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    Köyceğiz’in yeni 
bir markası olan ve il-
çemizi tüm sosyal medya 
mecralarında tanıtan www.
koycegizdensofranıza.com 
anneler gününde Köyceğizli 
anneler ile buluşarak, 
etkinliğe gelen annelere 
ve anne adaylarına sürpriz 
hediyeler sunarak bu özel 
günü kutlayacak.
    Köyceğiz’den sofranıza 
kurucusu Kadir Başdağ, 
gazetemizi ziyaret ederek bu 
çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Başdağ; “Köyceğizden 
sofranıza markası ile 
Köyceğizli emekçi kadınların 
ürettiği 40’ın üzerinde ürün 
ile üreten kadınlarımıza 

destek olup, aynı zamanda 
elde edilen gelir ilede son 
bir yıl içersinde Türkiye 
çapında 15’e yakın iyilik 
projesini bitirmiştir. İlçemizi 
ülke çapında tanıtmış ve 
tanıtmaya devam etmekte-
dir. Bu maksatla Köyceğiz’li 
hemşehrilerimizle tanışmak 
ve kaynaşmak amacıyla 7-8 
Mayıs Saat: 20.00’de Halk 
Eğitim Merkezi Salonunda 
sanatçı Umut OĞUZ’un 
sunacağı STAND-UP 
gösterisi ile Anneler gülsüz, 
dünya gülsün projesi hayata 
geçirilecektir. Tüm anneler-
imizi bu gösteriye bekliyoruz” 
dedi.

KÖYCEĞİZ’DE 
İYİLİK PROJESİ

JANDARMA ŞEHİT 
AİLELERİNİ UNUTMADI
 Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten ve 
personelleri ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.  3’DE

PROTOKOL BAYRAMLAŞTI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği Programı öğrencileri 
ve Köyceğiz Meslek Yüksekokulu 
ile Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz 
Kampüsü öğrencileri, Turizm Haftası 
kapsamında “Botanik Gezisi ve 
Matematik İlişkisi” etkinliğinde bir araya 
geldi.
Matematik Öğretmenliği öğrencileri, 

“Matematik Öğretiminde İlişkilendirme” 
dersi kapsamında Doç. Dr. Seval 
Deniz Kılıç rehberliğinde hazırladıkları 
çalışmalarını, Köyceğiz Meslek Yük-
sekokulu öğrencilerine ve katılımcı 
öğretim elemanlarına sundu.
Doç. Dr. Hatice Ulusoy rehberliğinde, 
bölgede yer alan palmiye bahçesi ve 
sığla ormanlarında gerçekleşen etkin-
likte, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu 

öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi 
Sevgin Özderin ve Öğr. Gör. Dr. Kenan 
Akbaş endemik bitkilerin özellikleri 
hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Matematik ve doğayı birbirine entegre 
eden bu etkinlik ile farklı bölümlerden 
öğrencilerde ve öğretim elemanlarında 
konuya ilişkin farkındalık yaratılması 
ve disiplinler arası çalışmalar için yeni 
fikirlere zemin hazırlanması hedeflendi.

Köyceğiz’de Botanik Gezisi ve Matematik İlişkisi

Köyceğiz Ak Parti’liler Bayramlaştı
Bayramın birinci günü AK Parti Köyceğiz İlçe binasında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan ve Başkan Kamil Cey-
lan, Bayramın ikinci gününde parti 
binasında partililerle bayramlaştı. 
Partililere yeni çalışmalar hakkında 
geniş bilgiler verdi ; İlçemize ge-

len Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum’un Yeni Mahalleye’de 
bir bisiklet yolu yapılması sözünü 
verdiğini kaydederek, TOKİ’nin il-
çemize yapmayı planladığı 550 konut 
için yakında ihaleye çıkılacağını, 

eski müracaatların geçerli olduğunu, 
Köyceğiz merkezde yeni imar 
alanlarının açılması çalışmalarının 
son aşamaya geldiğini yakında 
askıya çıkarılacağını bildirdi. Devamı 
3’de

CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin ve 
Suat Özcan bayramın son günü ilçemize geler-
ek partililerle bayramlaştı: Açış konuşmasında 
tüm partililerin bayramını kutlayan Erol 
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Köyceğiz 
ilçesi Gelişim mahallesi ve Gülpınar mahal-
lelerini ayıran Güreli Caddesi eski Fethiye 
yolu eski mezarlık yanında bulunan ve imar 
planında park alanı olarak tanımlı olan yaklaşık 
4:30 dönümlük alan müteahhit tarafından 
çevrilmek suretiyle içerisine konteynır inşaat 
malzemeleri koyularak halkın kullanımına 
kapatılmış ve imar planında park alanı olarak 
tanımlanmış olmasına rağmen farklı bir amaçla 
kullandırılmaktadır. Bu durum özellikle Gelişim 
mahallesi ve Gülpınar mahallesinde yaşayan 
vatandaşlar da rahatsızlık yarattı.  Devamı 6’da

CHP’LİLER BAYRAMLAŞTI
Gelişim Mahallesindeki 
parka yerine çökmek 
isteyenlerden
şikayetimiz var dedi.

2De
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KÖYCEGIZ PROTOKOLÜ BAYRAMLAŞTI

Köyceğiz’de vatandaşların ilçe 
protokolüyle bayramlaşabilmesi 
için tören düzenlendi. Köyceğiz 

Öğretmen Evi’nde düzenlenen programa 
çok sayıda vatandaşın yanı sıra Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Garnizon 
Komutanı, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü 
Cihan Dalkılıç, İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Ten, idari ve mülki amirler, 
sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin 

temsilcileri katıldı. Törende,  Kaymakam 
Mustafa Maslak ve beraberindeki protokol 
üyeleri, vatandaşlar ile kamu görevliler-
inin bayramını kutladı. Maslak, Ramazan 
Bayramı’nın Türkiye’ye sağlık, başarı ve 
mutluluk getirmesini dilediğini belirterek;  
“Bu güzel bayram gününde sizlerle bir araya 
geldiğim için çok mutluyum. 

Bayramlar insanları birleştiren, 
kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları 
ortadan kaldıran çok özel zamanlardır. 

Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit aileler-
imizin, kahraman gazilerimizin, ilçemizde 
görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve 
Köyceğizlilerin Ramazan Bayramı’nı tebrik 
ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra Kaymakam Maslak ve beraber-
indeki protokol üyeleri 
Saat 10.30-11.00 İlçe Jandarma 
Komutanlığına, saat 11.00-11.30 İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine, 
saat 11.30-12.00 de Köyceğiz Devlet 

Hastanesine ve 12.00-12.30 da Döğüşbelen 
Polis Noktasına ziyaretler gerçekleştirip tüm 
personellerin bayramlarını kutladılar. Kay-
makam Maslak, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Bayramınız 
Kemerli Olsun” sloganı kapsamında bilg-
ilendirmeler yaparak, vatandaşlarımızın 
Bayramlarını kutlayıp, hayırlı yolculuklar 
dilediler.   **Adnan Tüfekçi

Köyceğiz ilçe protokolü, Ramazan Bayramı’nın 1’inci 
gününde Öğretmenevinde düzenlenen bir törenle 
vatandaşlarla bayramlaştı.
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Köyceğiz Ak Parti’liler Bayramlaştı

Bayramın birinci 
günü AK Parti 
Köyceğiz İlçe 
binasında 

bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bayramlaşmaya AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 
Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, Belediye Meclisi 
Üyeleri, Ak Parti Kadın Kolları 
Başkanı Gülçin Köseoğlu, 
Gençlik Kolları Başkanı Meh-
met Çetinkaya, Kadın Kolları 
ve Gençlik Kolları yönetimi, 
Mahalle temsilcileri, Ana ka-
deme yönetim kurulu üyeleri 
ve çok sayıda partililer katıldı. 
Partililerle tek tek bayramlaşan 
Gökcan, Pandemi nedeniyle 
kucaklaşamadığımız bayramlara 
kavuşmanın mutluluğu içindeyim, 

bir ay boyunca her kadememizdeki 
arkadaşlarımızla birlikte sizlerle 
iftar ve sahur sofralarını paylaştık, 
ne mutlu ki sizlerle ramazanı dolu 
dolu geçirmenin sevinci içindeyim. 
Biz her daim sahalarda gece 
gündüz sizlerin yanındayız. Sağ 
olsun Belediye Başkanımız sizlerin 
her derdine koşuyor, sizler için 
çalışıyor, dertlere derman oluyor 
dedi.

Köyceğiz ilçe binasındaki 
konuşmasında Köyceğiz’i çok 
seviyorum, benim en çok geldiğim 
ilçemiz Köyceğiz’dir, sizlerin bu 
güler yüzünüzü görmek bizlere 
ayrı bir mutluluk veriyor. Bakınız 
muhalafet partilerine diyen 
Gökcan; “Bir muhalefeti görüy-
orsunuz onlar altısı bir araya 

geliyor. Masanın altındaki yed-
incisi ise çeşitli şekilde hayaller 
kuruyor. Tabi onlar sadece hayal 
kuruyorlar. İşte görüyorsunuz, 
seçime bir yıl kalmasına rağmen 
hala daha Cumhurbaşkanı 
adayları belli değil ama büyük 
bir ihtimal Kılıçdaroğlu’na kala-
cak gibi gözüküyor. Onların 
hayali bizim yaptığımız işleri bile 
düşünemezler. O yüzden biz 
milletimizin ferasetine inanıyoruz 
ve güveniyoruz. Bugün bir 
Cumhurbaşkanı olmak, iktidar 
olmak, ülkeyi yönetmek, ülkeyi 
yönetmeye talip olmak çok farklı 
bir iş. İşte yangın döneminde 
gördük, sizler de gördünüz hep 
beraber. Yangına bir kibrit daha 
onlar çaktılar. Biz bir taraftan 
yangını söndürmeye uğraşırken 

bir taraftan muhalefet ile uğraştık” 
şeklinde konuştu.

AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan; “ AK Parti Köyceğiz 
ilçe teşkilatı olarak, Ramazan 
ayı boyunca Hemşehrilerimizi 
evlerinde, işyerlerinde ziyaret ettik; 
Mübarek Ramazan Bayramı’nın 
ülkemize, milletimize ve tüm İslam 
âlemine sağlık, huzur ve esen-
likler getirmesini diliyor, hepinizin 
bayramlarını kutluyorum.” dedi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan; Milletvekili Gökcan’dan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yıkım kararlarını, Köyceğiz çevres-
inde yeni zon alanlarının tekrar 
gözden geçirilmesi gerektiğini 
belirtti. 2 B ve Hazine arazilerinin 
satışının vatandaşın alım gücüne 

göre ayarlanması gerektiğini 
anlattı. Başkan Kamil Ceylan; 
İlçemize gelen Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum’un 
Yeni Mahalleye’de bir bisiklet 
yolu yapılması sözünü verdiğini 
kaydederek, TOKİ’nin ilçemize 
yapmayı planladığı 550 konut için 
yakında ihaleye çıkılacağını, eski 
müracaatların geçerli olduğunu, 
Köyceğiz merkezde yeni imar 
alanlarının açılması çalışmalarının 
son aşamaya geldiğini yakında 
askıya çıkarılacağını bildirdi. 
Ayrıca Ceylan, eski hükümet 
konağının yerine yapılacak olan 
yeni binanın da teknik sorunlarının 
aşılmaya çalışıldığını sözlerine 
ekledi.      *Adnan Tüfekçi

JANDARMA ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
 Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten ve personelleri ile birlikte 

şehit ailelerini ziyaret etti.
        Komutan Mustafa Ten 

ve beraberindekiler bu vatan 
için çocuklarını şehit veren 
aileleri tek tek ziyaret ederek, 
hal ve hatırlarını sordular. 
Vatanın bölünmez bütünlüğü, 
milletimizin birlik ve beraberliği 
için canlarını feda eden o 
kahramanların ailelerini ziyaret 
etmenin, anne ve babalarının 
ellerini öpmenin kendiler-
ine büyük mutluluk ve gurur 
verdiğini ifade eden Köyceğiz 
İlçe Jandarma Komutanı Ten, 
“ Devletimiz ve milletimiz, 
şehitlerimizin emanetlerine 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da sahip çıkmaya 
devam edecektir” dedi.
**Esra Tüfekçi


