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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net
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ÖN ÇAPRAZ BAĞ 
YIRTIKLARININ NED-
ENLERİ NELERDİR?
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DÜNYA PLAJ GÜREŞI ŞAMPIYONASINA TÜRK SPORCULAR DAMGA VURDU

Ortaca dev organizasyona 
ev sahipliği yaptı

Ortaca Sarıgerme 
Plajı’nda oluşturulan 
güreş alanında 
yapılan ve 2 gün süren 
şampiyonaya katılan 
Türk sporcular, 1 altın, 2 

gümüş, 1 bronz madalya 
kazandı. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Dünya 
Güreş Birliği (UWW) 
ve Türkiye Güreş 
Federasyonu tarafından 

Ortaca Belediyesi’nin 
katkılarıyla 
düzenlenen Plaj Güreşi 
Şampiyonası’na 17 
ülkeden 75 sporcu 
katıldı. 

Dünya Plaj Güreşi birinci 
ayak müsabakaları 
kadınlarda 50, 60, 70 ve 
+70 kiloda, erkeklerde 
70, 80, 90, +90 kiloda 
yapıldı. -3

2017 ve 2018’de Dünya Plaj 
Güreşi Şampiyonalarına 
ev sahipliği yapan Ortaca, 
pandemi sürecinin 
ardından yeniden büyük 
organizasyona ev sahipliği 
yaptı. 

“Muğla’ya hak ettiği hizmeti 
sunamayanlar yanlışı başka 

yerde aramasınlar”

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete;

AK Parti Muğla İl 
Başkanı Kadem Mete, 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün’ün “Muğla olarak 
ödediğimiz verginin 
karşılığını alamıyoruz” 

sözlerine ilişkin 
açıklama yaptı. 
Mete, “2021 yılında 
Muğla’ya yapılan 
harcama tutarı 6 Milyar 
75 Milyon 675 Bin 
TL’dir” dedi. -5

İYİ Partili Ergun Kızılbük 
Koyu’ndaki Otel İnşaatını 

TBMM’ye Taşıdı
İYİ Parti Muğla 
Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkanı 
Prof. Dr. Metin Ergun, 
Marmaris’in Kızılbük 
Koyu’nda devam eden 

otel ve devre mülk inşaat 
projesi ile ilgili olarak 
Çevre Bakanı Murat 
Kurum’un yanıtlaması 
talebiyle TBMM’de soru 
önergesi verdi. -6

Ak Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, hazineye ait ve 
üzerinde evleri bulunan 

parsellerin uygun fiyatla 
hak sahiplerine satış 
işlemini başlattıklarını 
açıkladı. -11

AK Parti Milletveli Yelda Erol 
Gökcan; “Hemşerilerimiz 

istedi biz yaptık”

Seyehat 
acentelerine 

tanıtım

Airtuerk ve YDA 
Dalaman Havalimanın 
organize ettiği Dalaman 
bölgesi gezisine 
Almanya, Belçika, 
Fransa’nın yüksek 
potansiyele sahip seyahat 
acenteleri katıldı. -3

Yöresel 
lezzetler 
tanıtıldı

Ortaca’da yöresel 
lezzetlerden 40 çeşit 
ürün ikram edildi. -9

Büyükşehirin 
kredi notu 

AAA 

Uluslararası Kredi 
Değerlendirme kuruluşu 
tarafından yapılan kredi 
değerlendirmesinde 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi AAA alarak 
zirvede yer aldı. -14

‘Sağlıklı yaşam için şimdi bisiklet zamanı’
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Ortaca 
Kaymakamlığı ve Ortaca Belediyesi iş birliği ile “Bisiklet Turu” düzenlendi.

Bisiklet turuna MSKÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Çiçek, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Umut 
Avcı, MSKÜ personeli, 
öğrenciler ve bölgedeki 
bisiklet grupları katıldı. 
MSKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Çiçek, 
sosyal ve kültürel 
etkinliklere önem 
verdiklerini söyledi. -7
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 

YIL: 28 SAYI: 3817 03 HAZİRAN 2022 CUMA
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Ani dönüş,durma veya 
yön değiştirmeler 
sonucu diz üzerinde 
oluşan stres,çapraz 
bağ ve ön çapraz bağ 
yaralanmalarına neden 
olabilmektedir.
Sıçramalardan sonra 
dengesiz düşme,dize 
doğru alınan darbeler 
de yaralanmaya neden 
olabilir.
Futbol ve kayak gibi 
sporlar sırasında uygun 
olmayan ekipmanların 
kullanılması,suni çim 
gibi uygun olmayan 
zeminlerde futbol 
oynanmasından da kay-
naklanabilmektedir.
PEKİ ÖN ÇAPRAZ 
BAĞ YIRTIKLAR-

INDA CERRAHİ 
SONRASI REHA-
BİLİTASYON HEDE-
FLERİ NELERDİR?
Ön çapraz bağ oper-
asyonları sonrasında 
hedef,hastanın ağrısız 
ve tama yakın normal 
eklem hareketliliğine 
ve kas kuvvetine sahip 
olacak şekilde yaşamı-
na devam edebilme-
sidir.
Güncel ön çapraz bağ 
yaralanmaları sonrası 
cerrahide tercih edilen 
greft tipine göre post 
operatif rehabilitasyon 
sürecinde farklılıklar 
olmaktadır.
Sağlıklı günler diliyo-
rum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIKLAR-
ININ NEDENLERİ NELERDİR?

Yaz mevsimi demek 
;plaj,deniz ve güneş 
demek..Ege’de yaşayın-
ca bunu her gün yapma 
şansınız oluyor.Plajda 
da sağlıklı beslenmeye 
devam etmeniz için size 
pratik öneriler sunmak 
istiyorum:
1.Meyve salatası yap plaj 
çantana ekle!!Çilek,el-
ma,ananas hangi meyv-
eleri isterseniz küp küp 
doğrayıp salata yapın. 

Meyve salatası hem lif 
içeriği hem de taşıma 
kolaylığı sayesinde 
sağlıklı bir tercih ola-
bilir.
2.Piyasada sağlıklı bir 
çok atıştırmalık var. 
Protein barlar, yulaf 
topları, tahıl barlar gibi..
Bu barlardan da eklen-
ti şeker içermeyen lif 
açısından zengin olanı 
tercih ederseniz sağlıklı 
bir seçenek olacaktır.Ya 

da kendiniz evde hazır-
layabilirsiniz.Yanında 
da sütlü kahveyle plajda 
keyif yapın!!
3.Plajda açlık sinyaller-
inizin önüne geçebi-
lecek sağlıklı bir diğer 
ara öğün seçeneği de 
kuruyemiş ve kuru mey-
veler!!Örneğin 2 adet 
kuru kayısı ve 8 adet çiğ 
bademle ideal bir ara 
öğün hazırlayabilirsiniz..
4.Denize,havuza gidince 
ani açlık sinyallerinden 
şikayetçiyseniz evden 
sağlıklı tam tahıl ekmek-
ten bir sandviç hazırlay-
abilirsiniz.İster peynirli 
ister ton balıklı..Yanına 

da 1 bardak kefir sağlıklı 
bir tercih olacaktır.
5.Bakliyatlı salatalar 
da plajdaki ani açlık 
krizlerinize kurtarıcı ola-
caktır. Haşlanmış yeşil 
mercimek ya da nohut 
gibi kuru baklagilleri 
istediğiniz yeşilliklerle 
karıştırın ve biraz da tok 
tutması için peynir ek-
leyin. Bu şekilde pratik 
tok tutucu şahane bir 
öğün olabilir.
6.Tam tahıllı grissinile-
rde lif içeriğiyle plajda 
kurtarıcınız olabilir.
Yanına da 1 su bardağı 
ayranla sağlıklı bir öğün 
olacaktır!!

7.Plajda çoğunlukla 
cips tercihi ön planda 
oluyor.Benim önerim 
size bu sağlıksız tercih 
yerine meyve cipsleri 
yapmanız.Meyveleri 
dilimle,yağlı kağıda 
diz ve fırınla!!Meyve 
cipsiniz hazır..
8.Plaja kola,gazoz 
götürmek yerine 
soğuk çayını hazırla..
Kola,gazoz gibi asitli 
içecekler gereksiz yere 
kalori almanıza neden 
oluyor.Bunların yerine 
yeşil çayınızdan meyvel-
erle tatlandırarak soğuk 
çay yapıp plajda tercih 
edebilirisiniz..

PLAJDA DA SAĞLIKLI BESLEN

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Dalaman’da sabah 
saatlerinde ormanlık 
alanda çıkan yangın 
kontrol altına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Akçataş Mevkii’nde 
Dalaman-Ortaca 
karayolu kenarındaki 
ormanlık alanda henüz 
bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Yapılan 
ihbar üzerine bölgeye 
Muğla Orman Bölge 

Müdürlüğü yangın 
söndürme ekipleri sevk 
edildi. Yangına kısa 
sürede müdahale eden 
ekipler, 1 hektarlık 
alanda etkili olan 
alevlerin önünü keserek 
yangının büyümesini 
engelleyerek kontrol 
altına aldı. Bölgede ve 
soğutma çalışmaları 
yapıldı. 
- Berkay Göcekli

Dalaman’da orman yangını
Dalyan Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen 
etkinlikle aile içi ve 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele hakkında 
bilgi verilerek, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele Muğla İl 
Eylem Planı tanıtımı 
yapılırken, kadına 
yönelik şiddete 
‘dur’ denildi. Türk 
Mutfağı Haftası 
çerçevesinde düzenlenen 
etkinlikte, Köyceğiz 
Sosyal Hizmetler 
İlçe Müdürlüğü 
koordinesinde, Ortaca 
Belediyesi, Ortaca İlçe 

Jandarma Komutanlığı 
ve Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü işbirliğinde 
Aile İçi ve Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele alanında 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla stant kuruldu. 
Kurulan stant, protokol 
üyeleri tarafından 
ziyaret edilirken 
çalışmalar hakkında 
bilgiler verildi. Etkinlik 
sürecinde, vatandaşlara 
ve yabancı uyruklu 
bireylere aile içi ve 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele hakkında 
bilgi verilerek, Kadına 

Yönelik Şiddetle 
Mücadele Muğla İl 
Eylem Planı tanıtımı 

yapıldı. Ayrıca Alo 
183 İhbar hattının ve 
KADES uygulamasının 

bilinirliğinin arttırılması 
amacıyla broşürler 
dağıtıldı. - İHA

Dalyan’da kadına yönelik şiddete ‘dur’ denildi
Dalyan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında 
bilgi verilerek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Muğla İl Eylem Planı tanıtımı yapılırken, kadına yönelik 
şiddete ‘dur’ denildi. 

Köyceğiz ilçesinde, 
imara aykırı inşa edildiği 
tespit edilen 541 yapının 
yıkımına başlandı. 
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığının tespitiyle, 
Muğla’nın dünyaca ünlü 
bölgelerinde kaçak yapı 
denetimi yapıldı, usulsüz 
yapılar tek tek belirlendi. 
Denetimler esnasında 
tespit edilen kaçak 
yapıların ise yıkım kararı 

çıkartıldı. Bu karara 
istinaden Köyceğiz ilçesi 
Yeşilköy Mahallesi’nde 
tespit edilen 541 tane 
kaçak yapının yıkımına 
da ilçe belediyesi iş 
makineleri tarafından 
başlandı.  Ekiplerin 
bölgedeki denetim ve 
yıkımlarına, çalışma 
planı çerçevesinde 
devam edeceği 
belirtiliyor.
- İHA

Köyceğiz’de kaçak 
yapılar yıkılıyor  

Hazırlanan raporda; 
ülkemizde çıkan 
yangınların büyük 
bir bölümünün 
insanlarımızın ihmal 
ve kusurundan 
kaynaklanmakta olduğu 
belirtilirken “Orman içi 
ve kenarında yaşayan 
vatandaşlarımız yaz 
sezonu başlamadan önce 
orman yangınlarının 
önlenmesi konusunda 
Orman İşletme 
Müdürlükleri teknik 
elemanlarınca 
bilgilendirileceklerdir” 
denildi. Son yıllarda 
çıkan orman 
yangınlarının bir 
kısmının Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer 
kurumlara ait 
çöplüklerde çıkan 
yangınların ormana 
sıçramasıyla meydana 
geldiği vurgulanan 
komisyon kararlarında 
“Büyükşehir Belediyesi 
ve diğer kurumlar, 
çöplük ile devlet ormanı 
arasında, mineral 
toprağın açığa çıkarıldığı 

30 metre genişliğinde 
şeridin oluşturulmasını 
sağlayacak ve muhtemel 
çöp yanması esnasında 
kurumlarca arazöz ve 
işçi bulundurularak 
yangın söndürülecektir” 
ifadesi de yer aldı. 
Alınan bir diğer karara 
göre ise; yaz aylarında 
yangına çok hassas 
ormanlık sahalarda 
nisbi nemin düşük, 
hava sıcaklığının ve 
rüzgârın fazla olduğu 
günlerde kolluk 
kuvvetleri ile birlikte 
belirlenen güzergahlarda 
araçlarla devriye 
gezilecek. Arazöz ve 

su tankerlerinin yoldan 
geçmesine mani olacak 
şekilde araç parkına 
izin verilmeyecek. 
Caydırıcı devriye 
hizmetleri Temmuz, 
Ağustos aylarında daha 
yoğun olarak yapılacak. 
Devriye gezilecek 
yerler arasında Milas 
Selimiye-Kazıklıbucak-
Gürçamlar-Kıyıkışlacık 
yol güzergâhı da 
yer alırken, Orman 
İdaresince belirlenen 
konak yerlerinden başka 
yerlerde geceleyenlere 
222,00 TL idari para 
cezası verileceği 
belirtildi. - İHA

Orman yangınlarına karşı caydırıcı devriye
Muğla İl düzeyinde oluşturulan Orman Yangınları İle Mücadele 
Komisyonu, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangından sonra 
alınacak önlemlerin işleyişi hakkında alınan kararları yayınladı.

Son zamanlarda kira 
uyuşmazlıklarında 
bir hayli artış yaşan-
mıştır. Bir yandan 
kira bedelini arttırmak 
veya kiracıyı evden 
çıkartmak isteyen mülk 
sahipleri diğer yandan 
kira bedelini arttırmak 
ve mülk sahipleri-
nin insafına kalmak 
istemeyen kiracılar…  
Hal böyle olunca kira 
uyuşmazlıklarıyla ilgili 
mahkemelerdeki dosya 
sayısında da bir hayli 
artış olmuştur. Kira 
uyuşmazlıklarındaki 
bu artış ve mahkemel-
erde yaşanan yoğunluk 
yetkililerin de dikkatini 
çekmiştir. Bu kapsamda 
yapılan müzakereler 
neticesinde ise kira 
uyuşmazlıklarının 
önce arabuluculukta 
çözülmesi karar-
laştırılmıştır.
31.05.2022 tarihinde 
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ tarafından 
yapılan açıklamalar-
da, kira ihtilafının 
tamamını arabulucuya 
gönderme konusunda 
kararlı olduklarını, 
kira uyuşmazlıklarında 
dava açılmadan önce 
arabuluculuğu zorunlu 
hale getireceklerini be-
lirtmiştir. Bu açıklam-
adan da anlaşılacağı 
üzere, Adalet Bakan-
lığı uyuşmazlıkların 
kısa sürede nihayete 
erdirilmesi ve mağduri-
yetlerin giderilmesi için 
kira uyuşmazlıkların-
da da arabuluculuğu 
çözüm olarak görme-
ktedir. Ceza hukukun-
daki uzlaştırma gibi 
alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerinden 
biri olan arabuluculuk 
ile taraflar arasındaki 
işçi-işveren ilişkisinden 
kaynaklanan tazminat 
ve alacak talepleri, 
ticari uyuşmazlıklar ve 
tüketici uyuşmazlıkları 
dava açılmadan önce 
zorunlu olarak arab-
uluculuk aşamasında 
müzakere edilmektedir. 
Arabuluculuk 
aşamasında anlaşma 
sağlanırsa taraflar 

arasındaki uyuşmazlık, 
mahkemelere nazaran 
çok daha hızlı ve 
ekonomik bir şekilde 
çözüme kavuşturulmuş 
olmaktadır. Şayet tara-
flar arabuluculukta da 
anlaşmaya varamazsa 
arabulucunun düzen-
lendiği son tutanak ile 
dava açmak durumunda 
kalmaktadır.
Adalet Bakanlığı da 
uyuşmazlıkların mahke-
meler yerine arabulu-
culuk aşamasında çok 
daha kısa sürede ve 
hem ekonomik hem 
de dostane şekilde 
çözülmesinden mem-
nuniyet duymakta olup 
alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemler-
ini sonuna kadar 
destekleyeceklerini 
ifade etmiştir. Nitekim, 
kira uyuşmazlıklarının 
da dava açılmadan 
önce arabuluculukta 
çözülmesi yönünde-
ki çalışmalar ve bu 
sayede arabuluculuk 
kapsamının daha da 
genişletilmesi, yetkilil-
erin bu memnuniyetinin 
göstergesidir.
Adalet Bakanlığı veril-
erine göre ise, bugüne 
kadar arabuluculukta 
müzakeresi tamamla-
nan 2 milyon 781 bin 
858 dosyadan 1 milyon 
930 bin 328 tanesinde 
anlaşma sağlanmış olup 
başarı oranı % 69’dur.
Netice itibariyle, kira 
uyuşmazlıklarının 
da dahil edilmesiyle 
birlikte arabulucu-
luğun kapsamı daha 
da genişletilmiştir. Bu 
uygulama henüz resmi-
yet kazanmasa da yakın 
zamanda hayata geçme-
si beklenmektedir. Bu 
sayede, kiraların öden-
memesi ya da tespitine 
ilişkin uyuşmazlıklarda 
mülk sahipleriyle 
kiracılar, dava açmadan 
önce arabulucuya 
başvuracak; arabulu-
culuk görüşmelerinde 
anlaşma sağlanamaması 
halinde ancak dava 
açabileceklerdir.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

KİRA UYUŞMAZLIKLARINI  
ÖNCE ARABULUCULAR 

ÇÖZECEK!
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Ortaca dev organizasyona ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Dünya 
Güreş Birliği (UWW) 
ve Türkiye Güreş 
Federasyonu tarafından 
Ortaca Belediyesi’nin 
katkılarıyla 
düzenlenen Plaj Güreşi 
Şampiyonası’na 17 
ülkeden 75 sporcu 
katıldı. Dünya Plaj 
Güreşi birinci ayak 
müsabakaları kadınlarda 
50, 60, 70 ve +70 kiloda, 
erkeklerde 70, 80, 90, 
+90 kiloda yapıldı. 
Müsabakaların yanı sıra 
keyifli etkinliklere de 
sahne olan şampiyona, 

sporseverlere 
adeta eğlenceli 
bir festival ortamı 
sundu. Sarıgerme’de 
tamamlanan ilk etabın 
ardından turnuva, 
sırasıyla 18-19 
Haziran’da İspanya, 
1-2 Temmuz’da Fransa 
ve 9-10 Temmuz’da 
Yunanistan’da yapılacak 
etaplarla devam edecek. 
Şampiyonanın final 
etabı ise 3-4 Eylül’de 
Romanya’nın Köstence 
şehrinde yapılacak.
İlk günde canlı müzik 
etkinliği ve UWW 
Hatıra Ormanı ağaç 

dikim töreninin yapıldığı 
şampiyonanın ikinci 
gününde Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı 
Şeref Eroğlu, tüm 
katılımcı ve gönüllüler 
ile birlikte çevre 
temizliği yaptı. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, yaptığı 
açıklamada; “Bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen 
Plaj Güreşi Dünya 
Şampiyonasına ev 
sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 
Geçtiğimiz haftalarda 
belediyemize tahsisi 
gerçekleşen, ilçemize 

kazandırdığımız 
Sarıgerme Tesisinde 
bu organizasyonu 
yapmak onur ve gurur 
verici. Ülkemizden 
ve dünyamızın farklı 
bölgelerinden ilçemize 
gelen sporculara, 
sporcularımızı hazırlayan 
değerli antrenörlerine, 
güreş federasyonuna 
ve emeği geçen tüm 
belediye çalışanlarına 
teşekkür ederim.” dedi.
Türkiye, şampiyonayı 4 
madalya ile tamamladı. 
Fatih Yaşarlı +90 kiloda 
altın madalya kazandı. 
Final maçında Yaşarlı’nın 

rakibi olan Hidayet 
Kurt, gümüş madalya ile 
şampiyonayı tamamladı. 
Milli takımda 50 kiloda 
Emine Çataloğlu gümüş, 
70 kiloda Hatice Ece 
Tekin bronz madalya 
aldı.
Dereceye giren 
sporculara madalyaları 
Dünya Güreş Birliği 
Başkanı Nenad 
Lalovic, Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı 
Şeref Eroğlu, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir ve protokol 
üyeleri tarafından verildi.
- Berkay Göcekli

SARIGERME DÜNYA PLAJ GÜREŞ ŞAMPIYONASINI MILLI TAKIM 4 MADALYA ILE TAMAMLADI

Ortaca Sarıgerme Plajı’nda oluşturulan güreş alanında yapılan ve 2 gün süren şampiyonaya katılan 
Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. 

Airtuerk ve YDA 
Dalaman Havalimanın 
organize ettiği Dalaman 
bölgesi gezisine Almanya, 
Belçika, Fransa’nın 
yüksek potansiyele sahip 
seyahat acenteleri katıldı.  
Airtuerk yetkilileri 
yapmış olduğu 
açıklamada, Muğla 
turizmi ve Almanya 
pazarının Avrupa 

seyahat acenteleri ile 
konuşularak, bölgenin 
turizm sektöründe 
hareketliliğinin 
arttırılması için burada 
bulunuyoruz. Bu 
kapsamda değerli seyahat 
acentelerimizi misafir 
eden ve onların bölgeyi 
tanıması ve tanıtması için 
desteklerde bulunan YDA 
Dalaman Havalimanı 

Operasyon Direktörü 
Orçun Songur, Liberty 
Sundia işletme müdürü 
Ayhan Yetişyiğit, Hilton 
Dalaman Sarigerme Satış 
Pazarlama Direktörü 
Tarık Yalçın, Ortaca 
Dalyan Turizm Derneği 
Başkan Ali Mürşit 
Yağmur á teşekkür 
ettiklerini ve bölgede 
sürdürülebilir turizm 

için desteklerin devam 
edeceğini ifade ettiler. 
Airtuerk satış müdürü 
Emre Karakaş bölgeye 
uçak seferlerinin 
düzenlenmesi, mevcut 
frekansların arttırılması 
ve tüm sezona yayılması 
konusunda çaba 
göstereceklerini bildirdi. 
Airtuerk Holidays 
şirket sorumlusu Pınar 

Bahçeci ise önemli olanın 
misafirleri deneyimleri ile 
ikna eden seyahat acentesi 
sahipleri ve çalışanları 
olduğunu, bu gezi sonrası 
Dalaman bölgesi olarak 
faydalarının adım adım 
görüleceği ve güzel bir 
faaliyette bulunmaktan 
mutluluk duyduklarını 
ifade etti.
- Mehmet Bozkır

Bölgemiz seyahat acentelerine tanıtıldı
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035 GM NO LU ER KOĞUŞU BİNASI KOĞUŞ KAPI ONARIMLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU 
ÜRETİMİNİN KAPASİTE ARTIRIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/528023
1-İdarenin
a) Adı    : HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB   
        BAĞLILARI
b) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2527925258 - 2527925402
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) adı    : 035 GM NO LU ER KOĞUŞU BİNASI KOĞUŞ KAPI 
      ONARIMLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU ÜRETİMİNİN   
      KAPASİTE ARTIRIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 13.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 100 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 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (C) SIHHİ TESİSAT VE 
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II.GRUP:ISITMA-SOĞUTMA,HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSAT 
İŞLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA TANIMLANAN  
İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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AK Parti Muğla İl 
Başkanı Kadem Mete, 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün’ün “Muğla olarak 
ödediğimiz verginin 
karşılığını alamıyoruz” 
sözlerine ilişkin 
açıklama yaptı. Mete, 
“2021 yılında Muğla’ya 
yapılan harcama tutarı 
6 Milyar 75 Milyon 675 
Bin TL’dir” dedi.
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün, geçtiğimiz 
günlerde Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odasının 
53’üncü olağan meclis 
toplantısına katılmış 
ve burada yaptığı 
konuşmada şunları 
söylemişti:“2021 
yılında Muğla’mızın 
ödediği vergi 5 Milyar 
931 Milyon 360 TL. 
Türkiye genelinde 
en çok vergi ödeyen 
18’nci il konumundayız. 
2021 yılında merkezi 
hükümetin Muğla’ya 
yapılan yatırım 384 
Milyon 186 Bin TL ve 
aldığımız yatırımda 
34’ncü il durumundayız. 
Muğla bunu hak etmiyor. 
Burada bir adaletsizlik 
var. Biz ödediğimiz 
verginin karşılığında 
hak ettiğimiz yatırımları 
da şehrimizde görmek 
istiyoruz.”
Başkan Gürün’ün bu 
sözler üzerine AK Parti 
Muğla İl Başkanı Kadem 
Mete’den açıklama geldi.

Mete, yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
şu ifadeleri kullandı; 
“Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün’den “Muğla olarak 
ödediğimiz verginin 
karşılığını alamıyoruz” 
yalanını daha önce de 
defalarca kez duyduk. 
Osman Gürün ve 
Büyükşehir Belediyesini 
yöneten anlayış ne 
zaman yönetimdeki 
yetersizlikleri ve 
becerisizlikleri gün 
yüzüne çıksa bu 
yalana başvurmayı 
bir alışkanlık haline 
getirdiler. Nitekim 
son olarak geçtiğimiz 
günlerde yine 
başarısızlıklarına 
bir kılıf uydurma 
derdine düşen CHP’li 
Büyükşehir Belediyesi, 
Muğla’nın ödediği 
vergilerin karşılığını 
alamadığını iddia ederek 
merkezi hükümetimizce 
384 milyon yatırım 
yapıldığı yalanına 
sığınmıştır.
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü verilerinin 
sadece bir kısmını ifade 
etmek suretiyle hem 
beceriksizliklerine 
bahane bulmaya çalışan 
hem de kamuoyunu 
yanıltma gayretinde 
olan Osman Gürün’ü 
yanlışından dönmeye 
davet ediyorum. 2021 
yılında Muğla iline 
yapılan harcama 

tutarı 6 Milyar 75 
Milyon 675 Bin TL’dir. 
Bu tutar; yatırım 
harcamalarının yanında, 
Muğla için yapılan 
eğitim harcamaları, 
sağlık harcamaları, 
sosyal yardımlar, mal 
ve hizmet alımları, 
Muğla’ya hizmet eden 
kamu görevlerinin 
ücret giderleri ve diğer 
giderlerden oluşmaktadır.
Muğla vergilerden 
payını hak ettiği kadar 
alamıyor diyen Osman 
Gürün’ün her şeyden 
evvel sorgulaması 
gereken kendisi ve 
yönetim anlayışıdır. 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak Muğla’ya 
hak ettiği hizmeti 
sunamayanlar yanlışı 
başka yerde aramasınlar. 
Yanlış Büyükşehir 
Belediyesinin 
kaynaklarını doğru 
yönetememektedir. 
Yanlış, tamamen 
siyasi kaygılardan 
hareketle ihtiyaç 
fazlası onca personeli 
liyakat gözetmeksizin 
kadrolarına almaktır. 
Yanlış, milletin 
emanetine sahip 
çıkamamak güzelim 
memleketimizi çöp, 
çukur çamur deryasına 
çevirmektir. Biz 
inanıyoruz ki önce 2023, 
sonra da 2024 Muğla’mız 
için daha aydınlık 
olacaktır.”
- Mehmet Bozkır

AK Parti Muğla Il Başkanı Kadem Mete; 

“Muğla’ya hak ettiği hizmeti 
sunamayanlar yanlışı başka 

yerde aramasınlar”
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Başta belirteyim benim 
2023 beklentim ne 
seçim, ne de siyasi 
beklentimin  2023’ü 
değildir.
Siyonistlerin 2023’ü 
ile de alakası yoktur.  
Neoconların 2023’üde 
değildir.. 
BENİM 2023’den 
beklentim;  Ulu 
Atam Oğuz Kağanın 
işaret ettiği tarih ve 
gerçekleşeceğini 
söylediği olaylardır.  
Bilge Kağanın BEYAZ 
PİRAMİTLER içinde 
bulunan mezarının 
kapısının girişinde 
yazan TARİH ve 
gerçekleşeceğini söyle-
diği olaylardır. MAYA 
TABLETLERİNDE 
YAZAN MESAJDIR 
benim 2023’üm..
Muhittin Arabinin işaret 
ettiği tarih ve Türk 
mucizesidir..
Bitlisli Mustafa Müşte-
hak Dedenin şiirlerinde 
sırladığı kutlu tarihtir..
Devletimizin kurucusu  
ve Türk Milletinin son 
Başbuğu Gazi Mustafa 
Kemal  ATATÜRK’ün,   
GİZLİ VASİYETİNİN 
AÇIĞA ÇIKACAĞI 
TARİHTİR..  Gi-
zlenen ve üzeri örtülen  
HAKİKATLERİN  
ortaya çıkacağı tar-
ihtir. Gizli vasiyette 
Yazanların GERÇEĞE 
DÖNÜŞECEĞİ TARİ-
HTİR.. 
Atatürk tarafından 
,SESSİZLİK YEMİNİ 
ettirilerek kurulmuş 

SIR MUHAFIZLARI-
NIN  , GÖREVLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK 
İÇİN ORTAYA ÇIKA-
CAKLARI tarihtir..
Oğuz Kağanın ve 
Atatürk’ün işaret ettiği 
SARIŞIN ve YEŞİL 
GÖZLÜ TÜRK EVLA-
DININ görünür hale 
geleceği tarihtir…
TÜRK olma özelliğin-
den uzaklaşmışların 
heder olup, gideceği 
ve Türk kalabilenler-
in KUTLU GÖREV 
için MÜCADEL-
EYE BAŞLAYA-
CAĞI TARİHTİR..   
“TÜRK’ÜN ATEŞ İLE 
SINANACAĞI GÜN-
LERİN “  BAŞLAN-
GICI olan bir tarihtir.. 
KARANLIK ve ŞEYT-
ANİLERİN  Karşısına 
dikilip, mazlumun 
yanında yer alacağımız 
ve ağır bedeller ödeye-
ceğimiz ama sonunda 
muhakkak ZAFER 
KAZANACAĞIMIZ 
mücadelenin 
BAŞLANGIÇ tarihidir..
BİR OLMAK İÇİN 
BİRLİK OLANLARIN 
GÜÇLÜ OLACAĞI 
TARİHTİR..
BİN YILLIK HESAP-
LAŞMANIN TARİ-
HİDİR.. Hesaplaşmanın 
görülüp, cezanın kes-
ileceği ve hainlerden in-
tikamın alınacağı süre-
cin başlangıç tarihidir. 
Listeyi uzatabilirim 
inanın burada sütunlar 
yetmez yazmaya.  Bu 
konuda kaynak çok . 

Meraklıları bu konuyu 
araştırabilir..
Siz ister KOZMOZ 
deyin, İsterseniz EVLİ-
YA deyin. İsterseniz 
GÖKSEL GÜÇLER 
deyin, isterseniz 
ZAMAN YOLCU-
LARI, İsterseniz de 
UZAYLILAR deyin. 
Bu konuda asırlar 
öncesinden yazılmış ve 
bu günü anlatan bir çok 
kaynak bulacaksınız.. 
Siz ne dersiniz bilmem 
ama ben TÜRK’ÜN 
KADİM KÜLTÜRÜ ve 
TANRI İNANCININ 
YANSIMASI olarak 
görüyor, inanıyor ve 
tanımlıyorum. Kutsal 
Kitabımız Kuranı 
Kerim ve peygamber-
imiz (S.A.V.) in işaret 
ettiği HAK ile BATI-
LIN veya ŞEYTAN 
ile RAHMANİLERİN 
MÜCADELESİDİR. 
Siz dini yönden 
tanımlamak istemiyor-
sanız eğer NEGATİF 
ENERJİ ile POZİTİF 
ENERJİNİN MÜ-
CADELESİ OLARAK 
DA GÖREBİLİR-
SİNİZ.  Az bir süre 
kaldı bakalım MUCİZE 
GERÇEKLEŞECEK 
Mİ..?  Hep birlikte 
yaşayıp, göreceğiz..
Barış Manço’nun şarkı 
sözlerini okuyun lütfen 
ve özellikle de kay-
aların oğlu, dönence ve 
yabancı dilde söylediği 
şarkıların sözlerinde 
bu günlere mesajlarını, 
yıllar önceden nasıl 
aktarmış görün..
Allah bu zorlu süreçte 
milletimizin yardımcısı 
olsun inşallah.. 
BAŞARACAĞIZ..

Sezgin Yıldırım
2023 Mucizesi 

Gerçekleşecek mi..?

Basın: 1630870Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

MUĞLA İLİ ORTACA İLÇESİ ORTACA ATATÜRK İLKOKULU DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM 
İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/520571
1-İdarenin
a) Adı    : MUĞLA -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-TEMEL EĞİTİM   
      OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   : ÇAMLIK SOKAK MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522804817 - 2522804868
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : MUĞLA İLİ ORTACA İLÇESİ ORTACA ATATÜRK İLKOKULU   
      DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 420,40 metrekare Betonarme Karkas Bina Deprem Güçlendirme 
      İşi (Demir-Kalıp-Beton İmalatları, Elektrik ve Mekanik Tesisatların  
      yenilenmesi vb. işler)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : MUĞLA İLİ ORTACA İLÇESİ
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 105 (YüzBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 17.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres)  : Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (hlka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
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.
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 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII. Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

MUĞLA İLİ ORTACA İLÇESİ ORTACA ATATÜRK İLKOKULU 
DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ
MUĞLA - İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-

TEMEL EĞİTİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ula ilçesi Köyceğiz 
yolu üzerinde görevden 
döndüğü esnada bir 
aracın çarpması sonucu 
şehit olan Orman 
Muhafaza Memuru 
Mustafa Ersal Eken 
için Orman Bölge 
Müdürlüğü’nde tören 
düzenlendi. Olay, Ula 
ilçesi Köyceğiz yolu 
üzerinde dün akşam 
saatlerinde meydana 
geldi. Çetibeli kontrol 

noktasında görevli orman 
muhafaza memuru 
63 yaşındaki Mustafa 
Ersal Eken’e görevinden 
döndüğü sırada siyah 
bir cip çarpıp kaçmıştı. 
Eken olay yerinde 
hayatını kaybederken, 
kaçan araç sürücüsü 
jandarma tarafından 
yakalanmıştı. Vefat 
eden orman muhafaza 
memuru Mustafa Ersal 
Eken için Orman Bölge 

Müdürlüğü’nde bugün 
tören düzenlendi. Törene 
Orman Genel Müdürü 
Bekir Karacabey, Muğla 
Orman Bölge Müdürü 
Yasin Yaprak, Eken’in 
ailesi ve arkadaşları 
ile çalışma arkadaşları 
katıldı. Evli ve 2 çocuk 
babası Eken’in cenazesi 
törenin ardından Yatağan 
Bahçeyaka Mahallesi’nde 
toprağa verildi.
- İHA

Şehit olan orman muhafaza 
memuru için tören düzenlendi  
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 5. 
Blok Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm 
yerinde yapılmamıştır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, 
kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  
Manzarası ve konumu güzeldir. Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2  
Arsa payı   : 24/5000. 
İmar durumu  : Ortaca Belediye Başkanlığının 25.07.2018 tarih 5968 sayılı yazısında 213 
ada  64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama  imar planında  Turizm tesis alanı 
kullanımında yer almakta olup, taşınmaza  Otel yapılması halinde E:0.40, H:10,50m.  Apart otel, Tatil 
villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0.30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir. Bahse konu  
taşınmaz üzerindeki binalar ile ilgili olarak  09.11.1990  ve 23.08.1993 tarihinde tutanak düzenlenmiş, 
valilik makamının 14.09.1993 tarih ve 56  sayılı  kararı ile  imar kanununun 42. Maddesine göre  idari 
para cezası takdir edilmiştir.  01.03.2001 tarih ve 385  sayılı il idare kurulu kararı ile yıkım kararı 
alınmıştır. Bahse konu binalar hakkında  3194 sayılı imar kanununun 32 ve 42. Maddelerine göre 
işlem tesis edilmiştir.  Yıkım işlemleri Belediye Başkanlığının  bütçe olanakları dahilinde  belirlenen ve 
karar verilen program dahilinde peyder  pey yıkım ihalesi  düzenlenmek sureti ile  gerçekleştirilecektir.
Kıymeti   : 250.000,00 TL
KDV Oranı   :%18
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 6. 
Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm 
yerinde yapılmamıştır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, 
kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  
Manzarası ve konumu güzeldir. Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2
Arsa payı   : 24/5000 
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 250.000,00 TL
KDV Oranı   :%18
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 24. 
Blok 1. Kat Kat 5 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis         Devamı 7. sayfada

Basın: 1633792Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2015/1420 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İYİ Parti Muğla 
Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkanı 
Prof. Dr. Metin Ergun, 
Marmaris’in Kızılbük 
Koyu’nda devam eden 
otel ve devre mülk inşaat 
projesi ile ilgili olarak 
Çevre Bakanı Murat 
Kurum’un yanıtlaması 
talebiyle TBMM’de soru 
önergesi verdi. 
İYİ Partili Ergun 
verdiği önergede, 
Kızılbük Koyu’nda 
devam eden inşaat 
çalışmalarının yarattığı 
çevre tahribatının başta 
Marmaris halkı olmak 
üzere, çevreye duyarlı 
tüm vatandaşlarımızın 
tepkisini çektiğini ifade 
etti. 
Milli Park sınırları 
içerisinde olmasına 
rağmen, söz konusu 
projeye Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından 
“ÇED  (Çevresel Etki 
Değerlendirmesi) 
Gerekli Değildir” kararı 
verildiği anımsatan 
Ergun, Marmaris Kent 
Konseyi’nin ‘“ÇED 

Gerekli Değildir” 
kararının iptali için 
açtığı davanın bilirkişi 
raporunda, projeyi 
yürüten şirketin Kızılbük 
Koyu’ndaki inşaat 
çalışmalarının Milli 
Park’a, kıyıya, ormana 
ve endemik türlere 
zarar verdiğinin tespit 
edildiğini ve projede bazı 
hukuka aykırılıkların 
bulunduğunu söyledi.
Ayrıca son günlerde 
sosyal medya 
aracılığıyla kamuoyuna 
yansıyan bazı 
görüntülerde şirketin 
inşaat çalışmaları 
esnasında patlamaların 
gerçekleştiğini belirten 
Ergun, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın söz konusu 
proje ile ilgili olarak 
bazı hususları açıklığa 
kavuşturması gerektiğini 
ifade ederek şu soruları 
sordu:
1. Bakanlığınız 
tarafından, Marmaris 
Kızılbük’teki proje 
konusunda verilen 
“ÇED Gerekli Değildir” 
kararı hangi bilimsel 

dayanaklara göre 
verilmiştir?
2. Bakanlığınız 
tarafından, bu projenin 
inşaat sürecinde doğaya 
ve çevreye yönelik 
etkileri ile ilgili olarak 
şimdiye kadar herhangi 
bir denetim yapılmış 
mıdır, yapılmış ise hangi 
bulgulara ulaşılmıştır?
3. Bakanlığınız 
tarafından, söz konusu 
projenin inşaat sürecinde 
sosyal medya aracılığıyla 
kamuoyuna yansıyan 
patlama görüntüleri ile 
ilgili olarak herhangi bir 
soruşturma veya denetim 
yapmış mıdır, yapıldıysa 
projeyi yürüten şirkete 
hangi yaptırımlar 
uygulanmıştır?
4. Marmaris Kent 
Konseyi tarafından 
açılan davanın bilirkişi 
raporunda vurgulanan 
hukuka aykırılıklarla 
ilgili olarak Bakanlığınız 
tarafından bugüne 
kadar herhangi bir 
soruşturma yapılmış 
mıdır, yapıldıysa hangi 
sonuçlara ulaşılmıştır?
- Bülten

İYİ Partili Ergun Kızılbük 
Koyu’ndaki Otel İnşaatını 

TBMM’ye Taşıdı
İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. 
Metin Ergun, Marmaris’in Kızılbük Koyu’nda devam eden otel 
ve devre mülk inşaat projesi ile ilgili olarak Çevre Bakanı Murat 
Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM’de soru önergesi verdi.
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alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart otel, 
Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir. Belediye 
yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut için 5512 
m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan inşaat 
ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan tadilat yapı 
ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 23. 
Blok Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   :%1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 23. 
Blok 1. Kat Kat 6 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   :%1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla         Devamı 8. sayfada
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Bisiklet turuna MSKÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Çiçek, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Umut 
Avcı, MSKÜ personeli, 
öğrenciler ve bölgedeki 
bisiklet grupları katıldı. 
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Çiçek, sosyal 
ve kültürel etkinliklere 
önem verdiklerini 
söyledi. Sağlıklı bir hayat 
için sporun önemine 
değinen Rektör Çiçek, 
birlikte organizasyonlar 
yapmanın ve 
sosyalleşmenin önemini 
vurguladı. Çiçek; 
“Bu tarz etkinliklerde 
insanlar birbiriyle 
tanışma ve kaynaşma 
fırsatı buluyor. Spora 
teşvik etmenin yanı 
sıra bir araya gelme 
kültürü içinde bu 
faaliyetlerin önemli 

olduğunu düşünüyorum. 
Tabi üniversitemizde 
de bu kültürü yaymaya 
çalışıyoruz. Bilimde 
disiplinler arası bir 
yaklaşımla projeler 
üreterek, bir amaç 
doğrultusunda çalışmalar 
yapıldığında ortaya 
güzel işlerin çıktığını 
ve tatmin edici sonuçlar 
alındığını görmekteyiz. 
Üniversitemizde de 
bu anlamda çeşitli 
çalışmalar yapıyoruz.” 
diye konuştu.  
Son üç dönemde 
öğrenci projelerinde 
üniversitelerinin üst 
sıralarda olduğunu da 
belirten Rektör Çiçek; 
“Son iki dönem de 
Türkiye birincisiyiz. 
Ondan önceki dönemde 
de Türkiye ikincisiydik 
öğrenci projelerinde. 
Toplamda bine yakın 
TÜBİTAK projesi 
yürütüyoruz. Her bir 

öğrenci bu projelerde 
yürütücü, bütçeleri var. 
Burada vurguladığımız 
birlikte, disiplinler arası 
yaklaşım ile bir şeyler 
yapın. Bunu da bazen bir 
tiyatro oyununda, bazen 
bir konserde ve çeşitli 
etkinliklerde yapmaları 
için zemin hazırlıyoruz. 
Birlikte üretme 
kültürünü yaymayı 
amaçlıyoruz. Burada da 
çıkış noktamız bisiklet 
sürmek.” dedi. 
Bisiklet turu için 
09.30’da Ortaca Meslek 
Yüksekokulu önünde 
toplanıldı. Ardından 
saat 10.00 itibariyle 
yola çıkıldı. Keyifle 
geçen tur, Sarıgerme’de 
bulunan Belediye 
Tesisleri’nde sona erdi. 
Burada yeniden bir 
araya gelen bisiklet turu 
katılımcıları, hep birlikte 
kahvaltı yaptı.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da bisiklet 
turu düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu 
öncülüğünde, Ortaca Kaymakamlığı ve Ortaca Belediyesi iş birliği ile 
“Bisiklet Turu” düzenlendi.

Kamu kurum ve 
kurumlarından 
hırsızlık suçu 
nedeniyle kesinleşmiş 
7 yıl 6 ay hapis cezası 
bulunan şüpheli JAST 
tarafından yakalandı. 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığının aranan 
şahısların yakalanmasına 
yönelik yapılan 

çalışmalarda yakalama 
kararı bulunan şüpheliler 
tek tek yakalanıyor. 
Hakkında ‘Kamu kurum 
ve kuruluşlarından 
hırsızlık’ suçundan 7 yıl 
6 ay kesinleşmiş hapis 
cezası ile yakalama 
kararı bulunan R.Y. 
isimli şahıs JASAT 
Timi ve Köyceğiz İlçe 

Jandarma Komutanlığı 
ekipleri tarafından 
yapılan operasyon ile 
yakalandı.  R.Y. isimli 
şüpheli, tamamlanan 
adli işlemlerin 
ardından çıkarıldığı 
adli makamlarca 
tutuklanarak cezaevine 
sevk edildi. - İHA

7 buçuk yıl hapis kararı bulunan 
şüpheli yakalandı  
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Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   :%1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
1. Blok 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 13:00 - 13:10 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 13:00 - 13:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 2. 
Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih 
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin           Devamı 10. sayfada
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Ülkemizin zengin 
mutfak kültürünün tüm 
dünyaya tanıtılmasını 
amacıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan 
himayesinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın 
koordinesinde başlatılan 
‘Türk Mutfağı Haftası’ 
etkinliklerinde yöresel 
lezzetlerin tanıtımı 
yapıldı. Ortaca 
Kaymakamlığı, Muğla 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile Ortaca 
Belediyesi tarafından 
koordine edilen, Dalyan 
Cumhuriyet Meydanında 
düzenlenen etkinlik 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile 
başladı. Halk oyunları 

ekibi gösterisi sundu. 
Meydanda kurulan 
17 farklı işletme ve 
kuruluşların Türk 
Mutfağı Standı 
açılışından sonra 
katılımcılara, yöresel 
lezzetlerden 40 çeşit 
ürün ikram edildi.
Stantların arasında 
özellikle dikkat çeken 
“Engelsiz ve İsrafsız 
Türk Mutfağı” adı 
altında özel öğrencilerin 
paçanga böreği ve ayran 
yaparak dağıtım yapması 
oldu. 
Etkinliğe Havalimanı 
Hudut Mülki İdari 
Amiri Vali Yardımcısı 
Hayrettin Balcıoğlu, 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Dalaman 

Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Zekeriya 
Bingöl, Dalaman 
Garnizon Komutanı 
Hava Albay Halil Gökçe, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre Genç, 
Ortaca MYO Müdürü 
Umut Avcı, İlçe Emniyet 
Müdürü Hakan Keskin, 
İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, kurum 
müdürleri, öğrenciler 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
- Berkay Göcekli

Yöresel lezzetler tanıtıldı
Ortaca’da ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri renkli 
görüntülere sahne oldu. 

Köyceğiz ilçesinde 
kaçak tütünler piyasaya 
sürülemeden polis 
tarafından yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç 
Araştırma ve Soruşturma 
Büro Amirliği ekipleri 
yaptıkları çalışma 
neticesinde ilçede bir 
ikamette kıyılmış tütün 
sarılıp makaron halinde 
piyasaya sürüldüğünü 
tespit etti.  H.D isimli 
şahıs ile beraber yaşadığı 

E.A isimli şahıslar 
takibe alındı. Polis 
ekipleri E.A. isimli 
şahsın plakasız elektrikli 
bisikletle  ikametten satış 
yapmak için ayrıldığını 
değerlendirip şahsı 
takibe aldıklarında M.İ.E  
isimli şahısla buluşarak 
piyasaya sürdüğü içi 
tütün dolu makaronların 
satışını yaptığını tespit 
etmeleri üzerine şahısları 
suçüstü yakalayan 
polis, H.D isimli şahsın 
ikametinde yaptıkları 

aramada, 31 bin 400 adet 
içi dolu ve boş makaron, 
çuval içerisinde 25 
kilo 730 gram kıyılmış 
vaziyete sarıma hazır 
tütün, 25 adet makaron 
doldurma makinası, 1 
adet büyük boy makaron 
doldurma makinası, 1 
adet tütün tartımında 
kullanılan elektronik 
seyyar tartı ele geçirdi. 
gözaltına alınan şahıslar 
adliyeye sevk edildi.
- İHA

Piyasaya süremeden polis yakaladı
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6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 22. 
Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2   
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   :%1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 1. 
Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   :%1
Kaydındaki Şerhler  :  - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
19. Blok 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA    Devamı 9. sayfada
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Deniz, kum ve güneş 
turizminin yanında 
önemli ören yerlerine 
sahip Muğla’da geçen 
yıl 23 olan arkeolojik 
kazı sayısı, bu yıl 30’a 
yükseldi. Arkeolojik 
kazıların çoğunluğu 
yaz-kış devam ederken, 
deniz dibi kurtarma 
kazı çalışmaları da 
yürütülüyor. Muğla 
Valisi Orhan Tavlı’nın 
göreve gelmesinin 
ardından büyük artış 
gösteren arkeolojik 
kazılara Muğla 
Valiliği Yatırım İzleme 
Koordinasyon (YİKOB) 
tarafından her yıl önemli 
oranda bütçe aktarılıyor. 
2021 yılı içerisinde 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından 
devam eden arkeolojik 
kazılar için yaklaşık 
25 milyon Türk Lirası 
destek sağlandı.
Kazı alanlarında 
çalışanların yüzde 80’i 
kadın
  Devam eden arkeolojik 
kazılar bölge halkına, 
özellikle kadınlara 
da istihdam yolu açtı. 
Muğla’nın Yatağan 
ilçesinde bulunan 
dünyanın en büyük 
mermer antik kenti 
Stratonikeia’da 12 ay 
kazı, restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları 
sürerken, kazılarda görev 
alanların yüzde 80’i 
kadınlardan oluşuyor. 
Yatağan ve çevresindeki 
kırsal mahallelerde 
oturan ev hanımları, ev 
ekonomisine de katkı 
sunuyor.
Fırçalar ile narin 
dokunuş
  Yılın 9 ayı kazı 
alanlarında çalışan 
kadınlar, tırmık 
kullanıyor, kürek 
sallıyor, el arabası 
ile toprak taşıyor 
ve kazılarda çıkan 
toprak ile eserlerin 
ayrıştırmasını yapıyor. 
Kazılarda çıkarılan 
tarihi eserleri fırça ile 
hassas dokunuşları ile 

temizleyerek tarihin 
gün yüzüne çıkmasına 
katkı sunan kadınlar, 
arkeoloji kazı alanlarının 
vazgeçilmezleri haline 
geldi.
“Kadınlarımız ile 
çalışmaktan inanılmaz 
mutluyum”
  Yatağan Stratonikeia ve 
Lagina Antik Kenti Kazı 
Başkanı Prof. Dr. Bilal 
Söğüt, antik kentteki 
kazı çalışmalarında 
çalışanların yüzde 
80’inin kadınlardan 
oluştuğunu açıkladı. 
Prof. Dr. Söğüt, 
“Stratonikeia ve 
Lagina kutsal alanda 
antik dönemden 
günümüze gelen 
yapılarda arkeolojik 
kazı, restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. 
Burada Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Muğla Valiliği 
ve Yatağan Belediyesinin 
işbirliğinde sağlanan bir 
organizasyon var. Burada 
çalışanlarımızın yüzde 
80’ini kadınlarımız 
oluşturuyor. Çalışan 
kadınlarımızın hepsi 
Yatağan merkez ve 
çevresindeki kırsal 
mahallelerden gelen 
kadınlar. Bunlar esasında 
evde oturan kadınlar. 
Ama burada ciddi 
anlamda arkeolojik kazı 
yapıyor, konservasyon 
yapıyor ve temizlik 
yapıyorlar. Aslında 
burada eserleri kazmayı, 
korumayı öğreniyorlar. 
Aynı zamanda ev 
ekonomilerine de katkıda 
bulunuyorlar. Bu aslında 
yöre halkına inanılmaz 
katkı veren bir proje. 
Onun için ben bu projeyi 
çok önemsiyorum. Biz 
burada, Yatağan’da 
insanlarımız ile birlikte 
oluyoruz. Bakanlığımıza, 
Valiliğimize, 
Kaymakamlığımıza ve 
Belediyemize teşekkür 
ediyorum. Bu aslında 
bir bütünün bir elin 
parçası gibi bir araya 
gelerek yaptığımız bir 
çalışma. Kadınlarımızın 

narin elleri ile 
narin dokunuşlarını 
görebiliyoruz. Uzun 
süre takip ettiğimizde 
iş verimliliği de fazla 
oluyor. Evde sabah 
başlayıp akşama kadar 
çalışıyorlar, burada da 
öyle. Hiç durmaksızın 
bazen kazı yaparken, 
bazen toprak taşırken 
görüyoruz. Hem 
onların tarih sevgisi, 
koruma bilinci artıyor. 
Evlerine gittiklerinde 
de Stratonikeia 
konuşuluyor, koruma 
konuşuluyor. İnanılmaz 
bir verimlilik sağlıyoruz. 
Ben kazı başkanı olarak 
kadınlarımız ile birlikte 
çalışmaktan inanılmaz 
derecede mutluyum” 
dedi.
“Ziyaretçiler kazı 
çalışmalarını yakından 
görüyor”
  Yıl boyu ziyaretçinin 
eksik olmadığı 
Stratonikeia ve 
Lagina antik kentine 
gelen ziyaretçilerin 
kazı çalışmalarını 
oluşturulan güvenlik 
şeridi dışından yakından 
takip ettiklerini belirten 
Söğüt, “Kazı çalışmaları 
yapılırken aldığımız 
güvenlik önlemleri ile 
insanların gezerken 
kazı çalışmalarını 
görmelerini sağlıyoruz. 
Bu da insanların kenti 
gezerken, dolaşırken 
köy meydanında 
çınarların gölgesinde 
oturabiliyor, ister 
camiyi gezebilir, ister 
hamamı geziyor, isterse 
kahvede oturabiliyor. 
Hatta yol kenarlarında 
kazı yapan arkeologları 
seyredebiliyor. Kendi 
güvenlik alanları içinde 
aslında doğrudan 
arkeolojinin içinde 
yaşıyorlar. Ziyaretçiler, 
kazı yapanlar kadar 
kendilerini bu işin içinde 
kendilerini görebiliyorlar. 
Bence bu sanal hayat 
değil, gerçek hayat” 
dedi.-  İHA

Arkeolojiye kadınlardan hassas dokunuş
Türkiye’de 30 arkeolojik kazı alanı ile en fazla arkeolojik kazının 
yapıldığı Muğla’da, kazı alanlarında çalışanların yüzde 80’ini yöredeki 
kırsal mahallelerde oturan kadınlar oluşturuyor  
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1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları 
ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız 
olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile 
elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu 
bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  :  - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
14 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 7. 
Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 14:35 - 14:45 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 14:35 - 14:45 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
15 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 7. 
Blok 1. kat Kat 4 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm tesis 
alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart otel, 
Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir. Belediye 
yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut için 5512 
m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan inşaat 
ruhsatı belgesini göndermiştir.      Devamı 12. sayfada
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AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan,  Fethiye AK 
Parti İlçe Başkan Vekili 
Murat Koyuncu,  Fethiye 
Gençlik Kolları Başkanı 
Sinan Cengil,  Fethiye 
Kadın Kolları Başkanı 
Gülhanım Boz, Çatalarık 
Muhtarı Ramazan 
Zorbaş ve Çatalarık 
Mahalle sakinlerinin 
katlımı ile toplantı yaptı.  
Gökcan toplantıda  
Hazine arazilerinde 
evleri bulunan hak 
sahiplerine parsellerin 
satışı  hakkında  
açıklamalarda bulundu. 
Gökcan, “Uzun yıllardır 
sorun olan ve bir türlü 
çözülemeyen üzerinde 
hemşerilerimizin evleri  
bulunan Hazine’ye 
ait parsellerin satışını 
sizlerin talepleri 
doğrultusunda çözdük. 
Fethiye Çatalarık 
mahallemizdeki 
taşınmazların hak 
sahiplerine satışı için 
uzun zamandır çalışma 
yapılıyordu. Ancak, 
Fethiye Milli Emlak 
Müdürlüğü tarafından 

yapılan fiyatlandırmayı 
Çatalarıklı 
hemşerilerimiz yüksek 
bulmuş, Çatalarık 
Mahalle Muhtarımız 
Ramazan Zorbaş  da 
bedelin fazla olduğuna 
dair itiraz etmişti.
  Siz istediniz biz yaptık.  
Hemşerilerimizin 
taleplerine kayıtsız 
kalmadık. Çevre 
Bakanımız Sayın 
Murat Kurum ve 
Bakanlık Bürokratları 
nezdinde görüşmeler 
yaptık. Hazineye ait 
parsellerin uygun fiyatla 
hemşehrilerimize satış 
işlemini başlattık. Hali 
hazırda metrekaresine 3 
bin ila 4 bin TL arasında 
değer biçilen parseller  
için TOKİ’ye bağlı 
GEDAŞ değerlendirme 
şirketine yeni bir 
çalışma yaptırdık. Ve 
rakamı  hemşerilerimizi 
üzmeyecek mümkün 
olabilen en uygun 
rakama indirdik. 
Metrekare fiyatları 
parsellerin konumuna 
göre Bin 500 TL ile 
2 bin TL aralığında 

yeniden tespit edildi. 
Mahallemizde bulunan 
53 taşınmaz üzerindeki 
146 yapı kayıt belgeli 
yapı 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun16. Maddesi 
gereğince hak sahiplerine 
satılacak. Satış, hak 
sahiplerine doğrudan 
yapılacaktır. Peşin 
alımda, (tamamının 
ödenmesi durumında) 
yüzde 20 indirim. 
Yarısının ödenmesi 
durumunda yüzde 10 
indirim uygulanacak. 
Taksitle alım durumunda 
yüzde 10 peşin, kalanı 
ise 5 yılda ödenecektir. 
Kalan taksitlere kanuni 
faizin yarısı olan 
(yüzde 4,5) oranında 
faiz uygulanmaktadır. 
Satışlara önümüzdeki 
hafta başlanacak. Bu 
süreçteki destekleri 
için Çevre Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’a, 
Milli Emlak Genel 
Müdürümüz Tufan 
Büyükuzun’a ve Muğla 
Milli Emlak Daire 
Bakanı Yusuf  Karataş’a  
teşekkür ediyoruz” dedi.
- İHA

AK Parti Muğla milletvekili Gökcan 
Çatalarık Mahallesi sakinleri ile buluştu
Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, hazineye ait ve 
üzerinde evleri bulunan parsellerin uygun fiyatla hak sahiplerine satış 
işlemini başlattıklarını açıkladı. 

Köyceğiz’de 
gelenekselleşen ve her 
ayın son Pazar günü 
kurulan 2. El Pazarı, 
Mayıs ayının son Pazar 
gününde de kuruldu. 
Köyceğiz Kordon Boyu, 
İlçe Kaymakamlık 
ve Öğretmen Evi 
önünde kurulan pazara 
vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Köyceğiz 

Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Köyceğiz 2. 
El Pazarı”nda çok farklı 
ürünler satışa sunuldu, 
Köyceğizli vatandaşların 
yanı sıra çevre ilçelerden 
de vatandaşlar pazara 
gelerek alışveriş yaptı. 
Havanın sıcak olması 
nedeniyle zaman 
zaman vatandaşlar göl 
kenarındaki işletmelerde 

oturarak serinlemeye 
çalışırken, işletmelerde 
de yer bulmakta zorluk 
yaşandı. Pazara katılan 
ürün sahipleri satışlardan 
memnun olduklarını 
ifade etti. Özellikle 
yiyecek tezgahlarının 
önü kalabalıklaşırken, 
yiyecekler erken saatte 
tükendi.
- Mehmet Bozkır

Köyceğiz’de ikinci el pazarına yoğun ilgi
Köyceğiz’de geleneksel hale gelen ve her ayın son Pazar günü 
kurulan 2. El Pazarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
11 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
3. Blok 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
12 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
3. Blok 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mahallesi, Babadağ Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,70 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
13 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
4. Blok 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran ve 
kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  apart 
türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir adet 
yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak,         Devamı 11. sayfada
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Muğla’da son 4 yılda 
toplam 19 bin 231 
dekar mera alanı için 
12 adet Mera Islah ve 
Amenajman projesi 
hazırlandı. Bunlardan 
8’nin çalışmaları 
tamamlandı. 2021 yılında 
4 adet proje Tarım 
ve Orman Bakanlığı 
tarafından onaylandı. 
2022 yılında başlanacak 
olan 4 adet Mera Islah ve 
Amenajman Projesinin 
toplam bütçesi 3 milyon 
556 bin TL olurken, 
proje çerçevesinde 
hayvan refahına yönelik 
çalışmalar geniş yer 
buldu.   Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürü 
Barış Saylak yaptığı 

açıklamada, “Muğla’da 
mera alanlarının ıslahı 
için 12 adet Mera Islah 
ve Amenajman projesini 
hazırladık. Bunun 8’ini 
tamamladık. 2022 yılı 
için ise 3 milyon 556 
bin TL bütçeli 4 proje 
ile mera alanlarında 
çalışmalara yenisini 
ekledik” dedi. 19 bin 
231 dekar mera ıslah 
çalışmasıyla hayvan 
refahıyla birlikte 
çobanlara 10 çoban evi 
yapacaklarını belirten İl 
Müdürü Saylak, “Hayvan 
refahının arttırılması 
amacı ile mera alanlarına 
sıvat (suluk), gölgelikler, 
kaşınma kazıkları, 
sondaj kuyuları, sondaj 

kuyularının çalışması 
için güneş enerjisi 
panelleri, tel çitler, canlı 
çit ile ağaçlandırma 
işlemleri yaptık. 
Meradaki ot kalitesinin 
arttırılması amacı 
ile drenaj kanalları, 
yabancı ot mücadelesi, 
gübreleme, çalı temizliği, 
tohumlama işlemleri 
yaptık. Dağlarda zor 
şartlarda çalışmalarını 
yürüten çobanlarımızı 
da unutmadık. Yayladaki 
yaşam koşullarını 
iyileştirmek amacı ile 
2022 yılı Mera Islah 
ve Amenajman projesi 
çerçevesinde 10 adet 
çoban evi yapıyoruz” 
dedi. - İHA

Muğla’da 4 yılda 19 bin 
dekar mera ıslahı yapıldı  
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Çayır 
Mera Islah ve Amenajman Projesi ile son 4 yılda 19 bin dekar 
mera ıslah edildi.  

Köyceğiz’de kürek 
tutkunu Hüseyin Ürkmez 
Köyceğiz SlowSports 
Festivali çerçevesinde 
Köyceğizlilerle 
buluştu. Hüseyin 
Ürkmez söyleşisinde 
7 yaşındayken kürek 
çekmeyi Gemlik’te 
babasından öğrendiğini, 
sandallarından birine 
de babasına ithafen 
“Pilli” adını verdiğini 
anlattı. O günden bugüne 
kürekleri bırakmadığını, 

günümüzde makine 
gücüyle yürütülen 
teknelerle bile zorlayıcı 
olan birçok denizi bir 
çift kürekle aştığını 
ifade etti. Ürkmez, 
seyirlerinin bir kısmında 
ise çocukluk arkadaşı 
Bilgin Yorulmaz’ın eşlik 
ettiğini söyledi. 
Hüseyin Ürkmez 
gelecek hayalinin 
Tüm Avrupa kıyılarını 
dolaşarak seyahatini 
Karadeniz de bitirmek 

olduğunu belirtti. 
Denizci Emre Karakaş, 
Hüseyin Ürkmez’e 
gençlere motivasyon 
kaynağı olması ve Türk 
amatör denizciliğine 
katkılarından dolayı 
teşekkür etti. Kanocular 
kanolarını suya indirerek 
Köyceğiz Kordon-
Delta- Karabatak 
arasında “Hüseyin 
Ürkmez’e Selam” sürüşü 
gerçekleştirdiler. 
- İHA

Deniz tutkunu sporcu Köyceğizlilerle buluştu  
Köyceğiz’de kürek tutkunu Hüseyin Ürkmez Köyceğiz 
SlowSports Festivali çerçevesinde Köyceğizlilerle buluştu.
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Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   
Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız 
bölüm numaralı restoran ve kafeterya   yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip 
Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok 
bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil 
yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık 
mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları 
ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız 
olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile 
elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu 
bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
19 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
20. Blok 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır..
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 15:55 - 16:00 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 15:55 - 16:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
20 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
21. Blok 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının       Devamı 14. sayfada
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1 Haziran Dünya Süt 
Günü etkinlikleri Muğla 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirildi. 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü salonunda 
gerçekleştirilen etkinliğe 
Menteşe ilçe merkezi 
ve kırsal mahallelerden 
öğrencilerin yanında 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak 
ve Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay da etkinliğe 
katıldı.  Öğrencilere 
süt ve süt mamullerinin 
faydaları çizgi film 
ve slayt eşliğinde 
anlatılırken, gıda 

israfı konusunda da 
bilgilendirme yapıldı. 
Muğla Milli Eğitim 
Müdürü Emre Çay, son 
yıllarda tüm dünyada 
yaşanan gıda sıkıntısının 
genç nesillerin gıda 
israfını benimsemesi ile 
aşılabileceğini belirtti. 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak 
Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü’nün 
sadece toprak ile değil, 
gıda arzı yönünden 
denizlerdeki gıda 
ürünleri ile de sorumlu 
olduğunu belirtti Saylak, 
“Özellikle son iki yıldır 
yaşadığımız pandemi 

sürecinde gıdanın ne 
kadar önemli olduğu 
tüm dünyada ortaya 
çıktı. Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü olarak bu 
süreçte gece gündüz 
durmadan üretim için 
çalıştık. Önemli bir 
gıda ürünü olan süt 
özellikle sizlerin sağlıklı 
gelişimine büyük 
katkı sunuyor” dedi.  
Konuşmaların ardından 
Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü tarafından 
çocuklara süt dağıtımı 
yapıldı. Dağıtılan sütler 
protokol ile birlikte 
içildi.
- İHA

Dünya süt gününde süt içtiler  
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Süt 
Günü etkinliğinde gıda israfı ve sütün önemi anlatılırken, etkinlikte 
protokol üyeleri ve çocuklar süt içti.  

Muğla’da ev, iş yeri, 
araç yangını, trafik 
kazası, kurtarma olayı, 
su baskını gibi itfaiyeyi 
ilgilendiren olaylarda 
gönüllü itfaiyeci olmak 
isteyenler verilene 
eğitimler tamamlandı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Gönüllü 
İtfaiyecilik teşkilatına 
katılmak için başvuran 
adaylara 23-27 Mayıs 
tarihleri arasında 
Menteşe ilçesinde 
40 saatlik A Sınıfı 
Gönüllü İtfaiyeci temel 
eğitimi verildi. Eğitim 
sonrasında yapılan yazılı 
ve uygulamalı sınavlarda 
başarılı olan adaylar A 
Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci 
olmaya hak kazandı. 
Ayrıca adaylara temel 
yangın bilgisinin yanı 
sıra, su baskınlarına 
müdahale, yüksekte 

çalışma, iple erişim 
ve arama kurtarma, 
trafik kazalarına 
müdahale ve ilk yardım 
eğitimleri de verildi. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılan açıklamada 
gönüllü itfaiyecilik 
yönergesinin hayata 
geçmesiyle çalışmalarını 
hızlandırdıklarını, 
başvuruda bulunan 
gönüllülerin teorik ve 
uygulamalı eğitime 
tabi tutuldukları 
açıklandı. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
şu ifadelere yer verildi:” 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfai Teşkilatı olarak 
kentimizi doğal afetlere 
hazırlamak amacıyla 
gönüllü itfaiye teşkilatı 
kurduk. Bu çerçevede il 
genelinde yaşanabilecek 
itfai olaylar ve doğal 

afetlerde teorik ve 
uygulamalı olarak 
eğitim alan gönüllü 
vatandaşlarımızı tek çatı 
altında topladık. Sınav 
ve eğitimlerden başarıyla 
geçen ve ‘Gönüllü 
İtfaiye Teşkilatına’ 
katılmaya hak kazanan 
vatandaşlarımıza 
katıldıkları çalışmalarda 
kullanılmak üzere özel 
giysiler ve malzemeleri 
ile kimlik kartlarının 
yanı sıra eğitim, 
tatbikat, kurtarma ve 
yangınlara katıldıkları 
sürece yeme, içme ve 
barınma giderleri Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak biz karşılayacağız. 
Gönüllü itfaiyecilik 
eğitimlerimize yapılan 
planlama doğrultusunda 
devam edeceğiz”
- İHA

‘Gönüllü İtfaiyeciler’ hazır
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Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. 
Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  :  - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
16 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
15. Blok 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
17 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
22. Blok 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mevkii, Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır..
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  :  - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
18 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
20. Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm      Devamı 13. sayfada

Basın: 1633792Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2015/1420 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Muğla’da sağlık 
turizmi potansiyelinin 
arttırılarak Muğla’nın 
turizm portföyüne 
kitlesel ve organize 
biçimde sağlık turisti 
kazandırılması, sağlık 
turizmi yetki belgesine 
sahip olan kuruluş 
sayısının arttırılması 
için Valilik, Üniversite, 
İl Sağlık müdürlüğü, 
Turizm İl Müdürlüğü ve 
özel sektör çalışmalarını 
sürdürüyor.  
  Muğla’nın sağlık 
turizminde küresel bir 
marka şehir olması 
vizyonu ile Muğla 
Valisi Orhan Tavlı 
başkanlığında, sağlık 
turizmi yatırımları 
hakkında toplantı 
yapıldı. Toplantıya 
Üniversite, Sağlık, 
Turizm, Teknopark 
ve MUTSO başkan 
ve temsilcileri katıldı. 
Toplantıda Valilik Proje 
Koordinatörü Dr. Ahmet 
Esen ve Dr. Çiğdem 
Demirci tarafından son 
bir yılda ilimizde sağlık 
turizmi çerçevesinde 
yapılan paydaş 
toplantıları ve faaliyetler 
hakkında sunum yapıldı. 

Sunumda geleneksel 
turizm gelirleriyle 
karşılaştırıldığında sağlık 
turizminde kişi başı 
yapılan harcamaların 
2019 yılında 5 bin Doları 
aştığı bu yönüyle dahi 
katkısının büyük olduğu 
ifade edildi. Sağlık 
turizmi konusunda son 
bir yılda, Muğla’nın 
sağlık turizmi envanteri 
çıkarıldı. Literatür 
araştırması sonucu 
akademik çalışmalar 
derlenerek arşiv 
oluşturuldu. Son 1 yıl 
içinde akredite sağlık 
tesisi ve seyahat acentası 
sayısı toplamda yüzde 72 
artış göstererek 22’den 
38’e ulaştığı açıklandı. 
Üniversite bünyesinde 
Sağlık Turizmi Yüksek 
Lisans Programı açıldı. 
Hestourex uluslararası 
fuar çalışmaları koordine 
edildi. Tek Durak Hizmet 
Merkezi Kümelenme 
Projesi taslağı hazırlandı 
ve anahtar paydaşlar 
tarafından ilk onayı 
verildi. Fethiye 
ilçesinde Fethiye 
Turizm Konseyinde 
sağlık turizmi 
paydaşlarına sağlık 

turizmi farkındalık 
sunumu yapıldı. 
Toplantıda yapılan 
istişareler sonucunda 
Muğla’nın sağlık 
turizmi potansiyelinin 
arttırılmasına, 
geliştirilmesine ve 
sektöre Ar-Ge ve 
inovasyon ile destek 
ve yön verecek 
çalışmalarının 
yapılacağı, 
uygulamalarının takip 
edileceği, projelerin 
koordine edileceği 
üniversite bünyesinde 
bir “Sağlık Turizmi 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi” kurulmasına 
karar verildi. Muğla 
Sağlık turizmi 
Tek Durak Hizmet 
Merkezi Kümelenme 
Projesinin koordine 
edileceği hizmet yerine 
ilişkin alternatifler 
değerlendirildi. Ayrıca 
sağlık turizminin hizmet 
ihracatı konusu olması 
hasebiyle kurulmuş 
Hizmet İhracatçıları 
Birliği’ne Muğla ilgili 
işletmelerinin üye olması 
hususu vurgulandı.
- İHA

 Muğla’da sağlık turizmi 
yatırımları arttı  

 Muğla’da son 1 yıl içinde akredite sağlık tesisi ve seyahat 
acentası sayısı toplamda yüzde 72 artış göstererek 22’den 38’e 
ulaştığı açıklandı.  
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Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
23 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, 32. Blok Zemin Kat 1 
Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  mevkiinde, parsel 
içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 30 adet blok, ortak 
kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   yapısı bulunmaktadır. 
27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran ve kafeterya yapısı 
hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu kafeterya yapısı, tapu müdürlüğündeki  
projede, açık ve seçik mimari kat planının bulunmadığı,  bina ile ilgili sadece vaziyet planında 
kafeteryanın gözüktüğü, vaziyet planında  19,36m2 kullanım alanına sahip   kafeterya mutfağı ile 
yaklaşık 150m2 açık  kafeterya  terasının olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yerinde yapılan incelemede  
Kafeteryanın yapılmadığı yerinin boş olduğu görülmektedir. Satışa konu bağımsız bölümün borçlu 
adına kayıtlı 70/5000 hissesidir.
Adresi   : Muğla İli Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 213 Ada 64 Parsel  
     Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 116/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 10.500,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 16:55 - 17:00 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 16:55 - 17:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
24 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, 28. Blok 1. Kat 3 
Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  mevkiinde, parsel 
içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 30 adet blok, ortak 
kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   yapısı bulunmaktadır. 
27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran ve kafeterya yapısı hariç 
mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  apart türü mesken olup 
mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir adet yatak odası, 1 adet wc-
banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. Daireler  kapı ve pencereler  
ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri akrilik esaslı boyalıdır. 
Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi , 
beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmış, bahçede 
ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. Geniş deniz ve orman 
manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
25 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
8. Blok 1. Kat 3 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.     Devamı 16. sayfada

Basın: 1633792Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2015/1420 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi çıkması 
ihtimal her türlü 
yangınlara erken 
müdahalede 
bulunabilmek için 
çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.  
Mobil istasyon ekipleri 
göreve başladı
  Hava sıcaklıklarının 
artmasıyla birlikte Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
itfaiyesi teyakkuza geçti. 
Bu çerçevede Büyükşehir 
Belediyesi kırsal 
mahallelerde çıkması 
ihtimal yangınlara en 
kısa sürede müdahale 
edecek itfaiye mobil 
istasyonu kurdu.  Mobil 
istasyondaki itfaiye 
personeli 1 Haziran 2022 
tarihi itibariyle görev 
bölgelerindeki yerlerini 
aldı.
 Yangınlara anında 
müdahale

  Mobil istasyonlar 
Seydikemer Kadı, 
Fethiye Karaçulha 
Hali ve Milas Koru 
Mahallesinde kuruldu. 
Mobil istasyon ekipleri 
olayların en fazla 
yaşandığı saat olan 11.00 
ile 19.00 saatleri arasında 
görev yapacak. Mobil 
istasyon ekipleri bölgede 
aynı zamanda konut ve 
orman yangınına en kısa 
sürede müdahale edecek.
 Bodrum Liman’da 
öncü mobil istasyon
  Muğla Büyükşehir 
Belediyesi kırsal 
mahallelerin yanı sıra 
turizm merkezlerinde 
de mobil istasyon 
kurdu. Yaz aylarında 
yoğun nüfus ve trafik 
artışının yaşandığı 
Bodrum’da öncü mobil 
istasyonu göreve başladı. 
Bodrum Yat Limanında 
göreve başlayan öncü 

mobil istasyon aracı 
şehir merkezindeki 
araç kazasına ve araç 
yangınına anında 
müdahale edebilecek.
 Kırsal mahallelere 150 
yangın tankeri
  Ayrıca Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
konut, ahır ve orman 
yangınları açısından 
hassas olan kırsal 
mahallelere 150 adet su 
tankeri dağıtıldı. 3 ton ile 
4,5 ton arasında değişen 
su tankerleri sayesinde 
yangınlara ilk müdahale 
yapılabilecek. İl 
genelinde itfaiye ekipleri 
için Bin 113 adet su alma 
noktası oluşturdu. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiyesi il genelinde 
13 grup amirliği, 25 
istasyon 38 noktada 
489 personel ile görev 
yapıyor.
- İHA

Büyükşehirden yangınlar 
için mobil istasyon

Muğla Büyükşehir Belediyesi orman, konut yangınları için 
Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde kurduğu 
mobil istasyonlar bugün itibari ile göreve başladı.  

Köyceğiz’de ormana 
yakın mahallelerinde 
ikamet eden 
öğrencilerine yönelik 
eğitimler devam ediyor. 
Köyceğiz Beyobası 
İlkokulu öğrencilerine 
Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüğü şefleri, 2021 
yılında Köyceğiz’de 
ve Muğla çevresinde 
meydana gelen yangının, 
ekosistem üzerinde 
meydana getirdiği 

tahribatı göstermek, 
yangınlara karşı alınması 
gereken tedbirleri 
anlatmak, yangından 
sonra gelişen ekosistemi 
aktarıp farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
sunum yapıldı. Akdeniz 
iklim kuşağında yer 
alan ülkemizde, insan-
orman ilişkisinin 
de etkisiyle her yıl 
ikibinden fazla orman 
yangınının binlerce 

hektar alanın yok 
olmasına neden olduğu 
belirtildi. Ormanların 
sürekliliğini tehlikeye 
sokan etkenlerin başında 
orman yangınlarının 
geldiği anlatıldı. Gerekli 
önlemler konusunda 
herkesin sorumluluğu 
bulunduğu ifade edildi. 
Öğrencilerin soruları 
cevaplandırıldı. - İHA

Öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi eğitimi  verildi

14 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ03 Haziran 2022 Cuma

28/09/2021 tarih 6351 sayılı yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında Turizm tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması 
halinde E:0,40 H:10,50m. Apart otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 
7.50mt olduğu belirtilmektedir. Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife 
no:22 belge nolu 208 adet konut için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere 
toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 
tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı 
kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 16:10 - 16:15 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 16:10 - 16:15 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
21 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, 24. Blok Zemin Kat 2 
Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  mevkiinde, parsel 
içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 30 adet blok, ortak 
kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   yapısı bulunmaktadır. 
27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran ve kafeterya yapısı hariç 
mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  apart türü mesken olup 
mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir adet yatak odası, 1 adet wc-
banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. Daireler  kapı ve pencereler  
ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri akrilik esaslı boyalıdır. 
Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi , 
beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmış, bahçede 
ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. Geniş deniz ve orman 
manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 16:25 - 16:30 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 16:25 - 16:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
22 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, 33. Blok Zemin Kat 1 
Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  mevkiinde, parsel 
içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 30 adet blok, ortak 
kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   yapısı bulunmaktadır. 
27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran ve kafeterya yapısı 
hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu büro yapısı, tapu müdürlüğündeki  kat 
irtifakına esas  projede,  bina ile ilgili sadece vaziyet planının bulunduğu, kat planlarının bulunmadığı 
görülmüştür. Vaziyet planında 33. Blok 1 B.BL. nolu büro olarak gösterilen kısım 125m2  alana sahip, 
yüzme  havuzu  güneşleme terasının altında konumludur. Müdür odası, resepsiyon ve depo bölümleri 
vardır.   Taşınmazın duvarları düz sıva, taban döşemeleri mermer, camekanları ahşap doğramadır. 
SATIŞA KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BORÇLU ADINA KAYITLI 79/5000 ORANINDA HİSSESİDİR.
Adresi   : Muğla İli Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi Babadağ Mevkii 231 Ada 64  
     Parsel Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 132/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 9.875,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 05/07/2022 günü 16:40 - 16:45 arası
2. Satış Günü   : 03/08/2022 günü 16:40 - 16:45 arası         Devamı 15. sayfada

Basın: 1633792Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 Uluslararası Kredi 
Değerlendirme 
kuruluşu Fitch Ratings 
tarafından yapılan kredi 
değerlendirmesinde 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ‘Ulusal Uzun 
Vadeli Notunda’ AAA 
alarak zirvede yer aldı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinden yapılan 
açıklamada, Büyükşehir 
Belediyesinin 
harcamaların 
sürdürülebilirliği, 
ayarlanabilirliği, borç 
ve likitide sağlamlığı 
gibi alanlarda gösterdiği 
mali disiplini nedeniyle, 
‘Ulusal Uzun Vadeli Not’ 
alanında AAA alarak 
en yüksek kredi notuna 
sahip olduğu, finansal 
yükümlülüklerini yerine 
getirmesi yüksek, 
ekonomik, finansal ve 
yönetimsel koşullardaki 
ani değişikliklerden 
etkilenme ihtimalinin 
düşük olmasını anlamına 
gelen not ile önemli bir 
başarıya imza attıkları 

belirtildi.
  Günümüzdeki 
ekonomik koşulların 
gittikçe kötüleştiğine 
ve ağırlaştığına vurgu 
yapan Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, yine 
de uyguladıkları mali 
politika nedeniyle 
ulusal ve uluslararası 
alanda güvenilir bir 
kurum olduklarını 
söyledi. Gürün, şeffaf, 
hesap verilebilir ve 
mali disipline dayanan 
bir sistem oluşturarak 
hemşerilerine hizmet 
ettiklerini söylerken, 
“Daha önce olduğu 
gibi Uluslararası 
Kredi Kuruluşu Fitch 
Ratings tarafından kredi 
notumuzun yine AAA 
olarak belirlenmesi 
bizleri mutlu etti. 2014 
yılında kurulmuş 
bir belediye olarak, 
hızlıca yapılanmamızı 
tamamladık ancak 
yüklü bir borç stoğuyla 
1 Milyar 100 Milyon 

TL borçla karşı karşıya 
kaldık. Devraldığımız 
borçların yaklaşık 
664 Milyon TL’sini 
öderken, bir yandan 
da yatırıma büyük 
ihtiyaç duyan bölgelere 
yatırım yapmaya 
devam ettik. Bunları 
aynı anda yürütmek 
önemli bir planlama 
gerektirmekteydi. Bizde 
ekibimizle bu planlamayı 
çok doğru ve verimli 
bir şekilde yaptık. Borç 
ödememizin yanı sıra 
Muğla’ya 3 Milyar 45 
Milyon TL yatırım 
yaparak en fazla yatırım 
yapan kurum olduk. 
Muğlalı hemşerilerimize 
hizmet etmek, güçlü bir 
mali sistem ile sadece 
bizim değil gelecek 
arkadaşlarımızın 
da çalışmalarını 
kolaylaştırmak 
yapılacak yatırımlara 
kaynak oluşturmak için 
çalışmalarımız büyük 
bir disiplin içinde devam 
edecek” dedi. - İHA

Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin kredi 

notu yine AAA  
Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings 
tarafından yapılan kredi değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ‘Ulusal Uzun Vadeli Notunda’ AAA alarak zirvede yer 
aldı.  
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Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır..
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  :  - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
   - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 
09/11/2015 tarih
  - İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 
04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
26 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 8. 
Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
27 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 9. 
Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1      Devamı 17. sayfada

Basın: 1633792Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın 
himayesinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığının 
koordinesinde bu yıl 
21-27 Mayıs tarihleri 
arasında ilki kutlanan 
‘Türk Mutfağı Haftası’ 
etkinliklerinin Muğla 
ayağı Stratonikeia antik 
kentinde final yaptı.  
  Geleneksel Türk 
mutfağının tanıtılmasını 
amaçlayan ve ilk defa 
kutlanan Türk Mutfağı 
Haftası çerçevesinde 
Muğla’nın 13 ilçesinde 
hafta boyunca Muğla’ya 
özgü yemekleri yerli 
ve yabancı misafirlere 
tanıtıldı.
  Yatağan Stratonikeia 
antik kentinde 
düzenlenen törene AK 
Parti Muğla milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, 
Kaymakam Onur Kökçü, 
Belediye Başkanı 
Mustafa Toksöz, İl Kütür 
ve Turizm Müdürü 
Dr. Zekeriya Bingöl 
ve antik kente ziyarete 
gelen vatandaşlar 
katıldı.   Muğla’ya özgü 
yemekler çevre kırsal 
mahallelerde yaşayan 
vatandaşlar tarafından 
yapılarak misafirlere 
ikram edildi. Otlu 
gözleme, kuru patlıcan 
dolması, ot kavurması, 

keşkek, Aşure, tavuklu 
pilav, yaprak sarma, 
sarımsaklı yoğurtlu 
kızartma gibi yemekler 
antik kente ziyarete 
gelen vatandaşlara 
ikram edildi.  Törende 
konuşan İl Kültür 
ve Turizm Müdürü 
Dr. Zekeriya Bingöl, 
“Cumhurbaşkanımızın 
eşi Sayın Emin 
Erdoğan’ın 
himayelerinde hazırlanan 
asırlık tarifi ve Türk 
Mutfağı kitabı Türk 
mutfağının sağlıklı, 
geleneksel yönlerini 
öne çıkararak dünya 
mutfaklarında önce bir 
yer edinmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. 21-27 
Mayıs tarihleri arası 
Türk Mutfağı Haftası 
olarak belirlenmiştir. 
Biz bunu 28’ine uzattık 
ve bugün burada final 
yapıyoruz. Ama mutfak 
kültürüm deva edecek. 
Biz otellerimizde, 
restorantlarımızda 
Türk mutfağının 
özgün yemeklerini 
misafirlerimize 
sunmaya devam 
edeceğiz. Muğla’da 
zaten biz Muğla 
Valimiz himayelerinde 
5 ana dalda çalışma 
yürütüyorduk. Bunlardan 
birisi gastronomi 
turizmi, spor turizmi, 

kültür turizmi, agro 
turizm ve sağlık turizmi 
olmak üzere beş ana 
dalda çalışmalarımızı 
yürütüyorduk. 21 
Mayıs’ta aynı anda 
ilçelerimizde kutlamalara 
başladık. Bir haftadır 
kutlamalarımız devam 
ediyor. Birçok ilçemizde 
bu kutlamalar üç dört 
gün sürdü. Birçok ilde 
sadece il merkezinde 
yapılan kutlamaları biz 
13 ilçemiz ve 7 antik 
kentimizde yaparak 20 
kutlama belirledik ve 
bunun tamamını yaptık” 
dedi. Ak Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, “Muğla deyince 
hemen aklımıza düğün 
yemeklerimiz gelir. 
Düğün yemeklerinde 
keşkeğin tadı, zeytinyağı 
kuru fasulyenin tadı 
Muğla tarhanamız 
nohut yahnimiz, kuru 
patlıcan dolmamız, 
Muğla tarhanamız, 
ot kavurmamız, otlu 
gözlemelerimiz börülce 
teltorumuz saymakla 
bitmez. Bir de Muğla 
saraylımız var. Bu çok 
özel bir tatlı. Muğla 
saraylısı özellikle bayram 
sabahları damada ikram 
edilen tatlıdır. Muğla 
saraylısının ortasındaki 
göbek yeri damatlara 
ikram edilir” dedi. -İHA

Türk Mutfağı Haftası’nın 
finali antik kentte yapıldı  

21-27 Mayıs tarihlerinde ilk defa kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ 
etkinliklerinin Muğla finali Yatağan Stratonikeia antik kentinde yapıldı.  
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Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
28 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 10. 
Blok Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
29 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
11. Blok 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 10:55 - 11:00 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
30 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 
11. Blok 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır. Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 30 
adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   yapısı 
bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran ve 
kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır.       Devamı 18. sayfada

Basın: 1633792Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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 Sağlıklı yaşam için 
Türkiye’nin en iddialı 
spa merkezine sahip 
Hilton Dalaman, bisiklet, 
kiteboard, windsurf, 
seakayak gibi farklı spor 
olanakları ile de kalpleri 
fethediyor. 
 Explore Muğla 
organizasyonunun 
kurucusu Özgür Ceylan 
ile başlanılan iş birliği 
kapsamında; uluslararası 
standartlarda hazırlanan 
ve bu bahar aylarında 
hizmete giren kiteboard, 
windsurf, seakayak 
kulüp ve eğitim merkezi 
ile Hilton Dalaman, 
Akyaka ve Alaçatı’ya 
rakip geliyor. 

 2024 Paris 
Olimpiyatları’nda 
yelken disiplinlerinde 
toplam madalyaların 
%40’ı sörf branşlarında 
olacak. Ülkemizin 
meteorolojik ve coğrafik 
uygunluğu bu branşları 
12 ay yapmaya olanak 
sağlıyor. Hilton Dalaman 
ise bu branşlarda 
hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında 
yarışlar düzenlemek 
adına adaylıklarını 
tamamlamış durumda. 
Geçtiğimiz yıl bisiklet 
dostu otel ünvanını alan 
Hilton Dalaman, farklı 
zorluk derecelerinde 
oluşturulan, otel içi 

ve otel dışı bisiklet ve 
yürüyüş rotaları ile de 
keyifli bir alternatif 
sunuyor. İster kendi 
bisikletiniz ile isterseniz 
de yıl boyu Hilton 
Dalaman içerisinde 
hizmet veren yeni nesil 
elektrikli bisiklet uzmanı 
Shimano’nun bisikletleri 
ile kendi rotanızın 
seyyahı olun. 
 Yaza dinamik bir 
başlangıç için hem 
denizin keyfini 
çıkarabileceğiniz hem de 
farklı spor aktiviteleri ile 
form tutacağınız bir tatil 
için Hilton Dalaman her 
türlü konforu ve olanağı 
sunuyor. - Bülten

Kıteboard ve bisiklet 
tutkunlarının yeni adresi  
Muhteşem doğasıyla sizi kendine hayran bırakacak Sarıgerme’de 
binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan Hilton Dalaman, kendinizi 
yenilemeniz için size muhteşem bir fırsat sunuyor. 
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sahife no:22 belge nolu 208 adet konut için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere 
toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 
tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı 
kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2015/1420 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur. 26/05/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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TFF 2. Lig Play-Off 
Finali’nde Karacabey 
Belediyespor’u 
3-0 mağlup ederek 
Spor Toto 1. Lig’e 
yükselen Bodrumspor, 
şampiyonluk kupasını 
coşkuyla kaldırdı. 

TFF 2. Lig Play-Off 
Finalinde Bodrumspor ve 
Karacabey Belediyespor, 
İzmir Alsancak Mustafa 
Denizli Stadyumu’nda 
karşı karşıya geldi. 
Mücadeleden Erdem 
Çetinkaya, Samet 

Yalçın ve Cenk Şen’in 
golleriyle 3-0 galip 
ayrılan Bodrumspor, 
Play-Off şampiyonu 
olarak Spor Toto 1. Lig’e 
yükseldi. Maçın ardından 
saha ortasında kupa 
seremonisi düzenlendi. 

Seremonide Bodrumspor 
kaptanı Yekta Kurtuluş, 
kupayı havaya kaldırdı. 
Kupanın kaldırılmasıyla 
beraber yeşil-beyazlı 
taraftarlar, futbolcular 
ve teknik ekip büyük bir 
coşku yaşadı. - İHA

Bodrumspor 1.Lige yükseldi

Köyceğiz Müftülüğü 
Toparlar 4-6 yaş 
Kuran Kursu B 
şubesi öğrencileri 
için ‘Kuran’a Geçiş 
Töreni’ gerçekleştirildi. 
Törende 4-6 yaş grubu 
çocuklar, Kuran-ı Kerim 
okurken, bazı çocuklar 
da öğrendikleri duaları 
okudu. Kuran’a geçiş 
töreni için hazırlanan 
pasta İlçe Müftüsü 
Ahmet Karagöz ve 
çocuklar tarafından 
kesilirken öğrenci 
velilerinin heyecanı ise 
gözlerinden okundu. 
İlçe Müftüsü Ahmet 
Karagöz; “Kuran 
Kursumuzda 4-6 yaş 
grubu sabah ve öğlenden 
sonra olmak üzere iki 
sınıf halinde eğitime 
devam etmektedir. Daha 

önce öğleden sonraki 
kursa devam eden 
çocuklarımız için tören 
yapılmıştı. Bu gün de 
sabahtan kursumuza 
gelen çocuklarımızın 
heyecan ve sevincine 
ortak olmak için 
geldik. Müftülüğümüze 
bağlı diğer Kuran 
Kurslarımızda da 
büyüklere yönelik 
kurslarımız devam 
ediyor. Ayrıca Cumartesi 
ve Pazar günleri de 
çalışanlara, memurlara 
yönelik kurslarımız 
sürüyor. Müftülük olarak 
4-6 yaş eğitim öğretimini 
çok önemsiyoruz. 
Küçük yaşta 
çocuklarımız hem 
eğleniyorlar ve hem de 
eğlenerek değerlerimizi, 
Kuran-ı Kerimi, örf ve 

adetlerimizi öğreniyorlar. 
Yavrularımızın hayatları 
boyunca dinine, vatanına 
ve milletine hizmet 
eden, faydalı birer insan 
olarak yetişmelerini 
Yüce Mevla’dan temenni 
ve niyaz ediyorum. Siz 
değerli ailelerimizi ve 
4-6 yaş Kuran Kursu 
öğreticisi Feride Hoca 
Hanımı ve tüm Kuran 
Kursu hocalarımı 
kutluyorum” dedi. Müftü 
Karagöz, konuşmasından 
sonra Kur’an okumaya 
başlayan öğrencimizle 
birlikte günün anısına 
hazırlanan pastayı 
kesti. Öğrencilere 
yapılan ikramlar, çeşitli 
hediyelerin verilmesi ve 
akabinde hatıra fotoğrafı 
çekimi ile program sona 
erdi. - İHA

Minikler için “Kuran’a 
Geçiş Töreni” düzenlendi
Köyceğiz ilçesinde Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan minikler 
için tören yapıldı.

Köyceğiz Hamitköy 
Mahallesi’nde 
vatandaşların da desteği 
ile okul bahçesinde 
bulunan atıl arazi 
yeniden elverişli hale 
getirilerek, mandalina 
bahçesine dönüştürüldü. 
Hamitköy Nusret 
Akbaş İlkokulu’nda 
fidan dikme etkinliği 
yapıldı. Etkinlikte 
konuşan Okul Müdürü 
Gültekin Bağcıoğlu; 
“Okulumuzun 
arkasında bulunan atıl 
araziyi temizledik. 
Hamitköylülü 

vatandaşlarımız ile 
beraber yüzlerce traktör 
toprak taşıyarak araziyi 
elverişli hale getirdik 
ve şimdi bahçemize 
100 adet mandalina 
ağacı dikimi yapıyoruz. 
Uzun vadede fidan 
olarak diktiğimiz bu 
ağaçlar, okulumuza 
gelir getiren bir bahçe 
haline gelecek” dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Fazıl Karabağ, 
Hamitköylülerin 
birbirine bağlı, işbirliği 
içinde olmalarından 
duyduğu memnuniyeti 

belirtirken eğitime 
gösterdikleri önem 
ve katkılardan dolayı 
başta Hamitköy Nusret 
Akbaş İlkokulu idareci 
ve öğretmenlerine ve 
köy muhtarına teşekkür 
etti. Etkinliğe Köyceğiz 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Fazıl Karabağ, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hatice Karaca, 
Hamitköy Muhtarı 
Ramazan Çelik, okul 
müdürleri, idareciler, 
öğretmenler, öğrenciler 
ve veliler katıldı. 
- İHA

Öğrenciler okul bahçesine 
narenciye fidanı dikti   
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Satışa konu bağımsız bölüm  apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 
kullanım alanına sahiptir.   Bir adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet 
teras ünitelerinden oluşmaktadır. Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap 
doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız 
olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile 
elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu 
bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
31 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 12. 
Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2 
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm 
tesis alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart 
otel, Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir.
Belediye yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21, sahife no:22 belge nolu 208 adet konut 
için 5512 m2 yapı alanını, idare binası için 29m2 olmak üzere toplam 5541,00m2 yapı alanını kapsayan 
inşaat ruhsatı belgesini göndermiştir. Ayrıca 08/01/1991 tarihli 5531,06m2 yapı alanını kapsayan 
tadilat yapı ruhsatı belgesini mevcuttur. Binalar ile ilgili yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : - İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/287 Esas 
sayılı dosyası 02/12/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/497 Esas sayılı dosyası 09/11/2015 tarih
- İhtiyati Tedbir : Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/306 Esas sayılı dosyası 04/08/2017 tarih
1. Satış Günü   : 06/07/2022 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü   : 04/08/2022 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
       pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca/Muğla
32 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 213 Ada, 64 Parsel, SARIGERME Mahalle/Köy, Babadağ Mevkii, 13. 
Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi, Babadağ  
mevkiinde, parsel içi yola cepheli deniz manzaralıdır.   Parsel üzerinde benzer özellikte  yaklaşık 
30 adet blok, ortak kullanımlı yüzme havuzu , ayrı bağımsız bölüm numaralı restoran ve kafeterya   
yapısı bulunmaktadır. 27.713,70m2 yüzölçümüne sahip Ana taşınmaz üzerinde  mevcutta  restoran 
ve kafeterya yapısı hariç mesken amaçlı 26 adet blok bulunmaktadır. Satışa konu bağımsız bölüm  
apart türü mesken olup mevcut halde balkon dahil yaklaşık 40,00 m2 kullanım alanına sahiptir.   Bir 
adet yatak odası, 1 adet wc-banyo, 1 adet salon+açık mutfak, 1 adet teras ünitelerinden oluşmaktadır. 
Daireler  kapı ve pencereler  ahşap, balkon korkulukları ahşap doğramadır. Dış cephesi düz sıva üzeri 
akrilik esaslı boyalıdır. Binalar oldukça eski ve bakımsız olup, esaslı tadilat ihtiyacı vardır. Taşınmazın 
bahçe düzenlemesi , beton yolları, taş istinat duvarı ile elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı işleri 
tamamlanmış, bahçede ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır.  Manzarası ve konumu güzeldir. 
Geniş deniz ve orman manzarası vardır.
Adresi   : Sarıgerme Mah. Babadağ Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 27.713,7 m2  
Arsa payı   : 24/5000
İmar durumu  : Dosyada mevcut Ortaca Belediye Başkanlığının 28/09/2021 tarih 6351 sayılı 
yazısının 213 ada 64 nolu parsel Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm tesis 
alanı kullanımında yer almakta olup, taşınmaza otel yapılması halinde E:0,40 H:10,50m. Apart otel, 
Tatil villaları, motel, pansiyon yapılması halinde E:0,30 dur. H: 7.50mt olduğu belirtilmektedir. Belediye 
yazısı ekinde binalar için 18/04/1990 tarih cilt no:21   Devamı 19. sayfada
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Türk süt ürünleri 
sektörü, insanlığın süt 
ve süt ürünleri ihtiyacını 
dövize dönüştürüyor. 
2021 yılında yüzde 
47’lik artışla 438 milyon 
dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandıran Türk süt 
ürünleri sektörü, 2022 
yılının 5 aylık diliminde 
ihracatını yüzde 95’lik 
artışla 300 milyon dolara 
çıkardı. Sektör, 2023 
yılında 1 milyar dolar 
ihracat hedefliyor.
Türkiye’nin süt ürünleri 
ihracatında vites 
artırdığını dile getiren 
Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bedri Girit, son 1 yıllık 
dönemde sektörün 580 
milyon dolarlık ihracata 
imza attığını vurguladı. 
“Her gün üç öğün 
insanlığın protein, 
kalsiyum, vitamin ve 
mineraller ihtiyacını 
süt ve süt ürünlerinden 
karşılıyoruz” şeklinde 
konuşan Girit, “Süt 
içen sağlıklı olur, 
hastalıklardan korunur. 
Anne sütü kadar sağlıklı 
süt ve süt ürünleri 
üretiyor tüm dünyaya 

ihraç ediyoruz. Süt 
ürünleri sektörümüz 
ihracatta vites artırdı. Süt 
ürünleri sektörümüzün 
son 1 yıllık dönemdeki 
ihracatı ise 581 milyon 
dolara ulaştı. Su ürünleri 
ve kanatlı sektörlerimiz 
Türkiye’ye 1’er milyar 
doların üzerinde döviz 
kazandırıyor. 2023 
yılında süt ürünleri 
sektörümüzün de 
ülkemize 1 milyar 
doların üzerinde döviz 
kazandıran sektörler 
arasında yer almasını 
hedefliyoruz” diye 
konuştu. 
Krema ve peynir 
ihracatta lider ürünler
Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Melih İşliel, 
Türkiye’nin 2021 yılında 
gerçekleştirdiği 438 
milyon dolarlık süt 
ürünleri ihracatında en 
çok ihraç edilen ürünün 
193 milyon dolarla krema 
olduğunu dile getirdi. 
İşliel, süt ürünleri 
sektörünün 143 milyon 
dolarlık peynir ve lor 
ihracatı yaptığını, peynir 
altı suyundan 81 milyon 

dolar, yağ ihracatından 
da 16 milyon dolar 
döviz kazandırdıklarını 
aktardı.
Mısır, Irak ve Cezayir 
en çok ihracat yapılan 
ülkeler
Türkiye’nin süt ürünleri 
ihracatında öne çıkan 
ülkeler hakkında da bilgi 
veren İşliel, 2021 yılında 
süt ürünleri ihracatında 
Mısır’ın 69 milyon 
dolarlık tutarla zirvede 
yer aldığını, Mısır’ı, 
60,5 milyon dolarla Irak 
ve 57,4 milyon dolarlık 
ihracatla Cezayir’in takip 
ettiği bilgisini paylaştı. 
Türk süt ürünleri 
sektörünün 2020 
yılının ikinci yarısında 
ihracat vizesi aldığı 
Çin, 2021 yılında 52,8 
milyon dolarlık Türk 
süt ürünleri ithal ederek 
listeye 4. Sıradan giriş 
yaptı. Bu ülkeleri 
24 milyon dolarlık 
ihracatla Birleşik Arap 
Emirlikleri, 23 milyon 
dolarla Bangladeş, 14,4 
milyon dolarla Kuveyt, 
9 milyon dolarla Ürdün, 
8,4 milyon dolarla KKTC 
ve 8,2 milyon dolarla 
Azerbaycan izledi. 
- Bülten

Süt ürünleri sektörü 2023 yılında 
1 milyar dolar ihracat hedefliyor

Hayata geldiği ilk günden itibaren anne sütüyle hayata tutunan 
insanlık, sonrasında protein, kalsiyum, vitamin ve mineraller ihtiyacını 
da binlerce yıldır süt ve süt ürünlerinden karşılıyor. 

Ula Akyaka 
Mahallesi’nde göçmen 
kaçakçılığına yönelik 
polisin düzenlediği 
operasyonda 5 araç 
içerisinde 81 düzensiz 
göçmen ve 6 göçmen 
kaçakçısı yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü, Göçmen 
Kaçakçılığıyla Mücadele 

ve Hudut Kapıları 
Şube Müdürlüğü 
tarafından Göçmen 
Kaçakçılığı yaptıkları 
tespit edilen 5 araç 
çalışmalar sonucunda 
Akyaka Mahallesi’nde 
yakalandı. Yapılan 
kontrollerde araçlar 
içerisinde 81 düzensiz 
göçmen yakalanırken, 
17 adet şambrel, 4 hava 

pompası, 1 şişme yelek 
ve 1 adet şişme bot ele 
geçirildi. Olaya karışan, 
E.Ç., N.G., M.K., Ö.K., 
G.G ve R.A. isimli 
şüpheliler gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk 
edilen 6 şüpheli Göçmen 
Kaçakçılığı suçundan 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 
- İHA

81 düzensiz göçmen, 6 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Türkiye’nin ve Muğla’nın 
gözde turistik ilçesi 
Marmaris’te hava 
sıcaklıklarının birden 
yükselmesi ile plajlarda 
yoğunluk başladı.  
Marmaris’te hava 
sıcaklıklarının artması 
ile plajlar ve havuzlar 
da yerli ve yabancı 
turistlerin tercihi oldu. 
İlkbahar mevsiminin 
son günlerinde sokak 

termometrelerinin 40 
dereceyi göstermesi 
yazın daha da sıcak 
olacağını gösteriyor. 
Otellerin havuz 
başlarında ve plajlarda 
serinleyen yerli ve 
yabancı turistler, denize 
girmek için genellikle 
sabah erken saatleri ya 
da öğleden sonrayı tercih 
ediyor. Turizmci Nurşen 
Kızıl, “Pandeminin 

sona ermesi, hava 
sıcaklıklarının artması 
insanları plajlara getirdi 
hem deniz hem de tatil 
sezonu açılmış oldu. 
Bizler Marmaris olarak 
hazırız. Haziran ayı 
itibari ile otellerde tam 
doluluk bekliyoruz” dedi. 
Bodrum’da dereceyi 
gören sahile koştu   
Bodrum ilçesinde 
havaların ısınmasıyla 

sahillerde yoğunluk 
oluştu. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre hava sıcaklığı, 
ülke genelinde mevsim 
normallerinin 5-7 derece 
üzerinde seyrediyor. 
Bodrum’da da son birkaç 
günde sıcaklık 35-36 
dereceye kadar yükseldi. 
Sıcak hava ile birlikte 
sahillerde yoğunluk 

yaşandı. Yerli ve yabancı 
turistler ile Bodrum’da 
yaşamını sürdüren 
vatandaşlar, deniz, kum 
ve güneşin tadını çıkardı. 
Bodrum’un Paşatarlası, 
Kumbahçe, Bitez, 
Ortakent sahillerinde 
yoğunluk yaşandı. Hava 
sıcaklık değerlerinin 
yarın mevsim 
normallerine dönmesi 
bekleniyor. - İHA

Havalar ısındı, tatilciler denizde serinledi
Türkiye’nin ve Muğla’nın gözde turistik ilçesi Marmaris’te hava sıcaklıklarının birden yükselmesi ile 
plajlarda yoğunluk başladı.  

Bodrum’da her yaz 
sezonu öncesi tartışma 
konusu olan lahmacun-
ayran fiyatlarının 
yüksek olmasının 
nedeni ortaya çıktı. 
Yarımada genelinde 
15 liradan başlayan 
lahmacun-ayran fiyatları 
sahil kesimlerinde 
300 liraya kadar 
çıkıyor. Lahmacunun 
gramı değişmiyor 
ama mekan ve yer 
değişikliği fiyatlara 
yansıyor. Bodrum’da 
sık sık gündem olan 
lahmacun, ayran fiyatları 
bölgeye ve mekana 
göre değişiyor. Tatile 
gelen ve Bodrum’da 
yaşayan vatandaşlar, 
fiyatların mekan ve 
yere göre gösterdiği 
değişikliği normal 
karşılıyor. Bodrum’da 
pazar yerinde bir lokanta 
15 liraya lahmacun-
ayran verirken, 
sosyetenin uğrak 
adresi Türkbükü’nde 
bu fiyat 300 liraya 
varıyor. Teknesine ya 
da yatına lahmacun 
ile ayran sipariş eden 
vatandaşlar ise en ez 
450 lira ödemeyi göze 
alıyor. Bodrum merkezde 
15 lira olan lahmacun-
ayran fiyatı, Bitez 
Mahallesi’ndeki Tatlıses 
Çiğköfte Salonu’nda 
ise 26 liradan satışa 
sunuluyor.
Normal bir restoranda 
15-55 lira arasında olan 
lahmacun-ayran fiyatları, 
otellerde ve plajlarda 
katlanarak artıyor. 
Otellerde ve plajlarda 
yaşanan fiyat artışların 
sebebinin verilen 
hizmet olduğu, hizmet 
kalitesiyle birlikte 
fiyatların da yükseldiği 
öğrenildi.
  Bardakçı Koyu’nda 
bulunan Azka Otel’de 
plaj kullanım bedeli ile 
birlikte lahmacun-ayran 
113 TL’ye, Kadıkalesi 
Sahili’nde bulunan 
Sianji Otel’e bağlı Elani 
Beach’te ise 80 liraya 
satılıyor.
Beachlerde fiyatlar 300 
liraya kadar çıkıyor
  Yalıkavak Tilkicik 
Koyu’nda bulunan 
Highlight Hotel-Miya 
Beach’de lahmacun-

ayran fiyatı 200 lirayı 
buluyor. Türkbükü 
Sahili’ndeki plajlarda 
ise bu fiyat 300 lirayı 
buluyor. Bodrum’un 
girişinde bulunan Doora 
Otel’in sahilini kullanıp 
tüm imkanlarından 
yararlanarak lahmacun-
ayran tüketmenin 
bedeliyse 96 lira.
  Lahmacun ile ayran 
fiyatının normal 
olduğunu söyleyen 
vatandaşlar, normal 
bir restoranda hızlıca 
yiyip kalkmak ile bir 
sahile gidip o işletmenin 
imkanlarından 
yararlanmanın bedelinin 
farklı olduğunu, 
imkana göre fiyatların 
değiştiğini ifade ettiler. 
Tatil yapan yerli turistler 
de bu kadar imkandan 
yararlanıp bir lahmacun, 
ayrana 113 lira vermenin 
normal olduğunu dile 
getirdi.
  Doora Otel Genel 
Müdürü Turizmci Atilla 
Doğancı, her hizmetin 
bir bedeli olduğunu 
ifade ederek, “Her yerin 
her hizmetin ve her 
kalitenin bir fiyatı vardır. 
Ortamını çok düzgün bir 
şekilde hazırlamış çok 
kaliteli bir beach kulüpte 
ve çok kaliteli bir otelin 
lüks bir otelin beachinde 
yemek yediğinizde fiyat 
farklıdır. Bir otogarda 
lahmacun yediğinizde de 
fiyat farklıdır. Kaliteyi 
sadece lahmacunun 
içerisine konulan 
kıyma, domates, biber, 
soğan veya hamuruyla 
ölçmemek lazım. Lezzet 
çok önemlidir, kaliteli 
ve iyi hizmetin olduğu 
yerde lezzeti de vermek 
zorundalar. Lezzetin ve 
kalitenin fiyatı olmaz. 
Bodrum neye göre 
pahalı. Bodrum’un da 
çok ucuz yerleri var, 
Marina Caddesi’ne 
gidiyoruz fiyat farklı, 
2 adım ötedeki sahil 
kenarında ufak bir 
mekanda fiyat farklı. 
Bu sizin nerede yemek 
yediğinizle alakalıdır. 
Kaliteli bir yerdeyseniz 
kaliteli bir fiyat 
ödüyorsunuzdur. Bizim 
tesisimizde lahmacun-
ayran fiyatımız 96 lira” 
şeklinde konuştu. - İHA

Lahmacun fiyatı 20 
kilometre içerisinde 15 

liradan 400 liraya çıkıyor

Bodrum, yaz sezonunu 
güzel sunucu Özlem 
Yıldız’la açtı. Bardakçı 
Koyu’nda denize giren 
ünlü sunucu, bronz 
teniyle sahilin yıldızı 
oldu. İstanbul’daki 
yoğun tempodan ve 
kalabalıktan kaçan 

Özlem Yıldız, Azka 
Otel’den denize girerken 
görüntülendi. Özlem 
Yıldız, denize girer 
girmez dikkatleri üzerine 
çekti. Gündüz, Azka 
Otel’in plajında denize 
girip güneşlenirken 
görüntülenen Özlem 

Yıldız’ın, eski manken 
arkadaşı İlgi Gövsa’nın 
doğum günü kutlamaları 
için üç günlüğüne 
Bodrum’a geldiği 
öğrenildi. Bol bol denize 
girip güneşlenen arkadaş 
grubu, akşam sahilde 
ateş yakarak doğum 

günü pastasını üfledi. 
Özlem Yıldız’ın dört 
gözle okulların tatil 
olmasını beklediği ve 
oğlunun okulunun tatil 
olması ile birlikte yaz 
boyunca Bodrum’da 
olacağı öğrenildi.
- İHA

Bronz teniyle sahilin yıldızı oldu  

Ünlü oyuncu Özge 
Özpirinçci, minik 
kızı Mercan ile 
birlikte Bodrum 
sezonunu açtı. Bir 
alışveriş merkezinden 
çıkarken görüntülenen 
ünlü oyuncu, basın 
mensuplarına 
“Kucağımda bebeğim 
var, çekmeyin” 
diyerek sitem etti.
Yaz sezonunun 
gelmesiyle birlikte 
kızı Mercan’la birlikte 
Bodrum’a gelen 
Özge Özpirinçci, bir 
alışveriş merkezinden 
çıkarken objektiflere 
takıldı. Gazetecilerin 
sorularını 
yanıtlamayan 
Özpirinçci, basın 
mensuplarından 
görüntü ekmemelerini 
istedi. - İHA

Ünlü oyuncu 
kucağında bebeği 

ile objektiflere 
takıldı


