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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 MAĞDURU 
İŞVERENLERİN SGK 
PRİM BORÇLARI DA 

ERTELENİYOR!
3’te

6’da

BEL VE BOYUN 
SAĞLIĞI İÇİN YATAK 

SEÇİMLERİ

2’de

‘Acil eylem planı hazırlanmalı’
Ortaca’da, orman yangınlarının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri masaya yatırıldı

Muğla’daki orman yangınlarının arıcılık sektörü ve çam balı üretimine etkileri ile yapılması gerekenlere ilişkin panel 
düzenlendi. Aşılama ve yeni alanlar oluşturma konusunda çalışma yapılmasının önemine değinen TAB Başkanı Ziya 
Şahin, acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. 3 buçuk milyon kovanın Muğla’daki çam ormanlarından beslendiği 
bilgisini veren Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıcıların desteklenmesinin önemini vurguladı. 

Türkiye Arı 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TAB), Muğla İli 
Arı Yetiştiricileri Birliği 
(MAYBİR) ve Güvenilir 
Ürün Platformu ile 
çeşitli üniversitelerden 
akademisyenlerin 
katılımıyla Muğla 
Ortaca’da “Yangının 
arıcılık sektörüne ve 
çam balı üretimine 
etkileri ve yapılması 
gerekenler” konulu 
panel gerçekleştirildi. 
TAB Başkanı Ziya 
Şahin, arıcıların, orman 

yangınları nedeni ile 
çok ciddi bölge kayıpları 
yaşadığını söyledi.
Şahin; “Maalesef 
100 yıllardır bal 
ürettiğimiz alanlar ve 
arılarımız kayboldu. Bir 
yerde arı yada kovan 
kaybedilebilir ama alan 
kaybı uzun yılların 
gittiği anlamına gelir. 
Bir çam ağacından 100 

yıl bal alabiliyoruz. Bu 
alanların ne olacağı 
dolayısıyla geleceğimizin 
ne olacağı sorusunun 
cevabını arayacağız.” 
diye konuştu. -3

Resmi Gazete’de 
Kaymakamlar 
Kararnamesi yayımlandı. 
Kararnameye göre 
624 mülki idare amirinin 
görev yeri değiştirildi. 
Ortaca Kaymakamlığına 
da yeni atama 
gerçekleşti. Ortaca 

Kaymakamı 
Oktay Erdoğan, 
Ankara Beypazarı 
Kaymakamlığına 
atanırken 
Ortaca Kaymakamlığına 
Van Vali Yardımcısı 
Meral Uçar 
atandı. -5

Ortaca Kaymakamlığına 
Meral Uçar atandı

Boyu 2 metreye, kilosu 600 kiloya çıkıyor  
Göcek koylarında yat kaptanı tarafından Türkiye kıyılarında ilk defa görüntülenen deri sırtlı 
deniz kaplumbağası şaşkınlığa neden oldu.

Deniz 
Kaplumbağaları 
Araştırma, 
Kurtarma ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi’nce çekilen 
video görüntü 
paylaşılırken, 
videoyu çeken ve 
paylaşan İlknur 
Asar ve Buse 
İnceler’in daha 
önce de yaralı deniz 
kaplumbağasının 
kurtarılması için 
DEKAMER’e 
yardımcı olduğu 
açıklandı. -2

Çalışmalar 
hız kesmiyor

Ortaca Belediyesince 
ilçe genelinde çevre 
düzenlemesi, bakım, 
onarım çalışmaları hız 
kesmeden devam 
ediyor. -7

Basına Destek 
Paketinin 

Süresi Uzatıldı
Basın İlan Kurumu 
(BİK), basına destek 
paketinin 31 Ekim 
2021 tarihine kadar 
uzatılması kararı 
aldı. -6

Gizemli kent 
‘Thera’ gün 

yüzüne çıkıyor

Ula ve Menteşe ilçe 
sınırlarında yer alan 
M.Ö. 4’üncü yüzyıla 
ait Thera Antik Kenti, 
Müze Müdürlüğü 
başkanlığında, valilik 
ve Ula Belediyesinin 
katkıları ile gün yüzüne 
çıkıyor. -4



Vücuttaki su düzeyi 
hayatsal bir önem taşı-
maktadır. Su tüketimi ve 
metabolizma çalışması 
arasında yakın bir ilişki 
vardır. Kısacası  sağlıklı 
ve zinde bir beden için 
su tüketimi çok önemli. 
Eğer su içmeyi unutuy-
orsanız size birkaç öneri 
de bulunmak istiyorum:
•Güne mutlaka su 
içerek başlayın. Sabah 
uyanır uyanmaz güne 1 
büyük bardak su içerek 
başlayın ve bunu bir 

alışkanlık haline getirin.
•Gün içerisinde işe dalıp 
su içmeyi unutuyor 
olabilirsiniz. Bu yüzden 
ofisinizde, evinizde, 
çalışma masanızda bir 
sürahi bulundurun. Susa-
mayı beklemeden her 
saat başı su içmeye özen 
gösterin.
•Su içmenizi hatırla-
tacak aplikasyonları 
telefonunuza indirebil-
irsiniz. Ya da küçük not 
kağıtlarına su içmeyi 
unutma şeklinde notlar 

yazıp bilgisayarınıza, 
göz önünde olacak yer-
lere yapıştırabilirsiniz.
•Her zaman çantanızda 1 
su şişesi bulundurun. Bu 
şekilde günün koştur-
masında, dışarıdayken 
de su içmeyi atlamamış 
olursunuz.
•Öğün aralarında su 
içmeye çalışın.
•Çay ve kahveyi çok 
tüketiyor, içmeden uzun 
sütre duramıyorsanız ve 
yeteri kadar su tüketmiy-
orsanız bu durum vücut-
tan su atılmasına neden 
olur. Bir de şöyle dene-
yin.. Çay, kahve kupanı-
za su kupanıza su koyup 
tüketin. Her çay, kahve 
tükettiğiniz zamanlarda 

yanında 1 büyük bardak 
su içmeye çalışın. Bu 
şekilde günlük su tüke-
tim miktarınızı arttırmış 
olursunuz.
•Güne nasıl su içerek 
başladıysanız günü de 
su içerek bitirin. Gece 
yatarken büyük bir bar-
dak su için.
•Renkli bardaklar ve 
pipetler de su içmeyi 
keyifli hale getirebilir. 
Görünüşü dikkatinizi 
çekerek su içmeyi hatır-
latabilir.
•Su içmek istememem-
izin bir sebebi de suyu 
tatsız bulmanız. Buna 
çözüm olarak suyunuzun 
içine limon, nane, mev-
sim meyveleri ekleyerek 

suyunuza aroma kazan-
dırabilirsiniz.
•Arabanızda da mutlaka 
bir su şişesi bulundurun.
•Her akşam iş yerinizden 
ayrılırken su için ve 
bunu alışkanlık haline 
getirin.
Unutmayın susuzluk sin-
yallerini açlık sinyalleri 
gibi algılayıp fazladan 
kalori alabilirsiniz. 
Metabolizmanızın hızlı 
çalışması için mutla-
ka düzenli su tüketin. 
Yukarıda saydığım 
önerilerle su tüketimini 
alışkanlık haline getire-
bilirsiniz. 
Sağlıkla kalın..

SU TÜKETİMİNİ 
ARTTIRMANIN YOLLARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ27 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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Ömrümüzün yak-
laşık üçte biri yatakta 
geçmektedir.Sadece bu 
bile yatak konforunun 
önemini vurgulamak 
açısından yeterlidir.
Son yıllarda endüstri-
nin bu alana ilgi 
göstermesiyle birlikte 
bel,boyun sağlığı-
na uygun yataklar 
üretilmeye başlan-
mıştır. Omurgamız 
için ideal yatak;doğal 
eğriliklerin korun-
masını sağlayan,buna 
karşın eğriliklerin 
artma ve azalması-
na yol açmayacak 
yataktır.Uygun bir 
yatakta,omurga doğal 
eğriliklerini koruduğun-
dan;disk,bağ,sinir gibi 
oluşumların zorlanması 
en aza iner.Sonuçta bu 
oluşumlardan kaynak-
lanan ağrıların ortaya 
çıkmasını engeller.
Her ne kadar uygun 
yatak konusundakesin 

bir kural yoksa da yine 
bazı ölçüler kul-
lanılabilir.
Her ‘ortopedik’adı 
verilen yatağın bel 
hastasına uygun 
olduğu söylenemez.
İlk alındığında iyi 
gelen bir yatağın bu 
niteliğinine kadar bir 
süre sürdüreceğide 
önemlidir.
Ortopedik yatak:-
Genel olarak altında 
enine esnek latalardan 
oluşmuş,tahta ızgara 
yerleşmiş olan bir 
pamuk yataktır.Yatağın 
boyutları da rahat bir 
uyku açısından önem-
lidir.İdeal yatak boyu 
yatan kişinin boyundan 
20 cm fazla, eni ise en 
az 95 cm olmalıdır.
Çok sert ya da yerde 
yatma her kalkışta 
omurgayı zorlayıp bel 
ağrılarını arttırabilir.
Sağlıklı günler diliyo-
rum…

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEL VE BOYUN SAĞLIĞI 
İÇİN YATAK SEÇİMLERİ

Göcek koylarında yat 
kaptanı tarafından 
Türkiye kıyılarında ilk 
defa görüntülenen deri 
sırtlı deniz kaplumbağası 
şaşkınlığa neden oldu.  
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nce çekilen 
video görüntü 
paylaşılırken, videoyu 
çeken ve paylaşan İlknur 
Asar ve Buse İnceler’in 
daha önce de yaralı 
deniz kaplumbağasının 

kurtarılması için 
DEKAMER’e yardımcı 
olduğu açıklandı. 
DEKAMER tarafından 
paylaşılan bilgide, 
“Göcek, Sarsala 
açıklarında bir Deri sırtlı 
deniz kaplumbağası 
görüntülendi. Dünyadaki 
en büyük sürüngenlerden 
biri olan Deri sırtlı 
deniz kaplumbağaları 
2 metre uzunluğa ve 
600 kilogram ağırlığa 
ulaşabiliyor” denildi.
- İHA

Boyu 2 metreye, kilosu 
600 kiloya çıkıyor  

Göcek koylarında yat kaptanı tarafından Türkiye kıyılarında ilk defa görüntülenen deri sırtlı deniz 
kaplumbağası şaşkınlığa neden oldu.  

Fethiye ilçesinde bir kişi 
yemek yedikleri sırada 
kavga ettiği annesini 
bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, 
polis ekiplerince gözaltına 
alındı.

Olay, Tuzla Mahallesi’ndeki bir 
evde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Emre D. (30) ile annesi 
Gülten D. (61) arasında evde yemek 
yedikleri sırada henüz bilinmeyen 
bir nedenle tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine Emre D., annesini 10 bıçak 
darbesiyle yaraladı. Evden yükselen 
sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen 
ekipler içeri girdiklerinde, anne 
Gülten D.’yi kanlar içinde buldu. 
Sağlık ekipleri tarafından yapılan 
kontrollerde kadının hayatını 
kaybettiği belirlendi. Evde bulunan 
şüpheli ise polis ekiplerince 
gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne 
götürülen şüphelinin güçlükle 
kontrol altına alındığı gözlendi. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- İHA

Yemek masasında tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü  

Ortaca Dalyan 
Mahallesindeki umumi 
tuvalette 24 yaşındaki 
Ege Bölükbaş’ın 
cesedi bulundu. 
Alınan bilgiye göre 
Ortaca belediyesine 
ait Dalyan’da bulunan 
umumi tuvalete 
girenler, yerde yatan 
bir erkek ile karşılaştı. 
İhbar üzerine olay 
yerine sağlık ve 
jandarma ekipleri 
geldi. Öldüğü anlaşılan 
şahsın 24 yaşındaki 
Ege Bölükbaş olduğu 

öğrenildi. Bölükbaş’ın 
sırt çantasında çok 
sayıda çakmak gazı 
kutusu bulundu. 24 
yaşındaki gencin 
cesedi ilk incelemenin 
ardından kesin ölüm 
nedeninin tespiti 
için Muğla Adli Tıp 
kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlatıldı. 
- İHA

24 yaşındaki genç ölü bulundu
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Geçen haftaki yazım-
da, ülkemizde çıkan 
yangınlar neticesinde 
afet bölgesi ilan edilen 
yerlerde vergisel 
yükümlülüklerin nasıl 
etkilendiğinden bahset-
miş; SGK primlerinin 
de erteleneceğini 
duyurmuştum. Primler-
in ne zamana ertele-
neceği ve detaylarıyla 
ilgili çeşitli sorular 
gelince bu hafta da 
yangın sebebiyle SGK 
primlerinin ne zamana 
erteleneceği ve ertele-
menin kapsamıyla ilgili 
bir yazı kaleme almak 
istedim. 
Yangından etkilenen 
Muğla ili Bodrum, 
Köyceğiz, Marmaris, 
Milas, Seydikemer ve 
Kavaklıdere ilçeleri 
başta olmak üzere, 
Antalya, Mersin Os-
maniye ve Adana’nın 
bazı ilçelerindeki 5510 
sayılı Kanun’un 4-1/a 
kapsamında sigortalı 
çalıştıran özel sek-
tör işyerleri, 4-1/b 
kapsamındaki sigor-
talılar ile diğer sigor-
talılar ve genel sağlık 
sigortalılarının tahak-
kuk etmiş/edecek prim 
borçlarının ödenme 
süreleri ile SGK’ya 
vermekle yükümlü old-
ukları her türlü bilgi, 
belge ve beyannamel-
erin verilme süreleri 
yeniden belirlenmiştir. 
Bu kapsamda:
•Muğla ve Adana için 
29.07.2021-26.08.2021, 
Antalya, Mersin ve Os-
maniye için 28.7.2021-
26.08.2021 tarihleri 
arasında 5510 sayılı 
Kanun’a göre verilmesi 
gereken her türlü bilgi, 
belge ve beyannameler 
(iş kazaları ile meslek 
hastalıkları bildirim-
leri hariç) 26.08.2021 
tarihine kadar SGK’ya 
verilebilecektir. 
•Muğla ve Adana için 
29.07.2021, Antalya, 
Mersin ve Osmaniye 
için 28.07.2021 tarihin-
den önce ödeme süresi 
dolmuş mevcut prim 
borçları ile 2021 Haz-
iran, Temmuz, Ağus-
tos, Eylül aylarına ait 
prim borçları, gecikme 
cezası ve gecikme zam-
mı uygulanmaksızın 
30.11.2021 tarihine 

kadar ertelenecektir.
•Muğla ve Adana için 
29.07.021-26.08.2021, 
Antalya, Mersin ve Os-
maniye için 28.7.2021-
26.08.2021 tarihleri 
arasında verilmesi ger-
eken aylık prim hizmet 
belgelerinin/muhtasar 
ve prim hizmet beyan-
namelerinin 26.08.2021 
tarihine kadar verilmesi 
halinde ve muhtevi-
yatı prim borçları ile 
Muğla ve Adana için 
29.07.2021, Antalya, 
Mersin ve Osmaniye 
için 28.07.2021 tarihi 
öncesi yasal ödeme 
süresi geçmiş borçların 
30.11.2021 tarihine ka-
dar ödenmesi kaydıyla, 
işverenler teşviklerden 
yararlanabilecektir.
•Ödeme vadesi geçmiş 
borçları çeşitli kanun-
lar uyarınca yeniden 
yapılandırılmış veya 
6183 sayılı Kanun 
uyarınca tecil ve 
taksitlendirilmiş olup 
Muğla ve Adana için 
29.07.2021,  Antalya, 
Mersin ve Osmaniye 
için 28.07.2021, tarihi 
itibariyle yapılandırma/
taksitlendirme işlem-
leri bozma koşuluna 
girmemiş işveren, 
sigortalı ve hak sahip-
lerinin, ödeme vadesi 
Muğla ve Adana için 
29.07.2021-01.11.2021, 
Antalya, Mersin 
ve Osmaniye için 
28.07.2021-01.11.2021 
tarihleri arasında 
sona eren taksitleri 
30.11.2021 tarihine 
kadar ödenebilecektir. 
•Erteleme kapsamın-
daki borçlar nedeniyle 
6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre 
yapılan icra takipleri 
durdurulacak, erteleme 
süresince yeni icra 
takip dosyaları açıl-
mayacaktır.
•Erteleme kapsamına 
girenlerin, yangının 
meydana geldiği 
tarihteki ödeme süresi 
dolmuş prim borçları 
ile erteleme dönem-
lerinde oluşan prim 
borçlarının 30.11.2021 
tarihi dâhil düzenle-
necek borcu yoktur bel-
gelerinde borç olarak 
gösterilmeyecektir. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YANGIN MAĞDURU İŞV-
ERENLERİN SGK PRİM 

BORÇLARI DA 
ERTELENİYOR!

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

TAB Başkanı Ziya Şahin; “Acil eylem planı hazırlanmalı”
Orman yangınlarının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri masaya yatırıldı. Aşılama ve yeni alanlar 
oluşturma konusunda çalışma yapılmasının önemine değinen TAB Başkanı Ziya Şahin, acil eylem planı 
hazırlanması gerektiğini söyledi. 3 buçuk milyon kovanın Muğla’daki çam ormanlarından beslendiği bilgisini 
veren Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıcıların desteklenmesinin önemini vurguladı. 

Muğla’daki orman 
yangınlarının arıcılık 
sektörü ve çam balı 
üretimine etkileri ile 
yapılması gerekenlere 
ilişkin panel düzenlendi. 
Türkiye Arı 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TAB), Muğla İli 
Arı Yetiştiricileri Birliği 
(MAYBİR) ve Güvenilir 
Ürün Platformu ile 
çeşitli üniversitelerden 
akademisyenlerin 
katılımıyla Muğla 
Ortaca’da “Yangının 

arıcılık sektörüne ve 
çam balı üretimine 
etkileri ve yapılması 
gerekenler” konulu panel 
gerçekleştirildi. 
TAB Başkanı Ziya 
Şahin, arıcıların, orman 
yangınları nedeni ile 
çok ciddi bölge kayıpları 
yaşadığını söyledi.
Şahin; “Maalesef 
100 yıllardır bal 
ürettiğimiz alanlar ve 

arılarımız kayboldu. Bir 
yerde arı yada kovan 
kaybedilebilir ama alan 
kaybı uzun yılların 
gittiği anlamına gelir. 
Bir çam ağacından 100 
yıl bal alabiliyoruz. Bu 
alanların ne olacağı 
dolayısıyla geleceğimizin 
ne olacağı sorusunun 
cevabını arayacağız.” 
diye konuştu.
Aşılama ve yeni alanlar 
oluşturma çalışmalarının 
başlaması gerektiğini 
ifade eden Şahin;  

“Yanan alanlarda yeşil 
aksam kalan alanların 
kesilmemesi gerekiyor. 
Çanakkale’den başlamak 
kaydıyla Antalya’ya 
kadar transplantasyon 
dediğimiz aşılama, 
yeni alanlar oluşturma 
çalışması gerekiyor. 
Bu çalışmayı yaparsak 
kaybettiğimiz alanlar 
tekrar arıcılığın 
hizmetine sunulacaktır.”  

ifadelerini kullandı. 
“Acil eylem planı 

hazırlanması gerekiyor”
Çam balının ülkenin 
milli balı olduğunu 
vurgulayan TAB 
Başkanı Şahin; 
“Eksikliklerimizin 
giderilmesi konusunda 
çalışılması lazım. Bir 
kilo ürettiğimiz çam 
balının 900 gramını 
Avrupa’ya satabilecek 
potansiyelimiz var. 
110 bin hektar olan 
alanımızı 250 bin hektara 
çıkaralım, 100 bin 
ton çam balı üretelim. 
Kırsaldaki insanımız, 
devletimiz kazanacak. 
Döviz girdisi olacak. Bu 
çerçevede düşünülerek 
acil eylem planı 
hazırlanması gerekiyor. 
Türkiye Arıcılar Birliği 
olarak çok acil bir 
eylem planı yapılması 
konusunda, devletimizin, 
üniversitelerimizin 
ve sivil toplum 
kuruluşlarımızın 
toplantıya çağırılmasını 
talep ediyorum.” dedi.
“Arıcıların desteklenmesi 

gerekiyor”
Program kapsamında 
arıcıları ziyaret 
ettiklerini aktaran 
BEEO Propolis Genel 
Müdürü ve Gıda 
Yüksek Mühendisi 

Aslı Elif Tanuğur 
Samancı, yangından 
zarar gören bölgelerdeki 
arıcıların desteklenmesi 
gerektiğini belirtti. 
Arılara arı yemi ile 
takviye yapılması 
gerektiğini söyleyen 
Samancı, şunları 
kaydetti; “Desteklerin 
ülke genelinde bir 
proje olarak hem 
resmi kurumlarla hem 
de Türkiye Arıcılar 

Birliği ile organize 
edilmesi gerekiyor. 
Bu yıl arılarımızı 
kaybetmeyelim. 3 
buçuk milyon arı 
kovanı çok ciddi bir 
değer. Türkiye’de 8.2 
milyon arı kovanı 
var, bunun 3 buçuk 
milyonu bu bölgedeki 
çam ormanlarından 
besleniyordu. Arıların 
acil desteğe ihtiyacı var.”
- Berkay Göcekli
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Lilith’in çocukları ile Hav-
va’nın çocuklarının mü-
cadelesi ,  dünya ve insanlık  
Tarihi üzerinde çok ciddi 
sonuçlar yaratmıştır. Bu mü-
cade iyi ile kötünün, karanlık 
ile aydınlığın, şeytaniler ile 
Rahmanilerin mücadelesidir. 
Türk mitolojisinde ve diğer 
milletlerin mitolojilerinde 
bu mücadelenin izlerini 
görüyoruz.. “Al karısı” 
Türk mitlerinde Lilith’in 
karşılığıdır ve Al basması 
diye yaptığı kötülükler ifade 
edilmiştir. Loğusa kadınları 
ve bebeklerinin  korunmak 
için kırmızı kurdela  bağla-
ması, kırmızı renkli loğusa 
şerbetleri içilmesi, gelinlere 
kırmızı kuşak bağlanması, 
batılıların Lilith , Türklerin 
Al karısı veya al cadısı ded-
iği varlığın kötülüklerinden  
korunmak için alınan ted-
birlerdir ve hala günümüzde 
bile uygulaması devam eden 
geleneklerimizdendir.. Bu 
mücadele insanlık tarihi 
boyunca vardır ve acımasız 
sonuçlar doğurmuştur…
MAYA, MU , SÜMER ve 
TİBET TABLETLERİ bu 
mücadele ile ilgili kadim 
bilgiler vermektedir. Ne 
hikmetse  bu tabletlerin 
büyük bir bölümü ilginç 
bir şekilde, birden bire yok 
olmuş ve ulaşılamaz hale 
gelmiştir. Mustafa Ke-
mal Atatürk Mu ve Maya 
konuları ile ilgili yakından 
ilgilenmiş, ciddi araştırma 
ve incelemeler yapmış, hatta 
Tahsin  Mayatepek ‘i  MAYA 
Medeniyetini  araştırmak 
üzere görevlendirmiş 
ve rapor hazırlamasını 
istemiştir. Tahsin Mayatepek  
üç konu başlığı ile rapor 
sunmuştur. Atatürk’e sunulan 
bu raporların sadece bir 
tanesi açıklanmış diğerleri 
ise açıklanması ileri tarihlere 
bırakılmak üzere DEVLET 
KORUMASI ALTINA 

ALINMIŞTIR..
Bu raporlarda yazanlar 
Atatürk’ü ciddi şekilde 
etkilemiş, milletimize 
yapılacak olan saldırılar 

ve yaşatılacak olan acılar-
dan bahsedilen bölümleri 
okudukça,  binlerce yıl 
öncesinden gelen bu mesa-
jlar Atatürk’ü tedirgin edip, 
üzmüştür. Fakat sonuçta 
Türklerin ağır bedeller 
ödese de zafere ulaşacağının 
müjdelenmesi  ise üzüntüler-
ini hafiflettiği gibi gerekli 
tedbirleri almaya itmiştir. Bu 
sır raporların korunması için 
Atatürk tarafından gizli bir 
birim oluşturulmuş  ve  SES-
SİZLİK YEMİNİ ETMİŞ 
KORUYUCULARA  bu 
sırlar teslim edilmiştir..
“ÜÇ BİN YIL SONRA ÜÇ 
TARAFI DENİZLERLE 
KAPLI ANA KARADA 
ORTAYA ÇIKACAK 
YILDIZLARIN ÇOCUK-
LARI.” “SALDIRACAK-
LAR, SALDIRACAK-
LAR HİÇ BIKMADAN 
KARA ELBİSELİLER.” 
KORUYACAK TANRI 
GÖKYÜZÜNDEN GELEN-
LERİN ÇOCUKLARINI.” “ 
VE O GÜN BİR TEPENİN 
ÜZERİNDE YÜKSELECEK 
KOYU GÜMÜŞ RENKLİ 
İKİZ YILDIZ.”  Mesajı 
anlamak için Kuran-ı Ker-
imde KEHF SURESİNİN , 
ZÜLKARNEYNDEN bah-
seden ayetlerini okumanızı 
tavsiye ederim.. Özellikle 
GÖKYÜZÜNDEN GELEN-
LERİN ve YILDIZLARIN 
ÇOCUKLARI ne demek sor-
ularının cevabı  bu ayetlerde 
açıkça anlatılmaktadır. Aynı 
konunun cevabı Kuran-ı 
Kerim dışında ORHUN Kİ-
TABELERİNDE de vardır.. 
KEHF SURESİ ve ORHUN 
KİTABELERİNİN ANLATI-
MINDA Kİ İNANILMAZ 
BENZERLİK ÇOK ŞAŞIR-
TICIDIR ve TÜRKLERİN 
RAHMANİ BİR MİLLET 
OLDUĞUNUN EN BÜYÜK 
DELİLİDİR..
Türk milleti ; İNSAN-

LIĞIN ve İNANLARIN 
KORUNMASI konusunda 
GÖREVLENDİRİLMİŞ , 
HÜKÜMLÜ ve GÖREVLİ 
BİR MİLLETTİR..  Devle-
timizin kurucusu büyük lider 
Gazi Mustafa Kemal paşa 
siz ister KOZMOZ deyin 
isterseniz ALLAH deyin ama 
MANEVİ DÜNYADAN 
ÖZEL GÖREVLE  TÜRK 
MİLLETİNE GÖNDER-
İLMİŞ ve TÜRK MİLLE-
TİNE YÜKLENEN TARİHİ 
ve MANEVİ MİSYONUN, 
YOL HARİTASINI ÇİZMİŞ 
LİDERDİR.. Ortaya koy-
duğu tezleri, söyledikleri, 
milletine emanet ettiği 
değerleri ile vasiyetleri 
ortadadır ve yakında ortaya 
çıkacak olan koruyucuların 
açıklayacağı SIRLAR ile 
de ATATÜRK’ÜN ÖZEL 
ÖNEMİDE ANLAŞILA-
CAKTIR..  Ayasofya neden 
müze yapılmıştır DEC-
CAL konusu ile alakası var 
mıdır..? Halifelik konu-
su..  Kuran-ı Kerimi tefsir 
ettirmesi.. Türkçe okunması.. 
Atatürk’ün gelecekte ola-
caklar ile ilgili söyledikleri 
ve hepsinin söylediği gibi 
ve söylediği tarihlerde 
gerçekleşmesi..  MANEVİ 
DÜNYA İLE BAĞLANTILI 
mı sorusunu gündeme ge-
tiren önemli delillerdir… Bu 
konuda yapılmış çok ciddi 
araştırmalar ve araştırma-
ların sonucunu açıklayan 
sayısız eserler vardır. Çok 
rahatlıkla bu kitapları bula-
bilirsiniz. Ben size özellikle  
bu konularda yazılan eserler 
içerisinde otuzlu yılların 
baskısı olanları tavsiye 
ederim.. ayrıca HAKİKAT 
NEREDE şiirini satır satır 
okumanızı, ortaya koyduğu 
tarihi tezleri okumanızı ve 
üzerinde uzun uzun düşün-
menizi tavsiye ederim..
YARINLAR BİZİMDİR..ve 
yarınların bizim olması için 
BİR OLMAMIZ isteniyor. 
Haydi Bismillah deyip BİR 
olmak için kollarımızı sıva-
yalım…

Sezgin Yıldırım
YEMİNLİ ve SIR 
KORUYUCULAR  

Ortaca Kaymakamı Oktay 
Erdoğan, Ankara Beypazarı 
Kaymakamlığına atanırken 
Ortaca Kaymakamlığına Van 
Vali Yardımcısı Meral Uçar 
atandı. Muğla’da mülki idare 
amirlerinin görev yeri değişti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla yayımlanan 
Mülki İdari Amirleri Atama 
Kararnamesine göre, Ortaca, 
Dalaman, Köyceğiz, Menteşe, 
Bodrum kaymakamları 
başka illere atandı.  Dalaman 
Kaymakamlığına Trabzon 
Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Köyceğiz 
Kaymakamlığına Erzurum 
Aziziye Kaymakamı Mustafa 
Maslak atandı. 
MUĞLA’YA ATANANLAR: 
Meral Uçar - Van Vali 
Yardımcısı - Muğla Ortaca 

Kaymakamı
Ali Yılmaz - Hukuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşaviri - Muğla Vali 
Yardımcısı
Mehmet Eriş - İzmir Konak 
Kaymakamı - Muğla Menteşe 
Kaymakamı
Mesut Yakuta - Trabzon 
Vakfıkebir Kaymakamı - 
Muğla Dalaman Kaymakamı
Mustafa Maslak - Erzurum 
Aziziye Kaymakamı - Muğla 
Köyceğiz Kaymakamı
Bilgehan Bayar - Sakarya 
Sapanca Kaymakamı - Muğla 
Bodrum Kaymakamı 
Hayrettin Balcıoğlu - Denizli 
Pamukkale Kaymakamı 
- Muğla Valiliği Dalaman 
Havalimanı Hudut Mülki İdare 
Amiri
Yıldız Büyüker - Erzurum 

Vali Yardımcısı - Muğla 
Seydikemer Kaymakamı
MUĞLA’DAN 
ATANANLAR: 
Oktay Erdoğan - Muğla 
Ortaca Kaymakamı - Ankara 
Beypazarı Kaymakamı
Ali Güldoğan - Muğla 
Dalaman Kaymakamı - 
Amasya Merzifon Kaymakamı
Erdinç Dolu - Muğla Köyceğiz 
Kaymakamı - Çanakkale Biga 
Kaymakamı
Caner Yıldız - Menteşe 
Kaymakamı - Muğla Vali 
Yardımcısı
Bekir Yılmaz - Bodrum 
Kaymakamı - Ankara Vali 
Yardımcısı
Bayramali Köse - Muğla Vali 
Yardımcısı - Muğla Valiliği 
Hukuk Müşavirliği
- Cihat Cura

Ortaca Kaymakamlığına Meral Uçar atandı
Resmi Gazete’de Kaymakamlar Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 
624 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Ortaca Kaymakamlığına da 
yeni atama gerçekleşti. 

Dr. Veli Vural Uslu

Ben n’apıyorum 
bu bitkilerle -3

Önceki iki yazıda 
sizlere RNA’nın tarım 
zararlılarına karşı 
kullanılabilecek en 
doğal biyolojik etken 
madde olabileceğinden, 
hatta bitkilerin tam da bu 
amaçla RNA’lar kul-
landıklarını anlatmıştım. 
Ama virüsler bitkilerden 
önce davranırsa hala 
ciddi anlamda tarımsal 
zarar vermeye devam 
ediyor. Biz de bilim 
insanları olarak buna bir 
çare bulmak için acaba 
RNA’ları nasıl kullanırız 
diye arayışlar içindeyiz.
 İlk önce bitkileri, 
RNA ile virüslere karşı 
dayanıklı hale getirebilir 
miyiz diye, virüslere 
karşı RNA’lar üreten 
bitkiler oluşturduk 
laboratuvar ortamında. 

Gerçekten de bu bitkiler 
virüslere dayanıklılık 
gösteriyor. Ama bu bit-
kilerin tarımda kullanıl-
ması pek çok nedenden 
dolayı mümkün ve 
uygun değil. O zaman 
bizim işe yaradığın-
dan emin olduğumuz 
bu yöntemi bitkilerin 
genetik yapısına hiç 
dokunmadan kullanmak 
için tek bir çaremiz 
var: RNA’ları dışarıdan 
bitkiye vermek. Ade-
ta ilaçlama yapar gibi 
tamamen doğal olan bir 
molekülle.
RNA’ları, adeta ilaçlama 
yaparcasına, bitkilere 
püskürtünce bu hiçbir işe 
yaramıyor. Çünkü, bitki 
hücrelerini çevreleyen 
hücre duvarı RNA’ların 
geçişine engel oluyor. 

RNA’ları hücrelere 
nasıl verebiliriz sorusu 
pek çok laboratuvarın, 
enstitünün, şirketin bu 
günlerde başlıca araştır-
ma konusu. Bizim bu 
soruya verilecek çok iyi 
bir cevabımız var: Boya 
tabancası (airbrush)!
 Sokak sanatçılarından, 
kek ustalarına, maket 
gemi yapımcılarına pek 
çok kişi renklendirmek 
için araba/bisiklet 
tekerleklerini şişirmek 
amacıyla kullanılan 
ucuz bir kompresöre 
bağlı boya tabancaları 
kullanıyorlar. Bu boya 
tabancaları renkleri tam 
olarak istedikleri yerlere 
püskürterek harika sanat 
eserleri oluşturabiliy-
orlar. Kendisi de sokak 
sanatçısı olan Banksy 
gibi kimliği gizli bir 
matematik-yazılım ho-
cası olan arkadaşımızın 
Mannheim’ı Lud-
wigshafen’a bağlayan 
köprünün altındaki 

grafiti ve müthiş çizimle-
rden bazılarını oluşturu-
rken sıkça kullandığı bir 
alet bu. Gözlerinin feri 
kaybolmuş, ünvanından 
başka tutunacak bir dalı 
kalmayan profesörler 
olduğu gibi, dünyayı 
daha güzel yapan böyle 
renkli profesörler de 
mevcut. Bir yemek 
sırasında bitkilerdeki 
RNA uygulamalarının 
neden ilerlemediği 
konusunda kulak misa-
firi olduğu konuşmaya, 
cebinde bir kalem gibi 
taşıdığı boya taban-
casıyla katıldı: “Neden 
bunu denemiyorsunuz? 
Duvara bile işleyen 
boya, sizin bitkilerin 
hücre duvarınıza da işler 
herhalde.”
Denemek kolay. Adı 
saklı arkadaşımızın 
boya koyduğu yere 
biz bitkiye vermek 
istediğimiz RNA’ları 
yerleştirdik. İçinde 
virüsünkine benzer bir 

gen bulunduran bitkinin 
yaprağına, geliştiği böl-
geye, RNA’ları vermeye 
başladık 6 atmosfer 
basınçla. İlk sonuçlar 
3 gün sonra çıkmaya 
başladı. Virüs benzeri 
gen aktivitesi, nokta 
nokta saçılmış şekilde 
kaybolmaya başlamıştı. 
1 hafta sonra o noktalar 
büyüdü ve yaprağın 
büyük bir kısmında virüs 
benzeri gen aktivitesi 
tamamen bitti. 2. Hafta 
sonunda beklediğimiz 
ama bu kadar etkili ola-
cağını düşünmediğimiz 
bir şey oldu: Virüs akti-
vitesi sadece bizim RNA 
sıktığımız yapraklarda, 
bölgelerde değil, başka 
yapraklarda ve daha 
da ilginci yeni gelişen 
yapraklarda da tamamen 
kaybolmaya başlamıştı. 
Bu azalan hatta bit-
en virüs benzeri gen 
aktivitesinin öncelikle 
damarların kenarlarında 
görülmesi ise bize ko-

ruyucu RNA moleküller-
inin bitkinin geri 
kalanına damarlardan 
yayıldığını gösteriyordu. 
Çiçeklerde bile virüs 
aktivitesi kaybolmuştu. 
Ama o çiçeklerden top-
ladığımız tohumlara yani 
bir sonraki nesle hiç etki 
etmiyordu bu RNA’lar 
-yani genetiğini etkile-
memişti.
Kısaca bitkiyi tek bir 
yapraktan boya tabancası 
ile aşılayarak tüm bitkiyi 
korumayı başarmıştık. 
Üstelik bölgesel olarak 
(RNA verdiğimiz 
yerde) %100, bitkinin 
tamamında ise %85’lik 
başarı oranıyla bunu 
gerçekleştirebiliyorduk. 
Ama bu yöntem henüz 
araziye götürmek için 
yeterince olgunlaşmış 
değil, son. İnsanlardaki 
aşılamanın aksine bu 
metot virüs bulaşmış 
bitkileri koruyabiliyor 
bu haliyle – bir tedavi 
gibi. Bir diğer problem 

de bu metodun kullanım 
hakları ile ilgili yasal 
engeller. Yine de tek 
bir yaprak üzerinden 
tüm bitkiyi -sadece 
biyolojik yöntemler-
le- korumak müthiş bir 
potansiyele sahip ve bu 
teknolojinin kullanıldığı 
yerler her geçen gün 
giderek genişliyor. 
Çünkü bitkilerin canını 
sıkanlar sadece virüsler 
değil, aynı zamanda 
böcekler, bitler, bakter-
iler, mantarlar olarak 
uzayan bir liste. Acaba 
bu zararlılar için de aynı 
yöntem kullanılabilir mi? 
Önümüzdeki haftalarda 
bu yepyeni tarım uygu-
lamalarına değineceğim. 
Sevgiler, saygılar, Al-
manya’dan selamlar. 
@velivuraluslu
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İlimizin önemli spor 
kulüplerinden olan 
Muğlaspor, kulübün 
efsane futbolcularından 
Abdurrahman Uçar’ın 
başkanlığında kurulan 
yeni yönetimiyle birlikte 
altyapı çalışmalarına 
ağırlık vermeye başladı.
Muğlaspor’un kuruluş 
felsefesi olan ‘’Gençler 
Ocağı’’  sloganından 
yola çıkan yeşil-beyazlı 
yönetim, kulübün özüne 
dönmesi için kolları 
sıvadı. Muğlaspor 
ve Saburhanespor 
altyapılarının güç birliği 
yapması sonrasında 
kulübün efsane 
futbolcularından Sabri 
Çetin altyapıda genel 
koordinatörlük görevine 

getirildi. Öte yandan 
altyapının akademik bir 
havaya bürünmesi için 
tüm altyapı çalışmaları 
Muğlaspor Futbol 
Akademisi(MUFA) 
adı altında 
birleştirildi. Çeşitli 
yaş kategorilerinde 
antrenmanlar devam 
ederken, futbol okulu 
çalışmaları da deneyimli 
antrenörler nezaretinde 
sürüyor.  Pandemi 
döneminde genç 
sporcuların çok zorluklar 
yaşadıklarını vurgulayan 
Muğlaspor yöneticileri, 
amaçlarının gençleri 
sokaklardan kurtarmak 
ve spor yapmalarını 
sağlamak olduğunu ifade 
ettiler. - Berkay Göcekli

Muğlaspor 
altyapısında 

akademik atılım 
‘MUFA’

Anadolu’nun yerlisi 
Karia halkının kültürünü 
en iyi yansıtan antik 
kentlerden biri olduğu 
düşünülen Muğla’nın 
Ula ilçesindeki Thera 
Antik Kenti’nde ilk defa 
kazı çalışması başladı. 
Kazı çalışmalarında 
öncelikli olarak tiyatro 
ve tapınak yapıları 
ortaya çıkarılacak.  250 
dönümlük alanda oda 
mezar, kaya mezar, 
kutsal alan, tiyatro, 
Kybela anıtı ve anıt 
mezar yapısı bulunan 
Thera Antik Kenti’nde, 
Muğla Müze Müdürlüğü 
başkanlığında, Muğla 
Valiliği Yatırım İzleme 
Koordinasyon Başkanlığı 
(YİKOB) desteği ve 
Ula Belediyesinin 
sponsorluğunda Doç. 
Dr. Abdülkadir Baran 
ve ekibi tarafından kazı 
çalışmaları başladı. 
2011 yılında yine 
Doç. Dr. Abdülkadir 
Baran tarafından Thera 
Antik Kenti’nde yüzey 
temizliği yapılmış, 
fakat kazı çalışmaları 
yapılmamıştı. Vali Orhan 
Tavlı ve Ula Belediye 
Başkanı Özay Türkler’in 
girişimleri ile Karia 
kültürünü en iyi yansıtan 
Thera Antik Kenti’nde 
ilk defa kazı çalışması 
yapılmaya başlandı. 
Milattan Önce 4’üncü 
Yüzyıl’da inşa edilmiş 
olduğu düşünülen antik 
kentte öncelikli olarak 
tiyatro gün yüzüne 
çıkarılacak. Tiyatro ile 
birlikte antik tiyatroya 
yakın bölümde yer alan 
tapınak yapısı kazı ekibi 
tarafından öncelikli 

çalışma alanı olarak 
belirlendi. 

ANADOLU 
YERLİSİNİN 
İZLERİ VAR 

 Anadolu’nun yerlisi 
olduğu düşünülen antik 
Karia halkının kültürünü 
en iyi yansıtan antik 
kentlerden biri olan, 
Ortaçağ başlarında 
kısmen yerleşim 
görmüş olmakla birlikte 
antik dokunun büyük 
oranda korunmuş 
olduğu Thera Antik 
Kenti’nin korunarak 
gelecek dönemlere 
aktarılmasına katkı 
sağlaması bekleniyor.  
Ula ilçe Merkezine 5 
kilometre, Muğla merkez 
ilçe Menteşe’ye ise 12 
kilometre uzaklıkta 
yer alan antik kent, 
Ula, Gülağzı, Akkaya, 
Doğanköy, Yerkesik, 
Yenice ve Kızılağaç 
düzlüklerini kapsayan 
oldukça geniş bir araziye 
sahip. 250 dönümden 
büyük bir alana yayılan 
kent merkezi ise 
Okkataş olarak bilinen 
kayalık tepenin güney 
yamacında yer alıyor. 
Akropoliste anıt ve 
olası tapınak yapıları 
bulunan antik kentte sur 
duvarı bölümleri, çok 
sayıda mekan kalıntısı, 
tapınaklar, tiyatro, agora 
ve çok sayıda mezar 
anıtı kaçak kazıcıların 
faaliyetleri sonrasında 
görülebilir hale gelmiş 
durumda. Geçen yıl 
Pandemi döneminde 
Thera Antik Kenti’nin 
tiyatrosu kaçak kazıcılar 
tarafından dinamit ile 
patlatılmış ve Jandarma 

ekipleri tarafından 
yakalanmıştı. 
Büyük İskender’in 
Karia seferi sırasında 
karşı gelen kentler 
arasında sayılan Thera 
Antik Kenti, sonraki 
dönemlerde bazen Rodos 
etkisi altında, bazen de 
bağımsız bir polis olarak 
tanımlanmaktadır. Antik 
kentin ismi konusunda 
farklı tartışmalar 
yapılmış olmakla 
birlikte Thera olarak 
tanımlanması 2000’li 
yıllarda Fransız bilim 
adamlarınca yapılmıştır. 
Daha sonra bölgede 
yüzey araştırmaları 
gerçekleştiren Doç. 
Dr. Abdulkadir 
Baran tarafından da 
kentin Thera olarak 
tanımlanabileceği görüşü 
desteklenmiştir. 

“ANTİK KARİA 
KÜLTÜRÜNÜ EN İYİ 

YANSITAN KENT” 
Thera Antik Kenti kazı 
çalışmaları hakkında 
bilgi veren Ula Belediye 
Başkanı Özay Türkler, 
“Antik Karia kültürünü 

aslında tam anlamıyla 
yansıtan çok güzel bir 
bölgemiz. Bugüne kadar 
birkaç defa çalışılmaya 
başlanan bir yer. Ancak 
sonucu getirilememiş 
bir yer. Bugünlerde 
Sayın Valimiz Orhan 
Tavlı’nın desteği ve 
Müze Müdürlüğümüzün 
desteği ve katkıları 
ile Belediyemizin 
sponsorluğunda artık bu 
kazının daha anlaşılabilir 
bir şekilde yapılması 
çalışmalara başladık. 
Kazımızı Abdülkadir 
hocamız ve ekibi ile 
birlikte yürütmekteyiz. 
Thera atik kentinden 
bahsedersek, içerisinde 
tapınakların, mezarların, 
tiyatronun olduğu çok 
güzel bir yerleşim alanı. 
Biz ilk başta tiyatro 
alanını ortaya çıkarmayı 
planlıyoruz. Burada 
güzel bir proje alanını 
da dahil etmek istiyoruz. 
Bu projede bizim Çiçekli 
alanında bulunan 
kalemiz, İncir’de bulunan 
Yılanlı mezarımız, 
İdyma kalemiz ve Thera 

Antik Kenti’nin beraber 
oluşturduğu bir kültür 
rotası yapmak istiyoruz. 
Dolayısı ile kültür 
rotasında bunları beraber 
birleştirebilirsek yürüyüş 
yolları, kültür rotasına 
istinaden de turistlerin 
yararlanabileceği, 
özellikle yerli turistlerin 
yararlanabileceği 
mekanlar oluşturmak 
istiyoruz. Dolayısı ile 
çevremize büyük katkılar 
sunacağına inandığımız 
projenin ana taşlarından 
birisi Thera Antik Kenti. 
Burada Kadir hocamızın 
da yoğun bir desteğini 
görmekteyiz. Bilgili ve 
tecrübeli bir hocamız. 
Özellikle burada 
Sayın Valimiz Orhan 
Tavlı’nın desteklerini 
çok önemli buluyoruz. 
Kendisine şükranlarımızı 
sunuyoruz. Bu proje 
Yatırım İzleme 
Koordinasyon 
Başkanlığı tarağından 
desteklenmekte. Thera 
Antik Kenti bizim için 
çok önemli bir proje” 
dedi. - İHA

Gizemli kent ‘Thera’ gün yüzüne çıkıyor   
Ula ve Menteşe ilçe sınırlarında yer alan M.Ö. 4’üncü yüzyıla ait Thera Antik Kenti, Müze Müdürlüğü 
başkanlığında, valilik ve Ula Belediyesinin katkıları ile gün yüzüne çıkıyor



6 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ27 Ağustos 2021 Cuma

Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan Kanalı Kıyı Şeridi I Etap Altyapı ve Çevre Düzenleme 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  :2021/506418
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600  ORTACA/MUĞLA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2522825049 - 2522825016
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si : info@ortaca.bel.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 ya pım işi nin
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  : 43.000 M2 alanda genel altyapı işleri, peyzaj alanları ve sosyal   
           donatıların yapımı ile 7.290 M2 taş döşeme kaplama yapımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Ya pı la ca ğı yer  :  Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi
c) İşe baş la ma ta ri hi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin sü re si   : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  : Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Ta ri hi ve sa a ti  : 21.09.2021 - 15:30
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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları 
tebliği” nde yer alan AXVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü, Mimarlık bölümü veya Peyzaj Mimarlığı bölümü
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 Atatürk Mah. Atatürk Bul. No:105 48600 Ortaca / MUĞLA 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat 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 60 (Altmış) 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
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1438591Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Atletikspor’un 
kadın futbol takımı, 
Kadınlar 3. Lig 
hazırlıklarını Muğla 
Bülent Akça Futbol 
Sahası’nda yaptığı 
antrenmanlarla 
sürdürüyor. Kadın 
futbolu anlamında 
ciddi bir atılım yapan 
Muğla Atletikspor, yeni 
sezona yüksek tempoyla 
hazırlanıyor.
Kadın futbol liglerinin 
başlayacağı tarih 
henüz açıklanmazken 
Muğla Atletikspor’un 
genel koordinatörü 

ve antrenörü Doç. Dr. 
Yakup Akif Afyon, 3. 
Lig’e yüksek tempoda 
hazırlandıklarını 
belirtti. Kadın 
futbolunda Muğla’nın 
adını duyurmak ve 
şehri başarıyla temsil 
etmeyi amaçladıklarını 
vurgulayan Afyon, kadın 
futboluna ilginin artması 
gerektiğini ifade etti. 
Haftanın 4 günü Bülent 
Akça Futbol Sahası’nda 
antrenman yaptıklarını 
belirten antrenör 
Afyon, antrenmanlarda 
sahayı kullanmalarına 

izin verdiği için 
Muğlaspor yönetimine 
teşekkürlerini iletti. 

STATÜ VE TARİH 
AÇIKLANMADI

 Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafından 
2021-2022 sezonu kadın 
futbol ligleri statüsü 
henüz açıklanmazken, 
liglerin başlama tarihi 
de belirsizliğini koruyor. 
İlk kez profesyonel 
ligde mücadele edecek 
olan Muğla Atletikspor, 
Kadınlar 3. Lig’de sahne 
alacak.
- Berkay Göcekli

Muğla Atletikspor 
kadın futbol takımı 

lige hazırlanıyor

Basın İlan Kurumu 
(BİK), pandemi 
sürecinde resmi ilan 
ve reklam alan süreli 
yayınların yerine 
getirmek zorunda olduğu 
şartlardan olumsuz 
etkilenmemeleri ve 
gazetecilik faaliyetlerini 
eksiksiz sürdürebilmeleri 
için aldığı tedbirlerden 
fiili satışla ilgili 
maddenin süresinin 31 
Ekim 2021 tarihine kadar 
uzatılması kararı aldı.
Covid-19 salgınının 
devam etmesi nedeniyle, 
resmi ilan ve reklam 
yayınıyla alakalı 

süreli yayınların, 
salgınından minimum 
etkilenmesi ve mevzuat 
yükümlülüklerinin 
yerine getirilememesi 
nedeniyle gazetelerin 
mağduriyet 
yaşamamaları için, 
Resmi Gazetenin 24 
Şubat 2021 tarihli 
nüshasında yayımlanan 
BİK Genel Kurulunun 
215 sayılı kararının 2. 
maddesinin süresi 31 
Ekim 2021 tarihine kadar 
uzatıldı.
Süreli yayınların 
mevzuat gereği yerine 
getirmek zorunda olduğu 

fiili satış şartlarını 
kapsayan madde şöyle:
“2. Gazetelerin Resmi 
İlan ve Reklamlar ile 
Bunları Yayınlayacak 
Süreli Yayınlar 
Yönetmeliğinin 46, 
66, 72, 73, 79 ve 81. 
maddelerine göre 
aranılan fiili satış 
adedine (baskı-bayi-
abone vs.) ilişkin 
düşüşlerde salgın 
mücbir sebep olarak 
değerlendirilecek ve 
anılan maddelerdeki fiili 
satış adetleri şartları 
uygulanmayacak.” 
- Bülten

Basına Destek Paketinin 
Süresi Uzatıldı

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...
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ZAFER BAYRAMI
Kutlu Olsun

ALİM
UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı

Ortaca Belediyesi çevre 
düzenleme çalışmaları 
devam ediyor. 
Ortaca Belediyesince 
ilçe genelinde çevre 
düzenlemesi, bakım, 
onarım çalışmaları hız 
kesmeden devam ediyor. 
Çalışmalar kapsamında 

Atatürk Mahallesi, 
76,147,247. sokak ve 
Canberi Park çevresinde 
kilit parke ve alt yapı 
çalışmaları başladı. 
Çalışmaların iş planı 
doğrultusunda devam 
edeceği bildirildi. - 
Mehmet Bozkır

Çalışmalar 
hız kesmiyor

Türkiye Kano 
Federasyonu ile 
Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğinde 13-15 Ağustos 
2021 tarihlerinde 
Eskişehir’de düzenlenen 
Durgunsu Kano Türkiye 
Şampiyonası’nda Muğla 
Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcuları büyük başarı 
gösterdi.
Köyceğiz’den Muğla 
Gençlik ve Spor 
Kulübü olarak toplam 
20 sporcunun katıldığı 
Şampiyona sonunda 
Minik Erkekler K4 500 
Metre Andaç Acar, 
Deha Korkut, Beren 
Adnan, Kaan Karahan 
Türkiye Şampiyonu 
oldu. Minik Erkekler 
K2 500 Metre Andaç 
Acar Kaan Karahan 

Türkiye Şampiyonu, 
Minik Erkekler K1 
1000 ve 500 Metre 
Andaç Acar Türkiye 
2.si olurken, Minik 
Erkekler K1 1000 ve 500 
Metre Kaan Karahan 
Türkiye 3’üncüsü oldu. 
Minik Kadınlar K1 
500 ve 200 Metre Ada 
Toprak Türkiye 3.sü 
oldu ve Minik Kadınlar 
Kategorisinde Muğla 
Gençlik ve Spor Kulübü 
Türkiye 3’üncülük 
kupasını aldı.
Yıldız Erkekler K1 
1000 Metre Sevener 
Şahin Türkiye 2’ncisi, 
Yıldız Erkekler K1 500 
Metre Sevener Şahin 
Türkiye 3’üncüsü, 
Yıldız Erkekler K2 1000 
Metre Baran Aytekin-

Ömer Önder Türkiye 
3’üncüsü, Yıldız Erkekler 
K2 500 Metre Baran 
Aytekin-Ömer Önder 
Türkiye 2’ncisi, Yıldız 
Erkekler K4 500 Metre 
Baran Aytekin-Ömer 
Önder-Sevener Şahin 
Türkiye 2’ncisi, Yıldız 
Erkekler C1 1000-500 
Metre Faruk Topçu ise 
Türkiye 3’üncüsü oldu. 
Büyük Kadınlar K2 500 
Metre Sena Yücedağ-
Irmak Sivrikaya Türkiye 
3’üncüsü oldu. Yapılan 
yarışlar sonucunda 10-12 
Eylül 2021 tarihlerinde 
Çek Cumhuriyetinde 
yapılacak olan 
Uluslararası Olimpik 
Umutlar yarışlarına 
Muğla Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcusu Sevener 

Şahin ve Antrenör 
Ahmet Ufuk Özcan 
Milli Takıma seçilerek 
ülkemizi temsil etmeye 
hak kazandılar.
Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcularının ve 
Antrenör Ahmet Ufuk 
Özcan’ın kendilerini 
gururlandırdığını ifade 
eden Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer 
İlman, “Görüyoruz ki 
Muğla’mızda sporun 
birçok branşında 
gençlerimiz kendilerine 
hak ettikleri imkânlar 
verilince başarılı 
sonuçlar aldıklarını bir 
kez daha gösterdiler. 
Biz de bu başarıların 
devamının gelmesi 
ve sporcularımızın 
daha büyük başarılar 

elde etmesi için onlara 
elimizden gelen 
desteği vermeye devam 
edeceğiz. Köyceğiz Su 
Sporları tesislerimizde 
çalışmalarını sürdüren 
ve büyük emekler 
sonucu birçok dalda 
Türkiye Şampiyonlukları 
kazanan sporcularımızı 
tebrik ediyorum. Milli 
Takıma seçilme başarısı 
gösteren, Ülkemizi 
ve bizi uluslararası 
düzeyde temsil edecek 
olan sporcumuz Sevener 
Şahin ve Antrenörümüz 
Ahmet Ufuk Özcan 
gururumuz olmuştur. 
Kendilerini tekrar tebrik 
ediyor, Mili Forma 
altında üstün başarılar 
diliyorum” dedi. 
- Berkay Göcekli

Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu
Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda Minik Erkekler Kategorisinde 
Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.
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