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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

Ortaca EMİTT fuarında tanıtılacak

Ortaca Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Muğla Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
(YİKOB) ile birlikte 7’nci salon 7462 numaralı 
stantta yerini alacak ve Ortaca’nın turizm, tarım 
ve kültürünün tanıtımına geniş yer ayıracak. -3

Ortaca SGK 
yeni binasında

Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz’de 
vatandaşların Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
ile ilgili işlemlerinin 

daha geniş bir ve dana 
konforlu bir ortamda 
yapabilmelerini sağlayan 
yeni hizmet binası 
hizmete girdi. -3

Kalinda Antik Kenti gün yüzüne çıkacak 
Dalaman sınırlarında yer alan Kalinda Antik Kenti’ni gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları 
başlatıldı.
Muğla Valiliği ve 
Dalaman Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği 
proje ile Dalaman 
ilçesinin ulusal ve 
uluslararası düzeyde 
daha fazla tanınan, daha 
görülür, daha ulaşılabilir 
ve nitelikli bir arkeolojik 
alan haline getirilmesi 
hedefleniyor. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
Fethiye Müze Müdürlüğü 
başkanlığında yürütülen, 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı 
(YİKOB) tarafından 
finanse edilen ve 
Dalaman Belediyesi 
tarafından desteklenen 
Dalaman ilçesindeki 
Şerefler-Kalinda kazısı 
Prof. Dr. Fatih Onur ile 

Doç. Dr. Mustafa 
Koçak bilimsel 
danışmanlığı ve 
gözetiminde başlatıldı. 
M.Ö. 5 yüzyılda oldukça 
güçlü olan, Roma ve 
Geç Hristiyanlık 

dönemlerine kadar 
varlığını sürdürmüş bu 
kentin kalıntıları, Şerefler 
Mahallesi, Kozpınar 
Tepesi’ndeki geniş bir 
kale ve eteklerindeki 
pek çok bina temelleri 

ile kendisini gösteriyor. 
İlçe merkezine yakın 
bir konumdaki bu antik 
kent, Dalaman sınırları 
içerisinde en etkileyici 
tarihi alan konumunda 
bulunuyor. -5

Muğla ihracatta 
tarihi rekor kırdı  

Ege Bölgesinin ihracatı 
2022 yılında yüzde 11 
artışla 31 milyar 417 
milyon dolara çıktı. 2022 
yılında oldukça başarılı 
bir ihracat grafiği 
yakalayan Muğla, 2022 
yılında tarihinde ilk kez 
1 milyar dolar barajını 

aşmanın gururunu 
yaşadı. Başta Kılıç Deniz 
ürünleri olmak üzere su 
ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü, yüzde 
27 artışla 673 milyon 
dolarlık ihracatla Muğla 
ihracatından aslan payını 
aldı. -5

Muğlalı bal 
üreticisine destek

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Türkiye’nin 
çam balı üretim merkezi 
Muğla’da arıcılara arı 

sütü, arı eğitimi, arı keki, 
temiz petek projesi ile 
destek olmaya devam 
ediyor. -4

Ortaca’da 
trafik kazası: 

1 ölü 

Ortaca ilçesinde 
meydana gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti. -2

İlyasoğlu 
Türkiye 

şampiyonu

Köyceğiz 
Belediyespor 
Sporcusu Selvi 
İlyasoğlu 62 kg’da 
güreşerek Türkiye 
şampiyonu oldu. -4



Zayi 
İş yerime ait MS 241301-241350, AH 113401-

113450, DK 731201-731250, EP 835851-835900, EP 
835901-835950, GZ 362301-362350, GZ 362351-
362400, ZB 337951-338000, ZB 338001-338050 

numaralar arası perakende satış fişi, 
HK 673201-673250, IS 404901-404950, KH 

107651-107700, LZ 684751-684800, NV 177351-
177400 numaralar arası fatura, 

C 547501-547550, C 548451-548500, C 549601-
549650, F 750501-750550, F 751451-751500, 
F 752001-752050 numaralar arası müstahsil 

makbuzu, 
D 0724401-0724450 numaralar arası sevk 
irsaliyesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Refik Erdem – Tc. No: 58759279338 - Vergi 
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Herkesin D vitamini 
düzeyini kontrol ettir-
ilmesi öneriliyor. Neden 
mi?’’Prevelance and 
Vitamin D Deficiency 
and Associated Factors 
in Turkey’’ araştırması-
na göre ülkemizde 10 
kişiden 9’unda D vita-
mini eksikliği saptanıyor. 
D vitamini yağda eriyen 
vitaminlerdendir. Fakat 
D vitamini hormon 
olarak da kabul ediliyor. 
Vücutta sentezlene-
bilmesi ve kandaki se-
viyesine göre sentezinin 
azalıp artması hormon 
özelliğini gösteriyor.

EKSİKLİK NASIL 
SAPTANIR?
D vitamini düzeyi sadece 
kan tahliline bakılarak 
saptanır .Kan değeriniz 
40-60 ng/ml arasında ise 
sağlıklı bir D vitamini 
düzeyiniz vardır denile-
bilir.
KİMLER RİSKLİ 
GRUP?
•Kemik hastalığı olanlar,
•Yaşlılar,
•Karaciğer ve böbrek 
yetmezliği olanlarda,
•Koyu tenli olanlar,
•Obezite sorunu 
yaşayanlar,
•Sindirim sisteminde 

emilim problemi 
yaşayanlar,
•Hamileler,
•Yüksek faktörlü güneş 
kremi kullananlar,
•Türbanlı olanlar,
D VİTAMİNİ 
EKSİKLİĞİ 
BELİRTİLERİ  
Kaslarda güçsüzlük, 
halsizlik ve sürekli 
yorgunluk, kemik ve sırt 
ağrıları, saç dökülmesi, 
daha sık enfeksiyona 
yakalanma, depresyon 
ruh hali..
 NEDEN ÖNEMLİ?
•D vitamini kalsiyum 
dengesini düzenler.
•Vücuttaki inflamasyonu 
azaltarak bağışıklık 
sistemimizi güçlendirir.
•Yapılan araştırma 
sonucuna göre; yüksek 
kan basıncı, kardiyo-

vasküler hastalıklar, 
diyabet, multiple skleroz 
,kanser(meme, prostat, 
kolon),obezite ve ro-
matoit artrit gibi birçok 
hastalık D vitamini 
eksikliği ile ilişkilendir-
ilmiştir.
•Kan şekerinizin düzen-
lenmesine yardımcı olur.
•Cilt sağlığınızın korun-
masına yardımcı olur.
 NASIL ALINIR?
D vitamini ihtiyacımızı 
toplam günlük gerek-
sinimin % 10-% 20 ’sini  
besinlerle geri kalan 
büyük kısmını da güneş 
ışığından sağlarız.
D vitamini  içeren be-
sinler: somon, tuna, sar-
dalya gibi yağlı balıklar, 
yumurta, karaciğerdir.
  Güneş ışınları yoluyla 
D vitamini sentezlemek 

için gerekli koşullar;
•Haftada 2 kez el,kol ve 
yüz olmak üzere 10.00-
15.00 arası  güneş kremi 
kullanmadan güneşlendi-
rin. Cilt mutlaka direkt 
güneş ışığına temas et-
melidir.Cam ve pencere 
arkası uygun değildir.
Görüldüğü gibi günlük 
D vitamini gereksinimini 
besinlerle karşılamak 
neredeyse imkansız.D 
vitamini ihtiyacınız 
için doğru koşullarda 
güneşlenmek önerilir.. 
Buna rağmen kan tah-
lilinize göre D vitamini 
seviyeniz eksikse doktor 
kontrolünde doğru 
desteği kullanması tavsi-
ye edilir. 
Sağlıkla kalın..

GÜNEŞ VİTAMİNİ:D VİTAMİNİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
İş yerime ait A 4101-4200 numaralar arası fatura 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Diş Group Mimarlık İnşaat Danışmanlık 

Gizem Diş 
Tc. No: 28475288914 - Vergi No:0240646862 - 

Vergi Dairesi: Ortaca 

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı 
ekipler tarafından 
sorumluluk bölgelerinde 
uyuşturucu tacirlerine 
yönelik operasyonlar 
devam ediyor.  
Köyceğiz Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
koordinesinde 
dört ay süren istihbari 
çalışmalar sonucu, ‘Suç 
örgütü kurmak suretiyle 
uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti’ 
suçundan Köyceğiz 
merkezli Ortaca, 
Dalaman ve Fethiye 

ilçelerinde düzenlenen eş 
zamanlı operasyon ile 14 
şüpheli gözaltına alındı. 
14şüpheli tamamlanan 
işlemlerin ardından adli 
makamlara sevk edildi.
Adli makamlarca 12 
şüpheli ‘Suç örgütü 
kurmak suretiyle 
uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal 
ve ticareti’ suçundan 
tutuklanarak Muğla E 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumuna sevk edildi. 2 
şüpheli adli kontrol 
şartı ile serbest 
bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu tacirlerine 
yönelik operasyonlar devam ediyor.  

Ortaca’da trafik 
kazası: 1 ölü  

Ortaca’da meydana 
gelen trafik kazasında 
bir kişi hayatını 
kaybetti.  
Kaza, Akıncı Mahallesi 
Sarıgerme yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 48 
AFK 740 plakalı 
araç sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi üzerine 
yol kenarındaki ağaca 

çarptı. Kaza ihbarı 
üzerine bölgeye Ortaca 
İtfaiye Amirliği, 112 
Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi. Kazada 
hayatı ı kaybeden 
Esma Karatop sıkıştığı 
yerden itfaiye ekipleri 
tarafından çıkarıldı. 
Kazada yaralanan bir 
kişi ise ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge 
Müdürlüğü Bölge 
Tahmin ve Uyarı 
Merkezi Muğla ve 
Antalya için zirai 
don uyarısında 
bulundu. Yapılan 
açıklamada, “Yapılan 
son değerlendirmelere 
göre; Antalya ve 
Muğla illerinde zirai 
faaliyetlerin devam 

ettiği bölgelerde 
hava sıcaklıklarının 
düştüğü akşam ve 
gece saatlerinde hafif 
kuvvette, yükseklerde 
orta kuvvette zirai don 
olayı beklendiğinden 
çiftçilerimizin ve 
ilgililerin dikkatli 
ve tedbirli olması 
gerekmektedir” denildi.
- Tuncay Karaçelik

Meteorolojiden 
‘Zirai don’ uyarısı

Muğla’nın özellikle üst 
kesimlerinde etkisini 
gösteren kar yağışı 
Köyceğiz ilçesinde 
de etkili oldu. İlçenin 
üst kesimlerinde 
yoğunlaşan kar yağışı 
sebebiyle de belediye 
ekipleri teyakkuza 
geçti. Köyceğiz 
Belediyesi’nden ise 
yapılan açıklamada 
Yayla Mahallesi- 
Beyağaç yolunun 
güzergahının ulaşıma 
kapatıldığı bildirildi. 

Köyceğiz Belediye 
Başkanlığı sosyal 
medya sayfasından 
yapılan duyuruda, 
“İlçemiz Yayla 
Mahallesi- Beyağaç yolu 
güzergahı karlanma ve 
buzlanmadan dolayı 

ulaşıma kapatılmıştır. 
Vatandaşlarımızdan 
bu süreçte herhangi 
bir olumsuz durumla 
karşılaşmamaları adına 
duyarlı olmalarını rica 
ediyoruz” ifadelerine yer 
verildi.

Yayla Mahallesi - Beyağaç yolu 
buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı  

Köyceğiz Yayla Mahallesi ile Beyağaç yolu güzergahı, yoğun karlanma 
ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi (MUSKİ) 
Genel Müdürlüğü, 
hava sıcaklıklarının 
önümüzdeki günlerde 
eksiye düşmesinin 
beklenmesi nedeniyle 
sayaçların donmaması 
için vatandaşlara 
uyarılarda bulundu. 
MUSKİ Genel 
Müdürlüğü su 

sayaçlarının donma ve 
patlama riskine karşı 
abonelerin önlem alması 
gerektiği belirtirken, 
alınması gereken 
tedbirler ile ilgili bilgi 
verdi. MUSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, 
“Su tesisatları, ısıtma, 
soğutma ve elektrik 
tesisatları gibi binaların 
önemli yapısıdır. 
Su tesisatları iklim 

değişikliklerine karşı 
korunması da en 
çok önem arz eden 
donanımdır. Tesisatın en 
büyük düşmanı soğuk 
havalarda yaşanan 
donma olayıdır. Don 
olayı binadaki su tesisatı 
hatlarına, özellikle su 
sayaçlarında tahribat 
oluşmasına, sayacın 
etkisiz ve verimsiz 
çalışmasına sebep 
olmaktadır” denildi.

Su sayaçları için ‘Don’ uyarısı  
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Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz’de 
vatandaşların Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
ile ilgili işlemlerinin 
daha geniş bir ve dana 
konforlu bir ortamda 
yapabilmelerini 
sağlayan yeni hizmet 
binası hizmete girdi.  
Ortaca Belediyesi 
tarafından inşaatının 
başlamasından bitimine 
kadar olan sürecin 
takip edildiği proje 
çerçevesinde karbon 
ayak izi düşük, yüksek 
düzeyde güvenlikli yeni 
hizmet binası tek adımda 
hizmet konseptine 
uygun olarak inşa 
edildi. Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz’deki 
vatandaşlara hizmet 
veren Ortaca Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
Müdürlüğü Terzialiler 
Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesindeki yeni 
hizmet binasında 27 

Ocak 2023 tarihinden 
itibaren hizmet veriyor. 
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, yaptığı 
açıklamada; “Kıymetli 
Hemşerilerim Ortaca 
Sosyal Güvenlik 
Merkezi Müdürlüğümüz 
yeni binasında hizmet 
vermeye devam edecek. 
Modern, karbon ayak izi 
düşük, yüksek düzeyde 
güvenlikli yeni hizmet 
binası tek adımda 
hizmet konseptine 
uygun olarak inşa 
edildi. Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz’deki 
hemşerilerimize hizmet 
veren Ortaca Sosyal 
Güvenlik Merkezi 
Müdürlüğü Terzialiler 
Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesindeki yeni 
binasında hizmet 
vermeye başlayacak  
Tüm vatandaşlarımıza 
hayırlı olsun.” dedi. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca SGK yeni binasında 
hizmet vermeye başladı  

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerinin daha geniş bir 
ve dana konforlu bir ortamda yapabilmelerini sağlayan yeni hizmet binası hizmete girdi.

Dalaman Belediyesi 7 
bin lira olan en düşük 
işçi maaşını, rekor bir 
zam yaparak 13 bin 
liraya yükseltti.
Dalaman Belediyesi ile 
Belediye İş Sendikası 
arasında toplu iş 
sözleşmesi, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş ve Belediye İş 
Sendikası Muğla Şube 
Başkanı Ender Akbay 
tarafından imzalandı.
Sözleşme kapsamında 
7 Bin lira olan en düşük 
işçi maaşı 13 bin liraya 
yükseltildi. 
Belediye Başkanı 
Karakuş, yaptığı 
açıklamada; “Her sene 

olduğu gibi bu sene 
de çalışanlarımızın 
haklarını gözeterek 
bir maaş artışı yaptık. 
Önemli olan bizim birlik 
ve beraberliğimizdir. 
Tüm çalışanlarımdan 
tek beklentim ilçemiz 
için ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaları. 
Bizlerde belediyemizin 
bütçesi el verdiği sürece 
çalışanlarımızın sosyal 
ve ekonomik haklarında 
iyileştirmeler yapmaya 
devam edeceğiz. Bu 
sözleşmenin hayırlı 
olmasını diler, emeği 
geçenlere teşekkür 
ederim dedi.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Dalaman Belediyesinde 
en düşük 

işçi maaşı 13 bin lira

Ortaca Belediyesi, Doğu 
Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat 
Fuarı’nda Muğla Valiliği 
Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı 
(YİKOB) ile birlikte 
7’nci salon 7462 numaralı 
stantta yerini alacak 
ve Ortaca’nın turizm, 
tarım ve kültürünün 
tanıtımına geniş yer 
ayıracak. Tarihi ve 
kültürel zenginliklerinin 
yanı sıra, muhteşem 
doğasıyla, eşsiz 

korunaklı plajları 
ile yerli ve yabancı 
turistlerin göz bebeği 
Ortaca, bu yıl 26’ncı 
kez yerli ve yabancı 
misafirlerine kapılarını 
açacak olan EMİTT 
Fuarında yeri hazır. 
8-11 Şubat tarihlerinde 
İstanbul TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezinde 
düzenlenecek fuarda 
Ortaca Belediyesi geniş 
bir katılımla yer alacak. 
Ortaca Belediyesi, 
turizm sektörünün 

dünyaya açılan en 
önemli kapısı olan fuarda 
Ortaca’ya özgü yöresel 
yiyecek, içecekleri ve 
doğal zenginlikleri en 
iyi şekilde tanıtmak 
için son hazırlıklarını 
yapıyor. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Ortaca’mız 
Türkiye’nin yer yüzü 
cenneti. Dalyan’ı ile 
Caretta Caretta Deniz 
kaplumbağalarının 
en önemli üreme 
merkezi İztuzu plajı ile 

doğasıyla, güneşiyle, 
deniziyle, tarihiyle, 
kültürüyle ve ormanıyla 
değişilmez güzelliğe 
sahip bir coğrafyada yer 
alıyor. Yaz-kış turizm 
hareketliliğinin yaşandığı 
bölgemiz, turizmin 
yanında, Portakalı, 
Nar’ı, Mandalinası ile 
de önemli bir merkez. 
EMITT fuarında yurt 
içi ve yurt dışından 
büyük bir ilgi odağı 
olan Ortaca’mızın doğal 
güzelliklerini daha 

fazla tanıtmayı, yerli 
ve yabancı konukların 
gelmesiyle birlikte insan 
popülasyonunun en üst 
seviyeye ulaşmasını 
hedefliyoruz. Turizm 
sektörünün ilçemiz 
ekonomisine katkı 
süresini arttırmak 
istiyoruz ve bunun 
için her türlü 
çalışmayı yapıyoruz. 
Fuara katılacak tüm 
ziyaretçilerimizi 
standımıza bekliyoruz” 
dedi. - Berkay Göcekli

Ortaca EMİTT fuarında tanıtılacak
Dünyanın en büyük beş turizm fuarından birisi olarak kabul edilen ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz  
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 8-11 Şubat tarihleri arasında kapılarını konuklarına açacak. 

Son yılların en kurak 
kış dönemini yaşayan 
ve yeni yeni soğuk 
havaların başladığı 
İztuzu Plajı’nda 
bulunan badem ağaçları 
çiçek açtı. Muğla son 
yılların en kurak kış 
dönemini geçiriyor. 
Yüksek kesimlerinde 
hala kar yağışının 
gerçekleşmediği 
Muğla’da son günlerde 
meydana gelen aşırı 
yağışlar nedeniyle sel 
baskınları yaşanırken, 
Ortaca ilçesinde ise 
badem ağaçları çiçek 

açmaya başladı. İlçeye 
bağlı dünyaca ünlü 
İztuzu Plajı’nın bulundu 
bölgede bulunan badem 
ağaçlarında yeşil 
tomurcuk ve beyaz 
çiçekler göze çarptı. 
Ortaca bölgesinde 
geçtiğimiz yıllarda 
mevsimin bu döneminde 
gece saatlerinde 
hava sıcaklıkları eksi 
dereceye düşerken, 
bu yıl ise gündüzleri 
14-15 dereceye kadar 
çıkan hava sıcaklıkları, 
geceleri ise en düşük 2-3 
derece gerçekleşiyor.

Ortacada badem 
ağaçları çiçek açtı  
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Muğla Valiliği ve 
Dalaman Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği 
proje ile Dalaman 
ilçesinin ulusal ve 
uluslararası düzeyde 
daha fazla tanınan, daha 
görülür, daha ulaşılabilir 
ve nitelikli bir arkeolojik 
alan haline getirilmesi 
hedefleniyor. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
Fethiye Müze Müdürlüğü 
başkanlığında yürütülen, 
Muğla Valiliği Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı (YİKOB) 
tarafından finanse edilen 
ve Dalaman Belediyesi 
tarafından desteklenen 
Dalaman ilçesindeki 
Şerefler-Kalinda kazısı 
Prof. Dr. Fatih Onur 
ile Doç. Dr. Mustafa 
Koçak bilimsel 
danışmanlığı ve 
gözetiminde başlatıldı. 
M.Ö. 5 yüzyılda oldukça 
güçlü olan, Roma ve Geç 
Hristiyanlık dönemlerine 

kadar varlığını 
sürdürmüş bu kentin 
kalıntıları, Şerefler 
Mahallesi, Kozpınar 
Tepesi’ndeki geniş 
bir kale ve eteklerindeki 
pek çok bina temelleri ile 
kendisini gösteriyor. İlçe 
merkezine 
yakın bir konumdaki 
bu antik kent, Dalaman 
sınırları içerisinde en 
etkileyici tarihi alan 
konumunda bulunuyor. 
Dalaman Belediye 

Başkanı Muhammet 
Karakuş yaptığı 
açıklamada, “Kalinda 
Antik Kenti’nin gün 
yüzüne çıkması için 
Muğla Valiliği ile 
birlikte Ocak ayında 
başlattığımız çalışmalar 
çerçevesinde bölgede 
Arkeolog gruplarının 
yanı sıra 15 kişilik 
ekibimiz çalışıyor. 
Başlattığımız bu kazılar 
hem Kalinda tarihi 
hakkında hem de bu 

kalıntılar hakkında 
bilinmeyenleri açığa 
kavuşturmak, ilçemizin 
bu tarihi değerini 
bilimsel metotlarla 
inceleyerek ve arkeolojik 
kazısını yaparak 
hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde 
daha fazla tanınan, daha 
görülür, daha ulaşılabilir 
ve nitelikli bir arkeolojik 
alan haline getirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.
- Cihat Cura

Kalinda Antik Kenti gün yüzüne çıkacak
Dalaman sınırlarında yer alan Kalinda Antik Kenti’ni gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları başlatıldı. 

Ege Bölgesinin ihracatı 
2022 yılında yüzde 11 
artışla 31 milyar 417 
milyon dolara çıktı. 2022 
yılında oldukça başarılı 
bir ihracat grafiği 
yakalayan Muğla, 2022 
yılında tarihinde ilk kez 
1 milyar dolar barajını 
aşmanın gururunu 
yaşadı. Başta Kılıç Deniz 
ürünleri olmak üzere su 
ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü, yüzde 
27 artışla 673 milyon 
dolarlık ihracatla Muğla 
ihracatından aslan payını 
aldı.  
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre Türkiyede en fazla 
ihracat yapan ikinci 
il olan İzmir yüzde 
16 artışla 17 milyar 
244 milyon dolarlık 
ihracatla Ege Bölgesi 
ihracatının yüzde 54ünü 
gerçekleştirdi. Ege 
Serbest Bölgesi ve İzmir 
Serbest Bölgesi, İzmirin 
ihracatına 3 milyar 28 
milyon dolarlık katkı 
sağladı.
Aydın ve Muğla 2022 
yılında 1 milyar dolar 
barajını aşarak rekora 
imza attı.  Ege Bölgesi 
ihracatına Aydın yüzde 
16 artışla 1,1 milyar 
dolar, Muğla yüzde 27 
artışla 1 milyar dolar, 
Balıkesir yüzde 17 
ivmeyle 934 milyon 
dolar, Kütahya yüzde 18 
artışla 460 milyon dolar, 
Uşak yüzde 15 gelişimle 
426 milyon dolar, 
Afyonkarahisar yüzde 5 
artışla 401 milyon dolar 
katkı sağladı.

İHRACAT ARTIŞ 
REKORTMENİ 
MUĞLA OLDU

2022 yılında Ege 
Bölgesinin ihracat artış 
rekortmeni yüzde 27lik 
sıçramayla Muğla oldu. 
Verilere göre; Demir 

ve Demirdışı Metaller 
Sektörü 2,56 milyar 
dolar, Kimya sektörü 
2 milyar 81 milyon 
dolarla 2 milyar barajını 
geçen sektörler oldu. Su 
Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller Sektörü 1,62 
milyar dolar, Yaş Meyve 
Sebze ve Mamulleri 
Sektörü 1,25 milyar 
dolar, Maden Sektörü 1,2 
milyar dolar, Otomotiv 
Yan Sanayi Sektörü 1 
milyar 17 milyon dolar, 
Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri 
Sektörü 1 milyar 1 
milyon dolar ihracatla 
1 milyar dolar barajını 
geçen sektörler oldu. .

EGE BÖLGESİ 
AVRUPA 

ÜLKELERİNDEN 
UZAK DOĞUYA 

İHRACAT YAPIYOR
İzmir ve Manisanın 
ihracatında Almanya, 
Denizlinin ihracatında 
Birleşik Krallık, 
Aydının ihracatında 
İspanya, Muğlanın 
ihracatında Rusya, 
Balıkesirin ihracatında 
Irak, Kütahyanın 
ihracatında İtalya, 
Uşakın ihracatında 
Çin, Afyonkarahisarın 
ihracatında ABD birinci 
sırada yer aldı.
MUĞLA TARİHİNDE 
İLK KEZ 1 MİLYAR 
DOLAR BARAJINI 

GEÇTİ
2022 yılında Aydında 
madencilik sektörü 232 
milyon dolarlık ihracatla 
birinci sektör olurken, 
Muğla, 2022 yılında 
tarihinde ilk kez 1 milyar 
dolar barajını aşmanın 
gururunu yaşadı. Su 
ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü, yüzde 
27 artışla 673 milyon 
dolarlık ihracatla Muğla 
ihracatından aslan payını 
aldı. - Cihat Cura

Muğla ihracatta 
tarihi rekor kırdı

Muğla genelinde 
okul öncesi eğitim 
veren 344 okulda, 3, 
4 ve 5 yaş grubundaki 
toplam 16 bin 698 
öğrencinin ücretsiz 
yemek imkanından 
yararlanması planlanıyor. 
Bu okullardan 40’ı 
kendi bünyesinde 
yemek verirken, geri 
kalan 304 okula ise 
ücretsiz yemek hizmeti, 
yemek üretimi yapan 
meslek liselerinden ve 
öğretmenevlerinden 
sağlanacak. Menteşe 
Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesine 
yeni kurulan mutfak ve 
fırın atölyesinde yapılan 
üretim çalışmalarını 
yerinde inceleyen Muğla 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay, 2022-2023 
eğitim öğretim yılının 
ikinci döneminden 
itibaren il genelinde okul 
öncesi eğitim veren tüm 
okullarda ücretsiz yemek 
verileceğini belirtti. 
Muğla İl Milli Eğitim 
Müdürü Çay, “İlimizde 
taşımalı eğitimdeki ve 
pansiyonlarda kalan 
ilköğretim, ortaöğretim 
olmak üzere toplam 36 

bin 598 öğrencimizin 
yararlandığı ücretsiz 
yemek desteğinden, 
okul öncesindeki 16 
bin 698 öğrencimizin 
de faydalanması 
adına çalışmalarımızı 
tamamladık. 6 
Şubat itibarıyla okul 
öncesindeki tüm 
öğrencilerimiz, ücretsiz 
yemek desteğinden 
yararlanacak. Büyüme 
ve gelişme çağındaki 
öğrencilerimizin artan 
enerji ve besin öğeleri 
göz önünde bulundurarak 
sağlıklı ve hijyenik 
ortamlarda hazırlanan 
yemeklerimizden, 
ilimiz genelinde 53 
bin 296 öğrencimizin 
faydalanması için tüm 
tedbirlerimizi aldık. 
Başta Bakanlığımız 
olmak üzere projeye 
destek sunan tüm 
kurumlarımıza, 
emek veren herkese 
sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. İl 
Müdürü Çay ayrıca Milli 
Eğitim Bakanlığının 81 
ilde başlattığı ücretsiz 
yemek desteğinden 2023 
yılının sonuna kadar tüm 
okul öncesi öğrencilerin 

yararlanması ve 
toplam 5 milyon 
öğrenciye ulaşılmasının 
hedeflendiğini söyledi.
‘BESLENME DOSTU 
OKUL ÇÖREĞİ’ 
ÇOCUKLARIN 
GELİŞİMİNE KATKI 
SAĞLIYOR
Menteşe Atatürk Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesinin öğretmen ve 
öğrencileri tarafından 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü 
öğretim görevlileri 
ile iş birliği içinde, 
bilimsel yöntemlerle 
geliştirdikleri “Beslenme 
Dostu Okul Çöreği” ise 
gelişim çağında olan 
öğrencilerin günlük besin 
ihtiyaçlarının tamamını 
karşılıyor. Okul çöreğini, 
fırın atölyesinde seri 
üretimine başlayarak 
okul kantinlerinde satışa 
sunduklarını belirten 
Menteşe Atatürk Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Nuri Ceylan 
şunları söyledi:
“Okul çöreği diğer 
adıyla Altın Çöreği, 
biz gelişim çağındaki 
çocuklarımızın sağlıklı 

beslenmeleri için 
formüle ettik. Bir yıl 
süren araştırmalar ve 
çalışmalar neticesinde 
hedef kitlenin 
beğenisine sunduk. 
Hedef kitlemiz olan 
öğrencilerden olumlu 
dönüş alınca, üreterek 
kantinlerde satışa 
sunduk. Bu çöreğimiz 
şu mantıkla üretildi; 
gelişim çağındaki 
bütün çocuklarımızın 
ekonomik düzeyi altta 
olan çocuklarda dahil 
hepsinin, sağlıklı 
beslenmelerine katkı 
sağlamak. Okul 
çöreğimizin içinde, 
peynir altı suyu, fıstık 
ezmesi, yumurta 
tozu gibi çocukların 
gelişimine katkı sağlayan 
besin ögelerini içeriyor. 

Çocuklarımız çok 
cüzi bir maliyetle, bir 
simit fiyatına bu çöreği 
yedikleri zaman, almaları 
gereken tüm besin 
ögelerini bünyelerine 

kazandırmış oluyorlar. 
Bu, geleceğimiz olan 
çocuklarımızın gelişim 
süreçlerini sağlıklı bir 
şekilde tamamlamalarına 
katkı sağlamak.”
- Cihat Cura

Muğla’da öğrencilere ücretsiz yemek desteği
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi’ çerçevesinde Muğla’da 6 Şubat 
itibarıyla 53 bin 296 öğrenci, ücretsiz yemek desteğinden faydalanacak.
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2022’nin son gün-
lerinde köşe yazımda 
2023 yılında ülke 
olarak yaşayacak-
larımızın işaretlerini 
Ocak ayında göreceğiz 
ve Şubat ayından iti-
baren de  gerginlikler-
in başlayacağını ve  
hızlanarak yaz aylarına 
kadar devam edeceğini 
söylemiştik..
Ocak ayı boyunca 
hangi işaretleri gördük. 
Bir göz atalım..
Siyasi Suikastlar ve si-
yasi gerginlikler, Siyasi 
suikastların olacağına 
dair söylentiler,
Hayat pahalılığı ve 
ekonomik sıkıntılar,
İran da Azerbay-
can  Elçiliğine terör 
saldırısı,
İran’a dronlar ile saldırı 
yapılması,
İran devletinin  “ sınır 
muhafızları “ adı ile 
askeri yapı oluşturması  
Azerbaycan ve Tür-
kiye’ye karşı Ermen-
istan, Irak ve Suriye 
de faaliyet yürütmeye 
çalışması,
Libya da Türkiye’ye 
karşı başta Abd olmak 
üzere batılı devletlerin 
faaliyetlerini çoğalt-
ması,
Abd ve Batılı devletler-
in Türkiye’yi Rusya 
ile savaşa sokmaya 
çalışma girişimlerinin 
artması,

Türkiye’yi,  batılı 
devletlerin ve ABD’nin 
yaptırımlar ile tehdit 
etmesi,
NATO’dan Türkiye’nin 
çıkarılması ile ilgili 
söylemlerin ABD ve 
Batılı siyasilerce dil-
lendirilmesi,
NATO tatbikatlarına 
Türkiye’nin çağrılma-
ması,
NATO’nun bazı 
toplantılarına Türki-
ye’nin davet edilme-
mesi,
NATO ve Batılı 
devletlerin Akdeniz 
ve Mavi Vatan konu-
larında Türkiye’nin 
tezlerinin karşısın da ve 
Yunanistan’ın yanında 
yer alması. Açık açık 
Yunanistan’a askeri 
silah ve araç gereç 
desteği vermeleri ,
İngiltere, Hollanda 
ve Almanya’nın terör 
faaliyetleri olacağını 
belirterek, İstanbul 
da semt adı vererek 
vatandaşlarını uyarması 
ve konsolosluklarını 
kapatmaları,
Terör olaylarının 
artacağına yönelik batı 
medyasında söylemler-
in artması,
Batılı devletlerin 
Terör örgütlerine aleni 
desteğini göstermeye 
devam etmeleri, Terör 
örgütleri ile olan iş 
birliklerini saklama 

ihtiyacı bile duymama-
ları,
Ülke içinde siyasi 
gerilimin artması ile 
ilgili işaretlerin çoğal-
ması, Kaos ve Çatışma 
senaryolarının dillendi-
rilmesi,
Hükümetin faiz 
düşürme politikalarının 
bazı özel bankalarca 
Mevduat faizlerini 
yükselterek delmesi, 
önümüzde ki günler 
de ekonomik kargaşa 
yaşanacağına dair 
işaretleri vermeleri
Ermenistan, Irak, Su-
riye , Libya, Akdeniz 
ve Yunanistan sınırında 
çatışma risklerinin 
artması,
Yukarıda yazdığım 
ve işaretler olarak 
gördüğüm maddeler 
bana göre önümüzde ki 
günlerde ülkemizin ve 
insanımızın gündemini 
oluşturacak konulardır. 
Burada öngörülemeyen 
olayların ve gelişm-
elerinde olacağını 
söyleyebilirim..
Ben hala seçimin olabi-
leceği bir ortama sahip 
olabileceğimizden de 
ciddi şüpheliyim.
Her şeye ve her türlü 
tuzağa rağmen TÜRKİ-
YE BÜYÜYEREK ve 
BAĞIMSIZLAŞARAK 
YOLUNA DEVAM 
EDECEKTİR. Bu 
konuda  zerrece 
şüphem yoktur. İT 
ÜRÜR KERVAN 
YÜRÜR… yeter ki 
birlik olalım.

Sezgin Yıldırım

ALEMDE ŞER, 
OĞUZDA ER BİTMEZ…

Türkiye’nin çan 
balı üretim merkezi 
Muğla’da, Büyükşehir 
Belediyesi arıcılara 
her alanda destek 
olmaya devam ediyor. 
Özellikle son iki yılda 
yaşanan büyük orman 
yangınlarından olumsuz 
etkilenen arıcıların 
yanında olan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
temiz petek projesi, 
arı sütü, arı keki gibi 
birçok projeyle arıcıları 
destekliyor. Büyükşehir 
Belediyesi bugüne kadar 
103 arıcıya arı sütü ve 
ana arı üretim seti, 51 
arıcıya 4 bin 892 adet 

arı keki, 29 arıcıya Bin 
170 adet polen tuzaklı 
kovan tabanı, 27 arıcıya 
Bin 40 kg temel petek 
desteklemesi, büyük 
bal mumu güvesine 
karşı 237 arıcının 167 
bin 889 adet peteği 
-30 derecede şoklama 
desteği sağladı.  Başkan 
Gürün; “Doğamıza, bu 
doğanın en tatlı ürünü 
balımıza sahip çıkmaya 
devam edeceğiz” 
Dünya çam balının 
yüzde 90’ını Türkiye, 
Türkiye’de üretilen çam 
balının yüzde 80’ini de 
Muğla’nın karşıladığını 
vurgulayan Muğla 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Büyükşehir 
olarak hizmet ve projeleri 
ile hem arıcıyı, hem de 
arıların yaşam merkezi 
Muğla’yı koruduklarını 
belirtti. Başkan Gürün; 
“Şehrimizde Dünya’nın 
en besleyici zeytinyağları 
ve en kaliteli çam balı 
bu topraklarda yetişiyor. 
Daha birçok ürünle 
Muğla’mız tarımda 
söz sahibi bir şehir. 
Yüzde 68 orman varlığı, 
korunmuş doğal yapısı 
ile arıların bal üretmek 
için belki de kendilerini 
en şanslı hissettiği illerin 

başında Muğla geliyor. 
Ne yazık ki son iki yılda 
yaşadığımız orman 
yangınları nedeniyle 
ciğerlerimiz yanında 
arıların özgürce bal 
ürettiği tabiatımız da 
zarar gördü. Büyükşehir 
olarak yangın öncesi 
de destek verdiğimiz 
arıcılarımızın yangın 
sonrası da yanlarında 
olmaya devam ediyoruz. 
Büyükşehir olarak 
Muğla’mızın yeşilini, 
doğası yanında emeği ile 
üreten üreticilerimizin de 
yanında olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
- Bülten

Muğlalı bal üreticisine destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin çam balı üretim merkezi Muğla’da arıcılara arı sütü, 
arı eğitimi, arı keki, temiz petek projesi ile destek olmaya devam ediyor.

Dalaman belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler ilçe genelinde 
yolların tamiratı ve 
düzenleme çalışmaları 
devam ediyor. 
Dalaman belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri kış şartlarına 
rağmen mahalle içi yol 
yapım çalışmalarını 
sürdürmeye devam 
ediyor. Vatandaşların 
taleplerini yerine 
getirmek amacıyla 
mahallelerde yürütülen 
yol çalışmaları kış 
şartları el verdikçe 
devam edeceği belirtildi. 

Mahallelerde ve yerleşim 
bölgelerinde yol talebi 
olan vatandaşlarında 
kış günlerinde mağdur 
olmaması adına 
ekipler stabilize yol 
yapım çalışmalarını 
sürdürüyor. Çalışmaların 
hava şartları el verdikçe 
sürdürüleceğini 
belirten Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş: 
“Vatandaşlarımızın 
yol taleplerini yerine 
getirmek amacıyla 
hava şartları el 
verdikçe sürdürmeye 
devam edeceğiz. 

Vatandaşlarımızdan 
gelen talepleri hava 
şartlarına uygun 
günlerde yerine getirerek 
vatandaşlarımızın 
mağduriyet yaşamaması 
adına çalışmalarımıza 
aralıksız devam 
edeceğiz. Daha İyi 
Bir Dalaman İçin yola 
devam diyoruz.” dedi. 
Mahalle sakinleri 
soğuk kış günlerinde 
yol taleplerinin geri 
çevrilmediğini belirterek 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş ve 
ekiplere teşekkür etti. 
- Mehmet Bozkır

Dalaman’da yol çalışmaları sürüyor

Köyceğiz Belediyespor 
Bayan Güreş Takımı 
Sporcusu Selvi 
İlyasoğlu 62 kg’da 
güreşerek Türkiye 
şampiyonu oldu. 
Sümer Koçak U23 
Kadınlar Güreş 
Türkiye Şampiyonası 
Konya’da gerçekleşti. 

Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor 
Salonu’nda 28-29 Ocak 
tarihlerinde düzenlenen 
Sümer Koçak U23 
Kadınlar Güreş Türkiye 
Şampiyonası’nda 
sporcular dereceye 
girmek için büyük 
mücadeleler verdi. 

Şampiyonada; 53-57-
62-68-76 kilogramda 
sporcular mindere çıktı. 
Köyceğiz Belediyespor 
Bayan Güreş 
Takımı Sporcusu Selvi 
İlyasoğlu 62 kg’da 
güreşerek 
altın madalyanın sahibi 
oldu. Selvi İlyasoğlu’nun 

başarısından dolayı 
sevincini dile getiren 
Antrenör Elis Yıldız, 
“Emeği geçen, 
bizi destekleyen ve bize 
bu başarıda destek olan 
belediye başkanımız 
Kamil Ceylan’a çok 
teşekkür ediyoruz” 
dedi. - Berkay Göcekli

İlyasoğlu Türkiye şampiyonu oldu
Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı Sporcusu Selvi İlyasoğlu 62 kg’da güreşerek 
Türkiye şampiyonu oldu. 
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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


