
Yıl : 47    Sayı :  2931     21 Ekim  2022 Cuma           Fiyatı : 1. TL.                     TEL : 262 20 99

BEYAĞAÇ 5. AŞIKLAR 
GECESİ YAPILDI..
Nail Duman’ın yazısı 6. sayfada..

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ilk olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-
si 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılışına , 
daha sonra  Gençlik Merkezi’nde düzenlenen açılış ve 
yeni yatırımların protokol imza töreni için Yatağan’a 

geldi.  Ardından; Köyceğiz Gençlik Merkezinde 
gerçekleşen açılış törenine katıldı. 

BAKAN 
KASAPOĞLU’NUN 

KATILIMIYLA 
KÖYCEĞİZ SPOR 

SALONU VE GENÇLİK 
MERKEZİ TÖRENLE 

AÇILDI

KÖYCEĞİZ İLÇEMİZE ;  Çandır, Çayhisar ile Köyceğiz 
Mahallelerine 1’er adet senettik çim yüzeyli futbol sahası ile 

10 adet basketbol potası yapılacak.
MİLLETVEKİLLERİ DEMİR VE GÖKCAN’DAN 

TARİHİ MÜJDELER…
MUĞLA’MIZA   YAKLAŞIK 400 MİLYON TL  TUTARINDA 
103 YENİ SPOR TESİSİ KAZANDIRIYORUZ. Say. 2-3’de

KÖYCEĞİZ, 29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMINA HAZIRLANIYOR
Köyceğiz Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 
99’uncu yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 
Köyceğiz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
düzenlenecek konserle kutlayacak. Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları 29 Ekim Cumartesi günü Saat : 19:00’da 
Belediye önünde fener alayı yürüyüşü ve 19.45’de Mali 
konseriyle başlayacak. Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu 
yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Saat: 20.00’de 
Ersan Er ve 22.00’de İNTİZAR ile devam edecek.  

Sürücü belgesi değişim süresi uzatıldı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 1 Ocak 
2016’dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin 
değişim süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 
değiştirilmesine ilişkin sürenin 31 Aralık 2024’e 
kadar uzatıldığını bildirdi. Devamı 4’de

CHP Muğla Milletvekili Suat 
ÖZCAN, İlçe Başkanı Hüseyin 
EROL, İlçe yönetim Kurulu, 
Kadın ve Gençlik Kolu Başkanı, 
Parti üyeleri Köyceğiz ilçe 
Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Genel seçim gün-
demli bir toplantı yaparak bir an-
lamda  Köyceğiz’de 2023 seçim 

startını vermiş oldular. 
Milletvekili Özcan yaptığı 
konuşmada;2023 seçimlerinin ül-
kemizin ve demokratik yaşamımızın 

geleceği açısından çok önemli 
olduğunu bu nedenle ev ev, kapı kapı 
çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız 
gerekiyor dedi. Bunun için Parti 
okulu çalışmaları kapsamında 
Sokak Örgütlenmesi (ÖBEK) 
çalışmalarını da yoğunlaştırmalıyız. 
İlçe Başkanlığımızdaki en sade üy-
emizden ilçe Başkanımıza kadar 
tüm arkadaşlarımızda bu enerji ve 
dinamizmi görüyor, bunun için de 

başaracağımızı inanıyorum dedi.
Milletvekili Suat ÖZCAN olarak her 

zaman partililerimin emrindeyim. Her 
an her zaman ihtiyaç duyulan her 
yerde olmaya çalışacağımı partili-
lerime özellikle belirtmek istiyorum. 
2023 seçimlerini Millet İttifakı olarak 
başaracağız. Başarmak içinde gece 
gündüz kimseyi ötekileştirmeden 
çalışacağız. CHP Köyceğiz İlçe 
Başkanımız Hüseyin EROL ile 
üyelerimizde bu ışığı görüyor ol-
maktan da mutlu olduğumu ifade 

ediyorum. Devamı 5’de

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ SUAT ÖZCAN 
KÖYCEĞİZ’DE PARTİLİLERİ İLE BULUŞTU…

SPOR TESİSLERİ AÇILDI
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BAKAN KASAPOĞLU, SPOR SALONU VE 
GENÇLİK MERKEZİNİ TÖRENLE AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ilk olarak 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Aka-
demik Açılışına , daha sonra  Gençlik 
Merkezi’nde düzenlenen açılış ve 
yeni yatırımların protokol imza töreni 
için Yatağan’a geldi.  Ardından; 
Köyceğiz Gençlik Merkezinde 
gerçekleşen açılış törenine katıldı. 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ilk olarak Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 
Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış 
Törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu daha 
sonra Köyceğiz Gençlik Merkezinde 
gerçekleşen açılış törenine katıldı. 
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla 
Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Ak 
Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 
Köyceğiz Protokol 
üyeleri, Dalaman, 
Ula, Ortaca belediye 
başkanları, siyasi 
parti temsilcileri ve 
vatandaşlar karşıladı.
Bakan Kasapoğlu 
yaklaşık 3 sene 
önce temelini at-
maya geldiği Köyceğiz 
Gençlik Merkezi’nin 
bugün burada halka 
kazandırmış olmanın 
gururunu yaşadıklarını 

dile getirdi.
Muğla Ak Parti Milletvekilleri Yelda Erol 
Gökcan ve yaptıkları konuşmalarda;
“Yaklaşık 3 yıl kadar önce Kapalı 
cezaevi olarak kullanılan atıl yer-
imizin önünde durduğumuz gençlik 
merkezinin bugün açılışını yapıyoruz. 
Hem kendimiz hem Köyceğizliler 
hem de tüm Muğlalılar adına sizlere 
müteşekkiriz milletvekili seçildiğimiz 
ilk günden beri sayın bakanımız 
Muğla’ya yapılacak yatırımlarda, 
kıymetli belediye başkanlarım ve ilçe 
başkanlarımda ne zaman size gelsek 
bizi hiçbir zaman geri çevirmediniz. 
Biz başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınıza 
ve bakanlığınıza çok teşekkür ediyoruz. 
İnşallah imzalanan protokollerin seçim-
den öncede açılışını gerçekleştireceğiz.” 
İfadeleri kullanıldı.
**Adnan Tüfekçi

BAKAN KASAPOĞLU’NUN KATILIMIYLA KÖYCEĞİZ 
SPOR SALONU VE GENÇLİK MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI
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AK Parti Muğla Milletvekilleri Me-
hmet Yavuz Demir ve Yelda Erol 
Gökcan; Muğla’mıza çok sayıda 
modern spor tesisi kazandırmak 
için Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Muharrem Kasapoğlu ile 
protokol imzalandığını belirterek, 

“Muğla’mız ve gençlerimiz için 
tarihinde görülmemiş tesisler 
kazandırıyoruz.  Yaklaşık 400 Mi-
lyon TL tutarındaki yatırımlarımız 
Muğla’mıza ve gençlerimize hayırlı 
olsun” ifadelerine yer verdi.
Muğla’mızı sporun ve gençliğin 
merkezi haline getirmeye devam 

ettiklerini söyleyen Milletvekill-
eri Demir ve Gökcan;  “Bizleri 
izlemeye devam edin. Muğla’mız 
her şeyin en iyi ve en kalitelisini 
hak ediyor. Biz de bunun için gece 

gündüz çalışıyor ve başarıyoruz” 
dedi.
AK Parti Muğla Milletvekilleri 
Mehmet Yavuz Demir ve Yelda 
Erol Gökcan açıklamalarında şu 
bilgilere yer verdi.
“Tesis Devrimi”  yaptık diye 

boşuna söylemiyoruz…
 2002 yılında 2 bin 310 olan 
lisanslı sporcu sayısını 122 bin 
720’ye yükselttik.
Muğla’mızda 2002 yılında 2 bin 
673 olan yurt kapasitesini 13 bin 
830’a yükselttik.
 “Gençlik Başımızın Tacıdır” diye 

boşuna söylemiyoruz..
Eşsiz maviliklerin, yeşilin şehri 
Muğla’mızı artık; spor tesisleriyle, 
gençlik merkezleriyle, modern 
yurtlarıyla bir spor ve gençlik şehri 

yaptık.
Durmak yok.  Söz değil, eser üret-
meye devam ediyoruz…
Menteşe İlçemiz,   Ortaköy Mahal-
lemize 1 adet çim hokey sahası 
4’lü soyunma odası, 500 seyirci 
kapasiteli tribün ve aydınlatması, 

1 adet 250 seyirci kapasiteli spor 
salonu, İhsan Dağdaş Lisesi’ne 
ait  2 adet sentetik çim yüzeyli 
futbol sahasının sentetik çim 
zemininin yenilenmesi ve Gök-
tepe Mahallesi Şehit Berkant 
Şara ilköğretim Okulu’na 1 adet 
sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 
Kötekli Mahallesi’ne 1 adet gençlik 
merkezi,
MSKÜ Menteşe Kampüsündeki 
mevcut sentetik çim yüzeyli futbol 
sahasının sentetik çim zemininin 
yenilenmesi,
Datça İlçemize;  2 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol sahası 1 adet 
tenis kortu,
Fethiye İlçemize;  Olimpik Yüzme 
Havuzu, İmam Hatip lisesi bahçes-
ine 1 adet sentetik çim yüzeyli 
futbol sahası, MSKÜ Fethiye 
Kampüsüne 1 adet tenis kortu 
ile mevcut basketbol sahasının 
etrafına tel örgüsü,
Marmaris İlçemize; 1 adet tip 
gençlik merkezi, 1 adet 1500 sey-
irci kapasiteli spor salonu, 3 adet 
sentetik çim yüzeyli futbol sahası 
ile 2 adet tenis kortu,
Milas İlçemize; 1 adet 250 seyirci 
kapasiteli hentbol spor salonu, 10 
adet sentetik çim yüzeyli futbol 
sahası, 
Dalaman İlçemize, 4 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol sahası, 4 adet 
teniz kortu ile 1 adet tip gençlik 
merkezi,
Kavaklıdere İlçemize, 3 adet 
sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 
1 adet tenis kortu ile 10 adet bas-
ketbol potası,  1 adet mahalle tipi 
gençlik merkezi,
Köyceğiz İlçemize;  Çandır, 
Çayhisar ile Köyceğiz Mahalleler-
ine 1’er adet senettik çim yüzeyli 
futbol sahası ile 10 adet basketbol 

potası,
Ortaca İlçemize; 
1 adet 250 
seyirci kapasiteli 
spor salonu, 1 
adet tenis kortu, 
6 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol 
sahası, 10 adet 
basketbol potası, 
1 adet tip gençlik 
merkezi,
Seydikemer 
İlçemize; 3 adet 
sentetik çim 
yüzeyli futbol 
sahası, 10 adet 
basketbol potası, 1 
adet tip gençlik merkezi,
Ula İlçemize; 8 adet sentetik çim 
yüzeyli futbol sahası, 1 adet 250 
seyirci kapasiteli spor salonu, 1 
adet yarı olimpik yüzme havuzu, 
Gökova Mahallemize 1 adet ma-
halle tipi gençlik merkezi,
Yatağan İlçemize; 7 adet sente-
tik çim yüzeyli futbol sahası, 10 
adet basketbol potası, 1 adet 
nizami sentetik çim yüzeyli futbol 

sahası, soyunma odaları, tribün, 
ışıklandırma ve çevre düzenlemesi 
yaptırıyoruz.
Muğla’mıza kazandırdıkları 
yatırımlar için Cumhurbaşkanımız 
Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Muhar-
rem Kasapoğlu’na şükranlarımızı 
sunuyoruz.
**Adnan Tüfekçi

MİLLETVEKİLLERİ DEMİR VE GÖKCAN’DAN TARİHİ MÜJDELER...
MUĞLA’MIZA   YAKLAŞIK 400 MİLYON TL  TUTARINDA 103 YENİ SPOR TESİSİ KAZANDIRIYORUZ
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TOPTAN VE PERAK-
ENDE ÇEŞİTLERİ 
İLE HALKIMIZIN 
HİZMETİNDEDİR.

KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

Okullar ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için zaman 
zaman kermesler, çay partileri 
düzenlemektedirler. Devlet 
eğitim hizmetlerinin temel 
sunucusu ve finansman 
sağlayıcısıdır. Buna 
rağmen Türkiye’nin Milli 
Eğitim bütçesi, finansman 
konusunda ortaya çıkan 
ihtiyaçları karşılayabilecek 
düzeyde değildir. Son 
dönemde eğitime ayrılan 
bütçe rakamsal olarak 
artsa da eğitimin milli ge-
lir içerisindeki payı çok fazla 
değişiklik göstermemiştir. Eğitim 

sisteminin içerisinde bulunduğu 
sorunların çözümü için ayrılan 
kaynaklar yeterli değildir. Eğitim 

ve öğretimde başarı 
sağlamak isteyen okul 
yönetimi, uygulanacak 
olan programlarda 
öğretmenler kadar 
ebeveynleri de katılımcı 
hale getirmelidir. Bu 
nedenle anne-baba 
ve öğretmen ilişkisine 
önem verilmelidir. 
Anne ve babanın okul 

etkinliklerine katılımıyla 
çocuğun başarısının ve eğitim 
ilgisi arasında doğrudan bir ilişki 

Toparlar Ortaokulu Okul Aile Birliği Kermes Düzenledi
olduğu saptanmıştır. Okul-Aile 
Birliği’nin kuruluş amacı okullarda 
bütünleşmeyi gerçekleştirmek, 
maddi zorluk yaşayan öğrencilerin 
temel ihtiyaçlarını karşılamak ve 
okula maddi destek sağlamak, 
veli-okul arasında iletişimi 
ve işbirliğini sağlamak adına 
geliştirici faaliyetleri desteklemek 
şeklindedir.  Eğitime finansman 
sağlanabilmesi, eğitimin tüm 
boyutlarını etkileyebilen ve diğer 
çalışma alanları ile de iç içe olan 
bir çabayı gerektirir.  Okullar da 
ihtiyaçlarını temin etmek için okul 
aile birliklerinin ve velilerin desteği 
ile kermesler düzenlemektedir. 
Geçen hafta içinde Toparlar 
Ortaokulu Okul Aile Birliği kermes 
düzenledi. Okul Müdürünün daveti 
üzerine kermesi ziyaret ettim. 

Birlik beraberlik içinde velilerin 
saç böreği yapma ve sunma 
çabalarını takdirle karşıladım. Ekip 
olarak canla başla çalışıyorlardı. 
Toparlar Ortaokulu velilerini 
tebrik eder, okula desteklerini her 
daim devam ettirmelerini dilerim. 
Okulun ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla düzenlenen etkinlik 
Toparlar Ortaokulu bahçesinde 
gerçekleştirildi. Etkinlikte velilerin 
yaptığı keşkek, börek, ayran ve 
meyve sularının satışı yapıldı.  
Velilerin birlik ve beraberlik içer-
isinde gerçekleştirdikleri etkinliğe 
yoğun katılım oldu. Etkinliğe 
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Kerem Karahan, Köyceğiz Atatürk 
Ortaokulu Müdürü Aziz Yıldız, 
Müdür Yardımcısı Ahmet Murat 
Yenici, öğretmenler, öğrenciler 

vatandaşlar katıldı. Toparlar Orta-
okulu Aile Birliğinin organize ettiği 
etkinliğe katılan Köyceğiz İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Kerem Kara-
han, “Eğitime katkı sağlayacak 
böylesi bir organizasyonu birlik 
ve beraberlik içinde başarıyla 
gerçekleştiren okul idarecilerini, 
öğretmenleri, öğrencileri ve Okul 
Aile Birliğini tebrik ediyorum.” dedi. 
Okul Müdürü Hakan Güven de, 
“Okul yararına düzenlenen etkinliği 
büyük bir coşku ve sevinçle 
gerçekleştirdik. Bu günün organi-
zasyonunda büyük pay sahibi olan 
öğrenci, öğretmen, veli ve per-
sonelimize emekleri için teşekkür 
ederiz.” dedi.
Sevgi, saygı ve muhabbetle 
kalınız.

Sürücü belgesi değişim süresi uzatıldı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesine 
ilişkin sürenin 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldığını 
bildirdi.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, Karayolları 
Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren 
geçici 10’uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu 
olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl 
içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri 
Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022’de salgın nedeniyle 
vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat 
edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdür-
lüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 
2016’dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini 
değiştirme süresinin 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl 
süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 
1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip sürücü 
belgelerinin değişim süresi 2024 yılı sonuna 
kadar uzatıldı.
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     10. Su Point’de düzenlenen 
etkinlikte Köyceğiz, Ortaca, Dalaman 
ve Fethiye’den sanatçılar eğitimciler, 
kültüre ve sanata gönül veren konuk-
lar vardı.
     Etkinlikte öne çıkanlar; Bartın 
Maden faciası, Sandıras’ın çiçekleri 
kitabının tanıtımı, sanata ve 
sanatçıya bakış, kitap imzası, resim 
sergisi, Eğitim İmecesi, söyleşiler ve şiir 
okuma saati
     Kahvaltımızda bizi yalnız bırakmayan 
başta Günür Karaağaç, Mehmet Ali Acet, 
Recep Nevzat Özata, Selçuk Siber, Kadri 
Nalbantoğlu, Reşit Çimen, Fikret Tuncer, 

Derya Ersoy, Zekeriya Erek, 
Ali Ötünç (ses sanatçısı), İzet 
İnce,(Ziraatcı) Hacer İnce, Neşe 
Akyüz (çevreci), Erdal Uslu, Av. 
Gülfer Uslu, Deniz Akay, Salih 
Erbay, Samiye Baylan, Mazeretler-
inden dolayı katılamayacağını 
bildiren arkadaşlar da olmak 
üzere hepsine teşekkür ederim.  

Sanatçılarımız, Ressam Alparslan, Belgin 
Arzu Deveci, Nihat Taş, Kamil Öztürk, Birdal 
Can Tüfekci, Mehmet Polat, Sultan Gür-
büz, Osman Acar, Ressam Sevim, Fahri 
Yılmaz, Neriman, Ayfer Özkul’ a çok çok 
Teşekkürler.

     Köyceğiz Point Restaurant yöneticisi 
Gönenç Uslu ve çalışanlarına da teşekkür 
ederiz, özellikle Misafirlerimizin Memnun 
ayrılmaları bizleri mutlu etmiştir.
    Üç Yazarlı Sandıras’ın Çiçekleri kitabının 
önem içeriği, süresi ve sıkıntıları Günür 
Karaağaç tarafından Anlatıldı, çevrenin 
doğal yapısı, bitki topluluğu Mehmet Ali 
Acet tarafından açıklandı.
    Amacımız kendimizi ifşa etmek değil, in-
san biriktirmek, değerleri ön saflara koymak.
 1992 den beri süre gelen
Eğitim, Kültür Sanata gönül veren
Eskiden olduğu gibi, şimdi kültür ve 
sanatınızla

Köyceğiz, Ortaca Dalamanı birleştiren
Anlayışla ışık olup geldiniz. Hoş geldiniz.
Sultanların kaplıcasından Ölemez’e
Yuvarlakçay, Namnam, Kargıcakla beslenen
Akdenize açılan ayaklı göle,
Sultanların şifa bulduğu kaplıcadan
Burada yaşayan ölmez dedikleri dağın adı 
Ölemez’e
Beyağaç, Çiçekbaba arasındaki içen 
ölmez’e
Tam da ortasında bulunup eserleriyle 
ölümsüzleşenlerle
Üç iksirle selamlaşmaya geldiniz. Onurlu 
duruş gösterdiniz
Saygılar, sevgiler hepinize.

EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU KÖYCEĞİZ’DE BULUŞTU

Milletvekili Suat ÖZCAN olarak 
her zaman partililerimin em-
rindeyim. Her an her zaman 
ihtiyaç duyulan her yerde ol-
maya çalışacağımı partililerime 
özellikle belirtmek istiyorum. 
2023 seçimlerini Millet İttifakı 
olarak başaracağız. Başarmak 
içinde gece gündüz kimseyi 
ötekileştirmeden çalışacağız. 
CHP Köyceğiz İlçe Başkanı 
Hüseyin Erol, Bizler seçimlere 

kasım ayı itibariyle star veriyoruz. 
Sahalara iniyoruz, her üyemiz, her 
partilimizle çoğalarak ev ev gezip 
vatandaşlarımızla kucaklaşacağız, 
her an erken seçim tarihi öne 
alınabilir, ülkemizin güvenliği, 
vatandaşlarımızın geleceği ve 
refahı için 2023 seçimlerini önem-
siyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
dediği gibi 6’lı masayı, parlementer 
sistem için tek adam rejimini 
yıkmak için çok çalışmalıyız” dedi.

Başkan Hüseyin EROL sözlerini 
şöyle sürdürdü;  Toplumu en geniş 
yelpazede temsil eden altı siyasi 
parti

Türkiye’nin yıllardır görmeyi 
umut ettiği tarihi bir çalışma için 
bir araya geldİ. Ülkemiz, Cum-
huriyet tarihinin en derin siyasi 
ve ekonomik krizlerinden birini 
yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal 
ve ekonomik sorunlar her geçen 
gün artarak etkisini ağır bir biçim-

de göstermektedir. 
Bu krizin en önemli 
sebebi kuşkusuz, 
“Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi” 
adı altında uygu-
lana keyfi ve kural 
tanımaz yönetim-
dir. Hepimizin 
ortak sorumluluğu, 
uzlaşarak ve 
birlik içinde bu 
krizi aşmak, derin 

sorunlarımızı demokratik siyasetin 
alanını güçlendirerek, çoğulculuk 
ve katılımcılık temelinde çöze-
bilmektir. Bu inanç ve kararlılıkla, 
demokratik hukuk devletini hâkim 
kılmak amacıyla güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem Mutabakat 
Metni üzerinde demokrasinin
temel ilkeleri olan istişare ve 
uzlaşmayı esas alan yoğun bir 
çalışma gerçekleştirildi.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 

Mutabakat Metnini hazırlayan 
partiler, etkin ve katılımcı bir 
yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap 
verebilir bir yürütme, bağımsız 
ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler 
ayrılığının tesis edildiği güçlü, 
özgürlükçü, demokratik, adil bir 
sistem inşa etme kararlılığı içinde-
lerdir. Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem ile geçmişe dönmeyi değil, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü 
devlet ve Cumhuriyet tecrübes-
inin demokrasi ile taçlandırıldığı 
yeni bir sisteme 
geçmeyi hedefli-
yoruz. Biliyoruz 
ki Türkiye’nin 
istişare ve 
uzlaşı ile çözül-
emeyecek hiçbir 
sorunu yoktur. 
Önemli olan, tüm 
farklılıklarımızla 
beraber “biz” 
düşüncesini, 
temel hak ve 

özgürlüklerin Avrupa Konseyi ve 
Avrupa Birliği normları çerçeves-
inde güvence altına alındığı, 
bireylerin eşit ve özgür vatandaş 
olarak düşüncelerini özgürce 
ifade edebildiği ve inandığı gibi 
yaşayabildiği demokratik bir 
Türkiye’yi inşa etmektir. Öte yan-
dan hedefimiz; kamu yönetiminde 
şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve 
liyakatin sağlanması, yolsuzlukla 
etkin mücadele edilmesi, Siyasi 
Etik Kanunu ile siyasi makamların 

millete hizmetten başka bir 
amacının olmamasının güvence 
altına alınmasıdır. Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem ile “Yarının 
Türkiyesi”ni inşa etmek için mil-
letimizin talepleri doğrultusunda 
önemli bir adım atıldı. Ülkemize 
adalet, barış, refah ve huzur get-
irmesi inancıyla bu sistemi hayata 
geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

**Adnan Tüfekçi

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Suat Özcan Köyceğiz’de 
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Beyağaç’ta Âşıklar ve Beyağaç’ın Tarihçesi
 Değerli okuyucular, uzun zamandır Beyağaç’ta yapılacak olan 5. 
ÂŞIKLAR ŞENLİĞİ’ ni bekliyorduk. Günü geldi hem Başkan Mustafa 
AKÇAY’ dan hem de Aşıkları organize eden OZAN NİHAT’ dan davet 
gelince aracımıza atlayarak Beyağaç’ın yolunu tuttuk. Hiç durmadan 
çiseleyen bir yağmur altında yemyeşil karaçamların arasından yapılan 
yolculuk her zamanki gibi enfesti. İlçeye varınca doğruca HANAY 
EVLERİ’ ne indik. Her buluşmada olduğu gibi Âşıklar, bu evlerden 

birinin hayatında(1.kat balkonu) ocak başındaki uzun masanın çevres-
inde oturmuş sohbet halindeydiler. Bu buluşma bizim Âşıklarla 3. 
Buluşmamızdı. Başta Ozan Nihat olmak üzere, Âşık Nuri ŞAHİNOĞLU, 
Âşık Yaşar DEMİROĞLU ve Âşık Osman FERYADİ ile üçüncü kez 
görüşüyorduk. Sarmaş/dolaş olduk, hoş/beş edip hasretlik giderdik. Âşık 
SÜPHANDERELİ, Âşık Zafer KAZANCI ve Yağız OZAN ile burada ilk 
kez karşılaşıyorduk. Ancak Yağız OZAN, benim askerlik arkadaşımın 
oğluydu ve babasıyla birlikte Köyceğiz’e gelip bizim konuğumuz 
olmuşlardı. Hemen kaynaşıverdik, bir yandan ocakta çam ve ardıç 
kütükleri harıl harıl tutuşup yanar ve çevresine şuleler ve hararet ya-
yarken bir yandan da çay/kahve sohbetleri devam ediyordu. Âşıklarla 
sohbet bir başka oluyor, zaten biz asıl işin burasındaydık. Edebiyattan 
sanata, tarihten coğrafyaya, felsefeden tasavvufa ve güncel olaylara ve 
çevreye kadar hemen her konu ozanlara özgü dörtlüklerle, manilerle, 

deyişlerle ve sözlerle dile getiriliyordu. Sohbet öyle koyulaştı ki, ozanlar 
bağlamalarını bile kılıflarından çıkarmaya gerek duymadılar, işin aslı biz 
de böyle bir istekte bulunmadık. Hele bizim ŞAHİNOĞLU ile sohbetimiz 
öylesine meşk/şevk içinde geçti ki, ancak gece yarılarına doğru kend-
imize gelebildik. Çünkü benim D.T.C. F. Deki hocalarımın hemen hepsi 
Âşık Nuri’nin Konya’da derslerine giriyormuş. Hocalarımızdan Kenan 
AKYÜZ, Hasibe MAZIOĞLU, Gündüz AKINCI her ne kadar Hakkın 
rahmetine kavuşmuş olsalar da yaşayanların bol bol kulaklarını çınlattık. 
Ertesi sabah Başkan Sayın Mustafa AKÇAY’ ın da katılımıyla bu naif 

ortamda ve doğal/yöresel ürün-
lerle enfes bir kahvaltıda Başkanın 
Beyağaç ile ilgili çalışmalarını ve 
gelecek üzerine projelerini dinledik. 
Bununla da yetinmedik, öğle sonu 
Başkanın tedarik ettiği araçlarla 
çevre/doğa turuna çıktık. Ozanlar, 

Zabıta aracına doluşurken hanımla ben ve Âşık Nuri Başkanın özel aracına bindik ve Hanaydan çıktık. Önce 
yol üzerindeki Yumaklı Yaylasında durduk. Başkan, burası ile ilgili projelerini anlattıktan sonra ünlü karaçam 
ormanlarının arasındaki KARAGÖL’ e ulaştık. Bol bol fotoğraflar çekildikten sonra tekrar asfalta çıkıp TOPUK-
LU YAYLASI’ na eriştik. Oradan yeni yapılan kestirme bir yolla ÇERÇİ GEDİĞİ’ ne çıktık. Yine oradan da yine 
yeni yapılan kestirme bir yolla ANIT KARAÇAM ORMANLARI ve KARTAL GÖLÜ’ ne yettik. Öyle bir şans ki, 
sisler içinde, tertemiz bir havada sanki zaman ve mekân değiştirmiş öyle bir ortamda/sonsuzlukta geziyor-
duk. Hele KARTAL GÖLÜ’ ne indiğimizde ayaklarımız çimlere bastığı halde gölün suyunu göremiyorduk. Sis 
öylesine bastırmıştı. Burada da yetirince çevreyi gezip fotoğrafladıktan sonra dönüşe geçtik. HANAY EVLERİ’ 
nde akşam yemeğinden sonra hazırlanıp merkezdeki MEHMET YÜKSEL SALONU’ nda ÂŞIKLARIMIZ 
BİRER/İKİŞER dillerini ve tellerini konuşturmaya başladılar. 20.00’dan sonra da Ozan Nihat’ın bağlamasıyla 
“HOŞGELDİNİZ/MERHABALAR!” açışından sonra bilindiği üzere önce teker teker, sonra karşılıklı olarak 
Âşıklarımız hünerlerini göstermeye başladılar. Koçaklamalar, Güzellemeler, Karşılıklı atışmalar, Lebdeğmez 
sanatı gösterisi birbirini izledi. Öyle ki, Ozanlarımız Başkanın anlattığı konuları, çabaları, projeleri ve çevrede 
gezip gördüğümüz yerlerle ilgili izlenimlerini deyişlerle, şiirlerle, manilerle dile getirerek halkın tam da aradığı/
istediği bir biçimde onlarla hemhal oldular, onların dilinden konuştular. Âşık Nuri ŞAHİNOĞLU ise bir başka 
âlem… Halkın arasında dolaşarak her bir kişinin adına, işine, durumuna, görünüşüne göre düzenlediği 
doğaçlama/şifai manileriyle halkın beğenisini kazandı, takdir topladı. Bir ara da sahneye kasketli, palabıyıklı 
bir vatandaş çıktı ve ceketinin ve pantolonunun her bir cebinden kredi kartları çıkartarak 25-30 kadar 
kartını elinde bir tomar yapıp “Kredi Kartı Mağduru!” bir vatandaşı teatral bir biçimde canlandırdı ve çok da 
beğeni aldı. Bıyığını ve kasketini çıkarınca meğer bu madurin’ in de yine ozanlarımızdan SÜPHANDERELİ 
olduğu görüldü. Sonunda hep birlikte “TÜRKİYEM!” adlı parçayla bu geceki sözü/sohbeti bitirdiler. Toplu 
fotoğraflardan ve ödüllerden sonra bağlamalarını omuzlayarak araçlarına bindiler ve bir başka sevdaya 
doğru yola çıktılar. Biz de hanımla aracımıza binerek HANAY EVLERİ’ ne döndük. Bu gece yarısı ıssız dağ 
başlarında yola çıkamazdık. O gece de yapayalnız orada kaldık ve ertesi günü Muğla üzerinden evimize 
döndük. Çevre ile ilgili izlenimlerimizi ve Başkanın projelerini bir sonraki yazıda irdelemeye çalışacağız. O 
enfes çevre gezisini ve gördüklerimizi buraya sıkıştırmaya gönlümüz razı olmadı.
“BEYAĞAÇ’IN TARİHÇESİ: İlçe, tarım ve hayvancılığa elverişli arazi yapısı ile eski çağlardan itibaren 
yerleşime açık bir yöre olmuştur. Osmanlı Padişahlarından 3. Ahmet, Kızı Mihrişah Sultana, Beyağaç ve 
havalisini çeyiz hediyesi olarak vermiş, buranın geliri ise Mihrişah Sultan tarafından Medine’ye vakfedilmiştir. 
Burası Osmanlılar döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Sazak Köyüne bağlı mahalle iken, yakınına 
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Sarıyer adında bir köy kurulmuş, daha sonra Sarıyer ile Eskere köyleri 
birleşerek BEYAĞAÇ adını almıştır. 6 Haziran 1972 tarihinde belediye 
olarak teşkilatlanmış olan Beyağaç, 20.05.1990 tarihinde ve 3644 sayılı 
kanun gereğince ilçe olmuştur. 05.08.1991 tarihinde Kale ilçesinden 
ayrılıp fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir. Beyağaç ilçesi, il merkezine 
94 km uzaklıkta olup ilin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda 
Acıpayam ve Çameli, batısında Kale, kuzeyinde Tavas ve güneyinde 
Muğla ile Köyceğiz ilçeleri ile çevrili olan Beyağaç ilçesi, ESKERE 
OVASI namıyla verimli bir ova üzerinde kurulmuş olup ilçenin rakımı 
650 m, yüzölçümü 436 km karedir. Bu ovanın içinden geçerek Muğla 
sınırlarına ulaşan AKÇAY, ilçedeki tek akarsudur. İlçenin ekonomik 
durumu: İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. En önemli geçim 
kaynağını tütün üreticiliği oluşturmaktadır. Tütünün yanında buğday, 
arpa, mısır ve karpuz da yetiştirilmektedir. İlçedeki Uzunoluk köyü 
sınırları içerisinde bulunan ve bir maden şirketi tarafından işletilen krom 
işletmesi ve Orman Ürünleri Sanayi dalında faaliyet gösteren kereste 
ve doğrama işletmesi bulunmaktadır. İlçede yapımı tamamlanmış olan 
5 milyon metreküp su kapasiteli Eşenler Sulama Göleti bulunmaktadır. 
Ovada sulamaya yönelik kanalların yapımı tamamlandığında ilçede kuru 
tarım yerini sulu tarıma bırakacaktır. 
SOSYAL DURUM: Beyağaç ve çevresinde “Yörük Kültürü” olarak da 
adlandırılabilecek “Toroslar Göçebe Kültürü” öne çıkmaktadır. Yaşam 
tarzı, örf, adet ve gelenekler, bu görüşü desteklemektedir. Beyağaç ve 
çevresi, hem kültürel hem de coğrafik olarak bir geçiş bölgesidir. Bu 
bölgenin kendine has en önemli etkinliği, “EREN GÜNÜ KUTLAMA-
LARI” dır. ÇİÇEKBABA ile ilgili bir inanış vardır: Çiçeklerin babası veya 
çiçek gibi baba yahut bu isimli bir bilgenin mekânı… Kim bilir!... Rivay-
etler, efsaneler, hikâyeler o kadar çok ki, hangisi doğru, hangisi yanlış 
onu söylemek bile cesaret işi… Kimine göre ermişler, evliyalar yurdu, 
kimilerine göre dertlere deva, hastalara şifa dağıtılan yer, kimilerine göre 
tanrıların etrafı gözlediği yer… vb. Hepsi bir inanıştır, saygı duymak 
gerekir. Beyağaç ilçe sınırlarında gezilip görülmesi gereken oldukça 
cazip yerler vardır. Bunlar, EŞENLER GÖLETİ, KARAGÖL, TOPUKLU 
YAYLASI, ANIT KARAÇAM ORMANLARI, KARTAL GÖLÜ, ÇİÇEKBABA 
ZİRVESİ…
Örneğin DOĞANÇAY, henüz yolun bile girmediği doğal bir vadidir. Dağ 
keçilerinin doğal yaşam alanıdır. Sandal ağaçları ise ayrı bir değeridir. 
Yumaklı Yaylası, Akdağ bölgeleri ve Bozdağ bölgeleri de vahşi doğası 
ile ayrı birer değerdir. Sazak Köyü’nde kale kalıntıları ve yol açımı 
sırasında tesadüfen bulunan dokuz ile on dört milyon yıllık olduğu 
söylenen ‘mamut, gergedan ve diğer hayvan fosilleri’  Kapız Köyü 
üzerindeki dağlarda bulunan ilkçağlarda kullanıldığı söylenen mağaralar, 
Yeniçeşme Köyü civarındaki diğer kale kalıntıları Beyağaç’tadır” Kaynak-
lar: Denizli Valiliği… BEYAĞAÇ Belediyesinin “DOĞADAN NADİDE 
BİR ARMAĞAN” adlı broşürü… Beyağaç Köyleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Kültür Yayınları’nın hazırladığı “TARİHİ KAYNAKLARDA 
BEYAĞAÇ” adlı çalışma…

Beyağaç’ta Âşıklar ve 
Beyağaç’ın Tarihçesi

BEYAĞAÇTA ŞEHİT AİLESİ : 
ABDÜLKADİR - GÜLPERİ VAROL  ÇİFTİ

Köyceğiz yeni bir restauranta 
kavuştu. Fatih caddesinde açılan 
Çınarlar Kasap-restaurant 14 
Ekim 2022 cuma günü Belediye 
Başkan Yardımcısı Metin Yerli-
kaya tarafından açılışı yapıldı.
Açılışa Dalko Başkanı Arif Yalılı, 
Ulucami Mahallesi Muhtarı Sadık 
Karaduman, çok sayıda esnaf 
ve davetliler katıldı. İşyerinin 
açılış duasını Muhtar Karadu-
man yaparken, kurdelayı Başkan 
yardımcısı Yerlikaya ve davetliler birlikte kestiler. Kurdelanın kesilmesinin ardından konuklara pilav üzeri köfte 
ayran dağıtıldı. Çınarlar Kasap-Restaurant sahibi ve çalışanları kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere 
teşekkür ettiler. *Adnan Tüfekçi

ÇINARLAR KASAP&RESTAURANT AÇILDI

ARTVİNDEN-İSKENDURUNA KANO SÜRÜŞÜ 
YAPAN ÖZDEMİR TÜRKİYE’DE BİR İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRİYOR.
Türkiye’nin deniz sınırlarının başladığı ve bittiği iki 
nokta arasında (Artvin Hopa Gürcistan sınırdan 
başlayıp Karadeniz, 
Marmara, Ege denizi 
ve Akdeniz’i geçerek 
Hatay Suriye sınırına 
kadar) deniz Kanosu 
ile Koruncuk Vakfının  
kız çocuklarının eğitim 
öğretim süreçlerine 
daha fazla katılımın 
sağlamak için 
sürdürdüğü kampan-
yaya destek olmak 
amacıyla kürek çek-
meye başlayan Şenol 
Özdemir ,Köyceğiz’de 
coşku ile karşılandı. 
Artvin’den İskenderun 
a 5000 km yolu , 
dört ayda kat etmeyi 
planlayan  Özdemir’in 
önünde  zorlu 1000 
km’lik Köyceğiz 
-İskenderun etabı var.
Köyceğiz’de Köyceğiz Turizm Derneği, Su-
dosd  ve  denizcilik meslek lisesi öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından Köyceğiz gölünde karşılanan 
Şenol Özdemir’’Kız çocuklarının eğitim öğretim 
imkanlarından daha fazla yararlanabilsin diye 
başladığım bu zorlu yolculukta çok özel bir gün 
yaşıyorum. Özelikle Denizcilik Lisesi öğretmeni 
Emre Karakaş ve öğrencileri ben her uğrakta her 
aşamada desteklediler. Bu ülkeye dair umudumu 

büyüttüler. ’dedi. Köyceğiz sahilinde denizcilik lisesi 
öğrencileriyle buluşan Özdemir’e öğrenciler, yine 
Emre Karakaş tarafından Şenol Özdemir için yazılmış 
şiiri hep birlikte okudular.
Karşılama törenine katılan Köyceğiz Turizm 

İşletmecileri Derneği başkanı Mustafa Ilık 
ise ‘’Türkiye’nin en cesur ve   iyi kalpli doğa 
sporcularından Şenol Özdemir’i Köyceğiz’de 
ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Köyceğiz, benzersiz 
özelikleriyle doğa sporlar merkezi olmaya doğru emin 
adımlarla yürüyor. Köyceğiz’in doğa sporcularıyla bir-
likte Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Şenol Özdemir 
ağırlamak ve bu önemli olayın tanıklığını yapmak 
bizler içinde gurur kaynağı oldu. ’dedi.
**Adnan Tüfekçi

ŞENOL ÖZDEMİR 
KÖYCEĞİZDE 
ÇOŞKUYLA 
KARŞILANDI

KAYIP İLANI : 
Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen resmi evrakım kaybolmuştur 

hükümsüzdür.
P.S.F,İŞİ Seri A - 16251 - 16300 1 cilt

REFİKA SARI
Köyceğiz VD: 7461287086
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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


