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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

Belediye binası projesi hazır

Ortaca Belediyesi yapılması planlanan yeni hizmet binası 
projesinin tamamlandığını duyurdu. Sürdürülen yatırım ve 
hizmet çalışmalarıyla, önemli değişimlere imza attıklarını 
söyleyen Belediye Başkanı Alim Uzundemir, projesi tamamlanan 
yeni hizmet binasını ilçeye kazandırmak istediklerini aktardı. -5

Yakuta ve 
Karakuş 

gazetecilerle bir 
araya geldi

Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta ve 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş
bölgedeki gazetecilerle, 
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
dolayısıyla bir araya 
geldi. -4

DEKAMER’e 
‘Sıfır Atık’ 

belgesi 

Sıfır Atık Belgesi Ortaca 
Belediyesi Günlüklü 
Restoran’da DEKAMER 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Yakup 
Kaska’ya verildi. -7

Kedinin 
midesinden 
iğne çıktı 

Ortaca Belediyesi 
Veteriner Hizmetleri 
midesinde iğne 
bulunan kediyi cerrahi 
müdahale ile sağlığına 
kavuşturdu. -7

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla’ya geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Toplu Açılış 
Töreni’ne katılmak üzere Muğla’ya geliyor.
14 Ocak 2023 Cumartesi 
günü Menteşe ilçesinde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 14 
Ocak 2023 Cumartesi 
günü Menteşe ilçesi 
adliye sarayı yanında 
toplu açılış töreni 

gerçekleştirecek. 
Yapılacak olan tören 
etkinliğine tüm 
vatandaşların davetli 
olduğu bildirildi. 
Muğla’da bir süredir 
devam eden yatırım 
çalışmalarında 

tamamlanan yerlerin 
açılış kurdelesini 
kesecek olan 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan devam 
eden projeler ve yeni 
yatırımlar hakkında bilgi 
vereceği öğrenildi.

Tezcan muhtar 
ziyaretlerine 
devam ediyor

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
ilçedeki muhtarlara 
ziyaretlerini sürdürüyor.
Tezcan, yaptığı 
açıklamada; “Verimli 
görüşmelerde bulunduk. 
Muhtarlarımızdan 
aldığımız 
Hemşerilerimizin 
kendilerine ilettikleri 
taleplerini not aldık” -4
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Yürüteç bebeğin doğal 
yürüme dönemleri 
sırasında(refleksler 
dönemi,tam basamadığı 
çökme dönemi,tekrar 
ayakları üzerine bastığı 
istemli ayağa kalkma 
dönemi ve sıralama-
yürüme dönemleri)durak-
lamaya ve kesintiye neden 
olur.Vücudu daha yerçeki-
mine karşı dik durmaya 
hazırlıklı olmadığından 
yığılarak duracağı için 
kifoz ya da skolyoz gibi 
omurga eğriliklerine neden 
olabilir. Ayak yapısı daha 
hazır olmadan bastırıldığı 
için ayak deformiteleri 

oluşabilir.Kalça yapıları 
tam gelişmeden,tüm 
vücut ağırlığının simetrik 
ya da asimetrik olarak 
kalçalara yüklenmesi 
sonucu kalça problemleri 
oluşabilir. Bebek yürüteçte 
aslında yürümez,ayakları 
ile iteleme yapar.Bacak 
boyu kısa geldiği ve tam 
basmayı bilemediği için 
parmak ucuna basar ve bu 
alışkanlığa neden olabilir.
Böylece yürüdüğü zaman 
parmak ucunda yürüye-
bilir.İşte bu nedenlerden 
dolayı yürüteç kullanıl-
maması tavsiye edilir. 
Sağlıklı günler diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEBEKLERDE YÜRÜTEÇ 
KULLANIMI?
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

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

YIL: 29 SAYI: 3849 13 OCAK 2023 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER

2

Bigoreksiya diğer ismi-
yle kas dismorfisi sıklık-
la yeme bozuklukları ile 
birlikte gruplanır. Birey 
kendi vücudunu yetersiz 
görüp ve kendi kafasın-
da oluşturduğu vücuda 
ulaşma çabası ile ortaya 
çıkan ilerleyen süreçle-
rde patolojik bir psiko-
lojik duruma dönüşen 
bir bozukluktur. Bireyin 
yapısı büyük ve kaslı 
olmasına rağmen kendi 
bedenini küçük, zayıf ve 
yetersiz olarak tanımlar. 
Kas geliştirmeyle ilgili 
takıntılı olup bu konuyu 
sürekli düşünürler.

Vücut geliştirme 
popülerliği arttıkça 
vücudundan memnun 
olmayan erkek sayısı da 
artıyor.
Belirtileri
•Spor salonunda fazla 
zaman geçirme
•Katı yeme davranışları
•Besin takviyeleri için 
ciddi harcamalar yapma
•Vücut kaslarını sürekli 
kontrol etme
•Steroid tarzı madde 
kullanımı
•Başka kişilerden vücut-
larını gizleme isteği
Tanı Ölçütleri
Vücudun yeterince 

kaslı ve zayıf olmadığı 
fikri ile ilgili saplantılı 
düşünceler. Karakter-
istik ilişkili davranışlar 
arasında uzun saatler 
boyunca ağırlık kaldır-
ma, ağırlıkları ve diyete 
aşırı dikkat gösterme
Bu saplantılı düşünceler, 
aşağıdaki 4 kriterden en 
az 2 sinin karşılanmasıy-
la ortaya çıkar.
1-Birey;egzersiz ve diyet 
programını sürdürme zo-
runluluğu nedeniyle sık 
sık önemli etkinliklerden 
vazgeçer.
2-Birey,vücudunu 
başkalarının gördüğü 
durumlardan kaçınır 
ve bu gibi durumlara 
yalnızca sıkıntı ve endişe 
ile katlanırlar.
3-Vücudun 
büyüklüğünün veya kas 

yapısının yetersizliği ile 
ilgili saplantılı düşüncel-
er, sosyal, mesleki veya 
diğer işleyiş alanlarında 
klinik olarak önemli bir 
sıkıntı ve bozulmaya 
neden olur.
4-Birey olumsuz fiziksel 
ve psikolojik sorunlara 
rağmen spor aktivitesini 
arttırmaya, diyet yapma-
ya ve performans arttırıcı 
maddeler kullanmaya 
devam eder.
Kas Dismorfisi Nelere 
Yol Açabilir?
•Kas dismorfisi olan 
bireyler kas geliştirmey-
le aşırı meşgul olduk-
larından dolayı sosyal 
hayatını hatta iş hayat-
larını kaybedebilirler.
•Kullanılan anobolik 
steroidler anlık olarak 
yağsız kas kütlesinde hı-

zlı artışa neden olabilir. 
Anobolik steroidin uzun 
kullanımı; yüksek koles-
terol, prostat hiperplazi-
si, erkek tipi kellik, akne, 
jinekomasti ve testiküler 
atrofiye neden olabil-
ir. Steroidleri de ani 
bırakmalar depresyon ve 
intihara yol açabilir.
Tedavisi
Kas dismorfisi yaşayan 
bireyler genellikle 
tedaviyi kabul etmezler. 
Kısa vadede sağlık so-
runu yaşamadıklarından 
dolayı psikolojik ve so-
syal sorunlarını gizleme 
eğilimi gösterirler.
Bilişsel davranışçı tedavi 
ve kombine ilaç teda-
visinin olumlu sonuçlar 
verdiği bildirilmiştir.
Sağlıkla kalın..

YEME BOZUKLUKLARINDAN: 
BİGOREKSİYA

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
İş yerime ait VL 0164101 numaraları 1 yaprak 

perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Kadir Topal - Tc.No: 10742879840

Zayi 
İş yerime ait BEKO 220 TR marka AS0000245162 

- VZT 0000000 SN 60304269 numaralı yazar 
kasamın ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Oben Gökçeoğlu -Vergi No: 38020971178 - Vergi 
Dairesi: Ortaca  

Zayi 
İş yerime ait BEKO 220 TR marka AS0001002071 

- PZT0000000 SN 71101376 numaralı yazar 
kasamın ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Bekir Arslan - Vergi No: 0810051429 - Vergi 

Dairesi: Ortaca

Zayi 
İşletmemize ait A 1701-1800 numaralar arası 2 cilt 
perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.  

Cengiz Çoban ve İsa Çoban ortaklığı minibüs 
işletmesi - Vergi No: 2050561461

Vergi Dairesi: Ortaca Muğla İl Jandarma 
Komutanlığınca yapılan 
istihbari çalışmalar 
sonucu, Ortaca Dalyan 
Mahallesinde faaliyet 
gösteren bir pansiyonda 
konaklayan E.Ö. ve 
İ.T. isimli şahısların 

uyuşturucu madde 
kullandıkları bilgisinin 
alınması üzerine 
Ortaca İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince 
şahısların konakladıkları 
odada arama yapıldı. 
Yapılan aramada; kubar 

esrar, metamfetamin, 5 
adet uyuşturucu madde 
kullanma aparatı ve 49 
şişe bandrolsüz kaçak 
alkol ele geçirildi. 
Olaylar ile ilgili adli 
işlemlere başlandığı 
açıklandı. - İHA

Ortaca’da uyuşturucu operasyonu  
ESAS NO : 2022/475 Esas
KARAR NO : 2022/294
Davacı ABDURRAHMAN FIRAT aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;Davanın KABULÜ ile, 
Kırşehir İli, Mucur İlçesi,  Büyüksolaklı Mah./
Köyü,  Cilt No: 2, Hane No: 17, BSN:77da 
nüfusa kayıtlı, Mehmet Selehattin ve Arife oğlu, 
05/02/1976 Artova doğumlu, 50674353520 
T.C. Kimlik numaralı Abdurrahman Fırat’ın 
“Abdurrahman” olan isminin iptali ile isminin 
“Adnan” olarak değiştirilmesine ve  “ADNAN 
FIRAT” olarak nüfusa kayıt ve tesciline, bu 
ad değişikliğinin davacı Abdurrahman Fırat’ın 
çocuğunun nüfus kaydına baba adı olarak 
TEŞMİLİNE karar verildi. İlan olunur. 

Basın: 1763301Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/369 Esas
KARAR NO : 2022/292
Davacı EZGİ GİZEM ZEYBEK aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, 
Uşak İli, Banaz İlçesi,  Halaçlar Mah./Köyü,  Cilt 
No: 26, Hane No: 22, BSN:59’da nüfusa kayıtlı, 
Mustafa ve Gönül kızı, 20/10/2000 Duisburg/
Almanya doğumlu, 10876761264 T.C. Kimlik 
numaralı Ezgi Gizem Zeybek’in “Zeybek” olan 
soy isminin iptali ile soy isminin “Ander” olarak 
değiştirilmesine ve “EZGİ GİZEM ANDER” 
olarak nüfusa kayıt ve tesciline, karar verildi. 
İlan olunur.

Basın: 1763338Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Köyceğiz’de 
kesinleştirilmiş 56 yıl 11 
gün hapis cezası bulunan 
şahıs JASAT ekipleri 
tarafından yakalandı.  
Köyceğiz ilçesinde 
ikamet eden 
dolandırıcılık şüphesi 
ile 56 yıl 11 gün 
kesinleştirilmiş hapis 
cezası bulunan M.E 
(26) isimli şahıs JASAT 
ekipleri tarafından 
yapılan araştırma 

sonucunda yakalandı.
Yangı Mahallesi’nde 
ikamet ettiğini öğrenen 
ekipler gece saatlerinde 
düzenledikleri 
operasyonda evinden 
kaçmak üzere iken 
JASAT ekipleri 
tarafından yakalandı. 
Yakalanan M.E. 
Jandarmadaki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
- İHA

Kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan şahıs yakalandı

Muğla genelinde 
yangın, sel, trafik 
kazası, hayvan 
kurtarma gibi birçok 
olaya müdahale eden ve 
vatandaşların yanında 
olan Büyükşehir 
Belediyesi itfaiyesi 
eğitim çalışmaları ile 
de kurum, kuruluş ve 
okullarda vatandaşların 
yangın, erken müdahale, 
doğru teçhizat 
kullanımı konusunda 
bilgilenmelerini 
sağlıyor. 2022 yılında 
Büyükşehir Belediyesi 
Muğla genelinde 328 
kurum ve kuruluşta 45 
bin 303 kişiye eğitim 
verdi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2014 
yılından beri eğitim 
verdiği kurum sayısı 
1881 eğitim verdiği kişi 
sayısı ise 277 bin 991 
kişiye ulaştı.
Muğla genelinde 13 
ilçede, 25 istasyon, 1 
AKOM hizmet binası, 
163 itfaiye aracı ile 7/24 
vatandaşların can ve mal 

güvenliği için çalışan 
Büyükşehir İtfaiyesi 
2022 yılında 4 bin 476 
itfai olaya müdahale etti. 
2022 yılında Muğla’da 
meydana gelen orman 
yangınlarında da aktif 
görev alan Büyükşehir 
itfaiyesi yıl içinde 
120 orman yangınına 
müdahalede bulundu.
Muğla’nın özellikle son 
iki yılda yangınlarla 
büyük mücadele içinde 
olduğunu söyleyen 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün 
itfaiye teşkilatının 
verdiği eğitimlerle 
vatandaşların 
bilgilendiğini, 
herhangi bir yangın 
anında ne yapılması 
gerektiğini daha iyi 
kavradığını belirtti. 
Başkan Gürün; “Yüzde 
68 orman varlığı ile 
büyük bir zenginliğe 
sahip Muğlamız son 
iki yılda ne yazık ki 
çok büyük orman 

yangınları ile mücadele 
etmek zorunda kaldı. 
Düzenlediğimiz 
Orman Yangınları 
çalıştaylarında bilim 
insanlarımızın dediği 
gibi yangınların 
yüzde 90’ı insan 
kaynaklı. Geleceğe 
en büyük mirasımız 
ormanlarımızın 
korunması için 
Büyükşehir olarak 
tüm gücümüzle 
çalışırken aynı zamanda 
vatandaşlarımızın 
herhangi bir yangın 
karşısında ne yapması 
gerektiği ile ilgili de 
eğitim çalışmalarına 
devam ediyoruz. 2014 
yılından beri 277 bin 
vatandaşımıza eğitimle 
ulaştık.” dedi. - Bülten

İtfaiyeden 277 bin kişiye eğitim

Zayi 
İş yerimize ait A 701-800 numaralar arası 2 cilt 

Perakende satış fişi kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. Envai çeşit pazarı
Celalettin Eridici - 45415724158 

Ortaca Vergi Dairesi
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Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla 
düzenlediği toplantıda, 
belediye çalışmaları ve 
projeler hakkında bilgiler 
verdi. 
Sürdürülen yatırım ve 
hizmet çalışmalarıyla, 
önemli değişimlere imza 
attıklarını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
projesi tamamlanan 
yeni hizmet binasını 
ilçeye kazandırmak 
istediklerini aktardı.  
Uzundemir; “5 bin 
metrekare kapalı alanda 
4 katlı planlanan belediye 
yeni hizmet binasında 
tüm birimler yer alacak. 
Belediye binasının görsel 

projesi tamamlandı. 
Maliyetleri çıkıyor. 
Yaklaşık 80 milyon 
lira maliyeti var. Kredi 
başvurusu yapacağız ve 
bakanlıktan hibe talep 
edeceğiz. İnşallah 2023 
içinde temeli atmayı 
amaçlıyoruz. Ayrıca 
2023’de Dalyan Pazar 
Yeri bitecek. Pazar Yeri 
için 2 defa ihaleye çıktık 
ama projede revize oldu.” 
diye konuştu.  
Başkan Uzundemir, 
belediyenin kısıtlı 
bütçesi ile önemli işler 
başardıklarına inandığını 
söyledi. Yaptıkları yeni 
parklarda çocukların 
sağlığına da önem veren 
kaliteli oyun grupları 
kullandıklarını belirten 
Uzundemir, 

“Son 3 parkı işletmeli 
yaptık. Parkların 
atıl kalmaması için 
işletmeli yapmayı 
düşündük. Sarıgerme’de 
ve Dalyan’da 
yaptığımız işletmelerde 
vatandaşlarımızdan 
yoğun ilgi görüyor.” dedi.

“8 OKULA 
HALI SAHA”

Başkan Uzundemir; “8 
okulun bahçesine halı 
saha yapacağız. Gündüz 
çocuklar oynasın. 
Akşamda okul halı 
sahayı kiraya versin ve 
okula ekonomik bir katkı 
yapsın düşüncesindeyiz. 
Halı sahaları yapacağız 
ve okullara işletmesini 
teslim edeceğiz. 
Ayrıca 4 adet tenis 
kortu çalışması bitmek 

üzere. Sarıgerme’de bin 
metrekarelik bir alana 
seyir terası yapmayı 
planlıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 
“YAMAÇ PARAŞÜTÜ 

VE BALON”
Uzundemir, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Radar 
tepesinde yamaç 
paraşütü yapılabilmesi 
için bir çalışmamız 
var. Bölge turizmi için 
önemli bir iş olacağı 
düşüncesindeyiz. 
Burada izni aldıktan 
ve gerekli çevre 
düzenlemesini yaptıktan 
sonra özel sektöre 
işletmesini bırakacağız. 
Ayrıca Nevşehir’deki 
gibi balon sistemini 
getirmek için çalışma 
başlattık.”

“DALYAN KANALI 
İSKELESİ”

Dalyan Kanalında 
yapılacak iskelenin 
ihalesinin yapıldığını 
ve üstlenici firmaya 
yer teslimi yapıldığını 
belirten Uzundemir, 
şunları söyledi; “375 
metre uzunluğunda 
Sevgi Yolunun 
bitimindeki köprünün 
oradan başlayacak ve 
Deniz Kızı Restoranın 
orada bitecek şekilde ilk 
etap için çalışmalar kısa 
süre içinde başlayacak. 
Ahşap iskele olacak.  İlk 
etabı sezona yetiştirmeye 
çalışacağız. Projenin 
tamamı 750 metre 
uzunluğunda.”
- Berkay Göcekli

Belediye binası projesi hazır
Ortaca Belediyesi yapılması planlanan yeni hizmet binası projesinin tamamlandığını duyurdu. 

Ortaca Belediyesi 
tarafından parklardaki 
çocuk oyun alanlarında 
yapılan çalışmalar 
ile yeni çocuk oyun 
gruplarının montajları 
tamamlandı. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince Ünal 
Daka Çocuk Parkı, 
Dalyan Tahtalı Park ve 
Cumhuriyet Mahallesi 

589. Cadde üzerinde 
bulunan parklardaki 
çocuk oyun grubu 
montajları tamamlanarak 
çocukların hizmetine 
sunuldu. Parklarda 
yien Ortaca 
Belediyesi ekiplerince 
peyzaj çalışmaları 
tamamlandıktan sonra 
hizmete sunulacak.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’daki üç parkta 
çocuk oyun grubu 

montajları tamamlandı 

Ortaca’da kent merkezi 
ve kırsal mahallelerde 
yol bakım, yenileme 
ve onarım çalışmaları 
aralıksız devam ediyor. 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
ilçe genelindeki 
mahallelerde ekipler 
tarafından yenileme, 
bakım ve onarım 
çalışması sürüyor. 

Ortaca Bahçelievler 
Mahallesi,  Sarıgerme 
Mahallesi ve Cumhuriyet 
Mahallesinde 
ekipler çalışmalarını 
sürdürürken, 
çalışmaların en kısa 
sürede tamamlanarak 
ekiplerin ihtilaç 
duyulan bölgelere 
yönlendirileceği açıkladı.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da yol bakım 
çalışmaları devam ediyor

Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü 
Barış Saylak, basın 
mensuplarının çalışan 
gazeteciler gününü 
kutladı. Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürü Barış 
Saylak, Ortaca’daki 
gazetecilere 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla 
kutlama mesajı ve hediye 
gönderdi. İl Müdürü 
Saylak’ın hediyesini 
Ortaca İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Okan 
Bilgiç gazetecilere teslim 
etti ve çalışan gazeteciler 
gününü kutladı. 

İl Müdürü Saylak 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi; “Doğru 
bilgini yazmaktan 
geri durmayan, 
mesleğini millet için, 
memleket için büyük 
bir özveriyle yerine 
getiren ve Muğla’daki 
hizmetlerimizi kamuya 
tanıtma noktasında 
bizlerden desteğini 
esirgemeyen tüm 
gazeteci dostlarımın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü içtenlikle 
kutluyorum. Haberiniz 
bol ve iyi olsun.” 
- Berkay Göcekli

Saylak’tan 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü kutlaması

Dalaman Kayacık 
Sahilinde bulunan 
belediye tesislerinde 
gazetecilerle kahvaltılı 
buluşma gerçekleştiren 
Mesut Yakuta, 
gazetecilerin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutladı. 
Yakuta, gazetecilerin 
her konuda toplumu 
aydınlatmak gibi önemli 
bir kamu görevi icra 
ettiklerini söyledi. 
Kaymakam Yakuta ve 
gazeteciler program 
sonunda birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Basın 

emekçilerine günün 
anısına hediye takdim 
eden Başkan Karakuş, 
Dalaman’da devam eden 
çalışmalar hakkında 
gazetecilere bilgi 
verdi. Karşılıklı sohbet 
eşliğinde gerçekleşen 
kahvaltı etkinliğinden 
duydukları memnuniyeti 
dile getiren gazeteciler, 
organizasyonu 
düzenleyen Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta ve Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş’a teşekkür etti.
- Mehmet Bozkır

Yakuta ve Karakuş gazetecilerle bir araya geldi
Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, bölgedeki gazetecilerle, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldi.
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Türkiye’mizin tüm 
siyasi kesimlerinin ana 
damarını milliyetçi bir 
kitle oluşturur..
Ülkenin kaderini de bu 
kitle tayin eder.
Kimisi kendini “ 
Türkçü “, “ Türk milli-
yetçisi “ ,  “ Ülkücü “
Kimisi “ Ulusalcı “, 
“Atatürkçü “ ,
Kimisi ise “Milliyet-
perver “, “ Milli ve 
Yerli “,  “ Vatansever 
“ gibi isimler ile ifade 
ederler..
Farklı kamplarda, 
farklı siyasi partilerin 
içinde olsalar da “ 
Devlet, Millet , Vatan 
ve Bayrak “ konu-
larında hassasiyetleri 
ortaktır…
Devlete sadık, millete 
hizmetkar olmaktan 
gurur duyarlar..
Atatürk sevgisi ve say-
gısı üst seviyelerdedir..
Devletin bekasını ve 
milletin birlik ve bera-
berliğini isterler. Kim-
seyi ötekileştirmezler. 
Herkesi kucaklayan ve 
ülkemizde kardeşlik 
ikliminin tesisini arzu 
ederler..
Türk milletinin kültür 
ve değerlerini nesil-
den nesillere aktarıl-
masında köprü görevi 
görürler. Türk mille-
tinin kendi değerleri 
ve kültürü ile milletler 
ailesi içerisinde onurlu, 
gururlu bir yere sahip 
olması için mücadele 
ederler..
Her siyasi partinin ve 

oluşumun içinde varlar 
ama maalesef her parti 
ve oluşumda da ikinci 
sınıf muamelesi görürl-
er. Karşılarında her 
zaman mücadele etmek 
zorunda kaldıkları Türk 
milletine ve değerlerine 
önem vermeyen bir 
grup vardır..
Sağ veya Sol partile-
rin içinde ki parti içi 
mücadeleleri mercek 
altına yatırın ne demek 
istediğimi anlaya-
caksınız ve şimdiye 
kadar belki dikkat et-
mediğiniz bu ayrıntıyı 
göreceksiniz..
Atatürk ile İnönü 
çekişmesi, Deniz 
Baykal’ın tasfiye edil-
ip, yerine Kılıçdaroğ-
lu’nun gelmesi, 
Muharrem İnce başta 
olmak üzere partile-
rinden Ulusalcıların 
uzaklaştırılmaları CHP 
içinde ki mücade-
leyi, AKP içinde ise 
Babacan, Davutoğlu 
başta olmak üzere yol 
ayrımına gelenler, 
Arınç gibi parti içi 
muhalefete soyunanlar, 
Milli Görüş çizgisinde 
bir çok partinin kurul-
ması,  MHP içinden 
BBP ve İP gibi partil-
erin çıkması, bir çok 
MHP li ve Ülkü Oca-
klı isimlerin partiden 
ihracı ve suikast sonu-
cu şehit edilen Doç.dr. 
Sinan Ateş’in ölümüne 
hep bu pencereden 
bakmak ve olayları bu 
şablon ile analiz etmek-

te fayda var.
Şimdiye kadar par-
tilerin de ikinci sınıf 
vatandaş muamelesi 
gören bu Sağcı ve Sol-
cu Milliyetçiler ülkenin 
SİGORTASIDIR ve 
Ülkenin kaderinde söz 
sahibidirler. Seçimlerin 
kaderini ve kurulacak 
hükümetlerin kimle-
rden oluşacağını o’nlar 
tayin eder..
SAHNE ARTIK 
O’NLARIN.. Bu sefer 
zafer o’nların olacak..
Anadolu, insanlık 
aleminin kurtuluşunun 
kalesi olacaksa eğer 
sağcı ve solcu milli-
yetçiler de insanlık 
aleminin koruyucu ve 
ordusu olacaktır. Hem 
Türk milletinin , hem 
de insanlık aleminin 
huzur ve mutluluğu 
bu insanların gayre-
tine, mücadelesine ve 
samimiyetine bağlıdır..
Önce “ Adalet, 
Özgürlük, Eşitlik ve 
İnsaniyetlik “ diyen 
TÜRK TÖRESİ kural-
ları hem milletimizi, 
hem de tüm insanlığı 
huzura kavuşturacak 
değerlerdir. Türk insanı 
henüz kendi potansi-
yelinin farkında değil, 
Sağcı ve Solcu Milli-
yetçiler misyonlarının 
farkına vardıkları ve 
birbirlerini kucak-
ladıkları gün hem 
milletimizin hem de 
insanlığın kazandığı 
gün olacaktır…
İNSANLIĞIN ŞİFASI 
ANADOLU TOPRAK-
LARINDADIR. Has-
retle ortaya çıkmasını 
bekliyoruz…

Sezgin Yıldırım

SAĞCI ve SOLCU 
MİLLİYETÇİLER…

Tezcan ve beraberindeki 
heyet Mergenli Mahallesi 
Muhtarı Mustafa Çelik, 
Akıncı Mahallesi 
Muhtarı Doğan Ünal, 
Güzelyurt Mahallesi 
Muharı Ali Özbey, 
Fevziye Mahallesi 
Muhtarı Şükrü Kirtik, 
Yerbelen Mahallesi 
Muhtarı Hüseyin Gün, 

Dalyan Muhtarı Osman 
Demir, Okçular Muhtarı 
Bayram Özal, Kemaliye 
Muhtarı Zeynel Altın, 
Eskiköy Muhtarı 
Cemal Yaman, 
Karaburun Muhtarı 
Selahattin Apçin, 
Tepearası Muhtarı 
Hakkı İpek ve Ekşiliyurt 
Muhtarı İsa Topal’a 

ziyaretlerde bulundu. 
Tezcan, yaptığı 
açıklamada; 
“Verimli görüşmelerde 
bulunduk. 
Muhtarlarımızdan 
aldığımız 
Hemşerilerimizin 
kendilerine ilettikleri 
isteklerini, taleplerini 
ve karşılaştıkları 

problemleri 
not alarak, aldığımız 
notları ilk fırsatta 
yetkili kurumlara 
götüreceğimizi dile 
getirdik. Söz verdiğimiz 
gibi, her zaman Ortacalı 
hemşerilerimizin 
yanındayız ve yanlarında 
olmaya devam edeceğiz.” 
dedi. - Tuncay Karaçelik

Tezcan muhtar ziyaretlerine devam ediyor
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, ilçedeki muhtarlara ziyaretlerini sürdürüyor. 

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Muğla’nın 
Milas, Köyceğiz ve 
Fethiye ilçelerindeki 
TOKİ konutlarının 
ihalelerinin yapıldığını 
açıkladı. Muğla 
Menteşe ve Seydikemer 
ilçelerinde de ihale 
tarihlerinin belli 
olduğunu açıklayan AK 
Parti Muğla milletvekili 
Gökcan, “Muğla 
genelinde bugüne kadar 
3 bin 347 TOKİ konutu 
inşa ettik. Sosyal Konut 
hamlesi çerçevesinde 
Muğla’mıza 2 bin 850 
konut yeni inşa edilecek. 

Hemşerilerimizi 
ekonomik ve sosyal 
donatımları ile yeni 
TOKİ konutlarına 
kavuşturmak için 
çalışmalarımız sürüyor” 
dedi. Milletvekili 
Gökcan açıklamasında 
şu bilgilere yer verdi; 
“Muğla ili Menteşe 
ilçesi Akçaova Mahallesi 
500 adet konut (+2 Kd) 
1 adet cami ve 1 adet 
6 Dükkanlı Ticaret 
Merkezi inşaatları 
ile altyapı ve çevre 
düzenlemesi işi ihalesi 
15 Şubat 2023 tarihinde 
yapılacak. Muğla 
Seydikemer ilçesi 

Kemer Mahallesi 304 
adet konut (+2kd) 8 
adet dükkan inşaatları 
ile altyapı ve çevre 
düzenlemesi işi ihalesi 
23 Şubat 2023 tarihinde 
yapılacak. Milas’ta 2. 
etap 546 konut ile altyapı 
ve çevre düzenlemesi 
işinin ihalesi 28 Aralık 
2022 tarihinde yapıldı. 
Fethiye Karaçulha’da 225  
konutun ihalesi  4 Ekim 
2022 tarihinde yapıldı. 
Köyceğiz’de 574 konutun 
ihalesi yapıldı ve 29 
Aralık 2022 tarihinde 
sözleşmesi imzalandı. 
Hemşerilerimize 
şimdiden hayırlı olsun.”

TOKİ Milas, Köyceğiz ve Fethiye 
konutlarının ihaleleri yapıldı  

CHP Muğla Milletvekili 
Suat Özcan, Ortaca’da 
bir dizi ziyarette 
bulundu. Parti binasında 
CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ve partililerle bir araya 
gelen Özcan, ardından 
sivil toplum kuruluşları 
ve esnafları ziyaret etti. 
Ziyarette Milletvekili 
Özcan’da eşlik eden 
CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, “CHP 
Muğla Milletvekilimiz 
sayın Suat Özcan'ın 
katılımıyla, TARİŞ 
Ortaca Kooperatifi 
Başkanı Hüseyin Metin 
beyi, Eğitim-İş Ortaca 
Şube Başkanı Suat 
Günay beyi, Ortaca 
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü beyi, Ortaca 
23. Nolu Minibüsçüler 
Kooperatifi Başkanı 
Ferdi Çakır beyi 
ve kendilerinden 
gurur duyduğumuz 
gençlerimizin 
kurmuş oldukları 
HAYIT Kültür, Sanat 
Topluluğuna ziyaretlerde 
bulunarak yerel ve 
ülke gündemindeki 
konular üzerinde verimli 
sohbetlerde bulunduk.” 
dedi. - Tuncay Karaçelik

Milletvekili 
Özcan’dan 

Ortaca ziyareti

Muğla’da ilçe 
kongrelerini 
tamamlayan İYİ 
Parti’nin 3. Olağan 
İl Kongresi Kışla 
Parkındaki Menteşe 
Spor Salonunda 
gerçekleştirildi. Tek 
liste ile gidilen seçimde 
mevcut il başkanı Davut 
Cumhur Akmeşe’nin 
yeniden başkan oldu. 
Kongrede konuşan 
İYİ Parti Lideri Meral 
Akşener, “Bu ucube 
sisteme karşı hepimiz 
irade koyduk ve 2017’de 

partimizi kurduk. 
Yaşanan bütün bu 
çirkinlik ve yanlışlıkları 
biz o dönem öngördük. 
Hırsızlığı öngördük ve 
biz haklı çıktık. Keşke 
haklı çıkmasaydık. 
İnsanımızın geleceğini 
düşündük. Cumhuriyet 
değerlerimize 
sahip çıkmak ve 
Atatürk’ümüzün 
vizyonunu geleceğe 
taşımak için yola çıktık. 
Size inanıyorum. 
Seçimden birinci parti 
olarak çıkacağız. Ben 

de başbakan olacağım” 
dedi. Meral Akşener; 
“Parti kurulduğunda ilk 
mücadeleyi Muğla’da 
vermiştik, bugün 
yine Muğla’da devam 
ediyoruz. Her şey iyi 
olacak.” dedi.
Menteşe Spor 
Salonu’nda 
gerçekleştirilen, Davut 
Cumhur Akmeşe’nin 
yeniden il başkanı 
seçildiği kongreye il 
ve ilçe yönetimleri ve 
iyi partili vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi.

Akşener Muğla’da coşkuyla karşılandı
İYİ Parti Muğla İl Kongresi, Genel Başkan Meral Akşener’in 
katılımıyla gerçekleşti. Akşener: “Seçimden birinci parti 
olarak çıkacağız, ben de başbakan olacağım” dedi. 
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Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun 
ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi 
üzerinden 2022/108 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve 
önemli vasıfları:

Basın: 1763373Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2022/108 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN:
 Özellikleri  : Muğla İl, Ortaca İlçe, OKÇULAR Mahalle/Köy, selvidibi Mevkii, 145 Ada, 113 
Parsel, Muğla ili,Ortaca ilçesi,Okçular mahallesi selvidibi mevkii 145 ada,113 parsel,36.188,64m2 
yüzölçümünde olup Tapuda Ayşe AKHAN adına 21/400 Pay olarak kayıtlıdır.Taşınmaz  tarla 
vasfındadır.Çevresinde ayrık nizamda yapılar mevcuttur. toprak yapısı killi tınlıdır.Yol su ve elektrik 
sonuru yoktur.Tarla içerisinde farklı yaş ve cinste çok sayıda meyve ağacı bulunmakla birlikte  
bunlar zeytin,erik,portakal,nar,limon ve  sair ağaçlardır. Taşınmaz içerisinde ;
-2 Katlı betonarme 4B yapı sınıfı 187m2 taban alanı 374m2 büyüklüğünde toplam alanı , dış 
cephesi sıvalı boyalı ,kiremit çatılı kullanılır durumda olan yapıdır.
-1 numaralı yapının önünde 4B yapı sınıfı betonarme ,80m2 büyüklüğünde yüzme havuzu ve 
çocuk havuzu ve güneşlenme terası mevcuttur.
-1 numaralı yapının yanında tek katlı yığma tuğladan yapılmış , 24 m2 büyüklüğünde çatılı 1A yapı 
sınıfı depo olarak kullanılan yapıdır.
-Tek katlı betonarme 3A yapı sınıfı 100 m2 büyüklüğünde inşaat halinde %80 kısmı bitmiş çatılı 
boyalı ve dış doğramaları takılmamış durumda olan yapıdır.
-Tek katlı yığma tuğladan yapılmış basit tarım yapısı kullanılan 1A yapı sınıfı 13m2 büyüklüğünde 
çatılı kullanılır olan durumda olan yapıdır.
-Tek katlı betonarme 3A yapı sınıfı 125m2 büyüklüğünde sıvalı boyalı kiremit çatılı kullanılır 
durumda olan yapıdır.
-2 katlı betonarme 4B yapı sınıfı taban alanı 130 m2 toplam alanı 200 m2 büyüklüğünde sıvalı 
boyalı kiremit çatılı kullanılır durumda olan yapıdır.
-7 numaralı yapının önünde 4B yapı sınıfı betonarme yüzme havuzu olarak kullanılan 40m2 
büyüklüğünde yapıdır.
-2 katlı betonarme 3A yapı sınıfı üst katı inşaatı %70 bitmiş alt katı bitmiş çatısız taban alanı 
194m2 toplam alanı 388m2 olan yapıdır.
-Tek katlı prefabrik 3A yapı sınıfı 90m2 büyüklüğünde dış cephesi kaplama shıngle çatılı kullanılır 
durumda olan yapıdır.
-Tek katlı yığma kargir 3A yapı sınıfı 87m2 büyüklüğünde kiremit çatılı sıvalı boyalı kullanılır 
durumda olan yapıdır.
 Adresi  :  Muğla İli Ortaca İlçesi Okçular Mahallesi Selvidibi Mevkii  Ortaca / MUĞLA
 Yüzölçümü  : 36.188,64 m2
 Arsa Payı  : 21/400
 İmar Durumu :Yok   , İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli nazım 
imar planı içinde tarım alanında kalmaktadır.  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulamalı imar planı bulunmamaktadır.
 Kıymeti  : 2.504.086,92 TL
 KDV Oranı  : %18
 Kaydındaki Şerhler: 
Artırma Bilgileri:

(İİK m.114 ve m.126)     
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 - 10:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 23/02/2023 - 10:03

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 10:03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 20/03/2023 - 10:03

05/01/2023

Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
Muğla İl Müdürlüğü 
tarafından Ortaca 
Dalyan iztuzu sahilinde 
faaliyetini sürdüren 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne Sıfır 
Atık Belgesi Ortaca 
Belediyesi Günlüklü 
Restoran’da DEKAMER 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Yakup Kaska’ya 
verildi. Programa Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Muğla 
İl Müdür Yardımcısı 
Adem Konuk, Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Muğla İl 
Şube Müdürü Dr. Havser 
Ertem Vaizoğulları, 
Ortaca Belediye 
Başkan Yardımcıları 

Fedaiyi Kılıç, Bülent 
Özktürk ve Meclis 
üyesi Sebahi Yılmaz, 
Sıfır Atık Uzmanı 
Ferruh Eyüboğlu, 
Biyolog Aybüke Coşar, 
DEKAMER Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Yakup Kaska, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
DEKAMER çalışanları 
ve gönüllüleri katıldı.
- Mehmet Bozkır

DEKAMER’e ‘Sıfır Atık’ belgesi  

Ortaca ilçesinde Ortaca 
Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri midesinde 
iğne bulunan kediyi 
cerrahi müdahale ile  
sağlığına kavuşturdu. 
Ortaca Belediyesi 
Veteriner Hizmetleri 
ekiplerine gelen kedinin 
midesine çekilen röntgen 
çekiminde iğne olduğu 
tespit edildi. 
Ortaca Belediyesi 
Veteriner Hekimi Hamit 
Demir yaptığı cerrahi 

müdahale sonrası kedinin 
bağırsak kısmında 
bulunan iğne 
çıkartılarak müşahede 
altına alındı. Yeniden 

eski sağlığına kavuşan 
kedi sahibine tekrar 
teslim edildi.
- Berkay Göcekli

Kedinin midesinden iğne çıktı  
Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri 
midesinde iğne bulunan kediyi cerrahi müdahale gerçekleştirdi.  

Ortaca Çaylı Mahallesi 
472 Sokakta gece 
saatlerinde yangın çıktı. 112 
Acil Çağrı Merkezine bilgi 
verilmesi üzerine bölgeye 
Büyükşehir Belediyesi 
itfaiye, sağlık ve kolluk 
ekipleri sevk edildi. Evin 
mutfak bölümünde başlayan 
yangın, itfaiye ekipleri 
tarafından müdahale 
edilerek söndürüldü. 
Mutfakta başlayan yangın 
kontrol altına alınmasının 
ardından diğer odaların 
duman tahliyesi yapıldı. 
Yangında can kaybı 
yaşanmazken, maddi hasar 
meydana geldi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da evin mutfak bölümü tamamen yandı
Ortaca ilçesinde gece 
saatlerinde çıkan ev 
yangında evin mutfak 
bölümü tamamen yandı.  
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Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun 
ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi 
üzerinden 2019/51 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve 
önemli vasıfları:

Basın: 1763926Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2019/51 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri  : Muğla İl, Ortaca İlçe, ÇAYLI Mahalle/Köy, PAZARBURNU Mevkii, 427 Ada, 13 
Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Muğla ili Ortaca ilçesi Çaylı mahallesi Pazarburnu mevkii 427 
ada 13 parsel 1. kat 4 nolu bağımsız bölüm iki katlı kargir bina 1.159,19m2 yüzölçümlü, binanın 
zemin üzeri 1. katınta  4 nolu bağımsız bölüm mesken olarak kullanılan , betonarme, 3A yapı sınıfı 
10-15 yaşlarında bakımlı, 115 m2 kapalı alanı 22 m2 balkon alanına sahip taşınmaz olup, yapısal 
özellik olarak ; 1 salon , 1 mutfak , 3 yatak odası , 1 genel banyo wc , 1 wc lavabo ve 2 balkondan 
oluşan , tüm yatak odaları ve salon zemin kaplaması laminat parke kaplama, tüm iç duvarlar alçı 
sıva üzeri saten boyalı ve kartonpiyeli , banyo wc ve diğer wc lavabo zemin ve duvar kaplaması 
seramik kaplama, tüm vitrifyeleri mevcut, mutfak dolapları mdl lam malzemeden tezgahı granit 
kaplama, tüm oda iç kapıları hazır Amerikan pres kapı daire giriş kapısı çelik kapı, dış cephe 
doğramaları ahşap görünümlü pvc malzemeden, çatılı güneş enerjili dış cephe sıvası yapılmış ve 
boyalı bina ana merdivenleri granit mermer kaplama dış korkulukları krom korkuluk malzemeleri 
kullanılarak yapılmış taşınmazdır.
 Adresi  : Muğla İli Ortaca İlçesi Çaylı Mahallesi  405.Sokak  No :5 Ortaca/Muğla Ortaca / MUĞLA
 Yüzölçümü  : 1.159,19 m2
 Arsa Payı  : 1/6
 İmar Durumu : İnşaat tarzı Ortaca Belediyesi 1/1000 Ölçekli uygulama imar planındaki durumu 
ayrık nizam 2 kat T.A.K.S :0,30 K.A.K.S :0,60 şeklindedir.
 Kıymeti  : 1.446.700,00 TL
 KDV Oranı  : %1
 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri 

(İİK m.114 ve m.126)     
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 - 10:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 28/02/2023 - 10:10

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2023 - 10:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 29/03/2023 - 10:10

06/01/2023

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan,  CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın yaptığı 
ve 4 yıldır kaderine 
terk ettiği Muğla Müze 
Bölgesi’nin yeniden 
ihaleye çıkarılması ile 
ilgili açıklamalarda 
bulundu.
Milletvekili Gökcan; 5 
Eylül 2022 tarihinde,  
yılan hikâyesine dönen 
Muğla Bölge Müzesi’nin 
önünde basın açıklaması 
yaptığını hatırlatarak şu 
bilgilere yer verdi.
Ben o tarihte,  “Hamam 
desen hamam değil, 
müze desen müze değil. 
CHP’li Başkan Sayın 
Osman Gürün,  keyfi 
ve sorumsuzca aldığı 
karar ile Büyükşehir 
Belediyesini, bilerek 
ve kasten zarara 
uğratmıştır” demiştim.
Temeli 2018 Mayıs 
ayında atılan ve 
2019 yılında biteceği 
söylenilen Muğla Bölge 
Müzesi’nin adını  önce  
Muğla Kent Belleği 
olarak değiştirdiler.
Sonra da kaderine terk 
ettiler,  harabe haline 
getirdiler, kamu zararı 
oluşturdular.
CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2018 yılında 
ihaleye çıkılan ve ihale 
bedeli 14 milyon 277 
bin TL olan Bölge 
Müzesi’nin yüzde 90’ı 
tamamlanmış. Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ilgili firmaya 
12 Milyon TL ödenmiş,  
işin bitimi için 2 Milyon 
277 Bin TL kalmıştı...
Ama bakın daha sonra 
neler oldu?
CHP’li Başkan Sayın 
Osman Gürün Bölge 
Müzesi’nin ihale 
sözleşmesini Mart 2020 
tarihinde fesh etti. Müze 
inşaatında çalışan işçileri 
zabıta zoruyla inşaat 
alanından çıkardı. 
Fesih olmasa 2, 3 ay 
içinde 2 Milyon 277 
Bin TL ödenerek iş 
bitirilecekti. Ve Müze 
açılacaktı.
CHP’li Başkan Sayın 
Osman Gürün,  bu keyfi 
ve sorumsuzca aldığı 
karar ile Büyükşehir 
Belediyesini, bilerek ve 
kasten zarara uğratmıştır.
Bu uygulama ile 12 
milyon TL tutarındaki 
kamu bütçesi yok yere 
harcanmıştır. İlk ihale 
bedelinden 2 Milyon 
TL’lik iş kalmışken ve iş 
bitimine yaklaşılmışken, 
projeyi değiştirip, 
projenin ismini 
değiştirip, Muğla Bölge 
Müzesinden, Muğla Kent 
Belleğine dönüştürüp, ne 
yapmaya çalışıyorsunuz?
Yeni ihale bedeli ne 
kadardır? 30 Milyon 
mu 40 Milyon mu yoksa 
daha fazla mı? diye 
Muğlalı hemşerilerimiz 
adına Sayın Gürün’e 
sorular sormuştum.
Yeni ihale bedeli yine 

bizi haklı çıkardı. 9 
Aralık 2022 tarihinde 
yeniden ihale yapıldı ve 
35 Milyon 970 Bin TL 
bedel ile sonuçlandı.
2 Milyon 277 Bin TL 
ile bitirilecek iş için 
yaklaşık 36 Milyon 
TL ödemek, nasıl bir 
akıl tutulması, nasıl bir 
savurganlıktır. Bunu 
anlamak mümkün değil.
Sayın Gürün, 
Kamu kaynağını 
yanlış kullanmıştır. 
Muğlamızın ve 
hemşerilerimizin parası 
çöp olmuştur. 
Kamu,  zarara 
uğratılmıştır.  İşte klasik 
CHP Zihniyeti. 
Sorumsuzluk, 
beceriksizlik, iş 
bilmezlik, savurganlık 
ve vizyonsuzluk eşittir 
CHP.
CHP’li Osman Gürün, 
bu süreçte oluşan 
kamu zararının 
hesabını Muğla’lı 
hemşehrilerimize  nasıl 
verecek?
Bu işin takipçisi olmaya 
devam edeceğiz”
- Bülten

Milletvekili Gökcan;  “2 milyonluk 
işe 36 milyon ödenek” 

Milletvekili Gökcan: 2 Milyon 277 Bin TL ile bitirilecek iş için yaklaşık 
36 Milyon TL ödemek, nasıl bir akıl tutulması, nasıl bir savurganlıktır, 
nasıl bir iş bilmezliktir. Bunu anlamak mümkün değil.

Dalaman ilçesinde 
sobadan çıkan 
yangın sonrasında ev 
kullanılamaz hale geldi.  
Yangın, Dalaman ilçesi 
Hürriyet Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre Emek 
Sokak’ta bulunan bir 
evde, sobadan kaynaklı 

yangın çıktı. Yangını 
gören vatandaşlar 
durumu 112 Acil 
Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine 
bölgeye polis ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede bölgeye 
gelen itfaiye ekipleri, 
yangına müdahale 

ederek söndürdü. Can 
kaybı ve yaralanmanın 
yaşanmadığı yangında, 
büyük çaplı maddi hasar 
meydana geldi. Ekipler 
soğutma çalışması 
gerçekleştirirken, 
yangında ev 
kullanılamaz hale geldi.
- Cihat Cura

Sobadan çıkan yangında ev 
kullanılamaz hale geldi  

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Dalaman’da başlatılan 
32 Milyon TL’lik 
yatırım tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Dalaman’da 
başlatılan alt ve üst 
yapı çalışmaları 
çerçevesinde Turgutreis 
Caddesinde Bin 100 

metre birinci kat asfalt 
çalışması tamamlandı. 
Cadde üzerinde 
yağmur suyu alt 
yapı, içme suyu ve 
ızgara bağlantıları 
bitirildi. Büyükşehir 
Belediyesinin 
çalışmaları çerçevesinde 
Dalaman’da Cengiz 
Topel ve Mimar Sinan 
Caddelerinde yağmur 

suyu altyapı imalatları, 
kaplama, yağmur suyu 
ızgara çalışmaları 
ile dolgu çalışmaları 
tamamlandı. 
Mimar Sinan 
Caddesi’nde 340 
metre, Cengiz Topel 
Caddesi’nde 320 
metre parke kaplama 
işlemleri tamamlandı. 
Dalaman’da 14’ncü 

sokakta içme 
suyu, alt yapı ve 
teraslama çalışmaları 
tamamlanırken 
program dahilinde 
parke kaplamalarına 
başlanacak.  Seyfettin 
İnce Caddesinde 1400-
1900 metre arasında 
ki bölümde teraslama 
çalışmaları devam 
ediyor. - Bülten

Alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Muğla Büyükşehir Belediyesinin Dalaman’da başlattığı alt ve üst yapı yatırımları 
devam ediyor.
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