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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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BEBEKLERDE 
TORTİKOLİLS 

NEDİR?
2’de

Bir yıl sonra yeniden yangın
Marmaris, Dalaman, Köyceğiz, 
Fethiye ve Seydikemer’de 
bir yıl sonra yine yangınla 
mücadele başladı. 
Marmaris’te yangın, 21 
Haziran Salı Hisarönü 
beldesindeki Bördübet 
7 Adalar mevkiinde 
başladı. Ardından 
bölgedeki 30 ev tahliye 
edildi. Orman Genel 
Müdürlüğü, yangının 
200’ü aşkın hektarı 
etkilediğini açıkladı. 
Tarım ve Orman Bakanı 
Kirişci, yangının büyük 
ölçüde kontrol altına 
alındığını aktardı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve İçişleri Bakanı 
Soylu, yangın söndürme 
çalışmalarını havadan 
takip etti. Yangına ilk 
gün, 20 helikopter ve 
14 uçak havadan, 688’i 
Orman Genel Müdürlüğü 
personeli olmak üzere 

1494 personel ile 
karadan müdahale 
edildi. 363 kamu aracı 
ve 39 iş makinesi yangın 
söndürme çalışmalarına 
karadan katıldı. İkinci 
gün, havadan söndürme 
çalışmalarına 27 
helikopter 14 uçak 
katıldı. 20 helikoptere 
ilave olarak Jandarmadan 
7 helikopter söndürme 
çalışmalarına destek 
verdi. 13 adet 3 ton 
reterdant atabilen kırık 
arazi şartlarında 
yüksek manevra 
kabiliyetine sahip Air 
Tracktor uçakları ve 
1 adet antonov tanker 
yangın söndürme uçağı 
havadan müdahalede 
bulundu. -2

Festival günleri renkli 
görüntülere sahne oluyor
Ortaca Tarım, Çevre 
ve Turizm Festivali 
kortej yürüyüşüyle 
başladı. Belediye binası 
yanından mehteran 
takımı eşliğinde 
başlayan yürüyüş, 
festivalin düzenlendiği 
pazar yerinde sona 
erdi. Folklor ekibi 
ve mehteran takımın 
gösterisinin ardında 
festival alanında yer 
alan stantlar gezildi. 
Festival programına 
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan,  Ortaca 

Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam 
Adayı  Ayşegül 
Yıldırım, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre 
Genç, protokol üyeleri, 
basın mensupları 
ve vatandaşlar 
katıldı. Festival 
kapsamındaki konserler 
vatandaşlarldan 
ilgi görüdü, renkli 
görüntüler oluştu. -3

Festivalde, İrem Derici, Resul Dindar, Mesut Külahlı gibi sanatçılar, müzikseverler ile buluştu.

Başkan Kaya güven tazeledi
Muğla Süper Amatör 
Ligde mücadele eden  
Ortaca Belediyespor’un 
kongresi yapıldı. Erem 
Kaya başkanlığında yeni 
yönetim şu isimlerden 

oluştu; Özkan Kalkan, 
Adem Çoban, Tarık 
Özalp, Sadık Çengel, 
Ferruh Atabey, Çağlar 
Alkılı, Feyat Aldemir, 
Mithat Orhan. -7

Narenciye sektöründe ihracat 
hedefi 1 milyar dolar

Türkiye’ye yaklaşık 
1 milyar 100 milyon 
dolar döviz kazandıran 
narenciye ve şeftali 
ürünlerinde 
Akdeniz meyve 

sineğinin oluşumunu 
önleyen tuzakların 
dağıtımı için 
Köyceğiz Hamitköy 
Mahallesinde tören 
düzenlendi. -5

Ortaca’da ev 
yangını: 1 ölü

Ortaca Çaylı 
Mahallesinde çıkan 
ev yangınında bir kişi 
hayatını kaybetti. -2

Yaralı 
caretta caretta 
tedavi edildi

İztuzu’na yumurta 
bırakmak için gelen, 
caretta carettanın arka 
bacağına saplanmış olta 
ve misina DEKAMER 
görevlilerince 
çıkarıldı. -6

Yuva sayısı 
200’e ulaştı

Ortaca İztuzu Sahili’nde 
nesli tükenme tehlikesi 
altındaki caretta caretta 
yuvası sayısının 200’e 
ulaştığı açıklandı. -6
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Başın bir omuza 
doğru eğildiği,boyun 
ile yüzün diğer tarafa 
doğru döndüğü durum-
lara tortikollis denir.
Doğuştan var olabi-
leceği gibi sonradan 
da oluşabilecek bir 
rahatsızlıktır.
Tortikollisli bebeklerde 
%75 oranında boynun 
sağ tarafındaki kaslar 
tutulur ve sizi takip 
etmek için başını tam 
çevirmeyip omzunun 
üstünden bakabilir.Em-
zirmede belli bir tarafı 
tercih edebilir,diğer 
taraftan emzirildiğinde 
rahatsız olabilir.Başını 
bir yöne çevirmede 

zorlanabilir ve bunu 
yapmaya çalıştığında 
huzursuz olabilir.
Bebek tortikollis ned-
eniyle sürekli başının 
aynı tarafına yatarsa 
kafa kemiklerinde 
düzleşme(pozisyonel 
plagiosefali) oluşabilir.
Bununla birlikte boyun 
kasında ağrısız ve 
zaman içinde küçülüp 
kaybolabilecek küçük 
bir bant veya yumru 
hissedilebilir.
Bebeklerde tortikol-
lis genellikle basit 
önlemler ve fizik tedavi 
hareketleri ile düzelir.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEBEKLERDE 
TORTİKOLİLS NEDİR?

Selenyum, vücudunuzun 
üretemediği ve dışarıdan 
diyet yoluyla almanız 
gereken bir mineraldir.
Selenyum Ne işe Yarar?
•Bağışıklık Sisteminizin 
Güçlenmesine Yardımcı 
Olur. Selenyum güçlü 
bir antioksidandır. Bu 
özelliğiyle serbest ra-
dikalleri kontrol ederek 

oksidatif stresi azaltma-
ya yardımcı olur.
•Kalp Hastalıklarına  Ya-
kalanma Riskini Azaltır: 
Selenyum antioksidan 
özelliği ile oksidatif 
stresi azaltarak kalp 
rahatsızlıklarına yaka-
lanma riskini azaltmada 
rol oynar.
•Tiroid Bezinin 

Çalışmasını Düzen-
ler: Selenyum tiroidin 
hormon üretiminde 
ve hormon miktarının 
düzenlenmesinde aktif 
rol oynar.
•Kansere Karşı Ko-
ruyucudur: Selenyum; 
DNA hasarı ve oksi-
datif stresi azaltarak 
bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir. Kanser 
hücrelerini tahrip etmeye 
yardımcı olarak kansere 
karşı koruyucu rol oynar.
•Zihinsel Problemleri 
Önlemede Yardımcıdır: 

Yapılan bazı çalışmalar 
Alzheimer hastalarında 
selenyum seviyeler-
inin düşük olduğunu 
saptamıştır. Aynı 
zamanda oksidatif stres 
parkinson, alzheimer, 
multiple skleroz gibi 
nörolojik hastalıkların 
ilerlemesinde rol oynar. 
Selenyum minerali de 
oksidatif stresi azaltarak 
zihinsel problemlerin 
önlenmesine yardımcı 
olabilir.
•Astım Belirtilerini 
Azaltır: Astım belirtileri 

oksidatif stres ve infla-
masyona bağlı olarak 
vücutta ortaya çıkar. 
Selenyumun oksidatif 
stresi ve inflamasyonu 
azaltarak astım be-
lirtilerini azaltacağı 
düşünülüyor.
Selenyumun Kaynak-
ları: Brezilya cevizi. 
Ton balığı, somon, dana 
karaciğeri, ay çekirdeği, 
ceviz, karides, hindi, 
dana eti, tam tahıllar..
Sağlıkla kalın…

SELENYUM VE FAYDALARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Bir yıl sonra yeniden yangın
Marmaris’te yangın, 21 
Haziran Salı Hisarönü 
beldesindeki Bördübet 
7 Adalar mevkiinde 
başladı. Ardından 
bölgedeki 30 ev tahliye 
edildi. Orman Genel 
Müdürlüğü, yangının 
200’ü aşkın hektarı 
etkilediğini açıkladı. 
Tarım ve Orman Bakanı 
Kirişci, yangının büyük 
ölçüde kontrol altına 
alındığını aktardı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve İçişleri Bakanı 
Soylu, yangın söndürme 
çalışmalarını havadan 
takip etti. 
Yangına ilk gün, 20 
helikopter ve 14 uçak 
havadan, 688’i Orman 
Genel Müdürlüğü 
personeli olmak üzere 
1494 personel ile 
karadan müdahale 
edildi. 363 kamu aracı 
ve 39 iş makinesi yangın 
söndürme çalışmalarına 
karadan katıldı. İkinci 
gün, havadan söndürme 
çalışmalarına 27 
helikopter 14 uçak 
katıldı. 20 helikoptere 
ilave olarak Jandarmadan 
7 helikopter söndürme 
çalışmalarına destek 
verdi. 13 adet 3 ton 
reterdant atabilen kırık 
arazi şartlarında yüksek 
manevra kabiliyetine 
sahip Air Tracktor 
uçakları ve 1 adet 
antonov tanker yangın 

söndürme uçağı olmak 
üzere toplam 14 uçak 
havadan müdahalede 
bulundu.  Marmaris 
Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay, sabotaj 
ihtimalinin çok yüksek 
olduğunu savundu. 
Başsavcılık, yangınla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını duyurdu.
Marmaris’in ardından 
bir yangın haberi de 
Köyceğiz’den geldi. 
Kontrol altına alındığı 
açıklanan yangında 
ilk belirlemelere göre 
1 hektar orman zarar 
gördü.

KÖYCEĞİZ 
YANGINI KONTROL 

ALTINA ALINDI
Köyceğiz ilçesinde öğlen 
saatlerinde meydana 
gelen orman yangını 
kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 

Toparlar Mahallesi 
Şelale yakınlarında 
Değirmendere 

Mevkiinde çıkan yangın 
saat 18.00’de kontrol 
altına alınarak soğutma 
çalışmalarına başlandı. 
Yangına 3 uçak, 4 

yangın helikopteri 
ve Köyceğiz Orman 
İşletme Müdürlüğüne 

bağlı ekipler tarafından 
müdahale edildi. Yangına 
karadan ve havadan 
yoğun bir şekilde 
müdahale edilerek 
yangın kontrol altına 
alınırken, bölgede 
soğutma çalışmaları 
yapıldı. 

DALAMAN’DA 
ORMAN YANGINI

Dalaman’da yerleşim 
yerlerine yakın ormanlık 
alanda çıkan yangına 
havadan ve karadan 
müdahale edildi. 
Gürkoy Mahallesi’ndeki 
ormanlık alanda henüz 
belirlenemeyen nedenle 
yangın başladı. Alevler, 
rüzgarın etkisiyle 
kısa sürede yayıldı. 

İhbar üzerine bölgeye 
Dalaman Orman Bölge 
Müdürlüğü, Ortaca ve 
Dalaman belediyelerinin 
itfaiye ekipleri sevk 
edildi.
Bölgede 2 uçak, 5 
helikopter, 14 arazöz, 
6 su tankeri, orman 
işçisi ve itfaiye ekipleri 
ile yangın söndürme 
çalışmaları devam ediyor. 
Mahalle sakinleri de 
söndürme çalışmalarına 
destek oluyor. Yangının 
etrafı çevrildiği ve 
soğutma çalışmaları 
yapıldı. Fethiye ve 
Seydikemer’deki 
yangınlarda kısa sürede 
kontrol altına alındı. 
- Cihat Cura

Marmaris, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer’de bir yıl sonra yine yangınla mücadele başladı. 

Ortaca Çaylı 
Mahallesinde çıkan 
ev yangınında 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre; Çaylı 
mahallesinde 
bulunan tek taklı 
bir evde gece 
saatlerinde henüz 
belirlenemeyen 
nedenle yangın 
çıktı. İhbar üzerine 
olay yerine itfaiye, 
polis ve 112 acil 

sağlık ekipleri sevk 
edildi.
Yangına müdahale 
eden itfaiye ekipleri 
alevleri söndürdü, 
ev kullanılamaz 
hale geldi. Sağlık 
ekipleri yangın 
sırasında evde 
bulunan Mehmet 
Ali Çabuk’un 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da ev yangını: 1 ölü
Ortaca Çaylı Mahallesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını 
kaybetti.

Son zamanlarda artan 
kiralar kiracılar üze-
rinde ciddi bir baskı 
yaratmıştır. Üstüne 
bir de ev sahibinin 
değişmesi ihtimalinde, 
yeni ev sahibinin 
kiracıyı evden çıkarıp 
çıkarmayacağı sorusu 
akılları kurcalamaya 
başlamıştır. Nitekim, 
içerisinde kiracı 
bulunan bir konutun sa-
hibi bağış, satış vs. gibi 
nedenlerle değişebilir. 
Yeni ev sahiplerinin de 
çeşitli sebeplerle kira 
sözleşmesiyle bağlı kal-
mak istemediği, kiracıyı 
evden çıkartmak 
istediği de bilinen bir 
gerçektir. Peki, yasalar 
karşısında durum nasıl? 
Yeni ev sahibi eski 
kiracıyı hangi şartlarda 
evden çıkartabilir?
Bu noktada, öncelikle 
belirtmek gerekir ki; 
Türk Borçlar Kanuna 
göre, kira sözleşmenin 
kurulmasından sonra 
kiralanan herhangi bir 
sebeple el değiştirirse, 
yeni malik yani örneğin 
bir konut kirasında yeni 
ev sahibi kira sözleşme-
sinin tarafı haline gelir. 
Dolayısıyla içerisinde 
kiracı bulunan bir evin 
başkasına satılması 
halinde, kiracı ile eski 
ev sahibi arasında 
yapılan kira sözleşmesi 
aynı madde ve şartlarla 
yeni ev sahibi ile de 
devam edecektir. 
Peki, yeni ev sahibinin 
ben bu evi yeni satın 
aldım, içerisindeki 
kiracıyı tanımam, onla 
bir sözleşme yapmadım 
deme hakkı var mıdır? 
Yukarıda bahsedilen 
düzenleme gereğince, 
yeni ev sahibinin böyle 
bir hakkı da bulun-
mamaktadır. Kısacası 
kanun bu noktada yeni 
ev sahiplerine karşı 
kiracıları korumaktadır.
Bununla birlikte, yeni 
ev sahiplerinin aşağıda-
ki hallerde eski kiracıyı 

evden çıkarabilmesi de 
mümkündür:
•Yeni ev sahibinin 
konut gereksiniminin 
bulunması,
•Kiracının kira bedelini 
ödememesi, 
•Kiracının komşulara 
rahatsızlık vermesi, 
•Kiracının kiralananla 
zarar vermesi
Bu ihtimallerde 
kiracının evden çıkarıl-
ması kanunda ayrıntılı 
şekilde düzenlenmiştir. 
Örneğin; yeni ev sahibi-
nin satın aldığı kiracılı 
bir konuta çocukların-
dan birinin ihtiyacı 
olduğu gerekçesiyle 
eski kiracıyı evden 
çıkarması mümkündür. 
Zira Türk Borçlar Ka-
nunu’na göre, kiracılı 
bir yerin yeni mülk 
sahibi, kendisi, eşi, 
çocukları, anne babası 
veya kanun gereği bak-
makla yükümlü olduğu 
diğer kişiler için konut 
veya işyeri gereksinimi 
sebebiyle kullanma zo-
runluluğu varsa, edinme 
tarihinden başlayarak 
bir ay içinde durumu 
kiracıya yazılı olarak 
bildirmek koşuluyla, 
kira sözleşmesini altı 
ay sonra açacağı bir 
davayla sona erdirebilir. 
Aynı şekilde, kiracılı 
bir yerin yeni mülk sa-
hibi, dilerse gereksinim 
sebebiyle sözleşmeyi 
sona erdirme hakkını, 
sözleşme süresinin biti-
minden başlayarak bir 
ay içinde açacağı dava 
yoluyla da kullanabi-
lecektir. Ancak gerek-
sinim sebebiyle eski 
kiracının tahliyesinde 
dikkat edilmesi gereken 
husus, bu gereksinim 
ihtiyacının samimi ve 
gerçekçi olması gerek-
tiğidir. Bu şart da tek 
başına yeterli olmayıp 
yazılı bildirim ve dava 
şartı gibi bazı kanuni 
şekil şartları aranmak-
tadır.  Sağlıklı ve huzur-
lu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

YENİ EV SAHİBİ KİRACIYI 
ÇIKARTABİLİR Mİ?
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Muğla’da, Pınar 
Gültekin’in (27) 
cinayet zanlısı Cemal 
Metin Avcı’nın 
yargılandığı davanın 
13’üncü duruşması 
Muğla 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. 
Sanık Cemal Metin 

Avcı, ağırlaştırılmış 
müebbetten tahrik 
indirimiyle 23 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Mertcan Avcı, Ayten 
Avcı, Selim Avcı, Eda 
Karagün ve Şükrü 
Gökhan Orhan’ın ise 
beraatine karar verildi.

Pınar Gültekin Davasında Karar

Ortaca Tarım, Çevre 
ve Turizm Festivali 
kortej yürüyüşüyle 
başladı. Belediye binası 
yanından mehteran 
takımı eşliğinde başlayan 
yürüyüş, festivalin 
düzenlendiği pazar 
yerinde sona erdi. 
Folklor ekibi ve mehteran 
takımın gösterisinin 
ardında festival alanında 
yer alan stantlar gezildi.
Yoğun katılımın 
olduğu festivalin final 
konserinde İrem Derici 
sahne aldı. Katılımcıların 
yoğun ilgisi ile 

gerçekleşen konser 
havai fişek gösterisi 
ile son buldu. Festival 
programına AK Parti 
Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan,  Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı  
Ayşegül Yıldırım, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, protokol 
üyeleri , basın mensupları 
ve vatandaşlar katıldı.
25. Ortaca Tarım, Çevre 

ve Turizm Festivali 2. 
gün programı yoğun 
katılım ile gerçekleşti. 
Festival alanında 
gerçekleşen program 
Mesut Külahlı konseri 
ile başladı. Ömer Faruk 
Boston konseri ile 
devam eden programda 
katılımcılar doyasıya 
eğlendi. Programa 
katılan sanatçılara 
plaketlerini Ortaca 
Belediyesi Başkan Vekili 
Volkan Metin taktim etti.
Ortaca Tarım, Çevre 
ve Turizm Festivali 3. 
gün programı Dalyan 

çevre temizliği etkinliği 
ile başladı, akşam 
gerçekleşen etkinliklerde 
İllüzyonist İlkay Çiğdem 
gösteri sundu, Resul 
Dindar konser verdi. 
Festivalde ağaç dikim ve 

bisiklet etkinliği yapıldı. 
Cumartesi Mustafa 
Yıldızdoğan, Pazar ise 
Simge Sağın sevenleriyle 
buluşacak. 
- Berkay Göcekli

Festival günleri renkli 
görüntülere sahne oldu

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi zabıta 
ekiplerinin Menteşe 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde bir seyahat 
firmasına ait otobüsten 
indirilen paketlerden 
şüphelenerek yaptığı 
denetim ve kontrollerde 
yaklaşık 400 adet 
etli ekmek (pide) ele 
geçirildi. Ekipler ayrıca 
geçtiğimiz günlerde 
50 kg. sağlıksız tavuk 
etine el koydu. Menteşe 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde bir seyahat 
firmasına ait otobüsten 
indirilen paketlerden 
şüphelenen Büyükşehir 
zabıta ekipleri, paketler 

içerisinde yaklaşık 
400 adet etli ekmeğin 
uygunsuz olarak 
taşındığını tespit etti. 
Etli ekmekleri muhafaza 
eden zabıta ekipleri, 
etlerin insan tüketimine 
uygun olup olmadığının 
tespiti amacıyla 
Menteşe İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne 
bilgi verdi. Menteşe 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nde görevli 
personel tarafından 
yapılan kontrollerde 
20’li paketler içerisinde 
bulunan yaklaşık 400 
adet üzeri etli ekmeğin 
taşıma kurallarına 
uyulmadığı ve menşeinin 

belli olmaması nedeniyle 
Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu 
çerçevesinde insan 
tüketimine uygun 
olmadığı tespit edildi. 
Yapılan kontrollerin 
ardından yaklaşık 400 
adet etli ekmeğin Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Menteşe Düzenli Katı 
Atık Depolama Tesisine 
nakli sağlanarak imha 
edildi.
50 KG. SAĞLIKSIZ 
TAVUK ETİ ELE 
GEÇİRİLDİ
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
ekipleri, Menteşe ilçesi 

Kötekli Mahallesi’nde 
yaptığı kontrolde 
menşei belli olmayan 
ve sağlıksız koşullarda 
sevk edildiği tespit edilen 
50 kg. tavuk etine el 
koydu. Bunun üzerine 
zabıta ekipleri İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 

yetkililerine haber verdi. 
Yapılan kontrollerde 
etlerin tüketime uygun 
olmadığı tespit edilirken, 
etler Muğla Büyükşehir 
Belediyesi mezbahasına 
götürülerek imha edildi.
- Bülten

Büyükşehir Zabıtası sağlıksız etli ekmek ve tavuk eti ele geçirdi
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili,  Ortaca ilçesi,  Sarıgerme Mahallesi , Babadağ mevkii, 130 ada 3 nolu parsel, 
1003,71m2 yüzölçümlü ve arsa vasfındadır. Tapuda Olga Averbach adına 1/2 oranında, Mehmet 
Fatih Yaşar adına 1/2 oranında müşterek olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Sarıgerme mahallesi merkezinde 
bulunmaktadır. Yakın çevresinde zemin ve üst katları konut amaçlı 2 katlı binalar mevcuttur. Deniz 
ve orman manzarası vardır. Tamamlanmış alt yapıya sahiptir. Taşınmazın üzerinde bodrum katı 
145,00m2, zemin katı 145m2 birinci katı 145,00m2 olmak üzere toplam 435,00m2 alana oturan üç 
katlı bina vardır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş , 3/B yapı sınıfı özelliğindedir. 
Binanın dış cephesi düz sıva üzeri akrilik boyalı , üstü ahşap çatı ve kiremit örtülü , korkulukları 
alüminyum, pencereleri panjurlu beyaz plastik doğramadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 48,00m2 
alana sahip betonarme yüzme havuzu ve etrafında tabanı palidyen mermer kaplamalı güneşleme ve 
oturma terası vardır. Parsel etrafı beton bahçe duvarı ile çevrili olup , demir profilden mamul bahçe 
kapısı vardır.
Adresi    : Sarıgerme Mahallesi Ortaca Muğla Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 1.003,71 m2
Hissesi   : Olga Averbach adına 1/2 oranında, Mehmet Fatih Yaşar adına 1/2 
     oranında müşterek olarak kayıtlıdır.
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi İmar planı içinde olup, 1/1000 uygulama 
     imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanı içinde kalmaktadır.TAKS:0,10,  
     KAKS :0,20 dir. Taşınmazın imar uygulaması tamamlanmıştır.
Kıymeti   : 838.692,50 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibi 
1. Satış Günü   : 03/01/2023 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü   : 14/02/2023 günü 14:00 - 14:10 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 2020/360 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.20/06/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1649193Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/360 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Coğrafi işaret alan 
dünyaca meşhur 
Köyceğiz portakalı, 
Akdeniz Meyve 
Sineği zararlısından 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği’nin 
Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü’ne 
bağışladığı 2 bin 500 
Akdeniz Meyve Sineği 
Tuzağı sayesinde 
korunacak.
Türkiye’ye yaklaşık 
1 milyar 100 milyon 
dolar döviz kazandıran 
narenciye ve şeftali 
ürünlerinde Akdeniz 
meyve sineğinin 
oluşumunu önleyen 
tuzakların dağıtımı için 
Muğla’nın Köyceğiz 
İlçesi Hamitköy 
Mahallesinde tören 
düzenlendi.
Köyceğiz İlçesinde 
gerçekleştirilen törene 
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak, Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, Köyceğiz Belediye 
Başkan Yardımcısı Metin 
Yerlikaya, Köyceğiz 
mahalle muhtarları ile 
üreticiler katıldı.
“NARENCİYEDE 
“ALTIN YIL” OLMASI 
İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Türkiye’ye 2021 yılında 
935 milyon dolar döviz 
kazandıran Narenciye 
sektöründe, 2022 yılında 
1 milyar dolar barajını 
geçmek için yeni sezon 
hazırlıkları tüm hızıyla 
sürüyor.  Narenciyede 
“altın yıl” olması için 
çalışacaklarını dile 
getiren Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, “Üreticimizin alın 
terinin karşılığını alması 
için çaba gösteriyoruz. 
Narenciye ürünlerimizin 
kaliteli ve katma 
değerli ihraç edilmesi 
için Tarım ve Orman 
İl Müdürlüklerimiz 
aracılığıyla 
üreticilerimize 
desteklerimiz artarak 
sürecek” şeklinde 
konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayrettin 
Uçak konuşmasında 
“Üreticimizin alın 
terinin karşılığını alması 
için çaba gösteriyoruz. 
Narenciye ürünlerimizin 
kaliteli ve katma 
değerli ihraç edilmesi 
için Tarım ve Orman 
İl Müdürlüklerimiz 
aracılığıyla 
üreticilerimize 
desteklerimiz artarak 
sürecek” şeklinde 
konuştu. 
Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürü Barış 
Saylak ve ekibiyle çok 
uyumlu bir çalışma 
yürüttüklerini, 
Muğla’da üretilen 
tarım ürünlerinin 
kalitesinin artması için 
iş birliklerinin artarak 
süreceğini dile getiren 
Başkan HayrettinUçak, 
“Köyceğiz portakalının 
coğrafi işaret almasına 
çok sevindik. 
Köyceğiz’de çok bilinçli 
üretim yapılıyor. Çok 
çalışkan üreticilerimiz 
var. Üreticilerimize 
desteğimiz bundan 
sonraki süreçte de devam 
edecek” diye konuştu. 
“KÖYCEĞİZ’DE 
ÖZELLİKLE 
KÖYCEĞİZ 
PORTAKALINI 
KORUMAYA 
YÖNELİK TUZAK 
DAĞITIYORUZ”
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak konuşmasında 
“2013 yılında başlayan 
ve bugün sonucunu 
aldığımız Muğla’nın 19. 
Coğrafi İşaret tescili 
alan ürünümüz Köyceğiz 
Portakalından sıkılan 
meyve suyunu içerek 
başlamak istiyorum. 
Bizi mutlu eden bu güzel 
gelişmeyi ve özel tadı 
korumak için bugün 
özellikle Köyceğiz’de 
olmak üzere 6 ilçemizi 
kapsayacak şekilde 2500 
adet Akdeniz Meyve 
Sineği tuzaklarını 
dağıtıyoruz. Daha önce 
33 noktada kurduğumuz 

istasyonlarda takiplerin 
ve üreticilerin erken 
tedbir alması güzel 
sonuç verdi. Ege 
Bölgesi Yaş Meyve 
ve Sebze İhracatçılar 
Birliği ile yaptığımız 
başta narenciye olmak 
üzere meyveleri 
korumaya yönelik tuzak 
dağıtımından dolayı 
teşekkür ediyorum.  
Tüm dünyaya Köyceğiz 
Portakalını marka olarak 
tanıtmak için el birliği 
içinde elimizden ne 
geliyorsa yapacağımızı 
ifade etmek isterim. ” 
dedi.
İl Müdürü Barış Saylak  
en önemli ürünlerden 
biri olan Köyceğiz 
Portakalı üretiminin 
ihracat açısından 
önemine değinerek “Ula, 
Dalaman, Köyceğizli 
üreticilerimiz Sakaraltı 
Üretici Birliği çatısı 
altında bir araya 
gelmesi gerekiyor. 
O zaman üreticimin 
girdi maliyetleri düşer,   
Tarım ve Orman 
Bakanlığımızda her 
türlü desteği verir. 
Girdi maliyetleri düşer, 
biyolojik ve biyoteknik 
mücadele yöntemlerinde 
de ortak hareket 
edebilmek başarılı 
sonucu doğurur.” dedi 
“HASTALIKTAN 
KORUDUM VE İLAÇ 
MASRAFINDAN 
KURTULDUM”
Törende üreticiler adına 
Turgut Özdemir yaptı. 
“Bir yıl önce Akdeniz 
Meyve Sineği tuzağını 
kullanmaya başladım. 
Yüzde beş yüz fayda 
sağladım. Hastalıktan 
korudum ve ilaç 
masrafından kurtuldum. 
Tüm üreticilere 
kullanmalarını tavsiye 
ediyorum” dedi. 
Hamitköy Mahalle 
Muhtarı Ramazan Çelik 
konuşmasında turunçgil 
üreticilerine verilen 
desteğinin önemine 
değinerek destekten 
faydalana üreticiler adına 
teşekkür etti. 
- Berkay Göcekli

Narenciye sektöründe 
ihracat hedefi 1 milyar dolar
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliğinin desteği ile Muğla’da 2500 adet tuzak dağıtıldı.

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, 2021-2022 
eğitim-öğretim yılını 
tamamlayan öğrencileri 
kutladı. 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemi, mesajında 
şu ifadelere yer 
verdi;  “Sevgili 
öğrenciler, 2021-2022 
eğitim-öğretim yılını 
tamamlıyorsunuz. 
Uzun bir eğitim 
maratonunun ardından 
en büyük hakkınız 
olan tatili sonuna 
kadar hak ettiğinizi 
bilmenizi isterim. 2021-

2022 eğitim-öğretim 
yılını tamamlarken, 
öncelikle anaokulundan 
üniversiteye kadar 
tüm kademelerde 
eğitim gören siz 
değerli öğrencilerimizi 
kutluyorum. 
Sizlerle birlikte 
karne heyecanını 
yaşadığımız bugünde, 
notlarınız ne olursa 
olsun; umudunuzu, 
cesaretinizi, inancınızı 
ve kendinize olan 
güveninizi diri 
tutarak iyi bir tatil 
geçirmenizi diliyorum. 
Bu duygularla yaz 
tatilini sağlıklı, 

huzurlu ve verimli bir 
şekilde geçirmenizi 
ümit ediyorum. 
Aynı zamanda 
ülkesini, milletini, 
bayrağını, tarihini 
seven birer insan 
olarak yetişmenizde 

en büyük fedakarlığı 
gösteren ailelerinize 
ve öğretmenlerinize 
sevgilerimi sunarak, 
sizlere mutluluk ve 
huzur dolu bir tatil 
diliyorum.”
- Cihat Cura

Başkan Uzundemir; “Notlarınız ne olursa olsun; umudunuzu, 
cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutun”
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Kabus geri döndü..
Cennet parçası Muğlamız 
yine orman yangınları ile 
boğuşmaya başladı..
Yanan ormanlarımız değil 
bizlerin yüreği ve ciğeri. 
Muğla yerli halkı Yörük 
kökenlidir. Yaşam biçimi 
nedeniyle de tabiat ile iç 
içedir.  Doğa sevgisini biz 
yörükler baba ocağında, 
ana kucağında alırız. 
Yaşam şeklimiz nedeniyle 
doğa  ile iç içe olmanın 
getirdiği  Ormanlara ve 
doğaya olan bağlılığımız, 
sadakatimiz ve sevgimiz 
kelimeler ile ifade edile-
mez. Bir yangın haber-
ini duyduğumuz andan 
itibaren bizlerin yüreği 
kor gibi yanar ve gözler-
imiz sulanır. Biz biliriz 
ki yanan sadece ağaçlar 
değildir. Binlerce canlı 
varlık, ağaçlar ile birlikte 
bu dünyada cehennemi 
yaşar ve yanarak acı ile 
ölür. Bu ızdırabı tabiat ana 
ile iç içe olanlar çok iyi 
bilir. Derdini anlatacak dili 
olmayan bir çok hayvanın 
canlı canlı yanmasına şahit 
olmak ve bunu anlatmak 
için kelimelere dökmek 
kolay mı..?  Bu acıyı ve 
ızdırabı hangi kelime ve 
sözcükler ifade edebilir. 
Sadece toprağın üstümü 
..?  Ya toprağın altında 
yaşayan canlılar..?  Bu 

acıyı nasıl ifade edebilirim 
gerçekten bilmiyorum..!
Geçen yıl yaşadığımız 
büyük orman yangın-
larının acısını ve 
üzüntüsünü hiç birimiz 
üzerimizden atamadık. 
Bu travmayı atlatamadan 
yeni acılara gark olduk. 
Geçen yıldan kalan orman 
yangınlarının izlerini 
görmeye bile dayana-
mazken, şimdi yeni 
yangınların acıları ile karşı 
karşıyayız..
Biz Türklerin dilinde yani 
Türkçemizde çok güzel 
bir kelime var. KORU 
ve KORULUK gibi … 
Genç fidana koru ve genç 
fidanların bulunduğu alana  
koruluk diye isim verilmiş  
güzel Türkçemizde…
KORU ve KORULUK 
diye isim ve görev veren 
başka bir millet ve lisan 
var mıdır acaba..?  Bilmiy-
orum..! Bildiğim tek bir 
şey varsa o’da bir ağacın 
uzun yıllar bakımdan 
sonra büyüdüğü ve bin-
lerce canlıya yaşam alanı 
hazırladığı ve canlıların 
dünyası, evi olduğudur. 
Bu yangınlar  SABOTAJ  
ise hepimiz dikkatli ve 
tetikte olmamız, orman 
teşkilatı ve güvenlik 
görevlilerimize en ufak 
bir olayı anında iletmemiz 
gerekir. ORMANLAR  

bizim YEŞİL VATANI-
MIZDIR. Korumalı ve 
tedbirli olmalıyız…
Sabatoj değil de İHMAL 
sonucu bu yangınlar 
çıkıyorsa bu konuda da 
hepimiz duyarlı olmalıyız. 
Yangına sebebiyet verecek 
herhangi bir ihmalde bir-
birimizi uyarmalı ve tedbir 
almaya davet etmeliyiz.
İlim adamlarımız, faali-
yete geçen yanardağların 
hareketlenmesi sonucu 
yeryüzüne LAV SIZMA-
SI ile yangınların çıktığı 
ile ilgili geçen sene ki 
yangınlar sırasında epeyce 
görüş öne sürmüşlerdi. 
Bazı depremlerin  ve 
özellikle son zamanlarda 
olan depremlerin de bu 
yanardağ faaliyetleri so-
nucu olduğunu ileri süren  
bazı ilim adamlarımız ve 
deprem araştırmacıları var. 
Bu konuda da hepimiz 
dikkatli olmak zorun-
dayız..
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
ve KÜRESEL ISINMA 
neticesinde aşırı sıcaklık 
artışlarının bu yangınlara 
yol açtığını söyleyen ilim 
adamlarımız da var… 
Allah beterinden korusun 
inşallah..
UNUTMAYALIM Kİ ; 
bizler çocuklarımız ve 
torunlarımız için yarınlara 
güzel bir vatan bırakmak 
zorundayız. İHMAL, 
HATA ve GAFLET gibi 
sorumsuzluklara düşme 
hakkına sahip değiliz..
VEBALİMİZ BÜYÜK…!

Sezgin Yıldırım
YANAN ORMANLARIMIZ MI , 

YÜREĞİMİZ Mİ..?

Milletvekilleri Demir 
ve  Gökcan yaptıkları 
açıklamada, Muğla’nın 
bütün ihtiyaç ve 
yatırımlarını yakından 
takip ettiklerini 
belirterek, “kavşakta 
yaşanan  sorunu da 
çözüyoruz”  dedi.
Muğla Menteşe İlçesinde 
özellikle yaz aylarında  
trafikte sıkıntılar 
yaşanan “Muğla 
-Denizli-Marmaris 
Akıllı Kavşağı” ilgili 
sıkıntıları Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Sayın 
Adil Karaismailoğlu’na 
ilettiklerini belirten 
Milletvekilleri Demir 
ve Gökcan yeni bir 
proje hazırlandığını ve 
çalışmalara başlandığını 
bildirdi.AK Parti Muğla 
Milletvekilleri Mehmet 
Yavuz Demir ve Yelda 
Erol Gökcan şu bilgilere 
yer verdi; “Sayın 
Bakanımızın talimatları 
sonrasında, “Muğla-
Denizli-Marmaris  
Farklı Seviyeli Kavşak” 
çalışması için jeolojik 
etüt amaçlı sondaj 

çalışmasına başlandı. 
Proje çalışmalarına 
esas jeolojik etüt 
amaçlı sondaj çalışması 
devam ediyor. Bu 
proje ile Marmaris’ten 
gelen trafik ile çevre 
yolundan gelen trafik 
farklı seviyeli kavşakla 
birbirine bağlanacak 
olup, bu sayede 
kavşaktaki trafik 
sıkışıklığı ortadan 
kalkacak. Kavşaktaki 
dönüşün üzerinde 156 
metrelik bir köprü 
yer alacak.  Bu köprü 
sayesinde trafikte 
yaşanan sıkıntı ortadan 
kalkacak. Araçların bir 
bölümü köprüyü, bir 
bölümü ise köprünün 
altında yer alan akıllı 
kavşağı kullanacak. 
Çalışmalara ihale süreci 
sonrasında başlanacak. 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu’na 
hemşehrilerimiz adına 
teşekkür ediyoruz. 
Muğlalı hemşerilerimize 
hayırlı olsun.”
- Cihat Cura

Muğla-Denizli-Marmaris kavşağındaki 
trafik sorunu çözülüyor

Muğla AK Parti Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan “Muğla-
Denizli-Marmaris  Farklı Seviyeli Kavşak” ile ilgili proje hazırlandığını bildirdi.

Sosyal Belediyecilik 
hizmetlerinde önemli 
projeleri hayata geçiren 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Kısa 
Mola Merkezileri 
ile takdir topluyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Türkiye’de 
bir ilk olarak 2016 
yılında Menteşe ilçesinde 
hizmete başlattığı 
Kısa Mola Merkezleri, 
Marmaris, Milas ve 
Fethiye’de ailelere hizmet 

vermeye devam ediyor.
Ailelerin engelli 
çocuklarını 
bırakabilecekleri 
huzurlu, güvenli ve 
keyifli bir ortamın 
sunulduğu Kısa Mola 
Merkezlerinde çocuklar, 
eğlenceli etkinliklerle 
kaliteli zaman geçiriyor. 
Engelli bireylerin 
sevinçle karşıladığı 
örnek proje ile aileler 
kısa bir mola verirken, 
çocukların kişisel 

gelişimine de büyük 
katkı sunuluyor. Engelli 
bireylerini Büyükşehir 
Belediyesi’nin Kısa Mola 
Merkezlerine güvenle 
emanet eden aileler, 
günlük işlerini rahatlıkla 
hallederken, kendilerine 
de zaman ayırabiliyor.
Bugüne kadar 322 aileye 
5 Bin 268 kez hizmet 
verildi
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Türkiye’de bir ilk olarak 

2016 yılında Menteşe 
ilçesinde daha sonrasında 
Fethiye, Milas ve 
Marmaris ilçelerinde 
hizmete başlayan Kısa 
Mola Merkezleri, diğer 
belediyeler tarafından da 
örnek proje olarak hayata 
geçirilmeye devam 
ediyor. Örnek proje 
olarak takdir toplayan 
Kısa Mola Merkezlerinde 
bu güne kadar Menteşe 
ilçesinde 149 aileye 2 
bin 969, Milas ilçesinde 

51 aileye 890, Fethiye 
ilçesinde 61 aileye 1190, 
Marmaris ilçesinde ise 
61 aileye 219 kez olmak 
üzere toplam 322 aileye 
5 bin 268 kez hizmet 
verildi. Engelli bireyler 
evinden alınıp evine 
bırakılıyor
Menteşe, Milas, Fethiye 
ve Marmaris ilçelerinde 
bulunan Kısa Mola 
Merkezleri, 5 yaş ve 
üzeri engelli bireyleri 
ayda 4 defa 3’er saat 

süreyle misafir ediyor. 
İl genelindeki Kısa 
Mola Merkezlerinden 
yararlanmak isteyen 
engelli bireyler, talep 
etmeleri halinde özel 
dizayn edilen araçlarla 
evlerinden alınarak 
merkeze getiriliyor 
ardından tekrar evine 
geri bırakılıyor. 
Randevusu kesinleşmiş 
engelli bireylerin transfer 
işleminde araçta şoför 
ve refakatçı dışında 

kimse bulunmuyor ve 
maske ile hijyen kuralları 
çerçevesinde nakil 
işlemi gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca Kısa Mola 
Merkezlerinden 
yararlanmak isteyen 
engelli ailelerinin en az 1 
gün önceden 444 48 01/7 
telefon numarasını arayıp 
randevu almaları yeterli 
oluyor. - Bülten

Büyükşehirden Engelli Bireyler ve Ailelerine Kısa Bir Mola
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri faaliyetlerine devam ediyor. Menteşe, 
Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri ile bugüne kadar 322 aileye 5 bin 268 kez hizmet verildi. 
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Çocuk Oyun Grubu mal alımı 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     :2022/630555
1-İdarenin
a) Adı     :ORTACA BELEDİYESİ PARK VE 
      BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi,    :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 48600 
      ORTACA/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası  :252.2825049 - 252.2825016
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı     :Çocuk Oyun Grubu
b) Niteliği, türü ve miktarı  :35 kalem toplam 49 adet çocuk oyun grubu malzemesi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde   
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Ünal Daka Çocuk Parkı/Terzialiler Mah., Gençlik Parkı/  
      Cumhuriyet Mah., Nilüfer Park/Dalyan Mah. ve Arap
      Osman Parkı/Bahçelievler Mah.
ç) Süresi/teslim tarihi   :Malın teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 120  
      takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati    :19.07.2022 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Ortaca Belediyesi Meclis 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 (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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK 
onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.
TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)
TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney 
Metotları).
TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve 
Deney Metotları).
TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve 
Deney Metotları).
TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları 
ve Deney Metotları). Bu belge Metal, Ahşap, Kompozit, Kauçuk ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.
TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test 
metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.
TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar) (HİZMET 
YETERLİLİK BELGESİ)
4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhalede en avantajlı teklif veren 1. ve 2.  istekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalogları sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuya veya özel sektöre tek bir sözleşme kapsamında yapılmış Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri 
Temini işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.    Devamı 7. sayfada;

ÇOCUK OYUN GRUBU
ORTACA BELEDİYESİ PARK VE 

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaca İztuzu Sahili’ne 
yumurta bırakmak için 
gelen, nesli tükenme 
tehlikesi altındaki 
caretta carettanın arka 
bacağına saplanmış olta 
ve misina DEKAMER 
görevlilerince çıkarıldı.
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
(DEKAMER) tarafından 
yapılan açıklamada, 
ekiplerin sahillerde 
çalışmalarını sürdürdüğü 
aktarıldı. Açıklamada, 
ekiplerin tespit edilen 
caretta caretta yuvasını 
koruma altına aldığı 
ifade edildi.  

DEKAMER’den yapılan 
açıklamada; “Gece arazi 
çalışması sıradında 
yuva yapıp denize 
dönerken görülen dişi 
kaplumbağanın arka 
bacağına saplanmış 
bir olta ve misinayı 
farkeden gönüllümüz 
sayesinde yapılan küçük 
bir müdehaleyle olta 
ve misina çıkarıldı. 
Arazide bulunan 
koordinatörümüz 
Dr. Doğan Sözbilen 
ve merkez Veteriner 
Hekimlerinden Abdullah 
Başkan iğneyi çıkardı ve 
kaplumbağayı sağlıklı 
şekilde denize gönderdi. 

Olta ve misinalar deniz 
kaplumbağalarının 
üyelerine dolanarak 
yüzgeçlerinin 
kopmasına veya 
boğularak ölmelerine 
neden olabiliyor. 
Eğer bu durumda 
bir kaplumbağaya 
rastlanırsa olta iğnesinin 
ucu kesildikten 
sonra iğne, videoda 
görüldüğü gibi kolayca 
çıkarılabilir. Müdehale 
edilemeyecek bir 
durumla karşılaşırsanız 
hemen merkezimizi 
arayabilirsiniz.”
- Mehmet Bozkır

İztuzu sahiline yumurta 
bırakmak için gelen yaralı 
caretta caretta tedavi edildi

Ortaca İztuzu Sahili’nde 
nesli tükenme tehlikesi 
altındaki caretta caretta 
yuvası sayısının 200’e 
ulaştığı açıklandı. 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
(DEKAMER) tarafından 
yapılan açıklamada, 
ekiplerin sahilde 
çalışmalarını sürdürdüğü 
vurgulandı. 
Açıklamada, geçen yılın 
aynı döneminde tespit 
edilen yuva sayısının 386 
olduğu hatırlatıldı. 
DEKAMER’den yapılan 
açıklamada şu şekilde; 
“İztuzu kumsalında 
yuva sayısı 200’e ulaştı. 
Geçen sene bugün 
kaydettiğimiz yuva 
sayısı ise 386’ydı. Ancak 
endişe etmeye gerek yok. 
Deniz kaplumbağaları 

uzun göçler yapmaları ve 
çoğu bireyin 2-3 senede 
bir üremeleri nedeniyle 
her yıl sabit yuva 
sayısına ulaşmazlar. Son 
yıllarda Dalyan İztuzu 
kumsalında rekor sayıda 
yuva kaydetmiştik. Bu 
sene gözlemlerimiz 
iki çok yüksek yılın 
ardından daha sakin bir 
sezona işaret ediyor. 
Yuva sayıları popülasyon 
durumu için önemli 
bir veri olsa da tek 
başına popülasyonu 
değerlendirmek için 
yeterli değildir. Uzun 
süreli izleme çalışmaları 
ile genel trende bakılır 
ve farklı parametreler 
izlenir. Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü her 

yıl desteklediği izleme 
ve koruma çalışmaları 
ile ülkemizdeki deniz 
kaplumbağalarının 
korunmasını sağlıyor. 
İklim değişikliği, besin 
stoklarının durumu gibi 
çevresel etkiler deniz 
kaplumbağalarının 
üreme davranışlarında 
değişikliklere de 
yol açabiliyor. İklim 
değişikliği üreme 
sezonunun başlama 
ve bitiş tarihlerinin 
değişmesine, yuva 
sıcaklıkların yükselerek 
dişi yavru üretiminin 
artmasına yol açarken 
besin stoklarındaki 
azalış, iyi beslenemeyen 
bireylerin üremek 
için yeterince enerji 
depolayamamasına yol 
açabiliyor.”
- Mehmet Bozkır

İztuzu Plajı’ndaki caretta 
caretta yuva sayısı 200’e ulaştı
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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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

ÇOCUK OYUN GRUBU
ORTACA BELEDİYESİ PARK VE 

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Süper Amatör 
Lig’i geçtiğimiz sezon 
şampiyon tamamlayan 
Ortaca Belediyespor’un 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı geçtiğimiz gün 
yapıldı. İlimizi 
5 sezon boyunca 
Bölgesel Amatör Lig’de 
temsil eden ancak 

sürpriz bir şekilde ligden 
çekilen siyah-beyazlılar, 
geçtiğimiz sezon 
BAL’ın kapısından 
dönmüştü.
Tek listeyle girilen 
seçim sonrasında yeniden 
kulüp başkanlığına 
seçilen Erem Kaya 
yaptığı açıklamada, 

“Yeni sezonda da 
hedefimiz her yıl olduğu 
gibi yine şampiyonluktur. 
Bunun yanı sıra diğer 
sportif alanlarda 
da takımlarımız 
oluşturulmuş olup, 
ücretsiz olarak açtığımız 
futbol akademimiz 
öğrencilerimize eğitim 

vermeye başlamıştır. 
Yeni yönetim, yeni 
projeler ve başarıya 
yönelik hedeflerle 
yola çıkan yönetim 
kurulumuza bu 
yolda başarılar 
diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
Erem Kaya’nın başkan 

olarak seçildi yeni 
yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu; Özkan 
Kalkan, Adem Çoban, 
Tarık Özalp, Sadık 
Çengel, Ferruh Atabey, 
Çağlar Alkılı, Feyat 
Aldemir, Mithat Orhan.
- Berkay Göcekli

Başkan Kaya güven tazeledi
Muğla Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaca Belediyespor kongresi yapıldı.

Muğlaspor, son olarak 
Adana FK forması giyen 
ve geçtiğimiz sezonu 
22 golle tamamlayan 
tecrübeli golcü Ercan 
Kuruçay’ı kadrosuna 
dahil etti. 33 yaşındaki 
deneyimli golcü 
kariyerinde Yomraspor, 
Arsinspor, Gebzespor, 
Çorlu 1947, Kars 36spor,  
Kale Belediyespor, 
Ortaca Belediyespor, 
Karadeniz Ereğlispor, 
Bolvadin Belediyespor, 
Merzifonspor ve Adana 
Fk gibi ekiplerin 
formalarını giydi. Ercan 
Kuruçay, Bölgesel 
Amatör Lig’de birçok kez 
gol krallıkları yaşadı.
Çok sayıda kulüpten 

teklif aldığını ifade 
eden deneyimli 
golcü, ‘’Muğlaspor’u 
şampiyonluk hedefine 
taşımak için buraya 
geldim. Başkanımız 
Ali Çakır’ın sıcak 
tutumu ve göstermiş 
olduğu fedakarlık 
beni oldukça etkiledi. 
Bence bu şehir, güzel 
futbolu, galibiyetleri, 
şampiyonlukları 
hak ediyor. Takım 
arkadaşlarımla birlikte, 
bu büyük camiayı 
şampiyonluğa ulaştırmak 
ve yeniden profesyonel 
liglerde var olmasını 
sağlamak için var 
gücümüzle çalışacağız’’ 
dedi. - Berkay Göcekli

Gol Kralı Ercan Kuruçay 
Muğlaspor’da

Muğlaspor, son olarak 
Isparta 32 Emrespor 
forması giyen 27 
yaşındaki orta saha 
oyuncusu Onur Ersoy’u 
kadrosuna dahil etti. 
Onur Ersoy, 2012-
2016 yıları arasında 
yeşil-beyazlı formayı 
terletmişti.
Marmaris 
Gençlikspor’da 
futbola başlayan Onur, 
daha sonra Beşiktaş 
altyapısına transfer oldu. 
Beşiktaş’tan Muğlaspor’a 
gelen Onur Ersoy, 
daha sonra sırasıyla 
Didim Belediyespor, 
Yatağanspor, Çal 

Belediyespor, Aydınspor 
1923 ve Isparta 32 
Emrespor formalarını 
giydi. Uzun yıllar BAL 
liginde mücadele eden 
deneyimli futbolcu, 
golcü kimliğiyle de ön 
plana çıktı. Yeniden 
Muğlaspor forması 
giymekten gurur 
duyduğunu ifade 
eden Ersoy, ‘’Takım 
arkadaşlarıma, hocamıza 
ve kendime çok 
güveniyorum. Bu sezon 
hedefimize ulaşabilmek 
için çok çalışacağız. 
Şampiyonluk yaşamak 
istiyoruz’’ dedi.
- Berkay Göcekli

Onur Ersoy yeniden Muğlaspor’da

BAL’ın iddialı hazırlanan 
Muğlaspor, dış transfer 
çalışmaları kapsamında 
son olarak Aydın 
Büyükşehir Belediyespor 
forması giyen 27 
yaşındaki forvet Sergen 
Şakirler’in kadrosuna 
dahil etti. Sergen 
Şakirler, geçtiğimiz 
sezon 17 maçta forma 
giydi ve 6 gol kaydetti. 
Deneyimli golcü 6 
golün 3’ünü Muğlaspor 
ağlarına yollamıştı. 
Futbola Çamdibigücü’nde 
başlayan ve daha sonra 
Karşıyaka altyapısına 
geçen Sergen  Şakirler, 

sırasıyla Yeşilovaspor, 
Alanyaspor, 12 
Bİngölspor, Bergama 
Belediyespor, Bucaspor, 
Aydın Yıldızspor, Buca 
Zaferspor, Tire FK 
ve Aydın Büyükşehir 
Belediyespor formalarını 
giydi.  Kariyerinde 3. 
Lig’de de forma giyen 27 
yaşındaki forvet BAL’da 
36 maça çıktı 
17 gol kaydetti. 
Muğlaspor gibi büyük 
bir camiaya geldiği 
için mutlu olduğunu 
ifade eden Sergen 
Şakirler, atacağı gollerle 
şampiyonluk hedefine 

katkı sunmak istediğini 
dile getirdi.
 - Berkay Göcekli

Sergen Şakirler Muğlaspor’da
Muğlaspor, son olarak 
Artvin Çoruhspor 
forması giyen 25 
yaşındaki merkez orta 
saha oyuncusu Furkan 
Zengin’i transfer etti. 
Furkan Zengin; 
Turgutluspor, 
Gölcükspor, Bağcılar 
FK, Ergene Velimeşe, 
Tepecikspor ve İçel 
İdman Yurdu’nda 
profesyonel olarak forma 
giydi. 60 profesyonel 
karşılaşmaya çıkan 
Zengin, geçtiğimiz sezon 
BAL’da 17 karşılaşmada 
oynadı ve 1 gol kaydetti. 
Muğlaspor’a imza attığı 

için mutlu olduğunu 
söyleyen Zengin, ‘’Ben 
her zaman mücadelenin 
içinde olan bir 
futbolcuyum. Formayı 
alabilmek için her şeyi 
yapacağım. Şampiyonluk 
yolunda takımıma katkı 
sunmak istiyorum’’ dedi.

Muğlaspor’da orta saha hamlesi



8 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ24 Haziran 2022 Cuma

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


