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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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LENFÖDEM 
NEDİR?
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Ortaca’da festival günleri

Ortaca’da 25. Geleneksel 
Ortaca Tarım, Çevre ve 
Turizm Festivali’nin programı 
açıklandı. -3

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir kalp krizi geçirdi

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Ankara 
dönüşünde yolda 
kalp krizi geçirdi.

Ankara dönüşü 
rahatsızlanan ve 
Eskişehir Şehir 
Hastanesi’nde tedavi 
altına alınarak 

anjio stent uygulanan 
Başkan Uzundemir’in 
durumunun iyi 
olduğu 
öğrenildi. -2

Dalyan yolunda kaza; 2 ölü, 2 yaralı

Ortaca Okçular 
mahallesinde 
meydana 
gelen kazada 
Motosiklet 
sürücüsü ve 
arkasındaki 
yolcu  yaşamını 
yitirdi.

Kaza, Ortaca - Dalyan 
yolu üzerinde Okçular 
Mahallesi mevkiinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre;  
Ortaca istikametinden 
Dalyan Mahallesine 

seyir halindeki 
Yüksel Yertürk (52) 
yönetimindeki 48 RL 
489 motosiklet ile T. C. 
K. idaresindeki 48 AAZ 
529 plakalı otomobil 
çarpıştı. -2

Ortaca’da 
uyuşturucu 
operasyonu

Ortaca’da narkotik 
ekipleri tarafından 
düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda gözaltına 
alınan 2 şüpheli 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. -2

Fabrika 
gibi okul

Köyceğiz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Elektrik, Motor, Tesisat, 
Mobilya ve Metal 
bölümü öğrencileri 
ürettikleri ürünler ile 
hem ülke ekonomisine, 
hem de ev ekonomisine 
katkı sunuyor. -6



ESAS NO : 2021/257 Esas
KARAR NO : 2022/66
Davacı HASRET KARAHAN aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ İLE, 
Tokat ili Almus ilçesi Gölgeli Mahallesi/Köyü 
cilt no:19 , hane:37, bsn: 170’de nüfusa kayıtlı, 
Atacihan ve Hasret kızı 27/03/2015 Pendik 
doğumlu, 75787032728 T.C. Kimlik numaralı 
İstanbul Sarya VARNALI’nın “VARNALI” olan 
soy isminin iptali ile soy isminin “KARAHAN” 
olarak değiştirilmesine ve isim ve soy isminin 
“İstanbul Sarya KARAHAN” olarak nüfusa kayıt 
ve tesciline, karar verildi. İlan olunur.

Basın: 1640824Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Kol ve bacakların 
şişmesi ile kendini belli 
eden fil hastalığı(len-
födem),bağışıklık 
sisteminin bir parçası 
olan lenf bezlerinde 
oluşan tıkanmalara 
bağlı olarak ortaya 
çıkar.
Hücreler arası boşluk-
ları dolduran sıvının 
miktar olarak dengede 
kalabilmesi için sürekli 
olarak süzülmesine kan 
dolaşımına katılması 
gerekir.Lenf sıvısı 
olarak adlandırılan bu 
sıvı lenf sistemi tarafın-
dan kontrol edilir.

Lenf bezleri,kanalları 
veya düğümlerinde 
oluşan hasarlara ve 
doğumsal anomalilere 
bağlı olarak hücreler 
arası sıvı miktarının 
dengesinde bozulmalar 
oluşabilir.
Lenf bezlerinde oluşan 
tıkanıklıklar lenf 
sıvısının boşaltılmasını 
olumsuz etkileyerek 
kol ve bacaklarda sıvı 
birikimine,dolayısıyla 
da şişliklere neden olur.
Bu durum fil hastalığı 
olarak adlandırılır.
Sağlıklı günler diliyo-
rum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

LENFÖDEM 
NEDİR?

Yaz meyvelerinden belki 
de en çok sevilen 5 lisi 
( kavun, karpuz, kiraz, 
şeftali ve kayısı)Gelin 
size bu hafta bu güzel 
meyvelerden bahsedey-
im:
1.KARPUZ: Yaz deni-
lince ilk aklınıza gelen 
meyve belki de kar-
puz. Karpuzun kırmızı 
renkli kısmı likopen 
açısından zengindir. A 
ve C vitamini içeriği 
yüksektir. Karpuz beta 
karoten ve likopen 
içeriğiyle vücudunuzu 
serbest radikallere karşı 
korur. Karpuz yüksek su 
içeriğiyle vücudunuzdan 

toksik maddelerin atıl-
masına yardımcı olur. 
Glisemik indeksi yüksek 
olan bir meyvedir. Bu 
yüzden karpuzu süt ve 
süt ürünleriyle birlikte 
tüketmeniz daha dengeli 
olacaktır. Diyabet hastası 
ya da zayıflama diyeti 
uyguluyorsanız uygun 
porsiyonlarda tüketmeye 
çalışın.1 porsiyon meyve 
hakkınız yerine 1 par-
mak kalınlığında avuç 
içi kadar 3 üçgen dilim 
karpuz tüketebilirsiniz.
2.KAVUN: İyi bir 
potasyum kaynağıdır. Bu 
sayede ödem atmanıza 
ve kan basıncınızın 

düzenlemesine olumlu 
etki sağlar. C vitamini 
içeriğiyle bağışıklık 
sisteminizin güçlenme-
sine yardımcı olur .A 
vitamini açısından da 
zengindir.1 porsiyon 
meyve hakkınız yerine 
1/8 kavun tercih edebil-
irsiniz.
3.ŞEFTALİ: Potasyum 
içeriği yüksektir .Bu 
şekilde vücuttan ödem 
atılmasına ve kan 
basıncınızın düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Yüksek lif içeriğiyle 
tokluk sağlar ve kabızlık 
şikayetlerinize olumlu 
etki sağlar .C vitamini 
içeriği sayesinde güçlü 
bir antioksidandır.1 
porsiyon meyve hakkınız 
yerine 1 küçük boy şef-
tali tercih edebilirsiniz.
4.KAYISI:A vitamini, 

beta karoten açısından 
zengindir. A vitamini; 
görme, üreme ve sağlıklı 
bir cilt sağlığı için önem-
li bir vitamindir. Yüksek 
potasyum içeriğiyle kan 
basıncınızın düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Yüksek lif içeriğiyle 
uzun süre tokluk hissi 
sağlar ,kabızlık şikay-
etlerinizin azalmasına 
yardımcı olur.1 porsiyon 
meyve hakkınız yerine 
4 adet küçük boy ya da 
2-3 orta boy kayısı tercih 
edebilirsiniz.
5.KİRAZ: Belki de 
yazın en sevilen meyv-
elerinden kiraz. Kirazda 
kırmızı ve mor meyv-
elerde bolca bulunan 
antioksidanlar bulunur. 
A ve  C vitaminleri-
nin iyi bir kaynağıdır. 
Potasyum içeriğiyle kan 

basıncınızın düzenlen-
mesine yardımcı olur. 
Yüksek lif içeriğiyle tok 
tutar ve kabızlık şikay-
etlerinizin azalmasına 
yardımcı olur. Düşük 
glisemik indeksine 
sahip bir meyvedir. Bu 
yüzden diyabet hasta-
ları için de ideal bir 
meyvedir .Düşük kalori 
içeriğiyle kilo kontrolü 
diyetlerinde de tercih 
edilebilir.1 porsiyon 
meyve hakkınız yerine 
10-12 adet kiraz tercih 
edebilirsiniz.
Benim önerim diyette 
çeşitlilik. Zaten sağlıklı 
ve dengeli beslenmenin 
de temeli bu. Uygun por-
siyonlarda yaz meyvel-
erinin hepsini beslenme-
nize eklemeye çalışın.
Sağlıkla kalın..

YAZ MEYVELERİNİN 
SÜPER 5’LİSİ VE FAYDALARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
Deniz Motoru İşletmesinde kullanmakta olduğum 
Seri A1 000901-000950, seri A1 001001-001050 
nolu 2 cilt yolcu taşıma bileti, seri A1 8551-8600 

nolu 1 cilt parekende satış fişi, seri A1 21651-
21700 nolu 1 cilt fatura olmak üzere belirtilen 

evraklarımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Arife Erken - Vergi Dairesi: Ortaca 

Malmüdürlüğü - Vergi No: 36785002618

Zayi 
Şengül Uslu ve Erdoğan Aygün minibüs işletmesi 
ortaklığına ait A 101-600 numaraları arası yolcu 

taşıma bileti kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Şengül Uslu ve Erdoğan Aygün 

minibüs işletmesi ortaklığı
Vergi Dairesi: Ortaca Malmüdürlüğü

Vergi No: 8060441753

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ankara dönüşünde 
yolda kalp krizi geçirdi. 
Eskişehir’de hastaneye 
kaldırıldı. Ankara’da 
çeşitli temalarda 
bulunan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, dönüşte 
Afyon’da rahatsızlandı. 

İlk önce Afyon’da 
hastaneye kaldırılan 
Başkan Uzundemir, 
Eskişehir Şehir 
Hastanesi’ne sevk edildi. 
Tedavi altına alınan 
ve anjio uygulanan 
Başkan Uzundemir’in 
durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 

Uzundemir kalp 
krizi geçirdi

Kaza, Ortaca - Dalyan 
yolu üzerinde Okçular 
Mahallesi mevkiinde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre;  Ortaca 
istikametinden Dalyan 
Mahallesine seyir 
halindeki Yüksel Yertürk 
(52) yönetimindeki 48 
RL 489 motosiklet ile 
T. C. K. idaresindeki 
48 AAZ 529 plakalı 
otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile 

devrilen motosikletin 
sürücüsü Yüksel Yertürk 
ve arkasında yolcu 
olarak bulunan Sabri 
Bağcı (46) yola savruldu. 
Çarpmanın etkisiyle 
kontrolden çıkan 
otomobil ise şarampole 
devrildi.
İhbar sonrası olay 
yerine Jandarma ve 
112 sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık 
ekipleri motosiklet 

sürücüsü Yertürk ve 
yolcu Bağcı’nın hayatını 
kaybettiğini belirledi.
Yoldan çıkarak yol 
kenarındaki tarlaya 
savrulan otomobilin 
sürücüsü T. C. K.  ve 
otomobilde yolcu olarak 
bulunan R. Ü. yaralı 
olarak Ortaca’daki 
hastanelerde tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
- Cihat Cura

Dalyan yolunda 
kaza; 2 ölü, 2 yaralı
Ortaca Okçular mahallesinde meydana gelen kazada Motosiklet 
sürücüsü ve arkasındaki yolcu  yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 
Ortaca’da piyasa değeri 
yüksek yüklü miktarda 
uyuşturucu madde 
getirileceği istihbaratı 
üzerine harekete geçen 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
operasyon için düğmeye 
bastı. Takibe alınan ve 
sabaha karşı ilçeye giriş 
yapan H.Y. ve H.D. isimli 
şahısları durduran ekipler 
şüphelilerin üzerlerinde 
yaptıkları aramalarda 
yüklü miktarda 

metamfetamin maddesi 
ele geçirdi. Gözaltına 
alınan şüpheliler 
emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 

edildi. Hakim karşısına 
çıkartılan 2 şüpheli 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
- İHA

Ortaca’da uyuşturucu operasyonu: 
2 şüpheli tutuklandı  

Ortaca’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Düğün geleneklerim-
izden biri de takı mer-
asimidir. Bu kapsamda 
düğüne katılan misa-
firler ve aile üyeleri, 
geline ve damada para, 
altın veya bilezik, 
kolye, küpe, saat gibi 
takılar takmaktadır. 
Evliliğin ilk başların-
da bu takıların kimde 
kaldığı çok fazla sorun 
edilmese de özellikle 
boşanma aşamasında 
düğünde takılanların 
kime ait olacağı ciddi 
tartışmalara neden 
olmaktadır.
Kanunumuzda ise 
düğün takılarının hangi 
tarafa ait olduğuna dair 
açık bir düzenleme 
yer almamaktadır. Bu 
sebeple, mahkemeler de 
önlerine gelen uyuşma-
zlıklarda Yargıtay’ın 
görüşüne karar verme 
eğiliminde olmuşlardır. 
Konuyla ilgili kanunda 
açık bir düzenleme 
yer almadığı ve her 
yörede de farklı adetler 
olabildiği için bu husus 
hep tartışılagelmiştir. 
Dolayısıyla, düğün 
takılarının kime ait 
olduğu hususunda 
Yargıtay da toplum 
yapısına, çiftlerin adet 
ve geleneklerine göre 
karar vermiş ancak 
zaman içinde karar-
larında görüş farklılığı-
na gitmiştir. 
Önceden düğünde 
takılan takıların 
kim tarafından kime 
takıldığına bakıl-
maksızın geline ait 
olduğu kabul edilmiştir. 
Bu yüzden düğünde 
damada takılan takılar 
da (erkeğe özgü olan 
ve yalnızca erkeğin 
kullanabileceği olan 
takı türleri hariç 
olmak üzere) geline 
ait sayılmıştır. Ancak 
Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, 2020 yılında 
verdiği bir kararla 

bu konuda görüşünü 
değiştirmiştir. 
Artık bu kararla bir-
likte, damada takılan 
takıların damada, geline 
takılan takıların ise 
geline ait olduğu belir-
tilmiştir. Bu noktada, 
damada takılan takılar-
da bir istisna getirilmiş 
olup kadına özgü olan 
takılar damada takılmış 
olsa bile geline ait 
olduğu ifade edilm-
iştir. Böylece, düğünde 
geline takılan ancak 
erkeğe özgü olabilecek 
erkek kol saati, zincir, 
kol düğmesi gibi takılar 
damada ait sayılacaktır. 
Yine, düğünde damada 
takılan ancak kadına 
özgü kolye, küpe, 
bilezik gibi takılar ise 
geline takılmamış olsa 
dahi geline ait sayıla-
caktır. Bunun dışında, 
düğünde takılan para, 
gram altın, çeyrek altın, 
yarım altın ve cumhuri-
yet altını gibi takılar 
kadına özgü takı kabul 
edilemeyeceği için 
kime takıldıysa ona ait 
kabul edilmektedir.
Şayet para, gram altın, 
çeyrek altın, yarım altın 
ve cumhuriyet altını 
gibi kadına özgü ol-
mayan takılar bir sandık 
veya kesede toplanmış 
ve geline mi yoksa 
damada mı ait olduğu 
ispat edilemiyorsa; her 
ikisinin de paylı mülki-
yetlerinde olduğu kabul 
edilmektedir. Bu nokta-
da, takıların kendisine 
ait olduğunu iddia eden 
tarafın aralarında böyle 
bir anlaşma bulunduğu, 
örf ve adetlerinde böyle 
kabul edildiği veya 
takıyı takan kişinin 
kendi yakını olduğuna 
dair düğün videosu, fo-
toğrafları vs. gibi somut 
ve inandırıcı deliller 
sunması gerekmektedir.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

DÜĞÜN TAKILARI GELİNE 
Mİ YOKSA DAMADA MI AİT?
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Ortaca’da 20-26 
Haziran tarihleri 
arasında düzenlenecek 
25. Geleneksel Ortaca 
Tarım, Çevre ve Turizm 
Festivali, Şehit Mehmet 
Kaya Halk Eğitim 
Merkezi halk oyunları 
ekiplerinin gösterileri ile 
başlayacak. Bu yıl 25. 
kez kutlanacak festival 
programında Dalyan 
çevre temizliği, bisiklet 
etkinliği, festival anısına 
ağaç dikimi yer alıyor. 
Festival programında 
hafta boyunca açık 
olacak stantlarda çeşitli 
ürünlerin tanıtımı da 
yapılacak. 
Ayrıca tuhafiye pazar 
yerinde İrem Derici, 

Elif Buse Doğan, Mesut 
Külahlı, İlker Dinç, 
Ömer Faruk Bostan, 
Mustafa Yıldızdoğan, 
Resul Dindar, 
Coverman, Hazal 
Yeşilli, Grup Türkü, 
Saygın Şahin ve Simge 
Sağın’ın konser vereceği 
açıklandı. 
Çeyrek asırlık festival 
geleneğini devam 
ettirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile 
getiren Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
ve tüm bölge halkını 
25. Geleneksel Ortaca 
Tarım, Çevre ve Turizm 
Festivali’ne davet etti. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca Tarım Çevre ve 
Turizm Festivali başlıyor  
Ortaca’da 25. Geleneksel Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali’nin programı açıklandı.

Okçular İlkokulu Çok 
Amaçlı Salonunun 
açılışı yapıldı. 
Okçular İlkokulu 
bahçesine veliler ve 
hayırseverlerin katkıları 
ile yapılan çok amaçlı 
salon düzenlenen tören 
ile hizmete girdi.
Açılış okul bahçesinde 
protokol üyeleri, veliler 
ve hayırseverlerin 
yoğun katılımı ile 
gerçekleşti. Açılış 
konuşmalarının 
yapılmasının ardından 
çok amaçlı salonun 
yapımında emeği 

geçenlere plaketleri 
taktim edildi. 
Daha sonra açılış 
kurdelesi kesilerek, 
protokol üyeleri ve 
katılımcılar tarafından 
çok amaçlı salon gezildi.
Törene Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir,  Milli 
Eğitim Müdürü Bayram 
Topçu, İlçe Müftüsü 
Mahmut Atıcı, protokol 
üyeleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
katıldı. 
- Mehmet Bozkır

Okçular İlkokuluna çok amaçlı salon

İlçe Jandarma 
Komutanı İlker Karaalp, 
Kaymakam Meral 
Uçar’a çiçek takdim 
etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Kaymakam Uçar, 
“Köklü geçmişinden beri 
yüksek ruh ve şuurla 
görev yapan Jandarma 
Teşkilatımız, suç ve suçlu 
ile mücadelede gösterdiği 
üstün başarı ile birlikte 
verdiği sosyokültürel 
hizmetlerle de halk 
ile devlet arasında 
önemli bir köprü görevi 

oluşturmuştur. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
Jandarma Teşkilatımızın 
183. Kuruluş 
yıldönümünü kutluyor, 
başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk olmak 
üzere aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle, 
kahraman gazilerimizi 
de şükranla anıyorum.” 
dedi. - Mehmet Bozkır

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 
Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker 
Karaalp ve Jandarma personelini makamında kabul etti.



5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 17 Haziran 2022 Cuma

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 351 Ada, 1 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, BAHÇELİEVLER Mevkii, 
Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Nolu Bağımsız Bölüm Muğla ili Ortaca ilçesi Merkez mahallesi Bahçelievler 
mevkii 351 ada 1 parsel taşınmaz 401,44m2  yüzölçümlü olup 3 katlı kargir bina vasfındadır.1/3 
arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm taşınmaz Demirel Aydoğan adına tam olarak kayıtlıdır. 
Yakınında Ortaca Hükümet Konağı vardır. Çevresinde 3 katlı ayrık nizamda inşaa edilmiş benzer 
yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde ayrık bahçeli nizamda inşaa edilmiş her katında bir daire 
bulunan üç katlı bina bulunmaktadır. Betornarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş 3- A yapı sınıfı 
özelliğindedir. 1 Nolu bağımsız bölüm mesken binanın zemin katında konumludur. Balkonlar hariç 
112,00m2 kullanım alanına sahip üç oda bir salon mutfak banyo tuvalet ve 2 adet balkon hacimleri 
vardır. Taşınmaz duvarları düz sıva üzeri plastik boya girişi ahşap kapı iç kapıları ahşap penceleri beyaz 
alimünyum doğrama salon ve bir odanın tabanı laminat parke diğer odalar ve ıslak hacimleri seramik 
kaplama banyoda dolaplı lavabo  klozet ve duşakabin mevcut mutfak dolabı mdf tezgah mermerit dir. 
Ana binanın dışı düz sıva üzeri akrilik boya merdivenleri beton korkulukları demir doğramadır.
Adresi    : Bahçelievler Mahallesi 230 Sokak No :2 D1   Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 401,44 m2
Arsa payı  : 1/3
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde, ayrık bahçeli nizam  
     üç kat konut alanındadır. Kaks 0,30 , Taks 0,90 dır. Tamamlanmış alt 
     yapıya sahiptir.
Kıymeti   : 840.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 28/07/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü   : 24/08/2022 günü 10:00 - 10:10 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 2021/2896 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.14/06/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1643586Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/2896 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
ipekböceği 
yetiştiriciliğine verilen 
destekler iki katına 
çıkarıldı. Yaş kozayla 
ilgili desteğin 80 liradan 
160 liraya, koza tohum 
desteğinin ise kg başına 
120 liradan 240 liraya 
çıktığının müjdesi 
üreticinin yüzünü 
güldürdü. Tarım ve 

Orman Bakanlığının 
Hayvancılık 
Yatırımlarının 
Desteklenmesi Hibe 
Programında 120 bin 
TL hibe ile işletmesini 
kuran Seydikemer 
ilçesindeki iki kadın 
üretici ipekböceğinin ilk 
hasadını gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Hayvan 
Sağlığı ve Yetiştiriciliği 

Şubesi tarafından 
Seydikemer’de alternatif 
üretime yönelik yaptığı 
çalışma sonucunda kadın 
üreticiler ilk ipekböceği 
kozalarını hasat ederek, 
Koza Birliğine satış 
gerçekleştirdi. Üretici 
kadınlar destek ve 
fiyatların iki katına 
çıkmasından duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.
- İHA

İpekböcekçiliğine destek arttı 
üreticinin yüzü güldü  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ipekböceği yetiştiriciliğine 
verilen destekler iki katına çıkarıldı.  

Orman yangınları ile 
mücadele çerçevesinde 
orman köylülerine su 
tankeri dağıtımları 
devam ediyor. Orman 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğü 
kanalıyla Muğla’nın 
Yatağan ilçesi Deştin ve 
Hisarardı Mahallelerine 

iki adet su tankeri 
teslimi yapıldı. Orman 
yangınlarına karşı ilk 
müdahalede önemli 
bir görev üstlenen su 
tankerleri mahalle 
muhtarlarına teslim 
edildi. Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından 
gönderilen ve daha önce 
de Muğla’nın muhtelif 

ilçelindeki orman köyü 
vasfındaki mahallelerin 
muhtarlarına teslim 
edilen su tankerleri 
Yatağan ilçesinde 
Deştin ve Hisarardı köy 
muhtarlarına Yatağan 
Orman İşletme Müdürü 
Beril Öztürk tarafından 
teslim edildi.
- İHA

Orman köylülerine su tankeri
Orman yangınlarında ilk müdahalede kullanılmak üzere Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından Yatağan’ın Deştin ve Hisarardı mahallesine su 
tankeri teslim edildi.  

Ortaca Belediyesinin 
ev sahipliği yaptığı 
geleneksel Medya, 
Kültür, Sanat ve Turizm 
Buluşmaları kapsamında 
Türkiye’nin çeşitli 
illerinde görev yapan 
kültür sanat muhabirleri 
Ortaca Dalyan’da bir 
araya geldi. 
Büyük bir turizm 
potansiyeline sahip 
bölgenin tanıtımı için 
önem taşıyan projenin ilk 
gününde gelen misafirler 

protokol üyeleri ve 
dernek yetkilileri ile bir 
araya geldi. 
Yarından itibaren 
bölgeyi gezecek ve 
tanıtımı için bölgenin 
kültürünü, sanatını ve 
turizmini yerinde görüp 
en önemli noktalarını 
kaleme alacak kültür 
sanat muhabirleri 3 gün 
boyunca ilçede olacak.
Etkinliğin tanıtım 
toplantısına Muğla Ak 
Parti Millet Vekili Yelda 

Erol Gökcan, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca Ak 
Parti İlçe Başkanı Hakan 
Fevzi İlhan, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Telif 
Hakları Daire Başkanı 
Senem Arıkan, Dalyan 
Su Ürünleri Kooperatif 
Başkanı Arif Yalılı, 
Dalyan Otelciler Birliği 
Başkanı Ali Mürşit 
Yağmur ve gazeteciler 
katıldı.
- Mehmet Bozkır

Kültür sanat muhabirleri Dalyan’da bir araya geldi
Ortaca Belediyesinin ev sahipliği yaptığı geleneksel Medya, Kültür, 
Sanat ve Turizm Buluşmaları kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde 
görev yapan kültür sanat muhabirleri Ortaca Dalyan’da bir araya geldi. 
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Hızla Küresel mücadele-
nin finaline doğru gidiy-
oruz..
Ortalığın toz duman ol-
masının nedeni de budur. 
Salgın sonrası enerji ücret-
lerinin artışı, yapay kıtlık 
ile gıda fiyatlarının yük-
selmesi , insanlarının alım 
gücünün düşmesi,  her 
ülkede halkın memnuni-
yetsizliklerinin artması 
ve sokak eylemlerinin 
çatışmalara dönüşmesi, 
kaos ve kargaşanın dalga 
dalga ülkelere yayılması 
insanlığı ve Devletleri 
zora sokmuştur…
Bütün bu olup, bitenler 
yetmezmiş gibi Ukray-
na- Rusya savaşının 
çıkması Güvenlik, Gıda 
ve Enerji sıkıntısının 
yanında 3.DÜNYA 
SAVAŞI TEHLİKESİNİ 
ortaya çıkarmıştır. Nükler 
silahların kullanılabileceği 
söylemleri bile Dünyayı 
diken üstünde tutmaya 
yetip, artmıştır.. Küresel 
iklim değişikliklerinden 
kaynaklı sıkıntılarda tüm 
bu olan bitenlere eklen-
ince de İNSANLIK ÇOK 
ZOR BİR SÜREÇTEN 
GEÇMEYE MAHKUM 
HALE GELMİŞTİR…
Ülkemiz ve insanımız 
da tüm bu olumsuzluk-
lardan yeterince nasibini 
almıştır. Gerek güvenlik, 
gerek enerji fiyat artışları, 
gerekse de hayat pahalılığı 
insanımız için dayanılmaz 
noktalara gelmiştir..
Her türlü olumsuzluklara 
rağmen Türkiye, Tanrının 
bize bahşettiği güzel 
coğrafyamız sayesinde 
DÜNYANIN KİLİT ve 
ANAHTAR ÜLKEL-
ERİNDEN EN ÖNDE 
GELEN ÜLKEDİR.. 
ve tüm sıkıntılar zaman 
içinde aşılacak, en hafif 
hasar ile bu sıkıntılı 
süreçler atlatılacaktır. 
KÜRESEL MÜCADELE-
NİN DÜĞÜMÜ TÜRKİ-
YE DE ÇÖZÜLECEK-
TİR. FİNAL  ANADOLU 
COĞRAFYASINDA 
YAPILACAKTIR. O 
nedenle ne ülkemizi, ne 
de milletimizi asla hafife 
almayalım..  Biz önemim-
izin farkına varmasak da 
TÜM DÜNYA TÜR-

KİYENİN ÖNEMİNİN 
FARKINDA. İşte bu ned-
enle çok fazla hırpalanıp, 
örseleniyoruz. Herkes 
Türkiye’yi kendi yanın-
da görmek istiyor ama 
kendi sözünü dinleyen 
ve verilen rolü harfiyen 
itirazsız uygulayan bir 
Türkiye olarak görmek 
istiyor. Bağımsız ve Milli 
çıkarlarına göre hareket 
eden Türkiye istemiyor-
lar. Her türlü operasyona 
maruz kalmamızın nedeni 
de budur. Zayıflatılmış ve 
kendilerine bağımlı hale 
gelmiş Türkiye daha çok 
işlerine geliyor..
Türkiye Karadeniz de var 
ve söz sahibi… Akdeniz 
de güç ve söz sahibi.. 
Afrika da güçlenen ve 
üsler açan Türkiye var.. 
Orta Doğu ve Körfezde 
nüfuzlu ve söz sahibi.. 
Kafkaslar da  ve  Kara-
deniz’in  Kuzeyinde söz 
sahibi… Asya da Türk 
Cumhuriyetlerin de nüfu-
zlu ve söz sahibi bir ülke.. 
Türkiye’nin en büyük 
gücü ise ATALARIM-
IZDAN MİRAS KALAN 
BİNLERCE YILLIK  
İTİBAR..
Evet EKONOMİK 
SIKINTILAR içindeyiz ve 
etrafımız ATEŞ ÇEM-
BERİ ,SAVAŞ RİSKİ 
ÇOK YÜKSEK, ayrıca 
kendilerine SEÇİLMİŞ 
diyen ve DÜNYAYI 
SAVAŞA SÜREKLE-
MEYE ÇALIŞAN BİR 
AVUÇ AİLELERİN , 
İNSANLIĞA ve DEV-
LETLERE KURDUĞU 
TUZAKLAR  var.
Sözün özü hem dünya, 
hem insanlık, hem de dev-
letimiz ve milletimiz ZOR 
BİR İMTİHANDAYIZ..
ABD- İNGİLİZ ve RUS  
ORTAKLIĞI, AVRUPA 
DEVLETLERİNE DİZ 
ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞI-
YOR. Özellikle enerji 
alanında Avrupa ciddi 
sıkıntı çekiyor. Ordusu 
yok. Çaresizce NATO 
ile güvenlik sağlamaya 
çalışıyorlar. GÜVEN-
LİK için TÜRKİYEYİ 
AVRUPA’NIN YANINDA 
GÖRMEK İSTİYOR-
LAR. Ayrıca ENERJİ 
sorunlarını çözmek için 

TÜRKİYE onlara lazım. 
Türkiye Avrupa’nın yanın-
da yer almazsa ve onlar ile 
birlikte hareket etmezse 
diye de  AKDENİZ EN-
ERJİ KAYNAKLARINA 
ÇÖKMEYE ÇALIŞIY-
ORLAR..
EN ÖNEMLİSİ ise UZAY 
TEKNOLOJİLERİ-
NİN ENERJİSİ OLAN 
MADENLERİN  % 80 
TÜRKİYE’DE..
Bu hem onların hem de 
küresel güçlerin  iştahını 
kabartan ve Türk mille-
tinin başına musibetler 
örülmesine yol açan bir 
zenginlik… Her şeyi 
yaşayıp, göreceğiz… 
Kafamızı parti çığırt-
kanlıklarından, seçim 
nutuklarından kaldırıp, 
ZİHNİMİZİ, AKLIM-
IZI ve RUHUMUZU 
“İDEOLOJİ İŞGALİN-
DEN “ KURTARIP, 
GELECEĞİMİZE HEP 
BİRLİKTE  SAHİP ÇIK-
MAK İÇİN MÜCADELE 
ETMEK ZORUNDAY-
IZ…Biz milletçe bir 
olursak, kalplerimiz bir 
atarsa eğer BİZİ KUŞAT-
TIKLARINI zannedenler-
in asıl KENDİLERİNİN 
KUŞATILDIĞINI onlara 
gösterir ve heveslerini 
kursaklarında bırakırız..
Küresel güçler biliyor 
ki DÜNYA HAKİMİ-
YETİ KURABİLECEK 
iki güç var. AVRUPA 
ve TÜRKLER.. Avru-
pa’ya diz çöktürdüler. 
TÜRKLER İLE NASIL 
MÜCADELE EDECE-
KLER DERSİNİZ..?
Diz çökecek miyiz…?  
Yoksa TARİHTEN 
BİZE MİRAS “BÜYÜK 
DEVLET ROLÜ “ 
İÇİN ÖZÜMÜZE Mİ 
DÖNECEĞİZ..?   Her 
TÜRK EVLADI bence 
ideolojik düşüncelerden 
önce bu konuya kafa 
yormalıdır..
UNUTMAYALIM Kİ BİZ 
BU DEVLETİ PARTİL-
ER İLE KURMADIK. 
MİLLİ MÜCADELEYİ 
PARTİLER İLE DE KA-
ZANMADIK..  Ya İstiklal, 
ya Ölüm diyen toplumun 
tüm kesiminin VATAN 
EVLATLARININ CANI 
ve KANI PAHASINA 
BAĞIMSIZ DEVLETE 
KAVUŞTUK.. Şimdi sıra 
bizde ve ATALARIMIZA 
LAYIK OLALIM.

Sezgin Yıldırım
BAĞIMSIZLIĞI PARTİLER 

İLE Mİ KAZANDIK..?

Turizm sektöründe erken 
rezervasyon yaptıran 
turistler, dönemine 
göre uygun fiyatlı 
tatil seçeneklerinden 
faydalanabiliyor. 
Yerli turistlerin, 
yabancılardan daha 
pahalıya tatil yaptığı 
yönündeki söylemlere ise 
turizmciler, 
erken rezervasyon 
ile bunun önüne 
geçilebileceğini ifade 
ediyor. Güney Ege 
Turistik Otelciler ve 
işletmeciler Birliği 
(GETOB) Başkanı 
Mustafa Deliveli iç ve 
dış piyasadaki fiyat 
farklılıklarının aslında 
olmadığını belirterek 
“Kıyaslama yapılırken 
eş değer kıyaslamanın 
yapılmaması en büyük 
sorunumuz. Yabancı 
misafirlerin, özellikle 
bizim bölgemizin ana 
kaynak pazarların, 
İngiltere pazarındaki 
tatil, tüketicilerin genel 
alışkanlığı en yüksek 
indirimlerin olduğu 
erken rezervasyon 
döneminde tatillerini 
planlamaları, 

satın almaları. Bu 
dönemde alınmış bir 
tatil paketi ile en yüksek 
indirimli dönemde 
alınmış tatil paketiyle 
iç pazarın son dakika 
indirimli dönemde 
aldığı tatil paketini 
kıyasladığımızda tabi 
ki erken rezervasyon 
fiyatların daha 
düşük olduğunu 
gözlemleyebiliyoruz. 
Fakat bunun tam tersi 
de geçerlidir. Yani 
son dakika online 
satış kanalında, 
kapı fiyatından veya 
yabancı bir misafirin 
indirimsiz dönemde 
aldığı bir fiyat ile yerli 
pazarın önce erken 
rezervasyonu ile aldığı 
fiyatı kıyasladığımızda 
tam tersi durum söz 
konusudur. İç pazar 
fiyatının daha düşük 
olduğu gözlemlenebilir. 
Hele ki son günlerde, 
son haftalarda Türk 
lirasının yabancı para 
karşısındaki değer kaybı 
bir son 6 ay içerisinde 
dolar paritesinin 
iki katına pound ve 
euro’nun artışını göz 

önüne aldığımızda 
dönemsel olarak iç 
pazar fiyatlarının daha 
düşük kaldığı bile 
gözlemlenmektedir” 
dedi.
“YABANCILARIN 
ERKEN 
REZERVASYON 
YAPMA 
ALIŞKANLIĞI DAHA 
FAZLA”
 Kendisi de otel 
işletmecisi olan GETOB 
Başkanı Deliveli, 
“Kesinlikle en  önemli 
etken erken rezervasyon. 
Dış pazarın yabancı 
misafirlerin bu konudaki 
erken rezervasyon yapma 
alışkanlığı iç pazardan 
daha yukarda” dedi.

GETOB Başkanı 
Mustafa Deliveli ‘Son 
birkaç yıl içerisinde tur 
operatörlerinin, otellerin 
iç pazarda da erken 
rezervasyonu esnek ve 
cazip koşullar sunması 
neticesinde iç pazarda 
da biz oldukça bir artış 
gözlemlemekteyiz. 
Yerli misafirlere 
bizim tavsiyemiz önce 
öncelikle tatil için 
planlamalarını erken 
tarihte yapmaları 
yönünde olacaktır.’’ 
şeklinde konuşarak 
tatil planlarının son 
dakika değil daha erken 
bir tarihte belirlenmesi 
gerektiğini belirtti.
- İHA

Turizmciler erken rezervasyona dikkat çekti
Dünyaca ünlü turizm şehirlerinden Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistler 
tatillerini sürdürürken, turizmciler bazı dönemlerde yerli turistlerin yabancı turistlerden daha 
uygun fiyatlara tatil yapabileceklerini, ancak bunun erken rezervasyonla mümkün olduğunu 
dile getirdiler. 

Dalaman ilçesinde 
meydana gelen trafik 
kazasında 4 kişi 
yaralandı.  
  Dalaman-Fethiye 
karayolu üzerindeki 
kavşakta dikkatsizlik 
ve tedbirsizlik sonucu 
48 AFM 189 plakalı 

ara ile 01 CMR 42 
plakalı araç çarpıştı. 
Kaza sonrası 112 Acil 
Çağrı Merkezine bilgi 
verilmesi üzerine olay 
yerine Dalaman İtfaiye 
Grup Amirliği, 112 
Ambulans ve trafik 
ekipleri sevk edildi.

  Kaza sonrası araç 
içinde sıkışan sürücü 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile 
kurtarıldı. Kazada 4 kişi 
yaralanırken, yaralılar 
sağlık kuruluşlarına 
sevke edildi. 
- İHA

Dalaman’da trafik kazası: 4 yaralı



7GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 17 Haziran 2022 Cuma

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 200 Ada, 22 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 2. kat 3 
nolu bağımsız bölüm, mesken tipli   24/06/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre;Muğla İli, Ortaca İlçesi, 
Merkez Mah. Köyiçi mevkii, 200 Ada 22 parsel 2.kat 3 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmazın 
duvarları düz sıva  plastik boya, oda tabanları seramik kaplama, ıslak hacimleri seramik kaplamadır. 
Meskenin duvarları düz sıva, iç kapıları panel pres kapı, pencereleri beyaz plastik doğrama, ıslak 
hacimleri seramik kaplamadır.Taşınmaz 105 m2 kullanım alanına sahip olup 3 oda,1 salon,mutfak, 
banyo,tuvalet ve antre hacimlerine sahiptir. Ana binanın üzerinde ortak kullanımlı çatı katı vardır.
Adresi    : Muğla İli, Ortaca İlçesi, Merkez Mah. Köyiçi Mevkii, 200 Ada 22 Parsel 
     2.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 105 m2  
Pay/payda  : 1/1
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi imar planı içinde olup 1/1000 uygulama imar  
     planında ayrık nizam üç kat konut alanı içindedir. 
Kıymeti   : 300.300,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler  : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü   : 28/07/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü   : 24/08/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler Mahallesi,Başoğlu Sokak Belediye İş 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 2021/41 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.09/06/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1640808Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/41 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Akyaka Mahallesi’nde 
yer alan Akçapınar 
sahili, son yıllarda 
yerli turistlerin yanı 
sıra yabancı rüzgar 
sörfçülerinin de 
vazgeçilmezleri arasında 
bulunuyor. Tatil amaçlı 
bölgeye gelen turistler, 
Akçapınar sahilinde gün 
boyu rüzgarla adeta dans 

ediyor. Akyaka’daki 
okullarda eğitim gören 
yerli ve yabancı sörf 
tutkunları, rüzgar sörfü 
yaparak izleyicilere 
görsel şölen sunuyor. 
Havanın rüzgarlı ve sıcak 
olmasını fırsat bilen 
tatilciler sörf yaparak 
güzel vakit geçiriyor. 
Sahildeki çok sayıda özel 

okulda yerli ve yabancı 
ziyaretçilere rüzgar ve 
uçurtma sörfü dersleri 
veriliyor. Rüzgar ve 
uçurtma sörfü alanında 
Avrupa’daki en iyi 8 
sahil arasında gösterilen 
Akçapınar sahiline bu 
spor için yılda ortalama 
20 bin sporcunun geldiği 
öğrenildi. - İHA

Rüzgarlı havayı fırsat bilen 
sörfçüler görsel şölen oluşturdu
Ula Akyaka Mahallesi’nde rüzgarlı havayı fırsat bilen sörfçüler 
görsel şölen oluşturdu.

Bölgesel Amatör Lig 
temsilcilerimizden 
Muğlaspor, son olarak 
Merzifonspor forması 
terleten eski kalecisi 
Ali Tokat’ı yeniden 
kadrosuna dahil etti. 
29 yaşındaki deneyimli 
eldiven, 4 sezon boyunca 
Muğlaspor formasını 
terletmişti. Geçtiğimiz 
sezon Merzifonspor 
forması altında mücadele 
eden Ali Tokat, 17 maçta 
forma giyerken kalesinde 
yalnızca 9 gol gördü. 
Ali Tokat, 2021-2022 
sezonunda kalesinde en 
az gol gören kalecilerden 
biri olarak dikkat çekti.
Yetiştiği kulübe yeniden 

döndüğü için mutlu 
olduğunu dile getiren 
Ali Tokat, ‘’Yuvama 
döndüğüm için 
mutluyum. Muğlaspor 
forması altında çok 
güzel günlerim geçmişti. 
Uzun zaman sonra 
yeniden yeşil-beyazlı 
formayı terleteceğim için 
heyecanlıyım. Muğlaspor 
forması altında 
elimden gelenin en 
iyisini yapmaya gayret 
edeceğim.’’ dedi.
ALİ TOKAT KİMDİR?
Futbola Yeni Milasspor 
altyapısında başlayan 
ve Muğlaspor’a transfer 
olan Ali Tokat, yeşil-
beyazlı ekipte gösterdiği 

başarılı performans 
sonrasında Tavşanlı 
Linyitspor’un yolunu 
tuttu. Kütahya temsilcisi 
ile profesyonelliğe 
adım atan Ali, 2016-
2017 sezonunda 
Fethiyespor forması 
giydi. Kariyerinin diğer 
dönemlerinde sırasıyla 
Karaköprü Belediyespor, 
Karacabey Belediyespor, 
Didim Belediyespor, 
Çarşambaspor, Türkoğlu 
Belediyespor ve 
Merzifonspor formalarını 
terleten Tokat, 
Çarşambaspor formasıyla 
BAL şampiyonluğu 
yaşadı. 
- Berkay Göcekli

Ali Tokat yeniden Muğlaspor’da

Muğlaspor, geçtiğimiz 
sezon oynanan 19 
maçın tamamında 
forma giyen 25 
yaşındaki sağ bek 
Tahsin Kul ile yeniden 
anlaşmaya vardı. 
Muğlaspor ile yeniden 
anlaştığı için mutlu 
olduğunu ifade 

eden Tahsin Kul, 
‘’Geçtiğimiz sezonu 
istemediğimiz şekilde 
geçirdik. Bu sezon 
kendimizi affettirmek 
için elimizden geleni 
yapacağız. Şampiyonluk 
parolasıyla sahada ter 
dökeceğiz’’ dedi. - 
Berkay Göcekli

Tahsin Kul; ‘’Parola; 
Şampiyonluk’’

Ortaca Ekşiliyurt 
mahallesinde evin 
odasında itfaiye ekipleri 
tarafından yakalanan 
küçük zehirli engerek 
yılanı doğal ortama 
bırakıldı. Ekşiliyurt 
Mahallesi 7’inci sokakta 
evin karyolasının 
içinde yılan gören 

vatandaşlar 112 Acil 
Çağrı Merkezine 
bildirdi. Belirtilen adrese 
Büyükşehir Ortaca 
İtfaiye ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri 
tarafından yakalanan 
zehirli engerek yılanı 
koruma altında tekrar 
doğal ortama bırakıldı.

Zehirli engerek yılanı 
doğaya salındı  
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Küresel iklim 
değişikliğinden en fazla 
etkilenen sektörler 
arasında yer alan bal 
üreticileri bu yılki bal 
üretiminden ümitli. 2022 
yılı ilkbahar mevsiminin 
bal üreticilerinin lehine 
geçtiğini belirten Türkiye 
Arı Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Başkanı Ziya 
Şahin, bazı bölgelerde 
olumsuz hava şartlarının 
yaşandığını açıkladı. 
Son yıllarda şiddeti 
giderek artan küresel 
iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerini 
tüm tarım sektörleri 
gibi bal üreticilerinin 
de yaşadığını belirten 
Türkiye Arıcılar Birliği 
(TAB) Başkanı Ziya 
Şahin, kuraklık, hortum, 
dolu, sam yeli, aşırı 
yağış, sel, su baskınları 
gibi iklim olaylarından 
etkilenen sektörlerin 
başında da arıcılık 
geldiğini açıkladı.
  Arıcıların olumsuz 
hava şartlarından 
etkilenmemesi 
için, bulundukları 
bölgelerdeki arı 
konaklama yerlerini ve 
bölgenin meteorolojik 
verilerini dikkate 
alarak önlem almalarını 
isteyen TAB Başkanı 
Şahin, “Doğu ve 
Orta Anadolu’da 
vatandaşlar arılarını sele 
kaptırdı. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü 

ile sözleşmemiz var. 
Bütün birliklere bölge 
ve ülkemizdeki hava 
durumu hakkında 
mesaj attırıyoruz. Birlik 
başkanlarımız tarafından 
da bu mesajlar birlik 
üyesi arıcılarımıza 
gönderiliyor. 
Arıcılarımızın günlük 
gelen hava şartlarına 
göre önlem alması 
gerekiyor” dedi. Arı 
kovanlarının TARSİM’e 
sigorta yaptırılması 
gerektiğini belirten 
Şahin, “Arıcılarımızın 
birçoğu arı kovanlarının 
sigorta yaptırılması 

konusunda istekli 
değil. Türkiye Arıcılar 
Birliği olarak TARSİM 
ile sigorta konusunda 
işbirliğimiz var. Sigortalı 
olan kovanların afet 
durumunda kayıp 
yaşanması halinde bu 
kayıplar ödeniyor” dedi.
“BALIN KİLOGRAM 
MALİYET FİYATINI 
AÇIKLAYACAĞIZ”
  Hava şartlarının bal 
üretimi için bu yıl 
elverişli olduğunu 
belirten Türkiye Arıcılar 
Birliği Başkanı Şahin, 
“Şu anda hava durumu 
bizim istediğimiz 

gibi. Doğu ve Batıda 
arıların faaliyeti çok 
iyi. Eğer bu hava 
şartları böyle giderse 
bal olur. Üreticilerimiz 
ve bilim insanları ile 1 
kilogram balın maliyeti 
üzerinde çalışıyoruz. 
Önümüzdeki hafta içinde 
1 kilo balın maliyet 
açıklamasını kamuoyu 
ile paylaşacağız. Şu 
anda maliyetler bir hayli 
yükseldi. Akaryakıt 
fiyatlarındaki artış 
ortada. Karamsar 
değiliz” dedi.
YAĞIŞLARDAN 
SİVAS VE 

ERZİNCAN’DA 
KOVAN KAYIPLARI 
YAŞANDI
Haziran ayı içinde 
başlayan yağışlı hava 
nedeniyle Sivas ve 
Erzincan’da kovan 
kayıplarının yaşandığı 
açıklanırken, Sivas’ın 
Ulaş ilçesinin 
Korubaşı köyü Tecer 
Dağı’nda Samsun Arı 
Yetiştiricileri Birliği 
Üyesi Mustafa Şimşek 
ve eşi Emine Şimşek’e 
ait arılı kovanlar aşırı 
yağış sonucu meydana 
gelen sel sularının 
altında kaldı. Samsun 
Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı aynı zamanda 
TAB Genel Başkan 
Yardımcısı Rasim Kaplan 
tarafından çevrede 
bulunan Samsunlu 
arıcılar bölgeye 
yönlendirilerek, Şimşek 
ailesinin sel suları altında 
kalan arılarının bir kısmı 
kurtarıldı. Erzincan 
merkeze bağlı Işıkpınar 
Mahallesi’nde, Erzincan 
Arı Yetiştiricileri Birliği 
üyesi Bülent Arslan 
ve Murat Sarıoğlu 
isimli arıcılara ait arılı 
kovanlar, aşırı yağış 
sonucu meydana gelen 
sel sularının altında 
kaldı. Murat Sarıoğlu’nun 
65 arılı kovanı sel suları 
altında kalırken, Bülent 
Arslan’a ait 250’ye yakın 
arılı kovanı sel suları 
altında kaldı. - İHA

Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimi için son iki yıla oranla 2022 yılı ilkbahar şartlarının bal 
üreticilerinin lehine olduğunu açıkladı. 

Köyceğiz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Elektrik, Motor, Tesisat, 
Mobilya ve Metal 
bölümü öğrencileri 
ürettikleri ürünler ile 
hem ülke ekonomisine, 
hem de ev ekonomisine 
katkı sunuyor.
Öğrenciler bugüne kadar 
5 bin okul sırası ve masa 
ile 5 bin 200 kitaplık 
ve kütüphane kuruldu. 
Üretim kapasitesi 
arttırılarak okuldaki 

tüm bölümler döner 
sermayeye dahil edildi. 
Okulda üretilen ürünler 
ülkenin dört bir köşesine 
gönderiliyor.
Köyceğiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde 500 klima 
bakımı, montajı, 
tamiri yapılırken, 
600 dezenfekte standı 
üretildi. Öğrencilerin 
hem öğrendiğini hem 
ürettiğini, hem de 
kazandığını belirten 

Köyceğiz Mesleki 
ve Anadolu Lisesi 
Müdürü Davut Şen; 
“Öğrencilerimizin 
ürettiği ürünlerin 
piyasada karşılığı 
olduğu için mezun 
olan çocuklarımızın 
istihdam edilebilirliği 
arttı. Çocuklarımız 
okulumuzdaki üretime 
yapmış oldukları katkı 
kadar o üretimden pay 
alarak aile ekonomilerine 
katkıda bulunuyorlar. 

Öğrencilerimizi sadece 
sanayide çalışan biri 
olarak değil; iyi bir 
esnaf, iyi bir usta ve iyi 
bir insan olarak yetişmesi 
için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Her 
zaman maddi manevi 
desteklerini esirgemeyen, 
okulumuzun en önemli 
paydaşları olan Köyceğiz 
esnafımıza, Köyceğiz 
Belediye Başkanımıza 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüze, METEM 

ailesine teşekkür 
ediyorum” dedi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Fazıl Karabağ 
da; “Okulumuzun 
çalışmalarını takdirle 
karşılıyoruz. Fabrika gibi 
üretim faaliyetlerinde 
bulunarak Milli Eğitim 
Bakanlığımıza ve 
ilçemize büyük katma 
değer sağlamaktadırlar. 
Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.
- İHA

Fabrika gibi okul
Köyceğiz’de öğrenciler üretiyor, ülkenin dört bir köşesine gönderiliyor  

Tarım ve Orman 
Bakanlığı Eğitim 
ve Yayım Dairesi 
Başkanlığının destekleri 
ile   Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 
Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şubesi 
tarafından “Anka Kuşu 
Misali Kadınlarımız 
Zeytinleri ile Birlikte 
Doğacak” projesi 
yürütülüyor. İzmir 
Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü 
ile ortaklaşa yürütülen 
projede 13 ilçeden 60 
kadın üretici katılım 
sağlıyor. Zeytin 
yan ürünlerinin 
değerlendirilmesi, zeytin 
yetiştiriciliği açısından 
sürdürülebilirliğin 
sağlanması ve 
organik artıkların 
değerlendirilmesi 
açısından 
sürdürülebilirliğin 
sağlanması olarak 3 
aşamadan oluşacak 
eğitimlere kadınların 
ilgisi büyük oldu. 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Gününde tanıtım 
lansmanı ile başlayan 
projede ilk etapta 
başta yangından 
zarar gören zeytin 
alanlarında bakım-
onarım çalışmaları ile 
başladı. Zeytin bakım 
ve besleme eğitimleri 
sonrası Isparta ve Burdur 
illerine teknik gezi 
düzenlenerek kadınların 
atıklardan kompost 
yapımını yerinde 
görmeleri sağlandı. 
Kadın kooperatifleri ile 
bir araya gelen kadın 
üreticiler örgütlenme 
bilgi aldı. Proje 
kapsamında en son 
Ortaca İlçesi Mergenli 
Mahallesinde üreticilere 
yapılan etkinlikte  evsel 
ve doğa atıklardan 
kompost yapımı 
gösterildi. Kompost 
yapımında kullanılan 
bokashi kovası dağıtıldı. 
Yapılan etkinliğe İl 
Müdür Yardımcısı Erizan 
Yılmaz, Ortaca Sağlık 
İlçe Müdürü Dr. Ayşe 
Binol Akdağ, Ortaca 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Okan Bilgiç, 
Fethiye İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Şaban 
Sarıkaya, Koordinasyon 
ve Tarımsal Veriler 

Şube Müdürü Levent 
Uyan, Ortaca Ziraat 
Odası Başkanı Salim 
Çöllü, ve üreticiler 
katıldı. Konuşmalarda 
Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü 
projelerle üreticilerin 
bilgilendirilmesi 
ve desteklenmesi 
çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür 
etti. İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Okan 
Bilgiç ilçenin tarım 
potansiyelinden söz 
ederek bu potansiyeli 
daha ileriye taşımak 
ve çeşitlendirmek için 
yapılan çalışmaları 
anlattı. İl Müdür 
Yardımcısı Erizan 
Yılmaz konuşmasında 
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
olarak kadın üreticilere 
tanınan pozitif 
ayırımcılığa değinerek 
kadın çiftçilere verilen 
destek ve yapılan 
çalışmaları aktardı. 
Kadınların her alanda 
başarılı olduğuna vurgu 
yapan Yılmaz, projelerde 
gösterdikleri başarılara 
ve istihdam konusuna 
değindi.  Zeytinin 
Muğla için vazgeçilmez 
bir ürün olduğunu ve 
zeytin ile ilgili birçok 
proje yürütüldüğünü 
kadınlara yönelik ise  
“Anka Kuşu Misali 
Kadınlarımız Zeytinleri 
ile Birlikte Doğacak” 
projesi ile yürütüldüğünü 
söyledi. İzmir Bornova 
Zeytincilik araştırma 
Enstitüsünden Dr. Ayça 
Akça Uçkun zeytin 
bakım ve besleme 
hakkında bilgi vererek, 
kompost yapımını 
gösterdi. Sıcak ve soğuk 
kompost yapımını 
anlatan Dr. Uçkun, 
bokashi kovası ile 
kompost yapımına 
ayrıca değindi. Etkinlik 
sonunda kadın üreticilere 
bokashi kovası ve 
fermantasyonu sağlayan 
kepek dağıtıldı.
İkinci gün etkinlik 
Bodrum İlçesinde başta 
yangından zarar gören 
zeytinlik alanlarda 
incelemelerle devam 
etti. Yerinde yapılan 
incelmelerde üreticilere 
bilgiler verildi. - Bülten

Kadınlar kompost yapımı ile 
hem israfı önlüyor hem de 

doğayı koruyor
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