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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net

ORTACA EL ELE KADIN GIRIŞIMI ÜRETIM VE IŞLETME KOOPERATIFINE

1 Milyon lira destek
Ortaca El Ele Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından 1 Milyon 18 Bin 
lira destek almaya hak kazandı.
Yörenin zengin 
tarımsal kaynaklarının 
farklı yöntemler ile 
işlenerek katma değeri 
yüksek ürünlere 
dönüştürülmesinin, 
fonksiyonel gıdalarda 
ürün çeşitliliğinin 
artırılmasının ve bu 
ürünlerin turistik 
öge olarak kullanımı 
ile engelli ve kadın 
istihdamının amaçlandığı 
projeyle yörede yaşayan 
kadınlarının sosyal, 
kültürel ve ekonomik 
yapısının güçlendirilmesi 

de hedefleniyor. Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi 
Başkanı Nazan 
Korkmaz ve danışman 
akademisyenlerden 
oluşan heyet Vali Orhan 
Tavlı’yı ziyaret ederek 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının 1 Milyon 
18 bin lira destek verdiği 
proje hakkında bilgi 
verdi. -3

Limon ihalesi 
1 Eylül’de

Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’ne 
(TİGEM) bağlı 
Dalaman Tarım 
İşletmesince, 
interdonato limon satışı 
gerçekleştirilecek.
Dalaman 

Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’nde 2022 
yılı üretimi tahmini 2 
bin 880 ton interdonato 
Limon partiler halinde 
dalında tofur olarak 
açık artırma yoluyla 
satışa sunulacak. -3

Ortaca ve Dalaman’da okullar yeni 
eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Dalaman ve Ortaca ilçelerini ziyaret ederek 
okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını inceledi.
Muğla İl Milli Eğitim 
Müdürü Emre Çay, 
program kapsamında 
yapım, onarım ve 
iyileştirme çalışmalarının 
tamamlanmak üzere 
olduğu Ortaca Ortaokulu, 
Atatürk Ortaokulu ve 
Ortaca Ahmet Ateş 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde 
incelemelerde bulundu. 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram Topcu 
ve şube müdürleri 
eşliğinde gerçekleşen 
ziyaretlerde okullarda 
yapılan çalışmalarının 
son durumunu  inceleyen 
İl Müdürü Çay, ilçe 
müdürü ve yetkililerden 
bilgi aldı. -5

Ortaca’da 
uyuşturucu 

operasyonu: 1 
kişi tutuklandı

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan 
Ortaca’da operasyon 
düzenlendi. -2

Ortaca’da yaz 
kuran kursu 

sonu etkinliği
Ortaca’da camiler ve 
kuran kurslarında 
okuyan öğrencilere 
yönelik “Yaz Kur’an 
Kursu Etkinliği” 
düzenlendi. -4

Vatandaşlara 
aşure dağıtıldı

Ortaca Belediyesi 
tarafından Muharrem 
Ayı dolayısıyla aşure 
dağıtımı yapıldı. -3



İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 16 
Ağustos 2022 tarihli, 
31925 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 
Peki, yönetmelikteki 
değişiklikler neler; bu 
değişiklikler araç fiyat-
larını düşürecek mi?
Bilindiği üzere, motorlu 
kara taşıtları piyasa-
sında yaşanan arz ve 
talep dengesizlikleri 
aşırı ve adil olmayan 
fiyat artışlarına ve 
stokçuluk faaliyetler-
ine neden olmuştur. 
Ticaret Bakanlığı da 
bu kapsamda harekete 
geçerek, anılan yö-
netmelikte bir takım 
değişikliklerde bu-
lunmuştur. Bu sayede 
motorlu kara taşıtları 
piyasasındaki aşırı fiyat 
artışları ve stokçuluğun 
önünü geçilmesi 
hedeflenmektedir.
İlgili değişiklikle 
beraber, yönetmeliğe 
“Pazarlama ve satış 
kısıtlaması” başlıklı bir 
geçici madde eklen-
miştir. Buna göre, 
İkinci el kara taşıtı ti-
caretiyle iştigal edenler, 
otomobil ve arazi taşıt-
larının pazarlanmasını 
veya satışını ilk tescil 

tarihinden itibaren 6 
ay ve 6 bin kilometre 
geçmedikçe 01/7/2023 
tarihinden önce doğru-
dan veya dolaylı olarak 
yapamayacak. 
Bakanlık, bu tarihi 6 
aya kadar daha uzatma-
ya yetkili olacak.
İkinci el motorlu 
kara taşıtı ticaretiyle 
iştigal edenler adına 
16/08/2022 tarihinden 
önce tescil edilen oto-
mobil ve arazi taşıtları 
ise 15/9/2022 tarihine 
kadar herhangi bir 
kısıtlama olmaksızın 
pazarlanabilecek ve 
satılabilecektir. 
İlgili düzenlemeyle 
getirilen kısıtlamanın 
oto galeriler, yetkili 
bayiler ve araç kiralama 
firmaları ile ticari faa-
liyet kapsamında ikinci 
el otomobil ve arazi 
taşıtı satışı yapan 
kişileri kapsadığı 
anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla ticari 
faaliyet kapsamında 
hareket etmeyen kişiler 
arasındaki satışlara bir 
kısıtlama gelmediği 
görülmekte olup bu 
düzenlemenin beklenen 
faydayı sağlayıp sağla-
mayacağı ilerleyen gün-
lerde ortaya çıkacaktır. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
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Valilik 75. Yıl Toplantı 
salonundaki toplantıya 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı’nın yanı sıra Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi 
Başkanı ve Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Ortaca M.Y.O. Öğretim 
Üyesi Ziraat Mühendisi 
Nazan Korkmaz, 
Hilton Dalaman 
Sarıgerme Mutfak 
Koordinatörü Şef Tamer 
Özkan, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Ortaca Meslek 
Yüksekokulundan 
Öğr. Gör. Egem Zağralı 
Çakır, Öğr. Gör. Selim 
Işık, ve Öğr. Gör. 
Derya Bağ katıldı. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) 
2022 yılı kapsamında, 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA) 
koordinasyonunda 
yürütülen proje 
çağrısında Kadın 
Eliyle Katma Değere 
Dönüştürülen Ürünlerin 
Kadının Sosyal, Kültürel 
Ve Ekonomik Yapısını 
Güçlendirmesi projesi 
ile Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından 1 
Milyon 18 Bin lira 
destek almaya hak 
kazandı. Yörenin zengin 
tarımsal kaynaklarının 
farklı yöntemler ile 
işlenerek katma değeri 
yüksek ürünlere 
dönüştürülmesinin, 

fonksiyonel gıdalarda 
ürün çeşitliliğinin 
artırılmasının ve bu 
ürünlerin turistik 
öge olarak kullanımı 
ile engelli ve kadın 
istihdamının amaçlandığı 
projeyle yörede yaşayan 
kadınlarının sosyal, 
kültürel ve ekonomik 
yapısının güçlendirilmesi 
de hedefleniyor. 
Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi’nin 
Kadın Eliyle Katma 
Değere Dönüştürülen 
Ürünlerin Kadının 
Sosyal, Kültürel Ve 
Ekonomik Yapısını 
Güçlendirmesi projesinde 
Ortaca Kaymakamlığı, 
Ortaca Belediyesi, 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Hilton 
Dalaman Sarıgerme 
Hotel ile Muğla Ticaret 

ve Sanayi Odası ortak 
ve iştirakçiler olarak yer 
alıyor. 
Kooperatif Başkanı ve 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Ortaca 
M.Y.O. Öğretim Üyesi 
Ziraat Mühendisi Nazan 
Korkmaz üretilen 
ürünlerin numuneleri 
eşliğinde proje hakkında 
bilgi verdi. 
Hibe ile alınacak 
makine ve ekipmanın 
kooperatifleri için 
önemli bir adım 
olacağını  belirten 
kooperatif başkanı Nazan 
Korkmaz Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına, 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansına ve Muğla 
Valiliğine teşekkürlerini 
ifade etti. Kadınların 
mesleki becerilerini 
artırarak istihdam 
edilebilirliklerinin 

sağlanması, sosyo 
ekonomik seviyelerinin 
yükseltilmesi, aile 
içindeki konumlarının 
güçlendirilmesi ve 
toplumsal yaşamın her 
alanında yer almasının 
ülkemizin gelişmesi 
ve kalkınması için 
büyük önem taşıdığını 
belirten Vali Orhan 
Tavlı, Kooperatif, 
Kamu, Üniversite ve 
Özel Sektör işbirliği ile 
geliştirilen proje ile hem 
kadınlarımız güçlenecek 
hem de Ortaca’mızın 
katma değeri yüksek 
ürünlerinin sayısı 
artacak proje’nin 
Ortaca’mıza ve 
Muğla’mıza hayırlı 
olmasını diliyor, emeği 
geçenlere teşekkürlerimi 
ve şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.
- Cihat Cura

Ortaca’ya 1 Milyon Liralık 
Kadın Girişimi Projesi

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca El Ele Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazan Korkmaz ve danışman akademisyenlerden 
oluşan heyet Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1 Milyon 18 bin lira 
destek verdiği proje hakkında bilgi verdi.

Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’ne 
(TİGEM) bağlı Dalaman 
Tarım İşletmesince, 
interdonato limon satışı 
gerçekleştirilecek. 
Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’nde 2022 
yılı üretimi tahmini 2 
bin 880 ton interdonato 
Limon partiler halinde 
dalında tofur olarak açık 

artırma yoluyla satışa 
sunulacak.
İlk ihale, 1 Eylül 2022 
Perşembe saat 14.00’de 
işletmenin ihale 
salonunda yapılacak. 
İhaleye iştirak olmadığı 
veya teklif edilen fiyatlar 
uygun görülmediği 
takdirde ihale 8 Eylül 
2020 Perşembe aynı yer 
ve saatte tekrarlanacak. 

22 parsel olarak satışı 
yapılacak iterdonato 
cinsi limon için 6 lira 
muhammen bedel 
belirlendi.
İhale ile ilgili şartname, 
Dalaman Tarım 
İşletmesi Müdürlüğünde, 
genel müdürlüğün 
web sayfasında, İzmir, 
Muğla, Antalya, Mersin 
ticaret borsaları ile 

Ege, Akdeniz, Batı 
Akdeniz, Uludağ, Doğu 
Karadeniz, İstanbul 
ihracatçılar birliklerinde 
görülebilecek. Bölgedeki 
limon üreticisinin 
yakından takip ettiği 
ihaledeki fiyatlar 
piyasada limonun 
ortalama kaç liradan 
satılacağına ışık tutuyor. 
- Tuncay Karaçelik

TİGEM 2 bin 880 ton limonu ihale ile satışa sunacak  Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) 
Dalaman’da 2 bin 
880 ton limonu 
ihale ile satışa 
çıkardı. Limon 
ihalesi 1 Eylül’de 
yapılacak.

Ortaca Belediyesi 
tarafından Muharrem 
Ayı dolayısıyla aşure 
dağıtımı yapıldı. 
Demokrasi ve 
Şehitler Meydanında 
gerçekleştirilen 
etkinliğe Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
kurum amirleri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Kaymakam Uçar ve 
Belediye Başkanı 
Uzundemir tarafından 
vatandaşlara aşure 
ikramında bulunuldu. 
Kaymakam Uçar, 
Muharrem Ayı 
dolayısıyla yayınladığı 
mesajda; “Bereketin 

paylaşmanın bir ve 
beraber olma bilincinin 
en üst noktaya eriştiği 
Muharrem Ayında 
ortak sevinç ve 
hüznümüzü yine hep 
birlikte yaşıyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
Muharrem ayının 
ülkemize tüm İslam 
alemine sağlık, huzur 
ve bereket getirmesi 
birlik beraberlik 
ve kardeşliğimizin 
perçinlenmesine vesile 
olmasını diliyorum” 
dedi. - Mehmet Bozkır

Vatandaşlara aşure dağıtıldı

Servikal lordoz 
düzleşmesi olarak 
adlandırılan boyun 
düzleşmesi,teknolojinin 
ilerlediği ve sedanter 
yaşam tarzının gider-
ek arttığı günümüzde 
sıkça karşılaşılan 
problemdir.
Boyun düzleşmesi 
kısaca,boynun kendine 
has kıvrımını kaybet-
mesi sonucunda oluşur.
Boyun düzleşmesi-
ni engellemek için 
yapılabilecek birtakım 
egzersizler ve hayat 
standardı değişiklikleri 

bulunmaktadır.
Fizik tedavi,boyunluk 
ve hafif ağrı kesiciler 
genellikle boyun eğrisi 
omuriliğe basmadığı 
sürece tedavi için tercih 
edilir.
Servical lordoz dü-
zleşmesi artık kifoza 
ilerleyip omuriliğe 
baskı yapmaya başlarsa 
bu durumda cerrahi 
müdahale gerekebilir 
ancak bu çok nadir gö-
zlenir ve ameliyat son 
seçenek olarak tercih 
edilir. Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BOYUN DÜZLEŞMESİ
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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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Defnegiller familyasın-
dan olan, yaprak dök-
meyen aromatik kokulu 
bir ağaç cinsi olan 
tarçının anavatanı Güney 
ve Güneydoğu Asya’dır. 
Tarçın, tarçın ağacının 
sapları kesilerek yapılır. 
İç kabuk daha sonra 
çıkarılır ve odunsu 
kısımlar çıkarılır. Odun-
su kısımlar kuruduğun-
da, tarçın çubukları adı 
verilen rulolar kıvrılan 
şeritler oluşturur. Bu 
çubuklar öğütülerek 
tarçın tozu oluşturulur. 
Tarçının kokusu kuvvet-
li, keskin ve tadı tatlımsı 
ve yakıcıdır.

FAYDALARI
•Tarçın güçlü bir an-
tioksidandır. Böylece 
serbest radikallerin 
vücudunuzdan uzak-
laşmasına yardımcı 
olarak vücudunuzu  oksi-
datif strese karşı korur.
•Anti-inflamatuar etkiye 
sahiptir. Bu şekilde kas 
ağrısı, yaşlılığa bağlı 
etkileri yönetmede 
etkilidir.
•Tarçının; yüksek koles-
terol, LDL ve trigliserit 
seviyelerini düşürücü, 
HDL kolesterolü arttırıcı 
özelliği vardır. Bu 
sayede kalp hastalıkları-
na yakalanma riskini 

azaltır.
•Diyabet tedavisini 
destekler ,kan şekerinin 
düşmesine olumlu etki 
sağlar.
•Kilo kontrolü di-
yetlerinde tarçın kan 
şekerinin dengelenmes-
ine yardımcı olarak tatlı 
krizlerinin önlenmesini 
sağlar.
•Sindirim sistemine 
olumlu etkileri vardır. 
Mide rahatsızlıkları 
ve kas ağrıları gibi 
şikayetleri azaltmaya 
yardımcı olur.
•Tarçında bulunan 
bileşikler beyin fonksi-
yonlarının korunmasına 
yardımcı olur. Yapılan 
araştırmalar; Alz-
heimer ve Parkinson 
gibi nörodejeneratif 
hastalıkların önlediğini 
göstermiştir.

•Kanser hücrelerinin 
büyümesini engelley-
erek kanser gelişmesini 
engeller.
•Yapılan çalışmalarda 
tarçın Candida gibi bazı 
mantar enfeksiyonları 
tedavisine yardımcı olur.
TARÇIN NASIL 
KULLANILIR?
Yalnızca tarçını çay 
yaparak kullanabi-
leceğiniz gibi çaylarını-
za da ekleyebilirsiniz. 
Tatlılarınıza ,meyvenizin 
üzerine ve yoğur-
da ekleyebilirsiniz. 
Yemeklerinize ilave 
edip tüketebilirsiniz. 
Suyunuza ekleyebilir-
siniz.
TARÇIN TÜRLERİ
•Sri Lanka’da yetişen 
Seylan tarçını
•Daha ucuz olan ve daha 
güçlü bir tada sahip 

‘Cassia’
TARÇIN NASIL 
SAKLANMALI?
Karanlık bir yerde hava 
geçirmez bir kapta 
saklanmalıdır. Kabuk 
hali yaklaşık 1 yıl, 
öğütülmüş tarçın birkaç 
ay sonra lezzetini kay-
betmeye başlar.
TARÇININ YAN ETKİ-
Sİ VAR MI?
Tarçın aşırı tüketilmediği 
müddetçe çoğu insan 
için güvenilirdir. Tarçın 
kumarin içerir. Kumarini 
fazla tüketmek karaciğer 
hasarına neden olabilir. 
Pıhtılaşmayı etkileyebil-
ir. Bu yüzden karaciğer 
hastalığı olanlar, kan su-
landırıcı ilaç kullananlar 
tarçın tüketmeden önce 
hekiminize danışın.
Sağlıkla kalın.

BAHARATLARDAN:TARÇIN

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

ZAYİ
İş yerime ait IS 766701 - IS 766750, 

IS 766751 - IS 766800 numaralar arası 2 adet 
perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Mehmet Uysal – TC.No: 44119767492

Devriye görevi 
esnasında deniz 
yüzeyinde bitkin 
ve hareketsiz deniz 
kaplumbağasına 
rastlayan Sahil 
Güvenlik ekipleri, tüm 
dünyada koruma altında 
olan Caretta Caretta 
deniz kaplumbağasını 
DEKAMER’E teslim 
etti. Açık denizde 
devriye görevi yürüten 
Sahil Güvenlik 

ekipleri hareketsiz ve 
bitkin Caretta Caretta 
Deniz Kaplumbağası 
tespit etti. Dalış Timi 
personeli tarafından 
denizden çıkarılan 
deniz kaplumbağası 
Ortaca Dalyan İztuzu 
sahilinde bulunan 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne teslim edildi.
- Mehmet Bozkır

Sahil Güvenlik Deniz 
Kaplumbağası kurtardı

Muğla Büyükşehir 
belediyesi tarafından 124 
adet itfaiye eri alımı için 
1015 aday başvuruda 
bulundu. 593 aday  
uygulamalı sınava girdi. 
Sınava giren adaylar 
sınavların çok şeffaf bir 
biçimde gerçekleştiğini 
söyledi. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
124 adet itfaiye eri 
alımına 1015 aday 
başvuruda bulundu. 

Belediye itfaiye 
yönetmeliğine göre 
açılan kadro sayısının 
5 katı kadar aday 
KPSS puanına göre 
sıralamaya alındı. 593 
itfaiye eri adayı sözlü 
ve uygulamalı sınava 
çağrıldı. 15 Ağustos 
16 Eylül 2022 tarihleri 
arasında İtfaiye Daire 
Başkanlığı yerleşkesinde 
yapılacak olan 
uygulamalı sınava 41 

kadın, 552 erkek aday 
katılacak. Adaylar, 
itfaiye olaylarına 
kısa sürede müdahale 
edebilmek üzerine 
kurulan
 zorlu parkurlarda ter 
döktü. Uygulamalı 
sınava giren adaylar 
sınavın çok şeffaf bir 
biçimde yapılmasından 
memnun olduklarını 
belirtti. 
- Cihat Cura

İtfaiye Erleri İçin Uygulamalı Sınav
Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından 124 adet itfaiye eri alımı için 1015 aday başvuruda bulundu. 593 
aday  uygulamalı sınava girdi. Sınava giren adaylar sınavların çok şeffaf bir biçimde gerçekleştiğini söyledi.

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği 
ekipleri tarafından 
yapılan operasyonda 
yüklü miktarda 
uyuşturucu madde ele 
geçirilirken, gözaltına 
alınan 2 şüpheliden 
1’i çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı. Edinilen 
bilgiye göre, Dalaman 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup 
Amirliği ekipleri, 
Ortaca’da satışa 
sunulmak üzere 
yüklü miktarda 
uyuşturucu madde 
getirileceği istihbaratı 
üzerine harekete 
geçti. Gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda 
Ortaca Otogarı’na 

gelen G.S. ile H.S. 
isimli şüpheli 
düzenlenen operasyon 
ile yakalandı. 
Şüphelilerin yapılan 
üst aramalarında; 
yüklü miktarda 
satışa hazır vaziyette 
metamfetamin, 
eroin, sentetik ecza 
ve esrar maddesi ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınarak emniyete 
götürülen 2 şüpheli 
işlemlerinin adından 
adliyeye sevk edildi. 
Sevk edildikleri 
adliyede hakim 
karşısına çıkartılan 
şüphelilerden G.S. 
adli kontrol şartıyla 
serbest kalırken, 
H.S. ise tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
- Cihat Cura

Ortaca’da uyuşturucu 
operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Dalaman Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan operasyonda 
yüklü miktarda uyuşturucu 
madde ele geçirilirken, gözaltına 
alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.
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Baş tarafı 4. sayfada
1. Satış Günü   : 29/09/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü   : 26/10/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
         pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca MUĞLA
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 287 Ada, 7 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 2. kat 7 nolu 
bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Parsel içerisinde bitişik nizam betonarme karkas yapı tarzında 
inşa edilmiş dört katlı bina vardır. Binanın zemin katında beş adet dükkan, diğer katların her biri birer 
bağımsız bölüm olmak üzere toplam sekiz adet bağımsız bölüm vardır. Ana taşınmazın üç cephesi 
yoldur. 3A Yapı sınıfı özelliğindedir.Satışa konu 7 nolu bağımsız bölüm otel katı 272m2 net kullanım 
alanına sahiptir. Taşınmaz 13 otel odalı her odasında 2 kişilik yatak , etajer, klima, banyo ve tuvalet 
bulunmaktadır. Otel odalarının duvarları düz sıva üzeri plastik boya, oda tabanları laminant parke, 
ıslak hacimleri fayans kaplama, kapıları panel kapı, penceleri alimünyum doğramadır. Taşınmaz katı 
yakıtlı kalorifer ile ısıtılmaktadır.Ana binanın merdivenleri mermer kaplama, dışı giydirme cephe ve 
asansörlüdür.
Adresi    : Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak No :2  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 274,46 m2   
Arsa Payı  : 40/178
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde,  
     bitişik nizam 4 kat ticaret alanı içindedir.
Kıymeti   : 2.720.000,00 TL
KDV Oranı  : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü   : 29/09/2022 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü   : 26/10/2022 günü 15:20 - 15:30 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 2016/696 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.12/08/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1675983Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2016/696 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Okulların açılmasına 
kısa bir süre kala 
yeni yılı hazırlıkları 
tüm hızıyla devam 
ediyor. İl Müdürlüğü 
koordinesinde, 13 
ilçedeki okullarda yapım, 
onarım ve iyileştirme 
çalışmaları sürerken 
donanım alt yapısı 
yenileme çalışmaları da 
gerçekleştiriliyor.
İl Müdürü Çay’ın 
ilk durağı Dalaman 
ilçesi oldu. İl Müdürü 
Emre Çay, temaslarına 
Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta’yı ziyaret 
ederek başladı. İlçede 
yürütülen eğitim öğretim 
faaliyetlerinin istişare 
edildiği ziyarette, 
eğitim yatırımları ve 
yeni eğitim öğretim yılı 
hazırlıklarına yönelik 
yürütülen çalışmalar 
görüşüldü.

DALAMAN’DA 
OKULLAR 

ZİYARET EDİLDİ
İl Müdürü Çay, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı 
Ferman Akbulut, 
Dalaman İlçe Milli 
Eğitim Müdür Vekili 
Ekrem Gürhan, İnşaat 
Emlak Şube Müdürü 
Veli Bozkurt eşliğinde; 
onarım ve iyileştirme 
çalışmalarında sona 
gelinen Şerefler 
Ortaokulunu ve Öztaş 
Anadolu Lisesini 
ziyaret etti. Devam eden 
onarım ve iyileştirme 
çalışmalarını inceleyen İl 
Müdürü Çay, çalışmalar 

hakkında yetkililerden 
bilgi aldı.

ORTACA’DA 
ÇALIŞMALAR 

YERİNDE İNCELENDİ
Dalaman ziyaretinin 
ardından Ortaca ilçesine 
geçen İl Müdürü Çay, 
burada ilk olarak 
Kaymakam Meral 
Uçar’ı ziyaret etti. 
Ardından program 
kapsamında yapım, 
onarım ve iyileştirme 
çalışmalarının 
tamamlanmak 
üzere olduğu Ortaca 
Ortaokulu, Atatürk 
Ortaokulu ve Ortaca 
Ahmet Ateş Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesinde incelemelerde 
bulundu. Ortaca İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topcu ve şube 
müdürleri eşliğinde 
gerçekleşen ziyaretlerde 
okullarda yapılan 
çalışmalarının son 
durumunu  inceleyen 
İl Müdürü Çay, ilçe 
müdürü ve yetkililerden 
bilgi aldı.

TÜM EKİPLER 
SAHADA

Yeni eğitim öğretim 
yılında öğrencilerin 
öncelikle çok daha 
güvenli ve modern 
ortamlarda eğitim 
görmeleri adına tüm 
imkanların seferber 
edildiğini ifade eden 
İl Müdürü Emre 
Çay, “İl genelinde 
çalışmalarımızı 
okullarımızın yeni 

eğitim öğretim yılına 
hazır olarak başlaması 
noktasına odaklamış 
durumdayız. Tüm 
ilçelerimizi ziyaret 
ederek okullarımızda 
yürütülen hazırlıkları 
yerinde inceleme 
fırsatı buluyoruz. 
İlçe müdürlerimiz, 
şube müdürlerimiz ve 
tüm ekibimiz sahada 
okullarımızda yapılan 
hazırlıkları, iyileştirme 
ve onarım çalışmalarını 
titizlikle takip ediyorlar. 
Öğrencilerimiz, yeni 
eğitim öğretim yılında 
tamamen yenilenmiş, 
depreme karşı daha 
güvenli, çevreci ve enerji 
dostu binalarda eğitim 
alma imkânına sahip 
olacaklar.” dedi.

KANO KURSUNDA 
ÖĞRENCİLERLE 

BULUŞULDU
İl Müdürü Çay, Ortaca 
programı sonrasında 
Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından Dalyan’da 
düzenlenen ‘Durgun 
Su Kano Eğitimi’ yaz 
etkinlik kursunu ziyaret 
etti. Kano kursuna 
katılan öğrencilerle 
bir araya gelen Çay, 
kurs programı ve 
yapılan etkinlikler 
hakkında Halk Eğitim 
Merkezi Müdüründen 
bilgi alarak yaz 
kursunun açılmasında 
ve faaliyetlerin 
yürütülmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti.
- Berkay Göcekli

Ortaca ve Dalaman’da okullar yeni 
eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Dalaman ve Ortaca ilçelerini 
ziyaret ederek okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını inceledi.

Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) 6’ncı 
İnşaat Taahhüt vb. 
meslek komitesi, inşaat 
sektörünün özellikle imar 
süreçlerinde yaşadıkları 
sorunlara çözüm bulmak 
noktasında çalışmalar 
yürütmekte. Bu kapsamda 
İnşaat Mühendisleri 
Odası, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, Şehir 
Plancıları Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası, Yapı Denetim 
Firmaları Derneği 
işbirliğinde faaliyetlerini 
sürdüren 6’ncı Meslek 
Komitesi, sektörde 
faaliyet gösteren üyeler 
ile temasta bulunmak 
ve sorunları yerinde 
tespit etmek amacıyla 

toplantılar gerçekleştirdi. 
8 Ağustos Pazartesi 
günü MUTSO Ortaca 
hizmet binası ve Dalaman 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasında toplantılar 
yapan heyet, Dalaman, 
Ortaca ve Köyceğiz’de 
inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren üyeler ile bir 
araya geldi. MUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Ercan, Başkan 
Yardımcısı Sedat Tuncer, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan Şahin, 6’ncı 
Meslek Komite Başkanı 
Menaf Kıyanç ile 
Komite Üyeleri ve aynı 
zamanda MUTSO Meclis 
Üyeleri Zekai Çakmak 
ile Şahin Kırkan’ın 
da hazır bulunduğu 
toplantılara 3’üncü İnşaat 

Malzemeleri ve 12’nci 
Mühendisler Mimarlar 
meslek komitesi üyeleri de 
davet edildi. Dalaman’da 
düzenlenen toplantıya ev 
sahipliği yapan Dalaman 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Şevket 
Teker’in de katılım 
sağladığı toplantıda ayrıca 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Ortaca Temsilcisi Adem 
Gök, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
adına Alp Çatalak, Jeoloji 
Mühendisleri Odası adına 
Coşkun Çatalkaya ile 
Yapı Denetim Firmaları 
Derneği adına Murat 
Yazıcı hazır bulundu.
İnşaat sektöründe 
yaşanan sorunların 
tespiti ve çözümü 
noktasında yapılabilecek 

çalışmalara yönelik 
planlanan toplantıda, 
ruhsat süreçlerinde ilgili 
belediyeler, Aydem ve 
Muski gibi kurumlarda 
yaşanan gecikmelerin 
önüne geçilebilmesi için 
yapılabilecek çalışmalar 
değerlendirilirken 
süreçlerin iyileştirilmesi 
noktasında atılacak somut 
adımlar tespit edildi. 
Odanın teknik liselere 
destek kapsamının ilçeler 
bazında da genişletilmesi 
talep edilirken, merkez 
ilçe Menteşe ve Ortaca’da 
inşaat malzemelerinin 
depolanması 
amacıyla lojistik 
depolama alanlarının 
oluşturulabilmesi için 
destek talepleri alındı.
- Mehmet Bozkır

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de inşaat 
sektöründeki üyelerin sorunları görüşüldü
MUTSO 6’ncı İnşaat Taahhüt Meslek Komitesi, ilgili STK’ların 
işbirliğinde, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman’da faaliyet gösteren 
3’üncü İnşaat Malzemeleri ve 12’nci Mühendisler Mimarlar 
meslek komitesi üyelerinin de katılımıyla sektör sorunlarına 
yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 287 Ada, 7 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, zemin kat 
1 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Parsel içerisinde bitişik nizam betonarme karkas yapı 
tarzında inşa edilmiş dört katlı bina vardır. Binanın zemin katında beş adet dükkan, diğer katların her 
biri birer bağımsız bölüm olmak üzere toplam sekiz adet bağımsız bölüm vardır. Ana taşınmazın üç 
cephesi yoldur. 3A Yapı sınıfı özelliğindedir. Satışa konu 1 nolu bağımsız bölüm asma katlı dükkanın 
zemin katı 19,30m2, asma katı 30,50m2 toplam 49,80m2 net kullanım alanına sahiptir. Mevcutta 
kazan dairesi olarak kullanılmaktadır. Dükkanın duvarları ve tavanı düz sıva, tabanı beton , kapısı 
demir doğramadır.
Adresi    : Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak No :12  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 274,46 m2 
Arsa Payı  : 4/178
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde,  
     bitişik nizam 4 kat ticaret alanı içindedir.
Kıymeti   : 482.500,00 TL
KDV Oranı  : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü   : 29/09/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü   : 26/10/2022 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
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 287 Ada, 7 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, zemin kat 
4 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Parsel içerisinde bitişik nizam betonarme karkas yapı 
tarzında inşa edilmiş dört katlı bina vardır. Binanın zemin katında beş adet dükkan, diğer katların her 
biri birer bağımsız bölüm olmak üzere toplam sekiz adet bağımsız bölüm vardır. Ana taşınmazın üç 
cephesi yoldur. 3A Yapı sınıfı özelliğindedir. Satışa konu 4 nolu bağımsız bölüm asma katlı dükkanın 
zemin katı 21,50m2, asma katı 10m2 olmak üzere toplamda 31,50m2 kullanım alanına sahiptir. 
Dükkanın duvarları ve tavanı alçı sıva saten boya, tabanı seramik kaplama, camekanları alimünyum 
doğramadır. 3 nolu bağımsız bölüm ile birlikte otel lobisi olarak kullanılmaktadır.
Adresi    : Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak No :12 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 274,46 m2  
Arsa Payı  : 7/178
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi 1/1000 Uygulama imar planı içinde , bitişik  
     nizam 4 kat Ticaret alanı içindedir. 
Kıymeti   : 752.500,00 TL
KDV Oranı  : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü   : 29/09/2022 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü   : 26/10/2022 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
         pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca MUĞLA
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 287 Ada, 7 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 3. kat 8 nolu 
bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Parsel içerisinde bitişik nizam betonarme karkas yapı tarzında 
inşa edilmiş dört katlı bina vardır. Binanın zemin katında beş adet dükkan, diğer katların her biri birer 
bağımsız bölüm olmak üzere toplam sekiz adet bağımsız bölüm vardır. Ana taşınmazın üç cephesi 
yoldur. 3A Yapı sınıfı özelliğindedir. Satışa konu 8 nolu bağımsız bölüm otel katı 272m2 net kullanım 
alanına sahiptir. Taşınmaz 13 otel odalı her odasında 2 kişilik yatak , etajer, klima, banyo ve tuvalet 
bulunmaktadır. Otel odalarının duvarları düz sıva üzeri plastik boya, oda tabanları laminant parke, 
ıslak hacimleri fayans kaplama, kapıları panel kapı, penceleri alüminyum doğramadır. Taşınmaz katı 
yakıtlı kalorifer ile ısıtılmaktadır.Ana binanın merdivenleri mermer kaplama, dışı giydirme cephe ve 
asansörlüdür.
Adresi    : Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak No :12  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 274,46 m2  
Arsa Payı  : 40/178
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı içinde  
     bitişik nizam 4 kat ticaret alanı içindedir.
Kıymeti   : 2.720.000,00 TL
KDV Oranı  : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü   : 29/09/2022 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü   : 26/10/2022 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat   
         pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca MUĞLA
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 287 Ada, 7 Parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1. kat 6 nolu 
bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Parsel içerisinde bitişik nizam betonarme karkas yapı tarzında 
inşa edilmiş dört katlı bina vardır. Binanın zemin katında beş adet dükkan, diğer katların her biri birer 
bağımsız bölüm olmak üzere toplam sekiz adet bağımsız bölüm vardır. Ana taşınmazın üç cephesi 
yoldur. 3A Yapı sınıfı özelliğindedir.Satışa konu 6 nolu bağımsız bölüm otel katı 272m2 net kullanım 
alanına sahiptir. Taşınmaz 13 otel odalı her odasında 2 kişilik yatak , etajer, klima, banyo ve tuvalet 
bulunmaktadır. Otel odalarının duvarları düz sıva üzeri plastik boya, oda tabanları laminant parke, 
ıslak hacimleri fayans kaplama, kapıları panel kapı, penceleri alüminyum doğramadır. Taşınmaz katı 
yakıtlı kalorifer ile ısıtılmaktadır.Ana binanın merdivenleri mermer kaplama, dışı giydirme cephe ve 
asansörlüdür.
Adresi    : Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak No :12 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 274,46 m2
Arsa Payı  : 40/178
İmar Durumu   : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde,  
     bitişik nizam 4 kat ticaret alanı içindedir
Kıymeti   : 2.720.000,00 TL
KDV Oranı  : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir
Devamı 5. sayfada
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Bizim milletimiz vatanı  
ANA devleti ise BABA 
olarak görür. Bu anlayış  
binlerce yıllık kadim 
kültür anlayışımızdır ve 
her Türk evladı kültür 
genetiği olarak bu 
anlayışı nesilden nesile 
taşır ve taşımayada 
devam edecektir..
Hal böyleyken Devlete, 
Bayrağa, Atatürk’e, 
Milli ve Dini Değer-
lere küfür ve hakaret 
edenler KİMLERDİR..?  
İçimizde ki GİZLİ 
KİMLİKLERDİR… 
Bakın geçen asrın 
başlarında Ömer Sey-
fettin yaşadığı acı bir 
olay ile işi çözmüş ve 
PİÇ adlı eserinde başın-
dan geçenleri bize ibret 
vesikası gibi aktarmış.
Ömer Seyfettin, asker 
bir yazardır. İstiklal 
Savaşı’nda bir çok 
cephede savaşmıştır.. 
Filistin Cephesinde 
olan bir hatırasında 
bakın neler söylüyor..
“Almanların yenilme-
siyle savaş bitmiş, 
mütareke imzalanmıştı. 
Filistin’den çekiliyor-
duk. Bir kaç arkadaş 
subayla, karşı tarafın da 
subaylarıyla, çekilme 
işlerini görüşmek için 
gittik. Karşı tarafta, 
Fransız üniformalı biri 
sık sık bana bakıyor, 
gözünü benden 
ayırmıyordu. Ben buna 
bir anlam veremiyor-
dum. Fransız subay 
yerinden kalkıp bana 
doğru geldi ve;
‘Nasılsın Ömer Seyfet-
tin?’ Dedi.
‘Beni nerden tanıyor-
sun? Ben bir yüz-
başıyım. Öyle tanınacak 

kadar üst düzey bir 
kumandan değilim.’ 
Dedim.
‘Ömer, biz seninle 
İstanbul’da Ask-
eri Lise’de beraber 
okuduk, ben falancayım 
deyince, hayretler 
içerisinde baktım, 
hatırladım.. Hep dini 
eleştiren, Osmanlı’yı 
kötüleyen, vatan, 
bayrak sevgisi olmayan 
bir öğrenci idi ama, 
yine de Fransız subay 
olması normal değildi..
‘Peki nasıl böyle old-
un?’ Dedim. 
‘Ne zaman bir savaş 
olsa, Türkler galip gelse 
içimde üzüntü oluyor-
du.. Tükler kaybetse, 
zarar görse içimde bir 
sevinç oluyordu.
Çoğu zaman kendimi 
ayıplıyor, neden böy-
leyim? diyordum..
Bir gün anneme ısrarla 
sebebini sordum.
‘Dayanamayacağım, 
anlatacağım.’ Dedi.
‘İstanbul Hastanesinde 
Fransız bir doktor 
vardı. Hastaneye 
gidip gelirken birlikte 
oldum ve sen o Fransız 
doktorun oğlusun. 
Babanın bundan haberi 
olmadı, şimdi de sen 
öğrendin.’ Dedi.. Zaten 
babam zannettiğim 
adam çoktan ölmüştü. 
O hastaneye gittim, şu 
tarihte burada çalışmış, 
şimdi Fransa’ya dön-
müş olan, şu isimde 
doktorun adresi var mı? 
Dedim, adresi verdiler, 
Fransa’ya gittim, ba-
bamı buldum, olanları, 
annemin sözlerini 
anlattım.. ‘Anneni 
gerçekten sevmiştim.’ 

Dedi ve beni kabul 
edip nüfusuna yazdırdı, 
Fransız okullarında 
eğitimimi  tamamladım 
ve gördüğün gibi bir 
Fransız subayı olarak 
karşındayım.’ Dedi.
Şimdi.. Ben, Türk 
milletini, bayrağını ve 
vatanını, eleştirilenleri 
gördükçe, acaba onlar 
da, “Piç” mi? diyorum..    
../Ömer Seyfettin
   ŞİMDİ Devlete 
, vatana, bayrağa, 
Atatürk’e, milli ve 
manevi değerlerimize 
saldıranları, bizi Etnik, 
mezhep olarak bölm-
eye çalışanları, aramızı 
açıp çatışmamızı, 
bölünmemizi isteyen ve 
sürekli nifak üretenleri 
ÖMER SEYFETTİNİN 
GÖZÜ İLE TEKRAR 
BAKIP, DEĞER-
LENDİRİN…
Farklılıklarımız olabilir. 
Biz bu büyük mille-
tin asil evlatlarıyız. 
Farklılıklarımız 
zenginliğimizdir ve bir 
olmamıza engel değil, 
aksine birliğimizin ve 
dirliğimizin demiri, 
harcıdır. KİM BİRLİĞE 
ve MİLLETİN MEN-
FAATİNE OLACAK 
İŞLERE HİZMET 
ETMİYORSA bilinsin 
ki içimizde ki KRİPTO 
ve GİZLİ KİMLİKLİ 
HAİNLERDENDİR.. 
Siyasi düşüncemizin, 
etnik kökenimizin 
veya inancımızın farklı 
olması MİLLİ 
DURUŞ SERGİLE-
MEMİZE ENGEL 
DEĞİLDİR… 
Farklılıklarımızı 
yok saymadan MİL-
Lİ TAKIM ruhu ile 
hareket etmeliyiz. İşte 
o zaman içimizde ki 
hainler TEMİZLE-
NECEKTİR…

Sezgin Yıldırım

ÖMER SEYFETTİN 
İŞİ BİLİYOR

Programa İlçe 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkan 
Vekili Ferruh Atabey, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe 
Müftüsü Mahmut Atıcı, 
kurum müdürleri, 
öğrenciler, veliler ve 
ilçe halkı katıldı. Lise 
ve ortaokul öğrencileri 
arasında yapılan ve 70 
öğrencinin katıldığı bilgi 
yarışması ile başlayan 
program,  öğrencilerin 
Kur’an tilaveti, namaz 
duaları, namaz sureleri, 
ilahiler, şiirler okuması 

ve semazen gösterisi ile 
devam etti. 
İlçe Müftüsü Mahmut 
Atıcı, programda 
yaptığı açıklamada; 
“Pandemi sürecinden 
sonra  açılan kurslara 
geçen yıl 850 
öğrencimiz, bu yıl ise 
60 sınıf olarak bin 500 
civarı öğrenci katıldı. 
Çocuklarımızın 
bu dönemi verimli bir 
şekilde geçirmelerinde 
emekleri geçen 
tüm din gönüllüsü 
hocalarımıza, evlatlarını 
kurslara gönderen tüm 

velilere, öğrencilere 
teşekkür ediyorum. 
Ayrıca programın 
yapılmasında maddi 
manevi desteği olan 
Sayın Kaymakamımıza, 
Belediye Başkanımıza 
ve hayır sahiplerine 
şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi. 
Program yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere ödül 
takdimi, cami 
avlusunda aşure ve 
dondurma ikramı ile son 
buldu. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da yaz kuran kursu sonu etkinliği
Ortaca’da camiler ve kuran kurslarında okuyan öğrencilere yönelik 
“Yaz Kur’an Kursu Etkinliği” düzenlendi. 
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‘Yerel Tohum Ulusal 
Güç’ sloganı ile yola 
çıkan ve Türkiye’nin en 
kapsamlı yerel tohum 
merkezlerinden birisine 
sahip olan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
yerel ata tohumlarına 
sahip çıkmaya devam 
ediyor. Yerel Tohum 
Merkezi’ni 29 Ekim 2016 
yılında kuran Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
bünyesine bugüne kadar 
incelenmiş 918 yerel 
tohum kazandırdı.

17 MİLYON YEREL 
TOHUM DAĞITILDI

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin dağıttığı 
yerel tohumlar sayı 
olarak 17 Milyon olan 

Hollanda’nın nüfusuna 
eşit. Alan olarak dikimi 
yapıldığında 150 futbol 
sahasını kaplayacak 
olan yerel tohumlar 
Türkiye’nin tüm illerine 
ulaştırıldı. Kısa sürede 
stoklarını tüketen ve 
Türkiye’nin 80 iline 
tohum gönderen Muğla 
Büyükşehir Belediyesine 
gelen en fazla tohum 
talebinin ise domates, 
biber, salatalık, fasulye, 
havuç ve bezelye olduğu 
öğrenildi.  
YEREL TOHUMLAR 
EKSİ 198 DERECEDE 

KORUNUYOR
Muğla’ya has yerel 
tohumların, bölgeye 
ait endemik bitkilerin 

ve Muğla’nın değerli 
meyve türlerinin 
yüzyıllar boyunca 
koruma altına alınması 
amacıyla kurulan 
‘Kriyoprezervasyon 
ve Doku Kültürü 
Laboratuvarı’nda ata 
tohumları dondurularak 
yüzyıllar boyunca 
saklanıyor. ‘Dondurarak 
Koruma’ anlamına gelen 
Kriyoprezervasyon 
işlemi, bitki meristem 
dokularının tamamen 
kontrollü şartlarda 
özel işlemlere tabi 
tutularak canlılıklarını 
kaybetmeyecek şekilde 
dondurulması ve eksi 
198 derecedeki sıvı 
azot içinde yüzyıllarca 

ölümle yaşam arasında 
tutulması prensibine 
dayanıyor. Ultra soğuk 
şartlarda saklanan 
bu bitki dokuları 
istenildiği zaman tekrar 
hayata döndürülüyor 
ve yaşamının devamı 
sağlanıyor.

GELECEK 
NESİLLERE 
ORGANİK 

TOHUMLAR 
BIRAKMAK 
İSTİYORUZ

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
ücretsiz olarak dağıtılan 
yerel tohumlardan alan 
üretici İsmail Kın “yerel 
tohumlardan üretim 
yapmaya çalışıyoruz. 

Gelecek nesillere yararlı 
organik tohumlar 
bırakmak istiyoruz. 
10 çeşit yerel tohum 
aldım. 2 yıldır aldığım 
tohumlarla üretim 
yapıyorum. Ürettiğim 
mahsullerden aldığım 
tohumları büyükşehir 
belediyesine veriyorum” 
dedi. Üretici Elif Altaş 
ise “ Tohumlarımızı 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinden alıyoruz. 
Domatesimizi, biberimizi 
her şeyimizi kendimiz 
üretiyoruz. Hepsi 
organik. Atalarımızdan 
kalmış tohumlarımızdan 
üretimimizi 
gerçekleştiriyoruz” dedi. 
- Bülten

Hollanda’nın nüfusu kadar yerel tohum dağıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 80 iline ulaştırdığı 17 Milyon yerel tohum ile Hollanda’nın 
nüfusu kadar yerel tohumu üretip dağıtmış oldu.

Ortaca Aşı Koyu, yerli 
ve yabancı turistlerin 
gözde yerlerinden biri 
haline geldi. Aşı Koyu 
sadece yerli ve yabancı 
turistlerin değil fotoğraf 
sanatçılarından da 
ilgi görüyor. Harika 
manzarasıyla ilgi odağı 
olan Aşı Koyu ziyaretçi 
akınına uğruyor. 
Aşı Koyunun bölgede 
mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden biri 
olduğunu belirten Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Tüm 
dünyayı etkileyen 

pandemi sürecinden 
sonra Aşı Koyu ziyaretçi 
akınına uğradı. Bu 
yılki ziyaretçi sayısı 
da oldukça arttı. Yerli 
ve yabancı ziyaretçiler 
İztuzu ile Sarıgerme 
sahillerinin yanı sıra Aşı 
Koyuna çok büyük ilgi 
gösteriyor. Aşı Koyu, 
Orman Bölge Müdürlüğü 
sorumluluk alanında 
bulunuyor. Buna rağmen 
ilgili müdürlükle 
koordineli bir biçimde 
orman varlığımızı 
korumak amacındayız.” 
dedi. - Mehmet Bozkır

Aşı Koyu ilgi görüyor

Ortaca Karaburun 
Mahallesi 509. sokakta 
bulunan park yenilendi 
ve ilçeye büyük katkıları 
olan rahmetli Şükrü 
Yılmaz’ın adı verildi.
Ortaca’nın ortak yaşam 
alanlarında çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
Ortaca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, 
Karaburun Mahallesi 
509. sokakta bulunan 
110 metrekare alan 
üzerinde kurulu parkta 
yenileme çalışmalarını 
tamamladı. 
Revize edilen parkta 
alan arttırılarak, bin 
100 metrekareye 
çıkarıldı. Parka spor 
aletleri yerleştirildi, yeni 
oturma grupları monte 
edildi. Park içi yolları 
yenilenen alanda oyun 

grupları da değiştirildi. 
Peyzaj çalışmaları 
da tamamlanan park 
hizmete açıldı.
Ortaca Başkanı Alim 
Uzundemir, yaptığı 
açıklamada; “İlçemize 
modern görünümlü, 
yeşili bol, temalı oyun 
gruplarının bulunduğu, 
spor aletlerinin yer 
aldığı sosyal alanlar, 
parklar kazandırıyoruz. 
İmkanlarımız dahilinde 
yeni parklar yaptık, 
yapmaya da devam 
edeceğiz. Bu kapsamda 
ekiplerimiz birçok 
mahallede çalışmalarını 
sürdürüyor. Hedefimiz 
parkları, yolları, 
sosyal alanlarıyla daha 
yaşanabilir bir Ortaca 
oluşturmak.” dedi. 
- Cihat Cura

Karaburun’daki parka 
Şükrü Yılmaz’ın ismi verildi

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, yatağa 
bağımlı ve bakıma 
muhtaç vatandaşların 
refakatçilerine kendi 
evlerinde ‘Hasta 
Refakatçi” eğitimi 
veriyor. Deneyimli 
doktorlar verilen 
eğitimle vatandaşların 
hem teorik hem de 
uygulamalı eğitim 
alarak akrabalarına 
daha sağlıklı ve 
güvenli refakat etmeleri 
sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi sağlık 
ekipleri 13 ilçede 
569 mahallede evde 
bakım hizmetlerini 
aralıksız sürdürüyor. 
Ekipler hasta, yatağa 
bağımlı ve bakıma 
muhtaç vatandaşların 
evlerine giderek 
burada kişisel bakım, 
pansuman ve diğer 
birçok farklı ihtiyacını 
karşılamalarında 
yardımcı oluyor.
- Bülten

Evde ‘Hasta Refakatçi’ Eğitimi

Kent iç trafiği 
rahatlatmayı ve 
bisikleti kentin ulaşım 
araçlarından biri haline 
getirmeyi amaçlayan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, 2014 
yılından bu yana 
Muğla’ya 33 bin 200 
metre bisiklet yolu 
kazandırdı. En fazla 
bisiklet yolu 19 bin 
500 metre ile Ortaca 
ilçesinde bulunuyor. 
Bisikleti kent içi 
ulaşım araçlarından 
birisi haline 
getirmeyi amaçlayan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, il genelinde 
bisiklet yol ağlarını 
genişletiyor. Kent içi 
trafiği rahatlatmak 

için il genelinde 
bisiklet yolları yapan 
Büyükşehir Belediyesi, 
Muğla’ya 33 bin 200 
metre bisiklet yolu 
kazandırdı. İl genelinde 
vatandaşları bireysel 
motorlu araçların yerine 
bisiklet ve yürüme 
gibi aktif ulaşım 
türlerine yönlendiren 
Büyükşehir Belediyesi, 
en fazla bisiklet yolu 
19 bin 500 metre 
ile Ortaca ilçesinde 
bulunuyor. Ortaca’yı 4 
bin 700 metre ile Ula, 
4 bin 500 metre ile 
Menteşe, 2 bin metre 
ile Dalaman, bin 500 
metre ile Fethiye ve bin 
metre ile Milas ilçesi 
takip ediyor.  - Bülten

Ortaca’da 19 bin 500 metre bisiklet yolu
Kent iç trafiği rahatlatmayı ve bisikleti kentin ulaşım araçlarından biri haline getirmeyi amaçlayan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana Muğla’ya 33 bin 200 metre bisiklet yolu kazandırdı. En fazla 
bisiklet yolu 19 bin 500 metre ile Ortaca ilçesinde bulunuyor. 


