
Yıl : 47    Sayı :  2937     2 Aralık  2022 Cuma           Fiyatı : 1. TL.                     TEL : 262 20 99

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 
uyuşturucu ve hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 kişiyi 
yakaladı.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli 
tarihlerde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesi 
ile hırsızlıklara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda iki 
ayrı adresten kullanıma hazır toplamda 13,24 gram esrar 
maddesi, 10 cm ve 50 cm uzunluğunda 2 adet saksıya 
dikili vaziyette hint keneviri ele geçirildi. İşlemleri ardından 
adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine 

gönderildi.
İlçe genelinde ikamet bahçelerinden vatandaşın, çalınan 
bisikleti ve İnşaat yapı marketten yaklaşık 40 bin lira 
değerinde inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli şahıs 
yapılan incelemelerde tespit edilerek yakalandı. Çaldıkları 
tüm malzemeler mağdur vatandaşlara ulaştırıldı.
Uyuşturucu ve hırsızlık olayları ile ilgili adli makamlara 
sevk edilen 4 şüpheli şahsın 2’si tutuklanarak cezaevine 
teslim edildi.

2 zanlı
tutuklandı

suçlulara geçit yok

Köyceğiz 

polisinden

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz  Demir ve 
Yelda Erol Gökcan’dan Yeni Müjdeler…
Milletvekilleri Demir ve Gökcan, yoğun geçen TBMM 
Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra Belediye 
Başkanlarımız ile birlikte Sayın Bakanlarımızı ziyaret et-
tiklerini belirterek şu açıklamada bulundu.
Muğla Merkez, Marmaris Bozburun, Dalaman, 
Kavaklıdere ve  Köyceğiz’deki spor tesisleri için  yaklaşık 
50 Milyon TL ödenek tahsis edildi.

Belediye ve İlçe Başkanlarımızın taleplerini Sayın 
Bakanımıza ilettik. Çevre düzenlemesi, bisiklet yolu, 
araç, gereç, ödenek ve proje desteği konusundaki 
taleplerimiz için destek aldık.
Köyceğiz ilçemizdeki zonların yeniden 
değerlendirilmesi hususunu görüştük. Yaklaşık dört 
bin hemşerimizi ilgilendiren zon konusunda Sayın 
Bakanımıza dosya verdik.  Devamı 3’de

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz  
Demir ve Yelda Erol Gökcan’dan Yeni Müjdeler…

KÖYCEĞİZ’İN ZON SORUNUNA VE 
SPOR TESİSLERİNE DESTEK GELİYOR..

Milli Eğitim Müdürü Kerem KARAHAN Köyceğiz 
Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği 24 Kasım 
Öğretmenler Günü Turnuvası ödül törenine katıldı.
   Köyceğiz Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği 24 
Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası; İmama Hatip Orta-
okulu Z Kütüphanesinde, farklı okullardan 12 öğretmen 
beş tur boyuca mücadele ettiler.   Devamı 5’de

İKİNCİ EL PAZARINA BÜYÜK RAĞBET

Köyceğiz Belediyesi 2. 
el eşyaları tüketiciyle 
buluşturdu.. 5’de

KÖYCEĞİZLİ CANLAR 
KONGREDE BULUŞTU

3
de

Alan da, Satan da
Kazanıyor
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MUĞLA’DA BALIKÇILIK HAFTASI 
DENİZ TEMİZLİĞİ İLE TAÇLANDI

MUĞLA SULARINA 60 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI
Muğla İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, “Dünya 
Balıkçılık Haftası” dolayısıyla 
il genelindeki 150 noktada eş 
zamanlı olarak kıyı ve deniz 
temizliği yaparak, 3 noktada 60 
bin yavru balığı denize bıraktı. 
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü 
Barış Saylak’ın ev sahipliğinde 
Ula İlçesi Akyaka Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen Dünya Balıkçılık 
Haftası etkinliğinde renkli görüntül-
er yaşandı. 
Akyaka Deniz Taşıyıcılar Koop-
eratifi Başkanı Mehmet Gümüş’e 
ait teknede düzenlenen etkinliğe; 
AK Parti Milletvekili Yelde Erol 
Gökcan, MSKÜ Rektörü Prof.Dr. 
Turhan Kaçar, Muğla Tarım ve 
Orman İl Müdürü Barış Saylak, 
Ula Belediye Başkanı Özay Tür-
kler, Ak Parti İl Başkanı Kadem 
Mete, MHP İl Başkanı Mehmet 
Korkmaz, MUTSO Başkanı Bülent 
Karakuş, il ve ilçe protokolünden 
kurum amirleri, sivil toplum kuruluş 
temsilcileri, il ve ilçe müdür ve per-
soneli, balıkçılar ve Gençlik Spor İl 
Müdürlüğünden gönüllü öğrenciler 
katıldı. 
Deniz üzerinde gerçekleştirilen 
kutlama programı S.S. Su 
Ürünleri Kooperatif Başkanı Can 
Görgün’ün sunumu ile başladı. 
Denizleri korumanın en etkili 
yolunun, denizleri kirletmemekten 
geçtiğini belirten Görgün, küresel 
ısınma tehdidine karşı denizlerdeki 
av faaliyetlerinin ve avlanma 
yöntemlerinin yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğine işaret 
ederek “Denizlerimizi gelecek 
kuşaklara da miras bırakmak için 
üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi. 
Ula Belediye Başkanı Özay Tür-
kler de dip temizliğinin sürdürül-
ebilir balıkçılık açısından önemine 
değinerek, etkinliğe emeği geçen-
lere teşekkür etti. 
Törende bir konuşma yapan Tarım 
İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın 
sadece bir turizm ve tarım kenti 

değil, bir dünya mirası olduğuna 
dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bugün gelinen noktada son 
üç yılda çok şey yaşadık. Pan-
demi döneminde, gıda turizminin 
ne kadar önemli olduğunu 
yaşayarak gördük. Rusya-
Ukrayna savaşında gıda te-
darik zincirinde sıkıntılar yaşadık. 
Küresel iklim değişikliğinin 
sonuçlarını ise yaşamaya devam 
ediyoruz. Bütün bu olumsuzluk-
lara rağmen geldiğimiz noktada 
gelecek kuşaklara dünya mirası 
olarak bırakacağımız cennet 
vatanımızda, üzerimize vazife 
olmayan işleri de üstlendik. 
Muğla, bin 500 km sahil şeridi 
ile çok sayıda zorluğu da içinde 
barındıran bir cennet. Son yılarda 
ne yazık ki Kızıldeniz’den gelen 
gemilerin, denizlerdeki ısının, 
sıcaklığı artması, istilacı balık 
türlerinin varlığı, denizlerimizi 
tehdit eder duruma geldi. Ayrıca 
yıllardır yapılan düzensiz avcılık 
ve denizde kalan av araçlarının en 
verimli alanların üzerini kapatarak 
buraları çöle dönüştürmesi de 
ciddi sıkıntılar ortaya çıkardı.” 
50 BİN KİŞİ BALIKÇILIK SEK-
TÖRÜNDEN EKMEK YİYOR
Muğla’nın 2021 yılında 144 
bin 295 ton üretim ile su ürün-
leri sektöründe yüzde 30.60’lık 
paya sahip olarak Türkiye lideri 
olduğunu belirten Barış Saylak, 
ihracat rakamları ve sektörün 
Muğla ekonomisine katkısı ile ilgili 
de şunları kaydetti:
“2020 yılında 77 bin ton 
olarak gerçekleşen su ürünleri 
ihracatı 409 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Bu rakam, 2021 
yılında 97 bin tonu geçerek 563 
milyon dolara; 2022 yılının 10 
aylık döneminde ise 103 bin ton 
ile 1 milyar 400 milyon dolara 
ulaştı. Bu sene ihracat hedefimiz 
inşallah 2 milyar dolar ve 2023’te 
çok daha fazla olacak. Muğla’da 
balıkçılık ile geçimini sağlayan üç 
bin aile işletmesi ve buna bağlı 

olarak çalışanlar ile birlikte 50 bin 
kişilik bir sektörden söz ediyoruz. 
Balıkçılık, Muğla’nın vazgeçilmez 
ve başat sektörüdür.”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan da konuşmasına 
Muğla’nın farklı ilçelerinde 
ekmeğini denizden çıkaran 
balıkçıları selamlayarak başladı. 
Hükümetin 2021 yılında üreticilere 
8 milyon 843 bin lira destekleme 
ödemesi yaptığını hatırlatan 
Gökcan, özellikle kadın balıkçıları 
büyük bir takdirle izlediğini belirt-
erek “Her sabah Gökova Körfez-
inde 15 kadın balıkçı kardeşimiz 
‘Vira bismillah’ diyerek balığa 
çıkıyor. Ağlarını denize umutla 
salıyor. Kendilerini can-ı gönülden 
tebrik ediyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından 
katılımcılar, teknelerle Gökova 
Körfezine doğru harekete geçti. 
Kadın balıkçıların sabah saatler-
inde denize bıraktığı ağlar, AK 
Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan ve Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak tarafından 
tekneye çekildi. 
Ardından Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü dalış ekibi tarafından 
hayalet ağ ve dip temizliği yapılan 
bölgeye gidildi. Gökova Körfez-
indeki hayalet ağlar ise Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğü ile Polis Dalgıç 
ekipleri tarafından çıkarıldı. Sahil 
Güvenlik ekipleri de etkinliğe otları 
ile destek verdi.
Son olarak Fethiye, Milas ve 
Gökova Körfezindeki konuşlanan 
ekipler ile telefon bağlantısı ku-
rularak toplam 60 bin yavru balık 
eşzamanlı denize bırakıldı.  
Muğla ve ilçelerinde aynı anda 
düzenlenen etkinliğe 3 bin 282 
kişi, 257 dalgıç, 141 tekne katılım 
sağladı. Etkinlik süresince, deni-
zlerimizden 35 bin 511 kilogram 
çöp toplanırken 18 bin 412 me-
trekare hayalet ağ temizliği yapıldı.
**Esra Tüfekçi

Muğla Menteşe İlçesi Bayır Ma-
hallesinde kurulması planlanan 
çimento fabrikasının ÇED raporu 
için açılan temyiz davasından 
olumlu karar çıktı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 
de müdahil olduğu davada 

Çimento fabrikasına ilişkin “Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Olumlu” kararının iptali için açılan 
davanın esası hakkında inceleme 
yapılmasının önü açıldı. 
Muğla’nın Bayır Mahallesinde 
kurulması planlanan Çimento 
Fabrikası ile ilgili önemli bir gelişme 
yaşandı. Buna göre, Muğla 2. İdare 
Mahkemesine çimento fabrikası 
ile ilgili ÇED olumlu raporunun 
iptali için dava açılmış ancak 
mahkeme bu davayı zaman aşımı 
gerekçesiyle reddetmişti. Ancak 
Danıştay tarafından ÇED sürecinin 

doğru işletilmediği ve halka gerekli 
bilgilendirmelerin yapılmadığı ger-
ekçesiyle Muğla 2. İdare Mahkem-
esinin kararının iptali için açılan 
davanın esası hakkında inceleme 
yapılmasının önü açılmış oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi; “Hak 
Arama Hürriyetinin Önüne Geçildi”
Davaya müdahil olan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sunulan temyiz dilekçesinde, “ÇED 
süreciyle ilgili projeden etkilenecek 
veya etkilenmesi muhtemel halkın 
yaşadığı yer/yerlerde, ilgili bel-
ediyeler ve muhtarlıklarca sesli ve 
yazılı duyurunun yapılması ger-
ekmektedir. Dava açma süresinin 
hesaplanmasında yalnızca Valilik ve 
Kaymakamlıkça yapılan askı yoluyla 
ilan dikkate alınmıştır. Bu husus hak 
arama hürriyetinin engellenmesi 
niteliğindedir” ifadelerine yer verildi.

Çimento Fabrikasına Açılan Temyiz 
Davasından Olumlu Karar Çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
il genelinde sürdürdüğü 

düzenli ve güvenli yol 
çalışmalar kapsamında 8 bin 
86 km yol çizgi çalışması yaptı.
13 ilçesi, 569 mahallesi olan 
Muğla’da sorumluluk alanı yol-
larda yapım, bakım, onarım, 
çizgi, oto korkuluk, yatay, düşey 
işaretleme çalışmalarına devam 
eden Büyükşehir Belediyesi eki-
pleri 2014 yılından bu yana 8 bin 
86 km yol çizgi çalışması yaptı. 
Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
İlçe Belediyelerinin sorumluluğu 
altında olan yolların da çizgi 
çalışmalarını yapıyor.
Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi yaya ve trafik güvenliğini 
sağlamak amacıyla il genelinde 
başlatmış olduğu yatay ve düşey 
işaretleme çalışmalarına da 
aralıksız olarak devam ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi, trafik 
tanzim ve uyarı levhalarının 
yanı sıra eksik veya defor-
masyona uğramış yavaşlama 
uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj 
başı ofset tarama ve yol çizgi 
uygulamalarını da sürdürüyor. 
Bu kapsamda 2014 yılından bu 
yana İl genelinde 149 bin 23 adet 
levha, 159 bin 176 adet CTP ( 
kedigözü yansıtıcılı yol kenar 
dikmesi), 2 bin 193 adet trafik 
güvenlik aynası, 103 bin 738 adet 
Omega montajı yaptı.
Büyükşehir ekipleri yol çizgilerini 
periyodik yenileme çalışmalarının 
yanı sıra zaman içerisinde lastik 
asfalt lekesi olan işaretlemeleri 
basınçlı su jeti ile temizley-
erek çizgilerinin görünürlüğünü 
arttırıyor ve kullanım ömrünü 
uzatıyor.
**Esra Tüfekçi

Büyükşehir’den 8 bin km 
yol çizgi çalışması
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1-7 Aralık 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri 
Haftası
112 Acil Sağlık Hizmetler-
inin ve UMKE (Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekipleri) nin ülke 
halkına tanıtılması, ilkyardım 
farkındalığının artırılması, 112 acil 

numarasının tanıtılması ve doğru 
kullanımı konusunda farkındalık 
oluşturulması, bu sayede, 
ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın 
acil sağlık hizmetine hızla 
ulaşmalarının sağlanması 
amaçları doğrultusunda 2014 
yılında kutlanmaya başlanan “Acil 
Sağlık Hizmetleri Haftası” ül-
kemizde her yıl çeşitli etkinlikler ve 
farkındalık faaliyetleri yürütülerek 
kutlanmaktadır.
1 Aralık tarihinin 1.12 şeklindeki 
rakamsal yazılımının 112 Acil 
Çağrı Numarasını anımsatması 
sebebiyle her yıl Aralık ayının 
ilk haftasında kutlanan 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri Haftasında bu yıl 
tüm ilçelerimizde çeşitli etkinlikler, 
tanıtım ve farkındalık faaliyetleri 
yürütülecektir.
Faaliyetlerimiz, 01 Aralık 2022 
tarihinde; ambulanslar ile UMKE 
araçları ve polis, jandarma, itfaiye 
ve AFAD acil hizmet araçlarının 
katılımıyla gerçekleştirilecek 
olan “Acil Hizmet Araçları Ko-
rtej Geçişiyle” başlayacak ve 
hafta süresince tüm ilçelerim-
izde tanıtım ve bilgilendirme 
stantları kurulması, ilköğretim 
ve ortaöğretim okullarındaki 
öğrencilerle buluşularak tanıtım 
ve ilkyardım farkındalığını 
artırmak üzere bilgilendirmelerde 
bulunulması gibi bir dizi etkinlikle 
devam edecektir.
Bilindiği gibi 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 
bir hayatın kurtarılmasında ilk temel 
taştır. Bu bilinçle, ülke genelinde acil 
sağlık hizmetlerinin sunumunu en üst 
düzeye çıkarmak için Sağlık Bakanlığı 
etkin sağlık politikaları geliştirmektedir. 
Öyle ki, Ülkemiz son yıllarda atılan 
adımlarla, 112 Acil Sağlık Hizmet 
ağı olarak pek çok Avrupa ülkesini 
yakalamış, birçok Avrupa ülkesinden 

de daha yaygın bir duruma gelmiştir.
112 Acil Sağlık Hizmetleri teşkilatı ül-
kemizde 1994 yılında kuruldu. 2000’li 
yıllara kadar sınırlı sayıda ambulansla 
hizmet verilirken, bugün Muğla’da; 
Acil Yardım Ambulansları, Yoğun 
Bakım-Obez Ambulansı, Yenidoğan 
Ambulansı, Kar Paletli Ambulans, 
4 Sedyeli Ambulans, Motosiklet 
Ambulanslar, ATV Ambulanslar ve Bot 
Deniz Acil Sağlık Aracı olmak üzere 
96 ambulansla hizmet verilmektedir.

Bununla birlikte, yine 2002 yıllara 
kadar ilimizde 12 noktadan ambu-
lans hizmeti sunulabiliyorken, bugün 
Muğla’mızın 67 farklı noktasında 
ambulans ekibimiz bulunmakta 
ve kentsel bölgelerde yaşayan 
vatandaşlarımıza ilk 10 dakika ve 
kırsal mahallelerimizde yaşayan 
vatandaşlarımıza ilk 30 dakika içinde 
ulaşma oranımız %95’lerin üzerine 
çıkmış bulunmaktadır.
İlimizin 1.Kuşak deprem bölgesi 
olması göz önünde bulunduru-
larak, deprem, sel, toprak kayması, 
paraşüt kazaları ve kurtarma faaliyeti 
gerektiren tüm afet ve olağan dışı 
durumlar için Bakanlığımız bünyes-
inde kurulmuş olan Ulusal Medi-
kal Kurtarma Ekiplerinin Sağlık 
Müdürlüğümüz bünyesinde özel 
eğitimli 152 UMKE personeli bulun-
makta, 7 tam donanımlı UMKE aracı 
ve çağın gereklerine uygun çok çeşitli 
kurtarma ekipmanlarıyla 7/24 göreve 
hazır beklemektedir.
Bakanlığımızdan aldığımız destekle 
ve aynı bilinçle Muğla İl Sağlık 
Müdürlüğü olarak, 112 ve UMKE eki-
plerine çok büyük önem vermekteyiz. 
Halkımıza, kaliteli, üstün ve çağın 
gereklerine uygun acil sağlık hizmeti 
sunumu için gereken her türlü çabayı 
göstermekteyiz.
Bu vesileyle; 112 Acil Çağrı hattının 
gereksiz aranmaması ve trafikte 
ambulansın geçiş önceliğine özen 
gösterilmesi konularında halkımızın 
duyarlı olmasını istiyoruz.
Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli tüm 
sağlık çalışanlarımızın “Acil Sağlık 
Hizmetleri Haftasını” kutluyor ve 
tanıtım ve bilgilendirme faaliyetler-
inin yoğun olarak gerçekleştirileceği 
bu haftada amaca ulaşma yolunda 
gösterecekleri gayret sebebiyle per-
sonellerimize kolaylıklar ve başarılar 
diliyorum.

Dr. Ali Burak MÜLAYİM Muğla İl 
Sağlık Müdürü

Milletvekilleri Demir ve 
Gökcan, yoğun geçen 
TBMM Genel Kurul 
çalışmalarının yanı sıra 
Belediye Başkanlarımız 
ile birlikte Sayın 
Bakanlarımızı ziyaret 
ettiklerini belirterek şu 
açıklamada bulundu.
Belediye Başkanlarımızla 
Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Muharrem 
Kasapoğlu’nu ziyaret ettik

Köyceğiz Belediye Başkanımız 
Kamil Ceylan,  Seydike-

mer Belediye Başkanımız Yakup 
Otgöz, Dalaman Belediye 
Başkanımız Muhammet Karakuş, 
Yatağan Belediye Başkanımız 
Mustafa Toksöz, Kavaklıdere 
Belediye Başkanımız Mehmet 
Demir, Ula Belediye Başkanımız 
Özay Türkler ve Ortaca Belediye 
Başkanımız Alim Uzundemir ile 
birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Muharrem Kasapoğlu’nu 
ziyaret ettik.
Sayın Bakanımız ile toplantı 
yaparak, Muğla’mıza ve ilçelerim-
ize yapılacak yatırımları görüştük. 
Geçtiğimiz günlerde Muğla’da 
imzalanan Yatırım Projeleri için 

teşekkür ettik.
Fethiye’ye Olimpik Havuz 
Planlandı
 Fethiye için   daha önce planla-
nan yüzme havuzu revize edilerek, 
ilçemize yakışır bir olimpik havuz 
yapılmasına karar verildi.  Ul-
usal spor organizasyonları 
yapabileceğimiz ve  spor turizmine 
önemli katkı sağlayacak havuzun 
proje çalışmalarına başlandı.
Yaklaşık 50 Milyon TL Ödenek 
aldık
Muğla Merkez, Marmaris Boz-
burun, Dalaman, Kavaklıdere ve  
Köyceğiz’deki  ve spor tesisleri 
için  yaklaşık 50 Milyon TL ödenek 
tahsis edildi.
Sayın Bakanımıza Belediye 
Başkanlarımızın ve İlçe 
Başkanlarımızın diğer yatırım ve 
ödenek taleplerini de ilettik. Sayın 
Bakanımız talepleri inceleyerek, 
değerlendireceği müjdesini verdi.
Belediye Başkanlarımızla Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’u 
ziyaret ettik
Belediye ve İlçe Başkanlarımızın 
taleplerini Sayın Bakanımıza ilet-
tik. Çevre düzenlemesi, bisiklet 
yolu, araç, gereç, ödenek ve proje 
desteği konusundaki taleplerimiz 
için destek aldık.
Köyceğiz ilçemizdeki zonların 
yeniden değerlendirilmesi hu-

susunu görüştük. Yaklaşık dört 
bin hemşerimizi ilgilendiren zon 
konusunda Sayın Bakanımıza 
dosya verdik.
Belediye Başkanlarımızla 
Cumhurbaşkanlığı  Strateji 
ve Bütçe Başkanımız Sayın  
İbrahim ŞENEL’i ziyaret ettik
Sayın Başkanımızla 
yaptığımız toplantıda, Belediye 
Başkanlarımızın ödenek ve 
proje bazlı destek talepler-
ini ilettik. Sayın Başkanımız 
ödenek taleplerimizi not alarak, 
değerlendirmeye alacağı müjdes-
ini verdi.
AK Parti Muğla Milletvekilleri 
olarak haftanın üç günü TBMM 
Genel Kurul çalışmalarına katılıyor 
ve aynı zamanda Muğlamızın 
Bakanlıklar nezdindeki 
yatırımlarını takip ediyoruz.
Genel Kurul olmayan dört günde 
ise, Muğlamızda hemşerilerimizle 
toplantılar yaparak taleplerini dinli-
yor ve çözmeye çalışıyoruz.
Muğlamız ve hemşerilerimiz, her 
alanda en iyiyi hak ediyor. 
Bizler de bunun için plan, proje, 
yatırım ve  hizmet konusunda kes-
intisiz bir şekilde çalışıyoruz.
Seçildiğimiz günden itibaren 
çalışmalarımızla bunu da büyük 
ölçüde başardık.  Yatırımlarımız 
Muğlamıza hayırlı olsun.
**Adnan Tüfekçi

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet 
Yavuz  Demir ve Yelda Erol Gökcan’dan

Yeni Müjdeler

Hacı Bektaş Veli 
Anadolu Kültür Vakfı 
Köyceğiz Şubesi birinci 
olağan genel kurulunu 
geçtiğimiz gün Alila 
Otel’de yaptı.

Divan Başkanlığını Datça 
Şube Başkanı Murat Yıldırım, 

katipliklerini Cafer Özkan ve Nejla 
Genç’in yaptığı kongreda gündem 
maddeleri oy birliği ile alındı. Yeni 
yönetim kurulu seçimi yapıldı. 
Yeni Yönetim Kurulu şöyle oluştu; 
Başkan Nezahat Doğan, Hüseyin 

Tepe, Turali Yılmaz, Nejla Genç, 
Cafer Tan, M. Ali Demirdizen ve 
Erdal Özcan seçilmişlerdir. Başkan 
Nezahat Doğan yaptığı teşekkür 
konuşmasında şöyle dedi; 
“Saygı değer canlar öncelikle 
hepinizi selamlar aşk-ı niyazlarımı 
sunarım. 

KONGREDE BULUŞTU HBVAKV Köyceğiz Şubesinin 
ilk kongresini gerçekleştirdik,  
yönetim ve denetleme kurulunu 
tüm üyelerimizin katılımı ile be-
lirledik. Vakfın Köyceğiz şubesini 
kurabilmek için bu yolda emeği 
geçen, mucadele eden tüm can-
lara teşekkür ediyorum. 
Geçici yönetimde görev alan 
birlikteliğimizi oluşturan başta 

Mehmet Ali Demirdizen hocamıza 
ve diğer arkadaşlarımıza yeni 
yönetim olarak teşekkürlerimi 
sunuyorum, bizler yeni yönetim 
olarak birlikteliğimizi inancımızın 
gereği Hak, Adalet eşit yuttaşlık 
bağlamında her platformda ses-
imizi duyurmaya devam edeceğiz” 
dedi. 
**Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZLİ CANLAR
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KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

NARENCİYE ÜRETİCİSİ VE 
TÜKETİCİSİ YİNE MAĞDUR
Üretici olarak kendilerinin 3-4 liradan sattıkları 

portakalların metropol şehirlerdeki tezgahlarda 
3,4 kat artışla satıldığı bunun nedeni de nakliye ve 
aracıların çokluğu olduğu belirtildi.
     “Bizim sıkıntımız üretici olarak direk tüketiciye 
ulaşamıyoruz ve malımızı direk pazara götürüp 
tek tek satma şansımız yok. Arada mecburen 
halciler olacak. Biz burada bir hale veya aracıya 
mal veriyoruz. Aracı hale verirken kazanıyor. Hal 
komisyonunu kesip koyuyor. Araya mazot ve 
yolculuk maliyeti de giriyor. Bu mal İstanbul’a gittiğinde oradaki halci 
malı oraya kadar götürdüğü için oda üzerine bir fiat daha koyuyor. 
Oradan pazarcıya ya da manava gidiyor, onlar da karını yansıtıyor 
bu böylece katlanıp gidiyor. Bizim burada 3-4 liraya sattığımız 
portakal İstanbul’a 25-30 liraya satılıyor. Burada mağdur olan hem 
üretici hem de tüketici oluyor. Bugünün şartlarında girdi fiyatlarına 
bakarsak fiyattan memnun değiliz. Ama beterin beteri var. Bu malı 
hiç satamayıp çöpe dökmüş yada dona vurdurma riski de taşıdığı 
için ister istemez satabilme telaşı öne geçiyor. Tüketici de taneyle 
alabilme hesapları yapıyor.”
     Portakal üretiminde Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana 
havzaların da rekolte geçen seneye oranla istenilen seviyede ol-
masa da tonaj ve kalibre olarak üreticicini mağdur etmedi. Portakal, 
sık tutarsa ufaklı diye beğenmezler, seyrek oluca da takoz diye 
beğenilmez. Mağduriyet sadece uygun fiyata satabilmekle kalmıyor.
“İHRACAT OLURSA ÜRÜN DEĞERLENİR”
     Enflasyon sebebi gösterilip ihracat durdurulursa iç piyasada 
üretici mağdur olurken tüketiciye uygun fiyat olarak ön plana 
çıkacaktır. “ Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” Limon 
rekoltesinin düşüklüğü, iç piyasada mandalina fiyatlarının belirsizliği 
ayrı bir sıkıntı. Eskiden ürünün kalitesi fiyatları belirlerdi. Şimdi artan 
maliyetler. Sahipsizliğimizin çözümü bizde! Kooperatifleşmek, alım 
garantili illerle bağlantı 
kurmak, yurt dışı 
pazarlara Kooperatif 
aracılığı ile anlaşmalar 
sağlamak Cumhuri-
yetin İlk yıllarında 
Portakal karşılığında 
fabrikaların 
kurulduğunu, kara-
sabanla ektiğimiz 
buğdayı ihraç ederk-
en, tarımda kendi 
kendine yeten ülke 
konumundaydık.
TARIMI DIŞA 
BAĞIMLI OLMAKTAN 
KURTARMALIYIZ
     Yönettiğimiz alanın 
ne olduğunu bile 
bilmiyoruz. İstatistiksel 
alanda veri eksikliği 
var. Tarım toprakları 
ve mera alanlarını 
koruyamıyoruz sonra da üretim açığımız var diye politika üretmeye 
çalışıyoruz. 2005 yılında tarım topraklarını amaç dışı kullanmasını 
engellemek için yasa çıkarıldı.5403 sayılı yasaya rağmen, 2005-
2018 yılları arasında 723 bin civarı hektarlık alanı kaybetmişiz! 
Aynı durum mera alanları için de geçerli, hayvancılığımız buraya 
bağlı. Bu iki alana bile bakılmamış. Araziler parçalı halde, onların 
birleştirilmesi şart. Politikalarımızı üretirken samimi, istekli, 
kararlı şekilde ve hemen önlem alınmalıdır. Tarım alanlarının 
imara açılması tarım katliamıdır. En bariz örneği, Dalaman 
alüvyon ovasının bina ovası olmasıdır. Avrupa da, Konya ovası 
büyüklüğündeki ülkelerden hububat ithaline gidilmesi, savaşan 
ülkelerden tarım ürünü alma telaşı, asbest yüklü gemilerin yurda 
sokulmak istenmesi, hastalıklı hayvanların girişine göz yumulması 
insan sağlığının hiçe sayıldığının göstergeleridir.  

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın : 1742714

DÜZELTME İLANI
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar 
verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2022/1277536

1- İdarenin
a) Adresi : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. NO:61 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522624671 - 2522622633
c) Elektronik posta adresi : koycegizisl@ogm.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 25.11.2022 - 4745
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Köyceğiz Gazetesi - 02.12.2022
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İLANDAKİ
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile 
teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
En az 3 (Üç) adet olmak üzeri İhale konusu işi yerine getirmek üzere ekipmanı üzerine monteli faal durumda 
(çalışır ve hizmet eder durumda) olmak üzere istifleme makinesi veya istiflemede kullanılan traktör kepçe olmak 
üzere, Kendi adına kayıtlı veya Geçici kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin belge-
lenmesi şartı ile belgelerin sunulması gerekmektedir.
Olarak değiştirilmiştir.

ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM. 
ÇÖP BİDONLARINA 

YANAN SOBA ATIKLARINI 
ATMAYALIM..
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   Marmaris’te;  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde; Marmaris So-
syal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  öncülüğünde,  İlçe 
Jandarma Komutanlığı ve İlçe  Emniyet Müdürlüğü 
personeli kadın görevliler eşliğinde halka yönelik, 
bilgilendirme ve eğitim çalışması yapıldı.
  Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yeşim 
Köksal’ın koordinatörlüğünde; 19 Mayıs Gençlik 
Meydanı’nda kurulan stand önünde merkez personel-
leri ve kadın jandarma ve polisler,  vatandaşlara 
karanfil verdi ve şiddete karşı alınacak tedbirler 
hakkında bilgilendirme yaptı.

ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN 
KADES’İN ÖNEMİ
    Bilgilendirme çalışmasında özellikle; İçişleri 
Bakanlığınca uygulanmaya geçilen, kadına şiddet 
olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım 
edebilmek amacıyla geliştirilmiş, eşinden veya bir 
başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma 
ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden 
yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde acil destek 
alabilecekleri  Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’nin 
(KADES) önemi vurgulandı. 
Ata Sevgi AjansCANKA

KADINA ŞİDDETE KARŞI GÜVENCE 
KADIN GÜVENLİKÇİLER!

Köyceğiz Camilerinden 
Düzce İçin Yardım
Köyceğiz’de Düzce’deki deprem de  yıkılan, hasar gören cami ve 
kuran kurslarının yeniden yapımı için İlçemizde Cuma namazına 
müteakip yardım toplandı. Köyceğiz Merkez Camilerinin yanı sıra 
tüm mahalle camilerinde Düzce’deki deprem de yıkılan ve tahrip 
olan cami ve kuran kursları için yardım kampanyası gerçekleştirildi. 
Köyceğiz Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesi iş 
birliği ile gerçekleşen kampanyaya Köyceğizli vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Cuma namazı çıkışı vatandaşlar bağış kutularına destek 
olmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar deprem gerçeğini 
görmek lazım diyerek bu konuda Devletimize her zaman destek 
olmak zorundayız ifadelerini kullandılar.

Köyceğiz bir çınarını daha kaybetti.  
Köyceğiz Yangı Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk, 15 torun sahibi 
Yeşavet Orhan hayatını kaybetti. Oğlu Fedai Orhan, “annem nüfusta 
99 yaşında o yıllarda nüfusa geç yazıldığı için 100 yaşını devirdi. To-
rununun çocuklarını gördü. Yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden vefat 
etti.” Yeşavet Orhan geçtiğimiz Pazar günü öğle namazına müteakip 
kılınan cenaze namazından sonra Boğasa mezarlığında toprağa verildi. 
Köyceğiz Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan Rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

100 Yaşında 
vefat etti

Yağmurlar Zeytine Yaradı
Muğla bölgesi 
başta olmak üzere 
Köyceğiz’de 
beklenen yağmurlar 
zeytin üreticisini 
mutlu etti. Ziraat 
Odası Başkanı 
Şaban Ali Çetin, 
yağışların sofralık 
zeytine olumlu etki 
yapacağını söyledi.
Ege Bölgesi, dört gözle beklediği yağmura kavuştu. Uzun süredir 
yağış bekleyen Köyceğizli zeytin üreticisinin yüzü yağmurun ardından 
güldü. Vatandaşlar son hızla zeytin hasadına başladı. 
Yağışların zeytine olan etkisini değerlendiren Ziraat Odası Başkanı 
Ş. Ali Çetin “Yağmuru çok bekledik, geçte olsa geldi.” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Kerem 
KARAHAN Köyceğiz Milli 

Eğitim Müdürlüğünün organize 
ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü 
Turnuvası ödül törenine katıldı.
   Köyceğiz Milli Eğitim 
Müdürlüğünün organize ettiği 
24 Kasım Öğretmenler Günü 
Turnuvası; İmama Hatip Ortaokulu 
Z Kütüphanesinde, farklı okullardan 
12 öğretmen beş tur boyuca mü-
cadele ettiler.
   İlk altı dereceyi elde eden 
öğretmenlere madalyalarını 
veren Milli Eğitim Müdürü Kerem 
KARAHAN; “Satranç tahtası insan 
zihninin jimnastik salonudur. Farklı 
branş ve okullardan katılım sağlayan 
öğretmenlerimize ve organizasonda 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum.Turnuvada başarı gösteren 
öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyor 
başarılarının artarak devam etmesini 
umuyorum.” diyerek memnuniyetini 
ifade etti.
   Başhakemliğini emekli öğretmen 
İrfan DOĞAN’ın yaptığı 24 Kasım 
Öğretmenler Günü Turnuvası dostluk 
ve centilmenlik içerisinde başlayıp sona 
erdi.
   Sonuçar ise; Birinciliği Anadolu Lis-
esinden Mehmet ERENSAYIN, ikinciliği 
Yangı Şehit Burak Erdi Uysal Orta-
okulundan Atilla GÜLER,üçüncülüğü 
Atatürk Ortaokulundan Haluk AYDIN, dördüncülüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Necmi YILDI-
RIM, beşinciliği Şeyh Ortaokulundan Fatma DAŞDEMİR ve altıncı da Şeyh Ortaokulundan Bahar DAYMAZ 
olmuştur.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR
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Side Antik Kenti / Antalya
Değerli okuyucular, Side’ye ilk olarak 1977 yılında Isparta’da meslek 

Yüksek Okulu’nda okurken Serik’ li arkadaşın daveti üzerine 
okul arkadaşlarıyla gidip gezmiştik. 2. Olarak da Milas Lisesi’nde 
çalışırken(2000’li yıllarda) okul gezisiyle gidip görmüştük. O zamanlar 
çok daha virane idi. Ancak kıyıda denize girmiştik ve oranın sahilini ve 
kumunu Patara sahilinin kumu dışında hiçbir yerde görmedim. Şimdi 
ise aradan bunca yıl geçtikten sonra çok daha güzel olmuş, derlenmiş 

toparlanmış. Birçok antik yapı ayağa kaldırılmış. Biz size en iyisi orijin-
alinden: TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI’ ndan nakledelim: 
“SİDE ANTİK KENTİ/ANTALYA: Antik dönemde Pamfilya’ nın en önemli 
kenti olan SİDE,  Antalya’nın 80 km. doğusunda, Manavgat’ın 7 km, 
güneybatısında bulunan 350-400 metre genişliğinde bir yarımada üzer-
inde kurulmuştur. Side, MÖ. VII. YY.’ da bir yerleşim yeri olmuştur. MÖ. 
VI. YY’ da tüm Pamfilya ile birlikte LİDYA KRALLIĞI’ nın egemenliğine 
girmiş, Lidya Krallığı’ nın 547/46’ da yıkılışından sonra Persler’ in 
hâkimiyeti altına girmiştir. Bu devirde özgürlüğünü bir ölçüde koruyan 
kent, kendi adına sikke basmıştır. Büyük İskender’in Anadolu seferinde 
(MÖ.334) hiçbir direniş göstermeden kapılarını Makedonya kralına açan 
SİDE, daha sonraları İskender’in kurduğu büyük sikke basım merke-
zlerinden biri olmuştur. İskender’ in ölümünden sonra Helenistik Dönem 
krallıkları arasında sürekli el değiştiren Side, MÖ. III. YY. da, önce Ptole-
maioslar’ ın, MÖ. 215-189 yıllarında da Seleukoslar’ ın egemenliği altına 
girmiştir. Seleukoslar, Romalılar’ a karşı açtığı savaşta yenik düşünce 
MÖ. 188 yılında yapılan APAMEİA BARIŞI’ na göre PAMFİLYA ve bu 
arada SİDE de BERGAMA KRALLIĞI’ na verilmiştir. Buna karşın Side, 
bir süre sonra yeniden bağımsızlığına kavuşmuş ve tarih içerisindeki en 
parlak devirlerinden birini yaşamıştır. MÖ. 25 yılından sonra Augustus, 
Pamfilya bölgesini doğrudan kendisine bağlı bir memurun yönettiği eya-
let haline getirmiştir. Bundan sonra da Side, Roma’ya bağlı bir eyaletin 
kentidir. MS. II. VE III. YY. larda parlak bir dönem yaşayan Side, VI. YY. 
da fakirleşen bir Hristiyan şehri görünümündedir. V. Ve VI. Yy. larda 3. 
ve son parlak dönemini yaşayan kent, Doğu Pamfilya Metropolitliği’nin 
başkenti olmuştur. IX. ve X. YY. larda Arap akınlarıyla iyice zayıf düşen 
kentten Bizans İmparatoru Kostantinos Porfirogennetos (913-959) “De 
Thematibus” adlı eserinde bir “korsanlar yuvası” olarak söz etmektedir. 
Arap coğrafyacısı İdris’i ise (1150’ye doğru)Side’ yi “Yanık Antalya” 
olarak adlandırmakta, halkının ise iki günlük mesafede bulunan “Yeni 
Antalya” dan iskan edilmiş olduğunu aktarmaktadır. 
Ticaret ve liman kenti olarak tanınan Side Antik Kenti, kalıntıları 
üzerinde XX. Yy. başlarında Giritli göçmenler tarafından SELİMİYE 
KÖYÜ kurulmuştur. Bir yarımada üzerine kurulmuş olan SİDE,  diğer 
Pamfilya kentlerinde olduğu gibi şehrin ana kapısından başlayan bir 
anıtsal cadde boyunca uzanmaktadır. Kuzeydoğudaki “Büyük Kapı” 
dan başlayan ana cadde, Tiyatronun önündeki kavis dışında  hemen 
hemen düz bir çizgi şeklinde  yarımada boyunca ilerleyerek tapınaklar 
yakınında büyük bir meydanla sona erer. Kentin 2. Büyük caddesi de 

“Büyük Kapı” dan kentin güneyine 
doğru uzanmaktadır. Her iki cadde 
de sütunlu olup iki tarafında korint 
başlıklı sütunlu portikler ve bunların 
gerisinde de bir sıra dükkân vardır.”
ANTALYA GEZİ REHBERİ’ nden 
de şu bilgileri özetliyoruz: “Side, Antik dönemde 

Pamfilye bölges-
inin en önemli 
liman kentidir. 
Manavgat ilçesinin 
sahil kesiminde bir 
yarımada üzerinde 
kurulmuştur. MÖ. 
8. YY. a dayanan 
bir tarihe sahiptir. 
NAR anlamına 
gelen “SİDE” is-
mini LUVİCE’ den 
almıştır. MÖ. 7. YY. 
da tüm Pamfilya 
bölgesi ile birlikte 
LİDYA KRALLIĞI’ 
nın egemenliğine 
girmiştir. Bunu 
Pers ve Büyük 
İskender egemen-
likleri takip etmiştir. 
MÖ. 78 yılında 
Romalı konsül 

PUBLİUS SERVİLİUS’ un bölgeyi korsanlardan temi-
zlemesi üzerine Side de Pamfilya’ nın diğer kentleri 
gibi Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Side Antik 
kentinde günümüze ulaşan görebileceğimiz kalıntılar; 
şehir surları, şehir kapısı, Nymphaeum, su yolu, 
sütunlu caddeler, evler, Ticaret agorası, Antik Tiyatro, 
Agora Hamamı)Side Müzesi), Vespasian Çeşmesi ve 
anıtsal kapı, Zafer Takı, Dionysos Tapınağı, bazilika, 
liman hamamı, Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı, 
Güney Bazilikası, Büyük hamam, Devlet Agorası, 
Vaftizhane, Piskoposluk Sarayı ve Bazilikası, Philip-
pus Attius Sunu’ dur. Side Antik Kenti kalıntılarının 
deniz tarafı üzerinde 1890’lı yallarda Giritli Göçmenler 
tarafından SELİMİYE KÖYÜ kurulmuştur… Bu gün 
de kentte yerleşim sürmektedir. Bazı mekânlar antik 
duvarlara ve zeminlere sahiptir. Side Antik Kentini 
gezmek ücretsizdir. Side Müzesi, Side Tiyatrosu, 
ayrı ayrı biletlerle gezilmek 
üzere ücretlidir. “
SİDE’YE ADINI VEREN 
NAR EFSANESİ: Efsaneye 
göre, Side, Anadolu’nun 
Dağ Tanrısı olan TAUROS’ 
un (TOROSLAR) doğa ve 
verimlilik tanrıçası olarak 
bilinen güzel kızıdır. Bir gün 
Tanrıça Side, kızı ve orman 
perileriyle (nympha’lar)  bir-
likte Melas(Manavgat) çayı 
kenarına gezintiye çıkar. 
Şarkılar söyleyip danslar 
ederek eğlendikleri bu 
büyülü yerde Tanrıça Side, 
çiçeklerinin güzelliğine 
dayanamadığı bir ağaçtan 
kızı için usulca bir dal 
koparır. Ağaçtan birden-
bire kanlar damlamaya 
başlamasıyla hem korkar 

hem de çok üzülür. Bu duygular içerisinde kaçmak 
isterken ayaklarının toprağa doğru çekildiğini ve 
yavaş yavaş gömüldüğünü fark eder. Bir daha asla 
kıpırdayamadığı orada gövdesi yavaş yavaş ka-
buk tutarak bir ağaca dönüşmeye başlar. Side, dal 
kopardığı ağacın aslında kötülüklerden korunmak 
için kendisini ağaca dönüştüren bir tanrıça olduğunu 
anlayarak gözyaşları içerisinde “Bundan böyle kan 
rengi meyve veren bir ağaç olacağım ben. Kızımı 
sık sık yanıma getirin, gölgemde oynasın, yanımda 
dursun. Lakin ona söyleyin bir daha hiçbir ağaçtan 
çiçek koparmasın ve ağaçlara zarar vermesin!” der. 
NAR, bütün antik kültürlerde yer alan çok önemli bir 
meyvedir. 
ANADOLU KÜLTÜRÜNDE NAR: Mayıs ayından 
itibaren açan kıpkırmızı çiçekleriyle büyüler insanı 
nar ağacı. Sanki Başka bir âlemden, masal ülkesin-
den gelmiştir, öylesine güzel, öylesine etkileyicidir. 
Sonbahara doğru kızıllaşan ve bir anne karnı gibi 
dolgunlaşan meyveleri yiyenlere sağlık ve mutluluk 
aşılar. Çatlayan meyvelerinden kırmızı bir ışıltıyla 
gülümseyen taneleri sanki birer mücevherdir ki, onu 
yiyen kadınların hormonlarında gelişmeler yaratıp 
onları daha doğurgan ve sağlıklı kılar. Bilimsel 
literatürde Punica granatum olarak bilinen, kışın 
yaprağını döken narın vatanı Türkiye, Batı Asya ve 
Akdeniz kıyılarıdır. Buradan Himalayalar’a kadar olan 
bölge narın ana vatanı sayılır. 5-6 metreye kadar 
uzayabilen çalı türünden küçük bir ağaççıktır. Ilıman 
iklimli veya bol güneşli yerlerde yetişir. Narın bilimsel 
adındaki Punica cins adı, Fenike anlamına gelmekte 
ve onun eski zamanlarda Fenike kaynaklı olduğunu 
göstermektedir. İpekyolu ve Fenikeliler, narın diğer 
coğrafyalara dağılmasında önemli rol oynamıştır. 
Dünya nar üretiminde Hindistan 1., İran 2. Ve Tür-
kiye 3. Sırada yer almaktadır. Nar meyvesi, sahip 
olduğu yüksek şeker ve antioksidanlar ile kıymetli bir 
yiyecektir. Nar meyve olarak kullanılmasının dışında 
çok eskiden beri kullanılan bir halk ilacıdır. Özellikle 
nar ağacının kabukları kurt düşürücü, meyvesinin 
kabukları ise kabız edici olarak kullanılır. Hititçesi 
Nuurmu olan nar ağacı meyvesinden Hititler ilaç elde 

ediyorlardı. M.Ö. 1300’ lere 
tarihlenen Uluburun batığında 
nar kalıntıları bulunmuştur. 
Kibele tapımlarında nar, 
Kibele’ye kurban olarak 
sunulurdu. Bu bitki, döl 
verimliliğinin ve bitekliğin 
sembolüydü. Geç Hitit kenti 
Kargamış’ ta bulunan Kubaba 
stelinde anatanrıça Kubaba, 
elinde bir nar meyvesi 
tutarken resmedilmiştir. Nar 
meyvesinin anne rahmine ve 
plasentaya benzemesi, mey-
ve açıldığında kırmızı renkte 
kana benzeyen özsuyun 
çıkması, doğumdaki kanama-
ya benzemektedir. Ülkemizin 
önemli antik kentlerinden biri 
olan SİDE’nin antik çağdaki 
anlamı “NAR” dır.
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“ÜRETİCİMİZİN SORUNLARI DAĞ GİBİ”
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenenlerin başında üretici ve çiftçilerimiz geliyor.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi: Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
Ortaca İlçe Örgütü olarak üreticilerimizle tarlada, bahçede sık sık bir araya gelerek değerlendirmelerde bulu-
nuyoruz. Görüşlerini, önerilerini alıyoruz.
Yönetim Kurulu üyemiz Aydın Kadirhan ile Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü’yü ziyaret ettik.

Göreve geldiği günden bu yana yönetim kurulu üyeleri ile önemli çalışmalar gerçekleştiren Ziraat 
Odası başkanımız Salim Çöllü ile tarımda ilçemizde ve bölgemizde yaşanan sıkıntıları görüştük. Neler 
yapabileceğimiz konusunda fikirlerini aldık. Çiftçimizin her ne pahasına olursa olsun üretmekten başka 
düşüncesi yok. Ancak ürettiklerinin, alınterinin karşılığını almak bir yana sorunlarının dağ gibi olduğunu bili-
yoruz. Çiftçimiz hak ettiği değeri Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında alacaktır.”

Aralık ayı içerisinde Ziraat Odası’nın yapılacak olan genel kurulu için delege seçimlerinin yapılacağını 
öğrendik. Şimdiden tüm çiftçilere hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Köyceğiz Belediyesi’nin 2. el eşyaları tüketiciyle 
buluşturduğu “2. El pazarı”, 27 Kasım  2022 Pazar 
günü Köyceğiz Atatürk kordonu Kaymakamlık 
binası önünde yapıldı. 

Köyceğiz  Belediyesinin her ayın son pazarında 
yapılan ve; İster al… İster Sat… İstersen Sakin 

Şehir Köyceğiz’de… Göl Kenarı… Kordonda... 
Doya Doya Yürüyüş Yap…Sloganıyla kurduğu ikinci 
elpazarında , havalarında güzel olmasıyla büyük 
rağbet gördü. Fethiye, Marmaris ve diğer ilçelerden 
gelen satıcı ve alıcıların buluştuğu pazar ilçemize ayrı 
bir renk katıyor.
Panayır havasında olan etkinlikte 2. el eşya sahipleri 
ve Sivil Toplum Kuruluşları her ayın son pazar günü 
kurulan yerli ve yabancıların büyük ilgisini çeken “İkinci 
El Pazarı”nda satmak istedikleri ürünlerini tüketi-
cilerin beğenisine sunmanın keyfini yaşıyorlar. Pazara 
gelen vatandaşlarımız ham, alırken, hem de satarken 
kazanmanın heyacanı ile güzel bir günün tadını 
çıkarıyorlar.
Pazara gelen yerli ve yabancı vatandaşlarımız Aralık 
ayında kurulacak olan NOEL pazarını iple çektiklerini 
ifade ettiler.     **Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ 2. EL PAZARINA BÜYÜK RAĞBET
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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


