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İzmir’den Fethiye istikametine giden bir araç Köyceğiz 
İlçesi sınırlarında yapılan trafik kontrolünde midyelerin 
uygun koşullarda taşınmadığını tespit eden güven-
lik güçleri durumu Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne bildirdi.  11 ‘de

KÖYCEĞİZ’DE 19 MAYIS COŞKUSU

İş İnsanı Hüsnü GÜRELİ ve Eşi Asuman 
GÜRELİ’den Atatürk Ortaokulu’na Müzik Sınıfı

7’de

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 
yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

1,5 Ton  Kaçak 
Midye İmha Edildi…

CITTASLOW KÖYCEĞİZ 
SLOWSPORTS FEST 2022
Doğa sporları için benzersiz bir coğrafyaya 
sahip olan Köyceğiz, 21-28 Mayıs 2022 
tarihleri arasında kano, bisiklet, yelken, 
rafting, trekking, yamaç paraşütü, photo-
camp, kamp ve karavancılık gibi outdoor 
spor kategorilerinde profesyonel ve amatör 
takımları, sporcuları, sporseverleri ve doğa 
gezginlerini bir araya getiriyor.

10’da

JASAT, 21 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis 
cezasıyla aranan şahsı yakaladı

JASAT, 21 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 
aranan şahsı yakaladı.  Devamı 11’de
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz 

şehitlerimizi ve edebiyete intikal eden gazilerimizi, rahmet, 
minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm halkımızın 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en 

içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım.

Kamil CEYLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANI

Gizem ve Arda dünya evine girdi 
Muğla’nın Ortaca İlçesinde Kaya ailesinin güzel kızları Gizem ile Dipdağ ailesinin kıymetli oğlu Arda,  
Muğla’nın  Ortaca İlçesinde dillere destan bir düğün töreniyle dünya evine girdi. 
Kaya ailesinin güzel kızları Gizem ile Dipdağ ailesinin kıymetli oğlu Arda,  Muğla’nın  Ortaca 
İlçesinde dillere destan bir düğün töreniyle dünya evine girdi. 
Genç çiftin   kına  gecesi 13 Mayıs Cuma düğün töreni  ise 14 Mayıs akşamı  Rüya Park  düğün  salonunda  
gerçekleştirildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin düğün töreni  nikah, takı, pasta kesimi ve tebriklerin kab-
ulü ile devam etti.  Rüya Park  düğün salonunda Orkestra Doğuş eşliğinde  düzenlenen düğün töreni muhteşem 
bir organizasyon ile gerçekleşti. Düğüne katılan davetliler gelin ile damadın birbirlerine çok yakıştığını belirterek, 
“Ömür boyu mutlu olsunlar, bir yastıkta kocasınlar” temennisinde bulundu. Bizde Gizem ve Arda’ya bir ömür 
boyu mutluluklar dileriz. Köyceğiz Gazetesi
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü 
ANMA GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI
     Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı; her yıl 19 Mayıs tarihinde 
kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi 
bayramıdır.
ÖNEMİ: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı 
başlatmak için Samsun’a çıkması, Atatürk’ün sembolik doğum 
günüdür. 19 Mayıs 1919 ülkemiz için çok önemli bir tarihtir. İşkâl 
edilmiş bir ülkenin kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür. 

     19 Mayıs; 
büyük bir dehanın, 
yok olmaya 
mahkûm edilmiş 
bir milletin şaha 
kaldırılışının, her 
türlü yıkıcı, bölücü 
ve teslimiyetçi 
engelleme-
lere rağmen 
“Keser döner 
sap döner, gün 
gelir hesap döner” 
atasözünün 
gerçekleştirildiği 
gündür.
     19 Mayıs; 
çaresizliğin ve 
imkânsızlığın 
hedefe ulaşmada 

engel teşkil etmediğinin ispatıdır. Korkusuzluğun, cesaret ve gözü 
pekliğin, milli bir karakteristik özelliğin farkına varıldığı gündür.
     19 Mayıs ve Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle dolup taştığı alan-
larda gençlikle buluştuğu, coştuğu gündür.
     19 Mayıs; gençliğin önemini ortaya çıkardığı gibi, cesaret ve 
gücüne güvenmenin dikkat çekildiği, vecizeler ve özlü sözlerle 
tescillendiği gündür.
     Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde de çok iyi belirtildiği gibi; 
gençlik anlaşılmalı, önemsenmeli gereken ilgi alaka gösterilip, 
omuzlarındaki yükün idrakinde olup, istikballerine yönelik tedbirler 
alınmalı, çözümler üretilmelidir.
     Kurtuluşu yurt dışında aramak zorunda bırakılmadan, ülkesine 
hizmet etmekten gurur duyan, aitlik duygusuyla mutlu, bahtiyar ve 
refah seviyesi yüksek duruma getirilmeli, benden senden ondan 
bundan demeden kucaklanmalıdır.
     Okuyan, araştıran, ilim ve fende, ilerlemek için laboratuar 
ortamları hazırlanmalı, yurtdışında başarılarıyla gururlanmak yerine 
ülkemiz içinde ses getirmeleri beklentimizdir.
Milli değerlerin ışığında Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini son-
suza dek koruma görevi emanet edilen Türk gençliğinin “19. Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kutlu olsun!
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyet biz kurduk; onu 
yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz (M.K. Atatürk).

 Fen Lisesi’nde Köyceğiz Fizik Olimpiyatı 
(KÖYFO’22) düzenlendi.  Köyceğiz Fen Lisesi 
ev sahipliğinde düzenlenen Fizik Olimpiyatına 
Muğla ve ilçelerinin ortaöğretim kurumlarının 9. ve 
10.sınıflarında okuyan 114 öğrenci katıldı. Fizik 
Olimpiyatında dereceye giren öğrencilere ödül-
leri törenle takdim edildi.  Ödüller İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Fazıl Karabağ, Fen Lisesi Müdürü İbrahim 
Turgut, Müdür Baş Yardımcısı Rasih Yılmaz, Müdür 
Yardımcısı Burcu Bozdemir ve Fizik Öğretmeni Bül-
ent Kocakır tarafından verildi.  Fizik Olimpiyatında 
ilk üçe giren öğrenciler:  1.Ahmet Dolu 10.sınıf 
öğrencisi Köyceğiz Fen Lisesi( 1500 TL para 
ödülü+ Tablet ve madalya, katılım belgesi),2.

Ada Sarp  Şahin  Fethiye Belediye Fen Lis-
esi( 1000Tl + Tablet+madalya, katılım belgesi) 
3.Eren Çetinkaya Muğla 75.yıl Fen Lisesi ( 750 
TL+tablet+madalya, katılım belgesi)
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ 
yaptığı konuşmada; “ İlçemizin gururu Fen 
Lisesi’nde Fizik Olimpiyatı gibi önemli bir organi-
zasyonun yapılması eğitim camiasını mutlu etti. 
Bu organizasyonda görev alan herkese teşekkür 
ederim. Dereceye giren öğrencileri kutlarım. 
Başarılarının devamını dilerim.” dedi. Köyceğiz 
Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut ta; “KÖYFO’22 
Fizik olimpiyatı önümüzdeki hafta sonu Tür-
kiye geneli yapılacak olan Ulusal Fizik Bilim 
Olimpiyatları arifesinde bir prova niteliğinde ilimiz 
öğrencilerine katkı sağlaması bakımından önem 
arz etmektedir. Proje Koordinatörü Köyceğiz Fen 
Lisesi Fizik öğretmeni Bülent Kocakır ve projeye 
destek sağlayan komisyon üyesi öğretmenler;  
Aşkın Özdemir, Şeyda Tuncer, Ömer Salih 
Çıplak, Kürşat Koyuncu, Ayten Taş, Oğuzhan 
Cayranci, Vehbi İlker İşoğlu, Aydın Akbay, 
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ 
ve Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe 
Güldağ’a ve okulumuz öğretmenlerine katkıları 
için teşekkür ederim.” dedi. *Adnan Tüfekçi

Fen Lisesi Fizik Olimpiyatlarına Ev Sahipliği Yaptı
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DOĞADAKİ YİYECEKLERİN TADI DAMAKLARDA KALDI

Hafta sonu iki gün boyun-
ca ilçemizde 1. Geleneksel 
Köyceğiz Doğanın Mirası 
Devalı Tatlar Festivali 
yapıldı. 

Festival Köyceğiz Kaymakamlığı, 
Köyceğiz Belediye Başkanlığı, 
Köyceğiz Meslek Yüksek 

Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, 
Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma 
Derneği, Devaköy Doğal ve Sağlıklı 
Yaşam Derneği, Ortaca Meslek Yük-
sek Okulu Aşçılık Bölümü ve Ortaca 

Slow Food işbirliği ile organize edildi. 
Festival büyük oranda amacına ulaştı. 
Doğada yetişen bitkilerden faydalan-
ma konusunda yeni bilgiler öğrendik. 
Ortaca Meslek Yüksek Okulu öğretim 
görevlisi Selma Atabey yöresel otlar 
üzerinde konuştu, Muğla yöresinde 
440 civarında yemek tespit ettikler-
ini ve yakında kitap olarak çıkacağı 
bilgisini de verdi. Hardal Otu ekşileme 
yemeği, Sarı Ot Sütleme yemeği ve 
Sığla Yoğurtlama yemeği yapılarak 
misafirlere tadım yaptırıldı. Festivalin 
ikinci günü de bitkilerden üretilen 
şerbetler üzerine anlatımlar yapan 

Atabey, Gelincik Otu şerbeti, Karabaş 
Otu şerbeti yaparak tadım yaptırdı. 
Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu 
öğretim üyesi Dr. Yusuf Sıcak bitki 
çayları üzerine sunum yaptı. Mavi Kel-
ebek Çayı, Altın Otu Çayı, Ebegümeci 
Otu Çayı ve Limon Otu Çayı yaparak 
tadım yaptırdı.  Bu çayların sağlığa 
faydalarını anlattı. Ayrıca Aromatik 
yağlar ve uçucu yağlar ile ilgili örnekler 
sunuldu. Festivale katılımın yüksek 
olduğu görüldü. Katılımcılar sorularla 
bilgilenmeye çalıştılar. Festival müzik 
ve eğlence ile dolu dolu geçti.  Festival 
başarıyla tamamlandı. Daha önce 

de yazdığım gibi bu festivallerden 
turizm gelirleri elde eden birçok kent 
bulunuyor. Bodrum Acı Ot Festivali, 
Alaçatı Ot Festivali geleneksel hale 
getirilmiş,  binlerce kişinin katılımıyla 
gerçekleşmektedir. Turizm firmaları 
bu festivallere geziler düzenlemekte-
dir. Yöre ekonomisine katkısı büyük 
olmaktadır. Köyceğiz Doğanın Mirası 
Devalı Tatlar Festivali de geleneksel 
hale gelirse yöre ekonomisine katma 
değer sağlayacaktır. Festivalde 
Meslek Yüksek Okulu öğrencileri 
hocalarına destek olarak görevlerini 
yaptılar. Emeği geçen herkesi kutluyo-

rum. Festival boyunca koşturan, büyük 
performans sergileyen, sporda ve 
toplumsal etkinliklerde her daim liderlik 
yapan Bilge Kınalı’yı da alkışlıyor ve 
sağlıklı bir yaşam diliyorum. Toplum 
gönüllülerinin sayısı artarsa güzel ve 
faydalı etkinlikler ortaya çıkacaktır. 
Köyceğiz Gazetesi olarak ilçemizin 
tanıtımına büyük katkı sağlayan 
bu festivalin devamının gelmesini 
temenni ederiz. Bu organizasyonun 
başarılı geçmesi için destek verenlere 
teşekkür ederiz.   ** Osman Acar

Köyceğiz Kaymakamlığı, 
Köyceğiz Belediye Başkanlığı, 
Köyceğiz Meslek Yüksek 

okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, 
Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma 
Derneği, Devaköy Doğal ve Sağlıklı 
Yaşam Derneği, Ortaca MYO ve 
Ortaca Slow Food iş birliği ile organ-
ize edilen 1.Geleneksel Köyceğiz 
Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festi-
vali Köyceğiz Film Festival alanından 
başlayarak göl-kordon boyunca 
yalnızca doğada yetişen bitkilerden 
oluşan, festival konusu stantların 
açılmasıyla festival başladı. Açılışta 
Köyceğiz Doğayı Koruma Derneği 
Başkanı, Devaköy Doğal ve Sağlıklı 
Yaşam Derneği Başkanı, Muğla Vali 
Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak 
ve Köyceğiz Belediye Başkan Vekili 
Metin Yerlikaya konuşma yaptılar. 

Festivale Köyceğiz Emniyet Müdürü 
Cihan Dakılıç’ta katıldı. Ortaca MYO 
Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi ve 
Ortaca Slow Food Başkanı Selma 
Atabey ile öğrencileri organizasyo-
nunda yöresel otlarla üç farklı teknikte 
hazırlanan üç çeşit yemek pişirerek, 
misafirlere tadım yaptırdılar. Ku-
rulan standlarda yöresel tadların 
satışları gerçekleştirildi. Konserler 
verildi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Perk-
isyon Ekibi Grup 
Sığla gösteri sundu. 
Öğrencilerin folklor 
gösterisi ilgiyle 
izlendi.  Festiva-
lin ikinci gününde 
yöresel tatlardan 
çeşitli şerbet, tatlı, 
sofralık aromatik yağ, 
kantaron yağı üretimi 

ve aromatik bitki çayları ile ilgili bilgi 
verildi, uygulamaları canlı olarak gös-
terildi ve tadımlar yaptırıldı. Festival 
Ferhan Yüksel ile Ayurveda, “Beden 
Simyasının Gizli Gücü “ALTI TAT” su-
numu ve eğlencelerle sona erdi. Fes-
tival boyunca yoğun ilgi ve katılımın 
olması festivali düzenleyen komisyonu 
mutlu etti. Festivalin geleneksel hale 
getirilmesi temennisinde bulundular.  
Haber : Adnan Tüfekçi 

İlçemizde Doğanın Mirası Devalı 
Tatlar Festivali Gerçekleştirildi
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ÜNİVERSİTEMİZDE 8. ÂŞIKLAR ŞENLİĞİ

Değerli okurlar, yine okurlarımızdan bizi görenler, ”Hocam yeni bir 
gezi yok mu, nereye gidiyorsunuz?” gibi sorularla yeni gezilerimizi 
merak ediyorlar. Biz de bütün imkânlarımızı zorlayıp doğuya doğru 

beş/altı yüz km. lik bir yolculuğa hazırlanmıştık. Hatta aracımıza birkaç günlük 
eşya ile valizimizi bile koymuştuk. Üniversitedeki hocamız Ali Abbas ÇINAR’ 
dan bir davet geldi: Ertesi gün akşamı Muğla Üniversitesinde 8. AŞIKLAR 
ŞENLİĞİ vardı. Davete icabet gerekirdi. Hemen kararımızı değiştirip Muğla 

için hazırlığımızı yaptık. Saati gelince de aracımıza atlayarak Muğla’ya doğru 
yol almaya başladık. Baharın tam da üstü olduğu için ortam çok güzeldi; yol 
kıyılarını kıpkırmızı gelincikler süslemişti, ağaçlar yemyeşil filizlerle baharı 
karşılıyordu. Özellikle Sakar yamacında sapsarı katırtırnakları yol boyunca 
doyumsuz bir manzara oluşturuyordu. Doğadaki renkler içinde sarı ile yeşilin 
birlikte verdiği renk kadar daha hoş, yumuşak ve dinlendirici bir renk daha var 
mıdır bilmem. Şenlik saatine daha erkendi, Ula sapağını geçince ULA GÖLETİ 
yoluna girdik, göletin çevresini tavaf ettik ve yine orada da gölet set duvarının 
üzerinde iki taraflı sapsarı katırtırnakları doyumsuz bir güzellik sergilemek-
teydi. Yeterince manzara seyredip fotoğraf çektikten sonra yolculuğumuzu 
sürdürüp yine şenlik saatinden önce Üniversitemize vardık. Aracımızı bir kenara 

konuşlandırdıktan sonra üniversite bahçesinde dolaşmaya çıktık. Yine orada 
da yemyeşil çimenleri üzerinde sarısından, kırmızısına, moruna, erguvanisine 
kadar çeşit çeşit ağaçların çiçekleri binalar arasındaki alanları süslemişti. Kızlı 
erkekli öğrenciler çimenler üzerinde oturmuşlar/uzanmışlar sohbet etmek-
teydiler. Saat 19.00’ a gelirken gösteri salonunun önüne geldiğimizde sarı bir 
taksiden omzunda bağlamalarıyla ozanların indiğini gördük. “Ozanım!” diyerek 
yanlarına koşturduğumuz Mürsel SİNAN’ dı. Önceki şenliklerden tanışıyorduk. 

O da “Oooo Hocam!” diyerek bize 
yöneldi ve hoş/beş ettik. Yanındaki 
diğer ozanı “ORMANİ” diye tanıttı 
bize Ozan SİNAN. Daha içeriye 
girmeden fotoğraflar çekildik. Onlar, 
biraz hazırlık yapmak için erkenden 
salona doğru giderken biz biraz dana 

çevreyle ilgilendik. Sonra gelen ozanın 
adının Mustafa AYDIN olduğunu 
afişlerden öğrendik. Yine bu sefer bir 
yenilik olarak bir de Karadeniz’ den 
bir kemençe ustası getirilmişti. O da 
Burak ATASOY’ du. Halk ozanlarının 
arasında bir kemençe ustasını ilk 
kez görüyorduk. Sayın Rektörümüz 
Hüseyin ÇİÇEK ile görüştüğümüzde 
kemençeyi özellikle istediğini 
biliyorduk. Saat 19.30’ a gelip de 
salon dolmaya başladığında biz 
de içeriye girerek yerimizi aldık. 
Öğrenciler, öğretim üyeleri yerler-
ini almaya başlamışlardı. Rek-
törümüz ve arkadaşları da gelince 
ozanlarımız yerlerini aldılar. Şenliğin 
düzenleyicisi Ali Abbas hocamız, 
âşıklar ve âşıklık geleneği üzerine 
uzunca bir konuşma yaptı ve sıra 
ozanlarımıza geldi. Ormani (kasketli 
olan), Mürsel Sinan, kemençe ustası 
Burak Atasoy ve Mustafa Aydın 
sazlarına düzen verdikten sonra 
şenlik/şadımanlık başladı. Ozanlar 
önce kendi meşreplerince üçer parça 
söylediler. Hoş geldiniz ve iyi dilek 
parçaları seslendirildi. Katılımcılar 
arasında bu tür etkinlikler arasında 
sürekli gördüğümüz Hamdi YÜCELEN 
ile Sanat Sevenler Derneği başkanı 

Sadettin ÖZBEK de vardı. Sıra 
atışmalara gelince âşıklar sözleriyle 
ve sazlarıyla bir birlerine yüklenmeye 
başladılar. Tüm etkinliklerde artık 
birbirimizi tanıdığımız için onlarla da 
hoş/beş edip hal/hatır sormuştuk. 
Protokolda oturan konuklardan biri 
bir ayak(uyaklı bir kalıp söz) veriyor, 
ozanlar da bunun üzerine birbirlerine 
yükleniyorlardı. Yine bir ayak sırası 
geldiğinde “MEYDAN EDELİM!” diye 
bir ayak önerildi. Bunu duyunca ozan-
lar adına “EYVAH!” dedim. Çünkü 
bu meydan sözüne ne Türkçe’ de ne 
de başka dillerde bir uyak söz yoktu. 
Neyse Mürsel SİNAN, söze girerek; 
“Seyran edelim, hayran edelim, 
viran edelim” gibi yakın uyaklarla işin 
içinden sıyrılıverdi. Sinan’ın “Çıkıp 

çevremizi seyran edelim/Ağaç dikelim 
orman edelim!” sözüne Mustafa 
Aydın da “Zeytinleri kesmeyelim/
Fidan edelim!” karşılığını verince 
söz/uyak yerini buldu…  Ozanların 
atışmaları izleyicilerden büyük alkış 

aldı. Âşıklar şenliği sona erdiğinde 
saat de 23.00’ a geliyordu. Ozanlar 
sahnede sazlarıyla yerlerini alınca 
Rektörümüz de kendilerine katılım 
belgesi olan Teşekkür Belgelerini 

teker teker verirken fotoğrafçılar 
tabi ki bu fırsatı kaçırmadılar ve 
bu mutlu anları ölümsüzleştirdiler. 
Şakır şakır fotoğrafları çektikten 
sonra konser sona ermişti ama henüz 
görüşmeler bitmemişti. Araçlarımıza 
binerek Muğla merkeze doğru yol 
aldık ve Üniversitenin konuk evinde 

buluşarak yeniden sohbete başladık. 
Telefonlar alındı/verildi. Bu arada biz 
de Köyceğiz ilçemizi yurdumuzun 
değişik kesimlerinde tanıtmak üzere 
ozanlarımıza “ÇİÇEKBABA’ dan 
KAUNOS’ a CENNET KÖYCEĞİZ” 
kitabımızı imzalayıp verdik. Bununla 
da yetinmedik ve kendi el emeğimiz 
olan kaşıklardan da birer tane hediye 
ettik. Kaşıklar ozanlarımızın ilgisini 
çekti, hoşlarına gitti. Yine fotoğraflar 
falan derken ORMANİ’ ye sorduk 
“Neden bu mahlas?” diye. Asıl adı 
Mehmet GÜL olan Ormani, meğer 
ormancı imiş, bu meslekte iştigal 
etmiş. Nereli olduğunu sorunca da 
“Dersim’ li olduğunu” söyledi. Tunceli’ 
nin de Ovacık ilçesinden olduğunu 
belirtti. Biz de O’ na “Biz de birkaç ay 
önce oralardaydık, Ovacık’ı, Munzur 
Baba’ yı, GÖZELER’ i gezdiğimizi/ 
yazdığımızı söyledik. Bir Tunceli’ li 
olarak çok mutlu oldu. “Ama orada 
meşe, kayın vb. ağaç türünden 
başka ağaç yok ki orman nerde 

kaldı?” gibi bir soru sorunca “Ben 
Ankara KIZILCAHAMAM ormanlarında 
çalıştım” Dedi. Şimdi oldu işte 
dedik. İyi geceler diyerek odalarımıza 
çekilirken yarınki maceramızı 

düşünüyorduk. Çünkü yarın Karaova’ 
nın Pınarlıbelen köyünde YÖRÜK 
ÇALIŞTAYI vardı. Ertesi günü de 
Bodrum YALIKAVAK’ ta YÖRÜK 
OBALARI buluşması ve kültür etkinliği 
vardı, oraya da davetliydik… ETRİM’ 
de BULUŞMAK UMUDUYLA…
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YILANLAR ÇIKMAYA 
BAŞLADI..

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar 
ortaya çıkmaya başladı. Köyceğiz’de 
havaların ısınmasıyla çıkan yılanlar 

vatandaşı tedirgin ediyor. Bahar havasının 
hüküm sürdüğü Muğla genelinde yeşil 
otların aralarında görülmeye başlayan 
yılanlar, son günlerde yerleşim alanlarında, 
ana yollarda ve sokakta sıklıkla görülüyor. 
Yolda bir arabanın kuyruğundan ezdiği 
2 metre boyundaki yılanı alarak doğal 
ortamına bırakan Şenay Özçelik, havaların 
daha da ısınacağını belirterek, vatandaşın 
daha dikkatli olmasını istedi.
*Adnan Tüfekçi

Ermaş Madencilik 
İhracattaki Büyük 
Başarısını Ödülle 
Taçlandırdı
1985 yılından bugüne kadar 
yaptığı yatırımlarla madenci-
lik ve doğal taş sektörünün 
öncü markalarından olmayı 
başaran Ermaş Madencilik 
2021 yılında gerçekleştirdiği 
ihracatla Muğla’da madencilik 
alanında ödüle layık görüldü. 
Ermaş Madencilik Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, 
“Olağanüstü özverileriyle bizi 
bu konuma getiren çalışma 
arkadaşlarımıza ve bizi her za-
man destekleyen iş ortaklarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
(EİB) Dünya Gazetesi iş 
birliğiyle düzenlediği Ege 

İhracat Buluşmaları’nın üçüncüsü 
Muğla’da yapıldı. Muğla merkezli 
Ermaş Madencilik firması madencilik 
alanında gösterdiği üstün ihracat 
başarısı ile ödül alan iki firmadan 
biri oldu.
Ermaş Madencilik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Ercan ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, 
“Sorumluluk üstlendiğimiz her 
alanda hem bizlerin hem de mem-
leketimizin diğer kurumlarının daha 
güzel yarınlara ancak nitelikli insan 
kaynağıyla ilerleyebileceği aşikârdır. 
İşte bu amaçla kendi alanımızda 
denemenin ve istemenin ne denli 
önemli olduğunu biliyoruz. Bizim 
Ermaş Madencilik olarak bir misyo-
numuz var. Bu da ülke ekonomisine 
nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz 
düşüncesi içerisinde gelecek ne-
sillere örnek olmak ve ışık tutmak.” 
dedi. 

Üretime, istihdama ve ihracata 
yönelerek bugüne geldik 
Ercan, “Her dönemin pazarda 
ihtiyacı farklıdır ve biz de pazarı 
hep öngördük. Sektöre girdiğimiz 
yıllar ülkemizde turizm faaliyetlerinin 
filizlendiği zamanlardı. Turizmin 
gelişmesiyle otel inşaatlarında yer 
aldık, sözlerimizi yerine getirmek 
için çok çalıştık. Güvenilirlik esastı 
ve ün salmıştık. Dünyanın bir çok 
farklı bölgesinde fuarlara katıldık. 
İhracatımızı geliştirdik. İşimizi 
geliştirdikçe motivasyonumuz da 
arttı. Yükselen motivasyonumuzla 
birlikte daha çok çalışarak işimizi 
büyüttük. 2017 yılındaki quartz 
kompoze plaka üreten fabrika 
yatırımımız Coante Quartz Surfaces 
ile çalışan sayımız ve ihracat kapa-
sitemizi de arttırdık. Bu aşamadan 
sonra endüstriyel ürünler üreten 
sanayi yatırımcısı olarak elimizdeki 
tüm imkanları yatırıma, üretime, 
istihdama ve ihracata yönelterek 
bugün bu noktaya geldik. Böylelikle, 
hem kendimiz hem de ülkemiz adına 
kazanırken hayallerimizin inşasında 
emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.
Ermaş Madencilik 2021 yılında 
gerçekleştirdiği ihracat ile ülke 
ekonomisine önemli katkı sağladı. 
Ermaş Madencilik, madencilik ve 
doğal taş sektöründe sağladığı bine 
yakın istihdamla Türkiye’nin en 
önemli madencilik firmaları arasında 
yer alıyor. 1985 yılında Muğla’da 
kurulmuş olan Ermaş Madencilik; 
3 mermer fabrikası, 6 mermer 
ocağının yanı sıra sanayi yatırımı 
Coante Quartz Surfaces fabrikası 
ile kompoze plaka sektöründe de 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 1985 
yılında Ula fabrikası, 2002 yılında 
Yatağan fabrikası, 2014 yılında 
Seydikemer fabrikası ve son olarak 
2017 yılında Coante fabrikası ile 
milli ekonomiye katkı sağlayarak 
çalışmalarına devam etmektedir.
**Erol Dolu

İş İnsanı Hüsnü GÜRELİ ve Eşi Asuman 
GÜRELİ’den Atatürk Ortaokulu’na Müzik Sınıfı
Muğla’nın 

Köyceğiz ilçesi 
Atatürk Ortaokulu 
hayırsever TFF Eski 
Başkanı Hüsnü 
GÜRELİ ve Değerli 
eşi Asuman GÜRELİ 
tarafından yaptırılan 
müzik sınıfına 
kavuştu. Hüsnü 
ve Asuman Güreli 
çiftinin bağışlarıyla 
oluşturulan müzik 
sınıfı her türlü müzik 
aletiyle donatıldı. 
Köyceğiz Atatürk 
Ortaokulu’na yapılan müzik sınıfı öğrencilerin 
verdiği mini konserle açıldı. Konserde görev alan 
öğrencilere teşekkür belgesi sunuldu. Ayrıca 
bağışta bulunan hayırsever Hüsnü Güreli’ye Atatürk 
Ortaokulu Müdürü plaket takdim etti. Köyceğiz 
Atatürk Ortaokulu Müdürü Hakan Güven yaptığı 
açıklamada, “Okulumuza müzik sınıfı kazandıran 
Hüsnü ve Asuman Güreli çiftine çok teşekkür 
ediyorum. Öğrencilerimizin bu sınıftan en iyi şekilde 
yararlanacaklarını düşünüyorum. Müzik sınıfı okulu-
muza hayırlı olsun” dedi.  Hüsnü GÜRELİ ve değerli 
eşi Asuman GÜRELİ öğrencilerimize hitaben birer 
konuşma yaptılar ve onlara nasihatlerde bulundular.
**Esra Tüfekçi

KAYIP İLANI : 
Kullanmakta olduğum adım kayıtlı aşağıda 

belirtilen resmi evraklarımı kaybettim 
hükümsüzdür.

P.S. FİŞİ : K : 168901 - 168900 SERİ 
NOLU İKİ, CİLT
Gülşen DERELİ

Köyceğiz VD: 33851103958 

KAYIP İLANI : 
Kullanmakta olduğum adım kayıtlı aşağıda 

belirtilen resmi evraklarımı kaybettim 
hükümsüzdür.

FATURA. FL. 725851-725900 1 CİLT
FATURA. LK. 096101 - 196150 1 CİLT 

mevlüt kaplan
Köyceğiz VD: 23666443554 
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Marmaris’te turizm ve eğlence sektörünün sorunlarını din-
leyen CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay CHP Marma-
ris, Fethiye, Bodrum İlçe Başkanları, Marmaris Belediyesi 

Başkan Yardımcısı, Meclis üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları üyeleri 
ile turizm ve eğlence sektöründen esnaflarla birlikte basın açıklaması 
düzenledi. 
Müzik yasağının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Kültür ve Turizm Bakanı’na çağrıda bulunan CHP’li Erbay şunları 

Büyükşehir, Muğla’nın Kıyıları İçin Bir Hukuki Mücadele Daha Başlattı
Muğla Büyükşehir 

Belediyesi, 16 Nisan 
2022 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayımlanarak 
sahillerin daralmasına ve bu 
bölgelerdeki alanların özel mül-
kiyet haline gelmesine neden 
olabilecek “Kıyı Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönet-
melik” değişikliğinin iptali için 
dava açtı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
çevre ve doğaya zarar verecek 
uygulamalara karşı hukuki mü-
cadelesini sürdürüyor. Dünyanın 
en uzun kıyı şeridine sahip 
şehirlerinden biri olan Muğla’da 
16 Nisan 2022 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanan yönetmelik 
değişikliğiyle mevcuttaki bazı 
uygulamalara genişletici bir takım 
ilaveler getirilerek kıyı alanlarının 
özel mülkiyete geçmesinin önü 
açıldı.  Bakanlık tarafından 
yayımlanan Yönetmelik ile Vali-
likler tarafından Kıyı Kenar Tespit 
Komisyonları oluşturularak kıyı 
çizgileri tekrar belirlenebilecek. 
Bu uygulama ile sahil bantlarında 
izinli veya izinsiz olarak önceden 
yapılmış olan dolgu alanları 
yeniden tespit edilerek kıyı 

kenar çizgisi öne çekilebilecek. 
Kıyı alanı içinde kalan dolgu 
alanları ve yapılar hazinenin özel 
mülkiyeti içine alınarak turizm 
işletmeleri ile şahıslara kullanım 
hakkı verilebilecek veya satışı 
gerçekleştirilebilecek. 
Kıyılar Halkındır, Belirli Zümre 
ve Şahıslara Verilemez
Muğla Büyükşehir Belediyes-
inden yapılan açıklamada Tüm 
bu uygulamaların Muğla’nın 
sahillerini daraltacağı ve sa-
hillerde yapılaşmayı arttıracağı 
gerekçesiyle Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından ilgili 
Yönetmelik değişikliğinin ipta-
line yönelik Danıştay’da dava 
açılmıştır denildi. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından açılan dava 
dosyasında bu uygulamanın 
Anayasa’ya aykırı olduğu 
belirtilirken, “Türkiye’de kıyılar, 
Anayasanın 43. Maddesi ve 
Medeni Kanunun 715. Mad-
desine göre “devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki” yerlerdir. 
Bu yerlerin herhangi bir zümre 
veya kişi mülkiyetine verilm-
esi mümkün değildir.  Kıyılar 
toplumun her kesimi için eşit, 
karşılıksız kullanılan ortak alanlar 

olmak zorundadır. Valilik Kıyı 
Kenar Tespit Komisyonunca 
yapılacak olan değerlendirmeler 
sonucunda, kıyı alanlarında bu 
güne kadar izinli veya izinsiz 
yapılan dolgu alanlarının kıyı 
kenar çizgisinin yeniden tespiti 
yapılarak Devletin Hüküm ve 
Tasarrufu altındaki kıyı alanlarının 

daraltılmasının önü açılabilecek, 
dolayısıyla Anayasanın 43. Mad-
desi ihlal edilerek kıyılar kamu 
kullanımından çıkarılarak özel 
mülkiyet haline gelmesi durumu 
oluşabilecektir. Bu durum devlete 
güven ilkesini zedeleyecektir. Ka-
muya ait olması gereken kıyıların 
hazine arazisi haline gelmesi ve 

sonrasında kullanım hakkı devir 
veya satış ile özel mülkiyete 
dönüşebilecek olması nedeniyle 
anayasanın 2, 5, 10, 11, 43, 46 
ve 63. Maddeleri nedeniyle dava 
açılmıştır” ifadelerine yer verildi.
**Adnan Tüfekçi

söyledi:
“Defalarca anlattık ama birileri anlamadı. Anladılarsa 
da ya yanlış anladılar ya da eksik anladılar. Biz müzik 
yasağının tamamen kaldırılmasını istedik, bunun 
için çağrı yaptık. Ancak gece 12’de başlayan müzik 
yasağı bir saat ileri alınarak 1.00’e uzatıldı. Bu turizm 
sektörünün beklentisini karşılamamaktadır. 
Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir, Aydın’da milyonlarca 
insan turizm sektöründen evine ekmek, çocuğuna 
harçlık götürüyor. Evinin kirasını, faturalarını ödüyor. 
Bu sektör ülkemize 2019 yılında 35 milyar dolar 
girdi sağladı. Ülkemize bu parayı turizm emekçileri 
kazandırdı. 
Burada emek veren insanlar sayesinde ülkemiz her 
yıl milyarlarca dolar döviz girdisi sağlıyor. Yunan 
adaları, İspanya, Paris gibi dünyadaki birçok önemli 
turizm merkeziyle yarışıyoruz. Dünyadaki milyarlarca 
dolarlık turizm pastasından ülkemiz hak ettiği payı 
alsın diye mücadele ediyor turizmcimiz. Dünyanın 
dört bir yanında turistler Muğla’ya, Bodrum’a, 
Marmaris’e, Fethiye’ye gelsin diye mücadele ediyor-
lar. 
Sayın Cumhurbaşkanı turizmcinin yaşadığı sorunlar 
hakkında bilgi sahibi değil. Turistler gündüz saatler-
inde denize girip farklı aktiviteler yapıyorlar. Turistler 
saat 21-22’den sonra, gece geç saatlerde eğlenmek 
için dışarı çıkıyorlar. Rakibimiz olan ülkelerde turistler 
sabaha kadar eğlenebilirken biz turistlere saat 1’de 

otelinize gidin diyemeyiz. 
Bu ülkeyi yönetenler bu insanların da Cumhurbaşkanı 
olduğunu, Bakanı olduğunu anlamalılar. Turizm 
Bakanı turizmcinin sorunları ile ilgilenmek yerine 
25 dönümlük bir araziyi kendi oteline dahil etmekle 
uğraşıyor. Turizmciyi yok sayıyorlar. Bu bölgenin 
insanıyız, sorunlara çözüm üretmek için milletvekili 
seçildik. Biz turizmcinin yok sayılmasına müsaade 
etmeyeceğiz. Turizmcinin hakkını savunmaya devam 
edeceğiz.” 
Basın açıklamasından sonra turizm ve eğlence 
esnafını ziyarete eden Erbay, Marmaris barlar 
sokağında bir turistle müzik yasağı hakkında konuştu.
Uzun yıllardır tatil için Türkiye’ye geldiğini ve gece 
geç saatlere kadar dans edip eğlenebildiğini, 
insanların gece çıktığını, sokaklarda dolaşabildiğini 
ve çok mutlu olduğunu belirten İngiliz turist, artık gece 
12’de müziğin kesildiğini ve bu durumun eğlenceli 
olmadığını, tatil için geldiğini ama eğlenemediğini, bir 
daha gelmek istemediğini söyledi. 
Ülkeye gelen turistlerin bu tür uygulamalar nedeni-
yle bir daha Türkiye’ye gelmeyeceğini ifade ettiğini 
söyleyen Erbay, “Hepimiz şahit olduk ki, ülkemize 
gelen bir turist eğlenmek için geldiği tatilinde gece 
12’de oteline dönmek zorunda olmasından çok 
mutsuz ve bir daha ülkemize gelmeyeceğini söylüyor. 
İşte AKP’nin bu uygulamasının sonucu budur.” dedi.  
**Esra Tüfekçi

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında konulan yasakların 
kaldırılmasına rağmen müzik yasağının devam etmesine tepki gös-
teren CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “Milyonlarca insanın 
hayatını kazandığı turizm sektöründe sezonun açıldığı bir dönemde 
müzik yasağının gece 12.00’den 01.00’e uzatılması turizme ve 
eğlence sektörüne büyük darbe vuracaktır.” dedi. 

CHP’li Erbay: Turistlere gece 1’de otele geri dönün diyemeyiz 

Köyceğiz Türk Eğitim Sen 
Köyceğiz İlçe Temsilciliği 
Basın Açıklamasıdır .  
 
Sendikacılık da bir 15 Mayıs dönemini daha 
atlatmış olduk ve 15 Mayıs itibariyle yapılan  
üye tespiti mutabakatı sonucunda Türk Eğitim 
Sen Köyceğiz İlçe Temsilciliği olarak Köyceğiz 
de 228 üyemizle  yetkili sendika olduk. 
Var olsun Hak Sendikacılığın Üyeleri! 
Var olsun Köyceğiz  Türk Eğitim-Sen Ailesi! 
Var olsun teşkilat! 
Ne Mutlu TÜRKÜM diyene! 
Ne Mutlu Türk Eğitim Sen’liyim diyenlere! 
 İnandığı değerlerden taviz vermeyen Elif 
duruşlu, Bayrak yürekli üyelerimize ve bize 
destek veren herkese teşekkür ederiz. 
 
 Türk Eğitim Sen Köyceğiz İlçe Temsilciliği.
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GİRGİN: ORTAK KÜLTÜREL VE 
TARİHİ MİRASIMIZ BAKIRCILIĞI 
AYAKTA TUTMALIYIZ

CHP Muğla Milletvekili Süleyman 
Girgin, hem ekonomik hem de 
turizm açısından çok önemli olan 
bakırcılık sanatının geliştirilmesi 
ve tanıtılması, bu işle uğraşan 
ve ilgilenen kişilere kaynak 
sağlanması çağrısıyla, bakırcılık 
hakkında bir araştırma önergesi 
verdi. 

Girgin şunları söyledi: 
KAVAKLIDERE’DE USTA-
LARIMIZ BAKIRI OYA 

GİBİ İŞLER
“Anadolu insanı bakırı oya gibi, 
kilim gibi işleyerek doğadaki 
günlük olayları örnek alarak 
beğendiği, sevdiği, saygı duyduğu 
ne varsa ona işlemiştir. Binlerce 
yıldır Anadolu insanının becer-
isini ve zevkini yansıtan bakırcılık 
sanatı, Muğla İlimiz,  Kavaklıdere 
İlçemizdeki çok az kalan usta-
lar ile halen sürdürülmektedir. 
Muğla İl’i Kavaklıdere İlçesinde 
de günümüzde yapılan bakırcılık 
sanatı, bu bölgenin tarihi, kültürel 
sosyal ve sanatsal karakterlerini 
yansıtan en önemli faaliyetlerden 
biridir.” 
ESKİDEN ÇEKİÇ SESİNDEN 
SOKAKTA YÜRÜYEMEZDİNİZ
“Kavaklıdere’de bakırcılık ayakta 
kalma savaşı veriyor. ‘Eskiden 
çekiç sesinden sokakta yürüy-
emezdiniz’ diyen Girgin ticari 

varlıklarını sürdürme mücadelesi 
veren bakırcılar, zor koşullara 
rağmen inatla mesleği ayakta 
tutuyor. Bakır ustaları, bölgede 
yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan 
bakırcılık mesleğini yaşatmak 
için sadece ekonomik 
koşullara değil, teknolo-
jiye de direniyor. Önceden 
mutfaklarımızda kullanılan, 
şimdi ise kullanımı yok denecek 
kadar azalan ve sofradan vit-
rine kalkan bu el sanatımızı 
yaşatmalıyız.
DEVLET DESTEKLİ PROJELERE 

İHTİYAÇ VAR
Biliyoruz ki, bakırcılık 

bölgeye hem ekono-
mik gelir sağlıyor 

hem de turizme 
katkıda bu-

lunuyor. O 
nedenle, 
bu sanatın 

geliştirilmesi 
ve tanıtılması 

için ger-
ekli destekleme 

planları acilen hayata 
geçirilmelidir. Bu işle 

uğraşan ve ilgilenen kişilere 
kaynak sağlanmalıdır. 
Mesleğin sürdürülebilmesi ve yeni 
ustaların yetiştirilmesi için devlet 
destekli projelere ihtiyaç vardır.
Girgin son olarak, “Ortak 
değerlerimizi yaşatmaya yöne-
lik adımlar tarihi ve kültürel 
zenginliklerimizi arttırmaktadır. 
Bakırcılık sanatı ortak kültürel 
ve tarihi mirasımızdır. Ne yapıp 
edip, bu mirasın yok olmasını 
engelleyecek, gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlayacağız” dedi.
**Esra Tüfekçi

Köyceğiz Eğitim - İş 
Sendikasından 

Dayanışma Kahvaltısı
    Köyceğiz Eğitim - İş 
Sendikası Köyceğiz 
İlçe Temsilciliğinin 
organizesinde kahvaltı 
etkinliği düzenlendi. 
Muğla Şubesinden Mali 
Sekreter Özkan Kaya, 
Yine Muğla Şubesinden 
özlük sekreteri Uğurcan 
Küçükala’nında 
katılımıyla hoş sohbet 
havasında geçen etkinlik 
dayanışma ve örgütsel 
hak mücadelesinin devam 
etme temennisiyle sona 
erdi.

Ulucami Mahallesinde bulu-
nan Belediyeye ait pasaj ve 
düğün salonu yıllar sonra 

genel tadilata girdi. Çok eski yıllarda 
yapılan ve o günlerde ilçemizin büyük 
bir gereksinimini karşılayan pasaj, 
yıllar içinde bakımsızlıktan dökül-
üyor, kiracılar ve halkımız tarafından 
şikayetleri artıyordu. Köyceğiz Bel-
ediyesi aldığı güzel bir kararla pasaja 
genel bir bakım ve tadilata alarak 
ilçemize yakışır bir hale getirecektir. 
Ulucami Mahallesi Muhtarı Sadık 
Karaduman, “Pasajın yenilenmesi, 
halkımız tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır. İlçemize gelen yerli ve 
yabancı turistler tadilatdan mem-
nundur. Belediye Başkanımız Kamil 
Ceylan’a çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU 
YENİLENİYOR

Köyceğiz Belediyesi Düğün Salonu ve 
Pasajı genel tadilata girdi.

EĞİTİM - İŞ’Lİ 
ÖĞRETMENLER 
KÖYCEĞİZ’DE BULUŞTU
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı tüm 
yurtta olduğu gibi İlçemizde 

de çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
İlçede 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamaları çerçevesinde eski 
Kaymakamlık önünde çelenk koy-
ma programı düzenlendi. Köyceğiz 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Mehmet Kaleli ve öğrencilerin 
katıldığı programda Atatürk anıtına 
çelenk konuldu. Saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşı okundu. 
Çelenk töreninden sonra eski 

Kaymakamlık önünden Köyceğiz 
Gençlik Merkezine kadar gençlik 
yürüyüşü yapıldı. Bayram etkinlikleri 
Gençlik Merkezi önünde devam etti. 
Program sunuculuğunu Köyceğiz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Ferah Kirtik’in yaptığı kutlamalar 
saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesi okundu. Gen-
çlik ve Spor- Halk Eğitim Merkezi 
Teakwando çalışma grubunun 
gösterisi sergilendi. Köyceğiz Halk 
Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi 

gösteri sundu. Vals gösterisinin 
ardından Gençliğin Atatürk’e cevabı 
okundu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde derec-
eye giren öğrencilere ödüllerinin 
verilmesinden sonra program sona 
erdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı törenine 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, protokol üyeleri, okul 
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı.
**Adnan Tüfekçi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
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Köyceğiz’de engelliler haftası 
dolayısıyla özel gereksinimli 
bireyler adına organizasyon 

düzenlendi. Yapılan organizasyona 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Ma-
slak ve bir çok daire amirleri katıldı.
    Sığla AVM Müdürü Çiğdem Tepe; “ O 
kadar çok anlar oldu ki, hem duygusal 
hem manevi ve sevgi dolu. Öncelikle 
mağazalarda çalışmak için özel gerek-
sinimli bir grubumuzu tüm mağaza ve 
işletmelere yarleştirdik. Orada gelen 
tüm müşterileri karşılayıp, kimi satış 
yaptı, kimi seviş elemanı olup siparişleri 
verdi, kimi dondurma yapıp müşteriye 
sundu. Diğer noktada daha küçük 
bireylerimizle çok eğlenceli bir parti düzenlendi. 
Orada doyasıya eğlendiler. Oyunlar, yarışmalar, 
hediyeler, danslar ettirdik. Kaymakamımız, emni-
yet müdürümüz, belediye basın ve halkla ililişkiler, 
başkan yardımcısı ve protokol geldi. Onlarda 
çocuklarla danslar ettiler bu çok önemli aralarına 
katıldılar. Tek tek mağazalarda çalışanları ziyaret 
edip onlardan alışveriş yaptılar. Aiileler çok mutlu 
oldu. Gelen bireysel engellilerin büyük kısmı bugüne 
kadar aileleriyle daha şehre inmemiş köylerd 
yaşayan bu atmosferi yaşamamış aile ve bireylerden 
oluşmakta. Bu çok önemli. Hem bireysel engelli, 
hem şehre inmemiş köylerde yaşayan kişiler. Engel-
liler haftasına özel Köyceğiz Sığla Park, Köyceğiz 
Güney Özel Eğitim Kurumunun işbirliği ile yapılan 
etkinlikte yetişkin özel bireyler, davetlilere, mağaza 

ve işletmelerde hizmet verdiler. Küçük yaş grubu özel 
çocuklarda  eğlence dolu müzik, oyun ve çeşitli aktiv-
itelerde gönüllerince eğlendiler.
    Köyceğiz İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Güldağ 
ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Cemil 
Akyol, “FARKINDAOL”  projesine katılım sağladılar. 
Organizasyona katkılarından dolayı Özel Bireylerimiz 
ve çocuklara bu imkanı sunan “FARKINDALIĞIMIZA 
SES OLAN başta SZF Yapı İş ve Yaşam Merkezi 
Sahibi Zafer Sarılı’ya gün boyu çocuklar için hiç 
durmadan koşturan, eğlendiren ilgilenen AVM Müdürü 
Çiğdem Tepe’ye ve tüm Köyceğiz Sığla AVM Ekib-
ine, destek veren misafirlerimize, duyarlılıkları ilgi ve 
alakalarından dolayı teşekkür edildi. * Adnan Tüfekçi

İzmir’den Fethiye istikametine giden 
bir araç Köyceğiz İlçesi sınırlarında 
yapılan trafik kontrolünde midyelerin 
uygun koşullarda taşınmadığını 
tespit eden güvenlik güçleri du-
rumu Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne bildirdi. 

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar 
üzerine soğuk zincir kurallarına 

uygun taşınmayan midyelerin  Veter-
iner Sağlık Raporu olmadığı görüldü.  
Araç içinde taşınan 96 çuval yani 1,5 
ton midye hakkında gerekli yasal işlem 
başlattı. İnsan tüketimine uygun olmadığı 
için 1,5 ton midye 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu gereğince imha edilerek, araç 
sahibine ve şoföre ayrı ayrı 4132 TL idari 
para cezası uygulandı. Kişiler hakkında 
gerekli yasal işlemler başlatıldı.  
Kaçak midyeler 5996 sayılı kanun 
gereğince imha edildi, araçtaki iki kişiye  
ayrı ayrı 4132 TL cezai işlem uygulandı.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü 
Barış Saylak konu ile ilgili olarak şu 
açıklamayı yaptı. “Rutin trafik kon-
trolünde uygun koşullarda taşınmadığı 
tespit edilen midyeler ile ilgili yapılan 
ihbar üzerine Köyceğiz İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüzde veteriner 
hekim arkadaşlar gerekli incelemelerde 
bulunmuş, yakalanan midyelerin soğuk 
zincir kurallarına uygun taşınmadığı gibi 
Veteriner Sağlık Raporunun da olmadığı 
görülmüştür. 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nunu gereğince imha edilerek, midyelerin 
taşındığı araç sahibi aynı zamanda 
midyelerin sahibi ve aracı kullanan şoföre 
ayrı ayrı 4132 TL cezai işlem uygulandı. 
Ayrıca midyelerin sahibi hakkında 
kanunun 40. Maddesinin 1 (a) bendi 
çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Güvenlik güçlerimize ayrıca dikkatleri 
ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.” 
Dedi.İl Müdürü Saylak açıklamasına 
şöyle devam etti: 
Alo 174 Alo Gıda Hattı veya 0 501 17 4 
01 74 whatsapp ihbar hattına ihbarda 
bulunabilirsiniz. 
“Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
olarak tüm ilçelerimizde insan sağlığını 
korumaya yönelik denetimlerimizi 
sürdürüyoruz. Gece gündüz toplumun 
gıda güvenliğini sağlamak amacıyla göre-
vimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. 
Ama her yere yetişmemiz mümkün ol-
muyor. Özellikle turizm sezonuyla birlikte 
maalesef bu gibi olayların artmaması için 
vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet 
ediyorum. Gıda kontrol mekanizmasına 
katkı sunmak ve gıda güvenilirliğini 
sağlanmasında önemli unsurlardan 
biri olan Alo 174 Alo Gıda Hattı veya 0 
501 174 01 74 whatsapp ihbar hattına 
şikâyetleri ve ihbarları  iletebilirler. Kötü 
niyetli kişilerin sağlığımızla oynamasına 
izin veremeyiz. Vatandaşlarımızın şüpheli 
bir durum tespiti halinde ihbarda bulu-
narak bizlere destek olmalarını bekli-
yoruz.” dedi.  **Adnan Tüfekçi

1,5 Ton  Kaçak Midye 
İmha Edildi…

Köyceğiz’de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakala-
nan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21yıl 23 gün hapis cezası 
bulunan firari cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçemizde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 
yapılan operasyonda değişik suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 23 gün 
hapis cezası bulunan Ercan Ş. adlı firari, Muğla JASAT timi ve Köyceğiz 
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gece evinde yakalandı. Hakkında 
hazırlanan evraklarla Köyceğiz Adliyesine çıkarılan Ercan Ş. Adlı şahıs, 
işlemlerinin ardından Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi. * Adnan Tüfekçi

Köyceğiz SIĞLA AVM’den Engelliler 
Haftasında Farkında Ol Etkinliği

JASAT, 21 yıl 23 
gün kesinleşmiş 
hapis cezasıyla 
aranan şahsı 
yakaladı
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Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün
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PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

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

Ülkemizde yeni keşfedilen


