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ELEMAN  ARANIYOR
Zeytinalanı’nda yeni açılacak olan Akaryakıt 

İstasyonumuzda çalıştırılmak üzere 
BAY-BAYAN Pompacı 

ve Market de çalışacak elemanlar aranıyor..
EROL EROĞLU

Müracaat Tel :  0543 212 5000

POLİS EKİPLERİ 
VATANDAŞLARI UYARIYOR

Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
her fırsatta vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmaya devam 
ediyor.
Bu kapsamda Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Em-
niyet Müdürlüğü görevlisi polisler vatandaşları 
gerek düzenledikleri toplantılarda gerek ise; yüz 
yüze yaptıkları görüşmelerde suç ve  suçlularla 
etkin mücadele konusunda bilgilendiriyor.
Söz konusu bilgilendirmelerin birisi de  
dolandırıcılık olaylarının azaltılmasına yönelik 
olarak yapılıyor.
Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dev-
letin hiçbir görevlisinin vatandaşlardan   kontör, para, altın veya 
benzeri değerli eşyaları istemeyeceğini ve kendilerinden bu tür 
isteklerde bulunan kişi veya kişilerle karşılaşmaları halinde en 
yakın güvenlik birimine giderek ihbarda bulunmalarını istediklerini 
ifade etti.

Tarihi M.Ö. 10. Yüzyıla kadar day-
anan, Karya ile Likya arasındaki 
sınırda bulunan Calbys nehri (Dalyan 
Nehri) yanında kurulmuş Kaunos ve 
devamında bir doğa harikası İztuzu 

bölgesini tüm dünyaya tanıtmak. 
Bölgenin Spor organizasyonlarına olan 
elverişliliğinin ortaya konulması ve 
Turizm sezonu öncesi oluşturulacak 
sirkülâsyonla Alternatif bir Turizm 

hareketi başlatmak. Dünyanın değişik 
noktalarından gelecek sporculara 
ülkemizin bir başka yönünü de 
tanıtmak amacıyla 6-7-8 Mayıs 2022 
tarihlerinde İlçemiz Ortaca, Köyceğiz 

ve Dalaman’da 3 branşta olmak 
üzere Tüm dünyadaki sporculara 
açık şekilde gerçekleştirilecek spor 
müsabakalarını konu eden toplantı 
gerçekleştirildi. Devamı3’de

Uluslararası 1. Spor Oyunları
Köyceğiz Ortaca Dalaman 

Destinasyonundaki 
Çalışmalar Değerlendirildi
Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve destinasyo-

nun tanıtımının artırılması amacıyla kurulan 
“Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Turizm Destinasyonu 

Yürütme Kurulu” toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı 
başkanlığında gerçekleştirildi.   11’de

Köyceğiz Kaymakamı Halk 
Buluşmalarını Başlattı

Gülpınar Mahallesinde Vatandaşın Sorunlarını Dinlediler
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan ve daire amirleri, Gülpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya 
gelerek incelemelerde bulundu.   2’de

Köyceğiz Ortaca Dalaman’da 100 Kadın 
Üreticiye 1000 koyun 40 koç dağıtıldı   3’de

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merke-
zi (AKOM) il genelinde 24 saatlik yağış miktarlarını 
yayımladı. AKOM’dan alınan verilere göre en fazla 
sağanak yağış metrekareye 61 kilogram ile Fethiye’de 
yaşanırken, sırasıyla metrekareye Dalaman’da 60,1, 
Marmaris’de 46,9, Köyceğiz’de 40,1, Ortaca’da 39,9, 
Yatağan’da 39,8, Seydikemer’de 35, Ula’da 34,2, 
Datça’da 33,3, Meneteşe’de 30,7, Bodrum’da 22,7, 
Milas’da ise 17,2 kilogram yağış düştü. 

Büyükşehir, En yüksek yağış miktarı 
61 kilogram ile Fethiye’de yaşandı 
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Köyceğiz Müftülüğü “Yüreklerde Akif 
Dillerde Hürriyet” başlıklı kompozisyon 
yazma yarışması düzenledi
 İlçemizde Müftülük tarafından ortaokul öğrencileri arasında kompozisyon yazma 
yarışması düzenlendi. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “ Müftülüğümüz 
tarafından “12 Mart İstiklal Marşının Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü” etkinlikleri kapsamında kurtuluş savaşının amacını ve ruhunu, 
milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren istiklal şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u Köyceğiz İlçemizdeki tüm Ortaokul öğrencileri arsında yapılacak 
olan “YÜREKLERDE AKİF DİLLERDE HÜRRİYET” başlıklı kompozisyon 
yazma yarışması ile yad edeceğiz. Kompozisyon yarışması bilgi notuna göre 
hazırlayacakları eserleri ile tüm Ortaokul öğrencilerimizin ödüllü yarışmaya 
katılmalarını bekliyoruz.” dedi.
Eserler 11 Mart 2022 tarihine kadar okul idarelerine teslim edilecek, okullarda 
toplanan kompozisyonlar Köyceğiz Müftülüğü’nde değerlendirilecek. Yarışma 
şartlarının Köyceğiz İlçe Müftülüğü sitesinde yayınlandığı belirtildi.

MÜRSEL ALBAN; ADRESE 
TESLİM YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİ
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, maden yönetmeliğinde 
yapılan değişikliğin 5’li çetenin maden şirketleri için özellikle 
yapıldığını öne sürerek, “Elektrik ihtiyacının karşılanması 
gerekçesiyle zeytinliklerin maden sahasına çevrilmes-
ini özellikle 5’li çete istemiş, AKP iktidarı yapmıştır. Beşli 
çetenin enerji şirketlerinin göz koyduğu Milas Akbelen 
Ormanları’nın içindeki zeytinlikler için bugün yapılacak 
bilirkişi keşfi öncesi 5’li çetenin ayağına dolanmasın diye 
adrese teslim yönetmelik yayınlandı” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden yönetmeliğine 
bir madde ekleyen yönetmeliği Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 
Yapılan yönetmelik değişikliğiyle, madencilik faaliyetlerinin 
tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi 
ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün 
olmaması durumunda, bu faaliyetlerin bitiminde sahanın 
rehabilite ederek eski hale getirileceğinin taahhüt edilmesi 
şartıyla zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek 
kısmının taşınmasına izin verilecek.
ZEYTİNLİKLERİN YAĞMALANMASININ ÖNÜ AÇILDI
Yapılan bu değişiklikle birlikte zeytinliklerin maden 
sahalarına çevrilmesinin önünü açıldığını öne süren CHP’li 
Alban, “Böylece Milas Akbelen  dahil ülkemizdeki bütün 
zeytinlikler yağma ve talana açılmıştır. Türkiye, zeytinin 
genetik anavatanıdır. Bir avuç yandaşın maden sahasının 
genişletilmesi uğruna yapılan bu değişiklik zeytine, çiftçiye, 
tarıma, doğal hayata ihanettir, kabul edilemez” dedi. 
 “Bütün enerji kaynakları tükendi de elektrik üretmek için bir 
tek zeytinlik alanlar mı kaldı?” sorusunu soran Alban, maden 
yönetmeliğinde yapılan bu değişikliğin anayasaya ve zeytin-
cilik kanununa aykırı olduğunu ifade etti. 

Gülpınar Mahallesinde Vatandaşın 
Sorunlarını Dinlediler
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve daire amirleri, 
Gülpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.
Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantısına Kaymakam Maslak ve Başkan 
Ceylan ile birlikte Gülpınar Mahallesi Muhtarı Ali Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, 
İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım Orman Müdürü, Orman 
İşletme Müdürü, Müftü, İlçe Sağlık Müdürü, kaymakamlık ve belediye ilgili daire amirleri katıldı. 
Vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinleyen Kaymakam Maslak ve Başkan Ceylan, Mahallede 
yaşayan vatandaşların sorunlarını bire bir dinleyip, anında çözüm için ilgili kuruluşların sorumlularına 
talimat verdi.
Kaymakam ve Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet daha sonra Ulucami Mahallesine geçerek 
Kulak Mesire Alanında yapılan toplantıya katıldı. Kapıda Muhtar Sadik Karaduman tarafından 
karşılanan heyet yine mahalle sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlediler. *Adnan Tüfekçi

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da uyuşturucu 
operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Muğla’nın Dalaman ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Muğla’nın 
Dalaman ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma 
başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, 
Ortaca ve Dalaman uyuşturucu madde satışı yaptığı 
tespit edilen K.Ç düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Yapılan aramada K.Ç’ye ait piyasa değeri yüklü 
miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yerel Haber  Sayfa34 Mart 2022

Köyceğiz Ortaca Dalaman’da 100 Kadın Üreticiye 
1000 koyun 40 koç dağıtıldı 

Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından finanse edilen 
Kadın Dayanışmasıyla Koyun 
Yetiştiriciliği Projesi 1. Etabı 
tamamlandı.
İlk olarak Milas, Bodrum, Menteşe, 
Kavaklıdere, Yatağan, Ula, Mar-
maris ve Datça İlçelerinden 170 
kadın üreticiye 1700 koyun ve 
68 koç dağıtımı yapılan projenin 
1. Etabının son dağıtımı Dala-
man İlçesinde Dalaman, Ortaca, 
Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer 
İlçelerinden 100 kadın üreticiye 
1000 koyun 40 koç dağıtılarak 
tamamlandı. 
Törene Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürü Barış Saylak, Dala-
man Belediye Başkanı Muham-
met Karakuş, Ak Parti İl Başkan 
Yardımcısı Tamer Topal, İlçe 
kurum amirleri,  siyasi parti temsil-
cileri, sivil toplum kuruluş temsil-
cileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. 
Programda kadın üreticiler adına 
Dalman ilçesinden Gülizar Koyun-
cu konuşma yaptı. Konuşmasında 
projeden duyduğu memnuni-

yeti dile getirerek teşekkür etti. 
Konuşmasını katılan kadın 
üreticilerle birlikte “Koyun Üreti-
yoruz Hayvancılığı Geliştiriyoruz” 
sloganıyla tamamladı. Dalaman 
Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun 
Tuncay konuşmasında üreticilere 
desteklerin önemine değinerek 
projenin hayırlı ve bereketli 
olmasını diledi. Törende Taşbaşı 
Muhtarı Musa Doğan;  İl Müdürü 
Barış Saylak, Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, Yazı İşleri 
Müdürü Veysel Gerem’e çiçek tak-
diminde bulundu. Konuşmasında İl 
Müdürlüğüne, ilçe belediyesine ve 
ilçe teşkilatına üreticinin yanında 
oldukları ve verdikleri desteklerden 
dolayı teşekkür etti.
   Dalaman Belediye Başkanı Mu-
hammet Karakuş konuşmasında 
ilçelerden gelen kadın üreticileri 
selamlayarak ve projenin hayırlı 
olmasını dileyerek başladı. Beledi-
ye olarak her türlü desteğe hazır 
olduklarını ifade eden Karakuş, 
ilçelerinde böyle bir programın 
tertip edilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. 
“İşimiz saha gücümüz saha”… Biz 
sahada olmaktan yorulmadık.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü 
Barış Saylak konuşmasında 
yangın döneminde zarar gören 
üreticilere verilen destekleri ve 
projeleri anlattı.  6 aydır destek ve 
dağıtımlar için sahada olduklarına 
değinen Saylak, “işimiz saha 
gücümüz saha”... Biz sahada 
olmaktan yorulmadık.” dedi. 
100 kadın üreticimize 1.000 koyun 
ve 40 Koç dağıtımı yapıyoruz. 
Bin kadına 10 bin koyun 400 koç 
dağıtımını hedefledik. 
Konuşmasında projeyi anla-
tan İl Müdürü Barış Saylak  
“Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından finanse edilen 
Kadın Dayanışmasıyla Koyun 
Yetiştiriciliği Projesi 2 yıllık bir 
projedir. Projenin bütçesi 22 
milyon liralık bir bütçe. Proje 
süresince İlimiz genelinde 10’arlı 
gruplar halinde bir araya gelmiş 
1.000 kadın üreticimize 10.000 
Damızlık Koyun ve 400 Damızlık 
Koç dağıtımı gerçekleştirileceğiz. 
Hayvan bedellerinin %85’i 
Bakanlığımız tarafından, %15’i 
ise yetiştirici katkısı şeklinde 
karşılanıyor. İlk olarak  Milas, 

Bodrum, Menteşe, Kavaklıdere, 
Yatağan, Ula, Marmaris ve 
Datça İlçelerimizden 170 kadın 
üreticimize 1.700 koyun ve 68 
koç dağıtımı geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirdik. Bugünde burada  
Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Fethi-
ye ve Seydikemer İlçelerimizde 
100 kadın üreticimize 1.000 
koyun ve 40 Koç dağıtımı yaparak 
projenin ilk etabı tamamlanmış 
olacağız.” İki yıllık bu projenin 
sonunda üreticilerin gelir seviyeler-
inde 74 milyon liralık bir gelir artışı 
bekliyoruz. 
 “İki yıllık bu projenin sonunda 

üreticilerin gelir seviyelerinde 74 
milyon liralık bir gelir artışı elde 
etmesini bekliyoruz Ayrıca burada 
bulunan 100 kadın üreticimiz 
arasından kura ile belirlenecek 2 
kişiye 1 Koç ve 1 Koyun hediyemiz 
olacak. Bu hayvanların seçimi 
Afyonkarahisar ve Burdur’dan 
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 
Şubesince birkaç günlük zahmetli 
ve titiz çalışma sonucu oluyor. Bu 
anlamada mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor, kadın  üreticilerim-
ize hayırlı olsun diyorum.” dedi.
Kadın üreticilere  hayvanları 
törenle teslim edildi.  *A. Tüfekçi

Uluslararası 1. Spor Oyunları
Tarihi M.Ö. 10. Yüzyıla kadar day-
anan, Karya ile Likya arasındaki 
sınırda bulunan Calbys nehri (Dalyan 
Nehri) yanında kurulmuş Kaunos ve 
devamında bir doğa harikası İztuzu 
bölgesini tüm dünyaya tanıtmak. Böl-
genin Spor organizasyonlarına olan 

elverişliliğinin ortaya konulması ve 
Turizm sezonu öncesi oluşturulacak 
sirkülâsyonla Alternatif bir Turizm 
hareketi başlatmak. Dünyanın değişik 
noktalarından gelecek sporculara 
ülkemizin bir başka yönünü de tanıtmak 
amacıyla 6-7-8 Mayıs 2022 tarihler-

inde İlçemiz Ortaca, Köyceğiz ve 
Dalaman’da 3 branşta olmak üzere 
Tüm dünyadaki sporculara açık şekilde 
gerçekleştirilecek spor müsabakalarını 
konu eden toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Muğla Vali Yardımcımız 
Sayın Murat Kahraman, Ortaca 

Kaymakamımız Meral Uçar, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak, Dala-
man Kaymakamı Mesut Yakuta, Ortaca 
Belediye Başkanımız Alim Uzundemir, 
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Cey-
lan, Birim Müdürleri, STK’lar ve Turizm-
ciler katıldı.  **Adnan Tüfekçi
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

BEYOBASI’NDA 
EL SANATLARI
ERTUĞRUL BAYLAN
     Cemil Ustanın atölyesinde söyleşiye 
başladık.
     Cemil Usta tarihi geçmişinizden söz edebilir 
misiniz?  
     Adım Cemil 
Korkmaz;  
babamın 
dedesine 
Kirkor Os-
man derlermiş 
onunla 
ilgili fazla bilgi 
yok. Ancak 
Babamın 
babası Çanak-
kale savaşında 
şehit 
düştüğünü 
duyardım 
babamdan. 
Babam köyün 
yerlisidir. 
Taş duvar 
ustasıdır. 
Marangozlukta 
gelirdi elinden. 
Onun yaşadığı 
yıllarda köyde 
hane sayısının on dokuz olduğunu söylerdi.
     Ben madenden iki bin iş gününü tamamlayarak emekli oldum. 
Emekli olduktan sonra hem boş durmamak hem de aile ekonomisine 
katkıda bulunmak amacıyla balta(nacak), kürek, çapa, keser sapı 
yanı sıra dövecek denilen mutfak aleti yapmaktayım. Bunları ya-
parken makinelerden torna, siprel kullanmadan keser, testere, törpü 
gibi aletlerini kullanarak yapıyorum. İlk bakışta zor gibi görünsede 
bu uğraş bana zevk veriyor, severek yapıyorum. El emeği alın terinin 
yerini hiçbir şey tutmaz.
     Kafeste keklik görüyorum. Bu merak nereden geliyor?
     Keklik benim özel olarak çok sevdiğim hayvan. Sesine 
merakımdan dolayı besliyorum. Doğada can güvenlikleri yok, kafeste 
de olsa yaşadıklarını görmek hoşuma gidiyor. Korumam altındalar.
     Cemil Usta; kekliklerin kene tüketerek insan sağlığına faydalı 
olduğunu ve bu yüzden neslinin tükenmemesi, bilinçsiz avlanmaya 
karşı durmamız için hepimize görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu 
konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
     O konuda herhangi bir bilgim yok. Ancak, doğada her canlının 
faydalı olduğunu biliyorum.
     Atölye ortamında işinizi geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
     Hayır; kesinlikle düşünmüyorum. Öğrenmek isteyene öğretirim 
ancak büyütmeyi düşünmüyorum. Bu mesleğe merak eden de yok,  
çırak da bulunmaz zaten, hazır işe, emeksiz işe rağbet daha fazla.
     Bir şehit torunu olarak ülkenin durumu hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?
     İnsanların daha iyi yaşamalarını, insanlığın ön plana çıkmasını 
isterim. Ülkemizde yaşam gittikçe zorlaşıyor. Üretmeye, çalışmaya 
daha çok ihtiyacımız var.
     Kaç çocuğunuz var? Çocuklarınız ne işle meşgul?
     Dört çocuğum var. Üçü kız, biri oğlan. Kızları everdim, oğlum İsa 
berberlik yapıyor. Onun da yuva kurmasını bekliyorum. 
     Röportajınız için teşekkür ederim. Eliniz ve emeğinize sağlık.
     Bana bu fırsatı verdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim diyerek 
röportajımızı  tamamladık.

Yerli ve Milli Firmamız OPET’den 9 
Mahalleye Örnek Köy Projesi
Örnek Köy projesi ile şimdiye kadar 1’i 
Muğla’da toplam 16 köyde restorasyon, reha-
bilitasyon ve eğitim çalışmaları yapan yerli ve 
milli firmamız OPET’in Orman yangınlarında 
zarar gören 9 mahallede yapacağı Örnek Köy 
projesi çalışmalarının değerlendirildiği toplantı 
Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.
Örnek Köy projesi ve proje uygulamaları 
hakkında katılımcılara sunum yapan Opet 
Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın 9 
mahallede rehabilitasyon, eğitim ve ekono-
mi alanındaki çalışmalarıyla mahallelerin 
sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı, 
mahallelerin tarihi coğrafi ve kültürel potan-
siyelinin değerlendirilmesi ve çevre bilincinin 
geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Marmaris İlçesinde Osmaniye ve Bayır, Milas 
ilçesinde Çökertme, Gökbel ve Bozalan, Bod-
rum ilçesinde Pınarlıbelen İrmene ve Çamlık 
ile Köyceğiz İlçesinde Otmanlar mahallesinde 
projenin hayata geçirileceği belirtildi.
Keşif, ziyaret ve ihtiyaç belirleme 
çalışmalarının ardından mahalle sakin-
leriyle anket çalışması yapıldığı, anket 
sonuçlarına göre de mimari, sosyo-kültürel 
ve turizm destekli proje hazırlığı süreçlerinin 
tamamlandığı vurgulandı.
Proje kapsamında mahalleye girişten itibaren 
tüm güzergâhın yeni bir çevre düzenlemesine 
ve peyzaja kavuşturulacağı, restorasyon ve 
renovasyon uygulamaları ile yapıların yerel 
kimliklerinin güçlendirileceği Köy meydanı 
düzenlemesinin yapılacağı, kültür merkezi 
ve yöreye özgü gıda, elişi ve dokumaların 
satılacağı satış stantları oluşturulacağı. Köyün 
otoparkı ve meydanına engelli vatandaşların 
da kullanabileceği OPET standartlarında 
tuvalet yapılacağı, ayrıca esnaf ve mahalle 
sakinlerine İngilizce, pansiyonculuk, temizlik, 
hijyen ve hizmet standartları konulu kurslar 
düzenleneceği ifade edildi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı Kurulduğu günden bu yana 
eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip 
çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda 
bulunma vizyonuyla çalışan yerli ve milli akaryakıt 
firmamız OPET Petrolcülük Anonim Şirketi Yönetim 
Kurulu kurucu üyesi Nurten Öztürk Hanımefendi’ye 
ve OPET ailesinin kıymetli üyelerine gösterdikleri 
duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.
Vali Özer Türk toplantı salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran, Vali Yardımcısı M. Suphi 
Olcay, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Köyceğiz Belediye Başkan 
Yardımcısı Ayşe Güldağ, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Meh-
met Ateş, Yatırım İzleme Müdürü Mevlüt Türk, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Zekeriya Bingöl, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Sağlık 
Müdürü Dr. İskender Gencer, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak,  
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mustafa Ercan, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. 
Mutlu Ayhan, Çökertme Muhtarı Ertan Konar, Gökbel Muhtarı Hakkı 
Döndü, Bozalan Muhtarı Dursun Kayıhan, Pınarlıbelen Muhtarı 
Abdullah Başol, İrmene Muhtarı Ergün Taş, Çamlık Muhtarı Mehmet 
Kahraman, Otmanlar Muhtarı Celal Dağdelen, Bayır Muhtarı Arslan 
Erarslan, Osmaniye Muhtarı Mehmet Şahin, Opet Kurumsal İletişim 
Müdürü Ayşenur Aydın, Opet Pazarlama ve sosyal Sorumluluk 
Eğitimleri Müdürü Ufuk Başaran, Opet Sosyal Sorumluluk Projeleri 
İletişim Koordinatörü Duygu Çakır, Opet Medya Yapım Uzmanı 
Özkan Çiçeker, Opet Sosyal Sorumluluk Projeleri Saha Sorumlusu 
Fatma Hacıalioğlu ve Proje Mimarı Murat Kabul katıldı.
**Esra Tüfekçi

OPET’den Otmanlar Mahallesine Örnek Köy Projesi
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Muğla İli Evlenme ve 
Boşanmalarda Artış 
Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini 
yayımladı. Bu kapsamda Muğla ilinde;
Evlenen çiftlerin sayısı arttı
Muğla’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %14,4 artarak 6 

818 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında, bir 
önceki yıla göre %15,0 artarak 561 710 oldu. 
Muğla’da kaba evlenme hızı binde 6,74 oldu
Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak 
tanımlanan kaba evlenme hızı Muğla’da 2021 yılında binde 6,74 olarak 
gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba evlenme hızı en yüksek 33. il oldu. 
Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile 
Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. 
Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane 
oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi. Türkiye 
için kaba evlenme hızı değeri binde 6,68 olarak gerçekleşti.
Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde azaldı, kadınlarda arttı
2020 yılında Muğla’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 29,3 iken 
2021 yılında da 29,2 oldu. Kadınlarda 2020 yılında ortalama ilk evlenme 
yaşı 26,2 iken 2021 yılında 26,3 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk 
evlenme yaşı erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 oldu.
Boşanan çiftlerin sayısı arttı
Muğla’da boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 
%17,9 artarak 2 818 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 
2021 yılında, bir önceki yıla göre %27,5 artarak 174 085 oldu.
Muğla kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 4. İl
Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak 
tanımlanan kaba boşanma hızı Muğla’da 2021 yılında binde 2,79 olarak 
gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek 4. il oldu. 
Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile 
İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba 
boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu 
ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi. Türkiye için 
kaba boşanma hızı değeri binde 2,07 olarak gerçekleşti.

Erbay’ın durumunun iyi olduğu istirahat ettiği 
öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay’ın coronavirüs test sonucu 
pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından duyuran Erbay, “Hafif 
belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 
testimin sonucu pozitif çıktı. Genel durumum 
iyi, istirahat ediyorum. Telefonlara cevap vere-
mezsem kusura bakmayın. En kısa sürede 
iyileşip, Muğlamız ve Ülkemiz için beraberce 
mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıklı, aydınlık 
günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat 
edin” paylaşımında bulundu.

Ortaca ilçesinde yanan alan-
larda çalışma yapan geçici 
Orman İşçisi dengesini kay-
bederek kayalıklardan düştü 
ve yaşamını yitirdi. 
Alınan bilgiye göre, Orman 
İşletme Müdürlüğü’nün, 
Ortaca’nın Çaylı Mahallesi’nde 
dağlık ve kayalık alanda 
yanan bölgelerde yapılan 
çalışma sırasında Hayati Ömür 
Ercedoğan dengesini kay-
bederek düştü. İhbar üzerine, 
olay yerine ekipler sevk edilirk-
en, Hayati Ömür Ercedoğan’ın 
kafasını çarparak olay yerinde 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
Bölgenin sarp ve kayalık 
olması nedeniyle Ercedoğan’ın 
cesedinin çıkartılabilmesi 
için Genel Kurmay’dan He-
likopter talep edildiği ve 
Dalaman Hava Meydan 
Komutanlığı’ndan bir helikop-
terin bölgeye gelerek Hayati 
Ömür Ercedoğan’ın cesedini 
aldığı belirtiliyor. 
Orman İşletme Müdürlüğü’nde 
geçici işçi olarak çalışan 
Hayati Ömür Ercedoğan’ın 
evli ve 3 çocuk sahibi olduğu 
öğrenildi.

Dalaman Orman İşletme 
Müdürlüğü Ortaca Orman 
İşletme Şefliğinde görevli iken 
Çaylı mahallesi bölgesinde 
geçirdiği iş kazası sonucu 
hayatını kaybeden orman 
işçisi Hayati Ercedoğan için 
ilk olarak Dalaman Orman 
İşletme Müdürlüğü önünde 
cenaze töreni düzenlendi. 
Törene Muğla Orman Bölge 
Müdürü Yasin Yaprak, Bölge 
Müdür Yardımcıları, Şube ve 
İşletme Müdürleri ile orman 
personeli katıldı.
Hayati Ercedoğan’ın cenaz-
esi daha sonra Köyceğiz 
Zeytinalanı mahallesindeki 
evine getirildi. Helallik alınması 
ve dua edilmesinin ardından 
kılınan cenaze namazına 
müteakip Zeytinalanı 
mezarlığında toprağa ver-
ildi. Cenazeye Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak 
Köyceğiz Belediye başkanı 
Kamil Ceylan, Dalaman 
Belediye Başkanı Muham-
met Karakuş, Öz Orman-İş 
Sendikası Başkanı Bilal Güçlü, 
merhumun çalışma arkadaşları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orman işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Hayati Ömür 
Ercedoğan’ın cenazesi  

Dalaman Orman İşletme 
Müdürlüğünde düzen-
lenen törenden sonra 
Köyceğiz Zeytinalanı 
Çayan Mezarlığında 

toprağa verildi.

MİLLETVEKİLİ ERBAY
CORONAVİRÜSE 
YAKALANDI



Yerel Haber  Sayfa64 Mart 2022

GİRDEV: NAM-I DİGER ZİRZOP YAYLASI
“ETRAFI DUMANLI, ORTASI ÇİMENLİ, 

KIRK KURNALI, ÜÇ TURNALI ZİRZOP YAYLASI”

Tarihin çok eski çağlarından beri 
kullanıldığını bildiğimiz yayla.,  
XANTHOS kentindeki düşman 
baskınından kaçanların, Tlos kenti 
sakinlerinin yazlarını geçirdiği 
1750-1790 metre rakımlı, sulak 
alan özelliği de taşıyan yüz yirmi 
dört ayrı kuş türünün barındığı, 
Yörüklerin, avcıların, gezgin-
lerin, arıcıların hücum ettiği hoş 
manzaraları, çelik gibi havası ve 

suyuyla bilinen ünlü yayla…
 Gezimizin üçüncü günü, 
Akdağların zirvesi olan 3024 met-
relik Evkaya’ dan dönüp de ertesi 
günkü açık lise sınav görevine 
yetişmek için dönüş hazırlıkları 
yaparken kılavuzumuz, önder-
imiz, iki gündür bizi dağ-taş fellik 
fellik dolaştıran Arif Bey; ”Hocam, 
isterseniz gelmişken sizi bir de  
GİRDEV yaylasına götüreyim, 
Sabah erken yola çıkar, sınav 
görevine yetişirsiniz!” dedi. 
Hemen Hanımla göz göze geldik. 
“Gidelim, gidelim!” diye tutturan 
Hanım da kalmaktan ve GİRDEV’ 
i görmekten yanaydı. Böyle bir 
fırsat bir daha ne zaman ele 
geçerdi, hem hastaya çorba soru-
lur muydu? Saat 18.00’ a geliyor-
du, geç kaldığımızı düşünüyorduk. 
Neyse hazırlanıp bizim çilekeş 
Forda binerek Gömbe’ den çıktık.  
AKÇAY’ dan sonra asfalttan sola 
sapıp Kılıçyayla ve Yeşilbarak 
köylerini geçerek yamaçlarını 

sedir ormanlarının süslediği 
bir tepeye doğru tırmanmaya 
başladık. Geçtiğimiz her yerde 
çiftçiler, çobanlar, arıcılar, avcılar, 
maceracılar vardı ve herkes bir 
yerlere doğru gidiyordu. Kırmızı 
topraklı ve stabilize bir dağ yol-
unda ilerleyip bir tepeyi aşınca 
önümüze bir çukurun dibinde 
gibi görünen uzun mu uzun bir 
ova/yayla çıkıverdi. Üzerinde 

bulunduğumuz yol, bu ovayı 
boydan boya geçerken orta-
larda bir yerde bir çeşme başında 
durup kaynak suyundan içtik ve 
arabamızın hararetini düşürmek 
için yine radyatörünü soğuk suyla 
duş yaptırdık. Bu arada ovaya 
yayılan ve binlerce arıdan oluşan 
arı kovanlarının, yüzlerce keçinin, 
koyunun ve atların fotoğraflarını 
çektim. Serkan’la bizim Hanım arı 
korkusundan arabadan burunlarını 
bile çıkaramadılar. Arif Bey, ben 

manzarayla uğraşırken hemen 
yine kovanlara koşturup arıların 
durumu hakkında fikir edinmek 
için gözlüksüz eldivensiz kovan-
lardan birini açıp peteğin arkasını, 
önünü kontrol etmeye başladı. Bu 
arada belki de sıcaktan ve yeterli 
çiçek bulamamaktan hırçın olan 
arılardan birkaçı iğnesini batırınca 
daha fazla kurcalamadan kovanın 
kapağını kapatıp geldi ve yolumu-
za devam ettik. Bu uzun ovadan 
sonra önümüzde yine hatırı sayılır 
bir tepe vardı. Yavaş yavaş bu 
son tepeyi de çıkıp öbür yana 
devrildiğimizde o yıllardır adını 
duyup da bir türlü nemene bir yer 
olduğunu bilmediğimiz koskoca-
man ZİRZOP YAYLASI, açılan bir 
gazete sayfası gibi önümüze serili-
verdi. Artık ZİRZOP önümüzdeydi, 
bizden kaçamazdı. Yine inerken 
de zaman zaman ben fotoğraf 
için, Arif Bey arılar için sık sık 
durduk. İnmekte olduğumuz 
yamacın diplerinden kaynamakta 
olan masmavi bir derecik bir iki 
zikzak çizdikten sonra ovanın/
yaylanın sağ yanında geniş bir yay 
çizerek bir mavilik oluşturuyordu. 
Neredeyse iki bin metreye 
yaklaşan yükseklikteki bu yaylanın 
çevresi doğal olarak yine dağlarla 
çevriliydi. Biz, güney yönden 
gelip karşımızdaki yamaçları 
gördüğümüzde seyrek de olsa 
tepelerin yamaçlarına dizilmiş 
ağaçlar ve ağaççıklar görülüyordu. 
Oysa yaylayı boydan boya geçip 
de Fethiye girişine geldiğimizde 
güney yöndeki tepelerin kuzeye 
bakan yamaçları tek bir yeşilliğin 
bile olmadığı gri kayalardan ve to-
praklardan oluşuyordu. Demek ki 
neredeyse Nisan ortalarına kadar 
karın kalkmadığı bu yamaçlarda 
hiçbir bitkinin bitip yeşermesi 
mümkün olmamıştı. 
 Girdev adının yerel dilde/
halk arasında ZİRZOP olarak 
kullanıldığını;  sanırım KIVRAK’ ın 
kitabından öğrenmiştim. Arif Bey’ 
e söylediğimde hiç duymadığını 
söyledi. O kadar kesin bildiğim bir 
bilgi hakkında neredeyse kuşkuya 

düştüm ve gelene geçene 
arabalarını durdurup ZİRZOP YA-
YLASI’ nın burası olup olmadığını, 
burası değilse nerede olduğu 
sormaya başladık. Bunu öyle iler-
lettik ki, bir eğlence konusu haline 

getirdik. Getirdik ama birisinden 
azar işitip sopa yiyeceğiz diye de 
korktuk. Sonunda yaylanın kuzey 
batısına bakan yamacın dibinde 
bulunan mescidin, yemyeşil 
çayırların, gencecik söğüt 
ağaçlarının bulunduğu piknik yer-
ine geldiğimizde ak saçlı, aksakallı 
yaşlıca amcayı görünce “Hah işte 
bu amca bilir!” diyerek büyük bir 
umutla ZİRZOP’ u sorduğumuz 
amca da önce şöyle bir düşündü, 
sonra yakınındaki kendisinden 
daha genç olan arkadaşlarına 
baktı ve gayet temkinli bir şekilde 
“Vallah, bu ismi hiç duymamışım, 
bilemiyorum” dedi. Artık bundan 
sonra da biz bu sevdadan vazgeç-
tik ve bir daha hiç kimseye de 
sormadık. 
 Girdev adı, Girdev ya da 
Kirdev olarak eski çağlardan beri 

kullanılıyormuş. Likya kentlerin-
den özellikle Oinoanda ve Tlos 
halkı yazları buraya göçermiş. 
Buranın antik dönemlerdeki 

KEDREBATA/KİRDEVA adı 
zamanla GiRDEV’ e dönüşmüş. 
Halâ gölün batı kıyılarında bazı 
mezarların ve mezar kapaklarının 
kalıntıları görülebiliyor. Kuşların, 
suyun yok olduğu gibi arkeolojik 

değerlerin de zamanla yok olduğu 
görülmekte. Yaylanın ortasında, 
daha çok doğu yönünde aynı 
adı taşıyan ve 3,5 km kare alana 
sahip sığ bir göl var. Baharda 
eriyen kar sularıyla beslenip 
dolan gölün çevresiyle birlikte 
alanı 10 km. kare kadarmış. Bu 
göl,  Ağustos sonunda tama-
men kuruyormuş. Ancak kuşların 
göç yolları üzerinde olduğu için 
doğal hayatı korumak amacıyla 
son bir-iki yıldır su tutulmaya 
başlanmış. Yine de korunması 
gereken sulak alanlara henüz 
dahil edilmemiş. Son yıllarda 
gölün kuzey kısmına su tutması ve 
oradaki düdenden suyun toprak 
altına sızmasını önlemek için bir 
set yapılmış ve su gölden kon-
trollü olarak bırakılıyormuş. Gölün 
batı yakasını boydan boya EREN 

DAĞI sınırlıyor ve geçit vermiyor. 
Elmalı yönünden ise Yuva ve Ku-
zuköy üzerinden gelinebiliyor. Bir 
de bizim geldiğimiz Gömbe-Akçay 
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yolundan…
 Bizi çok enterese eden ZİRZOP’ a gelince yayla o kadar geniş 
ki bir gezgin çevresinde tur atmanın 22 kilometre olduğunu yazıyor. 
Yaz aylarında işi-gücü olmayan yeni yetme, haylaz, ipe/sapa 
gelmeyen, delişmen, kural tanımayan, eğitim almamış gençlerin/
delikanlıların hoplayıp zıpladıkları, at oynattıkları, bağırıp çağırdıkları, 
yatıp yuvarlandıkları, gönüllerince eğlendikleri bu yere daha nasıl 
bir ad konulabilirdi ki? Atalarımız ne eylemişlerse güzel eylemişler. 
Çocukluğumuzda ninem bizlere boş gezip haylazlık yaptığımız zaman-
larda “ .ötünüzle özger ölçüp geldiniz değil mi? Sizi gidiler sizi!” diye 
azarlardı da bu aletle rüzgârın nasıl ölçüldüğüne bir türlü akıl erdire-
mezdik. Demek ki Zirzoplar bu tür işleri de yapıyorlarmış iki bin metre 
yükseklikteki bu ıssız dağ başındaki yaylada.
 Torosların her metre karesinde olduğu gibi ZİRZOP yaylasında da 
aklımızı ve gönlümüzü bıraktıktan sonra geldiğimiz yollardan geriye 
dönüp sabah yola çıkacağımız için erkenden yattık. Dediğimiz gibi 
sabahın saat 05.00’ında hazırlanıp 06.00’ ında yola çıkarak gecenin 
o yayla ayazını bağrımıza bağrımıza yedik. Biliyorduk ki bir daha 
yakında böyle bir hava, böyle bir manzara göremeyecektik. Elmalı’ ya 
kadar önceleri 60-70 km. ile yol alırken ana asfaltı bulunca 100-110 
km. ile yol almaya başladık. Ancak Elmalı’ dan çıkıp da Fethiye yönüne 
doğru ilerlediğimizde önümüzdeki ipincecik iki yanı beyaz birer şeritle 
çizilmiş asfalt yol bizi, yine elma bahçelerinin, üzüm bağlarının, ceviz 
ve badem ağaçlarının arasından; yaylaların yamacından, vadilerin 
içinden, dağların geçitlerinden aşırmaya, Fethiye’ ye doğru uçurmaya 
başladı. Ne zaman ki GÖĞÜBELİ (Gökyüzü Beli herhalde) diye bir 
mevkiye geldik, işte o zaman önümüzdeki son zorlu yokuşu tırmanıp 
1850 rakımlı geçitte durup arkamıza yüce dağları da alarak levhanın 
önünde fotoğraflar çekildik. Bu sırt, Muğla-Antalya sınırını belirliyordu. 
Zamanında buradan geçmek zorunda olan kervanların, Yörüklerin yaz 
sıcağında ya da kışın ayazında ne çileler çektiğini altınızdaki son derece 
güçlü araçlarla giderken bile anlayabiliyorsunuz. Kim bilir bu çetin 

yollarda ne canlar yanmış, ne çileler çekilmiştir. Yolun durumu ve yol 
üzerindeki yer adları da zaten bunu anlatıyor. İnerken ZORLAR diye bir 
yerden geçiyor ve Fethiye sınırlarındaki SEKİ’ ye geliyoruz. Anlaşılan bu 
adı Fethiye yönünden Elmalı yönüne gidenler koymuşlar. Çünkü yokuşu 
onlar tırmanmış, çileyi onlar çekmişler.
 Bu ve buna benzer yaylalar, yükseltiler insanda detoks etkisi 
yaratıyor. Orada gençleşiyor, daha dinç oluyorsunuz. Kafanız dinç 
oluyor, hiçbir şeyi takmıyorsunuz. Bir gezgin, “buralarda insanın akıla 
bile gereksinimi yok,” diyor. ZİRZOP’  ların olduğu yerde akla ne gerek 
var. Sabah yola çıktıktan üç saat sonra 09.00’ da Ortaca’ da oluyoruz ve 
tekrar üç gün önce bıraktığımız hamama geri dönüyoruz. Elimizde de 
fotoğraflardan ve anılardan başka bir şey kalmıyor. 
NOT: Ertesi günü Gömbe’ ye hatırlarını sormak için aradığımızda 
yaylaya yağmur yağdığını söylüyorlar. Bizim üç gün boyunca “Yağmur 
yağacak, yağmur yağacak!”  diye tutturmamız boşuna değildi. Çünkü bu 
rüzgâr, o rüzgâr, bu hava, o havaydı. Demek ki bizi çok seven gökler, biz 
oradayken kendini tutmuş ve biz gittikten sonra arkamızdan ağlamıştı. 
Bu duruma biz de çok duygulandık ama yapacak başka da bir şey yoktu. 
YEŞİL DALYAN’ dan sevgilerle. BAŞKA GEZİLERDE BAŞKA YAZILAR-
DA BULUŞMAK UMUDUYLA…

 İstiklal Marşını okuma yarışması yapıldı
 “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü”  etkinlikleri kapsamında İl 
Müdürlüğünün düzenlediği “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” yarışmasında Köyceğiz’i temsil edecek 
öğrenciler belirlendi. Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan yarışmada 
heyecan yüksekti. 
Yapılan yarışmaya İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Hatice Karaca, okul 
müdürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldılar. 
Duygu dolu yarışmanın 
sonunda;
İlkokul Birincisi: Saime 
REYHAN- Atatürk 
İlkokulu,
Ortaokul Birincisi: Safiye 
YILDIZ- Hamitköy Nusret 
Akbaş Ortaokulu,
Lise Birincisi: Emirhan 
ACAR- Anadolu İmam 
Hatip Lisesi şeklinde 
oldu.
*Osman Acar

TKP MUĞLA MİLLETVEKİLİADAY 
ADAYLARINI BELİRLEDİ
TKP’nin yaklaşan seçimlerde milletvekili adaylarını belirlemek üzere başlattığı halk toplantılarını 
Köyceğiz, Antalya Konyaaltı ve İzmir Narlıdere’de yaptı.
Türkiye Komünist Partisi’nin eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantıların ilki 
geçtiğimiz gün Köyceğiz Monalisa Cafe’de yaptı.  TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Köyceğiz’deki 
toplantıda yaptığı konuşmada “Komünizm hakkında söylenen yalanları bir bir boşa çıkardık. Şimdi 
bir işimiz daha var: Bu ülkede bu alçak sömürü düzenini değiştirmek için hep beraber kolları 
sıvamamız lazım” dedi.
Patronların değil halkın temsilcilerinin seçildiği toplantıda “Geleceği kazanmak için omuz verin mü-
cadeleyi büyütelim!” çağrısına yanıt veren Köyceğizliler TKP Gönüllüsü oldular. Toplantıda Köyceğiz 
halkı eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçti. Sanatçı Gülcan Altan da şarkılarıyla Köyceğizlilerin 
yanındaydı.
İŞTE MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI : Düzgün Narin, Mutlu Ünal, Dilek Gümüş, 
Emine Emin, Halil Şahin.
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YAPI TİCARET
İsmail BALCIOĞLU

Boya - Sıhhi Tesisat - 
Nalburiye

Kredi kartı ile satışlarımız devam ediyor.

TEL : 262 19 97  - 0535 855 44 39
Fevzipaşa Ca. No.59 KÖYCEĞİZ

Panorama Konya Müzesi Türkiye’deki en 
büyük üç panoramik müzeden biri

Malatya gezisini tamamladıktan sonra Kayseri üzerinden Nevşehir’e akşam sularında 
geldik. Nevşehir’de konakladık. Sabah Konya’ya hareket ettik. Konya yakınlarında 
obrukları görmek için araçtan indik. Toprak çökünce geniş derin çukurlar oluşmuş.  

Konya’ya varınca ilk durağımız Pano-
rama Konya Müzesi oldu. Panorama Konya Müzesi 2017 
yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış. Müze 
Hz. Mevlana’nın tüm hayatını ve 13.yy Konya’sını konu 
almaktadır. İki bölüm ve bir galeri alanından oluşan müzenin 
girişte avlu kısmı 
bulunuyor.
Avlunun içerisinde 
günümüzde ay-
akta kalmış dünya 
çapındaki Mevlevi-
hanelerin maketleri 
var. Ana Mevlevihane 
Mevlâna Müzesi 
başta olmak üzere 
Kahire, Şam, Filibe, 
Kıbrıs, Lefkoşa, 
Kilis, Afyon, Kütahya, 
Eskişehir, Antalya, 

Tokat, İstanbul, Gelibolu, Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne, İzmir ve 
Ankara’da bulunan Mevlevihaneler yer almış.
Birinci bölümde Selçuklu Panosu görülüyor. Bu bölümde 
Selçuklu Döneminde yapıların üzerinde bulunan kabartmalar 
konu alınmış. Galeri bölümünde Hz. Mevlana’nın çocukluğundan 
vefatına kadar geçen dönemdeki olayları konu alan devasa 
tablolar yer alıyor. Ayrıca içerisinde camekanlar bulunmakta ve 
bunun içine kuklalar yerleştirilmiş.
Panorama Bölümü müzenin üst katında bulunmakta ve müzeyi 
eşsiz hale getirmektedir. İçerisi 13. Yy da Anadolu Selçuklu Dönemindeki Konya’yı anlatan hatta adeta 
yaşatan alanlardan oluşmaktadır. Bu bölümde tacirler, sanatkârlar, Anadolu’ya sığınan alimler başta 
olmak üzere papazlar ve azizler de yer almış ve şehrin hem ırk hem de din çeşitliliği dikkat çekmektedir. 
Aynı zamanda burası ilk Sema’yı da konu almaktadır. Bu bölüm müzenin en önemli kısımlarından biridir. 
Aynı zamanda burada çekiç 
sesleri ve ilk Sema’nın 
oluşumundaki o ahenk 
insanlara dinletilmekte ve 
o an yaşatılmaktadır. Bu 
müzede Konya’nın tarihi, 
yaşamı canlı hale getirilmiş. 
Muhteşem bir müze 
oluşturulmuş, etkilenmemek 
mümkün değildi. Kaynak: 
konyasehirturu.com Devam 
edecek…
Sevgi, saygı ve muhabbetle 
kalınız.

İlçemizde  “Türkiye Geleneksel 
Türk Okçuluk Federasyonu” 
Aday hakemi,  ferdi lisanslı 
sporcusu, Müberra Uçar 
gönüllülük esasına dayalı 
olarak okullarda öğrencilere 
okçuluk sporunu tanıtma ve 
sevdirme adına çalışmalar 
yapıyor. Müberra uçar ; “ 
Köyceğiz’de okçuluk spo-
runa yoğun ilginin olduğunu 
gördüm. Okçuluk sporu ile ilgili 
bireysel çalışmalarımıza iştirak 
etmek isteyen,  başta çocuk-
lar ve gençler olmak üzere, 
velilerin de katılımıyla, “gönül-

Köyceğiz’de 
okçuluk 
sporuna ilgi 
artıyor

lülük esasına dayalı” çalışmalar yapıyoruz, okullarda ve velilerin 
bireysel olarak talepleri doğrultusunda  “tanıtım ve pratik eğitim” 
etkinlikleri düzenliyoruz. Okçuluk sporu; dikkat dağınıklığı, kas 
ve iskelet gelişimi, duruş bozukluğu, odaklanmak, savaş disiplini, 
manevi öğreti ve kültürel değerler anlamında, son derece önemli 
bir yere sahiptir. Çocuklar, spor yapmalı, hangi dalda tercih 
yaptıkları önemli değil. Enerjilerini doğru yöne kanalize ettikleri 
zaman kötü alışkanlıklardan arınıp hayata doğru perspektif’ten 
bakma şansları olacaktır.” dedi.  *Adnan Tüfekçi - Osman Acar

Zeytinalanışeyh Mahallesi’nde “okul yararına pilav günü” 
etkinliği düzenlendi.
Zeytinalanışeyh İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliğince okul 
bahçesinde pilav günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Okul 
Müdürü Filiz Şen, Müdür Yardımcısı Fatih Şaylan, Okul Aile 
Birliği Başkanı Fadime Erken, öğretmenler, veliler ve öğrenciler 
katıldı. Etkinlikte Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep 
Mutlu, Teslime Avcı, Abidin İlhan ve Ayşe Kut görev aldılar. Öğle 
yemeğinde düzenlenen etkinlikte tavuklu pilav ayran ikram edildi. 
Öğrenciler bu organizasyondan mutlu oldular. Okul Aile Birliği 
Başkanı Fadime Erken, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinlikten 
elde edilen geli-
rin okulun ihtiyaçları 
doğrultusunda 
kullanılacağını belirtti. 
Etkinliğe ilgi gösteren 
herkese teşekkür 
etti. Çocukların 
eğitim gördüğü, 
sosyalleştiği ve 
geleceğe hazırlandığı 
okullara her za-
man sahip çıkılması 
gerektiğini aktaran 
Erken, okul aile birliği 
olarak bunu en iyi 
şekilde yapmaya 
çalıştıklarını ifade 
etti.
*Osman Acar

PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİLER
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 90 
kadın üreticiye 900 koyun ve 36 koç dağıtıldı

 İlkini Milas’ta yaptığımız dağıtımda 80 Bodrum ve Milas’tan kadın 
üreticimize 800 koyun ve 32 koç dağıttık Bugün burada önümüzdeki gün-

lerde de Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerimizde de 
dağıtımları yaparak ilk etabı tamamlayacağız. Kadının olduğu yerde başarı 
da kaçınılmaz. Yüzler binler olacak eminim. Hayırlı olsun” diyerek sözlerini 

tamamladı.

İki yıllık projede Muğla genel-
inde bin kadına 10 bin koyun ve 
400 koç dağıtılacak.   
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından finanse edilen Muğla 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve yürütül-
en “Kadın Dayanışmasıyla 
Koyun Yetiştiriciliği” projesi 
dağıtım töreni gerçekleştirdi. 
Proje kapsamında Menteşe, 
Marmaris, Ula Yatağan ve 
Kavaklıdere İlçelerinden katılan 
90 kadın üreticiye hayvanları 
yapılan törende dağıtıldı. 
Törene Ak parti Milletvekili Meh-
met Yavuz Demir, Muğla Tarım ve 
Orman İl Müdürü Barış Saylak, si-
yasi parti temsilcileri, ziraat odaları  
başkanları, birlik ve kooperatif 
başkanları, muhtarlar ve üreticilere 
katıldı.  
Açılışta kadın üreticiler adına 
Menteşe İlçesi Gazeller Mahalles-
inden Zübeyde Kaplan konuştu.

Bugün 90 kadına 900 koyun, 
36 koç, 2023 yılına kadar bin 
kadına 10 bin koyun, 400 koç 
dağıtacağız.
Ardından İl Müdürü Barış Say-
lak konuşmasında “Temmuz 
ayı sonunda başlayan 60 bin 
hektar alanın yandığı Muğla’da 
yangınlar esnasında mağdur 
olan ve hayvanları telef olan 
üreticilere desteklerimiz devam 
ediyor. 57 adet Entegre Tarımsal 
Kalkınma Projelerine 21 milyon 
liralık destek ile Cumhurbaşkanlığı 
İl Acil Destek ödeneğinden 17 
milyon liralık destek üreticilerimize 
ulaştırdık. Yangınlardan bu yana 
üreticilere 100 bin fidan, 184 tona 
yakın arı yemi, 154 ton tohum, 
18 bin doz aşı, 80 ton gübre, 860 
kg aşı macunu, 1835 tona yakın 
yem dağıtımının yanı sıra 45 
adet makine ekipman desteği ile 
4.222 adet zeytin kasası dağıttık. 
Dağıtmaktan yorulmadınız 
mı? diye soranlara cevabımız 

dağıtmaya ve desteğe devam 
edeceğiz şeklinde olacaktır. 
Şimdi de yangın mağdurları 
başta olmak üzere olmak üzere 
“Kadın Dayanışmasıyla Koyun 
Yetiştiriciliği” projesi kapsamında 
bin kadın üreticiye 10 bin koyun ve 
400 koç dağıtacağız. 
Projenin toplam bütçesi 22 Mi-
lyon TL olup, 74 milyon TL gelir 
eldilmesi etmesi hedeflendi. 
“Projemizin toplam bütçesi 22 
Milyon TL’dir. Projenin 1. Etabı 
kapsamında 13 ilçemizde be-
lirlenen her gurupta 10 kadın 
yetiştiricinin birlikte olduğu 27 
gurup (270 kadın yetiştirici) 
oluşturduk. Bu gurupların her 
birine 100 koyun ve 4 koç ver-
erek hedefimiz 5 yılın sonunda 
dağıttığımız 10 bin anaç hay-
van sayısını 30 bine çıkarmak. 
Kadın üreticilerimizin bundan 74 
milyon liralık gelir elde etmesini 
sağlamaktır. Bu anlamda 5 yıl bo-
yunca ilgili teknik arkadaşlarımızda 

sahada bu işin takipçisi ve 
destekçisi olacağız. İlkini Milas’ta 
yaptığımız dağıtımda 80 Bodrum 
ve Milas’tan kadın üreticimize 800 
koyun ve 32 koç dağıttık Bugün 
burada önümüzdeki günlerde de 
Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Fethi-
ye ve Seydikemer İlçelerimizde 
de dağıtımları yaparak ilk etabı 
tamamlayacağız. Kadının olduğu 
yerde başarı da kaçınılmaz. Yüzler 
binler olacak eminim. Hayırlı 
olsun” diyerek sözlerini tamamladı. 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli törene tel-
efonla bağlanarak, üreticilere 
seslendi.
Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz 
Demir Tarım ve Orman Bakanı 
Dr.Bekir Pakdemirli’yi üreticilere 
seslenmesi için telefonla arayarak  
bağladı.  Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli üreticilere 
telefonla seslenerek çalışmalarının 
ve projenin hayırlı olmasını diledi. 
Milletvekili Mehmet Yavuz Demir  

emeği geçenlere teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. Ardından 
“Devlet başta yangın mağduru 
vatandaşımıza tam destek 
göstermiştir. Projeler ve destekler-
le her zaman yanınızda olmaya 
devam edeceğiz. Kadın üreti-
cilerimiz bir işin içindeyse sonuç 
mutlaka başarıyla tamamlanıyor. 
Bu hayvanların çoğalarak üretime 
ve gelire dönmesini diliyor, hayırlı 
olsun diyorum. “ diyerek sözlerini 
tamamladı.
Törende Menteşe, Kavaklıdere, 
Yatağan, Ula, Marmaris ve Datça 
ilçelerinden 90 kadın üreticiye 
toplam 900 koyun ve 36 koç 
dağıtımını Milletvekili Mehmet 
Yavuz Demir, İl Müdürü Barış 
Saylak, siyasi parti temsilcileri, 
kooperatif ve birlik başkanları, 
ziraat odası başkanları tarafından 
gerçekleştirildi.

**Esra Tüfekçi

OKULLARDAN HALK 
KÜTÜPHANESİNE 
ZİYARET
 Zeytinalanı Şeyh 
İlkokulu ve Orta-
okulu, Fehmi Başoğlu 
İlkokulu öğrencileri 
“okur-gezer” projesi 
kapsamında 75. Yıl İlçe 
Halk Kütüphanesini 
ziyaret etti.
“Okur Gezer projesi” 
kapsamında kütüphan-
eye gelen,  Zeytinalanı 
Şeyh İlkokulu ve Or-

OKULLARDAN HALK KÜTÜPHANESİNE ZİYARET

taokulu öğretmenleri Arzu Tokmak ve Sezen Demirok yönetiminde 3. ve 5. 
Sınıf öğrencilerine ve Fehmi Başoğlu İlkokulu Öğretmeni Canan Tuncer yöneti-
minde gelen ilkokul öğrencilerine sunum yapıldı. Kütüphane Sorumlusu Rey-
han Demirel’in refakat ettiği öğretmen ve öğrenci grubuna Etkinlik Görevlisi 
Kubilay Tuncer tarafından kütüphanenin tanıtımı, amaçları, nasıl ve nelerden 
faydalanılabileceği konusunda bilgiler verildi.  Kütüphane yetkilileri anlamlı 
ziyaretlerinden dolayı Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu, Fehmi Başoğlu 
İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiler. *Osman Acar - Adnan Tüfekçi



Yerel Haberler  Sayfa104 Mart 2022

CHP Muğla Milletvekili Av. 
Burak Erbay, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın 
Maden Yönetmeliği’nde yaptığı 
değişiklikle zeytinlik alanlarda 
maden sahaları açılmasının 
önünün açılmasına tepki 
gösterdi.
Maden sahaları için yüzlerce yıllık 
zeytinliklerin yok edileceğini söyley-
en Erbay, “Bu yönetmelik değişikliği 
ile maden sahaları ile zeytinlik alanlar 
aynı bölgede olursa zeytinlikler kes-
ilebilecek. Enerji Bakanlığı, zeytin-
likleri yok edebilmesi için maden 
şirketlerinin önünü açtı. Bir kaç yıllık 
maden rezervi için gelecek kuşaklara 
miras bırakacağımız bu zeytinlikleri 
yok etmek yanlıştır.” dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nın Maden 
Yönetmeliği’nde değişiklik 
yapıldığına dair kararı Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelik 
değişikliğine göre maden sahaları ile 
zeytinlikler aynı alana denk gelmesi 
durumunda zeytinlikler kesilerek 
maden sahasına dönüştürülecek. 
Bakanlık tarafından yapılan yönetme-
lik değişikliğine sert tepki gösteren 
CHP’li Erbay, rant uğruna yüzlerce 
yıldır insanları doyuran zeytinliklerin 
yok edileceğini söyledi.
 Erbay, “Bu zeytin ağaçları 
yüzyıllardır atalarımızı dedelerimizi 
doyurdu. Bir kaç yıllık maden rezervi 
için torunlarımızı da doyuracak bu 
zeytinlikleri yok etmek yanlıştır. Bu 
alanları öldürmeyin.” dedi. 

Bakanlık kararında “kamu yararı” 
gerekçesinin ileri sürüldüğünün altını 
çizen Erbay, birkaç yandaşa rant 
sağlamak uğruna yüzlerce yıldır emek 
verilerek, alın teri ile yetiştirilen, 
atalarımızı dedelerimizi doyuran ve 
yarın gelecek kuşakları doyuracak 
olan zeytinlikleri kesmenin neresi 
kamu yararıdır diye sordu. 
Ülkemizin tarımsal üretimi her geçen 
gün azalıyor, kendi kendine yeten bir 
ülkeyken şimdi en temel gıda mad-
delerini bile ithal eden bir duruma 
düştük diyen CHP’li vekil şunları 
kaydetti;
“Meşhur bir Kızılderili atasözü 
var. Son ırmak kuruduğunda, son 
ağaç yok olduğunda, son balık 
tutulduğunda; beyaz adam paranın 
yenmeyen bir şey olduğunu an-
layacak. İşte tam da bu duruma 
getirildi ülkemiz. Bereketli Anadolu 
topraklarında her türlü tarımsal üretim 
yapılabilirken bugün buğdaydan, 
mercimeğe kadar neredeyse her 
şeyi ithal eder duruma geldik. 
Bu durumun sürdürülemeyeceği 
artık açık bir şekilde ortada. Tüm 
dünya tarımsal üretimini artırırken 
ülkemizde tarımsal üretim her geçen 
gün azalıyor. 2021 yılında yaklaşık 
20 milyar dolar tarımsal ürün 
ithalatı yapıldı. Tarımsal potansiyeli 
yüksek, her ürünün yetiştiği, iklimi, 
coğrafyası, ürün çeşitliliği olan bir 
ülkenin bu kadar tarımsal ürün ithalatı 
yapması kabul edilemez.”
Rant uğruna zeytinlikler yok edilecek
Bakanlığın aldığı bu kararla zeytin-
likler rant uğruna yok edilecektir. 

Ülkemiz dünyada en önemli zeytin 
üreticisi ülkelerden birisidir. Türkiye 
zeytinyağı üretiminde dünyada ilk 
beş ülke içinde yer almaktadır. Tarım 
ve orman bakanı yaptığı açıklamada 
2021 yılında zeytin üretiminin 1.7 
milyon ton, zeytinyağı üretiminin ise 
236 bin ton olacağını açıklamıştır. 
En çok yağlık zeytin üreten üç il 
Aydın Balıkesir ve Muğla’dır. Ancak 
Bakanlığın bu kararıyla madenler için 
zeytinlikler kesilecektir. 
Maden sahaları için doğamız katl-
ediliyor
Bakanlığın kararı bugünkü Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Bugünün 
Muğla halkı için ayrı bir anlamı 
var. Muğla’nın doğa harikası Milas 
İkizköy yakınındaki 740 dönüm-
lük Akbelen ormanları kesilerek 
kömür ocağı yapılmak isteniyor. Bu 
ormanlar için yöre halkı, çevreciler, 
doğaseverler, sivil toplum kuruluşları 
uzun zamandır direniyor. Bugün 
Akbelen ormanlarında keşif yapılması 
için bilirkişi heyeti incelemel-
erde bulunacak. Bu kararın bugün 
yayınlanması da manidardır. 
Yaşamımıza ve yarınlarımıza sahip 
çıkacağız
AKP iktidarının bir avuç yandaşı 
zengin etmek için doğamızı ve 
geleceğimiz yok etmesine asla 
izin vermeyeceğiz. Yaşamımızı ve 
yarınlarımızı bu rant politikalarından 
korumak için mücadele edeceğiz. 
Bakanlığın bu kararını yargıya 
taşıyacağız. Hiçbir şey çocuklarımıza 
bırakacağımız bu mirastan daha 
değerli değildir. *Esra Tüfekçi

CHP’li Erbay: Akbelen ormanı 
keşfi öncesi yapılan düzenleme 
manidar olmuştur

MİLAS BELEDİYESİ’NDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI…
Türkiye’nin önde gelen fuarları arasında olan Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 
13’üncüsü gerçekleştirilecek.
TARİŞ’in Balçık mevkiindeki pamuk depolarının olduğu fuar alanında, 3 - 6 Mart tarihleri arasında düzenle-
necek olan fuarda Milas Belediyesi de stant açarak, fuardaki yerini alacak.
Yerel Tohum Sandığı Kurulacak…
Açılacak olan standın yanı sıra farklı bir projeyle de fuarda 
yer alacak olan Milas Belediyesi ‘Yerel Tohum Geleceğimizdir’ 
sloganıyla vatandaşlara çağrı yaptı.
Fuar alanında yerel tohum sandığı kuracak olan Milas Bel-
ediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ellerinde ata 
yadigarı yerli tohumu bulunan vatandaşlardan, tohumların 
toprakla buluşturularak, gelecek nesillere aktarılması adına yerel 
tohumlarını getirmelerini ve yerel tohum sandığına teslim etme-
lerini talep etti.
Yerli tohumun öneminde dikkat çeken Milas Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Yerel tohum geçmişimiz 
zenginliğimizdir. Yerel tohumlar, sahip oldukları özellikleri ile 
organik tarımın vazgeçilmez unsurudur” diyerek tüm Milaslı 
vatandaşlara bu projeye destek olmaları çağrısında bulundu.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ “BEYAĞAÇ KÜLTÜR 
VE TARHANA FESTİVALİ”

BASIN AÇIKLAMASI
Yerel ve Ulusal Basınımızın Saygıdeğer Temsilcileri;
Beyağaç Belediyesi olarak yöremizin tarihini, kültürel ve doğal 
değerlerini tanıtıp bu değerleri gelecek nesillere taşımak için, 19-20 Mart 
2022 Cumartesi 
ve Pazar günlerini 
kapsayacak şekilde 
“Beyağaç Kültür ve 
Tarhana Festivali”ni 
düzenliyoruz.
Bu gün festivalimiz 
konusunda bilgiler 
vermek ve sizler 
aracılığıyla kamuo-
yunu bilgilendirmek 
istiyoruz. 
Bu yıl ilkini düzen-
leyecek olduğumuz 
“Beyağaç Kültür ve 
Tarhana Festivali” 
miz ile yöremizin 
bilinmeyen veya 
az bilinen kültürel 
değerlerini, örf, adet ve geleneklerini, doğal güzelliklerini ve yemek 
kültürünü tanıtmak istiyoruz. 
Bilindiği gibi yöremiz coğrafi konum olarak dezavantajlı durumdadır. 
Şehir merkezine uzak, ticaret ve sanayi alanlarıyla bağı olmayan bir 
noktadadır. Yöremizde tarımsal faaliyetler ve hayvancılık dışında gelir 
getiren pek fazla alan bulunmamaktadır. Bu nedenle göç veren ilçeler 
içerisinde yer almaktayız.
İşte bu noktadan hareketle, coğrafi dezavantajımızı avantaja çevirmek 
için bozulmamış doğal güzelliklerimizin, su kaynaklarımızın ve 
havamızın yöre insanımıza gelir kaynağı olması için çaba zarf ediyoruz. 
Günümüzün yükselen değeri olan doğal varlıklar, yöresel doğal ürünler 
ve otantik yaşam kültürü bizim yarınlara açılan kapımız olsun diyoruz. 
Bu değerlerle bacasız sanayi olarak tanımlanan turizmden faydalanmak 
istiyoruz. 
Gerçekleştirmek istediğimiz festivalin diğer bir amacı da; yaşam kül-
türümüzü ve doğal değerlerimizi yöre insanımızın kazanç kapısı haline 
getirmek, tarımsal üretimin alternatifi olarak bu alana dikkat çekmektir.
Festivalimiz kapsamında; yöremiz ile ilgili olarak başta Pamukkale Üni-
versitesi Turizm Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümler-
ince gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip kamuoyu ile paylaşacağız. 
Bu kapsamda gastronomi, doğa turizmi, kültür turizmi ve doğa sporları 
konularında bölgenin avantajlarını ilgililerin bilgisine sunmak istiyoruz. 
Bunun için hemşehrilerimizi işin içine almak amaçlı bu festivali planlayıp 
hayata geçireceğiz. Diliyor ve bekliyoruz ki; bu çalışmalarımızla kısa 
süre sonra ilçemiz ve çevresi turizmden hak ettiği payı alsın. 
Festivalimizin öznesi olan “Kadım Emeği Kooperatifleri” bu organizasyo-
numuzda ayrı bir yer tutmaktadır. Onlar üretmezse eksik kalacağımızın 
bilincindeyiz. O sebeple ilçemizde bulunan “Beyağaç Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi” önderliğinde ilimiz genelinde bulunan 
kadın emeği ve üretim kooperatiflerini, bu alanda faaliyet gösteren başta 
kadın dernekleri, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarını festivalimize 
bekliyoruz.  
Bunun yanında doğa ve çevre ile ilgili faaliyette bulunan kurum, kuruluş 
ve teşekküller ile turizm alanında faaliyet gösteren tüm kişi kurum ve 
kuruluşları da festival vesilesi ile Beyağaç’a bekliyoruz. 
Festivalimiz; 19 Mart 2022 Cumartesi Saat 10.00’da Beyağaç Çarşı 
Meydanında Festival Yürüyüşü ile başlayacak, sonrasında Beyağaç Bel-
ediyesi Mehmet YÜKSEL Toplantı Salonu’nda fotoğraf sergisi, sunumlar 
ve söyleşilerle devam edecektir. Diğer yandan kurulacak stantlarda 
kooperatif ve derneklerin yöresel el emeği ürünleri satışa sunulacaktır.
Gün boyunca tarhana yapımı ve ikramı, kilim - kolan dokuma atöly-
eleri açılacak olup, UNESCO yaşayan insan kültür hazinesi listesinde 
bulunan hemşehrimiz Halime ÖZKE tarafından sipsi yapımı ve icrası 
konulu atölye alışması gerçekleştirecektir. Yine aynı gün içerisinde yöre-
sel yemek ve tatlı yarışması yapılacak ve kazananlara törenle ödülleri 
verilecektir.
İlçe merkezinde bu faaliyetler sürerken isteklilerin katılımıyla 
dağlarımıza, yaylalarımıza,  göllerimize ve akarsularımızın olduğu 
yörelere doğa gezileri yapılacaktır.  
Anıt Ormanlar, Kartal Gölü, Karagöl, Yumaklı ve Topuklu gibi 
yaylalarımız, Boyalı Dere, Gökçay, Doğançay gibi doğası bozulmamış 
akarsularımız, Eşen, Bövet ve Sarp Deresi gibi göletlerimiz, Akçay ve 
ona bağlı derelerimiz doğaseverlerin gezip göreceği güzellikler olacaktır.
Bu festival planlamasında beraber hareket ettiğimiz, Beyağaç Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne, Denizli İş ve Meslek Sahibi 
Kadınlar Derneği’ne, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği’ne, Pamuk-
kale Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Denizli Valiliği’ne, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ mıza teşekkürü de borç biliyoruz.
Doğa, tarih ve kültür ile hemhal olan turizmin farklı dalları ile ilgilenen 
herkesi festivalimize bekliyor; Kaşığını al da gel! tarhana bizden diyoruz! 
Beyağaç sizi bekliyor! 21/02/2022
Mustafa AKÇAY   Belediye Başkanı 



Haberler 4 Mart 2022  Sayfa11

Köyceğiz Ortaca Dalaman 
Destinasyonundaki 

Çalışmalar Değerlendirildi

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Konferans Salonundaki 
toplantıya Muğla Valisi 
Orhan Tavlı’nın yanı sıra Vali 
Yardımcısı Vekili Dalaman 
Havalimanı Hudut Mülki İdari 
Amiri Hayrettin Balcıoğlu, 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Dalaman 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün 
Pazarlama Direktörü Ceylan 
Şensoy, TGA Bölge Uzmanı 
Elif Köseoğlu, Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, 
Kaunos Kazı Başkanı Doç. 
Dr. Ufuk Çörtük, Köyceğiz 
Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Bekir Çöl, Ortaca Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Umut Avcı, Dalaman Sivil 
Havacılık Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Haşim Kafalı, 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Temsilcisi Sedat Tuncer, YDA 
Dalaman Havalimanı Genel 
Müdürü Cengiz Ayaz, Dalaman 
Turizm Geliştirme Kooperatif 
Başkanı Özkan Kılavuz, ilgili 
sivil toplum kuruluşu ve sektör 
temsilcileri katıldı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün 
Pazarlama Direktörü Ceylan 
Şensoy, Ajansın ülkemizin, 
ilimizin ve Köyceğiz Ortaca 
Dalaman destinasyonu-
nun tanıtımı konusundaki 

çalışmalarla ilgili sunum 
gerçekleştirdi.

Köyceğiz Ortaca ve Dalaman 
destinasyonunun kültür, spor, 
sağlık, agro turizmi ve eko 
turizm altyapısının mevcut 
olduğunu belirten Muğla 
Valisi Orhan Tavlı “Yapılacak 
çalışmalar için yeterli 
kaynağımız var. Turizm des-

tinasyonunu bir bütün olarak 
ele alarak alternatif turizm 
altyapısının güçlendirilmesi 
ve etkin tanıtımının yapılması 
için ortak akıl ve işbirliği 
içinde hazırlanacak projelerle 
ilerleyeceğiz” dedi.
Köyceğiz gölünden dalyan sa-
hiline yürüyüş, koşu ve bisiklet 
rotası oluşturulması projes-
inin yanında deneyim rotaları 

konusunda çalışmalara ağırlık 
verildiğini vurgulayan Vali 
Orhan Tavlı “Antik kentlerde ve 
ören yerlerinde devam eden 
çalışmaların Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca ve Muğla Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasy-
on Başkanlığınca desteklenm-
eye devam edeceğini ifade etti.
Yöresel festival çalışmalarının 
da değerlendirildiği toplantıda 

Bal ve Narenciye Festivali 
ile ilgili çalışmaların de-
vam etmesi ve Köyceğiz 
balı ile ilgili deneyim rotası 
oluşturulması için çalışma 
yapılması, Köyceğiz gölündeki 
kano, kürek gibi motorsuz 
su sporlarının altyapısının 
güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve destinasyonun tanıtımının artırılması amacıyla 
kurulan “Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu” toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 

gerçekleştirildi.
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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


