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CHP MİLLETVEKİLLERİ 
KÖYCEĞİZLİLERLE BULUŞTU
CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat 
Özcan, Köyceğiz’de partilileriyle bir araya geldi.

Parti binasında İlçe Başkanı Hüseyin Erol 
tarafından karşılanan Milletvekilleri partililerle 
yaptığı sohbet de parti çalışmaları hakkında 

geniş bilgiler verdi.

BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILINI ONAYLADI

Belediye Başkanı Kamil Ceylan, CHP 
sıralarına oturarak faaliyet raporlarının 
okunmasını dinleyip, heyecanla  oylanmasını 
izledi.. CHP’li meclis üyeleri Kamil Ceylan’ın 
gelecek seçimde aday olup olmayacağını 

merak ettiklerini, bir cevap vermesini iste-
diler. Usta siyasetçi Başkan Ceylan, şifreli 
konuşmalarını sürdürerek, ileriki günlerin ne 
getireceği bilinmez dedi.  Devamı 2’de

Belediye Meclis Başkan Vekili Zekeriya 
Erek, 2021 yılı faaliyet raporlarının 
görüşülmesi sırasında meclise 
başkanlık yaptı.. 

Köyceğiz’de Veteranlar Masa 
Tenisi Turnuvası Yarın Başlıyor..
Köyceğiz Spor Kulübü Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası 
09-10 Nisan 2022 tarihlerinde Köyceğiz Yeni Kapalı Spor 
Salonu’nda başlıyor.  Devamı 11’de

GELİYOR GELMEKTE OLAN,
GİDİYOR GİTMEKTE OLAN dediler..

KÖYCEĞİZ ve MUĞLA DEVRİM 
GAZETESİ KÖŞE YAZARI 
NAİL DUMAN VE EŞİ AYNUR DUMAN 
YÜKSEKOKULUMUZU ZİYARET ETTİ

Sayfa 
5’te

KANO YARIŞLARI SONA ERDİ 
Köyceğiz Belediyesi Or-
man Şehitleri BAHAR KU-
PASI Yarışları sona erdi. Orman 
Şehitlerinin ailelerine plaketler 
verildi..  8’de

Orman Şehitleri 
Unutulmadı..

POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
DEVAM EDİYOR..

KÖYCEĞİZ’DE ARSA VE KONUT 
FİYATLARI UÇTU

Avukatlar, günlerini kutladı
Atatürk Meydanı’ndaki törene avukatlar cüppeleriyle katıldı. 
Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunu-
larak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine İlçemizdeki 
avukatlar katıldı. 10’DA

Akköprü Mahallesi’nde 
incir yetiştiriciliği eğitimi 
gerçekleştirildi
İlçemiz Akköprü Mahallesi’nde üreticilere 
incir yetiştiriciliği eğitimi verildi. Aydın incir 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından Akköprü Mahallesi’nde üreticilere 
incir yetiştiriciliği, budama, kurutma, hastalıklar 
ve zararlıları hakkında eğitim gerçekleştirildi.
Eğitime Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 
Süreyya Can ve ilgili personeller, Köyceğiz 
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Bitki Sağlığı 
personelleri Mühendis Bekir Maral, Mühendis 
Hulusi Atasoy, Mühendis Ali İvgin eşlik etti.  

KÖYCEĞİZ 
NARENCİYEDEN 
SONRA İNCİR DE DE 
İDDİALI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Köyceğiz Belediye Zabıtası ve Emni-
yet Müdürlüğü Köyceğiz’de market 
denetimi gerçekleştirdi.
    Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde 
de faaliyet gösteren 13 zincir market 
işletmesine İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Eşref Arslan, Gıda Mühendisi Tülin 
Alpdağtaş, Köyceğiz Belediye Zabıta Amiri 
Aydın Topçu, Zabıta ekipleri ve Emniyet 
güçlerinden oluşan ekipler temel gıda 
ürünleri denetimlerini gerçekleştirip, gerekli 
uyarılarda bulundular. Ekipler; Denetim-
lerin devam edeceğini kaydettiler.

DENETİM 
EKİBİ GÖREV 
BAŞINDA



Köyceğiz Belediyesi 2021 yılı 
faaliyet raporu kabul edildi. 
Başkan Ceylan; Bu sezona umutla 
bakıyoruz. Alınan kararların 
İlçemiz için hayırlara vesile 
olmasını dilerim” dedi.

Köyceğiz Belediye 
Meclisi’nin nisan ayı 
olağan toplantısı 

geçtiğimiz Salı günü saat 15.00’de 
Belediye Meclisi Toplantı sa-
lonunda Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan’ın başkanlığında 
gerçekleştirildi. 
Gündemin 6. Maddesi olan 
2021 yılı faaliyet raporlarının 
görüşülmesi sırasında Belediye 
meclisi başkanlığına Zekeriya 
Erek vekalet ederek, daire müdür-

leri 2021 yılı faaliyetlerini tek tek 
okudular. Belediye’nin 2021 Yılı 
Faaliyet Raporu tüm üyelerin 
oylarıyla kabul edildi. Toplantıda 
konuşan Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, “Köyceğiz olarak çok 
sıkıntılı bir yıl geçirdik. Bu yaz ara 
verdiğimiz etkinlikleri yapacağız, 
Film Festivali için Taha beyle bir 
görüşme yaptım, sonuç bekli-
yoruz. Hentbol, motor festivali ve 
güreş için görüşmelerimiz devam 
ediyor. Sultaniye Kaplıcalarına, 
Ekincik camping ve Kulak me-
sire alanına yeni düzenlemeler 
yapılıyor. Bu yaz sezonun daha iyi 
geçmesi amacıyla çalışmalarımızı 
hızlandırdık. Bu sezona umutla 
bakıyoruz. Alınan kararların 

İlçemiz için hayırlara vesile 
olmasını dilerim” dedi.
Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 
nisan ayı olağan toplantısında 
Ulucami Mahallesi Gül Sokak 
olarak faaliyet gösteren sokağın 
isminin Münir Cem Sokak olarak 
değiştirilmesi konusu görüşüldü. 
Encümen Üye Seçiminde 1’inci 
Osman Özbek, 2’inci Ramazan 
Kaya tekrar seçildiler. Fen İşleri 
Müdürlüğü ücret tarifesi değişikliği 
konusu görüşüldü. Belediyenin 
kendi araçlarıyla vatandaşa verdiği 
hizmetlerin ücretlerine yüzde 30 
artış sağlandı. Gündem maddeleri 
Belediye Meclisi üyelerince oy 
birliği ile karara bağlanmış oldu.
**Adnan Tüfekçi
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KÖYCEĞİZ’DE ARSA VE 
KONUT FİYATLARI UÇTU

Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi 
pandemi ve arkasından gelen döviz 
krizi nedeniyle yaşanan yüksek 

enflasyon her şeye zam getirdi. Yüksek 
fiyatlar en temel hak olan barınmaya da darbe 
vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK)  
açıkladığı rakamlara göre Türkiye genelinde 
konut fiyatları yüzde 40 artış göstermiş.  
Fakat Köyceğiz’e baktığımız zaman bu oran 
pandeminin de etkisiyle yüzde 140’ın üz-
erine çıkmış durumda. Köyceğiz merkezde daire fiyatlarının 1,5 
milyon-4 milyon arasında seyrettiği ifade ediliyor. Arsa fiyatlarında 
da büyük artış oldu. Arsa fiyatlarında da milyonlardan bahsediliyor. 
İlçemizdeki fiyat artışları çevre ilçelere göre çok daha yüksek-
tir. Örneğin komşularımız Ortaca ve Dalaman’daki daire fiyatları 
ilçemizdeki daire fiyatlarına göre çok daha ucuzdur. Pandemiden 
sonra bahçeli evlere talep patlaması yaşanıyor. Arsa alıp evini 
yaptırma cazip geliyor. Arsa fiyatlarındaki artış da ister istemez 
konut fiyatlarına yansıyor. Mevcutta fazla sayıda konut ve arsa 
olmadığı için arsa ve konut sahipleri de artışı körüklüyor. Belediye 
arsa üretmeye başlarsa fiyatlarda biraz 

esneme olabilir. Piyasada 
konut, arsa fazlalaşırsa rekabet ortamı oluşur. 
Arsa ve konut alımlarına bakıldığında genelde İstanbul gibi büyük 
şehirlerden gelenlerin yüksek fiyat verip sahiplendiği görülüyor. 
İşçi ve memur kesiminin yüksek fiyatları karşılayarak ev ve arsa 
sahibi olması gittikçe zorlaşmaktadır. Köyceğiz’de arsa ve konut 
fiyatları yükselmeye devam ederse ilçemiz belli bir tabaka insanların 
oturduğu şehir haline gelir. Köyceğizliler kaybeder. Arsa ve konut 
fiyatları nasıl düşürülebilir? Toplu konutlar yapılarak uygun fiyat 
ve uzun vadeli şekilde satılması konut fiyatlarını düşürebilir. Bu 
konuya devletin el atması gerekiyor. Yüksek fiyatlar konusunda 
vatandaşlarımızın yapabileceği bir şey yok. Özellikle düşük ve orta 
gelirli ailelere yönelik olarak projelerin üretilmesi gerekiyor. Toplu 
konutların üretilmesi gerekiyor ve bunları da uygun fiyat ve uzun 
vade ile vatandaşın kullanımına sunması gerekiyor. Bu tür olaylarda 
her şey serbest piyasadan ve alıcılardan beklenemez. Devletimizin 
konuya el atıp projeler geliştirmesi gerekiyor.
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

Köyceğiz Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Belediye Meclis Başkan Vekili 
Zekeriya Erek, 2021 yılı faaliyet 
raporlarının görüşülmesi sırasında 
meclise başkanlık yaptı..
Belediye Başkanı Kamil Ceylan’da 
CHP sıralarına oturarak faaliyet 
raporlarının okunmasını dinleyip, 
heyecanla  oylanmasını 

izledi.. CHP’li meclis üyeleri Kamil 
Ceylan’ın gelecek seçimde aday 
olup olmayacağını merak ederek, 
bir cevap vermesini istediler. Usta 
siyasetçi Başkan Ceylan, şifreli 
konuşmalarını sürdürerek, ileriki 
günlerin ne getireceği bilinmez 
dedi.

Köyceğiz’de Veteranlar 
Masa Tenisi Turnuvası 
Yarın Başlıyor..

Köyceğiz Spor Kulübü Veteranlar Masa 
Tenisi Turnuvası 09-10 Nisan 2022 

tarihlerinde Köyceğiz Yeni Kapalı Spor 
Salonu’nda başlıyor. Köyceğiz Spor Kulübü 
Başkanı Tarkan Öztürk, “Turnuvamız, 09-
10 Nisan 2022 (Cumartesi-Pazar) tarihler-
inde, Köyceğiz Spor Kulübü tarafından 
Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Belediyesi ve 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, katkısı ile 
Köyceğiz bin kişilik Yeni Kapalı Spor sa-
lonunda yapılacak. İlk defa düzenleyeceğimiz 
turnuvamız sırasında güzel ilçemizde 
hep birlikte mutlu anlar yaşayacağımızı 

Belediye Meclis Başkan Vekili Zekeriya Erek, 2021 yılı faaliyet 
raporlarının görüşülmesi sırasında meclise başkanlık yaptı.. Başkanı 
Ceylan’ı kaçak yapıların görüşülmesi  konusunda sıkıştırdı.. 
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CHP Muğla Milletvekilleri Sül-
eyman Girgin ve Suat Özcan, 
Köyceğiz’de partilileriyle bir 
araya geldi.

Parti binasında İlçe Başkanı 
Hüseyin Erol tarafından 
karşılanan Milletvekill-

eri partililerle yaptığı sohbet 
de parti çalışmaları hakkında 
geniş bilgiler verdi. İlçe Başkanı 
Hüseyin Erol, 2023 yılının ül-
kemiz açısından dönüm noktası 
olduğunu, bizim içimizden geçen 
adayın Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu’dur, yine belirleyecek 
olan İttifak üyelerimizdir. Biz 
var gücümüzle seçime hazırız. 
“Geliyor gelmekte olan, Gidiyor 
gitmekte olan” dedi. Daha sonra 
konuşan  Girgin: MUHTARLARI 
DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI 
HÂLİNE GETİRMELİYİZ
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda kabul edilen, 39 
maddeden oluşan ve 17 ka-
nunda değişiklik yapan, “Haz-
ineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile 

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” bu hafta Genel Kurul’da 
görüşülecek. 
Muğla Milletvekili ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman 
Girgin, muhtar ödeneklerini net 
asgari ücret düzeyine yükselten 8. 
Madde hakkında Komisyon’da bir 
konuşma yaptı. 
Girgin şunları söyledi: 
MUHTARLARIMIZIN ÜLKEMİZİN 
DEMOKRASİ BİRİKİMİNDE 
KÖKLÜ BİR YERİ VARDIR 
“Bu topraklarda yapılan ilk seçim, 
1833 yılında Kastamonu’nun 
Taşköprü ilçesinde yapılan bir 
muhtarlık seçimidir. Yani, mil-
letvekillerinden, başbakanlardan 
önce yapılan seçim bir 
muhtarlık seçimidir. O ned-
enle, muhtarlarımızın, ülkemizin 
demokrasi birikiminde köklü bir 
yeri vardır.
    Bu düzenlemeyle muhtar 
ödenekleri net asgari ücret 
düzeyine yükseltiliyor. Hâlihazırda 
damga vergisi kesintisinden sonra 
muhtar ödenekleri 3.446 altı TL’dir. 

Dolayısıyla, muhtarlara 807 TL 
zam yapılacaktır.”
MUHTARLARA ÖDENEK DEĞİL 
MAAŞ VERİLMELİDİR 
    “Bu düzenleme, kuşkusuz 
olumludur ve destekliyoruz. Ancak 
yeterli midir? Asgari ücretin pul 
olduğu koşullarda yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Her 
şeyden önce, muhtarlara ödenek 
değil, maaş verilmelidir. Normal bir 
maaş, bir statü, bir barem belirlen-
meli ve ona göre muhtarlara bir 
maaş ödenmelidir.
    Ödenek uygulamasında, 
muhtarlar izin aldığında ödenekleri 
kesilir, kadın muhtarlar doğum 
yaptıklarında kesilir; maaşta böyle 
bir sorun olmaz. Muhtarlar kesin-
likle ödenek değil, maaş almalıdır.” 
MUHTARLARIN YETKİSİNİ, 
GÖREVİNİ, SORUMLULUKLAR-
INI VE HAKLARINI İÇEREN BİR 
YASA ÇIKARTACAĞIZ.
    “Ayrıca, muhtarların sorunları 
sadece maddi değildir, 
muhtarlarımızın sorunlarını bütün-
sel olarak ele almamız lazım. Biz, 
muhtarları demokrasinin temel 
taşı hâline getirmek gerektiğini 

düşünüyoruz, bunun da mücade-
lesini veriyoruz. 
    İlk seçimde iktidara geldiğimizde 
muhtarlar için şu adımlar atacağız: 
Muhtarların yetkisini, görevini, 
sorumluluklarını ve haklarını 
içeren bir yasa çıkartacağız. 
Muhtarlar için birleşik oy pusulası 
uygulamasını getireceğiz. 
Muhtarların bağımsız bir yeri 
olması lazım. Türkiye genelinde 
bütün muhtarlar için muhtarlık evi 
yapacağız. Bütün muhtarlara birer 
personel vereceğiz, hem istih-
dam sorununa katkıda bulunacak 
hem muhtarları rahatlatacağız. 
Köy tüzel kişiliklerinin yeniden 
iade edilmesi için çalışacağız ve 
bunu sağlayacağız. Muhtarların 
bir bütçesi olacak, emlak ver-
gisinin yüzde 1’i muhtarlara tahsis 
edilecek. Sosyal yardımların 
muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasını 
sağlayacağız. Muhtarların, 
kendi mahalleleriyle ilgili bir olay 
olduğunda, belediye meclisi 
toplantısına katılıp söz ve oy hakkı 
sahibi olmasını sağlayacağız. 
Muhtarlık bir kamu kurumu olarak 
ele alınmalıdır ve muhtarlar 

birliğinin kurulmasını mutlaka 
sağlayacağız.” 
YERELİN TALEPLERİNİ 
SİYASETİN MERKEZİNE 
TAŞIYACAK KÖPRÜ MUHTAR-
LARDIR
“Bakın, elimde Muğla İli Muhtarlar 
Federasyonunun bir talebi var. 
Bunu ben yetkililere de iletmek 
istiyorum. Burada muhtarların ta-
lepleri ve “Büyüklerimizden bunları 
arz ediyoruz.” diye bir mektubu 
var elimde. Bu mektuptaki talepler 
hayata geçirmek istediğimizle 
doğrudan uyumlu. Muhtarımız 
ek olarak bilgisayar verilmes-
ini istemiş burada. Bunu da 
bütün muhtarlar için açacağımız 
muhtarlar evinin olmazsa olmaz 
bir demirbaşı olarak hayata 
geçireceğiz. 
    Bitirirken şunu söylemek 
istiyorum: Demokrasinin bir 
tanımı da “Yerelin taleplerini 
siyasetin merkezine taşımak”tır. 
Muhtarlarımız bunun en sağlam 
köprüsüdür.” 
**Adnan Tüfekçi

CHP MİLLETVEKİLLERİ KÖYCEĞİZLİLERLE BULUŞTU

CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat 
Özcan, Köyceğiz’de partilileriyle bir araya geldi.

KÖYCEĞİZ’DE BİR DİZİ 
ZİYARETLERDE BULUNAN CHP 
MİLLETVEKİLLERİ İLÇEMİZ 
MUHTARLARINI, STK ÜYELERİ 
İLE GÖRÜŞMELER YAPTI.

Ortaca’da polis memuru 
şehit oldu

Ortaca İlçe Emni-
yet Müdürlüğünde 

görevli polis memuru Aytaç 
Babayiğit, silahını temi-
zleyen arkadaşı tarafından 
kazaen vurulması sonrası 
şehit düşerken, şehit polis 
için tören düzenlendi.
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Polis Merkezi 
Amirliğinde gece saatler-
inde mesai arkadaşının 
silahını temizlediği sırada 
kazaen vurulan ve has-
tanede şehit düşen Aydın’lı 
polis memuru 48 yaşındaki 
Aytaç Babayiğit Muğla 
Emniyet Müdürlüğü’nde 

düzenlenen törenin ardında 
baba ocağı Aydın Efeler 
ilçesine gönderildi.
Gece saat 00.50 sıralarında 
Ortaca Emniyet Müdürlüğü 
Polis Merkezi Amirliğinde 
silah temizliği yapan görev 
arkadaşının silahının kaza 
sonucu ateş alması sonucu 
28 yıllık polis memuru 
Aytaç Babayiğit yaralandı. 
Hastaneye sevk edilen 
Babayiğit, burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılmayarak şehit düştü.
Şehit Polis Memuru Aytaç 
Babayiğit için Muğla 
Emniyet Müdürlüğü 
bahçesinde tören düzen-
lendi. Vali Orhan Tavlı, 

CHP Muğla Milletvekilleri, 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, 
Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Çiçek, İl Jandarma 
Komutanı Turğgeneral 
Ali Gemalmaz, Menteşe 
Belediye Başkanı Bahattin 
Gümüş, Emniyet ve Askeri 
erkan, şehit polisin ailesi 
ve yakınları ile protokol 
üyelerinin katıldığı törende 
şehit polis memurunun öz 
geçmişi, Kur’an-ı Kerim ve 
dua okunmasının ardından 
doğum yeri olan Aydın 
Efeler İlçesine gönderildi.
Cihat Cura - Adnan TüfekçiOrtaca’da polis memuru şehit oldu

“ Geliyor gelmekte olan, 

Gidiyor gitmekte olan
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EĞİTİMDE,  ANNE-BABA VE 
ÖĞRETMEN!
     ÖDEV;  öğrencilerin araştırma, 
düşünme ve sorgulama sürecini 
yaşayarak öğrencilere sorumluluk 
sahibi olmanın, değişik sosyal beceriler 
kazanmanın, planlı, tertipli ve düzenli 
çalışmanın kapısını aralamalı. Bu sayede 
belki aile içi iletişime hatta kitap okumaya 
da zaman kalır! Ödev; asla, sadece ‘’aka-
demik başarı’’ açısından ele alınmamalı! 
Ödev; öğrencinin kaygı düzeyini yükseltmemeli, onu okuldan 
soğutmamalı; Öğretmen, öğrenci uyumunu, anne, baba, çocuk 
ilişkisini zayıflatmamalı.

SİSTEM BİZİ ZORLUYOR!
     Şöyle dediğinizi duyuyor gibiyim: Empatisi zayıf olanlar, zorlayıcı 
müfredat, yetersiz eğitim politikaları, eşit olmayan eğitim sistemi, 
çocukların aynı kulvarda yarışıyor olmaları… Biz anne-babaları 
‘’öğretmen rolünü’’ üstlenmeye zorluyor. Haklısınız, hem de sonuna 
kadar!
ÇÖZÜM
     Peki, çözüm?

Çözüm:  He zaman öğretmenler, sorumluluklarının bilincinde 
bir anne-baba sevgisiyle yoğurur, vicdanını,  öğrencilerin 

öğretmeni olmanın ötesinde onların anne- baba olduğunu asla 
unutmaz. Ancak etkisiz ve yetkisiz bırakılmamalı öğretmen, sınıf 
ortamının dışı, doğal ortam, öğrencinin sevdiği, neşelendiği, 
araştırmacı yönünün geliştiği ortam olduğu unutulmasa o zaman 
sorun çözülür. Değil mi ki öğretmenliğin mayası sevgidir. Öğretmen 
anne olmak, baba olmaktır. Başka bir role bürünmek değil! Değil 
mi ki anne, baba ve öğretmen altın işleyen kuyumcu gibidir. Bizler 
kuyumcu, sevgili yavrularımız altın! Bizler fırıncı, onlar hamur! Şekil 
verirsen ekmek olur. Ekmeği fazla ateşte tutarsan yanar, az tutarsan 
çiğ kalır. Ayarını işin ustası bilir.
     Anne-baba olma konusunda bilinçli olmalıyız. Okuyan, 
soruşturan, çocuğunu tanıyan,  öğretmenle istişare içinde olan 
anlayış benimsendiğinde çocuklarımıza daha faydalı olabiliriz.
     Bu güzel ülkemin güzel çocuklarını, yetiştirme konusunda ne 
kadar fedakârlık yapılsa azdır. Günebakan gibi, daima güneşe 
dönük olsun yüzünüz, yazı tahtasının üstünde duran ATATÜRK’LE 
uyuşsun fikriniz, onun ışığı ile karanlıktan uzak, huzur ortamı içinde, 
istikbale sabırlı ve kararlı adımlarla yürüyün.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atatürk 
ve Cumhuriyet  Mahallelerinde kilitli parke taşı 
zemin hazırlık çalışmalarına başladı.

Köyceğiz’de Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Yapıldı

Köyceğiz’de Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası 
Yapıldı

 Köyceğiz Milli Eğitim Müdürlüğünün Koordinesinde; İlkokul 
ve ortaokul öğrencileri arasında 25 Mart 2022 tarihinde 
Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulunda Türkiye Akıl Ve Zekâ 
Oyunları Turnuvası İl seçmeleri yapıldı.

     Koordinatörlüğünü Köyceğiz Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice 
KARACA’nın yaptığı turnuvada; İlçe Temsilcisi ve Turnuva 
Direktörü Ahmet Murat YENİCİ, Hakem Komitesi Başkanı  

Sedat AKSOY, Başhakem Attila GÜLER, Okul 
Temsilcisi Meryem DÜNDAR ve okullardan 
danışman öğretmenler hakem olarak görev 
aldılar.
Turnuvada İlkokul öğrencileri; mangala, q-bıtz 
, equılıbrıo , pentago ,küre  oyunlarında 
Ortaokul öğrencileri ise; reversı , mangala , 
pentago , küre ve kulami oyunlarında yarıştılar. 
Karşılaşmaların sonucunda düzenlenen törenle 
her oyun kategorisinde ilk üçe giren öğrencilere 
madalyaları verildi. Birinci gelen öğrenciler 
Muğla seçmelerine katılmaya hak kazandılar.
     Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl 
KARABAĞ madalya töreninde bir konuşma 
yaparak;  “Çocuklarımızın düşünen, üreten ve 
karşılaştıkları problem karşısında çözümler 
bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve 
grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin 
geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklen-
mesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme 
fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki 
iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi 
amacıyla akıl ve zekâ oyunları ile vakitler-
ini daha verimli geçirmelerinin sağlanması 
amacıyla okullarımızda oyunlar oynanıyor. Bu 
oyunlarda daha iyi olanları belirlemek için tur-
nuva düzenledik. Katılan tüm öğrencilerimize 
teşekkür ediyor derece yapanları kutluyorum. 
Turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere de 
ayrıca teşekkür ediyorum.” Diyerek duygu ve 
düşüncelerini dile getirdi.   **Adnan Tüfekçi
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Menfaat ilişkileri;
Sevmediğim bir kelime olsa da “menfaat” 

ülkemizde sıradanlaşmış, doğruymuş 
gibi yaşandığından dolayı bunu yazmak iste-
dim. Menfaat ilişkisi Kullanmak mı kullanılmak 
mıdır sizce? 
Birinin çıkarı, diğerinin kaybı… eşittir  “men-
faat” diyebiliriz… Belki de illa bir tarafın 
kaybetmesine gerek yoktur. Bütün güçleri 
birleştirip bir çıkar sağlamak da menfaat değil midir? Amaç çıkar 
ve samimiyet sahte ise evet menfaattir. Günümüzde birçok insanı 
ayıran ama bir o kadar da birçoğunu birleştiren sebeplerden biridir 
menfaat aslında. Kendi hayatınızla örnekleyin; arkadaşlarınızla 
yaptığınız çıkar ilişkileriniz, sizi kendi menfaati için kullandığını 
düşündüğünüz ve görüşmeme kararı aldığınız komşunuz, 
akrabanız… Hatta ne kadar acı bir durum olsa da anne ve babasına 
kendi çıkarı için bakan nice evlatlar var etrafta… Bu, belki sizsi-
niz belki bir yakınınız… Konu menfaat olunca örnek bulmakta 
zorlanmıyor insan, maalesef o kadar çok varki çevremizde.
Geçmiş geçmişte kalır, kapatılan defterler belki bir daha 
açılmamalıdır ama bugün biraz geçmişe dönün. Madem konumuz 
menfaat, kimler canınızı yaktı, kaç can yaktınız bunları düşünün. 
Çünkü kabul edin, kendi menfaati için sizi kullananlar oldu ya da siz 
kendi menfaatiniz için birilerini kullandınız. Maalesef insan hayatı 
boyunca ikisine de maruz kalıyor . Hem kullanıyor hem kullanılıyor. 
Peki, sonunda kazanan taraf kim oluyor, kullanan mı kullanılan mı? 
Gözle görülen kısımda kendi menfaati için başkalarını kullanan taraf 
her zaman kazanan taraf oluyor değil mi? Ne de olsa istediği oluyor, 
bir şekilde gülüyor yüzü. Çıkarcıların oyununa düşene de aptal, 
saf diyoruz. Diyoruz, hatta belki daha ağır bile konuşuyoruz. Peki, 
ya kullanıldığını bile bile sesini çıkarmayanlara ne demek gerekir? 
Saf desek olmaz, kurnazlıkla hiç alakası yok. Belki de “Ben bana 
düşeni yapayım da nasılsa kaybedeceğim bir şey yok, istediği gibi 
kullansın” deyip durumu dramatizeleştirmiyordur.
Olaya diğer bir açıdan baktığımızda sevgili çıkarcılar kendilerini 
akıllı ve kurnaz sanadursunlar aslında bilmezler miki görmediğimiz 
dünyanın zavallılarıdırlar. Çünkü bilmezler farkında olmadan 
kullandıkları kişiye faydalarının dokunduğunu… Nasıl mı? Her şeyi 
gören bu iyi niyeti karşılıksız bırakır mı sanıyorsunuz? Aksine, ona 
öyle güzel kapılar açılır ki, kendi bile anlamaz bunların sebebini. 
Hangi iyilik karşılıksız kalmış ki…
Şöyle ki, işi düşünce arayıp soranlar, kendi çıkarı için başkalarını 
kullananlar, gerçekten işiniz düşünce arayın bizi. Sizin sayenizde 
bize çok güzel şeyler sunuluyor ve bizi çok daha güzel şeyler bekli-
yor.
Sonra; Üç kuruşa satılan arkadaşlıklara ne demeli; menfaati bitince 
çıkarılıp atılan esvap misali görümlük dostluklar... Ve... Ucuz aşklar, 
sevdalar benim işim değildi... 
Astım omuzuna ceketini adamlığımın... 
Öyle bir geçtim ki yürek bilmeyen yüreksizlerin ömründen... 
Rüzgarım  kaldı  yüzsüzlüklerine...
Hiçbir şey, kullanılmış olmak hissiyatı kadar dışavurum gerektirmi-
yor. Ve belki maruz kaldığımız etki karşısında verdiğimiz az tepki de 
bu hissiyatın mihenk taşı olsa gerek.
İstiklal şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un dediği gibi; 
“Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan 
ondan koru kendini”…
 “Güvenme insanlara, menfaatleri olmasa gelmezler vecde. 
Vaat etmeseydi Allah cenneti, ona bile etmezlerdi secde.” 
dizeleriyle aslında çok şey anlatmaktadır. Kalpteki merhamet hissini 
ancak islamiyetin ulvî esasları uyandırır. Tek derdi menfaat olandan 
merhamet beklenilmez. Herkes elini vicdanına koyacak ve ben bu 
menfaat ilişkisinin neresindeyim diye sorgulayacak ki kendine ve 
istikametini ulaşabilsin.
Yazımı şu cümlelerle tamamlayalım İnşaAllah; bugün bulduğumu 
bugün yerim, yarın yiyeceğimi Rabbim bize bağışlar. Bu dünyanın 
malına zerre kadar değer vermem; çünkü maddi manevi ihtiyacımı 
veren Rabbim’dir, bu nedenle O’nun kuluna karşı bir eziklik duy-
gusu taşımam. Şu fani dünyada elindekinden fazlasını istemeyen 
bir misafirim; ahirette affolmam için yolum Hz. Muhammed iken ve 
tüm kulların maddi manevi ihtiyacını veren, günahların üstünü örten 
Allah (C.C) iken bu dünyanın hünkârına karşı da bir eziklik duygusu 
taşımam.
“Rızkımı veren Hüdadır, Kula minnet eylemem..”
Rabbimiz “Bizi istikamet yoluna hidayet buyursun inşaAllah.” 
Mübarek Ramazan ayının da Aziz Milletimize  ve İslam Alemine 
hayırlar ve bereketler getirmesini dilerim.
Selam ve dua ile kalın.

Milas Belediyesinin üreticilere desteği sürüyor
Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından  26- 27 Mart 
2022 tarihleri arasında düzenlenen  Arı Sütü Eğitimi’ne arı yetiştiricileri 
yoğun ilgi gösterdi.
 MİTSO, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Caddebostan Ro-
tary Kulübü işbirliğinde düzenlenen ‘’Arı Sütü Üretimi’’ eğitimine Adana, 
Kahramanmaraş gibi çeşitli il ve ilçelerden 40 arıcı ve MSKÜ Milas 
Veteriner Fakültesi öğrencileri katılım sağladı.

MİTSO, Muğla İli Arı Yetiştiricileri 
Birliği (MAYBİR) ve Caddebostan 
Rotary Kulübü işbirliğinde düzen-
lenen ‘’Arı Sütü Üretimi’’ eğitimine 
Adana, Kahramanmaraş gibi çeşitli il 
ve ilçelerden 40 arıcı ve MSKÜ Milas 
Veteriner Fakültesi öğrencileri katılım 
sağladı. İki gün olarak planlanan 
eğitimin ilk gününde teorik eğitim 
gerçekleştirilirken ikinci gün planlanan 
uygulamalı eğitim Menteş Mahalles-
inde gerçekleştirildi.
Eğitim çalışmasının ilk günü konuşan 
Milas Belediye Başkanı Muham-
met Tokat; ‘’Ülke tarımının içerisin-
den geçtiği bu zor dönemde Milas 
Belediyemiz bünyesinde kurulan en 
genç müdürlüklerden olan Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla 
hem gerçekleştirilecek desteklemeler-
le hem de bu tarz eğitim programları 
ile üreticilerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz’’ dedi. 
Eğitim sonunda katılımcılara; 4 kanallı 
arı sütü çerçevesi, arı sütü çıtası ve 
plastikleri, silikon kurtçuk aktarım 
kaşığı ve çerçeve askısı hediye edildi.
Arı Sütü Nedir? Ne İşe Yarar?
Arı sütü, arıların yavru beslenmes-
inde ve kraliçe arı yetiştirmede 
kullandıkları zengin içerikli bir salgıdır. 
Arı sütü vücuttaki hücreleri yeniler. 
Arı sütünde kalsiyum, bakır, demir, 
fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi 
çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, 
B vitamin ailesinin zengin vitaminleri; 
biotin, inositol, folat, nükleik asitler, 
gamma globulin ve insan vücudunun 
üretemediği 8 esansiyelamino asit de 
dahil olmak üzere 17 farklı amino asit 
bulunur.   **Esra Tüfekçi

Beyobası İlköğretim Okulu 
Öğrencileri Eğitimci Yazar Siyami 
Yozgat ile söyleşide buluştu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
başlatmış olduğu “Hayallerimizi 

Yazıyoruz” projesi kapsamında pilot okul 
olarak seçilen Beyobası  İlkokulunda 
öğrencilerimiz Eğitimci Yazar/Karikatürist 
sanatçısı Siyami YOZGAT İle bir etkinlikte 
buluştu.
Okumak, yazmak, hayal kurmak üzerine 
gerçekleştirilen söyleşiye çocuklar yoğun 
ilgi gösterdi. Çocukların aktif olarak katıldığı 
etkinlik sonunda Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl KARABAĞ ,”Eğitimde sınav odaklı 
yaklaşımların sonuçlarını hepimiz gördük, 
görüyoruz . İlçe Milli Eğitim müdürlüğü 
olarak eğitimi salt sınav odaklı anlayıştan 
çıkararak öğrencilerimizi Sanata,  Edebi-
yata yönlendirebileceğimiz projelere ağırlık 
vereceğiz “dedi. Konuşmasını yazar Siyami 
YOZGAT’a ve okul yöneticilerine teşekkür 
ederek tamamladı. *Adnan Tüfekçi

Hayallerimizi Yazıyoruz
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MUĞLA ARKEOLOJİK 
KAZILAR KONFERANSI
Değerli okurlar, bizi takip eden okurlarımız bizi gördüklerinde 

“Gezilere çıkmaz oldunuz, nereye gideceksiniz, nereleri 
yazacaksınız?” diye soruyorlar. Biz de kesin olarak bir 

yerlere karar veremediğimiz için “Bekleyin, görün!” diye cevaplıyoruz 
onları.  Bir yandan da bizim asistan sürekli bir yerlerde hareketlilik 

arıyor. Bir etkinlik, bir toplantı, bizi doyuracak boyuttu bir hareketlilik… 
Hanım, araştırmalarının sonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 
“ARKEOLOJİK KAZILAR KONFERANSI” olacağını öğreniyor. Hemen 
Bilal SÖĞÜT hocamızı arıyoruz. O, bize konferansın üniversitemizde 
sabah 09.30’ da başlayacağını, oturumlar halinde olacağını ve öğle 
sonu da 13.30’ da devam edeceğini söylüyor. Hemen hazırlıklara 
başlıyoruz. Kahvaltı edecek kadar bile zamanımız olmadığından evden 
alel acele çıkıyoruz. Kızılağaç köyünü Muğla’ya doğru giderken geçer/
geçmez sağda bir lokanta var. Çok güzel ve temiz yemekler, çorbalar 
yapıyor. Oraya giriyoruz ve karnımızı doyuruyoruz. Biraz pahalı (mer-
cimek 25, işkembe 40 tl) ama yapacak bir şey de yok. Zaten ucuz ne 

kaldı ki…
 Üniversiteye girdiğimizde araçlar, insanlar, öğrencilerden oluşan bir 
kalabalık dikkatimizi çekiyor. Daha salona girer/girmez sağda, solda 
stantların sıralandığını görüyoruz. İçerisi oldukça kalabalık… Saati 
geldiğinde salona iniyoruz ve yavaş yavaş salon dolmaya başlıyor. 
Başta valimiz ve Rektörümüz olmak üzere konferansı verecek olan 
öğretim üyeleri, diğer hocalar, ilgili katılımcılar, öğrenciler büyük sa-
lonu doldurmaya başlıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra 
Kürsüye gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya BİNGÖL, açış 
konuşmasını yapıyor. Ardından söz alan Rektörümüz Sayın Hüseyin 
ÇİÇEK de konferansın içeriği ile ilgili bilgiler veriyorlar. Muğla ilinde 
ummadığımız ve bilmediğimiz kadar ören yeri varmış. İlimizde yer alan 
195 ören yerinden ancak 22’ sinde kazıların yürütüldüğünü, bu sayının 
önümüzdeki günlerde 30’ a çıkarılacağını umduklarını belirttiler. Bu 
kazılara yerelde belediyelerden, kaymakamlıklara, Valiliklere, Kültür 
Bakanlığına kadar birçok birim katkıda bulunuyor. Ayrıca özel kurum ve 
kuruluşlar da belli oranlarda katkılarını sunuyorlarmış. Bingöl, önceden 
12 olarak devam eden kazı alanını 22’ ye çıkardıklarını, daha sonra da 

30’ a çıkarılacağını belirtti. Sayın 
Rektörümüz Hüseyin ÇİÇEK de “ 
Muğla’ nın topraktan tarih fışkıran 
bir coğrafyada bulunduğunu, çok 
sayıda antik kente ev sahipliği yaptığını belirtti. 
 Açılış konuşmalarının ardından ören yerlerinde kazı ve araştırma çalışmalarını yapan öğretim üyelerinin 

bilgi verecekleri antik alanları gösteren bilgi kâğıtları sıraların üzerine bırakılmıştı. Buna göre konferansın 
tamamı 6 oturumda tamamlanacaktı. 09.30’ da başlayan konferans 12.30’ a kadar sürecek, öğle yemeği 
arasından sonra 13.30’ da devam edecek ve 19.30’a kadar sürecekti. Öyle anlaşılıyordu ki oldukça yoğun 
bir program yapılmıştı. Konferansa konu olan ören yerleri şunlardı: 1. OTURUM: PEDASA KAZILARI-
KİSSEBÜKÜ KAZISI-İASSOS KAZI ÇALIŞMALARI-EUROMOS KAZI ÇALIŞMALARI-SORU/CEVAP-ARA. 2. 
OTURUM: BEÇİN ORTAÇAĞ KALESİ KAZI ÇALIŞMALARI-LABRANDA KAZI ÇALIŞMALARI-HEREKLEİA 
KAZI ÇALIŞMALARI-SORU/
CEVAP-ARA. ÖĞLE YEMEĞİ. 
3. OTURUM: STRATONİKEİA 
KAZI ÇALIŞMALARI-THERA 
KAZI ÇALIŞMALARI-HYLLARİMA 
KAZI ÇALIŞMALARI-ÖZLÜCE 
KAZI ÇALIŞMALARI-SORU/
CEVAP-ARA. 4. OTURUM: 
LAGİNE KAZI ÇALIŞMALARI-
İDYMA KAZI ÇALIŞMALARI-
KEDREAİ(SEDİR) KAZI 
ÇALIŞMALARI-KAUNOS KAZI 
ÇALIŞMALARI-SORU/CEVAP-
ARA.  5. OTURUM: FETHİYE 
KALESİ KAZI ÇALIŞMALARI-TLOS KAZI ÇALIŞMALARI-ÇALTILAR HÖYÜK KAZI ÇALIŞMALARI-LETOON 
KAZI ÇALIŞMALARI-SORU/CEVAP-ARA. 6. OTURUM: BOZUKKALE SUALTI KAZI ÇALIŞMALARI-KNİDOS 
KAZI ÇALIŞMALARI-AMOS KAZI ÇALIŞMALARI-SORU/CEVAP-ARA. YIKOB KAZI BİLGİLENDİRMELERİ 
(Ali Haydar İSTEMİHAN). DEĞERMENDİRME VE KAPANIŞ: Prof. Dr. Adnan DİLER. Her oturumda beş 
öğretim üyesi masaya oturuyor ve birinin başkanlığında dört üye ilgili alanlarını çizimler, grafikler, haritalar ve 
fotoğraflar desteğinde çalışmalarını sundular. Her oturumun sonunda soru/cevap ve değerlendirmeler yapıldı. 
Sunumlarını yapan öğretim üyeleri de sırasıyla; Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT- PROF. Dr.  Adnan DİLER- Doç. Dr. 
Hatice ÖZCAN ÖZYURT-Prof. Dr. Asuman BALDIRAN-Doç. Dr. Abuzer KIZIL-Prof. Dr. Taner KORKUT-
Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ-PROF. Dr. Olivier Can HENRY-Doç. Dr. Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER-Prof. Dr. Bilal 
SÖĞÜT-Prof. Dr. Abdülkadir BARAN-Doç. Dr. Bekir ÖZER-Paleoantropolog Durdu Nur SUNA-Prof. Dr. Bilal 
SÖĞÜT-Prof. Dr. Abdülkadir BARAN- Prof. Dr. Adnan DİLER-Doç. Dr. Ufuk ÇÖRTÜK-Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ- 
Prof. Dr. Taner KORKUT-Prof. Dr. Ayşegül AYKURT-Doç. Dr. Erdoğan ARSLAN-Prof. Dr. Harun ÖZDAŞ-Prof. 

Dr. Ertekin DOKSANALTI-Dr. 
Öğretim Üyesi Mehmet GÜR-
BÜZER…
 Bu değerli hocalarımız 
alanlardaki çalışmalarını 
görsel  görüntüler yardımıyla 
çalışmalarını oldukça açık ve 
ilgi çekici bir ifade ile anlattılar 
anlattılar… Çıkardıkları 
heykelleri, çanak/çömlekleri, 
sikkeleri, diğer metal araç/
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gereci fotoğraflarıyla gösterip izah ettiler. Bunları çıkarıp temizledikten 
sonra depolarda nasıl sakladıklarını, 
ilgili müzelere nasıl gönderdiklerini 
tek tek anlattılar. Alanlarda kaç kişiyle 
çalıştıklarını, nasıl ilginç buluntu-
larla karşılaştıklarını anlattılar. Hatta 
hocalarımızdan biri “ biz orada şu 
özellikte bir heykel ararken “körün 
istediği bir göz, Allah verdi iki göz” 
misali iki heykel birden bulduk. 
Diyerek kıvancını paylaştı. Çok 
bilinmeyen, yeni yeni araştırılmaya 
başlanan yerlerde yüzey temizlem-
esi yapıldığını, çalıların, taşların, 
ağaçların temizlenmeye başlandığını, 
kamuya ait olmayan yerlerin 
kamulaştırma çalışmalarının devam 
ettiğini belirttiler. Salonu dolduran 
öğrenci, dinleyici ve ilgililerin konuyu 
dikkatle dinledikleri gözlerden 
kaçmadı. Öyle anlaşılıyor ki, çok 
yararlı bir konferans oldu.  Programa 
katılan Muğla Valisi Sayın Orhan 

TAVLI, konferansı dikkate dinledi ve merkezdeki dokuma tezgâhları, 
bakır işleme ustaları ve el emeği gürün tezgâhları ile kurum tezgâhları 
hakkında ilgililerden kültürel özellikleri yansıtan bilgiler aldı. 
 Daha önce de pek çok etkinliğine katıldığımız Üniversitemiz 
hakkında şu kanaati edindik ki; Üniversite çok önemli, okumak, 
aydınlanmak, bilinçlenmek çok önemli, Bahçesinden, salonlarına, 
tuvaletlerine kadar her yer pırıl pırıl… O kadar çok standa, bunca 
kalabalığa karşın insanlar, öğrenciler, çalışanlar birbirlerine öyle saygılı 
ve öyle ölçülü davranıyorlar ki, insanın “İŞTE BUDUR!” diyeceği geliyor. 
Gelenek/görenek, kültür/aydınlanma/saygı/sevgi… Her şey insan için.
Biz bu anlatılan ören yerlerinden PEDASA, KİSSEBÜKÜ, HYLLARİMA, 
ÖZLÜCE,  ÇALTILAR HÖYÜĞÜ, BOZUKKALE, AMOS ören yerleri 
dışında hepsini gezip gördük ve fotoğraflayıp gazetelerimizde yazdık. 
Öyle anlaşılıyor ki, en kısa zamanda buraları da gezip görmeyi ve 
fotoğraflayıp yazmayı düşünüyoruz. 

MUĞLA ARKEOLOJİK 
KAZILAR KONFERANSI

KÖYCEĞİZ ve MUĞLA DEVRİM GAZETESİ KÖŞE YAZARI NAİL DU-
MAN VE EŞİ AYNUR DUMAN YÜKSEKOKULUMUZU ZİYARET ETTİ.

Köyceğiz Gazetesi ve Muğla Devrim Gazetesi Araştırmacı köşe yazarı Nail DUMAN ve eşi Aynur DUMAN, 
Yüksekokulumuzu ziyaret ederek “ÇİÇEKBEBE’DAN KAUNOS’ A CENNET KÖYCEĞİZ”  adlı kitaplarını 
Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Sayın Hatice ULUSOY’ a takdim ettiler. Gazeteci DUMAN ailesi, Yük-

sekokulumuzun sosyal etkinliklerinde bulunup her zaman yanımızda olan ve bundan sonra yapılacak olan etkin-
liklerde de desteklerini devam ettirecek olan Aynur-Nail DUMAN ailesine hediyelerinden ve ziyaretlerinden dolayı 
çok teşekkür ederiz. KÖYCEĞİZ M.Y.O.

POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR..
Polislerden miniklere şapka hediyesi
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası kapsamında Köyceğiz Anaokulu öğrencilerini 

ziyaret etti. Polisler Anaokulu Müdürü Şengül Yaşar’a çiçek takdim etti. Polislere teşekkür eden Okul 
Müdürü Şengül Yaşar, Polis Haftası’nı kutladı. Öğrencilerle bir araya gelen polisler polis şapkası hediye 
ederek onları sevindirdiler. Şapkasını giyen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hediye getiren 
polislere teşekkür ettiler. Polis Haftası’nı hep bir ağızdan kutladılar.  Okul bahçesindeki polis aracına binmek 
ve düdüğünü çalmak için yarıştılar. Toplu fotoğraf çekimi sonunda ziyaret sona erdi. *Adnan Tüfekçi

POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR..

Köyceğiz Molla Halil Camiinde vakit 
ve teravih namazlarına yoğun ilgi.
    Ramazan ayının devam ettiği 

bu günlerde vatandaşlar vakit ve teravih 
namzalarına rağbet ediyor. İmam Tuğrul 
Arslan ve Müezzin Abdurrahman Arıcan 
tarafından kılınan namazlar ile namaz önc-
esi mukabele ve vaazları dinleyen müminler 
coşku içinde ibadetlerini yerine getiriyorlar. 
Köyceğizli hayırseverlerinde katkısıyla 
caminin tüm ihtiyaçları gideriliyor. Maske, 
Mesafe ve Hijyen kurallarının devam ettiği 
Molla Halil Camiinde görevli İmam ve Müez-
zin katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür 
ediyorlar.   **Adnan Tüfekçi

RAMAZANI ŞERİFE YOĞUN İLGİ
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Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları Köyceğiz’de yapıldı
Orman Şehitleri Bahar Kupası 
Kano Yarışları Köyceğiz’de yapıldı

Türkiye Kano Federa-
syonunun 2022 yılı faaliyet 
programında yer alan Dur-

gunsu Kano Köyceğiz Belediyesi 
Orman Şehitleri Bahar Kupası 
ve Milli Takım Seçme Yarışları 
yapıldı.
Köyceğiz su sporları merkezindeki 
200, 500 ve bin metrelik parkur-
larda yapılan yarışlara kadın 
ve erkeklerde 27 takımdan 178 
sporcu katıldı.
Organizasyonda, Erkeklerde Sa-
karya Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü ikinci, 
Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü 
de üçüncü oldu.
Kadınlarda ise, Bozova Gençlik 
ve Spor Kulübü birinci, Bursa 
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 
ikinci, Adana Gençlik ve Spor 
Kulübü de üçüncü oldu.
Türkiye Kano Federasyonu 
Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 3 

gün süren Köyceğiz Belediyesi 
Orman Şehitleri Bahar Kupası 
ve Milli Takım Seçme yarışlarının 
çekişmeli maçlara sahne olduğunu 
söyledi.
Kabakçı, “Güzel bir organizasyon 
oldu. Öncelikle dereceye giren 
sporcularımızı, kulüplerimizi tebrik 
ediyoruz. Bu işe emek veren 
antrenörlerimize, hakemlerimize 
ve bu faaliyetin burada icra edilm-
esinde katkılarından dolayı başta 
Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, 
Kaymakamlığımıza, İl 
müdürlüğümüze, Köyceğiz bel-
ediyemize, yereldeki hizmet eden 
tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Köyceğiz’de 10 gün sonra milli 
takım kampının başlayacağını ve 
yaklaşık 20 gün süreceğini ifade 
eden Kabakçı, “24 sporcuyla 
bir kamp yapacağız. Bu kampın 
sonucunda da önümüzde iki 
tane dünya kupası var Polonya 
ve Macaristan’da. Mayıs ayında 
o dünya kupalarına katılacağız. 

Yine aynı zamanda burada 
genç sporcularımızda milli takım 
kampında olacak. Onların da 
Sırbistan’da Avrupa şampiyonası 
olacak. Hedeflediğimiz 
uluslararası faaliyetlerde ülkemizi 
en iyi şekilde temsil edebilmek için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
diye konuştu.
Organizasyonun, Kadınlar 200, 
500 ve bin metrede birincisi Milli 
Kanocu Hilal Avcı ise, “Sezonun ilk 
yarışını Köyceğiz’de tamamladık. 
3 aylık kamp sürecinden sonra 
performansımızı görmek için güzel 
bir fırsat oldu. 3 mesafede de 
birinci oldum. Sonuçlardan gayet 
memnunuz. Yurt dışındaki yarışlar 
için çalışmalarımızı bu sonuçlara 
göre devam ettireceğiz” dedi.
Erkekler, 200, 500 ve bin metrede 
birincisi Milli Kanocu Serkan Kak-
kaç da, “Evimde üç tane madalya 
almak gayet gurur verici. Mayıs’ta 
dünya kupaları var. Onlarda da 
en güzel şekilde ülkemizi temsil 
etmek için buradaki seçmeleri 

çok güzel bir şekilde bitirdiğimi 
düşünüyorum” diye konuştu.
Üç gün süren organizasy-
onda dereceye giren sporculara 
madalya ve kupaları Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 
CHP Muğla Milletvekili Burak 
Erbay, Türkiye Kano Federasyonu 
Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı 
ve protokol mensuplarının da 
katıldığı törenle verildi.
Köyceğizli orman şehitleri Görkem 
Hasdemir, Şahin Akdemir ve 
Hayati Ercedoğan anısına yapılan 
organizasyon sonrasında şehitlerin 
yakınlarına da plaket verildi.
**Adnan Tüfekçi



Muğla Barosu Başkanı 
Av. Cumhur UZUN’ 
nun 5 Nisan avukatlar 
gününde yapmış olduğu 
konuşma;
İnsanın kutsal yaşam hakkını 
kendisine dert, adalet arayışını bir 
çaba, hukukun üstünlüğünü hedef 
edinmiş, savunmanın, hukuk 
devleti ve demokrasinin yılmaz sa-
vunucusu değerli meslektaşlarım, 
avukat arkadaşlarım,

Basınımızın çok değerli 
temsilcileri,
   Bugün burada, 

bu toprakları bizler için vatan kılan, 
üstünde özgürce yaşayabilmemize 
olanak veren, aziz atamızın 
manevi huzurunda, ona ve silah 
arkadaşlarına olan rahmet, minnet 
ve saygılarımızı ifade etmek üzere 
toplandık.
   Bize üzerinde avukatlık 
yapabileceğimiz bir vatan ve 
cumhuriyet bırakan başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarına, vatan için canından 
olan aziz şehitlerimize ve ga-
zilerimize, hukuk mücadelesinde 
yaşamını yitiren üstatlarımıza 
bir kez daha minnet, rahmet ve 
saygılarımızı ifade ediyoruz.
   Bugün 5 Nisan Avukat-
lar günü, Böylesi özel günlerde, 
genellikle mesleğin her geçen 
gün derinleşen sorunlarından ve 
bu sorunların çözüm yollarından 
bahsedilir. Aslında bu hepimiz 
tarafından yakınen bilinen sorun 
ve çözüm yollarının kamuo-
yuna aktarılması ve bir kez daha 
tekrarlanması demektir. Ben 
burada bu sorunları bir kez daha 
tek tek sayıp sizleri zaten bildiğiniz 
ve hatta yaşamakta olduğunuz bu 
sorunlarla boğmak istemiyorum.
   Ancak şunun herkes 
tarafından bilinmesinde fayda 
görüyor ve bu nedenle de ifade 
etmek istiyorum. Avukatlar, 
halkın adalet arayışının birin-
cil ve en kolay ulaşılabilir olan 
yerindedirler.Hukuk ve adalet 
arayan ilk önce ve kolaylıkla 
avukata ulaşır. Bu nedenle 
Avukat, hak ve adalet arayışını 
kendisi için değil, kendisine 
başvuran halk için yapmaktadır.
Hak aramada avukatların etkin 
ve yetkili kılınması, bu konudaki 
sorunların ortadan kaldırılması, 
avukat için değil, halkın adalet 
erişimi için gereklidir.Halkı için 
adalet dağıtmak arzusunda olan 
herkes, avukatların halk için adalet 
arayıcısı olduğunu bilmeli ve 
ona göre düzenlemeler yaparak, 
ona uygun davranışları ben-
imsemelidirler Unutulmamalıdır 
ki, avukatın sesi kesilirse, halkın 
nefesi kesilir. Sizlerle paylaşmak 

istediğim bir başka konu daha var. 
Bir yurttaş, bir hukukçu, bir avukat, 
bu ülkenin sade bir vatandaşı 
olarak içimi yakan, üzen ve asla 
böyle olmamalı diye haykırmama 
neden olan bir gözlemimi aktar-
mak istiyorum. Hepiniz bilirsiniz 
ve hatta sanıyorum bir dönem 
yasal bir zorunluluk nedeni-
yle yapılıyordu. Herhangi bir 
işyerinde, işveren dışında ücretle 
çalışan başka kişiler var ise, bu 
kişilerin çalışmalarındaki ücreti 
ifade etmek üzere; “ Bu işyerinde 
asgari ücret uygulanmaktadır. 
” şeklinde bir levha asılırdı  o 
işyerinin görünür bir duvarına. 
İşte bu yaygın uygulamadan 
esinlenildiği anlaşılan ama ülke 
hukukumuz için ne yazık ki çok 
üzüntü verici bir mizahi yazı 
okudum. Hani hep derler ya, 
izahı olmayanın mizahı olur diye. 
İşte o türden ve ülke hukukumuz 
için öyle yazılmış bir yazıydı. 
Okuduğum bu duvara asılı yazıda;
“ Bu Ülkede ASGARİ ADALET 
uygulanmaktadır. ”  yazıyordu.
 Bu ülkede ASGARİ ADALET 
uygulanmaktadır. ” Okudum, 
okudum ve bir daha okudum. 
Her okuduğumda içim biraz 
daha fazla acıdı. Olmamalı, 
insanımızın böyle düşünmesine 
neden olunmamalıydı. Biz ne 
yapıyor ya da neyi yapmıyoruz da 
insanımızın böyle düşünmesine 
neden oluyorduk.  Bunu yapanın 
buna hakkı var mıydı. Adal-
etin asgarisi olur mu ? bununla 
insanımızın mutluluğu sağlanabilir 
miydi diye sordum kendi kendime.
   Elbette olmaz, elbette 
adalet asgari bir dağıtım içine 
sıkıştırılamazdı. Bu inanışı, bu 
anlayışı derhal değiştirmek , 
insanımızın mutluluğuna ada-
let  katmak zorundayız. Adalet 
halktan kıskanılan değil, halka 
dağıtılan bir hizmet olmalıdır. 
Bunu sağlamak için duyurulan ve 
fakat hiçbir yeterli somut adıma 
dönüştürülmeyen “ Yargı Refor-
munun ” derhal hayata geçirilmesi 
gerekiyor Bizler ve sesimizi duyan 
her bir adalet sağlayıcısının ise 
hemen ve ivedi olarak en azından 
kendi çalışmalarında adaleti tam 
ve eksiksiz sağlamak için çaba 
sarfetmesi gerekiyor 
Biz herkes için adalet, Adaletin 
AZAMİSİNİ bekliyoruz.
İnsanca yaşamanın, insana 
saygının kaynağı olan ADALETİ 
bekliyoruz. Adalete giden yolların 
açılmasını, insanımızın adaletle 
buluşmasını bekliyoruz.
Biz bu 5 Nisan’da da  
ADALET BEKLİYORUZ
ADALET İSTİYORUZ
ADALET İSTİYORUZ.
Günümüz kutlu olsun
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Muğla Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle 
Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni 
düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan 
Baro Başkanı Cumhur Uzun, “Halkı için adalet dağıtmak ar-
zusunda olan herkes, avukatların halk için adalet arayıcısı 
olduğunu bilmeli ve ona göre düzenlemeler yaparak, ona uygun 
davranışları benimsemelidirler” dedi.

KÖYCEĞİZ Turizm 
ve Doğayı Koruma 
Derneği 

Köyceğiz yerel haber 
gazetesinde Kamuoyu 
Bilgilendirme Nr. 14 Yayın 
tarihi 08.04.22

Saygıdeğer 
okurlarımız, bu haftaki 
konumuz:
Namnam çayının suyu da 
alınarak Balcılar bölges-
inde Boğa deresi üzerine 
yapılacak olan
1. Baraj ve 2 HES (Hidro 
Elektrik Santral) tesisi ve 
2. Baraj suyu ile 
Gökova’dan Beyobası’na 
kadar planlanan Sulama 
sistemi
Proje sahibi: DSİ
Baraj su hacmi: 
63.000.000 m3
Baraj gölalanı: yaklaşık 
180 ha=1800 dönüm
Su altında kalacak olan 
ormanlık alan:
yaklaşık 150 hektar=1500 
dönüm
Proje Bedeli: 671,929,350 
TL
Proje süresi: 5 sene
Konu çok kapsamlı olduğu 
için burada sizlere önce 
proje hakkında görsel 
Bilgiler vereceğiz. Daha 
sonraki haftalarda konu 
hakkında detaylı bilgiler ve 
yorumlar sunacağız.
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Muğla’da 
‘Gönüllü 
İtfaiyeci’ 
başvuruları 
başladı
Muğla’da ev, iş yeri, araç 

yangını, trafik kazası, 
kurtarma olayı, su baskını gibi itfai 
olaylara kısa sürede müdahale 
eden Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi itfaiye teşkilatı, şimdi gönüllü 
itfaiye teşkilatını kuruyor.
Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye teşkilatı, il genel-

inde yaşanabilecek itfai olayları 
ve doğal afetlerde teorik ve 
uygulamalı olarak eğitimini almış 
‘gönüllü’ vatandaşları tek çatı 
altında topluyor. 
Muğla’da yaşanan itfai olaylarda 
kısa sürede vatandaşların yanında 
olan Muğla Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye teşkilatı, kenti doğal afetlere 
hazırlamak amacıyla şimdi gönüllü 
itfaiye teşkilatını kuruyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan açıklamada 
gönüllü itfaiyecilik yönergesinin 
hayata geçmesiyle çalışmalarını 
hızlandırdıklarını, başvuruda 
bulunan gönüllülerin teorik 
ve uygulamalı eğitime tabi 
tutulacaklarını açıkladı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesin-
den yapılan açıklamaya göre, 

“Sınav ve eğitimlerden başarıyla 
geçen gönüllüler ‘Gönüllü İtfaiye 
Teşkilatına’ katılmaya hak ka-
zanacaklar. Gönüllü itfaiyecilere 
katıldıkları çalışmalarda 
kullanılmak üzere özel giysiler ve 
malzemeleri ile 
kimlik kartlarının 
yanı sıra eğitim, 
tatbikat, kurtarma 
ve yangınlara 
katıldıkları sürece 
yeme, içme ve 
barınma giderleri 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 
İtfaiye Daire-
si Başkanlığınca 
karşılanacak. 
Gönüllü İtfaiyeci 
olmak isteyen 

vatandaşlarımız, mugla.bel.tr/
uploads/mevzuattr/9fbfbe22-
0dda-4c35-99ee-7a673ea9b094_
itfaiye%20yönergesi.pdf  linki üzer-
inden, gönüllü İtfaiye Yönergesini 
indirip, şartlarının uygun olması 

halinde ekte yer alan başvuru for-
munu doldurarak en yakın İtfaiye 
Grup amirliğine başvurmaları ger-
ekmektedir.” ifadelerine yer verildi. 
**Esra Tüfekçi

Muğla Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ummuhan Efsun Türkmen ve Köyceğiz İlçe 
Temsilcisi Levent Sönmez, mesleğe yeni başlayan avukatlara başarılar dilediler.

5 Nisan Avukatlar Günü Köyceğiz 
Eski Hükümet Konağı Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunumuyla 
başladı. 

Atatürk Meydanı’ndaki törene 
avukatlar cüppeleriyle 

katıldı. Anıta çelenk konulmasının 
ardından saygı duruşunda bulunu-
larak İstiklal Marşı okundu. Çelenk 
sunma törenine İlçemizdeki 
avukatlar katıldı. Avukatlar adına 
konuşma yapan Muğla Barosu 
Köyceğiz İlçe Temsilcisi Av. Levent 
Sönmez, Avukatlık Yasasının 34. 
Maddesi der ki:
“Avukatlar yüklendikleri görevleri 

bu görevin kutsallığına yakışır bir 
şekilde özen, doğruluk ve onur 
içinde yerine getirmek ve avukatlık 
ünvanının gerektirdiği saygı ve 
güvene uygun bir biçimde davran-
mak ve Türkiye Barolar Birliğince 
kabul edilen Meslek Kurallarına 
uymakla yükümlüdürler” .
Bu madde avukatın omuzlarındaki 
yükün ağırlığı gösterir. İlk olarak 
yaptığı görevin kutsallığı yasa koy-
ucu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilmiştir. 
Onur, özen, doğruluk, avukatlık 
ünvanının gerektirdiği saygı ve 
güven ilkeleri üzerine göreve 

Avukatlar, 
günlerini kutladı

başlarken yemin ederiz.
Diğer taraftan 51 yıl önce kabul ettiğimiz ve 50 mad-
deden oluşan meslek kurallarımızla kendi kendimizi 
kısıtlayan bir meslek örgütüyüz. Meslek kurallarımıza 
uymamak yaptırıma bağlanmıştır.  En küçük yanlış, 
hata yada unutkanlık görevi ihmal suçlamasını üzer-
imize yükler. Müvekkilin ise zaten affı yoktur.
Üstatlarımız  avukatın centilmen olması gerektiğini 
vurgulamış, bunu  meslek borcu olarak nitelemiş, 
bir centilmenin bir çelebi olduğunu, iş peşinde 
koşmayacağını, reklam ve şarlatanlık yapmayacağını 
belirtmiş, iyi bir avukat olmak için karakter sahibi ve 
iyi bir insan olmak gerektiğine dikkat çekmiştir.

Sonuç olarak değerli meslektaşlarım avukat 
bağımsızdır. Hakim, iktidar, müvekkil yada iş sahib-
inden emir almaz. Her baro odasının en aydınlık 
köşesinde avukatların hiç bir zaman esir kullanmadığı 
ancak efendilerinin de olmadığı yazılıdır. Bu denli 
seçkin özelliklere sahip avukatlık mesleğinin hakettiği 
değeri bulması için, avukatın mesleki ve ekonomik 
sorunlarına acilen çözüm getirilmesi gereklidir. 
Bu vesileyle sonsuzluğa uğurladığımız 
meslektaşlarımızın ışıklar yoldaşı, aktif veya  emekli 
tüm meslektaşlarımızın avukatlar günü kutlu olsun. 
**Adnan Tüfekçi
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Davacı , YAŞAR ÇETİNKAYA ile Davalı , KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KÖYCEĞİZ MAL 
MÜDÜRLÜĞÜ, KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz 
Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle dava açılmıştır.
Muğla ili Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Çayiçi Mevkiinde kain;
Doğusu: 32 ada 15 Parsel sayılı narenciye bahçesi,
Güneyi: 171 ada 1 parsel sayılı narenciye bahçesi,
Batısı: Yol ve 171 ada 1 parsel sayılı narenciye bahçesi ,
Kuzeyi : Yol ile ile çevrili yaklaşık 3.516,70 m² yüzölçümündeki kadastro harici taşınmazın davacı Yaşar Çetin-
kaya (17126661572) adına tescil edilmesi talep edilmiştir.
Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşma tarihi ise 23/06/2022 günü saat: 09.30 dur.
Mevkii ve sınırları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise TMK’nın 713.maddesi gereğince işbu 
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına müracaat ederek itiraz ve talepler-
ini bildirmeleri hususu ilan olunur.

T.C. KÖYCEĞİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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Büyükşehir’in Desteklediği 
Üniversite Mezunu Kadınlar 
Hayvancılığa Başladı
Muğla Büyükşehir Bel-

ediyesi küçükbaş 
hayvancılığı desteklemek 

için 226 kadına 2 dişi 1 erkek 
olmak üzere toplam 798 adet kıl 
keçisi dağıttı. Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
266 üreticiden 27’sinin üniversite 
mezunu olduğu kadın üreticiler 
ile bir araya geldi. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
kadınların üretime daha fazla 
katılması, maddi bağımsızlığını 
sağlaması ve ev ekonomisine 
katkı sağlaması için kıl keçisi 
dağıttı. Marmaris, Fethiye, 
Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, 
Ortaca, Datça ve Ula ilçelerinde 
266 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek 
olmak üzere toplamda 798 adet 
kıl keçisi dağıtıldı. 
Üniversite Mezunu 27 kadın 
hayvancılık yapmaya başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 226 kadın üretici 798 
kıl keçisiyle aile ekonomilerine 
katkı sağlıyor. 226 kadın üreti-
cinin 27’si üniversite mezunu. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra iş 
imkanı bulamayan 27 kadın, 
Büyükşehir Belediyesine baş vu-
ruda bulunarak kıl keçisi üretimi 
yapmak istediklerini belirtti. 
Üniversite mezunu kadınlara 
Büyükşehir Belediyesi 2 dişi 1 
erkek kıl keçisi verdi. 
Başkan Gürün üniversite 
mezunu üreticiler ile bir araya 
geldi
Üniversite mezunu kıl keçisi 
üreticilerinden Cansu Biçer, 
Burçin Alp,  Sevim Yılmaz, 
Türkan Öztürk, Öznur Sezen 
İlbars Muğla’nın Ortaca ilçesinde 
yaşamını sürdürüyor. Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün Ortaca’da üniver-
site mezunu kıl keçisi üreticisi 
kadınlarla bir araya geldi. 
Cansu Biçer: “Büyükşehir 
sayesine ayaklarımın üzerinde 

duruyorum”
Üniversite mezunu kıl keçisi üret-
icisi Cansu Biçer, “Üniversiteyi 
bitirdikten sonra iş bulamadım. 
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 
kadın üreticilere kıl keçisi desteği 
verdiğini öğrendim. 2020 yılında 
2 dişi 1 erkek kıl keçisi aldım. 
Bu keçilerden 5 tane yavrum 
oldu. Üretimimi genişletmek için 
20 keçi daha aldım. Şuan aile 
ekonomime çok ciddi bir katkı 
sağlıyorum. Kıl keçisi üretimine 
başlamama önce olan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür 
ediyorum. Büyükşehir Belediyesi 
sayesine ayaklarımın üzerinde 
durabiliyorum” dedi.  
Başkan Gürün: “Türkiye’de 
Üretim Planlaması Yapılmalı”
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
“Ülkede üretilen et, süt belli. 
Tarımla ilgili üretim belli. Bu 
dezavantajı Muğla’da avan-
taja dönüştürmemiz lazım. 
Topraklarımızın metre karesi 
bile kıymetli hale geldi. Üretimi 
arttırmamız lazım. Türkiye’de 
üretim planlamasının yapılması 
lazım. Hangi bölgede hangi ürün 
ne kadar üretilecek ve bunun 
alım garantisinin verilmesi lazım. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
kadınlarımıza 2 dişi 1 erkek 
kıl keçisi dağıtıyoruz. Cansu 
Biçer’de üniversite mezunu olup 
kıl keçisi üreten kadınlarımızdan 
birisi. Mezun olup diplomasını 
eline alıp bir devlet kasında 
yer bulsam diyen gençlere çok 
güzel bir örnek. Bu sadece 
hayvancılıkla değil tarımla ilgili 
de güzel bir örnektir. Keçi pop-
ülasyonumuz düştü. 226 kadın 
üreticimize 798 adet kıl keçisi 
dağıttık. Ben inanıyorum ki 5 yıl 
sonra Muğla bölgesinde keçi 
popülasyonumuz artacak” dedi.
**Esra Tüfekçi

Köyceğiz Turizm Bürosu 
yetkililerinden edinilen 
bilgilere göre; Turizm 

Teşvik kanununa göre; yetkili 
idare tarafından işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı verilen ko-
naklama işletmelerinin, bu 
ruhsatı aldıkları tarihten iti-
baren bir yıl içinde Bakanlıktan 
turizm işletmesi belgesi 
almaları zorunluluğu ile ko-
naklama içermeyen müstakil 
plaj işletmelerinin işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı almalarını 
takiben yedi gün içersinde turizm 
işletmesi belgesi almak için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
başvuru yapmaları gerekmek-
tedir. Turizm işiyle iştigal eden 
işletmelerin ruhsatlarını yenile-
meleri için Köyceğiz Turizm 
Bürosuna gelerek daha geniş 
bilgi alabilecekleri açıklanmıştır. 
İlk turizm belgesi ni ilçemiz Tango 
Hotel İşletmecilerinin aldığıda 
belirtilmiştir.  **Erol Dolu

Basit Konaklama tesisleri 
belgeleri işletmecilere
verilmeye başlandı
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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


