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Köyceğiz Gölüne 260 bin 
Yavru Sazan Balığı Bırakıldı..

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli 
tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının 
takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla “Su Kaynaklarının 
Balıklandırılması Projesi” kapsamında Köyceğiz Gölüne 260 bin yavru sazan bırakıldı.   devamı 2’de

Orhanlar 

Arçelik Markasıyla Köyceğiz’de

EĞİTİM-İŞ SENDİKASI PROMOSYONLARIN 
GÜNCELLENMESİNİ İSTEDİ            Devamı 2’de

Devamı 5’de

Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir 
Köyceğiz’de görevine başladı
Köyceğiz Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç’ın tayini ile boşalan 
yerine Selçuk Özdemir atandı. Özdemir geçtiğimiz gün görevine 
başladı.
Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Köyceğiz’e atanan 
Selçuk Özdemir, aslen 1971 Ankara doğumlu, yurdun çeşitli 
bölgelerinde başarılı çalışmalara imza attı. Özellikle terör ve 
narkotik şube müdürlüklerinde görev yaptı. 12 yıl İstanbul’un 
çeşitli ilçelerinde Emniyet Müdür Yardımcısı ve Emniyet Amiri 
olarak başarıdan başarıya koşturan Özdemir en son Darıca 
İlçesinden Köyceğiz’e atandı. Özdemir, vatandaşın can ve mal 
güvenliğinin sağlanması hususunda 24 saat gayretli çalışmalara 
devam edeceklerini aktardı. Hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara 
karşı etkin mücadele edeceklerini ifade ederek, vatandaşlardan, 
şüpheli gördükleri durumlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini 
arayarak ihbarda bulunmalarını istedi. 
Yeni Emniyet Müdürümüz Selçuk Özdemir’e yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Ağustos
Zafer
Bayramı
Kutlaması30

PAZARCI ARTIK  “SATICI 
DEĞİL BEKÇİYİZ” DİYOR

CHP’Lİ GİRGİN:
3’de

JANDARMALAR ÖZEL 
ÇOCUĞU SEVİNDİRDİ

    Yangı mahallesinde devriye nöbetine çıkan  
Köyceğiz Jandarma ekipleri, yol kenarında üzüntü 
içinde gözü yaşlı bir çocukla karşılaştı. Araçtan inen 
jandarmalar çocukla ilgilenip, “neden üzüldüğünü 
sordu” Özel çocuk “arkadaşları tarafından futbol 
maçına alınmadığını” söyledi.   2’de
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JANDARMALAR ÖZEL ÇOCUĞU SEVİNDİRDİ
    Yangı mahallesinde devriye nöbetine çıkan  Köyceğiz Jandarma ekipleri, yol kenarında üzüntü içinde 
gözü yaşlı bir çocukla karşılaştı. Araçtan inen jandarmalar çocukla ilgilenip, “neden üzüldüğünü sordu” 
Özel çocuk “arkadaşları tarafından futbol maçına alınmadığını” söyledi.
    Jandarmalar futbol topu temin edip, hemen bir takım kurdular. Sahada hep birlikte futbol oynadılar. 
Kaleye geçen jandarmalara şut çekip, sahada koşturan özel çocuk ve askerlerin futbol oynaması güzel 
görüntüler oluşturdu. Halı sahada çocuklarla sohbet eden jandarmalar, daha sonra hep birlikte eğlenip, 
Ayşe teyzenin oğluyla her zaman maç yapacakları sözünü de aldılar. Maçı izleyen aileler, askerlerimizin 
hoşgörüsüne teşekkür ettiler.    **Adnan Tüfekçi

EĞİTİM-İŞ SENDİKASI PROMOSYONLARIN GÜNCELLENMESİNİ İSTEDİ

 Eğitim-İş Sendikası İlçe Temsilciliği Promosyon gün-
cellemesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi.
 Eğitim-İş İlçe Başkanı Deniz AKAY; ülke ekonomisinde 
ki kötü yönetim sonucu artan enflasyonun en çok me-
mur ve öğretmenleri etkilediğini belirterek, bu kapsamda 

mart 2024 de bitmesi gereken promosyon sözleşmesinin 
günümüz ekonomik şartlarına göre güncellenmesi 
gerektiğini söyledi.
 İlgili makamların bu mağduriyeti ortadan kaldırması 
talebinde bulunduklarını daha sonra konuyla ilgili İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Fazıl KARABAĞ’lada görüşüp bu kon-
udaki mağduriyetimizi kendilerine ilettiğini belirten AKAY, 
Müdür beyin konuya olan olumlu yaklaşımından memnun 
olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Balıkçılık ve Su Ürün-
leri Genel Müdürlüğü 

tarafından su kaynaklarındaki 
nesli tehlike ve baskı altında 
olan türlerin desteklenmesi, 
farklı nedenlerle zarar gören 
su ürünleri stoklarının takvi-
yesi, bilimsel temele dayalı 
balıklandırma metodunun 
uygulanması amacıyla “Su 
Kaynaklarının Balıklandırılması 
Projesi” kapsamında Köyceğiz 
Gölüne 260 bin yavru sazan 
bırakıldı. 
Köyceğiz Gölü balıkçı gemileri 
bağlama yerinde yapılan etkinliğe 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Muğla Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak, Yetiştiricilik 
Daire Başkanı Tanju Özdemird-
en, Köyceğiz ilçe protokolü, 

çocuklar ve vatandaşlar katıldı. 
Balıklandırma çalışması çevreden 
vatandaşların katılımıyla yoğun ilgi 
gördü. 
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü 
Barış Saylak konuşmasında “ 
Balıklandırma çalışmaları ile 
denizlerimizde ve göllerimizde 
sürdürülebilirliği sağlamaya 
destek oluyoruz. Geleceğimiz 
için çocuklarla birlikte bugün 
Köyceğiz Gölüne balıklandırma 
yapacağız. Akdeniz Su Ürün-
leri Araştırma Üretim ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
üretimi gerçekleştirilen ve özel 
araçlarla getirtilen sazan balığı 
yavrularından, İlimiz Köyceğiz 
Gölü’ne 260 bin adedini 
bırakıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi. 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak konuşmasında Köyceğiz 
Gölüne sağlanan bu faydadan 
memnuniyetini dile getirerek 
emeği geçenlere ve katılımcılara 
teşekkür etti. 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay 
konuşmasında deniz ve göllerde 
canlı yaşam formunun devamının 
önemine değinerek çalışmaların 
devam edeceğini ifade etti. To-
plumda balık tüketimini arttırmaya 
yönelik çalışmalar yaparak 
tüketim alışkanlığı kazandırılması 
gerektiğine vurgu yaptı. 
Konuşmalar ile başlayan etkinlik 

Köyceğiz Gölüne 260 bin 
Yavru Sazan Balığı Bırakıldı..

Köyceğiz Gölüne iskeleden çocuklar eşliğinde 
balık salımı yapılarak devam etti. Ardından 
tekne ile açıkta da balık salımı yapıldı. 
2022 yılı Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Yılı ilan edilmesi nedeniyle çocuklarla birlikte 
protokolün kutlama pastası kesmesi ve ikram-
larla son buldu.  **Adnan Tüfekçi
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CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin 
ve CHP Köyceğiz 

İlçe Başkanı Hüseyin Erol, 
Köyceğiz İlçe Örgütü ile 
birlikte pazaryerini gezerek 
esnafın, üreticilerin ve halkın 
şikâyetlerini dinledi. Girgin 
şunları söyledi: 

HALK FİYATLARA BAKIP ELİ 
BOŞ DÖNÜYOR 
“Köyceğiz pazaryeri bomboş. 
Pazarcı müşteri bekliyor, pazara 
gelen ise fiyatlara bakarak geri 
dönüyor. Evine eli boş dön-
mek istemeyenlerse, ancak 
yarımşar kilo aldıkları ürünlerle 
çantasını doldurabiliyor. İkişer 
kilo, üçer kilo meyve alabilen bir 
vatandaşa rastlamadık. 
Satış yapamayan bir pazarcı, 
‘halkın alım gücü yok, artık 
getirdiğimiz mala bekçilik 
yapıyoruz’ diye dert yanıyor, 
pazara gelen vatandaş önceden 
70 liraya doldurduğu filesini 200 
liraya doldurduğundan şikâyet 
ediyor. 
“VATANDAŞ 10 LİRALIK 
KIYMA İSTİYOR, O DA 
MAKİNEDEN ÇIKMIYOR” 
Pazaryerindeki bir kasaba 
uğradık. Kasap arkadaş 
‘Lokantacılar hariç kiloyla kıyma 
alan yok. Onlar da önceden 6 
kilo alıyorsa şimdi 2 kilo alıyor. 
Yarım kilo kıyma almak lüks 
oldu. Bazen 10 liralık kıyma 
isteyen oluyor, o miktardaki 
kıyma makineden bile çıkmıyor’ 
dedi. 
“NE KÂR ETTİK NE ZARAR 
SADECE ÖMÜRDEN ZARAR 
ETTİK” 
Pazaryerindeki bir zücaciyeci 
‘evimizin günlük masrafı olmasa 
ürünü satmasak daha iyi. Çünkü 
sattığımızı yerine koyamıyoruz. 
Çark dönmüyor’ diyor. Pazarcı 
bir aktar ise  ‘çoğu zaman ne 
kâr ediyoruz ne zarar. Tezgâhı 
toplarken bugün sadece 
ömürden zarar ettik diyoruz’ 
dedi. 
1 KASA PORTAKAL İLE 1 
ÇUVAL GÜBRE ALINIRDI
Önceden Köyceğiz’de bir por-
takal üreticisi 1 kasa portakal 
ile 1 çuval gübre alabiliyordu. 
Şimdi ancak 5 kasa satarsa 
alabiliyor. Başka bir esnafa 
durumunu sorduk: ‘Fiyatlara 
yetişmek mümkün değil, ne 
alırken ne satarken. Kahvaltıya 
peynir almayı bıraktık. 1 kilo 
patlıcanı 5 liradan satıyorum. 
En ucuz gübrenin çuvalı 641 
lira. Mazot desen uçtu. 1 kilo 
patlıcan 1 litre mazot etmiyor’ 
dedi. 
“ÖĞÜNÜ 1 ÇEŞİT YEMEKLE 
GEÇİRİYORUM, HAKKIM 
OLAN DİĞER 2 ÇEŞİT KİMİN 
SOFRASINDA” 
Pazaryerinde yemek yiyen 
bir esnafın sofrasına otur-
duk. Sabah 5.30’da tezgâhını 
kurmaya başlayan pazarcı 
esnafı kahvaltısını, öğle 
yemeğini tezgâh başında yiyor. 
Pazarcılar bu kadar yorucu bir 
iş yapmalarına rağmen, öğünü 
tek çeşitle geçirmek zorunda 
kalmaktan şikâyetçi. Bir esnaf 
şunu  sordu: öğünü tek çeşitle 
geçirmeye çalışıyorum, benim 
hakkım olan diğer 2 çeşit yemek 

GİRGİN: PAZARCI ARTIK “SATICI 
DEĞİL BEKÇİYİZ” DİYOR

kimin sofrasında? AKP fakirin düşmanı, zenginin dostu’ diye isyan 
ediyordu.
Girgin son olarak , “pazarda vatandaşlara ‘peki çözüm ne?’ diye 
sorduğumuzda çoğu kişi eliyle mühür basma işareti yaparak, 
sandığı işaret ediyor” dedi.   **Esra Tüfekçi

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’dan 
Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda açıklama

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, Yörük Türkmen 
Toyu’nda yaşananlar ve Muğla 

Büyükşehir Belediyesi’nde haksızlıklar 
olduğu gerekçesiyle Menteşe İlçesi’nde 
bulunan Sınırsızlık Meydanında bir 
basın açıklaması yaptı. Gökcan, “Sayın 
Kılıçdaroğlu, ‘hak, hukuk’ diye, sözde 
adalet yürüyüşü yaptınız. CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 
yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar, 
ücret adaletsizliği, mobingler sizi hiç 
ilgilendirmiyor mu? Sizi CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediyesinde yaşanan 
ücret adaletsizliği için Muğla’ya adalet 
yürüyüşüne davet ediyoruz” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan beraberinde, ilçe belediye başkanları, 
ilçe başkanları, gençlik kolları başkanları ve 
partililer ile birlikte Sınırsızlık Meydanı’nda 
bir araya geldi. 

Bugün burada sınırsızlık meydanında, 
özgürce konuşmak için, CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda çalışan 
işçi kardeşlerimizin haklarını savunmak için 
bir arada oldulkarını kaydeden “ diyerek 
konuşmasına başlayan Milletvekili Gökcan, 
şunları söyledi:
“Biliyorsunuz ki, geçtiğimiz hafta sonu, 
CHP’li Muğla Belediye Başkanı Osman 
Gürün ve Dernek Başkanı, Yörük Türkmen 
Şenliğinde konuşma yaptırmadılar. Milletin 
seçtiği vekili kimsenin susturmaya hakkı 
yoktur ve olamaz da. Hem davet ediyor-
sunuz hem de Şenliğe katılan tek vekili 
konuşturmuyorsunuz.  Üstelik yörük bir 
milletvekilini. Bunu anlamak mümkün değil. 
Şenliğe, siyasi gölge düşmesin diyenler, 
CHP’li Menteşe Belediye Başkanı ve CHP’li 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanına 
konuşma verip, Siyasi şov yapmalarını 
sağlamıştır. Demek ki, birileri bizi susturmakta 
kararlı. Ama biz susmayacağız. Muğla’mızı, 
hemşerilerimizi her platformda temsil 
edeceğiz. Herkesin hakkını ve hukukunu 
korumaya devam edeceğiz. Muğla Yörük 
Obaları Dernek Başkanı Orhan Akcan, 
Pazar günü yapılan saygısızlığı ört bas 
etmek için dün talihsiz bir açıklama yaptı. 
Açıklamasında, Muğla’mızın ve ülkemizin 
birlik ve berberliğinden bahsediyor.  Hiçbir 
siyasi partinin veya siyasi düşüncenin tem-
silcisi olmayacağız diyor. Oysa ki yapılan 
şenlik tam anlamı ile CHP’nin şovuydu. Birlik 
beraberlikten, hoşgörüden bahsediyorlar, 
bir de milletvekilini konuşturmamak için 
dernek olarak, prensip kararı aldık diyorlar. 
Hadi oradan. Osman Gürün’den aldıkları 
talimat ile dernek yönettiğini zanneden, yörük 
kültürüne yakışmayan tavır ve davranış içinde 
olan Dernek başkanı Orhan Akçan’ı istifaya 
davet ediyoruz. Yaşanan talihsiz olaydan 
sonra, telefonla arayarak ve sosyal medyadan 

yaptıkları paylaşımlarla bize destek veren tüm 
yörük derneklerine ve yörük kardeşlerimize 
canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizim 
konuşmamıza tahammül edemeyen CHP Zih-
niyeti, Geçtiğimiz günlerde, 2 Büyükşehir Bel-
ediye Meclis toplantısında da konuşma isteyen 
Belediye Meclis üyemiz Eray Çiçek’e söz ver-
medi.  Üstelik, demokratik hakkını kullanmak 
isteyen meclis üyemize, burası yeri değil di-
yerek yakışıksız davranışta bulunmuştur. Hal-
buki tam da yeri burasıdır. Eray Başkanımıza 
Belediye Meclisinde konuşmasına izin 
verseydi; Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışan işçi kardeşlerimizin mağduriyetini 
gündeme getirecekti. İşçilerimiz mutsuzdur. 
Umutsuzdur. Büyükşehir Belediyesi’nde işçi 
kardeşlerimize mobing uygulanmaktadır. 
400 işçimiz hak ettiği alın terinin emeğinin 
karşılığını alamamaktadır. Belediyede ücret 
adaletsizliği vardır. Gördükleri mobbing 
nedeniyle bazı işçi kardeşlerimizin aile huzuru 
kalmamıştır. Psikolojik destek almaktadırlar.  

Hatta dayanamayıp, istifalarını vermek 
zorunda kalan işçi kardeşlerimiz vardır. Son 
dönemde Muğla Büyükşehir Belediyesinden 
kaç işçi istifa etmiştir. Büyükşehir Beledi-
yesi bu işçilere, ne kadar tazminat ödemiştir. 
2014 yılında Büyükşehir Belediye yasasıyla, 
Muğla İl Özel İdaresinden ve kapanan Belde 
belediyelerinden CHP’li Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Bakanlıklara personel 
geçişleri olmuştur.  Aynı dönemde  aynı 
tecrübeye sahip olarak   Bakanlıklara geçen 
işçi kardeşlerimiz, bugün 15-20 bin TL 
arasında maaş alıyor. Fakat, Muğla Büyük 
Şehir Belediyesine geçiş yapanlar ise,  maal-
esef ortalama  5-6 bin TL maaş almaktadır. 
Muğladaki hemşerilerimiz artık Yetti gari di-
yor. Haklarını arasınlar, seslerini yükseltsinler. 
Demokratik yollarla bu köhnemiş CHP zih-
niyetini sonsuza kadar evlerine yollayacağız. 
Osman Gürünün kurduğu bu harami düzeni 
Onun söylemiyle yerle bir edeceğiz. Belediy-
eye hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı, insanlığı, 
barışı getireceğiz. Kendisinden başka herkesi 
yok saymaktadır. Farklı fikirlere asla taham-
mülü yoktur. Yaptıkları, sosyal demokratlık 
ile hak ile adalet ile adil yönetim ile taban 
tabana zıttır. Kendisini hakka hukuka farklı 
görüşlere saygı duymaya davet ediyoruz. Her 
platformda sosyal demokrat olduğunu, eme-
kten, işçiden yana olduğunu söyleyen CHP’li 
Muğla Büyükşehir Belediyesi emek hırsızlığı 
yapmaktadır. İşçi kardeşlerimizin haklarını 
biz savunmaya devam edeceğiz. Emekçinin 
işçinin yanındayız. Haklarını alıncaya kadar 
yanlarında olacağız. Ey Muğlam. Çoğu gitti, 
azı kaldı.  Kıymetli hemşerilerim. Muğlada 
gidiyor gitmekte olan. Biz, Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nda yaşanan haksızlıkları, 
hukuksuzlukları anlatmaya, gündeme getirm-
eye, konuşmaya  devam edeceğiz.”
**Adnan Tüfekçi
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

SANDIRAS’DA AĞLA MAHALLESİ ERENİ VE MAHYA ŞENLİKLERİ
ERTUĞRUL BAYLAN

Günümüzde bütün canlılığı 
ile devam eden eren 
şenliklerinin başlamasına 

günler kala, Muğla’nın Köyceğiz 
ilçesi sınırlarında yer alan Gölgeli 
Dağlarının devamı olan Sandıras 
Dağı’nda yapılmaktadır. Eren 
şenlikleri hem dağın batısında 
yer alan ağla mahallesinde, hem 
de Sandıras dağının zirvesinde 
yapılır. Ağla mahallesinde yapılan 
şenliklere “Mahya” (halk arasında 
maya) ve bu güne “eren günü” 
denir. Mahya için her yıl Ağustos 
ayının üçüncü perşembesi Ağla 
(diğer adı Yayla) mahallesine gidilir.
     Yıllardır süregelen bir 
alışkanlıkla çevre köy, kasaba ve 
şehirlerde oturan herkes bu özel 
güme hazırlık yapar. Şenlik için 
yöre halkından yüzlerce insan, 
önceden sözleşmiş gibi erene 
gider. Burada adak kurbanları kes-
ilir. Kurban eti, kesenler tarafından 
yenir. Ziyaretçiler çeşitli dileklerde 
bulunur ve dua ederler. Şenlik 
akşama dek sürer(G. Karaağaç 

1977). Ağla’daki türbeye “eren 
kavak” da denir. Aslında burada 
bir erene ait mezar olmayıp kutlu 
bir ağaç vardır. Çiçek Baba adlı 
eren hakkında anlatılan menkıbede 
bu ağaç önemli bir yere sahiptir. 
Erenin duası sonucunda ağaç eğilir 
ve gölge yapar. Köy adını efsanede 
geçen olaydan sonra alır. Çiçek 
Baba asasını yere vurur “Ağla” der 
ve yerden su çıkar. Bunun üzerine 
köyün adı “Ağla” kalır (Başlaran 
1999; Belgrat 1999).
SANDRAZ DAĞI VE ÇİÇEK 
BABA ŞENLİKLERİ
     Muğla’daki en canlı ve geniş 
katılımlı eren ziyaretleri, Batı 
Torosların son uzantısı olan Gölgeli 
Dağlarının Sandıras doruğunda 
yapılır. Köyceğiz ilçesi ile Denizli’ye 
bağlı Beyağaç ilçesi arasında 
kalan Sandıras dağının zirvesinde 
Çiçek Baba olarak bilinen erenin 
mezarı bulunmaktadır. Mezarın 
boyu  otuz dört metre yirmi 
santim uzunluğundadır. Eni ise, 
üç metre on santim genişliğinde 
olup baş tarafında bulunan taşın 
yüksekliği seksen beş santim, ayak 

ucu tarafındaki taşın yüksekliği 
altmış beş santimdir. Mezarın baş 
tarafı kıbleye doğrudur. Mezarın 
kenarlarında yedide bir büyük 
olmak üzere dokuz tanedir. Burada 
dokuz mezarın olma ihtimali üzer-
inde duruluyor.
     Çiçek Baba ziyaretleri 
yüzyıllardır süren bir gelenek-
tir. Kimse bu ziyaretlerin ve 
şenliklerin ne zamandan beri 
yapıldığı bilinmemektedir. Ded-
eden babadan gelen bir gelenek 
olduğu bilinmektedir. Çiçek baba 
olarak yapılan şenlikler her yıl 
ağustos ayının son perşembesi 
olarak gerçekleştirilir. Bu güne 
“Eren Günü” denilir. Ziyaretçiler 
birbirleriyle haberleşmeksizin 
gelirler. Hazırlıklar önceden 
yapılmış olarak. Çiçek Baba 
mezarı etrafında üç ya da yedi 
defa dönülür. Kimi ziyaretçiler 
adaklarla(kurban edilecek oğlak 
yada keçilerle) birlikte kimi zi-
yaretçiler kucaklarındaki bebeklerle 
dönerler. Dönülürken birer dilek 
tutulur. Bu dileğin kabul olacağına 
inanılır.

Köyceğiz’de 3 yıl 6 ay hapis cezası 
bulunan hükümlü yakalandı

Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde hakkında 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü 
yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma 
Timi (JASAT) ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 6 ay 

kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ’nin Köyceğiz’de 
bulunduğunu tespit etti.
Beyobası Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakala-
nan zanlı, yapılan işlemlerinin ardından Muğla Kapalı 
Cezaevine gönderildi.  **Adnan Tüfekçi
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Dalaman Orhanlar 
Mağazaları Arçelik 
markası ile Köyceğiz 

ilçesinde de hizmet vermeye 
başladı.
Köyceğiz Orhanlar Arçelik 
mağazasının açılışına Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Ma-
slak, Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Dalaman 
Belediye Başkanı Muhammet 
Karakuş,Köyceğiz Belediye 
Başkan Yardımcısı Metin Yerli-
kaya,  Köyceğiz İlçe Jandarma 
Komutanı Mustafa Ten ile 
birlikte davetliler katıldılar. 
Açılışta konuşan işletme sa-
hibi Mehmet Orhan; “Dalaman 
Arçelik mağazamızın ardından 
bugün de Köyceğiz Arçelik mağazamızı 
vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. 
Köyceğiz ve çevre halkına en iyi şekilde 
hizmet etmekten mutluluk duyacağız. Allah 
utandırmasın” dedi. 
Dalaman ve Köyceğiz Kaymakamları da ayrı 
ayrı yaptıkları konuşmalarda, hayırlı olsun 
dileklerin ilettiler.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından 
katılımcılar mağazayı gezdiler ve yetkililerde 
ürünler hakkında bilgi aldılar. 
**Erol Dolu

Orhanlar Arçelik Markasıyla Köyceğiz’de

Muğla’da 3 adet 170 kg 
ağırlığında kaçak yollardan 
girişi yapılan mavi yüzgeçli 
orkinos yakalandı. 

Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne gelen 
ihbar üzerine İzmir Balık 

Halinden Muğla İli Fethiye İlçesi 
istikametine 
hareken eden 
araç ile yasaklı 
su ürünleri 
nakli yapıldığı 
bildirildi.
Menteşe İlçe 
Tarım ve Or-
man Müdürlüğü 
personelleri 
tarafından 
Aydın Po-
lis Kontrol 
noktasında kolluk kuvvetleri 
ile ortak yapılan denetimde 3 
adet 170 kg ağırlığa sahip Mavi 
Yüzgeçli Orkinos balığı tespit 
edildi.
İlgili Şahıslara 7 bin 429 lira idari 
para cezası uygulandı. 
 Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “At-
lantik Ton Balıklarının Korunması 
Uluslararası Komisyonu (ICCAT) 
ilkeleri doğrultusunda Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından ver-
ilen özel izinlerle avlanabilen ve 
dönem itibarı ile istihsali yasaklı 
zamanda bulunan mavi yüzgeçli 
orkinosun Muğla’ya kaçak yol-
lardan girişi yapıldığı ihbarını 
aldık. Kolluk kuvvetlerimizle bir-
likte ilgili birimlerimiz tarafından 
yaptığımız denetimde yasaklı 
olan söz konusu balıklara ait Su 
Ürünleri Nakil Belgesi ve Orkinos 
Yakalama Dokümanının  (BCD) 
olmadığını tespit ettik.  Buna 

göre 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanunun 25. ve aynı kanunun 
36. Maddesi (m) bendince ürün-
lere el konularak ilgili şahıslara 
7 bin 429 lira idari para cezası 
uygulandı. 
Kaçak Balıklar Katı Atık Bertaraf 
Tesisinde İmha edildi. 

 Saylak açıklamasına şöyle 
devam etti: “Ayrıca mülkiyeti 
kamuya geçirilen balıkların 
veteriner hekimlerimiz tarafından 
yapılan organoleptik muaye-
nesinde;  orkinos et  kalitesini 
belirleyen en önemli etkenlerden 
birisi olan kanın akıtılması 
işleminin uygulanmadığı ve 
buna bağlı olarak mikrobiyolojik 
bozulma gözlemlendiğinden, 
insan tüketiminde kullanılması 
uygun görülmemiştir. Bu nedenle 
zapt edilen balıklar İl ve İlçe 
Müdürlüğümüz personelleri 
gözetiminde katı atık bertaraf 
tesisinde imha edildi. Toplu-
mun sağlığını korumak için 
işimizin başında olduğumuzu 
vatandaşlarımızın bilmesini 
isterim. Uygunsuz görülen her-
hangi bir durumda il veya bağlı 
bulundukları ilçe müdürlüklerim-
ize ihbarda bulunmalarının öne-
mini tekrar hatırlatmak isterim.” 
Dedi. **Erol Dolu

KAÇAK 170 KG MAVİ YÜZGEÇLİ 
ORKİNOS YAKALANDI

KONYA’NIN HADİM İLÇESİNDE BULUNAN 
BÜYÜLEYİCİ GÖKSU ŞELALESİ

Beyşehir 
gezisini 
tamamladıktan 

sonra sırada Göksu 
Şelalesi vardı. 
Göksu Şelalesi’ne 
Konya Karaman yolu 
üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. 
Göksu Şelalesi Konya’nın Ha-
dim ilçesi sınırları içerisinde 
bulunmaktadır. Göksu Şelalesi 
İç Anadolu Bölgesinin görülm-
eye değer nadir güzelliklerinden 
birisiymiş.  Yaz döneminde piknik 

alanı olarak birçok ziyaretçiyi ağırladığını öğrendik. Doğa harikası olan Göksu Şelalesine ikindi vakti 
ulaştık. Büyüleyici doğal güzelliklerle karşılaştık. Akşam Göksu Şelalesi’nin sağladığı ses ve serinliğin 
verdiği huzur içinde yemeğimizi yedik. Doğaseverler tarafından büyük ilgi gören Göksu Şelalesi ilginç 
özelliklere sahipmiş. Bölge jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunmakta olan 
önemli nehirlerden biri olma özelliği barındıran Göksu Nehri, Yerköprü mağarasının içine kadar giren bir 
akarsu olma özelliği taşıyor. Bunun sonucunda ise nehir gözden kayboluyor. Bölgede bulunmakta olan 
başka bir akarsu olan Karasu Çayı, Göksu Nehrinin 25 metre yukarısından akıyor burada Göksu Nehrinin 
üstüne dökülüyor. İki birbirinden etkileyici akarsuyun birleştiği yerde ise bir gölet oluşmuş.
Gece Konya’nın Hadim ilçesinde bulunan Belediye otelinde konakladık. Hadim yeşillikler içinde şirin 
küçük bir ilçe.
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.
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Değerli okuyucular, 
sıcaklardan ve yakıt 
pahasından dolayı uzun 

zamandır gezilere çıkıp da sizlere 
yeni gezi yazıları sunamadık. Ula, 

Kuşadası, Bodrum etkinliklerin-
den sonra epey zamandır Muğla 
YÖRÜK TOYU’ nu bekliyorduk. 
Nihayet o gün geldi ve aracımıza 
atlayarak Kale yoluyla Gölcük’e 
çıktık. Muğla yönüne direksiyon 
kırdık ve Yaraş-Düğerek yoluyla 
Düzeyn yaylasına çıkıverdik. 
Aracımızı bir gölgeye çekerek 
alana duhul eyledik. Erken 
çıktığımız için saat 09.00’ da 
etkinlik alanındaydık. Alan ve 
çevresinde sanki sadece polisler, 

jandarma ve çoğunlukla da zabıta 
ekipleri vardı. Halk yeni yeni 
gelmeye başlamıştı. Satış stantları 
kurulmuş müşteri bekliyordu. Koca 
Yörük Orhan Başkan gelen dernek 
başkanlarını karşılıyor ve listelerini 
yaptırıyordu. Her ne kadar kurulan 
çadır az ise de gelen dernek üyesi 
çok fazla idi. 
 Saat 12.00 sularında BB 
Başkanı Dr. Osman GÜRÜN 
maiyetiyle birlikte geldi ve etkinlik 

alanına girildi. Büyük önder-
imiz Atatürk ve tüm şehitler adına 
saygı duruşundan sonra İstiklal 
Marşı okundu.  Dernek Başkanı 
Orhan AKCAN, Menteşe Bel-

ediye Başkanı Bahattin GÜMÜŞ, 
BB Başkanı Sayın Dr. Osman 
GÜRÜN’ ün konuşmalarından 
sonra yöresel sanatçıların 
başlattığı müzik etkinliği daha 
sonra gelen bir erkek ve iki bayan 
sanatçının türküleriyle etkinlik 
17.00’ lara kadar sürdü.  Bu 
arada efelerimiz ve boyunları 
katar katar altınları, renk renk 
giysileriyle Yörük anaları, kadınları 
yöresel oyunlarımızı döktürdüler/
oynadılar. Şunu da ekleyelim: Os-

man GÜRÜN’ ün alana girişinden 
hemen sonra Muğla milletvekili 
Yelda Erol Gökcan da maiyeti-
yle birlikte gelerek protokoldeki 
yerini aldı. Konser alanındaki 
hazırlanan yer dolduktan sonra 
sürekli alana gelen halk, çevre-
deki çam ağaçlarının gölgelerine 
yerleşti. Çoluk/çocuk, kadın, kız/
kızan, genç/yaşlı bu Yörük/Türk-
men toyunun elemanları alanda 
büyük bir kalabalık oluşturdular. 

MUĞLA YÖRÜK/TÜRKMEN TOYU 2022
Çoğunlukla Yörük Beyleri ve bu 
konuda meraklı kişiler, başlarında 
kasket, ayaklarında potur pantolon, 
üzerlerinde yelek, boyunlarında 
Yörük yağlık ve boyunlukları, 
pantolonlarının yanlarında sallanan, 
tespihler, püsküller, ayaklarındaki 

körüklü çizmeleri ve diğer süslerle bu Yörük TOY’ 
unun vazgeçilmez elemanları idi. Yaşlıca olan 
Yörük efeleri, çamların dibine serdikleri kilimlerinin 
üzerine yan gelmiş, keyif çatıyorlardı. Belediye 
çadırın önündeki sergide anahtarlık, şapka, kitap 
dağıtılıyor, bir yandan da hazırlanan 
lokma halka sunuluyordu. Bir yan-
dan toy hengâmesi ortalığı inle-
tirken TOY’ a gelenleri merak ederek 
masadaki görevliye fotoğrafını 
çekmek istediğimizi söyledik. “Tabi 
ki…” diyerek izin verdi. İşte TOY’ a 
katılanların başlıcaları: 1-Durhasan 
KOCA: Türk Boyları Federasyonu 
Genel Başkanı, 2-Süleyman AVCI: 
Konya Saçıkara Yörükleri Dernek 
Başkanı, 3-Mehmet Ateş,  Konya 
Beşışıklılar Dernek Başkanı, 4: Meh-
met GÜREL; Konya Başkuyu Yörük 
Dernek Başkanı, 5-Abdil ATEŞ: Kon-
ya/Selçuklu Yörük/Türkmen Derneği 
Başkanı, Selçuk BÜYÜKKÖROĞLU: 
Selçuk Kadın Kolları Başkanı, 
6-Ramazan Çetin: Konya-Çumra 
Yörük Derneği Başkanı, 7-Esma 
DOĞAN: Aydın-Ortaklar Yörük Efeleri 
Dernek Başkanı,8-Suna Andıran-Kayseri Avşarlar 
Dern. İç Anadolu Fed. Gen. Başk, Yardımcısı, 
9-Yılmaz Türker-Manisa Yörük/Türkmen Derneği, 
10-M. Ali Yıldırım-Çorum Yörük/Türkmen Dern. 
Başkanı, 11- Cumali Kahraman-Diyarbakır Türkmen 
Derneği Başkanı, 12-Niyazi Buluter-Gaziantep Yörük/
Türkmen Dern, Başk. 13-Necla Buluter…,14-Mehmet 
Arif Genç-İstanbul Çepni Dernekleri Başk., 15-Dr. 
Muhtar Beydilli-Suriye-Halep Türkmenleri Temsilcisi, 
16-Muhammet Budak-İran Türkmenleri Temsilcisi, 

17- Mustafa Aslan- Gaziantep Barak Türkmenleri 
Tems. , 18-Mahmut Kılınç-Barak Antep Başkan Yard. 
, 19-Yaşar Celal Ceylan-Acıpayam Yörük/Türkmen 
Dernek Başkanı, 20-İbrahim Yılmaz-Denizli Yörükleri 
Dernek Başkanı, 21-Uğur Demir- Denizli Çivril Yörük 
Dern. Başk., 22-Ramazan Özgür-Afyonkarahisar/

Altınova Yörükleri Dern. Başk. 23-İbrahim Porsuk-
Menderes-Tekeli Yörükleri Dern. Başk., 24-Mehmet 
Sürgün-Torbalı-Ahmetli Köyü Yörük Kültürü Yaşatma 
Dern. Başk. 25-Ahmet Küçük-Konya Saçıkara 
Yörükleri Dern. Başk. Yardımcısı, 26-Doç. Dr. Devrim 
Alkaya-Denizli, 27-Şahin Altın- Diyarbakır, 28-Halil 
Kılınç –Diyarbakır, 29-Erdal Çakmak-Konya/Çumra 
Yörükleri Camili Köyü Muhtarı, 30-Mehmet Karaöz-
İzmir Muğlalılar Dern. Başk., 31-Mevlüt Kiriş-Milas 
Yörük/Türkmen Dern. Başk., 32-Veysel Erdemli-
Aydın/Kuyucak Yörükleri Dern. Başk., 33-Ayşe 
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Nizam-Aydın/Koçarlı Yörükleri Kültür Derneği Başkanı, 34- Ahmet 
Aksoy-Aydın/Söke Yörükleri Dern. Başkanı., 35-Mesut Ekinci-
Kayseri/Büyükköşkerli Derneği Başk., 36-Seçkin Sezgin-İzmir/
Ödemiş Yörük Efeler Kültür Derneği Başk., 37-Mustafa Yöntem-
Muğla/Kavaklıdere Kurucuova Yaşatma/Güzelleştirme Derneği…, 
38-Ali Babur- Diyarbakır Yörük/Türkmen Dern. Muğla Temsilcisi, 
39-İlhan Savran-İzmir/Kemalpaşa Yörükleri Dernek Başkanı, 40-Ali 
Sert- İzmir Karakeçililer Dern. Başk. 41-Şevket Takar-Muğla/Dala-
man Esnaf Odası Başk., 42-Kadriye EFE-Muğla/Dalaman Yörük/
Türkmen Derneği Başkanı, 43-Necdet Şükrü Akkoyunlu-Suriye/
Kerkük Yeni Tisin Belediye Başk., 44-Orhan Yaşar-Urfa Turani Boyu 

Dernek Başk. 45-Dr. Rahip Shukurov-Azerbaycan Uluslararası Kül-
tür Derneği Başkanı, 46-Osman Ören-Denizli/Buldan Yörük/Türk-
men Dern. Başk. 47-Buket Mertoğlu Gürpınar-Erzurum Demokrat 
Dernekler Başk. , 48-Hüseyin Çiçek-Erzurum Bodicivan Dernek 
Başk. 49-Hasan Arda-Erzurum Hemşehriler Dern. Başk. 50-Ali Rıza 
Çamur-İzmir Muğlalılar Yörük/Türkmen Dern. Başkanı., 51-Naim 
Yalçın-İzmir -/Kınık Çehli Dern. Başk., 52-Halil İbrahim Sarı-
Manisa/ Selendi Yörük/Türkmen ve Cirit Dern. Başk., 53-Mehmet 

Bozkurt-İzmir Muğlalılar Yörük/Türkmen Derneği 2. Başk. , 54-Raşit 
Karaaslan-Mardinliler Federasyonu Başkan Vekili…
Değerli okuyucular, katılımcıları tek tek yazdım ki bu 13. TOY’ un 
ne kadar önemli bir işlevi yerine getirdiği anlaşılsın diye. Ne güzel 
bir uygulama, ne güzel bir etkinlik… Bunca insanı, bunca temsilciyi 
kardeşlik, arkadaşlık, dostluk, birlik/beraberlik duyguları içerisinde 
bir araya getirebilmek, bir arada bulundurabilmek… Bu gibi etkin-
liklere özellikle bu günlerde gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu TOY’ 
un gerçekleşmesinde emeği geçen kurum/kuruluş ve kişileri candan 
kutluyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar… Yüce önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk, boşuna dememiş; “Toroslarda hala Yörük çadırları 
varsa ve dumanı tütüyorsa Türk ulusu seni kimse yok edemez!” 
Diye… Bu arada Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisinin de Kızıloğuz 
Yörüklerinden olduğunu bir kez daha anımsatmakta yarar olduğunu 
düşünüyoruz. Böyle yararlı TOY’ ların sık sık yapılması dileğiyle…

MUĞLA YÖRÜK/TÜRKMEN TOYU 2022

KÖYCEĞİZ TOPLUMSAL YAŞAM 
DERNEĞİ GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI
     Köyceğiz Toplumsal Yaşam Derneği olağan genel ku-
rulunu 10 Eylül 2022 günü saat 14.00’de Gülpınar Mahal-
lesi Atatürk Bulvarı No. 34/B Köyceğiz adresinde çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde genel kurulun 24 Eylül 2022 Saat 
14.00 de aynı adreste toplanması kararlaştırılmıştır. Sayın 
üyelerimize ilanen duyrulur.
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN
HIDIR YILMAZ
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Genel kurulu başkanlık divanı seçimi
3- Faaliyet raporu, mali rapor ve bütçe önerilerinin 
görüşülmesi ve karara bağlanması.
4- Yönetim kurulunun ibrası
5- Derneği feshinin oylanması.
6- Fesih kararı çıkmadığı takdirde dernek yönetim ve 
denetim kurulu adaylarının belirlenmesi.
7 Dernek yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek 
adayların seçimi
8- Dilekler
9- Genel kurulun kapanışı.
10- Kapanış

Yatağan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi 
kapsamında Yatağan’ın belli noktalarına ihti-
yaç fazlası giysi ve ayakkabıların konulması 
için giysi kumbaraları yerleştirildi.
Kullanılmayan veya eskiyen giysi, ayakkabı, 
perde, çanta ve oyuncak gibi tekstil ürün-
leri toplanarak yeniden kullanımı ve geri 
dönüşümü ile çevrenin korunması ve 
sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi 
hedefleniyor.
Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda il-
çemize yerleştirilen atık giysi ve ayakkabı to-
plama konteynerlerine sadece kullanılmayan 
ve eskiyen tekstil ürünlerinin atılması evsel 
veya ambalaj atıklarının atılmaması projenin 
başarıya ulaşması ve sağlıklı bir toplama 
sisteminin oluşturulması adına oldukça önem 
oluşturuyor.
Giysi kumbaralarında biriken tekstil ürün-
leri, belediyemizin anlaşmalı olduğu lisanslı 
firmanın ekipleri tarafından toplanarak, geri 
dönüşümü sağlanacak” diye konuştu.

İhtiyaç fazlası tekstil ürünleri, 
giysi kumbarasına!

Yatağan Belediye Başkanı 
Mustafa Toksöz’ün talimatı 
doğrultusunda, ihtiyaç fazlası 
tekstil ürünlerinin toplanması 
için ilçenin birçok noktasına 
giysi kumbaraları yerleştirildi.

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. 
Maddesi gereğince Ekim/Kasım aylarında yapılacak Odamız Meslek Komiteleri ve 
Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliğine 
seçilebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ 
Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen diğer hükümler yanında vergi mükellefi 

olma şartı da aranmaktadır.
Vergi mükellefi olmayan üyelerimiz hem seçme hem de seçilebilme listelerinde yer 
alamayacaklarından, seçim aşamasında herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmem-
esi ve üyelerimizin mağdur olmamaları için, Odamız kayıtlarındaki vergi dairesi ve 
vergi numarası bilgileri ile vergi mükellefiyet durumlarını kontrol etmeleri önem arz 

etmektedir.
Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin 
aidat tahakkukları durdurularak, meslek grupları ve seçmen listelerinden kayıtları sil-
inmektedir. Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları 
hakkında Odamıza bilgi verildiği ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödediği 
takdirde aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden 

kaydedilmektedir.
Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için, odamız kayıtlarında yer alan 
vergi dairesi ve vergi numaralarını, Odamız ilan panosundaki listelerden veya sicil 
servisimizden mesai saatleri içinde kontrol etmeleri; varsa hatalı kayıtların düzeltilm-
esi için, dilekçe ve vergi levhası fotokopisi (vergiden muaf olan üyelerimiz için muafi-
yet belgesi) ile 02 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza elden 
başvurmaları veya muglatso@tobb.org.tr e-posta adresine gönderilerek yapılması 
gerekmektedir. Anılan süre içinde kayıtlarını düzeltmeyen üyelerimiz, oda kayıtlarının 

doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.
Üyelerimize önemle duyurulur.

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın : 1682057
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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
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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


