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Halk Toplantısı Yapıldı

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

KAÇAK  KESİLMİŞ  ETLERİ  İMHA  EDİLDİ
Muğla 

genelinde 
olduğu gibi 

Köyceğiz İlçe Jandar-
ma Komutanlığı 
jasat ekipleri hayvan 
hırsızlığı ve yasa dışı 
yollardan hayvan nak-
line karşı denetimlerini 
sürdürüyor. Köyceğiz 
Döğüşbelen kontrol 
noktasında kaçak kes-
imleri yapılmış 9 adet 
küçükbaş havyan ele 
geçirdi.
Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle yol 

kontrollerini sıklaştıran 
ekipler Köyceğiz 
Döğüşbelen Yol kontrol 
Noktasında bir araçta 
yaptığı kontrolda,  İ.A. 
isimli şahsın kullandığı 
kamyonette belgesiz 9 
adet nerede kesildiği 
bilinmeyen küçükbaş 
hayvan etleri bulundu.
Köyceğiz İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekipleri İ.A. 
isimli şahsa idari para 
cezası uygularken, ele 
geçirilen küçükbaş hay-
van etleri imha edildi.

Köyceğiz’de devlet-millet 
buluşması Gelişim ve 
Yeni Mahalleyle devam 
etti. Kaymakam, belediye 
başkanı ve ilçe müdürl-
eri vatandaşın ayağına 
giderek sorunları dinledi.
Devlet Millet buluşmasının 
toplantısına, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Köyceğiz Belediye 

Başkanı Kamil Ceylan, 
İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Ten, İlçe Emniyet 
Müdürü Cihan Dalkılıç, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ ve ilgili daire 
müdürleri ile Gelişim Ma-
hallesi Muhtarı Ali Örnek, 
Yeni Mahalle Muhtarı Hat-
ice Körpe ve vatandaşlar 
katıldı.  7’de

HIDRELLEZ’İ TOPUKLU 
YAYLASINDA KARŞILADILAR..

Köyceğiz ilçe Emniyet 
Müdürlüğü yeni düzen-
lenen atış poligonuna 

kavuştu.
Toparlar Kazancı mevkiinde yıllardır 
kullanılan atış poligonunun yerleşim 
alanının içinde kalmasından dolayı 
güvenli bir atış poligonuna ihtiyaç 
duyulmasıyla Köyceğiz İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Köyceğiz Orman 
İşletme Müdürlüğü ile işbirliği 
yaparak Balcılar Mahallesi karay-
oluna yakın bir mevkiide daha 
güvenli bir atış poligonu yaptırdı. 
Yapılan atış poligonunun açılışı 
gerçekleştirildi. Muğla İl Emniyet 
Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu 
ve Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak’ın katılımıyla açılış töre-
nine gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe 
Müftüsü Ahmet Karagöz’ün yaptığı 

dualardan sonra poligonda atışlar 
yapıldı. Atışların ardından ikramlarda 
bulunuldu. Atış poligonunun açılış 
törenine İl Emniyet Müdürü Süley-
man Suvat Dilberoğlu, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 

Maslak, İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Ten, İlçe Emniyet Müdürü 
Cihan Dalkılıç, İlçe Müftüsü Ahmet 
Karagöz, Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürü Adem Acar, İlçe Savcıları, 
daire amirleri ve polisler katıldı.
*Osman Acar - Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZ POLİSİ’NE

YENİ POLİGON
   2’de
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Sezonun ilk tur 
araçları deneti-
mi Yapıldı: 07 

Mayıs 2022 cumartesi 
günü Ortaca -Dalyan 
yolu üzeri sanayi si-
tesi bölgesinde ilçemize 
gelen tur araçları 
durdurularak denetim 
yapıldı.MURO (Muğla 
Rehberler Odası)’nın 
bildirdiğine göre:Gelen 
şikayetler üzerine 7 
Mayıs Ortaca, 8 Mayıs 
Ula Gökova’da Köyceğiz 
Turizm Danışma Bürosu 
Yetkilileri ve Emniyetin 
yol tertibini alarak tur 
araçları durdurulmuş 

Tur otobüsleri denetimi başladı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Turizm Danışma Bürosu yetkilileri tarafından Ortaca-Dalyan yolu üzeri sanayi 
sitesi bölgesinde Köyceğiz’e gelen tur otobüslerine denetim yapıldı.

Köyceğiz ilçesi Tu-
rizm Danışma Bürosu 
yetkilileri tarafından 
Ortaca-Dalyan yolu 
üzeri sanayi sitesi 
bölgesinde Köyceğiz’e 
gelen tur otobüslerine 
denetim yapıldı.

;1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu gereği kaçak tur ve 
rehbersiz tur düzenleyen araçlara yasa gereği idari 
para cezası tutanak ve tespitleri yapılmıştır.Eksik 
evrakları olanlar uyarılmıştır.İlçe Turizm Bürosu 

Yetkilileri de:”Bundan sonra da ileriki zamanlarda 
denetimler sürdürülecektir.Ülkemize gelen yerli 
ve yabancı uyruklu misafirlerin katılacakları tur 
organizasyonlarında Seyahat Acentalarından tur 
satın almaları ve mutlak suretle her turda rehber 

olmasına dikkat edilmelidir.Ortaca ve Köyceğiz 
İlçelerimiz turizm için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile ilçemize tatil için 
gelebilirler.*Erol Dolu

HIDRELLEZ’İ TOPUKLU 
YAYLASINDA KARŞILADILAR..

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın müjde-
cisi olarak bilinen Hıdrellez tüm yurtta olduğu gibi 
Köyceğiz’de de etkinliklerle kutlandı.
Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği 
öncülüğünde yapılmakta olan doğa yürüyüş ekibi 

1600 metre rakımlı Ağala yaylası Gökçeova Göletini 
aşarak Beyağaç Topuklu Yaylasında etkinlik düzenl-
edi. Derneğin onursal Başkanı Ömer Oflaz, Hıdrellez 
şenliklerinin mana ve önemi hakkında geniş bilg-
iler verdi. 4 minibüsle yürüyüş etkinliğine katılan 

Köyceğiz grubu kar keyfi yapıp, müzik eşliğinde 
eğlendiler. Köyceğiz’e yeni yerleşen ve ilk defa böyle 
bir etkinliğe katılan hemşehrilerimiz emeği geçen 
tüm organizasyon ekibine teşekkür ettiler.
**Adnan Tüfekçi
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Kaymakam Maslak, Köyceğiz’de ‘trafikte güvenlik’ etkinliğine katıldı

Trafik konu-sunda farkındalık oluşturmak amacıyla, “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” kapsamında sürücül-ere bilgilendirmelerde bulundu.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçemizde 
vatandaşlarda trafik bilincini oluşturmak, maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek ve trafik konusunda farkındalık oluşturmak 
amacıyla, “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” kapsamında sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.

07-13 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında düzenlenen “Karay-
olu Trafik Haftası” etkinlikleri 
kapsamında “Yayalar İçin 5 
Adımda Güvenli Trafik” motto-
sunun etkin olarak kullanılması 
ve tanıtılması amacıyla Atatürk 
Bulvarı Dörtyol Kavşağında 
bulunan yaya geçidinde etkinlik 
düzenlendi. Etkinliğe tüm trafik 
ekipleri ve polislerde katıldı.
KURALLARA UYMAK VE 
EMNİYET KEMERİ TAKMAK 
ÇOK ÖNEMLİ

Ekiplerle birlikte araçları 
durduran Kaymakam 
Maslak, sürücülere trafik 

kurallarına uymaları, emniyet ke-
meri takmaları yönünde uyarılarda 
bulundu. Kaymakam, Emniyet 
Müdürü Ve Jandarma Komutanı, 
sürücülere emniyet kemeri 
takmanın önemiyle ilgili broşür 
dağıttı. Aksoy ayrıca durdurdukları 
araçta bulunan çocuklara da 
şapka, düdük ve şeker hediye 
ettiler.
Trafiğin öneminin gün geç-
tikçe arttığına değinen Maslak, 
“Günümüzde artan nüfus ve 
taşıt sayısı nedeniyle çağımızın 
en önemli konularından biri de 
trafik güvenliği olmuştur. Kural 
ihlalleri, dikkatsizlik ve tedbirsizlik 
sebebiyle meydana gelen kazal-
arda binlerce kişi hayatını kay-
betmekte veya yaralanmaktadır. 
Trafik güvenliğinin sağlanması, 

yalnızca bu işle sorumlu kurum 
ve kuruluşların gayretleri ile 
varılabilecek bir hedef değildir. 
Herkes trafik kurallarına uymanın 
kendisinin ve başkalarının 
güvenliği için şart olduğunu bilmeli 
ve buna inanmalıdır. Bu sebeple 
trafikte bireysel duyarlılıkta üzer-
imize düşen sorumlulukları yerine 
getirmeli ve kurallara uymayı bir 
görev kabul etmeliyiz” dedi.
Emniyet Müdürü Cihat Dalkılıç; 
“Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli 
Trafik” mottosunun ilçemizde etkin 
olarak kullanılması ve tanıtılması 
amaçlanmaktadır. Trafikte yaya 
önceliği “Yayalar Kırmızı Çizgimiz 
“, sürücüleri emniyet kemeri 
kullanımına teşvik edilmesi için 
“Bi Hareketine Bakar Hayat “, 
“Kemerinle Yol Ver Hayata “ ,  
“Kemerim Hep Aklımda Annem 
Hep Yanımda “  ve “Trafikte Her 
Yıl Daha İyiyiz “ mottolarının etkin 
olarak kullanılması için ilçemizde 
vatandaşlarımızı bilgilendirmek 
için buluştuk” dedi.*Adnan Tüfekçi

MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Düzenlemiş olduğu Mavi-Yeşil 
okullar projesi kapsamında Köyceğiz İmam Hatip Okulunda yapılan 
Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı. Muğla Mavi Yeşil Okul-
lar Projesi kapsamında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF 
Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği işbirliğinde yapıldı.
Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde, sporculara madalyaları ve 
katılım belgelerini Muğla İl Temsilcimiz Ahmet Murat YENİCİ, Köyceğiz 
İlçe Temsilcisi ve Turnuva Başhakemi NA Atilla GÜLER ve yarışmaya 
katılan okulların okul müdürleriyle turnuvada görev yapan hakemlerimiz 
tarafından verildi.
08 Yaş ve Altı Kategorisinde;
1. Muhammet Emin ADIYAMAN : Yangı İlkokulu
2. Rana Beren AKDENİZ            : Hamitköy Nusret Akbaş İlkokulu
3. Siraç Duran YILMAZ                : Yangı İlkokulu
10 Yaş ve Altı Kategorisinde;
1. Emirkan ACAR                         : Beyobası İlkokulu
2. Mustafa MANCAR                   : Yangı İlkokulu

3. Yağmur ÖRÜN                         
: Beyobası İlkokulu
12 Yaş ve Altı Katego-
risi;
1. Yiğit GÜNAY               : 
Atatürk Ortaokulu
2. Beyza CİHAN              
: Yangı Şehit Burak Erdi 
Uysal Ortaokulu
3. Nadir ÖZCAN              
: Yangı Şehit Burak Erdi 
Uysal Ortaokulu
Not: Her kategorinin birin-
cisi olan sporcular Muğla-
Menteşede yapılacak olan 
Muğla Mavi-Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası Finaline katılmaya hak kazanmışlardır.
Muğla da yarışacak olan tüm sporcularımıza başarılar dileriz.  **Adnan Tüfekçi

İlçemizde satranç turnuvası düzenlendi
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Cumhuriyet Halk Partisi Köyceğiz 
Kadın Kolları tarafından organize 
edilen Anneler günü, yeni üyelere 
rozet takma ve parti içi kaynaşma 
kahvaltısına yoğun katılım 
gerçekleşirken, parti 300 yeni üye 
kazanmış oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Köyceğiz İlçe Kadın Kolları, 
kahvaltıda bir araya geldi. 

Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire 
Alanında yapılan yeni üyelere rozet 
takma ve kahvaltı etkinliğine Muğla 
Milletvekili Süleyman Girgin, İl 
Başkanı Adem Zeybekoğlu, İl Kadın 
Kolları Başkanı Aysun Korkutdemirel, Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Belediye Meclisi Üyeleri ve çok 
sayıda partililer katıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Özer yaptığı konuşmada; “Bugün burada Cumhuriyet 
Halk Partisi Köyceğiz İlçe Başkanlığı Kadın Kollarının düzenlemiş olduğu Anneler günü ve rozet takma töre-

nine hoşgeldiniz. Gerek saha çalışmaları, gerekse partimizde 
yaptığımız eğitim çalışmaları ile partimizi, ailemizi büyütüy-
oruz. Büyümeye devam edeceğiz. Kadınların ve gençlerin 
siyasetteki temsil gücünü arttıracağız. Kadınlar toplumun her 
alanında evde, iş hayatında ve siayasette en önde olmaya 
devam edecektir. İktidar yolunda mücadelemize güç veren tüm 
kadınlarımıza, gençlerimize, örgütümüze çok teşekkür ediyor. 
Bir anne olarak tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.
CHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol; Dostluk ve dayanışma çer-
çevesinde, kadın erkek demeden hep birlikte çalıştıklarını ifade 
eden Erol, “Bugün CHP Köyceğiz Kadın Kollarımızın dostluk ve 
dayanışma kahvaltı programımızı yaptık. Kadınlar ve erkekler 
hep birlikte dayanışma içerisinde partimizi daha çok büyültmek, 
geleceğe güzel günlere hep birlikte aydınlık günlere yürümek-
tedir. Dostluk ve dayanışma içerisinde geleceği oluşturuyoruz. 
Aydınlık günlere yürüyoruz. İnşallah CHP olarak, iktidara hep 
birlikte kadın-erkek demeden hep birlikte aydınlık günlere 
gideceğiz. Hepinizin anneler gününü kutluyorum. Aramıza yeni 
katılan üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 
**Adnan Tüfekçi

BİR DÜŞÜNCE 
BİÇİMİDİR YAŞAMAK
     Yanılgılar, hatalar, yanlışlıklar 
karşısında tek doğruyla direncin 
göstergesidir yaşamak. Düşünen, 
araştıran, okuyanlarla aza indirgenmiş 
şekliyle farkındalık yaratanlar farklılıklar 
oluşturmaktadır. Cezası ya da ödülü 
kişinin iç dünyasındaki vicdan muhasebe-
sidir.

Karaya ak, yalana doğru, kötüye 
iyi, cahile âlim düşüncesinin yaygın olduğu ortamda temize 
pak demenin hükmü kalmamıştır. Demek umudu yitirmenin 

ispatı olurdu. Oysa umudun bittiğini düşünmek, düşüncenin, manta-
litenin, beklentilerin bitmesi demektir. Yaşama dair isteğin körelmesi 
demektir.”Düşünüyorsam varım” Tezine tezat.
    “ Ben seni anlayabildiğim kadar sana yakınım.”Güzellikleri 
görebildiğim kadar güzel düşünür, Küçük şeylerden mutlu olduğum 
kadar mutluyum. Gönlü dar, hafiflik, basitlik, öfke, kin, nefret 
tohumlarının rövanşta olduğu bir dünyanın ileri gitmesinden geçtim, 
geriye sürüklenmesini anlayabilmektir düşünce. Durumu çok iyilerle 
çok kötülerin arasındaki mesafenin gittikçe açıldığı günümüzde 
ortasız pastan, karambolden gol beklemeye kaldı işimiz. Zamlar 
muntazam; günlük, haftalık, aylık. Sadaka zamları altı aylık. Alkışlar 
aralıksız.
     Trabzon sporu şampiyonluğundan dolayı kutlarım. İlgi alaka 
kutlamalar gayet iyiydi. Bir futbol takımına gösterdiğimiz sevgi ilgi 
ve duyarlılığın ülke meselelerinin üstüne çıktığını görüp izlemenin 
sıkıntısını yaşadım. Her şeyin dört dörtlük olduğu bir ülkenin mutlu-
luk tablosuna tanık olduk daim olsun.

ÖNCELİKLERİMİZ
Sağ kalmak, sağlıklı yaşamak, huzur
Yaşamın kuralı, iksiri, felsefesi budur
Sabır gelir, ardından öfkeyi yenmek,
Sorunlarda, önemlidir gülüvermek.

‘’Duvarı nem insanı gam’’ öldürürse
Yokluk, sefalet, açlık süründürürse
Sorunlar küçükte olsa büyütülürse
İradeni ve gücünü kullan aşarsın,

Sürprizlerin dolu olduğuna şaşarsın.

‘’Her doğan güneş yeni bir günün başı’’
Yeni bir sayfa açmaktır yaşam, yeni güne
‘’Gün doğmadan neler doğar’’ı önemse
Sıkıntılarını, hep bir önceki sayfaya taşı.

‘’Gün ola harman ola’’önemli bekleyiş
Bırakıver akışına, sonuç bakalım neymiş

Ne de olsa‘’ Su aka aka yolunu bulur’’
Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı budur.

03.03.2012

CHP’li Kadınlar Dayanışma Kahvaltısında Buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi Köyceğiz Kadın Kolları 

tarafından organize edilen Anneler günü, 
yeni üyelere rozet takma ve parti içi kaynaşma 
kahvaltısına yoğun katılım gerçekleşti.
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TEŞEKKÜR
Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde Ameliyatımı Başarıyla Gerçekleştiren

Op. Dr. ALİ EKBER ÖZTÜRK
ve ekibine, teşekkür ederim.

Ameliyat öncesi doğru yönlendirmesi, Ameliyat sonrasındaki sıcak ilgisi ve 
başarılı tedavisi için Doktorumuza ayrıca, çok teşekkür ederim

İSMAİL SAFA HAFIZOĞLU

Köyceğiz; 14 ve 15 Mayıs Cumar-
tesi günleri Doğanın Mirası Davalı 
Tatlar Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 

Köyceğiz kordonda bölgede yetişen şifalı ot 
yemekleri sunum ve tadımı, yöresel otlarla, üç 
farklı teknikle hazırlanacak, üç çeşit yemeğin 
pişirilerek, tadımlık ikramları yapılacak.
Festival Komitesi Başkanı Bilge Kınalı’nın 
verdiği bilgiye göre; İlçemizde ilk defa yapılacak 
olan festivalde ayrıca yerel sanatçılarımızın 
geleneksel halk oyunları, konserleri davetlilere 
unutulmaz bir gece yaşatacaktır. Bilge Kınalı, 
festivalin amacı hakkında şunları aktardı:
KÖYCEĞİZ DOĞANIN MİRASI DEVALI TAT-
LAR FESTİVALİ
Anadolu coğrafyası, binyıllardır kurulup dağılan 
ya da dönüşen uygarlıklarıyla günümüze kadar 
ulaşan çok katmanlı, iç içe geçmiş olağanüstü bir 
kültürel zenginlik barındırmaktadır.
Özellikle Torosların güneyine indikçe, boydan 
boya Akdeniz toprakları, uzun bahar-yaz ve 
güz mevsimlerinin tüm bereketini bu kültürlere 
işlemiştir.
Bir yandan zirvelerde eriyen kar sularının 
oluşturduğu akarsuları, bir yanda da tüm enginliği 
ile serilmiş Akdeniz…
Ege’nin mavi suları ve kıyıları ile birlikte işte tüm 
bu coğrafya, elbette binlerce yıllık uygarlıkların 
kutsal saydığı ve bu insanları doyurduğu bitkileri 
de topraklarında büyütmektedir. Kimisi ağaç kimi-

si ot olan bu değerler, beslenme 
kültürünü ve sağlık gereksinim-
lerini biçimlendirmiştir.
KUTSAL VE ŞİFALI 
DEĞERLER
 Köyceğiz’in kıyılarından 
Sandras tepelerine kadar 
geniş havzadaki çeşitli yaşam 
enerjisinin ilk sırasında 60 
milyon yıldır varlığını sürdüren, 
çok özel bir canlı olan Anadolu 
Sığla Ağacı yer alır. Yörenin 
doğusu ve batısındaki kıyı şeridi 
boyunca endemik görülen bu 
ağaç, Güneybatı Akdeniz’in 
kutsal simgesidir. Gövdesinden 
elde edilen balsamı ile şifa 
sağlar. Bu balsam, “sinamik asit” 
içerdiği için güzel olan kokusu 
nedeniyle tarihte, yerleşimlerin 
kutsal mekânlarında tütsü 
olarak kullanılmıştır. Balsamın 
damıtılması ile çok değerli görül-
en ve çeşitli rahatsızlıklarda 
kullanılan Sığla yağı elde 
edilmektedir.
 Zeytin, bu kıyıların eski 
çağlardan beri en kutsal sayılan 

ve önem atfedilen bereketli ağacıdır. Hem verdiği 
ölümsüzlük duygusu hem de meyvelerinin tane 
olarak ve en sağlıklı yağlardan biri olan meyve 
suyunun çıkarılarak değerlendirilmesi, önemini 
kat kat artırmaktadır.
 Güneşin vurduğu yarı kayalık yamaçlara 
sıkı sıkı tutunan, dirençli zeytin gibi incir de 
neredeyse evrensel bir bereket simgesidir ve 
mitolojide sıklıkla konu olmuştur.
 Defne, yine mitolojik dünyanın bir başka 
özellikli ağacıdır ve bolluk, bereket inancını 
pekiştirmektedir.
Üzüm, Anadolu’nun hemen her yerinde yetişen, 
tatlı meyvesinin ve yaprağının bol miktarda 
kullanılması ile sofraların bir güzelliği ve 
bereketidir. Aynı zamanda, şırasından yapılan 
şaraplarla, antik dünyada adına bir tanrı 
kurgulanmış ve şenlikler düzenlenmiştir.
OT VE KÖKLER
 Tüm bu ağaçların, meyvelerin, yaprakların 
yanı sıra, bereketli bahar iklimlerinin mevsimlik 
küçük boylu konukları da saymakla bitmez. 
Bunlar mutfakların ot yemekleri kültürünü 
beslerken bir yandan da halk tıbbı olarak bilinen 
alternatif tıp alanında insanlık tarihi boyunca 
kullanılagelmiştir.
İşte bu bilgiler ışığında, yöre STK’ları olarak 
bir araya gelip her yıl düzenli biçimde; 14-15 
Mayıs tarihlerinde yöremizde yetişen şifalı bit-

kilerin ve coğrafyamızın 
tanıtılması için festival 
yapmak istiyoruz. 
2022 yılı için düşünülen 
″ Köyceğiz Doğanın 
Mirası Devalı Tat-
lar″ Festivali için 
hazırlanan program 
ektedir. Önümüzdeki yıl 
″Doğanın Mirası Koku-
lar″ olarak şimdiden 
planlaması yapılmıştır. 
Her yıl düzenli olarak 
yeni bir tema ile festival 
şekillendirilmiştir.
“Yeryüzü, bize 
atalarımızdan mi-
ras kalmadı, onu 
çocuklarımızdan ödünç 
aldık” der bir özlü söz. 
Doğanın barındırdığı 
çok sayıdaki şifalı 
bitkilerle çevrili güzel 
bir belde olan Köyceğiz 
ve çevresini, yarınlara 
bugünkü dokusu ile 
aktarmak, bu ödünç 
yaşamların içinde önce-
likli sorumluluğumuzdur.
Bu amaçla yürütülen çalışmalara bir katkı 
olarak; yörenin mirası zengin yaşam kültürünü, 
endemiklerini ve özgün tatlarını tanıyıp tanıtmak,  
Hıdırellez geleneğinin bolluk ve bereketini bu tat-
lara katmak niyetiyle, geleneksel hale gelmesini 
dilediğimiz bir etkinlik düzenliyoruz.  
yöremizde yetişen şifalı bitkileri yakından 
tanımaya yardımcı olacak bu festivalin, pandemi 
sürecinde büyük şehirlere göre “hafif” de olsa, 
son iki yıldır yaşadığımız strese iyi geleceğine 
inanıyor,  bu iki günlük beraberlik ile sizleri 
doğanın bayramına birlikte katılmaya bekliyoruz.  
Festival Bileşenleri
Köyceğiz Belediye Başkanlığı
Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği
Devaköy Doğal ve sağlıklı Yaşam Derneği
Slow Food Ortaca
DOĞANIN MİRASI DEVALI TATLAR FESTİVALİ 
PROGRAMI
14 Mayıs, Cumartesi:
Bölgede yetişen şifalı ot yemekleri sunum 
ve tadım. Yöresel otlarla, üç farklı teknikle 
hazırlanacak üç çeşit yemeğin Köyceğiz kordon-
da Ortaca MYO Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi 
ve Ortaca Slow Food Başkanı Selma ATABEY 
ile öğrencilerinin organizasyonunda pişirilerek, 
tadımlık ikram yapılması.
-Sığla Yoğurtlama

-Hardalotu Ekşileme
-Sarıot Sütlemesi
Eşzamanlı olarak, Film Festival alanından 
başlayarak göl-kordon boyunca, yalnızca doğada 
yetişen bitkilerden oluşan, festival konusu yi-
yecek (tatlar) standları açılarak satış yapılacaktır.
Saat :17:30 Sirtaki Dans Gösterisi
Saat 18:00 ‘’Grup
Saat 20:00 Nezahat DOĞAN ve Kerem ÜNLÜ 
KONSERİ
15 Mayıs, Pazar:
Yöresel tatlardan çeşitli şerbet, tatlı ve Aromatik 
bitki çayları atölyeleri kapsamında:
Ortaca Slow Food Başkanı Selma ATABEY ile 
Sığla, Gelincik, Karabaş Otu, Şerbet Atölyeleri. 
Saat 13:00 -15:10  Film Festival alanında
Köyceğiz MYO Doç. Dr. Yusuf SICAK ile Tıbbi 
Bitki Çaylar ile Aromatik Bitki Yağlarının yapımı 
Atölyeleri saat 15: 30-16:30 Film Festival 
alanında
Ferhan YÜKSEL ile Ayurveda, “Beden 
Simyasının Gizli Gücü ‘’ALTI TAT” sunumu. Saat 
17:00 -18:00 Film Festival alanında
Saat 18:30 Gala 
Saat : 19:30 Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi
Saat:20:30 Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Ritim Perkisyon Ekibi ‘’Grup Sığla’’ 
(80’ler)

KÖYCEĞİZ DOĞANIN MİRASI DEVALI TATLAR FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR
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TONGUÇ BABA ve KİNYAS(KARTAL) AĞA…
Değerli okurlar, 2002 yılında idarecilikten ayrılınca birden 

boşluğa düştüm ve bunu telafi için kendimi bilinçli olarak 
okumaya verdim. Okumak isteye için kitap çok, arkadaşlar, 

komşular, ilçe kütüphaneleri vb… Her 15 günde bir kütüphaneden 4 ki-
tap alıyorum, bunları bitirir bitirmez yeniden kütüphaneye koşturuyorum. 
Bu koşturmaca neredeyse 20 yıldır devam ediyor. Son aldığım dörtlüden 
biri “TONGUÇ BABA”. Onun kim olduğunu biliyordum, birçok kereler 
hakkında kırık/kopuk bilgiler edinmiştim. Ama bu kez ayrıntılı olarak 

daha çocukluğundan bu yana ne çileler çekerek buralara geldiğini 
öğrenince O’nu bir kez daha takdir etmekten kendimi alamadım. Her 
ne kadar Köy Enstitülerinde okumasam da hemen hemen aynı/ben-
zer uygulamalardan ben de geçtim. Üç sınıflı köy okulunda okudum. 
O zaman(1960’ lı yıllar) köyümüzde eğitmen çocukları 1. Sınıftan alır 
üçten mezun eder, tekrar birinci sınıftan alırdı. Üçten mezun olduktan 
sonra iki yıl tarlada/tapada/çobanda iki yıl bekledim. Sonra köyümüze 
bir öğretmen(Ünver UYSAL) geldi ve bize 4. ve 5. Sınıfları da okuttu. 
Biz dediğim üç kişiydik köyde üçüncü sınıfı okuyan. Şimdi onlar da 
yaşamıyor. Her neyse yine bir Köy Enstitülü Öğretmen Mehmet CİMİ, 
içinden geldiği ortamı tüm ayrıntılarıyla anlatmış, çok da güzel olmuş. 
Özellikle KİNYAS AĞA kısmı çok ilgimi çekti ve bilmeyen herkesin bu 
gerçeği öğrenmesini istedim: 
 “O güne değin Köy Enstitüsü olayına sınırlı bir bilgiyle bakan Sabri 
TIĞLI, bu konuya özel bir ilgi duyar. Bir rastlantı sonucu Ankara’ da 
Emek/İsrail evlerinde oturan kız kardeşinin kapı komşusu olan VAN’ ın 
ünlü Kürt Beylerinden Kinyas KARTAL ve kardeşi DP Milletvekili Hamit 
KARTAL’ la tanışır. Köy Enstitüsü olayını onlarla konuşur. Uzun süren 
ve samimi bir ortamda geçen konuşmada Kinyas KARTAL’ a şunu sorar: 
“CHP’nin uyguladığı Köy Enstitüleri Modeli ileri sürüldüğü gibi komünist 
bir uygulama mıydı, bunun için mi karşı çıktınız?” Kinyas KARTAL, “Bak 
delikanlı” Der. “Köy Enstitüleri kesinlikle komünist bir uygulama değildi. 
Doğudaki beylerin, şeyhlerin ve ağaların içinde en yüksek öğrenimi 
olanlardan birisi benim. Rusya’ da yaşadım. Moskova Harp Akademisi’ 
ni bitirdim. Rus ordusunda subaylık yaptım. Bir Rus generalinin balerin 
kızı ile evlendim, vatanıma döndüm, yerleştim… Diyeceğim Köy En-
stitüleri komünist yuvası değildi; bizim devlet ve yönetim üzerindeki 
gücümüzü ortadan kaldırmaya yönelik uzun vadeli ve çok akıllı bir 
uygulamaydı. Biz buna katlanamadık, biz bunu içimize sindiremedik. 
En aydınları olan ben bile katlanamazdım, onlar hiç katlanamazlardı. 
Bunun için DP ile pazarlığa giriştik. Kaldırılmasını koşul olarak ileri 
sürdük. Yaşadığımız sürece bize bağlı halk üzerinde söz hakkımızın 
ve etkinliğimizin yok edilmeye kalkışılmasına göz yumamazdık. Bakın 
benim Van’ da ve yöresinde 258 köyüm var. Burada yaşayanlar dev-
letten çok bana bağlıdırlar. Benim sözümü dinlerler… Benim iki köyüm-
den iki çocuğumuzu alarak Malatya’daki Akçadağ Köy Enstitüsüne 
gönderdiler. Çocuklar giderken doğru dürüst Türkçe bilmiyorlardı. 
Köy halkı da Türkçe bilmez, kendi ana dilini konuşurdu. Bu çocuklar, 
Akçadağ Köy Enstitüsünde eğitildiler, yetiştirildiler. Bana da baskıyla 
bu iki köye okul yaptırdılar. Çocuklar, o okullara geldiler. Öğretmenlik 
yaptılar. Öğrendiklerini öğrencilerine, sonra ailelerine ve öbür köylülere 
uyguladılar. Ne oldu? İki yıl sonra köyde herkes Türkçe konuşmaya 
başladı. O güne kadar köylülerin devlet kapısındaki işlerini benim 
adamlarım yapardı. Mektuplarına kadar yazardı. Bütün bunlar ortadan 
kakmaya yüz tuttu. Köylüler, benim gücümden başka güçler olduğunu 
öğrendiler. Bana bağlılıktan, benim sözlerimi dinlemekten uzaklaşır 
oldular. İşte buna izin veremezdik. Gerçek neden budur. Eğer bu sistem 
kaldırılmayıp bir on yıl daha sürseydi hiç birimiz yoktuk. Halk bizden çok 

devleti tanıyacaktı, devlete bağlı 
olacaktı.” Bu sözlere daha ne den-
ebilir ki? Köy Enstitülerini yıkmak 
isteyenlerin gerçek nedenlerini 
Kinyas Ağa çok iyi anlatmış!...
 Kitapta birbirinden güzel ve 
özgün yüzlerce örnek arasından 
bir başka örnek de çok gerçekçi ve 
etkileyici, şöyle: NEVBER TAR-
CAN ANLATIYOR: “İki kız, altısı 
erkek sekiz arkadaş Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsü sınavını kazanmıştık. Ama anam. “Yeter artık öğretmen oldun, gel köyünde çalış” 
deyip beni yüksek kısma gitmekten caydırmaya çalışıyordu. Bitirme törenimize TONGUÇ’ la eşi de gelmişti. 
Müdürümüz, M. Rauf İNAN, bizi TONGUÇ’ a tanıttı. “İşte Hasanoğlan yolcuları”, dedi. Bunun üzerine TON-
GUÇ’ a üzgün olarak anamın bu işe razı olmadığını söyledim. Tonguç, köyümün adını sordu. “Ben ananla 
görüşürüm” dedi. Gerçekten de jiple Ankara’ ya dönerken bizim Yaverviran Köyüne uğramış. Bizim evi bulmuş. 
Bir kahve içip anamla görüşmüş. Tonguç, ne söylediyse, anam kafasını geriye kasıp, “Olmaz” demiş. Bir de: 
“Boşuna üsteleme, yakında ablasının 
düğünü var. Geldi mi köye bir daha 
zor döner Enstitüye” Demiş. Tonguç, 
bizim eve vardığında babam evde 
yokmuş. Sivrihisar’ a pazara gittiğini 
öğrenmiş. Tonguç bu kez de ver 
elini Sivrihisar, deyip oraya varmış. 
Pazar yerinde bekçi, jandarma 
dolaştırıp babamı buldurup onunla 
da konuşmuş. Babam: “O n iki 
çocuğum var. Altısı oğlan, altısı kız. 
Altı oğlanı iste benden vereyim. Ama 
kızlara dahiliye vekili(anaları) karışır” 
demiş. Babamdan da olumlu bir 
sonuç alamayınca bu kez Enstitüye 
telefon ederek Rauf Bey’e: “Nevber’ 
i ablasının düğününe göndermeyin”, 
demiş Tonguç. Düğüne götürmek için ağabeyim geldiğinde Hatice Sökmen öğretmen bir güzel oyaladı beni. 
“Acelen ne Nevber? Düğün günü hele bir gelsin, arabayla grupça gideriz. Ablanın düğününü hem sen hem de 
arkadaşların görür. Böylesi daha güzel olmaz mı?” Dedi. Düğün günü geldiğinde de başka nedenler ileri sür-
erek düğüne gitmem engellendi.  Böylece anamın ağabeyimi yollayarak beni köye getirtmesine(kaçırmasına) 
fırsat verilmemiş olduğunu ben epeyce sonra öğrendim. Daha sonra anam Enstitüye geldi. “Ne zaman 
gidiyorsunuz Ankara’ya” dedi. Gününü söyledim. Aynı gün Beylikahır istasyonundan ağabeyimle birlikte o 
da trene bindi. Amacı Ankara’ dan beni geri döndürmek. Yanımdaki arkadaşlar, Ankara’ya kadar onu bu işe 
inandırmaya çabaladılar, olmadı. Ankara garına beni öbür ağabeyim (Ankara’daki) karşılamaya gelmişti. Bir 
de baktık Tonguç da jiple orada. Ağabeyimle tanıştı: “Ananı al evine götür, onu bu işe peki dedirtmenin yıllarını 
ara. Nevber’ in okumasına engel olmasın” dedi. Tonguç, bizi jiple alarak Hasanoğlan’a götürdü. Arada beni 
gördükçe gülerek: “Nevber, dahiliye vekilinden ne haber?” diye soruyordu. İki yıl sonra anamın beni görmeye 
geldiğinde, olacak ya, Tonguç da Hasanoğlan’ daydı. Yine aynı soruyu yineledi. Ben de: “Burada efendim, 
beni görmeye gelmiş” deyiverdim.  “Onu kantine getir de bir kahvemi içsin”, dedi. Anamı kantine Tonguç’un 
yanına götürdüm. Kahvesini içerken: “Nasıl, kızının durumundan hoşnut musun?” diye sordu. Anam da: 
“Çok hoşnudum…  Sağ ol, sana şimdi ne 
diyeceğimi bilemiyorum”, dedi. Geçmişteki 
buruk hava çoktan unutulup iş tatlıya 
bağlanmıştı.
 Tonguç Baba, emrindeki jiple Anadolu’ 
da bir köye girdiklerinde köyün insanlarının 
köyü terk ederek dağlara doğru kaçtıklarına 
tanık olmuşlar. Nedir, ne oluyor? Derken 
kaçanlardan birini yakalayıp sormuşlar: 
Neden kaçıyorsunuz? Diye. O da altlarındaki 
jipi işaret ederek “Bu nedir, cin midir, şeytan 
mıdır, biz böyle bir şey görmedik!” diyerek 
şaşkınlığını belirtmiş. 
 Yine Anadolu köylerinden birinde Tonguç 
Baba ve arkadaşları köye girince köylül-
erden biri, yavaşça Tonguç’a yaklaşarak 
elini Tonguç’un pantolonuna değdirdi. Bu 
gördükleri düş mü, gerçek mi? Ayrımına var-
maya çalışıyorlardı. Düş olmadığına inanmak 
istiyorlardı doğrusu. Türkçe bilenlerden biri 
şöyle konuştu: “Bu köy, köy olalı beri buraya 
hiçbir hükümet adamı gelmedi. Gördüğümüz 
gerçek mi değil mi diye bakıyoruz bey. 
Ağlayışımız da sevinçtendir. Bizi de sonunda 
anımsayıp adam yerine koymalarındandır” 
dedi. Anadolu köylüsü yüzlerce yıl kendi 
kaderine bırakılmış. Boşuna dememişler: 
Şalvarı şaltak Osmanlı/Eyeri kaltak Osmanlı/
Ekende yok, biçende yok/Yiyende ortak 
Osmanlı” diye.
 Değerli okurlar, “Ülkeyi Kucaklayan 
Adam: TONGUÇ BABA” kitabı ilçe 
kütüphanemizde duruyor… İlgilisine…
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KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum 
Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen resmi 
evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.
PSFİŞİ : Seri No. 18051 - 18100 
FATURA : Seri No: 24151 - 24300 
FATURA : Seri No. 24351 - 24400 
ADİSYON : Seri No: 1001 - 1850
PSFİŞİ : Seri No : 17501 - 17600
GÖZDE GİZEM DOĞANEL
Köyceğiz VD. 3070216419

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum 
Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen resmi 
evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.
P.S.FİŞİ : TA: 776951 - 777000 1 CİLT
MEVLÜT KURT
Köyceğiz VD. 49051592768

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum 
Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen resmi 
evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.
PS FİŞİ. DA : 476351 - 476400 1 CİLT
FATURA. İ . 976501 - 976550 1 CİLT
PS FİŞİ. NG : 319351 - 319400 1 CİLT
FATURA. DI : 641601 - 641650 1 CİLT
FATURA. KP . 716201 - 716250 1 CİLT
PS FİŞİ. CV : 391201 - 391250 1 CİLT
PS FİŞİ. EP : 842251 - 842350 2 CİLT
PS FİŞİ. GL : 430701 - 430800 2 CİLT
FATURA. NF : 592801 - 592850 1 CİLT
FATURA. PU : 569451 - 569500 1 CİLT
TEFİK DEMİR
Köyceğiz VD. 29141266618

KAYIP İLANI : Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksek 
Okulu Ormancılık Bölümünden almış 
olduğum öğrenci kimlik kartımı kay-
bettim hükümsüzdür.
UMUT KEMAL METİN

Yeni Yesil Anaokulu Anneleri Big Bada boom da pandeminin 
bütün stresini attılar. Kendilerini öylesine değil eğlenesiye 
bıraktığı birgün oldu. 90 lar karaoke partisinde çocukların 

onlar için hazırladığı hediyeleri 
boyunlarında taşırken sevdikleri 
şarkıları anneler karaoke 
yaparak kendileri söylediler. 
Partiye devam ederken Yeni 
Nesil ailesinin ve çocuklarının 
hazırladığı videolarla anneleri 
hem duygulandırdılar hem gül-
dürdüler. Hissettikleri mutluluğun 
verdikleri sevgi ile doğru orantılı 
olduğunu dile getiren Yeni 
Nesil Anaokulu sevgilerini önce 
karnında sonra kucağında ve 
ömür boyu yüreğinde taşıyan 
annelerin anneler günü’nü 
kutladıklarını dile getirdiler. Tüm 
anneler bu organizasyonu yapan 
ve bizleri bir araya getiren yeni 
nesil anaokulu kurucuları Ezgi 
Özper, Okan Özper ve tüm Yeni 
Nesil Anaokulu öğretmenlerine 
teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devamını talep ettiler..*Esra Tüfekçi

Köyceğiz’de devlet-millet 
buluşması Gelişim ve Yeni Ma-
halleyle devam etti. Kaymakam, 
belediye başkanı ve ilçe müdür-
leri vatandaşın ayağına giderek 
sorunları dinledi.
Devlet Millet buluşmasının 
toplantısına, Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 
İlçe Jandarma Komutanı Mustafa 
Ten, İlçe Emniyet Müdürü Cihan 
Dalkılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ ve ilgili daire 
müdürleri ile Gelişim Mahallesi 
Muhtarı Ali Örnek, Yeni Ma-
halle Muhtarı Hatice Körpe ve 
vatandaşlar katıldı.
Vatandaşların, birebir sorunlarını 
aktardığı devlet millet 
buluşmalarında İlçeyi yönetenler 
yapılan çalışmaları, yapılacak 
işleri anlatıp halkın taleplerini 
dinliyor. Mahallelerde gerçekleşen 
buluşmalar sadece belediyecilik 
hizmetleri ile sınırlı kalmıyor. İlçe 
müdürleri de kendi alanlarıyla 
ilgili vatandaştan gelen talep ve 

önerileri not alıp sorunlara anında 
çözüm bulmak için çalışmalar 
yapıyor.
Mahallelerimizin sorunları 
ve vatandaşların talepler-
inin değerlendirildiği toplantıda 
Kaymakam Mustafa Maslak, 
Halk toplantılarının amacının 
vatandaşlarımızın sorunları ve 
taleplerinin yerinde incelen-
mesi, bizzat mahalle sakinleriyle 
görüşülerek tespit edilmesi için 
yapıldığını, vatandaşlarımızın 
talep ve sorunlarını kurumlarımıza 
iletilerek çözülmesi için takibinin 

yapılacağını ifade etti.
İlçemizde vatandaşın en büyük 
sorunlarının başında, Sahipsiz 
kedi ve köpeklerin çoğaldığı, 
horozların çok öttüğü, çöplerin 
zamanında alınmadığı, yolların 
bakımsız, mahallelerde ve çarşıda 
kaldırımların işgali ve yaya 
kaldırımlarının olmadığı, Oto gara 
giriş ve çıkışı sağlayan bulvarın 
bakımsız, kazaya sebebiyet ver-
meden acilen önlem alınması gibi 
sorunların başı çektiği görüldü.
*Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de Halk Toplantısı Yapıldı

TÜBİTAK tarafından 
öğrencilere yöne-
lik düzenlenen Bilim 

Şenlikleri kapsamında Ilcemiz 
Zeytinalanı Ortaokulu ‘nda 
TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği 
düzenlendi. Etkinlik açılışı 
11.05.2022 saat 10.30 
da Zeytinalanı Ortaokulu 
bahçesinde  başlamış olup 2 
gün devam edecektir. Bilim 
Şenliği, Mugla Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Il Müdürü Muzaffer 
Akgül un açılış kurdelasını 
kesmesiyle başladı. Etkinliğe 
ayrica Muğla KAMUSEN ve 
TEĞİTİM SEN Il Başkanı 
Mürsel Özata,  MEB Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı ndan 
Emekli Merdan Tufan,  Bilim, San-
ayi ve Teknoloji Il Müdürlüğü Şube 
Müdürü Perihan Elibüyük, Güney 
Ege Kalkınma Ajansı  Proje 
Uzmanı Hüseyin Çiftçi, ilçemizdeki 
çeşitli Daire ve Okul Müdürleri 
katıldı. 
   Etkinlikte okul öğrencilerinin 
öğretmenlerin koordinatörlüğünde 
Matematik, Türkçe, Ingilizce, So-
syal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi, Fen Bilimleri ve Görsel 
Sanatlar alanında hazırlamış 
olduğu birbirinden değerli 20 farklı 
proje sergilendi.
Proje Yürütücüsü Metematik 
Meryem Dündar: Projenin planla-
ma ve hazırlık çalışmalarına önce-
ki yılda başlandığını, yaklaşık bir 
yıldır okulumuzun tüm öğretmenve 
öğrencilerinin aktif rol aldığını ve 
çalışmaların öğrencilerin hayal 

Zeytinalanı Ortaokulu’nda Bilim Şenliği Düzenlendi

YENİ NESİL ANNELERİ 
BULUŞTU

gücü ve tasarımlarının somut olarak 
sonlanmasını sağladığını, öğrencilerin 
bir çok alanda yaparak yaşayarak bilg-
ilerini pekiştirdiklerini ifade etti. Ayrıca 
tüm öğretmen, öğrenci ve katılımcılara 
teşekkür ederiz dedi.
 Okul Müdürü Reşet Önel de öğretmen  

ve öğrencilerimizin özverili çalışmaları 
sonucunda güzel çalışmaların ortaya 
çıktığını, bu tür etkinliklerin öğrenciler 
üzerinde olumlu etki bıraktığını 
belirtti. Emeği geçen herkese ve tüm 
katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğin ilk 
gün kü bölümü  Köy Odaları projesi 

kapsamında hazırlanan koy odasında 
Katılımcılara ve öğrencilere Zeytinalanı 
usulu hazırlanan  Keşkek ikramı ile 
sona erdi.
**Adnan Tüfekçi - Osman Acar
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LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

Ultralüks 2+1 - 3+1 - 
4+1 havuzlu daireler 
ve havuzlu villalar

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

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

Ülkemizde yeni keşfedilen


