
6’da

BEL AĞRISI 
NEDENLERİ

2’de

2’de

BULİMİA 
NERVOZA

2’de

6’da

ÇALINAN
İNSANLIK TARİHİ

4’te

GÜNEYEGE
HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ

HABER

FİYATI: KDV DAHİL 1 TL YIL: 28 SAYI: 3851 27 OCAK 2023 CUMA

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...
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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

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

Dalyan Dijital Göçebe Turizminde 
uluslararası marka olacak

Muğla Valiliği himayesinde 
yürütülen Dalyan Digital Nomads 
Destination Projesi ile Dalyan ve 
çevresinin Dijital Göçebelerin yeni 
rotası olması hedefleniyor. -3

Ortaca’da emekliler imza topladı

Ortaca’da Tüm Emeklilerin-Sen ilçe temsilciliği 
tarafından imza kampanyası düzenlendi. 
Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan stantta 
toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne (TBMM) gönderileceği bildirildi.-3

Başkan Uzundemir’den 
kitap bağışı 

Adalet Bakanlığı Ceza 
Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
ülke genelinde 
‘Kitap İyileştirir’ 

sloganı ile başlatılan 
kitap kampanyası 
15 Şubat tarihine 
kadar devam 
edecek. -5

Kur’an Kursu öğrencilerinden 
dönem sonu etkinliği 
Ortaca İlçe Müftülüğü Kur’an Kursu öğrencileri 
dönem sonu etkinliği düzenlediler. -5

Deniz 
kaplumbağası 
DEKAMER’de 

tedaviye alındı

DEKAMER’de yapılan 
ilk incelemede yeşil 
deniz kaplumbağasının 
sağ ön yüzgeci ve 
boynunda misinaya bağlı 
kesikler bulunduğu tespit 
edildi. -2

Zincirleme 
trafik kazası: 
1 ölü, 2 yaralı 

Dalaman’da öğrencileri 
bırakıp boş vaziyette 
dönen öğrenci servisi 
ile 2 aracın karıştığı 
zincirleme trafik 
kazasında 1 kişi öldü, 2 
kişi yaralandı. -2

1 Milyon 250 bin 
çiçek üretildi 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Beyobası 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi ile 2022 
yılında 1 Milyon 250 
bin alım garantili çiçek 
üretimi gerçekleştirdi. -4



Zayi 
İş yerime ait RM 618234-618250 17 yaprak 

fatura, YR 266600-266600 1 yaprak fatura, SI 
195451-195500 1 cilt fatura, SI 201601-201650 1 
cilt fatura, LL 096201-096250 1 cilt perakende 

satış fişi, LL 096251-096300 1 cilt perakende satış 
fişi, MO 011201-011250 1 cilt perakende satış fişi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Kadir Paça  - Vergi 

No: 7190116978 Tc. No: 28936312004 - Ortaca 
Vergi Dairesi 

Günlük yaşam alışkan-
lıkları bel ağrılarını te-
tikleyen önemli bir fak-
tördür.Ağrıların çoğu 
mekanik kaynaklıdır ve 
bu durum da omurgayı 
oluşturan yapıların aşırı 
kullanımı,zorlanması 
ya da deformasyonu 
sonucu oluşmaktadır.
Ayakta durmayı 
ve oturmayı zor-
laştıran,hareketleri 

kısıtlayan bel ağrıları 
genellikle bel fıtığını 
düşündürmektedir.
Ancak ağrının şiddeti 
ve yeri kişiden kişiye 
değişim göstermektedir.
Bu nedenle yalnızca 
ağrı bel fıtığı teşhisi 
için yeterli değildir.
Tanı için detaylı bir 
muayene gerekmek-
tedir. Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
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guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ27 Ocak 2023 Cuma

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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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
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Bireylerde belirli bir 
zaman diliminde çoğu 
insanın yiyebileceğinden 
çok daha fazla yiye-
ceği yeme durumu ve 
bu atak sırasında yeme 
kontrolünün kaybolduğu 
yeme bozukluğudur. Bu 
bireyler kilo alımını ön-
lemek için; kusma, lak-
satif kullanımı, lavman, 
diüretik ilaç kullanımı, 
yoğun egzersiz gibi 

davranışlara yönelirler.
Genellikle bireyler 
tıkanırcasına yeme 
ataklarını yüksek kalorili 
yiyeceklerle karşılarlar.
Sonrasında pişmanlık ve 
suçluluk duyarlar.
DSM 4 TANI KRİTER-
LERİ
1.Aşırı yeme ve denge-
leyici karşı eylemlerin 3 
ay  içinde haftada en az 
2 kez olması

2.Vücut şekli, görüntüsü 
ve kilosundan memnun 
olmama hali
3.Aşırı yemeye ek 
olarak, kilo almayı 
engellemek için uygun-
suz aşırı reaksiyonlar 
gerçekleştirmek (ken-
dini kusturma, laksatif 
kullanma, aşırı egzersiz 
yapma..vb)
4.Tekrarlayıcı aşırı yeme 
atakları
5.Yeme periyodunda 
kontrolü kaybetmek
KLİNİK BULGULARI
Psikolojik bulguları: 
Ümitsizlik, suçluluk, 
çaresizlik, özeleşti-

ri, kronik depresyon, 
engellenemeyen taham-
mülsüzlük
Fiziksel bulguları: 
Menstruasyon düzensi-
zliği, gastrit, elektrolit 
dengesinde bozulma, kas 
zayıflığı, kabızlık, ödem, 
dil komplikasyonları
Oral komplikasyonları: 
Diş çürükleri, farenks 
ağrı, mine kaybı
Bulimia nervoza hasta-
ları anoreksiadan farklı 
olarak vücut ağırlıkları 
normal sınırlar içinde 
veya daha fazla olabilir.
TEDAVİSİ
Bulimia nervoza hasta-

larının kiloları normal 
veya daha fazla olduğu 
için çevresi tarafından 
fark edilmesi güçtür. 
Mutlaka uzman bir hek-
ime başvurulmalıdır.
Tedavi sürecinde tıbbi 
ve psikolojik destek bir 
arada olmalıdır. Bulimia 
nervoza hastalarında 
bilişsel davranışçı terapi 
etkili bir yöntemdir. 
Bu süreçte beslenme 
eğitimi, diyet rehberliği, 
duygu ve düşünceleri 
yeniden yapılandırmanın 
olumlu etkileri vardır.
Sağlıkla kalın..

YEME BOZUKLUKLARINDAN: 
BULİMİA NERVOZA

BULİMİA NERVOZA TANIMI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Sayın üyemiz, 
Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
12.02.2023 tarihinde saat 14:00’da dernek 
binasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde toplantı 19.02.2023 tarihinde aynı yer ve 
saatte yapılacaktır. Yapılacak olan Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı rica 
ederim. 
Zeynal İNCESU 
Yön. Kurulu Başkanı 
GÜNDEM MADDELERİ: 
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı 
3-Divan oluşumu 
4-Derneğin feshinin oylamaya sunulması 
5-Dilek, temenniler
6-Kapanış.

ENGELLİLER VE İNSAN 
HAKLARI ARAŞTIRMA 

DERNEĞİ 

Kaza, bugün saat 14.30 
sıralarında Merkez 
Mahallesi Sanayi Yolu 
kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, öğrencileri bırakıp 
boş vaziyette geri 
döndüğü belirtilen Galip 
Aydın idaresindeki 48 

S 5598 plakalı servis 
minibüsü ile 07 AFM 55 
ve 31 AHZ 729 plakalı 
otomobiller zincirleme 
trafik kazasına karıştı. 
İhbar üzerine olay yerine 
sağlık, polis ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. 
Servis minibüsünün 

sürücüsü Galip Aydın 
Sağlık ekiplerinin tüm 
müdahalesine rağmen 
kurtarılamadı. Diğer 
yaralılar ambulanslarla 
Dalaman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. - Cihat Cura

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Dalaman ilçesinde öğrencileri bırakıp boş vaziyette dönen 
öğrenci servisi ile 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 
1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Marmaris’te vatandaşlar 
tarafından Jandarma 
Çevre, Doğa ve 
Hayvanları Koruma 
(HAYDİ) birimine 
yaralı yeşil deniz 
kaplumbağası yavrusu 
olduğu ihbarı yapıldı. 
İhbarı değerlendiren 
Jandarma Komutanlığına 
bağlı HAYDİ ekipleri 
genç yeşil deniz 
kaplumbağasını Ortaca 
Dalyan Mahallesindeki 
İztuzu sahilinde bulunan 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezine 

(DEKAMER) ulaştırdı. 
DEKAMER’de yapılan 
ilk incelemede yeşil 
deniz kaplumbağasının 
sağ ön yüzgeci ve 
boynunda misinaya 
bağlı kesikler bulunduğu 

tespit edildi. Yavru yeşil 
deniz kaplumbağanın ilk 
kontrolleri yapıldıktan 
sonra tedavisine başlandı 
ve gözlem altında 
tutulduğu açıklandı.
- Mehmet Bozkır

Dalaman ilçesinde evde 
çıkan yangın itfaiye 
ekiplerinin müdahalesi 
ile söndürüldü.
Dalaman Karaçalı 
Mahallesi Çağdaş 
Sokak üzerindeki evde 
yangın çıktı. Muğla 112 
Acil Çağrı Merkezine 
bilgi verilmesi üzerine 

olay yerine Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Dalaman İtfaiye 
ekipleri sevk edildi.
Evin yatak odası 
kısmında klimadan 
çıktığı tahmin edilen 
yangında ev içerisinde 
maddi hasar oluştu.
- Berkay Göcekli

Klimadan çıkan yangın 
maddi hasara neden oldu

Yavru yeşil deniz kaplumbağası 
DEKAMER’de tedaviye alındı  
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Ortaca’nın, dünyaca ünlü 
kral mezarları, Dalyan 
Kanalı, Caretta Caretta 
kaplumbağaları, çamur 
ve kükürt banyosu ile 
gözde tatil destinasyonu 
Dalyan, her mevsim 
turizm için yapılan 
çalışmalara alternatif 
olarak dijital göçebelerin 
ilgisi çekiliyor.
İş dünyasında pandemi 
ile başlayan uzaktan 
çalışma kavramının 
popülerleşmesi ile 
birlikte ‘Dijital Nomad’ 
yani ‘Dijital Göçebelik’ 
adıyla başlayan turizm 
akımının Muğla’da 
alternatif turizm projesi 
olarak hayata geçirilmesi 
amacıyla çalışmalara 
başlandı.
Dijital göçebeleri Ortaca 
Dalyan’a çekebilmek 
için İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
yürütücülüğünde 
çalışmalara başlandı.
Ortaca Belediyesi ve 
YDA Dalaman Hava 
Limanı İşletmesinin 
ortaklığında yürütülen 
çalışma ile özellikle 
düşük sezondaki doluluk 
oranlarının arttırılması, 
turizm çalışanlarının 
da sürekli istihdam 
edilebilmesi hedefleniyor.
Dijital Göçebeler en 
az 2 hafta en çok ise 
6 ay bulundukları 
bölgede kalmayı tercih 
ediyorlar. Çalışırken 

gezmeyi, eğlenmeyi ve 
yeni kültürler tanımayı 
tercih eden bu yeni nesil 
çalışanların Dalyan’a 
gelmesi ile bölgedeki 
yaz turizmine alternatif 
yeni bir turizm kaynağı 
oluşacak.
Muğla Valiliği 
himayesinde Muğla 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen projenin 
ortakları arasında Ortaca 
Kaymakamlığı ve Ortaca 
Belediyesi bulunuyor. 
Projenin iştirakçileri 
arasında YDA Dalaman 
Havalimanı İşletmesi, 
Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası, Dalyan Otelciler 
Birliği, Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, proje 
destekçileri arasında da 
Dalyan Turizm Tanıtım, 
Sosyal Gelişim ve 
Eğitim Vakfı (TUSEV), 
Dalaman, Ortaca, 
Köyceğiz Turistik 
Otelciler ve Turizm 
İşletmecileri Birliği 
(DOKTOB) bulunuyor.
Ortaca Belediyesi’nin 
ev sahipliği yaptığı 
projenin hem Muğla 
geneline hem de ulusal 
düzeye yaygınlaştırılarak 
ülkemize yeni bir turizm 
politikası kazandırılması 
planlanıyor. Özellikle 
saat farkı az olan 
Avrupa ülkelerindeki 
dijital göçebelerin rotası 
bölgeye çevrilerek 

Dalyan bölgesinin 
markalaşması sağlanması 
amaçlanıyor.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir dijital 
göçebelik ile ilgili, 
“Dijital göçebe dünyada 
revaçta olan bir turizm. 
Fakat Türkiye’de hiç 
olmayan bir turizm, 
Ortaca Belediyesi 
olarak projemizi 
yaptık. Kaymakamlığa 
ve Valimizle 
görüştüğümüzde 
bu projenin çok 
güzel olduğunu ve 
desteklediklerini, 
destekleyeceklerini 
söylediler ve 
hakikatten desteklerini 
esirgemediler. Biz ilki 
gerçekleştireceğiz. 
Dijital göçebe ne 
demek öncelikle onu 
da söyleyeyim. Şimdi 
bu pandemi döneminde 
daha çok revaçta gelen 
bir turizm kolu. İnsanlar 
işyerlerine gidemiyorlar 
ve bilgisayar üzerinden 
iş yerlerine değil de 
evlerine çalışıyorlar. 
İşte biz bunu hem 
turizme kazanç elde 
etmek için hem de böyle 
keyifli bir ortamda, 
keyifli bir alanda onları 
çalıştırmak için buraya 
davet ediyoruz. Hem 
ülkemiz kazanıyor, 
hem ilçemiz kazanıyor, 
hem çalışan kazanıyor” 
şeklinde konuştu.Başkan 

Uzundemir, ‘Arkamızda 
gördüğünüz gibi Kaunos 
harabelerimiz var, 
Kanuni Sultan Süleyman 
Rodos seferine buradan 
çıktığı söylenir Dalyan’a 
girmeden önce Okçular 
diye bir mahallemiz 
var. Kanuni Sultan 
Süleyman Okçuların 
orada konakladığı 
söylenir. Sarıgerme 
diye Lidyalıların 
yaşadığı bir bölge var. 
Alman bir arkeoloğun 
söylediğini ben size 
burada aktarabilirim. 
İlk gümrük deniz 
gümrüğü olduğu yer 
olarak belirlenen bir 
yer. Yer altı şehrimiz 
var yine Sarıgerme 
bölgemizde doğasıyla, 
deltasıyla, yemeğiyle 
Akdeniz ve Ege’nin 
birleştiği bir bölgedeyiz. 
Kaplumbağaların, nesli 
tükenen kaplumbağaların 
yaşam merkezindeyiz’’ 
diyerek kentin hem 
muhteşem doğası ile 
hem de tarihi ile cazibe 
merkezi olduğunu 
belirtti. Dalaman, 
Ortaca, Köyceğiz Turizm 
Otelciler ve Turistik 
İşletmeciler Derneği 
(DOKTOB) Başkanı 
Yücel Okutur ise “Dijital 
Nomad Dalyan’da olması 
bize mutluluk ve heyecan 
veriyor. Çünkü artık 
buradaki altyapıdaki 
bununla ilgili bütün 

çalışmalar başlamış 
durumda. Belediye 
Başkanımız başta olmak 
üzere Muğla Valimiz 
Orhan Tavlı olmak üzere 
hepsi çok ciddi anlamda 
destek veriyorlar. 
Bu dostlarımız 
buraya bundan sonra 
bilgisayarlarını rahatlıkla 
alıp gelip hem burada 
tatil yapacaklar, hem 
doğayı yaşayacaklar. 
Dalyan’da bir yılda 
toplam güneşsiz olan 
yani bulutlu olan gün 
sayısı yirmi civarında. 
Burada dijital bir 
göçebenin canı sıkılması 
mümkün değil diye 
düşünüyorum. Çünkü 
burada her gün isterse 
dijital göçebe hem 
bilgisayarı ile istediği 
yere ulaşacak aynı 
zamanda koltuğunun 
altına alıp gittiği 
zaman her yerden bu 
bölgemizin en güzel, 
mükemmel noktalarını 
hem gözlemleyecek, 
en fotoğraflayarak hem 
de bu konuyla ilgili 
bilgilerini alabilecektir. 
O nedenle ben 40 küsur 
yıldır bu bölgedeyim. 
Halen daha gidemediğim 
çok mükemmel, hiç el 
dokunulmamış koyları, 
denizleri, dağları ve 
ormanları var, inşallah 
ömrüm yeterse oraları da 
göreceğiz” dedi.
- Cihat Cura

Dalyan Dijital Göçebe Turizminde 
uluslararası marka olacak

Muğla Valiliği himayesinde yürütülen Dalyan Digital Nomads Destination Projesi ile Dalyan ve çevresinin 
Dijital Göçebelerin yeni rotası olması hedefleniyor.

Ortaca’da Tüm 
Emeklilerin-Sen ilçe 
temsilciliği tarafından 
imza kampanyası 
düzenlendi.
Atatürk Bulvarı üzerinde 
kurulan stantta toplanan 
imzaların Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne 
(TBMM) gönderileceği 
bildirildi.
Kampanyaya katılanlar 
tarafından imzalanan 
dilekçede şu ifadeler 
yer aldı; “Ülkemizde 
özellikle son zamanlarda 
yaşanan ekonomik 
krizden kaynaklı olarak 
emeklilerin alım gücü 
çok büyük oranda 
düşmüştür. Temel 
ihtiyaç maddelerini 
bile almakta zorlanır 
hale gelmiştir. 2023 
bütçesi de taleplerimizi 
karşılamamıştır. Aksine 
durumumuzu daha da 

kötü hale getirecek 
biçimde kabul edilmiştir. 
Bu durum bizler için 
taşınamaz hale gelmiştir. 
Bu nedenle biz aşağıda 
imzası olanlar acil 
olarak taleplerimizin 
karşılanması için, 
TBMM’de maaşlarımıza 
insanca yaşanacak 
şekilde ek zam 
yapılmasını, sağlık ve 
ilaç ihtiyaçlarımızın 
katkı payı kesilmeden 
karşılanmasını, yılda 4 
kez en az asgari ücret 
tutarında ek ödeme 
yapılmasını, emeklilerin 
sendikal haklarının yasal 
güvenceye alınmasını, 
intibak yasasının 
derhal çıkarılmasını, 
EYT’lilerin sorunlarının 
çözülerek bir an önce 
sonuçlandırılmasını 
istiyoruz.”
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da emekliler 
imza topladı

Ortaca Belediyesi, park 
ve yeşil alanlardaki 
çalışmalarını 
sürdürürken, kırsal 
mahalle yollarında da 
iyileştirme çalışmalarına 
aralıksız olarak 
devam ediyor. Ortaca 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, ilçe 
genelindeki yol bakım, 
düzenleme ve yenileme 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Özellikle toprak yollarda 
çalışmalarına ağırlık 
v eren ekipler, bu 
yollarda ihtiyaç duyulan 
bölgelerde kilit parke 
döşüyor ve vatandaşları 
kış aylarında çamurlu 

ve su kaplı yollardan 
kurtarıyor. Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 
Ekşiliyurt Mahallesi 
2. Sokak, Akasyalar 
Caddesi, Arıkbaşı 
Mahallesi 625. Sokak, 
Ekşiliyurt Mahallesi 
29. Sokak, Halil 
İbrahim Tolga Caddesi, 
Çaylı Kavşağı, Çaylı 
Mahallesi Milli 
Egemenlik Caddesi, 
Çaylı Mahallesi 447. 
Sokak ve Cumhuriyet 
Mahallesi Ahmet Ateş 
Caddesi üzerinde bakım 
ve onarım ve yenileme 
çalışmasını sürdürüyor.
- Tuncay Karaçelik

Yol çalışmaları 
devam ediyor
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Geçen hafta yayın-
lanan köşe yazıma 
gösterdiğiniz ilgiye çok 
teşekkür ediyorum. So-
syal medya hesapları-
ma gelen mesajlarınıza 
ve sorularınıza elimden 
geldiğince dönüş yap-
maya gayret gösterdim. 
Bu hafta sorularınıza 
cevap olması adına 
konuyu biraz daha 
genişleterek anlatmaya 
çalışacağım..
Dünyaya hakim olan 
küresel güçler ken-
di hakimiyetlerini 
sürdürmek ve dünya 
iktidarlıklarına ortak 
milletler çıkartmamak 
için kendilerinin çıkarı-
na UYDURDUKLARI 
YALAN BİR TAR-
İH ortaya koydular. 
Kendileri MEDE-
Nİ ve DÜNYAYI 
YÖNETME YE-
TENEĞİNE sahip, 
gösterirlerken Türk 
milleti başta olmak 
üzere kendilerine 
rakip gördükleri diğer 
milletleri de BARBAR 
milletler olarak anlat-
tılar ve tüm dünyayı 
buna da inandırdılar. 
İnsanlığa ve milletlere 
KÜLTÜREL KIYIM 
yaptılar. Adeta diğer 
milletleri ve insanları 
kendilerinin HAYRA-
NI yapıp, modern 
KÖLELER oluştur-
dular. Öyle uyduruk 
tarihler yazarak 
insanları inandırdılar ki 
şimdi birileri doğruları 
anlatmaya kalkınca 
herkes bu doğrulardan 
bahseden kişinin ak-
lından şüphe eder hale 
geldi..
Geçen hafta ki yazım-
da belirtiğim gibi 
dünyanın yaşı milyar-
larca yıl ile ölçülürken 
ve insanlık adına mily-
onlarca yıl öncesine ait 
bulgular ortadayken , 
insanlık tarihini 4-5 bin 
yıllık bir tarih zaman 
diliminde anlatmak 
insan aklı ile alay 
etmektir…
Kendilerini MEDENİ, 
Türk milletini BAR-
BAR olarak ifade 
etmeleri ise aslında 
kendilerinin Türk mil-
leti karşısında aşağılık 
duygusuna sahip 
olmalarından kaynak-
lanmaktadır. TÜRK, 
UYGAR , MEDENİ 

DEMEKTİR. Türkler-
in UYGUR kolu tüm 
dünyaya UYGAR-
LIĞIN ÖNCÜSÜ 
oldukları için İSİM-
LERİNİ MİRAS 
BIRAKMIŞLARDIR. 
Nasıl bizi barbar 
olarak ifade edip, tüm 
dünyaya bu yalanı 
yutturdular…
TÜRKLERİ KONAR-
GÖÇER topluluk-
lar olarak anlatıp, 
medeniyet kuramamış 
kaba saba insanlar 
topluluğu gibi gös-
termeye çalıştılar ve 
hatta buna bizi bile 
inandırdılar. Halbu-
ki TÜRK MİLLETİ 
KONAR-GÖÇER BİR 
TOPLULUK DEĞİL 
“ GÖÇMEN “ BİR 
TOPLULUKTUR.. 
Bu kadar çok DÜNYA 
HAKİMİYETİ KU-
RAN DEVLETLERİ 
nasıl kurabilirlerdi..?  
TÜRK , UYGAR ve 
MEDENİ İNSAN 
DEMEKTİR. İnan-
mayan TÜRK ADININ 
SÖZLÜK MANA-
SINA BAKIP, İN-
CELEYEBİLİR. Ayrıca 
bu gün bize ASYA 
diye öğrettikleri ama 
asıl adı TÜRKİSTAN 
olan bu kıta ve bölgede 
TÜRK milleti ile 
ilgili bulunan medeni-
yet kalıntılarına bakıp, 
araştırsınlar. Google’ e 
BEYAZ PİRAMİTLER 
yazmaları bile yeter 
artar. Atalarımızın 
Mısırlılardan binlerce 
yıl öncesi ve Mısır 
Piramitlerinden çok 
daha büyük olan Pi-
ramitleri inşaa ettikler-
ini, tıp alanında ne 
kadar ileri gittiklerini 
burada bulunan tarihi 
kalıntılardan öğrenece-
klerdir. Binlerce yıl 
öncesine ait şehirleri 
kurup, yaşadıklarını, 
hayvancılık kadar 
tarım ile uğraştıklarını 
TÜRKİSTAN bölge-
sinde TURFAN denilen 
şehire çölün altından 
binlerce kilometre-
lik su kanalları inşaa 
ederek su getirip, tarım 
yaptıklarını tüm dünya 
tarih kayıtlarında 
bulabilirsiniz. Bu gün 
bile taze meyve sebze 
için bizler TURFAN-
DA adını kullanırken 
kültür hafızamızın bize 

unutturmak istemediği 
tarihimizi buluyoruz. 
KALE inşa etmişler ve 
adını ön Türkçe KALA 
yani kalınacak yer 
anlamına gelen bu ismi 
vermişler. ORDU ve 
BALIK adını verdikleri 
şehirler kurmuşlar..
BARBAR dedikleri 
TÜRK MİLLETİ  bin-
lerce yıl önce DEMİR 
ve ALTIN, GÜMÜŞ 
işlemelerinde dün-
ya insanlığına örnek 
teşkil etmiş bir mil-
lettir.  Mesela ALTIN 
ELBİSELİ ADAM  
diye internetten küçük 
bir araştırma yapın Ka-
zakistan da bulunan bu 
muhteşem tarihi mirası 
inceleyin ve ustalığı 
görün.. TAŞ işleme 
konusunda dünyaya 
örnek olmuş millettir.. 
Taşlara kazıdıkları 
PETROGLİF denilen 
kaya sanatı biçimini 
incelemenizi tavsiye 
ederim.. “Oyma “, “ 
Gravür” gibi türleri de 
incelemeye değerdir..
SEMBOLLER DEN 
YAZI’YA geçen in-
sanlar mı BARBAR..?  
ETNİK yapıdan 
MİLLET YAPISINA 
geçen insanlar mı 
BARBAR..?  DEVLET 
ve ORDU kurum-
larını kurup, ortaya 
çıkaran insanlar mı 
BARBAR..? Takastan 
insanlığı PARA kullan-
mayı bularak kurtaran 
insanlar mı BAR-
BAR..? İNSAN olmaya 
geldik diyen anlayışın 
sahibi olan bu millet , 
ADAM OLMAK , yani 
ADEM gibi olmak , 
İNSAN olmak manası-
na gelen deyimi tarihi 
boyunca kullanmış bu 
millet mi BARBAR..? 
Bizler İNSANLIĞIN 
TEMSİLCİSİ ve KO-
RUYUCUSU TÜRK 
MİLLETİYİZ.. Adımız 
UYGAR ve MEDE-
Nİ İNSAN demektir.  
Kurulan bu tuzaklara 
düşmeyelim ve yarınlar 
ile ilgili ümitlerimizi 
asla kaybetmeyelim. 
Hangi etnik kökene ait 
olursanız olun sıkıntı 
yok ama HANGİ 
MİLLETİN BİR 
FERDİ OLĞUNUZU 
ASLA UNUTMAYIN. 
Etnik köken millet 
olmaya yetmez. Bunun 
farkında olun yeter. 
Millet olmanın kıymeti 
büyüktür. 

Sezgin Yıldırım

ÇALINAN İNSANLIK 
TARİHİ

Köyceğiz Beyobası’nda 
2015 yılında 3 sera ile 
başlayan üretim bugün 
30 sera 60 üreticiye 
çıkarken, 2022 yılında 
1 Milyon 250 bin çiçek 
üretildi. Yazlık ve 
kışlık çiçek üretimi 
yapılan seralarda 2022 
yılında kış sezonunda 

350 bin yaz sezonunda 
900 bin çiçek üretildi. 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Köyceğiz Beyobası 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi işbirliği ile 
hayata geçirilen proje ile 
bugüne kadar yaklaşık 
25 Milyon çiçek üretimi 
yapıldı.  

KADIN EMEĞİ İLE 
ÇİÇEK ÜRETİLİYOR
Kadın üreticilerin 
desteklenmesi için hayata 
geçirilen alım garantili 
süs bitkisi üretimi 
ile 3 serada başlayan 
üretim 30 seraya, üreten 
kadın sayısı da 6 dan 
60’a çıktı. Kadınların 

emeği ile Muğla’da 
üretilen çiçekler sadece 
Muğla’yı değil farklı il 
ve ilçeleri de süslüyor. 
Isparta, Afyon, Aydın, 
Denizli, Antalya, Burdur 
ilçe belediyelerine ve 
kurumlara Muğla’nın 
ürettiği çiçekler 
gönderiliyor. - Bülten

2022 yılında 1 Milyon 250 bin çiçek üretildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 2022 yılında 1 Milyon 
250 bin alım garantili çiçek üretimi gerçekleştirdi

Bugün saat 15.37 
sıralarında Akdeniz 
açıklarında gerçekleşen 
5,7 büyüklüğündeki 
depremin olduğu 
dakika içinde Android 
telefonlara bildirim 
geldi. Google, deprem 
anında hayat kurtaran 
özelliğini devreye soktu 
ve telefonlara deprem 
riski olacağına dair bir 
bildirim gönderdi. Sosyal 
medyada çok sayıda 

kullanıcı, telefonlarına 
gelen bildirimlerin ekran 
görüntüsünü yayınladı.

DEPREM UYARI 
SİSTEMİ NEDİR?

Deprem Uyarı Sistemi, 
ABD merkezli teknoloji 
devi Google’ın Android 
işletim sistemiyle 
çalışan telefonlarda 
kullanılıyor ve ücretsiz 
olarak tüm kullanıcılara 
sunuluyor. Ancak bu 
uyarı bildirimlerini 

telefonunuzda açmanız 
gerekiyor. Ayrıca 
Android’in deprem 
uyarıları yalnızca Wi-
Fi, kablosuz internet 
bağlantısı, ya da veri 
bağlantısı açıksa 
gönderiliyor. Telefondan 
Android Deprem Uyarı 
Sistemi’ni açmak için, 
ayarlar uygulamasından 
deprem uyarısının aktif 
edilmesi gerekiyor.
- Berkay Göcekli

Deprem uyarı sistemi, deprem 
dakikasında uyarı yaptı

Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları için de kullanıma sunulan 
Google’ın ‘Deprem Uyarı Sistemi’nin hayat kurtaran özelliği bugün 
Muğla depreminde devreye girdi. 

Muğla’da nesli 
tükenmekte olan 
karakulak ve iki 
yavrusu ormanlık 
alana yerleştirilen 
fotokopan tarafından 
görüntülendi. 
Fotokapan tarafından 
görüntülenen 
karakulaklar sosyal 
medya hesaplarında 
yoğun ilgi gördü.
Nesli tükenmekte 
olan karakulak ve 
iki yavrusunun 
görüntüleri sosyal 
medya üzerinden çok 
sayıda kişi tarafından 
izlendi ve paylaşıldı. 
Genellikle gece 
avlanan karakulağın 
ağır adımlarla, 
yavrularının ise 
arkasından koşarak 
ilerlediği gözlendi.
- Cihat Cura

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 27 Ocak 2023 Cuma

Ortaca İlçe Müftülüğü 
bünyesindeki Gül 
Bahçe Kur’an Kursu 4-6 
yaş grubu öğrencileri 
dönem sonu etkinliği 
düzenlediler. Ortaca 
Bahçelievler çok 
amaçlı salonunda 
düzenlenen etkinliğe, 
Ortaca Belediye Başkan 
Vekili Sebahi Yılmaz, 

Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ferruh Atabey, Ortaca 
Müftüsü Mahmut Atıcı, 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Ocak, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topçu, kurs 
öğretmenleri, öğrenciler 
ve aileleri katıldı.
- Berkay Göcekli

Kur’an Kursu 
öğrencilerinden 

dönem sonu etkinliği  

Adalet Bakanlığı Ceza 
Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
ülke genelinde ‘Kitap 
İyileştirir’ sloganı 
ile başlatılan kitap 
kampanyası 15 Şubat 
tarihine kadar devam 
edecek. Kampanya 
çerçevesinde Muğla’nın 
ilçelerinde de kitap 

bağışları devam 
ediyor. Kitap bağışında 
bulunanlardan birisi de 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir oldu. 
Başkan Uzundemir 
Ortaca ‘da açılan kitap 
bağış standını ziyaret 
ederek kitaplarını 
bağışladı. Kitap 
bağışında bulunmak 

isteyen vatandaşlara 
da seslenen Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
vatandaşların 15 Şubat 
2023 tarihine kadar 
bağışlamak istedikleri 
kitaplarını açılan 
bağış standına bağışta 
bulunabileceklerini 
açıkladı.-Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir’den kitap bağışı
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ‘Kitap İyileştirir’ sloganı ile başlatılan 
kitap kampanyası 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, bağışladığı 
kitapları, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç’in de katılımı ile standa teslim etti.  

Köyceğiz ilçesinde 
toplu konut projesi 
çerçevesinde 292 adet 
konut yapılıp hak 
sahiplerine verilecek. 
Kura ile hak sahiplerinin 
belirleneceği Köyceğiz 
Toparlar Kentsel 
Yenileme Projesi’nin 
292 sosyal konutunun 
kura tarihi de belli 
oldu. Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığınca 

250 bin Sosyal Konut 
Projesi çerçevesinde, 
Köyceğiz Toparlar 
Mahallesi’nde yapılacak 
olan 292 adet konutun 
hak sahiplerini belirleme 
kurası, 29 Ocak 2023 
Pazar günü saat 10.00’da 
Muğla Menteşe Atatürk 
Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilecek. 
Projeye Köyceğiz’den 
6 bin 700’ün üzerinde 
başvuru yapıldığı 
öğrenildi. - Cihat Cura

Köyceğiz’de 292 kişi 
konut sahibi olacak

Verimli toprakları, başta 
ürünleri ile Türkiye’nin 
en önemli tarım 
kentlerinden biri olan 
Muğla’da Büyükşehir 
Belediyesi önderliğinde 
üretim kooperatifleri 
işbirliği ve ortak akılla 
tarımsal üretime 
birçok alanda destek 
sağlanıyor. Türkiye’nin 
en donanımlı Toprak 
Analiz Laboratuvarı’nı 
yine Türkiye’nin en 
donanımlı Yerel Tohum 
Merkezi’ni Muğla’da 
kuran Büyükşehir 
Belediyesi, kooperatifleri 
bir çatı altında topladığı 
Güç Birliği ve daha 
birçok yenilikçi projesi 
ile Muğla’da tarıma 
büyük destek veriyor.
Tarımsal üretimde en 
önemli konulardan 
biri olan bilimsel 
verilerle hangi toprakta 
neyin yetişeceğinin 
anlaşılmasını 
sağlayan Toprak 
analizi Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yatırımıyla 2015 
yılında Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 

yerleşkesi içerisinde 
hayata geçirildi. 
Tarımsal Amaçlı 
Toprak Sulama Suyu 
ve Bitki Laboratuvarı 
bugüne kadar 15 bin 
570 numuneyi analiz 
etti. Türkiye genelinden 
43 şehir, Kazakistan 
ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden 
gelen numuneler de 
laboratuvarda analiz 
edilerek üretime katkı 
sağlandı. Laboratuvarda 
üreticiler tarafından 
getirilen örneklerde 
tarımsal amaçlı sulama 
suyunda 12, toprakta 
15, bitkide 13 parametre 
analiz yapılıyor. 2015 
yılından beri Muğla’da 
yapılan yapılan 12 bin 
106 tahlille Muğla’nın 
toprak haritası 
oluşturuldu. “Yerel 
Tohum Ulusal Güç” 
sloganıyla yola çıkan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 29 Ekim 
2016 yılında Türkiye’nin 
en donanımlı Yerel 
Tohum Merkezi’ni 
Muğla’ya kazandırdı. 3 
adet laboratuvar, 1 adet 

distilasyon tesisine sahip 
Yerel Tohum Merkezi 
tespit edilmiş 958 yerel 
tohuma ev sahipliği 
yapıyor. Ayrıca dikimi 
yapılan, çoğaltılan yerel 
tohumlardan 17 Milyonu 
Türkiye’nin 80 iline 
ücretsiz dağıtıldı.
25 MİLYON ALIM 
GARANTİLİ ÇİÇEK 
ÜRETİLDİ
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 2015 yılında 
Köyceğiz Beyobası 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi ile başlattığı 
alım garantili çiçek 
üretimi ile bugüne kadar 
25 milyon çiçek üretti. 3 
sera 6 üretici ile başlayan 
üretim 30 sera 60 

üreticiye ulaştı. Özellikle 
kadın üreticilerle 
devam eden çiçek 
üretimi ile Muğla’da 
üretilen kışlık ve yazlık 
çiçekler diğer şehirlere 
satılmaya başladı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi özellikle 
kadın üreticilerin 
üretime katılması, aile 
ekonomisine katkı 
sağlamaları için 13 ilçede 
Kıl Keçisi projesini 
başlattı. Muğla’nın 
doğasına, yapısına en 
uygun hayvanlardan olan 
kıl keçisi ile küçükbaş 
hayvan popülasyonunu 
arttırmak, kadınların 
üretime katılmasını 
sağlamayı amaçlayan 

Büyükşehir Belediyesi 
bugüne kadar 318 kadına 
954 kıl keçisi dağıtımı 
gerçekleştirdi.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, 
Fethiye Karaçulha 
Toptancı hali içerisinde 
kurulan Meyve 
Sebze Kurutma Tesisi 
üreticilerin katma 
değeri yüksek ürün elde 
etmesini sağlamaya 
devam ediyor. 2018 
yılında faaliyete 
başlayan tesiste bugüne 
kadar 105 ton yaş ürün 
kurutuldu. Toplam 153 
çiftçinin 26 çeşit ürünü 
tesiste işlenerek katma 
değeri yüksek ürüne 
dönüştürüldü. - Bülten

Büyükşehir’den tarım ve hayvancılığa destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından beri tarıma verdiği desteklerle Muğlalı üreticinin 
yüzünü güldürüyor.

2022-2023 eğitim ve 
öğretim yılı 1’inci ara 
tatili nedeniyle Ortaca’da 
Kemaliye İlkokulu ana 
sınıfı öğrencilerine karne 
dağıtımı yapıldı.   
Ortaca Kemaliye 
İlkokulunda yapılan 
t-karne törenine, Ortaca 
Belediye Başkan Vekili 
Sebahi Yılmaz, Ortaca 

Belediye Başkan 
Yardımcısı Ferruh 
Atabey, Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Ocak, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Bayram 
Topçu, Kemaliye 
Muhtarı Zeynel Altın, 
öğretmenler, öğrenciler 
ve aileleri katıldı.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da karne 
heyecanı
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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


