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ÖLÜMÜ İLÇEMİZDE ÜZÜNTÜ YARATTI
Köyceğiz ilçesi Gelişim Mahal-
lesinde ikamet eden, Belediyede 
işçi olarak çalışan Onur Duran 
ormanlık alanda ağaca asılı halde 
ölü bulundu. 
Alınan bilgilere göre, Geçmiş dönem 
Ağla Muhtarı Osman Duran’ın oğlu 
Belediye işçisi Onur Duran’dan 3 
gündür haber alamayan ailesi Em-
niyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu 
yaptı. Duran’ın bulunması için ekip-

ler ilçe genelinde fotoğrafları çoğaltılarak çalışma başlattı. Salı 
günü saat: 07.30’da orman işinde çalışan bir kişi, Yayla Mahal-
lesi Ecena yolu üzeri Çamyüz mevkiinde, yol kenarında aynı ye-
rde 3 gündür duran otomobile yaklaştığını ormanlık alanda çam 
ağacına asılı vaziyette gördü. Olayı 112’ye ihbarda bulunduğunu 
bildirdi. Derhal olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık görev-
lileri yapılan kontroller sonucunda, Jandarma, olay yeri inceleme 
ve Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonucunda cenaze Muğla 
Adli Tıp Kurumundan götürüldü. Duran’ın cenazesi, Çarşamba 
günü Gelişim Mahallesi’ndeki evinden alınarak, kılınan cenaze 
namazının ardından Köyceğiz Boğasa Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Evli ve iki çocuk babası Onur Duran’ın genç yaşta ölümü 
ailesini, arkadaşlarını ve hemşehrilerini yasa boğdu. Olayla 
ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Köyceğiz 
Gazetesi olarak, Onur Duran’a Allahtan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

Köyceğiz Portakalı 
Coğrafi İşaretini Aldı

Narenciye üretimiyle öne çıkan Köyceğiz’in, lezzeti ve aromasıyla 
diğer portakallardan ayrılan “Köyceğiz Portakalı” Türk Patent ve 
Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaretini aldı.

Köyceğiz Devlet Hastanesi her geçen gün güçleniyor. Has-
tane kadrosuna atanan Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ebru Destan 
dün görevine başladı.
Hastane Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül; “2020 yılı Mart 
ayından beri Covid-19 salgını nedeniyle hastanemiz ve 
çalışanlarımız, yoğun ve özverili bir şekilde hizmetlerine devam 
etmektedirler. Covid-19 salgının etkisini yitirmeye başladığı, bu 
günlerde hekim kadromuzu da güçlendiriyoruz. Hastanemizde 
göreve başlayan yeni doktorumuza görevinde başarılar dilerim” 
dedi. Hastane Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, Hastane 
Müdürü Erdem Şahin ve Müdür Yardımcısı Özlem Palancıoğlu 
Doktorumuz Ebru Destan’a çiçek vererek hazyırlı olması te-
mennisinde bulundular.  

HASTANEMİZE ATANAN 

DOKTOR GÖREVİNE BAŞLADI
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Köyceğiz’de haziran ayı 
meclis toplantısı yapıldı

Köyceğiz Belediyesi Haziran ayı Olağan 
Meclis Toplantısı, Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan Başkanlığında 
yapıldı.
Köyceğiz Belediyesi Haziran ayı Olağan 
Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan Başkanlığında meclis üyelerinin 
katılımıyla gerçekleşti. Köyceğiz Bel-
ediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen 
meclis toplantısının kâtip üyeliklerini 
Celal Yenidünya ve İskender Sertkaya 
yaptı. 6 gündem maddesinin yanı sıra 2 
tane ek gündem maddenin görüşüldüğü 
toplantıda kararlar oy birliği ile alındı.  

Başkan Kamil CEYLAN, “Alınan kararların 
İlçemiz için hayırlara vesile olmasını 
dilerim” dedi.
Görüşülen Gündem Maddeleri:
1-Belediye Başkan Yardımcısı olarak 
atanan Sayın Metin YERLİKAYA’nın 
maaşının tespiti konusu görüşüldü.
2-İlçemiz Güreli Caddesi’nde içkili yer 
bölgesinin tespiti konusu görüşüldü.
3-Plan Bütçe Komisyonu tarafından 
hazırlanan Ek Ödenek Raporu konusu 
görüşüldü.
4-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 
Gelişim Mahallesi 137 ada 14 parselle 

ilişkin verilen önerge konusu görüşüldü.
5-Köyceğiz İlçesinin 13 Mahallesinin 
Kırsal Mahalle Tespiti konusu görüşüldü.
6-Belediyemize ait işletmelerde yiyecek, 
içecek, giriş ve konaklama ücretler-
inin yeniden değerlendirilmesi konusu 
görüşüldü.
Ayrıca ek madde olarak; 1998 yılı Bakan-
lar Kurulu kararıyla vergiden muaf, kamu 
yararı statüsü onaylanan İlçemize yeni 
kurulan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür 
Vakfı ve Köyceğiz Kızılay Derneği’ne Bel-
ediye pasajından büro tahsisi de yapıldı. 

KADES UYGULAMASI TANITILDI
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Köyceğiz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fazıl 
Karabağ, okulların 
yaz tatiline girmeden 
önce yaptığı tüm 
etkinliklere katılıyor. 
Ekincik’ten, 
Otmanlara kadar 
tüm okulları 
ziyaret eden 
Karabağ, öğretmen 
ve öğrencilere 
teşekkür edip 
ödüllendiriyor. 

Etkinlik haberleri iç 
sayfamızda

Narenciye üretimiyle öne çıkan 
Köyceğiz’in, lezzeti ve aromasıyla 
diğer portakallardan ayrılan “Köyceğiz 
Portakalı” Türk Patent ve Marka Ku-
rumunca tescillenerek coğrafi işaretini 
aldı.
2013 yılında BATEM tarafından 
Köyceğiz yöresinde yetiştirilen 
portakalların farklılığını gösteren bilim-
sel bir inceleme raporu hazırlandı. Batı 
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
İnceleme raporu ile birlikte Köyceğiz 

Portakalının geçmiş yıllarda bilinirliğini 
gösteren 6 Şubat 1979 yılına ait yerel 
gazete haberi ve diğer dokümanlarla 
Köyceğiz Ziraat Odası Başkanlığınca 
Türk Patent Enstitüsü Müdürlüğüne 
11.04.2013 tarihinde Köyceğiz 
Portakalı Coğrafi işareti başvurusu 
yapıldı. Başvuru 25.09.2014 tarihinde 
Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi 
Başkanlığınca eksik belgelerin gider-
ilerek yeniden başvurulması istendi. 
7’DE
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 Köyceğiz Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin “Okuyorsam 
Varım.. Okumaya Bende Varım” 
yarışması ödül töreni ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nce bir eğitim 
öğretim yılı boyunca uygula-
nan okuma projesi ödül töreni 
yapıldı.
 8 Haziran 2022 çarşamba 
günü Cumhuriyet Meydanı 
Öğretmen Evi yanında yapılan 
törende Köyceğiz Ortaokullar arası 
yapılan yarışmalarda derece alan 
21 öğrenciye Milli Eğitim Müdürü 
Fazıl Karabağ ve diğer davetliler 
tarafından çeşitli hediyeler verildi. 
Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ 
törende yaptığı konuşmada;         
İlçemiz Anadolu Lisesince 
hazırlanan Resim Sergisine ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bir 
eğitim öğretim yılı boyunca uygula-
nan Okuma Projesi ödül törenine 
hoş geldiniz.
      Kuşkusuz okumanın önemini 
ve kitapların değerini bilmeyen 
yoktur.  Köyceğiz İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak, okumayı sevdir-
menin, özendirmenin ve teşvik 
etmenin yanı sıra öğrencilerimizin 
okuma alışkanlığını yaşam tarzı 
haline getirmesini sağlamak için 
çeşitli etkinlikler, projeler, atölyeler 
düzenliyoruz. 
Bu eğitim öğretim yılında 
öğrencilerimizde okuma sev-
gisini geliştirmek ve pekiştirmek 
amacıyla “Okuyorsam Varım... 
Okumaya Bende Varım ” projes-
ini hazırladık. Proje kapsamında 
İlçemizde bulunan 21 ilkokul ile 
16 ortaokulda öğrenim gören 

2.3.4.5.6.7.sınıf öğrencilerimiz 
için, projede belirlenen takvim 
çerçevesinde sınavlarla destekle-
nen  “Kitap Okuma Yarışması” 
düzenledik. 
Okumadan anlamak, anlamadan 
yorumlamak, yorumlamadan da 
kişilerin kendini ifade etmesi müm-
kün değildir. 
Dolayısıyla; bu projemiz 
çocuklarımızın okuyup kend-
ini yetiştirmesi ve geliştirmesi 
açısından önem arz etmektedir. 
Bakanlığımızın “Kütüphane-
siz okul kalmayacak” 
projesi kapsamında da 
ilçemizdeki okullarımıza 
yeni kütüphaneler 
kurulmuş ve içerikleri 
zenginleştirilmiştir.
 Öğrencilerimiz 
okudukları çeşitli  
kitaplar yanında, 
bu proje kapsamında 
eğitim-öğretim yılı 
boyunca  6 Kitap daha 
okumuş oldular. 
Okuma yarışmasına dahil olan 
okullarımızın ve  öğrencilerimizin 
heyecanını yıl boyunca hissettik. 
Okullarımızda; kitap etkinliğine 
katılan öğrencileri için emek 
veren, onların hayatlarına doku-
nan idareci ve öğretmenlerimizi 
teşekkür ederim.
Bu ve benzeri çalışmalarla aslında 
okuyan, okudukça düşünen, 
hayal edebilen, hayallerini ve 
düşündüklerini kelimelere, yazıya 
aktaran bir nesiller yetişsin isti-
yoruz. İnsanlar okudukça ve güzel 
kelimeleri hafızalarında yeşerttikçe 
daha güzel şeyler düşünmeye, 

daha güzel diyaloglar kurmaya 
başlayacaktır.
Yıl içerisinde yaptığımız 
çalışmalarla okumayı desteklerken 
öğrencilerimizin yazma becerilerini 
de geliştirecek ve destekleyecek 
etkinlikler yürütmeye gayret ettik. 
Bu kapsamda; İki pilot okulu-
muzda açtığımız yazarlık atöly-
elerinde çocuklarımızın bu konuda 
yetenekleri ve ilgileri olduğunu 
görmek beni çok mutlu etti. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 
Bilime, Sanata, edebiyata, 

spora ve okumaya 
dair çalışmalarımız 

artarak devam 
edecektir. 

Bununda 
örneklerini 

okullarımızdaki 
Bilim fuarları 

etkinlikleri, yıl sonu 
sergileri, Halk Eğitim 

müdürlüğü etkinlikler-
inden anlaşılmaktadır.
Bugün burada ödül töreni ile 
birlikte Anadolu Lisesi Resim 
Öğretmenimiz tarafından  
hazırlanan resim sergisinde 
halkımızın beğenisine 
sunulmuştur. 
Hepinizin bildiği gibi; ilçemizde 
Bilim Sanat Merkezimiz açılmış 
olup, gelecek eğitim öğretim 
yılında faaliyete geçecektir. Bu 
Merkezimizde bilimsel çalışmalar 
yanında sanatsal çalışmalara 
da önem verilecektir. Özellikle 
Görsel sanatlar alanında yet-
enekli öğrencilerimizi değerli 

öğretmenlerimizin katkılarıyla 
ortaya çıkartarak sergiler açma 
fırsatımız olacaktır.
Değerli Katılımcılar;
Buradan, hazırlanan resim 
sergisinde emeği geçen 
öğretmenimiz, öğrencilerimiz 
ve okul idaresine çok teşekkür 
ederim.
“Okuyorsam Varım... Oku-
maya Bende Varım ” projemizi  
destek veren tüm idareci ve 
öğretmenlerimize, 

Projenin uygulanmasında çok 
büyük katkıları olan başta şube 
müdürüm Hatice Karaca’ya, Özel 
Büro görevlileri öğretmenlerim 
Nefise Tercan İşoğlu’na, Nadire 
Tansoy’a ve diğer çalışanlarıma,
Projemizi kitap ve ödüllerin 
sağlanması anlamında destekley-
en Altın Yayınları yayınevi yetkili-
lerine;
Sonsuz teşekkürlerimi sunarım” 
dedi.
**Adnan Tüfekçi

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZIL KARABAĞ; ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
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Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde 
iddiaya göre; rehber öğretmen 
E.B.D.’nin servis şoförü 
tarafından sözlü taciz edilmes-
ine tepki gösteren Eğitim-Sen’li 
öğretmen ve Köyceğizliler suç 
duyurusunda bulundu.
Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde 
iddiaya göre; 3 Haziran 2022 
Cuma günü okul çıkışında nöbetçi 
öğretmen E.B.D.’nin öğrencilerin 
servislerine binişine eşlik ederken 
servis şoförü tarafından sözlü 
olarak taciz edilmesine tepki 
gösteren öğretmen ve Köyceğizli 
vatandaşlar Köyceğiz Adliye’sine 
suç duyurusunda bulundu.
Köyceğiz Eğitim Sen ilçe 
temsilciliği adına yapılan açıklama 
özetle şöyle okundu, “Görevini 
yapmakta olan üyemizle seviye-
siz bir üslup kullanan bu şahıs 
muhatap alınmamasına rağmen 
rahatsızlık vermeye devam 
etmiştir. Eşini okuldan almaya 

gelen A.D. olaya 
şahit olmuş ve servis 
şoförünü uyarmıştır. 
Bunun üstüne servis 
şoförü üyemizi sözlü 
olarak tehdit ettiğini 
iddia etmiştir. Sözcü, 
sözlerini şöyle 
sürdürmüştür. “Bu 
görevlendirmeleri 
yapanlar gelecekte 
olabilecek her türlü 
olumsuz durumdan, 
yaşanacak her 
sıkıntıdan so-
rumlu olacaklardır. 
Bu tür kişileri 
öğrencilerimizden, 
okullarımızdan, 
öğretmen arkadaşlarımızdan uzak 
tutun. Göreviniz, okullarımızın 
güvenli, sağlıklı, huzur dolu ortam-
lar olmasını sağlamaktır. Bugün 
suçlular hakkında, görevini yerine 
getirmeyenler hakkında suç duyu-

rusunda bulunduk! Bu 
olayın takipçisi olacağız! 
Peşini bırakmayacağız! 
Arkadaşlarımız yalnız 
değildir” dedi. Grup 
daha sonra imzala-
nan suç duyurusu 
evraklarını Cumhuriyet 
Başsavcılığına sundu. 
Adliye binası önünden 
dağılan grup daha 

sonra Atatürk meydanında tekrar 
birleşerek basın açıklamasını 
sürdürdüler. 
Eğitim-Sen’li öğretmenler; Her za-
man olduğu gibi üyelerimizin, tüm 
öğretmen arkadaşlarımızın her 
zaman yanındayız, yaşadıkları her 
sorun bizim sorunumuzdur! Birlikte 
yaşıyor, birlikte çalışıyor birlikte 
üretiyoruz. Yine birlikte sorunlara 
çare olacağız! Dayanışma ile 
bugünleri atlatıp çok daha güzel 
günleri var edeceğiz! 
Ya hep beraber ya hiçbirimiz! 
diyerek toplantıyı sonlandırdılar.
**Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de öğretmene sözlü taciz iddiası

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, perşembe günü kurulan Üret-
ici Kadınlar Pazarında  Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.
Pazaryerinde üretici kadınlara ve pazara gelen kadınlara İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KADES 
uygulaması hakkında kadın bilgi verdi, akıllı telefonlara uygulamayı 
yükledi. Vatandaşlar; “Polislerin yaptığı uygulama çok güzel. İnşallah 
şiddet olmaz ve bu uygulamaya ihtiyaç duyulmaz, duyarlılıklarından 
dolayı polis kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dediler.* Esra Tüfekçi

KÖYCEĞİZ POLİSİ KADES UYGULAMASINI TANITTI
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

TOPLUMSAL YAPININ 
TEMELİ “KARŞILIK 
İLKESİ”
     Toplumsal yapıyı sosyolojik açıdan 
göz önüne alalım, diğer bir değişle, ka-
bile yapısının birbirinden ayrı nitelikler-
ini peş peşe inceleyelim ama bu daha 
önce yaptığımız kabile etkinliklerinin 
birbirinden ayrı bir incelemesi biçiminde 
olmayacak. Çünkü bu kez Trobriyandlı toplumunun tüm yapısının 
yasal statü ilkesi üzerine dayandığını göstermesi olasıdır. Bununla 
demek istediğimiz şey şu; 
     Kabile reis’inin topluluğu oluşturan insanlar üzerindeki hakları 
vebal üzerine kuruludur. Yanlış uygulamaların neticesinde tekrar 
başa getirenlerde vebal altında dır. Bu kocanın kadın üzerinde 
ya da ana babanın çocuklar üzerinde hakları keyfi ve tek yanlı 
değildir, tanımı kesin buyruklara uygun olarak gerçekleştirilir ve 
karşılıklı sağlam hizmet zincirini oluşturur.
     Soydan geçen işlevleri çok saygın mitolojik geleneklere bağlı 
reisin kendisi bile, dinsel bir saygıyla çevrilidir ve topluluğun 
insanlarını kendisine uzak tutacak, küçümseyici bir durumda 
bırakacak en sert tabularla hepsini cezalandıracak krallara özgün 
bir törenle yüceltilir ve bu reisin kendisi, tüm gücüne, zenginliğine 
ve sahip olduğu yaptırım olanaklarına karşı, diyelim sıkı ölçülere 
uymak zorundadır ve yasal sınırlamalara bağlıdır. Bir seferber-
lik hazırlığı yaptığı, bir savaş açtığı ya da bir bayramı kutladığı 
zaman, açıkça bir çağrıda bulunmalı, kendi istemini kamuya 
duyurmalı, soylularla konuşmalı; tören ölçüleri içinde uyruklarından 
haraç almalı, hizmetlerini kabul etmeli, onlardan yardım görme-
lidir ve bunları yerleşmiş ölçülere göre kendi yandaşlarına 
dağıtarak popülütesini güçlendirir, alkışçılar yağcılar beklentilerini 
gerçekleştirmeye yönelik kitlenin ilavesiyle de dalkavuklar çoğaltılır.
     Toplumsal ilişkilerin yasal niteliğinde en dikkate değer şey, 
“HER ŞEY KARŞILIKLIDIR” ilkesinin, kabilenin içinde de üstün bir 
egemenliğe sahip olmasıdır. Daha önce de gördüğümüz gibi, dayı 
ve yeğenler arasındaki, kardeşler arasındaki, hatta hiç çıkar gözet-
meyen bir adamla kız kardeşi arasındaki ilişkiler karşılık ilkesine 
ve hizmetlerin ödenmesi üzerine kuruludur. Çoğu zaman kabilenin 
kendisi, ilkel hukuk içinde yasal tek kişi, tek organ ve kabul edilen 
tek kimlik çoğulcululuktan uzak teknesellik ilkesi.”Birim olan bir şey 
değil, akrabalar gurubudur; İşe alımda nemalandırmada önce-
liklidirler. Birey, bu grubun bir üyesinden başka bir şey değildir 
çevresi kalabalık olmadığı için bütün haklardan mahrumdur,” diyor 
Sidney Hartland.
     İçinde akraba grubunun (totem kabilesi, bileşik kabile) kendi-
sine denk düşen gruplarla karşılık ilkesi oyunu oynadığı toplumsal 
yaşam alanı söz konusu olduğu ölçüde bu doğrudur. Peki ama ka-
bilenin için de yetkin birim nedir? Bu konuda “grup güdüsü” olmasa 
bile,” bir grup duygusunun” varlığını onaylamaktan ibaret evrensel 
bir çözüm öneriliyor. Günümüz yönetim tarzındaki uygulamaların 
ilkel kabile yönetimiyle örtüştüğünün görülmesini sağlamak, bu gu-
rubun içinde rekabetler, geçimsizlikler kibir ve en acımasız bencillik 
ortaya çıkar. Toplumdan uzak kendi hegemonyasını taçlandırma, 
ilkellikten teknolojiye geçişte bile duygulardaki tutsaklık, fazla bir 
aşama kaydedilmediğinin açık göstergesidir. Şekildeki farklılık 
öze yansımadıkça, doğruluk ve samimiyetten uzaklaşma oldukça, 
Doğan görünümlü Şahin kandırmacısı bitecek gibi görünmüyor. 
Karşılığı mutlu azınlık. Çözüm ilkellikten, ilkelerle uzaklaşmak.

KAYIP İLANI : Adıma kayıtlı KULLANMAKTA OLDUĞUM Beko 300 
TR MF AT 0000232550 seri nolu ödeme kaydedici cihazımın ruhsatını 

kaybettim hükümsüzdür.
CANSU ACAR

Köyceğiz VD: 51163526920  Köyceğiz/Muğla

Köyceğiz Ziraat Odası “KÖYCEĞİZ PORTAKALI” 
Coğrafi İşaretini Aldı
Narenciye üretimiyle öne çıkan ilçemizin, 
lezzeti ve aromasıyla diğer portakallardan 
ayrılan “Köyceğiz Portakalı” Türk Patent ve 
Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret 
aldı.

Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali ÇETİN;
Gazetemize yaptığı açıklamada;
“Bu süreçte bizlere destek olan Muğla Mil-
letvekillerimiz Sayın Yelda EROL GÖKCAN ve 
Sayın Mehmet Yavuz DEMİR’e, Muğla Valimiz 
Sayın Orhan TAVLI’ya, Muğla Valiliği Proje 
Müdürü Sayın Ahmet Bey’e, Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürümüz Sayın Barış SAYLAK’a, 
Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı 
Sayın Enver AYDIN’a,Kaymakamımız Sayın 
Mustafa MASLAK’a, Belediye Başkanımız 
Sayın Kamil CEYLAN’a, İlçe Tarım ve Or-
man Müdürümüz Sayın Eşref ARSLAN’a, 
Köyceğiz Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Mehmet 
İLHAN’a ve dosya hazırlama sürecinde büyük 
özveriyle çalışıp emek veren İlçemiz Tarım 
ve Orman Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi 
Bekir MARAL’ a ve Odamız Genel Sekreteri 
Kadriye ÇETİN’e teşekkür ediyorum.
Köyceğiz portakal üreticilerine hayırlı olsun”
dedi.      
       **Adnan Tüfekçi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde carettaların yavru-
lama ve barınma alanı olan Dalyan Kanalı’ndaki 
sazlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın 
olmadığı bölgede havadan müdahale başlatıldı. 
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde carettaların 
üreme ve barınma alanı olan turistik Dalyan 
Kanalı’ndaki sazlık alanda öğle saatlerinde 
yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı yangına 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler 
havadan 1 helikopter 3 uçak  ile müdahaleye 
başladı.  Jandarma ve sahil güvenlik bölgede 
koruma önlemi alırken yangının çıkış nedeni ile 
ilgili soruşturma başlattı.

Carettaların yaşam 
alanı Dalyan sazlığında 
yangın
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MİNİK PEHLİVANLAR HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ
Geçen hafta 
Halk Eğitim 
Merkezinde 
güreş kursu 
gören minik 
pehlivan-
lar gösteri 
güreşi 
için er 
meydanına 

çıktılar. Minik pehlivanlar 
Hayat Boyu Öğrenme Haftası 
Etkinlikleri çerçevesinde bir 
yıl boyu öğrendikleri hüner-
lerini sergilediler. Antrenör 
Veli Er tarafından eğitilen 
minik pehlivanlar Köyceğiz 
Festival Platformu alanında 
kispetlerini giyinerek güreşe 
hazırlandılar. Pehlivanlar 
omuza, göğse, kol ve kispete 
yağ sürerek er meydanına 

çıktılar. Güreş peşrev, ısınma, kültürfizik 
hareketleriyle başladı. Ellerini kollarını sallayarak 
üç kez ileri, üç kez geri giderek peşrev yaptılar. 
Elense ile başlayan oyunlara farklı oyunlarla de-
vam ettiler. Yağlı güreş oyunlarını ayakta ve ye-

rde uyguladılar. Güreş oyunlarındaki yetenekler-
ini sergileyerek rakibini yenmek için mücadele 
ettiler. Güreş severler minik güreşçileri seyretmek 
için yoğun ilgi gösterdi. Minik pehlivanlar bol alkış 
aldı. Pehlivanlar performanslarıyla göz doldurdu. 

Pehlivanların Ekim Ayında Köyceğiz’de yapılacak 
yağlı güreşlere son sürat hazırlıkları devam edi-
yor. Minik pehlivanlara müsabakalarda başarılı 
olmalarını dilerim. 
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

Atatürk Ortaokulu’nun hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl 
KARABAĞ, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice KARACA, Okul idarecileri, öğretmenler ve 
öğrencilerinin katılımlarıyla açılışı yapılan bilim fuarı 08-09 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl KARABAĞ; “Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarının sergilendiği Bilim Fuarında 
emeği geçen Okul Müdürü Hakan GÜVEN, TÜBİTAK 4006 Proje Yürütücüsü Emine ORHAN ve projede yer 
alan bütün danışman öğretmenlerimize ve öğrencilere teşekkür ederiz.” dedi.  **Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Atatürk Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Başladı...
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MACHU PİCCHU / İNKA 

MEDENİYETİ
Değerli okurlar, zaman zaman 
dünyanın en büyük yapıları, en 
ilginç coğrafyaları, en zorlu yolları 
vb. gibi konuları merak eder ve bu 
konulardaki yazıları ve belgeselleri 
izleriz. Bunlardan biri de Güney 
Amerika And Dağları üzerinde bu-
lunan Machu Picchu antik kentidir. 
Oralara gitme olanağımız olmadığı 
için zorunlu olarak bildiğimiz 
kaynaklardan araştırıp sizlere 
aktarmayı uygun gördük. 
 “Machu Picchu, bu güne kadar 
korunagelmiş bir İNKA kentidir. 7 
Temmuz 2007 tarihinde DÜNYA-
NIN YENİ YEDİ HARIKASI olarak 
gündemdeki yerini almıştır. And 
Dağlarındaki bir dağın zirvesinde; 
2430 metre yükseklikte URUBAM-
BA VADİSİ üzerinde kurulmuş 
Peru’nun Cusco şehrine 88 km. 
mesafede bulunmaktadır. Şehir, 
İnka’ lı bir hükümdar olan PACHA-
CUTEC YUPANGUİ tarafından 
1450 yılları civarında yaptırılmıştır. 

İspanyol istilacılar, 1532 yılında 
buraları işgal ederken sık ve 
yüksek dağlar arasında kalmış 
bu şehir istilacılar tarafından 
fark edilmemiş ve bu sayede 
zarar görmeden kalabilmiştir. 
Şehrin inşası tamamlandıktan 

bir süne sonra yayılan çiçek 
hastalığı salgını nedeniyle şehir 
terkedilmek zorunda kalınmıştır. 
Machu Picchu, 200 den fazla 
merdiven sistemiyle birbirine bağlı 
taş yapılardan oluşmaktadır. 
Şehirdeki 3000 basamak bu gün 
hala gayet iyi durumdadır. Şehrin 
inşasında kullanılan özel taşların 
vadiden raylı halatlar sistemi-
yle bu zorlu zirveye taşındığı 
düşünülmektedir. Ayrıca hemen 
yanında HUAYNA PİCCHU 
isminde 2720 metre yüksekliğinde 
bir dağ da bulunmaktadır. Bu dağa 
giden patika yol, Machu Picchu’ 
dan bakılında görünmeyen gizli 
bir geçit şeklindedir ve tırmanış 
yaklaşık iki saat kadar sürmekte-
dir. Huayna Picchu’ nun zirvesin-
den tüm Machu Picchu şehrini ve 
çevreyi 360 derece gözlemlemek 
mümkündür. 
 Kuruluş amacı ve anlamı, 
günümüze kadar süren bir 

tartışma konusudur. Günümüze 
gelmeyi başarmış bilimsel 
kanıt içerikli çok fazla bir ipucu 
bulunmamasından dolayı sadece 
tahminler yapılabilmektedir. Bu 
yüzden o zamanlar adı bilinmeyen 
şehir, ismini bu gün yakınlarında 

olan bir dağ zirvesinden almıştır. Şehrin tam alan 
olarak kullanılan teraslardan oluşan bölümleri, ESKİ 
ZİRVE (Keçuva dilinde: Machu Picchu) denen dağın 
eteklerindedir. Şehrin sonunda ise GENÇ ZİRVE 
(Keçuva dilinde: VAYNA PİCCHU)yükselir. 
 Şehirde içinde 100’den fazla insan iskeletinin 
bulunduğu 50’nin üzerinde mezar keşfedilmiştir. (İlk 
başlarda bunların %80’ inin kadın iskeleti olduğu 
sanılmış, ama sonraki incelemelerde eşit dağılımın 
olduğu tespit edilmiştir. ) Bu keşfe istinaden şehrin 
İNKALARIN (İnka Medeniyeti: Amerika’ nın batı 
kıyısındaki And Daları bölgesindeki CUZCO şehri 
civarında, efsanevi kralları ve ilk Sapa İnka olan Man-
co Capac’ ın 11. Yy. da Cuzco Krallığını kurmasıyla 
başlamıştır. CAPAC’ ın soyunun egemenliğinde 
krallık hükmünü sürdürmüştür.) yerleştirme ve disiplin 
yeri olduğu teorisi geliştirilmiş. Ancak zamanımızda 
bu teori geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Bu gün daha 
çok kabul gören teori, şehrin 700’den fazla İNKA asil 
ve din adamına ev sahipliği yapmış olduğudur. 1912 
ve 1913 yıllarında BİNGHAM III, (Amerikalı arkeolog 
ve senatör. 1911 yılında Peru And’ larının ulaşılması 
neredeyse olanaksız bir kesiminde yer alan Machu 
Picchu’ da antik İnka yerleşimini bulmuştur) şehri 
ortaya çıkarmaya başladı. 1915’ te Machu Picchu 
araştırmalarıyla ilgili bir de kitap yayınladı. National 
Geographic Society’ nin Nisan 1913 sayısını Machu 
Picchu şehrine ithaf etmesiyle meşhur oldu. Şehrin 
aslında iki yıl öncesinden keşfedildiği; ama şehrin 
altınlarının ABD’ye götürülebilmesi için Bingham’ ın 
zaman kazanmak istediği iddia edilmektedir. Yerlilerin 
bir diğer iddiası ise, köylülerin çoktan 1901 yılında 
şehri keşfetmiş olduğu ve Bingham’ ın keşfinin 
tesadüf olmadığıdır. 
 İnka şehrinin çok zor geçit veren bir bölgede 
olması ve oraya giden bir yolun bulunmaması 
yüzünden CUSCO(Orta Peru’nun And Dağları plato-
sunda bir şehir olup aynı isimli eyaletin başkentidir. 
3416 metre yükseklikte bir konumdaki CUSCO’ nun 
250.000 nüfusu vardır. Şehir, bir başpiskoposluk ve 
bir üniversitenin merkezidir. İnka Krallığı’nın başkenti 
olarak değişken bir tarihe sahiptir)şehrinden Machu 
Picchu dağının eteklerinde bulunan AGUAS CAL-
LENTES köyüne (ki harabelere en kolay bu köyden 
ulaşmak mümkündür) bir raylı sistem inşa edilmiştir. 
Bu köyden sonra 8 km. lik bir otobüs yolculuğu 
yapılmaktadır. Ayrıca bu mesafe yaya olarak da 

kat edilebilir. Çünkü küçük basamaklı patika yollar 
buraya açılır. Patikanın sonunda Machu Picchu’ nun 
hemen giriş alanında “Sanctuary Lodge” oteli bulunur 
ki, bu otel de raylı sistem gibi İngiliz otelleri zinciri 
“Orient Express” e aittir. Machu Picchu’ ya otantik 
yoldan ulaşmak isteyenler birkaç günlük yürüyüş 
programlı, URUBAMBA nehrinin birkaç yüksek geçidi 
üzerinden İnka Yolu’nu (Camino İnca) kullanarak 
ulaşabilirler. Sürekli büyüyen turizm çevre konusunda 
çok büyük bir yük olmaktadır. UNESCO, yapılması 
planlanan AGUAS CALİENTES’ ten Machu Picchu’ 
ya bir teleferik hattı konusunda sert bir muhalefet 
yapmaktadır. Bu hattın tamamlanması turizmin daha 
da artması anlamına geldiği gibi toprak kayması 
tehlikesinin yükselmesini de beraberinde getirmek-
tedir. 10 Nisan 2004’ te oluşan bir toprak kayması 11 
kişinin yaşamına mal olmuş, raylı sistemi de kısmen 
aksatmıştır. 14 Ekim 2005’ teki bir toprak kayması 
ise raylı hattın 400 metrelik kısmını toprak altında 
bırakmıştır.“ Vikipedi/Özgür Ansiklopedi
 “İnka’ lar, 12.ve 16. Yy, lar arasında And 
Dağlarında ve eteklerinde büyük bir imparator-
luk kuran Güney Amerika yerli halkı. 15. Y. yılın 
başlarında topraklarını genişletmek için fetihlere 
girişmişler. İnkalar. 16. Yy. da Büyük Okyanus kıyısı 
ve And Dağları boyunca Bu günkü Ekvator ülkesinin 
kuzey sınırından Şili’ nin orta kesimlerindeki MAULE 
IRMAĞI’ na kadar uzanan ve yaklaşık 12 milyon 
kişilik dev bir imparatorluk haline gelmiş. İnkalar, 
son derece ileri mimari teknikleri ile hala ayakta olan 
sulama sistemleri, saraylar, tapınaklar ve kaleler 
inşa etmişler. Ancak, 1524’ te İspanya adına ilk keşif 
serüvenini gerçekleştiren Francisco Pizzaro, 1531’ 
de küçük bir ordu ile geriye dönerek İnka Hükümdarı 
ATAHUALPA’ yı kurduğu bir tuzağa düşürüp öldür-
erek hükümdarlığı ele geçirmiş ve İnka topraklarında 
egemenliğini ilan etmiş. (Bir iddiaya göre İnka 
Hükümdarı ile dost olmak istediğini söylemiş ve bu 
yalanla hükümdarın sarayına girip onu öldürtmüş ve 
iktidarı ele geçirmiş)
 Çoğu İnka soyundan gelen az sayıda yerli, And 
Dağlarındaki köylere yerleşti. Bu gün Peru nüfu-
sunun %45’ini oluşturan KEÇUVA (QUECHUA) 
dilini konuşan bu yerliler hala geleneksel yöntem-
lerle tarım ve hayvancılık yapıyorlar.) YOLCULUK 
TERAPİSİ’nden…
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Köyceğiz ilçesi Ağla mahallesinde, 
5’inci sınıf öğrencisi Cennet Bulut, 
ders dışında kalan zamanlarını 
ailesine yardımcı olmak için 
ağıllarında geçiriyor. 
Küçükbaş hayvanların bakımını 
yapıp, yemlerini veren Bulut, yaşıtları 
gibi ders dışı zamanında oyun 
oynamak yerine ailesine yardımcı 
olmayı tercih ettiğini söyledi.
Ağla Mahallesinden Kazım ve 
Aysun Bulut çiftinin 3. Çocuğu olan 
Yunus Emre Ortaokulu 5. sınıf 
öğrencisi Cennet Bulut, diğer öğrenci 
arkadaşları gibi taşımalı eğitim alıyor. 
Her sabah saat 06.00’da kalkıyor, 
kahvaltıdan sonra hızla servise 
yetişiyor, yarım saatlik yolculuktan 
sonra okula geliyor. Öğle yemeğini 
okulda yiyip, okul çıkışından min-
ibüsle Ağla’daki evine dönen Cennet 
gördükleri konuların tekrarı ve ödev-
lerini tamamlayıp, vaktini de ağıldaki 
küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla 
ilgilenerek geçiriyor, onların bakımını 
yapıp, su ve yemlerini veriyor.
Yaşıtları gibi dersten kalan zamanını 
oyuna ayırmak yerine ailesine 
yardım etmeyi tercih ettiğini belirten 
küçük Cennet, ”Ben oyun oynamak 
televizyon seyretmek yerine bu 
zamanımı aileme yardımcı olmak 
için çalışıyorum. Hem aileme yardım 
ediyorum, hem de çok sevdiğim Matematik 
ve Türkçe kitaplarımı okuyorum. Kuzularımı 
yeni doğan oğlakları ve buzağımı çok seviyo-
rum. Onlarla ve bizim evimizin sevimli köpeği 
Boncuk ile zaman geçirmeyi çok seviyorum. 
Küçük oğlak ve kuzularımı ellerimle besle-
mek, onlarla vakit geçirmek hoşuma gidiyor, 
benim hedefim Tıp okuyup, doktor olmak. 
Geçirdiğimiz koronavirüs döneminde hepimiz 
ailecek televizyon başında covid-19 haberler-
ini dinlemek oldu. Sağlığın önemini hepimiz 
öğrenmiş olduk. Bende şimdiden hedefimi 
koydum. Mutlaka doktor olacağım” diye 
konuştu.  **Adnan Tüfekçi

Hem ders çalışıyor hem de hayvan bakıyor…

KÜÇÜK CENNETİN HEDEFİ DOKTOR OLMAK

Köyceğiz Portakalı 
Coğrafi İşaretini Aldı
Narenciye üretimiyle öne 
çıkan Köyceğiz’in, lezzeti ve 
aromasıyla diğer portakallardan 
ayrılan “Köyceğiz Portakalı” Türk 
Patent ve Marka Kurumunca 
tescillenerek coğrafi işaretini 
aldı.
2013 yılında BATEM tarafından 
Köyceğiz yöresinde yetiştirilen 
portakalların farklılığını gös-
teren bilimsel bir inceleme 
raporu hazırlandı. Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
İnceleme raporu ile birlikte 
Köyceğiz Portakalının geçmiş 
yıllarda bilinirliğini gösteren 
6 Şubat 1979 yılına ait yerel 
gazete haberi ve diğer dokü-
manlarla Köyceğiz Ziraat Odası 
Başkanlığınca Türk Patent En-
stitüsü Müdürlüğüne 11.04.2013 
tarihinde Köyceğiz Portakalı 
Coğrafi işareti başvurusu yapıldı. 
Başvuru 25.09.2014 tarihinde 
Türk Patent Enstitüsü Markalar 
Dairesi Başkanlığınca eksik 
belgelerin giderilerek yeniden 
başvurulması istendi.
5 Şubat 2022 tarihinde Türk 
Patent Enstitüsüne gönder-
ildi. Yapılan 2. Değerlendirme 
sonucunda Köyceğiz Portakalı 
Coğrafi İşareti uygun görülerek 
itirazlar için 15.02.2022 tarihli ve 
119 sayılı Resmi Coğrafi İşaret 
ve Geleneksel Ürün Adı Bül-
teninde 3 ay süre ile ilan edildi.3 
ayın sonunda herhangi bir 
itiraz yapılmadığı için Köyceğiz 
Portakalı coğrafi işareti, 6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 
41 inci Maddesi kapsamında 
22.06.2021 tarihinden itibaren 
korunmak üzere 24.05.2022 tari-
hinde tescil edilerek 01.06.2022 

tarihinde 2022/126 Sayılı Resmi 
Türk Patent ve Coğrafi İşaret ve 
Geleneksel Ürün Adı Bülteninde 
ilan edildi.
1124 Tescil numarasına sa-
hip Köyceğiz Portakalı Muğla 
İli Köyceğiz İlçesi Merkez, 
Toparlar, Hamit, Zaferler, 
Döğüşbelen, Yeşilköy, Yangı, 
Zeytinalanı, Beyobası, Köyceğiz, 
Kavakarası, Sultaniye ve Çandır 
mahallelerini kapsayan coğrafi 
sınırlar içinde üretilmektedir.
Başkan Kamil CEYLAN; 
Portakal üretiminde Türkiye 
geneline bakıldığında toplam 
üretimin yaklaşık %13’ü İlimizde 
gerçekleşmektedir. Muğla 
özelinde bakıldığında ise İlçemiz 
portakal üretiminde yaklaşık 
% 77’lik payı ile ilk sıradadır. 
Buradan da anlaşılacağı gibi 
Köyceğiz Portakalı bizlere göre 
zaten bir markadır. Bizlerin 
bildiği bu markayı tescil et-
tirerek herkesin tanımasını 
amaçladığımız bu süreçte 
bizlere destek olan Muğla Mil-
letvekillerimiz Sayın Yelda EROL 
GÖKCAN ve Sayın Mehmet 
Yavuz DEMİR’e, Türk Pat-
ent ve Marka Kurumu Başkan 
Vekili Cemil BAŞPINAR’a, 
Muğla Valimiz Sayın Orhan 
TAVLI’ya, İl Başkanımız Sayın 
Kadem METE’ye, İl Tarım ve 
Orman Müdürümüz Sayın Barış 
SAYLAK’a, Kaymakamımız 
Sayın Mustafa MASLAK’a, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürümüz 
Sayın Eşref ASLAN’a ve Ziraat 
Odası Başkanı Sayın Şaban 
Ali ÇETİN’e teşekkür ediyorum” 
dedi.
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KÖYCEĞİZ BAYAN GÜREŞ TAKIMINDAN 
BAŞARILAR GELMEYE DEVAM EDİYOR...

KÖYCEĞİZLİ TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Geçtiğimiz günlerde Türk Güreş 
tarihinde bir ilke imza atarak 
yıldızlar kategorisinde ülkemize ilk 
dünya şampiyonluğunu yaşatan 
Köyceğiz Bayan Güreş Takımı 
sporcularından başarılar gelmeye 
devam ediyor.
3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Konya’da düzenlenen U11 

Kadınlar Türkiye Şampiyonasında 
36 kilo da güreşen Köyceğiz 
Bayan Güreş Sporcularından
Ayça ÇOMAK TÜRKİYE 
ŞAMPİYONU  
Ceylin YILDIRIM TÜRKİYE 
İKİNCİSİ   
olarak müsabakayı bir altın ve bir 
gümüşle tamamlamışlardır.

Başarılarından sıkça söz et-
tiren Bayan Güreş Takımı 
Antrenörü Elis YILDIZ; “Amacım 
bu şampiyona da bir Türkiye 
şampiyonu daha çıkararak yeni 
Selvilerin geldiğini ve alttan daha 
nice şampiyonların geleceğinin 
sinyallerini vermekti. O da çok 
şükür çifte başarıyla meyveler-

ini göstermeye başladı. Ayrıca 
Türkiye şampiyonası gibi önemli 
bir organizasyonda 36 kilo da 
finale iki sporcumuzun kalıp finali 
beraber yapması da benim için 
ayrı bir gurur oldu. Ben kendiler-
ine, ailelerine ve bize destek olan 
herkese çok teşekkür ediyorum 
özellikle bize bizi bu yolda her 

zaman destek olan ve bizden 
desteğini hiç bir zaman esirge-
meyen Sayın Belediye Başkanımız 
Kamil Ceylan’a sporcularım ve 
kendi adıma çok ama çok teşekkür 
ediyorum”dedi.

**Esra Tüfekçi

Köyceğiz Sporun her dalında hızla 
ilerliyor. Hentbol, güreş, tekvando, 
atletizm, kano, kürek ve Futbol’da 
ülke genelinde şampiyonluklar 
kazanıyor. Kadın güreş 
takımımızdan sonra Köyceğiz 
Akademi Voleybol kadın takımız 
kadın liginde tescil edildi. Bu se-
zon liglerde oynamaya hak kazan 
Kulüp Başkanı Oya GÜNDÜZ 
gazetemize yaptığı açıklamada, 
Köyceğiz tarihinde şimdiye kadar 
ilk defa bu sene Bölgesel Voley-
bol kadın liginde ismini duyurdu.  

İlçemizi Köyceğiz Akademi kadın 
voleybol takımı olarak temsil ettik. 
Takımımız tamamen Köyceğiz 
de oturan ve okuyan 
sporcularımızdan oluşmaktadır. 
Hayatında ilk defa bölgesel ligde 
oynayan ilk tecrübesini bu sene 
katıldığımız bu ligde tecrübe eden 
oyunculardan oluşmaktadır. Her 
maçta sonuna kadar pes etmeden 
mücadele ettiler. Oyuncularımız İlk 
defa bu denli profesyonel maçlara 
katıldıkları için büyük heyecan ve 
keyif aldılar.” 

Kulüp Başkanı Oya GÜNDÜZ sö-
zlereini şöyle sürdürdü; “Biz kulüp 
yöneticilerine ve oyuncularımıza 
güzel tecrübe oldu dedi. Gündüz, 
Kulübümüzün amacı; Yetişmekte 
olan nesille spor bilinci ve 
alışkanlığını kazandırmaktır. 
Spor her yaşta her meslek 
grubunda insanların yaşamlarını 
aktifleştirmek ve zindeleştirmek 
için gerekli olan fiziksel ve zihinsel 
gelişmeyi sağlayan ayrıca vücu-
dun anatomik dengesini koruyan 
yegâne unsurdur. Bu maksatla 

en küçükten en büyüğüne kadar 
tüm vatandaşlarımızın mutlaka 
bir spor branşı ile ilgilenmelerini, 
her türlü kötü alışkanlıklardan 
uzak kalmalarını bedenen zihnen 
ve ruhen gelişmelerini sağlamak, 
sporcu ahlaki ile önce kendilerine, 
ailelerine, çevresine, vatana ve 
millete faydalı, maddi ve manevi 
yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum 
oluşturmak, üyeler arasında sevgi, 
saygı, birlik ve beraberlik sosyal 
ve kültürel dayanışmayı sağlamak 
ve devam ettirmektir. Maçlara 

bizi hazırlayan Antrenörümüz 
Tayfun ERKENCİ’ye, her zaman 
kadın sporcuları destekleyen 
maddi manevi yanımızda olan 
Sponsorlarımız Barut Mimarlık ve 
Anıl Perdeye, Antrenmanlarımız 
için bizlere kapılarını açan Gen-
çlik ve Spor İlçe müdürlüğümüz 
ve güler yüzlü personeline 
çok teşekkür ederiz” dedi. Yaz 
dönemi antrenmanları devam 
etmekte olup oyuncular şimdiden 
çalışmalarına başlamıştır.
**Esra Tüfekçi

Köyceğiz Akademi Voleybol Takımı Kadın Liginde
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KÖYCEĞİZ VE 
KÖYCEĞİZ 
GAZETESİNİN ÖNEMİ 
VE KÖYCEĞİZ’DE SU 
SPORLARI
 Köyceğiz, Muğla ilinin en eski il-
çelerinden biridir. Yıllar önce Denizli’nin 
Çameli ilçesinin de Köyceğiz’e bağlı oluğu 
söyleniyor. Ama bin dokuz yüz seksenlerin 
başında DALAMAN ve 1988 yılında da 
ORTACA, bağlı oldukları KÖYCEĞİZ’DEN 
ayrılarak Muğla’nın ilçeleri oldular.
Ben İlkokulu, 1988 yılında Ortaca ilçe 
oluncaya kadar Köyceğiz’e bağlı Tepearası 
köyünde 1972 yılında tamamladım. Babam 
ve dedem ile Tepearası’ndan Köyceğiz’e 
gelip giderdik. 1972-1973 öğretim yılında 
Ortaca’da ortaokula gitmeye başladım ve 
daha sonra yine o tarihlerde Köyceğiz’e 
bağlı olan Kemaliye köyüne göçtük. 
Buradan da Köyceğiz’e gelip gidiyor-
duk. Köyceğiz’in doğal güzelliği o yılları 
bugünden çok güzeldi ve Köyceğiz’in 

İsmi de hep ön 
plandaydı. 
Gerçekten 
Köyceğiz 
Muğla’nın en 
eski ve en 
önemli ilçeler-
inin başında 
geliyor. Ama 
önce Dalama ve 

daha 1988 yılında Ortaca’nın Köyceğiz’den 
ayrılarak Muğla’nın yeni ilçeleri olması 
Köyceğiz’in eski yapısını biraz değiştirdi. 
 Köyceğiz’de TOPCUOĞLU diye 
bildiğimiz bir gazete bayisinin vardı. Ben 
de küçük yaşımdan bu yana gazete 
okuduğumdan dolayı Köyceğiz’e geldiğim 
zaman buradan gazete alırken KÖYCEĞİZ 
GAZETESİNİ de gazete bayisinin 
bulunduğu büfenin camında görüyordum. 
Topcuoğlu kendisinden Köyceğiz gaze-
tesini isteyenlere veriyordu. O yıllarda 
Köyceğiz gazetesi tek yaprak ve arkalı önlü 
iki sayfa olarak yayınlanıyordu. Gerçek-
ten yıllardır yayınlanan yerel gazetelerin 
mizanpajları çok dikkat çekiyordu. Daha 
sonraları ben de 1981 yılı ile 1985, 1986 
yıllarında bazen Köyceğiz gazetesinde köşe 

yazım ve haberlerim 
yayınlanmıştı. 1986 
yılında yazdığım bir 
yazıda Köyceğiz’de 
Su sporları faali-
yetlerinin yapılması 
ve Köyceğiz’in Su 
sporları merkezi 
olması için de 
çalışılması gerektiğini 
belirtmiştim.
      Köyceğiz 
Muğla’nın en eski 
ilçelerinden birisi. 
Burada Dalyan 
Boğazı ile Akdeniz’e 
açılan bir göl var. Burada da Kürek ve 
Kano dalında son yıllarda faaliyetler 
gerçekleşiyor. Bu Muğla bölgesinde su 
sporları açısından ulusal ve uluslar arası 
alanda önemli bir etkinliğidir.  Son yıllarda 
Köyceğiz’de Kürek milli takımı kampı 
yapılıyor ve Kürek yarışları gerçekleşiyor. 
Köyceğiz son yıllarda Su sporlarının merke-
zi konumuna geldi. Köyceğiz’den Kano milli 
takımımızda yarışan sporcuların olduğunu 
biliyorum.
       Köyceğiz’de bir de Sultaniye ve 

Köyceğiz arasında bir yüzme maratonu 
yapılması düşünülmelidir. Köyceğiz Gen-
çlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bu konuda 
çalışma yapmalı ve Muğla Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğünde Yüzme İl temsilciliğine 
bildirmelidir. Köyceğiz’in tanıtımına da 
yardımcı olacak olan bu yüzme yarışı 
Köyceğiz’de bir spor dalının daha faaliyete 
geçmesini sağlayacaktır.
      Önermesi bizden,  gerçekleştirmesi spor 
teşkilatından. Bu konuda Köyceğiz Beledi-
yesine ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü’ne de büyük görev düşüyor.

DALAMAN ATATÜRK 
ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ 
KÖYCEĞİZ’İ GEZDİLER..
     Dalaman Atatürk Ortaokulu 
7. sınıf öğrencileri, ortaöğretim 
kurumları tanıtımı gezileri 
kapsamında Köyceğiz’e gelerek 
Fen Lisesi ve Ömer Halisdemir 
Denizcilik Lisesini ziyaret ettiler. 
Gezide öğrencilere öğretmenleri 
Feyza Aytürk, Ali Aydoğan, Hatice 
Sunar ve Müge Çelik eşlik et-
tiler. Öğrencilere bir yıl önceden 
komşu ilçelerde bulunan liselerin 
tanıtıldığını, okuyacakları liseler 
hakkında bilgi sahibi olmaları 
ve tercihlerini daha sağlıklı 
yapmalarının sağlanmasıdır. 
Öğrencilerimiz Köyceğiz’in Atatürk 
kordonu, Kulak Mesire alanı, Delta 
plajını gezerek ilçemizde mutlu bir 
şekilde ayrıldılar.

KÖYCEĞİZ’İ GEZDİLER..

1908 yılında Halil Bey zâde Hacı 
Mehmet Bey tarafından yaptırılan 
tarihi Köyceğiz Merkez Hacı Bey 
Camii İlçe Müftülüğünün girişimleri 
ile aylar önce Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünce onarıma alınmıştı.
Hacı Bey Camiinin onarımı tamam-
lanarak 8 Haziran 2022 tarihi 
itibariyle ibadete açıldı.
Onarım hakkında bilgi veren 
İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz: 
“Köyceğiz’e atandığımda en 
acil yapılması gereken iki hu-
sus tespit etmiştim. Bunlardan 
ilki olan Merkez Hacı Bey Camii 
onarımı hamdolsun rabbimize 
bu gün itibariyle tamamlanarak 
Köyceğiz’imize yakışır hale getirildi. Sayın Devlet 
büyüklerimizin müzahirliğinde Merkez Hacı Bey 
Camimizin Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce 
çatısı değiştirildi, tavanı yenilendi, pencereleri 
değiştirildi, iç dış ve minaresi boyandı. Belediy-
emiz de inşaat sonrası temizliğini yaptırıverdi. 
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yrd Sayın Merdan 
Tufan hocamla birlikte minaredeki Osmanlıca 
kitabenin çevirisini çözdük. Türkçe kitabe şeklinde 
camimizin girişine asacağız.
Önderliğimde başta İmam-Hatip, Müezzin 
Kayyım, Kuran Kursu hocalarım, daire persone-
lim olmak üzere tüm din görevlilerim ilk harcı 
beraberce koyduk. Hayırsever Köyceğizli ve 
Köyceğiz dışından vatandaşlarımızın yardım 

ve katkılarıyla da camimize yakışır tek tip halısı 
alınıp serilerek camimiz güzel bir şekilde iba-
dete açıldı. Elde olmayan sebeplerle caminin 
tamiratının uzamasından dolayı sabreden Sayın 
Köyceğiz halkımıza ve en ufak bir yardım ve 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 
Camiyi yaptıran Halil Bey zâde Hacı Mehmet 
Bey’i, caminin cemaati olan, camide görev yapıp 
vefat eden tüm geçmişlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyorum. Hayırlı olsun ”dedi.
Gazetemizin edindiği bilgilere göre Köyceğizli 
hayırseverlerin ve halkın yardım ve katkılarıyla 
Hacılar Yunus Emre Camiinin dış cephe tamiratı 
ve kaplamasının yapılacağı, minaresinin elden 
geçirileceği de öğrenildi. **Adnan Tüfekçi

TARİHİ HACIBEY CAMİİ ONARIM SONRASI İBADETE AÇILDI
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LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

Ultralüks 2+1 - 3+1 - 
4+1 havuzlu daireler 
ve havuzlu villalar

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

Gizli cennet Köyceğiz’de Göl ve Sandras ormanları 
manzaralı modern şık görünümlü havuzlu villalar

Ülkemizde yeni keşfedilen
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Köyceğiz Toparlar mevkiinde 
zeytinlik alanların imara açılması 
sonucunda TOKİ’nin işgali ile 
karşı karşıya kalan köylüler, Vatan 
Partisi ile meydana indi. 7’den 
70’e Köylülerin yoğun katılımı 
ile zeytinlere sahip çıkmak için  

‘’ Üretimimiz ve Geleceğimiz  
için; Zeytinlere Dokunma, Tarım 
Alanını İmara Açma’’ denilerek 
köyde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün 
ardından imara açılmak istenen 
zeytinliklerin önünde basın 
açıklaması gerçekleşti.
Basın açıklamasını gerçekleştiren 
Vatan Partisi Muğla İl Sekre-
teri Uğur Kaçar, Ülkemizin 
sürüklendiği ekonomik koşullar; 
üretimde seferberliği, üretim 
ekonomisini ve bunların 
bütünlüğünde Üretim Devrimi için 
örgütlenmeyi zorunlu kılmaktadır. 
Yurdumuzun dört bir yanında; 
ürettikleri tarlada kalan, gübre-
ilaç dayatması ve fiyatları altında 
ezilen, traktörüne mazot koyama-
yan, ürettiğinin alım güvencesi 
bulunmayan köylü ve çiftçimiz, 
artık üretemez hale gelmiştir. Bu 
da, “Gıda Güvenliği”mizi tehdit 
etmektedir.
Tarımsal üretim alanları ekono-
mimiz için birer karargâhtır. 
Tarım üreticilerimiz, bu kara-
rgâhlarda üretim için hayatlarını, 
emeklerini, geleceklerini ortaya 
koymaktadırlar.
Toparlar Köyümüzün tarım 
üreticileri yaklaşık 50 yıldır, 

toprağı ve tarımı yaşatmakta, 
zeytin yetiştirmekte, zeytinden 
elde edilen ürünlerin üretimine ve 
değerine katkı sunmaktadır. 3573 
sayılı Kanun’un 3.maddesi gereği 
üretimde bulundukları tarlaların 
maliki konumuna gelebilen 

köylülerimizin zeytinlikleri, hukuka 
aykırı şekilde ve kanunu dolanan 
işlemlerle TOKİ’ye devir edilerek 
betonlaşmaya mahkum edilmiştir. 
Bilindiği üzere; “Arsa Üretim 
Alanı” belirlemesi, TOKİ’ye 
devir şartı olarak aranmaktadır. 
Köylülerimizin zeytinlik alanları 
Milli Emlak Müdürlüğünce 
TOKİ’ye devredilmiştir. Bu, aynı 
zamanda, üretimin kapısına kilit 
vurmak, Yasa’yı ve Anayasayı 
yok saymak, tarımsal zeytinlik 
alanları ve toprağı geri dönülmez 
şekilde betonlaştırarak yok etmek 
anlamına gelmektedir. 
Konut arz ihtiyacı bulunmayan 
Köyceğizimizde kamu yararına 
uygun planlar dahilinde konuta 
müsait başka alanlarda TOKİ 
projesi yürütülebilir. Ancak, 
bunun araştırması yapılmadan, 
ÇED raporu alınmadan emri-
vaki şekilde zeytinliklerin arsaya 
dönüştürülüp TOKİ’ye devre-
dilmesi zeytinliklerin, köylünün, 
tarımın, üretimin hedef alınması 
demektir.
Yetkilileri bu yanlıştan dönmeye 
davet ediyoruz. Sorumluları, 
Türkiye’nin milli değeri olan 
tarımsal alanları yok etmek yer-

ine, bu alanları işler ve üretime 
katkı sunar hale getirmeleri konu-
sunda uyarıyoruz.
Yetkili kurumlara sesleniyoruz:
Üretimimiz ve geleceğimiz için 
zeytinliklere dokunmayın, tarım 
alanlarını imara açmayın.
Vatan Partisi olarak Türkiye’nin en 
büyük sermayesinin yok edilmes-
ine izin vermeyeceğiz!
Vatan Partisi olarak Köyceğiz 
Halkı huzurunda ilan ediyoruz; 
tarım alanları köylülündür, 
üreticinindir. Cennet Köyceğizin 
Toparlar köyünün, köylülerimizin 
tarım alanları, zeytinlik alanları 
betonlaştırılamaz. Refahı, be-
reketi, bolluğu, huzuru, ekonomik 
kalkınmayı arzulayan bir Tür-
kiye ancak kaynakların üretime 
ayrılması ve üretime dayanan 
program ile mümkün olacaktır, 
dedi. 
Köyün önde gelenlerinden 
Tanfer Sobay, ‘’burada görmüş 
olduğunuz zeytinlik 30 yıllık mül-
kiyetimiz. Yıllardır işgal bedelini 
verdik, devlete vergimizi vermişiz. 
Bu zeytinleri yoktan var etmişiz. 
Bu zeytini yetiştirmek kolay bir 
süreç değil. Herkes mağdur. Biz 
TOKİ’ye karşı değiliz. 110 dönüm 
bahçesi olan evi olan mağdur 
insanlar var. TOKİ’ye karşı değiliz, 
milletin zeytinliklerini bıraksın. 
TOKİ yapılmasın demiyoruz. 
TOKİ yapılsın ama buradaki 
insanları mağdur etmeden 
yapılsın. Biz Toparlar Halkı olarak 
Muğla Büyükşehir Belediyem-
izden, Belediye Başkanımızdan 
yardım istiyoruz. Biz, bize faydası 
olabilecek herkese şu an için 
ihtiyacımız var. Bu zeytinlikler 
kolay yetişmedi. Bu ülkede zeytin 
koruma kanunu var. Bu zeytin-
likleri yok yere heba edemezsiniz’’  
dedi.
Toparlar sakini Cemil Çatak, 
‘’1950 doğumluyum. Evimi 
1990 yılında yaptım. 32 yıldır 
bu evde yaşıyorum. Yaptığım 
yıldan itibaren belediyeye emlak 
vergimi ödedim. Elektriğim ve su 
aboneliğim mevcut. Bugüne kadar 
herhangi bir  sıkıntı yaşamadım. 
Evimin olduğu yer TOKİ alanında 
kaldı diyorlar. TOKİ alanından 

kurtulmak için yardım istiyorum. 
Diğer tarlam da zeytin bahçesi 
olarak geçiyor. 450 zeytin ağacım 
var, o da TOKİ alanında kaldı 
dediler.  Yetkililerden yardım bekli-
yorum. 4 çocuğum var. Buradan 
başka kafamı sokacağım bir evim 
yoktur’’ dedi.
Toparlar sakinleri şikayetlerini 
dile getirdi. Birçok köylü konu ile 
alakalı tepkilerini ve isteklerini şu 
şekilde ifade etti:
- ’’1978 yılından beri zeytin-
liklerimizi kullanıyoruz. Hem işgal 
bedelini (ecrimisil) hem de ver-
gimizi ödüyoruz. Çok emek çektik. 
Tarım arazisi olarak kalmasını 
istiyoruz. Devlet yetkililerinden 
destek istiyoruz.’’
- ‘’1987 yılından beri zeytin 
bahçelerimiz var. 1998 yılından 
beri bahçelerimizin tapusunu 
alamazken bir de TOKİ’ye devri 
söz konusu. Tüm bunlardan 

şikayetçiyiz ve Devletimizden bir 
çözüm bekliyoruz.’’
Köyceğiz Toparlarda 110 dönüm 
zeytinlik alan ve 1005 dönüm 
tarım arazi alanının imara 
açılması sonucunda köylüler 
hukuki yollara başvurdu. Köy 
halkı zeytinliklerin babalarından 
kalma olduğunu yıllardır işgal be-
deli ve vergilerini ödedikleri halde 
TOKİ, bu alanları imara açıp açık 
arttırma ile sattı. 3573 maddeli 
Zeytin Koruma Kanununa aykırı 
bir hareket yapan TOKİ, gerek 
Köyceğiz halkına gerekse tüm 
Türkiye aleyhine yönelik yaptığı 
zeytin üretimine ket vurma girişimi 
içerisindedir. Ancak bu girişim 
karşısında üretim yapmak isteyen 
köylüler ve Vatan Partisi sonuna 
kadar tarım alanlarını savunma 
kararlılığını ifade etti. 
**Adnan Tüfekçi

Üretimimiz ve Geleceğimiz  için; Zeytinlere Dokunma, Tarım Alanını İmara Açma

VATAN PARTİSİ TOKİ MAĞDURLARININ YANINDA



İlçemizde Düzenlenen 
Bilgi Yarışmasında 1. olan 

Doruk Koleji Anadolu Lisesi 
Öğrencilerimizi ve 

öğretmenlerimizi kutlarım.

14/06/2022 Salı günü saat 17:30’ da okulumuz 
ilkokul 1.  Sınıf Öğretmenimiz Ayşe Kaya  ile 
tanışma toplantımız olacaktır.  lkokul 1. Sınıfa 
başlayacak olan tüm öğencilerin velileri davetlidir.

Adı: Ayşe Soyadı:Kaya Doğum tarihi: 17.07.1961 
Doğum yeri: Yangı 1984-1986 Kırşehir Eğitim 
Yüksekokulu mezunu1986 Bingöl Solhan Karan 
İlkolulu1987-1990 İstanbul Zeytinburnu Ahmet 
Vefik Paşa İlkokulu1990-1995 Antalya Aksu 
Yurtpınar İlkokulu1995-2007 Antalya Necati-Fat-
ma Dölen İlköğretim Okulu2007’de emekli oldu.

NEDEN DORUK KOLEJİ ?
Çünkü Anasınıfından itibaren;• İlave yabancı dil• Doruğa Ulaşma Okuma projesi ile 
kitap okumayı seven öğrenciler• Satranç• 11,13,15 kişilik sınıflar• U Oturma düzeni• 
Kişiye özgü öğretim modeli• 20 yıllık dershane tecrübesiyle özel derse ihtiyaç duy-
madan Liseye Geçiş Sınavına ve üniversite sınavına etkin hazırlık ve ilkokuldan iti-
baren sağlam bir temel.• Güvenli oyun bahçesi• Deneyimli ve yetkin öğretim kadrosu• 
Ders çıkışları ve cumartesi günleri düzenlenen etütler.• Periyodik düzenlenen deneme 
sınavları ve sonucuna göre yapılan grup etütleriyle geri beslemeler• Özel öğretimde 
27 yıllık tecrübe Erken Kayıt İndirimlerimiz devam etmektedir.

DORUK’A GELEN DORUĞA ÇIKAR


