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EREK, İYİ Parti’de 
tekrar aday
İYİ Parti Köyceğiz İlçe Başkanı 
Zekeriya Erek, 31 Ekim’de 
yapılacak kongrede başkanlığa 
adaylığını açıkladı. Erek, 
“Köyceğiz iyi olacak, az kaldı” 
dedi. 
İYİ Parti’de Genel Başkan 
Meral Akşener’in kararı ile ülke 
genelinde tüm il ve ilçelerde 
teşkilatlar kongre kararı aldı. 
Köyceğiz’de de 31 Ekim 2022 
pazartesi günü Saat: 13.00’de 
Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak 3. olağan 
genel kurulda Başkan Zekeriya Erek, üyelerin ve delegeler-
in teveccühü ile göreve tekrar talip olduğunu açıkladı.
“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”
İyi parti kurucularından olan Zekeriya Erek, “Başardık, 
başarıyoruz ve başaracağız, İYİ Parti Köyceğiz İlçe yönetim 
kurulumuz, Kadın Kolları Başkanlığımız ve Gençlik Kolları 
Başkanlığımız ile birlikte rekor üye kayıtlarımıza ulaştık. 
Düzenlediğimiz ve katıldığımız etkinlikler ve halkımızla 
olan iyi iletişimimiz sayesinde ilçemizde önemli bir yere 
geldik. Şimdi sıra yerelde elde etmiş olduğumuz başarıyı 
genele taşıyarak partimizi Türkiye’de 1’inci parti yapmaktır. 
Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Başardık, 
başarıyoruz, başaracağız” ifadelerini kullandı. Erek, Tüm 
partilileri ve Köyceğiz halkını kongreye davet etti.

GENÇ KIZIN 
ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜ 
YARATTI
Köyceğiz Hamitköy Mahal-
lesinde otomobilin çarptığı 
genç kız hayatını kaybetti. 1 
Genç ağır yaralandı.
Kaza, 22 Ekim 00.10 
saatlerde, Zaferler-Hamitköy 
karayolunda meydana geldi. 
İddiaya göre; yol kenarında 
park halindeki 48 K 6443 
plakalı otomobilin yanında 
sohbet etmekte olan 
arkadaşların arasına dalan 
48 AHU 224 plakalı otomobil 
sürücüsü Caner Y. Gizem 
Kaya ile İbrahim Caner 
Ercan’a hızla çarptı. Caner 
Y.nin kullandığı otomobilin 

çarpması sonucunda Kaya 
ve Ercan, yola fırladı. İhbarla 
gelen sağlık ekiplerince 
Muğla Eğitim ve Araştırma 
hastanesine kaldırılan 2 
arkadaştan Gizem Kaya 
(20) müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Köyceğiz 
jandarmasınca sürücü 
gözaltına alındı. İbrahin 
Caner Ercan’ın tedavisi 
sürerken, genç yaşta ölen 
Gizem’in cenazesi aile ve 
yakınları tarafından Muğla 
Adli Tıp Kurumundan 
alınarak Yatağan Sazak 
camiinde kılınan cenaze 
namazından sonra şehir 
mezarlığında toprağa ver-
ildi. Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

Köyceğiz polisinin titiz çalışması 
sonucu hırsızlar yakalandı

Köyceğiz’de ev, işyeri, mar-
ket ve araçlardan hırsızlık 
yaptıkları belirlenen 9 kişi 
gözaltına alındı, iki kişi 
tutuklandı. 
Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Necati Esgin 
Polis Merkezi Amirliği ekip-
leri ilçede yaşanan hırsızlık 
olaylarına karşı çalışma 
başlattı. 
Edinilen bilgiye göre; İlçede 
farklı tarihlerde meydana 
gelen faili belli olma-
yan akaryakıt hırsızlığı, 
zincir marketlerden 
hırsızlık, evden hırsızlık 
ve işyerinden hırsızlık 
olaylarına yönelik ekip 

kuruldu.  
 Köyceğiz İlçe Emni-
yet Müdürlüğüne bağlı 
Köyceğiz Necati Esgin Polis 
Merkezi Amirliği ekiplerinin 
ısrarlı takibi ile KGYS (Kent 
Güvenliği Yönetim Sistemi), 
PTS (Plaka Tanıma Siste-
mi) ve işyerlerinden alınan 
toplam 240 saatlik kamera 
görüntüsü incelendi.  
Yapılan çalışmalar so-
nucu tespit edilen 9 
şüpheli gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden 2’si 
tutuklandı. 7 kişi adli kontrol 
şartı ile serbest bırakıldı.

Köyceğiz’de Cumhuriyet’in 
99. yılı coşkuyla kutlana-
cak.  Köyceğiz Belediyesi 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
muhteşem etkinliklerle kut-
layamaya hazırlanıyor. 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları kapsamında 
Fener Alayı Yürüyüşü 
gerçekleştirilecek, ardından 
ünlü sanatçılar MALİ, ERSAN 
ER ve İNTİZAR vatandaşlara 
unutulmaz bir konser verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde 
de büyük bir coşku ile kutlana-
cak. Cumhuriyetin 99. yılı olması 
nedeniyle Köyceğiz Beledi-
yesi vatandaşlara muhteşem bir 
program hazırladı. Etkinlikler, 
29 Ekim Cumartesi günü saat 
19.00’da Belediye binası Atatürk 
Anıtı önündeki buluşma ile 
başlayacak. Atatürk Anıtı’ndan 
Fener Alayı Yürüyüşü başlayacak 
ve Köyceğiz Atatürk Bulvarı’ndan 

Cumhuriyet Meydanına kurulan 
konser alanına kadar sürecek. 
Bayraklar ve fenerlerle yapılacak 
yürüyüş ile Cumhuriyet coşkusu 
doyasıya yaşanacak.
 MUHTEŞEM KONSER-
LER KÖYCEĞİZ HALKI İLE 
BULUŞACAK 
Fener Alayı Yürüyüşünün 
ardından kutlama programı MALİ 
konseri ile başlayacak. Daha 
sonra ise sahneye ülkemizin 
en büyük sanatçılarından Saat 
20:00’de ERSAN ER, Saat 
22:00’da ise İNTİZAR sahne 
alacak. 
BAŞKAN KAMİL CEYLAN’DAN 
DAVET
Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, hem Fener 
Alayı Yürüyüşü hem kutlama 
programı hem de konserlerle 
oldukça renkli geçeceğini be-
lirterek, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı programlarına tüm 
vatandaşlarımız davetlidir dedi.

Köyceğiz’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet-
timizin 99’uncu yıldönümü tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de coşkuyla kutlanıyor. Bugün Cumhuri-
yet Bayramı törenleri, Bayramın başladığı 28 Ekim 2022 Cuma günü Saat 14.00’de Hükümet Konağı tören 
alanındaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ve saygı duruşu ile başlayacak, 29 Ekim 2022 Cumartesi 
günü  Saat: 10.00’da Mehmet Özkaya stadyumunda başlayacak ve saat 24.00’te son bulacaktır.

Sonsuza dek
Cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir 
coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızda 
tüm imkansızlık ve yoksunluklara rağmen 
büyük bir fedakarlık göstererek emperyal-
ist devletleri yurdumuzdan söküp atan, 

esaretten bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti 
yaratan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize 
ant olsun ki Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet 
yaşatacağız.

Cumhuriyet
‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu  yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’ K. Atatürk

Cumhuriyet’in 99. yılı coşkuyla kutlanacak

KÖYCEĞİZ VE ORTACA’DA VATANDAŞIN 
TAPULU ARAZİLERİ HASSAS 

ZON OLARAK GÖSTERİLDİ..  5’de
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“ARKADAŞLAR YARIN 
CUMHURİYETİ İLAN 
EDİYORUZ”
     Mustafa Ke-
mal Paşa, daha 
Erzurum Kongresi 
sırasında, zafer-
den sonra hükümet 
şeklinin cumhuriyet 
olacağını söylemişti. 
23 Nisan 1920’den beri 
Türkiye’yi idare eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milli 
egemenlik esasına dayanıyordu. Bu adı 
konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi. 20 
Ocak 1921 tarihli anayasada “Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir.”deniliyordu. Bu 
yeni rejimin ilan edilmemiş bir cumhuriyet 
olduğunu gösteriyordu.
     Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük 
engel saltanattı. 1 Kasım 1922’de saltanatın 
kaldırılmasıyla bu engel aşıldı.
     Milli mücadele’nin zaferle 
sonuçlanmasında tarihi bir görev yapan 1, 
dönem TBMM üyeleri, yeni seçim kararı 
alarak dağıldı (1 Nisan 1923). Yeni seçimler-
in yapılmasından sonra TBMM ikinci dönem 
çalışmalarına başladı. Yeni kurulan meclis, 
Lozan Barış Anlaşması’ onayladı. Böylece 

milli bağımsızlık tam olarak gerçekleşmiş 
oldu.
     25 Ekim 1923’de hükümetin istifasıyla 
bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Mustafa 
Kemal Paşaya, cumhuriyeti ilan etmek 
için beklediği fırsatı verdi.28 Ekim 1923 
akşamına kadar hükümetin kurulamaması 
üzerine, Mustafa Kemal Paşa, Çankaya 
Köşkü’nde arkadaşlarına “Yarın cumhuri-
yeti ilan edeceğiz.” Diyerek fikrini açıkladı. 
O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 
Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısını hazırladı. “Türkiye dev-
letinin hükümet şekli cumhuriyettir hük-
münün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM’de 
yapılan konuşmalardan sonra cumhuriyetin 
ilanı kabul edildi.” Yaşasın cumhuriyet” 
sesleri arasında alkışlarla cumhuriyet ilan 

edildi  “ (29 Ekim 
1923)
    “ Cumhuriyet 
Fazilettir”
     Cumhuriyet çağdaş Laik ve demokratik 
bir sistemdir. Çağ dışı uygulamalara inat 
bölgesellik, Etnik kimliklerle ayrışmasız, 
hanedansız, halkın kendi kendisini 
yönetmesidir. Eğitimli ve bilinçliysek laik 
olduğumuz şekilde yönetiliriz. Cehal-
etin hüküm sürdüğü hiçbir yönetimlerin 
başarısından söz edilemez. Onun içindir 
ki, “En büyük savaş cehalete karşı verilen 
savaştır” demiş Büyük önder Gazi Mustafa 
Kemal Paşa. Bu yüzden eğitime, kültüre, 
sanata çok önem vermiştir. 
    “ Tarikatlardan, hurafelerden, 
dogmacılıktan, din simsarlarından fayda 

ummayı bırakın ortaçağ karanlığında 
boğulursunuz. Küçük çıkarlar karşısında 
ülke menfaatlerini hiçe sayanlar, üretimden 
uzaklaşıp beleş yaşamayı marifet sayanlar, 
başkalarının sırtından saltanat sürenler asla 
milli ve vatansever olamazlar.”
     “Benim naçiz vücudum elbet bir gün 
toprak olacak ama Türkiye cumhuriyeti 
ilelebet Payidar kalacaktır.” Sözüne inancım 
tam çünkü o hiçbir zaman yalan söylemedi. 
Sırf bu yüzden geleceğe umutla bakıyorum.
     Türk milletinin yapısına en uygun 
idare şekli olan cumhuriyet rejimine sahip 
çıkmak ve onu yaşatmak, hepimizin başlıca 
vatandaşlık görevimizdir.

KÖYCEĞİZ’de “Kadına El Kalkmaz” Pankartı Açıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütülen; Aile içi ve Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelenin etkin ve etkili sürdürülebilmesine yönelik farkındalık oluşturmak için 
“KadınaElKalkamaz” sloganı çerçevesinde, Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 29 Ekim Cum-
huriyet kupası çeyrek finalinde Devlet hastanesi ve SHM Müdürlüğü arasındaki maç öncesi  Kadına 
şiddet hayır farkındalık pankartı açılmıştır. Kurumlar arası Voleybol turnuvasında açılan pankart seyirciler 
tarafından alkışlarla desteklenmiştir. 

Aydın İzmir Otoyolu’nda ortalama hız koridoru sınırı yenilendi. Otomo-
biller için yeni sınır 130 olarak belirlendi.
Aydın-İzmir Karayolu’nda hız limiti değiştirildi. Aşırı hız nedeni-
yle gerçekleşen kazaları en aza indirmek amacıyla, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve PTT Anonim Şirketi işbirliği ile Aydın 
İzmir Otoyolundaki Elektronik Hız Denetleme Sistemleri revize edildi.
1 Temmuz 2017’de hayata 
geçirilen sistemle birlikte; otoyola 
Aydın ya da İzmir’deki herhangi 
bir gişeden giriş yaparak, İzmir 
ya da Aydın’daki herhangi bir 
gişeden çıkış yapan bir aracın, iki 
gişe arasındaki seyahati sırasında 
geçen süre üzerinden ortalama 
hızını ve buna bağlı olarak ihlal 
yapıp yapmadığı belirleniyordu.
SINIR 130’A ÇIKARILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan son düzenlemeyle 1 
Temmuz 2022 tarihinden itibaren 
Aydın İzmir Otoyolu’nda sadece 

otomobiller için mevcut hız sınırı 
120 kilometre saatten 130 kilo-
metre saate çıkarıldı. Bu sınır, ka-
myon ve çekiciler için 90 kilometre 
saat, kamyonetler için 95 kilome-
tre saat, 50 cc üzeri motosikletler 
için 100 kilometre saat, minibüs ve 
otobüsler için 100 kilometre saat 
olarak belirlendi.
Otoyolu kullanan sürücülerden 
daha güvenli bir trafik ortamında 
seyretmeleri ve haklarında trafik 
idari para cezası yazılmaması için 
belirtilen hız sınırlarına uymaları 
istenildi.

SÜRÜCÜLER DİKKAT!
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Hafta sonu gü-
zel bir akşam 
yaşadık. Naip 
Hüseyin Lisesi 
öğretmen ve 
öğrencileri 
Delta’da 
düzenlenen 
yemekte bir 
araya geldi. 
Yıllar sonra 
yine aynı 
sofrada toplandık. Okul bitince her 
birimiz kendi yoluna gitti, ama daha 
önce olduğu gibi okul hayatından 
harika anılarla birbirimize bağlıyız. 
Okul yıllarımıza geri dönmemizi 
ve bizim için değerli olan her 
şeyi hatırlamamızı sağlayan bir 
buluşma gerçekleşti. Ne kadar 
harika ve kibar öğretmenlerimizin 

Naip Hüseyin Lisesliler Anılarını Tazelediler

KAYIP İLANI : Adıma kayıtlı kul-
lanmakta olduğum A-1  - 27451 
- 27500 Seri Nolu 1 cilt Fatura 
kaybolmuştur hükümsüzdür.

İBRAHİM KAPLAN
Köyceğiz VD: 23645444282

Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılında Büyük 
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz 
şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anarken, 
kuruluşu 100 yıla uzanan Cumhuriyetin 
fertleri olmaktan duyduğumuz gururla, milletimi-
zin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız.

H. Koray ÖZCAN
Meclis Başkanı

Bülent KARAKUŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

olduğunu anımsadık. Rahmetli İsmet Karaman gibi, Şükrü Özak gibi, Erol Öngüç 
gibi, Selçuk Siber gibi adını sayamadığım birçok öğretmen gözlerimizin önünden 
geçtiler. Öğretmenleri hatırlamak, komik anlar, kim kimden kopya çekti gibi anılar 
anlatıldı. Okul hayatına geri dönmek güzeldi. Okul geçmişimizi hatırlayarak ruhta 
gençleştik. Bu buluşmayı haberleştirdim. Yayımlanan haberim: “Naip Hüseyin Lis-
esi öğrencileri 40 yıl sonra bir araya geldi. Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi mezunları 
Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde yaşayan öğrencileri yıllar sonra Göl kenarında 
Deltada bulunan Restaurant’ta buluştu. Burada Naip Hüseyin Lisesi mezunları 
birbiriyle görüşüp, sohbet etme, okul anılarını paylaşma imkânı buldular.  Köyceğiz 
Naip Hüseyin Lisesi mezunları Emel Türkel, Ahmet Yüksel, Bülent Sönmez, Meh-
met Özbek öncülüğünde bir araya gelerek hasret giderdi. Programda katılımcılar 
Mehmet Kabaklı’nın çaldığı müziklerle oynayarak gönüllerince eğlendiler.  Yemek 
programında toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Arkadaşlarının bir kısmına sosyal medya 
bir kısmına ise telefondan ulaştığını anlatan Emel Türkel, Köyceğiz Naip Hüseyin 
Lisesi Mezunları ile 40 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyl-
edi. Bu birlikteliği geleneksel hale getirip her yıl 
gerçekleştirmek istediklerini anlatan Emel Türkel, 
“Buluşmaya bazı arkadaşlarımız, çeşitli mazeretleri 
nedeniyle katılamadı. Umarım önümüzdeki yıllarda 
bu sayımız daha da artarak devam edecek. Katılan 
arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür 
ediyoruz.” dedi. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde 
emeği geçenlere teşekkür eden katılımcılar; “Yıllar 
sonra anılarımızı tazeledik, yeni anılar edinerek 
çok güzel vakit geçirdik” dediler. 40 yıl sonra bir 
araya gelen lise mezunlarının vedalaşma anları ise 
duygulu anların yaşanmasına neden oldu.”
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.
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Yıllardır 
kullandıkları tapulu 

arazilerinin eller-
inden alınacağını 

duyan vatandaşlar 
ilgili kuruma itiraz-
da bulunarak tepki 

gösterdi.

KÖYCEĞİZ VE ORTACA’DA VATANDAŞIN TAPULU 
ARAZİLERİ HASSAS ZON OLARAK GÖSTERİLDİ..

“Doğal Karakteri Korunacak Alan” 
olarak gösterilen arazilerde doğal 
karakteri yansıtan makilik, fundalık 
ve çalılık arazi dahi bulunmadığı 
ileri sürüldü.
İlk, Özel Çevre Koruma Bölgesi 
(ÖÇK) olma özelliğindeki 
Muğla’nın, “Köyceğiz-Dalyan Özel 
Çevre Koruma Bölgesi”nde yer 
alan mahallelerden önceki Has-
sas Zon alanlarına ilave olarak 
yaklaşık 5 bin 500 dönüm tapulu 
alan “Hassas Zon” alanı olarak 
ayrıldı. Planda bazı mahallelerdeki 
yerleşik alanda kalan parseller de 
yer aldı.
Yapılan çalışmadan etkilenecek 
olan 4 bin tapulu arazi sahibinin 
itirazda bulunduğu, gelen itirazlar 
üzerine 26-30 Ekim 2022 tarihleri 
arasında Ortaca’nın Dalyan ma-
hallesinde bilgilendirme toplantısı 
düzenleneceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Özel Çevre 
Koruma Kurumu Başkanlığı 
tarafından 1/25000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı kararlarının revize 
edilmesi ve bölgenin genişleyen 
sınırlarını kapsayacak şekilde 
ilave plan kararlarının üretilm-
esi amacıyla Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü) 2018 yatırım programı 
kapsamına alınan “Köyceğiz-
Dalyan Özel Çevre Koruma 
Bölgesi, 1/25000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Revizyonu ve İlavesi 
ile Plan Araştırma ve Açıklama 
Raporu” hazırlanarak, 1/25000 
ölçekli Nazım İmar Planı, 28 Haz-
iran 2022 tarihinde Muğla Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü’nün internet sayfasında 
askıya çıktı.
-“İTİRAZLAR YAPILDI, TARIM-
SAL FAALİYETLERİN YAPIL-
MASI İMKANSIZ”
Nazım İmar Planı’na ilişkin itirazlar 
ise, söz konusu alanların orman 
alanı ve sazlık alan olmayan 
bu alanların köylülerce yıllardır 
kullanılan tapulu ve verimli tarım 
arazileri olduğu belirtilerek, 
‘Hassas Alan’ tanımlamasıyla 
‘Doğal Karakteri Korunacak Alan’ 
kullanımlarında gösterildi de-
nilerek, 28 Temmuz 2022 tarihinde 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdürlüğü’ne yapıldı.
İtirazda, Özel mülkiyet ve tarımsal 
faaliyetin gerçekleştiği alanların 
kullanımı tarım arazisi olarak 
kalması gerektiği, aksi takdirde 
plan hükümleri kapsamında 
değerlendirildiğinde tarımsal 
faaliyetin yapılmasının imkansız 
olacağı ifade edildi.
 “Doğal Karakteri Korunacak 
Alan” olarak gösterilen arazilerde 

doğal karakteri yansıtan maki-
lik, fundalık ve çalılık arazi dahi 
bulunmamasına dikkat çekilerek, 
“koruma özelliğini taşımayan tarım 
arazilerinin tarım alanı olarak 
bırakılması, tarımın desteklenmesi 
açısından da çok önemlidir. Has-
sas Zon olarak ayrılan yaklaşık 
5 bin 500 dönüm tapulu alanda 
insan faaliyetlerine izin verilmey-
ecek, bahçelerde bakımı ve hasat 
mümkün olmayacaktır. Yıllardır 
kullanılan bahçe ve zeytinliklerde 
belirlenen Hassas Zon alanı ile 
6831 sayılı Orman Kanunu’ndaki 
2/B hak sahipleri de bu yerlerde 
tarımsal faaliyetlerine devam ede-
meyecek” denildi.
-“HAK KAYIPLARI BİNLERCE 
KİŞİYE MAĞDURİYET YARATA-
CAK”
Yapılan itirazda, bölgedeki 
tarımsal faaliyetlerin ülke ekono-
misine önemli katkıları olduğu 
vurgulandı.
İtirazda şu ifadeler kullanıldı.
“Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre 
Koruma Bölgesi”nde yer alan 
sadece Köyceğiz’de binlerce ton 
narenciye ve nar üretilmekte. 
Bölgede üretilen yaş meyve ve 
sebze, oluşan sektör ülke ekono-
misine önemli gelir kaynağını 
oluşturmaktadır. Bu bölgede 
üretilen ürünlerin hem iç pazarda 
tüketilmesi hem de dışarıya 
ihraç edilebilmesi için tarımsal 
üretimde kalite kaybını en aza 
indirecek, ürünlerin paketlen-
mesinde standartlar sağlanacağı 
tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu sağlandığı takdirde tüketim de 
artacaktır. Bu amaçla bölgede bu 
tür kullanım alanlarının olmaması 
ve büyük kapalı alan kullanımı 
gereksinimi olduğundan askıda 
bulunan plandan önce “Tarımsal 
Mahsul İşleme Tesisi, Depolama 
Alanı ve Soğuk Hava Deposu” 
amaçlı imar planı çalışmaları 
başlatılmış ve planlamaya 
esas kurum görüşlerinin büyük 
çoğunluğu olumlu sonuçlanmıştı. 
Söz konusu karardan dönülmem-
esi hak kayıplarına neden olacak 
ve mağduriyet oluşacaktır.”
-“HASSAS ZON BÖLGESİ 

STATÜDEN ÇIKARILMIŞ, 
TAPULU ARAZİ HASSAS ZON 
OLMUŞ”
-Toparlar Mahallesi Muhtarı 
Hüsamettin Çelik, “Köyceğiz 
olarak en fazla mağduriyeti 
Toparlar mahallesindeki 
vatandaşlar yaşayacak. Zaten 
bazı yerlerde Hassas Zon olan 
bölge bu statüden çıkarılmış, 
tapulu araziler Hassas Zon olarak 
gösterilmiş. Alana hiç kimse 
gelerek bir çalışmada bulunmadı. 
Bu çalışmanın yerinde bir çalışma 
değil, kağıt üzerinde yapıldığını 

gösteriyor. Plandan dönülmesini 
istiyoruz” dedi.
-“MASA BAŞI ÇALIŞMASI, 
GEREKİRSE HAKKIMIZI 
MAHKEMEDE ARARIZ”
Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı 
Sezgin Koçyiğit, “Bu çalışmaya 
bir anlam veremedik. Mahallenin 
içerisinde 2b’den parselizasyon 
çalışması yapılan 527 dönüm 
yer, mahalledeki evler hassas 
zon, makilik ve orman olarak 
gösterilmiş. Sadece Zeytinalanı 
mahallesinde 1000 civarında 
hak sahibi itiraz dilekçesi verdi. 

Muğla Fethiye karayolunun 
Köyceğiz-Ortaca arasında kalan 
yol kenarındaki bazı yerlerde ise 
bağ bahçe alanları görünüyor. 
Bağ bahçe görünen alanlarda 
işletmeler ve yerleşim yerleri var. 
Masa başı çalışması yapıldığını 
görmekteyiz. Gerekli itirazlarımızı 
yaptık. Umarım bu yanlış karardan 
dönülür, karardan dönülmez ise 
hakkımızı mahkeme kapılarında 
aramaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.
Ömer Kundakçı - Adnan Tüfekçi
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BAŞKAN; AKÇAY ÖNDERLİĞİNDE 
BEYAĞAÇ GÜZELLEMESİ

Değerli okurlar,  Âşıklar gecesi için gittiğimiz Beyağaç’ ta HANAY 
EVLERİ’ nde sabah kahvaltısına oturduğumuzda Başkan, Beyağaç’ın 
sorunlarını dile getirirken ben de Hanay EVLERİ’ nin ne kadar isabetli bir 
yapılaşma olduğundan, ne kadar otantik ve kaliteli bir yer olduğundan, 
hatta içerinin döşenmesinin, havluların bile ne kadar kaliteli, kalın ve 
battaniye gibi olduğundan söz ettim. Ozan Nihat da “Ben yurt içinde ve 
yurt dışında birçok otelde kaldım böylesine kaliteli havlu görmedim!” 
dedi. Yağız OZAN ise “ Ben onları yolluk sandım!” demez mi? Başkan 
ise “ Ben bu güne kadar burada hiç gecelemedim!” dedi. Neyse söz 
uzadı ve Başkan, “ben sizi öğle sonu alıp bir çevre gezisine çıkarayım” 
dedi. Öğle sonu 13.00 sularında Başkan kendi aracını ve ZABITA aracını 
getirdi. Ozanlar Zabıta aracına bindi, biz de Hanım ve Âşık Nuri ile 
Başkanın aracına binerek yola çıktık. İlk durağımız “YUMAKLI YAY-

LASI “ idi. Burası, az sayıda çoban tarafından yaylak olarak kullanılan, 
ilçe merkezine 10 km. mesafede, 1000 rakımlı ve yaklaşık 16 hektarlık 
bir düzlüğe sahip yayladır. Son zamanlarda buraya su da getirilerek 
daha yaşanılır bir hale getirilmiş. Kısa süre öncesine kadar büyük baş 
hayvanların yaylak yeri olarak kullanılan Yumaklı Yaylası, her türlü 
spor tesisi ve spor kompleksi yapımı için uygun bir alandır. Beyağaç/
Köyceğiz yolu üzerinde bulunmaktadır. Başkan Mustafa AKÇAY, bir 
dosya çıkartarak içinden planlar, krokiler, haritalar çıkartıp burası ile 
ilgili hazırlıklarını ve projelerini gösterdi. Burada büyük bir Yayla Köyü 
planladığını, spor tesislerinin, yürüyüş ve bisiklet yollarının, üniversite 
için bilimsel amaçlı bir merkezin yapılması için yer ayrılacağını gösterdi/
anlattı. Yayla Evlerinin büyük bir yer alacağını, isteyen burada kalıp 
yazlık olarak kullanabileceğini, çevre gezilerine çıkabileceğini gösterdi, 
söyledi ve oradan ayrıldık.
 KARAGÖL: 15 hektarlık alanda “ÇİÇEKBABA” ve “ARMITÇIK” 
zirveleri arasında “GÖKÇAY” vadisinin kuzeyindeki bölgesindedir. 
İlçeye 16 km. mesafede, rakımı 1334 m. Olup çok güzel ve gizemli 
bir görünümü vardır. Geniş düzlüğün ortasında bir kaynağa sahip 

olup yağmur sularından beslenir. Temmuz ayında suyu tamamen kay-
bolur. Ekim ayından itibaren suları tekrar artmaya başlar. Etrafında yaşlı karaçam ağaçları bulunur. Ayrıca 
burası “ANGIT” kuşlarının barınakları ve yörede beslenen hayvanların dinlenme mekânıdır. Bu KARAGÖL, 
şimdilik ‘KURUGÖL‘ görebildiğimiz kadarıyla engin bir genişliğe sahip, sanki sonsuz gibi görülüyor, tepsi gibi 
dümdüz görüntüsü ve çevresindeki Karaçam ormanlarıyla gözlere/gönüllere huzur veriyor. Yeterince görüp 
fotoğrafladıktan sonra buradan da ayrılıyor ve asfalta çıkıyor, TOPUKLU’ ya doğru ilerliyoruz. 
TOPUKLU YAYLASI: Burası 15 hektar civarında bir alana sahip, kısmen dalgalı bir düzlüğü bulunmaktadır. 
Çevresindeki heybetli Karaçam ağaçları, havası, soğuk ve kaliteli içme suyu kaynakları ile ünlüdür. Günübirlik 
piknik ve çadırlı kamp için çok uygundur. İlçe merkezine 21 km. uzaklıkta ve ortalama 1700 m. rakımdadır... 
Yaylanın batısındaki tepelerden Gökova Körfezini ve yaz aylarında gün batımını izlemek oldukça keyiflidir. 
Dinlenmek için özellikli yer arayanları, sıcaktan bunalanları, doğanın ve yaylanın değerini bilenleri TOPUKLU 
YAYLASI’ na bekliyoruz. Bungalov evleri, yeni yapılan modern tuvaletleri, çadır yerleri, su göletleri, nere-
deyse her adım başı tatlı su çeşmeleri dikkatleri çekiyor. Helikopter sahası da yapılmış, arkalarda Yangın 
Kulesinin olduğunu öğreniyoruz. Tuvaletlere, Mescide, Bungalovlara ve Lokanta binasına elektrik tesisatı 
döşenmiş. Henüz elektrik gelmemiş ama sosyal etkinliklerde buraya bir jeneratör kurularak geçici de olsa 
elektrik sağlanıyor. Bizim ozanlar, çocuklar gibi sağa/sola koşturuyor, fotoğraflar çekiliyor, salıncaklara biniyor 
ve gönüllerince eğleniyorlar. Ancak her güzel şey gibi bu mutluluk da kısa sürüyor ve yeniden araçlara 
doluşuyoruz. An-
cak bizim Başkan 
aşağıya; as-
falta inmek yerine 
yukarıya Yangın 
Kulesi yoluna 
giriyor. Meğer 
bizim bilmediğimiz 
yeni bir yol 
yapmış. Buradan 
yamaçları aşan 
aykırı bir yolla 
ÇERÇİ GEDİĞİ’ 
ne çıkıverdik. 
Bu ara bize 
çokbilmişlerin 
yıllardır “SERÇE 
GEDİĞİ” diye 
bellettikleri yerin 
“ÇERÇİ GEDİĞİ” 
olduğunu 
öğreniyoruz. Biz, 
“Serçe Gediği!” 
diye telaffuz 
edince Başkan AKÇAY, “Ne serçesi Hocam, burası “ÇERÇİ GEDİĞİ” dir. “Serçenin bu dağ başında işi ne?” 
Dedi. Demek ki, zamanında Çerçiler, bu sırta geldiklerinde yüklerini indirir, sergilerini açar, çevreden gelen 
Yörüklere, çobanlara, yoldan geçenlere incik/cincik, iğne/iplik, ayna/tarak, çapıt/çelen satarlarmış. Bundan 
dolayı da adı “ÇERÇİ GEDİĞİ” olmuş. Asfalta çıkıp da biraz daha yükselince işte bu gediğe varıyoruz ve daha 
Köyceğiz sınırına girmeden yeni yapılan TAK’ ın solundaki yola girerek “ANIT KARAÇAM ORMANLARI” ve “ 
“KARTAL GÖLÜ” istikametine yöneliyoruz. Bu yol da aynen KARAGÖL ve biraz önce geldiğimiz TOPUKLU-
ÇERÇİ GEDİĞİ yolu gibi yeni yapılmış ve çakıl dökülerek merdane ile sıkıştırılmış. Bu yolu da bilmiyorduk ve 
Kartal Gölüne gitmek için dereye kadar inip oradan yukarıya 8 km. tırmanacaktık. Bu zahmetten kurtulduk. 
ANIT KARAÇAM ORMANLARI’ na girince ağaçların ve ormanların derinliğinden/yoğunluğundan gözümüzü 
alamıyoruz. Bu arada da sis bastırdı ve önümüzü göremez hale geldik. Biraz sonra da 1200-1300 yıllık ANIT 
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KARAÇAM’ ların önünde durarak topluca fotoğraflar çekildik.  ANIT 
ORMANLAR: Burada dün ile bu gün el ele vererek insanlığa ders 
verir gibidir. Ak saçlı-sakallı-elleri-kolları-belleri-bacakları-bükülü bilge 
ihtiyarlar diyarı gibidir burası. Kim bilir neler, neler görüp geçirmişler 
de bizlere anlatmak istemektedirler. 1700 ve 2000 rakımları arasında, 
ÇİÇEKBABA zirvesinin kuzey yamaçlarında doğu-batı yönünde yayılış 
gösteren, ortalama yaşları 750 (birey olarak yaş tespiti yapılanlar için) 
1000, 1200 ve hatta 1300 ve üzeri yaşlı Karaçam ağaçlarının “ORMAN” 
oluşturduğu bir bölgedir burası. Anlatmak kolay değildir. Gelip görmek, 
bakıp dinlenmek, yaşayıp hissetmek gerek. Her şeye hükmetmek 
isteyen insanoğlu, onların karşısında ancak saygıyla eğilebilir. O da 
anlayabilirse… Bu bölgenin 79 hektarlık kısmı “KARTAL GÖLÜ TABİATI 
KORUMA ALANI” olarak korumaya alınmıştır. 1995 yılında ise bu alanı 
da içine alan “ÇİÇEKBABA” zirvesi ve çevresinin 1309 hektarlık kısmı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından “1. DERECE DOĞAL ve ARKEOLOJİK 
SİT ALANI” ilan edilmiştir. Anıt Ormanların Beyağaç’a uzaklığı 27 km, 
Köyceğiz’e uzaklığı ise 37 km. dir. Ne yazık ki bu esrarlı ormanlardan 
ayrılarak KARTAL GÖLÜ’ ne doğru ilerliyoruz. Artık sis iyice bastırmıştır. 
Göz gözü görmez haldedir. Araçlarımızla yamaçtan gölün çimenlerine 
indiğimiz halde sis öyle yoğunlaşmış ki, 30 metre ilerimizdeki gölün su-
yunu hala göremiyoruz. Araçlarımızdan inerek yine çocuklar gibi çimen-
lerde koşturuyor ve fotoğraf avcılığı yapıyoruz. Bir yanda şakır şakır buz 
gibi sular, bir yanda çiğ damlalarıyla yaşarmış/yeşermiş çimenler, birkaç 
adım ileride gölün suları… “Bir âlem bu toprakların üstü!” 
KARTAL GÖLÜ: ÇİÇEKBABA zirvesinden kuzeydoğu yönüne giden 
yaklaşık 1,5 km. uzunluğunda, 100 ile 300 metre genişliğe kadar ulaşan 
vadinin orta bölümlerinde yer alan tahmini buzul çağında oluşmuş bir 
krater gölüdür. Alan yaklaşık bir hektardır. Rakım 1903’ dür. Çevresi dik 

ve kızıl kayalıklarla çevrilidir. Az sayıdaki anıt karaçam ağacı da sanki 
gölün bekçileri gibidirler. Bölgenin adıyla ilgili çok şey anlatılır. Ancak 
en mantıklı olanı, yüksek bir bölge olması ve daha yenilere kadar yolun 
olmaması nedeniyle çevredeki ağaçlarda ve kayalıklarda kartalların 
yaşaması, burada yuva yapıp yavrulamaları nedeniyle “KARTAL GÖLÜ” 
adını aldığıdır. Bölge, “ANIT ORMANLAR/KARTAL GÖLÜ” olarak isim 
yapmıştır. Haziran ayı ortalarından sonra günübirlik piknik alanı ve 
çadırlı ziyaret maksadıyla kullanılabilir. Konumu gereği oldukça ilginç 
bir görünüm sunar. Baharda karlar tümden erimeden önce yamaçlarda-
ki parça parça bembeyaz karların, çevredeki yemyeşil karaçam 
ağaçlarının, pırıl pırıl göl sularının ve masmavi gökyüzünün fotoğrafçılar 
için vazgeçilemez, efsanevi bir görüntüsü vardır. Her yıl Ağustosun son 
perşembesi EREN’ de olduğu gibi burada da “EREN GÜNÜ” yapılır. 
Çadırlar, kurulur, sabahlara kadar Meydan Ateşleri yakılır… Buradan 
EREN’ e yürünerek 35-45 dakikada varılabilir. Biz daha önce burada 
‘EREN GÜNÜ’ nde birkaç kez geceledik… Bir de burada altın bir kartal 
heykelinin bulunduğu efsanesinden dolayı zaman zaman defineciler 
tarafından sık sık göl tabanının kazıldığını görürüz. Hatta bir ara gölün 
suyunu boşaltmak için batı kısımdaki alçak kısmın kazılarak göl suyunun 
boşaltılmaya çalışıldığı görüldü. Burası doldurularak göl suları tekrar 
eski seviyesine yükseltildi. Salık veririz, mutlaka gelip görülmeli, müm-
künse gecelenmeli…
KAYNAK: “Doğadan Nadide Bir Armağan/BEYAĞAÇ”  Broşürü

BEYAĞAÇ 
GÜZELLEMESİ

ECDADA  
SAYGISIZLIK 
 
ÇÖPLÜĞE  
ATILMIŞ  200 
YILLIK MEZAR 
TAŞI BULUNDU 
Namnam Çayı kenarındaki çöplüğe molo-
zlarla birlikte dökülmüş tarihi bir mezar 
taşı bulundu. Hamitköy Mahallesi sınırları 
içindeki çöplükte Döğüşbelen Mahallesin-
den Necmi Güdür tarafından görülen ve 
koruma altına alınan taşın ll.Mahmut döne-
minde (1250) 1834 tarihinde vefat eden 
Hacı Selim oğlu Hacı Hasan’a ait  mezar 
taşı olduğu anlaşıldı. Hangi mezarlıktan ve 
nereden getirilip atıldığı bilinemeyen taşla 
ilgili gereği yapılmak üzere Jandarmaya 
bilgi verildi.  **Adnan Tüfekçi
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılıdönümünü kutlar, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 

rahmet, minnet ve şükranla yad eder, tüm halkımızın 
Cumhuriyet Bayramını tebrik ederim.

Kamil CEYLAN
Köyceğiz Belediye Başkanı

CUMHUR
İYET

Yaşasın

EKİM
CUMHURİYET BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN


