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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

*  * *  * * * * *  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

Haftanın yedi günü uçuş var

Muğla’ya en fazla turistin giriş yaptığı Dalaman 
Havalimanı’ndan haftanın yedi günü direkt Ankara 
uçuşları başladı. Her sabah 08.05’te Ankara’dan hareket 
edecek uçağın Dalaman’a 09.30 da ulaşması, saat 
10.05’te Dalamandan hareket edecek uçağın ise 11.15 de 
Ankara’ya ulaşması planlanıyor. -5

Ortaca’da fuhuş operasyonu
Ortaca’da sosyal 
medyaya ilan 
vererek fuhuşa 
aracılık yaptığı 
tespit edilen ve 
gözaltına alınan 
2 kadından 1’i 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç 
Önleme ve Soruşturma 
Büro Amirliği, ilçe 
genelinde fuhuş 
yapılan adresler ve 
aracılık yapan, yer 
sağlayan şahıslara 
yönelik çalışma 
başlattı. -2

Afrikalı futbolculara forma hediyesi
BAŞKAN ALİM UZUNDEMİR’DEN;

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, kendisine 
sosyal medyadan mesaj 
gönderen Afrikalı 
genç futbolculara 
duyarsız kalmadı,
forma hediye etti. -3

Ortaca CHP’den İYİ Parti’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ve beraberindeki heyet, 

İYİ Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Barbaros Canlı 
ile yönetim kurulunu 
ziyaret etti. -3

12 yıl hapis 
cezası bulunan 
kadın Ortaca’da 

yakalandı
Ortaca’da uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmaktan hakkında 
12 yıl 6 ay hapis cezası 
bulunan bir kadın 
yakalandı. -2

Köyceğiz polisi 
motosiklet 

hırsızını kıskıvrak 
yakaladı

Köyceğiz’de yeni yıl 
öncesinde yaşanan 
motosiklet hırsızlığı 
aydınlatıldı. -2

‘Sığla ağaçları 
ranta kurban 

gitmesin’

SÜLEYMAN GİRGİN:

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin, 
Köyceğiz’deki sığla 
ağaçlarının bulunduğu 
alanların Milli Park ya 
da Tabiat Parkı olması 
gerekliliğini TBMM 
gündemine taşıdı. -3
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Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ve beraberindeki heyet, 
İYİ Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Barbaros Canlı 
ile yönetim kurulunu 
ziyaret etti. 
CHP İlçe Başkanı 
Evren Tezcan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, İYİ Parti İlçe 
Başkanlığına ziyarette 
bulundu. Yapılan 
görüşmelerde genel ve 
yerel siyasi gündemler 
değerlendirildi. 
CHP İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, 7 Ocak’ta 
yapılacak İYİ Parti 
Muğla İl Kongresi 
için iyi dileklerini 
iletti. İYİ Parti Ortaca 
İlçe Başkanı Barbaros 
Canlı, partisinin 
Genel Başkanı Meral 
Akşener’in katılımıyla 
gerçekleştirilecek 

kongreye, CHP İlçe 
Başkanı Tezcan ve 
tüm vatandaşları 
davet ettiğini belirtti.
CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, yaptığı 
açıklamada; “Ortaca İlçe 
Başkanlığı olarak, Millet 
ittifakı Paydaşlarımız; 
İYİ Parti, Demokrat 
Parti ve Gelecek Partisi 
Ortaca ilçe 
başkanlıklarına 
ziyaretlerde bulunduk. 
Kendileriyle, Yerel 
ve Genel gündem 
üzerine görüşmeler 
gerçekleştirerek, 
birlik beraberlik 
içinde işbirliğimizi 
ilerleteceğimizi dile 
getirdik. İlçemizde 
tekrar yapılanmaya giden 
Saadet Partisi 
ve Deva Partisine 
başarılar diliyoruz.” 
dedi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca CHP’den İYİ Parti’ye ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Barbaros Canlı ile yönetim kurulunu ziyaret etti. 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
kendisine sosyal 
medyadan mesaj 
gönderen Afrikalı genç 
futbolculara kayıtsız 
kalmayarak Gineli 
sporculara forma 
hediye etti. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’in spor ve 
sporcuya destek olmayı 
sürdürüyor. Başkan 
Uzundemir, kendisine 
sosyal medya hesabından 
mesaj gönderen 
Afrikalı genç 
futbolcularla iletişime 
geçerek forma 
hediyesinde bulundu. 
Formaları şahsi olarak 
yaptıran Uzundemir’in 
bu jestine karşılık 
Afrikalı futbolcular da 
göğüs reklamı olarak 
Ortaca Belediyesi’nin 
koyulmasını isteyerek 
karşılık verdi. Afrikalı 
futbolcular ile sosyal 
medya aracılığı ile 
kurdukları iletişim ile 
aralarında sıcak bir bağ 
oluştuğunu ifade eden 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Afrikalı genç futbolcu 
kardeşlerim benim 
Ortaca Belediyespor 
altyapısıyla ilgili 
paylaşımımı görmüşler 
ve bana mesaj attılar. 
Hastalığım sonrası bana 
video mesaj gönderdiler. 

Bu çocuklarla aramızda 
sıcak bağ oluştu. 
Bunlara ne yapabilirimi 
düşünürken aklıma 
forma hediye etmek 
geldi. Onlara formanın 
üzerinde Türk ve Gine 
bayrağını koyacağımızı 
söyledim. Memnun 
kaldılar. Kendilerinin 
talebiyle göğüs 
reklamı olarak Ortaca 
Belediyesini koyduk” 
dedi. Formaları şahsi 
olarak yaptırdığını 
söyleyen Uzundemir, 
Ortaca Belediyesi’nin 
sporla ilgili çalışmaları 
hakkında da bilgi 
verdi. Uzundemir, 
“Ortaca Belediyespor 
üzerinden bu sene altyapı 
çalışmaları konusunda 
önemli adımlar attık. 
Önümüzdeki süreçte 
futbolun gerçeği 
altyapıya daha ciddi 
eğileceğiz. Bal Ligini 
hedefleyen Ortaca 
Belediyesporumuzun 
iskeleti altyapıdan 
çıkaracağımız 
yavrularımızdan 
oluşacak inşallah. 
Altyapı ile ilgili 
‘transfer bugün, altyapı 
gelecektir’ sloganını 
futbol çalışmalarımızda 
anahtar olarak görüyoruz 
ve çalışmalarımızı bu 
yönde sürdürüyoruz” 
diye konuştu.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediye Başkanı 
Uzundemir’den Afrikalı 

futbolculara forma hediyesi

Ortaca Belediyesinin 
2023 yılı için hazırladığı, 
içerisinde Ortaca için 
hazırlanan projelerin ve 
tamamlanan projelerin 
bulunduğu takvimin 
dağıtımı yapıldı. Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in 
göreve geldiği, Ortaca 
halkının hizmetine 
sunduğu ve bundan 
sonra gerçekleştirilecek 
projelerin yer aldığı 
takvim vatandaşlar 
tarafından beğenildi.
Ortaca Belediyesinden 
yapılan açıklamada, 
“Yeni yıl takvimimizin 
Ortaca esnaflarımıza 
ve halkımıza dağıtımı 

devam etmektedir. 
Takvim temin etmek 
isteyen vatandaşlarımız 
Belediyeden, Ortaca 
Zabıta Amirliğinden, 
Dalyan Zabıta 
Noktasından 
ve Belediyemiz 
İşletmelerinden (Kültür 
Park, Dalyan Kafe Kefal, 
Dalyan Kaunos Çay 
Bahçesi, Dalyan Kordon 
Çay Bahçesi) temin 
edebilirler” denildi.
- Tuncay Karaçelik

Ortaca Belediyesi yeni yıl takvimi dağıttı

Girgin şunları söyledi:
SIĞLA YAĞI 
İNSANLIĞA ŞİFADIR!
“Anadolu Sığlası 
dünyada doğal orman 
alanı olarak sadece 
Fethiye, Marmaris ve 
Köyceğiz ilçelerinde 
yaşamını sürdürmekte 
ancak iklim, insan 
baskısı ve tarımsal 
üretime yer açma gibi 
sebeplerden dolayı 
yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya bir bitki 
türüdür. Anadolu 
Sığlası ormanları, 
üçüncül dönemden 
beri terkedilmiş bir 
miras olarak yaşamıştır 
ve yalnızca Türkiye 
için değil, dünya için 
de önemli bir genetik 
mirastır. 
Sığla yağı olarak 
bilinen bu balsam, 
tıbbi açıdan özellikle 
mide ve bağırsak 
rahatsızlıklarında 
kullanılırken 
parfümeri sektöründe 
koku sabitleyici 
olarak kullanılmaktadır. 
Kleopatra’nın İksiri 
olarak da bilinen 
sığla yağı antik 
dönemlerde Kaunos 
Limanından ihraç 
edilmekteydi. Üretimi 
günümüzde de geleneksel 
yöntemlerle yapılan 
sığla yağı halen insanlığa 
şifa kaynağı olmaya 
devam etmektedir.
ÖZEL MÜLKİYETE 
KONU OLAN SIĞLA 
AĞAÇLARI ORMAN 
TAHDİT SINIRLARI 

İÇİNDEDİR 
Muğla ilimiz Köyceğiz 
ilçesi Gülpınar 
Mahallesi’ndeki günlük 
ormanı vasfındaki 
taşınmaz ile Yangı 
Mahallesi günlük ormanı 
vasfındaki taşınmaz özel 
mülkiyete konu olup 
orman tahdit sınırları 
içerisindedir. Köyceğiz 
1/1000 ölçekli uygulama 
imar planının 
içerisinde kalan ancak 
orman bitişiğinde 
ve orman muhafaza 
karakteri taşıyan, 
ayrıca içerisinde günlük 
ormanının devamı olarak 
günlük ağaçları bulunan 
özel mülkiyete konu 
taşınmazlardır.
Bilindiği üzere günlük 
ağaçları endemik bir 
tür olarak dünyada çok 
az bölgede bulunan ve 
yöremizde yetişen bir 
türdür. Günlük ağaçları 
doğal sit statüsünde ve 
günlük ormanları ise 
kesin korunacak alanlar 
kapsamındadır. 
GÜNLÜK 
ORMANLARI 
YERLEŞİM 
ALANLARI İÇİNDE 
KALDI
Ancak Köyceğiz 
ilçesinde özel niteliği 
korunacak alan 
kapsamında olan günlük 
ormanlarımız artan 
nüfus ve yapılaşmanın 
etkisi ile yerleşim 
alanları içerisinde 
kalmış bu sebeple rant 
peşinde koşan müteahhit 
firmaların hedefi 

haline gelmiştir. Özel 
mülkiyete konu olan ve 
kesin korunması gereken 
ormanların yapılaşma 
tehdidi ile karşı karşıya 
kalması bölge halkının 
en büyük endişesidir.
Bir kısmı imar alanında 
kalan bir kısmı ise 
özel orman statüsünde 
olan ve yapılaşma 
riski ile karşı karşıya 
olan ormanlarımızın 
korunması ve gelecek 
nesillere teslimini 
sağlamak en temel 
amacımız olmalıdır.
GÜNLÜK 
AĞAÇLARININ 
OLDUĞU ALANLAR 
MİLLİ PARK VEYA 
TABİAT PARKI İLAN 
EDİLSİN
Girgin; Çevre ve 

Şehircilik Bakanı 
ile Tarım ve Orman 
Bakanı’na şu soruları 
sordu:
1-Ada ve parsel 
numaralarını sunmuş 
olduğumuz ve içerisinde 
özel korumaya tabi 
günlük ağaçları 
bulunan parseller ve 
özel mülkiyete tabi 
ormanlarla ile ilgili 
olarak bu alanların 
Milli Park veya Tabiat 
Parkı olması yönünde bir 
çalışma var mıdır?
2-Bölgede faaliyetlerinin 
engellenmesi ve 
ağaçların kesilmesini 
önlemek için ne gibi 
tedbirler alınmaktadır?
KESİM İÇİN 
İŞARETLENDİ, HALK 
TEDİRGİN

Köyceğiz ilçe başkanlığı 
ziyareti sırasında CHP 
İlçe başkanı Hüseyin 
Erol’dan konu hakkında 
bilgi aldığını belirten 
Girgin “Gülpınar 
Günlük Ormanı ve 
bitişiğinde bulunan 
günlük ağaçlarının bir 
kısmının kesilmek üzere 
işaretlendiği bilgisi 
kamuoyunda endişe 
yaratmıştır” dedi.
Girgin son olarak şunları 
söyledi: “Köyceğiz 
ilçemiz gölü, dağları, 
ormanları, ve doğası, 
yaşayan birçok canlı 
türü ile tabiatın cennet 
köşelerinden biridir. 
Konunun takipçisi 
olacağız” 
- Bülten

Girgin; “Köyceğiz’deki sığla ağaçları ranta kurban gitmesin”
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, sadece Türkiye için değil Dünya için de genetik miras olan 
Köyceğiz ilçesindeki sığla ağaçlarının bulunduğu alanların Milli Park ya da Tabiat Parkı olması gerekliliğini 
TBMM gündemine taşıdı.

Boyun da vücudu-
muzun diğer bölgeleri 
gibi yanlış hareketler-
imizden etkilenir.Gün 
içinde uzun süreli 
yapılan yanlış hare-
ketler boyun sakat-
lanmalarına sebebiyet 
verebilir.
Peki boyun sağlığına 
dikkat etmek için ne 
yapılmalı?
Bakılan obje cepheden 
baş-boyun ve gövde 
aynı düzlem üstün-
den olacak şekilde 
dönülmelidir.
Uzun süre aynı 

pozisyonda kalmaktan 
kaçınılmalı.
Ortopedik yastık ve 
yatak kullanılarak yüz 
üstü yatmak yerine 
yan yatmak tercih 
edilmelidir.
Özellikle bilgisayar kul-
lanırken ekran göz hi-
zasında olmalı ve ekran 
gövde ile yönlenmiş 
olarak bakılmalıdır.
Boyun soğuk dış 
etmenlerden korunmalı 
ve vücut sıcaklığında 
tutulmalıdır.
Sağlıklı günler diliyo-
rum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
BOYUN SAĞLIĞI İÇİN 

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER
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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. 

YIL: 29 SAYI: 3848 06 OCAK 2023 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER

2

Zayi 
İş yerimize ait BEKO 220 TR marka, 

AS0000066886 VZT0000000 SN 31203043 
numaralı yazar kasamın ruhsatını kaybettim. 

Hükümsüzdür. Envai çeşit pazarı 
Celalettin Eridici - 45415724158 - Ortaca Vergi 

Dairesi

Kış günlerinde içimizi 
ısıtan ve bizi muhteşem 
kokusu ve tadıyla cezbe-
den bir içecek salep..
Salep bitkisi; yani yabani 
orkideler koruma altına 
alınmış bitkilerdir. Salep 
bitkisi Türkiye’de hemen 
hemen her bölgede ye-
tişiyor. Salep bitkisinin 
yumru kökleri dövülerek 
toz haline getirilir. Salep 
tozu  daha sonra içecek, 
dondurma ve muhallebi 

yapımında kullanılır.
FAYDALARI
•Sütle hazırlanan 
salep kışın artan 
öksürük,bronşit ve soğuk 
algınlığı gibi sorunlara 
iyi gelir.
•Bağışıklık sisteminiz-
in güçlendirilmesine 
yardımcı olur.
•Sindirim sistemi so-
runlarının giderilmesine 
yardımcı olarak kabı-
zlık,ishal gibi sorunlara 

da iyi gelir.
•Tarçın ile ara öğünler-
inizde tükettiğiniz salep 
kan şekerinizi dengeley-
erek iştahınızı baskılar.
•Canınız çok tatlı isterse 
1 fincan salep içile-
bilir.Salep artan tatlı 
isteğinizi de baskılay-
abilir.
•Süt içemeyen birey-
ler için aroma vermesi 
açısından salep kul-
lanılabilir.
NERDEN TEMİN EDE-
BİLİRİM?
Salep; marketlerden 
hazır olarak alınabileceği 
gibi doğal toz salep 
olarak da aktarlardan 

satın alınabilir.
DİYETTE SALEP 
TÜKETEBİLİR MİY-
İM?
•Marketlerden hazır 
olarak alınan salep 
yüksek kalori içeriği-
yle diyetinizi olumsuz 
etkileyebilir. Doğal 
salepten farklı olması 
yüksek şeker ve nişasta 
içermesidir.1 bardak 
(200 ml) hazır alınan 
salep yaklaşık 190 
kaloridir.1 bardak süt  ve 
1 meyve değişimi yerine 
tercih edilebilir.
•Benim önerim aktarlar-
dan doğal salep alıp yap-
manız. Bu şekilde ekstra  

şeker ve nişasta almamış 
olursunuz.1 bardak sütün 
içine 1 çay kaşığı koy-
duktan sonra altı kısık 
bir şekilde karıştırarak 
pişirin.Sonrada üzerine 
bolca tarçın!Değişik aro-
malarda da(portakal ka-
buklu,çubuk vanilyalı..)
olarak da yapabilirsiniz.
Tatlı olarak tüketmek 
isterseniz içine ılıdıktan 
sonra 1 tatlı kaşığı bal 
ilave edebilirisiniz.
Unutmayın; diyet 
döneminde temel şart 
porsiyon kontrolü ve 
dengelemeden geçiyor.
Sağlıkla kalın..

KIŞIN VAZGEÇİLMEZ 
İÇECEĞİ:SALEP

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
İş yerime ait A 17001-17050 arası 1 cilt adisyon, 

A 4451-4500 arası 1 cilt perakende satış fişi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Bekir Aslan – Tc.No: 58657282812

Zayi 
İş yerime ait BEKO 220 TR marka AS 

0001002071 numaralı yazar kasamın ruhsatı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Bekir Aslan – Tc.No: 58657282812

Zayi 
İşletmemize ait A 5551-5600 arası cilt fatura, 
A 4001-4500 arası 10 cilt perakende satış fişi, 

A 451-500 arası 1 cilt fatura kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. Cengiz Çoban ve İsa Çoban 

ortaklığı minibüs işletmesi - Vergi No:2050561461 
Vergi Dairesi: Ortaca

Zayi 
İş yerime ait İ 428951-429000 numaralar arası 1 
cilt fatura, CO 949551-949600 numaralar arası 

1 cilt fatura, DN 985801-985850 numaralar arası 
1 cilt fatura, FR 549451-549500 numaralar arası 
1 cilt fatura, HP 715901-715950 numaralar arası 
1 cilt fatura, JD 787451-787500 numaralar arası 
1 cilt fatura, RJ 514946-514950 numaralar arası 
5 yaprak fatura, AÇ 839551-839600 numaralar 
arası 1 cilt perakende satış fişi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. 
Yıldırım Aybey – Tc.No: 47179665432

Derneğimizin yönetim kurulu 03 Ocak 2023 
tarihinde saat 13:30’da dernek merkezinde 
toplandı. Derneğimiz olağan genel kurul 
toplantısı 28.01.2023 Cumartesi saat 13:30’da 
dernek merkezi nde Merkez Kuran Kursu 
binasında yapılmasına yeter sayı bulunmadığı 
takdirde 04 Şubat 2023 günü saat 13:30’da ve 
aynı yerde yapılmasına, ayrıca toplantı gün ve 
saatinin yerel gazete de ilan edilmesine ve SMS 
yoluyla dernek üyelerine bildirilmesine oy birliği 
ile karar verildi. 
Ortaca Kurs Camii ve Kuran Kursu Yaptırma 
Yaşatma ve Onarma Derneği yönetim kurulu
GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış 
2-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması 
3-Divan heyeti seçimi 
4-Yönetim kurulu raporunun okunması ve ibrası 
5-Debetim kurulu raporunun okunması ve ibrası 
6-Tahmini bütçenin genel kurula okunması ve 
ibrası 
7-Yönetim ve denetim kurulunun seçimi 
8-Dilek ve temenniler 
9-Kapanış 

KONGRE İLANI

Zayi 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Mohammad Elcesim - Yabancı kimlik no: 

99890839364

Zayi 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
İbrahim Elcesim - Yabancı kimlik no: 

99119864108

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro 
Amirliği, ilçe genelinde 
fuhuş yapılan adresler 
ve aracılık yapan, yer 
sağlayan şahıslara 
yönelik çalışma başlattı. 
Gerçekleştirilen 
çalışmalar kapsamında 
polis ekiplerince, 
M.G.U. ve D.H. isimli 
kadınların, sosyal medya 
üzerinden verdikleri 
ilanlarla kendilerine 
ulaşan şahıslar ile fuhuşa 
aracılık yaptıkları ve 
yer temin ettikleri 
tespit edildi. Yaklaşık 
15 günlük çalışma 

sonucu olay kapsamında 
7 ayrı kişinin ifadesi 
alındı. Savcılığın izni 
ile şüphelilerin evlerine 
operasyon düzenlendi. 
2 kadın gözaltına 
alınırken, evlerinde de 
arama yapıldı. 

Gözaltı işlemlerinin 
ardından mahkemeye 
çıkartılan 2 kişiden D.H. 
işlemleri sonrası serbest 
kalırken, M.G.U. ise 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
- Cihat Cura

Ortaca’da fuhuş operasyonu
Ortaca’da sosyal medyaya ilan vererek fuhuşa aracılık yaptığı 
tespit edilen ve gözaltına alınan 2 kadından 1’i tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekiplerince 
yapılan çalışma 
sonucunda, 03 Ocak 
Salı günü Fethiye İlamat 
ve İnfaz Bürosunca 
hakkında Uyuşturucu 
Madde Ticareti yapma 
suçundan kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan 
Ü.M. isimli kadın 
yakalandı. Ü.M. 
savcılıktaki işlemlerinin 
ardından Cezaevine sevk 
edildi. Bu arada Ortaca 

İlçe Emniyet Müdürlüğü 
yaptığı çalışmalar 
neticesinde son 10 günde 
araması bulunan 18 
şahıs hakkında işlem 

yapılarak Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na sevk 
edildikleri öğrenildi.
- Mehmet Bozkır

Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Ortaca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 
hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Köyceğiz’de yeni yıl 
öncesinde yaşanan 
motosiklet hırsızlığı 
aydınlatıldı. Olayla 
ilgili Köyceğiz Şehit 
Necati Esgin Polis 
Merkezi amirliği ekipleri 
inceleme başlattı. 
KGYS, İkamet ve 
işyeri kameralarından 
yapılan 72 saatlik 
incelemenin ardından 
çalıntı motosiklet olduğu 
tespit edilen motor boş 
arsada çeşitli parçaları 
sökülmüş vaziyette 
ekiplerce bulundu. 

Hırsızlık şüphelisi 
motosikletten sökmüş 
olduğu parçalarla birlikte 
kıskıvrak yakalandı. 

Şüpheli şahıs çıkarıldığı 
mahkemece adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.
- Cihat Cura

Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakanladı
Zayi 

İş yerime ait 0164101 numaraları 1 yaprak 
perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Kadir Topal - Tc.No: 10742879840
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Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun 
ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi 
üzerinden 2020/462 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve 
önemli vasıfları:

Basın: 1761013Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/462 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Muğla İl, Ortaca İlçe, ESKİKÖY Mahalle/Köy, akçakavak Mevkii, 113 Ada, 38 
Parsel, Muğla İl, Ortaca İlçe, ESKİKÖY Mahalle/Köy, akçakavak Mevkii, 113 Ada, 38 Parsel, 
Muğla ili Ortaca ilçesi Eskiköy mahallesi Akçakavak mevkii 113 ada 38 parsel 18.533,11m2 dir. 
Bilirkişi raporuna göre; Tapu kaydı ve çapının zemine aynen uyduğu görülmüştür. Tapuda Neslihan 
ÖZÇAYIR adına 1/8 müşterek olarak kayıtlıdır.(yeni malik: İSMAİL MİLAT)Parsel üzerinde 
90 m2 alana oturan tek katlı betonarme ev vardır. Evin duvarları düz sıva, üstü betonarme 
tabliye, pencereleri plastik doğrama, tabanları beton, iç kapıları yok na tamam durumdadır. 
Taşınmaz üzerinde 70 m2 alana oturan tek katlı prefabrik ev vardır. Ev bitmiş ve mesken olarak 
kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde 60 m2 alana oturan tek katlı prefabrik ahşap ev vardır. 
Çevresinde 1-2 katlı ayrık nizamda konumlu çok seyrek yapılaşmalar narenciye ve nar bahçeleri 
vardır. Yol su ve elektrik sorunu yoktur. Ulaşımı kolaydır. Toprak yapısı killi -tınlı % 5 ile 1 civarında 
düze yakın eğime ve stabilize köy yoluna sahiptir. Parselin sulama imkanı olup drenaj sorunu 
yoktur. Yapıların çevresinde çeşitli yaşlarında orta bakımlı 9,5 dekar alanda düzgün sıralı olarak 
tesis edilmiş nar ağaçlarının fiziki görüntüsüne göre 7-8 yaşlarındadır.3194 sayılı kanunun  
32.Maddesi gereğince İmar Mevzuatına aykırıdır beyanı ile alıcıya devir ve tescil yapılacaktır.
 Adresi  : Muğla İli Ortaca İlçesi Eskiköy Mahallesi Akçakavak Mevkii 113 Ada 38 Nolu Parsel  
Ortaca / MUĞLA
 Yüzölçümü  : 18.533,11 m2
 İmar Durumu : Ortaca Belediyesi hudutları içinde Köyceğiz Dalyan 1/25000 ölçekli çevre düzeni 
planında tarım alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
 Kıymeti  : 216.164,71 TL
 KDV Oranı  : %18
 Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı kanunun  32.Maddesi gereğince İmar Mevzuatına aykırıdır beyanı 
ile alıcıya devir ve tescil yapılacaktır.
Artırma Bilgileri

(İİK m.114 ve m.126)     
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 - 14:40
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 08/02/2023 - 14:40

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2023 - 14:40
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 03/03/2023 - 14:40

02/01/2023

Her sabah 08.05’te 
Ankara’dan hareket 
edecek uçağın Dalaman’a 
09.30 da ulaşması, saat 
10.05’te Dalamandan 
hareket edecek uçağın 
ise 11.15 de Ankara’ya 
ulaşması planlanıyor. 
Ankara uçuşları 
ayrıca yurtiçinde 
Adana, Adıyaman, 
Ağrı, Batman, Bingöl, 
Çanakkale, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, 
Alanya, Hakkari, Hatay, 
Iğdır, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Kars, 

Malatya, Mardin, Muş, 
Ordu, Samsun, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak, Rize, 
Trabzon ve 
Van’a aktarmalı uçuş 
imkanı da sağlıyor. Yurt 
içi aktarmalı uçuşların 
yanında dünyanın 
dört bir tarafına da 
aktarmalı uluslararası 
uçuşların önünü açan bu 
düzenleme Muğla’daki 
turizmcilerde büyük 
bir memnuniyetle 
karşılandı. Dalaman 
Ankara uçuşlarının 
sadece direkt Ankara 
olarak görülmemesi 

gerektiğini, bu uçuşların 
33 farklı şehre ve 
dünyanın pek çok 
noktasına aktarmalı 
ulaşmanın bir yolu 
olduğunu belirten 
Dalaman Havalimanı 
Mülki İdare Amiri 
Hayrettin Balcıoğlu 
“Dalaman - Ankara 
hattında doluluk 
arttıkça sefer sayıları 
da artacaktır. Muğla 
Valisi Orhan Tavlı başta 
olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.
- Cihat Cura

Dalaman Ankara uçak 
seferleri haftanın 

yedi günü yapılacak
Muğla’ya en fazla turistin giriş yaptığı Dalaman Havalimanı’ndan 
haftanın yedi günü direkt Ankara uçuşları başladı.

Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
tarafından pilot ilçe 
Menteşe’de uygulanan 
“Buzağına Sahip Çık” 
projesi 12 ilçede eş 
zamanlı başlıyor. 
Projenin tanıtımının 
yapıldığı toplantıya İl 
Tarım ve Orman Müdürü 
Barış Saylak, İl Müdür 
Yardımcısı Enver Aydın, 
şube ve ilçe müdürleri ile 
12 ilçeden görev alacak 
ilgili personel katılım 
sağladı. 
İl Tarım ve Orman 
Müdürü Barış Saylak’ın 
konuşmasının ardından 
Veteriner Hekim Özkan 
Ercan proje hakkında 
sunum yaptı. Menteşe 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Mehmet Kuray 
proje deneyimlerini 
aktardı.
 “Buzağına Sahip Çık” 
projesini Menteşe 
İlçesinde başarıyla hayata 
geçirdiklerini belirten 
Saylak, Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 
ve Menteşe İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme Koordinasyon 
Başkanlığınca 
desteklenen 204.000 TL 
bütçeli projenin 2 ayda 
büyük başarı elde ettiğini 
belirtti. Bunun üzerine 
12 ilçemizde eşzamanlı 
başlatıldığına değinen 
İl Müdürü Saylak 
“Menteşe İlçesinde 
Mayıs-Haziran aylarında 
hayata geçirilen projede 
315 işletmede yeni 
doğan 512 buzağı ziyaret 
edildi. Pilot ilçede hayata 
geçirilen projeden olumlu 
sonuçlar aldık. Bu proje 
ile tüm buzağılara 
ilk 24 saat içerisinde 
ulaşarak hem ücretsiz 
hizmetler veriliyor, hem 
de buzağı bakım ve 
besleme eğitimleri ile 
ağız sütünün kalitesinin 
farkındalığı için kalite 
ölçümü yapılıyor. 
Üreticilere gerekli 
duyurular yapılarak 
doğum ihbarları 
yapabilecekleri bir 

ihbar hattı oluşturuldu.  
İhbarın gelmesiyle 
birlikte üretici aranarak 
telefonla ilk bilgiler 
veriliyor. Özellikle 
anneden sağılan ilk 
ağız sütünün buzağıya 
içirildikten sonra 
kalan kısmının kalite 
ölçümü için bekletilmesi 
isteniyor. Üç ayrı 
ekip halinde sahada 
çalışan personele ihbar 
bilgi verilerek hızlıca 
işletmelere intikali 
sağlanıyor. Buzağıya 
proje kapsamında tedarik 
edilen septiserum 
(e.coli, clostridium 
perfinges,salmonella 
ve pastörella koruyucu 
antikorları) ve probiyotik 
uygulaması yapılıyor.  
Üretici tarafından 
önceden alınan ağız 
sütü kalitesi ölçülerek 
işletmede bilgi verilirken 
kaliteli ağız sütlerinin 
depolanması sağlanıyor.” 
dedi. 
Üreticilere yapılacak 
birebir eğitim ve 
ziyaretlerin önemine 

değinen Saylak “Ağız 
sütünün faydaları, meme 
başı ve biberon temizliği, 
ağız sütü verilme şekli, 
kolostrum kalitesi  gibi 
konularda eğitimler 
verilecek.” dedi. 
Ocak ayında başlayacak 
proje sonunda ilçelerde 
bilgi yarışması 
yapılacağını ve bunun 
sonunda da ilde 
ilçeler arası yarışma 
ile ilin derecelerini 
tespit edeceklerini 
belirtirken“Projeyi 
keyifli bir yarışma ile 
sonlandıracağız” dedi.
Ayrıca Muğla  ilinin 
hastalıktan ari bölge 

haline gelmesi 
amacıyla damızlık  
sığır işletmelerinin  
hastalıktan 
arilendirilmesi projesi 
kapsamında kısa sürede 
ilk sıralara yerleşerek 
büyük fark yarattıklarına 
değindi. Emeği geçenlere 
teşekkür ederek, “ bu 
proje ile 3 bin buzağıya 
ulaşarak buzağı ölüm 
oranlarını %6 ‘dan %3’e 
düşürmeyi hedefliyoruz. 
“dedi. Toplantı sonunda 
bilgi alışverişinde 
bulunan ekiplere projede 
kullanılacak ekipman ve 
malzemeler dağıtıldı. 
- Bülten

Muğla Buzağılarına Sahip Çıkıyor
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Buzağına Sahip Çık” projesi ile yeni doğan buzağılarına ulaşarak 
ücretsiz bakım ve beslenme eğitimi veriyor.

Köyceğiz Sandras 
Dağı’nda bulunan 
Gökçeova Göleti hava 
sıcaklıklarının geceleri 
eksi görmesinden 
dolayı buz tuttu.
Bölgeyi günübirlik 
piknik yapmak için 
ziyaret eden vatandaşlar 
Gökçeova Göletinin 
donduğunu ve yer yer 
buz tuttuğunu gördü. 
Güneşli havada buz 
tutan göletin kenarında 
piknik yapan vatandaşlar 
keyifli bir gün yaşadı. 
Vatandaşlar tarafından 
Ocak ayının ilk haftasına 
girilmesine rağmen kar 
yağışının olmaması ise 
şaşkınlıkla karşılanıyor. 
Köyceğiz Sandras 
Dağı’nda bu yıl beklenen 
kar yağışı gecikti. 
Önceki yıllarda Ocak 

ayının ilk haftasında 
kar olan bölgelerde 
yağış görülmedi. 
Kar yağmamasına 
şaşırdıklarını belirten 
vatandaşlar artık kar 
beklediklerini ifade 
ettiler. Kar yağışının geç 
gelmesinin kuraklığa 
sebep olacağını 
belirttiler. Günübirlik 
piknik yapmak amacıyla 
Gökçeova’yı ziyaret 
eden Aytekin Türk, 
“Geçen sene burada bu 
mevsimde kar vardı. 
Ancak bu sene hava 
şartlarından dolayı 
kar yağışı gecikti. 
Bu durum kuraklığa 
işaret etmektedir. Kar 
ve yağmur olmazsa su 
yetersiz kalır, sıkıntılar 
yaşanır” dedi.
- Mehmet Bozkır

Gökçeova Göleti buz tuttu
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2022 yılın son 
haftasında yazdığım 
köşe yazısında 
2023 de yaşanacak 
olayların ilk işaret-
lerini  ocak ayının 
ilk günlerinde 
göreceğimizin altını 
çizmiştim. Hepi-
mizi yüreğimizden 
yaralayan bir suikast 
ve suikast sonu-
cunda vefat eden 
eski ülkü ocakları 
genel başkanı 
Doç.dr. Sinan 
Ateş,  SİYASETİN 
SORGULANMA-
SINA ve SİYASİ 
PARTİLERİN ve 
İDEOLOJİLERİN 
mensuplarının iç 
dünyasında büyük 
yargılama ve sorgu-
lamaya dönüşmesine 
yol açtı.. Rahmetli 
Sinan Ateş ölüme 
giderken bile bu 
sorgulamaya vesile 
olarak canından 
aziz bildiği mille-
tine hizmet ederek 
Allah’a yürüdü.. 
Ülkücü camia büyük 
bir şok yaşıyor..
Bir ülkücüye rahmet 
bile dilenmemesi, 
cenazesine katılın-
maması , acısının 
paylaşılmaması 

ÜLKÜCÜLER 
KARDEŞTİR 
söyleminin büyük 
bir hüsrana 
dönüşmesine yol 
açtı..Bu suikastın ar-
kasında bazı ülkücü 
isimlerin olduğu id-
diası ise en korkunç 
olanıydı. 
Soruşturma devam 
ediyor. Sonucu 
yaşayıp, göreceğiz..
Bana göre bu olay 
Türkiye de siyasi 
partilerin sorgulan-
masına yol açacak 
ve domino etkisi ile 
Türkiye siyasi gün-
demini etkileyecek 
sonuçlar doğuracak 
bir olaya evrilece-
ktir.. Siyasete ve 
siyasi partilere olan 
güven bunalımı 
zaten vardı ama bu 
olayın sonucunda 
insanların siyasete, 
siyasi partilere bakış 
açısı değişecek gibi 
bir fotoğraf ortaya 
çıkıyor…
Türkiye uzun zaman 
bu olayın etkisini 
yaşayacak. Siyaset 
yeniden şekille-
necek.. Eski siyasi 
anlayışlar etkisini 
kaybedecek. İtti-
faklar bile yeniden 

şekillenebilir…
Bunun yansımalarını 
milletçe yaşaya-
cağız..
İKİNCİ işaret 
ise tencerenin 
kaynaması mese-
lesi yani hayat 
pahalılığı..
Gündemimizden 
uzun süre düşmeye-
cek olan meselenin 
de bu olacağı artık 
aşikar oldu. Memura 
ve emekliye verilen 
maaş ücret artışları 
hüsran yarattı. 
Yaşanılan hüs-
ranın farkına varan 
hükümet ek bir artış 
ile zam miktarını 
artırsa da bu kesim-
leri memnun edecek 
bir artış olmadı. 
Devletin kurum-
larının açıkladığı 
enflasyon rakam-
ları ile çarşı-Pa-
zar fiyat artışları 
arasında dağlar 
kadar fark var.. 
Gelir dağılımından 
yeterince pay ala-
mayan bu kesimler 
hükümetlerin ka-
derini tayin edece-
ktir. Bu konu çok 
önemli ve hassas bir 
konudur. Gerçekten 
hayat pahalılığı, 
insanımızı ciddi 
derecede yıpratmış 
ve bunaltmış vazi-
yettedir. Hükümet 
bu konuda çözüm 

üretmek zorundadır. 
Ülke gündemim-
izi epeyce meşgul 
edecek konuların 
başında da bu konu 
olacaktır..
Suriye ve Irak ile 
ilgili gelişmeler 
olacağı ile ilgili 
işaretler ortadadır.
Suriye de askeri 
operasyon olursa 
Yunanistan’ın ve 
Ermenistan’ın da 
hareketleneceği 
aşikardır..
Libya’ya inanılmaz 
askeri malzemel-
erin gittiği ile ilgili 
basında haberler 
ciddi şekilde yer 
aldı..2023 yılında 
bizi uğraştıra-
cak konuların ilk 
işaretleri geldi. Ocak 
ayının bitimine 
kadar bakalım daha 
hangi işaretleri göre-
ceğiz..Her olayın 
sonucunun mille-
timize hayırlar ge-
tirmesini dilemekten 
başka bir şey keşke 
elimden gelse.. Tek 
söyleyebildiğim ve 
yapabildiğim şey 
BİR OLALIM, İRİ 
OLALIM, DİRİ 
OLALIM demek ve 
buna hizmet etmeye 
gayret etmekten 
ibaret. İnşallah 
milletimiz için her 
şeyin en güzeli 
gerçek olur..

Sezgin Yıldırım

İŞARETLER 
GELİYOR…

Muğla’da tarımsal 
üretimi desteklemek, 
üreticilerin 
kazancını arttırmak, 
kooperatifleşmek 
ve markalaşmak 
için çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi bu 
kapsamda yeni bir 
projeyi daha hayata 
geçirdi. Bu kapsamda 
Üzüm Suyu, Sirke ve 
Şarap Üretim Tesisi 
ile kooperatifçiliğin 
desteklenmesi, 
sürdürülebilir 
kırsal kalkınmanın 
sağlanması, Fethiye 
İlçesi Yeşilüzümlü 
Mahallesinde 
yıllardan beri 
süre gelen üzüm 
yetiştiriciliği ve 
şarap üretiminin 
daha uygun ve yasal 
şartlarda yapılarak 
markalaşması için 
imzaları attı. Yapılan 
protokolle Fethiye 
Karaçulha Meyve 
ve Sebze Toptancı 
Hali içerisinde 4 
Milyon 423 Bin TL 
maliyetle üretim 
fabrikası yapılıyor. 
45 bin şişe/yıl üretim 
kapasitesine sahip 
tesiste saatte en az 3 
ton üzüm işlenecek. 
Üretim tesisi 2023 
yılında Yeşilüzümlü 
Mahallesi’nde 
Fethiye Belediyesi 
tarafından yapılacak 
olan tesise taşınacak. 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ün 
ev sahipliğinde 
yapılan imza törenine 
Fethiye Belediye 
Başkanı Alim 
Karaca, Yeşilüzümlü 
Kooperatif Başkanı 

Erkan Arıcan, Muğla 
Tarım Güçbirliği 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih 
Öztürk ve üreticiler 
katıldı. Yeşilüzümlü 
Kooperatif Başkanı 
Erkan Arıkan; 
“Mutluyuz, 
umutluyuz, üretime 
başlıyoruz”
Protokol imza 
töreninde konuşan 
Yeşilüzümlü 
Kooperatif Başkanı 
Erkan Arıkan 2012 
yılından bu yana 
kooperatif başkanı 
olduğunu, çok sıkıntı 
çektiklerini ama 
atılan bu imzalar 
ve yapılan tesisle 
mutlu, umutlu 
olduklarını söyledi. 
Üyelerine müjdeyi 
verdiklerini, üretime 
başlayacaklarını 
söyleyen Erkan 
Arıkan bu projeyi 
hayata geçiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün’e ve Fethiye 
Belediye Başkanı 
Alim Karaca’ya 
teşekkür etti. 
Alim Karaca; 
“Fethiye Belediyesi 
olarak üretime, 
kooperatiflere büyük 
önem veriyoruz. 
Belediyemizin 
180 dönüm 
arazisi var ve bu 
topraklarda coğrafi 
işaret aldığımız 
ürünler üzerinde 
yoğunlaşarak 
üretim yapıyoruz. 
Yeşilüzümlü’de uzun 
süredir merdiven 
altı diyebileceğimiz 
üretimler nedeni 
ile sıkıntılar 
yaşanıyordu. Bu 

işbirliği ve imza 
ile bunu aşıyoruz. 
Büyükşehir 
Belediye’mizin 
destekleri ile 
Yeşilüzümlü’nün 
verimli bağlarının 
ürünleri işlenecek, 
şişelenecek. Fethiye 
Belediyesi olarak 
üretim tesisini 
2023 yılında 
tamamlayacağız ve 
üretim tesisi geçici 
yerinden buraya 
taşınacak. Üreticimiz 
kazanacak, kırsaldaki 
hemşehrilerimiz 
kalkınacak. 
Büyükşehrimiz 
tarımda çok güzel 
işler yapıyor, 
Türkiye’nin bir 
numaralı yerel tohum 
merkezini şehrimize 
kazandırdılar. Başta 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı’mız Dr. 
Osman Gürün olmak 
üzere tüm ekibine 
tarımda sağladıkları 
destekler için 
teşekkür ediyorum.” 
dedi. 
BAŞKAN GÜRÜN; 

“ÜRETİCİMİZ 
ÜRETECEK, 

MUĞLA 
KAZANACAK”

Tarımda, üretimde 
birlik olmanın, 
kooperatifleşmenin, 
güç birliği yapmanın 
çok önemli 
olduğunu söyleyen 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün 
Yeşilüzümlü’de 
belediye, kooperatif 
işbirliği ile 
kurdukları Üretim 
tesisinin Muğla’da 
oluşturdukları 
tarımsal birlikteliğe 

çok güzel bir örnek 
olduğunu belirtti. 
Başkan Gürün; 
“Bugün atılan 
imzalar sonrası 
çok mutluyum. 
Muğla’da tarımda 
hedeflediğimiz 
birlikteliğin, güç 
birliğinin güzel bir 
örneğini yaşıyoruz. 
Fethiye Belediye’miz, 
Yeşilüzümlü 
Kooperatifi’miz 
ile üzüm suyu, 
pekmez, şarap 
üretimi için imzaları 
atıyoruz. Muğla’mızın 
pekmezde, sirkede, 
şarapta bir markası 
olacak. Önceleri 
merdiven altı üretim 
yapmak zorunda 
kalan üreticilerimiz 
kendi markaları 
için üretecek, daha 
fazla kazanacaklar. 
Belediye, kooperatif 
garantörlüğünde 
Muğla markası 
oluşacak. 
Tarımsal üretimde 
planladığımız, 
hedeflediğimiz 
birliktelik ve 
güç birliğine en 
güzel örneklerden 
biri bu proje. 
Muğla genelinde 
kooperatiflerimizi 
bir çatı altında 
toplayan güç birliğini 
kurduk. Belediye, 
kooperatifimiz 
ve güç birliği ile 
Yeşilüzümlü’de bu 
projenin meyvelerini 
birlikte göreceğiz. 
Güven duygusu ile 
üreticimiz üretecek, 
Muğla kazanacak” 
dedi. - Bülten

Şarap, sirke ve pekmez 
markası oluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi ile üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi 
için imzaları attı. 
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Ege Bölgesi’nin ihracatı 
ise 2022 yılında yüzde 
11 artışla 31 milyar 417 
milyon dolara çıktı. 
TÜİK verilerine göre 
Türkiye’de en fazla 
ihracat yapan ikinci il 
olan İzmir, 17 milyar 
244 milyon dolarlık 
ihracatla Ege Bölgesi 
ihracatının yüzde 54’ünü 
gerçekleştirdi. Ege 
Serbest Bölgesi ve İzmir 
Serbest Bölgesi, İzmir’in 
ihracatına 3 milyar 28 
milyon dolarlık katkı 
sağladı. 
2022 yılında Manisa 
5,1 milyar dolarlık 
performans ortaya 
koyarken, Denizli 4,5 
milyar dolarlık ihracatla 
üçüncü sırada yer aldı. 
Aydın ve Muğla 2022 
yılında 1 milyar dolar 
barajını aşarak rekora 
imza attı.  Ege Bölgesi 
ihracatına Aydın 1,1 
milyar dolar, Muğla 1 
milyar dolar, Balıkesir 
917 milyon dolar, 
Kütahya 457 milyon 
dolar, Uşak 426 milyon 
dolar, Afyonkarahisar 
401 milyon dolar katkı 
sağladı. 
EİB’te İhracatçı Birliği 
olmayan diğer sektörlere 
bakıldığında; Ege 
İhracatçı Birlikleri çatısı 
altında temsil edilmeyen 
Egeli kimyacılar, 2022 
yılını yüzde 13 artışla 2 
milyar 81 milyon dolarlık 
ihracatla geride bıraktı. 
Taşıt araçları ve yan 
sanayi yüzde 20 artışla 
1 milyar dolar, elektrik 
elektronik sektörü 710 

milyon dolar, makine ve 
aksamları 512 milyon 
dolar, iklimlendirme 
sanayi 651 milyon dolar, 
çimento cam seramik 
ve toprak ürünleri 368 
milyon dolar, gemi ve 
yat sektörü yüzde 40 
artışla 49 milyon dolar, 
savunma ve havacılık 
sanayi yüzde 239 artışla 
311 milyon dolar, halı 
sektörü 60 milyon dolar, 
fındık ve mamulleri 
sektörü 24 milyon dolar, 
süs bitkileri ve mamulleri 
yüzde 84 artışla 6 
milyon dolar, değerli 
maden ve mücevherat 
ise yüzde 144 artışla 
1,8 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi. 
EİB’te İhracatçı Birliği 
bulunmayan sektörler 
2022 yılında 5,7 
milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 
DEMİR-DEMİRDIŞI 
METALLER 
SEKTÖRÜ 2022’DE DE 
ZİRVEDEKİ YERİNİ 
KORUDU
Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları 
Birliği, 2022’de de EİB 
bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliği arasında en fazla 
ihracat yapan birlik oldu. 
EDDMİB 2022 yılında 
yüzde 14’lik artışla 2 
milyar 564 milyon dolara 
taşıdı. 
SU ÜRÜNLERİ 
VE HAYVANSAL 
MAMULLERDEN 
REKOR YILI
Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği 

2022 yılında yüzde 23 
artışla 1 milyar 619 
milyon dolar ihracat ile 
EİB bünyesinde Tarım 
sektörlerinin lideri oldu. 
Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği 1 milyar 472 
milyon dolar ile 2022 
yılını geride bırakırken, 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 2022 
yılında ihracatını yüzde 
5 artış ile 1 milyar 246 
milyon dolara taşıdı. 
Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ise yüzde 11 
artışla 1 milyar 207 
milyon dolar ihracat 
yapma başarısı gösterdi. 
HUBUBAT 1 MİLYAR 
DOLAR HEDEFİNE 
ULAŞTI
Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar 
İhracatçıları Birliği 
tarihinde ilk kez yüzde 
46 artışla 1 milyar dolar 
ihracata imza attı. 
Ege Mobilya Kağıt 
ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 20 artışla 866 
milyon dolar, Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 852 
milyon dolar ihracat ile 
2022 yılını tamamladı.
Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği yüzde 5 artışla 
773 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 
Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 
359 milyon dolar, Ege 
Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği 
336 milyon dolar, Ege 

Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 12 artışla 191 
milyon dolar ihracatı 
Türkiye’ye kazandırdı. 
SANAYİ İHRACATI 
10 MİLYAR DOLARI 
AŞTI, TARIM 
İHRACATI 7 MİLYAR 
DOLARA KOŞUYOR
Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, “2022 yılında 
EİB bünyesindeki 12 
İhracatçı Birliğimizin 9 
tanesi ihracatını artırdı. 
Sanayi sektörlerimiz 
EİB’nin ihracatına yüzde 
8 yükselişle 10 milyar 
359 milyon dolarlık, 
tarım sektörlerimiz ise 
yüzde 17 artışla 6 milyar 
727 milyon dolarlık katkı 
sağlarken, madencilik 
sektörümüzün ihracatı 
ise yüzde 11 artışla 
1 milyar 207 milyon 
dolara yükseldi. Demir-
demirdışı metaller 
sektörümüz 2 milyar 
doları geçti. Bir diğer 
2 milyar doları geçen 
kimya sektörü EİB 
bünyesinde temsil 
edilmesi gerektiğini 
bir kez daha ihracat 
rakamlarıyla ortaya 
koydu. 6 sektörümüz ise 
1 milyar doları geçti.” 
dedi.
İki tane Serbest Bölgenin 
İzmir’i en çok ihracat 
yapan ikinci il konumuna 
taşıdığını vurgulayan 
Eskinazi, “Bugüne 
bugün Türkiye’de 13 il 3 
milyar dolar üstü ihracat 
yapıyor. İki Serbest 
Bölgemiz 3 milyar 28 

milyon dolar ihracat 
rakamıyla 68 ili geçmiş 
durumda. 2022 yılında 
Menemen ve Bergama 
ile iki yeni serbest 
bölge daha kazanmış 
olduk. 4 serbest bölge 
ile Türkiye’nin en çok 
ihracat yapan Bölgesi 
konumumuzu daha da 
güçlendireceğiz.” diye 
konuştu. 
Jak Eskinazi, “2022 
yılında 218 ülke 
ve bölgeye ihracat 
gerçekleştirirken 123 
pazara da ihracatımızı 
artırdık. Almanya yüzde 
8 artışla 1,9 milyar dolar, 
ABD yüzde 13 artışla 
1,4 milyar dolar, İtalya 
yüzde 4 artışla 1 milyar 
dolar ile ihracatımızdaki 
ilk üç ülke arasında yer 
alıyor. 2022 yılı Ukrayna 
ve Rusya savaşı, enerji 
krizi, resesyon ihtimali, 
ekonomik belirsizlik 
nedeniyle hem küresel 
ekonomi için bir 
dönüm noktası hem 
de ekonomik krizin 
Türkiye’nin merkezine 
yerleştiği bir yıldı. Buna 
rağmen Ege İhracatçı 
Birlikleri olarak 2022 
yılı için belirlediğimiz 
18 milyar dolar ihracat 
hedefimize Temmuz 
ayında ulaştık. Bu ortam 
değişmezse 2023 yılında 
ihracat rakamlarında 
mevcudu korumak 
bile başarı olacak. 
İhracat rakamlarında 
gerilemenin yaşanmasını 
kaçınılmaz olarak 
değerlendiriyoruz.” dedi.
- Bülten 

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2022 yılında 31 milyar doları aştı
Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılında yüzde 12 artışla 18 milyar 297 milyon dolarlık ihracata imza 
atarken, Aralık ayında yüzde 7’lik artışla 1 milyar 670 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. 

Ortaca’da park bahçe 
gibi yeşil alanlarda 
mevsimsel bakımlar 
devam ediyor.  Ortaca 
Belediyesi ekipleri 
tarafından ilçe genelinde 
yer alan tüm park ve 
bahçelerdeki ağaçların 
mevsimsel budamaları 
yapılırken, kuruyan 
dallar kesiliyor, 
otlar temizleniyor. 
Yeşil alanlarda dikili 
mevsimsel çiçeklerin 

yerine yenileri 
dikilirken, büyüyen 
çimler biçilerek 
önümüzdeki yaz 
sezonuna hazırlanıyor. 
 Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından sürdürülen 
çalışmalarda mevsime 
uygun bakım ve 
peyzaj düzenleme 
çalışmalarının devam 
edeceği açıklandı. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da yeşil 
alanlarının mevsimsel 

bakımları yapılıyor  

Ortaca ilçesinde girdiği 
evden yaklaşık 115 bin 
lira değerinde altını 
çalan zanlı yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ortaca’da yaşanan 
hırsızlık olayında, F.E. 
isimli kadın geçtiğimiz 
günlerde evinin yatak 
odasında bulunan, 
bu zamana kadar 
biriktirdiği ve piyasa 
değeri 115 bin lira 
olan ziynet eşyalarının 
çalındığını belirterek, 
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne giderek 
şikayetçi oldu. Olayla 
ilgili çalışma başlatan 

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekipler, 
güvenlik kamera 
kayıtlarının incelenmesi 
başta olmak üzere 
olayla ilgili yaptıkları 
araştırmada eve girerek 
hırsızlık yapan şahsın 
T.A. olduğunu tespit 
etti. T.A. ekiplerce 
gözaltına alınırken, 
sorgusunda suçunu itiraf 
ettiği öğrenildi. T.A. 
emniyetteki işlemlerinin 
ardından tutuklanma 
istemiyle adliyeye sevk 
edildi. - Berkay Göcekli

Ortaca’da altın hırsızı 
yakalandı


