
Yıl : 46     Sayı :  2894       04 Şubat 2022 Cuma           Fiyatı : 1. TL.                     TEL : 262 20 99

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

ÜÇ AYLAR BAŞLADI
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’inde içinde 
bulunduğu Receb, Şaban ve Ramazan ayını kapsay-
an üç ayların ilki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba 
günü başladı.
3 Şubat 2022 Perşembe günü akşam idrak edilen 
Regaip kandili dolayısıyla Köyceğiz Müftülüğü 
tarafından Toparlar Merkez Camiinde yoğun katılımlı 
Kandil özel programı yapıldı.  Devamı 2’de

ORHAN DURMAZ GÜVEN TAZELEDİ

Köyceğiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan 
Genel Kurulu’nda mevcut başkan Orhan Durmaz 
güven tazeledi.
Köyceğiz Belediye Düğün salonunda gerçekleşen 
olağan kongrenin Divan Başkanlığını Muğla Es-
naf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şükrü 
Ayyıldız’ın yaptığı kongreye, Muğla ve İlçelerinden 
çok sayıda Oda ve Esnaf temsilcisi katıldı. İki 

adayın yarıştığı kongreye üyeler büyük ilgi göster-
di. Başkan Orhan Durmaz, “Sizlerin sayesinde 
buradayım, sizleri mahcup etmemek için tüm 
olanaklarımla var gücümle çalışıyorum. Sizlerin 
güveni olduğu sürece hizmet etmek  için yine 
adayım. Desteklerinizi bekliyorum” dedi. Başkan 
Adayı Muhammet Karaca, “Köyceğiz  Esnaf Odamız 
üyelerine yeterli hizmet veremiyor.  Devamı 2’de

YANGIN MAĞDURU 
VATANDAŞ 
YARDIM BEKLİYOR
İlçemiz Beyobası 
Mahallesi’nde geçen hafta 
meydana gelen yangında bir 
vatandaşın evinin tamamen 
yandığı bildirildi. Bacadan 
çıktığı sanılan yangında 
vatandaşın hiçbir eşyası 
kurtarılamadı. Can kaybının 
olmadığı yangından vatandaş 
kış günü mağdur oldu. Edinilen 
bilgiye göre ailenin bir hafta 
önce yeni bebeğinin olduğu, 4 
yaşında çocuğunun bulunduğu 
öğrenildi. Yakınlarının yanına 
sığınan vatandaşın iğneden 
ipliğe hiçbir şeyi kurtaramadığı 
için genel ev eşyası ve 
çocukları için giysi, gıda vb. 

Milletvekili 
Girgin, 
GöcekTüneli’ni Bir 
Kez Daha Meclis 
Gündemine Taşıdı
En son Ocak ayında 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu’nun 
yazılı olarak yanıtlaması 
istemiyle verdiği soru 
önergesini; Bakan 
Karaismailoğlu, 9 Mart 
tarihinde, tek cümleyle 
şöyle yanıtlamıştı: “Yap-
îşlet-Devret (YİD) mod-
eliyle ihalesi yapılan 
Göcek Tüneli’nin yapım işi 
sözleşmesinde herhangi 
bir araç garantisi bulun-
mamakta olup, YİD pro-
jelerinde tüm iş ve işlemler; 
mevzuatına uygun olarak, 
Uygulama Sözleşmelerinde 
yer alan hükümler çerçeves-
inde yürütülmektedir.”
Bu cevabı gayriciddi olarak 
değerlendiren Girgin, 
“Ulaştırma Bakanı Göcek 
Tüneli ile ilgili sorularımıza 
yuvarlak yanıtlar vererek, 
geçiştirmektedir. Fakat biz, 
halk adına denetim yet-
kisini elinde tutan TBMM’de, 
Göcek Tüneli’ni her fırsatta 
dile getirmeye devam 
edeceğiz” dedi.
2025’E KADAR GÖCEK 
TÜNELİ SOYGUNU DE-
VAM EDECEK
Girgin tünel hakkında 
şu bilgileri verdi: “Muğla 
ilimiz ile Antalya’yı birbirine 
bağlayan ve 2006 yılında 
açılan Göcek tüneli yap 
işlet devret modeliyle 

13 Milyon dolar harca-
narak tamamlanmıştır. 
900 metrelik bu tünel için 
hem geliş hem de gidiş 
yönünde iki defa ücret 
ödemek zorundasınız. 
Göcek Tüneli yalnızca 960 
metre olmasına karşın, 
bu tünelden geçişten 11 
lira gibi afaki bir ücret 
alınmaktadır. Buna karşın, 

içerisinde Göcek Tüneli’nin 
3 katı büyüklüğüne sahip 
Selahattin Tüneli bulunan 
119 km uzunluğundaki 
İzmir-Aydın Otoyolu 
yalnızca 7.5 liradır. Bu 
iki farklı fiyat politikasının 
hiçbir mantıki gerekçesi 
bulunmamaktadır.
Tünelle ilgili “ücretsiz 
olacak” sözlerini hatırlatan 
Girgin şöyle dedi: “Tünel 
geçişinin ücretsiz olacağı 
ilan edilmesine rağmen dev-
let tarafından yapılan ikinci 
tünel de ilk sözleşmenin 
bitim süresi olan 2032 
yılından 7 yıl mahsup ediler-
ek şirkete devredilmiştir. 
Yani soygun 2025’e kadar 
sürecek.”

ihtiyaçları bulunduğundan hayırseverlerin yardımlarını bekledikleri ifade 
edildi. Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlarımızın bu mağdur aileye 
sahip çıkacaklarını ümit ediyoruz. Yardımlar için Beyobası Mahalle Muhtarı 
Nadi Sül ile irtibata geçilmesi istendi. Nadi Sul: 05426615862

Köyceğiz CHP İlçe 
Başkanlığı 4 Şubat 
2022 Cuma günü 
Saat : 12.30’da 
Köyceğiz Aydem 
önünde ELEKTRİK 
ZAMLARINA 
KARŞI BASIN 
AÇIKLAMASI 
YAPACAKTIR.
Devamı 4’de

İYİ PARTİ’DEN 
KÖYCEĞİZ 
ESNAFINA 
ZİYARET
İYİ PARTİ DİNLİYOR, 

VATANDAŞ ANLATIYOR. 
VATANDAŞI, KALE BOŞ ATIN 
ARTIK ŞU GOLÜ TÜKENDİK!

Devamı 3’de
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ÜÇ AYLAR BAŞLADI
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’inde içinde bulunduğu Receb, 

Şaban ve Ramazan ayını kapsayan üç ayların ilki Recep ayı 2 
Şubat 2022 Çarşamba günü başladı.
3 Şubat 2022 Perşembe günü akşam idrak edilen Regaip kandili 
dolayısıyla Köyceğiz Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Cami-
inde yoğun katılımlı Kandil özel programı yapıldı.
Regaip Kandili ve Üç aylar nedeniyle açıklamalarda bulunan 
Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz:”İyilik, hayır ve duaların arttığı; 
kötülüklerden uzaklaşmanın yoğunluk kazandığı; yardımlaşma hiss-
inin canlandığı; gönülleri ferahlatan on bir ayın sultanı Ramazan-ı 
Şerif’inde içinde bulunduğu halkımız arasında üç aylar diye  de 
adlandırılan mübarek Receb,  Şaban ve Ramazan aylarının ilki olan 
Recep ayına kavuşmuş bulunmaktayız.
Regaip Kandilini idrak ettik. Recep ayının 27.gecesi Miraç 
Kandilini,Şaban ayının 15.gecesi Berat Kandilini idrak ederek 
ardından on bir ayın sultanı Ramazanı Şerife kavuşmuş olacağız.
Kandiller geçidi olan üç aylar Allah’a bağlılık ve kulluğun, aile birey-
leri ve diğer insanlarla ilişkilerin gözden geçirilmesi, dargınlıkların 
giderilip gönüllerin alınması, hayır ve iyiliklerin arttırılması için bir 
fırsat olarak görülmelidir.
Bu vesileyle tüm Köyceğizli kardeşlerimizin,misafirlerimizin dile-
klerin dalga dalga Cenab-ı Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık 
gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçidi olan Üç 
aylarını  tebrik ederim. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) 
in sıkça yaptığı şu duayı bizlerde  yapalım. “Ey Allah’ım! Recep ve 
Şâbanı bize mübârek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur.”

ORHAN DURMAZ GÜVEN TAZELEDİ

Muğla Esnaf ve 
Sanatkarlar Oda-
lar Birliği Başkanı 
Şükrü Ayyıldız 
Köyceğiz Esna 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Orhan Durmaz’a 
çalışmalarından 
dolayı bir plaket 
verdi..

Köyceğiz Esnaf Odası genel kurulunda dilek ve temenniler maddes-
inin görüşüldüğü kongrede söz alan biletçi Metin olarak bildiğimiz 

kardeşimiz söz alarak, Köyceğiz esnafı ve tüm ülkemiz esnafları üç 
harfli marketlerin istilasına uğramıştır. Esnafın derdine çare bulacak 
yönetime ihtiyaç vardır. Bizler vergi, elektrik borcu ve işsizlikle mücadele 
etmekteyiz. Odaların görevi esnafın sorunlarına çare bulmaktır. Bizler 
çareyi sizlerden bekliyoruz” dedi. Metin, kongreyi takip eden tüm üyeler-
den ve katılımcılardan en çok alkış almış oldu.

ESNAFIN 
SORUNLARINI 
DİLE 
GETİRDİ

MUHAMMET KARACA
Her zaman esnafın 
yanında olacağız..

Köyceğiz Esnaf ve San-
atkarlar Odası Olağan 

Genel Kurulu’nda mevcut 
başkan Orhan Durmaz güven 
tazeledi.
Köyceğiz Belediye Düğün 
salonunda gerçekleşen olağan 
kongrenin Divan Başkanlığını 
Muğla Esnaf ve Sanatkarlar 
Odalar Birliği Başkanı Şükrü 
Ayyıldız’ın yaptığı kongreye, 
Muğla ve İlçelerinden çok 
sayıda Oda ve Esnaf temsilcisi 
katıldı. İki adayın yarıştığı kon-
greye üyeler büyük ilgi göster-
di. Başkan Orhan Durmaz, 

“Sizlerin sayesinde buradayım, 
sizleri mahcup etmemek için 
tüm olanaklarımla var gücümle 
çalışıyorum. Sizlerin güveni 
olduğu sürece hizmet etmek  
için yine adayım. Desteklerinizi 
bekliyorum” dedi. Başkan Adayı 
Muhammet Karaca, “Köyceğiz  
Esnaf Odamız üyelerine 
yeterli hizmet veremiyor. 
Bizler esnafın derdine derman 
olmak için ben ve ekibimle, 
değişim ve Gelişim için adayız. 
Basit usulde vergiye tabi 
esnafların muhasebe sorununu 
çözeceğiz. Desteklerinizi bekli-

yoruz” dedi. 
Yaklaşık 1100 üyeli Köyceğiz 
Esnaf Odasında 524 geçerli 
oyun 316’sını Orhan Durmaz, 
208’ini Muhammet Karaca aldı. 
2000 yılından beri Köyceğiz 
Esnaf Odası Başkanlığını 
yürüten Orhan Durmaz bir 
dönem daha güven tazeledi. 
Başkan Orhan Durmaz; 
“Genel kurulumuza katılan ve 
emeği geçen tüm üyelerimize, 
misafirlerimize çok teşekkür 
ediyor ve regaib kandilinizi 
kutluyor, hayırlı işler diliyorum” 
dedi.**Adnan Tüfekçi
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İYİ PARTİ’DEN KÖYCEĞİZ ESNAFINA ZİYARET
İYİ PARTİ DİNLİYOR, 

VATANDAŞ ANLATIYOR. 
VATANDAŞI, KALE BOŞ ATIN 
ARTIK ŞU GOLÜ TÜKENDİK! 
Deneyimli gazeteci mugladasi-
yaset.com  ‘un kurucusu Bilal 
Baykan İYİ Parti Muğla’nın 
Milletvekili Metin Ergun, Meh-
met Tosun ve Geçmiş Dönem 
Fethiye Belediye Başkanı Be-
hçet Saatcı’nın Muğla ilçeler-
inde yapmış olduğu ziyaretleri 
yakından takip etti. 
Vatandaşın söylem ve tepkiler-
ini gözlemleyen Bilal Baykan 
okuyucuları için bunları yazdı. 
VATANDAŞI, KALE BOŞ ATIN 
ARTIK ŞU GOLÜ TÜKENDİK! 
Pazarcı esnaf vatandaş Pazar 
ziyareti yapan İYİ Partili dert 
yandı. 
İYİ Partili siyasetçilere 
faturalarımız ödeyemiyoruz, 
pazara mal alırken sata-
bilir miyiz korkusu yaşıyoruz, 
üretici artan maliyetten dolayı 
haklı olarak fiyatı yükseltti, 
ama tüketici ne yapsın alım 
gücü düştü, sattığımızın 
dörtte biri kadar mal satamaz 
olduk buda bizim maliyetler-
imizi kurtarmıyor bakın görün 
pazarda esnafta azaldı, alıcı da 
azaldı dedi. 
Hepimiz tükenmek üzereyiz, 
dolaşın, anlatın, çözümlerinizi 
duymak istiyoruz. Bakım saha 
da iktidar partisi yok, kale boş 
atın artı şu golü, tek adamın 
değil milletin yönettiği bir 
meclis istiyoruz sandık bir an 
önce gelsin biz sokağa çıkmak 
istemiyoruz, sandıkta sorulacak 
bir hesabımız var dedi. 

EN ÇOK SATAN ÜRÜN 
PATATES AMA ODA KIRIK 
OLAN UCUZ PATATES 
Patates satan pazarcı vatandaş 
etiketleri ve ürünleri göstererek 
bakın burada iki çeşit patates 
var biri normal patates fiyatı 
6 TL diğeri de 3TL kırık olan 
patates ve herkes 3 TL lik 
patates alıyor ama daha önce 
bu patatesleri tezgâhın yanına 
az olarak ayırırdık durumu zor-
da olan vatandaşlar bunlardan 
alıyordu. Ama son dönemde 
asıl satan kırık patates az satan 
normal patates oldu buda siz 
de görüyorsunuz ki herkes 1 
TL yi bile ince ince hesaplıyor, 

evimde en ucuz maliye-
tle nasıl yemek yapacağım 
diye düşünüyor. Bize tarım 
politikalarınızı, ekonominin 
nasıl düzeleceğini anlatın bunu 
duymak istiyoruz dedi. 
VATANDAŞ ELİNDE FATURA 
DERT YANIYOR. 
Pazar ziyaretleri esnasında 
kadınlar İYİ Partili Metin Ergun 
ve Behçet Saatcı’ya elindeki 
faturayı göstererek geçen ay 
256 TL gelen elektrik fatu-
ram bu ay 612 TL gelmiş 
zaten 256 TL lik faturamı 
zor derken bu faturamı nasıl 
ödeyeceğim nerden kısayım 
kısacak yer mi kaldı. Bir Kg 
patlıcan 20 TL olmuş domates 
12 TL bıçak kemiğe dayandı. 
Zor durumdayız diyerek dert 
yandılar. 
BATTANİYEYE SARILMIŞ 
PAZARCI KADIN 
‘’ÜŞÜYORUM AMA GELMEYE 
MECBURUM DURUMUMUZ 
ÇOK KÖTÜ’’DEDİ. 
Köyceğiz pazarında satış 
yapan battaniye ye sarılmış 
kadın pazarcı durumumuz 
çok değil çok çok kötü bakın 
Pazar boş alıcı yok bu soğuğa 
rağmen bekliyoruz. Pazarda 
ısınamıyoruz ama evde de 
ısınamıyoruz.  Aş yapmayı 
düşünmekten ısınmaya 
para ayıramıyoruz kömürün 
torbası çok pahalı alacak gibi 
değil burada kaç kilo satış 
yapacağım da bir torba kömür 
alacağım bana söyleyin aç 
mı kalayım yoksa sıcak mı 
yatayım? Dedi. 
Siyasetçilerin Pazar çarşı 

ziyaretlerinde ağırlıklı olarak, 
yılbaşından bu yana yapılan 
akaryakıt ve gıda ürünlerindeki 
anormal yükseliş, Vergilerin 
yükseltilmesi ve Doğalgaz ve 
elektrik faturalarının öden-
emeyecek duruma gelm-
esi şikâyet konusu olurken, 
bazı vatandaşların siyasetin 
camilere, okullara ve kışlalara 
taşınmasından son derece 
rahatsız, Devlet kanalıyla parti 
propagandası yapılmasından 
rahatsız, EYT ve 3600 ek 
gösterge mağduriyeti yaşayan 
vatandaşlar rahatsız, emekli 
2500 olan maaşını daha çeke-
meden buhar olup uçmasına 

bunun faturalara gitmesinden 
rahatsız. 
Ak Parti Cumhur Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Teşkilatlarına söylediği herkes-
in kalbini kazanın, sıkılmadık 
el bırakmayın, vatandaşın 
ve esnafın yanında olun 
mesajının sahada karşılığı yok 
vatandaş uzun süredir AK Parti 
teşkilatının sahada olmadığını 
kendilerini göremediklerini ifade 
ediyor. 
Muğla Milletvekili Metin Ergun 
yaptığı açılama da; Biz bu 
dönemde kendimizi anlatmak 
için çarşı Pazar dolaşmıyoruz. 
Vatandaşımızın, esnafımızın 
halini hatırını sormak, içinde 
bulundukları durumu daha 
iyi görmek için dolaşıyoruz. 
Genel merkezimiz Sayın 
genel Başkanımız Meral 
Akşener Hanım ve Başkan 

Yardımcılarımız Tüm Türkiye’yi 
karış karış dolaşıyoruz. 
Vatandaşlarımızın yanındayız, 
Muğla’da tüm ilçeleri ve köyleri 
hızlı bir şekilde ziyaret edi-
yoruz. Sizin de gördüğünüz 
gibi sıkıntılar çok büyük ama 
her dokunduğumuz el, Bizlere 
umutla bakıyor. Çünkü biz 
Makulün partisiyiz merkezin 
partisiyiz. Vatandaşımız bu 
iktidara verdiği krediyi bitirmiş 
durumda ve ilk seçimde parla-
menter sisteme geçiş için bi-
zlere yetkiyi verecek durumda, 
Bu süreçte İYİ parti merkezde 
konumlanmış durum da bunu 
ziyaretlerimiz de görüyoruz 
dedi.
**Adnan Tüfekçi


