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KÖYCEĞİZ’DE 

COŞKUSU

Sayfa 2-3’de

SENDİKALARDAN TEK SES
Köyceğiz’de 3 eğitim sendikası yürürlüğe giren 
öğretmenlik meslek kanunu nedeniyle iş bıraktı.

Yapılan 
yanlıştan 
dönün

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Köyceğiz’de de 3 eğitim 
sendikası Öğretmenlik 

Meslek Kanunu’na 
tepki ve özlük haklarının 
iyileştirmesi için greve 
giderek iş bıraktı. Cum-

huriyet Meydanın Atatürk 
Heykeli önünde toplanan 

sendika üyesi öğretmenler, 
sloganlar atarak seslerini 

duyurmaya çalıştı.

Öğretmenlik Meslek 
Yasası ve kariyer 

basamakları sınavına karşı 
tepki gösteren 3 farklı 

eğitim sendikasına üye 
öğretmenler tüm Türkiye’de 

olduğu gibi 
ilçemizde de iş bıraktı. İş 
bırakma eylemine Eğitim 

Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, 
Eğitim-İş-Sendikası üyesi 

öğretmenler katıldı. 
Eyleme emekli öğretmenler 
ve vatandaşlar da katılarak 
destek verdi. Devamı 7’de

CUMHURİYET

6 KASIM PAZAR GÜNÜ Saat : 14’de
MENTEŞE’DE BULUŞALIM

Çok Geç Olmadan 
YAŞAM ALANLARINI,

 SAVUNMAK İÇİN
HAYDİ MUĞLA’YA 

MİTİNGE

TEŞEKKÜRLER 
KÖYCEĞİZ

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan yaptığı açıklamada; “Cumhuriyetimi-
zin Kuruluşunun 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Fener Alayı ve Konser etkinliğine 
katılan coşkulu, muhteşem halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.



4 Kasım 2022  Sayfa 2Yerel Haber

KÖYCEĞİZ’DE CUMHURİYET COŞKUSU
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği 
Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıldönümüİlçemizde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 
Köyceğiz’i Cumhuriyet coşkusu 
sardı. Gün boyu devam eden 
etkinlikler, 29 Ekim Korteji ve Fener 
Alayı ile doruğa çıktı. Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü 
kutlamanın coşkusunu,  guru-
runu ve heyecanını hep birlikte 
yaşıyoruz. Tarih boyunca her türlü 
tehlike ve tehdit karşısında İstiklal 
ve  hürriyetini milli varlığının 
vazgeçilmez amacı olarak kabul 
eden Yüce Milletimiz, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 
inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü 

mücadele ile Kurtuluş Savaşını 
zaferle neticelendirmiştir. Aziz 
Milletimiz, tarihte eşine rastlan-
mayan bir nitelikte, genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle 
topyekün olarak verdiği destansı 
mücadelenin sonucunda Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan 
etmiştir. Cumhuriyet, her türlü 
imkânsızlığa göğüs gererek, dört 
bir yanı düşmanlarca işgal edilmiş 
vatan topraklarını, kanının son 
damlasına kadar savunan aziz ve 
onurlu Türk Milletinin gücünün tüm 
dünyaya göstergesidir. Cumhuri-
yet çalışmanın, kararlılığın, azmin, 
birlik olmanın, yeniden doğmanın 
tarihidir. Cumhuriyet, Vatan için 
siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla 
erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş 
yüreklerin ve bağımsızlık yol-
unda kenetlenmiş ellerin tarihidir. 
Şüphesiz ki, Cumhuriyet; farklı 
kültür, inanç ve düşüncelerin temi-
nat altına alındığı, birlikte var olma 
ve ortak yaşama kararlılığıdır. 
“Gelecek sene, Cumhuriyetimizin 
ikinci yüzyılı başlıyor. Cumhuri-

yetimiz sonsuza 
dek yaşayacak ve 
bağımsızlık meşalesi 
hiçbir zaman 
sönmeyecek” diye 
konuştu. 
Köyceğiz ilçemiz, 
Cumhuriyetimi-
zin 99’uncu yılını 
büyük bir coşkuyla 
kutladı. Gün boyunca 
gerçekleştirilen resmi 
ve sivil törenlerle 
ilçemizde 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
coşkusu doruğa çıktı. 
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kut-
lama programı, Mehmet Özkaya 
satyumunda gerçekleştirilen 
resmi törenlerle başladı. Köyceğiz 
Kaymakamı, Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, Garnizon 
Komutan , ilçe protokolü, STK’lar, 
öğrenciler ve vatandaşların 
katılımıyla gerçekleştirilen kut-
lama programında öğrenciler, 
29 Ekim temalı gösteriler sundu. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş 

destansı zaferinin yansıtıldığı 
törende bir konuşma yapan 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak, “Türkiye Cumhuriyeti 
kahraman ecdadımızın mukad-
des bir emanetedir ve ilelebet 
payidar kalacaktır. 29 Ekim bizim 
onur günümüzdür. Cumhuri-
yet Bayramınızı kutluyor; Gazi 
M.Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını rahmet, minnet ve 

şükranla anıyorum” diye konuştu.
 29 EKİM KORTEJİ VE FENER 
ALAYI 
Gündüz gerçekleştirilen 
programların ardından ise akşam 
saat: 19.00 saatlerinde Cum-
huriyet coşkusu tüm Köyceğiz’i 
sardı. Belediye binası önünde 
vatandaşların yoğun ilgisiyle  
gerçekleştirilen program bando 
gösterisiyle başladı. Atatürk 
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KAYMAKAM MASLAK’IN 
KONUŞMASI
Saygıdeğer Köyceğizli 
Hemşehrilerim, 
kıymetli katılımcılar, geleceğimizin 
teminatı sevgili öğrenciler, değerli basın 
mensupları; Şanlı bir tarihe ve yüksek 
bir medeniyet birikimine sahip Aziz Mil-
letimizin özgürlük ve bağımsızlığının 
sembolü olan Cumhuriyetimizin 99. 
yıldönümünü kutlamanın coşkusunu, 
gururunu ve heyecanını hep birlikte 
yaşıyoruz. Tarih boyunca her türlü tehlike 
ve tehdit karşısında İstiklal ve hürri-
yetini milli varlığının vazgeçilmez amacı 
olarak kabul eden Yüce Milletimiz, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 
inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mü-
cadele ile Kurtuluş Savaşını zaferle 
neticelendirmiştir. Aziz Milletimiz, tarihte 
eşine rastlanmayan bir nitelikte, genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekün 
olarak verdiği destansı mücadelenin 
sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
liderliğinde 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i 
ilan etmiştir. Cumhuriyet, her türlü 
imkânsızlığa göğüs gererek, dört bir 
yanı düşmanlarca işgal edilmiş vatan 
topraklarını, kanının son damlasına kadar 
savunan aziz ve onurlu Türk Milletinin 
gücünün tüm dünyaya göstergesidir. 
Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, 
azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın 
tarihidir. Cumhuriyet, Vatan için siper 
edilmiş göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, 
çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve 

bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin 
tarihidir. Şüphesiz ki, Cumhuriyet; farklı 
kültür, inanç ve düşüncelerin teminat 
altına alındığı, birlikte var olma ve ortak 
yaşama kararlılığıdır. Cumhuriyet; bu 
topraklar üzerinde yaşayan herkesi 
kucaklayan, farklılıkları ortak zengin-
lik olarak tanımlayan, toplumun bütün 
unsurlarını kavrayan, bireyin haklarının 
korunduğu ve yönetime katılma hakkının 
hukuki teminat altına alındığı yönetim 
biçimidir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 
ülkemiz, kalkınma ve modernleşme 
yolunda çok önemli adımlar atmış ve 
çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline 
gelmiştir. Cumhuriyetin sağladığı barış 
ve huzur ortamı sayesinde ülkemiz  
eğitimden sağlığa, sanayileşmeden alt 
yapıya, ulaştırmadan ekonomiye her 
alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. 
Bugün için, Türkiye Cumhuriyetinin 
bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü 
esas alarak ülkemizi muasır medeni-
yetlerin üstüne çıkarmak ve daha da 
güçlendirmek adına aynı azim, kararlılık 
ve ruhla çalışmak en öncelikli göre-
vimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal 
mücadelemizin bütün kahramanlarını, 
eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin 
gönlünde ölümsüzleşen bütün Şehit ve 
Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten 
duygularımla kutluyor, saygılar sunuyo-
rum.

Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı 
Atatürk heykeli önüne kadar bando 
eşliğinde fener alayı ile birlikte yürüyen 
vatandaşlar, sonsuza kadar sönmey-
ecek Cumhuriyet ateşi ile aydınlandı. 
Vatandaşlar, ellerinde bayraklar ve 
meşalelerle  Konser alanına kadar 
yürüdü.
 DEMOKRASİ MEYDANI’NDA KONSER
29 Ekim Korteji ve Fener Alayı’nın 
ardından Cumhuriyet Meydanı’nda 
Cumhuriyet coşkusu doruğa çıktı. Dj’nin 
konuşmaları, bayrak gösterisi, ışık 
gösterileri ünlü şarkıcı Ersan Er’in ve 
ardından İntizar’ın verdiği Cumhuriyet 
Konseri ile vatandaşlara unutulmaz bir 
bayram coşkusu yaşattı. Görülmemiş bir 
kalabalığın oluştuğu yürüyüş ve konserde 

vatandaşlar  gönüllerince eğlendiler. 
Belediye Başkanı Kamiil Ceylan ve Kay-
makam Maslak sanatçılara çiçek takdim 
ettiler.
BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ 
ASLA SÖNMEYECEK
Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümüne 
ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşadık. 
Gelecek sene, Cumhuriyetimizin ikinci 
yüzyılı başlıyor. Cumhuriyetimiz sonsuza 
dek yaşayacak ve bağımsızlık meşalesi 
hiçbir zaman sönmeyecek. Hepimizin 
ortak değeri olan Cumhuriyetimizin 
kazanımlarına ve değerlerine her zaman 
sahip çıkacağız diyen vatandaşlar böyle 
güzel bir gün yaşatan yöneticilerimize 
teşekkür ettiler.
 

99’UNCU YIL GURURU

Köyceğiz’deki kutlamalar Kaymakam Maslak’ın 
makamında tebriklerin kabulüyle başladı. 
Kutlamaların sonundaki adres ise Mehmet 
Özkaya Stadyumu oldu. Kaymakam Mustafa 
Maslak günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasıyla devam eden törende, An-
adolu Mesleki ve Teknik Lisesi öğretmen ve 

öğrencilerinin hazırladığı gösteriler yapıldı. 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyle düzenlenen 
çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi. Kaymakam ve protokol üyeleri, 
görevlileri tek tek kutladılar. Töre, kortej 
yürüyüşü ile sona erdi. **Adnan Tüfekçi
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KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi 
Köyceğiz İlçe Örgütü, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nın 
99’uncu yıl dönümü 
dolayısıyla devlet töreninin 
ardından alternatif olarak kut-
lama töreni düzenledi. CHP 
Köyceğiz İlçe Başkanlığı, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 
99’uncu yıl dönümü ned-
eniyle alternatif kutlama 
programı gerçekleştirdi. 
Devlet töreninin ardından 
saat 14.30’da Hükümet 
Konağı Meydanı’ndaki Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunuldu.
add İlçe Başkanlığı ve CHP 
Köyceğiz İlçe Başkanlığı 
çelenglerinin Atatürk Anıtı’na 
sunulmasının ardından saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti. 
Törende ADD Başkanı Selçuk 
Sibel, CHP Köyceğiz İlçe 
Başkanı Hüseyin Erol, günün 
anlam ve önemini anlatan bir 
konuşma yaptılar. 
Günün anlam ve önemini 
anlatan bir konuşma yapan 
CHP Köyceğiz İlçe Başkanı 
Hüseyin Erol, “99 senedir 
kim olduğumuzu unutmadık. 
Nereden geldiğimizi, 
düşmanlarımızı, bize hainlik 
yapanları unutmadık, bundan 
sonra da unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Atamızın 
mirasına, şehitlerimizin 
kanıyla sulanmış bu to-
praklara bir daha düşman 

eli değmemesi için, huzur, 
barış ve kardeşlik ortamında 
yaşayabilmek için, Cum-
huriyet hepimizin koruması 
gereken en kutsal hazinedir. 
Cumhuriyet ayağında çarıkla 
gezen atalarımızın bastığı 
toprağa sahip çıkışıdır. Nene 
Hatunların, Sütçü İmamların, 
Hasan Tahsinlerin sesidir 
Cumhuriyet. Cumhuriyet 
laikliktir, din temiz duygular 
içinde kalbimizde yaşasın 
diye. Cumhuriyet bir halkın 
özlemidir. Artık savaşlardan 
yorulmuş, yoksul ve viran 
kalmış ülkesinde yurtta barış 
dünyada barıştır Cumhuriyet” 
ifadelerini kullandı.
“ÇANKAYA KÖŞKÜNDE 
BULUŞMAK ÜZERE”
Başkan Erol konuşmasının 
sonunda, “Dünyanın en pahalı 
toprakları olan vatanımız 
üzerinde bu büyük milletin 
cumhuriyet idaresi ile hür 
ve bağımsız olarak dünya 
durdukça yaşayacağına olan 
inancımızla; bize emanet 
olan Cumhuriyeti sonsuza 
kadar yaşatacağımıza söz 
veriyoruz. Seneye Cumhuri-
yetimizin 100. yaşını kut-
lamak için Çankaya Köşkünde 
buluşmak üzere. Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun” dedi. 
Tören Atatürk Heykeli önünde 
günün anısına çekilen toplu 
fotoğrafla son buldu. 
**Adnan Tüfekçi

CHP ve ADD alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlaması
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Bİ GİY MODA GİYİM 
MAĞAZASI AÇILDI
Köyceğiz’de Bi Giy Moda-Bayan Giyim Mağazası 
Gelişim Mahallesi Şafak Sokak No. 1/6, Örnek 
Market karşısında açıldı.
Açılışa Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ile vatandaşlar 
katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından 
mağazayı gezen Kaymakam ve Başkan hayırlı 
olması temennisinde bulundu.
Mağaza işletmecisi genç girişimci Sevil ve Müca-
hit Soner çifti, “Köyceğiz’e yenilik kazandırmak 
için böyle bir işyeri açtık. Ünlü markaların ürünler-
ini ilçemiz halkı ile buluşturacağız. Bay ve bayan 
olmak üzere kalite giyinmek isteyen herkesi Bİ 
GİY MODA Giyim’e bekliyoruz” dedi. Mağazanın 
açılışına Cumhuriyet konseri vermek için ilçemize 
gelen ünlü şarkıcı Ersan Er’de katıldı. 
Açılışın ardından vatandaşlar mağazayı gezerek 
alışverişin tadını çıkardılar.

Köyceğiz Gölü İskele cafe’nin yanından Delta plajına kadar göl 
içinde temizlik yapıldı.. Bilinçsizce atılan araba lastiklerinden, ev 
eşyasına kadar atıklar gönüllü dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Köyceğiz Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Köyceğiz 
Turizm ve Doğayı Koruma  Derneği İşbirliğiyle görüntü kirliliğinin, 
gölümüzü  temiz tutmak adına farkındalık oluşturmak ve 
kordonumuz eski berraklığıyla halkımızın hizmetine açmak 
amacıyla yapılan bu temizlik hareketi ile hem görüntü kirliliği 
ortadan kaldırmak, hem de şehrimiz daha temiz bir görüntüye 
kavuşmasını sağlamak amacıyla başlatıldığı bildirilmiştir. 
Köyceğiz gölü yüzeyine çeşitli nedenlerle ulaşan yüzer atıkları 
arıtarak, deniz araçlarımızın çeşitli aksamlarına, vatandaşlarımız 
ekonomik kayıplara neden olmaması adına çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor.Gölden çok sayıda şişe, yabani ot ve 
metal parçalar gibi birçok atık malzeme çıkarıldı. Yetkililer; 
Her şey daha da güzel ve yaşanabilir bir Köyceğiz için… 
Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, artıklarını bidonlara 
atmasını veya poşetleyerek bidonların yanına bırakmasını bekli-
yoruz” dediler.   **Adnan Tüfekçi

İÇİNİZDEKİ BOŞLUĞU 
              IŞIKLA DOLDURUN

ERTUĞRUL BAYLAN
     Uzaklarda küçük bir kasabada genç bir adam kendi işini kurdu. Bu 
iki caddenin köşesinde bir perakendeciydi.
     Adam dürüst ve dost canlısıydı. İnsanlar onu seviyorlardı. Ondan 
alışveriş yapıyorlar ve arkadaşlarına onu öneriyorlardı. Adam birkaç 
yıl içinde bir dükkândan, şehrin bir ucundan diğer ucuna zincir yarattı. 
Yaşlandığında hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Doktorları az zamanı 
kalmış olabileceğinden endişe duyuyorlardı.
     Üç yetişkin çocuğunu yanına çağırdı ve onlara bir görev verdi: 
“İçinizden biri yıllar boyu uğraşarak kurduğum şirketimin başına 
geçecek. Hanginizin bunu hak ettiğine karar vermek için, her birinize 
birer dolar vereceğim. Şimdi gidip bu birer dolarla ne alabiliyorsunuz 
alacaksınız ama akşam geri döndüğünüzde paranızla aldığınız şey 
hastane odamın bir ucundan bir ucuna doldurmalı.”
     Çocuklar bu başarılı şirketi yönetme fırsatı karşısında heye-
cana kapıldılar.  Üçü de kente gidip parasını harcadı. Akşam geri 
döndüklerinde babaları sordu: “Birinci çocuğum bir dolarla ne 
yaptın?”
     Çocuk yanıt verdi:
     “Arkadaşlarımın çiftliğine gittim, bir dolarımı verdim ve iki balya sa-
man aldım.”Sonra odadan dışarı çıktı, saman balyalarını getirdi, açtı 
ve havaya savurmaya başladı. O da bir anda samanlarla dolmuştu. 
Ama biraz sonra samanların tamamı yere indi ancak babanın 
söylediği gibi odayı bir uçtan öbür uca dolduramadı.
     “Peki ikinci çocuğum sen paranla ne yaptın?” 
     Yorgancıya gittim. İki tane yastık aldım.”Bunu söyleyen çocuk, 
yastıkları içeri getirdi, açtı ve tüyleri tüm odaya dağıttı. Zaman içinde 
tüm tüyler yere düştü, böylece oda yine dolmamıştı.
     “Sen üçüncü çocuğum paranla ne yaptın?” Diye sordu adam. 
“Dolarımı cebime koyup senin yıllar önceki dükkânın gibi bir yere git-
tim. Dükkânın sahibine parayı verdim. İki şey aldım ve 90 sentim arttı. 
Çocuk elini cebine atıp bir kibrit kutusu, bir mum, ve 90 sent çıkardı. 
Işığı kapatıp mumu yakınca oda mumun yaydığı ışıkla dolmuştu. 
Samanla ya da tüyle değil, bir uçtan öbür uca ışıkla dolmuştu.
     Baba memnundu. “Çok iyi oğlum dedi” dedi. “Bu şirketin başına 
sen geçeceksin, çünkü yaşam hakkında çok önemli bir şeyi, ışığını 
yaymayı biliyorsun, aklını kullanmayı biliyorsun,  umut ve güven ver-
din. Şartlar ne olursa olsun insanlar ayın şavkıyla karanlıkta güneşin 
ışığı ile aydınlanmayı mutlaka başaracaktır. O zaman böğrümüze gün 
doğacak, kısa hayatın sermayesi ise huzur sağlık ve mutluluk budur. 
Diyebileceğimiz günler gelecektir elbet.
 “Her doğan güneş yeni bir günün başlangıcıdır”

GÖLDE TEMİZLİK YAPILDI
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TARİHİ KULA EVLERİ
Değerli okurlar, Kula gezisinden şimdiye kadar “Peri Bacaları” ve “ Kula 
Jeoparkı” yazılarını paylaştık. Bu yazımızdan sonra daha konularımız 
sürecek. 

 KENT TURİZMİ ve KULA EVLERİ: Kula Evleri 18. Yy. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun altındaki hemen her bölgede karşımıza çıkan ve 
‘TÜRK EVİ’ olarak tabir edilen ahşap evlerdir. Gerek plan, kuruluş ve 
gerekse ahşap, alçı ve kalem işi gibi zengin sistemleriyle bu dönem 
Osmanlı sanatının başarılı örnekleridir. 19. Yy. da devam eden yapı 

tipiyle Kula tipik bir Osmanlı kent dokusuna sahiptir. 
 Tarihi Kula Evleri, genellikle iki katlı olup ahşaptan yapılmıştır. Üst 
katlar sokağa doğru çıkıntılı olup, kiremitle örtülü çatılar bir saçak ile 

biter. Bu saçakların alt kısmında süslemeler vardır. Pencereler tahta 
kepenklidir. İç kısmı avlu ya da bahçe ile bir bütün olup günlük yaşam 
biçimi ile uyumlu bir yapıdadır. Tarihi Kula Evleri, kerpiç, dolgulu zemin 
katı genellikle taş, taşıyıcı sistemi ağaç yapı tekniği ile inşa edilmiştir. Alt 
katları genellikle penceresiz ya da az pencerelidir. Evlerde baş ve köşk 
odaları vardır. Bu odalarda ahşap işlemeli davlumbazlar bulunmaktadır. 
Tavanlar işlemelidir. Oda kapılarında hayata bakan dış kapıları çok 
parçalı ve işlemelidir.  Kula Evlerinin hepsinde bir avlu yer alır. Avlu, en 
az 3 metre yükseklikte bir duvar ile çevrelenmiştir. 18. Yy. ile 19. Yy.’ın 
ilk yarısındaki örneklerde eve giriş çoğunlukla avludaki çift kanatlı ahşap 
bir kapı ile sağlanır. Kula Evleri, genellikle iki katlıdır. Zemin katta ahır, 
kiler, mutfak gibi mekânlar yer alır. Fırın ve tuvalet çoğunlukla avlunun 

bir köşesindedir. Sofalı evlerde 
tuvalet evin içine alınmıştır. Evin 
plan tipini belirleyen üst katta günlük 
yaşamın geçtiği oturma mekânları 
bulunur. 
 Acık sofalı evlerde genellikle üst 
katın bir cephesi sokağa, bir cephe-
si de avluya bakar. Hayatın sokağa 
bakan cephesi kapatılarak buraya 
ahşap ya da parmaklıklı pencereler 
yerleştirilmiştir. Avluya bakan yönü 
bazı evlerde açık, bazı evlerde ise 
kapalıdır. Üst kattaki odalardan bir 
veya ikisi boş odadır. Bunlar daha 
özenle süslenmişlerdir ve genellikle 
sokak tarafındadırlar. Türk evlerinde 
çeşitli amaçlara göre düzenlenen 
evlere rastlanmaz. Her oda yemek 
yeme, oturma ve benzer eylemleri 
karşılar. Kula Evlerindeki odalar 
muhtelif şekillerde kullanılmıştır. 
Bununla birlikte başoda genellikle 
misafirler için ayrılmıştır. Odalar, Türk 
Evi özelliklerinin tümüne sahiptir. 18. 
Ve 19. Yy. ın ilk yarısındaki örnekler 
diğer merkezlerdeki Türk Evlerinde 
görüldüğü genellikle seki üstü ve seki altı olmak 
üzere ikiye bölünmüştür. Bu ayrım hem kot farkı ile 
hem de ahşap parmaklık ve kemerlerle belirtilmiştir. 
Kula Evlerinde odalar hayata ve sokağa açılan 
pencereleri sayesinde bol ışık alırlar. Hayata açılan 
pencereler genellikle üç tanedir. Üst kattaki 
pencereler üst sırada duvarın iç ve dış yüzünü 
sınırlayan alçı şebekeli tepe pencereleri vardır. 
 Kula Evleri, büyük aile yapısına ve 
yaşamın önemli bölümünü evde geçiren 
kadına göre düzenlenmiş, günlük yaşam, 
yazları avluda, bahçede ve hayatta, kışları ise 
ara katta ya da ikinci katta geçer. Bahçede 
sebze/meyve yetiştirilir. Dolaplar işlevlerine 
göre yüklük, çubukluk, testilik, peşkirli(havlu), 
lambalık, tembel deliği gibi adlarla anılır. Seki 
altındaki yüklüklerin yanlarında gözenek 
denilen kandil şişe ve bunun gibi eşya konulan 
bezemeli ahşap gözler bulunur. Dolapların 
bazıları tavana kadar uzanır. Bazılarının üstü 
de korkuluklu asma kat biçimindedir. 
 Kula çeşitli nedenlerle günümüze kadar 
bozulmadan gelebilmiş bir anıt kenttir. Yapıları 
mimari açıdan eski kent yerleşmemizin 
bozulmamış tipik örneği teşkil etmesi ve bu 
niteliklerin belge açısından değeri Kula’ya 
‘ANIT KENT’ özelliğini kazandırmaktadır. Kula 
ve benzerlerinin korunması kentsel yaşam 
ve kültürel süreklilik, örneği açısından önemi 
büyüktür. Yıllardır o çevrede oturmuş, aldığı 
geleneksel yaşamı sürdürmekte olan Kula 
Halkı için de “Tarihi Kula kent Dokusu” nun 
korunması bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
 Kula, aslında kale içi bir yerleşimdir. Çünkü 
bu gün dahi kullanılan isimler (Demircikapı, 
Seferkapı) bu kanımızı doğrulamaktadır. Bu gün 
için kale kalıntıları görünmüyorsa da kalenin varlığı 
açıktır. Bu nedenle de doku çok sıkışıktır. Şehir 
merkezi ve çekirdekler düzlükte yer almaktadır.  
Evler ise çekirdek etrafında mahalle, birimler 
halında görülmektedir. Sokaklar ancak bir yük 
hayvanının geçebileceği dar oluşu evlerin sokak 
kenarında sıralar halinde yer alması, meydan vs. 
yer almaması ve yer yer sağlık koşullarına uyma-
yan yerleşimlerin bulunması karakteristik bir kale 
içi dokusunu oluşturmuştur. Sokakların en çok 
100 metreden sonra kıvrılma ve kırılması organik 
dokuyu yaratmıştır. Kula’da evler iç içe gelecek 
şekilde sıkı bir doku görünümündedir. Hatta evlerin 
çatıları sokakları örtmüştür. Kula’ da yaşam, sokakla 

direkt ilişkilidir. Her evin sokağı gören penceresi 
vardır. Bunun yanında bahçenin varlığı da gözden 
uzak tutulmamalıdır. 17. Yy. a kadar maksimum 
genişlemesini kale içinde ve dışında sürdüren şehir, 
17. Yy. dan sonra Kula’ dan geçen kervan yolunun 
önemini kaybetmesi nedeniyle kale dışı genişlemesi 

olmamıştır. 17. Ve 18. Yy. da büyük bahçeli evler 
sonradan kardeşler arasında bölünerek küçüldüğü 
ve hatta bahçelere yeni yapıların yapıldığı tespit 
edilmiştir. “ KULA BELEDİYESİ, RESMİ WEB SİTESİ
Kula’ da yalnız Türk Evleri değil, Rum evleri de 
bulunuyor. Hatta mahalle içinde kiliseler de var. 
Bunları mahalle içinde gezerek görebilirsiniz. TARİHİ 
KULA EVLERİ’ ni gezerken sokak aralarındaki şu 
levhaları ve isimleri görebilirsiniz: Tarihi Kula Evleri, 
Çukurçeşme, Tarihi Zafer Okulu, Meryem Ana Kilis-
esi, Şahanlar Evi, Nar Çiçeği Hanımeli Pazarı, Zabun 
Hoca’ nın Yeri, Zühtü Bey Konağı, Anemon Butik 
Otel, Beyler Evi, Zeytinli Konak, Kestaneciler Konağı 
Türk Evi, Öpüşen Çatılar, Yörük Hasanların Halil Ağa 
Sokak, Eski Hastane, Türk Evi v.b…
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’de de 3 
eğitim sendikası Öğretmenlik Meslek Kanunu’na 
tepki ve özlük haklarının iyileştirmesi için 
greve giderek iş bıraktı. Cumhuriyet Meydanı 
Atatürk Heykeli önünde toplanan sendika üyesi 
öğretmenler, sloganlar atarak seslerini 
duyurmaya çalıştı.

Öğretmenlik Meslek Yasası ve kariyer basamakları 
sınavına karşı tepki gösteren 3 farklı eğitim sendikasına 
üye öğretmenler tüm Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’ de 
de iş bıraktı. İş bırakma eylemine Eğitim Sen, Hürriyetçi 
Eğitim-Sen, Eğitim-İş-Sendikası üyesi öğretmenler katıldı. 
Eyleme emekli öğretmenler ve vatandaşlar da katılarak 
destek verdi.
ÖĞRETMENLERİN İSTEKLERİ SIRALANDI
Eylemde sendikalar adına açıklamayı Eğitim-Seni İlçe 
Temsilcisi Hasan Cemal Beldek, Eğitim-İş Sendikası 
Köyceğiz temsilcisi Deniz Akay veHürriyetçi Eğitim Sen ilçe 
temsilcisi Murat Dinçer yaptı. Temsilciler yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti: “19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer 
basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik 

Meslek 
Kanunu’nun, 
TBMM’de ivedi-
likle ele alınarak 
yeni bir meslek 
kanununun 
tüm eğitim 
sendikalarının 
ve 
öğretmenlerin 
görüşleri 
alınarak 
düzenlenmesi 
acil talebimizdir. 
Eğitim-öğretim 
yılına hazırlık 
ödeneğinin 
ayrım gözet-
meksizin 
tüm eğitim 
çalışanlarına bir 
maaş tutarında 
ödenmesi 
sağlanmalıdır. 
Tüm eğitim 
çalışanlarının 
yoksul-
luk sınırının 
üzerinde bir 
ücret artışına 
ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm 
kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Eşit 
ise, eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istih-
dam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam 
sağlanmalıdır. Kamuda mülakat uygulanmasına son 
verilmelidir. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet gereği 
ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, 
yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı 
tutarlarının iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son 
verilmelidir. Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım 
atılmaması halinde, bu talep ve uyarılara rağmen bir düzen-
leme yapılmadı; tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir 
günlük iş bırakıyoruz.”
Eylem boyunca pankart açan öğretmenler, önce slogan attı, 
sonra halay çekti.   **Adnan Tüfekçi

Köyceğiz’de öğretmenler,
önce eylem  sonra  halay çekti..

TOGG YERLİ 
DEĞİL ÖYLEYSE  
YAPILMASIN 
DİYENLER VAR
TOGG yerli değilmiş. Çünkü 
bazı parçaları başka ülkel-
erden tedarik ediliyormuş. 
Dünyaca meşhur hiçbir 
markanın ürünleri yüzde yüz 
kendi ülkesinde üretilmez...
Hatta hatta dünyaca ünlü 
bir çok markanın bir tane 
bile fabrikası yoktur..hepsi 
fason üretilir...Mesela Pierre 
Cardin’in yeryüzünde bir 
tane bile fabrikası yoktur..
Bu markaya ait tüm ürünler, çeşitli 
ülkelerde, özelliklede Türkiye’de 
fason olarak üretilir..Ara sokakta 
hiç ummadığınız bir konfeksiyonda 
üretilir...Marka sahipleri, sadece 
ürünlere basılacak olan logoları, bu 
konfeksiyonlara 
teslim eder-
ler, zimmetley-
erek teslim 
ederler..”Teslim 
ettiğimiz 
logolardan 
bir tanesi bile 
eksik olursa, 
şu kadar ceza 
ödeyeceksi-
niz” diyerek 
teslim ederler...üretildikten sonrada 
depolarına toplayıp satarlar..Yani 
pierre cardine ait tek yerli parça, 
logosudur...Vakko’da böyledir..
Lacost’ta böyledir..Nike’ta böyl-
edir... Adidas’ta böyledir.....Mesela 
Nike’n üretim üssü Bursa’dır..
Bursa’da bir tekstilci Nike marka 
ürünleri üretmektedir...keza, bir çok 
giyim markasında durum böyledir..
LC Waikiki’nin tek bir fabrikası 
yoktur....Zara’nın tek bir fabrikası 
yoktur...Hep piyasadan toplama 
ürünler satarlar...Sadece üzerler-
inde kendilerine ait logoları vardır...
Mesela, marka olarak bildiğimiz..
ve binlerce lira sayarak aldığımız bir 
çok ayakkabı markasının bir tane 
bile fabrikası yoktur. Bu ayakkabı 
markalarının birçoğunun üretim yeri 
Çin’dedir. Çin’de bu ayakkabıları 
üreten üreticilere sorduğunuzda, 
en ucuz ayakkabı ile en pahalı 
ayakkabı arasında çok bir maliyet 
farkının olmadığını sadece bir kaç 
dolar oynadığını söylerler...Ama 
bizler, marka merakımız yüzünden, 
tüm ürünlerin, menşeinin bağlı 
olduğu ülkede üretildiğini sanırız.. 

Bu yüzden de binlerce lira verip, Çin 
malı giyinmekten çekinmeyiz. Bir 
çok ülkeye ait, bir çok büyük marka 
arabanın yedek parçaları çok farklı 
ülkelerde üretilir...Mesela Fransa 
menşeili araçların parçaları, altı farklı 
ülkede üretilir...Sonrada toplanır ve 
Fransız markası olarak piyasaya 

sürülür..Çünkü patenti 
Fransa’ya aittir.. Mesela 
Volvo Ve Mercedes’in 
bir çok yedek parçası..
Türkiye’de üretilir...
Türkiye yıllardır bir çok 
ünlü marka arabanın 
üretim üssüdür.. Tür-
kiye parçaları ürettikten 
sonra ihtiyaç kadarını 
arabaların menşeinin 
bağlı olduğu ülkeye 

gönderir..Geri kalan kısım depolarda 
bekletilir..Şimdi Volvo ve Mercedes 
yerli Alman markası değildir diye-
bilirmiyiz. Diyemeyiz. Çünkü patent 
ve fikir onlara aittir. Kalite tercihi 
onlara aittir..Mesela Iphone... bin-

lerce lira verip 
aldığımız..Ve 
ABD markası 
olarak bildiğimiz 
Iphone marka 
telefonun çok 
az parçası 
Amerika’da 
üretilir... bir 
çok parçası 
uzak doğuda 

üretilir... Şimdi Iphone Amerika’ya 
ait değil mi diyeceğiz.  Birçok marka 
telefonun parçaları yıllardır Çin’de 
Japonya’da ve Uzakdoğu ülkeler-
inde üretilir şimdi bu markalar yerli 
değil mi diyeceğiz. Hayır...Fikir ve 
patent kime aitse ürün onundur bu 
yüzden insanlar, ürün değil..marka 
üretiyor. Sonrada markanın içini 
dolduruyor. Asla fabrika kurmuyor. 
Yada yarı üretim yapan daha çok 
parça birleştiren fabrikalar kuruyor...
çünkü böylesi daha az maliyetli 
oluyor....Bu durum sadece sanayi 
alanında değil....Yiyecek giyecek 
ve tüm tüketim malları açısından 
böyle. Markayı üretenler işin 
kaymaklı tabakasını yerler... Çalışıp 
üretenler ise, parmaklarını yalarlar. 
Bu yüzden, Siyonistlere biat eden 
marka patronları iş değil..Marka 
üretirler. Yıl olmuş 2022..Biz hala  
gerçeklerden habersiz yabancı 
ülkeden aldığımız  tüm marka 
ürünleri yüzde yüz yerli sanıyoruz. 
Ayrıca ülkemizde üretilen yüzde yüz 
yerli milli savunma eserlerinden bile 
rahatsız olanların olması üzücü bir 
durum. Kaynak: Şenay Tek

İyi Parti ilçe kongresi Köyceğiz 
Belediye Düğün Salonu’nda 
yapıldı. Tek liste ile gidilen kon-
grede mevcut başkan Zekeriya 
Erek 113 oyun 99’unu alarak 
güven tazeledi.
    Divan Başkanlığını Muğla 
İl Başkanı Davut Cumhur 
Akmeşe’nin yaptığı kongrenin 
üyeliklerini Mehmet Tosun, Deniz 

Ekinci ve Serkan Uzun getirildi. 
Kongrede Fethiye eski belediye 
başkanı Behçet Saatçı, par-
tisinin çalışmaları hakkınd bilgi 
verdi. Başkan Zekeriya Erek, “Dün 
olduğu gibi bugün de kendimizi 
değil, milletimizi düşünerek bu 
çetin yolda yürümeye devam 
edeceğiz. Parti çalışmalarımıza 
yönetimimizle birlikte kararlılıkla 

sizden aldığımız güçle kimseyi 
ötekeleştirmeden kardeşlik duy-
gusu ile herkesi kucaklayacağız. 
Amacımız seviyeli bir şekilde 
temiz ve şeffaf siyaset anlayışıyla 
partimizi hak ettiği yerlere 
taşıyacağız. Kongremize katılan 
herkese teşekkür ediyor, bütün 
kadrolarımızla birlikte iyi ve cesur 
iktidarın yakın olduğunu görüyoruz. 

Her şey iyi olacak” diye konuştu.
YÖNETİM KURULU ASİL; Özer 
Gümüş, Pelin Keskin, Ramazan 
Kaya, Necmi Demirel, Önder 
Yalçın, Ayten Efe Selçuk, Özay 
Erdoğdu, Yasemin Karaca, Meh-
met Zengin, Elif Sertel, Muham-
met Karaca, M. Yasin Yorulmaz, 
Mesut Çelik, Fırat Yıldırım, ismet 
Akdağ, Emrah Ayhan, Nilgün Sam, 

Cemalettin Özkan, Öznur Altınay 
ve Mustafa Cıvgız. YEDEKLER: 
Şaban Özcan, Enver Özcan, 
Sultan Kaya, Birgül Kaplan, Şükrü 
Özak, H. İbrahim Özlü, Gaffar 
Türkoğlu, Kadir Türkkan, Abdül-
kadir Özkan, Sinan şahin, İzzet 
İnce, İlhan Özdemir ve Saydi Bül-
ent Karayaylalı seçilmişlerdir.
**Adnan Tüfekçi

İYİ PARTİ KÖYCEĞİZ İLÇE KONGRESİ YAPILDI BAŞKAN ZEKERİYA EREK GÜVEN TAZELEDİ
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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


