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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

YABANCI MAHKEME 
KARARLARI TÜRKİ-

YE’DE NASIL 
GEÇERLİ OLUR? 

3’te

6’da

SEREBRAL PALSİ 
VE FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON

2’de

TALAY’IN YOLCULUĞU BAŞLADI
Uydu cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası takip ediliyor

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde (DEKAMER) 4 yeşil deniz kaplumbağasının tedavisi 
tamamlandı. Tedavisi tamamlanan kaplumbağalar 16 Haziran 
Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü kapsamında düzenlenen 
törenle denize bırakıldı. ‘Talay’ ismi verilen yeşil deniz 
kaplumbağasına tören öncesi uydu takip cihazı takıldı. İztuzu 
kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan ‘Talay’ uydudan 
izlenebilecek. 
Pamukkale Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve 
DEKAMER proje 
yürütücüsü Prof. Dr. 
Yakup Kaska, ‘Dünya 
Deniz Kaplumbağaları 
Günü’ kapsamında 
düzenledikleri 
törenin, yeşil deniz 
kaplumbağalarını 
tanıtmak için önemli bir 
fırsat olduğunu söyledi.  

Tedavisi tamamlanan 
4 yeşil deniz 
kaplumbağasını 
doğal ortamına 
göndereceklerini 
aktaran Kaska; “Virine 
‘Talay’ ismini verdik. 
TUİ koruma vakfının 
destekleriyle uydu 
takip cihazı taktığımız 
kaplumbağanın 
denizde nerelere göç 

ettiğini, nerelerde 
beslendiğini, kış aylarını 
nerelerde geçirdiğini 
takip edeceğimiz bir 
çalışmanın içine girdik. 
Daha önce caretta caretta 
‘Tuba’ uydudan takip 
edilmişti. Bu sefer otçul 
bir birey olan yeşil 
deniz kaplumbağasını 
izleyeceğiz.” diye 
konuştu. -5

 Dalyan’ın simgesi caretta 
caretta heykeli yıkılmak üzere

Dalyan Mahallesinde 
bulunan caretta 
caretta heykelinin 

bakımsızlıktan yıkılmak 
üzere olması tepki 
çekti. -2

Bodrum ilçesinde 
düzenlenen operasyonda 
çıkan çatışmada 

yaralanan polis memuru 
Ercan Yangöz şehit 
oldu. -3

Bodrum’da polis memuru şehit oldu

BİK Muğla Şube Müdürü 
Mermertaş’tan gazetemize ziyaret
BİK Muğla Şube 
Müdürü Muharrem 
Mermertaş beraberinde 
Fatih Kılıçarslan ile 
il genelinde yayın 
yapan yerel gazetelere 
gerçekleştirdikleri 
ziyaretler kapsamında 
gazetemize geldi. -3

SOSYAL KORUMA KALKANI PROGRAMI 
KAPSAMINDA 178 BİN 183 KİŞİYE 
885,2 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Muğla AK Parti 
Milletvekilleri Mehmet 
Yavuz Demir, Yelda Erol 
Gökcan ve AK Parti 
Muğla İl Başkanı Kadem 
Mete Kovit-19 salgını 

döneminde Muğla’da 
Sosyal Koruma Kalkanı 
Programı kapsamında 
178 bin 183 kişiye 885,2 
Milyon TL ödeme 
yapıldığını belirtti. -7

ZEYTİNLİKLERİ SATIŞA ÇIKARILAN 
KÖYCEĞİZ’Lİ KÖYLÜLER TEPKİLİ

Köyceğiz Toparlar 
Mahallesi’nde bulunan 
ve mülkiyeti Hazine’ye 
ait iken ucuz konut 
üretme amacı ile 
TOKİ’ye devri yapılan 

yaklaşık 1 milyon 
106 bin metrekare 
büyüklüğündeki alanın 
ihale yoluyla satışa 
çıkarıldığı iddialarına 
köylüler tepki gösterdi.-4

Tedavisi tamamlanan 
köpek sahiplendirildi

Ortaca Belediyesi 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekiplerimiz, 
trafik kazası, hastalık 
ve yüksekten düşme 

gibi çeşitli nedenlerle 
yaralanan ve hastalanan 
‘can dostlarını’ yapılan 
müdahalelerle yaşama 
bağlıyor. -2

Sahiller 
hareketlendi
Ege bölgesinin önemli 
turizm merkezlerinden 
Dalyan ve Sarıgerme 
sahillerinde yoğunluk 
oluştu. -8

Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın 
SGK’ya kayıtlı 
tüm çalışanlara 
randevuların açıldığını 
duyurmasının ardından 
yüz binlerce kişi 
koronavirüs aşısı 
olmak için hastanelerin 
yolunu tuttu. -5

Vatandaşlar 
akın akın aşıya 

gidiyor



ESAS NO : 2017/340 Esas
DAVALI  : CORDULA SCHILSKY
Davacı EROL TURAN tarafından davalı 
CORDULA SCHILSKY aleyhine açılan Tanıma 
ve Tenfiz davasının yapılan incelemesi 
sonucunda verilen ara karar gereğince; 
Davalı CORDULA SCHILSKY’in belirtilen 
adreslerine dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, 
adres araştırmasında da adı geçenin adresi 
bulunmadığından 7201 sayılı kanunun 28-29 
maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin 
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı CORDULA SCHILSKY’e dava 
dilekçesi (davacı dava dilekçesinde özetle; 
tarafların Almanya’da Pankow/ Weissernsee 
Yerel Mahkemesi’nin 17/06/2003 tarih, 26 F 
4106/01 nolu kararı ile boşanma davasının 
bulunduğu bu boşanma davasının 26/07/2003 
tarihinde kesinleştiği,  bu boşanma kararının 
tanınması ile tarafların boşandıkları konusunda 
nüfus müdürlüğüne bildirimin yapılmasına 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir) ve 
6100 S.K. 127,129,194,195, ve 324 md. 
Gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta 
içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap 
dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak 
tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini 
tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, ve 
delil avansını yatırması gerektiği ve davanın 
duruşma tarihinin 19/10/2021 günü saat 10:00 
olduğu İHTAR olunur. İş bu ilan yayınladığı 
tarihten itibaren 2 hafta içerisinde tebliğ yapılmış 
sayılacaktır.04/06/2021

Basın: 1390978Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Gece yeme sendromu 
ilk kez 1955 yılında 
Stunkard ve arkadaşları 
tarafından tanımlan-
mıştır.
Vücudumuzun tıpkı 
uyku düzeni gibi bir 
yeme düzeni vardır. 
Gece yeme sendrom-
lu bireyler gündüzleri 
fazla yeme alışkanlığına 
sahip değildir. Sabah tok 
olarak uyanma, uyandık-
tan sonra öğünleri gecik-

tirme, akşam saatlerinde 
fazlaca yeme ve besin 
alımının eşlik ettiği uyku 
bölünmeleri görülür.
Gece Sendromu Yaşayan 
Bireylerde Neler 
Görülür?
•Tüm gün içerisindeki 
kalori ihtiyacının % 
50 sini gece alırlar. Bu 
yüzden aşırı kiloludurlar.
•Genellikle aşırı kar-
bonhidratlı ve yağlı gıda 
tüketirler.

•Haftada 3 gece en az bir 
kez uyanma ve sonrasın-
da yüksek kalorili atıştır-
malıkların tüketilmesi 
görülür. Bu durum en az 
3 ay sürer.
Gece Yeme sendromu 
Nedenleri
•Bazı araştırmalara göre 
gece yeme sendromu 
yaşayan bireylerin 
kortizon seviyelerinin 
yüksek olduğu saptan-
mıştır. Bu durum strese, 
uyku düzensizliğine yol 
açarak kişiyi gece kalk-
maları ve gece atıştırma-
larına yöneltir.
•Depresyon, özgüven 
eksikliği gibi psikolo-

jik sorunlarda kişinin 
gece yeme sendromu 
yaşamasına neden 
olabilir.
•Hormonal nedenler, kan 
şekerindeki dengesiz-
liklerde bu duruma yol 
açabilir.
Gece yeme sendromu 
yaşayan bireyler gün 
boyu yorgun, halsiz ve 
btkin hisseder. Uzun 
vadede aşırı kalori 
alımıyla obezite riski 
artar.
Tedavisi
•Öncelikle gece yeme 
sendromunun nedeni 
iyice araştırılıp saptan-
malıdır. Gerekli hormon 

tetkikleri yapılmalıdır.
•Kişiyi uyku bozukluğu-
na itecek aşırı kafein, 
alkol ve stresten uzak 
durulmalıdır.
•Uyku bozuklukları 
ve uyku apnesi detaylı 
araştırılmalıdır.
•Kişinin boyuna, ki-
losuna, yaşam şekline 
uygun bir diyet pro-
gramı beslenme uzmanı 
tarafından düzenlen-
melidir.
•Gerekli durumlarda 
psikiyatrist desteği de 
alınmalıdır.
Sağlıkla kalın..

YEME BOZUKLUKLARI:
GECE YEME SENDROMU

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Serebral Palsi yaşamın 
erken dönemlerinden 
başlayarak kişinin 
fonksiyonel kapasite-
sini ve bağımsızlığını 
etkileyen kronik bir 
hastalıktır.SP,gelişme-
kte olan fetal ve 
yenidoğan beyninde 
meydana gelen,il-
erleyici olmayan 
bozukluklara bağlı,ak-
tivite kısıtlıklarına yol 
açan,hareket ve postür 
gelişimindeki bir 
grup kalıcı bozukluğu 
tanımlar.
Fizyoterapistler,SP’li 
çocukların okul,ev 
ve sosyal ortamların-
da bağımsızlıkların 
sağlanmasında görev 
alan ekipte önemli bir 
parçayı oluşturular.
Fizyoterapi ve reha-
bilitasyon uygulama-
ları,motor gecikmenin 
belirlenmesi,fonksi-
yonel performansın 
değerlendirilmesi,prog-
nozun belirlenmesi,-
bakım,konsültasyon 
ve tedavi programının 
planlanmasını kapsar.
Serebral Palsili birey-
lein rehabilitasyonunda 
kilit nokta,fizyotera-

pistlerin,hayatın her 
döneminde hastaya 
çok yönlü katkıları 
ve bağımsızlıklarını 
sağlamadaki önemli 
katkılarıdır.
SP’li hastalara bebek-
lik,çocukluk,ergenlik 
döneminde verilen 
destek,onların ye-
tişkinlik döneminde 
hem hayat fonksiyon-
larını hem de yaşam 
kalitesini etkiler.Yaşı 
kaç olursa her Sp’li 
çocuk veya birey için 
yapılacak bir şeylerin 
var olduğunu bilmek 
ve sahip oldukları 
kapasite doğrultusunda 
bağımsızlıklarını en 
üst düzeye çıkarark 
topluma kazandırıl-
masını sağlamak 
fizyoterapi ve rehabil-
itasyonun en önemli 
hedefi olmalıdır.
Yapılan uygulamaların 
sadece seanstan ibaret 
olmadığı bilincinin 
aşılanması,öğrenilen 
her becerinin yaşam 
aktivitelerine katılarak 
devamının saağlanması 
konusunda aileler-
in uyarılması çok 
kıymetlidir.

Fizyoterapist Eda Akcabel

SEREBRAL PALSİ VE 
FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON

Atatürk Caddesi ile 
Cumhuriyet Meydanının 
kesiştiği noktadaki döner 
kavşakta süs havuzu 
içinde bulunan Dalyan’ın 
simgesi caretta caretta 
heykeli 1985 yılında 
İzmirli ünlü heykeltraş 
Eray Okkan tarafından 
yapılmış.
Yıllar sonra fiber 
heykelin bakımını 
Okkan’ın asistanı 
Gülay Özkan yapmış. 
Annesinin kolları 
arasındaki iki yavru 
caretta carettanın 
temsil edildiği heykel 
bugün bakımsızlıktan 
ve ilgisizlikten 
kaplumbağayı su içinde 
tutan ana demirlerin 

çürümesi nedeniyle yan 
yatmış yıkıldı yıkılacak 
durumda. 
En ufak dokunmada 
sallanarak yıkılmaya yüz 
tutan Caretta Caretta 
heykeli üzerinde resim 
çektiren vatandaşlarında 
etken olduğu bu duruma 
en kısa zamanda 
müdahale edilip fiberden 
yapılmış heykelin 
su içindeki çürüyen 
ayakları onarılmazsa 
yakın zamanda heykel 
birilerinin elinde kalır.
Arşivlere baktığımızda 
Demirören Haber 
Ajansının haberine göre 
heykelin 2015 yılında 
fiber yüzeyindeki 
çatlaklar onarılmış 

heykel yeniden 
boyanmış.
Vatandaşlar, ‘bu 
heykel turizm cenneti 
Dalyan’ımızın simgesi. 
Büyükşehir idaresi 
ve kontrolü altındaki 

ana arterde bulunan 
heykel bir an önce tamir 
edilmeli. Özellikle 
etrafı çevrilmeli. 
Heykelin üstüne çıkarak 
resim çektirenler dahi 
oluyor. İnşallah heykel 

birilerinin elinde 
kalmaz bir kaza belada 
yaşanmaz’ diyorlar. 
-Haber/Yorum: 
Ersin Turan 

Dalyan’ın simgesi caretta caretta heykeli yıkılmak üzere
Dalyan Mahallesinde bulunan caretta caretta heykelinin bakımsızlıktan yıkılmak üzere olması tepki çekti. 

Ortaca Belediyesi 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekiplerimiz, 
trafik kazası, hastalık 
ve yüksekten düşme 
gibi çeşitli nedenlerle 
yaralanan ve hastalanan 
‘can dostlarını’ yapılan 
müdahalelerle yaşama 
bağlıyor. 

Vatandaşlar tarafından 
yaralı halde bulunarak 
Ortaca Belediyesi 
Veterinerlik birimine 
getirilen köpek, 
veterinerlik birimi 
tarafından yapılan 
operasyonla yaşama 
tutundu. Sağ ön ayağında 
kırık bulunan köpek, 

ameliyata alınarak 
sağlığına tekrar kavuştu.
Sağlığına kavuşan 
köpek tedavi ve 
rehabilite sürecinin 
tamamlanmasının 
ardından 
sahiplendirilerek yeni 
yuvasına kavuşturuldu.
 - Mehmet Bozkır

Tedavisi tamamlanan köpek sahiplendirildi

Şehit Yüzbaşı Barış 
Kırıcı’nın babası 
Hayri Kırıcı, Muğla 
Valisi Orhan Tavlı’yı 
makamında ziyaret etti.
Vali Orhan Tavlı, Şehit 
Yüzbaşı Barış Kırıcı’nın 
babası Hayri Kırıcı ile 
bir süre görüşerek sohbet 
etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 

Vali Orhan Tavlı, Şehit 
Yüzbaşı Barış Kırıcı’nın 
babası Hayri Kırıcı’ya 
ziyaret nedeniyle 
teşekkür etti. -Bülten

Şehit Yüzbaşı Barış Kırıcı’nın Babası Hayri 
Kırıcı, Muğla Valisi Tavlı’yı Ziyaret Etti

3GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 18 Haziran 2021 Cuma

Egemenlik, bir dev-
letin ülkesi üzerinde 
hukuk yaratma ve kural 
koyma gücünü ifade 
etmektedir. Bu gücün 
en somut örneklerin-
den birisi de devletin 
kendisine ait hukuk 
sistemine sahip olması 
ve bu hukuk sistemi 
dâhilinde yargılama 
neticesinde verilen 
kararı icra edebilme-
sidir. Bu kapsamda, 
egemenlik yetkisi 
dâhilinde yabancı 
bir ülke mahkemesi 
tarafından verilmiş 
olan kararların başka 
bir ülkede bağlayıcı 
olabilmesi, yani geçerli 
olabilmesi için kanun-
lar ile belirlenmiş bir 
prosedüre tabi tutul-
ması gerekir. 
Yabancı mahkemeler 
tarafından verilmiş olan 
mahkeme kararlarının 
ülkemizde de geçer-
li olması için, ilgili 
kararın Türkiye’de 
açılacak tanıma veya 
tenfiz davalarına konu 
edilmesi gerekmekte-
dir. Uygulamada, tanı-
ma ve tenfiz davaları 
olarak bilinen bu dav-
alar, sıklıkla beraber 
anılsa da dayanakları 
ve sonuçları birbirinden 
farklı iki farklı da-
vadır.  Şöyle ki; tanıma 
davaları, yabancı 
mahkemeler tarafından 
verilmiş olan kararın, 
kesin hüküm kuvveti-
nin yani geçerliliğinin 
tespitinin sağlanması 
için açılmaktadır. Tanı-
ma davalarında amaç, 
yabancı ülkede verilen 
kararın başka bir 
ülkede icra edilebilir 
hale getirilmesi değil; 
adı üstünde tanınması 
ve uygulanabilir hale 
getirilmesidir. Tenfiz 
davalarının amacı ise, 
yabancı mahkemeler 
tarafından verilmiş olan 
ve yine ilgili devlet 
kanunları uyarınca 
da kesinleşmiş olan 
kararların, Türkiye’de 
icra edilebilir hale 
getirilmesidir. Örneğin 
yabancı bir mahkeme 
tarafından o ülkenin 
kanunlarına uygun 
şekilde verilmiş olan 
bir boşanma kararının 
Ülkemiz hukuku için 
de geçerli olabilmesi 
için sadece tanıma 
davası açılması ve 
Türk Hukuku için de 
geçerlilik kazandırıl-
ması yeterlidir. Oysaki 
boşanmaya ek olarak 
nafaka ve tazminat 
gibi, bir tarafın diğer 
tarafa para verme borcu 
altına girdiği hükümler-
in yer aldığı bir kararın 

icra marifetiyle yerine 
getirilebilmesi için 
o kararla ilgili tenfiz 
davası açarak Türk 
Hukuk sisteminde icra 
edilebilir hale getir-
ilmesi gerekmektedir. 
Yabancı ülke mahkem-
elerinin vermiş olduğu 
kararların, tanınması 
veya tenfizi için, ilgili 
mahkeme kararının 
öncelikle kesinleşmiş 
olması ve kararı veren 
ülke, Lahey Sözleşme-
sine taraf ise kararın 
kesinleştiğine dair 
Apostil şerhini taşıması 
gerekmektedir. Bunun-
la birlikte, tanınması 
veya tenfizi istenen 
kararın kamu düzenine 
aykırı olmaması, bu 
kararı veren yabancı 
ülke ile Türkiye arasın-
da bu şekilde tanıma 
ve tenfizi mümkün 
kılan “karşılıklılığın” 
bulunması, tanınması/
tenfizi istenen kararın 
Türk Mahkemelerinin 
münhasır yetkisine 
girmemesi gibi şartları 
sağlaması gerekmekte-
dir. Bu şartlardan her-
hangi birine aykırılık 
durumunda,  yabancı 
mahkeme kararının 
Türk hukukunda 
tanınması veya tenfiz 
edilmesi mümkün 
olmayacaktır. 
Görüldüğü üzere, 
örneğin bir Türk 
vatandaşı Almanya’da 
boşanırsa, Alman mah-
kemelerince verilen 
boşanma kararı ken-
diliğinden Türkiye’de 
geçerli olmamakta; 
kişinin medeni duru-
mu “boşanmış” olarak 
Türk nüfus sistemine 
işlenememekte; boşan-
mayla birlikte tazmina-
ta ve nafakaya hükm-
edilmişse, Türkiye’de 
bunu icra yoluyla talep 
edememektedir. Bunun 
için yabancı mahkeme 
tarafından verilen 
boşanma kararının 
tanıma/tenfiz prosedürü 
ile Türkiye’de geçerli 
hale getirilmesi gerek-
mektedir. Tanıma ve 
tenfiz davaları, aley-
hine dava açılan kişinin 
Türkiye’deki yerleşim 
adresi ya da sakin 
olduğu yer varsa orada, 
bulunmadığı takdirde 
ise Ankara, İstanbul ve 
İzmir illerinde bulunan, 
mahkemeler arasın-
daki ihtisas ayrımı 
da dikkate alınarak 
belirlenecek asliye 
hukuk mahkemelerinde 
görülür. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YABANCI MAHKEME 
KARARLARI 

TÜRKİYE’DE NASIL 
GEÇERLİ OLUR? 

Muğla AK Parti 
Milletvekilleri Mehmet 
Yavuz Demir ve 
Yelda Erol Gökcan, 
açıklamalarında şu 
bilgilere yer verdİ; 
“Demir ve Gökcan: 
Köyceğiz’e trafo 
merkezi kurulması için 
17 milyon TL ödenek 
ayrılmasını sağladık. 
Köyceğiz ilçesinin enerji 
ihtiyacının güvenli bir 
şekilde karşılanabilmesi 
için; 154 KV Köyceğiz 
Trafo Merkezi projesi 
yatırım programına 
alındı. Proje için 
yer seçim çalışması 
yapıldı ve ihale öncesi 
çalışmalarına başlandı. 
Seydikemer ve Ölüdeniz 
için 154 KV’lık birer 
adet Trafo Merkezi 
kurulması yatırım 
programına alındı. İki 
Trafo Merkezi’nin de 
yer seçim çalışmaları 
yapıldı ve ihale öncesi 
çalışmalarına başlandı. 
Ula İlçesine bağlı 
merkez mahallelerde; 
Alparslan, Ayazkıyı,  
Demirtaş ve Köprübaşı 

mahalleleri dahil enerji 
nakil hatlarının yer altına 
alınması için birinci etap 
yatırımları tamamlandı. 
2021 yılı ikinci yarısında 
ikinci etap yatırımları, 
Belediye’nin altyapı 
çalışmaları ile koordineli 
olarak tamamlanacaktır. 
Köyceğiz Akköprü 
mahallesinde 5 trafo 
bölgesinde yenileme 
çalışması tamamlandı.  
Somacık mevkii 
yenileme ve iyileştirme 
çalışmaları 2021 yatırım 
planına alındı. Köyceğiz 
Çayhisar mahallesinde 
4 trafo bölgesinin 
yenileme yatırımları 
tamamlandı. Çayhisar 
mahallesinin diğer 
kısımları ile Kavacık ve 
Karaağaç mahallerinin 
yenileme projeleri 2021 
son çeyreği yatırımları 
kapsamında planlandı.  
Köyceğiz İlçesi Pınar 
mahallesindeki 7 adet 
trafo bölgesinde şebeke 
yenileme çalışmaları 
tamamlandı. Sorun 
yaşanan diğer 7 trafo 
bölgesi, 2022 yatırımları 

kapsamında planlandı. 
Köyceğiz İlçesi 
Yayla mahallesinde 
2020 yılında 3 trafo 
bölgesinin elektrik 
şebekeleri tamamen 
yenilendi.  2022 
yatırım planında diğer 
kısımlar yenilenecek 
olup,  proje çalışmaları 
devam etmektedir. 
Köyceğiz İlçesi Hamit 
mahallesindeki ağaç 
direklerin beton 
direklerle değiştirilmesi 
2021 yılı ikinci yarısında 
yatırım planı kapsamında 
gerçekleştirilecektir. 
Datça İlçemizde 
yeni trafo merkezleri 
kurulması ve enerji nakil 
hatlarının yer altına 
alınması için 2021 yılı 
yatırım programında 
11 adet proje 
gerçekleştirilecektir. 
Ağırlıklı olarak trafo 
ilaveleri, şebeke 
yenileme ve iyileştirme 
çalışmaları yapılacaktır. 
Ula ilçemizin enerji 
ihtiyacının güvenli bir 
şekilde karşılanabilmesi 
için Muğla Güney Trafo 

Merkezi kurulmuştur.   
Bu Trafo Merkezi, 
Ula ilçesinin enerji 
ihyacını karşılayabilecek 
bir konumdadır. 
İhtiyaç duyulan diğer 
ilçelerimizle ilgili de 
çalışmalar yapılacaktır. 
Enerji alanında yaşanan 

sorunların önüne 
geçilmesi için enerji 
yatırımlarımız devam 
edecektir. Destekleri 
ve yatırımlar için Sayın 
Bakanımıza teşekkür 
ediyoruz.”
- Cihat Cura

MİLLETVEKİLLERİ DEMİR VE GÖKCAN: “ENERJİ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR”
Muğla AK Parti Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Muğla’nın enerji 
yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Milletvekilleri Demir ve Gökcan açıklamalarında;   “Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile yaptığımız görüşme sonucu yeni trafo merkezleri 
kurulması, enerji nakil hatlarının yenilenmesi ve hatların yer altına alınması konusunda önemli 
gelişmeler kaydettik. Sayın Bakanımızın destekleri ile Muğla’mıza yeni yatırımlar kazandırdık” dedi.

Basın İlan Kurumu 
(BİK) Muğla Şube 
Müdürü Muharrem 
Mermertaş, 
GÜNEYEGE HABER 
gazetesini ziyaret etti. 
BİK Muğla Şube Müdürü 
Mermertaş beraberinde 
Fatih Kılıçarslan ile 
il genelinde yayın 
yapan yerel gazetelere 
gerçekleştirdikleri 

ziyaretler kapsamında 
gazetemize geldi. 
GÜNEYEGE HABER 
gazetesi imtiyaz 
sahibi Cihat Cura, 
gazete çalışmaları 
hakkında Şube 
Müdürü Mermertaş’ı 
bilgilendirdi. 
Gerçekleştirdiği 
ziyarette, gazete 
hakkında bilgiler alan 

Mermertaş, pandemi 
sürecinde gazeteler 
ile birlikte hareket 
ettiklerini söyledi.
İl Müdürü Mermertaş, 
“Sektörün sorunlarını 
ve maliyetleri en aza 
indirebilmek için 
çalışmalar yaptık.” dedi.  
- Berkay Göcekli

BİK Muğla Şube Müdürü 
Mermertaş’tan gazetemize ziyaret
Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla Şube Müdürü Muharrem Mermertaş, 
GÜNEYEGE HABER gazetesini ziyaret etti. 

Bodrum ilçesinde 
silah kaçakçılarına 
yönelik düzenlenen 
operasyonda çıkan 
çatışmada yaralanan 
polis memurlarından 
biri kaldırıldığı 
hastanede şehit oldu. 
Olay sonrasında 3 
kişi polis tarafından 
gözaltına alındı. Olay, 
saat 17.30 sıralarında 
Yahşi Mahallesi Giritliler 
Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
polis ekipleri aldığı 
istihbarat neticesinde 
silah kaçakçılarının 
bulunduğu bir villaya 
operasyon düzenlendi. 
Düzenlenen operasyonda 
çıkan çatışma nedeniyle 
2 polis memuru 
yaralandı. Durum 

sağlık ekiplerine haber 
verildi. Olay yerinde ilk 
müdahaleyi Muğla 911 
ekipleri yaptı. Yapılan 
müdahalenin ardından 
polisler sağlık ekipleri 
tarafından hastaneye 
kaldırıldı. Hastanede 
tüm müdahalelere 
rağmen durumu ağır 
olan polis memuru Ercan 
Yangöz şehit oldu. Olay 
sonrasında polis ekipleri 
3 kişiyi gözaltına aldı. 
Öte yandan olay yerine 
Bodrum Kaymakamı 
Bekir Yılmaz, Bodrum 
İlçe Emniyet Müdürü 
Mete Durukan, Bodrum 
Belediye Başkanı 
Ahmet Aras da geldi. 
Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. 
- İHA

Polis memuru çıkan 
çatışmada şehit oldu  
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Maç başlamadan, 
bizimkiler bazı gazetel-
erin gazı ile Roma’yı 
yakmaya gittiler.
Roma’da yandılar.
Olsun.
Bundan böyle bir süre 
futbol konuşuruz.
Sedat Peker videoları 
unutulur.
Belediye başkanına 
silahlı saldırı unutulur.
Marmara’daki deniz sa-
lyasının Ege’ye akması 
unutulur.
Kadın cinayetleri, 
tacizler, tecavüzler 
unutulur.
Açları doyurmak unutu-
lur.
LGS katakullisi unutu-
lur.
Hukuk, adalet unutulur.
Zamlar unutulur.
Sezgin Baran Korkmaz 
da Rıza Zarraf gibi 
Tosuncuk gibi unutulur.
Gazeteciye saldırı 
unutulur.
Karadeniz’de bulunan 
doğalgaz unutulur.
Yeni bulunan petrol, 
altın, gümüş yatakları 
unutulur.
Demirören medyasının 

Ziraat Bankasına olan 
borcu unutulur.
KHK ile işlerine son 
verilenler ve aklanıp 
göreve dönemeyenler 
unutulur.
3 – 5 yerden maaş alan-
lar unutulur.
Kaymakam adaylarının 
cumhurbaşkanlığında 
toplanması sırasında, 
iç işleri bakanının o 
toplantıda olmaması 
unutulur.
En önemlisi Coroma-
virüs unutulur.
Rahmetli Abdürra-
him Karakoç’un şiiri, 
“unutursun unutursun” 
geldi aklıma.
Bir düşündüm;
Neler unutmadık ki.
Çünkü çabuk unutan bir 
toplumuz.
Daha sayayım mı?
Yok, burada keseyim.
Çünkü fincancı katır-
larını ürkütebilirim. 
Keşke böyle bir yazıyı 
yazmamış olsaydım.
Yaşam boyu keşkelerim 
olmamıştı.
Ancak toplumun 
keşkeleri gide gide 
artıyor…

Ersin Turan

UNUTULUR  UNUTULUR

Dr. Veli Vural Uslu

Aşılar mı koronavirüs mü 
kazanır bu maçı?

Dünya genelinde pek çok 
aşı çeşidi kullanılıyor. 
İngiltere ağırlıklı olarak 
Oxford/AstraZeneca 
aşısını, ABD ve İsrail 
mRNA aşıları olan Mod-
erna ve Pfizer/BioNTech, 
Çin geleneksel Sinovac 
ve Sinopharm aşılarını, 
Rusya kendi vektör bazlı 
Sputnik aşısını, Avrupa 
hem mRNA hem de vek-
tör bazlı aşıları kullandı. 
Türkiye ise tercihini Si-
novac ve BioNTech’ten 
yana kullandı. Aşıların 
etkinlikleri, koruyuculuk 
süreleri, fiyatları bir-
birlerinden farklı. Ama 

bu aşılar hep geçen sene 
çıkan koronavirüsün ilk 
haline göre hazırlanmış 
ve denenmişti. Şimdi ise 
her bölgeden yeni yeni 
koronavirüs mutasyon-
ları, yani varyantlar 
çıkıyor. Bu aşılar bu 
varyantlara karşı ne 
kadar etkili olacak?
Beklendiği üzere aşıların 
pek çoğunda koruyuc-
uluk varyantlara göre 
farklılık gösterebiliyor. 
Varyantlara karşı etkin-
liği en detaylı şekilde 
incelenen Oxford/As-
traZeneca aşısı ile ilgili 
makale 9 Haziran 2021 

tarihinde prestijli Nature 
dergisinde yayınlandı. 
Buradaki sonuçlara 
geçmeden önce ufak bir 
hatırlatma yapalım aşılar 
virüslere karşı nasıl 
bağışıklık sağlıyor diye. 
Özetle vücudumuzda iki 
temel bağışıklık sistemi 
var: B hücreli bağışıklık 
ve T-hücreli bağışıklık. 
B hücreli bağışıklık an-
tikorlar üreterek doğru-
dan virüsün hücrelere 
girmesini engellerken, 
T-hücreli bağışıklık da 
virüs girmiş hücreleri 
tanıyarak virüsün çoğal-
masını engelliyor.
Makalede ilk çıkan koro-
navirüs olan WA1/2020, 
Brezilya’da görülen 
P1, İngiltere’de görülen 
B.1.1.7, Güney Afrika’da 
çıkan B.1.351, ABD’de 

Kaliforniya’da görülen 
CAL.20C varyantlarını 
araştırıyor. Düşünüldüğü 
üzere, Oxford aşısı ilk 
çıkan WA1/2020’ye göre 
Güney Afrika varyantı-
na karşı 5 kat, Brezilya 
varyantına karşı göre 
3,3 kat daha az antikor 
üretiyor (B hücreleri 
bağışıklık). Ancak T 
hücreli bağışıklığa 
bakıldığı zaman Oxford 
aşısı ile ilk çıkan virüse 
karşı oluşan T-hücre 
kaynaklı bağışıklık ile 
sonraki varyantlara 
karşı oluşan T-hücre-
li bağışıklık arasında 
hemen hemen hiç fark 
yokmuş gibi görünüyor.
Bağışıklığı ölçmek 
başka şey aşının ne 
kadar koruyucu olduğu 
başka bir konu. Oxford 

aşısının koruyuculuğuna 
bakıldığında T-hücrelere 
benzer bir çerçeve ortaya 
çıkıyor. Aşı ilk çıkan 
varyanta karşı ortalama 
%62-%80 arası koruma 
sağlarken, Kaliforniya 
varyantına karşı %72, 
Brezilya varyantına karşı 
%68, Güney Afrika vary-
antına karşı %64 koruma 
sağlıyor. Yalnız ilk aşı 
ile ikinci aşı arasında 
geçen sürede aşıların 
koruyuculukları yeni 
çıkan varyantlara karşı 
biraz daha düşük olduğu 
için ilk aşıdan sonra 
koronavirüsten korun-
mak için önlemlere ciddi 
bir şekilde devam etmek 
gerekiyor.
Bu sonuçlara bakarak 
şimdilik pek çok varyant 
çıkmasına rağmen aşı 

olanların ve onların 
çevrelerindeki insan-
ların daha güvende 
olduğunu görüyoruz. 
İngiltere’de ortaya çıkan 
yeni delta varyantı da 
bu verileri destekler 
şekilde özellikle aşı ol-
mayanlar arasında hızla 
yayılıyor. Türkiye’de 
de vaka rakamlarının 
kısmen düşmesi kimseyi 
rehavete sürüklememe-
li. Tesadüfen oluşacak 
bir varyant yine aşı 
olmayanlar arasında 
yayılıp yine sayısız insan 
hayatına ve ekonominin 
durmasına neden olabilir. 
Pandemiden çıkışın yolu 
kesin bir şekilde aşıların 
hızlıca uygulanmasın-
dan geçiyor. Bir başka 
deyişle aşılar varyantlara 
karşı maçı 3-0 önde 

götürüyor. Bu şekilde 
devam edersek galibiyet 
bizim -eski hayatımıza 
dönebiliriz. Ama defansa 
çekilirsek (aşı olmayıp), 
koronavirüsün maçı ka-
zanması için tekrar fırsat 
vermiş olacağız.
Ben de bu satırları size 
BioNTech aşımızı olmak 
için aşı randevusu bula-
bildiğimiz evimize 320 
km uzaktaki Bodensee 
yakınlarından yazıyo-
rum. Aşımızı olduk, 1-2 
gün arası hafif yan etki 
beklentimiz vardı ama 
henüz bir yan etki ile 
karşılaşmadık. Size mut-
lu, sağlıklı ve neşeli bir 
hafta dilerim. Sevgiler, 
saygılar… @velivural-
uslu

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin, 
Köyceğiz ziyareti 
sırasında İlçe başkanı 
Hüseyin Erol ile birlikte 
gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerde köylülerin 
isyanına tanık 
olduklarını belirterek 
iktidarın vatandaşı değil 
rantı düşündüğünü ileri 
sürdü. 
Girgin, “arazileri bölgede 
yaşayan köylüler yıllardır 
ecrimisil ödeyip tarım 
ve zeytinlik, narenci 
olarak kullanıyordu. 
Köylülerin belirlenen 
ihale bedellerini ödeme 
imkanlarının olmadığını, 
bölgede büyük bir rant 
söz konusu olduğunu” 
söyleyerek duruma tepki 
gösterdi. 
CHP Muğla Milletvekilli 
Süleyman Girgin konuyu 
Meclis’e taşıyarak 
soru önergesi verdi. 
Vatandaşlarımızı mağdur 
eden ve hukuksuz olduğu 
açık olan söz konusu 
ihaleyi iptal etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

Diyen Girgin konunun 
takipçisi olacaklarını 
belirtti.

“VATANDAŞLARIN 
ZEYTİNLİKLERİNE 

NARENCİYE 
BAHÇELERİNE 

ADETA 
ÇÖKÜYORLAR”

Girgin, yaptığı 
açıklamada, “Devleti 
çetelere teslim 
edenler; Köyceğiz’de  
vatandaşların yıllardır 

dikip büyüttüğü, 
vergisini, ecrimisilini 
ödediği zeytinlik, 
narenciye bahçesi 
ve iskan ettiği yerler 
TOKİ tarafından boş 
arazi gösterilip Ankara 

ve İstanbul’da satışa 
çıkarıyor. Vatandaşların 
zeytinliklerine, 
narenciye bahçelerine 
adeta çöküyorlar. Muğla 
Muğla olalı böyle saldırı 
görmedi. “İstanbul’a 
ihanet ettik” diyen 
iktidar gözünü Muğla’ya 
dikti. Ne doğa, ne kıyı, 
ne tarım arazisi, ne 
orman gözünün yaşına 
bakmadan yandaşlar 
için, rant ve talan için 
Muğla’ya çöktü. Çekin 
ellerinizi Muğla’dan 
ve ülkemizden. 
Yandaşlarınızı değil 
yoksulları düşünün, her 
gün gelen zamlarla geçim 
derdine düşen insanları 
düşünün, gırtlağa kadar 
borca batmış esnafları 
düşünün. Beşli çeteyi 
doyurmaktan sokaktaki 
vatandaşa sıra gelmiyor. 
Sokaktaki vatandaşı 
düşünün.” dedi.

“YÖRE HALKININ 
GEÇİM KAYNAĞİ”

CHP Köyceğiz İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Erol da şu ifadeleri 

kullandı: “Yörede 
yaşayan vatandaşımız, 
kardeşlerimiz mağdur. 
Yıllarca emek vererek 
alın teri dökerek birer 
cennete çevirdikleri 
zeytin bahçeleri, 
narenciye bahçeleri 
inşaat yapılmak için 
satılıyor. Oysa ki her 
biri birer cennet köşesi 
olan narenciye ve zeytin 
bahçeleri ve tarım 
arazileri sayesinde 
yöre halkı ailelerini 
geçindiriyor. Yöre 
halkının kullanıcısı 
olduğu bu araziler hem 
Köyceğiz’imizin doğal 
güzelliği ve hem de 

yöredeki ailelerin geçim 
kaynağı. İşte bu yüzden 
halkımızın yardım 
çağrısına yine sessiz 
kalmıyoruz. Ve diyoruz 
ki kardeşim yalnız 
değilsin! Kadimden 
bu yana kullandığınız 
arazilerin parsel parsel 
satılmasına engel olmak 
için her türlü yasal 
yolu kullanacağız ve 
mücadelenize haklarınızı 
birlikte savunmak için 
ortak olacağız. Adalet 
elbet bir gün tecelli 
edecek işte o güne kadar 
mücadelemiz birlikte ve 
omuz omuza sürecek.”
- Bülten

ZEYTİNLİKLERİ SATIŞA ÇIKARILAN KÖYCEĞİZ’Lİ KÖYLÜLER TEPKİLİ
Köyceğiz Toparlar Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait iken ucuz konut üretme amacı 
ile TOKİ’ye devri yapılan yaklaşık 1 milyon 106 bin metrekare büyüklüğündeki alanın ihale yoluyla 
satışa çıkarıldığı iddialarına köylüler tepki gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin, Kültür 
ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy 
tarafından yazılı olarak 
yanıtlaması istemiyle 
verdiği soru önergesinde 
Dalaman’daki tarım 
arazilerine golf yapılması 
projesini sordu. 
Girgin açıklamasında 
şunları söyledi: 
“Muğla’nın Dalaman 
İlçesi’nde turizme 
açılması hedefiyle Tarım 

ve Orman Bakanlığı 
uhdesinde yer alan 5849 
dekar alan, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na 
devredilmiştir. Bahsi 
geçen alanda 3 adet golf 
sahası yapılacağı iddia 
edilmektedir. 
Ege Bölgesi’nin 
en verimli tarım 
arazilerinden birine 
sahip olmasının yanı 
sıra, hayvancılık ve 
arıcılıkta da büyük 
başarı elde eden Türkiye 

Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Dalaman 
Tarım İşletmesi’nin ekim 
yaptığı yerlere golf sahası 
yapılması için halkın, 
uzmanların ve STK’ların 
görüşü alınmış mıdır?”

HALK KAYGILI
Geçen hafta içerisinde 
Dalaman’da, CHP 
Dalaman İlçe Başkanı 
Sezer Durmuş ve CHP 
Dalaman İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri ile 
birlikte bir dizi ziyarette 

bulunan Girgin bu 
ziyaretler sırasında, 
halkın kendilerine 
kaygılarını aktardığını, 
projeye dair halkın 
görüşünün alınmamış 
olmasının rahatsızlık 
yarattığını, bölgede 
tarım arazilerinin yok 
edilmesine karşı önemli 
bir duyarlılık olduğunu 
gördüklerini söyledi. 
Girgin konunun takipçisi 
olacaklarını belirtti.
- Bülten

GİRGİN DALAMAN’DAKİ TARIM ARAZİLERİNE GOLF 
SAHASI PROJESİNİ MECLİS’E TAŞIDI

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Dalaman’daki 
tarım arazilerine golf yapılması projesini sordu. 

5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 18 Haziran 2021 Cuma

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 4385 Parsel, DALYAN Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, B Blok 2. Kat 8 
Nollu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Dalyan Mahallesi merkezindedir. Dalyan eski 
pazaryeri alanına cephelidir. Dalyan Kanalı’na 100 mt. mesafededir. Tamamlanmış altyapıya sahiptir. 
Ana bina betonarme karkas yapı tarzında, bodrum + zemin + 2 normal katlı olarak inşa edilmiştir. 
Ana taşınmazın bodrum katında sığınak, zemin katında 2 adet dükkan, normal katların herbirinde 4 
er daire olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm 
yaklaşık olarak brüt 110 m2 kullanım alanına sahiptir. Meskenin duvarları ve tavanı alçı sıva saten 
boya, oda tabanları laminant kaplama, ıslak hacimleri seramik kaplamadır. Banyoda lavabo, klozet ve 
duşakabin mevcuttur. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdf dir. Apartman merdiveni mermerdir.
Adresi    : Dalyan Mah. Pazaryeri Sokak, No:5/8 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 788,61 m2  
Arsa payı  : 164/2400
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bitişik nizam ticari + 
konut alanda kalmaktadır. Parselin imar uygulaması yapılmış, Belediyenin sunmuş olduğu altyapı 
hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır.
Kıymeti   : 385.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 03/08/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 01/09/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2015/168 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.10/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1392024Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2015/168 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İztuzu’ndaki Deniz 
Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde 
(DEKAMER) 4 yeşil 
deniz kaplumbağasının 
tedavisi tamamlandı.
Tedavisi tamamlanan 
kaplumbağalar 16 
Haziran Dünya Deniz 
Kaplumbağaları Günü 
kapsamında düzenlenen 

törenle denize bırakıldı. 
‘Talay’ ismi verilen yeşil 
deniz kaplumbağasına 
tören öncesi uydu 
takip cihazı takıldı. 
İztuzu kumsalından 
doğal yaşam ortamına 
bırakılan ‘Talay’ 
uydudan izlenebilecek. 
Pamukkale Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve 
DEKAMER proje 
yürütücüsü Prof. Dr. 
Yakup Kaska, ‘Dünya 
Deniz Kaplumbağaları 
Günü’ kapsamında 
düzenledikleri 
törenin, yeşil 
denizkaplumbağalarını 
tanıtmak için önemli bir 
fırsat olduğunu söyledi.  
Tedavisi tamamlanan 
4 yeşil deniz 
kaplumbağasını 
doğal ortamına 
göndereceklerini 
aktaran Kaska; 
“Kaplumbağalarımızdan 

birine ‘Talay’ 
ismini verdik. TUİ 
koruma vakfının 
destekleriyle uydu 
takip cihazı taktığımız 
kaplumbağanın 
denizde nerelere göç 
ettiğini, nerelerde 
beslendiğini, kış aylarını 
nerelerde geçirdiğini 
takip edeceğimiz bir 
çalışmanın içine girdik. 
Daha önce caretta caretta 

‘Tuba’ uydudan takip 
edilmişti. Bu sefer otçul 
bir birey olan yeşil 
deniz kaplumbağasını 
izleyeceğiz.” diye 
konuştu.  

Merkezde yapılan 
çalışmalar kapsamında 
13 yılda, 233 deniz 
kaplumbağasının 

tedavi edildiği bilgisini 
veren Prof. Dr. Kaska; 
“Şuan merkezimizde 
bakımı devam eden 13 

kaplumbağamız var. 
200 kaplumbağamızı 
da maalesef bu süreçte 
kaybettik. Yaralı 
kaplumbağaların 
bakımına çok önem 
veriyoruz. İlaç bakımları, 
tedavileri, beslenmeleri 
ve su değişimlerini 
yapıyoruz. Tekrar 
dalabildikleri zamanda 
doğal ortamlarına 
gönderiyoruz.” dedi. 

“YUVA SAYISI 300’E 
ULAŞTI”

Nisan sonunda yuvalama 
sezonunun başladığını 
anlatan Kaska, şunları 
söyledi; “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
Tabiat Varlıkları Koruma 
Genel Müdürlüğünün 
destekleriyle her yıl 
kumsallarımızda 
yuva koruma ve 
izleme çalışmalarını 
yürütüyoruz. Dalyan’da 
şuan 300’ü aşkın 
yuvamız oldu. Geçen 
sene 757 yuvamız 
olmuştu. Bu sene hemen 
hemen aynı rakamları 
yakalayacağımızı tahmin 
ediyorum.”   
Törene, Ortaca 
Kaymakamı Oktay 
Erdoğan, Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir ile 
vatandaşlar katıldı.
- Berkay Göcekli

Uydu takip cihazı takılan 
yeşil deniz kaplumbağası 

denize bırakıldı
Dalyan’da, DEKAMER görevlilerince birine uydu takip cihazı 
yerleştirilen 4 yeşil deniz kaplumbağası denizle buluştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın SGK’ya 
kayıtlı tüm çalışanlara 
randevuların açıldığını 
duyurmasının ardından 
yüz binlerce kişi 
koronavirüs aşısı olmak 
için hastanelerin yolunu 
tuttu. Hastanelerin 
önünde kuyruk oluştu. 
Türkiye’de korona 
virüse karşı aşılama 
çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Aşılama 
programına 35 yaşına 
kadar olan kişiler ve 
çeşitli meslek grupları 
dahil olunca aşı sırası 
gelen hastanenin 
yolunu tuttu. Muğla’da 

çok sayıda vatandaş, 
aşı olmak için sağlık 
kuruluşlarına başvurdu. 
Vatandaşların birçoğu 
mesai saati bitiminde 

randevu alınca hastane 
bahçesi ve hastaneye 
giden cadde üzerinde 
uzun kuyruklar 
oluştu. Aşı kuyruğu 

gece saatlerine kadar 
devam etti. Yüzlerce 
kişinin girdiği kuyruk, 
hastanenin alt kısmına 
kadar uzandı. - İHA

Vatandaşlar akın akın aşıya gidiyor
Yaşın 35’e kadar inmesi ve SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlara öncelik verilmesi aşılamaya hız 
kazandırdı. Aşı merkezlerinin önünde kuyruk oluştu. 
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Ortaca Yurt Müdürlüğü Bakım ve Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/342799
1-İdarenin
a) Adı    : GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUĞLA GENÇLİK VE 
      SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 48000    
      MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522141238 - 2522146013
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Ortaca Yurt Müdürlüğü Bakım ve Onarım
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 4520 m2 Kapalı Alana Sahip Öğrenci Yurdunun 
      Pencere Doğramaları, Dış Cephe Boya, Dış Mekan Döşeme   
      Kaplama İşleri
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : Ortaca/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 28.06.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Emirbeyazıt Sk. Zübeyde   
       Hanım Cad. No:3 Menteşe/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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 
% 70 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:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde B3 Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ORTACA YURT MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Cengiz Topel İlkokulu 
öğrencileri, 2018 
yılında başlattıkları 
atık yağların geri 
dönüşüme kazandırılma 
projesi olan ‘Ortaca’da 
Evimiz, Temiz Kalsın 
Çevremiz’ projesi ile 
çevreyi kirleten atık 
yağların geri dönüşüme 
kazandırılmasını 
sağlarken, aynı zamanda 
ihtiyaç sahibi yaşıtlarına 
da tekerlekli sandalye 
alacaklar. Kampanyaya 
destek vermek isteyenler, 
bitkisel atık yağları, 
evlerde beş litrelik pet 
şişelerde biriktirilecek, 
sonra da Ortaca Cengiz 

Topel İlkokuluna 
teslim edilecek. Okulda 
toplanan atıklar, haftalık 
olarak, çevre lisansı 
almış yetkili firmaya 
makbuz karşılığında 
teslim edilecek. 
Projenin hedefi olan, 
1000 litrelik (1 ton) 
miktara ulaşınca, yetkili 
firmadan tekerlekli 
çocuk sandalyesi ödülü 
kazanılacak. Ortaca 
Cengiz Topel İlkokulu 
öğrencileri, Ortaca ’da 
Evimiz Temiz Kalsın 
Çevremiz Projesiyle, 
birinci etapta 1063 litre, 
ikinci etapta 1030 litre, 
üçüncü etapta ise 11 

Haziran itibariyle 490 
litre atık yağ topladılar. 
Proje kapsamında 
kazanılan tekerlekli 
çocuk sandalyesini, 
Duygu Naslıca isimli 9 
yaşındaki kız öğrenciye 
hediye ederek, onun 
engelini aşmasına 
destek oldular. Projeyi 
sürdüren Cengiz Topel 
İlkokulu öğrencileri 
ve öğretmenleri, 
Ortaca’da 30 bin hanenin 
olduğunun altını 
çizerek, vatandaşları 
projeye destek olmaları 
çağrısında bulundu.
- İHA

‘Ortaca’da Evimiz, Temiz Kalsın 
Çevremiz’ projesi devam ediyor  
Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin 2018 yılında, atık yağların 
geri dönüşüme kazandırılması için başlattıkları “Ortaca’da Evimiz, 
Temiz Kalsın Çevremiz” projesi devam ediyor. 

İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay, Muğla İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünde 
görevi devralmasının 
ardından, ayağının 
tozuyla okul ziyaretinde 
bulundu. Ziyaretlerinin 
ilk durağı Dumlupınar 
İlkokulu olan İl Müdürü 
Çay, burada okul müdürü 
ve öğretmenlerle bir 

araya gelerek sınıflarda 
öğrencilerle sohbet etti.
  İl Müdürü Emre Çay 
“Öğretmenlerimiz, 
eğitim öğretim yılının 
bu son haftalarında 
yeniden başlayan yüz 
yüze eğitimle birlikte 
sınıflarında öğrencilerine 
kavuştular. Şimdi artık 
eksikleri tamamlama, 

telafi etme ve umutla 
sağlıklı günleri 
kucaklama zamanı. 
Bu zor süreçte eğitim 
meşalesini, her zaman 
en yüksekte taşıyan 
meslektaşlarıma, 
gayretlerinden ve 
emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.” 
dedi. - İHA

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay görevine başladı  

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Milli Eğitim Bakanlığı 
Kararnamesi ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İl Müdürü 
Emre Çay görevine başladı.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 107 Ada, 108 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, AYHAN Mevkii, 
10 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE : Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu 
parsel üzerinde 4 katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bina vardır. Taşnımaz binanın 
3. katında girişten binaya bakınca sol tarafta konumludur. Taşınmaz yaklaşık 137,09 m2 kullanım 
alanına sahip olup 3a yapı sınıfı özelliğindedir. Meskenin girişi çelik kapı oda duvarları ve tavanları 
alçı sıva saten boya iç kapıları hazır panel kapı pencererei plastik doğrama oda tabanları laminant 
parke ıslak hacimleri seramik kaplamadır. Ana bina dışı düz sıva akrilik boya merdivenleri mermer 
korkulukları alüminyum doğramadır. 3 oda 1 salon banyo wc antre ve 2 adet balkon hacimleri vardır.
Adresi    : Cumhuriyet Mahallesi Fethiye Karayolu Üzeri Nazar Apt. No:72 
     Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 1.330,36 m2 
Arsa payı  : 10/110
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediye İmar Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve 1807 
sayılı yazısında kıymet takdirine konu taşınmazın konumlandığı parselin 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planına göre ayrık nizam 4 kat ticari artı konut alanı içinde kaldığı taks;030 kaks:1,20 yapılaşma 
şartlarına sahip olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın iskan ruhsatı alınmıştır.
Kıymeti   : 411.270,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : Diğer : Yönetim Planı
1. Satış Günü   : 05/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü   : 31/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/164 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.11/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1393573Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2019/164 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Milletvekilleri Demir 
ve Gökcan, İl Başkanı 
Mete ile yaptıkları 
ortak açıklamada; AK 
Parti Muğla İl Başkan 
Yardımcıları Gültekin 
Akça ve Şafak Uysal, 
AK Parti  Menteşe İlçe 
Başkanı Eray Çiçek 
ve Muğla İl Gençlik 
Kolları Başkanı Burak 
Kaplan ile birlikte Muğla 
İş-Kur İl Müdürü İlyas 
Sarıyerli’yi ziyaret 
ederek çalışmaları 
hakkında bilgi 
aldıklarını ifade etti. 
Milletvekilleri Demir, 
Gökcan ve İl Başkanı 
Mete açıklamalarında 
şu bilgilere yer verdi; 
“Dünyada ve ülkemizde 
yaşanan Covit-19 
salgını nedeniyle çoğu 
işverenin işyerlerini 
kapatması veya çalışma 
süresinde azaltmaya 
gitmesi sonucunda 
Hükümetimizce Sosyal 
Koruma Kalkanı 
Programı geliştirilerek 
uygulanmıştır. 
Pandemi sürecinde, 
Hükümetimiz esnafımıza 

ve çalışanlarımıza 
destek olmuştur. Bu 
doğrultuda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın sevk 
ve idaresinde İŞKUR 
kanalıyla Muğla’mızda; 
Kısa Çalışma Ödeneği 
kapsamında 50.657 
kişiye 515,4 Milyon TL, 
Nakit Ücret Desteği 
kapsamında 40.277 
kişiye 166,6 Milyon 
TL, İşsizlik Sigortası 
kapsamında 36.928 
kişiye 121,8 Milyon TL, 
Normalleşme Desteği 
kapsamında 43.228 
kişiye 54,1 Milyon TL, 
aynı zamanda istihdam 
teşviki olan İşbaşı 
Eğitim Programları 
kapsamında 7.093 kişiye 
27,3 Milyon TL, olmak 
üzere toplam 178.183 
kişiye 885,2 Milyon 
TL ödeme yapılmıştır. 
Ülkemiz genelinde ise 
Hükümetimizce 10,6 
milyon kişiye toplam 
51,4 milyar ödeme 
yapıldı. Esnafımıza ve 
çalışanlarımıza ödemeler 
gününde yapılmıştır. 

Muğla’mızda, 7 gün 
24 saat esası üzerine 
çalışılarak digital 
ortamda müracaatlar 
alınmış, gerekli 
incelemeler yapılmış 
ve hiçbir vatandaşımız 
mağdur edilmeden 
ödemeler gününde 
vatandaşlarımızın 
hesaplarına yatırılmıştır. 
Bu süreçte fedakarca 
görev yapan İŞKUR 
personelimize de 
teşekkür ediyoruz. 
Pandemi sürecini Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde başarılı bir 
şekilde yönettik. Bütün 
Dünyayı etkisi altına 
alan pandemi sürecini 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde Ülkemiz; 
Hükümetimizin yerinde 
ve zamanında aldığı 
kararlarla ve ekonomik 
desteklerle başarılı bir 
şekilde yönetmiştir. 
Esnafımızın ve sevgili 
hemşerilerimizin 
hizmetinde olmaya 
devam edeceğiz.”
- Cihat Cura

SOSYAL KORUMA KALKANI PROGRAMI 
KAPSAMINDA 178 BİN 183 KİŞİYE 
885,2 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Muğla AK Parti Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan 
ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Kovit-19 salgını döneminde 
Muğla’da Sosyal Koruma Kalkanı Programı kapsamında 178 bin 183 
kişiye 885,2 Milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.

Türkiye Rafting 
Federasyonu tarafından 
Rize ili, Ardeşen 
ilçesinde düzenlenen 47 
takım, 235 sporcunun 
yarıştığı, Türkiye 
Şampiyonasında, 
Dalaman Sarsala Spor 
Kulübü U19 Kadınlar 
Türkiye Birincisi, 
U19 Erkekler Türkiye 
İkinciliğini kazandı. U19 
Kadınlar kategorisinde 
Türkiye Şampiyonu 
olan Dalaman Sarsala 
Spor Kulübü bu sonuçla, 
Avrupa Şampiyonası’nda 

da Türkiye’yi temsil 
etmeye hak kazandı.
 Kafile üyeleri Dalaman 
Belediyesi önünde 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Ertuğrul, Ak Parti 
Dalaman İlçe Başkanı 
Şefik Oğuz ve kulüp 
yöneticileri tarafından 
karşılandılar.
Rize’nin Ardeşen 
ilçesinde düzenlenen 
2021 yılının ilk yarışının 
sadece Rafting camiasını 
değil tüm ülkeyi 
yakından ilgilendiren bir 

yarış olduğunun altını 
çizen Dalaman Sarsala 
Spor Kulübü Başkanı ve 
Takım Antrenörü Saniye 
Uyar Kırık, “Bu yarışın 
bir diğer önemli yanı ise 
ülkenin her bölgesinden 
kulüp ve sporcuların 
olmasıydı. Sporun 
kardeşlik ve kaynaştırıcı 
özelliğinin en güzel 
yönlerini hissettiğimiz 
şampiyonaya katılan ve 
katkı sağlayan herkese 
teşekkürlerimi bir borç 
bilirim.” dedi.
- İHA

İki kupa ile Dalaman’a döndüler  
Türkiye Rafting Şampiyonası’nda U-19 Erkekler kategorisinde Türkiye 
ikinciliği U-19 Kadınlar kategorisinde ise Türkiye Şampiyonluğu 
kazanan ve ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkı 
kazanan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Dalaman’a döndü.
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Sera etkisine neden olan 
başlıca gazlardan olan 
karbondioksit değerleri 
1900 yılının başında 
yaklaşık 290 ppm iken, 
2020 yılında bu değer 
yüzde 43 artarak 415 
ppm değerine çıktı. 
Hava; %21 oranında 
oksijen, %78 oranında 
azot, %0.93 oranında 
argon, %0.04 oranın-
da karbon dioksit ve 
içlerinde değişken mik-
tarlardaki su buharının 

(nem) da yer aldığı diğer 
az miktardaki gazlardan 
oluşur.
-Havadaki karbondioksit 
miktarı arttıkça, DÜN-
YA DAHA FAZLA 
ISINIYOR, atmosfer 
daha fazla güneş ışığını 
tutuyor, bu güneş ışıkları 
bir kez daha Dünya’ya 
geri dönüyor, okyanuslar 
daha fazla ısınıyor, 
buzullar çözülüyor ve 
bu sefer güneşten gelen 
ısınları yansıtacak daha 

az buzulumuz oluyor. 
Sonuçta dünya gittikçe 
daha fazla ısınıyor.
-CO2, Atmosferdeki 
CO2 oranı yüzde kaç? 
Atmosferin yalnız-
ca yüzde 0,041’ini 
oluşturuyor CO2. Yüzde 
0,4 değil, yüzde 4 değil, 
yüzde 0,041. 
-Atmosferdeki karbon-
dioksit oranı neden artar. 
Bilim insanlarına göre 
atmosferdeki karbon-
dioksit oranının artışının 
temel nedeni insan kay-
naklı faaliyetlerdir.  En 
büyük pay, fosil yakıt-
ların yani yeraltındaki, 
kömür, petrol ,doğalgaz, 
metan vs gibi matery-

allerinin üstüne çıkarılıp 
yanması nedeniyle enerji 
sektörüne aittir.
-Atmosferdeki CO2 
miktarı artarsa ne olur? 
Karbondioksit miktarı 
arttıkça, atmosfer daha 
fazla güneş ışığını 
tutuyor, bu güneş ışıkları 
bir kez daha dünyaya 
geri dönüyor, okyanuslar 
daha fazla ısınıyor, 
buzullar çözülüyor ve 
bu sefer güneşten gelen 
ısınları yansıtacak daha 
az buzulumuz oluyor. 
Sonuçta dünya gittikçe 
daha fazla ısınıyor.
-Havadaki CO2 oranı 
son zamanlarda nedir. 
2019 yılında yapılan 

ölçümlerde havadaki 
CO2 oranı 411 ppm ile 
416 ppm arası değişme-
ktedir. Sanayi devrimi 
öncesi 1900 yılları 
başında havadaki CO2 
oranı 291ppm iken, 
bugün ortalama 415 ppm 
arasıdır. Bugün herhangi 
bir aletle havadaki CO2 
oranını ölçersek 415 
ppm olarak görürüz.
-İklim değişikliği ya 
da Küresel ısınma, 
karbondioksit gibi ısıyı 
tutan gazların atmos-
ferde artmasıyla oluşan 
ve atmosfere salınan 
sera gazlarının neden 
olduğu düşünülen sera 
etkisinin sonucunda 

da, Dünya üzerinde yıl 
boyunca kara, deniz ve 
havada ölçülen ortalama 
sıcaklıklarda görülen 
artış nedeniyle dünyanın 
iklimin değişmesidir. 
Günümüzde iklim 
bilimciler (klimatolog) 
küresel ısınma konusun-
da hemfikirdirler. 
-1960 lardan itibaren 
dünya sıcaklığı 0.2 ila 
0.8 arasında artmıştır. 
Dünya bilim adamları 
dünya sıcaklık artışını 
azami 2 Santigrat dere-
cede tutmak istemek-
tedir.
-Bu iklim değişiklikleri 
kuraklık, çölleşme, 
yağışlardaki dengesizlik 

ve sapmalar, su baskın-
ları, tayfun, fırtına, 
hortum vb. meteoro-
lojik olaylarda artışlar 
gibi belirtilerle kend-
ini gösterir. Paris An-
laşmasını göre, dünyanın 
ortalama ısısı en fazla 2 
°C olmalıdır. Bu hede-
flere ulaşmak için birçok 
faaliyet şart. En önemli-
lerin arasında fosil yakıt 
kullanımının bırakılması 
ve yenilenebilir enerjiye 
dönüşülmesidir. Petrol, 
Kömür, Doğalgazdan 
vazgeçilmelidir.

Süleyman Şahin

İKLİM DEĞİŞİYOR 
KURAKLIK, FIRTINALI 

YAĞMUR, DOLU GELİYOR.

Dünyanın önde gelen zengin-
leri, dünyanın her ülkesinden 
, verimli  araziler satın alıyor-
lar. Güzel ülkem Türkiye 
de dahil olmak üzere toprak 
almadıkları ülke neredeyse 
yok gibi..
Önümüzde ki yıllar TARIM 
ve SU konuları en önemli 
mesele haline gelecek…
Tarım ve Su havzalarını 
elinde tutanlar dünyada ve in-
sanlık üzerinde  SÖZ SAHİBİ 
OLACAKLARDIR..
KURAKLIK ve KIT-
LIK kapıda.  Dünyayı 
SU SAVAŞLARI bekli-
yor. KÜRESEL İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ etkilerini iyice 
hissettirmeye başladı. Kış 
mevsiminde kar ve yağmur 
yeterince yağmadı.  Türki-
ye’nin büyük bir kesiminde 
kuraklık alarm verdi.  Meyve 
ve sebze üreticisi  sıkıntılı. 
Hayvan üreticileri  ise artan 
maliyetlerden feryat eder 
vaziyette. Pazar ve çarşıda se-
bze ve meyve fiyatları  ise el 
yakar vaziyete geldi.  SIKIN-
TILI GÜNLERİN AYAK 
SESLERİ artık DUYULUR 
HALDE ..
Tedarik Zinciri kırıldığı gün 
,insanlık, felaketi iliklerine 
kadar hissedecektir..  Allah 
kimseyi açlık ile terbiye 
etmesin.  Tarım-Gıda ve Su 
kendi değerini insan oğluna 
hissettirecektir..
Rusya Buğday ihracatına 
kota getirdi. Tehlikeyi sadece 
Rusya görmedi, ABD de 
aynı yolu izleyerek buğday 
ihracatına kısıtlama getirdi. 
İnsanlığı ağır bir imtihan bek-
liyor.. Paranın yiyecek almaya 
gücünün yetmeyeceği günlere 
doğru hızla yol alıyoruz..
İLİM ADAMLARI SÜREK-
Lİ UYARIYOR ve TEDBİR 
ALMAYA DAVET EDİYOR. 
Maalesef ilim adamlarının 
uyarılarına kulak veren yok. 
İlim adamlarının çağrılarını 
ve uyarılarını ciddiye al-
mamanın bedelini, inanın çok 
ağır ödeyeceğiz..
Egenin İKİNCİ BÜYÜK 
OVASI olan ve üzerinde 
üç ilçeyi barındıran DA-
LAMAN OVASI maalesef  
belediyelerimizin  yanlış 
imar politikaları yüzünden 
yok olmak üzere. En verimli 
tarım arazileri yok edilerek, 
beton binalar ile dolduruldu. 
Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz 
ilçelerinde ki yapılaşmaya bir 

bakın. Tehlikenin  vahametini  
görürsünüz.. Ova’nın yok 
olması yetmezmiş gibi  ovaya 
can veren Dalaman çayı da 
kirlilikten nasibini almış 
durumda. Özellikle Denizli 
vilayeti bölümünde sanayi ve 
tarım atıkları ile kirlilik zirve 
yapmış durumda. Bir avuç 
doğa dostu bu kirliliğe dur 
demek için yıllardır mü-
cadele etmekte ama maalesef 
seslerini duyuramadıkları 
gibi çarede üretemeyişlerinin 
üzüntüsünü yaşamaktadırlar.. 
SU KITLIĞININ kapıda 
olduğu günlerde nehirlerin ve 
çayların KİRLETİLMESİNE 
DUR DENİLEMEMESİ ha-
yatımızı cehenneme çevire-
cektir..
Ovada ki yapılaşma hızına 
alt yapı hizmetleri yetişemi-
yor. Betonlaşmanın getirdiği 
sıkıntılara, alt yapı yetersiz-
likleri eklenince, ilim adam-
larının uyarısını yaptıkları 
DÜZENSİZ ve ŞİDDETLİ 
YAĞIŞLAR olduğunda , 
yağan yağmur sularının tahli-
ye edilememesi sonucu SEL 
FELAKETLERİ kapımızda 
demektir. Yerel yönetimler bu 
felakete hazırlar mı, tedbirler-
ini aldılar mı bilemiyorum. 
Gündüzleri sıcak , geceleri ise 
serin ve soğuk olması ÇÖL 
İKLİMİ özelliklerindendir. 
Yöremizde ÇÖL İKLİMİN 
AYAK SESLERİ DUYU-
LUYOR. Biz insanoğlu , 
PARA HIRSINA YENİL-
DİK ve ovayı sattık, beton 
yığınlarına çevirdik. Yetmedi 
Ormanlarımızı da imara açtık. 
Yağmurun garantisi olan 
ormanlarımız da maalesef 
betonlaşmaya doğru hızla 
yol alıyor… TORUNLAR-
IMIZ , HEPİMİZE LANET 
OKUYACAKTIR..
Marmara denizinde yaşanan 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ felake-
tinin bir benzeri , güzelim 
koylarımızda da görülebilir. 
Koylarda yat ve yelkenli 
tekne yoğunluğunun  getirdiği 
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİK-
KAT ÇEKİYOR ve felaketler 
kapımızı çalmadan, YETKİL-
İLERİMİZİ DENETİM YAP-
MAYA ve TEDBİR ALMAYA 
DAVET EDİYORUM..
SON VİRAJDAYIZ… Fela-
ketler kapımıza dayanmadan 
uyarmak istedim. Tehlike 
geliyorum diyor. Görünen 
köy kılavuz istemez… Allah 
yardımcımız olsun..

Sezgin Yıldırım

DOĞA NEFES ALAMIYOR

Ortaca ilçesinde yerli 
ve yabancı turistler 
denize girip, güneşli 
havanın tadını çıkardı. 
Pazar günü uygulanacak 
kısıtlama öncesi 
Ortaca’nın dünyaca 
ünlü İztuzu ve Sarıgerme 
sahillerinde yoğunluk 
yaşandı. Termometrelerin 

30 dereceyi bulduğu 
Ortaca’da, vatandaşlar 
sahillere akın etti. 
Muğla’nın gözde 
turizm merkezlerinde 
sıcak havayı fırsat 
bilen yerli ve yabancı 
turistler denize girmenin 
keyfini yaşadı. Dalyan 
Mahallesi’nde tatilciler, 

günübirlik tekne 
turlarıyla 
Dalyan Kanalı’nı gezme 
ve kaya mezarlarını 
görme fırsatı buldu. 
Tatilciler, İztuzu 
Plajı’nda denize 
girdi, sahilde yürüyüş 
yaptı.
- Berkay Göcekli

Sahiller 
hareketlendi
Ege bölgesinin önemli turizm 
merkezlerinden Dalyan ve Sarıgerme 
sahillerinde yoğunluk oluştu.

Türkiye’nin en iyi 
Kitesorf alanı olarak 
gösterilen Ula’nın 
Gökova Körfezindeki 
Akçapınar sahilinde 
Kitesorfçüler rüzgar 
eşliğinde uçuşun tadını 
çıkardı. Uzun ve sığ 
bir kıyı şeridine sahip 

Akçapınar sahilinde 
yaklaşık 100 sörfçü, 
öğle saatlerinde sahilde 
oluşan rüzgar ile akşam 
saatlerine kadar deniz 
üstünde sörf yapmanın 
keyfini yaşadı.
 Akyaka sahilinde 
sürekli olarak devriye 

görevi yürüten jandarma 
ekipleri denize giren 
vatandaşlar hakkında 
cezai müeyyide 
uygularken, maske ve 
mesafe konusunda da 
denetimlerini sürdürdü.
- İHA

Sörfçüler sahillere renk kattı
Muğla’da yabancı turistler ve 
tedarikçiler haricindeki tüm 
vatandaşlar için Covid-19 salgın 
tedbirleri kapsamında Pazar günleri 
uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 
sonrası sörfçüler sahillere renk kattı.


