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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

Dalyan yolunda havadan denetim

Ortaca Dalyan 
yolunda 
helikopterle 
havadan trafik 
denetimi yapıldı. -2

Havalimanında 1 
milyon lira değerinde 

uyuşturucu ele geçirildi
Kurban Bayramındaki 
yoğunluğu fırsat bilen 
uyuşturucu madde 

tacirlerine Dalaman 
Narkotik göz 
açtırmadı. -2

Dalaman’da uyuşturucu 
operasyonu: 3 şüpheli 

tutuklandı
Dalaman’da Kurban 
Bayramı’nda 
düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda yüklü 
miktarda satışa hazır 

halde metamfetamin 
maddesi ele geçirilirken, 
olayla ilgili 3 şüpheli de 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. -2

Araçta sıkışan vatandaşı 
itfaiye kurtardı

Ortaca- Dalyan 
yolu üzerinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
araçta sıkışan 
vatandaşı 
itfaiye ekipleri 
kurtardı. -2

CHP Ortaca bayramlaştı

CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığında 

bayramlaşma töreni 
düzenlendi. -3

Zeytin Üreticisine Destek

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi il genelinde 
tarım ve hayvancılığa 

verdiği desteği 
sürdürüyor.
-4

Yavru çıkışları başladı: 
Yapmamanız gerekenler

Deniz Kaplumbağaları Araştırma 
Kurtarma ve Rehabilitasyon 
Merkezince (DEKAMER) yavru 
çıkışlarının başladığı dönemde 
vatandaşlara uyarılar yapıldı. -4



ZAYİ
İş yerime ait 20101 nodan 20151 noya, 20151 

nodan 20200 noya,20201 nodan 20250 noya,20251 
nodan 20300 noya, 20351 nodan 20400 noya  5 cilt 
fatura;  851 nodan 900 noya, 901 nodan 950 noya 
2 cilt Gider pusulası; 9301 nodan 9350 noya 1 cilt 
müstahsil makbuzu; 9051 nodan 9100 noya, 9101 

nodan 9150 noya, 9151 nodan 9200 noya,9201 
nodan 9250 noya, 9251 nodan 9300 noya 5 cilt 

sevk irsaliyesi; 3751 nodan 3800 noya,3801 nodan 
3850 noya,3851 nodan 3900 noya,3901 nodan 
3950 noya,3951 nodan 4000 noya, 4001 nodan 
4050 noya, 4051 nodan 4100 noya, 4101 nodan 
4150 noya 8 cilt Perakende satış fişi kayıptır. 

Hükümsüzdür.
Ramazan Karaçelik
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Hastalar gene-
likle’yürürken yal-
palıyorum,ayağımı 
attıra attıra yürüyo-
rum,yürürken ayağım 
takılıyor,sık sık 
düşüyorum’ gibi 
şikayetlerler ile baş-
vururlar.
Ayak bileği tam olarak 
oynatılamadığı için 
adımlama ve topuğun 
yere değmesi so-
runludur.Parmaklar 

yerde sürünür.Yürüme 
ancak kalça ya da diz 
ekleminin aşırı hareketi 
sonucu gerçekleşebilir.
Dolayısıyla zamanla 
bu eklemlere ve diğer 
sağlam tarafta ağrılar 
ortaya çıkar.Etkilenen 
ayakta kas kütlesi-
nin azalmasına bağlı 
küçülme ve bacak 
kısalığı izlenebilir.
Sağlıklı günler diliyo-
rum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

DÜŞÜK AYAK 

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı, Ortaca 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı Trafik 
Timleri Ortaca-Dalyan 
yolunda helikopterle 
havadan trafik denetimi 
gerçekleştirdi. Sürücüler 
üzerinde “Algılanan 
Yakalanma Riski 
Duygusunun”
sürekli ve üst düzeyde 
tutulabilmesi amacıyla 
yapılan denetimde, 
Ortaca-Dalyan 
karayolunda Jandarma 
ekipleri 2 ayrı yerde 
uygulama noktası 
oluşturuldu. Ekipler 
helikopterden kural ihlali 
yaptığı tespit edilerek 
bildirilen sürücüleri 
durdurdu. Helikopterden 
araçların kontrol 

edildiği uygulamada, 
hatalı şerit değiştirme 
başta olmak üzere 
genel trafik kural ihlali 
yapan sürücülere de 
işlem yapıldı. Jandarma 
ekiplerinin birlikte 
yaptığı denetimlerde, 
bir saat içerisinde 72 
araç kontrol edildi. 
Denetimlerde 6 sürücüye 
cezai işlem uygulandı, 2 
araç trafikten men edildi. 
Öte yandan, Muğla-
Ortaca karayolunda 
tam kapanma tedbirleri 
kapsamında trafik 
akışı bulunmayan 
yollarda sakinlik 
gözlendi. Havadan trafik 
denetimlerinin ileriki 
tarihlerde de devam 
edeceği bildirildi.
- Berkay Göcekli

Dalyan yolunda havadan denetim
Ortaca Dalyan yolunda helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Ortaca- Dalyan yolu 
üzerinde meydana gelen 
trafik kazasında araçta 
sıkışan vatandaşı itfaiye 
ekipleri kurtardı.
Ortaca’nın tatil beldesi 
Dalyan’a seyir halinde 
olan 81 ACE 071 plakalı 
araç sürücüsü direksiyon 
hakimiyetini kaybederek 
kaza yaptı. 112 Acil 
Çağrı Merkezine bilgi 
verilmesi üzerine olay 
yerine Büyükşehir 

Ortaca itfaiye ekipleri 
sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araç 
sürçüşünü sıkıştığı 
bölgeden kurtararak 
112 ambulans ekiplerine 
teslim etti. 
- Berkay Göcekli

Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Dalaman’da piyasa değeri 
yaklaşık 1 milyon lira 
olan uyuşturucu madde 
ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre; 
Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü Dalaman 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
ekiplerince yapılan 
operasyonda Dalaman 
Havalimanında yaklaşık 
1 milyon lira değerinde 
uyuşturucu madde 
ele geçirildi.  Turizm 
bölgelerinde uyuşturucu 
madde ticareti yapan 
şahıslara yönelik 
operasyonlarını sürdüren 
Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü Dalaman 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri Dalaman 
Havalimanına yüklü 
miktarda uyuşturucu 
madde getirileceği 
bilgisine ulaştı. 
Dalaman Havalimanında 

gerekli tedbirleri alan 
polis ekipleri, Batman 
Havalimanından yola 
çıkan ve İstanbul 
aktarmalı Dalaman 
Havalimanına gelen S.K., 
isimli şahsı takibe aldı. 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlileri 
şahsın valizinde arama 
yaptı. Yapılan aramada 
valiz içerisinde bulunan 
giysilerin arasında piyasa 
değeri 1 milyon lirayı 
bulan kokain, toz esrar ve 
esrar ele geçirildi. 
Ele geçirilen bin 676 
gram esrar,  193 gram toz 
esrar ve 40 gram kokain 
ile birlikte şüpheli şahıs 
havalimanında gözaltına 
alındı. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
Ortaca Adliyesine sevk 
edilen S.K., çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
- Cihat Cura

Havalimanında 1 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kurban Bayramındaki yoğunluğu fırsat bilen uyuşturucu madde tacirlerine Dalaman Narkotik göz açtırmadı.

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
Kurban Bayramı’nda 
da zehir tacirlerine göz 
açtırmadı. Edinilen 
bilgiye göre, ekipler 
gerçekleştirdikleri saha 
çalışmalarında M.A, E.G. 
ve H.F. isimli 3 şüphelinin 
Gaziantep ilinden 
gelerek beraberinde 
getirdikleri yüklü 
miktardaki metamfetamin 
maddesini ilçede 
satmaya çalıştıklarını 
belirledi. Şüphelileri 
teknik ve fiziki takibe 
alan narkotik ekipleri, 
şahısların geçici olarak 
konakladığı oteli ve 

kaldıkları oda numarasını 
tespit etti. Operasyon için 
düğmeye basan ekipler, 
otel odasına operasyon 
düzenledi. Odada yapılan 
aramalarda piyasa değeri 
yüksek ve satışa hazır 
vaziyette metamfetamin 
maddesi ve uyuşturucu 
ticaretinden elde edildiği 
değerlendirilen nakit 
para ele geçirilirken, 
odada bulunan 3 
şüpheli de gözaltına 
alındı. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
şüpheliler çıkartıldıkları 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
- Cihat Cura

Dalaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Dalaman’da Kurban Bayramı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda satışa hazır halde 
metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarım ve 
hayvancılığa verdiği 
desteği aralıksız olarak 
sürdürüyor. Geçtiğimiz 
günlerde Milas’lı 
üreticilere 1 Milyon 
300 Bin TL değerinde 
kaba yem desteği 
sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi Datça’da 
badem üreticisini 
desteklemek için bir 
badem kırma bir badem 
sıyırma makinesi aldı. 
Datça, 90 değişik badem 

çeşidi ile Türkiye’nin en 
önemli badem üretim 
merkezlerinin başında 
geliyor. Tamamen susuz 
olarak yetiştirilen Datça 
Bademi turizmden sonra 
ilçenin en önemli gelir 
kaynağı durumunda. 
Bu kapsamda 
badem üretiminin 
desteklenmesi, 
üretimin daha hızlı 
ve zahmetsiz olarak 
yapılması amacıyla 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Yazı Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi 
ile iş birliği yaptı. İş 
birliği kapsamında Datça 
Bademinin üretim, 
işleme, paketleme ve 
pazarlama süreçlerinin 
iyileştirilmesi, 
yaygınlaştırılması 
amacıyla destek sağlandı.
BADEM KIRMA 
VE AYIKLAMA 
MAKİNESİ ALINDI
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin SS 
Datça Yazı Kooperatifi 
ile yaptığı anlaşma 

kapsamında 1 adet 
badem kırma ve 
ayıklama makinası 
alındı. 145 bin TL’ye mal 
olan makina saatte 125 
kg kırma ve ayıklama 
işlemi gerçekleştiriyor.  
SAATTE 1500 KG 
YEŞİL KABUK 
SOYUYOR
Büyükşehir Belediyesi 
badem kırma ve 
ayıklama makinasının 
yanı sıra 1 adet yeşil 
kabuk soyma makinesi 
alarak üreticinin 

kullanımına sundu. 
Kabuk Soyma makinası 
saatte 1500 kg badem 
soyma kapasitesi ile 
üretimin hızlanması ve 
zahmetin azalmasında 
önemli katkı sağlayacak. 

Büyükşehirden Badem Üreticisine Destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek için sürdürdüğü projeler kapsamında bademin 
yeşil kabuğunu soyma ve badem kırma ayıklama için ekipman desteği veriyor. 

CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığında 
bayramlaşma töreni 
düzenlendi.
Parti binasındaki 
bayramlaşma 
törenine CHP Muğla 
Milletvekilleri Mürsel 
Alban, Suat Özcan, 
Süleyman Girgin, Burak 
Erbay, Parti Meclisi 
Üyesi Gizem Sayar 
Özcan, İl Başkanı Adem 
Zeybekoğlu ve Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan ile 
partililer katıldı. 
İlçe Başkanı Tezcan 
yaptığı açıklamada; 
“İlçe Başkanlığımızda 
halkımızla 
bayramlaşmamızı 
gerçekleştirdik.
Biz çok büyük bir aileyiz 
ve hep birlikte daha nice 
güzel bayramlar geçirmek 
en büyük dileğimiz. İyi 
Bayramlar.” dedi.
- Berkay Göcekli

CHP Ortaca bayramlaştı

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi okçularından 
Songül Lök ve Hazal 
Burun 14-21 Ağustos 
tarihlerinde İngiltere’nin 
Lilleshall kentinde 
düzenlenecek olan 
Avrupa Şampiyonasında 
Türkiye’yi temsil 
edecekler. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin başarılı 
sporcuları Songül Lök ve 
Hazal Burun Makaralı 
Yay U21 Bayanlar 
dalında okçuluk milli 
takımına seçildi. 
İngiltere’nin Lilleshall 
kentinde düzenlenecek 
olan 2022 Gençler – 
Kadetler Açık Hava 
Avrupa okçuluk 

Şampiyonasında 
Türkiye’yi temsil edecek 
olan okçuların seçimi 
Antalya’da yapıldı. Milli 
takım seçmelerine Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
okçularından Songül 
Lök ve Hazal Burun’da 
katıldı. Seçmelerde 
Songül Lök ve Hazal 
Burun Makaralı Yay 
U21 Bayanlar dalında 
okçuluk milli takımına 
seçildi. Başarılı sporcular 
14-21 Ağustos tarihleri 
arasında İngiltere’de 
yapılacak 2022 Gençler 
– Kadetler Açık Hava 
Avrupa Şampiyonasına 
katılarak ülkemizi temsil 
etmeye hak kazandı. 
- Bülten

Okçular Türkiye’yi 
Temsil Edecek

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
çocukların spor 
faaliyetlerinde 
bulunmaları ve 
sosyalleşmeleri için 
düzenlenen yaz spor 
kursları 10 branşta 
devam ediyor.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
çocukların spor 
faaliyetlerinde 
bulunmaları, 
sosyalleşmeleri ve kişisel 
gelişimlerine katkı 
sağlanması amacıyla yaz 
spor kursları veriliyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ücretsiz 
olarak organize edilen 
yaz spor kursları 27 
Haziran 2022 tarihinde 
başlarken 10 farklı spor 
branşında eğitimler 
veriliyor. 
Yaz spor kursları 6-12 
yaş arası çocuklara 

hafta içi satranç, çocuk 
zumba, voleybol, tenis, 
masa tenisi, atletizm, 
temel hareket eğitimi, 
akıl ve zeka oyunları 
branşlarında uzman 
eğitmenler eşliğinde 
veriliyor. Bunun yanı 
sıra profesyonel olarak 
voleybol ve masa tenisi 
kulüp sporcularına da 
kendi seviyelerine uygun 
eğitim veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
ücretsiz yaz spor 
kurslarından tenis branşı 
faaliyetleri Muslihittin 
Mahallesinde bulunan 
Sosyo kültürel alanda 
yapılırken, diğer 
branşların tamamı 
Düğerek Sosyal Tesisleri 
ve Spor Salonunda 
düzenleniyor. 27 Haziran 
tarihinde başlayan yaz 
spor kursları 2 Eylül 
tarihinde sona erecek. 

Yaz Kurslarına 
Yoğun İlgi
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Egeli ihracatçılar, 2022 
yılının ilk yarısında 
ihracatlarını yüzde 21,3 
yükselterek 7,6 milyar 
dolardan 9 milyar 276 
milyon dolara çıkarırken, 
Egeli ihracatçıların son 
bir yılda Türkiye’ye 
kazandırdığı döviz yüzde 
21,4’lük artışla 14 milyar 
774 milyon dolardan, 17 
milyar 934 milyon dolara 
çıktı. 
Sanayi sektörü 957 
milyon dolarlık ihracatla 
EİB’nin ihracatından 
aslan payını alırken, 
tarım sektörü 612 milyon 
dolar ihracata imza attı. 
Madencilik sektörü 132 
milyon dolarlık döviz 
getirisi sağladı.
Bünyesinde 12 ihracatçı 
birliğini barındıran Ege 
İhracatçı Birlikleri’nde, 
haziran ayında 10 
ihracatçı birliği 
ihracatlarını artırmayı 
başarırken, 2 ihracatçı 
birliği 2021 yılı Haziran 
ayı performanslarının 
gerisinde kaldı. 
DEMİR-ÇELİK 
ZİRVEYE 
DAMGASINI VURDU
Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları 
Birliği, haziran ayında 
da EİB bünyesinde 
zirvedeki yerini korudu. 
EDDMİB 2021 yılı 
haziran ayında 223 
milyon dolar olan 
ihracatını yüzde 15’lik 
artışla 257 milyon dolara 
ilerletti. 
SU ÜRÜNLERİ 
VE HAYVANSAL 
MAMULLER 
SEKTÖRÜ İKİNCİ 

SIRAYI SEVDİ
Mayıs ayında EİB 
bünyesinde en çok 
ihracat yapan ikinci 
birlik konumuna 
yükselen Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları 
Birliği haziran ayında da 
ihracatını yüzde 33,5’luk 
artışla 155,9 milyon 
dolara taşıyıp zirve ortağı 
olmayı sürdürürken, EİB 
bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliği arasında ihracat 
artış rekortmeni oldu. 
İstihdam ve ihracatın 
lokomotiflerinden 
Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği 2021 yılı haziran 
ayında 131 milyon dolar 
olan ihracatını, 2022 yılı 
haziran ayında yüzde 
7’lik artışla 140 milyon 
dolara yükseltti.
Ege Maden İhracatçıları 
Birliği yüzde 30’luk 
ihracat artış hızıyla 132 
milyon dolarlık ihracat 
performansını ortaya 
koydu. 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 
2021 yılı haziran ayında 
112 milyon dolar olan 
ihracatını, 2022 yılı 
haziran ayında yüzde 
3’lük artışla 114,7 milyon 
dolara taşıdı ve ihracatta 
100 milyon doları aşan 
birlikler arasına adını 
yazdırdı.
Hindistan’a haşhaş 
tohumu ihracatı vizesi 
alan Ege Hububat 
Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, 
ihracatının yüzde 

31’lik artışla 73 milyon 
dolardan 96 milyon 
dolara ilerletti. 
Mobilya, kağıt ve 
odundışı orman 
ürünleri alt sektörlerini 
bünyesinde barındıran 
Ege Mobilya Kağıt 
ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği 
2021 yılı haziran ayında 
63 milyon dolar olan 
ihracatını yüzde 29’luk 
artışla 81,6 milyon dolara 
yükseltti. 
Türkiye’nin sektöründe 
tek birliği olan Ege Tütün 
İhracatçıları Birliği 76 
milyon dolarlık ihracata 
imza atarken, Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 67,7 
milyon dolar ihracatı 
kayda aldı.
Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 
haziran ayında 30 
milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirirken, Ege 
Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 22’lik artışla 
17,4 milyon dolar, Ege 
Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 13’lük yükselişle 
15,5 milyon dolar ihracat 
başarısı gösterdi. 
Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesinde temsil 
edilmeyen sektörler 
içinde Kimya sektörü 
189 milyon dolarlık 
ihracatla dikkati 
çekerken, otomotiv yan 
sanayi sektörü 94 milyon 
dolarlık, iklimlendirme 
sektörü 70 milyon 
dolarlık ihracata imza 

attı. Elektrik-elektronik 
sektörü 59 milyon 
dolarlık, makine sektörü 
46,6 milyon dolarlık 
dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı. 
ESKİNAZİ: “YILIN 
İLK YARISINDA 
HEDEFİMİZİ 
TUTTURDUK”
2022 yılının ilk yarısında 
7 milyar 648 milyon 
dolar olan ihracatlarını 
yüzde 21,3’lük artışla 
9 milyar 276 milyon 
dolara taşıdıklarını 
aktaran Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, 
son iki ayda ihracat 
artış hızının düşmesine 
rağmen 6 aylık 
dönemde hedeflerini 
yakaladıklarını dile 
getirdi. 
Türkiye’nin 6 aylık 
dönemde ihracatının 
da 126 milyar dolara 
ulaştığı bilgisini 
paylaşan Eskinazi, 
“İhracatçılarımızın 
yaşadığı krediye erişim 
sorunları ihracat 
rekorlarının kırılması 
konusunda bizleri 
kuşkulara düşürse de, 
Ekonomi yönetiminin 
son dönemde 
ihracatçılarımızı yoran 
kararları ihracat artış 
hızımızı düşürse de, 
ihracatçılarımızın kriz 
yönetme becerileri 
sayesinde 2022 yılının 
ikinci yarısında 
göstereceğimiz 
performansla Türkiye’nin 
250 milyar dolar, EİB’nin 
18 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşma çabası 

içinde olacağız” diye 
konuştu. 
EGE BÖLGESİ 
İHRACATI 2 MİLYAR 
669 MİLYON DOLAR 
OLDU
Haziran ayında Ege 
Bölgesi’nin ihracatı 
yüzde  12’lik artışla 
2 milyar 384 milyon 
dolardan, 2 milyar 669 
milyon dolara çıktı. 
İzmir, 2021 yılı haziran 
ayında 1 milyar 125 
milyon dolar olan 
ihracatını 2022 yılı 
haziran ayında yüzde 
17’lik artışla 1 milyar 315 
milyon dolara taşıdı. 
Kimya sektörü 228 
milyon dolarlık 
ihracatla İzmir’de 
ihracatta lider sektör 
olurken, Hazırgiyim 
ve konfeksiyon sektörü 
İzmir’in ihracatına 130 
milyon dolarlık katkı 
sağladı. İzmirli çelik 
ihracatçıları 100 milyon 
dolarlık ihracat yaparken, 
otomotiv yan sanayi 78 
milyon dolarlık, elektrik-
elektronik sektörü 72 
milyon dolarlık ihracat 
yaptı. 
İKİNCİLİK YARIŞINI 
KAZANAN DENİZLİ 
OLDU
Manisa ile Denizli 
arasındaki ikincilik 
yarışında öne çıkan 
492 milyon dolarlık dış 
satımla Denizli olurken, 
Manisa 450 milyon 
dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı. 
Denizli’nin ihracatına 
en büyük katkıyı 
137,5 milyon dolarlık 
tutarla Hazırgiyim ve 

konfeksiyon sektörü 
sağlarken, Manisa’nın 
ihracatında lider sektör 
181 milyon dolarla 
Elektrik-Elektronik 
sektörü oldu.
MUĞLA’NIN 
İHRACATI YÜZDE 40 
ARTTI
Muğla, haziran ayında 
ihracatını yüzde 40 
yükselterek 102,5 milyon 
dolara getirerek Ege 
Bölgesi illeri arasında 
adını dördüncü sıraya 
yazdırdı. 
Su ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü 74 
milyon dolarlık ihracatla 
Muğla’nın ihracatından 
aslan payını aldı. 
İhracatını yüzde 40 
artıran bir başka il 
Balıkesir oldu. Balıkesir, 
71,8 milyon dolar olan 
ihracatını 100 milyon 
dolara yükseltti. Bu 
ihracata su ürünleri ve 
hayvansal mamuller 
sektörü ile elektrik-
elektronik sektörü 21’er 
milyon dolarlık katkı 
sağladı.
Haziran ayında Ege 
Bölgesi’nin ihracat artış 
rekortmeni yüzde 48’lik 
sıçramayla Aydın oldu. 

Aydın 2021 yılı haziran 
ayındaki 65,6 milyon 
dolarlık ihracatını 96,1 
milyon dolara taşıdı. 
Madencilik sektörü 27,6 
milyon dolarlık ihracatla 
Aydın’ın ihracatında 
birinci sektör oldu. 
Afyonkarahisar’ın 
ihracatı yüzde 11’lik 
artışla 37 milyon 
dolardan, 41 milyon 
dolara çıkarken, 
madencilik sektörü 24,8 
milyon dolarla Afyon 
ihracatına damgasını 
vurdu. 
Kütahya 34,8 milyon 
dolar olan ihracatını 40 
milyon dolara çıkarırken 
yüzde 15’lik artışa 
imza attı. Kütahyalı 
seramik ihracatçıları, 24 
milyon dolarlık ihracat 
performansı ortaya 
koydu. 
Uşak’ın ihracatı yüzde 
12’lik azalışla 35,4 
milyon dolardan 31,3 
milyon dolara indi. 
Tekstil sektörü 7,7 
milyon dolarla, su 
ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü 7,1 
milyon dolarla Uşak 
ihracatında ilk iki sektör 
oldular. - Bülten

1,7 milyar dolar ihracat
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), haziran ayında ihracatını yüzde 10’luk artışla 1 milyar 547 milyon dolardan, 1 milyar 702 milyon dolara çıkardı. 
Haziran ayında Türkiye geneli ihracat ise; yüzde 18’lik artışla 23,4 milyon dolara ulaştı.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 1661 km2 
yüzölçümü ve 1480 
km. sahil şeridine sahip 
olan Muğla’da vektörle 
mücadelesini sürdürüyor. 
Veteriner hekim, ziraat 
mühendisi, kimyager ve 
biyologlardan oluşan teknik 
ekipler koordinesiyle, 
sertifikalı 210 personel 
ve 54 araç ile çalışmalar 
aralıksız devam ediyor.
DÜZENLİ ALAN 
ÇALIŞMASI 
YAPILIYOR
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri durgun sularda 
üreyen sivrisineklere 
karşı düzenli olarak alan 
tarama çalışmaları yapıyor. 

Ekipler, sineklerin üreme 
kaynağının bulunması 
ve kaynağın ortadan 
kaldırılmasına yönelik 
fiziksel tedbirlerin 
alınması, vatandaşın 
bilgilendirilmesi ve 
sivrisinek larvalarının ergin 
hale gelerek çoğalmamaları 
için larvasit uygulamaları 
hayata geçiriyor. 
SİNEK ÜREMESİNDE 
“İNSAN” PAYI BÜYÜK
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, üreyen 
sivrisineklere karşı sazlık 
alanlar, kanalizasyon 
bağlantıları, dere yatakları, 
fosseptik gibi alanları 
düzenli olarak kontrol 
ediyor ve ilaçlamaları 

gerçekleştiriyor. 
Vatandaşlardan gelen 
şikayetleri yerinde 
inceleyen Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
adrese yönelik yapılan 
çalışmalar sonrasında 
üreme kaynaklarının 
büyük çoğunluğunun 
fosseptikler, kap-kacaklar, 
saksı tabakları, suluklar, 
su biriktirme kapları, 
bidonlar, süs havuzları gibi 
yerler olduğu belirledi. 
Sinek üremesinde önemli 
paya sahip olan bu tür 
faaliyetlerin en aza 
indirgenmesi durumunda 
ilaçlama faaliyetlerinin 
etkisinin arttırdığı 
vurgulandı. - Bülten

210 Personelle Vektörle Mücadele
Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 210 personel 54 araçla vektörle mücadelesini sürdürüyor. Ekipler il genelinde belirli periyotlarla sürdürdüğü 
ilaçlama çalışmalarıyla sinek vb. haşeratın günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyor. 
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15 Temmuz Dar-
be Kalkışması hala 
hafızalarımızda acı bir 
hatıra olarak canlılığını 
koruyor…
Milletçe kolay kolay unut-
mamamız ve ders almamız 
gereken bir olay..
Darbe hedefine ulaşmış 
olsaydı eğer bir asırdır 
hayalini kurdukları SEVR 
HARİTASI gerçekleşecek 
ve Türk vatanı parçalara 
ayırılacak, ülkemiz res-
men işgale uğrayacaktı..
Düşmanlarımız bir asırdır 
hayallerini canlı tutup, 
amaçlarına ulaşmak için 
sabırla çalışıyor ve sonuç 
almayı bekliyorlarsa , bi-
zlerde aynı şuur ve sabırla 
MİLLİ DURUŞ sergile-
meyi bilmeliyiz…
Çünkü ; Sü uyur, düşman 
uyumaz…  Düşman 
uyumuyorsa bizlerde 
uyumamalıyız… 
Olayın EN ÜZÜCÜ YANI 
ise inançlı Türk çocuk-
larının dini duyguları is-
tismar edilerek, İslama ve 
milletine hizmet ettiğini 
düşünürken Haçlı- Siy-
onist ekiplerin ve yabancı 
istihbarat teşkilatlarının 
emellerine hizmet eder 
hale getiriliyor olmaları. 
İşin en can yakan tarafı 
bu . Bizim çocuklarımızı 
, bizim ülkemize ve 
insanımıza karşı kendi 
askerleri haline getirmiş 
olmaları. Yetişmiş bir nesli 
kaybettik.. Kaybetmekle 
kalmayıp, karşımızda ülke 
aleyhine çalışır vaziyette 

bulduk..
FETÖ benzeri bir çok yapı 
var. Sadece İslami tarikat 
ve cemaatler zannet-
meyin. Hristiyanlığın, 
Museviliğin ve Paganlığın 
gizli yapıları mevcut ülke 
topraklarımızda. Hem 
de binlerce yıldır varlar. 
Bu yapıların varlıkları 
Devletimizin yaşından çok 
ama çok eski. Biz sadece 
FETÖ PARALEL YAPISI-
NIN KİRLİ YÜZÜNÜ 
GÖRDÜK… Ya diğer-
leri..?
Bu yapılar Ekonomiye, iş 
dünyamıza, siyasetimize, 
bürokrasimize , san-
atımıza, sporumuza, inaç 
dünyamıza sızmış vazi-
yetteler. BAĞLI OLDUK-
LARI ODAKLARDAN 
EMİR ALDIKLARI 
GÜN, ONLARINDA 
KİRLİ YÜZLERİ İLE 
TANIŞACAĞIZ.
Bu topraklarda binlerce 
yıldır varlığını sürdüren 
çok güçlü yapılar var.. 
Bu yapıları bilmeden, 
tanımadan DOĞRU-
LARA ULAŞAMAYIZ. 
Ulaşamadığımız gibi 
milletimize, inançlarımıza 
ve ideolojimize hizmet 
ediyoruz derken, ÜLKE 
DÜŞMANLARININ 
gayesine,  bilmeden de 
olsa hizmet ediyor hale 
gelebiliriz.. Bu nedenle 
zaman zaman sosyal 
yaşamın içinden kafamızı 
dışarı çıkarıp, bu konu-
larda araştırıp, inceleme 
ve okuma yapmalıyız. Bu 

bizi var eden milletimize 
karşı borcumuzdur..
İlginizi çeksin ve sizde 
araştırma duygusu olsun 
diye küçük bir örnekle 
bu yapılardan sadece bir 
tanesine dikkat çekeyim. 
Diğerlerine de araştırma 
merakı oluşsun..
ANADOLU toprakların da 
TÜRKİYE CUMHURİ-
YETİ DEVLETİ kurul-
madan ve bu topraklara 
TÜRKİYE  adını veren, 
hatta TÜRKİYE  adını 
taşıyan BAŞKENTLERİ 
olan , Bizanslıların 
GALATALI dedikleri, 
Romalıların GALYALI 
dedikleri ve bugün bize 
GALATA KULESİNİ 
miras olarak bırakan 
İNGİLTERE ADASI 
KÖKENLİ topluluğu bir 
araştırın bakalım. ÜLKE-
MİZ EKONOMİSİNDE 
ne kadar söz sahibi 
olmuşlar..?
Binlerce gizli yapıdan ben 
sadece bir tanesini işaret 
ettim. Gerisini de mer-
akınız varsa siz araştırın 
ve sonra şu soruyu sorun 
lütfen  BİZ DEVLE-
TİMİZE NE KADAR 
HAKİMİZ..  ve bizim 
SEÇİP, DEVLETİ BİZİM 
ADIMIZA YÖNETSİN 
DİYE VEKALET VER-
DİKLERİMİZ, DEVLE-
TİN HER ALANINDA 
OTORİTE KURUP, SÖZ 
GEÇİREBİLİYORLAR 
MI..?
“TEMİZLİK ŞART.”  
Zamanı geldi. BU YAPI-
LAR TEMİZLENMED-
EN, BAĞIMSIZLIKTAN 
SÖZ EDİLEMEZ. Edile-
mediği gibi de DEVLET 
BİZİMDİR denilemez.

Sezgin Yıldırım

DEVLETİN SAHİBİ OLMALIYIZ

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi il genelinde 
tarım ve hayvancılığa 
verdiği desteği 
sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, 
zeytinciliği destekleme 
projesi kapsamında 
SS. Datça Yazı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi ile protokol 
imzaladı. Protokol 
kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi’nin Datça 

Karaköy Mahallesi’nde 
bulunan 17 bin metrekare 
yüzölçümlü taşınmazda 
bulunan zeytin alanının 
kullanım hakkını 
SS. Datça Yazı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifine devretti.
GELİR KOOPERATİF 
ÜYELERİNE 
DAĞITILACAK
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kullanım hakkı 

devredilen 17 bin 
m²’lik alanda Datça 
Yazı Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 
zeytin ve zeytinyağı 
üretimi gerçekleştirecek. 
Zeytin ve zeytinyağı 
üretiminden elde edilen 
gelir kooperatif üyesi 
çiftçilere aktarılarak 
önemli bir destek 
sağlanacak.
TEKNİK DESTEK 
BÜYÜKŞEHİRDEN

Büyükşehir Belediyesi 
zeytinliğin devri ile 
üreticilere destek 
sağlamanın yanında 
ayrıca ‘Tarlanıza 
Geliyoruz Projesi’ 
ile üretime de destek 
veriyor. Zeytinlik ve 
diğer bahçelerde budama, 
bakım, ilaçlama gibi 
teknik destek sağlanırken 
üretimin en üst düzeyde 
olması amaçlanıyor.
- Bülten

Zeytin Üreticisine Destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça’da bulunan 17 bin m² zeytinlik alanın kullanım hakkını S.S. 
Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devretti. Devir ile birlikte üreticilere önemli 
destek sağlandı.

OPET Doğaya Saygı 
Projesi ile geçtiğimiz yıl 
orman yangınlarından 
etkilenen Marmaris 
ilçesinde Osmaniye ve 
Bayır, Milas ilçesinde 
Çökertme, Gökbel 
ve Bozalan, Bodrum 
ilçesinde Pınarlıbelen, 
İrmene ve Çamlık ile 
Köyceğiz ilçesinde 
Otmanlar mahallesinde 
proje hayata geçirilecek. 
İlk olarak Marmaris 
ilçesi Bayır Mahallesinde 
başlatılan çalışmalar 
sonucunda Bayır 
Mahallesi yeni bir 
çehreye kavuştu. 

Köyün meydanı, camisi, 
kahvesi, yolları, atıl 
durumdaki yağhanesi 
yenilendi, eksikleri 
giderildi. İki bin 
yıllık tarihi olan çınar 
ağaçlarının çevresi 
düzenledi. Otopark ve 
pazar alanında zemin 
düzenlemesi yapıldı, 
yağmur kanalı ve gider 
bağlantıları yapıldı. 
Okul binası boyandı. 
Halk Eğitimi Merkezi 
derslik alanında 
iyileştirme yapıldı. 
Köyün kuzeydoğusunda 
Yancağız Tepesi 
üzerinde yerleşik Syrna 

Antik Kenti’ne ulaşım 
ve antik kente ait 
kalıntıların haritalama 
çalışmalarına başlandı. 
Köy çevresindeki köyün 
kırsal peyzajını oluşturan 
tarım teraslarının 
belgelenmesine 
başlandı. Köyün turizm 
potansiyelini artırmak 
amacıyla yöresel köy 
motifleriyle düzenlenen 
örnek pansiyon gibi 
daha pek çalışma ve 
düzenleme yapıldı. 
Proje ile yangından 
etkilenen köylerin 
kendi kendine yetmesi, 
tarihi, coğrafi ve 

kültürel potansiyelinin 
değerlendirilmesinin 
yanı sıra; eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi 
ve çevre bilincinin 
geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında 
Köyceğiz ilçesi Otmanlar 
mahallesinde de 
çalışmalara başlandı. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak ve 
OPET Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projeleri 
Saha Sorumlusu Fatma 
Bulut Hacısalihoğlu 
yapılacak çalışmaları 
yerinde inceledi.

Doğaya Saygı Projesi Kapsamında Köyceğiz 
Otmanlar Mahallesi’nde Çalışmalara Başlandı
Yerli ve milli firmamız OPET tarafından hayata geçirilen Doğaya Saygı Projesi 
kapsamında çalışmalar devam ediyor. 

Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezince 
(DEKAMER) yavru 
çıkışlarının başladığı 
dönemde vatandaşlara 
uyarılar yapıldı. 
DEKAMER’den 
yapılan uyarıda; 
“Yuvalarından 
çıkmalarına yardım 
etmek için kumsalı 
kazmayın ve elle tutup 
denize götürmeye 
çalışmayın. Yardımcı 
olmanın aksine onlara 
zarar verirsiniz.” 
denildi. İztuzu 
sahilinde yavru çıkışları 
başladı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının 
destekleriyle deniz 
kaplumbağalarının 
korumaya yönelik 
çalışmalar yürüten 

DEKAMER 
vatandaşları uyardı. 
DEKAMER’den 
yapılan açıklama 
şu şekilde;  “Yavru 
kaplumbağalar, 
denize doğru hareket 
ederken bulundukları 
yeri manyetik 
olarak hafızalarına 
kazırlar. Bu yavrular 
yaşama şansına 
sahip olduklarında, 
yaklaşık 25 yıl sonra 
anne olduğunda, 
yumurtlamak için 
doğdukları kumsalı 
bulacaklar. Biz 
insanlarda göbek 
bağı olduğu gibi, 
kaplumbağalar da 
yumurta sarısından 
göbek bağı ile 
besleniyorlar. Bu 
göbek bağının 
da temizlenmesi 

gerekiyor. Kaplumbağa 
yumurtadan çıktığı 
zaman üzerinde hem 
kan kokusu, hem de 
besin kokusu kalıyor. 
Kumsalda sürünerek 
bu kokulardan 
temizlenmezse, denize 
girer girmez balıklara 
yem olurlar. Bizler 
nasıl spor yapmadan 
önce kaslarımızı 
çalıştırıyorsak, yavrular 
da yaşamlarının 
tamamında denizde 
yüzecekleri için 
yüzmeden önce 
kaslarını hareket 
ettirmeli.”
- Mehmet Bozkır

Yavru çıkışları başladı: Yapmamanız gerekenler

Ortaca’da 1994 - 1999 
yılları arasında Belediye 
Başkanlığı görevinde 
bulunan Ekşiliyurt 
Mahallesinden Merhum 
Ali Oğlu SALİH 
ÖZDEMİR (D.T 1951 ) 
vefat etti. 
Özdemir’in cenazesi 
bugün saat 11:00 da 
evinde kılınacak cenaze 

namazından sonra 
Ekşiliyurt Mahallesi 
kabristanlığında toprağa 
verilecek.
Güneyege Haber 
gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan 
rahmet yakınlarına baş 
sağlığı dileriz.
- Mehmet Bozkır

Salih Özdemir vefat etti
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