞLARI
Türkiye Kano Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Dur-
gunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım 
Seçme Yarışları 30-31 Mart – 01 Nisan 2022 tarihlerinde Köyceğiz’de yapılacak.

Dalaman Narkotikten 
Uyuşturucu operasyonu
Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan kapsamlı 
araştırma neticesinde; Köyceğiz,Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 
uyuşturucu maddesi ticareti yaptığı öğrenilen 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre ; Köyceğiz, Ortaca ve  Dalama  ilçesinde 
uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşılan k.ç,’ye  ait  piyasa 
değeri yüklü miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca yine 
şahsa ait satışa hazır vaziyette metamfetamin ve esrar maddesi ele 
geçirildi.
Emniyet birimlerinin yürüttüğü operasyonda  kaçmaya çalışan k.ç. 
Ortaca ilçesinde kovalamaca sonucunda yakalandı.
Yakalanan şahsın şahsın üzerinden yüklü miktarda uyusturucu 
satışından elde edildiği değerlendirilen paraya da el konuldu. 
Uyuşturucu maddesi alan 4 kişiye de işlem yapıldı.
Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan k.ç. adliyeye sevk edilerek 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak işlemleri yapıldığı öğrenildi.
Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ; “Uyuşturucu ile 
mücadelesine tüm hızıyla devam edecektir.” Dedi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda 
çeyrek finalde 
Hentbolda Türkiye Kupası müsabakaları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla gerçekleştirilirken, müsabakalar 
sonunda B grubunda Köyceğiz Belediye Spor çeyrek finale çıktı.Köyceğiz Belediye Spor- İzmir Büyükşehir 
Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maç 26-27 İzmir Büyükşehir Spor’un galibiyeti ile sonuçlandı. Pazar günü 
Ümraniye Belediye Spor-Köyceğiz Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maç 24-31 Köyceğiz Belediye Spor’un 
galibiyeti ile sonuçlandı. Muğla’yı Erkekler Hentbol Süper Lig’de başarıyla temsil eden Köyceğiz Belediye Spor 
Türkiye Kupası 1. Tur 
maçlarını geçerek ilk 
sekize girmeye hak 
kazandı. Köyceğiz 
Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan; 
“Köyceğiz Belediye 
Spor idarecilerini, 
Antrenör Mehmet 
Deniz ve sporcularını 
tebrik eder, Türkiye 
Kupası maçlarında 
başarılar dilerim” 
dedi.   *Adnan Tüfekçi

Kaymakamlar, Kaunos Antik Kenti’nde İncelemelerde Bulundu
Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, beraberinde 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile be-
raber Kaunos Antik Kenti’ni ziyaret ederek 
yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Kaunos Kazı Başkanlığı yetkilileri, Kaunos 
Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmaları, 

kent tarihi, restorasyon ve çevre düzenlem-
esi hakkında bilgi verdi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde 
yer alan Kaunos Antik Kenti’nde bulunan 
kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazi-
lika, hamam, agora ve Demeter Kutsal 

Tapınağı’nı her yıl binlerce yerli ve yabancı 
misafirin ziyaret ettiğini söyleyen Kay-
makam Meral Uçar, Antik Kentin bölge 
ekonomisine de büyük katkı sağladığını 
ifade etti.

MUÇEP KÖYCEĞİZ MECLİSİ
KÖYCEĞİZ – DALYAN LAGÜN HAVZASI

SU ÇALIŞTAYI
Köyceğiz Muçep Meclisi İklim Değişikliği, Kuraklık, Madenler Ve Su 
Konusunda Duyarlılık Geliştiriyor.
Dünya’da yaşanan ikilim değişikliğine bağlı ortaya çıkan kuraklık, insan 
eliyle doğal alanların azalması ve suyun önemine dikkat çekmeyi hede-
fliyoruz.
Su stresi yaşayan ve yarı kurak bölge olarak tanımlanmış olan ül-
kemizde, suyun metalaştırılmasını, kirletilmesini ve su kaynaklarının 
maden şirketlerinin kar hırsı uğruna denetimsiz ve kontrolsüz çalışmaları 
sonucu yok edilmesini bölge halkıyla tartışmak, bu hoyratça yok edilişi 
nasıl durduracağımızı görüşmek üzere çalıştay’da bir araya gelmeyi 
amaçlıyoruz.
Tüm bunların yanı sıra BM tarafından temel bir insan hakkı olarak kabul 
edilen suyun metalaştırılması karşısında bir duruş sergilemeyi hedefli-
yoruz.
Çalıştay her ne kadar Köyceğiz – Dalyan Lagün Havzası temelinde 
yapılıyor olsa da aslında hedeflenen dünyada ve ülkemizde yaşanan 
doğa tahribatlarına, iklim değişikliğinin nedenlerine, kuraklığa ve suyun 
önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.
Düzenleyeceğimiz çalıştay’da konusunda yetkin durumda olan 
arkadaşlarımız katılımcılarla birlikte ‘Su ve İnsan’, ‘Küresel Isınma, 
Kuraklık, Göçler ve Açlık’ ve ‘Köyceğiz’den; suya ve su havzalarına 
müdahaleyi tartışmak’ konularında bilgilendirme yapacak ve Atölye 
Çalışmaları ile konuya zenginlik katacaklardır.
Yer : Mesire Alanı – Köyceğiz/Muğla
Tarih : 19 Mart 2022 Cumartesi  Saat : 11.00 – 16.00
Bilgi İçin : Ahmet Çelik    - +90 532 316 3544
    Murat Candan - +90 532 471 8271
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Köyceğiz 
Müftülüğü 
tarafından 8 
Mart Dünya 
Kadınlar 
Günü ve-
silesiyle 
“Değişen 
Dünyada 
Kadın Olmak” 
konulu bay-
anlara özel 
konferans 
düzenlendi.10 
Mart 2022 
Perşembe 
günü saat 
14 de Halk 
Eğitim Merkezi Konferans 
Salonunda düzenlenen 
konferansı Muğla İl Müftü 
Yardımcısı Sema Özbakış 
verdi.
Konferansın açılış konuşmasını 
yapan İlçe Müftüsü Ahmet 
Karagöz; ”Din alanının bir kaosa 
dönüşmemesi için ve Milletimi-
zin bekası için son derece 
Stratejik ve önemli bir kurum 
olan, ümmetin medarı iftiharı 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
kuruluşunun 98.yıl dönümünü 
geride bıraktığımız ve iki gün önce 
de kutlanmaya başlanan 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 
Köyceğiz İlçe Müftülüğümüz ve Di-
yanet Vakfı Köyceğiz Şubemizce, 
vicdanları harekete geçiren 
bir duyarlılığa ve bu alanda 
yaşanan sorunların ve sıkıntıların 
çözümüne vesile olması; 
savaşın, şiddetin, yoksulluk ve 
yoksunluğun mağdur ettiği nice 
kadına umut olması temennisi-
yle bu programımızı düzenlemiş 
bulunmaktayız” dedi.
Konferansı veren Muğla İl Müftü 
Yardımcısı Sema Özbakış; ”Siz 
değerli bütün bayanlarımızın 8 

Mart Dünya Kadınlar Gününü kut-
luyorum. Şunu hepimiz biliyoruz ki 
İslâm’da erkekle kadın bir bütünün 
parçalarıdır.  Biri diğeri için 
vazgeçilmez hayat arkadaşıdır. 
Hz. Peygamber’e ilk inanan, başka 
bir deyimle ilk müslüman olan Hz. 
Hatice’dir.
-Allah Rasûlü’nün kızı Hz. Fatıma 
duygulu bir şâirdir.
-Kuranı kerimden sonra İslamın 
ikinci sahih kaynağı olan hadisler 
bizlere:
 Ümmü Habibe binti Ebu Süfyan, 
Esmâ binti Ebu Bekr,
Zeyneb binti Cahş,
Meymûne binti Hâris,(r.a) gibi 
sahabi annelerimizden gelmiştir.
-Hz Aişe annemiz günümüzün 
tabiriyle iyi bir hukukçudur.(fıkıh 
alimi),hadis alimidir.
- İslâm tarihinde çeşitli alanlarda 
büyük hizmet ve yararlılıklar 
göstermiş müslüman kadınların 
sayısı az değildir. 
Tefsîr, Hadîş Fıkıh, Tasavvuf, Şiir, 
Hüsnühat, güzel sanatlar, çeşitli 
hayır işleri vb gibi.
Örnekleri çoğaltmak mümkündür.
İslam dini kadına hak ettiği 
değeri teslim etmiş, ona yönelik 
ayrımcılık ve haksız uygulamaları 
yasaklamıştır. Rahmet yüklü 

mesajlarıyla kadına yönelik şiddeti 
reva gören hür türlü düşünceyi, 
inanışı, gelenek ve töreyi 
reddetmiştir.
Bugün ne yazık ki yeryüzünün 
birçok bölgesinde telafisi mümkün 
olmayan yıkımlar yaşanmakta, 
haksız yere birçok insan öldürül-
mekte; şehirler, medeniyetler, 
kültürler, insani değerler savaşlarla 
yok edilmektedir. Hiçbir ayırım 
gözetmeksizin bütün insanlığı 
tehdit eder hale gelen şiddet 
sarmalının ve insanoğlunun 
anlamsız ihtirasları sonucu 
yaşanan zulmün bedelini ise en 
ağır biçimde kadınlar ve çocuklar 
ödemektedir.
Bu sebeple yüreklerde mer-
hametin, yeryüzünde adal-
etin, hakkın, hakikatin hâkim 
kılınması için çalışmak ve insan 
onurunu zedeleyen her türlü 
oluşum, yaklaşım ve anlayışla 
mücadele etmek her birimizin 
ortak sorumluluğudur.”diyerek 
konuşmalarını tamamladılar.
Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçının 
eşi hanım efendinin de iştirak 
ettiği yoğun katılımlı programdan 
sonra misafirlere Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınlarından kitaplar 
hediye edild.. *Esra Tüfekçi

DEĞİŞEN DÜNYADA KADIN OLMAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerini 13 
ilçede 569 mahallede sürdürüyor. Sağlık ekipleri, hasta-

lara kendi konfor alanları olan evlerinde bakım hizmetler-
ini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler 208 bin 752 tıbbi 

müdahale gerçekleştirirken, 59 bin 17 genel bakım hizmeti 
gerçekleştirdi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetleri ile desteğe ihtiyaç 
duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Bel-
ediyesi 13 ilçede 569 mahallede evde bakım ve tıbbi bakım hizmetler-
ini aralıksız sürdürüyor. 
Evde Bakım Hizmetlerinden Kimler Faydalanıyor
Evde bakım hizmetlerinden cerrahi operasyonlardan sonra bakıma 
ihtiyaç duyan hastalar, ortopedi ve travmatoloji hastaları, tansiyon 

hastaları, diyabet hastaları, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli 
bireyler. ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon 
gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişiler faydalanıyor.
Evde Bakım Hizmetlerinin Avantajları Neler
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evde hasta bakım 
hizmetleri kapsamında kişiye özel bir bakım programı uygulanıyor. 
Böylelikle kişinin günlük yaşam alışkanlıkları ve ihtiyaçları dikkate 
alınıyor. Hastalar, kendi konfor alanları olan evlerinde bakım hizmeti 
alıyor. Böylelikle vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmek için zaman 
ve enerji kaybı yaşamıyor. 
Sağlık Ekibi 84 Personelle Hizmet Veriyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetleri ekipleri bu güne kadar 
17 bin 308 hastaya 208 bin 752 tıbbi müdahale gerçekleştirdi. Ekipler 
ayrıca 3 bin 207 kişiye 59 bin 17 defa genel bakım hizmeti verdi. 
Büyükşehir Belediyesi tıbbi müdahale ve evde bakım hizmetlerini 2 
doktor, 1 diyetisyen, 1 piskolog, 26 hemşire, 6 sağlık memuru, 5 Att, 4 
parametik, 9 büro personeli, 17 berber ve şoför, 1 kuaför, 12 ambu-
lans şoförü, 1 hizmet elemanı olmak üzere toplam 84 personel ile 
hizmetini sürdürüyor. Tıbbi bakım ve evde bakım hizmetlerini kesin-
tisiz sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu çalışması Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu Projesi 
kapsamında İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından ‘pilot büyükşehir belediyesi’ seçilmişti.

Hastalara, Kendi Konfor 
Alanları Olan Evlerinde, 

Bakım Hizmeti
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

BEYOBASINDA 
ÇİÇEKÇİLİK
     Çiçekçilikte 
tohumlar ithal mi 
geliyor?
     Tabi ki ithal 
geliyor ama yerli 
tohumlarımız da 
var. Ağırlıklı 
olarak F 1 
Hollanda’dan 
geliyor. Fide ve tohum firmaları 
çelikleyip köklendirip bize 
satıyorlar. Çelikler Euro bazında 
olduğu için maliyeti çok yük-
sek. Bize para kazandıran yerli 
tohumlarımız.
     Aşılama Yapıyor musunuz?
     Evet;  yapıyoruz yapma-
sak para kazanamayız. Gelen 
Çelikleri çoğaltıyoruz. Aşılama 
yapıyoruz Büyük emek isteyen bir 
iş. Her güzelliğin bir bedeli olduğu 

gibi…
     Endemik bitkilerin, şifalı bit-
kilerin ve meyve yetiştiriciliği hu-
susunda çalışmalarınız nelerdir?

Limonisel aşılarımız var. 
Söğüt yapraklı Begonvillerin 
köklendirilerek çoğaltıyoruz. 
Bu çevre şartlarına uygun 
olarak her türlü meyve fideler-
ini yetiştiriyoruz. Erguvan, 
Kapari, kekik, Adaçayı, Dağ 
çayı (Çalba), Datça hurması, 
Sığırkuyruğu, Çan çiçeği, 

yüksük otu, Peygamber çiçeği, 
Karaan çiçeği, Mimoza endemik 
çiçeklerimizdendir. Şifalı bitkil-
erden Arapsaçı, Şevketi bostan, 
Radika, Cibez, Zakkum, vb.
     Çiçekler ne anlatır? Kendiler-
ine has bir dili var mıdır?
     İnsanlar gibi çiçeklerinde 
kendine özgü bir karakteri ve 
dili vardır. Çiçeklerin anlamı ve 
verdiği mesajlar türlerine göre 
farklılık gösterir. Bazılarının 

anlamları ve hikâyeleri ef-
saneler ile ilişkilendirilirken, bazı 
çiçek isimleri ve anlamları halk 
arasında anonim özdeyişlerle 
günümüze kadar gelmiş ve 
sohbet dilini süsler, iltifatın ana 
maddesi olarak kabul edilmiştir.
     Hepimiz farkında olmadan 
çiçeklerin dilini konuşuruz. 
Kırmızı güller ‘’Seni seviyo-
rum’’ der, Gelincikler hatırlama, 
Nergisler İyimserliği, Zambaklar 
baş sağlığı, papatya çocukluğu 
saflığı temizliği Yonca Şans 
çiçeği. Kutlama, Gönül alma, 
barışma, önemli günlerin olmazsa 
olmazlarıdır çiçekler.
     Ertuğrul Baylan; Elinize, 
emeğinize ve yüreğinize sağlık. 
Girişimciliği önemsediğiniz 
için, üretime önem verdiğiniz 
için, güzel sanatların icrasını 
gerçekleştirdiğiniz için, parkta 
bahçede evlerimizin içinde 
ve dışında oluşturduğunuz, 

gözümüze ve gönlümüze hitap 
eden görselliklerden dolayı, 
Kooperatifçiliği benimsediğinizden 
dolayı. Umut veren mücadele ve 
anlayışınızdan dolayı teşekkür 
ederim.
     Oğuz Gümüş; Ben Teşekkür 
ederim. İlgi gösterip sesimizi 
duyurduğunuz için.

Sakın! koparma çiçeği dalında 
kalsın.
Bakmasını bil de, gözün gönlün 
açılsın
Çiçekleri görüp, umutların 
yeşeriyorsa,
O zaman güzellikleri sevmeye 
aşiyansın.

Antalya’da yapılan Okul 
Sporları Floor Curling iller arası 
grup şampiyonu oldu..
Antalya’da yapılan Okul 
Sporları Floor Curling iller arası 
grup şampiyonasında Türkiye 
Şampiyonası heyecanı yaşandı.

Antalya’da yapılan grup 
müsabakalarına, Köyceğiz Muğla 
ilini temsilen çeşitli kategorilerde 
7 takımla katıldı. Grup maçlarında 
Köyceğiz Fen Lisesi Mix takımı 
1., Köyceğiz Fen Lisesi kız takımı 
2. Köyceğiz Toparlar Ortaokulu 
kız takımı 2. olarak Eskişehir’de 
yapılacak finallere katılma hakkını 
elde etti. Antalya’da gerçekleşen 
Floor Curling turnuvasında 
Köyceğiz’den Ahmet Murat Yenici 
ve Ahmet Mağat hakem olarak 
görev aldılar. Şampiyonada 
dereceye giren takımlara ödül-
leri törenle verildi. Floor Curl-
ing İl Temsilcisi Ahmet Ömek, 
Köyceğizli takımların başında 
maçlara çıkan Osman Erman 
ve Aziz Yıldız’a, araç desteği 
sağlayan Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan’a ve emeği 
geçenlere teşekkür etti.

**Osman Acar

Antalya’da yapılan Okul Sporları Floor 
Curling iller arası grup şampiyonu oldu..
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Muğla’da kadınlar üreterek güçleniyor

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin öncü olduğu ve süs bitkisi, lavanta, kıl 
keçisi gibi birçok alanda birleşerek kooperatif kuran kadınlar desteklenerek 

ekonomik hayata dahil olmaları sağlanıyor.
Muğla’da Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncü olduğu ve 
süs bitkisi, lavanta, kıl keçisi gibi 
birçok alanda birleşerek kooper-
atif kuran kadınlar desteklenerek 
ekonomik hayata dahil olmaları 
sağlanıyor. 
Ekonomik gelirlerde tarımın 
büyük önem taşıdığı Muğla’da, 
kadınlar tarım ve hayvancılıkta 
söz sahibi olmaya başladı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 
desteklemeleriyle alım garan-
tili süs bitkisi, lavanta, kıl keçisi 
gibi alanlarda kooperatif kuran 
kadınlar şimdi hem Muğla’ya 
hem de aile ekonomilerine büyük 
destek sağlıyorlar. 
Kadınlar, 3 serayı 30 seraya 
çıkardı
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
alım garantisi verdiği tamamını 
kadınların oluşturduğu Köyceğiz 
Beyobası Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi, 3 sera ile başladığı süs 
bitkisi üretiminde sera sayısını 
30’a çıkardı. Her geçen gün 
üretim ve satış miktarını arttıran 
Köyceğiz Beyobası Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, bugüne 
kadar 22 Milyon 55 bin 221 çiçek 
üretimi yaptı. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ise kooperatiften 
bugüne kadar 11 Milyon 326 bin 
267 çiçek alımını gerçekleştirdi. 
220 üyesi bulunan ve sezonda 
70 kadına iş imkanı sağlayan 
Köyceğiz Beyobası Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifinin üyesi 
52 yaşındaki Duray Karagünnü, 
hiçbir kazançlarının olmadığını 
söyledi. Domates ektiklerini ancak 
kazanamadıklarını dile getiren 
Karagünnü, “Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün sayesinde burada bir süs 

bitkisi serasının kurulacağını 
öğrendim. İlk sene 3 üreticiyle 
başladık. Şimdi 25 üretici olduk. 
Sonrasında çalıştık çabaladık. 
Daha önce yevmiyeye gidiyor-
dum. Sabah 5’te gidiyor akşam 
7’de geliyordum. Ama bu çiçek 
işinden sonra yevmiyeyi bıraktım 
kendim yevmiyeci çalıştırmaya 
başladım. Evimi yeniledim, araba 
aldım bu proje sayesinde paraya 
kavuştuk. Şimdi gübre, torf 
fiyatları uçtu. Şimdi para kazanma 
işimiz zorlandı. Büyükşehir 
Başkanımıza sayesinde kazandık. 
O kırsalı kalkındırıcım dedi ve 
bunu yaptı.” ifadelerini kullandı. 
266 kadına 798 kıl keçisi hibe 
verildi

Kadınlara yönelik yapılan bir 
diğer yatırım olan Kıl Keçisi hibe 
desteğinde bugüne kadar 266 
kadına 798 kıl keçisi dağıtan 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
üniversite mezunu gençlere de 
ekonomik destek olanağı sağladı. 
Üniversite mezunu olan ve iş 
bulamayan 33 yaşındaki Cansu 
Biçer, 2020 yılında 3 keçiyle 
başladığı üretim çalışmasında 
bugün keçi sayısını 20’ye çıkardı. 
Büyükşehir Belediyesinin projesi 
ile aile ekonomisne büyük bir 

katkı sağladığını belirten Biçer, 
“İlk başlarda kendim de acaba 
bunu yapabilir miyim diye çekin-
dim fakat bu süreçte büyükşehir 
belediyemizin veterinerleri bize 
çok yardımcı oldu. Artık bu 
benim için bir iş haline geldi. 
Süt ve peynir üreterek eve de 
katkıda bulunuyorum. Bu işi 
yaptıktan sonra şu anda dışarıda 
yapabileceğim herhangi bir iş bu 
yaptığım işin yerine beni tatmin 
etmez. Doğanın ve üretimin 
içine girince bunların kıymetini 
bir kez daha anladım ve kendimi 
buldum. Doğayla iç içe olmak, 
üretmek ve ürettiğinizin karşılığını 
almak çok güzel bir duygu. 
Sadece bu alanda değil, imkânı 

olan herkesi üretime 
yönelmesini tavsiye 
ederim. Bir karış da 
olsa toprağımıza sahip 
çıkalım.” diye konuştu.
Koku Vadisi projesi-
yle 102 bin 500 
lavanta fidesi destek 
verildi
Yine kadınlara yönelik 
Koku Vadisi projesini 
hayata geçiren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 

bugüne kadar 102 bin 500 lavanta 
fidesi desteği sağladı. 
Lavanta, kekik, adaçayı, nane, 
biberiye, mercanköşk, limon 
otu gibi bitkilerin üretildiği Koku 
Vadisi projesi ile 32 kadının ortak 
olduğu Menteşe Merkez Tarımsal 
Kooperatif üyesi kadınlara 
destek veren Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, oluşturduğu Pazar 
ile kadın üreticilerin gelir düzey-
lerini arttırıyor. Kooperatif 
üyesi bir kız çocuğu annesi 
Ebru Güler, 2 dönüm arazi içine 

oluşturdukları koku vadisini, 
büyükşehir belediyesi sayesinde 
eski 5 binden değil artı 5 binden 
başladıklarını söyledi. Eşiyle 
birlikte projeyi düşündüklerini 
ama ekonomik anlamda kendiler-
ine güvenemediklerini söyleyen 
Güler şunları söyledi; “3 yıl 
önce eşimle acaba yapsak mı? 
Yapmasak mı? Diye düşünürken 
Büyükşehir Belediyesinin destek 
verdiğini öğrendik ve başvurduk. 
Daha sonra Menteşe Merkez 
Tarımsal Kooperatif üyesi olduk 
ve bize yaklaşık 1600 lavanta 
desteğinde bulundular. Projeye 

dahil olmasaydık normalde 5 bin 
TL sadece lavanta fide parası 
ödeyerek işe başlayacaktır. 
Büyükşehir Belediyesi sayesinde 
artı 5 bin TL ile başladık. İlk yıl 3 
kilo aldığımız lavanta yağını bu 
yıl 6 kiloya çıkardık ve her yıl bu 
rakam artıyor. Evime yılda  7-8 
bin TL civarında gelir getirmeye 
başladım. Buna vesile olan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürüne çok teşekkür ed-
erim. Kadına verdiği bu önemden 
ve değerden dolayı mutluyum” 
dedi.  **Adnan Tüfekçi 
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EDREMİT’TE TAHTAKUŞLAR ETNOĞRAFYA 
GALERİSİ ve Ali Ekber ÇİÇEK’ İN KABRİ

Edremit Körfezi’ inde, doğuda Hacıaslanlar ve Çamcı köylerinden en 
batıda Assos yakınlarında Yeşilyurt Köyü’ne kadar yirmi beş kadar 
köy serpilmiştir Kazdağı’nın yamaçlarına..Bunlardan sahilde olan-
lar, yamaçlardakine göre daha çabuk büyümüşler ve çoğu belde 
haline gelmişlerdir. Behramkale, Küçükkuyu, Altınoluk, Akçay, Güre 
ve Zeytinli gibi… Yörenin ova kesimi yerleşim alanlarıyla dolmuştur. 
Kaz Dağı’nın eteklerinden yukarılara doğru yamaçlar zeytinliklerle 

kaplanmış durumdadır. Birkaç 
yüz metre yükseklikten sonra 
da Kaz Dağı’nın o yeşil ve 
gür ormanlarıyla doludur ki 
buralara girmek Milli Parklar 
Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 
Kaz Dağı’nın zirvelerindeki 
güzellikleri görmek için dört 
ayrı yoldan kontrollü geçiş 
sağlanmaktadır. Konumuz, 
Tahtakuşlar Köyü ve Etnografya 
Müzesi idi. 
Beldelerle birlikte 25-30 ka-
dar köyden dokuz tanesi 
Alevi yurttaşlarımızın ikamet 
ettikleri köylermiş. Bunları 
Etnografya Galerisini gezerk-
en konuştuğumuz müzenin 

oluşmasını sağlayanlardan sayın Selim KUDAR’ dan öğreniyoruz. 
Alibey KUDAR’ ın “TAHTAKUŞLARDA HALK KÜLTÜRÜ” adlı eser-
inde “ Tahtakuşlar Köyü, Türkmen kültürünün odak noktası sayılabilir” 
denilmektedir. Ayrıca bu dokuz köyün tek tek adları sayılarak” bunları 
Bursa Bölge Valisi, Ahmet Vefik Paşa’ nın  X1X. Yüzyılın ikinci yarısında 
çıkardığı iskân emrine uyularak kurulmuştur” denilmektedir. Müze(galeri) 
hakkında bilgi alırken Sayın Selim KUDAR, müzenin kuruluş kararının 
1945 yılında KUDAR AİLESİ tarafından alındığını söyleyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yerleşik düzene geçişin 80. yılında kültür erozyonunu 
dikkate alan aile böyle bir kararı alınca ailede herkes araştırmacı oldu. 
1980’li yıllara gelindiğinde sandıklar ve depolar etnograftık eserlerle 
doldu. Özel müze kurmanın yasal yolları incelendi ve işyeri olarak 
açılması uygun görüldü. Aile imecesiyle bir bina yapıldı ve bu bina 10 
Haziran 1991 yılında Balıkesir Valisi Sayın Kemal ESENSOY tarafından 
hizmete açıldı. Bu olay, Türkiye’de ilk defa konar-göçerlerin A’dan Z’ye 
kültür varlığını tanıtmanın başlangıcı oluyordu. Kudar ailesi, 9 Tem-
muz 1992’de Selim TURAN Sanat Galerisi’ni, 9Eylül 1994’te kitaplığı 

kurdu. Galeride 
415 sanatçıya ev 
sahipliği yapıldı. 
Yardımseverlerin 
bağışlarıyla 
kitaplık on bin 
kitaba sahip oldu. 
Bu arada bir de 
deniz ürünleri 
koleksiyonuna 
başlandı. Bu ürün-
ler arasında dün-
yada yakalanmış 
en büyük deri sırtlı 

kaplumbağa da bulunmaktadır. Bu kaplumbağa 2 metre boyunda ve 
360 kg. ağırlığındadır.1994 yılından itibaren galerimize ödüller verilmeye 
başlanmıştır. Bu ödüllerin başlıcaları şunlardır: 10 000 dolarlık UN-
ESCO destekleme ödülü. Balıkesir’ liler Birliği Derneği, Rotary Kulübü 
Edremit Şubesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB)  Ege Ordu 
Komutanları Personel Eşleri,Truva Folklor Araştırma Derneği’nin Pertev 
Naili BORATAV adına  halkbilim ödülü,İzmir Göztepe Rotary Kulübü 
Meslek Hizmetleri Ödülü, Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Ödülü..
Müzenin kuruluş amacı üç temel esasa dayanmaktadır: Birincisi, 
atalarımızın erimekte olan milli kültürlerini toplayıp koruma altına 
almak. İkincisi, Milli kültürümüzü çağımıza uyarlamak, Üçüncüsü kültür 
varlıklarımızı gelecek nesillere aktarmak…
Galerinin oluşturulmasında bir araştırma enstitüsü görevi üstlenilmiştir. 

Bugüne kadar değişik üniversitelerden 73 öğrenci kültürümüzle ilgili tezler-
ine devam etmektedirler. Tezini teslim edenlerden bir nüsha da galerimize 
alıkonulmaktadır Galerimizle ilgili iki kütük defteri tutulmaktadır: Birinci 
defter Etnograftık eserler defteri olup bu defterde 149 kalemde 636 adet 
eser kayıtlıdır. Toplam değeri 75 milyar tl kadardır. İkinci defter, demirbaş 
eşya defteridir. Bunda ise 536 kalemde 180 eser kayıtlıdır ve 18 milyar 

değerindedir. Ayrıca 450 metrekarelik galeri binasının değeri ise;185 milyar liradır.”
Sayın Selim KUDAR ile yaptığımız kısa söyleşide anladığım kadarıyla bu kadar başarıdan sonra hala yılların 
verdiği dışlanmışlık, ayrı-gayrı tutulmanın verdiği eziklik içinde oldukları izlenimini edindim. Alevi göçerlerin 
TÜRKMEN, diğer göçerlerin YÖRÜK adını aldığını da yeni öğrendim(cehaletim bağışlanırsa…) Sayın KUDAR’ 
ın  “ arada bir soğan zarı kadar fark var” demesinden bu ezikliği taşıdığını anladım. Oysa hepimiz Allah’ın ku-
luyuz, hepimiz insanız, nedir bu ayrılık/gayrılık anlamam bir türlü. Hümanistim, tüm insanların da kardeşçe bir 
düzen içinde yaşamasından yanayım. Din ve in-
anç konusunu deşmek de yazmak da tartışmak 
da benim konum ve haddim değil… 
Galeride halkın günlük yaşamda kullandığı tüm 
araç-gereçler; giysiler, şekiller, şemalar, takılar, 
süsler, kap- kacak, evde, bahçede, tarlada, 
dağda, bağda kullanılan, her türlü kullanım aracı 
bulunuyor. Ayrıca çeşitli bitkilerden,  yapılan 
takılar, içilecek, ilaç olarak kullanılacak otlar, 
çiçekler bulunuyor. Resimler, fotoğraflar, halılar, 
kilimler, ipler, çeşitli dokumalar tamamlıyor 
galeriyi. Kaplumbağa, yılan, sansar, tilki, 
kuş-kurt gibi değişik canlıların kurutulup doldurulmuş biçimleri de bulunuyor. Kütüphanesi bir ayrı zenginlik, 
baktık bitecek gibi değil bir-iki hediyelik alarak çıktık. Hemen arka taraftaki tepelerin eteğine denize karşı 
yerleştirilmiş kabristanı da bir görelim dedik ve gidip gördük ve fotoğrafladık aynen galeriyi fotoğrafladığımız 
gibi. Kabristanın hemen tüm mezarları, çok düzenli ve temiz olarak mermerlerden, üzerleri çeşitli çiçek desen-
leriyle işlenerek hazırlanmış. Buraya gelişimizin bir başka nedeni de “ HAYDAR HAYDAR “ türküsünün ünlü 
halk ozanı Ali Ekber ÇİÇEK’ in mezarını görmek 
içindi. 28 Nisan’da toprağa verildiği için henüz 
mermerleri yapılmamıştı. Mezarının üzerine konu-
lan kolonya şişesinden kolonya dökündük. Bir de 
yine mezarının üzerindeki boş testiye su doldurup 
bıraktık. Sonradan öğrendik ki meğer su, boydan 
boya mezarın üzerindeki toprağa dökülür ve testi 
boş bırakılırmış. Bizi bağışlasınlar, bilmeden oldu. 
Amacımız yalnızca ustanın ruhunu şad etmekti.
Öyle görünüyor ki büyük usta, Kaz Dağı’nın 
yemyeşil yamaçlarından Edremit Körfezi’nin mavi 
sularına bakan bu yamaçta huzurlu bir uykuya 
dalmıştı. Ben öyle gördüm. Bilemem… Akçay’dan 
sevgiler/saygılar, MUTLULUKLAR…
NOT: Biz bu ziyareti ve yazıyı 2006 yılında 
yapmıştık. Sayısal değerler o günün sayısal 
değerleriydi. Ondan sonraki gelişmeler bu yazıda yer almıyor. Ayrıca Ali Ekber ÇİÇEK’in mezarı o zaman 
yeniydi ve üzeri her yerde olduğu gibi çalılar ve taşlarla bastırılmıştı. Bir yıl sonra tekrar gittiğimizde O zaman 
Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa SARIGÜL tarafından yaptırılmıştı ve bembeyaz mermerlerle çok enfes bir 
mezar yaptırılmıştı. 
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1577405

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

3. İHALE KONUSU İŞİN  :
A) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : 1 Adet A tipi mesire gelir getirici tesislerin   
             işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunun 
                  25 ve ek-8 inci maddesi uyarınca 
                                                                kiraya verilmesi.

B) Tahmin Edilen İlk Yıl İşletme Hakkı Kira Bedeli : 105.000,00- TL
C) Geçici teminat miktarı    : 31.500 TL (Tahmin edilen bedelin %30’u)
4.İHALENİN:
 A) Yapılacağı Yer      : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
                                              Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi Bulvarı 
                                                           No:63 48800- Köyceğiz/ MUĞLA                  
B) Tarih ve saat      :  29/03/2022 Salı günü Saat: 10:00

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK 
KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri 
kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde 
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ile 
faks numarası ve/veya e-mail adreslerini bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 
bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 30 gün önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş ver-
gi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (Kamu kurumları 
hariç) 
5.1.6. İhale tarihinden en fazla 30 gün önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş 
sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan 
belge (kamu kurumları hariç),

İşletme Müdürlüğümüz Ağla Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 137-138 no’lu 
bölmeler içerisinde kalan Gökçeova A Tipi Mesire Yeri şletme hakkının 20 yıllığına kiraya 
verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Mesire Yerleri Yönetmeliği’nin 10-c mad-
desi uyarınca kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN :
A) Adresi       :  Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi Bulvarı 
          No:63 48800- Köyceğiz/ MUĞLA                  
B) Telefon ve Faks Numarası   :0 252 262 46 71 / 0 252 626 26 33
C) Elektronik Posta Adresi    : cengizcihan@ogm.gov.tr

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Niteliği İli İlçesi Mahalle Yüz
ölçümü

Muhdesatı İşletme 
Hakkı Kira 
Süresi

Mevkii 

Orman 
(Devletin 
hüküm ve 
tasarrufu 
altındaki 
yer)

Muğla Köyceğiz Yayla Gökçeova 
Göleti

17,92 
Hektar

Tesissiz 20 
(Yirmi) 
Yıl

5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki Saymanlık ya da Muhasebe Müdür-
lüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar
5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanının) satış bede-
linin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “ İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya 
sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 
sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 
tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkül-
erini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye 
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir 
belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tas-
dikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 
5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, 5.1.12 ve 5.1.14 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek 
zorundadır.
6) İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI) :
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki Muhasebe Biriminde 
görülebilir ve 250,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. 
İstekliler, ihale dokümanın satış bedelini, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nün 
veznesine ya da Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesi TR98 0001 0002 0628 122465 5001 
İBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.
7) TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa 
(Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi 
unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler 29/03/2022 Salı günü Saat: 09:59’a kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında, İdarenin adresindeki İhale Birimine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üz-
erine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade 
edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdir de dış zarfın 
üzerini İdarenin adresi (Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Birimine- Ulu-
cami Mahallesi Atatürk Caddesi Bulvarı No:63 48800- Köyceğiz/ MUĞLA) ile hangi işe 
ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması 
şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden 
arttırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk 
yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en 
yükseğidir.
7.5. İdarenin İhale Birimi’ne verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

İlçemiz Zeytinalanı ilk/Ortaokul’nda 
Pi günü etkinliği ve Pi günü kermesi 
gerçekleştirildi. Zeytinalanı ilk/
Ortaokulu Matematik öğretmeni 
Meryem Dündar koordinesinde 
okul bahçesinde tüm öğretmen, veli 
ve öğrencilerin işbirliğiyle Pi günü 
etkinliği ve Pi günü kermesi yapıldı. 
Etkinlikte okul öğrencileri ve diğer ok-
ullardan bazı öğrenciler görev aldılar. 
Etkinlikte öğrencilere ve velilere yöne-
lik hullo hop çevirme, çember çevre 
çap adımlamaları, resfebe gibi farklı 
etkinlikler yapıldı.  
Pi sayısını en fazla ezberleme yarışmasında Yunus 
Emre Ortaokulu öğrencilerinden Ceylin Uysal (214 
rakam) 1., Zeytinalanı İlk/Ortaokulu  öğrencisi Yeliz 
Okur(162) 2., Ülfet Mutlu (154 rakam) 3. olarak ödül-
lerini aldı. Pİ tasarım yarışmasında öğrencilerden  
Pınar Aşkın 1., Bahar M. Yığınak 2., Isa Kesgin 3. 
olarak ödüllerini aldılar. Katılım gösteren tüm veli ve 
öğrencilere Pi günü katılım belgesi verildi. Etkinliklerin 

ardından Pi günü kermesinde pilav üstü piliç, pide, pi 
pastası gibi pi temalı ürünler satışa sunuldu. 
Zeytinalanı İlk/Ortaokul yönetimi tarafından etkinliğe 
katkıda bulunan öğretmenlere, velilere, öğrencilere 
ve emeği geçenlere ve etkinliğe katılan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ’a,  Şube Müdürü Hatice 
Karaca’ya,  okul müdürlerine,  misafir öğrencilere ve 
katılan tüm misafirlere teşekkür edildi. 
*Osman Acar

ZEYTİNALANI İLK/ORTAOKULU’NDA Pİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ VE KERMESİ YAPILDI
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Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy 
tarafından yazılan ve 12 Mart 
1921’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen 
İstiklal Marşımızın kabulünün 
101’inci yılı ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Programı 
Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Salonunda düzenlenen törenle 
kutlandı.
 Köyceğiz Fen Lisesi’nin 
hazırladığı programa; Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, Garnizon Komutanı, 
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ, İlçe Emniyet 
Müdürü Cihan Dalkılıç, İlçe 
Jandarma Komutanı Mustafa Ten, 
kurum amirleri, öğretmenler, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve öğrenciler katıldı.

Köyceğiz ilçesinde 12 
Mart İstiklal Marşı’nın 
kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma 
programı düzenlendi. 
İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 101. yıl 
dönümü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma 
etkinliği programı 
Köyceğiz Fen Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni 
Fatma Giray, Sevgi 
Korkmaz ve Müzik 
Öğretmeni Özgür 
Kırlı tarafından Halk 
Eğitim Merkezi Kon-
ferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan törende, 
günün anlam ve öne-

mini belirten konuşmayı Köyceğiz 
Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Aydın 

Dirim yaptı. Değerli protokol 
üyeleri; Söylemek isteyip de 
söyleyemediğimiz, nasıl ifade 
edeceğimizi bilmediğimiz nice du-
ygular barındırır beynimiz. Sonra 

biri çıkar milletin duygu yükünü 
sırtlanır, duygularının tercümanı, 
milletinin sesi olur ki Mehmet Akif 
Ersoy da tartışmasız onlardan 
biridir. Bir aksiyon adamı, bu 
milletin duygularının tercümanı, 
haykıran gür sesidir Akif, Şairdir, 
yazardır, imamdır, alimdir, 
hocadır, gazetecidir ve üst sevi-
yede bir entelektüeldir. Sadece 
dünün değil bugünün, istiklalin ve 
istikbalin şairidir.
Doğumunun üzerinden 147 
yıl geçmiş olmasına rağmen 
hala fikirleriyle,  eserleriyle, 
özdeyişleriyle, marşlarıyla 
aramızda olan, bizlere ders 
ve mesajlar veren önemli bir 
şahsiyettir. “Geçmişimizi bilmesek 
boşadır gelecek diye inlemek” 
der Akif gençlere kılavuzluk 
eder ve istiklalden istikbale 
yol açar. Neden milletin se-
sidir, sözcüsüdür Akif? Çünkü 
yüzyıllardır özgür havayı tenef-
füs etmiş olan bu millet 1919’da 
üzüntü içinde İstanbul’un işgalini 
izler. Çanakkale’de, büyük 
kahramanlıklar gösteren Meh-
metçik sizlhsız, aç ve bitkindir. 
Hiçbir vatansever, bu işgale 
katlanamaz. Atatürk’ün 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a 
ayak basmasıyla, 
Anadolu’da “Milli Mü-
cadele Bayrağı” açılmış 
olur. Bu bayrağın altına ilk 
koşanlardan biri de M. Akif 
Ersoy’dur. Acılı günlerde, 
Milli Mücadele ile ilgili 
yazılar yazar. Camilerde, 
Seyr aleyhine konuşmalar 
yapar, halkı milli mücadele 
bayrağı altına çağırır. Zira 
tarih boyunca bağımsız 
yaşamış olan Türk mil-

leti boyunduruk altına giremez. 
Çünkü istiklali olmayanın istikbali 
olmaz.
 23 Nisan 1920’de TBMM 
açılır. Akif, 1920’de Anakara Ko-
catepe Camii’nde halkı milli mü-
cadeleye çağırır. Batı Anadolu’yu 
dolaşarak kurtuluş için camilerde 
konuşmalar yapar; “Bu vatan da 
giderse gidilecek yer kalmaz” der. 
Bu sadece kişisel bir görüş değil 

milletin sesidir. Bu arada Milli 
Mücadeleyi engellemek istey-
enler Konya’da isyan başlatır. 
Ankara Hükümeti Akif’i, Konya’ya 
gönderir. Etkili konuşmalarıyla 
isyan kolayca bastırılır. Milli 
Mücadele ile ilgili çalışmalarından 
dolayı milletvekili olması istenir. 
İl il dolaşmayı sürdürür. Mille-
tin sesi Akif, dolaştığı her yere 
ümit taşır, inanç taşır. Kurtuluş 

Köyceğiz’de İstiklal Marşı Törenle Kutlandı
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savaşının en heyecanlı günlerinde, 
toplumu bir araya getirmek ve 
ortak milli duyguları canlandırmak 
amacıyla bir milli marş yarışması 
düzenlenir. Yarışmaya 500 lira 
ödül konulur, para ödülü olduğu 
için önce katılmak istemeyen Akif, 
Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarı 
üzerine “Kahraman Ordumuza” 
ithaf ettiği şiiriyle yarışmaya girer. 
Milli mücadeleyi anlamlı kılan ne 
kadar değer kavram varsa İstiklal 
Marşı’nın içinde yer almaktadır. 
İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tari-
hinde milli marş olarak kabul edilir. 
Mehmet Akif Ersoy istiklal Marşı’nın 
Türk Milletine ait olduğunu be-
lirterek onu Safahat’ına almaz. 
Hayatı zorluk ve yokluklar içersinde 
geçmesine rağmen dik ve onurlu 
duruşunu hiç bozmaz. Ödül olarak 
500 lirayı da “Dar’ül Mesai Vakfı’na 
“bağışlar. Mehmet Akif Ersoy, 
sadece İstiklal Marşı’mızın yazarı 
değil, aynı zamanda Türk Milleti 
için “vatan, m,illet, bayrak, özgür-
lük ve bağımsızlık” kavramlarının 

İstiklal Marşı Törenle Kutlandı

karşılığıdır. O, sadece bir şair değil, Kurtuluş Savaşını on kıtaya, kırk bir 
dizeye sığdırarak Milli  Mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren 
milletin sesine ses, duygularına tercümandır. Şairler milletin ortak se-
sidir, kelimelere hükmeder, kelimeleri şekillendirir ve kelimelerle yakarlar 
meşalelerini. Sen, milletinin sesi olduğun mısralarınla ilelebet yaktın o 
meşaleyi. Ey Akif, şu gök kubbede İstiklal Marşı’mız okundukça ismin 
baki kalacak, milletinin gür sesi olarak ilelebet yaşayacak ve rahmetle 
anılacaksın Ruhun şad olsun.. Program oratoryo, Çanakkale Şehitlerine 
şiiri, Müzik Öğretmeni Özgür Kırlı’nın Zeybek oyunu ile devam etti. 
Programda İlçemiz okullarında 12 Mart ile ilgili il çapında yapılan çeşitli 
yarışmalarda derece alan öğrencilerimize ödülleri verildi. Kaymakam 
Maslak tören sonunda tüm öğretmen ve öğrencileri kutladı. 
*Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Güney Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Fen Lisesi 
öğrencilerini ziyaret etti. Okula gelen özel misafirleriyle ilgilenen Fen 
Liseliler hazırladıkları Fizik, Kimya ve Müzik alanlarındaki etkinlikleri 
birlikte yapıp farklı bir deneyim yaşadılar. Öğrenciler okuldan mutlu 

bir şekilde ayrılıp arkadaşlarına teşekkür ettiler.

FEN LİSE’LİLER ÖZEL ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI

BAŞKAN CEYLAN VE AK PARTİ 
YÖNETİMİNDEN ANKARA ÇIKARTMASI

AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gök-
can, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ak Parti İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan, Kadın Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.  Ziyarette Muğla’ya yapılacak 
yatırımlar hakkında bir takım görüşmeler gerçekleşti.
İç İşleri Bakanı Süleyman Soyluya gerçekleştirilen ziyaret hakkında 
bir açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir 
şunları kaydetti;
“AK Parti Muğla Milletvekilleri olarak, Köyceğiz Belediye Başkanımız 
Kamil Ceylan ve İlçe başkanımızla birlikte, İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek yapılacak yatırımlar ile 
ilgili görüştük. Sayın Bakanımıza Muğlamıza destekleri için teşekkür 
ediyoruz.”

2022 fitre miktarı 
belli oldu
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı 
Ramazan ayının başlangıcından 2023 
yılı Ramazan ayının başlangıcına 
kadar olan süre için fitre miktarını 40 
TL olarak belirledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu, 2022 yılı fitre miktarını 
açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. 
Abdurrahman Haçkalı başkanlığında 
yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan 
ayının başlangıcından 2023 yılı 
Ramazan ayının başlangıcına kadar 
olan süre için fitre miktarını 40 TL 
olarak belirledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanlığınca karar sonrasında 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:
“Din İşleri Yüksek Kurulumuz-
ca 2022 yılı Ramazan ayının 
başlangıcından 2023 yılı Ramazan 
ayının başlangıcına kadar olan süre 
için fitre miktarı, İslam dininin temel 
kaynaklarında zikredilen deliller ve 
günümüz şartlarında bir kişinin günlük 
gıda ihtiyacının ortalaması esas 
alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte her bir mükellef (fitre 
veren kişi) bir günlük kendi gıda 
harcamasına denk düşecek meblağı 
ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak 
da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak 
verilebileceği gibi gıda vb. mad-
delerden ayni olarak da verilebilir. 
Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye 
miktarıdır.”
**Erol Dolu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’lı 290 kadına 
Milli Mücadele’de büyük önem taşıyan Çanakkale 
Savaşı’nın gerçekleştiği toprakları görme fırsatı 
sağladı. Çanakkale’de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, An-
zak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi önemli bölgeleri 
gezen Muğlalı kadınlar savaş zamanında yaşanan 
olayları da rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar 

yaşadılar.
Çanakkale 
ruhunu canlı 
tutmak için 
harekete 
geçen Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
özellikle 
kırsalda 
yaşayan 
kadınlara 
şanlı tari-

hin yazıldığı toprakları yakından görmesine imkânı 
sağlıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 
etkinlikleri kapsamında kırsalda yaşayan Muğla’nın 
13 ilçesinden 290 kadın vatandaşı Çanakkale’ye 
götürdü. 

Savaşın acılarını hissetiler 
1. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri ile 
Osmanlı Ordusu arasında yaşanan ve 
dünyanın en büyük savaşlarından biri olan 
Çanakkale Savaşı’nda, yüz binlerce şehidin 
anısına yapılan anıtlar ve şehitlikleri gezen 
Muğlalı kadınlar, hem tarihin muhteşem zaferl-
erinden birinin yaşandığı toprakları gördü hem 
de savaşın acılarını hissetti. Çanakkale’de 
Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafar-
talar, Arıburnu gibi alanları gezen Muğla’lılar 
savaş zamanında yaşanan olayları da rehber-
lerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar. 
Atalarının ve dedelerinin şehit olduğu 
toprakları herkesin görmesi gerektiğini söyley-
en Muğlalılar çok duygulandıklarını ve dua ettiklerini, 
sanki o günleri bizzat yaşadıklarını belirttiler.
Başkan Gürün, “Çanakkale Ruhunu Herkesin 
Hissetmesini İstiyoruz”
Kadınları Çanakkale’ye uğurlayan Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kurutuluş 
Savaşının kazanılması ve ülkenin kurtuluşu için 
büyük önem taşıyan Çanakkale’de yaşanan, savaşın 
hislerini herkesin yaşaması için kadınları bu bölgeye 
gönderdiklerini söyledi. Gürün, “Muğla’lı kadınlarımızı 
geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi 13 ilçeden ve çeşitli 

mahallelerden olmak üzere Çanakkale’ye gönderi-
yoruz. 107 yıl önce Çanakkale’de kazanılan savaşlar 
bütün ülkenin kurtuluş savaşının başlangıcı olan 
Çanakkale zaferidir. O zaferin bedelini verdiğimiz 
şehitlerle ve gazilerimizle nasıl bir mücadele 
edildiğini hissetmek ve hissettirmek istedik. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılından bu yana 
Çanakkale’ye, Anıtkabir’e ve özel olarak 1974 yılında 
Kıbrıs Gazisi olan ve bir daha Kıbrıs’a gidememiş 
olan gazilerimizi Kıbrıs’a gönderdik. Çanakkale 
ve Anıtkabir gezilerimizi bundan sonra da devam 
edeceğiz” dedi. 

Muğlalı kadınlar, tarihin yeniden 
yazıldığı topraklarda
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CHP’li Erbay: Balıkçılık Bakanlığı kuracak, 
balıkçılarımızı dünya ile rekabet edebilir du-
ruma getireceğiz
Cumhuriyet Halk Partisi Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha 
Programı Başkanı CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, balıkçı esnafının 
sorunlarının tespit edilerek bir rapor halinde CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na sunulacak çalışma için ziyaretlerine devam ediyor.
Artvin Hopa’dan başlayan ancak Sinop’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle ara 
verilen ve Hatay’da son bulacak olan ziyaretler kapsamında CHP’li Karadeniz, 
Muğla’nın Milas ilçesinde balıkçı esnafıyla buluştu. Milas Güllük ve Boğaziçi 
mahallelerinde CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Suat Özcan, CHP 
Milas ilçe örgütü ve balıkçı kooperatif başkanları ile balıkçı esnafının katıldığı 
toplantılarda, balıkçı esnafının sorunları ve talepleri dinlendi, çözüm noktasında 
atılacak adımlar değerlendirildi. Belediye başkanları ile bir araya gelinen 
toplantıda bölge balıkçılığının geleceği istişare edildi. 
Balıkçı esnafı ile yapılan toplantı sonrasında, değerlendirmelerde bulu-
nan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, üç tarafının denizlerle çevrili 
olmasına rağmen Türkiye’nin balıkçılık ve su ürünleri açısından potansiyelini 
yansıtamadığını ve yeteri seviyede olmadığını söyledi.
“Balıkçılık ve su ürünleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da büyük 
önem taşımaktadır.” diyen Erbay, şunları kaydetti;
Balıkçılık ve su ürünleri politikası oluşturulmalı
Ülkemizin toplam kıyı şeridi uzunluğu 8 bin 333 km’dir. Üç tarafımızı çevreleyen 
farklı sıcaklık ve tuzluluk özelliklerine sahip denizler, balıkçılık ve su ürün-
leri alanında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hem avcılık açısından 
hem de denizlerde yetiştiricilik yapılması açısından çok önemli avantajlara 
sahibiz. Ancak bu güne kadar kapsamlı bir balıkçılık ve su ürünleri politikası 
oluşturulmadığı için bu avantajdan yararlanamıyoruz. 
Dünya ile rekabet edecek düzeye gelmeliyiz
Balıkçılık ve su ürünleri üreticiliğinin önemi tüm dünya tarafından 
kavranmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2018 yılı 
raporunda son yıllarda en fazla gelişim gösteren sektörün su ürünleri sek-
törü olduğunu açıklamıştır. Yine milyarlarca insana sağlıklı ve besleyici gıda 
sağlaması nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 2022 yılını Uluslararası 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etmiştir. 
Türkiye’de su ürünleri sektörü olması gereken seviyede değil 
TÜİK’in açıkladığı 2020 verilerine göre, Su Ürünleri Üretimi 2019 yılına göre 
yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 ton oldu. Üretimin yüzde 37,1’ini avcılık 
yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5’ini avcılık yoluyla elde edilen diğer 
deniz ürünleri, yüzde 4,2’ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 
53,6’sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Türkiye’de avcılık yoluyla yapılan 
toplam üretim 364 bin 400 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 421 bin 411 ton 
olarak gerçekleşti. Bu oranlar göstermektedir ki üç tarafı denizlerle çevrili bir 
ülkede dünya ile rekabet edecek düzeyde değiliz.
Muğla su ürünleri üretiminin merkezidir
Muğla Türkiye’nin en önemli kültür balıkçılığı merkezidir. Türkiye deniz kültür 
balıkçılığı üretiminin yüzde 65’i Muğla’da yapılmaktadır. 2021 yılında yaklaşık 
97 bin ton su ürünü ihracatı yapılmış ve ülke ekonomisine 563 milyon dolar 
katkı sağlanmıştır. Muğla üretimin kalbidir. Ancak gerek üretim gerekse de ih-
racat rakamlarının arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için de balıkçı 
esnafına yönelik destek paketleri açıklanmalıdır. 
Maliyetler her geçen gün artıyor
Ülkemizin bütün kıyılarında ekmeğini denizden çıkaran balıkçı esnafımız, artan 
maliyetler ve vergiler nedeniyle emeklerinin karşılıklarını alamamaktadır. Balıkçı 
esnafımızın bir tekneye ruhsat alabilmek için 32 tane evrak hazırlaması gereki-
yor ve 6-7 metrelik balıkçı teknesine ruhsat almak için yaklaşık 100 bin TL ücret 
ödemesi gerekmektedir. Balık ağı, kurşun, mantar ve mazot fiyatlarındaki artış 
da balıkçı esnafını zorlamaktadır. Bir boy ağ maliyeti yaklaşık 3 bin TL’dir. Bir 
balıkçı en az 10 boy ağ hazırlaması gerekmektedir. 
Balıkçı esnafımızın sorunlarına acilen çare bulunmalıdır
Her şeyden önce balıkçılığı ayrı bir meslek kolu olarak tanımak gerekmektedir. 
Gemilerde balıkçılık yapabilmek için STCW belgesi gerekiyor. 2 bin 500 TL olan 
bu belgenin de beş yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Balıkçılık için ayrı bir sigorta 
kolu oluşturulmalıdır. Diğer yandan balıkçı esnafının önemli sorunlarından bir 
tanesi de balıkçı barınaklarının yetersiz olması nedeniyle yeni bir düzenleme 
yapılması ve modern balıkçı barınaklarının inşa edilmesidir. 
CHP iktidarında balıkçı esnafının sorunları çözülecek
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçı esnafımızın yaşadığı sorunları 
çözüme kavuşturmak için kapsamlı bir denizcilik politikası oluşturacağız. Bütün 
bu sorunların çözümü için Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız. Balıkçılık 
ve su ürünleri üretimi başlı başına bir alan olarak ele alınacak. CHP iktidarında 
balıkçı esnafımızın tüm sorunlarını çözeceğiz.

ORTACA FİNAL OKULLARINDA İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜNÜN 
101. YIL DÖNÜMÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA HAFTASI BÜYÜK 
BİR COŞKU İLE KUTLANDI.
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan, devletimizin ve milletimizin 
bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı’nın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
kabul edilişinin 101’ inci yıl dönümü  
birbirinden güzel gösterilerle büyük bir 
coşku ile kutlandı. 
İstiklal Marşı; Türk Milleti’nin hür-
riyet ve bağımsızlığından ödün 
vermeyeceğinin tescili, milletin kederde 
ve kıvançta birliğinin tercümanı, tari-
hten silinmek istenen bir milletin hangi 
değerlere sarılarak istiklal mücadeles-
ini kazandığını anlatan tarihi bir belge 
olduğunu söyleyen Okul Müdürü Şenay 
TURAN, Şanlı Bayrağımızla birlikte, 
bağımsızlığımızın en önemli simgeler-
inden olan İstiklal Marşı, özlü dizeleriyle 
milletimizi ortak düşünce ve duygularda 
buluşturmakta, birlik ve dayanışmamızı 
güçlendirmekte olduğunu, İstiklal 
Marşı’nın yazılmasına neden olan süreci 
ve Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın” temennisinde bulundu. 
Ayrıca okulda yapılan törende İstiklal 
Marşını Güzel Okuma Yarışmasında 2. olan öğrencileri Adasu BAYINDIR, Ümmühan Rana 
PATİZ ve 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü konulu resim yarismasinda 2. olan ögrencisi Hanzade 
TUNCER’e plaketleri okul kurucusu Aşkın TURAN tarafından verildi. 
Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

KÖYCEĞİZ’İN NÜFUSU ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı. 
Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) 
tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınan nüfusla 
birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. Kışla, cezaevi, huzurevi, 
üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerl-

erde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet 
adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna 
değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri 
nüfusuna dâhil edilmiştir. 
Bu kapsamda NVİGM’den alınan, 31 Aralık 2021 
itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi sonuçlarına göre;
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273, Muğla 
nüfusu 1 milyon 021 bin 141 olmuştur.
Tablo 1. Nüfus ve Nüfus Artış Hızları, 2020-2021

2021 yılında Muğla’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 20 bin 368 kişi artmıştır. 
Muğla nüfusu 2020 yılında ‰ (Binde) 17,77 oranında artarken, 2021 yılında ‰ (Binde) 20,15 artmıştır. 2021 

yılında Türkiye için nüfus artış hızı ‰ (Binde) 12,7 olarak gerçekleşmiştir.
2021 yılında 2020 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçemiz Kavaklıdere, nüfus artış hızı en yüksek olan 

ilçemiz ise Menteşe’dir. 




