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   GURURUMUZ EMRE 
   A MİLLİ OLDU
    Sezonbaşı Göztepe’den, Beşiktaş Hentbol Takımına transfer 
olan Emre Engin burada gösterdiği pereformansla A Milli  
Takımımıza seçildi. Ülkemizin Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
ile oynadığı maçlarda başarılı bir performans gösteren Emre; 
“Amacım uzun yıllar Milli Takım forması altında ülkeme hizmet 
etmek” dedi.
     Beşiktaş Hentbol Takımı, Köyceğiz Belediyespor maçına 
kadar puan kaybı yaşamazsa şampiyonluğu memleketinde kut-
layacak olan Emre; “8 Mayıs’ta oynayacağımız maça şimdiden 
tüm Köyceğizlileri davet ediyorum” dedi. Bundan sonraki hede-
finin Avrupa’nın iyi bir takımında oynamak olduğunu söyleyen 
Emre’ye Köyceğiz Gazetesi olarak hentbol yaşamında başarılar 
diliyoruz.

KÖYCEĞİZ JASAT

GÖREV BAŞINDA

	 Köyceğiz	İlçe	Jandarma	
Komutanlığı	Göçmen	Kaçakçılığına	
geçit	vermiyor.	Ekincik	sahilin-
den	kaçak	tekneler	ile	Yunanistan	
adalarına	geçmek	isteyen	göç-
menler,	organizatörleri	ile	birlikte	
yakalandılar.	
						Türkiye’ye	yasadışı	yollarla	
giren	göçmenler,	geçtiğimiz	gün	
gece	yurt	dışına	kaçmak	amacıyla	

minibüslerle	Ekincik-Sultaniye	karay-
olundan	geçerek	sahile	ulaşmak	
istediler.	Devriye	görevi	yapan	
Köyceğiz	Jandarması	takip	ettikleri	
şüphelilere	karşı	icra	edilen	opera-
syonla	suçüstü	yakaladı.	Köyceğiz	
İlçe	Jandarma	Komutanlığı	binasına	
getirilen	organizatörler	ve	göçmenler	
gözaltına	alındılar.	Göçmenler	İl	Göç	
İdaresine	teslim	edildiler.	Şüpheli	

organizatörler	hazırlanan	evrakları	
ile	birlikte	Köyceğiz	Adliyesine	sevk	
edildiler.	Muğla	sahilini	mesken	
tutan	Göçmen	Kaçakçılığına	karşı	
İl	Jandarma	ve	Sahil	Güvenlik	
Komutanlığı	ekipleri	gece	ve	gündüz	
çalışmalarını	sürdürüyor.	Köyceğiz	
İlçe	Jandarması’nın	özellikle	sahil	
kenarlarında	ve	karayolunda	devriye	
görevini	arttırdığı	görülüyor.

KÖYCEĞİZ JANDARMASI’NDAN GÖÇMEN 
KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE

KÖYCEĞİZ YENİ MAHALLE’NİN 
NÜFUSU 60 KİŞİ EKSİLDİ
Köyceğiz’in	2020	nüfusu	ile	2021	nüfusu	
karşılaştırıldığında	en	dikkat	çekici	olan	
Yeni	Mahalle’nin	nüfusundaki	büyük	gerilemeyi	görüyoruz.

Osman	
ACAR’ın	
yazısı	2.	
sayfada

Köyceğz Spor Turizminde düzenlenen organizasyonlarla ön plana çıktı. Kürek yarışları, Dağ Koşusu, 
Kano yarışları gibi başarılı organizasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. TRT Spor kanalı kano 
yarışlarında Köyceğiz’den canlı yayın yaparak Köyceğiz’in tanıtımına büyük katkı sağladı. Muğla ve 
Köyceğiz Spor turizminin gözdesi haline geldi.     Haber ve fotoğraflar iç sayfamızda

SPORCULAR

KÖYCEĞİZ’İ ŞENLENDİRDİ

Ramazan Ayı 
Başlıyor

Ramazan ayında ilk teravih Namazı bugün 
kılınacak, ilk oruç yarın (cumartesi) günü 
tutulacak. 
Ramazan ayı bugün başlıyor. İlk teravih namazı bugün 
kılınacak, Saat: 05.22’de sahura kalkılacak. Akşam 19 
35’de iftar yapılacaktır. Ramazan ayı içerisinde İslamın 
beş şartından biri olan oruç ibadeti yerine getirilecek. 
İmsak vaktinin girmesi ile niyet edilip oruçlar tutulmaya 
başlanacak. Akşam ezanının okunmasının ardından kuru-
lan iftar sofralarında oruçlar açılacak
1 Nisan Cuma gecesini 2 Nisan Cumartesi gününe 
bağlayan gece ilk sahur yapılacak. 2 Nisan Cumartesi 
akşamı ise ilk iftar sofraları kurulacak. Köyceğiz’de ilk 
sahur, saat 5.22’de, ilk iftar saat 19.35’da yapılacak. 
27 Nisan 2022 Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edi-
lecek. Ramazan ayı 1 Mayıs Pazar günü sona erecek. 02 
Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı kutlana-
cak, bayram namazı ise saat 6.41’de kılınacak. Köyceğiz 
İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Ramazan ayının gelmesiyle 
birlikte açıklamalarda bulundu. Devamı Sayfa 11’de
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Köyceğiz’de emekli olup da ailesine ve kendisine vakit ayırmak herkesin hayali..  Kimisi 
çalışmadan duramaz, bazıları da emekli olup çalışır, boş vakitlerini yaptığı çayla ünlü 
Kahveci Ersin Çulhacı’nın işlettiği Kavakaltı kahvesinde arkadaşları ile buluşup okey 

oynayarak geçirirler. İşte arkadaşlarımızda ikinci baharını yaşıyorlar. Birlikte hoşça vakit geçiri-
yorlar. Siyaset hariç, günlük sohbetlerini yapıyorlar, huzur bulduklarını söylüyorlar. Biz ne diyelim, 
bol şanslar ve sağlıklı yaşlar diliyoruz.

KÖYCEĞİZ’Lİ 
ESNAFLARIMIZ
HÜSEYİN 
KOCAADAM
 Köyceğiz Atapark 
Meydanında 45 yıllık 
tatlı ustası Hüseyin 
Kocaadam ve 45 
yıllık taksici Mehmet 
Çulhacı meslekleri 
ile halkımıza hizmete 
devam ediyorlar.
 Tatlıcı Hüseyin 
Kocaadam ustasından 
öğrendiği ev yapımı 
tulumba tatlısını yaz 
kış her gün üç teker 
el arabasına yükleyip 
meydana getiriyor. 
Müdavimleri olan 
her vatandaş bu 
tatlıları alıp hemen 
orada tüketiyorlar. 
Bazıları da evlerine 
götürüyorlar. Geçi-
mini el emeği ile 
malzemeyi karıştırıp 
sanatını konuşturan 
Hüseyin Kocaadam 
kardeşimize sağlıklı 
nice günler diliyoruz.

MEHMET 
ÇULHACI
 Yine aynı mey-
danda Baba mesleği 
olan taksiciliğini 
sürdüren Mehmet 
Çulhacı da yıllardır 
hem Köyceğiz’in 
nabzını tutuyor, hem 
de mesleğini en iyi 
şekilde sürdürüyor. 
Müşterilerinin dert 
ortağı olan, güvenini 
kazanan Çulhacı’ya 
da sağlıklı nice yıllar 
diliyoruz.

Saatçı Selahi ile Ayakkabıcı Ali
SANAT ALTIN BİLEZİKTİR DEDİLER..
Köyceğiz’de havaların yağışlı ve soğuk geçmesi ve ekonomik 

sıkıntıdaki vatandaşlar yeni giysi ve ayakkabı almak yerine olanı 
tadilata götürüyor. İlçemizin tek ayakkabı tamircisi Ali Dağdelen’in 
işleri yoğun, çırak bulamamaktan yakınan Dağdelen ve Saatcı Selahi 
Dereli; “Bizden sonra bu mesleği yapanlar bulunamayacak. Terzi, ber-
ber, saatcı, demirci ve sanayi sitesindeki tamircilerimizin yerini alacak 
bir tek çırak yok. Hepsi de masa başı iş bekliyor” dediler.
    Görüştüğümüz vatandaşlar, Köyceğiz’in eski ustaları olan terzi, 
berber, ayakkabı ve saatçıların işleri yoğun, tüm siparişleri iki-üç gün 
sonraya veriyorlar. Başta elektrik zamları, gıda fiyatındaki dengesiz 
artışlar son olarak ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal savaşı, vatandaşın 
belini büktü. Halkımız ekonomik sıkıntı nedeniyle yeni ürün almak ye-
rine mevcut kıyafetlerini tadilata ve tamirata götürerek kışı geçirmenin 
yolunu bekliyor.   **Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZ YENİ 
MAHALLE’NİN 
NÜFUSU 60 KİŞİ 
EKSİLDİ
Köyceğiz’in 2020 nüfusu ile 2021 

nüfusu karşılaştırıldığında en dikkat 
çekici olan Yeni Mahalle’nin nüfusundaki 
büyük gerilemeyi görüyoruz. Köyceğiz 
Yeni Mahalle’nin nüfusunun 60 kişi eksildiği istatistiklerde 
görülüyor. Bu nüfustaki gerilemenin en büyük sebebinin konut 
kiralarındaki yükselişten kaynaklandığı bilgisini edindim. 
Köyceğiz’de kiralık ev fiyatları 3-4 kat arttı.  Evin metreka-
resine göre kirası 2 bin ile  4 bin lira arasında değişmektedir. 
Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Köyceğiz’in nü-
fusu bir anda yükselince kiralık ev fiyatları 2 yıl içerisinde 
5 kat arttı. Bu durum karşısında kiracı olarak yaşayan in-
sanlar mağduriyet yaşamaya başladı. Köyceğiz’de kirada 
yaşayan bazı vatandaşların yavaş yavaş Köyceğiz’i terk 
etmeye başladığı ifade edilmektedir. Ev kiralarının yükselm-
esi Köyceğiz’e yerleşmek amacıyla gelen vatandaşların 
çevre ilçelere kaçmasına sebep olmaktadır. Son dönem-
lerdeki kiralardaki artış ister istemez hizmet veren memurları, 
öğretmenleri, doktorları, polisleri, askerleri, hemşireleri, 
öğrencileri, özel sektörde çalışan asgari ücretlileri ve tüm 
kamu personelini, işçiyi, memuru, esnafı etkilemektedir. 
Kiralar bu hızla yükselmeye devam ederse Köyceğiz kan 
kaybetmeye devam edecektir. Köyceğiz için ev sahiplerinin 
kiraları makul ölçülerde tutması gerektiğini düşünüyorum. Bir 
başka çözüm yolu da TOKİ ucuz konut üretmesi gerekme-
ktedir. Belediye paylarının, yüzde 80’lik kısmı belediyelerin 
nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre 
belediyelere dağıtılır. Köyceğiz’in nüfusunun artması ger-
ekmektedir. Daha fazla hizmet alabilmenin yollarından birisi 
budur. Köyceğiz’in nüfusunun azalması hizmet ve gelişmişlik 
açısından zararına olacaktır. İstatistiklere baktığımızda nüfus 
olarak en çok artışın Toparlar Mahallesi’nde 153 kişinin 
artmasıyla yaşandığını görüyoruz. Pandemiden sonra Topar-
lar Mahallesi’ne dışarıdan büyük talep gerçekleşti. Zeytinalanı 
Mahallesi ise 92 kişinin artışıyla Toparlar Mahallesi’nin 
ardından ikinci sıraya yerleşmiş. Emlak ve arsa fiyatlarındaki 
artışı bir başka yazımda ele alacağım.
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

EMEKLİLER İKİNCİ BAHARINI YAŞIYORLAR..
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Köyceğiz de yapılan Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası 
ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları 
tamamlandı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara 
madalyalarını ve Köyceğiz Belediyesi tarafından 

verilen para ödülünü, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Satılmış 
Atmaca, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Okan 
Yatkın ve İl Müdürümüz Ömer İlman takdim etti.
Ödül töreninden sonra basın mensuplarına açıklama 
yapan İl Müdürümüz Ömer İlman “Yeryüzü cenneti 
Muğla’mız doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle her türlü 
sporun yapılmasına müsait bir yerdir. İşte bu çerçe-
vede de ilimizin dört bir yanında spor faaliyetleri devam 
etmekte. Bu tür organizasyonlar ilimizin tanıtılmasında 
büyük önem arz ediyor.. Ben emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum ve Milli Takıma seçilecek sporculara 
Uluslararası yarışlarda başarılar diliyorum” dedi.
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sonuçları:

Spor Turizminde 
hızla gelişen 

Köyceğiz ilçemizde 
ilk defa yapılan Tür-
kiye Dağ Koşusu 
Şampiyonası ve Balkan 
Şampiyonası Milli 
Takım Seçme Yarışları 
tamamlandı.
Muğla’nın Köyceğiz il-
çesinde Türkiye Atletizm 
Federasyonu’nun 
organize ettiği, İl 
Müdürlüğümüz, 
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığının işbirliği ile “Türkiye Dağ Koşusu 
Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışmaları” yapıldı.
37 ilden toplam 193 sporcunun katıldığı Şampiyonada dereceye giren sporculardan Balkan 
Dağ Koşusu Şampiyonasına katılacak Milli Takım aday kadrosu belirlenecek.
40 hakem ile 30 gönüllü gözlemci idaresinde yapılan Şampiyonada Büyük Erkekler ve Büyük 
Kadınlar 13.4 km, U20 Erkek ve U20 Kadınlar ise 6.8 km lik zorlu parkuru mavi ve yeşilin 
buluştuğu muhteşem Köyceğiz Gölü manzarasında koştular.

KÖYCEĞİZ’DE TÜRKİYE DAĞ KOŞUSU ŞAMPİYONASI HEYECANI YAŞANDI

TÜRKİYE DAĞ KOŞUSU ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI

Büyük Erkek
1- BEKİRHAN KABADAYI (KÜ-
TAHYA) 
2- ABDULLAH ÇAKIR 
(GÜMÜŞHANE)
3- AZAT DEMİRTAŞ (BATMAN)
Büyük Kadın
1- URKUŞ IŞIK (KIRŞEHİR)
2- 1 NURCİHAN OYSAL (SİİRT)
3- SELMA ÇAKMAK (SİİRT)
U20 Erkek
1- ALİ DEMİR (AĞRI)
2- HAKİM DURSUN (ERZU-
RUM)
3- EMİN ÖZDEMİR (BATMAN)
U20 Kadın
1- LEYLA IŞIK (DİYARBAKIR)
2- SILA ATA (KÜTAHYA)
3- DİLAN ÇUKURÇAM 
(KAYSERİ)


