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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

BOŞANMA DAVASI 
AÇMADAN ÖNCE EVİ 

TERK ETMEK…
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TEKRARLAYAN 
AYAK BİLEĞİ 

BURKULMALARI
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Dalaman Çayı 
Dünya Şampiyonasına 
Ev Sahipliği Yapacak
Türkiye Rafting Federasyonu 
Başkanı ve WRF Dünya Rafting 
Federasyonu 2. Başkanı Fikret 
Yardımcı ve beraberindeki heyet 
Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret 
ederek Önümüzdeki yıl Dalaman 
Çayı’nda yapılması planlanan 
Dünya Rafting Şampiyonası 
hakkında bilgi verdi. -6

Milletvekili Erbay: 
SANDRAS ÖLÜRSE 

MUĞLA ÖLÜR!

Sandras Dağı’ndaki 
madenler nedeniyle 
Köyceğiz, Ortaca ve 
Dalaman bölgesinin 
doğal güzelliklerinin 
ve su kaynaklarının 
yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldığını 
söyleyen CHP Muğla 
Milletvekili Av. 
Burak Erbay, “Maden 

sahaları doğamızı, 
ekolojik sistemi ve 
su kaynaklarımızı 
yok edecek. Yaşam 
alanlarımızın 
yok edilmesine 
ve yüzyıllardır 
atalarımızın tarlalarını 
suladığı kaynakların 
kurutulmasına müsaade 
etmeyeceğiz.” dedi. -4

Demir ve Gökcan’dan Müjde:
YENI KYK ÖĞRENCI 

YURDUMUZ HAYIRLI OLSUN

AK Parti Muğla 
Milletvekilleri Mehmet 
Yavuz Demir ve Yelda 
Erol Gökcan; Üniversite 
gençliğimiz için 
yeni yurtlar 
kazandırmaya devam 
ettiklerini belirterek, 

“Muğlamızda 
KYK’ya ait yeni bir 
yurdun daha açılışını 
yaptık. Muğlamıza, 
Üniversitemize ve 
sevgili öğrencilerimize 
hayırlı olsun” ifadelerine 
yer verdi. -5

Girgin TIGEM Arazisini 
TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili 
ve TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
üyesi Süleyman 
Girgin Türkiye Tarım 
işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Dalaman 
Tarım İşletmesi’nin, 
ekim yaptığı 
yerlerin, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’na 
devredilmesini, Bakan 
Mehmet Ersoy’a sordu.-4

Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürü Barış Saylak, 
“Şu anda bu ülkenin 
en önemli yetiştiricilik 
potansiyeli üretim 
anlamında Muğla ili 
birincidir. Su ürünleri, 
deniz, kültür balıkları, 
alabalık ürünlerinde 
önemli bir yere sahibiz” 
dedi. DALKO tesisini 
gezen konuklar, 
DALKO Başkanı Arif 
Yalılı’dan da bilgi aldı. 
Fikir alışverişinde 
bulunulan toplantının 
ardından gelen konuklara 
dalyanlara gezi de 
düzenlendi. Dalyan Su 
Ürünleri Kooperatif 
Başkanı Arif Yalılı, “2 
ay öncesinde Muğla 
Orman ve Tarım 
İl Müdürlüğünde 
yaptığımız toplantıda, 

İl Müdürümüzün 
başkanlığında tüm Muğla 
ilindeki kooperatifleri 
bir araya getirerek 
toplantı düzenlendi. 
Toplantı karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunmak 
amaçlıyordu çok faydalı 
oldu. Toplantıdan sonra 
alınan bir karar var, her 
2 ayda bir kooperatifleri 
mahallinde diğer 

kooperatif başkanları ile 
ziyaret edip, karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulunup, dalyanlar ile 
ilgili yapabileceklerimizi 
görüşmek.” dedi. -3

Kooperatifler DALKO’da buluştu
Su ürünleri üretici kooperatifi temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nde bir araya 
geldi. Toplantıda karşılıklı istişare yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu ayrıca Kooperatifler 
Kanunu’nda TBMM’de sunulan değişiklikler de masaya yatırıldı. 

Ortacalı Hakim Aydın Tuncalı 
son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’daki evinde ölü bulunan Aydın Vergi Mahkemesi 
Hakimi Aydın Tuncalı için esmi tören düzenlendi. -7

60 çocuğa 
bisiklet 

hediye edildi

Ortaca Belediyesi’nin 
katkılarıyla Askıda 
Bisiklet Grubu 
tarafından organize 
edilen festivalde 
katılımcılardan bağış 
toplanarak alınan 
bisikletler çocuklara 
hediye edildi. -3

Behçet Saatcı 
İYİ Parti’ye 
geri döndü

31 Mart 2019 yerel 
seçimlerinde bağımsız 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Behçet 
Saatcı TBMM Grup 
toplantısında İyi Parti’ye 
geri döndü. -6

Muğla’da yaklaşık 52 
bin hektar ormanlık alan 
yanarken, bu alanların 
tekrar yeşillendirilmesi 
için temizlik ve kesim 
çalışmaları sürüyor. -2

Yanan alanlar 
fidan dikimine 

hazırlanıyor



Fazla kilolarınızı verdi-
niz ve artık ideal kilo-
dasınız. Bu iş savaşın 
yarısıydı. Savaşın diğer 
yarısı da ulaştığınız bu 
ağırlığı uzun vadede 
korumak..
Araştırmalar diyet yapan 
bireylerin yaklaşık % 20 
sinin sağlıklı bir şekilde 
kilo vermeyi tamam-
ladığını gösteriyor. Bu 
kilo veren bireylerin sa-
dece % 10 nun kilosunu 
korumayı başardığını 
gösteriyor.
KİLO KORUMA 
DÖNEMİ NEDEN 
ZOR?
Beyniniz kilo verme me-
kanizması ile doğrudan 
etkilidir. Kilo verdikten 
sonra metabolizmanız 
yavaşlar. Bu durumda 
vücudunuz dinlenme 
halindeyken daha az en-

erji harcar. Beyniniz yağ 
depolarının düşük old-
uğunu algılayıp bunları 
arttırmak için vücuda 
sinyal gönderir.
Kilo korumada başarısız 
olan bireyler kadar 
başarılı olanlar da mev-
cut. Gelin size bu yolları 
biraz anlatayım:
DENGE OLMAZSA 
OLMAZ: Haftada birkaç 
öğünde sevdiğiniz 
kalorili besinlere yer 
verebilirsiniz .Haftanın 
% 80 i sağlıklı besinle-
rden,% 20 si kaçamak-
lardan oluşabilir. Burada 
yapmanız gereken 
kaçamak yaptığınızda 
değişim listesiyle denge-
leyip gerekli besinleri 
çıkarmaktır.
BESLENMENİZİ 
ÖNCEDEN PLANLA-
YIN: Önceden haftanın 

öğün planını oluşturun 
ve buna göre bir 
alışveriş yapın.
BELİRLİ ARA-
LIKLARLA TARTILIN: 
Kilonuzu her hafta, aynı 
gün, saatte ve kıyafetle 
tartın. Eğer 1-2 kg artı 
kiloya geçildiyse hemen 
önlemleri alalım. Bir 
kilo verme listesi uygu-
layın. Yoksa ipin ucu 
kaçabilir!
FİZİKSEL AKTİVİT-
ENİZİ ARTTIRIN: Kilo 
verdikçe metabolizma 
hızınız yavaşlar. Bu 
yüzden kilo koruma 
döneminde düzenli eg-
zersizle kas ağırlığınızın 
korunmasına yardımcı 
olabilirsiniz. Aynı 
zamanda öğün dengele-
mede de egzersiz harika 
bir yol olacaktır.
DÜZENLİ UYUYUN: 
Düzenli uyku hem kilo 
verme hem de kilo ko-
ruma dönemlerinde çok 
etkili. Uyku durumunuz 
hormon salınımıyla 
direkt iştahınızı etkili-

yor. Uykusuz kişiler 
gün içerisinde daha çok 
yüksek kalorili besinlere 
yönelebiliyor. Karanlık, 
sessiz bir ortamda her 
gün 7-8 saat uyuyun.
SU TÜKETMEYE 
DEVAM: Kilo verme 
döneminde suyun ne 
kadar önemli olduğunu 
gördük. Hızlı bir metab-
olizma,  iştah kontrolü 
için su tüketimi şart.  
Kilo koruma döneminde 
de düzenli su tüketmeye 
devam edin. Her gün 
günlük 1 kg ağırlığınız 
başına 30 ml su tüketin.
ÖĞÜN ATLAMAYIN: 
Öğün atlamak mesala 
güne kahvaltısız başla-
mak kan düşmelerine yol 
açarak açlık krizlerine 
yol açabilir. Bu durumda 
çok yemenize yol açar. 
Bu yüzden kilo koruma 
döneminde de öğün 
atlamadan beslenmeye 
devam edin
DİYETİSYENİNİ 
ZİYARET ET: Ben 
danışanlarımı bu süreçte 

de asla yalnız bırak-
mıyorum. Kişiye göre 
seans aralıkları belirliy-
oruz. Kilo verme süreci 
gibi sık görüşmüyoruz. 
Biraz onları kendi başına 
bırakıyorum. Denge 
ve porsiyon kontrolü 
öğrenilmiş mi o kontrol 
ediliyor bir nevi sınav. 
Sınav sonucuna göre bir 
yol alıyoruz.
Gerçekten kilo koruma 
dönemi zor bir süreç. 
Çünkü bu süreçte vücu-
dunuzdaki sinyallerle 
de savaşıyorsunuz. 
Ama imkansız değil 
.Nasıl kilo vermeyi 
başardıysanız bu dönemi 
de rahatlıkla yapabilir-
siniz. Bu işin temeli por-
siyon kontrolü ve denge. 
Aslında hepsi bu kadar. 
Her zaman söylediğim 
gibi kilo verme dönemi 
bir süreç değil. Aslında 
yaşam tarzı değişikliği. 
Size uygun  hayatınıza 
adapte edebileceğiniz 
beslenme programıyla 
yola çıkın.

KİLO KORUMA DÖNEMİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Ayak bileği eklemi 3 
kemiğin birleşiminden 
oluşur.Ayak bileği-
ni en çok etkileyen 
problem ayak bileği 
burkulmalarıdır.
Ayak bileği burkulma-
ları aktif bireylerde en 
sık görülen yaralan-
malardır,özellikle 
10-19 yaş aralığı 
burkulmalar ile daha 
yüksek ilişkilidir. 
Yapılan çalışmalar,a-
kut lateral(yan)ayak 
bileği burkulması 
sonrası,%10-30 kişide 
kronikleşen instabilit-
enin tipik semptom-
larıdır.Tekrarlayan bu 
burkulmalar,eklem 
kıkırdağında bozul-
malara sebep olarak 
osteoartrit(kireçlenme) 
riskinin artmasına 

neden olabilir.
Peki neler yapılmalı?
Genellikle duyusal 
yetersizliği ve sta-
tik sorunları tedavi 
etmek için fizyoterapi 
müdahaleleri kullanıl-
maktadır.
Yapılan bazı uygu-
lamalar:
Ağrı ve ödeme yönelik 
manuel uygulamalar.
Esneklik ve doku 
hareketini tekrar 
kazandırmaya yönelik 
çalışmalar.
Eklem hareket açıklığı 
egzersizleri.
Propriosepsiy-
on-Denge egzersizleri.
Kuvvetlendirme eg-
zersizleri.
Sağlıklı günler diliy-
orum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

TEKRARLAYAN AYAK 
BİLEĞİ BURKULMALARI

Muğla’da 29 Temmuz’da 
Marmaris’te başlayan ve 
ardından Milas, Bodrum, 
Köyceğiz, Kavaklıdere, 
Menteşe, Yatağan ve 
Seydikemer ilçelerinde 
arka arkaya çıkan orman 
yangınlarında 52 bin 
hektar ormanlık, 8 bin 
hektarı da arazi olmak 
üzere toplam 60 bin 
hektar alan alevlere 
teslim olmuştu.  Ağustos 
ayının ortalarında kontrol 
altına alınan orman 
yangınlarının ardından, 
yanan sahalarda temizlik 
ve kesim çalışmaları 

başlatıldı. Muğla’nın 8 
ilçesinde yaşanan büyük 
çaplı orman yangınları 
sonrası sahalarda kesim 
ve temizlik çalışması 
sonrası fidan dikimi 
gerektiren bölgeler 
fidan dikimine hazır 
hale getiriliyor.  Muğla 
Orman Bölge Müdürü 
Yasin Yaprak ve bölge 
müdürlüğü ekipleri 
tüm zamanlarını yanan 
sahalarda geçiriyor. 
İlk yağışların ardından 
fidan dikimine hazır 
hale getirilen bölgelerde 
fidan dikimleri 

yapılacak. Muğla 
Orman Bölge Müdürü 
Yasin Yaprak, “Bölge 
Müdürlüğümüzde bu yıl 
meydana gelen orman 

yangınlarında yanan 
alanlarda çalışmalarımız 
yoğun bir şekilde devam 
ediyor. İlk etapta yanan 
alanların temizliği ve 

ardından yapacağımız 
ağaçlandırma çalışmaları 
için tüm gücümüzle 
sahadayız” dedi.
- İHA

Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor  
Muğla’da tarihinin en büyük orman yangınında yaklaşık 52 bin hektar ormanlık alan yanarken, bu alanların 
tekrar yeşillendirilmesi için temizlik ve kesim çalışmaları sürüyor.  

Kasten öldürme, 
yaralama, tehdit 
gibi 5 ayrı suçtan 
araması bulunan 
şüpheli Köyceğiz İlçe 
Jandarma ekiplerinin 
devriye görevi 
sırasında yakalandı.  
Edinilen bilgiye 
göre, İlçe Jandarma 
ekiplerinin Zeytinalanı 
Mahallesinde 
sürdürdüğü önleyici 
kolluk devriyesi 
esnasında E.İ. isimli 
şahsın yapılan kimlik 
sorgusunda kasten 

öldürme, kasten 
yaralama, iki tehdit, 
görevi yaptırmamak 
için direnme gibi 
5 ayrı suçtan 
arandığı ortaya çıktı. 
Şahsın üzerinde ve 
çantasında yapılan 
aramada, iki ruhsatsız 
tabanca, tabanca 
şarjörü, 13) adet 
tabanca mermisi ele 
geçirildi. Şüpheli E.İ. 
gözaltına alınırken, 
işlemlerinin ardından 
adli makamlara sevk 
edilecek. - İHA

Cinayetten aranıyordu 
silahlarla yakalandı  

Menteşe ilçesinde 
elinde bulunan bronz 
heykelleri satmak için 
müşteri arayan şahıs, 
Jandarmanın operasyonu 
ile yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, Muğla İl 
Jandarma Komutanlığı 
İstihbarat Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan 
çalışmalar sonucu, 
Menteşe İlçesinde U.Ü. 
isimli şahsın yasadışı 
yollarla temin ettiği 

Helenistik dönemi 
ait tarihi eser niteliği 
bulunan heykelleri 2 
milyon lira karşılığında 
satmak için alıcı 
arayışı içerisinde 
olduğu bilgisi alındı. 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı İstihbarat 
Şube Müdürlüğü ve 
Menteşe İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
tarafından şahsın 
Menteşe İlçesi Orhaniye 
Mahallesinde bulunan 

ikametine savcılıktan 
alınan arama kararı 
sonrası operasyon 
düzenlendi.  Şahsın 
üzerinde ve evinde 
yapılan aramada; 7 
adet insan figürü ve 3 
adet tarihi eser niteliği 
taşıyan bronz heykel ele 
geçirildi. Olayla ilgili 
şüpheli U.Ü. isimli şahıs 
gözaltına alınarak adli 
işlemlere başlandığı 
açıklandı. 
- İHA

2 milyon hayali Jandarmada sona erdi  
Menteşe ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri 2 milyon liraya 
satmak için müşteri arayan şahıs, sivil jandarmalarla pazarlık 
yapınca yakalandı.  

İstanbul’da yaşanan 
taksici krizinin ardından 
Muğla’da da vatandaşlar 
tarafından şikayetlerin 
artmasının ardından 
Muğla Valiliği ticari 
taksilerin uyması 
gereken kuralları 
hatırlatan kararları 
yayımladı. 
Muğla Valiliğinden 
yapılan yazılı 
açıklamada, “bazı 
ticari taksi şoförlerinin; 
kısa mesafe, çok uzun 
mesafe ya da olumsuz 
hava koşullarında 
veya trafiğin yoğun 
olduğu saatlerde yolcu 
almadığı yönünde 
vatandaşlar tarafından 
şikayetler gelmektedir. 
Bunun yanında, ödeme 
konusunda (bozuk 
para) sorun çıkarıldığı, 
özellikle yabancı 
turistler başta olmak 
üzere farklı şehirlerden 
gelen vatandaşlarımızın 

gidecekleri adresleri 
bilmemelerini fırsat 
bilerek ulaşım 
güzergâhını uzatarak 
yolculardan yüksek 
ücret talep ettikleri 
de şikayetler arasında 
yer almaktadır. Araç 
içerisinde yüksek 
sesle müzik dinlediği, 
seyir halinde iken 
cep telefonu ile oyun 
oynadığı, uzun süreli 
yüksek sesle konuşarak 
yolcuları rahatsız 
ettiği, araç içerisinde 
sigara içtiği, alkollü 
iken araç kullandığı, 
uygunsuz tutum ve 
davranışlarda bulunduğu 
vatandaşlarımızdan gelen 
şikâyet ve taleplerden 
anlaşılmaktadır” denildi.
Yazıda, emre aykırı 
hareket eden kişiye söz 
edilen kanun maddesinde 
belirtilen idari para 
cezaları uygulanacağı 
hatırlatıldı. - İHA

Ticari taksilere uyarı
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Boşanmayla ilgili en 
sık sorulan sorulardan 
biri terk sebebiyle 
boşanma hakkındadır. 
Boşanma davası aç-
mayı düşünen eşlerden 
biri artık ortak hayata 
devam edemeyeceği-
ni düşünerek, dava 
açmadan önce evi terk 
edebilmektedir. Yine, 
sadece evlilik birliğin-
den doğan yüküm-
lülüklerini yerine 
getirmekten kaçınan 
eşlerin de boşanma 
davası açma niyeti 
olmadan evi terk ettiği, 
eşiyle ve evliliğiyle 
ilgili sorumluluklarını 
yerine getirmediği 
görülmektedir. Ancak 
bu iki ihtimal için de 
terk ifadesi kullanıl-
masına rağmen mutlak 
boşanma sebebi olarak 
kabul edilen “terk” 
hali farklıdır. Bu fark 
ise kusur durumunun 
belirlenmesi başta 
olmak üzere, tazminat 
ve nafaka taleplerinin 
kabulü noktasında 
büyük öneme sahiptir. 
Türk Medeni Ka-
nunu’nun 164. maddesi 
terke dayalı boşanma 
nedenini şöyle düzen-
lemiştir:
“Eşlerden biri, evlil-
ik birliğinden doğan 
yükümlülüklerini 
yerine getirmemek 
maksadıyla diğerini 
terk ettiği veya haklı 
bir sebep olmadan 
ortak konuta dönmediği 
takdirde ayrılık, en az 
altı ay sürmüş ve bu 
durum devam etmekte 
ve istem üzerine hâkim 
veya noter tarafından 
yapılan ihtar sonuçsuz 
kalmış ise; terk edilen 
eş, boşanma davası 
açabilir.” Diğerini ortak 
konutu terk etmeye 
zorlayan veya haklı 
bir sebep olmaksızın 
ortak konuta dönmesini 
engelleyen eş de terk 
etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan 
eşin istemi üzerine 
hâkim veya noter, esası 
incelemeden yapacağı 
ihtarda terk eden eşe iki 
ay içinde ortak konuta 
dönmesi gerektiği ve 
dönmemesi hâlinde 
doğacak sonuçlar hak-
kında uyarıda bulunur. 
Bu ihtar gerektiğinde 
ilân yoluyla yapılır. 

Ancak, boşanma davası 
açmak için belirli 
sürenin dördüncü 
ayı bitmedikçe ihtar 
isteminde bulunulamaz 
ve ihtardan sonra iki 
ay geçmedikçe dava 
açılamaz.”
Bu düzenlemeye göre, 
terke dayalı boşanma 
davası açılabilmesi için 
•Evlilik birliğinden 
doğan yükümlülükle-
rden kaçınmak amacıy-
la, haklı bir neden 
olmadan evin terk 
edilmiş olması
•Bu terk halinin en az 6 
ay sürmüş olması
•Terk eden eşe usulüne 
uygun ihtar çekilmes-
ine rağmen eşin ortak 
konuta dönmemiş 
olması gerekmektedir.
Bunların dışındaki 
haller de terk olarak 
ifade edilse bile yukarı-
daki şartları taşımıyor-
sa Türk Medeni Ka-
nunu md. 164 uyarınca 
terke dayalı boşanma 
davası açılamaya-
caktır. Ayrıca ortak 
konutu terk eden eş 
de her zaman kusurlu 
kabul edilmemektedir.  
Örneğin, aldatıldığını 
öğrenen ve bunun 
üzerine boşanma davası 
açmayı düşünen eş, evi 
terk etmiş olabilir. Aynı 
şekilde, eşinden şiddet 
gören bir kadın da evi 
terk etmiş olabilir. Bu 
durumda, terk eden eş 
haklı kabul edilir; yani 
terk nedeniyle kendis-
ine kusur yüklenmez. 
Bilakis bu tür durum-
larda, diğer eşin terke 
zorladığı kabul edilir 
ve terke zorlayan eş 
kusurlu kabul edilir. 
Nitekim Türk Medeni 
Kanunu’nun 197. mad-
desi gereği, eşlerden 
biri, ortak hayat sebebi-
yle kişiliği, ekonomik 
güvenliği veya ailenin 
huzuru ciddî biçim-
de tehlikeye düştüğü 
sürece ayrı yaşama 
hakkına sahiptir. 
Anılan sebeplerle, 
boşanma davalarında-
ki “terk” olgusu her 
somut olaya göre ayrı 
ayrı değerlendirilmeli 
ve ona göre boşanma 
gerekçesi ile dava 
sürecindeki yol haritası 
çizilmelidir. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

BOŞANMA DAVASI 
AÇMADAN ÖNCE EVİ 

TERK ETMEK…

Zayi
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Yahya Mıray – Kimlik No: 99212308790  

Bisikletler Demokrasi 
ve Şehitler Meydanı’nda 
düzenlenen törenle 
çocuklara verildi. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
ihtiyaç sahibi ve 
eğitimlerinde başarılı 60 
çocuğa bisiklet hediye 
etmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 
“Geleceğimizin teminatı 
çocuklarımıza daima 
destek olarak onların 
eğitim, bilim, sanat ve 
sporda başarılı olmaları 
için projeler üretiyor, 
Türkiye Cumhuriyetini 
payidar kılacak bir nesil 
için onlara 
desteklerimizi 
sürdürüyoruz. 
Çocuklarımızın 
mutluluklarına tanık 
olmak ve onların kötü 

alışkanlıklardan uzak 
bir hayat içerisinde 
kendilerini geliştirmek 
adına atılan böylesi 
bir adımda destek 
olanları tebrik ediyor, 
evlatlarımıza hayırlı 
bir gelecek diliyorum. 
Bisikletleriniz ile 
trafik kurallarına 
mutlaka uyunuz ” dedi.  
Uzundemir, gençlere 
desteklerinin devam 
edeceğini de sözlerine 
ekledi. Askıda Bisiklet 
projesini başlatan 
Zehra Erbil ise 4 yıldır 
sürdürdükleri ve 2 
bisikletle başladıkları 
çalışmalar sonucu 
60 çocuğu bisikletle 
buluşturmanın sevinci 
içerisinde olduklarını 
ifade etti. 
Törene, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 

Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, Ortaca İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, festival 
katılımcıları, çocuklar ve 

aileleri katıldı. 
Üç gün süren festivalde 
katılımcılar Ortaca 
Belediyesi Sarıgerme 
Günübirlik tesislerinde 

konaklayarak Ortaca’nın 
tarihi ve doğal 
güzelliklerini görme 
fırsatı buldu.  
- Mehmet Bozkır

60 çocuğa bisiklet hediye edildi
Ortaca’da düzenlenen ‘Askıda Bisiklet Festivali’ kapsamında 60 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ortaca 
Belediyesi’nin katkılarıyla Askıda Bisiklet Grubu tarafından organize edilen festivalde katılımcılardan bağış 
toplanarak alınan bisikletler çocuklara hediye edildi.

Toplantıda karşılıklı 
istişare yapıldı, fikir 
alışverişinde bulunuldu 
ayrıca Kooperatifler 
Kanunu’nda TBMM’de 
sunulan değişiklikler de 
masaya yatırıldı. 
Muğla ilinde faaliyet 
gösteren su ürünleri 
üretici kooperatiflerinin 
başkanları Dalyan Su 
Ürünleri Kooperatifinde 
bir araya geldi. Muğla 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak’ın 
başkanlığında, Dalyan 
Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Arif Yalılı’nın 
ev sahipliğinde yapılan 
toplantıya, Su Ürünleri 
Kooperatifleri Merkez 
Birliği (SÜRKOOP) 
Başkanı Ramazan 
Özkaya, Muğla Su 
Ürünleri Şube Müdürü 
Bahattin Bolel, Ortaca 
İlçe Tarım Müdürü Okan 
Bilgiç’in yanı sıra yanı 
sıra Muğla il genelinde 
faaliyet gösteren 30’a 
yakın kooperatif başkanı 
katıldı. DALKO’yu 
gezen konuklar, 
DALKO Başkanı Arif 
Yalılı’dan da bilgi aldı. 
Fikir alışverişinde 
bulunulan toplantının 
ardından gelen konuklara 
dalyanlara gezi de 
düzenlendi. Tesiste 
yapılan tanıtım gezisi 
sırasında açıklamada 
bulunan Muğla Tarım 
ve Orman İl Müdürü 
Barış Saylak, Dalko’da 
üretilen balık havyar 
tozu, ambalajlı, 
mumlu ve mumsuz 

balık yumurtalarının 
çok önemli olduğunu 
belirterek, “Sadece 
tam mumlanmış balık 
yumurtası değil, katma 
değeri yüksek gelir 
getirebilecek bu şekilde 
ürünler yetiştirilmeli. 
Yurt dışında balık 
ürünleri raflarında 
ambalajda poşetlenmiş, 
her türlü işleme tabi 
tutulmuş, çok kolay, 
tüketici için al evinde 
tüket. Pişirmesi, yemesi 
kolay, temizlenmiş, 
hazırlanmış ama bundan 
elde edilen gelir çok daha 
yüksek” diye konuştu.

Katma değeri yüksek 
ürünleri üretilmesi 
gerektiğini belirten 
Barış Saylak, “Şu anda 
bu ülkenin en önemli 
yetiştiricilik potansiyeli 
üretim anlamında Muğla 
ili birincidir. Su ürünleri, 
deniz, kültür balıkları, 
alabalık ürünlerinde 
önemli bir yere sahibiz. 
Böyle dalyanlarımız 
var. Mesele şu, bütün 
sektörümüzdeki 
üreticilerimizin hep 
birlikte, dayanışma 

içinde bu tür katma 
değeri yüksek 
ürünleri üretmeye 
davet ediyorum. 
DALKO bu anlamda 
kutlanmaya değer bir 
başarı öyküsü” dedi. 
DALKO Başkanı Arif 
Yalılı, “2 ay öncesinde 
Muğla Orman ve 
Tarım İl Müdürlüğünde 
yaptığımız toplantıda, 
İl Müdürümüzün 
başkanlığında tüm Muğla 
ilindeki kooperatifleri 
bir araya getirerek 
toplantı düzenlendi. 
Toplantı karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunmak 
amaçlıyordu çok faydalı 
oldu. Toplantıdan sonra 
alınan bir karar var, her 
2 ayda bir kooperatifleri 
mahallinde diğer 
kooperatif başkanları ile 
ziyaret edip, karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulunup, dalyanlar ile 
ilgili yapabileceklerimizi 
görüşmek. Bizim 
birbirimizden öğrenecek 
çok şeyimiz var. Bunu 
gerçekleştirmek için 
böyle bir toplantı 
gerçekleştirildi. İlk 
toplantıda da Dalyan Su 
Ürünleri Kooperatifi 
olarak bizde teklif edildi, 
kabul ettik. Arkadaşları 
bugün burada misafir 
ediyoruz. tesislerimizi 
gezeceğeyiz, 
tesislerin ardından 
dalyanları gezeceğiz, 
tabii ki karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulunacağız. İnşallah 
bu her 2 ayda bir 

tüm kooperatiflerde 
gerçekleştirip, devam 
ettireceğiz” ifadelerini 
kullandı. Toplantı sonrası 
açıklamada bulunan 
SÜRKOOP Başkanı 
Ramazan Özkaya ise, 
Muğla bölgesindeki 30 
kooperatifin temsilcisi 
ile DALKO’da bir araya 
geldiklerini belirterek, 
“Toplantının amacı 
kooperatifler arası 
istişareyi geliştirmek, 
günümüzün sorunlarını 
dinlemek ve bunları 
masaya yatırmak. 
Burada DALKO’yu 
gezdiğimizde çok 
gururlandık. İnanılmaz 
yatırımlar yapmışlar, 
balık işleme alanları, 
balığın ihracatında çok 
iyi işlemler yapmışlar. 
Bundaki amaç şu, diğer 
kooperatiflerinde bu 
tür yatırımlar yapması, 
katma değer kazanması, 
özelliklede buranın 
75 kişiyi istihdam 
etmesi bizi sevindirdi. 
Demek ki kooperatifler 
bilinçlendiği zaman 
yatırımlar doğru 
yapılınca, birazda devlet 
desteği bulduğumuzda 

3.sektör olan anılan 
kooperatiflerin gerçekten 
Türkiye’de hem istihdamı 
sağlayacağını, hem de 
katma değer sağlayacak 
ürünleri burada görmüş 
olduk. Bizim isteğimiz 
bundan sonra üreticiden, 
tüketiciye ulaşacak 
ürünlerin aracısız 
olarak ulaştırmak, alım 
gücü seviyesine balık 
fiyatlarına getirmek ve 
tüm halkın bu taze balığı 
yemesini sağlamak” 
değerlendirmesinde 
bulundu. Kooperatifler 
kanununda da 
değişikliğin gündemde 
olduğunu belirten 
Ramazan Özkaya, 
şunları söyledi: “1163 
sayılı Kooperatifler 
Kanununun bazı 
maddelerinin değişimi 
TBMM’ye sunuldu. Biz 
bu maddeleri bugün 
masaya yatırıp neler 
faydalı, neler değil 
bunları istişare edince 
Bakanlığa, TBMM’ye, 
Tarım Komisyonuna 
isteklerimizi bildirip, 
kanunda olması gereken 
maddelerin geçmesini 
sağlayacağız.” - İHA

Kooperatifler DALKO’da bir araya geldi
Muğla’da faaliyet gösteren 30’a yakın su ürünleri üretici kooperatifleri temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nde 
(DALKO) bir araya geldi.
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ORTACA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Basın: 1464636RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA 
NO

İLÇESİ/
MAHALLESİ/

MEVKİİ
CİNSİ PAFTA 

NO
ADA 
NO

PARSEL 
NO

YÜZÖLÇÜM 
(M²)

HAZİNE 
HİSSESİ 

İMAR 
DURUMU

TAHMİNİ 
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL)

İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

1 Ortaca / Dalyan Tarla 12-19 - 4929 90,99 Tam

Konut Alanı
(TAKS:0,15
KAKS:0,30.

Aylık Nizam 2 
Kat )

205.000,00 61.500,00 26.10.2021 10:00

2 Ortaca / Dalyan 
/ Vardiye Arsa 24 - 3987

1.441,49                                                 
( Hazine 

Yüzölçümü: 
1.257,70 m2)

(349/400)

Konut Alanı
(TAKS:0,15
KAKS:0,30.

Aylık Nizam 2 
Kat )

3.459.000,00 1.037.700,00 26.10.2021 10:20

İlçemizde bulunan yukarıda nitelikleri yazılı olan tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci 
maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Ortaca Milli Emlak Şefliğinde yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
Muğla ili Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi Vardiye mevkiinde bulunan 3987 parsel nolu taşınmazda inşaat ruhsatı verilebilmesi için 18. Madde uygulaması yapılması gerekmektedir. 
Dalyan Mahallesi 4929 parsel Komşu Parsellerle şuyulu durumda olup müstakil kullanımı mümkün değildir. 
1)İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b)Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
c)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan 
önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç 
edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat 
olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e)Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektubu 
toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.
f)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b), (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı 
olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona 
verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)
2)İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Ortaca Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görebileceklerdir. 
3)İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek 
gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.
4)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5)Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri 
peşin, kalanı en fazla iki yılda,  taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
6)Satış Bedeli Üzerinden %1 oranında Döner Sermaye ücreti alınacaktır.
7)Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr/adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (252) 282 21 19
İLAN OLUNUR.

Milletvekilleri Demir ve 
Gökcan;  açılışı yapılan  
Turgut Reis KYK  
Öğrenci Yurduna  1500 
Erkek ve 524 kız olmak 
üzere 2024 gencimizin 
yerleştirileceğini ve  
yapımı devam eden 
5400 kişilik yeni yurtlar 
için 500 Milyon  TL’lik 
yatırım yaptıklarını 
belirtti.
AK Parti Muğla 
Milletvekilleri Mehmet 
Yavuz Demir ve Yelda 
Erol Gökcan şu bilgilere 
yer verdi.

CHP ZİHNİYETİ 
BURADA DA KENDİNİ 

GÖSTERDİ
CHP zihniyeti burada 
da kendini gösterdi. 

İş yapmayıp sadece 
eleştiren bu CHP 
zihniyeti yurt açılışını 
geciktirdi. CHP’li  Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
kendi işi olan  su ve 
kanalizasyon yatırımını 
yapmadı. 
Su ve kanalizasyon 
sorununu da yaklaşık  
6 Milyon TL kaynak 
kullanarak biz çözdük.
CHP’liler  Bakanlığa su 
ve kanalizasyonu yapmak 
için müracaat ettiklerini, 
yurdun iskanı olmadığı 
için yapamadıklarını 
iddia ediyorlar.
Oysa gerçek çok farklı. 

SU VE 
KANALİZASYONU 
OLMAYAN YERE 

İSKAN VERİLMEZ
2016 ve 2018 yillarında 
Muğla Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesine KYK  
Turgut Reis yurdunun  su 
kanalizasyon çalışmasını 
yapması için yazı yazdı.
Büyükşehir Belediyesi 
cevaben 2019  yatırım 
programına alacağını 
bildirdi.
2 yıldan beri hiç bir 
şey yapmadıkları 
için Hükümet olarak 
Belediyenin asli işini 
yapmak zorunda kaldık 
ve yaptık.
İşlerini doğru yapsalardı 
zamanında iskan 
alınacaktı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımıza  
iskan baş vurusunda 
bulunduk.
Gecikmenin tek 
sorumlusu CHP’li 
Belediyedir. CHP 
zihniyeti yine iş 
yapmayıp, engelleyici 
tutum takındı.
Belediyenin işini de 
biz yaptık.  CHP’li 
Büyükşehir Belediyesi’ne  

rağmen yurdumuzu 
açtık.
Yurdu da, yolu da, 
köprüyü de biz yaptık. 
Yapmaya da devam 
edeceğiz.
Milletvekilleri  Demir 
ve Gökcan, yurtlar 
konusunda şu bilgileri 
paylaştı.
YURT KAPASİTEMİZİ 

13.041’E 
ÇIKARIYORUZ

Gençlerimizin 
yurt ihtiyaçlarını 
karşılamak  için 2002 
yılından bu yana AK 
Parti İktidarlarımız 
Ülke genelinde ve 
Muğlamızda  KYK 
yurtlarımızın sayısını 
ve kalitesini arttırmak 
için büyük bir gayret 
göstermiştir.
Muğla İlimizde 2002 
yılında 2.673 kişi olan 
KYK yurt kapasitesi 
bugün 8.137 kişilik 
kapasiteye ulaşmıştır.  
2021 yılı sonunda 10.341, 
2022 yılında Fethiye’de 
açılacak yurt ile 
Muğla’da yatak kapasitesi 
11.691’e ulaşacaktır. 2022 

sonunda Menteşe 3. etap 
yurdun tamamlanmasıyla 
13.041 yatak sayısına 
ulaşacağız.

YENİ YURT 
YATIRIMLARIMIZ 

DEVAM EDİYOR
AK Parti Muğla 
Milletvekilleri  Demir 
ve Gökcan, yeni yurt 
binalarının da takipçisi 
olduklarını ifade ederek 
şunları kaydetti.
Fethiye ilçemiz için yeni 
1000,  Yatağan İlçemiz 
için 600,  Menteşe 
ilçemiz için de  600 
kişilik yurtlar Gençlik 

ve Spor Bakanlığımız 
tarafından onaylandı. 
Proje işlemleri devam 
etmektedir.
Bodrum ve Marmaris 
ilçelerimizde yurt yapımı 
için çalışmalarımız 
devam etmektedir.
Amacımız her 
öğrencimize  sağlıklı, 
güvenli ve konforlu 
ortamlarda çok uygun 
şartlarda barınma imkanı 
sağlamaktır. Muğlamızda 
hiçbir gencimizi 
açıkta bırakmadık. 
Tüm öğrencilerimizi 
yerleştirdik. Muğla 

Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüze ve ekibine 
de başarılı çalışmaları 
için teşekkür ediyoruz.
Muğlamıza 
kazandırdıkları 
yatırımlar için 
Genel Başkanımız 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın 
Muharrem Kasapoğlu’na  
şükranlarımızı  
sunuyoruz.
- Cihat Cura

Milletvekilleri Demir ve Gökcan’dan Müjde: Yeni KYK Öğrenci Yurdumuz Hayırlı Olsun
AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan;   Üniversite gençliğimiz için yeni yurtlar kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, 
“Muğlamızda KYK’ya ait yeni bir yurdun daha açılışını yaptık. Muğlamıza, Üniversitemize ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Gazi paşanın son 
isteği, son arzusu ve 
son yemeği  “Enginar” 
olmuştur..
Allahın hikmetine 
bakın ki o mevsimde 
Enginar sadece Hatay 
bölgesinde yetişmek-
tedir..
SON İSTEĞİ  ile  
ölüm döşeğindeyken 
bile  SURİYE ve 
HATAY meseles-
ine dikkat çekmek 
olmuştu. Türkiye ve 
Türk milletinin bekası 
ve mutluluğu için son 
nefesine kadar gayret 
etmişti. O’nun yaptığı 
mücadelenin önemi  ve 
hassasiyeti,  bu gün de 
yaşadıklarımız ile net 
olarak milletimizce 
anlaşılmıştır..
“Beni hatırlayınız..! “   
…diyen Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün    
bu günler de tamda 
hatırlanması gereken 
zamanlardayız..
12 Kasım 2021 tarihin-
de İstanbul’da  TÜRK 
DEVLETLERİNİN 
TOPLANTISI var .  
TÜRK BİRLİĞİ ve 
AY YILDIZ ORDUSU  
resmen açıklanacak 
mı.?  Heyecan ile 
bekleniyor.  Konuşu-
lanlar gerçek olur ve 
resmi bir açıklama 
gelirse ATATÜRK’ÜN 
VASİYETİ YERİNE 
GETİRİLMİŞ OLA-
CAKTIR..
Suriye de yaşananlara 
bakınca bıçağın kemiğe 
dayandığını görüyoruz. 
Her an bir askeri 
hareket yaşanabilir. 
Sınırımızda terör dev-
leti kurulmak ve Türki-
ye’nin parçalanmasının 
gerçekleşmesi için  alt 
yapı hazırlanmaya 
çalışıldığını görüyoruz. 
Ülkemize sınırımız 
dışından roketler 
atılarak askerimiz ve 
polisimiz şehit ediliy-
or. Terörist ve terörist 
kılığına girmiş bir 
çok yabancı istihbarat 
elemanları , canımızı 
yakmak için uğraşıyor.  
TEDBİR ALINMAZ-
SA SINIRIMIZ ATEŞ 
HATTINA DÖNER.. 
Askeri hareket şart ama 
Suriye de operasyona 
başladığımız anda 
Yunanistan’ı üzerimize 
salacaklar ve bizi iki 
ateş arasında bıraka-
caklar. Bunun ile de 
yetinmeyip, ,içimizde 
ki hainleri kullanarak 
kargaşa çıkartarak bizi, 
bize kırdırmaya çalışa-
caklar. Son zamanlarda 
yine ısıtılıp, siyasetin 
gündemine sokulan 
KÜRT MESELE-
Sİ  gibi suni konular 
hep büyük bir planın 
parçası. Bunun ile 
de yetinmeyecekler  

HAARP  GEMİSİ,  
EGE DENİZİNDE ve 
DEVREYE SOKA-
CAKLAR. HAARP 
SİSTEMİ bilindiği 
gibi suni depremler 
yaratabilen bir tekno-
lojidir..  SU UYUR, 
DÜŞMAN UYUMAZ 
demiş atalarımız. Eğer 
düşman uyumuyorsa 
SENDE UYUMA ve 
TEDBİRİNİ AL..
TEDBİR BELLİ  : 
Milli birlik ve beraber-
lik..
Bu milletin sağcısı- 
solcusu, Alevisi- 
Sünnisi,  Türk’ü , 
Kürdü , Lazı, Çerkezi 
, VATANSEVER 
VATAN EVLATLAR-
IDIR. VATAN SÖZ 
KONUSU OLUNCA 
BİRLEŞİR. Bu kadar 
şer güç etrafımız-
dayken vatan evlat-
larının SİYASET 
ÜSTÜ BİR TAVIR 
İÇİNDE OLMALARI 
,TÜRK MİLLETİNİN 
BEKASINA HİZMET 
EDER..
ATATÜRK ;  Ankara 
anlaşması, Nahcivana 
özerklik ve TÜRK 
KAPISININ AÇIL-
MASINI sağlamış, bir 
gün Sovyetler birliği-
nin parçalanacağını 
ve Sovyetler birliği 
parçalandığında TÜRK 
KARDEŞLERİM-
İZE sahip çıkmamız 
gerektiğini vasiyet 
etmişti. BU GÜNLERİ 
GÖRMÜŞ, TÜM ALT 
YAPIYI HAZIRLA-
MIŞ , bizim yol harita-
mızı adeta çizmiş. Bize 
düşen BU KUTLU 
YOLDAN YÜRÜME-
KTİR..
Gençliğe Hitabe bu 
günü anlatmıyor mu..?
Suriye, Irak, Libya, 
Nahcivan, Azerbaycan 
, Kafkasya ve TÜRK 
DEVLETLERİ ile ilg-
ili söyledikleri bir bir 
gerçek olmadı mı..?
Son anlarında bile 
ENGİNAR isteyerek 
SURİYE ve HATAY 
MESELESİNİ UN-
UTTURMAYAN 
büyük önder bizim 
bilmediğimiz bir çok 
tedbiri almıştır. Bundan 
adım gibi eminim.. 
ATEŞTEN GÖMLEK 
giydiğimiz dönem-
ler başladı..Canımız 
yanacak ama bedelini 
ödeyeceğimiz hiçbir 
şeyden de korkmayız.
TÜRK MİLLETİ   
“VATAN SÖZ KONU-
SU OLUNCA HER 
TÜRLÜ BEDELİ 
ÖDER..! “
Allah devletimizin, 
ordumuzun ve mil-
letimizin yardımcısı 
olsun.

Sezgin Yıldırım

ENGİNAR
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Sandras Dağı’nda doğayı 
ve ekolojik yaşamı 
katledecek maden 
sahalarına yönelik 
verilen ÇED Gerekli 
Değildir kararına karşı 
CHP’li Erbay’ın açtığı 
davada bilirkişi heyeti 
maden sahasında keşif 
yaptı. 
Sandras Dağı’nda 
yapılan keşfi yerinde 
takip eden CHP’li Burak 
Erbay, bilirkişi keşfinin 
ardından açıklamalarda 
bulundu. Açıklamaya 
Eğitim-Sen Köyceğiz 
Şubesi, Köyceğiz Doğa 
Derneği, CHP Köyceğiz 
Kadın Kolları, ADD 
Köyceğiz Şubesi, 

MUCEP ve Sandras 
Platformu temsilcileri 
katıldı. 
Doğamıza ve yaşam 
hakkımıza sahip çıkmak 
için buradayız diyen 
Erbay, “İktidar sahipleri 
doğal güzelliklerimizi 
peşkeş çekmek için 
ellerinden geleni 
yapıyorlar. Biz de buna 
karşı direniyoruz. Bu 
bölgede bir maden sahası 
için verilen ÇED Gerekli 
Değildir kararına karşı 
açtığımız bir dava vardı. 
Bu davanın keşfi yapıldı. 
Biz de keşfi yakında 
takip ettik. Bu konunun 
takipçisi olmaya da 
devam edeceğiz.” 

şeklinde konuştu. 
“ORMANLARIMIZ 
YANMIŞTI, ŞİMDİ 
DE MADEN İÇİN 
AĞAÇLARIMIZI 
KESECEKLER”

Yazın yaşanan orman 
yangınlarında eşsiz 
güzellikteki ormanların 
büyük oranda tahrip 
olduğunu hatırlatan 
CHP’li vekil, 
“Ağaçlarımız yanmış, 
yaban hayatımız yok 
olmuştu. Şimdi de bu 
maden ruhsatlarına 
izin verilirse daha fazla 
ağaç kesilecek ve en 
önemlisi de bölgemizin 
yaşam kaynağı olan 
yeraltı ve yer üstü su 

kaynaklarımız büyük 
zarar görecektir. 
Bölgemiz kuraklığa 
teslim olacak, doğal 
güzelliklerimiz yok 
olacaktır.” ifadesini 
kullandı.

“DAHA ÖNCE 
KAZANDIK YİNE 
KAZANACAĞIZ”

Doğaya ve topraklarına 
sahip çıkmak için 
mücadele verdiklerini 
belirten Erbay, 
“Bugün burada 
olan, bu mücadeleye 
destek veren herkese 
teşekkür ediyorum. 
Hep birlikte doğamızı, 
topraklarımızı ve 
sularımızı savunuyoruz. 

Bu topraklar bize 
atalarımızdan miras 
kaldı. Bizim görevimiz, 
aldığımız bu mirası 
çocuklarımıza ve 
bizden sonra gelecek 
kuşaklara daha güzel 
bir şekilde bırakmaktır. 
Daha önce de doğamızın 
katledilmesine karşı 
mücadele etmiş ve 
başarılı olmuştuk. Şimdi 
de bütün doğasever 
hemşerilerimizle 
birlikte mücadele 
ederek bu katliama izin 
vermeyeceğiz. Biliyoruz 
ki Sandras ölürse Muğla 
ölür.” dedi. 
- Cihat Cura

Milletvekili Erbay: “Sandras ölürse Muğla ölür”
Sandras Dağı’ndaki madenler nedeniyle Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman bölgesinin doğal güzelliklerinin ve su 
kaynaklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Maden 
sahaları doğamızı, ekolojik sistemi ve su kaynaklarımızı yok edecek. Yaşam alanlarımızın yok edilmesine ve 
yüzyıllardır atalarımızın tarlalarını suladığı kaynakların kurutulmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Muğla’nın hem tarım 
hem turizm kenti 
olduğunu vurgulayan 
Girgin, turistik tesislerin 
yapılacağı yerlerin özenle 
seçilmesi gerektiğini, 
tarıma zarar verecek 
projelerden kaçınılması 
gerektiğini söyledi. 
Girgin soru önergesinde 
şu bilgileri verdi:
“Muğla İli, Dalaman 
İlçesi, Kapıkargın 
Mahallesinde bulunan 
152 ada 2 parsel numaralı 
7.037.075,25 metre kare 
yüzölçümlü taşınmazın 
turizm amaçlı 
kullanılması 
düşünülen 4.998.378,82 
metre karelik kısmına 
ilişkin olarak, bedeli 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bütçesinden 
karşılanmak üzere 
kıymet takdir 
komisyonlarınca 

kamulaştırma 
bedellerinin tespit 
edilerek raporun Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na 
iletilmesi istenilmiştir.
Bahsedilen   alanın 
büyük çoğunluğunda 
buğday ekimi 
yapılmaktadır. Bunun 
yanı sıra pamuk, mısır, 
marul, karpuz, domates 
gibi tarla bitkileri de 
yetiştirilmektedir.  
Takdir komisyonu, 
raporunda devredilecek 
alan için 1.959. 
364.497,44 TL olarak 
değer biçerek ilgili 
bakanlığa göndermiş; 
ancak Kıymet Takdir 
Komisyonunca 
hazırlanan raporda 
belirlenen fiyatın 
yüksek olduğu 
gerekçesiyle raporun 
yeniden düzenlemesi 
talep edilmiştir.”

HALKIN, 
UZMANLARIN VE 

STK’LARIN GÖRÜŞÜ 
ALINDI MI? 

Girgin’in Bakan 
Ersoy’un yanıtlaması 
istemiyle verdiği 
önergede şu sorular yer 
aldı: 
1)Ege Bölgesi’nin 
en verimli tarım 
arazilerinden birine 
sahip olmasının yanı 
sıra, hayvancılık ve 
arıcılıkta da büyük 
başarı elde eden Türkiye 
Tarım işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Dalaman 
Tarım İşletmesi’nin, 
ekim yaptığı yerlerin, 
Bakanlığınıza devri 
konusunda halkın, 
uzmanların ve STK’ların 
görüşü alınmış mıdır?
2)Söz konusu alanın 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 

alınması durumunda 
nasıl değerlendirileceği 
konusunda herhangi bir 
proje bulunmakta mıdır? 
3)Bu alan turizm 
amacıyla kullanılacak 
ise tahsis mi kiralama 
usulüyle mi turizmcilere 
devredilecektir? 
4) Basit bir internet 
araştırmasıyla bile 
Takdir Komisyonu’nun 
belirlediği değerin 
yüksek olmadığı ortaya 
çıkıyor iken, yeniden 
rapor istenmesinin 
nedeni nedir?
5) Korunan alan 

niteliğindeki Kısmen 
taşkın sulu mutlak 
tigem arazilerinin hangi 
amaçla bedel tespitinin 
yapıldığının açıklanması 
gerekmektedir. Böyle 
bir açıklama yapılacak 
mıdır? 
6) Önlemli doğa alanı 
sınırlarında olan ve 
uluslararası anlaşmalarla 
da korunan kaplumbağa 
yuvalama bölgesine 
kıyısı  bulunan söz 
konusu parselde, kıyıya 
yönelik herhangi bir 
değerlendirme yapılmış 
mıdır?  - Cihat Cura

Girgin Dalaman’daki TİGEM Arazisini TBMM Gündemine Taşıdı
CHP Muğla Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin Türkiye Tarım işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi’nin, ekim yaptığı yerlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesini, Bakan 
Mehmet Ersoy’a sordu. Meclis Genel Kurulu’nda bu konuda bir konuşma da  yapan Girgin, verdiği yazılı soru 
önergesinde, Takdir Komisyonu tarafından belirlenen kamulaştırma bedeline yapılan itirazı da gündeme getirdi. 
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Valilik 75. Yıl toplantı 
salonunda yapılan Dünya 
Rafting Şampiyonası 
bilgilendirme 
toplantısına Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Dünya 
Rafting Federasyonu 
2. Başkanı ve Türkiye 
Rafting Federasyonu 
Başkanı Fikret 
Yardımcı, Federasyon 
Genel Sekreteri Adil 
Kamberoğlu, Muğla 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer İlman, 
Spor Şube Müdürü 
Serkan Paçalı, Milli 
Takımlar Baş Antrenörü 
Savaş İzmirli, Muğla 
rafting il temsilcisi Ali 
Mürşit Yağmur katıldı.
2022 yılında Dalaman’da 
yapılacak olan Dünya 
Şampiyonasının 
Dalaman’ın ve Muğla’nın 

tanıtımına olumlu 
katkıları olacağını 
belirten Dünya Rafting 
Federasyonu 2. Başkanı 
ve Türkiye Rafting 
Federasyonu Başkanı 
Fikret Yardımcı, devam 
eden Dünya Şampiyonası 
hazırlıkları hakkında 
bilgi vererek, Rafting 
sporunun gelişimi için 
verilen desteklerden 
dolayı Vali Orhan 
Tavlı’ya teşekkür etti.
  Muğla’daki rafting 
sporu potansiyelini 
en iyi şekilde 
değerlendirmek ve 
rafting sporunun gelişimi 
için yapılan projeleri 
desteklediklerini 
belirten Muğla Valisi 
Orhan Tavlı Alternatif 
turizm modelleriyle 
ve 4 mevsim turizm 

hedefiyle entegre olarak 
Dalaman Tarihi Atatürk 
Köprüsü Raftingle 
Buluşuyor projesinin 
desteklendiğini söyledi.
  Dalaman çayı üzerinde 
bulunan tarihi Atatürk 
köprüsü yanında 
yapılacak uluslararası 
standartlarda altyapı 
tesisleri için Güney 
Ege Kalkınma 
Ajansının 946.425 
TL destek verdiği 
proje ile Dalaman’ın 
Raftingin başkenti 
olacağını söyleyen 
Vali Orhan Tavlı “Spor 
turizmi gibi alternatif 
turizm modelleriyle 
dört mevsim turizm 
hedefimize ulaşacağız. 
Spora verdiğimiz destek 
artarak devam edecek” 
dedi. - Berkay Göcekli

Dalaman 2022 Dünya Rafting 
Şampiyonasına ev sahipliği yapacak 
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve 
beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek Önümüzdeki yıl Dalaman Çayı’nda yapılması 
planlanan Dünya Rafting Şampiyonası hakkında bilgi verdi.  

Pandemi öncesi 3 milyon 
300 bin turist ağırlayan 
Muğla, 2021 yılının ilk 9 
aylık döneminde 908 bin 
yabancı turist ağırladı. 
Bu rakamın yıl sonuna 
kadar 1 milyon turisti 
geçmesi bekleniyor.  
Covid-19 salgın 
sürecinin başlaması 
ile dünya ülkeleri 
ile uçuşların askıya 
alınması ve geçici 
seyahat yasağı ile turizm 
alalında 2020 yılında 
yaşanan düşüş, 2021 
yılında artış gösterdi. 
Türkiye’nin önemli 
turizm merkezlerinden 
Muğla’ya 2020 yılının 
9 aylık döneminde 610 
bin yabancı turist girişi 
olurken, bu yılın ilk 9 
aylık döneminde bir 
önceki yıla oranla yüzde 
49 artış yaşandı.
EN FAZLA TURİST 
UKRAYNA’DAN
  2021 yılında Muğla’ya 
en fazla turist gönderen 
ülke 256 bin 475 kişi 
ile Ukrayna, ikinci 
sırada 241 bin 339 kişi 
ile Rusya Federasyonu, 

üçüncü sırada 78 bin 
291 bin kişi ile Polonya, 
dördüncü sırada 71 bin 
367 kişi ile Almanya ve 
beşinci sırada 15 bin 589 
kişi ile Hollanda.
İNGİLİZLER 
EKİM’DE GELMEYE 
BAŞLADI
  Muğla’nın turizm 
pazarındaki en büyük 
müşterisi İngiltere, Eylül 
ayında seyahat yasağını 
kaldırmıştı. 23 Eylül’de 
başlayan uçuşlar sonrası 
7 günde 8 bin 515 İngiliz 
turist gelirken, 9 aylık 
dönemde 11 bin 971 
İngiliz turist Muğla’ya 
geldi. İngiliz turistlerin 
Ekim ayı sonu, Kasım 
ayının ilk yarısına 
kadar Muğla’ya gelmesi 
bekleniyor.
Muğla’ya Eylül ayı sonu 
itibari ile gelen yabancı 
turistlerin yüzde 28’lik 
bölümünü Ukrayna, 
yüzde 26’lık bölümünü 
Rusya Federasyonu ve 
yüzde 9 ile Polonya, 
yüzde 8 ile Almanya’dan 
gelen yabancı turistler 
oluşturdu. - İHA

9 ayda 908 bin 
yabancı turist ağırlandı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden 
Muğla’yı yılın ilk 9 aylık döneminde 908 
bin 449 yabancı turist ziyaret etti  

31 Mart 2019 yerel 
seçimlerinde bağımsız 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Behçet 
Saatcı TBMM Grup 
toplantısında İyi Parti’ye 
geri döndü. Partinin 
kurucuları arasında yer 
alan Saatcı rozetini İyi 
Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’den aldı.
Önceki dönem Fethiye 
Belediye başkanı 
Behçet Saatcı, 2019’da 
istifa ettiği İyi Parti’ye 
döndü. Saatcı’ya rozeti, 
İyi Parti’nin Meclis grup 
toplantısında takıldı. 
Grup toplantısında, 
Genel Başkan Meral 
Akşener’in gündeme dair 
konuşmasından önce, 
İyi Parti’ye katılan 
Behçet Saatcı’ya rozet 

takıldı. 
MHP’den ihraç 
edildikten sonra 
Demokrat Parti’ye 
geçen, ardından İyi 
Parti’ye katılan, daha 
sonra Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı 
gösterilmediği için istifa 
eden Behçet Saatcı da 
bugün rozet takacak 
isimler arasında yer aldı. 
İyi Parti’den istifasının 
ardından Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na bağımsız 
aday olan ancak 
kazanamayan Saatcı, 
Meral Akşener’in 19 
Ağustos’ta Muğla’ya 
yaptığı gezide yer almış 
ve dönüş sinyalleri 
vermişti. 
- Mehmet Bozkır

Behçet Saatcı İYİ 
Parti’ye geri döndü

Edinilen bilgiye göre, 
Köyceğiz’den Ortaca 
istikametine giden, Y.K. 
idaresindeki 48 AFS 385 
plakalı araç, Köyceğiz’in 
Sancı mevkiine geldiği 
sırada, yolda yaya olarak 
ilerleyen ve karşıya 
geçmeye çalışan Y.D. 
(22)’ye çarptı. Kazanın 
şiddeti ile Y.D.’nin 
metrelerce sürüklendi. İhbar 
üzerine olay yerine gelen 
ekipler, Y.D.’nin hayatını 
kaybettiğini tespit etti. 
 Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. - İHA

Karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti  
Köyceğiz ilçesi Sancı mevkiinde yaya olarak ilerleyen 22 yaşındaki genç araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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Aydın Vergi Mahkemesi 
Hakimi Aydın Tuncalı, 
dün akşam saatlerinde 
Efeler ilçesi Mimar Sinan 
Mahallesi’nde bulunan 
hakim ve savcıların 
ikamet ettiği Adalet 
Sitesi’ndeki evinde ölü 
olarak bulundu. Hakim 
Tuncalı Aydın Adliyesi 
önünde tören düzenlendi. 
Törende konuşan Aydın 
Vergi Mahkemesi 
Başkanı Zülküf Zeren 
Ayhan, “Sevdiğimiz 
kişiyi kaybetmek yaşam 
boyu hüzün ve özlem 
oluşturur. Biz de bu 
hüzün ve her geçen gün 

artacak özlemle şu anda 
iç içeyiz. Yargı camiası 
içerisinde kendisinin 
özellikle bilgisinden, 
bilge kişiliğinden, 
tecrübesinden, 
zekasından, kısacası 
her konudaki 
üstün vasıflarından 
yararlandığımız gibi, 
günlük hayatımızda 
da iyiliğiyle, 
yardımseverliğiyle, 
sempatikliğiyle sayın 
hakimimiz Aydın Tuncalı 
kalplerde yer edinen 
ve akıllara kazınan 
birisi olarak kalacaktır” 
dedi. Duygusal anların 

yaşandığı törende 
Ayhan’ın konuşmasının 
ardından, Tuncalı’nın 
naaşı Ortaca ilçesine 
yolcu edildi. Hakim 
Tuncalı’nın cenazesi 
Ortaca’da defnedildi. 
Aydın’daki törene; Aydın 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Kurtça Eker, Aydın 
İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Suat Ekici, 
Aydın Barosu Başkanı 
Gökhan Bozkurt, Efeler 
Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Atay, çok 
sayıda hakim, savcı, 
avukat ve Tuncalı’nın 
yakınları katıldı. - İHA

Ortacalı Hakim Aydın Tuncalı 
son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’daki evinde ölü bulunan Aydın Vergi Mahkemesi Hakimi Aydın 
Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde resmi tören düzenlendi. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 272 Ada, 28 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 3 kat 
10 nolu bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Ortaca Çarşı Merkezindedir. Çevresinde bitişik 
nizamda konumlu 4 katlı binalar vardır. Parsel üzerinde zemin katı dükkan üst katları mesken olan 4 
katlı betonarme bina vardır. Ana bina betonarme karkas yapı halinde inşa edilmiştir. Taşınmaz 2 yatak 
odası 1 salon ve salona açık mutfak banyo ve 1 adet banyo hacimlerinden ibarettir. Bina 3- A yapı 
sınıfı özelliğinde inşa edilmiş olup, satışa konu bağımsız bölüm ise 84m2 kullanım alanına sahiptir. 
Banyoda duşa kabin, lavabo ve klozet mevcuttur. Taşınmaz girişi çelik kapı, duvarları alçı sıva saten 
boya, oda tabanları laminant parke, ıslak hacimleri seramik kaplama iç kapıları amerikan panel kapı, 
pencereleri plastik doğramadır. Ana binanın apartman giriş kapısı alimünyum doğrama, dışı düz sıva, 
merdivenleri mermer kaplamadır. Bina yaklaşık 3 yaşlarındadır.
Adresi    : Terzialiler Mh. Soğukkuyu Sokak, No:15 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 456,79 m2
Arsa payı  : 963/20400
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde 4 kat bitişik nizam Ticari 
+ konut alanı yapılaşma şartlarına tabii olduğu belirtilmiştir. Altyapı hizmetlerinden yararlanabilecek 
konumdadır.
Kıymeti   : 327.600,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : Otopark bedeline ilişkin taahütname vardır.
1. Satış Günü   : 18/11/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 22/12/2021 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 2021/110 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.13/10/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1469001Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/110 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Köyceğiz ilçesinde yolda 
ilerleyen üç tekerlekli 
elektrikli bisiklete bir 
aracın çarpması sonucu 
bisiklet sürcüsü olay 
yerinde hayatını kaybetti. 
Kaza bugün saat 14.00 
sıralarında Köyceğiz’e 
bağlı Yeni Mahalle 
mevkii, Muğla-Antalya 
Karayolu’nda meydana 

geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Hasan Bozkurt (65) 
üç tekerlekli elektrikli 
bisikleti ile yolda 
ilerlerken, arkasında 
gelen R.M.yönetimindeki 
34 EN 3566 plakalı 
araç çarptı. Kazanın 
şiddeti ile elektrikli 
bisiklet hurdaya 
dönerken, Hasan 

Bozkurt ise yol 
kenarına savruldu. İhbar 
üzerine kaza mahalline 
gelen ekipler Hasan 
Bozkurt’un olay yerinde 
hayatını kaybettiğini 
tespit etti. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatılırken, 
araç sürücüsü R.M. 
gözaltına alındı. 
- İHA

Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü  

Merkez üssü 
Yunanistan’ın 
Lasithi şehri olan 
6.3 büyüklüğündeki 
deprem Muğla’nın kıyı 
ilçelerinde de hissedildi.  
Deprem saat 
12.24 sıralarında 
Yunanistan’ın Lasithi 

şehrinde meydana 
geldi. AFAD verilerine 
göre, 6.62 kilometre 
derinlikte 6.3 şiddetinde 
meydana gelen deprem 
Yunanistan’a komşu 
olan Türkiye’de de 
hissedildi. Muğla 
Marmaris, Datça, 

Bodrum ve çevre 
ilçelerin yanı sıra 
Aydın’ın Didim ve 
Kuşadası ilçesi ve 
çevresinde hissedilen 
depremde herhangi bir 
can kaybı ve zarar ziyan 
oluşmadığı öğrenildi.
- Mehmet Bozkır

Yunanistan’daki deprem Muğla’nın 
kıyı ilçelerinde de hissedildi

Bodrum ilçesindeki 
kiralık ev fiyatları 10 kat 
arttı. 45 metrekare evin 
kirası 5 bin liraya kadar 
yükseldi.
Pandemi sürecinin 
başlamasıyla birlikte 
Bodrum’un nüfusu bir 
anda 2 katına çıkınca 
kiralık ev fiyatları 3 yıl 
içerisinde 10 kat arttı. 
Bodrum’da yaşayan 
kamu personelleri, otel 
çalışanları ve 
özel sektörde 
çalışanların yavaş yavaş 
Bodrum’u terk ettiği 
öğrenildi. Birçok kamu 
personelinin de tayin 
istediği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl 45 
metrekare bir evin 
aylık kirası bin 500 lira 

ile 2 bin 500 lira arasında 
seyrederken, bu yıl en 
düşük bir evin kirası 
5 bin liraya çıktı. Bu 
durum karşısında kiracı 
olarak yaşayan insanlar 
mağduriyet yaşamaya 
başladı.
Ev kiralarının yüksek 
olması nedeniyle 
Bodrum’da çalışacak 
kimsenin kalmayacağını 
söyleyen Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet 
Aras, “Bodrum’a olan 
ilgi bizi memnun 
ediyor. Son dönemlerdeki 
kiralardaki artış ister 
istemez bize hizmet 
veren memurlarımız, 
öğretmenlerimiz, 
doktorlarımız, 
polislerimiz, 

askerlerimiz, 
hemşirelerimiz, 
öğrencilerimiz, turizm 
çalışanlarımız, özel 
sektörde çalışanlarımız 
ve tüm kamu 
personelimiz, işçimiz, 
memurumuz, esnafımız 
bu kiralardan çok 
mustarip durumdalar 
şu anda. Asıl 
mustarip olan bizler 

olacağız bunun da 
farkındayız çünkü; bu 
insanlar oturacak ev 
bulamazlarsa kirayı 
ödeyemezlerse o zaman 
Bodrum’da çalışmak 
istemeyeceklerdir. 
Bu durum sonucunda 
Bodrum’daki hizmetler 
de aksayacaktır” 
ifadelerini kullandı.
- İHA

Bodrum’da fahiş ev fiyatları bu kadarına da pes dedirtti



8 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ15 Ekim 2021 Cuma

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


