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COŞKUYLA KUTLADI
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Muğla’da 12 
gün boyunca düzenlediği etkinliklerle kutladı. Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
“Geleceğimizin aydınlığı çocuklarımızın 23 Nisan 
Çocuk Bayramını kutlar rehberlerinin her zaman 
Atatürk olmasını dilerim” dedi.  Devamı 3’de

Büyükşehir Belediyesi

23 
Nisan’ı

Köyceğiz Devlet Hastanesinde sağlıkta şiddetin önüne 
geçebilmek için hastanede jandarma görev yapmaya 
başladı. 24 saat görev yapacak jandarma ekibi için 
hastane acil girişine jandarma nöbet odası kuruldu. 8

2004 yılı 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Törenlerinden

23 NİSAN KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde millet iradesinin kararlılığıyla kurulan Türk Milletinin Bağımsızlık 
mücadelesinin taçlandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Köyceğiz’de bugünden itibaren kutlanıyor. Makam ziyaretleriyle başlayacak olan 
kutlamalar Cumartesi günü şenliklerle devam edecektir.

KÖYCEĞİZ JANDARMASI 
GÖZ AÇTIRMIYOR..
Köyceğiz İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerinin 
göçmen kaçakçılarına karşı 
gece gündüz demeden 
çalışıyor. Ekincik koyundan 
deniz yolu ile 21 yabancı 
uyruklu şahısları Yunanistan 
adalarına kaçırmaya çalışan 
6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı 
istihbari çalışmalar sonrası 
Köyceğiz Ekincik karayolunda 
gece saat 21.00 sıralarında 
bir çekici, taksi, panelvan 
ve ticari taksi teknik ve fiziki 
takibe alındı. Dalyan kanalı 
üzerinden feribotla Çandır’a 
geçen şüphelilerle buluşan 
ekip Ekincik koyu girişinde 
yakalandılar. Köyceğiz İlçe 
Jandarma Komutanlığına 
getirilen, 10 Filistin, 11 Suriye 
uyruklu toplam 21 düzensiz 
göçmen ile 6 organizatör, 
tamamlanan adli işlemlerin 

ardından adli makamlara 
sevk edildi.
 M.A., Z.İ., H.K., M.S., C.K. 
ve A.K. isimli şahısların 
organizatörlüğünü yaptığı, ül-
keye yasadışı yollardan giren 
10 Filistin, 11 Suriye uyruklu 
toplam 21 düzensiz göçmen 
koyda yakalandı. Organiza-
törlerden M.S., Z.İ., H.K., M.A 
isimli şahıslar tutuklanarak 
cezaevine sevk edilirken, 
C.K. ve A.K. isimli şahıslar 
adli kontrol şartı ile serbest 
bırakıldı.
21 düzensiz göçmen 
işlemlerinin ardından Ula Geri 
Gönderim Merkezine teslim 
edildi.
Jandarmanın yaptığı ara-
mada, Araçlarda lastik bot, 
deniz motoru, 3 adet şişirme 
pompası, mekanik yakıt ikmal 
pompası, 8 adet ahşap tahta, 
4 adet 50 litre benzin bidonu 
ve bot dümeni ele geçirildi.

Göçmen 
kaçakçıları 
tutuklandı

ELEMAN ARANIYOR
Ekincik SU OTEL’de çalışmak üzere Konaklama, 

Yeme, İçme işyerine ait olmak üzere 
Bayan Elemanlar aranmaktadır.

Maaş+Sigorta
TEL : 0532 332 0379

KÖYCEĞİZDE DİŞ KİRASI 
GELENEĞİMİZ YAŞATILDI

 Köyceğiz İlçe Müftülüğü Genç-
lik Koordinatörlüğü, Kuran Kursu 
Öğreticileri ve Diyanet Vakfı Köyceğiz 
Şubesi; Ramazan etkinlikleri 
kapsamında 19 Nisan 2022 günü 
İsmail Kan Kuran Kursunda gençlerle 
iftarda buluştular.
-Kuran Kursu Öğreticilerinin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen iftar 
programına Köyceğiz İmam-Hatip 
Liseli gençlerimiz, öğretmenlerimiz 
ve aileler iştirak ettiler.
-İftar programına katılan İlçe Müftüsü 
Ahmet Karagöz gençlerle tek tek 
ilgilenip; “Bu gün sizlerle birlikte 
oruçlarımızı açıp iftar etmekten çok 
mutlu oldum. Sizler Cennet ülkemi-
zin geleceğisiniz, sizlerle ne kadar 
iftihar etsek azdır.” dedi. Gençlere 
ecdadımızın uyguladığı bir gelenek 
olan ve bu gün unutulmaya yüz tutan 

diş kirasından 
da bahseden 
Müftü Karagöz;” 
Ramazanlarda 
iftara davet 
edilenlere, bu 
çağrıyı kabul 
ettikleri için ev 
sahibi tarafından 
teşekkür makamında yerine göre ya 
para, ya da bir hediye verilir, buna 
da diş kirası denilirdi. Ev sahibi 
bununla; “Misafirim oldunuz, benim 
sevap kazanmam için siz eziyet 
çektiniz, dişlerinizi yordunuz, bu da 
sizin dişinizin kirası olsun.” demek 
isterdi. Misafirine diş kirası verecek 
kadar ruhunu inceltmiş olan bu millet, 
hiç şüphesiz insanlığa misafirper-
verlik adına ders verecek kadar da 
yücedir, iftar programı tertip ederek 

bizleri siz gençlerle buluşturan Kuran 
Kursu Öğreticilerimize, Gençlik 
Koordinatörlüğümüze, Diyanet 
Vakfımıza ve katılımlarınızdan dolayı 
siz gençlere teşekkür ederim, sizlerle 
ilkini yaptığımız iftar programlarımız 
önümüzdeki günlerde farklı liseler-
deki gençlerimizle devam edecektir.” 
dedi.
-İftar programı gençlerimize diş kirası 
hediyesi takdimi ve öğretmenlerimize 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
yayınlarından kitap hediyesi ve hatıra 
fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Hastanemizde ‘şiddete’ 
karşı jandarma dönemi
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Kaml CEYLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANI

www.koycegz.bel.trnfo@koycegz.bel.tr

Mll brlğmzn sembolü olan 
Türkye Büyük Mllet Mecls'nn açılışının 

101.yılını ve ülkemzn temnatı çocuklarımızın 
23 Nsan Ulusal Egemenlk ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, 

sevg ve barış dolu br dünya dlerm.

Milli birliğimizin sembolü olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

açılışının 102. yılını ve 
ülkemizin teminatı çocuklarımızın 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutlar, sevgi ve barış dolu bir dünya dilerim.

BİLGİ VERİRSENİZ HABER 
OLUR

     İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri 
olarak 5 aydır görev yapıyorum. Bu 
süreçte Köyceğiz ile ilgili 300 civarında 
haberim yayımlandı. İhlas Haber Ajansı 
bu haberleri abone olan ulusal basına 
servis ediyor. Haberler ulusal basında 
ve bazı gazetelerde yayımlanıyor.  
Gazetecilik işi gönül işi. Gazetecilik 
kolay iş değil. Bir haber için gidiyorsun, 
fotoğraf çekiyorsun, haberle ilgili bilgi topluyorsun, haberi 
bilgisayarda yazıyorsun ve ajansa gönderiyorsun.  Haber 
yayımlanıyor. Fakat bu görevi yaparken insanları mem-
nun etmenin de zor olduğunu biliyorum. Habere konulan 
fotoğraf beğenilmez, haberin içeriği beğenilmez, kendi 
siyasi partisiyle ilgili değilse beğenilmez vb. birçok eleştiri 
yapılır. Gazetecilik yapmanın zorlukları bunlarla kalmaz. 
Bir başka zorlukta haber alma konusudur. Köyceğiz’de 
haber ile ilgili bilgi edinmenin zorluklarını yaşıyorum. 
Haber için davet edilirsem gider haberimi yaparım. Ha-
berim olmayan konunun nasıl haberini yapabilirim? Bunun 
dışında madem davet etmedin, haberle ilgili fotoğraf ve 
bilgileri bana ulaştır haberini yapalım. Köyceğizle ilgili 
haber yapılmasının kime faydası olur? Tabii ki Köyceğiz’e 
ve Köyceğizlilere faydası olur.         Gazetecilikten hiçbir 
menfaat beklemiyorum. Köyceğiz ve Köyceğizlilere 
karşılıksız hizmet etmenin derdindeyim. Ben vatanımızı 
ve Köyceğiz’i karşılıksız seviyorum. Sevdamız memleket 
sevdası, Köyceğiz sevdasıdır. Atatürk;  “Vatan sevgisi, 
ona hizmetle ölçülür.” demiş. Vatan lafla değil, eylemle 
sevilir. Köyceğiz sevgisi, sorumluluk almaktır, üretmektir, 
çalışmaktır. İlçemizin kalkınması, gelişip güçlenmesi için 
karşılıksız hep beraber çalışmalıyız. Karşılıksız bir şey 
yapmanın mutluluğu hiçbir şeyde yok. Bütün Peygamber-
ler almaktan çok vermeyi öğütlemektedir.
      Sorumlu bir insan olarak Köyceğiz’in iyiliği için 
çalışmaya devam edeceğim. Haberciliğimde Köyceğiz’in 
menfaatlerini ön plana çıkarmak, halkın gözü kulağı olmak 
ve halkın tercümanı olmak için elimden geleni yapacağım.
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

Başkan Ceylan, Ankara’da İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile görüştü
Belediye Başkanı Kamil Ceylan Köyceğiz’e hizmet için Ankara’da kapıları aşındırmaya devam ediyor.  

İlçemizde devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen 
Başkan Ceylan,  kamu hizmetlerinin Köyceğiz’e kazandırılması noktasında büyük çaba sarf ediyor. 

Ankara’da yapılan toplantılarda ilçede devam eden çalışmaların hızlandırılması, yeni yapılacak hizmetlerinde ilçeye 
kazandırılmasıyla ilgili konular üzerinde duruldu. Misafirperverliği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘ya şükranlarını 
sunan Başkan Ceylan,“Bugüne kadar ilçemize sağladığı destek ve katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür 
ederim” dedi.    **Osman Acar

KAYIP İLANI : 
Köyceğiz Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus Hüviyet Cüzdanımı, E sınıfı ehliyetimi ve 

48 N 9564 plakalı otomobilimin Ruhsatını kaybettim hükümsüzdür.
SÜLEYMAN KARADUMAN
TOPARLAR - KÖYCEĞİZ
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23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Büyükşehir Belediyesi

Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi 
Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün, 
TBMM’nin 
açılmasıyla 
beraber Türk 
çocuklarına 
armağan ettiği 23 
Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk 
Bayramı, ülke 
genelinde olduğu 
gibi Muğla’da da 
coşkuyla kutlandı. 
Uluslararası 
düzeyde kutla-
nan ilk ve tek 
çocuk bayramı 
niteliği taşıyan 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin 
düzenlediği 
etkinliklerle 12 
gün boyunca 
kutlandı. Etkin-
likler kapsamında 
çocuklara yönelik 
seminerler, 
söyleşiler, göster-
iler ve konserler 
yer aldı. 
Etkinlikler 
11 Nisan’da 
başladı
Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Ni-
san Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
şenlikleri ‘Çağımızın Kaçınılmaz 
Gerçeği Çocuk, Çocukluk ve 
Felsefe’ semineri ile başladı. 
12-16 Nisan arasında ‘Çocuk-

lar İçin Felsefe Bilim Okulu’, 13 
Nisan’da ‘İz Düşüm İz Kesim İz 
Dönüşüm Resim Sergisi’ ve 17 
Nisan’da da ‘Şubadap Konseri ve 
Atölyeler’ etkinliği düzenlendi. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı coşkusunu en güzel 
şekilde yaşamak için Büyükşehir 
Belediyesi orkestrası 20 Nisan’da 
‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Konseri’ düzen-
lerken,  22 Nisan’da Büyükşehir 
Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro 
Bölümü tarafından ‘Bir Kızıldereli 
Hikayesi’ adlı tek perdelik tiyatro 
oyun sergileyecek. 
23 Nisan’da coşku en üst 
seviyesine çıkacak
12 gün boyunca değişik etkinlikle 
çocukların bayramını kutlayan 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 
Nisan Cumartesi günü ise saat 
13.00’da başlayacak etkinlikler 
bayram coşkusunu ikiye kat-
layacak. Türkan Saylan Çağdaş 
Yaşam Merkezi’nde ‘23 Nisan 
Çocuk Şenliği Bir Dünya Eğlence’ 
etkinliğini düzenleyecek olan 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Ahşap Oyuncak Atölyesi, Takı 
Tasarım Atölyesi, Kuş Evi Atöly-
esi, Origami Atölyesi, Akıl ve Zeka 
Oyunları, Çöp Basket Potası, 
Çarkıfelek Balon Çarkı, Kinetik 
Kum Oyunu, Seramik Kil Atöly-
esi, Sosis Balon Yapımı, Maske 
Yapımı, Ayraç Yapımı, Parmak 
Boyama, Kum Boyama, Yüz Boy-
ama, Tahta Bacak ve Jonglör gibi 
birçok etkinlik düzenlenecek ve 
çocuklara hediyeler dağıtılacak. 
Yine 23 Nisan Cumartesi günü 
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam 
Merkezi’nde saat 13.00’de ‘Karma 
Resim Sergisi’ düzenlenecek. 
Şenlikler Türkan Saylan Çağdaş 
Yaşam Merkezi’nde saat 14.00’de 
düzenlenecek olan  ‘Yazar Gül-
istan Menteş ile İmza ve Söyleşi 
Günü’ etkinliği ile sona erecek.
Başkan Gürün, “23 Nisan 
Coşkusu Hiç Bitmeyecek”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının dünyada eşi 
benzeri olmayan bir armağan 
olduğunu söyleyen Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, “Atatürk 
tarafından açılan TBMM ile bir 
ulusun kaderi değişmiş, ege-
menlik kayıtsız şartsız milletin 

olmuştur. Çocuklarımız da bu 
emanetin en önemli, en kıymetli 
hazineleridir. Ülkemizin aydınlık 
geleceği çocuklarımızın 23 Nisan 
Çocuk Bayramını kutlar daha 
nice bayramlarda bu coşkunun 
yaşanmasını temenni ederim” 
dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Muğla’da 12 gün 
boyunca düzenlediği etkinliklerle kutladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, “Geleceğimizin aydınlığı çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramını 
kutlar rehberlerinin her zaman Atatürk olmasını dilerim” dedi.  


