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*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ

* * * *  PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK KAMERASI 4 DÜKKAN 1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
* * * * * * *  1 CAFE 1 MARKET 1 KUAFÖR 1RESTORAN 7 ADET 2+1 BAHÇE DUBLEX 6 ADET OFİS 32 ADET 1+1
* * *  * *24 ADET 2+1 4 ADET 3+1 DUBLEX 1 ADET 4+1 DUBLEX 16 ADET 2+1 DUBLEX 11 ADET 1+1 DUBLEX

Her Gün Tatilde Hissedin!

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık. 
Hedefimiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,

sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
 kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net

YARGITAY’DAN İŞÇİL-
ERİ İLGİLENDİREN 
ÖNEMLİ KARAR;

VASIFLI VE KIDEMLİ...
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SKOLYOZU OLAN 
BİREYLERE NE 
ÖNERİLMEZ?
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Maraş Caddesinin 
Çehresi Değişiyor
Ortaca Belediyesince Dalyan Mahallesine yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. Maraş Caddesi için kentsel tipoloji çalışması vatandaşların bilgisine sunuldu. Dalyan Kanalı Kıyı ve 
Meydan Düzenlemesi, Dalyan Kapalı Pazaryeri, Dalyan Balık Hali ve Maraş Caddesi Kentsel Tipoloji Çalışması 
görseller eşliğinde anlatıldı. Bölge esnafları da projelerle ilgili taleplerini ve düşüncelerini dile getirdi.  
Dalyan Çok Amaçlı 
Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen 
bilgilendirmeye 
Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Bülent Öztürk, Fedai 
Kılıç, Ferruh Atabey, 
turizmciler, esnaflar 
ve vatandaşlar katıldı. 
Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Öztürk, Dalyan 

Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi ile Dalyan 
Kapalı Pazaryeri 
projelerinde büyük 
aşama kaydedildiğini 
söyledi. Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Fedai Kılıç, Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi ile 
yaklaşık 2 kilometrelik 
bir projenin hayata 
geçeceğini aktardı. -6

Maraş Caddesi projesi Maraş Caddesi 

Proje Yürütücüsü Murat 
Demirci, Eco Trails ve 
seyahat acentelerine 
yönelik program 
hakkında bilgiler verdi. 
Demirci, alternatif 
turizme yönelik 
turlar düzenleyen 
seyahat acentelerine 
rotaları tanıtacaklarını 
söyledi. Bölge için eko 
turizm master planı 
hazırladıklarını belirten 
Koşargelir, Eco Trails 
projesine bu kapsamda 
çok büyük önem 
verdiklerini vurguladı.-3 

Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerinde, eko turizm odaklı 
uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotalarının 
seyahat acentelerine tanıtımı için program yapıldı.

Turizme kazandırılan 
yürüyüş ve bisiklet rotaları 
seyahat acentelerine tanıtılacak!

CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu üreticilerle 

bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
açılış ve temel atma törenleri için Muğla’ya 
geldi. Kılıçdaroğlu, limon hasadı yaptı, 
çiçek üreticisi kadınları dinledi.
Köyceğiz Beyobası 
Mahallesinde bulunan 
ve Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin alım 
garantisi süs bitkisi 

serasını gezen 
CHP lideri 
Kılıçradoğlu, burada 
kadınlar ile birlikte 
çiçek dikti. -8

Üniversite 
öğrencilerine 

SİBERAY 
tanıtıldı

Ortaca’da polis 
ekiplerince üniversite 
öğrencilerine SİBERAY 
programı tanıtıldı. -2

Sanat 
Topluluğu bir 

araya geldi

Köyceğiz Ortaca 
Dalaman Eğitim, Kültür 
ve Sanat Topluluğu 
kahvaltılı toplantıda bir 
araya geldi. -5

Alternatif 
enerji dalyan 

kanalında 
uygulanacak

Ortaca’da ‘Yeşil 
Mutabakat Kapsamında 
Dalyan Kanallarında 
ve Akyaka Azmağında 
Alternatif Temiz 
Enerjilerin Kullanımı 
Projesi’ toplantısı 
düzenlendi. -4



Sarı,kırmızı,yeşil,turun-
cu renkleriyle sonbahar 
ve kışı renklendiren se-
bze ve meyveler!Broko-
liler,lahanalar,pan-
carlar,turunçgiller 
tezgahları doldur-
maya başladı.Sadece 
görüntüleriyle değil fay-
dalarıyla da sofranızdan 
ayıramayacağınız sebze 
ve meyveler:
1.Havuç:
Havuç ;A vitamini 
öncüsü beta-karoten 
açısından zengindir. Bu 
antioksidan bağışıklık 
sisteminizi güçlendi-
rir. Aynı zamanda A 
vitamini zengini havuç 
göz sağlığınızın korun-
masına da yardımcıdır.
Havucu ister ara 
öğünlerinizde atıştır-
malık olarak isterseniz 
de sebze yemeklerinize 
ve çorbalarınıza ilave 
ederek tüketebilirsiniz.

Tercih sizin!
2.Bal kabağı: 
Potasyum ve be-
ta-karoten zenginidir. 
Bu güzel turuncu 
rengi de buradan gelir.
Aynı zamanda çinko,-
magnezyum,A,B ve C 
vitaminleri açısından da 
zengindir.Beta karaten 
içeriği zengin besin-
ler immün sisteminizi 
güçlendirir ve vücu-
dunuzu kansere karşı 
korur.O zaman kim 
güzel bir bal kabağı çor-
basına hayır diyebilir!
3.Turunçgiller:
Turunçgillerin ana-
vatanında yaşıyoruz 
diyebilirim.Herkesin 
bahçesinde mutlaka 
limon,portakal,greyfurt,-
mandalina ağacı vardır.
Gelin bu renkli meyvel-
eri tanıyalım.C vitamini 
açısından zengindir.
Bu da sizin bağışıklık 

sisteminizi güçlendire-
rek gribal semptomlarla 
savaşmanıza yardımcı 
olur.Ayrıca potasyum,-
fosfor ve magnezyum 
mineralleri açısından 
zengindir.Ara öğünler-
inize 1 porsiyon meyve 
hakkı karşılığı 1 orta boy 
portakal ekleyebilirsiniz.
4.Pancar:
O güzel kırmızı ren-
kleriyle tezgahları 
doldurmaya başladı. 
A,B,C vitaminleri, 
beta-karoten, folik asit, 
demir, potasyum,man-
gan mineralleri açısın-
dan zengindir. Kırmızı 
pancar bağışıklık 
sisteminizi güçlendi-
rir,kalp sağlığınızın 
korunmasına yardımcı 
olur.Aynı zamanda eg-
zersiz öncesi tükettiğiniz 
pancar suyu spordaki 
dayanıklılığınızı ve 
performansınızı artırır.
Pancar salatalarınıza 
ekleyerek tüketebilir-
siniz.
5.Lahana: Kışın gelişi-
nin müjdeleyicisi.İyi 
bir antioksidan ve lif 

kaynağıdır.Aynı zaman-
da C ve K vitaminleri 
açısından da zengindir.
Aynı zamanda çiğ lahana 
iyi bir folat kaynağıdır. 
İçeriğindeki antioksidan 
ve bileşikler bağışıklık 
siteminizin güçlen-
mesine yardımcı olur.
Lahanayı ister çiğ olarak 
salatalarda isterseniz de 
pişmiş olarak yemeğini 
tüketebilirsiniz.
6.Karnabahar:
Folat,B6,C ve K vita-
mini açısından zengindir.
Yapılan çalışmalar karn-
abaharın içeriğindeki 
izotisiyanatların kansere 
karşı koruyucu etki 
sağladığını saptamıştır.
Karnabaharı buharda 
pişirerek tercih edebil-
irsiniz.
7.Brokoli:
Beta-karoten,C ve E 
vitamini, folat, demir, 
kalsiyum ve çinko 
mineralleri açısından 
zengindir.İçeriğinde 
bulunan izotisiyanatlar 
sayesinde kansere yaka-
lanma riskinizi azaltır.
Brokoli ister çorba ister 

de buharda pişirerek 
garnitür olarak tercih 
edebilirsiniz.
8.Turp: ,C,K vitamin-
leri,folik asit, pota-
syum ,magnezyum ve 
kalsiyum mineralleri 
açısından zengindir.
Bağışıklık sistemi-
nizin güçlendirilmes-
ine yardımcıdır.Aynı 
zamanda içeriğindeki 
sülfürlü bileşiklerle iyi 
bir karaciğer ve safra 
dostudur.Turpu sala-
talarınıza ekleyerek 
tüketebilirsiniz.
9.Pırasa:
A,C,B vitaminleri,kalsi-
yum,magnezyum ve 
selenyum mineralleri 
açısından zengindir. İyi 
bir antioksidan kay-
nağıdır. Polifenoller 
açısından zengin pırasa 
serbest radikallere karşı 
vücudunuzu koruyarak 
bağışıklık siteminizi 
güçlendirir.Pırasayı 
ister yemeğini yaparak 
tüketebilirsiniz,isterseniz 
de sebze çorbalarınızda 
kullanabilirsiniz.Tercih 
sizin! Sağlıkla kalın..
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Çantayı tek omuza 
takarak kullanmamalı 
ve çanta ağırlığı çok 
fazla olmamalıdır.
Genellikle sırt çantası 
tercih edilmeli ve yük 
eşit olarak 2 omuza da 
dağıtılmalıdır. Yüzüstü 
yatışlarda bel ve sırt 
bölgesine binen yükü 
arttırmış oluruz.Daha 
çok sırt üstü veya yan 
yatışları tercih etmek 
faydalı olacaktır.
Cep telefonları ve 
özellikle çocukların 
tabletle uzun süre vakit 
geçirmesi oldukça 
sakıncalıdır.Omurga 

sağlığınız için uzun 
süreli hareketsiz du-
rumlardan kaçının.
Yüzme,skolyozlu 
bireylerde doğru 
yüzme tekniğiyle 
faydalı olabilmektedir.
Fakat profesyonel bir 
yüzücü için düzenlenen 
antrenman programları 
skolyoza zararı bulun-
maktadır.
Sert zeminlerde uzun 
mesafe koşuları yap-
mak temas ve sıçrama 
anında omurgaya binen 
yükü arttırır.
Sağlıklı günler diliy-
orum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

SKOLYOZU OLAN 
BİREYLERE 

NE ÖNERİLMEZ?

Zayi
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Cihat Alhamoud 

Kimlik No: 99611186944

Dalaman’da meydana 
gelen trafik kazası 
sonucu tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybeden 30 yaşındaki 
Bekçi Tolga Ece 
toprağa verildi. 6 
Ekim Çarşamba günü 
Gürköy Mahallesinde 

meydana gelen trafik 
kazasında yaralanan 
Ece, Fethiye’de tedavi 
altına alındı. Tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybeden 
Ece, Kapukargın 
Mezarlığında toprağa 
verildi. -Berkay Göcekli

Trafik kazasında hayatını 
kaybeden Bekçi Tolga Ece 
son yolculuğuna uğurlandı

Ortaca’da polis 
ekiplerince üniversite 
öğrencilerine SİBERAY 
programı tanıtıldı.
Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince üniversite 
öğrencilerine SİBERAY 
programı tanıtıldı.
Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğünce 
SİBERAY programı 
kapsamında Ortaca 
Meslek Yüksekokulu 
kampüsünde stant 
kuruldu. Öğrencilere 

güvenli ve bilinçli 
internet kullanımı 
ile siber zorbalık 
konularında 
bilgilendirme yapıldı.
Hazırlanan el broşürleri 
öğrencilere verildi, siber 
suçlara karşı öğrencilerin 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları gerektiği 
anlatıldı. Öğrencilere 
ve vatandaşlara 
yönelik siber suçlarlar 
ilgili bilgilendirme 
çalışmalarının devam 
edeceği öğrenildi.
- Berkay Göcekli

Üniversite öğrencilerine SİBERAY tanıtıldı
Ortaca’da üniversite öğrencilerine yönelik, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi 
manevi zararların en aza indirgenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla bilgilendirme yapıldı. 

Köyceğiz ilçesi Toparlar 
mahallesinde elektrik 
nedeniyle evde çıkan 
yangın itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile 
söndürüldü. Muğla 112 
Acil Çağrı Merkezine 
yapılan ihbar sonrası 
Toparlar Mahallesi 
Şehit Hayrullah Demir 
Caddesi üzerindeki ev 

yangınına Büyükşehir 
Belediyesi Köyceğiz 
Grup Amirliği 
ekipleri müdahale etti. 
Ekiplerin müdahalesi ile 
söndürülen ve soğutma 
çalışması yapılan 
yangında evin giriş 
odası yandı. Yangının 
elektrik kaynaklı çıktığı 
açıklandı. - İHA

Köyceğiz İlçesi Hamitköy 
Mahallesinde meydana gelen 
motosiklet hırsızlığı olayının 
ardından Jandarma ekipleri 
şüphelinin yakalanması 
çalışma başlattı. İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince yapılan 
çalışmalar neticesinde, hırsızlık 
olayın B.E. isimli şahsın 
gerçekleştirdiği tespit edildi. 
Aynı Mahallede oturan şüpheli 
Hamitköy Mahallesinde yakalandı.
  Şüphelinin alınan ifadesinin 
ardından yer göstermesi sonucu 
çalınan motosiklet bulunarak 
sahibine teslim edildi. - İHA

Çalınan motosikleti Jandarma buldu  
Köyceğiz ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığının şüphelisi 
Jandarma tarafından yakalandı.

Köyceğiz’de ev yangını  
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Yargıtay’ın iş dava-
ları ile ilgili 9. Hukuk 
Dairesi, büyükşehirde 
çalışan, süre itibariyle 
o işyerinde kıdemi olan 
ve yapmakta olduğu 
iş itibariyle vasıflı bir 
işçinin asgari ücretle 
çalıştırılmasının hayatın 
olağan akışına uygun 
olmadığı yönünde karar 
vermiştir.
Bilindiği üzere, iş 
sözleşmesinin tarafları 
işveren ve işçi, ücret 
miktarını asgari ücretin 
altında kalmamak 
kaydıyla serbestçe 
kararlaştırabilmekte-
dirler. Türk Borçlar 
Kanunu’nun 401. mad-
desinde de, işverenin 
işçiye sözleşmede veya 
toplu iş sözleşmesinde 
belirlenen; sözleşmede 
hüküm bulunmayan 
hallerde ise asgari 
ücretten az olmamak 
kaydıyla emsal ücreti 
ödemekle yükümlü 
olduğu düzenlenmiştir. 
İş sözleşmesinde, 
ücretin ne olacağı be-
lirtilmediği durumlarda 
ücret, işçinin kişisel 
özellikleri, işyerinde-
ki ya da meslekteki 
kıdemi, meslek unvanı, 
yapılan işin niteliği, 
iş sözleşmesinin türü, 
işyerinin özellikleri, 
emsal işçilere o 
işyerinde ya da başka 
işyerlerinde ödenen 
ücretler, örf ve adetler 
göz önünde tutularak 
belirlenebilecektir.
Ne var ki resmiyette 
çeşitli sebeplerle ücre-
tin gerçekte olduğundan 
daha az gösterildiği 
durumlar ile sıklıkla 
karşılaşılmaktadır. Bu 
durum hukuken ve etik 
olarak uygun olmasa 
da hayatın bir gerçeği 
olarak mahkeme karar-
larına da konu olmak-
tadır. Özellikle uzun 
süren çalışma durum-
larında işçi ile işveren 
maalesef her zaman el 
sıkışarak ayrılamamak-
tadır. 
İşçinin talepleri işver-
ence kabul edilmediği 
durumlarda ise işçiler 
taleplerini dava yoluyla 

ileri sürmek zorun-
da kalmaktadır. Bu 
noktada, işçinin maaşı 
aslında asgari ücretin 
üzerinde olmasına 
rağmen resmiyette 
asgari ücret olarak 
gösterilmişse öncelikle 
ücretin tespit edilmesi 
ve dava yolunun ona 
göre planlanması ger-
ekmektedir. Özellikle 
de işçilik alacaklarının 
işçinin ücreti üzerinden 
hesaplandığı dikkate 
alındığında ücret hes-
aplamasının davanın da 
temeli olacağı dikkat-
lerden kaçmamalıdır. 
Dolayısıyla işçinin 
gerçek ücretinin tespiti 
çok önemlidir. İşçi 
tarafından maaşının 
asgari ücretin üzerinde 
olduğu ispat edilmek 
istenildiğinde genel-
de tanık beyanları, 
meslekte geçirilen süre, 
işyerinde çalışma süre-
si, unvanı, o işi yapan 
diğer kişilerin emsal 
ücretinin meslek bir-
likleri veya sendikalar-
dan öğrenilmesi yoluna 
başvurulmaktadır.
İşte, yazımıza konu 
olan ilgili kararda 
ise ücret yönünden 
emsal bir karara imza 
atılmıştır. Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi, 
işçinin kıdemi, çalıştığı 
işyerinin büyükşehirde 
olması, işin niteliği 
itibariyle vasıflı bir iş 
olması nedeniyle asgari 
ücretle çalışmanın 
hayatın olağan akışına 
aykırı olduğu yönünde 
hüküm tesis etmiştir. 
Netice itibariyle 
anlaşılmaktadır ki, 
vasıflı ve kıdemli bir 
işçi özellikle de iş 
hayatını büyükşehirde 
sürdürüyor ise asgari 
ücretin üzerinde maaş 
alması beklenmektedir. 
Dolayısıyla maaşının 
bir kısmını elden alan 
işçiler için Yargıtay’ın 
2021 yılında verdiği bu 
kararı, yol gösterici ni-
telikte olup benzer du-
rumda olan işçiler için 
de emsal oluşturacaktır. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YARGITAY’DAN İŞÇİLERİ 
İLGİLENDİREN ÖNEM-
Lİ KARAR; VASIFLI VE 
KIDEMLİ İŞÇİ ASGARİ 

ÜCRETLE ÇALIŞAMAZ.

Bölgenin eko turizm 
potansiyelinin artırılması 
ve özellikle bisiklet ve 
trekking ile ilgilenen 
turist profilinin çekilmesi 
amacıyla, 2-4 Kasım’da 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA), Türkiye 
Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB), 
Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO), Ortaca 
Belediyesi, Dalyan 
Turizm Kültür ve Çevre 
Koruma Derneği, 
Dalyan Turizm Tanıtım 
Sosyal Gelişim ve 
Eğitim Vakfı (TUSEV) 
organizasyonu ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, 
Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı 
(TGA), Orman Genel 
Müdürlüğü, Mountains 
And Seas Travel 
işbirliğiyle, seyahat 
acentelerine yönelik 
düzenlenecek Eco Trails 

Seyahat Acenteleri 
Tanıtım Etkinliğinin 
lansmanı MUTSO 
Ortaca Temsilciliğinde 
yapıldı. 
Proje Yürütücüsü Murat 
Demirci, Eco Trails ve 
seyahat acentelerine 
yönelik program 
hakkında bilgiler verdi. 
Sezonu 12 aya yaymak 
amacıyla alternatif 
turizm altyapısı 
oluşturmak istediklerini 
ifade eden Demirci; 
“Bölge değerlerini 
koruyarak eko turizm 
kapsamında tanıtmak, 
sadece deniz kısmının 
değil, kırsal kesiminde 
turizmden pay sahibi 
olması için projeyi 
geliştirdik. Proje ile 
Karya ve Likya’nın 
işaretli yürüyüş ve 
bisiklet rotalarını 
oluşturduk.” diye 
konuştu.  

Demirci, alternatif 
turizme yönelik turlar 
düzenleyen seyahat 
acentelerine rotaları 
tanıtacaklarını söyledi. 
3 günlük program 
kapsamında 25 
acenteden 35 kişiyi 
misafir edeceklerini 
anlatan Demirci; 
“Yürüyüş, bisiklet, kano 
aktivitelerinin yanı 
sıra tekne ve gulet turu 
ile bölge değerlerinin 
tanıtımını yapacağız.” 
dedi.

“EKO TURİZM 
MERKEZİ 

OLUŞTURMAK 
İSTİYORUZ”

Dalyan TUSEV Başkanı 
Başar Koşargelir, 
koronavirüs salgını 
ile birlikte doğa dostu 
turizmin ön plana 
çıkmaya başladığını 
aktardı. 
Bölge için eko 

turizm master planı 
hazırladıklarını belirten 
Koşargelir, Eco Trails 
projesine bu kapsamda 
çok büyük önem 
verdiklerini vurguladı.  
Koşargelir, şunları 
söyledi: “Su sporları, 
dalış, yürüyüş, bisiklet 
gibi aktiviteler için 
bölgemiz adeta cennet. 
Bölgede sosyal, 
ekonomik ve turizme 
yönelik faaliyetleri 
destekleme çabalarımız 
devam ediyor. Nitelikli 

turistin algısını 
Dalaman, Ortaca, 
Köyceğiz bölgesindeki 
doğal değerlere 
yönlendirebilirsek bu 
bizim için çok büyük 
mutluluk olacak. Bu 
anlamda eko turizm 
merkezi oluşturmak 
için çalışmalarımız 
devam ediyor. Eco Trails 
projesinin tanıtımını 
uluslararası düzeye 
taşımak istiyoruz.”
- Mehmet Bozkır

Turizme kazandırılan yürüyüş ve bisiklet 
rotaları seyahat acentelerine tanıtılacak
Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerinde, eko turizm odaklı uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet 
rotalarının seyahat acentelerine tanıtımı için program yapıldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
2021 yılı Eylül ayı Dış 
Ticaret İstatistiklerini 
yayımladı.  TÜİK Denizli 
Bölge Müdürü Özer 
Coşkun tarafından verilen 
bilgiye göre Muğla’da 
genel ticaret sistemine göre 
ihracat yüzde 19,7, ithalat 
ise yüzde 4,1 arttı. İhracat 
2021 yılı Eylül ayında, bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 19,7 artarak 
69 milyon 642 bin dolar, 
ithalat ise yüzde 4,1 artarak 

25 milyon 616 bin dolar 
olarak gerçekleşti. Eylül 
ayında Muğla bu değerlerle 
Türkiye genelinde en fazla 
ihracatın gerçekleştiği 
28’inci il olurken, ithalatta 
ise 30’uncu sırada yer aldı.
  2021 Eylül ayında 
ekonomik faaliyetlere 
göre ihracatta en yüksek 
payı alan ilk üç sektör şu 
şekilde oluştu. İlk sırada 
yer alan imalat sektörünün 
payı yüzde 51,07 (35 
milyon 569 bin dolar) oldu. 

Ardından gelen tarım, 
ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı yüzde 
41,57 (28 milyon 954 bin 
dolar), madencilik ve taş 
ocakçılığı sektörünün 
payı yüzde 7,35 (5 milyon 
119 bin dolar) oldu. 2021 
Eylül ayında ekonomik 
faaliyetlere göre ithalatta 
en yüksek payı alan 
sektörlerin içinde ilk 
sırayı imalat sanayinin 
payı yüzde 98,84 (25 
milyon 319 bin dolar) 

oldu. Ardından tarım, 
ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı yüzde 1,16 
(296 bin dolar) oldu.
EN FAZLA İHRACAT 
YAPILAN ÜLKE 
YUNANİSTAN OLDU
  2021 yılı Eylül ayında 
Muğla’dan en fazla ihracat 
Yunanistan’a oldu. Bu 
ülkeye yapılan ihracat 8 
milyon 12 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Yunanistan’ı 
sırasıyla 7 milyon 42 bin 
dolar ile Birleşik Krallık 

ve 7 milyon 6 bin dolar ile 
ABD izledi.
EN FAZLA İTHALAT 
YAPILAN ÜLKE FAS 
OLDU
2021 yılı Eylül ayında 
Muğla’ya en fazla ithalat 
Fas’tan yapıldı. Bu ülkeden 
yapılan ithalat 7 milyon 
849 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 
4 milyon 245 bin dolar ile 
Norveç ve 3 milyon 633 
bin dolar ile Güney Afrika 
Cumhuriyeti izledi.

Muğla Eylül 
ayında 69 milyon 

642 bin TL 
ihracat yaptı  

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı 
Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini 
yayımlarken, Muğla’nın Eylül ayı 
ihracatı yüzde 19,7, ithalatı ise 
yüzde 4,1 arttı. 



5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 29 Ekim 2021 Cuma

Köyceğiz Ortaca 
Dalaman Eğitim, Kültür 
ve Sanat Topluluğu 
kahvaltılı toplantıda bir 
araya geldi. Ortaca’da bir 
restoranda düzenlenen 
etkinlikte bölgedeki 
yazarlar kitaplarını 
imzaladı. Etkinliğe 
CHP Muğla Milletvekili 
Burak Erbay, CHP 
Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan da katıldı. 
Etkinlikte bir araya 
gelen topluluk üyeleri, 
sohbet etme ve bölgenin 
yazarlarına kitaplarını 
imzalatma imkanı buldu. 
Milletvekili Burak 
Erbay, “Köyceğiz Ortaca 
Dalaman Eğitim, Kültür 
ve Sanat Topluluğu’nun 
düzenlediği etkinlikte 
bölgemiz sanatçıları, 
yazarları, şairleri, 
ressamları ile bir araya 
gelmenin mutluluğunu 
yaşadık. Sanatı 
konuştuk, bölgemiz 
sorunlarını konuştuk. 

Her koşulda üretmeye 
devam eden sanatçı 
dostlarımıza ve bizleri 
bir araya getiren değerli 
öğretmenimiz Günur 
Karaağaç’a çok teşekkür 
ederiz.” dedi.
Günur Karaağaç 
ise şunları söyledi; 
“Bölgemizin yazarları, 
şairleri, heykeltıraşları, 
karikatüristleri, 
müzisyenleri toplam 
140 kişiye yakın kişi bir 
topluluk kurduk. Zaman 
zaman bir araya gelerek 
kahvaltılar düzenliyoruz. 
Bugün imza günü de 
düzenledik. Bölgemizin 
yazarları Mehmet Polat, 
Asım Güneş, Ertuğrul 
Baylan, Ercan Birdal, 
Birdal Can, Hatice 
Altunay katıldı. Bu 
tür etkinlikler sanatı 
güçlendiriyor. Sanatın 
etrafında toplanmamızı 
sağlıyor, bunun için çok 
mutluyuz.”  
- Mehmet Bozkır

Sanat Topluluğu 
bir araya geldi

Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde 
(DEKAMER) ülkenin 
değişik bölgelerinde 
yaralı vaziyette bulunup 
tedavileri tamamlanan 
2’si caretta caretta 
türü 1’i yeşil deniz 
kaplumbağası denize 
bırakıldı. Dalyan 
Kanlaları ve Akyaka 
Azmağında Alternatif 
Temiz Enerjilerin 

Kullanımı Projesi 
toplantısının ardından, 
İztuzu plajında bulunan 
DEKAMER’de 
düzenlenen törene, AB 
Türkiye Delegasyonu 
Büyükelçisi Nikolaus 
Meyer-Landrut, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı 
Mehmet Emin Birpınar, 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, Çevre Şehircilik 
İl Müdürü Ömür Özdil, 
AK Parti Muğla İl 

Başkanı Kadem Mete, 
MHP İl Başkanı Mehmet 
Korkmaz, kaymakamlar, 
belediye başkanları 
katıldı. Heyet ilk 
olarak Deniz 
Kaplumbağaları 
Rehabilitasyon 
Merkezi’ne gelerek 
burada tedavileri devam 
eden kaplumbağaları 
incelediler ve Pamukkale 
Üniversitesi Fen 
edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Yakup Kaska’dan bilgi 
aldılar. Ardından plaja 
geçen heyet, tedavileri 
tamamlanan Meyra ve 
Alis ismindeki caretta 
carettalar ile Güçlü 
adı verilen yeşil deniz 
kaplumbağasının denize 
bırakılması törenine 
katıldı. Törene plajda 
bulunan turistler de 
ilgiyle izledi, bazı 
çocuklar da heyete eşlik 
etti. 
Törenin ardından AB 

Türkiye Delegasyonu 
Büyükelçisi Nikolaus 
Meyer-Landrut, 
çalışmalarından dolayı 
Dekamer ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na 
teşekkür etti. Heyet 
son olarak Ortaca 
Belediyesi’nin yüzde 100 
Sola Elektrik ile çalışan 
Kanal Temiz Teknesi ile 
Dalyan Kanalları’nda 
geziye katıldı ve tekne 
hakkında bilgi aldılar. 
- İHA

Tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize bırakıldı
Ortaca ilçesi İztuzu Plajı’nda düzenlenen törenle tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Atatürk ve Cumhuriyet 
düşmanları şunu iyi bilsinler 
ki
Bu devletin Kuruluşu ve 
kurucusunun GAZİ MUSTA-
FA KEMAL PAŞA olacağı  
yedi asır önceden  Muhyiddin  
ARABİ  tarafından MÜJ-
DELENDİ…Aynı zaman da 
bu Devletin ULU bir devlet 
olacağı ve KIYAMETE 
KADAR YIKILMAYACAĞI 
,Gazi Mustafa Kemal’in kur-
duğu bu devletin DECCAL 
ORDULARINI YENECEK  
olan DEVLET ve ORDU 
OLDUĞU … 
 Peygamberimizin adını 
taşıyan Gazi Mustafa Kemal 
paşayı , kurduğu devleti ve 
orduyu  Osmanlı devletinin 
kuruluşundan yarım asır önce 
yazdığı  DEVLETİ’L OS-
MANİYYE  isimli eserinde 
övgü dolu sözler ile anlatıyor. 
Merak edenler bu eseri 
inceleyebilir ve çok geniş 
bilgiye ulaşabilirler..
Sadece Muhyiddin ARABİ 
mi müjde vermiş..?
Geçmiş yazılarımda MAY-
ALARDAN GELEN ME-
SAJ diye, tam dört bin 
yıl önceden ATATÜRK’E 
GELEN MESAJI sizlere 
aktarmıştım.. Yine bu konular 
ile bilgiyi  tam dört asır önc-
esinden NOSTRADAMUS  
kehanetlerinin toplandığı 
eserinde bildiriyor..
Yine bizzat rahmetli Atatürk 
daha çocuk denecek yaşlarda 
bu devletin kurulacağını, 
hatta yeni devletin HAR-
İTASINI bile çizerek ark-
adaşlarına gösteriyordu..Yine 
rahmetli Atatürk , kurduğu 
bu devletin KIYAMETE 
KADAR YAŞAYACAĞINI 
defalarca söylemiş ve resmi 
kayıtlara geçirmiştir. Bırak-
tığı VASİYET ile 2023 yılını 
işaret etmiş , DECCAL ve 
ORDULARI ile savaşmanın  
ve başarıya giden yolun 
haritasını da gelecek nesil-
lere bırakmıştır. UYANIŞIN 
ŞİFRELERİ ise NUTUK 
adlı eserinde ve GENÇLİĞE 
HİTABESİNDE KODLAN-
MIŞTIR..  “MUHTAÇ OLD-
UĞUN KUDRET DAMAR-
LARINDA Kİ ASİL KANDA 
MEVCUTTUR.” Sözü hama-
si duygular ile veya milli-
yetçilik yapmak için söylen-
miş bir söz DEĞİLDİR. 
TÜRK GENETİĞİNDE 
İLGİNÇ BİR YAPI VAR 
ve TÜRK MİLLETİ bir-
birlerinden habersiz ve farklı 
uzaklıklarda olsalar bile 
TEHLİKE ANINDA AYNI 
DAVRANIŞI GÖSTERİ-
YOR. Genetik ilimleri ile 
uğraşan alimlerin araştırma-
larını ve bu konuda yazdıkları 
makaleleri okuyanlar,  benim 
ne demek istediğimi anlaya-
caklardır. GENETİKÇİLER 
BUNA “UZAY GENİ” diye 
açıklama getiriyorlar..
ATATÜRK;  OĞUZ KAĞ-
ANIN  günümüz de VÜCUT  
bulmuş halidir. Liderlik 
anlayışı, milletine olan 
sevgisi, milletine kendini 

adayışı ve TARİHE GEÇMİŞ 
SÖZLERİ sanki Oğuz 
Kağanın  günümüz versiyonu 
gibidir.. KURDUĞU DEV-
LET  ise  adeta GÖKTÜRK 
DEVLETİ’NİN  günümüz 
versiyonudur.  ATATÜRK 
İLKELERİ incelenirse  
eğer  GÖKTÜRK DEVLET 
ANLAYIŞININ ve OĞUZ 
TÖRELERİNİN bire bir aynı 
olduğu da görülecektir.... 
MECLİS (TOY) ve MECLİS 
HÜKÜMET şeklini incele-
meniz haklılığımı gösterece-
ktir. 
Atatürk’ün ölümünden 
sonra BU SİSTEMDEN 
VAZGEÇİLMİŞ, ÇOK PAR-
TİLİ SİSTEME GEÇİLMİŞ, 
ŞİMDİDE BAŞKANLIK 
SİSTEMİ İLE HÜKÜMET 
İŞLERİ YÜRÜTÜLMEKTE-
DİR. ATATÜRK İLKELERİ 
DEVLET ve KURDUĞU 
PARTİDE ARTIK SEMBO-
LİK VAZİYETTEDİR.. Kİ 
bunun böyle olacağını da 
rahmetli Atatürk sağlığın-
da söylemiştir.. Atatürk’ün  
vefatından sonra ABD ile 
yapılan anlaşmalar ile MAN-
DACILIK hortlamış, 1960 
İHTİLALİ ile ATATÜRK’ÜN 
ANAYASASI DEĞİŞTİR-
İLMİŞ, Kadroları TASFİYE 
EDİLMİŞ, 1980 İHTİLALİ 
ile tamamen TÜY DİK-
İLMİŞTİR. Bu dönemde de  
BAŞKANLIK SİSTEMİNE 
geçilmiştir.. ATATÜRK’ÜN 
KURDUĞU CUMHURİYET 
ile GÜNÜMÜZ CUMHURİ-
YETİ AYNI CUMHURİYET 
MİDİR..? 2023,  SIRLARIN 
AŞİKAR OLACAĞI , TÜRK 
MİLLETİNİN YENİDEN 
KÜLLERİNDEN  DOĞA-
CAĞI  YIL ve TÜRK ÇAĞI-
NIN BAŞLANGICI OLA-
CAKTIR… Vasiyet aşikar 
olacaktır.. SIRRIN  SAHİP-
LERİ GÖREVLERİNİ YER-
İNE GETİRECEKTİR…Her 
türlü olayı gerçekleşmeden, 
yaşama ve görme özelliğine 
sahip olan ATATÜRK, BU 
GÜNLER İÇİNDE TED-
BİRİNİ ALMIŞ , VASİYET 
ve GİZLİ KÜTÜPHANE’Yİ 
SIRRIN SAHİPLERİNE 
SIRLAMIŞTIR..  
Türkleri ; TESLİM AL-
DIĞINI zanneden kriptolar, 
BÜYÜK TOKAT YİYECE-
KLERDİR. Gücün kendil-
erinde olduğunu zanneden 
KRİPTOLAR, DEŞİFRE 
OLACAK ve AZİZ MİL-
LETİMİZE HESAP 
VERECEKLERDİR.. BU 
DEVLETİN ve MİLLETİN 
DÜŞMANLARI YENİ-
LECEKLERDİR.. TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ ; sadece 
Türk milletinin değil TÜM 
İNSANLIĞIN SON KALE-
SİDİR ve İNSANLIĞIN TEK 
UMUDUDUR. KIYAMETE 
KADAR YAŞAYACAKTIR..  
“ DOĞUM GÜNÜN KUTLU 
OLSUN TÜRKİYEM.”
Konuyu anlamamakta ısrar 
edenler lütfen  “MANNA” 
içsinler… 
artık başka yol kalmamış 
demektir.

Sezgin Yıldırım

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜM 
İNSANLIĞIN SON KALESİDİR..
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Avrupa Birliği’nin, 
deniz kirliliğine 
yönelik farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
düzenlediği etkinlikler 
kapsamında yapılan 
toplantıya katılan AB 
Türkiye Delegasyonu 
Büyükelçisi Nikolaus 
Meyer-Landrut, 
AB’nin 2030’a kadar 
karbon salınımını 
azaltma hedefi 
olduğunu belirtti. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı 
Mehmet Emin 
Birpınar ise, “Avrupa 
Birliği çevreyle ilgili 
fonları kesmesin. 
Çevre ile ilgili 
fonlarda bize destek 
olsun. Çevre meselesi 
sınır tanımayan bir 
meseledir, siyaset 
üstüdür” dedi.  
AB Türkiye 
Delegasyonu 
Büyükelçisi Nikolaus 
Meyer-Landrut, 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması’nı 
imzalamasının çok 
önemli olduğunu 
belirtti. 
Nikolaus Meyer-
Landrut, “Yeşil 
dönüşüm sürecinin 
zorlu olduğunu 
biliyoruz. İnsanı 
merkeze alan bir 
yaklaşım gerektiriyor. 
Hem vatandaşların 
hem kentlerin hem 
de işletmelerin 
katkı yapması 
gerekiyor. Yeşile 
dönüşüm bir yük 
getirmiyor, fırsatlar 
oluşuyor, hiçbir 
şey yapmamanın 
maliyeti ise bu 
dönüşümü yapmanın 
maliyetinden daha 
yüksek” dedi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı 

Mehmet Emin 
Birpınar, bu yaz 
Muğla’da yaşanan 
orman yangınlarına 
dikkat çekti. 
Bakan Yardımcısı 
Birpınar, insanların 
çocuklarının ateşi 
yükseldiğinde 
onu düşürmek 
için çabaladığını 
atmosferin de 
çocuğa benzediğini 
belirterek, “Birleşmiş 
Milletler’in raporuna 
göre, Akdeniz’de 

sıcaklık mevsim 
normallerinin 1 derece 
üstüne çıkarsa yüzde 
47,2 derece üstüne 
çıkarsa, yüzde 67,3 
derece üstüne çıkarsa 
ise yüzde 97 orman 
yangınlarında artış 
olacak. Sıcaklıklar 
artınca, nem azalıyor, 
rüzgarda var, ormanlar 
çıra gibi yanıyor” 
açıklamasında 
bulundu. 

“HEDEF DALYAN 
KANALI’NA VE 

AKYAKA KADIN 
AZMAĞI’NA 
DÖKÜLEN 
YAĞLARI 

AZALTILMAK”
AB Türkiye 
Delegasyon 
Başkanlığı Proje 
Uzmanı Panayotis 

Zacharioudakis, 
projenin amacının 
dizel yakıt kullanımını 
azaltma, Dalyan 
Kanalı’na ve Akyaka 
Kadın Azmağı’na 
dökülen yağların 
azaltılması ve dizel 
motorların verdiği 
zararın en aza 
indirilmesi olduğunu 
söyledi. 
Güneş enerjisi ve 
elektrikle çalışan gezi 
teknelerinin hem tekne 
sahiplerine hem de 

çevredeki işletmelere 
önemli bir gelir artışı 
sağlayacağını belirten 
Zacharioudakis, hibe 
ve kredi şeklinde 
yapılacak yardımlarla 
yeşil enerji kullanan 
teknelerin Dalyan 
ve Akyaka’da 
kullanılmaya 
başlandığında 
hizmet kalitesinin de 
artacağını aktardı. 

“DALYAN 
KANALINDA 

493 ADET DİZEL 
MOTORLU TEKNE 

VAR”
Dalyan Kanalının 
tekneler nedeni 
ile önemli ölçüde 
kirlendiğini söyleyen 
Dalaman Ortaca 
Köyceğiz Turistik 
Otelciler ve Turizm 

İşletmeciler Birliği 
Başkanı (DOKTOB) 
Yücel Okutur  ”Dalyan 
Kanallarında Ekincik 
ve Köyceğiz’de 
bulunan kooperatif 
ve özel acentelerin 
kullanımında 
493 adet ruhsatlı 
mazotla çalışan ticari 
tekne bulunuyor. 
Bu teknelerin 
seyir sırasında 
çıkarttıkları egzoz 
gazları ve bilerek 
ya da bilmeyerek 

suya karışan 
sintine sularından 
geleceğimizin 
mirası olan Dalyan 
Kanalları ve Köyceğiz 
gölü ciddi şekilde 
kirlenmektedir.” diye 
konuştu. 

“TÜRKİYE’NİN 
EN HASSAS EKO 

SİSTEMİNE SAHİP”
Geçtiğimiz yıl yapılan 
toplantıda alınan 
prensip kararlarının 
bu toplantıda 
uygulanabilirliği 
için önemli adımlar 
olduğuna değinen 
Okutur; “Türkiye’nin 
en hassas eko 
sistemine sahip 
olan bölgemizde 
çok önemli bir hale 
gelen bu sorunun 
çözümlenebilmesi 

için geçtiğimiz yıl 
Dalyan Resort Otel’de 
yapılan toplantıda 
bir takım prensip 
kararları alınmıştı. 
“Yeşil Mutabakat 
Kapsamında Dalyan 
Kanallarında ve 
Akyaka Azmağında 
Alternatif Temiz 
Enerjilerin 
Kullanımı” konulu 
toplantıda çevre 
kirliliğinin ortadan 
kaldırılması amacıyla 
temiz enerjinin 
yaygınlaşması ve 
hayata geçirilmesinin 
ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha 
ortaya çıktı. Toplantıda 
Dalyan Kanallarında 
ve Akyaka Azmağında 
kullanılan fosil 
yakıtlı teknelerin 
elektrikli ve güneş 
enerjisi ile çalışan 
teknelere dönüşüm 
projesi ile ilgili hibe 
ve kredilendirilme 
konuları görüşüldü ve 
teknelerin elektrikli 
olarak dönüşümü 
uygun bulundu. Bu 
proje bölgemizin 
ekosistemini uzun 
yıllar koruyacak 
ve marka değerini 
yükselterek ekonomik 
getiriyi artıracağına 
olan inancım tam” 
ifadelerini kullandı. 
Katılımcılar, İztuzu 
Kumsalı’nda bulunan 
DEKAMER’de 
tedavileri 
tamamlanan deniz 
kaplumbağalarının 
denize salınması 
etkinliğine katıldı. 
Daha sonra 
güneş enerjisiyle 
çalışan tekne ile 
Dalyan Kanalı’nda 
incelemelerde 
bulundu.
- Cihat Cura

Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi toplantısı yapıldı

ALTERNATİF ENERJİ DALYAN KANALINDA UYGULANACAK
Ortaca’da ‘Yeşil Mutabakat Kapsamında Dalyan Kanallarında ve Akyaka Azmağında 
Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi’ toplantısı düzenlendi.  
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Dalyan Çok Amaçlı 
Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen 
bilgilendirmeye 
Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Bülent Öztürk, Fedai 
Kılıç, Ferruh Atabey, 
turizmciler, esnaflar ve 
vatandaşlar katıldı. 
Dalyan’a yapılması 
planlanan projelerle ilgili 
vatandaşlara sinevizyon 
eşliğinde bilgilendirme 
yapıldı.  Dalyan Kanalı 
Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi, Dalyan 
Kapalı Pazaryeri, Dalyan 
Balık Hali ve Maraş 
Caddesi Kentsel Tipoloji 
Çalışması görseller 

eşliğinde anlatıldı. Bölge 
esnafları da projelerle 
ilgili taleplerini ve 
düşüncelerini dile 
getirdi. Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Öztürk, Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi ile Dalyan 
Kapalı Pazaryeri 
projelerinde büyük aşama 
kaydedildiğini söyledi. 
Göreve gelmelerinin 
ardından ilçe genelinde 
vatandaşların yaşam 
kalitesini arttırmak 
amacıyla projeler 
geliştirdiklerini 
anlatan Öztürk; 
“Ortaca genelinde 
olduğu gibi turizmin 

gözbebeği Dalyan’da 
da çalışmalarımız 
var. Maraş Caddesi 
Kentsel Tipoloji 
Çalışması hazırlandı. 
Bu çalışmayı sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. 
Ayrıca Dalyan’a gelen 
vatandaşlarımıza hizmet 
vermesi için ‘Kafe Kefal’ 
kısa süre önce açıldı. 
Projelerimiz hakkında 
vatandaşlarımızı 
bilgilendirmek istiyoruz. 
Bu projelerin Dalyan’a 
ne kazandıracağını 
konuşmak istiyoruz. 
Gelen misafirlerimize 
daha iyi hizmet 
verilebilmesi için bu 
tarz projelerin yapılması 

gerektiğine inanıyorum.” 
dedi.  Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Fedai Kılıç, Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi ile 
yaklaşık 2 kilometrelik 
bir projenin hayata 
geçeceğini aktardı. 
Projeyi 4 etapta 
tamamlamayı 
planladıklarını belirten 
Kılıç; “Rekreasyon 
projesi olan Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi ile bölgenin 
daha güzel bir görünüme 
kavuşacağına inanıyoruz. 
Dalyan’daki 500’e 
yakın tekne için iskele 
çalışması var. Ayrıca, 4 

dönümlük alana Dalyan 
Kapalı Pazaryeri için 
hazırlıklar tamamlandı. 
Yeni sezonda faaliyete 
geçmesini planlıyoruz. 
Eski Pazar yerine de 
‘Balık Pazarı’ projemiz 
var. Hem bölgemize 
gelen misafirlerin hem 
de burada yaşayan 
vatandaşlarımızın 
yararlanabileceği balık 
restoranları, balık 
satış noktaları, yöresel 
ürünlerin satılacağı 
dükkanların olduğu 
bir kompleks olacak. 
Projesi bitti, 2022 içinde 
çalışmaları başlayacak.” 
diye konuştu.   
- Mehmet Bozkır

Maraş Caddesi için kentsel tipoloji çalışması
Ortaca Belediyesince Dalyan Mahallesine yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu 2021 yılı 
Eylül ayı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistiklerini 
yayımladı. TÜİK 
Denizli Bölge Müdürü 
Özer Coşkun tarafından 
verilen bilgiye göre 
Muğla’da Ağustos ayında 
547 bin 119 olan araç 
sayısı 549 bin 826’la 
ulaştı.  2020 yılı Eylül 
ayında toplam araç sayısı 
522 bin 419 iken, 2021 
yılı Eylül ayında bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,2 oranında 
bir artış göstererek 549 
bin 826’ya ulaştı.

OTOMOBİL SAYISI 
YÜZDE 4,7 ARTTI

Otomobil sayısı 2021 
yılı Eylül ayında bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 4,7 artışla 
225 bin 142’ye ulaştı. 
Muğla’daki araçların 
türlerine göre dağılımı 
incelendiğinde; 225 bin 
142 adet otomobil, 9 bin 
483 adet minibüs, 4 bin 
331 adet otobüs, 80 bin 
403 adet kamyonet, 10 
bin 417 adet kamyon, 182 
bin 356 adet motosiklet, 
36 bin 112 adet traktör 
ve Bin 582 adet özel 
amaçlı araç bulunuyor. 
Oransal olarak en fazla 
artış yüzde 20,8 ile 

özel amaçlı araçlarda 
gerçekleşirken, adet 
bakımından en fazla 
artış 11 bin 155 adet ile 
motosiklette gerçekleşti.

13 BİN 712 TAŞITIN 
DEVRİ YAPILDI

2021 yılı Eylül ayında 
Muğla’da toplam 13 bin 
712 taşıtın devri yapıldı. 
Taşıt türüne göre devri 
yapılan taşıtlar içinde 
ilk sırada 7 bin 999 adet 
ile otomobil yer aldı. 
Otomobili 2 bin 643 adet 
ile motosiklet, 2 bin 011 
adet ile kamyonet, 338 
adet ile traktör, 302 adet 
ile minibüs, 241 adet 
ile kamyon, 128 adet ile 
otobüs ve 50 adet ile özel 
amaçlı araçlar geldi.

2 BİN 247 TAŞITIN 
TRAFİĞE KAYDI 

YAPILDI
 2021 yılı Eylül ayında 
toplam 2 bin 247 taşıtın 
trafiğe kaydı yapıldı. 
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıtlar türlerine göre 
incelendiğinde, ilk 
sırada Bin 378 adet ile 
motosiklet yer alırken, 
ardından 515 adet ile 
otomobil, 205 adet ile 
kamyonet, 119 adet 
ile traktör, 22 adet ile 
kamyon, 5 adet ile 
minibüs ve 3 adet ile 
otobüs geldi. - İHA

Muğla’da araç sayısı 
nüfustan fazla artıyor  
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Başkan Uzundemir, 
açıklamasında; “Atatürk 
önderliğinde büyük 
Türk milletinin verdiği 
mücadele sonucunda 
kurulan Cumhuriyetimiz 
bugün 98. Yaşında. 
Cumhuriyet gerek 
doğarken gerekse 
büyüyüp bu yaşa 
gelinceye kadar birçok 
badireler atlattı. 
Ancak Cumhuriyetin 
en iyi yönetim biçimi 
olduğuna yürekten 
inanan aziz Türk Milleti 

Cumhuriyete sahip 
çıktı. Onu iç ve dış 
düşmanlardan koruyup 
gözetti. Cumhuriyet 
sadece bir yönetim 
biçimi değil bir yaşam 
tarzıdır. Büyük önderin 
dediği gibi muasır 
medeniyet seviyesine 
ulaşmanın bir yolu 
olarak benimsediğimiz 
Cumhuriyet sayesinde 
ülkemizin gelişimi diğer 
dünya ülkeleri üzerinde 
saygınlığı ve gücü 
açıkça ortadadır. Bugün 

Orta Doğuda, Doğu 
Akdeniz’de, Azerbaycan 
ve dünyanın her yerinde 
Türk’ün yadsınamaz 
varlığı bunun en büyük 
göstergesidir.  Atatürk’ün 
“Cumhuriyeti biz 
kurduk onu yüceltecek 
ve yükseltecek olan 
sizlersiniz” direktifine 
uygun olarak bugün 
gelinen noktada 
Türkiye Cumhuriyeti 
halkını müreffeh yaşam 
düzeyine ulaştırmış, 
demokraside büyük 

ilerleme kaydetmiştir. 
Bizi bölmek ve 
parçalamak isteyen iç 
ve dış mihraklara karşı 
adeta kalkan vazifesi 
gören Cumhuriyet 
sayesinde ulusal birlik ve 
beraberliğimiz pekişmiş 
ve perçinlenmiştir. 
Kimsenin Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yıkmaya 
ve parçalamaya 
gücü yetmemiştir ve 
yetmeyecektir. Gücünü 
aziz Türk milletinin 
kendisine bağlılığından 

alan Cumhuriyetimizi 
bize armağan eden 
Atatürk başta olmak 
üzere İstiklal Savaşı 
kahramanlarını ve aziz 
şehitlerimizi rahmet, 
kahraman gazilerimizi 
minnet ve şükranla 
anıyor; Ortacalı 
hemşerilerime sağlık, 
huzur ve esenlikler 
diliyorum. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımız 
kutlu olsun.” dedi.
- Cihat Cura

Başkan Uzundemir’den 29 Ekim mesajı
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayınladı. 

Ortaca Belediyesi 
Cumhuriyetimizin 
Kuruluşunun 98. 
Yıldönümü dolayısıyla 
Ortaca Belediye 
Binasını, ana caddeleri 
ve tören alanını Türk 
Bayrakları ile donattı.
İlçe merkezi, meydanlar 
ve ana caddeler 
bayraklarla donatılırken, 
halkın 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
öncesi coşkusunun bir 
kat daha arttırması 
hedeflendi. Her zaman 
olduğu gibi bu senede 
Cumhuriyetin 98. Yılının 
büyük bir coşkuyla 
kutlanacağını belirten 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Ortaca halkı ile birlikte 
Cumhuriyetimizin 98. 

Yılını büyük bir coşku 
ve gururla kutlayacağız. 
İlçelerimizi de 
bayraklarla donatarak 
Cumhuriyet coşkusunu 
bir kat daha artırmayı 
hedefledik.29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
çoşkusunu daha da 
arttırmak için tüm 
vatandaşlarımızı ev ve 
işyerlerini bayraklar 
ile donatmasını rica 
ediyorum.29 Ekim günü 
Saat 18.30 belediyemiz 
yanından başlatacağımız 
Cumhuriyet Yürüyüşüne 
de tüm halkımızı 
bekliyoruz. Tüm 
vatandaşlarımızın  29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramını şimdiden 
kutluyorum” dedi.
- Cihat Cura

Ortaca bayraklarla 
DONATILDI
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Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile 
Toplum Gönüllüleri 
Vakfının yürüttüğü 
çalışma sonucunda 
yangından zarar gören 
hayvan yetiştiricilerine 
hayvan dağıtımı yapıldı.  
Bodrum, Kavaklıdere, 
Köyceğiz, Marmaris, 
Menteşe, Milas, 
Seydikemer ve Yatağan 
İlçelerinden toplam 26 
yetiştiriciye 125 baş 
koyun dağıtıldı.  
  Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
bahçesinde yapılan 

dağıtım törenine Tarım 
ve Orman Bakanlığı 
Personel Genel Müdürü 
Adem Dinç, İl Müdürü 
Barış Saylak, Genel 
Müdür Yardımcısı Halim 
Bediz, İl Müdürlüğü 
yönetim kadrosu ile 
hayvan sahipleri katıldı.
  İl Müdürü Barış 
Saylak açılışta yaptığı 
konuşmasında, “İlimizde 
yaşadığımız yangın 
büyük yaralar açtı. Bu 
yaraları devlet millet 
el ele sarmaya devam 
ediyoruz. Bugün burada 
İl Müdürlüğümüz ve 

Toplum Gönüllüleri 
Vakfının desteği 
veteriner hekimlerimizin 
Denizli’den titizlikle 
seçtiği 125 baş koyunu 
sahiplerine dağıtacağız. 
Bazı mevzuatlar gereği 
zararı tazmin olmayan 
üreticilerimizin zararını 
tazmin için burada 
dağıtım yapıyoruz. 
Ayrıca arıcılarımızın 
da sorunlarının 
farkındayız. Bir projemiz 
kapsamında Marmaris, 
Milas ve Köyceğiz 
İlçelerinde yangından 
etkilenen 485 bin kovanı 

besleyecek 255 ton arı 
yemini en kısa zamanda 
dağıtımına başlayacağız. 
Sahada desteğimiz ve 
çalışmalarımız devam 
ediyor ve edecek. 
Bu dağıtımı yapılan 
hayvanların hayırlı 
olmasını diliyorum” 
dedi. Personel Genel 
Müdürü Adem Dinç 
konuşmasında, “Muğla 
büyük bir yangın 
afetinden olağanüstü 
bir çabayla başarıyla 
üstesinden geldi. Tarım 
ve Orman Bakanımız 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

bir Egeli olarak ne 
kadar üzüldüğüne ve 
bir saatlik uyku ile 
bu süreci yönettiğine 
şahitlik yaptık. Emin 
olun hepimizi derinden 
etkileyen bu elim olayın 
üstesinden yine hep 
birlikte geleceğiz. Bunu 
bilin ki hiçbir üreticimiz 
mağdur olmayacak. 
Her zaman yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi 
isterim. Bu teslim 
aldığınız koyunlar biri 
bin olsun diyerek hayırlı 
olmasını diliyorum” 
dedi. - İHA

Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği  
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangında zarar gören üreticilere koyun dağıtım törenine 
Personel Genel Müdürü Adem Dinç de katıldı.  

Muğla Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Kurulu 
toplantısı, Menteşe Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet 
Baştuğ başkanlığında 
yapıldı. Menteşe Ziraat 
Odası toplantı salonunda 
gerçekleşen toplantıda 
ilçe Ziraat Odası 
Başkanları bölgelerinde 
yaşanan gelişmeler 
ve sorunları masaya 
yatırdılar. Toplantı 
sonrası oy birliği ile 
alınan kararlarda 
arasında tarımsal 
alanlara yapılan kaçak 
villa 
tipi Bongalov evler, 
gübre fiyatları, kilo 
bazında buğdaya 
ve pamuğa verilen 
desteklemelerin yaş 
sebze ile meyveye 
verilmesi konusunda 
kararlar alındı. Ziraat 
Odaları İl Koordinasyon 
Kurulu sonuç 
bildirgesinde, “İlimiz 
genelinde pandemi 
döneminde tarımsal 
alanlarda kaçak ve 
imara uygun olmayan 
Bungalow ve Villa tarzı 
kaçak yapılaşmalar her 
geçen gün artmakta 
ve tarımsal alanlar 

betonlaşmakta olup, 
bu tür yapılan kaçak 
yapıların acilen önüne 
geçilerek tarımsal 
alanlarımızın korunması 
için tedbirlerin acilen 
alınması gerekiyor. 2020-
2021 yıları arasında 
tarımın ana giderleri 
olan akaryakıt, zirai 
ilaç, fide, tohum, yem 
ve gübreye yüzde 200, 
yüzde 350 oranında zam 
gelmiş olup, çiftlerimiz 
çok zor durumda kalmış, 
arazilerini ekemez 
duruma gelmiştir. 
Pandemi dönemini göz 
önünde bulundurarak 
üretimin devam etmesi 
için geçici olarak 
çiftçilerimizin güncel 
fiyatlar üzerinden 
acil olarak yüzde 
50 desteklenmesi 
gerekiyor. Tarım satış 
kooperatiflerine ürün 
satışı için Büyükşehir 
hallerinden üreticiden 
tüketiciye aracısız ürün 
satışı kooperatiflerince 
gerçekleştirilebilmesi 
için kira bedeli 
alınmadan hal 
bünyesinde yer tahsis 
edilmesi gerekir” 
denildi. - İHA

Muğla Ziraat Odalarından 
ORTAK TALEP

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon 
Kurulunda artan gübre fiyatları ve pandemi 
sürecinde tarımsal alanlardaki villa tarzı 
kaçak yapılaşma için tedbir alınması istendi.  
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Köyceğiz Beyobası 
Mahallesinde bulunan 
ve Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin alım 
garantisi süs bitkisi 
serasını gezen CHP lideri 
Kılıçradoğlu, burada 
kadınlar ile birlikte çiçek 
dikti.
Kemal Kılıçardoğu 
burada yaptığı 
konuşmada, “Buradaki 
kooperatif güzel 
şeyler yapıyor. Ağırlık 
kadınlarda. Kadınların 
eli değince bereket 
oluyor zaten. Üretiyorlar 
ve kazanıyorlar. 
Belediyemiz de sağolsun, 
Muğla Büyükşehir 
Beledi Başkanımız 
başta olmak üzere 
katkı veriyor. Kadın 
Kooperatiflerin sayısının 
artmasını istiyoruz. Tüm 
belediye başkanları bu 
konuda olağanüstü çaba 
harcıyor” dedi.
Kapalı alanda üretimi 
yapılan Iresina süs 
çiçeği diken Kemal 

Kılıçdaroğlu, ardından 
üretici kadınlar ile bir 
araya geldi. Üretici 
kadınları dinleyen 
Kıçlıçdaroğlu, açılış ve 
temel atma töreni için 
Menteşe ilçesine hareket 
etti. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
altyapı, otogar, yeni 
sosyal alanlar, engelli 
ve yaşlılara yönelik 
projeler gibi birçok farklı 
çalışmanın temel atma 
ve toplu açılış töreni 
yapıldı. Yaklaşık 558 
Milyon TL’lik yatırımın 
hayata geçirileceği 
tören geçtiğimiz 
ay faaliyete giren 
Türkan Saylan Çağdaş 
Yaşam Merkezinde 
gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu, törenin 
ardından Sivil Toplu 
Kuruluşları ve gençlerle 
bir araya gelerek toplantı 
yaptı. 
- Cihat Cura

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üreticilerle bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, açılış ve temel 
atma törenleri için Muğla’ya 
geldi. CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, limon hasadı yaptı, 
çiçek üreticisi kadınları dinledi.

Orman yangınları ve küresel 
iklim değişikliği nedeniyle 
bal üretiminin düştüğünü 
söyleyen Türkiye Arıcılar 
Birliği (TAB) Başkanı Ziya 
Şahin, “Biyosistemin en 
büyük destekçisi arılardır. 
Arılar yaşamazsa tarım 
çöker, biyolojik zenginliğimiz 
çöker” dedi.
  TAB Başkanı Ziya 
Şahin, Türkiye’de 
bölge bölge çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, 
“Haziran ayından bu yana 
küresel iklim değişikliği 
sebebiyle Anadolu’nun 
çok değişik yerlerinde 
ekip arkadaşlarımız ve 
hocalarımız ile beraber 
tarama çalışması yapılarak 
Anadolu’da bal üretiminin 
çok az olacağına ilişkin bir 
çalışma yapıldı” dedi. Şahin, 
orman yangınları ve küresel 
iklim değişiklikleri nedeniyle 
bal üretiminin yüzde 40 
düştüğünü kaydetti.

“YANGINLAR 
BİYOSİSTEMİ 

ALT ÜST ETTİ”
  Orman yangınlarında 6 bin 
hektar çam balı ormanlık 
alanın yandığını belirterek, 
“Küresel iklim değişiklik 
hem bitkilerimizi, hem 
canlıları, kısacası biyosistemi 
alt üst etti. Sadece bal 
üretimi ile ilgili değil. 
Arılarımızın yaşamını da 

alt üst etti. Temmuz ayında 
yangınlarla karşılaştık. Bu 
yangınlar olağan yangınlar 
değil, olağanüstü yangınlar. 
Osmaniye’den, Mersin’den 
Antalya’da ve Muğla’yı 
kasıp kavurdu. Bu yangınlar, 
dolayısı ile bizim çam balı 
üretim alanlarımız bitti. 6 
bin hektar çam balı üretim 
alanımız yandı. Bir yerde bir 
yangın olmuşsa, hele hele 
bütün ilçeleri kapsamışsa, 
bu yangının oluşturduğu 
sistemde bizim bal üretim 
alanlarımız ile beraber 
böceğin o yıl yanması artık 
çam balını hayal etti” dedi.

“ARI OLMAZSA 
TARIM ÇÖKER”

  Biyosistemin en büyük 
destekçisinin arılar 
olduğunu, arı olmazsa 
tarımın çökeceğini belirten 
TAB Başkanı Şahin, 
“Biz Temmuz ayında bu 
yangınlarda şunu ifade ettik. 
Muğla bölgesinden çam 
balı beklemeyiniz dedik. 
Bunu söylerken, yanmayan 
ağaçlardaki böcekler de 
bu yangının ısısı nedeniyle 
bitti. Bugün 2021 yılında 
yaşadığımız hem Doğu 
Anadolu, hem Batı Anadolu, 
hem de Ege ve Akdeniz’de 
yaşadığımız sıkıntıların 
özü budur. Yani yangınlar, 
küresel iklim değişikliği ve 
verimsiz bir yıl. Peki bizim 

ne yapmamız gerekiyor. Artık 
bizim oturup dört başı mamur 
tarım ve hayvancılığımızı 
tartışmamız gerekiyor. 
Tarım ve hayvancılık bizim 
olmazsa olmazlarımız. 
Bunu farklı düşünemezsiniz. 
Biyosistemin en büyük 
destekçisi arılardır. Arıları 
var etmemiz lazım. 
Arılar yaşamalıdır. Bal 
konusunu başka bir yerden 
destekleyebilirsiniz. Ama 
arılar yaşamazsa tarım çöker, 
biyolojik zenginliğimiz 
çöker” dedi. Türkiye’deki 
arıcıların yüzde 85’inin 
gezgin arıcı olduğunu, yılda 
8-12 bin kilometre arasında 
yol kat ettiklerini açıklayan 
TAB Başkanı Ziya Şahin, 
“Türkiye arıcılığı olarak 
bizim özellikle arıları kış 
döneminde yaşatmamız 
lazım. Antalya’da kışlatma 
alanlarımız yandı. 
Muğla’daki çam alanlarımız 
yandı, Mersin’de ciddi 
alanlarımız yandı kışlatma 
bölgesi. Bu alanlarımızda bir 
yok oluş var. Bir de üzerine 
küresel iklim değişikliği 
yaşıyorsunuz” dedi. - İHA

TAB Başkanı Ziya Şahin: “Arı yoksa tarım çöker”
 Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, küresel iklim değişikliği 
ve orman yangınları sonrası arıların yaşam alanlarının daraldığını, arı 
olmazsa tarımın ve biyolojik çeşitliliğin çökeceğini açıkladı
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