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ELEMAN  ARANIYOR
Zeytinalanı’nda yeni açılacak olan Akaryakıt 

İstasyonumuzda çalıştırılmak üzere 
BAY-BAYAN Pompacı 

ve Market de çalışacak elemanlar aranıyor..
EROL EROĞLU

Müracaat Tel :  0543 212 5000

Araştırmacı iki öğretmen; yaklaşık 
10 gün dağ taş demeden ormanda 
gezdiler, efsane olmuş Ali Cin 
Tepesindeki kaya mezarını buldular. 
Tepenin üstündeki tarihi kalıntıların 
Romalılar dönemine ait olduğu bul-
gulardan anlaşıldığı tahmin edilmek-
tedir. Akköprü üzerinden 
Devamı 4’de

Sandras’ta Ali Cin 
Tepesindeki Efsane  
Mezarı buldular

DENİZİ AŞIP
KOVAN 
TESBİTLERİNİ 
YAPTILAR..

Köyceğiz’de arılı kovan desteklemesine esas 
tespitler yapıldı.
  Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından arılı kovan desteklemesine 
esas tespitler yapıldı. 31 Aralık 2021 tarihine 

kadar devam eden tespit çalışmaları sırasında 
görevliler dağ taş, demeden tekneyle denizde 
dev dalgaları aşıp, zaman zaman tüm zorluklara 
rağmen kovanlara ulaştı.  Devamı 3’de

Köyceğiz’in ormanlarını, sularını yani  
Köyceğiz’in geleceğini ilgilendiren, bir 
gelişmeden bahsedeceğiz.
Köyceğiz ilçesi Karaçam mahallesinde ‘’İntermetal Maden-
cilik ve Tic. A.Ş.’’ tarafından genişletilmesi planlanan 
Krom maden ocakları için alınan ‘’ÇED gerekli değildir’’ 
kararına karşı derneğimiz tarafından dava açılmıştı. 
Mahkeme bizim bu Proje hakkındaki değerlendirmemizin 
haklı olduğuna karar vererek bu Proje için ÇED raporu 
hazırlanması gerektiğine karar vermiştir. (ÇED = Çevresel 
Etki Değerlendirmesi). Diğer bir değimle bu süreçte, Projenin 
çevreye ve insanlara muhtemelen verebileceği zararların 
araştırılıp bir rapor halinde sonuçların değerlendirilmesi 
şartı konuldu. ** Bu karar neden önemli? Biz Dernek olarak 
Madenciliğe karşı değiliz, fakat Köyceğiz’in can damarı 
olan Ormanlarımızı ve Ormanlara bağlı olan Sularımızı yani 
Geleceğimizi korumak mecburiyetindeyiz. Devamı  8’de

Köyceğiz İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Suç 
Araştırma Soruşturma 
Büro Amirliği’ne 
bağlı polislerce ilçe 
otogarında şüpheli 
şahıslara yönelik 
yapılan çalışmalarda;  
Durumundan 
şüphelendiği polisler-
inde bildiği K.Ç. 
(1999-Kocasinan-işsiz/
uyuşturucu başta 
olmak üzere 8 adet suç 
kaydı bulunan) isimli 
şahsın elini sürekli be-
line attığı görülmüştür. 
Şahsın polisleri 
görünce paniklemesi 

ŞÜPHELİ ZANLI 
POLİS’TEN 
KAÇAMADI

üzerine şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine 
getirilmiştir. Şahsın üstünde ve eşyasında Nöbetçi 
C. Savcısından geçikmesinde sakınca bulunan 
hal kapsamında  alınan arama kararına istinaden 
yapılan üst aramasında;  
♦️Daralı ağırlığı 3 gr içime hazır esrar maddesi, 
♦️Daralı ağırlığı 93.76 gr metamfetamin maddesi, ♦️1 
adet paytüp aparatı, 
♦️2 adet kelebek tabir edilen bıçak ele geçirilmiş, 
Şahısla ilgili TCK 191 ve 6136 SKM Muhalefet 
suçlarından tahkikata başlanmıştır.

KAÇAK YAPI İDDİASI
Köyceğiz İlçesi Ulucami mahallesinde bulunan eski 
itfaiyenin bulunduğu parselde yapımı devam eden inşaat 
ile ilgili CHP – İYİ parti Köyceğiz Belediye Meclis üyeler-
ince Köyceğiz Belediye Başkanlığına dilekçe verilerek 
burada yapılan inşaatın ruhsatının olup olmadığı ruhsatı 
var ise bu ruhsatın ilgili yasal mevzuata ve yöneltmeliklere 
uygun olup olmadığı soruldu. 
 Kamuoyunda da büyük bir dikkatle izlenen hem 
Köyceğiz ilçesi çarşı merkezinde hem de Atatürk bulvarı 
kenarında bulunmasından dolayı ne yapılacağı merak 
konusu olan yapının yasa plan ve yöneltmeliklere uygun 
olup olmadığı CHP ve İYİ parti meclis üyelerince takip 
edileceği bu hususta gerekirse yargı yoluna müracaat 
edileceği ifade edildi.  

KÖYCEĞİZ MİLLET İTTİFAKINDAN

Biçer, “Hayatımda Güzel 
Bir Kapı Aralandı”
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi Destekleme 
projesinden yararlanan ve 3 keçiyle üretime başlayan 
üniversite mezunu Cansu Biçer, 1 yılda keçi sayısını 20’ye 
çıkararak kendisine yeni bir iş alanı yarattı. Biçer, “Bu proje 
sayesinde hayatımda güzel bir kapı aralandı” dedi. 3’DE. 

SED TEKNOLOJİ BOSCH 
BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDAN 

ENFLASYONLA MÜCADELE 
KAMPANYASI

Kampanya kapsamında;
Buzdolaplarında 3000 TL, 
Ankastre setlerde 2000 TL,

Çamaşır, kurutma makinelerinde 2000 TL,
Bulaşık makinelerinde 1000 TL’ye varan 

tutarda indirim yapılmıştır.
Bu aya özel %20’yi aşan oradaki indirimlere 

ek olarak çeşitli hediye ve ekstra 
indirimli ürünlerden yararlanmak isteyen 
müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz.

KÖYCEĞİZ BOSCH SED TEKNOLOJİ 
TEL: 0545 262 4135   TEL: 0252 262 4135

ADRES: Gülpınar Mah. Fatih Cad. Şükrü Çalış Blok 
No:38/1 Köyceğiz/MUĞLA
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Yangında dumandan zehirlenen 
genç kız hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca 
Grup Amirliği, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı. Yoğun dumana maruz kalan 25 yaşındaki Döndü 
Nur Yelmer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Yelmer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nce, ilçe genel-
inde alkol satışı yapılan 
işletmelerde bandrol ve 
kaçak içki denetimi yapıldı.
Son bir hafta içerisinde 
ilgili mahkemelerden alınan 
arama kararlarına istinaden 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 
Ortaca genelindeki 
işyerlerine yönelik yaptığı 
arama çalışmaları sonu-
cunda, sahte içki yapımında 
kullanılmak üzere faturasız 
ve kayıtsız 40 litre etil alkol, 
toplam 11.5 litre yapma rakı, 
3 adet 100 miligram anason 
yağı, 1 adet ruhsatsız çift 
kırma diye tabir edilen av 
tüfeği ele geçirildi.

Aramalar sonrasında 
toplam 4 şahıs hakkında 
5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu’na mu-
halefet suçundan adli işlem, 
av tüfeği ile ilgili de idari 
işlem yapıldı.
Yeni yıla saatler kala da ilçe 
genelinde halk sağlığının 
korunması, kaçak sahte 
alkollü içkinin satışının 
ve sunumunun engel-
lenmesi amacıyla Ortaca 
Kaymakamlığı tarafından 
oluşturulan komisyon 
tarafından alkollü eğlence 
mekanları ve alkol satan 
işyerlerine yönelik bandrol 
kontrolü ve denetlemeleri 
yapıldı.   Esra Tüfekçi

Ortaca’da yılbaşı öncesi 
kaçak içki denetimi  

KÖYCEĞİZ ANADOLU İMAM HATİP 
LİSESİ YENİ BİNASINA KAVUŞUYOR

 Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ 
Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat çalışmalarını 
inceledi.   Toparlar Mahallesinde yapılmakta olan, 
16 dersliğe, 100 öğrenci kapasiteli pansiyona ve 
çok amaçlı spor salonuna sahip Anadolu İmam 
Hatip Lisesi İnşaat çalışmalarını yerinde in-
celeyen Karabağ inşaat hakkında üstlenici firma 

yetkililerinden bilgi aldı.
Karabağ ; “Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 
yeni binası inşaatı hızla ilerliyor. İnşallah 2022-
2023 Eğitim Öğretim yılına yetiştireceğiz. Bu 
değerli okul binamızın ilçemize kazandırılmasında 
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.   
Osman Acar - Adnan Tüfekçi

Büyükşehir Otopark 
Kapasitesini 
Arttırıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
İl genelinde 1240 otopark 
kapasitesiyle hizmet veri-
yor. Bodrum ve Menteşe’de 
yapımı devam eden 656 
araç kapasiteli otoparklar 
tamamlandığında otopark 
kapasitesi 1896’ya çıkmış 
olacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
özel ve yol üstü otoparkların yanı 
sıra kendi bünyesinde bulunan 
otoparkları arttırarak park ve trafik 
sorunu ortadan kaldırmak için 
çalışmalarını genişletiyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi bünyes-
inde Menteşe, Bodrum ve Fethiye 
ilçelerinde 1240 kapasiteli otopark 
bulunuyor. 
İki Yeni Otopark Hizmete Giriyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan 
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam 

Merkezinde 330 kapasiteli otopark 
hizmete girerken, yine yapımı 
tamamlanan ve kısa süre sonra 
hizmete girmesi planlanan Bod-
rum Turgutreis Yaşam Merkezinde 
75 kapasiteli otopark hizmete 
sunuluyor. Ayrıca inşası devam 
eden Menteşe Kent Meydanın 
581 kapasiteyle birlikte toplam 
656 araçlık otopark daha hizmete 
sunulmuş olacak. Son yatırımların 
ardından büyükşehir bünyes-
inde ki otopark kapasitesi  il 
genelinde1896’ya ulaşmış olacak.
Güvenli ve Ucuz Otopark 
Hizmeti
Özellikle Türkan Saylan Çağdaş 
Yaşam Merkezi bünyesinde ki 
otopark düşük fiyatı ve hizmet 
kalitesiyle dikkat çekiyor. 7 gün 
24 saat hizmet veren otopark 
bariyerleri, otopark görevlileri ve 
kameraları ile güvenli bir park 
sağlıyor. Otoparkta ayrıca 15 
dakika ücretsiz, 15-30 dk. 1 TL, 
30-60 dk. arası 2,5 TL, 1-2 saat 
arası 3 TL, 2 saatten sonra her 
saat için 50 kuruş, gün boyu ücreti 
ise 10 TL tarifeleri uygulanıyor.

Ortaca’da çıkan ev yangınında dumandan ze-
hirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirdi.
Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahal-
lesi Türkan Saylan sokakta bulunan bir evde 
henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KAYIP İLANI : 
T.C. İçişleri Bakanlığı Muğla Valiliği İl Göç İdaresi Başkanlığından almış olduğum 

GEÇİCİ KİMLİK BELGEMİ kaybettim hükümsüzdür.
MUHAMMED MAHYA   99914446196


