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ELEMAN  ARANIYOR
Zeytinalanı’nda yeni açılacak olan Akaryakıt 

İstasyonumuzda çalıştırılmak üzere 
BAY-BAYAN Pompacı 

ve Market de çalışacak elemanlar aranıyor..
EROL EROĞLU

Müracaat Tel :  0543 212 5000

Değişim ve 
Gelişim İçin 
Geliyoruz!..
       2’DE

MUHAMMET 
KARACA

son sayfada

MİLLETVEKİLİ 
GÖKCAN: 

KÖYCEĞİZ’DE 
SELDEN ETKİLENEN 

VATANDAŞLARIMIZIN 
YARALARINI 

SARIYORUZ…

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 
Köyceğiz’de selden zarar gören  vatandaşlarımızı 
ziyaret etti.   Devamı 3’de

Başkan Gürün, Köyceğiz’deki 
Yağmur Mağdurlarının Yanında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ilçesindeki 
yoğun yağışlar sonrasında mağdur olan 
vatandaşları ziyaret etti. 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz 
günlerde meydana gelen yoğun yağmur 
yağışları sonrasına işyerleri ve evleri za-

rar gören vatandaşlarla bir araya geldi. 
Geçtiğimiz günlerde Bodrum ve Marmaris 
ilçelerinde evleri zarar gören vatandaşların 
televizyondan buzdolabına, halıdan çocuk 
beşiğine kadar tüm ihtiyaçlarını gideren 
Büyükşehir Belediyesi bu yardımları 
Köyceğiz’de de sürdürdü.
Devamı 8’de

CHP’li Erbay selden zarar gören 
bölgeleri ziyaret etti

Muğla’da kötü hava 
şartları nedeniyle 
yaşanan sel ve su 
baskınları nedeniyle 
zarar gören üreticileri, 
esnafı ve yurttaşları 
ziyaret eden CHP Muğla 

 İlçemizdeki narenciye üreticileri ürünlerini satarken 
sıkıntılar yaşıyor. Yüksek maliyetle ürettiği narenciye 
ürününü yeterli alıcı gelmediği için pazarlayamıyorlar. 
Gelen alıcılar da maliyetin altında fiyat veriyor. Nar-
enciye üreticisi emeğinin karşılığını alamıyor. Zaman 
zaman aldatılan, dolandırılan üreticilere de rastlanıyor. 
Köyceğiz’de soğuk hava deposunun olmayışı narenciye 
üreticilerini mahsullerini toplama sürecinde, ürünlerini 
pazarlama ve koruma noktasında endişelendiriyor. 
Masrafların arttığını zarar ettiklerini belirten narenciye 
üreticisi Celal Ceylan, “ Bu sene narenciye üretiminde 
rekolte yüksek oldu.  Devamı 7’de

Köyceğizli narenciye üreticileri 
pazarlama sorunu yaşıyor

Talihsiz Kadın 
Hayatını 
Kaybetti
 Köyceğiz Yangı Mahal-
lesinde ana yol kenarında 
yürüdüğü sırada karşı 
yönden gelen vincin çarptığı 
kadın ağır yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan yaralı 
kurtarılamadı.
    Kaza, Salı günü akşam 
Saat 19.30’da Muğla-
Fethiye karayolu Yangı 
Mahallesi mevkiinde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre; yolda yürüyerek 
evine gitmekte olan Songül 
İnci’ye (56) Ramazan 
Uygun yönetimindeki vinç 
çarptı. Kazayı görenlerin 
112 Acil Çağrı Merkezi’ne 
ihbarıyla olay yerine Sağlık 
ve Jandarma ekipleri sevk 
edildi. Songül İnci sağlık 
ekiplerinin olay yerindeki 
müdahalesinin ardından 
Köyceğiz Devlet Hastahane-
sine kaldırıldı. Hastanede 
yapılan tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamadı. 
Kazaya sebep olan vinç 
sürücüsü Ramazan Uygun 
jandarmalar tarafından 
gözaltına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma sürdürül-
üyor. Öte yandan ka-
zada yaşamını yitiren iki 

çocuk annesi Songül İnci 
Çarşamba günü saat: 
14.00’de Zeytinalanı 
Yeni mezarlıkta kılınan 
cenaze namazından sonra 
gözyaşları arasında toprağa 
verildi. Kaza ilçemizde 
büyük üzüntü yarattı.

Milletvekili Burak Erbay, incelemelerde bulunarak, 
yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.  Devamı 9’da
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Değişim ve Gelişim İçin Geliyoruz!..

2 Şubat 2022 Çarşamba 
günü yapılacak olan 

Köyceğiz 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
seçimine, esnafların derdine 
derman olmak için ben ve 

ekibimle adayız..

Muhammet 
KARACA

DÖĞÜŞBELEN ORTAOKULU YENİ KÜTÜPHANESİNE KAVUŞTU
İlçemiz 
Döğüşbelen Ma-
hallesinde bulu-
nan Döğüşbelen 
Ortaokulu, 
Bosch Termo-
teknik çalışanları 
tarafından 
kurulan Yaşam 
İçin Birliktelik 
Derneği üyelerin-
in desteğiyle yeni 
kütüphanesine 
kavuştu. 13 Ocak 
2022 tarihinde 
yeni kurulan 
kütüphanenin 
açılışı 
gerçekleşti. Açılışta söz alan Döğüşbelen Ortaokulu 
Müdürü Sayın Orhan TÜRKMEN; “Okumak gıdadır, 
okuyan insan bilen insanlıktır, diyen Victor Hugo’nun da 
öngördüğü gibi kitaplar ve kütüphaneler okullardan ayrı 
düşünülemeyecek hazinelerdendir. Bu hazineyi okulumuza 
kazandıran Bosch Termoteknik çalışanları tarafından kuru-
lan Yaşam İçin Birliktelik Derneği üyeleri bizzat kendi elleri-
yle okul kütüphanemizi kurarak bizleri onurlandırmışlardır. 
Emeklerinden dolayı kendilerine şahsım ve öğrencilerim 
adına teşekkürü bir borç bilirim.” diyerek mutluluğunu dile 
getirdi. Yaşam İçin Birliktelik Derneği üyelerine teşekkür 
plaketini takdim etti. Yaşam İçin Birliktelik Derneği 
Yönetimi, öğrencilerimizi hediyelerle sevindirdiler.  Bun-
dan sonraki sürede de okul öğrencilerine ve kütüphaneye 
desteklerinin süreceğini belirtti. *Adnan Tüfekçi
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MİLLETVEKİLİ GÖKCAN: KÖYCEĞİZ’DE SELDEN ETKİLENEN 
VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARIYORUZ…
AK Parti Muğla Mil-
letvekili Yelda Erol Gökcan, 
Köyceğiz’de selden zarar 
gören  vatandaşlarımızı ziyaret 
etti.
Milletvekili Gökcan; geçtiğimiz 
günlerde etkili olan şiddetli 
yağıştan etkilenen Köyceğiz 
İlçe Merkezi, Kordon, Köyceğiz, 
Hamitköy ve Zaferler Mahal-

lerimizde Belediye Başkanımız 
Kamil Ceylan ve İlçe Başkanımız 
Mehmet İlhan ile incelemelerde 
bulunduklarını belirterek, “zarar 
gören hemşerilerimizin yaralarını 
sarıyoruz”  dedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan 
ziyarete ilişkin şu açıklamalarda 
bulundu.
Şiddetli yağış nedeniyle seraları 
zarar gören vatandaşlarımızı 
muhtarlarımızla birlikte ziyaret 
ederek, geçmiş olsun dileklerimizi 
ilettik.
Muğla İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz Barış Saylak ile 
görüşerek, şiddetli yağıştan etkile-
nen mahallelerimizde hasar tespit 
çalışmalarının hızlandırılmasını, 
özellikle zarar gören seralar ve arı 
kovanlarıyla ilgili öncelikli çalışma 
yapılmasını talep ettik.
Zararların telafisi için Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Bekir 
Pakdemirli’den de destek istedik.

AFAD yetkilileriyle de görüşerek, 
Köyceğiz ve Ortaca ilçelerim-
izde hasar tespit çalışmaları 
hakkında bilgi aldık ve yaraların 
bir an önce sarılması için işlerin 
hızlandırılması gerektiğini söyl-
edik.
Hemşerilerimiz müsterih olsun, 
AK Parti İktidarlarımız döneminde 
hiçbir vatandaşımızı mağdur 
etmedik ve etmeyeceğiz.
Muğla’mızda yaşanan şiddetli 
yağıştan etkilenen Köyceğiz’e ve 
tüm ilçelerimize geçmiş olsun.

 “zarar gören 
hemşerilerimizin 

yaralarını 
sarıyoruz”  

DEVLETİN SICAK YÜZÜ SAYIN 
KAYMAKAMIMIZ MUSTAFA MASLAK

Köyceğiz’de aşırı yağışlar nedeniyle göl 
taşmış, sular göle yakın evlere kadar gelmişti. 
Bu süreçte Kaymakam Mustafa Maslak ve 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan çizmelerini 
ayaklarına geçirerek olayı yakından takip et-
tiler. O günlerde ben de ajansa haber yapmak 
için olay mahallinde video çekimi yapıyordum. 
Bir vatandaş taşkın sularından geçemediği 
için suyun olmadığı kenarda bekliyordu. O 
anda Kaymakam Bey ve koruması çizmeleri-
yle suyun içinde ilerliyordu. Kaymakam Bey’in 
kenardan parke taşını alıp vatandaşa doğru 
yaklaştığını gördüm. Güvenli alana geçmek 
için parke taşının yeterli olmadığı anlaşılınca makam aracı ile vatandaş 
güvenli alana taşındı. Bu davranışı ile Sayın Kaymakamımız Mustafa 
Maslak Devletin sıcak yüzünü en içten şekilde gösterdi. Kaymakamımızı 
duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Alkışı hak ettiğine 
inanıyorum. 

Devleti Köyceğiz’de temsil eden Kaymakamımız Eylül 
ayında koltuğa oturmuştu. Görüyoruz ki Kaymakamımız 
koltuğa oturup kalmadı, taşkın afetinde tüm samimi-
yetiyle kendini ortaya koydu. Çizmesini ayağına geçirip 
sahaya inmekten çekinmeyen bir gönül insanı olduğunu 
ispatladı. Sayın Kaymakamımız Mustafa Maslak 
taşkındaki sudan geçemeyen vatandaşına parke taşını 
eline alıp vatandaşın sudan geçmesini kolaylaştıracak 
kadar tevazu sahibi bir devlet adamı oluşundan 
dolayı kutluyor, hizmet yolunda başarılar diliyorum. 
Rabb’im yolunu açık eylesin. Basın olarak her zaman 
Kaymakamımızın yanında, Köyceğiz’e hizmet etmeye 
devam edeceğiz.      Haber-Yorum: Osman ACAR

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ KÖYCEĞİZ 

ŞUBESİ GENEL KURUL 
İLANI

    Yönetim kurulumuz tarafından 
şubemizin 4. olağan genel kurulu 12 
Şubat 2022 Cumartesi günü saat: 
14.00’de Köyceğiz Alila Otel’de 
yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde 20 Şubat 2022 Pazar günü yine 
aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem 
maddelerini görüşmeye karar vermiştir. 
Üyelerimizin genel kurula katılımını 
önemle rica ederiz.

S. SELÇUK SİBER
A.D.D. Köyceğiz Şube Başkanı

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan kurulunun oluşturulması,
4- Yönetim kurulu adına başkanın 
konuşması
5- Yönetim kurulu çalışma raporunun 
okunması (idari-mali)
6- Denetleme kurulu raporunun 
okunması
7- Raporlar üzerine görüşmeler,
8- Yönetim kurulunun aklanması
9- Denetleme kurulunun aklanması
10- Tahmini bütçenin okunup oylanması
11- Yönetim kurulu, Denetleme kurulu, 
Disiplin kurulu ve üst kurula delegelerin 
seçimi
12- Dilek ve temennler ve kapanış

Esra Tüfekçi


