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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
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‘GEÇMIŞTEN BIZE MIRAS 
DEĞIL ÇOCUKLARIMIZA 
BIRAKACAĞIMIZ DEĞER’

Ortaca’da, yangınların önlenebilmesi adına toplumsal 
duyarlılık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı. 
Çevrecilerle çevre temizliğine katılan Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzundemir; “Ormanlar geçmişten bize 
miras değil, çocuklarımıza bırakacağımız değer” dedi.

Ortaca Belediyesince 
yangın riskini azaltmak 
için çevre temizliği 
etkinliği düzenlendi. 
Belediye önünde bir 
araya gelen çevreye 
duyarlı vatandaşlar, 
görevliler ile birlikte 
ilçeye bağlı Dalyan, 
Sarıgerme, Ekşiliyurt ve 
Tepearası Mahallelerinde 

yangın riskine karşı 
çevre temizliği yaptı. 
Gönüllüler, cam şişeler 
ve cam kırıkları başta 
olmak üzere tüm 
çöpleri topladılar. Çok 
sayıda kişinin katıldığı 
etkinlikte torbalar dolusu 
çöp toplandı.
Etkinliğe katılan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir, gönüllüler 
ile çevre temizliği yaptı.
Muğla’nın yangınlar 
nedeni ile zor bir 
süreçten geçtiğini 
belirten Başkan 
Uzundemir, ilçede 
yangınla karşılaşmamak 
için gerekli önlemleri 
almaya çalıştıklarını 
söyledi.  -3

Kabus gibi 2 hafta
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli Köyceğiz’de 15 gündür 
devam eden yangının kontrol 
altına alındığını açıkladı. -4

Eczacılardan yangın 
bölgesi için destek

Ortaca Eczacılar 
Odası temsilcisi Hasret 
Güneş Can ve Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi 1998 yılı 
mezunlarının girişimleri 

ile yangınlarda ve 
sonrası ağaçlandırmada 
kullanılmak üzere temin 
edilen malzemeler 
Ortaca Belediyesine 
teslim edildi. -3

Ortaca’da 
610 gram 
esrar ele 
geçirildi

Ortaca ilçesinde yapılan 
operasyonda 610 gram 
uyuşturucu ele geçirildi. 
Olayla ilgili gözaltına 
alınan 3 yabancı uyruklu 
kişi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. -2

Sarıgerme’de 
Plaj Korfbol 
Turnuvası

“8. Ulusal Plaj Korfbol 
Turnuvası” 06-08 
Ağustos tarihlerinde 
Ortaca Sarıgerme 
Sarçed plajında yapıldı. 
Turnuvaya 7 kulüpten 42 
sporcu ve toplam 60 kişi 
katıldı. -5



Defnegiller familyasın-
dan olan, yaprak dök-
meyen aromatik kokulu 
bir ağaç cinsi olan 
tarçının anavatanı Güney 
ve Güneydoğu Asya’dır. 
Tarçın, tarçın ağacının 
sapları kesilerek yapılır. 
İç kabuk daha sonra 
çıkarılır ve odunsu 
kısımlar çıkarılır. Odun-
su kısımlar kuruduğun-
da, tarçın çubukları adı 
verilen rulolar kıvrılan 
şeritler oluşturur. Bu 
çubuklar öğütülerek 
tarçın tozu oluşturulur. 
Tarçının kokusu kuvvet-
li, keskin ve tadı tatlımsı 
ve yakıcıdır.

FAYDALARI
•Tarçın güçlü bir an-
tioksidandır. Böylece 
serbest radikallerin 
vücudunuzdan uzak-
laşmasına yardımcı 
olarak vücudunuzu  
oksidatif strese karşı 
korur.
•Anti-iflamatuar etkiye 
sahiptir. Bu şekilde kas 
ağrısı, yaşlılığa bağlı 
etkileri yönetmede 
etkilidir.
•Tarçının; yüksek koles-
terol, LDL ve trigliserit 
seviyelerini düşürücü, 
HDL kolesterolü arttırıcı 
özelliği vardır. Bu 
sayede kalp hastalıkları-

na yakalanma riskini 
azaltır.
•Diyabet tedavisini 
destekler ,kan şekerinin 
düşmesine olumlu etki 
sağlar.
•Kilo kontrolü di-
yetlerinde tarçın kan 
şekerinin dengelenmes-
ine yardımcı olarak tatlı 
krizlerinin önlenmesini 
sağlar.
•Sindirim sistemine 
olumlu etkileri vardır. 
Mide rahatsızlıkları 
ve kas ağrıları gibi 
şikayetleri azaltmaya 
yardımcı olur.
•Tarçında bulunan 
bileşikler beyin fonksi-
yonlarının korunmasına 
yardımcı olur. Yapılan 
araştırmalar; Alz-
heimer ve Parkinson 
gibi nörodejeneratif 
hastalıkların önlediğini 

göstermiştir.
•Kanser hücrelerinin 
büyümesini engelley-
erek kanser gelişmesini 
engeller.
•Yapılan çalışmalarda 
tarçın Candida gibi bazı 
mantar enfeksiyonları 
tedavisine yardımcı olur.
TARÇIN NASIL KUL-
LANILIR?
Yalnızca tarçını çay 
yaparak kullanabi-
leceğiniz gibi çaylarını-
za da ekleyebilirsiniz. 
Tatlılarınıza ,meyvenizin 
üzerine ve yoğur-
da ekleyebilirsiniz. 
Yemeklerinize ilave 
edip tüketebilirsiniz. 
Suyunuza ekleyebilir-
siniz.
TARÇIN TÜRLERİ
•Sri Lanka’da yetişen 
Seylan tarçını
•Daha ucuz olan ve daha 

güçlü bir tada sahip 
‘Cassia’
TARÇIN NASIL 
SAKLANMALI?
Karanlık bir yerde hava 
geçirmez bir kapta 
saklanmalıdır. Kabuk 
hali yaklaşık 1 yıl, 
öğütülmüş tarçın birkaç 
ay sonra lezzetini kay-
betmeye başlar.
TARÇININ YAN ETKİ-
Sİ VAR MI?
Tarçın aşırı tüketilmediği 
müddetçe çoğu insan 
için güvenilirdir. Tarçın 
kumarin içerir. Kumarini 
fazla tüketmek karaciğer 
hasarına neden olabilir. 
Pıhtılaşmayı etkileyebil-
ir. Bu yüzden karaciğer 
hastalığı olanlar, kan su-
landırıcı ilaç kullananlar 
tarçın tüketmeden önce 
hekiminize danışın.
Sağlıkla kalın.

BAHARATLARDAN:TARÇIN

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Amerikan Ulu-
sal Basınç Yarası 
Danışmanlık Pan-
eli(NUPAP) basınç 
yarasını,sıklıkla bir 
kemik çıkıntı üerinde 
olduğu gibi belirli bir 
alan üzerinde iske-
mi,hücre ölümüne yol 
açan giderilemeyen 
basınç alanı,olarak 
açıklamaktadır.
1.Derece Bası 
Yarası:Basıncın 
kaldırılması ile 30 
dakikada gerilemeyen 
eritemdir.Deride ısı 
artışı,ödem mevcuttur.
Gerekli girişimler so-
nucu geriye dönebilir.
2.Derece Bası 
Yarası:Kısmi kalınlık-
ta deri kaybı vardır.
Yüzeyeldir.

3.Derece Bası Yarası:-
Tam kalınlıkta doku 
yitimidir.
4.Derece Bası 
Yarası:Derin doku 
kaybıdır.
Bası Yaraları yerleşim 
yerleri;uzun süre 
yatan geriatrik ve 
pediatrik hastalarda 
baş kısmında,omurga 
kısmında,yaşlı ve diy-
abetik hastalarda topuk 
kısmında yer alır.
Nedenleri arasında:
Basınç,yaş,siga-
ra ateş,eşlik eden 
hastalık,enfeksiy-
on,omurilik yaralan-
ması,psikososyal 
etmenler sayılabilir.
Sağlıklı günler diliy-
orum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BASI YARALARI

Ortaca Belediyesi 
yangınlarda 
kullanılmak üzere 
yangın söndürme topu 
temin etti. 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, 120 adet 
yangın söndürme 

topunu itfaiyeye teslim 
etti.  Yangın söndürme 
topları, Başkanı 
Uzundemir tarafından 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ortaca 
İtfaiye Grup Amiri 
Talat Ontaş’a verildi. 
- Mehmet Bozkır

Yangın topu desteği

Edinilen bilgiye göre, 
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerinin 
yaptığı istihbarı ve fiziki 
takip sonucu ilçeye 
bağlı Atatürk Mahallesi, 
Cumhuriyet Caddesi 
üzerinde yabancı 
uyruklu 27 yaşındaki 
A.A.’nın üzerinde 
yapılan aramada, 2 adet 
bez torbada sıkıştırılmış 
plaka şeklinde toplam 
daralı ağırlığı 405,4 
gram reçine esrar 
ile daralı ağırlığı 1,8 
gram reçine esrar 
maddesi ele geçirildi. 
Şahsın sorgusunda bu 
uyuşturucuları yabancı 
uyruklu 28 yaşındaki 
B.E.A.’nin Ortaca’ya 
getirdiği, kendisinden 
ele geçirilen reçine 

esrarı da B.E.A.’nın 
kardeşi olan 18 yaşındaki 
S.A.A.’dan aldığını 
itiraf etti. Ekipler 
S.A.A. ile B.E.A.’yı göz 
altına aldı. Şahısların 
evlerinde yapılan 
aramada B.E.A.’ya ait 
olduğu öğrenilen bez 
torbaya sıkıştırılmış 
plaka şeklinde daralı 
ağırlığı 202,5 gram 
olan reçine esrar ele 
geçirildi. Operasyonda 
609,8 gram reçine esrar 
ele geçirilmiş oldu. 3 
yabancı uyruklu şahıs, 
Uyuşturucu veya Uyarıcı 
Madde İmal etmek 
suçundan Cumhuriyet 
Başsavcılığına çıkartıldı. 
Şahıslar tutuklanarak 
ceza evine gönderildi.
- İHA

Ortaca’da 610 gram 
esrar ele geçirildi

Ortaca’da polis ekiplerince yapılan 
operasyonda 610 gram uyuşturucu ele 
geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 
yabancı uyruklu kişi tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  

Bodrum’da 1 Ağustos 
Pazar günü Mazı 
Mahallesi Ilgın Koyu’na 
sıçrayan alevler bir 
otomobil ile bölgede 
bulunan 4 evi küle 
çevirmişti. O anlar ise 
saniye saniye objektiflere 

yansımış ve otomobilin 
yanma anları an be 
an görüntülenmişti. 
Yangının ne kadar 
büyük olduğu bir kez 
daha gözler önüne 
serildi. Orman yangının 
ardından otomobilin 

demir yığınına, evlerin 
ise küle dönmüş hali 
yürekleri yaktı. Mavi ve 
yeşilin buluştuğu Ilgın 
Koyu alevlerin ardından 
kararak yerini siyaha 
bıraktı.
- İHA

Alevlere teslim olan otomobilin son hali 
yangının şiddetini gözler önüne serdi

Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Ilgın Koyu’nda alevlere 
teslim olan otomobil ve evin yanması yangının şiddetinin 
ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.  

Muğla’da orman 
yangınlarıyla 
mücadele kapsamında 
yürütülen çalışmalar 
aralıksız bir şekilde 
devam ediyor. Birçok 
noktada etkili olan 
yangınlar kontrol altına 
alınırken Köyceğiz’de 
etkisini gösteren 
orman yangınına ise 
müdahaleler sürüyor. 
Orman yangınlarıyla 
mücadelede ön plana 
çıkan havadan müdahale 
ise artarak devam ediyor. 
Muğla’daki orman 
yangınlarına müdahale 
eden helikopterler ise 

ikmal noktası olarak 
Atatürk Stadyumu’na 
uğruyor. Alana gelen 
helikopterler bakım 
ve yakıt takviyesini 
tamamladıktan sonra 
görev için yeniden 
yangın bölgesine hareket 

ediyor. Ortalama 5 
personelin yer aldığı, 
depolarının ise 3 bin 
200 litre yakıt aldığı 
helikopterler yaklaşık 
3 saat boyunca havada 
kalarak yangınlara 
müdahale ediyor. - İHA

Stat helikopter pistine döndü
Muğla’daki yangınlara havadan müdahale eden helikopterlerin 
stadyumdaki ikmal alanı ile helikopter ve personellerin göreve 
hazırlanışı havadan görüntülendi.
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Memleketimiz Muğ-
la da dâhil olmak 
üzere, ülkenin çeşitli 
noktalarında çıkan 
yangınlarla mücadele 
hız kesmeden devam 
ediyor. Bu azim ve 
emeğin sonucunda 
çoğu noktada yangın 
söndürüldü; soğutma 
çalışmaları başladı. 
Ancak bazı noktalar-
da halen daha yangın 
devam ediyor. Yangın 
sebebiyle Adana, An-
talya, Mersin, Muğla 
ve Osmaniye’nin bazı 
ilçelerindeki mahalleler 
genel hayata etkili afet 
bölgesi olarak ilan edil-
di. Peki, bu ne demek; 
afet bölgesi ilan edilen 
yerlerde vatandaşların 
ne gibi hakları doğuy-
or? 
Afetle ilgili temel 
düzenlemeler; 7269 
sayılı, Umumi Ha-
yata Müessir Afetler 
Dolayısiyle Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Ka-
nun’da yer almaktadır. 
Yangın, deprem, toprak 
kayması, su baskını 
gibi afetlerde, yapıları 
ve kamu tesisleri genel 
hayata etkili olacak 
derecede zarar gören 
veya görmesi muhte-
mel olan yerlerde 
alınacak tedbirler ile 
yapılacak yardımlar 
hakkında bu kanun ve 
ilgili mevzuat hüküm-
leri uygulanmaktadır. 
Bir yerin afet bölgesi 
ilan edilmesi ile o 
bölgede yaşayanlara 
yönelik, hasar tespiti, 
kredi desteği ve çeşitli 
yardımlardan oluşan bir 
takım hak ve imkânlar 
sağlanmaktadır. Ancak 
bazı hak ve imkân-
lardan faydalanmak 
için süre ve başvuru 
şartı bulunmaktadır. 
Bu sebeple hak kaybı 
olmaması için sürecin 
dikkatle takip edilmesi 
gerekmektedir.
Afet bölgesindeki 
vatandaşlara tanınan 
hak ve imkânlar genel 
olarak şöyledir:
•Afet bölgesinde 
yapılacak işlemlere 
esas olmak üzere, hasar 
tespit raporu düzenlen-

mesi,
•Yangında evi hasar 
gören vatandaşlara 
geçici barınma imkânı 
sağlanması, eşya ve 
kira yardımı yapılması,
•Yanan veya ağır 
hasara uğrayan binalar-
da oturan ailelere hak 
sahibi olmaları şartıyla 
yeni afet konutları 
yapılması veya kredi 
verilmesi,
•Tarım, sera ve hay-
vancılık faaliyetinde 
bulunanların hasar ve 
zararlarının karşılan-
ması,
•Vergi, SGK primleri, 
tarım kredi borçları ve 
esnaf kredi ödemeleri-
nin ertelenmesi,
•KOSGEB acil desteği 
ve faizsiz esnaf kredisi 
verilmesi,
•Afet sırasında veya 
afetle mücadele 
kapsamında her türlü 
kurtarma, barındırma, 
yardım, söndürme, 
sevk ve tevzi işlerinde 
çalışanlardan yaralanan 
veya engelli hale gelen 
yahut hastalananların 
tedavilerinin ücretsiz 
yapılması,
•Memur sıfatı taşıma-
masına rağmen yangın-
la mücadele kapsamın-
da görevlendirilenlerin, 
bu görevi yerine ge-
tirirken ölmesi halinde 
mirasçılarına veya 
engelli hale gelmesi 
durumunda kendisine 
tazminat ödenmesi,
•Afetle mücadele 
kapsamında memur 
olan ve olmayanlar-
dan fevkalade yararlık 
gösterenlere ikramiye 
verilebilmesi,
Görüldüğü üzere, 7269 
sayılı Kanun kapsamın-
da afet bölgesinde 
yaşayanlara yönelik 
çeşitli hak ve imkânlar 
tanınmış olup ilerley-
en günlerde bunların 
detayları da netleşece-
ktir. Bununla birlikte, 
bu hak ve imkânlar-
dan faydalanmak için 
öngörülen başvuru 
süresi, itiraz süresi ve 
istisnalar gibi detay-
lara da dikkat etmek 
gerekir. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

AFET BÖLGESİNDEKİ 
YANGINDAN ETKİLENEN-
LERİN HAKLARI NELER?

Ortaca Belediyesince 
yangın riskini azaltmak 
için çevre temizliği 
etkinliği düzenlendi. 
Belediye önünde bir 
araya gelen çevreye 
duyarlı vatandaşlar, 
görevliler ile birlikte 
ilçeye bağlı Dalyan, 
Sarıgerme, Ekşiliyurt ve 
Tepearası Mahallelerinde 
yangın riskine karşı 
çevre temizliği yaptı. 
Gönüllüler, cam şişeler 
ve cam kırıkları başta 
olmak üzere tüm 
çöpleri topladılar. Çok 
sayıda kişinin katıldığı 
etkinlikte torbalar 
dolusu çöp toplandı.
Etkinliğe katılan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, gönüllüler 

ile çevre temizliği yaptı.
Muğla’nın yangınlar 
nedeni ile zor bir 
süreçten geçtiğini 
belirten Başkan 
Uzundemir, ilçede 
yangınla karşılaşmamak 
için gerekli önlemleri 
almaya çalıştıklarını 
söyledi. Vatandaşların 
ve bölgeye gelen 
misafirlerin çöp 
konusunda hassasiyet 
göstermesini rica eden 
Başkan Uzundemir; 
“Vatandaşlarımızla 
ve belediye personeli 
arkadaşlarımızla olası 
yangınları önlemek 
için dağ kenarlarında 
özellikle cam ve plastik 
şişeleri topluyoruz. 
Vatandaşlarımızdan, 

özellikle de 
gençlerimizden rica 
ediyorum, lütfen 
çöplerimizi çöp 
konteynırlarına atalım. 
Yangınların sabotaj 
olduğu ile ilgili kesin bir 
bilgi yok ama şişlerin bu 
yangınları çıkarabildiğini 
biliyoruz. Lütfen cam 
ve pet şişeleri yollara 
atmayalım.” diye 
konuştu.  
“GEÇMİŞTEN BİZE 

MİRAS DEĞİL, 
ÇOCUKLARIMIZA 
BIRAKACAĞIMIZ 

DEĞER”
Yangın bölgelerine 
de gerekli lojistik 
desteği vermeye 
çalıştıklarını aktaran 
Başkan Uzundemir, 

“Ormanlarımız 
geçmişten bize 
verilen miras değil, 
çocuklarımıza 
bırakmamız gereken 
değerlerimiz. İş 
makinalarımız ve insan 
gücümüzle destek 
oluyoruz. İlçemizde de 

yangın çıkmaması için 
çalışıyoruz. Yangın için 
gerekli önlemlerimizi 
alıyoruz.” dedi. 
Çevre temizliği 
etkinliğinin belirli 
aralıklarla devam 
edeceği kaydedildi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da çevre temizliği
Ortaca’da, yangınların önlenebilmesi adına toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı. 

Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 1998 
yılı mezunlarının başlattığı, 
ülkemizin her bölgesinden 
hayırsever eczacıların 
katılımı ile yangın 
bölgelerinde kullanılmak 
üzere gönderilen 2 adet 5 
tonluk sulama tankeri, 2 
adet 12 kw jeneratör, 100 
adet yanmaz bot, 100 adet 
yanmaz kıyafet, 100 adet 

20 litrelik sırt pompası, 997 
çift Sakobel Driver eldiven, 
24 çift Ansell eldiven, 4 
adet fener, 30 adet 3M 9914 
aktif karbonlu maske, 180 
adet 3M9162 Ffp2 maske ve 
50 adet powerbank Ortacalı 
Eczacılar Hasret Güneş 
ve Özgür Okur tarafından 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’e teslim 
edildi.

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 
“İlimizde çıkan yangınların 
söndürülmesinde büyük 
önem taşıyan malzemeleri 
bizlere gönderen 
Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 1998 
yılı mezunları ve tüm 
yardımsever eczacılarımıza 
teşekkür ederim.” dedi. - 
Mehmet Bozkır

Eczacılardan yangın bölgesi için destek
Ortaca Eczacılar Odası 
temsilcisi Hasret Güneş Can ve 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi 1998 yılı mezunlarının 
girişimleri ile yangınlarda 
ve sonrası ağaçlandırmada 
kullanılmak üzere temin 
edilen malzemeler Ortaca 
Belediyesine teslim edildi. 



Dr. Veli Vural Uslu

Ben n’apıyorum 
bu bitkilerle ? -1

Güneyege’de dünyanın 
dört bir tarafında yapılan 
bilimsel çalışmaların en 
yeni sonuçlarını sizlere 
aktarmaya özen gösteriy-
orum. Bu sefer ise kendi 
çalışmalarım hakkında 
bilgi verirken “geleceğin 
tarımı ne yöne doğru 
gidiyor” sizlere bir fikir 
vermek istiyorum.
 Türkiye’de ve Alman-
ya’da tüm dünyada 
olduğu gibi en ciddi 
tarımsal problemlerin 
başında bitki zararlıları 
geliyor. Tarıma har-

canan paranın ve emeğin 
büyük bir kısmı tarımsal 
hastalıklarla mücadeleye 
harcanıyor. Her geçen 
sene artan kimyasal 
kullanımı, kimyasallara 
karşı her geçen sene daha 
fazla direnç gösteren 
tarım hastalıkları ned-
eniyle tarım toprakları 
ciddi anlamda kirlenmiş 
durumda ve tarıma daha 
az elverişli hale geliy-
or. Bu karşılık olarak 
biyolojik (organik) tarım 
uygulamaları bir alter-
natif olarak tüm dünya-

da büyük bir merak 
uyandırıyor.
 Organik ya da biyolojik 
tarım her ne kadar ku-
lağa çok güzel gelse de 
tamamen biyolojik tarım 
yöntemleri ile narenciye 
ve nar yetiştirmek için 
Eskiköy’ün en deney-
imli, en bilgili ve en di-
siplinli çiftçilerinden biri 
olan Kâmil Göktekin’in 
olağanüstü çabaları 
ve özverisi ile başlat-
tığımız girişim bu tür 
tarımın bireysel çabalarla 
sürdürülebilirliği hakkın-
da şüpheler uyandırdı. 
Bunun iki temel sebebi 
vardı. Birincisi, verimin 
oldukça düşük kal-
ması. İkincisi, tarımsal 
hastalıkları ilaçsız olarak 

engellemek için gerekli 
insan gücünün hem çok 
masraflı hem de yetersiz 
olması. Bir de üstüne 
biyolojik ürün pazarının 
Türkiye’de yeterince 
gelişmemesinden dolayı 
ürünlerin yüksek gelirle 
satış yapılmaması da 
eklenince bizim biyolo-
jik tarım ile tüm çiftçil-
ere örnek olma hayalimiz 
kısmen sekteye uğradı.
Bir taraftan Kâmil Abi 
sahada elinden gele-
ni yaparken, ben de 
laboratuvarda alternatif 
metotlar geliştirmek 
üzere gece gündüz 
çalışmalara devam 
ediyorum. Bu metotların 
başında ise kimyasallar 
yerine doğada bulunan, 

kolayca parçalanan ve 
tekrar bir döngü ile 
doğal çevrime katılabi-
lecek tarım zararlılarına 
karşı etkili alternatif 
bulmaktan geçiyor. Tam 
olarak bu tanıma uyan 
bir molekülü biliyoruz 
aslında çok uzun zaman-
dır. Ribonükleik asit yani 
herkesin bildiği adıyla 
RNA. Özellikle mRNA 
aşılarının koronavirüse 
karşı başarılı ve güven-
li uygulamalarından 
dolayı bütün ışıkların 
üstünde toplandığı RNA 
moleküllerinin bitkile-
rde kullanımı çok uzun 
zamandır konuşulan bir 
konuydu ama bitkilerin 
bir özelliğinden ötürü 
uygulamalar konusunda 

ciddi sıkıntıları çıkıyor-
du. RNA canlılığın temel 
yapı taşlarından bir 
tanesi. RNA yoksa hayat 
yok. Proteinlerin üreti-
mine katılan ribozomlar 
RNA’larla dolu. Protein-
lerin yapıtaşları ami-
noasitleri ribozomlara 
taşıyan moleküller RNA, 
DNA’dan genlerin bilg-
ilerini alıp, bunları pro-
teine dönüştürmek için 
kullanılan elçiler RNA, 
herhangi bir canlı virüsle 
karşı karşıya kaldığında 
kendini korumak için 
kullandığı moleküller 
RNA. Kısaca canlılar 
hayatın devamlılığı için 
adeta bir RNA fabrikası 
olarak çalışıyor. Tabi 
canlılarda RNA sadece 

üretilmiyor, çok hızlı bir 
şekilde tüketiliyor da. 
Yani canlılar RNA nasıl 
yapılır, nasıl yıkılır çok 
iyi biliyorlar. Bakteriden 
bitkiye, mantardan in-
sana kadar istisnasız bir 
şekilde RNA’lar bizim 
ve bütün canlıların bir 
parçası. Su gibi, hava 
gibi, gübre gibi doğal bir 
çevrimi olan bir molekül 
RNA. Şimdi geldik en 
temel soruya: bitkiler 
için bu RNA’ları nasıl 
kullanabiliriz? Hafta-
ya yazıya kaldığımız 
yerden devam. Sağlıklı, 
bilim dolu, havası temiz, 
yangını olmayan mis 
gibi günlere uyanmanız 
dileğiyle, Almanya’dan 
selamlar. @velivuraluslu
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Türkiye kuşatıldı.. Tür-
kiye saldırı altında…
Yaşadıklarımız ve daha 
da yaşayacaklarımız, 
resmen bize açılmış bir 
savaş..
Yangınlar normal 
değil..
Mülteci akını nor-
mal değil.. Düzensiz 
göçmen sayısı normal 
değil..
Ülkede ki kutuplaşma 
çok keskinleşti normal 
değil..
Siyasetçilerin söylem-
leri ve sertlikleri 
normal değil..
Hükümetin  ve  Mu-
halefetin yerel yöne-
timlerde  atamalarda ki 
partizanlıkları normal 
değil..
Ülkede  ki  Ada-
letsizlikler, Hak ve 
Hukuk eksiklikleri,  
demokrasinin sözde 
kalması,  Demokras-
inin savunucusu olan 
partilerde bile parti içi 
demokrasinin olma-
ması normal değil…
Ekonomik şartlar nor-
mal değil..
Sağlık sorunları, aşı 
tartışmaları ve uygu-
lamaları normal değil..
ABD’den   fonlanan  
medya kuruluşları, 
gazeteciler, sivil 
toplum örgütleri nor-
mal değil..
Sedat Peker’in 
suçlamaları normal 
değil..  Bu suçlama-
ların yargıya taşınma-
ması hiç normal değil..
Fetö ile mücadelenin 
yetersizliği normal 
değil..
Bürokraside Ehliyet 
ve Liyakat eksikliği 
normal değil..
NORMAL DEĞİL, 
NORMAL DEĞİL..  
bu liste uzar gider..
Bu kadar normal 
olmayan işler arasında 
NORMAL OLAN tek 
şey TÜRK MİLLETİ-
NİN SAĞDUYUSU, 
felaketler karşısında 
BİRLİK ve BERA-

BERLİĞİ,  KENE-
TLENMESİ..
Milletimiz,  ülkemize 
kurulan tuzakların 
farkında.  Sokakların 
karıştırılmak istendiği-
ni, iç kargaşa çıkarıl-
maya, bizi birbirimize 
düşürmeye çalışıldığını 
görüyor. Bize hazır-
lanan tuzakları ve 
uygulanan projeleri 
çöpe atacaktır..
Partizanlıklar rafa 
kalkmalı, etnik , inanç 
ve mezhep farklılıkları 
bizi ayrıştırmamalı. 
Birlik ve beraberlik 
sağlanmalı  omuz omu-
za, gönül gönüle olup, 
kenetlenmeliyiz. Hak 
arayışlarımız, tepkil-
erimizi dile getirişler-
imiz kanun ve yasalar 
çerçevesinden dışarı 
asla çıkmamalıdır. 
HÜKÜMET 
KARŞITLIĞI asla 
ve asla DEVLET 
KARŞITLIĞINA 
dönüşmemelidir. Başka 
mahallelerden mahal-
lemize saldırı olurken, 
bizim mahallenin 
çocukları küskün-
lükleri, dargınlıkları 
bir kenara bırakmalı 
, kenetlenerek te-
hlikeyi savuştur-
malıdır. Yangınların 
söndürülmesinde 
ki kenetlenmemiz, 
ÜLKEMİZİ YANGIN 
YERİNE ÇEVİRMEK 
isteyenlere, DEVLE-
TİMİZE DİZ ÇÖK-
TÜRMEYE  çalışan-
lara karşıda devam 
etmelidir..
Keskin virajdayız. 
Olaylar çok süratli 
gelişiyor ve biz bu 
virajdan devrilmeden 
çıkmalıyız. Yeni dünya 
düzeninde güçlü ülke 
olmanın bedelleri 
var. Ağır imtihanlar-
dan geçiyoruz ama 
BAŞARACAĞIZ…  
Ben milletimizin fera-
setine güveniyorum. 
Bu millet bu belaları 
defedecektir…

Sezgin Yıldırım

KESKİN VİRAJDAYIZ

Tarım ve Orman 
Bakanı Pakdemirli, 
orman yangınlarıyla 
son bilgiyi paylaştı. 
Pakdmeirli, yangınların 
son halkasının da kontrol 
altına alındığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, orman 
yangınlarına karşı 
verilen mücadeleye 
ilişkin yeni bilgiyi 
paylaştı. Twitter 
hesabından açıklama 
yapan Bakan Pakdemirli, 
yangınların son 
halkası olan Köyceğiz 
yangınının kontrol altına 
alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli; “28 
Temmuz’da başlayan, 15 
gün süren ve tarihimizde 
gördüğümüz en büyük 
orman yangınlarını 
yaşadığımız bu 
süreçte, son halka 
olan Muğla Köyceğiz 
yangınını da Ormanın 
Kahramanlarının büyük 
bir özverisiyle kontrol 
altına aldık. Böylelikle 
ülkemizde gerçekleşen 
büyük yangınların 
hepsini söndürmüş 
olduk. Soğutma 
çalışmalarımız devam 
ediyor.” dedi.
- Berkay Göcekli

Bakan Pakdemirli, Köyceğiz yangınının 
kontrol altına alındığını duyurdu  

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Köyceğiz’de 14 gündür devam eden yangının kontrol 
altına alındığını açıkladı. 

Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen, 
Türkiye Gelişmekte 
olan Spor Federasyonu 
2021 Yılı Faaliyet 
Programında yer alan 
“8. Ulusal Plaj Korfbol 
Turnuvası” 06-08 
Ağustos tarihlerinde 
Ortaca Sarıgerme 
Sarçed plajında yapıldı.
Ortaca Sarıgerme 
Sarçed plajında yapılan 
Turnuvaya 7 kulüpten 
42 sporcu ve toplam 60 
kişi katıldı.
Dereceye giren 
kulüplerin ödüllerini 
Ortaca Kaymakamı 
Oktay Erdoğan, 
Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer 
İlman ve Sarıgerme 
Çevre Eğitim Derneği 
Müdürü İsmail Batıbey 
takdim etti.

Muğla’nın turizm 
açısından önemli 
merkezlerinden 
biri olan Sarıgerme 
Plaj’ında düzenlenen 
Plaj Korfbol 
Şampiyonasına 
Marmara Üniversitesi 
SK, Yıldız Teknik 
Üniversitesi SK, 
Haydarpaşa Lisesi SK, 
Kocaeli 1937 Seka SK, 
Kocaeli Üniversitesi 
SK, Kütahya Ayyıldız 
GSK ve Odunpazarı 
İME SK katıldı.
Turnuva sonunda 
şampiyon Kocaeli 
Üniversitesi Spor 
Kulübü olurken ilk 3 
sıralama ise şu şekilde 
oluştu; 1- Kocaeli 
Üniversitesi SK, 2- 
Haydarpaşa Lisesi SK, 
3- Kocaeli 1937 Seka 
SK. 
- Berkay Göcekli

Sarıgerme’de Plaj Korfbol Turnuvası
8. Kulüpler Plaj Korfbol Turnuvası 
Ortaca Sarıgerme’de yapıldı
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İLAN
ORTACA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Basın No: 1119862RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA 
NO

İLÇESİ/MAHALLESİ/
MEVKİİ CİNSİ PAFTA 

NO
ADA 
NO

PARSEL 
NO

YÜZÖLÇÜM 
(M²)

HAZİNE 
HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ 

BEDELİ (TL)
GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL)
İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

1 Ortaca/Dalyan/Köyiçi Arsa - - 4851 109,66 Tam

Konut Alanı
(TAKS:0,30

KAKS:0,60.Aylık Nizam 2 
Kat Müstakil olarak üzerine 

inşaat yapılması 
mümkün değildir. 

247.000,00 74.100,00 26/08/2021 10:00

İlçemizde bulunan yukarıda nitelikleri yazılı olan tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine 
göre Açık Teklif Usulü ile Ortaca Milli Emlak Şefliğinde yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
1)İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b)Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
c)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce 
ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 
Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e)Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve  27. maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektubu toplamı 
ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.
f)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b), (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak 
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan 
belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)
2)İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Ortaca Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görebileceklerdir. 
3)İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden 
Komisyon sorumlu değildir.
4)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5)Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri 
peşin, kalanı en fazla iki yılda,  taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
6)Söz konusu parsel müstakil imar parselinde olmayıp imar yönünden 2982 ,3101 ve 3102 parsellerle şuyulu durumdadır.
7)Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr/adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (252) 282 21 19
İLAN OLUNUR.

Köyceğiz ilçesinde 29 
Temmuz Perşembe 
günü başlayan yangın 
nedeniyle günlerdir 
bölgede bulunan ve 
alevlerle savaşan 
yüzlerce yangın 
söndürme işçisi, polis, 
jandarma ve askerler ile 
sivil halk yoğun çaba 
harcarken, çevreden 
ve Türkiye’nin birçok 
noktasından bölgeye 
gıda başta olmak üzere 
birçok malzeme desteği 
gönderiliyor. Günlerdir 
yangınla mücadele 
eden ekipler yemek 
ihtiyaçlarını genellikle 
sandviç başta olmak 
üzere ekmek arası 
soğuk ve kuru gıdalarla 
gideriyordu. İlçeye 
bağlı Beyobası’nda 
yaşayan kadınlar, 4 
gün önce Kızılay ile 
yangın bölgesinde 
görev yapanlara sulu ve 
sıcak yemek sunmaya 
başladılar. Beyobası’nda 
kurulan kazanlarda, 
odun ateşinde pişen ev 
yemekleri her gün orman 
yangınlarında çalışanlara 
ulaştırılıyor. Beyobalı 

kadınlar her gün farklı 
bir menü ile yaklaşık 
yüzlerce kişiye yetecek 
şekilde 3 ayrı çeşit 
yemek hazırlıyor.
  Yemek hazırlayanlardan 
Nurgül Bayrak, 
“3-4 gündür yemek 
hazırlıyoruz, her gün 
farklı yemek yapıyoruz. 
Yukarıda çalışanlar 
bizim yaptığımız 
yemekleri yiyorlar” 
derken, Hüseyin Çandarlı 
ise “Kazan kazan 
yemek pişiyoruz” dedi. 
Çandarlı, “Kaç gündür 
buradayız, biz her zaman 
devletimize, milletimize 
desteğiz, sorun 
Türkiye’nin milletin 
sorunu, hepimiz birlik 
içindeyiz” diye konuştu.
  Günde 3 çeşit yemek 
yaptıklarını belirten 
Mürivet Pirci ise, “Bizim 
de çorbada tuzumuz 
bulunsun istedik. Devlet 
için, millet için el 
eleyiz. Karınca misali 
hortum tutamasak da bu 
şekilde destek vermeye 
çalışıyoruz. Çalışanlar 
aç kalmasın, kuru 
yemesinler diye” dedi.

Ulviye Sül ise, 
“Bugün ayran çorbası, 
fasülyeli patatesli 
yahni yapıyoruz. Her 
gün değişik yemek 
yapıyoruz. Dün nohutlu 
et yahnisi vardı, cacık 
vardı. Evvelsi gün 
şehriye vardı, önceki gün 
kızartma ve mercimek 
vardı.  Her gün 3 çeşit 
yemek yapıyoruz” dedi.
Kızılay Muğla İl Başkanı 
Şadi Pirci ise “Kızılay 
Marmaris’te 3 bin kişilik 
yemek çıkarıyor. Çağdaş 
Okulu bize verildi. Ve 
aynı zamanda orada 
ikram araçlarımız var. 
Aynı şekilde Milas’ta 
da 3 bin kişiye yemek 
çıkarıyoruz. Oralardaki 
yangın bölgelerine göre 
sayıları artırıyoruz. 
Şimdi bu bölgede de 
yemek veriyoruz” dedi.
  Yangın başladıktan 
sonra burada soğuk 
sandiviç türü kuru 
gıdaların Müge Anlı’nın 
verdiği 
ikram aracı ile 
dağıtıldığını belirten 
Şadi Pirci, “Bu 
yiyecekleri Beyobası 

Meydanından 
gönüllülerle dağlara 
dağıtıyorduk. Fakat 
sonra yangın ekiplerinin 
dolaşım sisteminde katı 
yedikleri için sıkıntı 
oldu diye haber gelince 
organize olduk. Eşimle, 
kızımla beraber karar 
verdik, Ulviye ve diğer 
kardeşlerim de destek 
oluruz dediler. Burası 
da Sunay ablamızın, 
düğünlere yemek yapan 
kardeşimiz. Burayı bize 
tahsis etti. Biz hemen 
Ortaca’daki marketlerden 
malzemelerimizi 
temin ettik. Kazanları 
kurduk. İlk gün olarak da 
çorba çıkardık. 
Sıcak yemek olarak  
çıkardık, ikramlarda 

bulunduk. Bugün 4’üncü 
günümüz. Her gün 
yaklaşık Bin kişilik 
yemek çıkarıyoruz” dedi.
  Öğle saatlerinde 
hayırseverlerden gelen 
gıdaları dağıttıklarını 
belirten Şadi Pirci, 
“Saat 3 gibi biz de 
servis ile çıkıp Sazak, 
Otmanlar, Çövenli’deki 
yardım ekiplerine, 
askerlere, polislere 
yangınla ilgili herkese 
sıcak yemek dağıtacağız. 
Bu yönde köylülerimizin 
sahip çıkması bizim için 
ayrı bir mutluluk. Bunlar 
özel, kendi yaptıkları 
gayretlerle olan şeyler, 
istese bütün insanlar 
bunu yapabilir” dedi.
 - İHA

Kazanlar yangın işçileri için kaynadı
Köyceğiz ilçesinde yangınlarda görev alan yüzlerce işçi, gönüllü ve diğer personel için Köyceğiz Beyobası 
Mahallesinin kadınları yangın bölgesine ulaştırılmak üzere kazanları kurarak sıcak yemek pişirdi. Türk Kızılayı ile 
bölgedeki kadınlar organize oldular ve her gün farklı bir menü ile 3 çeşit sıcak ve sulu yemek çıkardı, yangında görev 
alanlara dağıttı. 

Kavaklıdere ve ardından 
Menteşe sınırlarına 
geçen orman yangınında 
14 gündür sahada olan ve 
yeşil vatan için alevlerle 
savaşan orman yangın 
söndürme işçileri sönen 
alanlarda soğutma 
çalışması yapıyor. 
  Menteşe Orman 
İşletme Müdürlüğünde 
görevli Erdem Güneş, 
yeni yaşını ormanda 
soğutma çalışması 
yaparken kutladı. Mesai 
arkadaşları tarafından 
sürpriz doğum günü 
kutlaması düzenlenen 
Erdem Güneş’i pastadan 
ilk lokmayı ise alevlere 
karşı omuz omuza 
mücadele verdiği 
oğlu Mehmet Güneş 
yedirdi. Erdem Güneş, 
“Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü A-90 TOKİ 
ekibi olarak arkadaşlarla 
birlikte çalışıyoruz. 
Takriben 13-14 günden 
beri yangınlarla 
yeşil vatanımız için 
savaşıyoruz. Soğutma 
çalışmaları devam 
ediyor. Arkadaşlar da 
bu yorgunluğun üzerine 
moral motivasyon olsun 
diye yaş günü sürprizi 
düzenlemişler. Teşekkür 
ediyorum hepsine. 
Oğlum da kendi yolumda 

takriben 12 senedir 
yaptığım işi yapıyor. 
Yeni askerden geldi. Onu 
da eğitmeye çalışıyoruz 
yeşil vatanımız için. 
Yeşilimizi koruyalım” 
dedi. 
  Erdem Güneş’in oğlu 
Mehmet Güneş ise 
“Babam ile birlikte yeşil 
vatan için omuz omuza 
savaşıyoruz. Nice mutlu 
yıllara babacığım” dedi. 
  Erdem Güneş’in mesai 
arkadaşı da, “Yeşil 
vatanın bekçileri olarak 
ekip arkadaşlarımız ile 
15 yıldır bu camianın 
içindeyiz. Kimi zaman 
kavga ederiz, kimi 
zaman oturup muhabbet 
ediyoruz. Bugün Erdem 
abinin doğum günü. 
Ne mutlu bize. Erdem 
abimiz ile yeşil vatanı 
korumak için aynı 
kulvarda koşuyoruz. 
Yeşil vatan hepimizin. 
Hep beraber koruyalım” 
derken Cemil Öker de 
“Yangın nöbeti tutarken 
arkadaşımızın doğum 
gününü kutladık. Nice 
mutlu yıllara” dedi.
- İHA

Alev savaşçısına 
sürpriz doğum günü   
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