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*  * *  * * * * *  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

UNUTULMA HAKKI: 
İNTERNET GEÇMİŞİN-

DEN KURTULMAK 
MÜMKÜN MÜ?
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REHABİLİTASYONU
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Projeler Hayata Geçiyor
Ortaca Belediyesi tarafından 
Dalyan Mahallesinde yapılacak 
Kapalı Pazaryeri ihale aşamasına 
geldi. Dalyan Kanalı kıyı ve meydan 
düzenlemesi projesinin de kısa 
süre içinde ihale edileceği ve 
yapımına başlanacağı öğrenildi. 
Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü, Dalyan 
Kapalı Pazaryeri yapımı 
işi için 16 Temmuz’da 
ihale yapacağını 

duyurdu. İhale 16 
Temmuz saat 15:00’da 
Ortaca Belediyesi Meclis 
Toplantı Salonunda 
yapılacak. -3

‘Birçok ülkeden avantajlıydık’
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’de yaşayan uluslararası misafirlerin 
Kovid-19 aşısı olma hikayelerini filmleştirdi. Birleşik Krallık’tan Köyceğiz’e gelen Tudor 
Hughes ve Barbara Hughes, Türkiye’deki aşı deneyimini anlattı.

Tudor Hughes, 
Türkiye’nin tartışmasız 
yaşanabilecek en güzel 
yerlerden olduğunu 
söyledi. Kovid-19 
aşılama sürecinin çok 
kolay olduğunu ve 
telefondaki uygulamayla 
randevu alabildiğini 
belirten Hughes, 
“Kullanması gerçekten 
çok kolay. Size aşı 
olabileceğiniz uygun 
günler gösteriyor, 
birini seçiyorsunuz ve 
size aldığınız randevu 
gününün onayı bilgisi 
geliyor.” dedi. -5

‘Talay’ 3 günde 30 
kilometre yol aldı

DEKAMER’de tedavisi 
tamamlandıktan sonra 
uydu takip cihazı 
takılan ve ‘Talay’ ismi 
verilen nesli tükenme 

tehlikesi altındaki yeşil 
deniz kaplumbağasının 
3 günde yaklaşık 30 
kilometre yol katettiği 
açıklandı.  -11

En çok takip edilen 
bloggerlar Dalyan’da

Bölge tanıtımı için 
Ukrayna’dan gelen 
bloggerlar, Dalyan’ın 
doğal ve tarihi 
güzelliklerine hayran 
kaldı. Dalyan Otelciler 

Derneği Başkanı 
Yağmur, “Ukrayna’dan 
Dalyan’a gelen turist 
sayısının artması için 
çalışmalara devam 
edeceğiz” dedi. -4

Tezcan’dan turizm 
sektörü açıklaması

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Dalyan’da 
turizm sektörü sahipsiz 
bırakıldığını söyledi. -4

Karakuş: “Projemize 
herkes destek verdi”

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, CHP Muğla 
Milletvekili Süleyman 
Girgin’in golf sahaları 
projesini TBMM 
gündemine taşımasına 
cevap verdi. -7

Dalyan’da 
motosiklet kazası

Ortaca Dalyan 
mahallesinde panelvan 
araçla çarpışan 
motosikletin sürücüsü 
hayatını kaybetti. -2

TOKİ’den Köyceğiz’deki 20 taşınmazın açık 
artırma ile satışa sunulmasıyla ilgili açıklama
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Köyceğiz Toparlar 
semtinde yer alan 20 adet taşınmazın açık artırma yöntemiyle 
satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 
haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiğini açıkladı.

TOKİ’den yapılan 
açıklamada, Köyceğiz 
Toparlar semtinde yer 
alan toplam 40 bin 78 
metrekare büyüklüğüne 
sahip 20 adet taşınmazın 
açık artırma yöntemiyle 

satışa sunulmasıyla 
ilgili bazı basın yayın 
organlarında yayımlanan 
yanıltıcı haberler üzerine 
açıklama yapılması 
ihtiyacı duyulduğu 
belirtildi.

Basına Destek 
Paketi Uzatıldı

BİK, pandemi sürecinde 
resmi ilan ve reklam alan 
süreli yayınların yerine 
getirmek zorunda olduğu 
şartlardan olumsuz 
etkilenmemeleri için 
karar aldı. -7



3GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 25 Haziran 2021 Cuma

Dünya nüfusunun 
yarısından fazlası 
internet kullan-
makta olup internet 
sayesinde, milyonlar-
ca kullanıcı aradığı 
bilgiye saniyeler içinde 
ulaşmakta ve bu bilgiyi 
kaydedip paylaşmak-
tadır. Niteliği ve 
işleyiş prensibi gereği 
internet ise, kimseye 
ait olmayan ve devamlı 
kontrol altında tutula-
mayan bir sistemdir. 
Bu sebeple, internet 
üzerinde doğru veya 
yanlış çok sayıda bilgi 
mevcut olup bir şekil-
de internete sızan bir 
bilginin paylaşılmasını 
ve ulaşılabilir olmasını 
engellemek çok zordur. 
Dolayısıyla, bir kişiyle 
ilgili internette çıkan 
haberin asılsız olması, 
amacını aşması veya 
kişilik haklarını ihlal 
etmesi halinde, o haber 
internette durduğu 
sürece kişi mağdur 
olmaya devam edecek; 
hatta mağduriyeti her 
geçen gün biraz daha 
artacaktır. 
İşte bu tür mağduri-
yetlerin önüne geçe-
bilmek için hukuk 
sisteminde çeşitli 
imkânlar mevcut olup 
“unutulma hakkı” 
da bunlardan biridir. 
Kısaca unutulma 
hakkı, kişinin internet 
arama sonuçlarında 
kendisi ile ilgili çıkan 
bilgi, haber, fotoğraf, 
video, vb. gibi verile-
rin artık internet arama 
sonuçlarında çıkma-
masını isteme hakkıdır. 
Unutulma hakkı, Türk 
hukukunda doğrudan 
düzenlenmemiştir. 
Bununla birlikte, 
Yargıtay ve Anayasa 
Mahkemesi tarafından 
verilen bazı kararlarda 
unutulma hakkından 
bahsedilerek, evrensel 
bir hak olduğuna işaret 
edilmiştir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kuru-
lu’nun 2015 tarihli 
kararında, unutul-
ma hakkı; üstün bir 
kamu yararı olmadığı 
sürece, dijital hafıza-
da yer alan geçmişte 
yaşanılan olumsuz 
olayların bir süre 
sonra unutulmasını, 
başkalarının bilmesi-
ni istemediği kişisel 
verilerin silinmesini ve 
yayılmasının önlemesi-
ni isteme hakkı olarak 
ifade edilmiştir. Ayrıca, 
Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu’nda 
ve İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluy-
la İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun’da, 
her ne kadar unutulma 
hakkı diye açık açık 
yazmasa da unutulma 
hakkının tanımına 
uygun şekilde bir 
düzenleme yapılmıştır. 
Bu sayede, unutulma 
hakkı, bizim ülkem-
izde de kabul gören ve 
tanınan bir hak olarak 
yerini almıştır.
Unutulma hakkı, 2014 
yılında Avrupa Birliği 
Adalet Divanı tarafın-
dan verilen bir kararla 
uluslararası tanınırlığa 
ulaşmış olup bugün 
başta siyasetçiler, 
politikacılar ve devlet 
adamları olmak üzere, 
internette haklarında 
çıkan çeşitli haberle-
rden ya da fotoğra-
flardan rahatsız olan 
insanlar tarafından 
yoğun şekilde rağbet 
görmektedir. Öyle ki, 
internette en çok kul-
lanılan arama motor-
larının başında gelen 
Google’a, unutulma 
hakkı kapsamında, 
29 Mayıs 2014’ten 
bugüne kadar 4 mi-
lyondan fazla talep 
gönderilmiştir.
Bu kapsamda, uzun 
süre önce hakkında 
basına çıkan bir haber 
yüzünden, adını Goo-
gle’a her yazdığında 
bu haberi gören ve 
bundan rahatsızlık 
duyan biri, unutulma 
hakkını kullandıktan 
sonra, Google’a adını 
yazdığında artık bir 
daha hakkında çıkan 
haberi görmeyecek; 
deyim yerindeyse, 
unutulma hakkı ile 
internette kendisine 
yeni bir sayfa açacak-
tır. Unutulma hakkının 
istisnaları da mevcut 
olup her unutulma hak-
kı talebi kabul edilme-
mektedir. Örneğin, 
tarihsel, istatistiksel 
veya bilimsel amaçlar 
gözetilerek, unutulma 
hakkı talepleri red-
dedilebilir. Ayrıca, 
edebi veya sanatsal 
ifade veya gazetecilik 
amaçları da ön planda 
tutularak, unutul-
ma hakkına istisna 
tanınabilir. Nitekim 
Google, bugüne 
kadar unutulma hakkı 
kapsamında kendisine 
gelen talepleri %47,5 
oranında kabul etmiş 
olup her talep, somut 
olaya göre ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

UNUTULMA HAKKI: İN-
TERNET GEÇMİŞİNDEN 

KURTULMAK 
MÜMKÜN MÜ?

Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü, Dalyan 
Kapalı Pazaryeri yapımı 
işi için 16 Temmuz’da 
ihale yapacağını 
duyurdu. 
İhale 16 Temmuz 
saat 15:00’da Ortaca 
Belediyesi Meclis 
Toplantı Salonunda 

yapılacak.
Yayınlanan ilana göre, 
Dalyan Kapalı Pazaryeri 
yapım işi, 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 
19’uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale 
edilecek.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 

Dalyan Kapalı Pazaryeri 
projesinin ihale 
aşamasına geldiğini, 
Temmuz’da ihalesinin 
yapılacağını açıkladı.
Başkan Uzundemir, yıl 
içinde Kapalı Pazaryerini 
vatandaşların hizmetine 
sunmak istediklerini 
söyledi.    

42 milyon liralık 
yatırımla yapılması 
planlanan Dalyan 
Kanalı kıyı ve meydan 
düzenlemesi projesinin 
de kısa süre içinde ihale 
edileceği ve yapımına 
başlanacağı öğrenildi.  
Öte yandan, 
Ortaca Belediyesi 

Sarıgerme Günübirlik 
Tesisinde düzenleme 
çalışmalarının 
tamamlanmasının 
ardından Mayıs başında 
vatandaşların hizmetine 
sunmuştu. 
- Berkay Göcekli

Dalyan Kapalı Pazaryeri 
ihale aşamasına geldi

Ortaca Belediyesi tarafından Dalyan Mahallesinde yapılacak Kapalı Pazaryeri ihale aşamasına geldi. 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Babalar Günü 
dolayısıyla ilçedeki yaşlı 
vatandaşları ziyaret etti.
Vatandaşlar, Başkan 
Uzundemir’in ziyareti 
karşısında duygusal anlar 
yaşadı.
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, 
Babalar Günü’nde 
ilçedeki yaşlıları ziyaret 
etti. Başkan Uzundemir 
babalar ve aileler ile 
sohbet etti.  
Başkan Uzundemir, 
babalara hediye verdi, 
Babalar Günü’nü kutladı.
Başkan Uzundemir, 

ziyaretteki konuşmasında 
şunları kaydetti:
“Başta Vatan için 
evlatlarını şehit vermiş 
şehit babalarımız olmak 
üzere, gece gündüz 
çalışan emek veren tüm 
babalarımızın ‘Babalar 
Günü’ kutlu olsun.”
- Berkay Göcekli

Başkan Uzundemir’den 
Babalar Günü ziyaretleri

Köyceğiz Yüksekkum 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Konaklama ve Seyahat 
Hizmetleri alanı Özel 
Eğitim Sınıfı öğrencisi 
Hatice Ölmez okulundan 
başarı ile mezun oldu. 
Köyceğiz Kaymakamı 
Erdinç Dolu ve Eşi Şenay 
Yerli Dolu, Hatice’yi 
yalnız bırakmayarak 
mezuniyet törenine 
eşlik etti. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fazıl 
Karabağ, Hatice’nin 
ailesi ve özel eğitim 
sınıfı öğrencilerinin 
de katıldığı mezuniyet 
töreni oldukça eğlenceli 
ve duygusal anlara 
sahne oldu. Hatice 
ile haklı bir gurur 
yaşadığını söyleyen 
Kaymakam Dolu; “Özel 
çocuklarımız imkan 
verildiğinde, emek 
harcandığında görüldüğü 
gibi başarılı olabiliyorlar, 
Hatice başarılı bir 
şekilde mezun olarak 
çok güzel bir örnek 
sergiledi. Devletimiz 
her insanımıza değer 
veriyor ve her zaman 
yanında olmaya 
çalışıyor, bizler de eğitim 

ve sosyal konularda 
çocuklarımızın her 
zaman yanlarında 
duracağız diyerek, 
bugünü yaşamamıza 
vesile olan ve Hatice 
yavrumuzun eğitimin 
de büyük emekleri 
geçen, Okul Müdürümüz 
Ali Eren, Müdür 
Yardımcımız Elçin 
Yazıcı, meslek dersleri 
öğretmeni Zeynep 
Demirci’ye, ve özellikle 
Özel Eğitim Öğretmeni 
Yasemin Uludoğan’a 
teşekkür ederim.” dedi. 
Hatice’nin bundaki 
sonraki yaşamında 
başarılarının devam 
etmesini dileyen Dolu, 
daha sonra mezuniyet 
töreninde bulunanlarla 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Mehmet Bozkır

Çok ‘Özel’ mezuniyet

ESAS NO : 2021/6 Esas
KARAR NO : 2021/214
Davacı SAMİ ÖZDEMİR 
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Necihan oğlu 22/02/1980 Marmaris doğumlu 
39955901124 T.C. Kimlik numaralı Sami 
ÖZDEMİR’in  “Sami” olan isminin “Şemsettin” 
olarak değiştirilmesine ve “Şemsettin ÖZDEMİR” 
olarak nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmiştir. 
İlan olunur.
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
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Bigoreksiya diğer ismi-
yle kas dismorfisi sıklık-
la yeme bozuklukları ile 
birlikte gruplanır. Birey 
kendi vücudunu yetersiz 
görüp ve kendi kafasın-
da oluşturduğu vücuda 
ulaşma çabası ile ortaya 
çıkan ilerleyen süreçle-
rde patolojik bir psiko-
lojik duruma dönüşen 
bir bozukluktur. Bireyin 
yapısı büyük ve kaslı 
olmasına rağmen kendi 
bedenini küçük, zayıf ve 
yetersiz olarak tanımlar. 
Kas geliştirmeyle ilgili 
takıntılı olup bu konuyu 
sürekli düşünürler.

Vücut geliştirme 
popülerliği arttıkça 
vücudundan memnun 
olmayan erkek sayısı da 
artıyor.
Belirtileri
•Spor salonunda fazla 
zaman geçirme
•Katı yeme davranışları
•Besin takviyeleri için 
ciddi harcamalar yapma
•Vücut kaslarını sürekli 
kontrol etme
•Steroid tarzı madde 
kullanımı
•Başka kişilerden vücut-
larını gizleme isteği
Tanı Ölçütleri
Vücudun yeterince 

kaslı ve zayıf olmadığı 
fikri ile ilgili saplantılı 
düşünceler. Karakter-
istik ilişkili davranışlar 
arasında uzun saatler 
boyunca ağırlık kaldır-
ma, ağırlıkları ve diyete 
aşırı dikkat gösterme
Bu saplantılı düşünceler, 
aşağıdaki 4 kriterden en 
az 2 sinin karşılanmasıy-
la ortaya çıkar.
1-Birey;egzersiz ve diyet 
programını sürdürme zo-
runluluğu nedeniyle sık 
sık önemli etkinliklerden 
vazgeçer.
2-Birey,vücudunu 
başkalarının gördüğü 
durumlardan kaçınır ve 
bu gibi durumlara yal-
nızca sıkıntı ve endişe 
ile katlanırlar.
3-Vücudun 
büyüklüğünün veya kas 

yapısının yetersizliği ile 
ilgili saplantılı düşüncel-
er, sosyal, mesleki veya 
diğer işleyiş alanlarında 
klinik olarak önemli bir 
sıkıntı ve bozulmaya 
neden olur.
4-Birey olumsuz fiziksel 
ve psikolojik sorunlara 
rağmen spor aktivite-
sini arttırmaya, diyet 
yapmaya ve performans 
arttırıcı maddeler kullan-
maya devam eder.
Kas Dismorfisi Nelere 
Yol Açabilir?
•Kas dismorfisi olan 
bireyler kas geliştirmey-
le aşırı meşgul olduk-
larından dolayı sosyal 
hayatını hatta iş hayat-
larını kaybedebilirler.
•Kullanılan anobolik 
steroidler anlık olarak 
yağsız kas kütlesinde 

hızlı artışa neden ola-
bilir. Anobolik steroidin 
uzun kullanımı; yüksek 
kolesterol, prostat hiper-
plazisi, erkek tipi kellik, 
akne, jinekomasti ve 
testiküler atrofiye neden 
olabilir. Steroidleri de 
ani bırakmalar depre-
syon ve intihara yol 
açabilir.
Tedavisi
Kas dismorfisi yaşayan 
bireyler genellikle 
tedaviyi kabul etmezler. 
Kısa vadede sağlık so-
runu yaşamadıklarından 
dolayı psikolojik ve so-
syal sorunlarını gizleme 
eğilimi gösterirler.
Bilişsel davranışçı tedavi 
ve kombine ilaç teda-
visinin olumlu sonuçlar 
verdiği bildirilmiştir.
Sağlıkla kalın..

YEME BOZUKLUKLARINDAN:
BİGOREKSİYA

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Riskli bebek grubu,pe-
diatri alanında çalışan 
sağlık uzmanlarının 
sıklıkla yoğun olarak 
karşılaştığı,düşük 
doğum ağırlığına sahip 
zamanında doğan 
veya çeşitli neden-
lere bağlı gelişimde 
geriliğin görüldüğü 
bebekleri kapsayan 
heterojen bir gruptur. 
Erken rehabilitasyon 
programları,riskli be-
beklerde doğar doğmaz 
başlanılması gereken 
bir süreçtir.Erken 
dönemde yapılan nöro-
motor değerlendirm-
eler,ihtiyacı olan riskli 
bebeklerde en erken 
fizyoterapi müdahalel-
erine olanak sağla-
maktadır.Erken dönem 

fizyoterapi,neonatal 
dönemde başlayıp 12 
aya kadar uygulanan 
fizyoterapi yaklaşım-
larını içerir. Bebeğin 
yaşamının ilk yılı be-
yin gelişiminde kritik 
bir dönemdir.Güncel 
çalışmalar,beyinde 
yüksek yenilenmenin 
ve hızlı öğrenmenin 
olduğu bebeklik 
süresince uygulanan 
müdahalenin daha 
etkili olabileceğini 
öngörmektedir.
Bu yüzden riskli 
bebeklerin erken 
dönemde tanımlan-
ması,uygun müdahale-
nin yapılabilmesi için 
önemlidir. 
Sağlıklı günler 
dilerim.

Fizyoterapist Eda Akcabel

RİSKLİ BEBEKLER VE 
ERKEN REHABİLİTASYONU

Edinilen bilgiye göre; 
Dalyan Mahallesi 
Atatürk Bulvarında seyir 
halinde olan Alican Aran 
yönetimindeki 48 JK 
657 plakalı motosiklet, 
İ.Ş’nin kullandığı 
20 ADG 883 plakalı 
panelvan araçla çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle 
savrulan motosiklet 
sürücüsü Aran yaralandı. 

İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 acil 
sağlık ekipleri yaralı 
motosiklet sürücüsü 
Aran’ı hastaneye 
kaldırdı. Yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamayan Aran, 
hayatını kaybetti. 
Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
- Cihat Cura

Dalyan’da motosiklet kazası: 1 ölü
Ortaca’da panelvan araçla çarpışan 
motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bodrum ilçesinde 
16 Haziran’da silah 
kaçakçısı oldukları ileri 
sürülen şüpheliler ile 
KOM Grup Amirliği 
ekipleri arasında çıkan 
silahlı çatışmada 26 
yaşındaki polis memuru 
Ercan Yangöz şehit 
düşmüş, Abdülkadir 
Doğan isimli memur 
ise yaralanmıştı. Olayın 
ardından Bodrum 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından başlatılan 
soruşturma kapsamında 
araçta bulunan şüpheliler 
kısa sürede yakalanmıştı. 
Gece gündüz çalışma 
yapan Muğla Asayiş 
Büro ekipleri ve Bodrum 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri üçü kadın toplam 
19 kişiyi gözaltına alındı.
  Gözaltına alınan 
şüpheliler Muğla 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
yapılan sorgularının 
tamamlanmasının 
ardından Bodrum 
Adliyesine sevk edildi. 
Şüpheliler binadan 
çıkışında en ön önde 
katil zanlısı olduğu 

tahmin edilen F.Ç.’nin 
çelik yelek giydirilerek 
sevki yapıldı.
  Polisler yakalarında 
şehit polisin fotoğrafını 
taktı
Muğla Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü’nde 
sorgusu tamamlanan 19 
şüphelinin sevki öncesi 
zanlılar iki midibüs ve 
bir minibüs ile Bodrum’a 
adliyesine getirildi. Şehit 
polis memuru Ercan 
Yangöz’ün şehit edilmesi 
ile ilgili şüphelileri 
götüren meslektaşları 
hareket öncesi yakalarına 
şehit polis memuru Ercan 
Yangöz’ün fotoğraflarını 
taktı. Adliye etrafında 
kuş uçurtmayan polis 
ekipleri yoğun güvenlik 
önlemleriyle 19 şüpheliyi 

adliyeye getirdi. 
16 Haziran’da Bodrum 
ilçesi Ortakent 
Mahallesi’nde il dışından 
gelen ve silah kaçakçılığı 
yaptıkları şüphesiyle 
Bodrum İlçe Emniyet 
Müdürlüğü KOM 
Amirliği ekiplerince 
takip edilen şüphelilerin 
araçlarının durdurulduğu 
sırada çatışma çıktı. 
Silahlı saldırı sonucu 
2 polis memuru 
yaralandı. Çatışmada 
ağır yaralanan polis 
memuru Ercan Yangöz 
hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
hayatını kaybederek şehit 
oldu. Olayda diğer polis 
memuru Abdülkadir 
Doğan ise hafif şekilde 
yaralanmıştı.
- İHA

Şehit polisin kanı yerde kalmadı  
Bodrum’da polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit edilmesi ile 
ilgili 19 şüpheli Bodrum adliyesine getirildi. 19 şüpheli kafaları 
yere bakarak getirilirken polis memurları şehit meslektaşlarının 
fotoğraflarını yakalarına taktığı görüldü.  

Dalyan’da, deniz 
kaplumbağalarının 
yuvalarına porsuk 
girdi. Caretta caretta 
yumurtalarını yemek 
için yuvaya giren porsuk, 
yuvaları koruma amaçlı 
yapılan kafes sayesine 
kaçamadı. DEKAMER 
ekipleri tarafından fark 
edilen porsuk, kafesten 
kurtarıldı.
İztuzu sahilinde caretta 
carettaların koruma 
altında olan yuvalarına 
porsuk girdi. Deniz 
kaplumbağalarının 
yuvalarındaki 
yumurtaları yemek için 

giren porsuk, kafes 
sayesinde kaçamadı. 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi (DEKAMER) 
ekiplerinin, gece 
kontrolü sırasında fark 
edilen porsuk kurtarıldı.
denildi. - Berkay Göcekli

Caretta caretta yuvasına 
davetsiz misafir

Zayi
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
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Mart 2020. O zamanki 
ABD başkanı Trump’ın, 
BioNTech gibi mRNA 
aşısı üreten CureVac 
adlı bir Alman şirketi-
yle pazarlığa oturduğu 
haberleri çıktı. Söylenti-
ye göre Trump yapacağı 
yüklüce bir yatırım 
karşılığı, CureVac’ın üre-
teceği aşıların öncelikli 
olarak ABD’ye gönder-
ilmesi istedi. Bilginin 
doğruluğu tartışılsa 
da şirketin o zamanki 
yöneticisi ABD’den 
döndükten sonra işten 
atıldı. İzleyen günlerde, 
CureVac üreteceği aşıları 
herkese ulaştırmak iste-
diğini bildiren bir açıkla-
ma yaptı. Dedikodular 
bir ileri bir geri devam 
ederken 10 ay geçiyor. 
Ocak 2021. Aynı tip 
aşıyı üreten BioNTech 
ve Moderna’nın mRNA 

aşılarının beklentilerin 
çok üstünde başarı gös-
termesi ile gözler tekrar 
CureVac’a çevriliyor.
CureVac’ın mRNA 
aşısının diğerlerine göre 
iki önemli avantajı ola-
bileceği düşünülmüştü. 
Birincisi, şirket daha 
az miktarlarda daha 
etkili olacak bir aşı 
geliştirmeyi ve sonuç 
olarak daha fazla insana 
daha çabuk ulaştırmayı 
planlıyordu. CureVac 
aşısının ikinci avan-
tajı ise daha yüksek 
sıcaklıklara dayanması 
olacaktı. Böylece aşıları 
soğuk zinciri kurmanın 
zorlu olduğu yerlere 
ulaştırabileceklerdi.
Diğer rakip biyotekno-
loji şirketlerine oranla, 
CureVac aşı çalışma-
larını uzunca bir süre 
sessizlik içinde ilerletti. 

Bu gizem, çok ciddi 
problemler yaratmaya 
başladı. CureVac klinik 
denemesine katılan pek 
çok kişi, “BioNTech 
gibi aşılarla çok yüksek 
oranda korunmak varken 
neden CureVac’ın henüz 
sonuçları belli olmayan 
-belki de hiç korumayan- 
aşısına güvenelim ki?” 
dediği için, firma çok 
sayıda gönüllüyü kaybet-
ti. Gönüllülerin bir kısmı 
çalışmayı yarıda bırakıp 
BioNTech aşısı oldu. 
Daha sonra firma ve 
geride kalan gönüllüler 
arasında yaşanan iletişim 
sorunları, 3. faz denem-
esinin henüz sonuçlan-
madan sekteye uğray-
abileceği kaygılarını 
doğurdu.
Ama korkulan olmadı, 
düşünülenden az sayıda 
gönüllü üzerinde de olsa 
tamamlanan çalışma-
ların sonuçları sonunda 
Haziran 2021’in or-
tasında şirket tarafından 
duyuruldu:
CureVac aşısı SARS-

COV2’ye karşı %47 
koruma sağlıyor. Şirketin 
değeri %50 oranında 
düştü. Peki neden diğer 
mRNA aşıları %95 koru-
ma sağlarken CureVac’ın 
mRNA aşısı %47 koru-
ma sağladı?
Şirket’in ilk açıklaması 
geciken çalışmadan 
dolayı yeni varyant-
ların ortaya çıkmasıydı. 
Halbuki BioNTech 
ve Moderna mRNA 
aşıları yeni koronavirüs 
varyantlarına karşı da en 
az %80, çoğunlukla ise 
%90 üzerinde koruma 
sağlıyordu. Şirketin 
açıklaması pek akla 
yatmadı. Kullandıkları 
aşıda bir problem ol-
malıydı. Aşının zaten iki 
tane temel bileşeni var: 
mRNA ve onun hücrenin 
içine girmesini sağlayan 
hücre zarına benzer 
bir yağ molekülü. Yağ 
molekülü tüm aşılar için 
hemen hemen aynıydı. 
Sorun bu da olamazdı. 
Geriye mRNA molekülü 
kalmıştı. mRNA’nın 

hazırlanması için 
CureVac farklı bir strateji 
mi uygulamıştı?
DNA ve RNA, her 
biri nükleotit olarak 
adlandırılan 4 küçük 
bazdan (harften) oluşur. 
DNA ve mRNA’da 
4 bazdan sadece bir 
tanesi farklılık göster-
ir. DNA’da genetik 
olarak aktarılan timin 
(T) bazının, mRNA’da-
ki karşılığı urasildir 
(U). (Eğer biri sorarsa 
mRNA’lar DNA’mıza 
girecek mi diye dersiniz, 
mRNA parçaları genetik 
olarak aktarılamıyor- 
urasil’in DNA’da yeri 
yok diyebilirsiniz). 
Urasilin kötü bir tarafı 
var: Bağışıklık sistemini 
uyarıyor, adeta orada bir 
yabancı madde var-
mış gibi davranmasını 
sağlıyor. Bu da çok ciddi 
yan etkilere neden ola-
biliyor. 2000’li yılların 
başında vücudumuzda 
urasil benzeri doğal 
bir nükleotid bulundu: 
“yalancı urasil”. Urasil 

ile aynı görevi görüyor 
ama bağışıklık sistemini 
uyarmıyor. Moderna 
ve BioNTech’teki aşı 
mimarları urasilin yan 
etkileri artıracağını düşü-
nerek, doğal bir molekül 
olan yalancı urasil 
kullandılar aşılarında. 
CureVac ise urasil kul-
landı. Öngörülene uygun 
bir şekilde CureVac’ın 
yan etkileri çok daha 
fazla olduğu için düşük 
dozlarda aşılar yapıldı. 
Maalesef bu düşük 
dozlarda ise antikor 
üretimi ve koruyuculuk 
oldukça az çıktı. Bir de 
üstüne CureVac daha 
kolay dağıtılabilmesi 
için aşıları daha yüksek 
sıcaklıklarda tutmuştu. 
Aşılardaki mRNA 
molekülü belki de bu sı-
caklıklara dayanamadığı 
için bozulmadan kalan 
aktif mRNA miktarı 
daha da düştü. Henüz 
CureVac aşısının neden 
başarısız olduğunu kesin 
olarak söylemek için 
erken olsa da, bu ve ben-

zeri pek çok ufak tefek 
detaylar hayal kırıklığı 
yaratan sonuçların sebebi 
olabilir.
Her ne kadar CureVac 
firmasının fiyatı %50 
düştüyse de, CureVac’ın 
aşı çalışması ileride çok 
daha sık kullanılacak 
mRNA aşılarının nasıl 
dizayn edilmesi ve 
edilmemesi gerektiğini 
göstermesi açısından çok 
değerli. Aynı zamanda 
bu başarısız çalışma 
diğer mRNA aşılarının 
ne kadar zorlu testlerden 
geçip piyasaya çıktığını 
göstermesi açısından biz 
kullanıcılar güven verici 
başka bir gösterge daha. 
Bilim insanları da bazen 
bir ileri bir geri gidiyor, 
ama geri gidişten ders 
çıkaranlar bir sonraki 
sefer iki adım birden 
ilerliyor. Size de bilim 
dolu, sağlık dolu güzel 
bir hafta dilerim sevgili 
okurlar. Sevgiler, say-
gılar @velivuraluslu
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Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığınca 
hazırlanan “Bu 
Topraklara Aşık” adlı 
film serisinde Türkiye’de 
yaşayan ve aşı sırası 
gelen uluslararası 
misafirler, kendi 
ülkeleriyle kıyaslama 
yaparak Türkiye’nin 
sağlık sisteminin gücünü 
ve yetkinliğini dile 
getirdi.
“Bu Topraklara Aşık” 
başlıklı seride Balıkesir, 
İzmir ve Antalya’ya 
yerleşen İtalyan, Alman, 
İngiliz ve Yunan 
vatandaşların yanı sıra 
Köyceğiz’den Hughes 
çifti yer aldı. Yerleşik 
yabancılar, kendi 
ülkeleriyle Türkiye’nin 
sağlık sistemini 
karşılaştırdı, Türk sağlık 
sistemine duydukları 
hayranlığı dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, videoyu 
sosyal medya hesabından 
“Koronavirüs ile 
mücadelede dünyaya 
örnek olacak bir gayretle 
işlerini yapan başta 
sağlık çalışanlarımız 
olmak üzere tüm 
kamu görevlilerimize 
minnettarız.” ifadeleriyle 
paylaştı.
Birleşik Krallık’tan 
Köyceğiz’e gelen Tudor 
Hughes ve Barbara 
Hughes, Türkiye’deki aşı 
deneyimini anlattı.

Tudor Hughes, 
Türkiye’nin tartışmasız 
yaşanabilecek en güzel 
yerlerden olduğunu 
söyledi. Kovid-19 aşılama 
sürecinin çok kolay 
olduğunu ve telefondaki 
uygulamayla randevu 
alabildiğini belirten 
Hughes, “Kullanması 
gerçekten çok kolay. 
Size aşı olabileceğiniz 
uygun günler gösteriyor, 

birini seçiyorsunuz 
ve size aldığınız 
randevu gününün onayı 
bilgisi geliyor. Hatta 
randevudan bir gün 
önce de ‘Lütfen gelmeyi 
unutmayın’ diye bilgi 
mesajı geliyor.” dedi.
Aşının hastanede 
yapıldığını dile getiren 
Hughes, “Öyle büyük 
bir sıra yoktu. Sıramız 
geldi ve 5 dakika içinde 

aşımızı olduk. 15-20 
dakika kadar yan etki 
göstermeyeceğinden 
emin olmak için 
beklememiz gerekti, 
daha sonra gitmekte 
özgürdük.” diye konuştu.
Türkiye’deki sağlık 
sistemini öven Hughes, 
şunları söyledi:
“Türkiye’nin sağlık 
sistemine duacı 
olduğumu söylemekten 

başka bir şey diyemem. 
Birleşik Krallık’tan daha 
farklı. Bizim ülkemizde 
polikliniklerimiz yok. 
Eğer bir probleminiz 
varsa yapmanız gereken 
ilk şey genel pratisyeni 
aramaktır. Sonrasında 
ne yapmanız gerektiğine 
karar verilir. Sonra 
da bir uzmana gitmek 
için randevu alırsınız, 
beklemek zorunda 

kalırsınız. Kan testi 
vermeniz gerekse bile 
yine doktor beklersiniz. 
Kısacası her şey 
zaman alır. Burada ise 
poliklinikler var. Tüm 
testlerinizi yapıyorlar, 
günün sonunda 
durumunuzun ne 
olduğuna dair bilgi sahibi 
olabiliyorsunuz. Benim 
için harika bir sistem.”
Barbara Hughes da 

“Sadece biz değil, burada 
bizim yaş grubumuzdaki 
herkes aşısını oldu. 
Dürüstçe söylemek 
gerekirse birçok ülkeden 
avantajlıydık. Erkek 
kardeşim İspanya’da 
yaşıyor, hala bekliyor. 
Teyzem 80 yaşında ve 
Güney Afrika’da hala 
bekliyor. Evet, burası çok 
daha verimli.” ifadelerini 
kullandı.- Cihat Cura

Türkiye’nin Covid -19 mücadelesi dünyaya örnek oluyor

‘Birçok ülkeden avantajlıydık’
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’de yaşayan uluslararası misafirlerin Kovid-19 aşısı olma hikayelerini filmleştirdi. 
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Her mesleğin ve o 
mesleği yapanların bir 
ahlakı vardır.
Olmalıdır.
Ahilik geleneği de 
böyle der.
Ayakkabı boyacılığın-
dan sanayiciye, 
mimardan mühendise, 
doktordan marangoza, 
demirciden kömürcüye, 
kasaptan gazeteciye, 
müteahhitten inşaat 
işçisine, politikadan 
(çünkü günümüzde 
politika meslek oldu) 
politikacıya, yaptıkları 
işler uzmanlık gerek-
tiren meslekler vardır.
Ve her mesleğin de bir 
ahlakı vardır.
Gecenin geç bir saatin-
de rahatsız olan biri, 
komşu binadaki dokto-
run kapısını çaldığın-
da, kapı açılmıyorsa, 
Hipokrat yemini etmiş 
olsa da o doktorun 
meslek ahlakı yoktur.
Bir müteahhit ve 
yanında iş bulan mimar, 
mühendis, çıkar uğruna 
imar planını çiğniyor-
sa, bunlarında meslek 
ahlakı yoktur.
Bir sanayici, bir iş 
insanı, çalışan işçisinin 
hakkını gasp ediyorsa, 
meslek ahlakı yoktur
Hakkı gasp edilen işçil-
erin sendikası varsa ve 
o sendikanın yetkilileri 

ses çıkarmıyorsa, o sen-
dika yöneticilerinin de 
meslek ahlakı yoktur.
Bir demirci, ham demiri 
çelik diye kakalıyorsa, 
meslek ahlakı yoktur.
Mafya ile işbirliği 
içinde olan politik-
acının ahlakı yoktur.
Boyacı sandığının 
çekmesinde malboro 
sigarası ve akıllı tele-
fonu bulunan ayakkabı 
boyacısı, boyadığı 
kunduraya imreniyorsa, 
o da ahlaksızdır.
Bir gazeteci, gözünün 
önünde gelişen bir 
olayı, yani ayağı-
na gelen bir haberi 
görmezden geliyorsa, 
meslek ahlakı yoktur.
Üstelik gazetecilik 
oyunu oynayan, gaze-
telerde köşe kapan, 
televizyonlarda ekran 
kargalığı yapanların 
tümünde meslek ahlakı 
yoktur.
Yaşanan çirkinlikleri 
görmezden gelen, 
bana değmeyen yılan 
bin yaşasın anlayışın-
daki gazeteci daha 
ahlaksızdır. 
Sonuç olarak her 
mesleğin ahlakı vardır 
ve o meslekleri yapan-
larda da meslek ahlakı 
olması gereklidir.
Allah herkesin yolunu 
açık etsin…

Ersin Turan

MESLEK AHLAKI…

Tezcan, açıklamasında; 
“Bilindiği üzere kovid-19 
salgınından en fazla 
etkilenen sektörlerin 
başında turizm sektörü 
gelmekte. Her ne kadar 
normale döneceğimiz 
yönünde açıklamalar 
yapılsa da ne yazık 
ki sektörümüz önünü 
görememektedir. Hafta 
sonunda Dalyan Nish 
Caria Butik Otel’de 
yapılan Dalyan Otelciler 
Derneği’nin Olağan 
Genel Kuruluna turizmci 

kimliğimle katıldım. 
Bu vesileyle DOD 
Başkanı Ali Mürşit 
Yağmur, yönetim kurulu 
ve derneğin üyelerine 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Kongrenin 
ardından görüştüğümüz 
işletme sahiplerinin 
ortak sorunu önemli 
turizm merkezlerinden 
Dalyan’ın sahipsiz ve 
kendi haline bırakıldığı 
yönünde. Biz turizmciler 
ve paydaşlarımızla 
geçtiğimiz sezonu 

ve bu sezonu kayıp 
olarak kabul ettik. 
Ancak önümüzdeki 
yılları kaybetmek 
istemiyoruz diyorlar. 
Sektör temsilcilerimizin 
serzenişlerine 
katılmamak mümkün 
değil. Turizm sezonu 
başladı dediğimiz 
şu günlerde Ortaca 
Belediyemizin sektör 
temsilcileriyle ve 
STK’ların da katıldığı 
turizmle ilgili acil bir 
toplantı yapması gerekir. 

Turizm sezonu için hangi 
projeleri var belli değil. 
Turizmci kendi göbeğini 
kendi kesiyor. Dalyan’dan 
kopuk yaşayan bir yerel 
idare var ve Dalyan 
bunu hak etmiyor. Bu 
bağlamda, Dalyan’da 
ve bölgemizdeki 
turizm paydaşlarımızın 
sorunlarını görüşmek ve 
neler yapabileceğimiz 
konusunda, Dalaman, 
Ortaca Köyceğiz Turistik 
Otelciler ve Turizm 
İşletmecileri Birliği 

(DOKTOB) Başkanı 
Yücel Okutur, Dalyan 
Otelciler Derneği (DOD) 
Başkanı Ali Mürşit 
Yağmur ve Dalyan 
Turizm Tanıtım, Sosyal 
Gelişim ve Eğitim Vakfı 
(TUSEV) Başkanı Başar 
Koşargelir ile görüşmeler 
yapacağım. Siyasetçi 
olarak elimizden geleni 
yapacağız.” dedi.
- Berkay Göcekli

Tezcan’dan turizm sektörü açıklaması
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Dalyan’da turizm sektörü sahipsiz bırakıldığını söyledi. 

YDA Dalaman 
Havalimanı, AnadoluJet 
ve DLM Turizm 
katkılarıyla gelen 
Ukrayna’lı Bloggerlar, 
Dalyan’ı görme fırsatı 
yakaladı. Tekne turu ile 
Dalyan Kanalı’nın doğal 
ve tarihi güzelliklerini 
sosyal medya 
hesaplarında paylaşan 
bloggerlar, bölgenin 
tanıtımına büyük katkı 
sundu. Avrupa’nın en 
iyi korunan açık alanları 
arasında gösterilen 
İztuzu Plajı’ndan ve 
caretta carettalardan 
çok etkilendiklerini 
ifade eden Ukrayna’lı 

Bloggerlar 2 bin 400 
yıllık Kaya Mezarları 
önünde fotoğraf çekip 
Kaunos Antik Kentini 
incelediler. Ukraynalı 
turistlerin Dalyan’ı çok 
seveceğini ifade eden 
bloggerlar Sultaniye 
Kaplıcalarında çamur 
banyosu yaptıktan sonra 
şifalı suda dinlenme 
imkanı buldu. Dalyan 
Otelciler Derneği 
Başkanı Ali Mürşit 
Yağmur, “Ukrayna’dan 
Dalyan’a gelen turist 
sayısının artması için 
çalışmalara devam 
edeceğiz” dedi.
- Mehmet Bozkır

Ukrayna’nın en çok takip 
edilen bloggerları Dalyan’da

Bölge tanıtımı için Ukrayna’dan gelen 
bloggerlar, Dalyan’ın doğal ve tarihi 
güzelliklerine hayran kaldı.

Dalyan Otelciler 
Derneği (DOD)  
genel kurulu Dalyan 
Mahallesinde yapıldı
DOD Olağan Genel 
Kurulu Nish Caria 
Butik Otel’de yapıldı. 
Genel kurulda gündem 
maddeleri görüşüldü, 
raporlar onaylandı.
DOD Başkanı Ali 
Mürşit Yağmur, 
yönetim kurulu üyeleri 
tekrar göreve getirildi.
DOD Başkanı Ali 

Mürşit Yağmur, Dalyan 
ve bölge tanıtımı 
için çalışmalarını 
sürdüreceklerini 
söyledi.
Yağmur başkanlığında 
yönetim kurulu üyeleri 
şu şekilde oluştu; 
Akgün yıldız, Mehmet 
Binlik, Selma Atabey, 
Kadir Kömürcü, 
İbrahim Yokaş, Kadir 
Kömürcü, Canberk 
Özden.
- Berkay Göcekli

Yağmur 
güven tazeledi

Zayi 
Denizli Makina Mühendisleri Odasından aldığım 
operatörlük belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Mehmet Erpek
Tc.No: 37447989810
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Dalyan Kapalı Pazaryeri 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  :2021/343650
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :252.2825049 - 252.2825016
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  :1 adet kapalı pazaryeri
     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 102 Ada 1 Parsel
c) İşe baş la ma ta ri hi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 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  :16.07.2021 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
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 R. Gazetede yayınlanan “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde 
yer alan B/III. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1398468Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

DALYAN KAPALI PAZARYERİ
ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOKİ’den yapılan 
açıklamada, Köyceğiz 
Toparlar semtinde yer 
alan toplam 40 bin 78 
metrekare büyüklüğüne 
sahip 20 adet taşınmazın 
açık artırma yöntemiyle 
satışa sunulmasıyla 
ilgili bazı basın yayın 
organlarında yayımlanan 
yanıltıcı haberler 
üzerine açıklama 
yapılması ihtiyacı 
duyulduğu belirtilerek, 
yayımlanan haberlerde 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’nın bölgede 
yaşayan vatandaşların 
vergisini ödediği tarım 
arazilerinin TOKİ 
tarafından boş arazi 
gösterilip, açık artırma 
ile satışa çıkartıldığı 
yönünde asılsız iddialar 
bulunduğu kaydedildi. 
Arsa satışına konu 
edilen taşınmazların 
Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı 
tarafından 23 Ocak 2004 
tarihinde onaylanan 
plan kapsamında 
kaldığına dikkat 
çekilen açıklamada, 
“Tarım arazisi 
olmayıp konut imarlı 
arsalardır. Bu alanlarda 
İdaremizce herhangi 
bir plan değişikliği 

yapılmamıştır. 
Hazine mülkiyetinde 
bulunan taşınmazla, 
İdaremiz ile kamu 
kurumları ile yapılan 
protokoller kapsamında 
mahsuplaşmalarda 
ve İdaremizce 
yapılan yatırımların 
finansman temininde 
kullanılmak üzere 
10.10.2019 tarihinde 
devir alınmıştır. 
İdaremiz mülkiyetinde 
Toparlar Mahallesi 
yerleşim alanı içinde 
ve hemen bitişiğinde 
754 bin 398 metre 
yüzölçümlü 161 adet 
taşınmaz bulunmaktadır. 
Bunlardan 100 bin 150 
metre yüzölçümlü bir 
parsel askeri alan, 79 bin 
877 metre yüzölmçümlü 
bir parsel ise üniversite 
alanı olup hazineye iade 
edilecektir. 111 bin metre 
yüzölçümünde ise 550 
konut projelendirme 
çalışmaları devam 
etmektedir” denildi.
Açıklama şöyle devam 
etti: “Bilindiği üzere 
İdaremiz, sosyal konut 
üreterek dar gelirli 
vatandaşlarımızı ev 
sahibi yapmaktadır. 
Bugüne kadar 1 milyon 
sosyal konut inşa 

ederek 5 milyonu aşkın 
vatandaşımızı sıcak 
yuva sahibi yaptık. 
Taşınmazlar sosyal 
konut finansmanında 
kullanılmak amacıyla 
ilgili mevzuat 
çerçevesinde 9-10 
Haziran tarihli yapılan 
arsa satışımızda toplam 
yüzölçümü 40 bin 78 
metre yüzölçüme sahip 
20 adet parsel satışa 
sunulmuş, tamamına 
toplamda 49.540.000 TL 
teklif gelmiştir. Yukarıda 
verilen detaylı bilgilerden 
de anlaşılacağı üzere 
devletin hüküm ve 
tasarrufu altında Hazine 
adına kayıtlı taşınmazlar 
yine kanunlarla verilmiş 
görev ve yetkiler 
çerçevesinde kullanılmak 
üzere ne amaçla devir 
edilmişse o amaç 
kapsamında kullanılmış 
ve elde edilen gelir tüm 
ülke çapında kamuya 
arz edilen sosyal konut 
ve kamu yatırımları 
için kullanılacaktır. 
Taşınmaz ile ilgili durum 
bu şekildeyken, yapılan 
haberlerin gerçek dışı ve 
yanıltıcı bilgiler verdiği 
aşikârdır.” - İHA

TOKİ’den Köyceğiz’deki 20 
taşınmazın açık artırma ile satışa 

sunulmasıyla ilgili açıklama
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Köyceğiz Toparlar 
semtinde yer alan 20 adet taşınmazın açık artırma yöntemiyle 
satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 
haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiğini açıkladı.

Muğla ilinde bulunan 13 
Halk Kütüphanesinde 
275 bin 473 kitap 
bulunmaktadır. Bu 
kitaplar türlerine göre 
incelendiğinde ilk üç 
sırayı yüzde 47,2 ile (130 
bin 006 kitap) edebiyat 
ve retorik, yüzde 19,3 

ile (53 bin 281 kitap) 
sosyal bilimler ve 
yüzde 11,0 ile (30 bin 
394 kitap) coğrafya, 
tarih ve yardımcı 
disiplinler konulu 
kitaplar oluşturmuştur. 
2020 yılında halk 
kütüphanelerine kayıtlı 

üye sayısı 55 bin 084, 
yararlanan kişi sayısı 
252 bin 471 oldu. Halk 
kütüphaneleri tarafından 
kullanıcılara ödünç 
verilen materyal sayısı 
115 bin 904 oldu.
Muğla’da bulunan 412 
örgün ve yaygın eğitim 

kurumu kütüphanesinin 
235’i resmi okullarda, 
103’ü özel okullarda ve 
74’ü özel kurslardaki 
kütüphanelerde. Örgün 
ve yaygın eğitim kurumu 
kütüphanelerinde 343 bin 
865 kitap bulunuyor.
- İHA

Muğla kütüphanelerinde 275 bin kitap var  
TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da 13 
halk kütüphanesinde toplam 275 bin 473 kitap mevcut  
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 131 Ada, 22 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Ahmet Ateş futbol 
sahasının yakınındadır. İki cephesinde imar yolu vardır. Üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. 
Yakınında iki üç katlı mesken nitelikli binalar, kapalı spor salonu vardır.
Adresi    : Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. Türkan Saylan Sokak Ortaca / MUĞLA 
Yüzölçümü   : 437,54 m2   
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam 2 kat konut 
alanda kalmaktadır. Kaks: 0,30, Taks:0,60 yapılaşma şartlarına tabidir. Kuzey tarafında ki yoldan 
yaklaşık 75,00 m2 yol terki vardır.
Kıymeti   : 402.536,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 03/08/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü   : 01/09/2021 günü 15:00 - 15:10 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 2020/227 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.18/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1398912Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/227 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

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, BİK 

Genel Kurul kararının 2. 
maddesi 31 Ağustos 2021 
tarihine kadar uzatıldı.
Süreli yayınların 
mevzuat gereği yerine 
getirmek zorunda olduğu 
fiili satış şartlarını 
kapsayan karar 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.”

Basına Destek Paketi Uzatıldı
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 
2. maddesinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılmasına dair 
karar aldı.

Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, CHP Muğla 
Milletvekili Süleyman 
Girgin’in Tarım 
İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Dalaman 
Tarım İşletmesi’ne 
ait alanda yapılması 
planlanan golf sahaları 
projesini TBMM 
gündemine taşımasına 
cevap verdi.

Başkan Karakuş, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na 
10 Aralık 2019’da verilen 
dilekçeyi ve altına imza 
atanları paylaştı.
Karakuş, yaptığı 
açıklamada; “Dalaman’a 
ve komşu ilçelere çok 
büyük ekonomik katkısı 
olacak, en az 5 bin kişiye 
istihdam sağlayacak, iş 
kapısı olacak, bölgemiz 
turizmini 12 aya yayacak 

olan sahil bandı turizm 
yatırım projemiz, 
bölgemizdeki STK’lar, 
odalar, muhtarlar, parti 
başkanları, dernekler, 
belediye başkanları ve 
her partinin belediye 
meclis üyelerinin 
onayıyla ve desteğiyle 
Turizm Bakanlığımıza 
sunulmuştur.” dedi. 
- Cihat Cura

Karakuş: “Projemize her 
kesim destek verdi”

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, CHP Muğla 
Milletvekili Süleyman Girgin’in Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi’ne ait alanda yapılması 
planlanan golf sahaları projesini TBMM gündemine taşımasına 
cevap verdi.

Ortaca Dalyan 
Mahallesi’nde, ön 
yüzgecinde olta iğnesi 
olduğu fark edilen 
deniz kaplumbağası, 
DEKAMER tarafından 
tedavi edildi. 30’lu 
yaşlarda olduğu tahmin 
edilen caretta carettaya 
‘Cegiba’ adı verildiği 
ve denize bırakılacağı 
bildirildi.
Dalyan Küçük Kumsal 
mevkiinde, 30’lu 
yaşlarında olduğu 
tahmin edilen deniz 
kaplumbağası yaralı 
halde bulundu. Ön 
yüzgecinde bir olta 
iğnesi olduğu fark 
edilen iribaş caretta 
caretta DEKAMER 
veterinerleri tarafından 
tedavi edildi. Deniz 
kaplumbağasına 
‘Cegiba’ isminin 
verildiği ve denize 
bırakılacağı öğrenildi.

DEKAMER ekiplerince 
yapılan tedaviyle ilgili 
açıklama yapıldı. 
Açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Dün gece, 
Dalyan Boğazı’nın 
batısında yer alan 
Küçük Kumsal’da, arazi 
çalışmaları sırasında 

yuva yapan bir iribaş 
deniz kaplumbağasının 
sağ ön yüzgecinde 
olta iğnesi fark eden 
ekibimiz, yumurtalarını 
bıraktıktan ve yuvasını 
kapattıktan sonra 
yaralı kaplumbağayı 
merkeze getirdi. 

Veteriner hekimlerimiz 
tarafından olta iğnesi 
başarıyla çıkarılan ve 
pansumanı yapılan 
30-35 yaşlarındaki 
kaplumbağaya ekibimiz 
tarafından ‘Cegiba’ ismi 
verildi.” 
- Mehmet Bozkır

Sahile yuva yapan caretta cerattanın yüzgecinde 
olta iğnesi fark edilince tedavi altına alındı
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 102 Ada, 5 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, ATATÜRK 
BULVARI Mevkii, 16 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE : Talep konusu Ortaca 
ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkii, 102 ada 5 nolu parseldir. Tapu kaydı ve çapının 
zemine aynen uyduğu görülmüştür. Miktarı 2151,90 m2 dir. Taşınmaz tapuda Hesna Ayhan adına 1/4 
oranında Atilla Ayhan adına 3/8 oranında Gülgün Alev Keser adlarına 3*8 oranında iştiraklı olarak 
kayıtlıdır. Üzerinde halen üst katları mesken, zemin katı işyeri olarak kullanılan 2 blok halinde altı katlı 
betonarme yapı mevcuttur. Taşınmaz Dalyan-Ortaca ana caddeye cephelidir. Mesken 99.00 m2 alana 
sahip, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup, 3/a yapı sınıfı özelliğindedir. Üç oda bir salon 
salona açık mutfak banyo tuvalet ve antre hacimlerine sahiptir. Taşınmaz ana caddeye cepheli ve 
mesken olarak kullanılmaktadır.
Adresi    : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:55  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 2.151,90 m2  
Arsa payı  : 12/500
İmar Durumu   : Var   , İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi İmar planı içindedir. İmar planının 34k.4d 
paftasında 6 kat blok nizam imarlı, ticari alan içinde olup parselin imar uygulaması tamamlanmıştır.
Kıymeti   : 297.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : Diğer : Yönetim Planı 
1. Satış Günü   : 18/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü   : 21/09/2021 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 2020/354 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.22/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1401114Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/354 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Güzelbahçe Sahili’nde 
27 Nisan’da yaralı 
bulunan kaplumbağa, 
tedavi için Ortaca 
Dalyan Mahallesi’ndeki 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezine (DEKAMER) 
getirildi. Merkezde 
müdahale edilen caretta 
carettanın başından ve 
sol ön yüzgecinden 65 

saçma çıkarıldı.
DEKAMER’den yapılan 
açıklamada; “Kafasının 
sol tarafında ve sol ön 
yüzgecinde yaklaşık 
65 adet saçma tanesi 
tespit edilen İribaş deniz 
kaplumbağasının ön sol 
kol kemiğinin büyük bir 
kısmı kayıptı. Yapılan 
ilk müdahalelerin 
ardından yaklaşık 
2 hafta parenteral 

beslenme uygulanan 
22-27 yaşlarındaki yaralı 
kaplumbağaya ‘Damla’ 
adı verildi. Yüzeysel olan 
saçma taneleri küçük 
operasyonlarla çıkarılan 
deniz kaplumbağasının 
kendisini toparlaması 
bekleniyor. İlerleyen 
süreçte sol yüzgecin 
ampute edilmesi 
planlanıyor.” denildi. 
- Berkay Göcekli

Yüzgecinden ve başından 
65 saçma çıkarılan caretta 
caretta tedavi altına alındı

İzmir’de yaralı olarak bulunduktan sonra başıyla yüzgecinden 
65 saçma çıkarılan ve “Damla” ismi verilen nesli tükenme 
tehlikesi altındaki caretta caretta, DEKAMER’de tedavi altına 
alındı.

Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğünde 9 Haziran ile 
21 Haziran tarihleri arasında 
48 adet yıldırım yangını 
meydana geldi. Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğü sorumluluk 
alanında bulunan Muğla ve 
Aydın illerinde 22 Haziran 
itibariyle toplam 169 adet 
orman yangını meydana 
geldi. Bu yangınların 56 
adedini yıldırım yangınları 
oluştururken, bu yıldırım 
yangınlarının 48 adedi de gök 
gürültülü sağanak yağışların 
yaşandığı 9-21 Haziran 
tarihleri arsındaki 12 günde 
meydana geldi.

  Muğla Orman Bölge 
Müdürü Yasin Yaprak, 
yıldırım yangınlarının 
yaz yağmurlarıyla birlikte 
sayılarının arttığını belirterek, 
“Bölge Müdürlüğümüz yıllık 
yangın verilerine baktığımızda 
yıldırım yangınları toplam 
orman yangınları sayısının 
yüzde 25-30’luk bölümünü 
oluşturuyor. 2020 yılında çıkan 
329 adet orman yangınının 
82 adedi yıldırım kaynaklı 
meydana geldi. Bu yıl ise 22 
Haziran tarihi itibariyle bölge 
müdürlüğümüzde meydana 
gelen 169 adet ormanının 
56 sını yıldırım yangınları 

oluşturuyor. Bu yangınlar 
ekiplerimiz tarafından hızlı 
bir şekilde müdahale edilerek 
büyümeden söndürüldü” dedi.
  Muğla ve Aydın illerinde 
yaşanan yıldırım yangınları 
karadan ve havadan yapılan 
müdahalelerle büyümeden 
söndürüldü. Tek ağaçta ya 
da küçük bir alanda etkili 
olan yıldırım yangınları 
söndürme ekipleri tarafından 
cep telefonuyla görüntülendi. 
Yangın işçilerinin çektiği 
fotoğrafta düşen yıldırım 
sonucu ağaçların gövdesinde 
oluşan alev topu net bir şekilde 
görülüyor. - İHA

Muğla’da 12 günde 48 yıldırım yangını  
 Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yaz yağmurlarıyla birlikte yıldırım düşmesi 
sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış oldu. Bölgede 9 Haziran ile 21 
Haziran arsında etkili olan ve halk arasında “40 ikindi yağmurları” olarak bilinen gök 
gürültülü yağışlı hava nedeniyle 12 günde 48 adet yıldırım yangını meydana geldi.  
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Bu hafta sizlere  yakın 
gelecek ile ilgili,  ülkemizi 
ve dünyayı ilgilendiren 
bazı konular hakkında 
öngörüleri paylaşacağım.
Gaibi ancak Allah bilir..  
Yazacağım konular  kadim 
kaynaklar ve ilme ait bilg-
iler ışığında değerlendirm-
elerdir.. Bu değerlendirm-
eler şahsıma ait görüşler 
değildir. Bu kadim ilim 
dalı ile ilgilenenlerin 
ortaya koydukları eserler-
in incelenip, araştırılması 
sonucunda bende oluşan 
kanaatin  sizlerle pay-
laşımıdır..
Dünyayı ve ülkemizi 
ilgilendiren Tabi Afetler, 
savaşlar, çatışmalar ve 
özellikle Ülkemizde 
SİYASİ GELİŞMELER 
ile ilgili yaşanabilecekler 
hakkında öngörüleri pay-
laşacağım..
2021 ve 2022 yılları 
Dünya için FELAKET 
YILLARI olarak tarihe 
geçecek.. ayak sesleri 
duyulmaya başlandı zat-
en.. Özellikle DEPREM 
ve SEL FELAKETLERİ 
yoğun şekilde yaşanacak. 
YANARDAĞLAR 
FAALİYETE GEÇECEK 
ve YANARDAĞ 
PATLAMALARINI çok 
sık duyacağız..Dünya Yüz 
bin yıllık döngüler ile 
küresel  bazda bazı iklim-
sel değişiklikleri yaşıyor. 
Bu değişimler yaşanırken 
Tektonik hareketler 
yoğunlaşıyor. Kadim kay-
naklar dünya arşivi gibi bu 
konuda bilgileri günümüze 
kadar taşımışlar..
EGE ve AKDENİZ’ de 
büyük depremler bekleni-
yor. Bu depremler geçmiş 
yıllarda da yaşanmış ve bir 
çok şehir sular altında kal-
mış, bir çok medeniyetler 
yıkılıp, tarihe karışıp 
gitmişlerdir. 2021 ikinci 
yarısı bu kötü dönemin 
başlangıcı olacak ve 2022 
yılı sonuna kadar devam 
edecek. Girit, Kıbrıs ve on 
iki adaların sular altında 
kalabileceği büyüklükte 
depremler yaşanabileceği 
öngörülüyor. Bir çok fay  
hattı bu büyük depremle 
tetiklenecek ve domino 
görevi yapacak. İki yıl 
boyunca ülkemiz deprem 
gerçeği ile yüzleşecek. 
Bunu aynı zamanda tüm 
deprem bilimcilerde dil-
lendirmekte ve halkımızı 
da, hükümeti de ve bele-
diyelerimizi de uyarmak-
tadırlar.. Hazırlıklı olalım 
ve tedbirli davranalım..
SAVAŞ ve ÇATIŞMA-
LAR yaz mevsimi ile 
hareketlenebilir.  Türkiye 
sınır dışına ciddi bir oper-
asyon yapabilir. Özellikle 
Suriye merkezli bir oper-
asyon olursa eğer, batıdan 
da Yunanistan’ın bize 
karşı askeri operasyonu 
olma ihtimali çok yüksek 
olacaktır. Tüm işaretleri 

görünüyor. Böyle bir tablo 
ortaya çıkarsa ve askeri 
çatışma olursa eğer ON 
İKİ ADALAR Türkiye’ye 
geçecektir.. 2021 -22 yıl-
ları çok hareketli olacak..
SİYASET ise umulmadık 
bir şekilde değişecek. İkti-
dar ve Muhalefet yönetim 
şeklinde uzlaşacak ve 
yeni bir sistem üzerinde 
anlaşacaklar. Türkiye’nin 
ihtiyacı olan BİRLİK 
SAĞLANACAK. Bu 
olaydan sonra tanıdığımız 
tüm siyasetçiler SİYASET 
SAHNESİNDEN ÇEKİ-
LECEK ve SİYASET 
ANLAYIŞI ,ASLA ESKİ-
Sİ GİBİ OLMAYACAK.. 
Bu durum ADALET ve 
EŞİTLİĞİN Topluma ve 
tüm kurumlara sirayet 
etmesine vesile olacak. 
Bu hal ise TÜRK ÇAĞI-
NIN başlangıcının adımı 
olacaktır.. Siyaset ve 
Bürokrasi de EHİL ve 
EHLİYET sahibi LİYA-
KATLİ olanların dönemi 
başlayacak. ADALETSİ-
ZLİK asla görünmeyecek.  
Gerçek ALTIN NESİL or-
taya çıkacak, Türkiye’nin 
önderliğinde ADALET ve 
EŞİTLİK, tüm dünyayı 
sarıp, sarmalayacak ve 
TÜRKİYE, İNSANLIĞIN 
ÇEKİM MERKEZİ OLA-
CAK..
KADİM TÜRK DEV-
LETİ DEVREDE ve 
TÜRKİYE İÇİNDEKİ 
PARAZİTLERİ TEM-
İZLEYECEK.. Kimliği 
Türk ama içi yabancı 
olan ve gönlü başka 
başkentler için çarpanlar, 
gizli yapılar, oluşumlar ve 
kirli bağlantıların hepsi 
DEŞİFRE OLACAK. Bu 
devlete ve millete ihanet 
edenlerin hepsi BEDEL 
ÖDEYECEKLER. O ka-
dar ani ve hızlı gelişmeler 
olacak ki inanın şaşıra-
caksınız. İNANILMAZ 
GELİŞMELERE HAZIR 
OLUN..
2023 YILI TÜRK ÇAĞI-
NIN BAŞLANGICI 
OLACAK..
Atatürk’ün gizli vasiyetin-
de zikredilen tarih 2023..
Rahmetli Kazım Mirşan 
hocanın BİLGE KAĞ-
ANIN mezarını ziyaretin-
de MEZAR KAPISINDA  
okuduğunu söylediği tarih 
2023..
Bitlisli Mustafa Müştak 
dede’nin  şifreli şiirlerinde 
Türkiye için müjdelediği 
tarih 2023..
Muhittin Arabi’nin  Türk 
Çağı için işaret ettiği tarih 
2023..
Liste 2023 için uzayıp 
gidiyor.. SIKINTILI 
GÜNLER de var ama 
MÜJDELİ GÜNLER de 
KAPIDA…
Yeni Dünyanın ve yeni 
GÜÇLÜ  Türkiye’nin  
DOĞUM SANCISINA 
ŞAHİTLİK EDECEĞİZ…
Az sabır inşallah..

Sezgin Yıldırım

KARANLIĞIN SONU AYDINLIK

Gerek okul öğrencileri 
gerekse ilçe halkı evlerinde 
kullandıkları kızartma 
yağlarını biriktirerek 
Cengiz Topel İlkokuluna 
getiriyor. Biriken yağlar 
bin litre odluğunda ilgili 
şirket tarafından alınarak 
karşılığında bir tekerlekli 
sandalye veriliyor.
Cengiz Topel İlkokulu Din 
Kültürü ve ahlak bilgisi 
dersi öğretmeni Kamil 
Karakaş tarafından başlatılan 
projede 4 öğrenci projenin 
yürütülmesinde gönüllü olarak 
çalışıyor.
2018-19 öğretim yılında 
Çevreyi ve yeşili koruma 
kulübü öğretmenlerimiz 
hazırladıkları projeyle yola 
çıktıklarını ifade eden Cengiz 
Topel İlkokulu müdürü 
Hamdi Kartal “ Biz projeyi 
inceleyince gerçekten müthiş 
bir proje olduğunu gördük. 
Projeyle atık yağların doğaya 
verdiği zararları ortadan 
kaldıracaktık. Sonucunda 
bin litreye ulaşırsak bir 
engelli kardeşimize manuel 
bir tekerlekli sandalye 
alacaktık. Başlangıçta 
bunu gerçekleştirebilecek 
miyiz diye düşündük. Ama 
kâmil hocam ve ekibi buna 
inanmışlardı biz bunu yaparız 
dediler ve yola çıktık. Gereken 
tanıtımları yaptıktan sonra 
öğrencilerimizden beş litre 
yağ getirene sosyal etkinlik 

belgesi verdik. Bu onları 
daha da teşvik etti, bunu 
duyan velilerimiz ve ortaca 
halkı ve diğer okullar da bize 
katkı sunmaya başladılar. 
Bir yılın sonunda bin litre 
yağa ulaştık hedefimiz olan 
tekerlekli sandalyeyi engelli 
bir kardeşimize verdik. 
Kardeşimizin gözündeki 
mutluluğu görmek, o anı 
yaşamak bize çok büyük bir 
mutluluk verdi. İkinci yılın 
sonunda da bin litreye ulaştık 
tekerlekli sandalyeyi yine 
aynı kardeşimize verdik. 
Çünkü içerde ve dışarda da 
kullanması gerekiyordu. 
Ailenin mutluluğu ve manevi 
yönü bizi çok daha mutlu 
ediyordu. Üçüncü seneye 
tekrar başladı. Malum 
pandemi den dolayı kesintiler 
oldu ama şu ana kadar 2640 
litre yağ topladık, 540 litresi 
bu yıla ait. Hedefi inşallah 
eylüle kadar tuttururuz ve bir 
engelli kardeşimize yardımcı 
oluruz.” dedi.
Bitkisel atık yağların çevreye 
verdiği olumsuz etkileri 
konusunda, öğrencileri 
bilinçlendirmek, onların 
küçük dünyalarında 
farkındalık oluşturmak için 
” Ortaca’da evimiz temiz 
çevremiz kalsın çevremiz” 
projesini başlattıklarını 
söyleyen Karakaş” proje 
imece usulüyle başlatıldı. İlçe 
genelindeki diğer okullardan 

da destek gördük. Projede 
kapsamında toplanılan yağlar 
engelli bir çocuğa tekerlekli 
sandalye kazandıracağını 
duyunca canı gönülden 
katıldılar. Hem çevre 
korunuyor hem de engelli bir 
çocuk mutlu oluyor. Üçüncü 
yılımıza geldik. Şimdiye 
kadar 2640 litre atık yağ 
topladık. İlçe Millieğitim 
müdürümüz Sayın Seyit 
Kavak beyin de takdirlerini 
kazandı ve önümüzdeki yıl 
ilçe genelinde bütün okullarda 
bu projenin uygulanması için 
bir çalışma başlattıklarını 
söyledi. Bu proje bizim 
okulumuzdan başladı ama 
biz bütün Ortacayı buna 
dahil etmek istedik ve bütün 
yurda yayılmasını istiyoruz. 
Lokantalarda otellerde biriken 
yağlar devlet tarafından 
toplattırılıyor. Derdimiz 
evlerdeki bitkisel atık 
yağların lavaboya gitmeden 
toplanması.“ dedi.
Proje gönüllüsü Öğrencilerden 
Esra Günal “biz bu projede 
çevremizi korumak, engelli 
arkadaşlarımıza tekerlekli 
sandalye vermeyi ve ülke 
ekonomisini düşündük. Bu 
projede ortaca belediyesi bize 
katkılar sağladı ona teşekkür 
ediyoruz. Atık yağları eğer 
lavaboya dökmezsek borular 
tıkanmaz, bunları lavaboya 
dökmeyip Cengiz Topel 
ilkokuluna getirmeliyiz 

ki ülke ekonomisine 
katkı sağlansın ve engelli 
arkadaşlarımız tekerlekli 
sandalye kazansın.” dedi.
Öğrenci Bulut Kaçar, ”ben 
bugün iki buçuk litre yağ 
getirdim bir yıldan beri 
biriktiriyorum. Sizde atık 
yağları biriktirin ve Cengiz 
Topel ‘e getirin ki engelli 
kardeşimi, ablamız, abimiz 
tekerlekli sandalye kazansın.” 
dedi.
Öğrenci Elif Karadoğan, 
“Yağları lavaboya 
döktüğümüzde kullandığımız 
sular kirlenir. Bu yüzden 
biz lavaboya dökmeyip 
biriktiriyoruz bu sayede 
çevremizi korumuş oluyoruz. 
Kmil öğretmenim bu nu bana 
söyleyince ben de anneme 
söyledim. O da mutlu oldu ve 
babamla birlikte biriktirmeye 
başladı.“ dedi.
Öğrenci Ahmet Yiğit Sarıtaş, 
“bir engelli kişiye umut olmak 
için, ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak için ve çevremizi 
korumak için bu projeyi 
başlattık. Gelen atık yağları 
cengiz Topel’de toplamaya 
başladık, bin litre karşılığında 
bir tekerlekli sandalye 
kazandık be bir kişiyi mutlu 
ettik. Bu yağlar fabrikaya 
gidince dizel araçlar için yakıt 
oluyor.” dedi.
- Süleyman İlter

Ortaca’lı çocuklar 
2 buçuk yılda 2 bin 640 

litre atık yağ topladı
Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri evlerde kullanılan yağların atık duruma geldikten 
sonra kanalizasyona dökülmesini önlemek için “Ortaca’da evimiz, temiz kalsın çevremiz” 
sloganıyla başlattıkları proje, ilçe bazında ses getirdi.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 102 Ada, 2 Parsel, OKÇULAR Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmazın 
50000/167147 hissesidir. Dalyan merkeze 2 km mesafededir. Taşınmaz ulaşımı kolay olup, yakın 
çevresinde zemin katı ve üst katları mesken olan 2 katlı ayrık nizamda inşa edilmiş müstakil evler 
mevcuttur. Taşınmaz Ortaca Dalyan çevre yoluna 80 m mesafededir.
Adresi    : Okçular Mah. Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 1.671,47 m2  
Satışa konu hisse : 50000/167147
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Parsel ÖÇKK sınırları içinde kalmakta, Muğla 1. 
İdare Mahkemesi’nin 2010/2793 karar nosu ile eski imar planının iptal edilmesi nedeni ile plansız 
alanda kalmaktadır. Ortaca Belediyesi Hudutları dahilindedir. İHALEYE KATILACAKLARIN ORTACA 
BELEDİYESİ’NDEN TAŞINMAZIN SON İMAR DURUMUNU ÖĞRENMELERİ MENFAATLERİNEDİR.
Kıymeti   : 120.000,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve 
üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç beledin 
yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın 
satış tarihi itibariyle rayiç beledinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki 
fark kanuni faizi ile birlikte,  2886 sayılı devlet ihale kanunun 75. Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 
Tarihli ve 6183. Sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun hükümleri gereğince ecri misil 
tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme 
konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde 
taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.
1. Satış Günü   : 10/08/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 08/09/2021 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 2017/597 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.22/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1401203Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2017/597 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Olta iğnesi ve misina 
yutarak yaralanan 
‘Talay’ Dalyan 
Mahallesi’nde bulunan 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezinde 
(DEKAMER) tedavi 
edildi. 
Tedavisinin ardından 
denize salınan ‘Talay’ 

ilk gün yaklaşık 10 
kilometre mesafedeki 
Ekincik’i geçti ve 
3 günde toplam 30 
kilometre üzerinde yol 
alarak Aksaz bölgesine 
ulaştı.
DEKAMER’den yapılan 
açıklamada, tedavisinin 
ardından TUI Care 
Foundation desteğiyle 
uydu izleme cihazı 

takılan Talay’ın, ülkede 
izlenecek ilk genç yeşil 
deniz kaplumbağası 
olması nedeniyle heyecan 
uyandırdığı dile getirildi. 
Uydu takip cihazıyla 
takip edilen 
kaplumbağların 
hareketleri 
DEKAMER’in internet 
sitesinden izlenebiliyor. 
- Berkay Göcekli

Uydudan izlenen yeşil 
deniz kaplumbağası 3 

günde 30 kilometre yol aldı
DEKAMER’de tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip 
cihazı takılan ve ‘Talay’ ismi verilen nesli tükenme tehlikesi 
altındaki yeşil deniz kaplumbağasının 3 günde yaklaşık 30 
kilometre yol katettiği açıklandı.  

Muğla Valisi Orhan 
Tavlı Köyceğiz, Ortaca, 
Dalaman ve Fethiye 
İlçelerinde Devlet 
Hastanelerini ziyaret 
ederek hasta ve hasta 
yakınlarına geçmiş olsun 
dileklerini iletti ve sağlık 
çalışanlarına moral 
ziyaretinde bulundu.  
  Koronavirüs salgını 
sürecinde özverili bir 
şekilde çalışmaya devam 
eden sağlık çalışanlarına 

moral ziyaretinde 
bulunan Vali Orhan 
Tavlı, acil servisi ve 
diğer servisleri yerinde 
inceleyerek hastanelerin 
genel durumu hakkında 
yetkililerden bilgi aldı.
  Vali Orhan Tavlı, 
hastanede tedavi gören 
hasta yakınlarıyla sohbet 
edip, hastalara geçmiş 
olsun dileklerini iletti.
  Vali Orhan Tavlı, 
“Koronavirüs 

salgını nedeniyle 
alınan tedbirlerin ve 
çalışmaların eksiksiz 
bir şekilde, titizlikle 
yürütülmesinde 
vatandaşlarımızın 
sağlığı için gece gündüz 
demeden her koşulda 
fedakârca görevlerini 
yerine getiren sağlık 
personelimize özverili 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederim” dedi.
- Cihat Cura

Vali Tavlı’dan sağlık 
çalışanlarına moral ziyareti  

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye 
Devlet Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına moral 
ziyaretinde bulundu.  

Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
toplantı salonunda 
arıcılık konusunda 
toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıya İl Müdürü 
Barış Saylak, İl 
Müdürü Yardımcısı 
Enver Aydın, Hayvan 
Sağlığı ve Yetiştiriciliği 
Şube Müdürü Mustafa 
Akıskalı ile 13 ilçeden 
konuyla ilgili teknik 
personel katıldı.
Toplantıda arı 
kovanlarının 
tanımlanması ve 
kayıt altına alınması 
çalışmaları, ‘Islah 
Edilmiş Muğla Arısının 

Halk Elinde Performans 
Kriterlerinin Ölçülmesi 
Projesi’, çam pamuklu 
koşnili ile alakalı 
gözlemler ile ‘Arı 
Konaklama Noktalarının 
Sayısallaştırılması 
Projesi’ kapsamında 
yapılan iş ve işlemler 
hakkında bilgi paylaşımı 
yapıldı. İl Müdürü Barış 
Saylak konuşmasında 
“Muğla için arı ve 
arıcılık çok önemli 
bir yere sahip. Bu 
bilinçle üreticimizin 
kazanmasına yönelik her 
türlü çalışmayı ve projeyi 
titizlikle yürütüyoruz. 
Arı kovanlarının 

tanımlanması ve 
kayıt altına alınması 
çalışmasına başladık 
İl geneli ilk etapta 4 
bin adet kovan plakası 
dağıttık. İlin ihtiyacı 
olan plakaları hızla 
temin edecek ve 
çalışmayı titizlikle 
hızla yürüteceğiz. 
Çalışmalarımıza 
arıcımızın kazançlarını 
arttıracak apiterapi 
ürünleri ile ilgili 
projelere yenisini 
ekleyerek devam 
ediyoruz. Muğla gerek 
arıcı sayısı gerekse 
konukçu arıcı sayısı 
ile iş yükü büyük bir 

il. Sorumluluğunuzun 
ve mesai mefhumu 
gözetmeden 
çalışmalarınızın 
farkındayız. Üreticimizin 
kazanması adına 
çalışmalarımıza hızla 
devam edeceğiz. 
Son azmanlarda 
yaşanan küresel 
iklim değişikliğinin 
arıcılarımızı olumsuz 
etkilediğini biliyoruz. Bu 
anlamda sahada çalışma 
ve raporlama çalışmaları 
yaparak, çözüm önerileri 
üretmek zorundayız. Bu 
anlamda hepimize görev 
düşüyor” dedi.
- İHA

4 Bin adet kovan plakası dağıtıldı
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“Yarasa Müdür” olarak 
adlandırılan Cengiz 
Koçak mesaisinin 
ardından yamaç paraşütü 
pilotu Barış Çelik ile 
Babadağ’ın zirvesinden, 
yaklaşık 2 bin metreden 
paraşütten atladı.
  Muğla Fethiye’de 
Babadağ’da Kurulu 
teleferik tesislerinin 
Genel Müdürü Cengiz 
Koçak, paraşütünü 

açarak Ölüdeniz 
Mahallesi, Ovacık 
mevkisindeki evinin 
havuzuna başarılı bir 
iniş gerçekleştirdi. 
Koçak’ın sosyal medyada 
paylaştığı anlar, çok 
sayı kişinin beğenisini 
topladı. Koçak, 
gazetecilere, “Gördüğüm 
her şey kendisi için 
atlanabilir durumda 
olduğunu söyledi” diye 

konuştu.
  Mesaisinin ardında 
Babadağ’dan Ölüdeniz’e 
uçarak indiğini anlatan 
Koçak, “Evimin önünde 
bir havuz var. ‘Acaba 
havuza insem mi?’ 
diye hep düşündüm. 
Hava rüzgarlı olmasına 
rağmen inişimi başarıyla 
gerçekleştirdim. 
Kafamda hedef olarak 
duran evimin önündeki 

havuza inme fikrini 
hayat geçirmiş oldum. 
Muhtemelen dünyada 
uçup evinin havuzuna 
inen ve evine giden başka 
birisi yoktur.” dedi.
  Koçak, geçmişte yaptığı 
atlayışları sürekli sosyal 
medyada paylaştığını ve 
insanların artık normal 
karşılamaya başladığını 
ifade etti. Havuza 
iniş görüntüsünün 

diğer videolarına göre 
farklı tepkiler aldığını 
dile getiren Koçak, 
“Mesaj yollayan, gülen, 
alkışlayan insanlar 
oldu. Çoğu herhangi 
bir havuza indiğimi 
düşündü. Kendi 
evimin havuzunu 
öğrendiklerinde daha 
çok şaşırdılar. Havuzdan 
çıkıp evime girdim” 
dedi. - İHA

Mesai sonrası eve uçarak gidiyor
Fethiye’de Babadağ’da Kurulu teleferik tesislerinin Genel Müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde görev 
yaptığı zirveden wingsuit ile süzülerek evinin havuzuna iniş yaptı. 

Korona virüs (Covid-19) 
vakalarının Nisan 
ve Mayıs ayında 
Türkiye’de çoğalmasıyla 
birlikte Rusya 
vatandaşlarını Türkiye’ye 
göndermeyeceğini 
açıklamıştı. Hızlı bir 
şekilde vaka sayılarında 
düşüş yaşanmasına Rusya, 
Türkiye’ye olan uçuş 
yasağını kaldırdı.
Bu yıl 3 milyon Rus 
turistin beklendiği 
Türkiye’de özellikle 
Antalya başta olmak 
üzere Muğla ve Aydın’ın 
tatil yörelerinde Rus 
turist yoğunluğu olacağı 
öğrenildi. Dalaman ve 
Bodrum’a ise Rusya’dan 
gelen uçak sayısının 
yükselmeye başladığı 
belirtildi. Görevliler 
uçaktan inen Rus 
turistlerin maske takması 
konusunda uyarılarda 
bulundu. Termal 
kameralara geçen turistler 
daha sonra tur otobüslerine 
binerek gidecekleri 
otellerin yolunu tuttu. 
- İHA

Rus turistler akın akın gelmeye başladı  
Pandemi nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen Rus turistler uçuş yasağının kaldırılması ile akın akın Akdeniz ve Ege’ye 
gelmeye başladı. Dalaman ve Bodrum’a giriş yapmaya başlayan turistler havalimanında yoğunluk oluşturdu.  

Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü yaptığı 
yatırımlarla modern 
sulama sistemlerini 
yaygınlaştırmaya, 
tarımda su tasarrufu 
sağlamaya, 
çiftçilerimizin 
kazançlarını doğrudan ve 
dolaylı yollarla artırmaya 
ve ülke tarımına katkı 
sunmaya devam ediyor.  
  Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de nüfus 
artışına paralel olarak 
başta tarım olmak 
üzere içme, kullanma 
ve sanayi sektöründeki 
su taleplerinde büyük 
artış olduğu açıklandı. 
Etkileri gittikçe daha 
fazla hissedilen kuraklık 
ve iklim değişikliği ile 
birlikte su miktarında da 
azalmaların beklenmesi, 
sulama başta olmak 
üzere mevcut su 
kaynaklarımızın 
azami surette 
değerlendirilmesini 
ve en verimli şekilde 
kullanılmasını 
gerektirirken, su 
kaynaklarımızın 
rasyonel yönetimini 
ve verimli kullanımını 
zorunlu kıldığı belirtildi.
  DSİ Genel Müdürü 
Kaya Yıldız. Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün, 
ülkemizin su 
kaynaklarının 
korunması, yönetilmesi, 
geliştirilmesi ve gelecek 
nesillere eksiksiz 
olarak aktarılması 
maksadıyla projeler 

üreten Türkiye’nin 
en büyük yatırımcı 
kuruluşlarından birisi 
olduğunu ifade etti. 
DSİ Genel Müdürü 
Kaya Yıldız, “Bilindiği 
üzere 2021 yılı Tarım 
ve Orman Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli tarafından 
‘Su ve Sulamada 
Hamle Yılı’ olarak 
ilan edildi.  Bu sebeple 
2021 yılı ‘Sulama 
yatırımlarımızda 
hamle yılı’ olacaktır. 
Bu kapsamda Bölgesel 
Kalkınma projeleri 
olan GAP, KOP, DAP 
ve DOKAP başta 
olmak üzere özellikle 
sulama yatırımlarımız 
hızlandırarak verimli 
topraklarımızın 
bereketine bereket 
katmak için 
çalışmaktayız. 
DSİ olarak modern 
sulama projelerini 
geliştirerek uygulamaya 
koymaktayız. Modern 
sulama ile tarımda 
sağlanan verim 
artışları,  üretim 
deseninin çeşitlenmesi, 
çiftçi gelirlerinde 
doğrudan ve dolaylı 
artışa neden oluyor. 
Bu durum bir yandan 
kırsal kalkınmanın 
hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması 
amacına hizmet 
ediyor bir taraftan da 
yaşam standardını 
yükseltmektedir” dedi.
  Muğla’da 2021 yılı 
sulama sezonu 21 
Haziran’da başladı
  -İHA

Sulama sezonu başladı  
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla’da 
sulama sezonunun 21 Haziran tarihi itibari ile 
başladığın belirtirken, toplam 145 Bin dekar 
tarım arazisinde sulama yapılacağını açıkladı.  

ESAS NO : 2020/521 Esas
KARAR NO : 2021/228
Davacı YETER KARADAĞ 
aleyhine mahkememizde açılan Nüfus 
(Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, 
Tunceli ili Merkez ilçesi, Cılga Mahallesi, C:10;  
H:51;  BSN:59 nüfusunda kayıtlı Hıdır ve 
Besi’den olma, Tunceli 01/06/1979 doğumlu, 
25151397250 T.C. Kimlik nolu Yeter Karadağ’ın 
“YETER” olan isminin iptali ile,  “ZİLAN” olarak 
düzeltilerek nüfusa kayıt ve tesciline, karar 
verilmiştir. İlan olunur.

Basın: 1402210Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
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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


