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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

YANGIN BÖLGE-
LERİNDE VERGİ 

ÖDEME SÜRELERİ NE 
ZAMANA ERTELENDİ?
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ÜRİNER 
İNKONTİNANS
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‘YANGININ YARALARINI 
BİRLİKTE SARACAĞIZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, Muğla’da 15 gün boyunca devam eden yangınların 
söndürülmesinin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. 
Muğla’da yaşanan yangın felaketi İle ilgili CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığının çalışmalarına dair faaliyet raporunu paylaştı.
CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Muğla’nın 
15 gün içerisinde 
tarihinin en büyük 
orman yangınlarını 
yaşadığını söyledi.  
Tezcan; “Yangınlarda 
birçok vatandaşımız 
evlerinden barklarından 
oldu. Marmaris’teki 
yangında Köyceğizli 
hemşerimiz Görkem 
Hasdemir’i kaybetmenin 

üzüntüsünü yaşarken 
yine Marmaris’te 
alevlerle mücadele 
eden ekiplere yardım 
eden Şahin Akdemir’in 
acı haberi geldi. 
Ormanlarımızla birlikte 
doğal hayat etkilendi, 
binlerce canı kaybettik. 
Köyceğiz yangınının 
kontrol altına alınmasıyla 
halkımızla birlikte 
rahat bir nefes aldık. 

Tüm Muğla’mıza geçmiş 
olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. Yurdun 
dört bir yanından 
gelerek yangınların 
söndürülmesi için gece 
gündüz mücadele veren 
ekiplerimize, yine 
büyük bir dayanışma 
örneği gösteren gönüllü 
vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.” 
dedi. -3

Şahin Akdemir için hayrat çeşmesi
Marmaris’teki yangında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını 
kaybeden Köyceğizli Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı.
Marmaris’te çıkan 
orman yangınında 
hayatını kaybeden Şahin 
Akdemir için hayrat 
çeşmesi yaptırıldı.
Marmaris orman 
yangınında itfaiyecilere 
gönüllü olarak içme 
suyu taşırken hayatını 
kaybeden 25 yaşındaki 
Şahin Akdemir anısı 
Beyoğlu’nda yaşatılacak. 
Beyoğlu Belediyesi 
tarafından, Şahin 
Akdemir’in anısının 
yaşatılması amacıyla 
Beyoğlu’nun en yoğun 
semtlerinden olan 
Kasımpaşa’ya hayrat 
çeşmesi yaptırıldı. 
Şahin Akdemir adına 
yaptırılan hayratın 
yanına uzun ömürlü 
olmasıyla bilinen mavi 
Göknar fidanı dikildi. -2

Muhtarlara yangın 
malzemesi verildi

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Muğla’da 
yaşanan orman 
yangınları nedeniyle 
nöbet tutan muhtarlar 

ve vatandaşları ziyaret 
etti. Başkan Uzundemir, 
vatandaşlara yangında 
kullanılan 
malzemeler teslim 
etti. -5

TÜVTÜRK istasyonu 
hizmet vermeye başladı
Ortaca Belediyesi ve 
TÜVTÜRK arasında 
yapılan protokol ile 
Ortaca Karaburun 
Mahallesi, açılan 
TÜVTÜRK 
istasyonu hizmet 
vermeye başladı. -5

Hut dönemi 
resmen başladı!

Bölgesel Amatör Lig 
temsilcilerimizden 
Muğlaspor, geçtiğimiz 
gün anlaşmaya vardığı 
deneyimli teknik adam 
Tayfun Hut için imza 
töreni düzenledi. -4

Eski sıra arkadaşları 
yıllar sonra buluştu

1985 Ortaca Lisesi ve 
Ortaokulu mezunları 
yıllar sonra bir araya 
geldi. Bir araya gelen 
1985 mezunları hasret 
giderdi. -3

Gardaş ‘alev 
savaşçıları’ uğurlandı 

Muğla’da 15 gün süren 
orman yangınlarında 
görev alan kardeş 
ülke Azerbaycanlı 732 
personel Azerbaycan’a 
uğurlandı. -2
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Ülkemiz bir yandan 
yangınlarla diğer yan-
dan sellerle mücadele 
ediyor. Bu felaketle-
rden ise en çok yerel 
halk olumsuz etkileni-
yor. Bu sebeple devlet 
yetkilileri bir nebze 
olsun halkı rahatlat-
mak ve zor durumdan 
çıkmalarına yardımcı 
olmak için bazı il ve 
ilçeleri afet bölgesi ilan 
etmiş ve bu bölgeler 
için çeşitli yasal ola-
naklara başvurmuştur. 
Bu yasal olanaklardan 
biri ise mücbir sebep 
düzenlemesidir. Peki, 
mücbir sebep ilan 
edilmesiyle vergisel 
yükümlülükler nasıl 
etkilenecek?  
 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 13. 
maddesi uyarınca vergi 
ödevlerinin yerine ge-
tirilmesine engel olacak 
yangın ve sel felaketi 
gibi afetler mücbir 
sebep kapsamındadır. 
Bu doğrultuda Hazine 
ve Maliye Bakanlığı 
tarafından yangından 
etkilenen Muğla ili  
Bodrum, Köyceğiz, 
Marmaris, Milas, Sey-
dikemer ve Kavaklı-
dere ilçelerinde, Adana 
ili Aladağ, İmamoğlu, 
Karaisalı ve Kozan  
ilçelerinde, Antalya 
ili Akseki, Alanya, 
Gazipaşa, Gündoğmuş, 
Manavgat ve İbradı 
ilçelerinde, Mersin ili 
Aydıncık ve Silifke 
ilçelerinde, Osmaniye 
ili Kadirli ve merkez 
ilçelerinde mücbir se-
bep hali ilan edilmiştir.
 Yukarıda sayılan 
yerlerde yangın tarihi 
itibarıyla mükellefiyet 
kaydı bulunan mü-
kelleflerin, bu mü-
kellefiyetleri nedeniyle 
vergi kanunlarının 
uygulanması bakımın-
dan yangının başlangıç 
tarihi ila 1 Kasım 
2021 tarihleri arasında 
mücbir sebep halinde 
olduğu kabul edilm-
iştir. Mücbir sebep hali 
süresince,
•verilmesi gereken 
vergi beyannameleri ve 
bildirimlerin verilme 
süreleri,
•bu beyanname ve 
bildirimler üzerine 
tahakkuk eden vergile-

rin ödeme süreleri,
•yangın tarihinden önce 
tahakkuk etmiş ödeme 
süresi mücbir sebep 
hali ilan edilen süreye 
rastlayan her türlü 
vergi, ceza ve gecikme 
faizinin ödeme süresi,
•yangın tarihinden önce 
ikmalen, resen veya 
idarece tarh edilen ve 
vadesi mücbir sebep 
halinin başladığı tariht-
en sonrasına rastlayan 
her türlü vergi, ceza 
ve gecikme faizinin 
ödeme süresi,
•2021 yılı motorlu 
taşıtlar vergisinin ikinci 
taksit ödeme süresi 
uzatılmıştır.
 Buna göre, mücbir se-
bep halinin geçerli old-
uğu dönemde verilmesi 
gereken beyanname ve 
bildirimler 16.11.2021 
günü sonuna kadar 
verilebilecek; bu bey-
anname ve bildirimler 
üzerine tahakkuk eden 
vergiler, yukarıda ifade 
edilen diğer vergi, ceza 
ve gecikme faizleri 
ile 2021 yılı motorlu 
taşıtlar vergisinin ikinci 
taksiti 30.11.2021 Salı 
günü sonuna kadar 
ödenebilecektir. 
Bununla birlikte söz 
konusu yerlerde bulu-
nan mükellefler tarafın-
dan, mücbir sebep 
hali süresi  içerisinde 
verilmesi  gereken  
2021 yılı 2. geçici  
vergi beyannamesi ver-
ilmeyecektir. Ayrıca bu 
yerlerde bulunan vergi 
mükelleflerinin vergi 
borçları 16.12.2021 
Perşembe günü sonuna 
kadar başvuru yapma-
ları ve gerekli şartları 
da taşımaları kaydıyla 
faiz alınmaksızın 24 
aya kadar taksitlendir-
ilecektir.  Aynı şekilde, 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigor-
tası  Kanununun 91. 
maddesine istinaden 
yangın felaketi nedeni-
yle prim borçlarının 
ödenme süreleri ile 
Kurum’a verilmekle 
yükümlü olunan bilgi, 
belge ve beyannamel-
erin verilme sürelerinin 
ertelenmesine dair 
duyuru da yayımlanmış 
olup detaylar SGK’nın 
internet sayfasında 
duyurulmuştur. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YANGIN BÖLGELERİNDE 
VERGİ ÖDEME SÜRELERİ 
NE ZAMANA ERTELENDİ?

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Muğla’nın 
15 gün içerisinde 
tarihinin en büyük 
orman yangınlarını 
yaşadığını söyledi.  
Tezcan; “Yangınlarda 
birçok vatandaşımız 
evlerinden barklarından 
oldu. Marmaris’teki 
yangında Köyceğizli 
hemşerimiz Görkem 
Hasdemir’i kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşarken 
yine Marmaris’te 
alevlerle mücadele 
eden ekiplere yardım 
eden Şahin Akdemir’in 
acı haberi geldi. 
Ormanlarımızla birlikte 
doğal hayat etkilendi, 
binlerce canı kaybettik. 
Köyceğiz yangınının 
kontrol altına alınmasıyla 
halkımızla birlikte rahat 
bir nefes aldık. Tüm 
Muğla’mıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. 
Yurdun dört bir yanından 
gelerek yangınların 
söndürülmesi için gece 
gündüz mücadele veren 

ekiplerimize, yine 
büyük bir dayanışma 
örneği gösteren gönüllü 
vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Tezcan, CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığının, Muğla’da 
29 Temmuz 2021 günü 
başlayan orman yangını 
felaketine karşı, yetkililer 
ile koordineli yapılan 
yardım faaliyetlerinin 
detayları paylaştı. 
Tezcan, şu bilgileri 
aktardı; 
“1. ‘’Yangının yaralarını 
birlikte saracağız’’ 
mottosunu kullanarak, 
yardım ve dayanışma 
çağrımızı, Yerel 
Gazetelerde, Sosyal 
Medya Platformları 
ve Haber sitelerinde 
Ortacalı hemşerilerimize 
ve ayrıca Cumhuriyet 
Halk partili Üyelerimize 
toplu SMS çekerek 
başlattık. 
2. CHP ilçe Yönetim 
Kurulu ve Kadın 
kollarımızca, 
yangınzedelere 

ulaştırılmak üzere, 
yapılabilecek yardımlar 
için ‘’Afet Destek 
Gönüllüleri’’ adı 
altında Whatsapp 
Grubu oluşturularak, 
MBB İhtiyaç listesi 
doğrultusunda gerekli 
olan yardım malzemeler, 
Yangın ekipmanları, 
Gıda, Giyim gibi bir çok 
ihtiyaç temin edilmiş 
ve aksatmadan günlük 
olarak görevlilere teslim 
edilmiştir. 
3. CHP Ortaca 
Gençlik Kolları Üyesi 
Gençlerimiz ise 
Köyceğiz’de ki Yangın 
Söndürme, Erzak taşıma, 
Ağaç kesimi gibi Çeşitli 
çalışmalara Yetkililerin 
nezlinde katılım 
sağlamıştır. 
4. Evsiz kalan 
yangınzedelerin 
konaklama ihtiyacı 
konusunda yardım 
edebilecek kişilerin, 
partimizin 0538.510.31.28 
nolu telefonu ile 
irtibata geçme hususu 

partililerimize toplu 
SMS olarak tekrar tekrar 
çekilmiştir. İrtibata 
geçenlere istinaden 
listeler oluşturulmuş 
olup, bu konuda ki 
çalışmalarımız halen 
devam etmektedir. 
5.Yönetim kurulumuzca, 
yangın bölgesinde ki 
ve dışında ki yetkililer 
ile sürekli iletişim 
halinde bulunularak acil 
ihtiyaç listesi alınarak 
çeşitli platformlarda 
paylaşımlarda 
bulunulmuştur. 
6. Ortaca’da, yardım 
toplama merkezinde 
seyyar soğuk hava 
depoları, ilçe örgütümüz 
tarafından tahsis 
edilerek, gelen gıda ve 
içeceklerin soğutularak 
ve taze şekilde 
depolanarak, yangın 
bölgesinde ki görevlilere 
ve vatandaşlara 
ulaştırılması sağlanmıştır 
7.Yangın bölgesinde 
Çalışan İtfaiye 
görevlilerimize, 

talepler doğrultusunda 
verilmek üzere 50 şer 
kişilik kahvaltı ve 50 
şer kişilik pide, ayran, 
su gibi yiyecek ve 
içecek desteği bizzat 
yönetimimiz tarafından 
masrafları karşılanarak 
temin edilerek, teslim 
edilmiştir. 
8.Yangın dolayısıyla 
tahliye edilen küçük 
ve Büyük Baş 
hayvanlarında, yiyecek 
saman ve yerleştirilecek 
yerler doğrultusunda 
çalışmalar yapılmıştır. 
9.Yine Ortaca 
İlçe Yönetimi 
olarak çevremizde 
çıkabilecek yangınları 
önlemek amacıyla 
mahallelerimizde, 
gece nöbeti tutan 
vatandaşlarımız ziyaret 
edilip, kendilerine 
partimizin yaptığı 
ve yapacağı her türlü 
hizmetlerle ilgili bilgi 
verilmiştir.
- Berkay Göcekli

“YANGININ YARALARINI BİRLİKTE SARACAĞIZ”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Muğla’da 15 gün boyunca devam 
eden yangınların söndürülmesinin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Muğla’da yaşanan 
yangın felaketi İle ilgili CHP Ortaca İlçe Başkanlığının çalışmalarına dair faaliyet raporunu paylaştı. 

Ortaca’da eski sıra 
arkadaşları yıllar sonra 
buluştu.
1985 Ortaca Lisesi ve 
Ortaokulu mezunları 
yıllar sonra bir araya 
geldi. 36 yıl sonra 
bir araya gelen 1985 
mezunları hasret giderdi. 
Buluşan 1985 mezunları, 
yeniden öğrencilik 
günlerine dönerek eskiyi 
yad ettiler. Geçmiş 

yılların yad edildiği 
ve okul sıralarındaki 
anıların konuşulduğu 
programda, yıllar sonra 
buluşmanın heyecanını 
yaşandı. Aradan geçen 
yılların ardından yeniden 
bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşayan 
grup tekrar buluşmak 
dileğiyle geceyi 
sonlandırdı.
- Berkay Göcekli

36 YIL SONRA BULUŞTULAR
Ortaca’da eski sıra arkadaşları yıllar sonra 
buluştu. 1985 Ortaca Lisesi ve Ortaokulu 
mezunları yıllar sonra bir araya geldi. 

Muharrem ayının 
gelmesiyle birlikte ev-
lerde aşureler kaynatılır. 
Komşulara, eşe dosta 
dağıtılarak paylaşım 
yapılır.Sıcak veya soğuk 
tüketilebilen,içeriğinde 
pek çok besin grubundan 
öge bulunan bir tatlıdır.
Peki aşure tüketmek 

diyetinizi bozar mı? 
Porsiyon kontrolü ve 
dengeyle diyette aşure 
tüketebilirsiniz.
Aşurenin Besin Değeri
•Aşure içeriğindeki kuru 
fasülye, nohut, aşurelik 
buğday, kuru meyve, 
kuruyemişlerden oluşan 
oldukça besleyici bir 

tatlıdır.
•B vitaminleri, E 
vitamini, demir, çinko, 
omega 3 gibi vitamin ve 
mineralleri içerir.
•Aşure içeriğindeki 
kuruyemiş ve kurubak-
lagiller sayesinde iyi bir 
protein kaynağıdır.
•Aşure aynı zamanda 
iyi bir lif kaynağıdır. Bu 
sayede kabızlık şikay-
etlerinizin azaltılmasına 
yardımcı olur.
Kimler Tüketebilir?
Aşure yüksek miktar-

da enerji içerir. Enerji 
ihtiyacı yüksek olan 
bireyler, hamileler, em-
ziren kadınlar, büyüme 
ve gelişme çağındaki 
çocuklar rahatlıkla aşure 
tüketebilir. Kilo verme 
diyetinde ve kronik 
hastalığı olan bireyler 
diyetisyen kontrolünde 
tüketebilir.
Aşure Kaç Kalori?
1 kase (200 gramlık) 
aşure yaklaşık 350-
400 kaloridir. Diyet 
yapan bireylere önerim 

aşureyi ana öğün yerine 
tüketmeniz. Yanında 1 
su bardağı sütle daha 
sağlıklı hale getirebilir-
siniz. Bir diğer alter-
natifiniz de ekmek ve 
meyve hakkınız yerine 
ara öğününüzde tükete-
bilirsiniz. Aşureyi şeker 
yerine bal ya da pekme-
zle tatlandırarak daha 
sağlıklı bir hale getire-
bilirsiniz. Unutmayın 
diyette yasak yok denge 
ve porsiyon kontrolü 
var!! Sağlıkla kalın…

AŞURE VE DİYET

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ20 Ağustos 2021 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
GÜNEYEGE HABER
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Yaklaşık 3 kadın-
dan birind görülen 
ÜRİNER İNKON-
TİNANS(İDRAR 
KAÇIRMA),kadınların 
dile getirmediği ancak 
bir o kadar da onları 
sosyal hayatta zorlayan 
bir durumdur.
2 Tip İdrar Kaçırma 
vardır:
Stres İnkontinans ded-
iğimiz öksürme,hapşır-
ma,oturma,kalkma gibi 
karın içi basıncının 
arttığı durumlarda orta-
ya çıkan kaçırma.
Urge İnkontinans 
dediğimiz ise tuvalete 
yetiştirememe tarzında 
idrar kaçırmadır.
Miks İnkontinans ise 
her iki durumun aynı 
anda görülmesidir.
İdrar kaçırma genel-
likle ilerleyen yaş ile 
ortaya çıkmakla bir-
likte, Çok doğum,zor 
doğum,obezite,kronik 

akciğer hastalığı,sigara 
içimi gibi durumlarda 
da erken yaşlarda orta-
ya çıkmaktadır.
Asıl patoloji pelvik 
taban kaslarında zayı-
flamadır.
Tedavisinde önce-
likle yaşam tarzı 
değişiklikleri önerilir.
Alkol,kafein,çay içimi-
nin kısıtlanması,sigara 
içiminin kesilmesi,kilo 
verilmesi…Uygun 
egzersiz programı ile 
kişi desteklenir.
Bütün bu önlemlere ve 
egzersize rağmen idrar 
kaçırma devam ediy-
orsa,idrar kaçırmanın 
şekline yönelik tedavi 
planlanır.
İdrar kaçırmanız sizi 
sosyal hayattan uzak-
laştırıyorsa mutlaka bir 
kadın-doğum uzmanı-
na muayane olun.
Sağlık dolu günler 
diliyorum. 

Fizyoterapist Eda Akcabel

ÜRİNER İNKONTİNANS

Şahin Akdemir için hayrat çeşmesi
Marmaris’teki yangında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını kaybeden Köyceğizli 
Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda, 
Marmaris’te çıkan orman 
yangınında hayatını 
kaybeden Şahin Akdemir 
için hayrat çeşmesi 
yaptırıldı. 
Marmaris ilçesinde 
çıkan orman yangınında 
itfaiyecilere gönüllü 
olarak içme suyu taşırken 
hayatını kaybeden 25 
yaşındaki Şahin Akdemir 
anısı Beyoğlu’nda 
yaşatılacak. Beyoğlu 
Belediyesi tarafından, 
Şahin Akdemir’in 
anısının yaşatılması 
amacıyla Beyoğlu’nun 
en yoğun semtlerinden 
olan Kasımpaşa’ya 
hayrat çeşmesi yaptırıldı. 
Tören de konuşan AK 
Parti Genel Başkan 
yardımcısı Fatma Betül 
Sayan Kaya, “Şehit 
düşmüş evladını toprağa 
vermiş bir babanın 

hemen yeşil vatan için 
mücadele ettiğine ben 
orada şahitlik ettim. Ali 
amcamızla ve evlatları 
ile ne kadar gurur duysak 
az. Böyle güzel evlatlar 
yetiştiren anne ve babalar 
var olduğu müddetçe 
bu vatanın sırtı yere 
gelmez” açıklamasında 
bulundu. 
Ağabeyi gibi turizm 
sektöründe çalışan 
Baykal Akdemir, 
“Gururluyum, mutluyum 
çünkü her annenin böyle 
yiğidi olmaz. Zaten 
askerde de başına çok şey 
geldi. Ama orada şehit 
olmadı. Şimdi vatan için 
toprak için bir nefes için 
şehit oldu” dedi. Oğlu 
adına böyle bir çeşme 
yaptırılmasından dolayı 
gurur duyan baba Durali 
Akdemir, “Yangının 
aşağıdan ve yukarıdan 

bastırdığını gördüm. 
Oğlum o alevlerin içinde 
dumandan dolayı canını 
vatan için feda ettiği için 
gururlu ve şerefliyim. 
Oğlum şehit olmuştur 

ama bu çeşmeden 
her biri birer damla 
içtiği için böyle bir 
şehit olmasından onur 
duyuyorum” diye belirtti.
Şahin Akdemir adına 

yaptırılan hayratın 
yanına uzun ömürlü 
olmasıyla bilinen mavi 
göknar fidanı da dikildi. 
- İHA

Başta Muğla ve Antalya 
olmak üzere birçok 
ilinde meydana gelen 
yangınların ardından 
Amerika Birleşik 
Devletleri, Türkiye’ye 
helikopter gönderme 
kararı almıştı. ABD’nin 
2 helikopteri ile 18 
mürettebatı Dalaman 
Havalimanı’na geldi. 
Amerika Birleşik 
Devletleri Türkiye 
Büyükelçiliği’nin 
sosyal medya hesapları 
ve internet sitesinden 
yapılan açıklamada, 
“Amerikan halkı adına 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, ABD Avrupa 
Komutanlığı ve ABD 
Uluslararası Kalkınma 
Ajansı ile ortaklık içinde 
hareket ederek, bugün 
CH-47 Chinook tipi 
iki helikopteri ve 18 
mürettebat üyesini Muğla 
Dalaman Havalimanı’nda 

karşılamaktan onur 
duydum” denildi. 
CH-47 Chinook tipi 
helikopterlerin, “Bambi 
Kovaları” kullanarak 
yük başına 7500 litreye 
kadar su taşıyabildiği, 
Türkiye’nin orman 
yangınlarını ve özellikle 
de yerleşim alanlarını 
tehdit edebilecek 
yangınları durdurma 
çalışmalarında 
yardımcı olmak 
amacıyla Türkiye’ye 
geldiği belirtilirken, 
“Yangınla mücadele 
mürettebatımızın 
üyeleri, Türk 
meslektaşlarıyla birlikte 
çalışmayı sabırsızlıkla 
beklemektedir” 
denildi. ABD Türkiye 
Büyükelçiliği’nin 
açıklamasının devamında 
ise “Türkiye, Covid-19’la 
mücadelenin başlarında 
yardım çağrımıza 

kişisel koruyucu 
ekipman sağlayarak 
yanıt vermişti. Biz de, 
Türkiye’nin destek 
talebine cevaben bu 
jeste karşılık vermekten 
gurur duymaktayız. 
Bu girişim, ABD-
Türkiye arasındaki derin 
ilişkileri güçlendiren 
karşılıklı adımların 

bir başka örneği olup, 
ortaklığımıza ve ikili 
ilişkimize yapılan bir 
yatırımdır. Dostumuz 
ve NATO Müttefikimiz 
Türkiye’ye olan 
taahhüdümüze bağlıyız. 
Birlikte daha güçlüyüz” 
denildi. Dalaman’a 
gelen CH-47 Chinook 
tipi 2 helikopter ile 

mürettebatı ABD 
Ankara Büyükelçisi 
David M.Satterfield 
karşıladı. Büyükelçi 
Satterfield karışlama 
töreninin ardından gelen 
ekip ile birlikte yangın 
bölgeleri hakkında 
Dalaman Havalimanı’nda 
yetkililerden de bilgi 
aldı. - İHA

ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman’da  
Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye’deki yangınlar için gönderdiği 2 helikopter ve 18 mürettebat Dalaman’a geldi. 
ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bu girişim, ABD-Türkiye arasındaki 
derin ilişkileri güçlendiren karşılıklı adımların bir başka örneği olup, ortaklığımıza ve ikili ilişkimize yapılan bir 
yatırımdır. Dostumuz ve NATO Müttefikimiz Türkiye’ye olan taahhüdümüze bağlıyız. Birlikte daha güçlüyüz” denildi.  

Rus turistin düşürdüğü bin 200 
doları otobüs şoförü teslim etti
Bodrum’da 
havalimanından 
bindiği otobüste bin 
200 dolarını düşüren 
Rus turistin parasını 
bulan şoför örnek bir 
davranış sergileyerek 
teslim etti. Şoför Adem 
Aldırak, yolcuları 
bıraktıktan sonra 
MUTTAŞ otobüsünü 
temizlerken bin 200 
doları buldu. Parayı 
bulan otobüs şoförü 
Aldırak, örnek bir 

davranış sergileyerek 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ulaştırma 
Dairesi Başkanlığına 
tutanak karşılığında 
bin 200 doları 
teslim etti. Parasını 
düşürdüğünü anlayan 
Rus turist Leila, otobüs 
terminaline gelerek 
parasını düşürdüğünü 
söyledi. Parasının 
bulunduğunu söyleyen 
yetkililer Leila’ya bin 
210 dolarını teslim etti.



Dr. Veli Vural Uslu

Ben n’apıyorum 
bu bitkilerle? -2

Bitki hastalıkları için 
biyolojik ya da kimy-
asal tarım uygulama-
larına alternatif, doğal 
bir koruma yöntemi 
olarak RNA’ların nasıl 
kullanılabileceği ile 
ilgili kendi laboratuvar 
çalışmalarımı anlattığım 
yazı dizisinin ikinci 
kısmına kaldığım yerden 
devam ediyorum. En 
son RNA’nın tamamen 
doğal ve biyolojik bir 
uygulama için en uygun 
moleküllerden biri 
olduğunu anlatmıştım.
Zaten RNA’lar bitkiler 
tarafından hali hazırda 
üretilip kullanılıyor. 
Bitkilere bir virüs girdiği 
zaman, virüsün genetik 
materyalinin (çoğunlukla 
RNA) kendisi tarafından 
yapılmadığını anlayan 

bitki, iki farklı koldan 
virüsü durdurmaya 
çalışıyor. Birinci saldırı 
tek zincirli olan RNA’yı 
RDR enzimleri ile çift 
zincirli hale getirmek. 
İkincisi ise virüsün kendi 
RNA’sını çoğaltırken 
çift zincirli RNA’ya 
dönüşmesini bekle-
mek. Çift zincirli RNA 
molekülü ise bitkile-
rde kilit öneme sahip.  
Bitkilerde 4 tane enzim, 
DCL1-4, sırf bu an için 
bir ömür nöbet tutmak-
ta. Çift zincirli RNA’yı 
görür görmez başlıyor 
parçalamaya. Parçala-
mak da ne kelime, 
parça pinçik ediyorlar. 
Tabii virüsün genetik 
materyali paramparça 
olunca artık etkisiz hale 
geliyor, ama bitkiler 

bununla yetinmiyor. 
Bitki hücreleri, “bir virüs 
bize geldiyse, komşulara 
da gelmiştir kesinlikle” 
diyerek küçük virüs 
genetik materyallerini, 
uyarı amaçlı, komşulara 
göndermeye başlıyorlar. 
Bir hücredeki parçalar 
böyle bir halka halinde 
15 hücre uzaklıktaki 
hücreye kadar ulaşıyor.
Dedektif gibi çalışan 
Argonaute (AGO) 
proteinleri yan hücrel-
erden gelen küçük 
virüs parçalarını yaka-
layıp ellerinde virüsün 
fotoğrafı (küçük RNA 
parçaları), nöbete 
çıkıyorlar. Küçük virüs 
parçaları (fotoğrafları) 
sayesinde adeta aşı 
olmuş gibi, komşu 
hücrelerin AGO pro-
teinleri, girer girmez 
virüsleri tanıyor ve 
kendilerinin de bir 
parçası oldukları özel 
timi (RISC’i) olay 
bölgesinde topluyor-

lar. RISC, AGO’nun 
elindeki yan hücreden 
gelen virüs parçalarına 
(fotoğraflarına) bakarak 
tam o fotoğrafa benzey-
en noktadan virüsü çat 
diye ortan ikiye ayırıyor. 
Daha virüs ne olduğunu 
anlamadan ortadan 
kalkıyor ve o hücre de 
etrafındaki komşulara 
bu virüsten arta kalan 
parçaları gönderiyor. Biz 
buna lokal RNA tepkisi 
diyoruz. Ama virüsün 
girdiği mahalledeki 
komşular epey huzur-
suz: “Ya virüs tehditi 
büyürse?” 
Virüsle karşılaşan komşu 
sayısı arttıkça huzursu-
zluk artıyor mahallede. 
Hücreler durumu ABD 
başkanı dahil bütün bitki 
hücrelerine göndermeye 
karar veriyorlar. Küçük 
virüs parçalarını bitkinin 
damarlarına yükleyip, 
özellikle genç yaprak-
ların yetiştiği uç bölgel-
ere gönderiyorlar. 

Biz buna da sistemik 
RNA tepki diyoruz. 
Dolayısıyla bağışıklık 
sistemi olmayan bitki 
hücreleri kendi araların-
da damar yoluyla 
RNA’lar sayesinde çok 
güzel haberleşebiliyor-
lar. Ama bütün bunlar 
olurken virüslerin armut 
mu topluyor? Tabii ki 
hayır!
Hemen hemen tüm 
bitki virüsleri çok özel 
bir grup gen taşımakta: 
Sahte polisler. Eğer bitki 
virüsü durdurmak için 
yeterince hızlı çalışmaz-
sa, virüsler p16, V2 ve 
B2 adını verdiğimiz 
sahte polislerin üretimine 
başlıyor. Sahte polisler-
in iki tane görevi var. 
Virüslerin belini kıran 
çift zincirli RNA yapısını 
görür görmez, hemen 
gidip ona yapışıyorlar. 
Böylece çift zincirli 
RNA’yı parça pinçik 
eden DCL1-4 enzimleri 
olay yerine vardığında, 

onlara diyorlar ki hiç 
merak etmeyin biz tutuk-
ladık, virüsü siz nöbete 
geri dönebilirsiniz. DCL 
enzimleri arkalarını 
döner dönmez sahte 
polisler, virüsün genetik 
materyalinin çoğalması-
na göz yumuyorlar. Ola 
ki DCL1-4 sahte polis-
lerden önce olay yerine 
varıp virüsün genetik 
materyallerini parçaladı, 
komşulara göndermeye 
hazırlanıyorlar. 
O zaman da sahte 
polisler devreye girip 
o küçük parçaları birer 
birer topluyorlar ve 
başka hücrelere gitmel-
erine olanak vermiyorlar. 
Böylece komşu hücreler 
ve daha da önemlisi 
bitkinin taze kısım-
ları dışarda bekleyen 
virüslere karşı savun-
masız kalıyor. Polis gibi 
göründüğü için kimsenin 
sorgulamadığı virüs 
p16’ları, V2’leri, B2’leri 
da ellerini kollarını sal-

layarak dolaştıkları için, 
virüsler oldukça rahat bir 
şekilde günümüzde bile 
çiftçilerin başlarına dert 
olmaya devam ediyorlar.
Kısaca her bitkinin 
virüslere karşı kazan-
dığı ya da kaybettiği 
tüm karşılaşmaların baş 
aktörü RNA’lar. Kim bu 
RNA’lara hâkim olursa 
o taraf büyük bir avantaj 
elde ediyor. Bitkiler 
virüslere çalışan sahte 
polisleri tanımıyor, ama 
biz bilim insanları bu 
sahte polisleri tanıyoruz. 
Onları acaba kimyasal 
ilaçlar kullanmadan bit-
kilerin silahıyla vurmak 
mümkün mü? 
Bir sonraki yazıda bu 
konuya eğileceğiz. 
Sağlıkla dolu, mutluluk 
dolu güzel bir hafta dile-
rim. Yağmur ve soğuktan 
yıldığımız bir Alman-
ya yazından hepinize 
selamlar.
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Ormanlık alanların 
yoğun olarak bulunduğu 
mahallelerde nöbet 
tutan muhtarları ve 
vatandaşları ziyaret eden 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Meclis üyesi Sebahi 
Yılmaz ve Kültür 
Sosyal İşler Müdürü 

Ersan Karakuyu, olası 
yangınlarda kullanılmak 
üzere 6 kilogramlık 
2 adet yangın tüpü, 5 
çift çekik burunlu iş 
ayakkabısı, 2 adet kürek, 
2 adet tırmık, 5 adet n95 
maske, 5 adet yanmaz 
gözlük, 5 adet baret, 5 
çift yanmaz eldiven, 10 

adet kafa lambası ve 30 
adet kalem pili teslim 
etti.
Ormanlık bölgelerin 
yoğun olduğu 
mahallelerde nöbet tutan 
muhtarlar ve vatandaşlar 
ile sohbet eden Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Orman 

yangınlarına karşı 24 
saat nöbet tutuyorsunuz. 
Ülkemizin ormanlarına 
sahip çıkıyorsunuz. 
Duyarlığınızdan dolayı 
size çok teşekkür 
ederim. Sizlere temin 
ettiğimiz malzemeleri 
olası bir yangına acil 
müdahale için teslim 

ediyoruz, Allah inşallah 
kullanmayı nasip etmez.” 
dedi. Kendilerine teslim 
edilen malzemelerin 
olası yangınlarda hayati 
önem taşıdığını dile 
getiren muhtarlar ve 
vatandaşlarda Başkan 
Uzundemir’e teşekkür 
etti. - Mehmet Bozkır

Muhtarlara yangın malzemesi verildi
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla’da yaşanan orman yangınları nedeniyle nöbet tutan muhtarlar ve 
vatandaşları ziyaret etti. Başkan Uzundemir, vatandaşlara yangında kullanılan malzemeler teslim etti.

Ortaca Belediyesi ve TÜVTÜRK 
arasında yapılan protokol ile Ortaca 
Karaburun Mahallesi, Ata Sanayi 
Sitesi Arkası, Ortaca Meslek 
Yüksekokulu’nun karşısında açılan 
TÜVTÜRK istasyonu hizmet 
vermeye başladı. Ortaca Belediye 
Başkanı Alim Uzundemir faaliyete 
giren TÜVTÜRK yerine ziyarette 
bulundu. TÜVTÜRK çalışanları 
Başkan Uzundemir’e çiçek takdim 
etti. Başkan Uzundemir “TÜVTÜRK 
gezici istasyonunun eski yerinde 
oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak 
için ve Ortaca Haklımızın rahat bir 
şekilde araçlarını muayene ettirmesi 
için yapmış olduğumuz bu alan tüm 
Ortaca Halkımıza hayırlı uğurlu 
olsun” dedi. - Mehmet Bozkır

TÜVTÜRK istasyonu hizmet vermeye başladı
Ortaca Belediyesi ve TÜVTÜRK arasında yapılan protokol ile Ortaca Karaburun Mahallesi, Ata Sanayi Sitesi Arkası, 
Ortaca Meslek Yüksekokulu’nun karşısında açılan TÜVTÜRK istasyonu hizmet vermeye başladı.

İYİ Parti Muğla 
Milletvekili Prof. Dr. 
Metin Ergun, Muğla 
yangınlarından zarar 
gören arıcılık sektörünün 
içinde bulunduğu durum 
ve alınması gereken 
tedbirlerle alakalı basın 
açıklaması yaptı. 
Ergun, şu ifadelere yer 
verdi; “Son 15 gündür 
Muğla’yı etkisi altına 
alan tarihimizin en 
büyük orman yangınları 
yaklaşık 70 bin hektarlık 
orman varlığımızı 
yok etti. İktidarın 
öngörüsüzlüğü ve 
hazırlıksızlığı felaketin 
boyutlarını akıl almaz 
şekilde artırdı. Bu 
yangınlarda on binlerce 
kızılçam, zeytin, defne, 
keçiboynuzu ağacı 
yanarak kül oldu. Bu 
felakette ağaçların yanı 
sıra, henüz sayısını tespit 
edemediğimiz yüzlerce 
canlı türüne ek olarak 
endemik bitki türleri 
zarar gördü, neticede 
orman ekosistemi ağır 
hasar aldı. Muğla’daki 
yangınlar sadece orman 
varlığımız ve içindeki 
canlı türleri için değil, 
aynı zamanda doğal 
yaşamın devamı için 
büyük rol oynayan 
arıcılık sektörü için de 
felaket oldu. Çünkü 
arıların beslenme 
kaynakları ve yaşam 
alanları yok oldu.  
Muğla’da tek geçim 
kaynağı arıcılık olan çok 
sayıda vatandaşımız var. 
Bu vatandaşlarımızla 
alakalı ciddi tedbirler 
alınmazsa hepsi 
köylerinden göçmek 
zorunda kalacaklar.
Yangınların neden 
olduğu ağır tahribattan 
dolayı önümüzdeki 
yıllar boyunca arıcılık 

faaliyetleri ve bal üretimi 
çok büyük oranlarda 
azalacak, özellikle 
çam balı rekoltesi 
önümüzdeki 20-30 yıl 
boyunca çok düşük 
olacak. Çünkü, yanan 
ağaçlarda bulunan ve 
çam balı üretiminde 
aracılık yapan endemik 
bir tür olan basra 
böcekleri de yandı. 
Dünyadaki çam balı 
üretiminin %90’ını 
sağlayan Muğla’daki 
üreticilerimiz perişan 
hale geldiler. 
Tüm bunların 
sonucunda, Muğla 
bölgesinde geçimini 
arıcılıkla sağlayan çok 
sayıda vatandaşımızın 
gelir kaynakları da 
yanmış oldu. Geçimini 
arıcılıkla sağlayan 
vatandaşlarımızın 
maruz kaldıkları 
felaketin boyutlarının 
belirlenmesi, karşı 
karşıya kaldıkları 
sıkıntıların önümüzdeki 
20-30 yılı da kapsayacak 
şekilde hafifletilmesi 
veya giderilmesi için 
acil tedbirler alınmasına 
ihtiyaç var. Öncelikle 
yapılacak tespitlerden 
sonra hızlı bir şekilde 
yaraların sarılması için 
devletimize büyük bir 
sorumluluk düşüyor. 
Arıcıların başta Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
ve Ziraat Bankası’na 
olan kredileri olmak 
üzere, borçlarının 
ertelenmesine ve ciddi 
şekilde desteklenmeye 
ihtiyaçları var.” 
- Cihat Cura

Ergun; “Muğla’daki orman yangınları 
arıcılık sektörü için de felaket oldu”
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Defalarca konu ettiğim 
ve defalarca yazdığım 
SIKINTILI ve ACILI 
döneme kapı araladık. 
Felaket tellallığı yapmak 
için yazmıyorum. Tam 
tersine BAŞARA-
CAĞIZ ve bu başarının 
ağır bedelleri var. Bu 
bedelleri de  ödeyeceğiz. 
Yaşanacak acılara hazır 
olmak adına,  erken 
uyarı misali  konuları 
köşeme taşıyorum.
Yaşlı dünya korkunç 
bir mücadeleye şahitlik 
ediyor. Bu mücadele 
insanlığı acı, kan, ölüm 
ve göz yaşına boğuyor. 
MAVİ KANLILAR 
ile AL KANLILARIN 
mücadelesi, en acılı 
evreye evrildi. Yaşlı 
Dünya  bu mücadeleye 
defalarca şahitlik etti. 
Bu mücadeleye şahit-
lik eden son insanoğlu 
nesliyiz.. MU KITASI 
ile ATLANTİS arasında 
yaşananlar ne ise bu gün 

yaşadıklarımız da odur. 
MU KITASINI BATI-
RANLAR bu gün bize 
saldıranlardır. ŞANSLI-
YIZ çünkü  ATLANTİ-
SİN ÇOCUKLARINI 
ve HAMLELERİNİ 
BİLİYORUZ..
Türk milletinin BÜYÜK 
BİR GÖREVİ VAR. 
Sizler buna ister TARİHİ 
MİSYON , isterseniz 
İLAHİ GÖREV  diye 
ad verin. İNSANLIK 
ADINA TÜRK MİLLE-
Tİ   ATEŞTEN GÖM-
LEĞİ GİYECEK.. Bu 
mücadele de TÜRK’ÜN 
SIRRI “ Milletçe 
Birlikte Hareket Etme-
ktir.” TÜRK MİLLETİ 
birlikte hareket ederse 
ortaya TÜRK MU-
CİZESİ çıkar. Mesele 
BİR OLMAKTA..  İster 
ALLLAH , isterseniz 
KOZMOZ deyin ama 
bu mücadele için BİR 
ve BİRLİKTE OL-
MAMIZ isteniyor. 

Yaşadığımız felaketlerin 
tüm sebebi BİRLİK 
OLAMAMIZDAN 
KAYNAKLANIYOR. 
Bu felaketler BİZ BİR-
LİK İÇİNDE OLANA 
KADAR DEVAM 
EDECEKTİR.  Yangın-
lar, seller yaşadık ve 
acılar karşısında tüm 
farklılıklarımız bir 
kenara bırakıp, KENE-
TLENDİK. Acılar 
ve felaketler TÜRK 
MİLLETİNİ KENETLİ-
YOR. Bu durum bugün 
de dün de tarih boyu 
böyle oldu ve bundan 
sonra da böyle olacaktır.
KENETLENEMEZSEK 
ACILARIMIZ DEVAM 
EDECEKTİR . Lüt-
fen acılar ve felaketler 
başımıza gelince ümit-
sizliğe düşmek yerine 
KENETLENMENİN 
ve MİLLETÇE BİR 
OLMANIN YOLUNU 
BULALIM. Bulalım 
ki felaketleri defede-
lim.. KÖTÜ GÜNLER 
EŞİKTE.. Yukarıda 
konuyu açıklamak adına 

yazdıklarıma bakarak 
da İÇİNİZ KARAR-
MASIN.  ANADOL-
UNUN BAĞRINDA 
AÇIKLANMAYI 
BEKLEYEN “BÜYÜK 
BİR SIR “ var. Bu 
sır;  ÜÇ BİN YIL 
ÖNCESİNDEN GE-
LEN BİR MESAJLA 
ATATÜRK’E ULAŞTI 
ve Rahmetli  Atatürk bu 
sırrı koruma altına aldı. 
BU SIR AÇIKLANDIĞI 
GÜN, DÜNYADA 
TÜM DENGELER 
DEĞİŞEKTİ. Bu sır 
için ATATÜRK ŞEHİT 
EDİLDİ. Atatürk’ün 
dışında da bu güne kadar  
nice vatansever devlet 
adamı, siyaset adamı, 
ilim adamları şehit edil-
di. Ülkemiz de darbeler 
, idamlar , kaoslar hep 
bu SIRRIN AÇIĞA 
ÇIKMAMASI için 
BİZLERE YAŞATILAN 
ACILAR oldu.. 85 yıldır 
bu sırrın açıklanmasını 
bekliyoruz ve GÜN 
YAKLAŞIYOR az kaldı 
2023..

Mesaj  MAYA 
TABLETLERİNDEN 
ve ÜÇ BİN YIL ÖNC-
ESİNDEN. Lütfen 
tablette yazılanları 
dikkatli okuyun..     “Üç 
Bin Yıl sonra  Üç  
tarafı denizlerle kaplı 
ana karada ORTAYA 
ÇIKACAK  YILDI-
ZLARIN ÇOCUK-
LARI.”  “ SALDIRA-
CAKLAR,saldıracaklar 
hiç bıkmadan KARA 
ELBİSELİLER.”  “ 
Koruyacak Tanrı GÖK 
YÜZÜNDEN GE-
LENLERİN ÇOCUK-
LARINI.” “ Ve O gün 
bir tepenin üzerinden 
yükselecek koyu Gümüş 
renkli  İkiz Yıldız.”
Yukarıda maya 
tabletlerinde yazılanlara 
göre sayısız saldırılara 
uğrayacağız, ağır be-
deller ödeyeceğiz ama 
TANRI TARAFINDAN 
KORUNACAĞIZ… Bu 
tabletler İNGİLİZLER-
İN ELİNDE.. Benzer 
mesajlar SÜMER 
TABLETLERİNDE 

ve TİBET 
TABLETLERİNDE de 
var.. Rahmetli Kazım 
Mirşan hocamız bir çok 
eserinde ve makalesinde 
de bu konularda çok 
net belgeler ortaya 
sunmuş ve 2023 yılını 
işaret etmiştir.. Yine 
araştırmacı yazar Haluk 
ÖZDİL  yazdığı KOD 5 
adlı eserinde bu konu-
larla ilgili ilginç bilgiler 
vermektedir. Ayrıca 
ATATÜRK’ÜN  VASİ-
YETİ  KONUSU,  yine 
bu konular ile ilgili ve 
bağlantılıdır. Vasiyet ile 
ilgili konuları araştıran 
onlarca araştırmacı yazar 
eserlerinde ilginç tesp-
itler yapmış ve belgeler 
ortaya koymuşlardır. 
ATATÜRK,  Ankara’nın 
göbeğinde DEVLET 
MAHALLESİ kurmuş 
, cadde ve sokakları-
na verdiği isimler ile 
Türk milletine hedefleri 
adeta kodlamıştır. Yine 
bu mahallede MAYA 
DİLİNDE bir sütuna 
yazdığı SIR mesaj 

vardır..
1999 da ABD başkanı  
Clinton “ 21.yy. yeni 
bir başlangıç olacak 
ve bu yeni başlangıcın 
ANAHTARI TÜRKİ-
YEDİR.. diyordu..
Kısacası yaşadığımız 
vatan toprağı YENİ 
DEVRİN DOĞACAĞI  
KUTSAL KOZMİK 
MERKEZDİR..
Şimdilik ön bilgiyi ver-
miş olayım ve bu sırrın 
ayrıntılarını, Atatürk’ün 
bu sırrı neden saklayıp, 
80 yıl sonra açıklanmak 
üzere sakladığını ve 
bu sırrı saklamak için 
devletin içinde kurduğu 
ÖZEL BİRİM hakkında 
haftaya bilgiyi ak-
taralım.. 18 Ağustos  bu 
mesajın SIRLANIŞININ 
YIL DÖNÜMÜ olduğu 
için bende 18 Ağustos 
günü bu yazıyı kaleme 
aldım. KORKMAYIN, 
TÜRK MİLLETİ RAH-
MANİ ve GÖREVLİ 
MİLLETTİR.. ALLAH 
BİZİMLEDİR..

Sezgin Yıldırım
ANADOLUNUN BAĞRINDA 
KORUNAN  BÜYÜK SIR..

Bölgesel Amatör Lig 
temsilcilerimizden 
Muğlaspor, geçtiğimiz 
gün anlaşmaya vardığı 
deneyimli teknik adam 
Tayfun Hut için imza 
töreni düzenledi.
Muğlaspor Kulüp 
Başkanı Abdurrahman 
Uçar ve yöneticilerin 
katılımıyla teknik 
direktör Tayfun Hut için 
kulüp tesislerinde 
imza töreni düzenlendi.
 Basın mensuplarının 
da hazır bulunduğu 
imza töreninde teknik 
direktör Tayfun Hut 
hakkında açıklamalarda 
bulunan Başkan Uçar; 
‘’88-90 sezonlarında 
Muğlaspor’umuzda iki 
sezon futbol oynadıktan 
sonra Galatasaray’a 
transfer oldu ve 
dönem içinde A Mili 
Takım’a yükseldi. 
Futbolu bıraktıktan sonra 
uzun yıllar Galatasaray 
altyapısında görev aldı. 
Biz yönetim olarak 
hep beraber, ‘bu zor 
koşullarda bizle olur 
musun’ diye kendisine 
teklifte bulunduk. 
Başkanım emrindeyim, 
ben Muğlaspor formasını 
giydim. Benim 
Muğlaspor’a hizmet 
borcum var şeklinde 

cevapladı. hiçbir 
pazarlık yapmaksızın 
bütün yönetim kurulu 
olarak karar aldık. 
Huzurlarınızda 
hocamızı tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum. 
Allah utandırmasın’’ 
ifadelerini kullandı.
 Törende açıklama 
yapan Muğlaspor’un yeni 
teknik direktörü 
Tayfun Hut ise; “Sayın 
başkanım ve sayın 
yönetim kuruluna 
bu görevi bana layık 
gördükleri için teşekkür 
ediyorum. Muğlaspor’un 
benim için ayrı bir yeri 
var. Benim hayatıma çok 
şey katan bir kulüp, 
iki sene futbol 
hayatımı burada 
geçirdim. Çok şeyler 
kazandım, çok şeyler 
öğrendim. Görüştüğüm 
dostlarım var. İnşallah 
Muğlaspor’u layık 
olduğu yerlere hizmet 
ederek getireceğiz. 
Kazasız belasız bir sezon 
diliyorum’’ dedi.
Teknik direktörümüz 
Tayfun Hut’un 
yardımcılığını 
Salih Şener, kaleci 
antrenörlüğünü ise 
Bekir Sartan yapacak.
- Berkay Göcekli

Hut dönemi 
resmen başladı!

18 gün boyunca Muğla’da 
konakladıkları Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Milli Piyango 
Kız Öğrenci Yurdu’nda 
kalan kardeş ülke 
Azerbaycanlı personel, 
bugün Muğla’dan 
ayrıldı. Konvoy halinde 
Denizli istikametine 
hareket eden kardeş 
ülke Azerbaycan’ın 
alev savaşçılarından 
sabah saat 04.00’te 215 
kişi 52 araçlarla yola 
çıktı. Saat 06.30’da 174 
kişi uçakla Dalaman 
Havalimanından, saat 
12.00’de 169 personel 

45 araçlarla, akşam 
saatlerinde de 174 
Azerbaycan personeli 
uçakla Dalaman 
Havalimanından çıkış 
yapacak.
  Muğla Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer İlman, “18 
gün önce ilimize orman 
yangınları için gelen 
Azeri kardeşlerimizin 
görevleri bitti. 732 
askerimizi Milli 
Piyango yurtlarında 
18 gün boyunca 
ağırladık. Sahada çok 
büyük kahramanlıklar 
gösterdiler. Zor 

günlerde tek millet, 
iki devlet anlayışı ile 
yardımlaşmamız ve 
dayanışmamız gerçekten 
takdire şayan oldu. 
Kendilerinin gerek 
yangın alanlarında 
gösterdikleri önemli 
hizmetler, gerekse 
dinlenme alanlarında 
gönül bağı ile onları 
uğurlarken büyük 
bir mutluluk, aynı 
zamanda da burukluk 
içerisindeyiz. 
Kendilerine çok 
alışmıştık. Yolları açık 
olsun. Allah yollarını 
açık eylesin, belasız, 

kazasın memleketlerine 
ulaşmalarını diliyorum. 
Kendilerine minnettar 
olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. Allah 
hepsinden razı olsun” 
dedi.
Muğla’daki yangınlarda 
Türk itfaiyeci kardeşleri 
ile yan yana olduklarını 
belirten Azerbaycanlı 
komutanlar, “Biz burada 
yangınlara müdahale 
ettik. Türk itfaiyeci 
kardeşlerimiz ile birlikte 
bu yangınları defettik. 
Türk kardeşlerimizin 
yanında olduk. İyi günde 
dostlar, arkadaşlar çok 

olur. Lakin kötü günde 
dostlar bilinir, kardeşler 
bilinir. Çok mutluyuz ki 
biz kötü günde birlikte 
olduk ve asıl kardeşleriz. 
Biz aynı kandan 
ibaretiz. Yaşasın Türk, 
Allah Türk’ü korusun. 
İnşallah yangın olmaz, 
iyi günlerde, düğünlerde 
geliriz inşallah” dedi.
Muğla’dan ayrılan 
Azerbaycan ekiplerini 
vatandaşlar yollarda 
Türk ve Azerbaycan 
bayrakları ile uğurlarken, 
ekiplere çiçek de verdi.
- İHA

Gardaş ‘alev savaşçıları’ uğurlandı
Marmaris’te 29 Temmuz’da başlayan ve Muğla’nın Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, 
Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için 
Azerbaycan’dan gelen 732 personel görevlerini tamamlayarak, Muğla’dan Azerbaycan’a uğurlandı. 
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Muğla genelinde birçok 
bölgede çıkan orman 
yangınları mavi ile 
yeşilin buluştuğu alanları 
siyaha çevirdi. Ekiplerin 
canla başla kontrol altına 
almak için havadan 
ve karadan müdahale 
ettiği yangınların 
tamamı 15 günde 
ancak söndürülebildi. 
Muğla’daki yangınlardan 
insanlar kadar hayvanlar 
da etkilendi. Ormanda 
yaşayan birçok hayvan 
yanarak telef olurken, 
kurtulmayı başaranların 
çoğunun vücutlarında 
yanıklar oluştu. Milas 
Akçakaya Mahallesi’nde 
yangınlardan kurtulan 
keçilerin psikolojileri 
bozuldu. Gün boyunca ne 
yem yiyen ne de su içen 
çoğu keçi adeta hayata 
küstü. 
Yangında yavrusunu 
kaybeden bir keçi 
başını duvardan 
ayırmazken, annesini 
kaybeden yavru keçi 

ise tüm gün hareketsiz 
şekilde yatıyor. 
Keçilerin tedavilerini 
ise Anka’dan gelen bir 
derneğe bağlı gönüllüler 
gerçekleştiriyor.

“UÇAK VE 
HELİKOPTER 

SESİNDEN 
KORKARAK 

ORMANIN İÇİNE 
KAÇTILAR”

  Keçilerinin uçak ve 
helikopter sesinden 
korkup ormanın 
içerisine kaçtığını, 
46 hayvanından 23 
tanesinin kayıp olduğunu 
ifade eden Ali Rıza 
Yılmaz, “Yangının 
mahallemize doğru 
yaklaştığını görünce 
büyük baş hayvanlarımı 
taşıdım. Yaşlı anne ve 
babam vardı onları da 
güvenli bir bölgeye 
taşıdım. Ancak küçükbaş 
hayvanlarım uçak 
ve helikopterlerin 
gürültüsünden korkarak 
ormanın içerisine 

kaçtı. Maalesef alevler 
nedenliyle ormana 
giremedim. 2 gün sonra 
bölgeden 16 keçimi geri 
getirmeyi başardım. 7 
tanesini yanmış halde 
buldum. Geriye kalan 
23 tanesinden ise aradan 
bir hafta geçmesine 
rağmen rastlayamadım, 
halen daha haber yok. 
Bu hayvanlar tamamen 
doğada yaşadıkları için 
gürültüye alışık değiller. 
Gürültüden hep korkup 
ormanın iç kesimlerine 
doğru kaçmışlar. 
Bulduğum yer alevlerin 
en fazla olduğu yerdi. 
Sanırım diğerleri de 
yanarak telef oldular” 
dedi.

“HEPSİNİN 
PSİKOLOJİSİ 

BOZUK”
  Yangından kurtarılan 16 
keçinin hayvanlarla ilgili 
bir derneğin gönüllüleri 
tarafından tedavilerinin 
yapıldığını kaydeden 
Yılmaz, “Arkadaşlar 

sağ olsunlar hepsi ile 
tek tek ilgileniyorlar. 
Bazılarının ayakları 
yanmış, tırnakları 
maalesef çekilecek. 
Pansuman yapılıyor 
daha da iyileşmeleri 
için. Hepsinin psikolojisi 
bozuk. Özellikle 
iki tanesi var ki can 
dayanmaz. Ne yiyorlar 
ne de içiyorlar. Biri 
yavrularını kaybetti 
başını duvardan 
ayırmıyor, biri de 
annesini kaybetti 
yerden kalkmıyor. Ne 
yapacağım bilmiyorum. 
Onları gördükçe daha 
da üzülüyorum” diye 
konuştu. Keçileri 
tedavi eden gönüllü 
grupta yer alan 
Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
öğrencilerinden Gökberk 
Gökçeyrek, “Buradaki 
keçimiz yangında 
yavrularını kaybetti. 
Karın bölgesinde de 
ileri derecede yanıklar 

var. Ağrısı olduğu ve 
yavrularını kaybettiği 
için depresyon 
durumunda. Serum ve 
antibiyotik alıyor. Birçok 
keçinin de tırnakları 
kopmuş, cerrahi 
işlem gerekiyor. Biz 
elimizden geldiğince acil 
müdahaleleri yapıyoruz. 
Sonrası süreçte ise sevk 
edilmeleri gerekecek. 
Kedi köpekten 
ziyade tüm hayvanlar 
bizim için önemli. Bunun 
için biz de gönüllü 
olarak buraya geldik ve 
gördüklerimiz karşısında 
üzülmemek elde değil. 
Çoğunluğu ağrıdan 
yemek de yiyemiyor. 
Geldiğimizde hepsinin 
durumu çok kötüydü. 
Bazılarının da meme 
uçları yanmıştı. Sütleri 
çıkmadığı ve içeride 
süt kaldığı için ateşleri 
yükseliyordu. Sürekli 
günlük gelip bakım 
yaptık” diye konuştu.
- İHA

Yangında yavrularını kaybeden 
anne keçi, adeta hayata küstü 

Muğla’da 29 Temmuz günü başlayıp Ağustos ayının 2. haftasına kadar devam eden orman yangınları sadece insanların 
değil, hayvanların da psikolojisini bozdu. Milas ilçesinde yangının en şiddetli yaşandığı bölgelerden olan Akçakaya 
Mahallesi’nde keçi sürüleri de afetten en çok etkilenen canlılar arasında yerini aldı. Yangında yavrularını kaybeden bir 
anne keçi ise günlerdir yiyip içmeyi bırakıp adeta hayata küstü. Aynı şekilde annesini kaybeden keçilerin de günlerdir 
yaşadıkları travmayı atlatamadığı belirtildi. 

Milas ilçesinde ikamet 
eden Kore Gazisi 92 
yaşındaki Hasan Gökdağ 
yaşamını yitirdi. Gökdağ 
düzenlenen törenin 
ardından toprağa verildi.  
1950 yılında birinci 
kafilede yer alarak 
Kore’ye giden Gazi 
Hasan Gökdağ 92 
yaşında vefat etti. 
Milas’ın Hacıilyas 
Mahallesi’nde bulunan 
evinde hayatını kaybeden 
Gazi Gökdağ’ın 
cenazesi bugün Adil 
Ağa Camii’nde öğlen 
namazına müteakip 
kılınan cenaze 
namazından sonra Milas 
Şehir Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
 Gazi Gökdağ’ın 
cenaze törenine Milas 
Kaymakamı Mustafa 
Ünver Böke, Milas 
Garnizon Komutanı Hv. 
Sav. Alb. Muammer 
Mersincik, Milas 
Belediye Başkanı 
Muhammet Tokat, Milas 
Jandarma Komutanı 

Jdrm. Yzb. Seyhan 
Doğan, Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Milas 
Şube Başkanı Mehmet 
Sarban, Milas’ta ikamet 
eden gaziler ve Gazi 
Gökdağ’ın yakınları 
katıldı.
Gazi Gökdağ’ı 
kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşadıklarını belirten 
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Milas 
Şubesi Başkanı Mehmet 
Sarban, “Hasan Gökdağ 
derneğimizin kurucu 
üyelerindendi. Yaklaşık 
15 yıldan beri tekerlekli 
sandalye ile yaşamını 
sürdürüyordu. Yaşı 
itibariyle son zamanlarda 
sağlık sorunları da 
yaşamaya başlamıştı. 
Kendisi çevresi 
tarafından da sevilen bir 
kişilikti” dedi.
Şube Başkanı Sarban, 
Gazi Gökdağ’ın kaybıyla 
birlikte şubeye kayıtlı 
Kore Gazisi sayısının 
11’e düştüğünü sözlerine 
ekledi.  - İHA

92 yaşındaki Kore Gazisi 
Gökdağ hayatını kaybetti

Datça ilçesinde bir inşaat 
işçisi, çalıştığı inşaatın 
istinat duvarının çökmesi 
sonucu göçük altına 
kalarak yaralandı.  
  Olay, İskele Mahallesi 
Çevreyolu mevkiinde 
öğle saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, çevreyolu yanında 
bulunan inşaatın istinat 
duvarı henüz bilinmeyen 
bir nedenle çöktü. 
Büyük bir gürültü ile 
çöken duvarın altında 
kalan inşaat işçisi K.İ.K. 
yaralandı. Olayın 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne 
ihbar edilmesi üzerine 

bölgeye sağlık, itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri göçük altında 
kalan işçiyi göçük 
altından çıkarttı. Sağlık 
görevlileri tarafından 
ilk müdahalesi 
yapılan inşaat işçisi 
ambulansla Datça Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Hastanede tedavi altına 
alınan işçinin sağlık 
durumunun iyi olduğu 
öğrenilirken, polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.
- İHA

İnşaat işçisi çöken istinat 
duvarının altında kaldı
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TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA SİSTEMİ TESİS YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır.
 İ ha le Ka yıt Nu ma ra sı  :2021/462414
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :ENVER ÖZDEMIR CADDESİ NO:30 48770 DALAMAN/MUĞLA 
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2526923720 - 2526925229
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si : dalaman@tigem.gov.tr
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su yapım işinin
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :1 ADET 50 DEKAR TOPRAK ALTI SULAMA SİSTEMİ 
     TESİSİ YAPIMI
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi  
      yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  :  Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA
b) Ta ri hi ve sa a ti  : 31.08.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara 
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Benzer İşler Tebliğde benzer işler grubları listesindeki A-IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü mezunu Ziraat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA SİSTEMİ TESİS YAPIMI
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TIGEM)

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla’nın dört 
bir yanında çıkan 
yangınlarda mücadele 
eden dünyanın en büyük 
yangın söndürme ve 
kurtarma helikopteri 
Muğla’da gece gündüz 
hazır bekliyor. Yeniköy 
ve Kemerköy Termik 
Santralleri tarafından 
yangın söndürme 
mücadelesine katılmaları 
için 5 Ağustos’ta 
kiralanan ve 1 ay 
boyunca bölgede duracak 
olan yangın söndürme 
helikopteri tek seferde 
15 ton su taşıyabiliyor. 
Helikopter 1 gözlemci 
Türk pilot toplam 15 
mürettebatla yangınlarda 
canla başla çalışıyor. 5 
Eylül’e kadar kiralanan 
helikopter olası bir 
yangına müdahale 
için Milas - Bodrum 
havalimanında nöbet 
tutuyor. 1 ambulans 
ve bir itfaiye aracının 
sığacağı şekilde dizayn 
edilen helikopter 
dünyanın en büyük 
yangın söndürme ve 
kurtarma helikopteri 
olarak biliniyor. 
Milas ilçesinde orman 
yangınlarıyla mücadele 
için konuşlandırılan Mİ-
26 tipi yangın söndürme 
helikopteri dünyanın en 
büyük yangın söndürme 
helikopteri unvanına 
sahip. Helikopter 
Yeniköy-Kemerköy 
Termik Santralleri 
tarafından yangın 
sırasında kiralanarak 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü emrine 
verilmişti. 

YANAN YERLER 
HAVADAN 

GÖRÜNTÜLENDİ
  Milas’ta 8 gün süren 
yangınlarda küle dönen 
ormanlar ise dünyanın 
en büyük söndürme 
helikopterinden havadan 
görüntülendi. Yeniköy-
Kemerköy Termik 
Santralleri Genel 
Müdürü Mesut Serhat 
Dinç, yangınlarda 
söndürme ekiplerine 
karada ve havada destek 
olduklarını ifade ederek, 
“Yangın sırasında ve 
yangın sonrasında almış 
olduğumuz tedbirlerle 
çok şükür kimsenin 
burnu bile kanamadan bu 
afetten minimum hasarla 
kurtulduk. Devletimizin, 
milletimizin, 
hükümetimizin, yerel 
belediyelerle ortak 
bir şekilde çalışarak 
yangın söndürme ve 
soğutma faaliyetlerinde 
bulunduk. Tamamıyla 
yerli kaynaklardan 
yerli linyitten üretilen 
bir elektrik enerjisine 
sahibiz. Termik 
santrallerin bölge 
için ülke için önemi 
çok büyük. Bölgede 
yaz aylarında artan 
nüfusun elektrik 
ihtiyacı bu santrallerden 
karşılanmaktadır. Yangın 
esnasında da tehlike arz 
etmeyecek şekilde son 

ana kadar elektrik üretim 
hizmetini devam ettirdik. 
Santralimizde 3 bin 500 
çalışanımız bulunuyor. 
Çok şükür yangından 
sonrasında yaralarımızı 
kısa bir zamanda 
sararak tekrardan bu 
santralleri emre amade 
bir şekilde sistemin arz 
güvenliği açısından 
faaliyete geçirerek 
elektriklendirdik. Şu 
anda da çalışma devam 
etmektedir” dedi. 
  Helikopterin gözlemci 
pilotu Yakup Kameroğlu 
ise gönüllü olarak görev 
aldığını belirterek 
“THK’de 12 yıl yangın 
söndürme uçaklarında 
görev alıyorum. Şu an 
Belarus ekibiyle gayet 
başarılı, koordineli bir 
çalışma yürütüyoruz. 
Yangın söndürme 
tecrübemi de kullanarak 
bölgeyi tanıdığım 
için en iyi şekilde 
yangınlara gün doğumu 
ve gün batımı arasında 
müdahale etmekteyiz” 
şeklinde görüştü.
  Helikopterin pilotu 
Vladimiz Kabanov ise 
kullandığı helikopterin 
dünyanın en büyük 
yangın söndürme 
helikopteri olduğunu 
söyleyerek, “Türkiye çok 
büyük bir yangın felaketi 
atlattı. Biz de ekip olarak 
Muğla’daki yangınları 
söndürmek için mücadele 
ettik” dedi.

Dünyanın en büyük yangın 
söndürme helikopteri Muğla’da 

gece gündüz nöbet tutuyor  
Muğla’da 11 gün süren yangınlarla mücadele sırasında 
Belarus’tan gelen dünyanın en büyük yangın söndürme ve 
kurtarma helikopteri Muğla’da gece gündüz nöbet tutuyor.  

İNŞAAT ve EMLAK
0544 692 5530

SATILIK LÜKS 

2+1 

DAİRELER 

* YTONG KAPLAMA

* YATAK ODALARI

   EBEVEYN BANYOLU

* 1. SINIF İŞÇİLİK

   ve MALZEME

ORHANLAR  İNŞAAT 
GÜVENCESİYLE...

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA
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