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Kent iç trafiği rahatlatmayı 
ve bisikleti kentin ulaşım 
araçlarından biri haline getirmeyi 
amaçlayan Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, 2014 yılından bu 
yana Muğla’ya 33 bin 200 metre 
bisiklet yolu kazandırdı. 
Bisikleti kent içi ulaşım araçlarından 
birisi haline getirmeyi amaçlayan 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
il genelinde bisiklet yol ağlarını 
genişletiyor. Kent içi trafiği rahat-
latmak için il genelinde bisiklet 
yolları yapan Büyükşehir Belediyesi, 

Muğla’ya 33 bin 200 metre bisiklet 
yolu kazandırdı. 
İl genelinde vatandaşları bireysel 
motorlu araçların yerine bisiklet ve 
yürüme gibi aktif ulaşım türlerine 
yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, 
en fazla bisiklet yolu 19 bin 500 me-
tre ile Ortaca ilçesinde bulunuyor. 
Ortaca’yı 4 bin 700 metre ile Ula, 
4 bin 500 metre ile Menteşe, 2 bin 
metre ile Dalaman, bin 500 metre 
ile Fethiye ve bin metre ile Milas 
ilçesi takip ediyor.  

Yangından Etkilenen 

Orman Köylerinde 
Umutlar Yeşeriyor…

“OPET Doğaya Saygı Projesi” kapsamında 
Marmaris Bayır Köyü’nün ardından Milas’a 
bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan köyleri 
ile Köyceğiz’e bağlı Otmanlar köyündeki 
çalışmalar hızla devam ediyor. Çökertme, 
Gökbel, Bozalan ve Otmanlar’ın sürdürül-
ebilir kalkınmasına destek olmayı hedefleyen 
proje kapsamında, yıl sonuna kadar Marma-
ris Osmaniye, Bodrum Pınarlıbelen (Etrim), 
İrmene ve Çamlık köylerinde de düzenleme-
ler gerçekleştirilecek.    Devamı 4’de

Köyceğiz’de ilk defa 
yetiştirilen tropikal ejder 
meyvesinin hasadı yapıldı

2020 yılında 2 bin 
100 metrekarelik 
serasında ejder 
meyvesi yetiştiren ev 
hanımı Suzan Tilki’yi 
Kaymakam ve Beledi-
ye Başkanı kutladı

2’de
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İÇİN YOLLARDA

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı trafik 
ve asayiş ekipleri ilçe merkezinden daha fa-
zla vatandaşın yaşadığı Kırsal Mahallelerde  
ve çevresinde halkımızın huzur ve güveni 
için denetimlerini sürdürüyor.   Devamı 2’de

Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz’de 
inşaat sektöründeki 
üyelerin sorunları 
görüşüldü
Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) 6’ncı İnşaat 
Taahhüt vb. meslek komi-
tesi, inşaat sektörünün 
özellikle imar süreçler-
inde yaşadıkları sorunlara 
çözüm…   5’de

Büyükşehir’den Ortaca’ya  
19.500 metre bisiklet yolu
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JANDARMA GÜVENLİ TATİL İÇİN YOLLARDA

Köyceğiz İlçe Jandarma 
Komutanlığı trafik ve asayiş eki-
pleri ilçe merkezin-

den daha fazla vatandaşın 
yaşadığı Beyobası ve 
çevresinde halkımızın 
huzur ve güveni 
için denetimlerini 
sürdürüyor.
7/24 saat 
esasına göre 
gece gündüz de-
meden çalışmalarını 
sürdüren jandarma 
trafik timleri, kazaların 
önlenmesi ve güvenli yol-
culuk yapılması için sürekli 
kontroller yapmaktadır. 
Restoranların ve ilçemize gelen yerli ve 
yabancıların büyük ilgisini çeken Yuvarlak 
çay civarında güvenli tatil geçirilmesi için 

devriye ekipleri denetimler yapmaktadır. 
Günübirlik tatilcilerin en fazla tercih ettikleri 

Ekincik, Sultaniye yöres-
ine gelen vatandaşlar 

tarih, doğa ve denizin 
tadını çıkarıyor, hem 

de kaplıcalardan 
faydalanıyor.

Özellikle Dalyan 
ve Marmaris 
yöresinden 

gelen araç 
sayısındaki artış 

nedeniyle trafik 
ekipleri Yuvarlak 

çay karayolunun giriş 
ve çıkışlarında GBT 

sorgulamasının yanı sıra 
denetimlerini arttırdı. Jandarma denetim-
lerinin turizm sezonu boyunca devam 
edeceği öğrenildi.      *Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı 
yapıldı…

Köyceğiz’de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi yüz güldürdü.
2020 yılında 2 bin 100 metrekarelik seraya ejder meyvesi 
eken ev kadını Suzan Tilki, Ailece çalışarak gözü gibi 

baktığı fidelerinden istediği sonucu aldı. Köyceğiz Beyobası’nda 
ilk kez üretilen ejder meyvelerinin hasadı için tören düzenlendi. 
Köyceğiz Beyobası Mahallesi’nde yaşayan Suzan Tilki, 2020 yılında 
2 bin 100 metrekarelik sera oluşturarak ejder meyvesi fidelerini toprakla 
buluşturdu. 3 yıldır fidelere gözü gibi bakan Suzan Tilki’nin meyveleri 
hasat edilmeye başlandı.

Köyceğiz’de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı

Üretilen ejder meyvelerinin ilk hasadı nedeniyle tören düzenlendi.
Köyceğiz’de üretimi ilk kez yapılan ejder meyvesinin ilk hasadı Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Cey-
lan ve Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan tarafından 
gerçekleştirildi.           **Adnan Tüfekçi
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Ortaca’ya 1 Milyon Liralık Kadın Girişimi Projesi
Ortaca Kaymakamı Meral 

Uçar, Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzun-

demir, Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Koo-
peratifi Başkanı Nazan Korkmaz 
ve danışman akademisyen-
lerden oluşan heyet Vali Orhan 
Tavlı’yı ziyaret ederek Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının 1 Milyon 
18 bin lira destek verdiği proje 
hakkında bilgi verdi.
Valilik 75. Yıl Toplantı sa-
lonundaki toplantıya Muğla 
Valisi Orhan Tavlı’nın yanı 
sıra Ortaca Kaymakamı Meral 
Uçar, Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Ortaca El Ele 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi Başkanı ve Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca 
M.Y.O. Öğretim Üyesi Ziraat 
Mühendisi Nazan Korkmaz, 
Hilton Dalaman Sarıgerme Mutfak 
Koordinatörü Şef Tamer Özkan, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Ortaca Meslek Yüksekokulundan 
Öğr. Gör. Egem Zağralı Çakır, 
Öğr. Gör. Selim Işık, ve Öğr. Gör. 
Derya Bağ katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) 2022 
yılı kapsamında, Güney Ege 
Kalkınma Ajansı (GEKA) koor-
dinasyonunda yürütülen proje 
çağrısında Kadın Eliyle Katma 
Değere Dönüştürülen Ürün-
lerin Kadının Sosyal, Kültürel Ve 
Ekonomik Yapısını Güçlendirmesi 
projesi ile Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme 

Kooperatifi, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından 1 Milyon 18 Bin lira 
destek almaya hak kazandı.
Yörenin zengin tarımsal 
kaynaklarının farklı yöntemler ile 
işlenerek katma değeri yüksek 
ürünlere dönüştürülmesinin, 
fonksiyonel gıdalarda ürün 

çeşitliliğinin artırılmasının ve 
bu ürünlerin turistik öge olarak 
kullanımı ile engelli ve kadın 
istihdamının amaçlandığı projeyle 
yörede yaşayan kadınlarının sosy-
al, kültürel ve ekonomik yapısının 
güçlendirilmesi de hedefleniyor.
Ortaca El Ele Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin 
Kadın Eliyle Katma Değere 
Dönüştürülen Ürünlerin Kadının 
Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik 
Yapısını Güçlendirmesi projesinde 
Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca 
Belediyesi, Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi, Hilton Dala-
man Sarıgerme Hotel ile Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası ortak ve 
iştirakçiler olarak yer alıyor.
Kooperatif Başkanı ve Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca 
M.Y.O. Öğretim Üyesi Ziraat 
Mühendisi Nazan Korkmaz 
üretilen ürünlerin numuneleri 
eşliğinde proje hakkında bilgi 
verdi. Hibe ile alınacak makine 
ve ekipmanın kooperatifleri için 
önemli bir adım olacağını  be-
lirten kooperatif başkanı Nazan 
Korkmaz Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına, Güney Ege Kalkınma 

Ajansına ve Muğla Valiliğine 
teşekkürlerini ifade etti.
Kadınların mesleki becerilerini 
artırarak istihdam edilebilirlikler-
inin sağlanması, sosyo ekonomik 
seviyelerinin yükseltilmesi, aile 
içindeki konumlarının güçlendi-
rilmesi ve toplumsal yaşamın her 
alanında yer almasının ülkemi-
zin gelişmesi ve kalkınması için 
büyük önem taşıdığını belirten 

Vali Orhan Tavlı, Kooperatif, 
Kamu, Üniversite ve Özel Sektör 
işbirliği ile geliştirilen proje ile hem 
kadınlarımız güçlenecek hem de 
Ortaca’mızın katma değeri yüksek 
ürünlerinin sayısı artacak proje’nin 
Ortaca’mıza ve Muğla’mıza hayırlı 
olmasını diliyor, emeği geçenlere 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.
**Erol Dolu

Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında 
bulunan 675 Bin Metrekare yeşil alanı 
arıtılmış su ile sulayarak günlük 10 Bin 

ton su tasarrufu sağlıyor. 
Menteşe Belediyesi atık suların yeniden kazanılmasına 
yönelik projesi ile ilçedeki park ve yeşil alanların tümünü 
arıtılmış su ile sulayarak ciddi miktarda su tasarrufu 
yaparken uygulama ile aynı zamanda belediye bütçesi ve 
işgücü konusunda da kazanç sağlanıyor. 
İklim değişikliği ile su yönetimi ve su tasarrufunun 
günümüzde çok önemli bir hale geldiğini ifade eden 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisinde atık suların 
yeniden kazanılmasına yönelik projenin hayata geçirilmesi-
yle, Menteşe ilçemizde park ve yeşil alanlara sulama hattı 
çekilerek bu alanlar arıtılmış su ile sulanmaya başlanmıştı. 
Günümüzde su kaynaklarının azalması, ekolojik dengenin 
değişimi, artan nüfus, suyun bilinçsiz kullanılması maalesef 
ki su oranlarında ciddi bir azalmaya neden oldu. Bu ned-
enle bizde belediye olarak ilk günden itibaren suyumuzu 

ölçülü ve tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz. İlçemizdeki 
yeşil alan ve parklarımızı arıtılmış su ile sulayarak sudan 
büyük ölçüde tasarruf ediyoruz. Menteşe Belediyesi olarak 
kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda hassasi-
yet göstermeye, su yönetimine ve tasarrufuna yönelik 
uygulamalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.
Menteşe’de Kişi Başına 5,6 Metrekare Yeşil Alan Düşüyor 
Başkan Gümüş, parkların özellikle yaz aylarında 
vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri, sosyal 
alanlar olduğunu ve bu nedenle Menteşe’de yeşil alan 
miktarını arttırdıklarını da kaydederek, “Parklarımız ve 
yeşil alanlarımız sadece çocuklarımıza yönelik değil, her 
yaştan vatandaşımıza hizmet eden önemli alanlardır. 
Vatandaşlarımız buralarda sosyalleşir, sohbetini eder, 
dinlenir ve keyifli vakit geçirir. Bu yüzden İlçemizdeki 
parklarımızı ve yeşil alanlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. 
Bu kapsamda Menteşemizde kişi başına düşen yeşil alan 
miktarımızı 5,6 metrekareye çıkardık. Bu oranla kişi başına 
düşen yeşil alan miktarında üst sıralarda bulunuyoruz.” 
dedi.   **Esra Tüfekçi

Arıtılmış Su İle Günde 10 Bin Ton Su 
Tasarrufu Sağlanıyor

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum adıma kayıtlı YENİ NESİL ÖKC 
IWEZ80 Seri Nolu JHWE20004876 Sicil Nolu cihazımızın Ruhsatnam-

esi kaybolmuştur hükümsüzdür.
SEMİH KARATAŞ

Köyceğiz VD: 17360599044    Köyceğiz/Muğla

Ortaca’da uyuşturucu 
operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu 
madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i 

çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda 
uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri, Ortaca’da satışa sunulmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu 
madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ortaca Otogarı’na gelen G.S. 
ile H.S. isimli şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin 
yapılan üst aramalarında; yüklü miktarda satışa hazır vaziyette metam-
fetamin, eroin, sentetik ecza ve esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli işlemlerinin adından 
adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkartılan 
şüphelilerden G.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.S. ise tutukla-
narak cezaevine gönderildi.     **Adnan Tüfekçi - Cihat Cura

Son bir haftadır süren 
aşırı sıcaklardan bunalan 
vatandaşlar dün saat 16.00 
sıralarında havanın aniden 
bulutlayıp yağan yağmurla 
serinlediler. 
Köyceğiz’in yüksek kesimlerine 
yağan yağmurlar, dün ilçemize 
de uğradı. Kısa süreli yağan 
yağmurun havayı serinlettiği, 
nemi yükselttiği görüldü. 
Yağmuru özleyen Furkan 
Arslan, şemsiyeyi kapıp, doğru 
marketin yolunu tuttu. Serin 
havayı, yağmuru özlemişiz 
inşallah devamı gelir, sevinçli-
yiz dedi. 

KISA SÜRELİ 
YAĞMUR 
SEVİNÇ 
YARATTI
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN 
TEMEL İLKELERİ 
Eğitimde genel amaçların Gerçekleştirilmesinde 

gözetilecek ilkeler 14 madde 
halinde olup Milli Eğitim Te-

mel Kanunu olarak sıralanmıştır.
Teşkilat-ı Esasiye 1924 ile, yeniden 
doğdu ülkemiz
“Genellilik ve eşitlikle” başlar, önem-
lidir bütün ilkemiz
Din, dil, ırk, cinsiyetle ayrımcılık 
değil, insanlıktır işimiz
Kişiye zümreye, yandaşa, aileye ve 
sınıfa imtiyaz sağlamaz
“Ferdin ve toplumun ihtiyacına” göredir koltuğa sığmaz
“Yöneltme” Okulu,  programı ilgi istidat ve kabiliyet için
“Eğitim hakkı” Türk vatandaşın hakkı, temel eğitimi seçin
Bedelli askerliğe döndü eğitim. İstikbal paralı sınav beleş
“Fırsat ve imkân eşitliği” Güzelmiş ama görünmedi genele eş
Bizden, sizden özel amaç, esas olmuş mülakatla gelene
“Süreklilik” gerekirdi ömür boyu okuma, gelişme, yeniliğe
 Olumsuzlukta yakaladık “Sürekliliği”, saltanat için geriliğe
“Atatürk ilke ve inkılâpları” ile Atatürk Milliyetçiliği temel
Sisteme ters geldi. Geçersiz, hükümsüz gösterilmesi engel
“Demokrasi eğitimiyle” manevi değerlere saygılı ve sorumlu
Yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlar da olumlu.
“Laiklik” esastır sisteminden önemle söz etmemek olur mu?
Dinin kutsallığını koruma, hukukun yansızlığını sağlamada…
Hak hukuk ve adaletin tecellisinin tescilliğini temel almada,
“Bilimsellik” bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere,
Çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli iyileşme yenileşme
 “Planlılık” İnsan gücü istihdam sanayileşme modernleşme
Teknolojik gelişme için öncelik, mesleki ve teknik bilmece
Ulaşmak, uygulamak gerekirdi üçlü sistem geri geldi böylece.

Yangından Etkilenen Orman Köylerinde Umutlar Yeşeriyor…
OPET, “Doğaya Saygı Projesi” kapsamında Mayıs ayında yeni bir çehreye 

kavuşan Bayır Köyü’nün ardından Çökertme, Bozalan, Gökbel ve Otman-
lar köyleri için çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje ile geçtiğimiz yıl 

yaşanan orman yangınlarından zarar gören köylerde, fiziksel değişim ve rehabili-
tasyon çalışmaları yapılıyor. Ayrıca eğitim programları düzenlenerek ekonomik ve 
sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlayarak kırsal kalkınma hedefleniyor.
“OPET Doğaya Saygı Projesi” kapsamında Marmaris Bayır Köyü’nün ardından Milas’a 
bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan köyleri ile Köyceğiz’e bağlı Otmanlar köyündeki 
çalışmalar hızla devam ediyor. Çökertme, Gökbel, Bozalan ve Otmanlar’ın sürdürülebilir 
kalkınmasına destek olmayı hedefleyen proje kapsamında, yıl sonuna kadar Marmaris 
Osmaniye, Bodrum Pınarlıbelen (Etrim), İrmene ve Çamlık köylerinde de düzenlemeler 
gerçekleştirilecek.
FARKINDALIK VE EĞİTİM ÇALIŞMALARINA ODAKLANILIYOR 
Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki çalışmalar; OPET’in koordinasyonunda Muğla 
Valiliği, Marmaris Belediyesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Müftül-
ük gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile yürütülüyor. Köylerde, fiziksel değişim ve reha-
bilitasyon çalışmalarının yanı sıra yöre halkına yönelik eğitim programları düzenlenerek, 
ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlamak hedefleniyor. Ayrıca yaşanan 
orman yangınları, iklim değişikliği ve diğer doğal afetlere ilişkin farkındalık yaratmak 
için eğitim çalışmaları yapılıyor. Muğla Valiliği’ne bağlı tüm bağlı kurum ve kuruluşlar ile 
Marmaris Belediyesi’nin işbirliğinde yürütülen proje, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi’nin akad-
emisyenleri Prof. Dr. 
Selçuk Aktürk, Prof. 
Dr. Adnan Diler, Prof. 
Dr. Saniye Dedeoğlu, 
Prof. Dr Ummuhan 
Gökovalı, Doç. Dr Öncü Başoğlan Avşar, Doç. Dr. Ser-
kan Dirlik, Doç. Dr. Rahşan İvgin Tunca ve Dr. Öğretim 
Üyesi İlke Tekin’den bilimsel, mimari, arkeolojik ve 
iktisadi konularda danışmanlık alınarak geliştiriliyor.  

“SORUNLARA KALICI ÇÖZÜMLER SUNMAYI 
HEDEFLİYORUZ”
OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 
yaz ayları ile birlikte orman yangınlarının ve riskinin de 
arttığına dikkat çekerek proje ile ilgili şu bilgileri verdi; 
“Geçtiğimiz yıl hepimizi derinden üzen orman yangınları 
ne yazık ki bu yıl da bazı bölgelerimizde yaşanmaya de-
vam ediyor. Yangınları ve yangın nedeniyle oluşabilecek 
zararı en aza indirmenin en önemli yolu, bu konudaki 
farkındalığı artırmak ve bilgi sahibi olmak. Doğaya 
Saygı projemiz kapsamında bir yandan zarar gören 
köylerimize destek veriyor, diğer yandan eğitim odaklı 
farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Yangından hem 
ekonomik hem de fiziksel olarak zarar gören köyler-
imizde yeni geçim kaynakları oluşturmak, köylerimizin 
sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için tüm kurum 
ve kuruluşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Köylerimizin 
tarihine, arkeolojik, kültürel ve tarımsal zenginliklerine 
dikkat çekerek köy halkı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
projemiz, Bayır Köyü’nden sonra Milas’taki Çökertme, 
Bozalan ve Gökbel Köyleri’nde de hızla devam ediyor.  
Tüm köy evleri ve köy meydanlarında yürüttüğümüz 
mimari çalışmalarla köylerimizi yeni bir çehreye 
kavuştururken, halk eğitim kursları, kooperatifçilik, 
köylerimize özgü ürünlerin coğrafi işaret başvuruları 
ile köylerimizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve 
ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz.” 
**Adnan Tüfekçi

OPET, ‘DOĞAYA SAYGI’ PROJESİ İLE “KIRSAL 
KALKINMA” ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Köyceğiz İlçemizin Yayla 
Mahallesinde her yıl 
geleneksel hale gelen 

Aşure etkinliği bu sene de 
yoğun katılımla gerçekleşti.
Muharrem” hürmet edilen” 
anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygam-
ber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı 
diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme 
Muharrem ayının faziletine, ilahî 
feyz ve bereketinin bolluğuna 
işarettir.
İlahi feyz ve bereket ayı ve 10 
Muharrem Aşure günü ned-
eniyle Yayla Mah.Camii İmam-
Hatibi Halil Demir, Yayla Mah.
Muhtarı yine Halil Demirle 
birlikte hayırseverlerin ve mahalle 
halkının katkılarıyla Aşure etkinliği 
düzenlendi.
Etkinlikte Din görevlilerimiz 
Kur’an-ı Kerim tilavet edip mevlidi 
şerif okudular. Din Hizmetleri 
Uzmanı Mustafa Özdil konuşma 
yapıp duada bulundu.
Başta İmamımız Halil Demir, 
Muhtarımız Halil Demir ol-
mak üzere katkıda bulunan 
tüm hayırseverlerimize,aşure 
programımıza icabet eden tüm 
kardeşlerimize teşekkür ederiz.Et-
kinlik vesilesiyle C.Allah’tan Yayla 
Mahallemize, Köyceğizimize, 
Muğlamıza ve cennet ülkemize 
bolluk, bereket ihsan etmesini ni-
yaz eder, birlik ve beraberliğimizin 
daim olmasını dileriz.
**Adnan Tüfekçi

YAYLA MAHALLEMİZDE AŞURE BEREKETİ YAŞANDI

MUTSO 6’ncı İnşaat Taah-
hüt Meslek Komitesi, ilgili 
STK’ların işbirliğinde, Ortaca, 
Köyceğiz ve Dalaman’da 
faaliyet gösteren 3’üncü 
İnşaat Malzemeleri ve 12’nci 
Mühendisler Mimarlar 
meslek komitesi üyeler-
inin de katılımıyla sektör 
sorunlarına yönelik bir toplantı 
gerçekleştirdi. 

Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) 6’ncı 
İnşaat Taahhüt vb. 

meslek komitesi, inşaat sek-
törünün özellikle imar süreçler-
inde yaşadıkları sorunlara çözüm 
bulmak noktasında çalışmalar 
yürütmekte. Bu kapsamda 
İnşaat Mühendisleri Odası, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, Şehir Plancıları Odası, 
Makina Mühendisleri Odası, 
Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Yapı Denetim Firmaları Derneği 
işbirliğinde faaliyetlerini sürdüren 
6’ncı Meslek Komitesi, sek-
törde faaliyet gösteren üyeler ile 
temasta bulunmak ve sorunları 
yerinde tespit etmek amacıyla 
toplantılar gerçekleştirdi. 8 
Ağustos Pazartesi günü MUTSO 
Ortaca hizmet binası ve Dalaman 
Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 

toplantılar yapan heyet, Dalaman, 
Ortaca ve Köyceğiz’de inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren 
üyeler ile bir araya geldi. MUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Ercan, Başkan Yardımcısı 
Sedat Tuncer, Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Şahin, 6’ncı Meslek 
Komite Başkanı Menaf Kıyanç ile 
Komite Üyeleri ve aynı zamanda 
MUTSO Meclis Üyeleri Zekai 
Çakmak ile Şahin Kırkan’ın da 
hazır bulunduğu toplantılara 
3’üncü İnşaat Malzemeleri ve 
12’nci Mühendisler Mimarlar 
meslek komitesi üyeleri de davet 
edildi. Dalaman’da düzenlenen 
toplantıya ev sahipliği yapan 
Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Şevket Teker’in 
de katılım sağladığı toplantıda 
ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası 
Ortaca Temsilcisi Adem Gök, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası adına 
Alp Çata-
lak, Jeoloji 
Mühendisleri 
Odası adına 
Coşkun 
Çatalkaya ile 
Yapı Denetim 
Firmaları 
Derneği adına 

Murat Yazıcı hazır bulundu. 
İnşaat sektöründe yaşanan 
sorunların tespiti ve çözümü 
noktasında yapılabilecek 
çalışmalara yönelik planlanan 
toplantıda, ruhsat süreçlerinde 
ilgili belediyeler, Aydem ve 
Muski gibi kurumlarda yaşanan 
gecikmelerin önüne geçilebilm-
esi için yapılabilecek çalışmalar 
değerlendirilirken süreçlerin 
iyileştirilmesi noktasında atılacak 
somut adımlar tespit edildi. 
Odanın teknik liselere destek 
kapsamının ilçeler bazında 
da genişletilmesi talep edil-
irken, merkez ilçe Menteşe ve 
Ortaca’da inşaat malzeme-
lerinin depolanması amacıyla 
lojistik depolama alanlarının 
oluşturulabilmesi için destek 
talepleri alındı.
**Adnan Tüfekçi

ORTACA, DALAMAN VE KÖYCEĞİZ DE İNŞAAT 
SEKTÖRÜNDEKİ ÜYELERİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE NİLÜFER 
ÇİÇEKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
Isparta Eğirdir’i gezdikten sonra rotamızı Konya Beyşehir Gölü’ne 
çevirdik. Elma bahçelerinin arasından Eğirdir Gölü’nü seyrederek 
yolumuza devam ettik. Konya’nın Beyşehir ilçes-
inin köy yollarından geçerek Beyşehir Gölü’ne 
ulaştık. Beyşehir Gölü’nde nilüfer çiçeklerini görme 
heyecanı ile öğle vakti bizi bekleyen teknelere 
bindik. Öğleden sonraya kalmamamız gerekiyordu. 
Çünkü öğleden sonra nilüfer çiçeklerinin açan 
kısımlarının görülmediği ifade edildi. Sabahları 
güneşle birlikte açıp, öğleden sonra kapanıp, suyun 
altına giriyormuş. Sazların arasından dallara çar-
parak devam eden tekne yolculuğumuz neşe içinde kısa zamanda 

tamamlandı. Nilüfer çiçekleri büyük bir tarla görünümündeydi. Nilüfer 
çiçeklerinin yanına kadar teknelerimiz yanaştı. Türkiye’nin en büyük 
nilüfer bahçesi ile karşı karşıyaydık. Manzara muhteşem bir görsel 
şölen sunuyordu. Herkes bu güzelliklerin videosunu ve fotoğraflarını 
kaydetme yarışına katıldı. Nilüfer çiçekleri Mayıs ayında çıkar, 
Ağustos ayının ortalarında en olgun haline gelir, Ekim ayına kadar de-

vam edermiş. Beyşehir Gölü’ndeki nilüfer çiçekleri fotoğraf sanatçıları 
ve gezginler tarafından yoğun ilgi görüyormuş. Sulak alanda yetişen 
nilüferlerin suyu temizleme özelliği bulunuyormuş. Nilüfer çiçeklerini 
kopartmanın cezasının 70 bin lira civarında bulunduğu uyarısı yapıldı. 
Bir süre bu güzelliklerin içinde zaman geçirdikten sonra ayrılmak zo-
runda kaldık. Güzel anılarla, tatlı yorgunluklarla dönerek Beyşehir ilçe 
merkezinde mola verdik. 
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.
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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
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ADIYAMAN-KÂHTA ve NEMRUD DAĞI/KOMAGENE KRALLIĞI, ZİRVE
“DAĞLAR DAĞIMDIR BENİM/GAM ORTAĞIMDIR BENİM,
SÖYLETME ÇOK AĞLARAM/DERTLİ ÇAĞIMDIR BENİM.”

NEMRUD, ADIYAMAN/KÂHTA ilçe sınırları içinde yüksekliği 
2150 metre olan antik bir dağ… Dünyanın 8. Harikası olarak 
değerlendirilir. Yüksekliği 10 metreyi bulan heykelleri ve met-

relerce uzunluğundaki kitabeleriyle UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI 
LİSTESİ ’nde yer alıyor. Yunanca “GENLER TOPLULUĞU” anlamına 
gelen “KOMAGENE”, GREK ve PERS(DOĞU/BATI) uygarlıklarının, 
inanç kültür ve geleneklerinin bütünleştiği güçlü bir krallıktır. Hemen 
her yerde olduğu gibi buranın da bir hikâyesi bulunuyor: “ Hz. İbrahim, 
devrin kralı NEMRUD’ un putlarını kırarak kendisini Allah’ın varlığına 
inanmaya davet edince NEMRUD,  öfkelenir ve Hz. İbrahim’in ateşe 
atılmasını emreder. Böylece büyük bir ateş yakmak üzere yerdeki bütün 
odunlar toplanır. Ayrıca NEMRUD, evlerde ateş yakmayı da yasaklar. 
Zaten ortalarda ateş yakacak odun da kalmamıştır. Halk, ateş yak-
madan nasıl yemek yapacağını düşünür durur. İşte bu günlerde bir 
avcı, avladığı ceylanı eve götürerek hanımından yemek yapmasını ister. 
Hanımı evde odun olmadığını, ateş yakamayacağını söyler. Avcı yine de 
çocukların karnını doyurması için bir çare bulmasını ister. Bunun üzerine 
kadın, ceylanın budunun yağsız kısmından bir parça alıp taş üzerine ko-
yarak bir taşla ezmeye başlar. Sonra da ezilmiş eti bulgur, tuz ve biberle 
karıştırarak yoğurur. Böylece bildiğimiz “ÇİĞ KÖFTE” ortaya çıkmış olur. 

 Buradaki kralların adları: 1.ANTİOCHOS, KOMMAGENE TYCHE, 
ZEUS OROMASDES, APOLLO, HERACLES (HERKÜL), ORTO-
STAT, YAZILI LEVHALAR, KARTAL ve ASLAN HEYKELİ, BAŞ 
ŞEKLİNDE HEYKELLERİN AİT OLDUĞU TAHTA OTURMUŞ VÜCUT 
HEYKELLERİ de hemen baş heykellerinin yukarısında yer alıyor. Hava 
ve iklim koşullarından dolayı zamanla bazı heykellerin başları kopmuş. 
Bunlarla ilgili ayrıntıya giremiyoruz. Çünkü çok uzun…

 Değerli okurlar, yine yollardayız. Bizi gurbete bağlayan paslı yol-
lar/Dönmeyen yolcusuna ağlayan yaslı yollar… Keban Baraj’ ı önüne 
kadar geliyoruz. Pazar günü olduğundan görevliler herhangi bir yet-
kiliye ulaşamadıkları için set üstüne çıkamıyoruz. Uzaktan fotoğraflayıp 
dönüyoruz.  DOĞANŞEHİR alabalık tesislerinde mola verip öğle 
yemeğimizi yiyoruz. Akşama doğru da ELAZIĞ ’dayız. Kente girer 
girmez yine rehberimiz bir saat veriyor ve çarşıya dağılıyoruz. Önce-
likle baharatçılar çarşısına giriyoruz. Artık anlatmaya gerek yok, her 
yer baharat, fındık, fıstık, badem, ceviz, biber, isot, salça, bin bir çeşit 
kurutulmuş kokulu otlar… dolaşıyor, fotoğraflar çekiliyor, alabildiğimiz 
kadar bunlardan alıyor ve orta yerde Valilik Konağının önünde 
ağaçların altında arkadaşları bekliyoruz. Bu arada meydanda “İKRAM 
ÇEŞMESİ” yazılı tarihi görüntülü bir çeşme görüyoruz. Tabi ki merak 
ediyor ve oradaki esnafa soruyoruz. Elazığ Belediyesi,  bu çeşmenin 
musluklarından sabahları çorba akıtıyor ve ihtiyacı olan/olmayan halka 
ikram ediyormuş. Bize ilginç geliyor ve fotoğraflıyoruz. Söylenilen saatte 
arkadaşlar toplanınca BOZDOĞAN OTEL’ e yerleşiyor ve dinlenm-

eye çekiliyoruz. Öyle yorulmuşuz ki dışarıya bile çıkamıyor, her günkü 
gibi serilip kalıyoruz. Ertesi günü de kahvaltıdan sonra yine yollara 
düşüyoruz. Hedefimiz Adıyaman/Kâhta/NEMRUD… Oysa küçük bir 
araştırma sonucu görüyoruz ki Elazığ’ ın öyle güzel ve değerli tarihi/

coğrafi yerleri varmış ki görmeye 
değer. Ama biz hiç birini göremeden 
yollara düşüyoruz. Kasetçalarımızda 

yanık yanık türküler; AĞITLAR… “NEMRUD’ un KIZI YANDIRDI BİZİ/ÇARPTI SİLLESİN FELEK MİSALİ/SİL 
YAZIMIZI KURTAR BİZİ/OCAĞIM SÖNDÜ NASIL BELÂDIR/BIRAKIP GETTİ BU NASIL DEVRANDIR/DÜNYA 
GÖZÜMDE KERBELÂDIR/ALLAH’TAN BULASIN”…  Adıyaman’ dan çıktığımızda Sarı levhada NEMRUD: 
88 km. yazısını görüyoruz. Uzun yollar, bağlar, bahçeler, yemyeşil ekili alanlar geçip Kâhta’ ya ulaşıyoruz. 
Dağ yollarına vuruyor ve önce KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ’ ne ardından da şu meşhur CENDERE KÖPRÜSÜ’ ne 
ulaşıyoruz. Sol yandaki büyük kanyonun ağzındaki tarihi köprüyü gördüğümüzde aracımızdan iniyor ve biz 
eski köprüye doğru yürürken aracımız da sağ yandaki uzun ve yeni köprüyü geçerek dolaşıp eski köprünün 
çıkışına geliyor ve bizi bekliyor. Eski adıyla CHABİNAS, yeni adıyla CENDERE KÖPRÜSÜ, Cendere suyu 
üzerinde bulunuyor. İsa’ dan sonra 1. Yy. sonlarında SAMSAT’ ta karargah kurmuş olan 16. Roma Lejyonu 

SEPTİMİUS SEVERUS tarafından inşa edilmiş. Septimius, bu köprüyü ailesi adına yaptırıp iki yanına sütunlar 
diktirmiş. Her yerde ve her zaman olduğu gibi kardeşlerden CARACALLA,  kardeşi GETA’ yı ortadan kaldırınca 
onun adına dikilen sütunu da ortadan kaldırmış/yıktırmış. Köprü kemeri, 92 adet taş blokun üst üste bindirilm-
esiyle hiç harç kullanmadan inşa edilmiş. Köprünün su seviyesinden yüksekliği 17.85 metre, uzunluğu 117. 50 
metre, iki sütun arası 5.30 metre, eni ise 7.80 metre imiş. Sütunların yüksekliği de 5.95 metreymiş. 1951 ve 
1997’ de iki kez onarım görmüş. Devam edecek..
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İlçemizde Düzenle-
nen 

Bilgi Yarışmasında 
1. olan 

Doruk Koleji Anadolu 
Lisesi Öğrencilerimizi 

ve 
öğretmenlerimizi 

kutlarım.

NEDEN DORUK KOLEJİ ?

Çünkü Anasınıfından itibaren;• İlave yabancı dil• 
Doruğa Ulaşma Okuma projesi ile kitap okumayı seven 
öğrenciler• Satranç• 11,13,15 kişilik sınıflar• U Oturma 
düzeni• Kişiye özgü öğretim modeli• 20 yıllık dershane 
tecrübesiyle özel derse ihtiyaç duymadan Liseye Geçiş 
Sınavına ve üniversite sınavına etkin hazırlık ve il-

kokuldan itibaren sağlam bir temel.• Güvenli oyun bahçe-
si• Deneyimli ve yetkin öğretim kadrosu• Ders çıkışları 
ve cumartesi günleri düzenlenen etütler.• Periyodik 
düzenlenen deneme sınavları ve sonucuna göre yapılan 
grup etütleriyle geri beslemeler• Özel öğretimde 27 yıllık 
tecrübe Erken Kayıt İndirimlerimiz devam etmektedir.

DORUK’A GELEN DORUĞA ÇIKAR

KÖYCEĞİZ LGS’DE 

16 ORTAOKUL 
ARASINDA

YİNE 1. YİZ Emeği Geçenlere 

Teşekkürler

Yöremizin Tek 
Butik Okulu


