
GÜNEYEGE
HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ

HABER

FİYATI: KDV DAHİL 1 TL YIL: 28 SAYI: 3853 10 ŞUBAT 2023 CUMA

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

Ortaca depremzedeler 
için seferber oldu

Ortaca Belediyesinin duyurduğu 
yardım kampanyasına 7’den 77’ye 
herkes destek verdi. Yardımlar tırlarla 
deprem bölgesine ulaştırılıyor.

10 ilde etkili olan 
Kahramanmaraş merkezli 
7,7 ve 7,6 şiddetindeki 
deprem sonrası bölgeye 

ulaştırılmak üzere başlatılan 
yardım kampanyalarında 
toplanan yardımlar TIR ile 
sevkiyatı yapılıyor. -3

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Ortaca Belediyesi iş 
makinalarını seferber etti

Ülkenin ve 
dünyanın her 
yerinden yardım 
ekipleri deprem 
bölgesine akın 
ederken Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi arama 
kurtarma ekipleri 
ile mücadeleye 
destek veriyor. 
Büyükşehir 
itfaiyesi çalışmalar 
kapsamında bir 
çok vatandaşı 
enkazların 
altından sağ 
olarak çıkardı. -2

Ortaca Belediyesi iş makinası ve 2 
operatörünü afet bölgesine gönderdi.
Yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanlığımızın 
talimatları ile ilk etapta belediyemiz bünyesinde 
bulunan iş makinamız ve 2 operatörümüz afet 
bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım amacıyla 
yola çıkmıştır. İhtiyaç durumunda Ortaca 
Belediyemizin tüm imkânları Afet Bölgesindeki 
Vatandaşlarımızın yardımı için hazırdır.” denildi.

Ortaca yüzme 
şampiyonasına 

ev sahipliği yaptı
Ortaca Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzunda 
düzenlenen yüzme 
şampiyonasında 
sporcular kıyasıya 
mücadele etti. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, 

Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı ve Ortaca 
Belediyesi işbirliği ile 
ilçeye kazandırılan 
Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzunda genç 
yüzücüleri ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını 
söyledi. -5

Dalaman’a gençlik 
merkezi yapılacak

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
tarafından onaylanan 

Gençlik Merkezi için 
inşaat çalışmasına en 
kısa sürede 
başlanacağını 
açıkladı. -4

Olta iğnesi yutan 
kuş tedavi edildi

Köyceğiz Delta Plajında 
ağzında misina ve olta 
iğnesi olduğu fark 
edilen Balıkçıgillerden 

olduğu tahmin edilen 
bir kuş hayvan severler 
tarafından veterinere 
götürüldü. -2



Zayi 
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aldığım işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Yeliz Çoksayar 
- Kaunos Kafe – Tc.No: 37549635844 - Vergi 
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B12 vitamini suda 
çözünebilen ve vücutta 
az da olsa depolanabilen 
bir vitamindir. Sağlıklı 
beslenen bir insan vücu-
dunda 2 mg karaciğerde 
ve 2 mg’da vücudun 
diğer bölgelerinde olmak 
üzere 4 mg B12 vitamini 
depolandığı bildirilm-
iştir. Diğer vitaminlere 
göre vücutta depolan-
ma oranı düşüktür, bu 
nedenle günlük alımı 

önerilir. B12 VİTAMİNİ 
HANGİ BESİNLERDE 
BULUNUR?,
•Karaciğer, dalak (en 
zengin kaynakları)
•Yumurta, balık, süt 
ve süt ürünleri(zengin 
kaynakları)
B12 VİTAMİNİ 
GÖREVLERİ
•Kandaki kırmızı hücre 
üretimi, DNA sentezi 
ve miyelin sentezi gibi 
durumlarda folik asit ile 

birlikte çalışır.
•Bağışıklık sistemini 
güçlendirir.
•Sinir sisteminin doğru 
ve hızlı çalışmasında 
görev yapar.
•Beyin sağlığını 
destekler.
•Protein sentezi sürecine 
katkı sağlar.
•Depresyonu önler.
•Saç, cilt ve tırnakları 
besler.
B12 VİTAMİNİ 
EKSİKLİĞİ NELERE 
YOL AÇAR?
•El uyuşması, kansızlık, 
sinir sisteminin bozul-
ması
•Çarpıntı, ishal, zihinsel 

yorgunluk, yürümede 
zorluk B12 VİTAMİNİ 
EKSİKLİĞİ KİMLE-
RDE GÖRÜLEBİLİR?
•Yaşlı yetişkinler ,crohn 
hastalığı ve çölyak 
hastalığı gibi gastrointes-
tinal rahatsızlıkları olan 
kişiler, bariyatrik cerrahi 
hastalarında, sık vegan 
diyeti uygulayanlarda, 
mide koruyucu proton 
pompası inhibitörleri 
kullananlarda
B12 VİTAMİNİ 
EKSİKLİĞİ NASIL 
TEDAVİ EDİLİR?
B12 vitamini eksikliği 
teşhisi kan testi yoluyla 
saptanır. Kan testi sonu-

cunda B12 vitamin oranı 
referans değerlerinin 
altındaysa B12 eksikliği 
olduğu anlamına gelir.
B12 vitamini eksikliği 
tedavisinde öncelikle 
yetersizliğin nede-
ni tespit edilmelidir. 
Örneğin vegan beslen-
enlerde B12 vitamini 
eksikliği çok yaygındır.
B12 vitamin hapı ya da 
dil altı tabletleri önerilir. 
Eğer emilime bağlı bir 
yetersizlik varsa iğne ile 
B12 vitamin takviyesi 
önerilir. Unutmayın 
hepsi doktor kontrolünde 
uygun dozlarda yapıl-
malıdır. Sağlıkla kalın..

B12 VİTAMİNİ DİĞER ADIYLA 
KOBALAMİN

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Muğla’da seyir halinde 
ve havuz kimyasalı 
taşıyan araçta 
çıkan yangın itfaiye 
ekiplerinin müdahalesi 
ile söndürüldü. 
Köyceğiz-Ortaca 
karayolu Beyobası 
ışıklı kavşağında 
havuz kimyasalı 
taşıyan araçta elektrik 
kontağından kaynaklı 

yangın çıktı. 112 Acil 
Çağrı Merkezine bilgi 
verilmesi üzerine 
bölgeye Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Köyceğiz İtfaiye, sağlık 
ve polis ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekiplerinin 
araca müdahalesi sonrası 
yangın söndürüldü ve 
araçta soğutma çalışması 
yapıldı. -Berkay Göcekli

Köyceğiz-Ortaca 
karayolunda araç yangını  

Köyceğiz’de 3 ayrı 
otomobil hırsızlık olayını 
aydınlatan polis yaptığı 
operasyonla 2 şüpheliyi 
gözaltına aldı.
Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, ilçe 
genelinde park halindeki 
araçların çalınmasına 
yönelik çalışma başlattı. 
Çalınan aracın GPS  
kayıtları ve olayların 
meydana geldiği 
yerlerden temin 
edilen  güvenlik 
kamera görüntülerinin 
incelenmesi sonucu 
şüphelilerin B.A ve 
M.E.Ö isimli şahıslar 
olduğu tespit edildi. 
Gürpınar Mahallesinde 
park halinde bulunan 
aracın çalınması, ayın 
mahallede başka bir 
araçtan telefon şarj 
aletinin çalınması, 
Gelişim Mahallesinde 

park halinde bulunan 
aracın çalınması ve 
çalıntı araçlarla park 
halindeki başka araçlara 
zarar verme olayları ile 
ilgili polis ekiplerince 
yapılan teknik ve fiziki 
takibin ardından 2 
şüpheli gözaltına alındı. 
Yakalanarak gözaltına 
alınan şahıslar 
emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edildi. - Cihat Cura

Merkez üssü 
Kahramanmaraş olan 
ve tüm Türkiye’yi 
yasa boğan depremler 
nedeniyle arama 
kurtarma çalışmaları 
tüm hızıyla devam 
ediyor. Ülkenin ve 
dünyanın her yerinden 
yardım ekipleri deprem 
bölgesine akın ederken 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi arama 
kurtarma ekipleri ile 
mücadeleye destek 
veriyor. Büyükşehir 
itfaiyesi çalışmalar 
kapsamında 15 
kişiyi enkazların 
altından sağ olarak 
çıkarırken Süral ailesini 
yaşama bağladı. 
Küçük Çocuk Yaklaşık 
26 Saat Sonra 
Enkazların Altından 
Sağ Çıkarıldı
Depremin meydana 
geldiği ilk andan 
itibaren bölgeye yardım 
için yola çıkan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
itfaiyesi arama 
kurtarma ekipleri Hatay 
Armutlu Mahallesinde 

çalışmalarına devam 
ediyor. Ekiplerin 
müdahalesi ile toplam 
8 kişi sağ olarak 
kurtulurken Süral ailesi 
depremden yaklaşık 26 
saat sonra enkazların 
altından çıkarıldı. 3-4 
yaşlarındaki Alparslan 
Süral, Anne Yaprak 
Süral ve baba Fırat Süral 
enkazların altından 
sağ olarak kurtulurken 
sağlık durumlarını iyi 
olduğu öğrenildi. 

“BEN İYİYİM 
AİLEMİN 

ÇIKARILMASINA 
YARDIM ETMEK 

İSTİYORUM”
Çöken Efe 
apartmanından yaklaşık 

24 saat sonra kurtarılan 
Hatice Şeren (26) Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
itfaiye ekiplerine 
ailesinin enkaz altında 
olduğunu ve onları 
çıkarmak için yardım 
etmek istediğini söyledi. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
ayrıca Behiye Semerci 
ve 2 kızı Hediye 
Semerci ile Nursel 
Semerci’yi sağ olarak 
kurtardı. Enkazların 
altından son olarak 
31 yaşındaki Selen 
Reyhan’a sağ olarak 
ulaşıldı. Kurtarılan 
diğer vatandaşların 
ise kimlik bilgileri 
edinilemedi. -Bülten

Büyükşehir Ekipleri Hatay’da Enkazın 
Altından Bir Aileyi Sağ Çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 12 şehri etkileyen depremde 
Muğla Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri Süral ailesi 
ile birlikte 15 kişiyi enkazların altından sağ çıkardı.  

Mucizenin Adı Masal Bebek
Türkiye tarihinin en 
yıkıcı afetlerinden biri 
olan Kahramanmaraş 
depreminde yaşanan 
acıların arasında az 
da olsa mucizeler 
de gerçekleşiyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye arama 
kurtarma ekiplerinin 
çalışmalarında 
kapsamında 1 buçuk 
yaşındaki Masal bebek 
enkazın arasında 44 
saat sonra sağ olarak 
çıkarılırken büyük bir 
sevinç yaşandı.
Türkiye tarihinde 
yaşanan en yıkıcı 
afetlerden biri olan 
Kahramanmaraş deprem 
felaketinde mücadele 
sürüyor. Ülkemizin 
ve dünyanın farklı 

birçok noktasından 
bölgeye gelen ekipler 
enkazlardan canlı birini 
kurtarmak için büyük 
mücadele veriyor. Bu 
mücadelede Muğla’dan 
bölgeye giden Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye erlerinden oluşan 
arama kurtarma ekibi de 
yer alıyor. Müdaheleye 
en çok ihtiyaç duyulan 
Hatay’da çalışmalarını 
sürdüren ekipler 
son olarak 1 buçuk 
yaşındaki Masal bebeği 
enkazın arasından 

sağ olarak çıkardı. 
Depremin üzerinden 
44 saat geçmesine 
rağmen hayatta kalan 
ve ekiplerin dikkati 
sayesinde Masal bebek 
kurtarıldı. Hemen 
sağlık ekiplerine teslim 
edilen bebeğin sağlık 
durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Enkazların 
arasından son olarak 
30 yaşındaki engelli 
vatandaş Mehmet Ali 
Derviş ve 75 yaşındaki 
Süleyman Arslan 
çıkarıldı. -Bülten

Köyceğiz’de olta iğnesi 
yutan kuş tedavi edildi. 
Köyceğiz Delta Plajında 
ağzında misina ve olta 
iğnesi olduğu fark 
edilen Balıkçıgillerden 
olduğu tahmin edilen 
bir kuş hayvan severler 
tarafından veterinere 
götürüldü. Vet-Köyceğiz 
Veteriner Kliniğinde 
çekilen röntgeninde 
kuşun olta iğnesi yuttuğu 
belirlendi. 
Yapılan muayene ve 
tetkiklerden sonra kuş 
operasyona alındı. 
Midesindeki olta iğnesi 
çıkarılan kuş tedavi 
altına alındı. 
Operasyonu yapan 
Veteriner Hekim İsmail 
Çığırgan, kuşun ağzında 
misina ve olta iğnesi ile 
kliniklerine getirildiğini 
söyledi. Yaptıkları 

tetkik sonucu kuşun 
olta iğnesi yuttuğunu 
tespit ettiklerini belirten 
Veteriner İsmail 
Çığırgan; “Gri balıkçıl 
kuşu olduğunu tahmin 
ediyoruz. Ağzında 
misina ve olta iğneleriyle 
getirildi. Operasyon 
özellikle kuşlarda 
anestezinin zorluğundan 
dolayı riskliydi ama 
gayet başarılı bir şekilde 
tamamlandı. Kedi ve 
köpeklerin yanı sıra 
kanatlı dostlarımızda 
da güvenli gaz anestezi 
cihazlarımızla riskli 
operasyonlarda 
başarı elde ediyoruz. 
En kısa zamanda 
doğaya salınmasını 
ve özgürlüğüne 
kavuşmasını ümit 
ediyoruz.” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Olta iğnesi yutan kuş tedavi edildi

Köyceğiz’de oto hırsızları yakalandı
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10 ilde etkili olan 
Kahramanmaraş 
merkezli 7,7 ve 7,6 
şiddetindeki deprem 
sonrası bölgeye 
ulaştırılmak üzere 
başlatılan yardım 
kampanyalarında 
toplanan yardımlar 
TIR ile sevkiyatı 
yapılıyor.  Ortaca 
Belediyesi tarafında 
deprem bölgesi için 
başlatılan yardım 
kampanyası çerçevesinde 
toplanan yardımlar 
TIR’lar ile bölgeye 
gönderiliyor. Bugüne 
kadar 7 TIR dolusu 
yardım toplayan Oraca 

Belediyesi, sosyal medya 
üzerinden duyurduğu 
yardım kampanyasına 
7’den 77’ye herkes 
destek veriyor. Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar ve Ortaca 
Belediye Başkan 
Alim Uzundemir’in 
katıldığı yardım TIR’ı 
uğurlama töreninde 
yardım TIR’ları dualar 
eşliğinde uğurlandı. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, “Bir 
kez daha yardımlarını 
esirgemeyen tüm 
hemşerilerimize 
şükranlarımızı sunarız” 
dedi. - Berkay Göcekli

Yardımlar deprem 
bölgesine ulaştırılıyor
Ortaca Belediyesinin, duyurduğu yardım 
kampanyasına 7’den 77’ye herkes destek 
verdi. Yardımlar tırlarla deprem bölgesine 
ulaştırılıyor.

Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğünce 
Arıkbaşı Mahallesi 
625, 624 ve 651’inci 
sokaklarda kilitli parke 
taş kaplama çalışmaları 
tamamlandı. Kilitli parke 
kaplama çalışmaları 

ihtiyaç duyulan diğer 
mahalle ve sokaklarda 
devam ediyor. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, göreve 
gelirken ‘Ortak sevdamız 
Ortaca’ sloganı ile 
görev yapacaklarını 

hatırlatarak, 
“Vatandaşlarımızın 
güvenli yollarda 
yürüyebilmelerini 
sağlamak amacıyla 
ilçemiz genelindeki 
yollarımızda bakım, 
onarım ve yenileme 

çalışmalarını aralıksız 
olarak sürdürüyoruz. 
İhtiyaç duyulan her 
mahallemize, caddemize 
ve sokağımızda bu 
çalışmayı sürdürmek 
istiyoruz. Önemli olan 
vatandaşlarımızın 

güvenli yollarda 
rahat bir ortamda 
yolculuklarını yapması. 
Daha konforlu, hızlı bir 
ulaşım için Belediyemiz 
durmaksızın çalışmaya 
devam edecek” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da yollara kilit parke 
kaplama çalışmaları sürüyor  

Ortaca Belediyesi tarafından vatandaşların daha güvenli yollarda yürüyebilmesi için ilçe genelindeki merkez ve kırsal 
mahallelerde başlatılan kilitli parke kaplama çalışmaları devam ediyor.  

Kahramanmaraş 
merkezli meydana 
gelen ve 10 ilde büyük 
hasara neden olan 
depremlerin ardından 
bölgedeki oteller deprem 
nedeniyle mağdur olan 
vatandaşlara kapılarını 
açtı. 06 Şubat’ta Merkez 
üssü Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ve Elbistan 
İlçelerinde meydana 
gelen 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki 
depremde 10 ilde 
büyük hasar meydana 
geldi. Zorlu kış 
şartlarının yaşandığı 
bölgede mağdur olan 
vatandaşlara destek 
olabilmek için Muğla 
Valiliğinin il genelinde 
düzenlediği kampanyaya 
Ortaca’dan da yoğun 
destek geldi.
Muğla Valiliği, Ortaca 
Kaymakamlığı ve 
Ortaca Belediyesi’nin 
koordinasyonunda 
Ortaca Bahçelievler 
Çok Amaçlı Salonu’nda 
oluşturulan toplanma 
merkezine, Ortacalılar 
battaniye, kıyafet, kuru 
gıda, çocuk maması 

başta olmak üzere birçok 
malzemeyi getirdi.
Bölgedeki otellerden 
bazılarıda depremde 
mağdur olan 
vatandaşlara kapılarını 
açtı. Dalyan Otelciler 
ve Turizmciler Derneği 
(DOD) Başkanı Ali 
Mürşit Yağmur, 
yaşanan felakette 
hayatlarını kaybedenlere 
başsağlığı dileklerini 
iletti. Yağmur, “Dün 
ülke olarak çok büyük 
bir felaket yaşadık. 
Depremde yaşamını 
yitiren vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza da acil 
şifalar diliyoruz. Her 
geçen dakika bölgede 
yaşanan felaketin ne 
derece büyük olduğu 
ortaya çıkıyor. Dalyan 
Otelciler ve Turizmciler 
Derneği olarak yaşanan 
felaketin ardından 
üyelerimizle irtibata 
geçtik. Bölgede evleri 
yıkılan, mağdur olan 
vatandaşları Dalyan 
Otelciler ve Turizmciler 
Derneği olarak misafir 
etmeye hazırız” dedi.

Oteller depremzedelere 
kapılarını açtı

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar 
başkanlığında Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in 
de katıldığı toplantıda 
ilçe genelindeki 
muhtarlar ile 2022 
yılının değerlendirmesi 
ve 2023 yılında ilçeye 
yapılacak yatırımların 
değerlendirme toplantısı 
yapıldı. Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Ortaca temsilciliği  
toplantı salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantıya ilçedeki 
kurum müdürleri de 
katıldı. Toplantıda, 
2022 yılında ilçede 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının hizmetleri 
değerlendirildi. 
2022 yılında kamu 
kurumlarınca merkez 
ve kırsal mahallelere 

yapılan yatırımların 
yanında 2023 yılında 
yapılması gereken 
yatırımlar ele alındı.
Toplantıda, Ortaca’daki 
ilgili kurum 
müdürlerinden 2023 
yılında yapılması 
gereken yatırım planı ve 
hedefleri, muhtarların 
mahalleleriyle ilgili 
sorunları ve çözüm 
önerileri görüşüldü.
Toplantıya Kaymakam 
Meral Uçar ve Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’ın yanı sıra, 
kamu kurum ve kuruluş 
amirleri, oda başkanları 
ve muhtarlar katıldı.
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da muhtarlar toplantısı
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Yüzyılın en büyük 
depremini yaşadık..
Felaketin büyüklüğünü 
anlatmaya kelimel-
erin gücü yetmiyor. 
Felaketin etkisi ülke 
sınırlarını aştı. Sadece 
ülkemiz değil, bir çok 
ülke depremden et-
kilendi, yıkım yaşandı. 
10 (on) vilayetimiz 
felaketi çok şiddetli 
hissetti ve yaşadı. 
Hataydan,  Trabzona 
kadar çok geniş bir 
alanda yer sarsıntısı 
hissedildi. Hatta Gür-
cistan da bile bir ev 
depremin sarsıntısından 
dolayı yıkıldı. Suriye, 
Lübnan ve İsrail depre-
min etkisi ile sarsıldı 
ve felaketi hissetti.
İlim adamlarını bile 
şaşkınlığa uğratan 
ise görülmemiş ve 
alışılmamış şekilde 
arkası arkasına iki 
şiddetli depremin daha 
olmasıydı.  Depremin 
enerji boşalımının 
gücü Japonyaya atılan 
atom bombasının 130 
katı büyüklüğünde 
olduğunu uzmanlar 
belirtiyor. Yaşanılan 
felaketin boyutunu 
anlatan en korkunç 
ifade bu galiba. Fela-
ketin büyüklüğü ve 
geniş bir alana yayıl-
ması , yıkılan binalara 
müdahale ve arama, 
kurtarma yapabilme 
noktasında ciddi aksa-
malara yol açtı. Yol-
ların , Hava alanlarının 
ve demir yollarının 
depremden dolayı 
zarar görmesi ulaşım 
noktasında  ekiplerin 
işini ciddi bir şekil-
de aksattı. Maalesef 

yazımı kaleme aldığım 
şu dakikalarda bile hala 
müdahale edilememiş 
bir çok binanın varlığı 
söz konusu. İnsanlar 
kendi imkanları ile 
kurtarma çalışmaları 
yapmaya çalışıyor-
lardı. Hatay belediye 
başkanı , Hataysporun 
Hocası Fenerbahçenin 
ve Milli takımın 
eski kaptanı Volkan 
Demirelin, Yardımcı 
antrenör ve Milli 
takım futbolcularından 
Gökhan Zan’ın sosyal 
medyadan göz yaşları 
içinde feryatları, 
yardım isteği çağrıları 
hepimizi derinden 
etkiledi. Sadece 
etkilemekle kalmadı 
felaketin büyüklüğünü, 
felaket karşısında 
insanlarımızın çaresiz 
kalışını, yardıma ihti-
yaçlarını herkesin daha 
iyi anlamasını sağladı 
ve Türk milleti kenetle-
nerek ayağa kalktı. 
Maddi ve manevi mil-
letçe büyük bir felaket 
ve yıkım yaşadık.  Tv 
ekranlarından ve sosyal 
medya hesaplarından 
felaketi yaşayanların 
ızdıraplarına , acılarına 
şahitlik etmek inanın 
yüreklerimizi dağladı 
ve göz yaşlarımız sel 
oldu…  Çok büyük 
sayıda can kaybımız 
var. Acımız ve keder-
imiz büyük..Her göçük 
altından çıkarılan 
can, bizlere umut 
oldu sevinç oldu. Acı 
ve felaket karşısında 
KENETLENDİK. Biz 
çok güzel bir milletiz. 
Hepimizin yüreği bir 
attı. Yardım için tüm 

ülke insanı ayağa kalk-
tı. Böyle güzel bir mil-
letin  ferdi olmaktan ve 
Anadolu coğrafyasında 
yaşamaktan dolayı 
binlerce kez Yarad-
ana şükürler ettim.. 
Mevlananın dediği gibi 
“ ümitsizliğin ardın-
da nice ümitler var. 
Karanlığın ardında nice 
güneşler var “ sözünde 
belirttiği gibi  inşal-
lah milletçe yaraların 
sarılıp, aydınlık gün-
lere en kısa zamanda 
ulaşıldığı günleri görür, 
yine aynı birlik ve 
beraberlikle yarınlara 
kenetlenerek yürürüz.. 
Milli hafımıza kazınan 
bu büyük acının etkisi 
üzerimizden kolay, 
kolay geçmeyecektir. 
Bunun bilincindeyim. 
Ama yaralarımızı mil-
letçe birlikte saracağız. 
Küllerimizden yeniden 
doğacağız. Başka 
çaremiz ve yolumuz 
yok. Çok ağır bir 
imtihanla daha karşı 
karşıya kaldık..
Depremde kaybet-
tiğimiz Canlara 
Allah’tan Rahmet, 
yakınlarına sabırlar, 
yaralılarımıza da Şifa 
diliyorum.  İşimiz 
kolay değil. Bin-
lerce insan evsiz ve 
barksız kaldı. Hepsine 
sığınacak yer ve zaman 
içinde de ev lazım. 
Alan geniş, yıkılan 
bina sayısı çok. Büyük 
bir ekonomik güç 
lazım. Devlet ve millet 
el ele vermesi şart.   En 
önemlisi ise depremde 
anne ve babasını kay-
betmiş, ailesiz kalmış 
çocuklara kucak açmak 
ve sahip çıkmak zorun-
luluğumuz var.
Allah aziz milletimiz-
in yardımcısı olsun 
inşallah..

Sezgin Yıldırım

KIYAMETİ YAŞADIK

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
onaylanan Gençlik 
Merkezi 
için yer belirleme 
çalışmasına başlandığını 
açıkladı. 
Dalaman Gençlik 
Merkezi Hürriyet 
Mahallesinde bulunan 

Spor kompleksinin 
olduğu yere yapılacak.  
Toplam Bin metrekare 
inşaat alanına 
sahip iki katlı şekilde 
projelendirilen 
Gençlik Merkezinin 
yapımına vakit 
kaybetmeden başlanacak. 
Başkan Karakuş; 
“Dalaman Belediyesi 
Gençlik Merkezi 

Hürriyet mahallemizde 
ki Spor kompleksimizin 
olduğu yere yapılacaktır. 
Toplam bin metrekare 
inşaat alanına sahip 
2 katlı şekilde 
projelendirilmiştir. 
Merkezimiz bünyesinde 
yönetim ve bilgi işlem 
odaları, kütüphane, 
kafeterya, sosyal alanlar, 
çalışma salonları, 

atölye, etüt odaları, 
konferans ve sinema 
salonu barındıracak 
şekilde planlanmıştır. 
Gençlerimiz için 
yeni sosyal mekanlar 
hediye etme vizyonuyla 
ilçemize kazandırdığımız 
projemizin inşaatına 
kısa süre içerisinde 
başlanacaktır.” dedi.
- Berkay Göcekli

Dalaman’a gençlik merkezi yapılacak
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
onaylanan Gençlik Merkezi için inşaat çalışmasına en kısa sürede başlanacağını açıkladı. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu2022 yılı Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi sonuçlarını 
açıklarken, Muğla’nın 
nüfusu 1 milyon 048 bin 
185 olarak açıklandı ve 
Türkiye’de nüfus artış 
hızı en yüksek il olarak 
kayıtlara geçti.   
  22 yıl önce 2000 yılında 

663 bin 606 nüfusa sahip 
Muğla, 2022 yılı sonunda 
1 milyon 048 bin 185 
nüfusa ulaştı. 2021 
yılında 1 milyon 021 bin 
141 olan Muğla nüfusu 
bir yılda 27 bin 044 kişi 
artış gösterdi. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
verilerine göre Muğla, 
2022 yılında Türkiye’de 

nüfus artış hızının en 
yüksek olduğu il oldu. 
Türkiye ortalaması 
nüfus artış hızı Binde 7,1 
olarak gerçekleşirken, 
Muğla nüfusunun artış 
hızı binde 26,1 olarak 
açıklandı. Muğla’yı 
Tekirdağ, Antalya ve 
Kocaeli takip ediyor. 
- Cihat Cura

Muğla, 2022’de nüfus artış 
hızı en yüksek il oldu

Türkiye tarihinin en 
büyük felaketlerinden 
birinin yaşandığı merkez 
üssü Kahramanmaraş 
olan ve 10 ilde yıkıma 
neden olan deprem 
sonrası tüm Türkiye 
tek yürek oldu. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ve Elbistan 
ilçelerinde meydana 
gelen 7.7 ile 7.6 
büyüklüğündeki 
depremlerin hemen 
ardından deprem 
bölgesine 129 personel 
ve 33 araç gönderdi. 
10 ilde yıkıma neden 
olan deprem sonrası 
Büyükşehir Belediyesi 
bölgeye 2 mobil mutfak, 
2 iş makinesi, 1 tır 
çekici, 4 arazöz, 2 öncü 
araç, 3 arama kurtarma 
aracı, 2 kamyon, 3 
cenaze nakil aracı, 5 
otobüs, 9 yardım tırı ve 
129 personel gönderdi. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekiplerinden oluşan 
arama kurtarma ekibi 
yaptığı çalışmalar 
sonucunda 26 vatandaşı 
enkaz altından sağ 
olarak çıkardı.

MUĞLA DEPREM 
BÖLGESİ İÇİN 
TEK YÜREK

Deprem bölgesi için kısa 
sürede Muğla genelinde 
6 yardım toplama 

merkezi oluşturan 
Büyükşehir Belediyesi 
deprem bölgesindeki 
vatandaşların ihtiyaçları 
için 7 yardım tırını 
deprem bölgesine 
gönderdi. Muğla’da 
yaşayan vatandaşlar 
yardım merkezlerine 
akın ederek deprem 
bölgesine gönderecekleri 
malzemeleri teslim 
ettiler. Deprem 
bölgesinde en çok 
ihtiyaç duyulan gıda 
paketi, giyim, su, 
hijyen paketi, ped-
çocuk bezi, battaniye, 
ısıtıcı-soba, el feneri, 
bebek eşyası, yastık, 
döşek, baza, köpek 
maması gibi malzemeler 
9 tır ile ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
ulaştırılmak üzere 
yola çıktı. 9 yardım 
tırı Adıyaman, Hatay 
ve Malatya yardım 
merkezlerine ulaştı. 
Ayrıca Büyükşehir 
İtfaiyesi İskenderun 
Limanı’nda kontrol 
altına alınan yangına 
müdahale ekiplerine de 
destek verdi. 

BAŞKAN GÜRÜN; 
“UMUTSUZ 

OLMADAN, HEP 
BİRLİKTE BU 
ZOR GÜNLERİ 

AŞACAĞIZ”
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Dr.Osman Gürün 
Türkiye’nin ne yazık ki 
deprem gerçeği ile bir 
kez daha yüzleştiğini 
söyledi ve yüreklerinin 
deprem bölgesinden 
gelecek umutlu 
haberlerde olduğunu 
belirtti. Başkan Gürün; 
“Kahramanmaraş 
merkezli iki büyük 
depremi ardı ardına 
yaşadık ve ne yazık ki 
10 şehrimizde büyük bir 
yıkım oldu. Depremin 
acısını yüreğimizde 
yaşarken kısa sürede 
ekiplerimizi deprem 
bölgesine gönderdik. 
Elimizden ne geliyorsa 
yapmak, deprem 
bölgesinde yaşanan 
sıkıntıları azaltabilmek, 
vatandaşlarımızın 
yanında olabilmek 
için var gücümüzle 

çabalıyoruz. Deprem 
bölgesinde arama 
kurtarma çalışmalarına 
katılan ekiplerimizden 
arada bir de olsa 
umudumuzu arttıran 
haberler de alıyoruz. 
Zamana karşı süren 
bu yarışta deprem 
bölgesinde canla başla 
çalışan tüm ekiplere 
kolaylıklar diliyor, 
teşekkür ediyorum. 
Ayrıca deprem bölgesi 
için gerekli malzemeleri 
kısa sürede bizlere 
ulaştıran Muğlalı 
hemşehrilerimize de çok 
teşekkür ediyorum. Biz 
birlikte olduğumuzda 
aşamayacağımız engel 
yok. Tüm Türkiye 
tek yürek olarak bu 
zor günleri de geride 
bırakacağız.” dedi. 
- Bülten

Büyükşehir Ekipleri Depremden 26 Kişiyi Kurtardı
Muğla Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden 
olan deprem sonrası 129 personel ve 33 araçla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 26 kişiyi enkaz altından canlı olarak kurtardı.
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Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, Türkiye 
Yüzme Federasyonu İl 
Temsilciliği tarafından 
düzenlenen şampiyonaya 
il genelinden küçükler, 
yıldızlar ve gençler 
kategorileri ile özel 
sporcular klasmanında 
yaklaşık 200 sporcu 
katıldı. Ortaca Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürlüğü 
ev sahipliğinde 
Ahmet Ateş Spor 
Kompleksi Yarı Olimpik 

Yüzme Havuzunda 
düzenlenen “Türkiye 
Cumhuriyetinin 100. Yılı 
Yüzme Şampiyonası” 
renkli görüntülere sahne 
oldu. Şampiyonada 
dereceye giren 
sporculara ödüllerini 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Murat Sözgen 
ile Şehit Mehmet Kaya 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü İsmail Yurt 

taktim etti. 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, 
Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı ve Ortaca 
Belediyesi işbirliği ile 
ilçeye kazandırılan 
Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzunda genç 
yüzücüleri ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını 
söyledi. 
- Berkay Göcekli

Yüzme şampiyonası heyecanı
Ortaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yüzme şampiyonasında sporcular kıyasıya mücadele etti. 

Türkiye Kick Boks 
Federasyonu tarafından 
Şanlıurfa’da düzenlenen 
Kick Boks Türkiye 
Şampiyonasında 
Ortacalı sporcular derece 
elde etti. Turnuvada 
karşılaşmalar nefes 
kesti. Turnuvaya 6 bin 
500 sporcu katıldı. 
Müsabakalar minikler, 
yıldızlar, gençler ve 
büyükler kategorisinde 
gerçekleştirildi. 
Müsabakalar sonrası 
dereceye giren 

sporcular, madalya 
almanın sevincini 
yaşadı. Sporcular, 
Milli Takıma katılarak 
Türkiye’yi uluslararası 
şampiyonlarda en iyi 
şekilde temsil etmek 
istediklerini söylediler.
Turnuvaya Ortaca’dan 
katılan Korkmaz Spor 
Salonu sporcularından 
Gaye Uysal 28 kilogram 
minik bayanlarda 1’inci 
oldu. Burcu Nur Mete ise 
büyük bayan 75 üstünde 
Türkiye 3’üncüsü oldu. 

Antrenör Kerim 
Korkmaz sporcularının 
başarılarından büyük 
mutluluk duyduklarını 
söyledi. Türkiye 
Şampiyonasında bölgeye 
en iyi şekilde temsil 
ettiklerine inandığını 
belirten antrenör 
Korkmaz, sporcuları 
ile birlikte gelecek 
turnuvalarda başarı elde 
edebilmek için daha 
sıkı çalışmaya devam 
edeceklerini belirtti. 
- Berkay Göcekli

Sporculardan Türkiye Kick Boks Turnuvasında büyük başarı  
Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasında 
Ortacalı sporcular derece elde etti. 

Muğla’nın yüksek 
kesimlerinde başlayan 
kar yağışı sonrası 
kartpostallık manzara 
oluştu. Sık çam 
ormanları ile kaplı 
Yılanlı bölgesi kar yağışı 
sonrası beyaz örtü ile 
kaplandı. Geçen yıllara 
oranla kurak geçen 
Aralık ve Ocak 
aylarının ardından 
Şubat ayının ilk 
haftasında başlayan 
kar yağışı Muğla’nın 
Kavaklıdere ilçesi 

Göktepe dağı, Menteşe 
Yılanlı, Köyceğiz 
Sandras ve Seydikemer 
Seki yaylaları kar ile 
kaplandı. Muğla’nın 
Menteşe ilçesi Yılanlı 
mevkiinde Cuma günü 
akşam saatlerinde 
başlayan kar yağışı 
sonrası beyaz örtü il 
kaplanan bölge Drone 
ile görüntülendi. Sık 
çam ormanları ile kaplı 
Yılanlı dağı kartpostallık 
görüntüler ile dikkat 
çekti. 

Muğla’da kartpostallık 
kar manzarası

Deniz, kum ve güneşi ile 
yıllık 3 milyon yabancı 
turist ağırlayan Muğla, 
yılın en yoğun kar yağışı 
sonrası hafta sonu tatilini 
değerlendirmek isteyen 
vatandaşların akınına 
uğradı. Menteşe’nin 
Yılanlı Dağı’na lapa 
lapa yağan kar sonrası 
yaklaşık 15 santim 
kalınlığa ulaşan kar 
vatandaşların akın akın 
bölgeye gitmesine sebep 
oldu. Sabah saatlerinden 
itibaren Marmaris, 
Bodrum, Yatağan, 
Köyceğiz, Dalaman gibi 
ilçelerden araçları ile 
yola çıkan vatandaşlar 
öğle saatlerinde trafiği 
kilitledi. Lapa lapa yağan 
karda ateş yakarak hem 
ısınan, hem de sucuk 
ekmek yapan vatandaşlar 
kar topu oynamayı 
da ihmal etmedi. 
Özellikle çocuklar, 
yağan kar altında kar 
topu oynarken, Yılanlı 
yolunun geliş ve gidiş 
yönü tamamen araçlar 
ile doldu. Binlerce aracın 
akın ettiği Menteşe 
Yılanlı Dağı’nda Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
kar küreme ekipleri de 
aralıksız olarak yolda 
kar kürüyor. Ekipler, 
Menteşe Düzeyn 
mevkiinden başlayarak 
60 kilometreye 
ulaşan Göktepe kırsal 
mahallesine kadar 
karlı yolları açıyor. 
Kar küreme çalışması 
yanında tuzlama 
çalışması da devam 
ediyor.

KAR LASTİĞİ 
OLMAYANA İZİN 

YOK
Yılanlı Dağı’na 
binlerce aracın akın 
etmesi sonrası trafik 
kilitlenirken, dağa çıkışta 
İtfaiye Daire Başkanlığı 

önünde Muğla Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil 
Şube Müdürlüğü ve 
Zabıta ekipleri zincir ve 
kar lastiği bulunmayan 
araçların geçişine izin 
vermiyor. Ekiplerin 
kontrol noktasında 
itibaren şehir merkezinde 
yaklaşık 2 kilometre 
kuyruk oluştu.
  Kar yağışı sonrası 
bölgeye Marmaris’ten 
gelen vatandaşlar, 
“Uzun zamandır kar 
görmemiştik. Muğla’ya 
kar yağdığını görünce 
geldik arkadaşlarla. 
Ateşimizi yaktık. 
Manzara güzel. Karın 
keyfini çıkaracağız” 
derken, bir başka 
vatandaş ise, “Hava çok 
güzel. Marmaris’te kar 
olmadığı için buraya 
geldik. Ateşimizi 
yakıyoruz. Birazdan 
kar topu oynayacağız. 
Çok güzel bir pazar 
günü” dedi. Karın 
keyfini çıkaran bir 
başka vatandaş ise 
Muğla’nın dört mevsim 
turizm cenneti olduğunu 
belirterek, “Burası 
ne Palandöken, ne de 
Kartalkaya. Burası 
Muğla. Burada tam 
12 ay turistik zaman 
var. Ama denizde ama 
bahar aylarında trekking 
olarak ama görüldüğü 
gibi isteyen kar üzerinde 
her türlü aktivitesini 
yapabilir. Muğla bu 
konuda çok şanslı. 5 
dakika ile denize, 5 
dakika ile yaylada kara 
ulaşabiliyorsunuz” diye 
konuştu.

Vatandaşlar karlı 
havanın tadını çıkardı 



6 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ10 Şubat 2023 Cuma

 Kahramanmaraş’ın Pazarcık lçes merkezl 
olan ve br çok lmzde hssedlen depremden 
etklenen tüm vatandaşlarımıza geçmş olsun 
dleklerm letyor, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara 
acl şfalar dlyorum. 

Bu çetn kış 
şartlarında, bu afette 
görev yapan görevl 
kardeşlermz ve 
gönüllü 
vatandaşlarımıza da 
kolaylıklar dlyorum. 
 
Rabbm ülkemz ve 
mlletmz her türlü 
afetten muhafaza etsn.


