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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

SGK’NIN SMA HASTA-
LARINI İLGİLENDİREN 

YENİ TEBLİĞİ...
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Ortaca turizm fuarında

?NEDEN YOK
Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 25’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı (EMİTT), İstanbul’da başladı. Fuarda bu yıl Ortaca standı yer almadı. 
Ortaca Belediyesinin 
dünyanın en 
önemli turizm 
organizasyonlarından 
biri olarak gösterilen 
EMİTT fuarında stant 
açmaması tepkilere 
neden oldu. Doğu 
Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı 
EMITT, 25’inci kez 
İstanbul’da kapılarını 
açtı. 2 yıllık aranın 
ardından açılan ve 
12 Şubat tarihine 
kadar sürecek fuarın 
açılışına Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve çok sayıda 
davetli katıldı. 103 
ülkeden 842 katılımcının 
yer aldığı fuarda 

Ortaca’nın yer almaması 
eleştirilere neden oldu. 
Ortaca Belediyesi 
daha önceki yıllarda 
EMITT fuarında stant 
açıyordu. Bu yıl ise fuara 
katılmadı. Vatandaşlar 
bu yıl özellikle yeni 
turizm destinasyonlarına 
ilgi gösterirken iller de 
bu yıl ki turizm payından 
istediğini alabilmek 
adına çeşitli tanıtım 
etkinlikleri ile doğal 
ve turistik mekanlarını 
tanıtma gayreti içerisine 
girdiler. Dalyan 
Otelciler ve Turizmciler 
Derneği (DOD) Başkanı 
Ali Mürşit Yağmur, 
Dalaman, Fethiye ve 
Marmaris gibi Ortaca’ya 
komşu ilçelerin katıldığı 
fuarda yer almamanın 
üzüntü verici olduğunu 
söyledi. -4

Onur Anıtı’na yapılan saldırı Ortaca’da kınandı
Ortaca Atatürk Anıtı 
önünde Samsun’daki 
Onur Anıtı’na yapılan 
saldırı protesto edildi. 
İstiklal marşı, saygı 
duruşu ve basın 
açıklamasının ardından 
Gençliğe Hitabe 
okundu, 10 Yıl Marşı 
söylendi. CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, saldırıyı 
kınadı. -2

Hayırseverin yaptırdığı 
okulun açılışı yapıldı

Dalaman ilçesinde 
hayırsever vatandaş 
Meryem Küçük 
tarafından yaptırılan 

okulun açılışı Milli 
Eğitim Müdürü Emre 
Çay’ın katılımı ile 
yapıldı. -3

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı Trafik Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Ortaca-Dalyan yolunda 
denetim yaptı. -2

Ortaca’da 
helikopterli 

trafik denetimi

Ortaca’da 
elektrik 

faturalarına 
yapılan zamlar 
protesto edildi

Ortacalılar, 
düzenledikleri protesto 
ile zamların geri 
alınmasını istedi. -2

Köyceğiz Belediye 
Başkanı Ceylan’ın 

acı günü 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan’ın 
kayınvalidesi Fatma 
Coşgun vefat etti. -3
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SMA, merkezi sinir 
sistemini ve iskelet 
kas sistemini etkiley-
en kalıtsal bir nöron 
hastalığı olup son 
dönemlerde en çok 
duyulan sağlık prob-
lemlerinden biri haline 
gelmiştir. Bilindiği 
üzere genellikle be-
bekleri ve çocukları 
etkileyen SMA nadir 
görülen bir hastalık 
olup bilinen kesin bir 
tedavi yöntemi bulun-
mamaktadır.
Gerek yazılı gerekse 
görsel medyada SMA 
hastalığına ilişkin 
çeşitli haberler ve 
kampanyalar pay-
laşılmakta olup yakın 
zaman önce, evlilik 
öncesinde tüm çiftlere 
ve yenidoğan bebeklere 
SMA taraması yapıl-
ması programı hayata 
geçirilmiştir.
SMA hastalığıyla ilgili 
bu gelişmeye ek olarak, 
08.02.2022 tarihinde, 
31744 (mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete’de ise 
Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Sağlık Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Tebliğ yayımlanmıştır. 
Bu tebliğ üzerine sosyal 
medya ve basında 
“SMA hastalarına müj-
de”, “SMA ilaçları artık 
SGK tarafından karşıla-
nacak” şeklinde haber-
ler çıktığı görülmüştür. 
Ancak 08.02.2022 
tarihli tebliğ ile SMA 
hastalığına dair bazı 
ilaçlar kurum tarafından 
karşılanacak olsa da 
özellikle Zolgensma 
gibi SMA tedavisinde 
etkili ancak pahalı old-
uğu bilinen ilaç kapsam 
dışında bırakılmıştır. 
Bununla birlikte, bu 
tür gelişmeler tedavi 
için maddi gücü yeterli 
olmayan çoğu hastaya 
umut vermekte olup 
hem kamuoyunun dik-
katini çekmekte hem de 
kurumun bu ve benzeri 
hastalıklarda tedavi 
giderlerini daha fazla 
karşılamasına vesile 

olmaktadır. Dolayısıyla 
böyle güzel haberlerin 
daha çok duyulmasını 
ve ihtiyacı olan herkese 
fayda getirmesini 
umuyoruz. 
08.02.2022 tarihli Re-
smi Gazete’de yayımla-
nan tebliğdeki düzenle-
meler kapsamında SMA 
Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 
hastalarının ilaç gider-
lerinin SGK tarafından 
karşılanması için aranan 
kriterler ayrı ayrı ve 
detaylı bir şekilde 
belirlenmiş olup ayrıca 
genetik, sitogenetik ve 
moleküler tetkiklere 
ilişkin düzenlemele-
rde de bulunulmuştur. 
Tebliğden de anlaşıla-
cağı üzere, hastalığın 
türü SGK ödemelerinde 
aranan kriterleri belir-
lemekte olup her SMA 
türü için ayrı kriterlere 
yer verilmiştir.
Örneğin tebliğe göre, 
SMA Tip-1 hastalığı 
tedavisinde kullanılan 
ilaçlar, çocuk nörolojisi 
uzman hekiminin yer 
aldığı ilk 4 uygulama 
için 3 ay süreli, sonraki 
uygulamalar için 4 ay 
süreli SGK tarafından 
tayin edilen üçüncü 
basamak resmi sağlık 
kurumlarında düzen-
lenen sağlık kurulu 
raporuna dayanarak 
Sağlık Bakanlığı Türki-
ye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu İlaçların Kişi-
sel Tedavide Kullanıl-
malarını Değerlendirme 
Komisyonu” tarafından 
verilecektir.
İlaç Kullanım Onayı ile 
SGK’nin belirleyeceği 
üçüncü basamak resmi 
sağlık kurumlarında 
çocuk nörolojisi uzman 
hekimi tarafından her 
bir uygulama için ayrı 
ayrı reçete edilecek 
olup İlaç Kullanım 
Onayı ilk 4 uygulama 
için tek seferde ve 
sonraki her bir uygu-
lama için ise ayrı ayrı 
verilmesi halinde SGK 
tarafından ödenecektir.
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

SGK’NIN SMA HASTALARINI 
İLGİLENDİREN YENİ 

TEBLİĞİ HAKKINDA… 

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, yaptığı 
açıklamada; “Geçtiğimiz 
günlerde partimizin 
yönetim kurulu 
üyeleri ve belediye 
meclis üyelerimizin de 
katılımıyla Büyükşehir 
Belediyesi yasası gereği 
köy statüsünden çıkarak 
mahalleye dönüşen ve 
bu statüden çıkmak 
isteyen ilçemizdeki 
13 mahallemizin 
muhtarlarıyla 
toplantı düzenledik. 
Muhtarlarımızdan 
aldığımız bilgiler 
doğrultusunda konunun 
takibi için yine 
muhtarlarımızın da 
katılımıyla Muğla’da, 

İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanı Emin 
Madran bizlere özel 
sunumuyla “Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Mahalle 
Tespiti Kriterlerinin 
Belirlenmesi” konulu 
süreci anlattı. 13 
mahallemizin Kırsal 
Mahalleye dönmesini 
sağlayan yasadan 
yararlanmak için 
Ortaca Belediyesi’ne 
yaptığı müracaatın 
değerlendirme süreci 
devam ediyor. Teknik 
ve Genel bilgilerin 
paylaşıldığı bir toplantı 
düzenleyerek Kırsal 
Mahalleye geçmek 
isteyen Muhtarlarımızla 

bir yol planı üzerinde 
verimli bir çalışma 
gerçekleştirdik. 
Bilgilendirme 
toplantısında ilk 
müracaat yeri olan 
Ortaca Belediyesi 
tarafından Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilgili 
dairesine eksik 

bilgi verilmiş. 
Her mahallemizin 
başvuruları ayrı ayrı 
değerlendirilerek 
karar verilecek. 
Muhtarlarımızın 
talebi eksiklerin bir 
an önce giderilerek 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilgili 
dairesine ulaştırılması. 

Konunun takibine devam 
edeceğiz.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi 
Başkanı Emin Madran’a 
verdiği bilgiler ve 
ilgilerinden dolayı 
muhtarlarımız adına 
teşekkür ediyorum.” 
dedi. - Bülten

Ortacalı muhtarlar kırsal mahalle 
konusunda bilgilendirildi

Ortaca’da, Büyükşehir Belediyesi yasası gereği Köy statüsünden çıkarak Mahalleye dönüşen 13 
mahalle muhtarı Muğla’da bilgilendirildi.

Dalaman’da meydana 
gelen yangında bir ev 
kullanılamaz hale geldi. 
Yangın, Ege Mahallesi 
Alp Sokak üzerindeki 
bir apartmanın 
birinci katında gece 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, evden alevlerin 
yükseldiğini gören 
vatandaşlar durumu 
112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne bildirdi. 
İhbar üzerine bölgeye 
itfaiye, sağlık ve polis 

ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri yangına 
müdahale ederek 
söndürdü. Yangında 
ev kullanılamaz 
hale geldi. Yangının 
çıkış nedeninin 
belirlenebilmesi için 
çalışma başlatıldı.
-  İHA

Dalaman’da ev yangını

Hayırsever vatandaş 
Meryem Küçük 
tarafından Dalaman 
Kargınkürü Meryem 
Küçük İlkokulunun 
acımışı İl Milli Eğitim 
Müdürü Emre Çay’ın 
katılımı ile yapıldı. 
Açılış törenine Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Dalaman 
Garnizon Komutanı 
Hava Silah Sistem 
Albay Halil Gökçe, 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, hayırsever 
Meryem Küçük, 
öğretmen ve öğrenciler 
katıldı.
Hayırsever Meryem 
Küçük’e eğitime 
vermiş oldukları 
desteklerden dolayı 
teşekkür eden İl Milli 
Eğitim Müdürü Emre 
Çay, “Memleketimize 
maddi manevi destekte 
bulunan, sosyal 
sorumluluğu görev 
edinen, çocuklarımızın 

eğitimine, ülkemizin 
ekonomisine katkı 
sunan kıymetli 
hayırseverlerimizin 
varlığı bizlere her 
daim büyük güç 
veriyor. “Eğitime 
yapılan yatırım, Güçlü 
Türkiye’nin aydınlık 
geleceğine yapılan 
yatırımdır.” düsturuyla 
hayata geçirdiğiniz 
eserler sayesinde 
nesiller boyu sürecek 
silinmez izler bırakıyor, 
ülkemizi yıldızlar gibi 
aydınlatıyorsunuz. 
Sizlere sonsuz 
müteşekkiriz” 
dedi. Okulun insan 
hayatındaki önemine 
değinen Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Milli Eğitim 
Bakanlığının son 
yıllarda eğitim 
alanında çok büyük 
yatırımlar yaptığını; 
fakat bunun sadece 
devletin tasarrufuna 
kalmaması gerektiğini 

hayırseverlerin de 
katkılarının son derece 
anlamlı ve önemli 
olduğunu belirtti. 
Hayırsever Meryem 
Küçük’e teşekkür 
eden Kaymakam 
Mesut Yakuta, yapılan 
hayırların toplumda 
sevgi bağı oluşmasına 
ve hayırseverlerin 
kazandıklarını toplumla 
paylaşmasına bir vesile 
olduğunu ifade etti. 
Hayırsever Meryem 
Küçük’e, Kaymakam 
Mesut Yakuta tarafından 
plaket takdiminin 
ardından öğrencilerin 
okudukları şiir ve folklor 
gösterisi sonrası protokol 
eşliğinde kurdele 
kesimi gerçekleştirildi. 
4 derslikli ve 1 
kütüphaneden oluşan 
Dalaman Kargınkürü 
Meryem Küçük 
İlkokulunda; 1 idareci, 4 
öğretmen ve 52 öğrenci 
yer alıyor. 
- Berkay Göcekli

Hayırseverin yaptırdığı 
okulun açılışı yapıldı  

Dalaman ilçesinde hayırsever vatandaş Meryem Küçük 
tarafından yaptırılan okulun açılışı Milli Eğitim Müdürü Emre 
Çay’ın katılımı ile yapıldı.  

Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan’ın 
kayınvalidesi Fatma 
Coşgun vefat etti. 
Coşgun düzenlenen 
cenaze töreninin 
ardından toprağa verildi.  
Köyceğiz’in Toparlar 
Mahallesi’nde ikamet 
eden Cemal Coşgun’un 
eşi Fatma Coşgun (85) 
hastanede hayatını 
kaybetti. 8 çocuk annesi, 
aynı zamanda Köyceğiz 
Belediye Başkanı 

Kamil Ceylan’ın da 
kayınvalidesi olan Fatma 
Coşgun için Toparlar 
Mahallesi Merkez 
Camii’nde cenaze töreni 
düzenlendi. Coşun’un 
cenazesi ikindi namazına 
müteakip, kılınan cenaze 
namazının ardından 
toprağa verildi. Cenaze 
törenine Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak ve vatandaşlar 
katıldı. 
- İHA

Köyceğiz Belediye Başkanı 
Ceylan’ın acı günü  

Muğla’da da başlayan 
yerli aşı Turkovac 
uygulamasında AK 
Parti Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, 
Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 
vatandaşlar ile birlikte 
aşı yaptırdı. AK Parti 
Muğla Milletvekili 
Gökcan,  burada yaptığı 
açıklamada; “Milli 
aşımız Turkovacı 
yaptırdım. Toplumda 
Turkovac’ı bekleyen 
ciddi bir kesim var. Ben 
daha önceki aşılarımı 
yaptırmıştım ama yerli 
ve milli aşımız Turkovac 
ilimizde başlanınca 
hatırlatma dozu olarak 
yerli aşıyı tercih ettim. 
Tüm hemşerilerimize 

hatırlatma dozunu 
yaptırmalarını tavsiye 
ediyorum.  Pandemi 
sürecinde fedakarca 
görev yapan sağlık 
çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum. 
Yerli ve Milli aşımız 
Turkovac’ı bulunan Türk 
bilim insanlarımızı 
canı gönülden tebrik 
ediyorum.”  dedi. 

AK Parti Muğla Milletvekili 
Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı

 Herkesin D vitamini 
düzeyini kontrol ettir-
ilmesi öneriliyor. Neden 
mi?’’Prevelance and 
Vitamin D Deficiency 
and Associated Factors 
in Turkey’’ araştır-
masına göre ülkemizde 
10 kişiden 9’unda D 
vitamini eksikliği sap-
tanıyor.
 EKSİKLİK NASIL 
SAPTANIR?
D vitamini düzeyi 

sadece kan tahliline 
bakılarak saptanır .Kan 
değeriniz 40-60 ng/ml 
arasında ise sağlıklı bir 
D vitamini düzeyiniz 
vardır denilebilir.
KİMLER RİSKLİ 
GRUP?
•Kemik hastalığı olanlar,
•Yaşlılar,
•Koyu tenli olanlar,
•Obezite sorunu 
yaşayanlar,
•Sindirim sisteminde 

emilim problemi 
yaşayanlar,
•Hamileler,
•Yüksek faktörlü güneş 
kremi kullananlar,
•Türbanlı olanlar,
NEDEN ÖNEMLİ?
•D vitamini kalsiyum 
dengesini düzenler.
•Vücuttaki inflamasyonu 
azaltarak bağışıklık 
sistemimizi güçlendirir.
•Yapılan araştırma 
sonucuna göre; yüksek 
kan basıncı, kardiyo-
vasküler hastalıklar, 
diabet,multiple sk-
leroz,kanser(meme,pros-
tat,kolon),obezite ve ro-
matoit artrit gibi birçok 

hastalık D vitamini 
eksikliği ile ilişkilendir-
ilmiştir.
 NASIL ALINIR?
D vitamini ihtiyacımızı 
toplam günlük gerek-
sinimin % 10’ununu 
besinlerle geri kalan 
büyük kısmını da güneş 
ışığından sağlarız.
D vitamini  içeren besin-
ler:somon, tuna, sardalya 
gibi yağlı balıklar, yu-
murta, karaciğerdir.
  Güneş ışınları yoluyla 
D vitamini sentezlemek 
için gerekli koşullar;
•Haftada 2 kez el,kol 
ve yüz olmak üzere 
10.00-15.00 arası  güneş 

kremi kullanmadan 
güneşlendirin.
•Cilt mutlaka direkt 
güneş ışığına temas et-
melidir.Cam ve pencere 
arkası uygun değildir.
            Görüldüğü gibi 
günlük D vitamini 
gereksinimini besinlerle 
karşılamak neredeyse 
imkansız.D vitamini 
ihtiyacınız için doğru 
koşullarda güneşlenmek 
önerilir..Buna rağmen 
kan tahlilinize göre D vi-
tamini seviyeniz eksikse 
doktor kontrolünde 
doğru desteği kullanması 
tavsiye edilir.
Sağlıkla kalın..

D VİTAMİNİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Diz arkasında şiddetli 
ağrı:Baker Kisti
Dizin arka kısmında 
meydana gelen ve içi 
sıvıyla dolu olan aynı 
zamanda yumuşak bir 
yapıya sahip olan Bak-
er Kisti,dizin gerilmesi 
ve bükülmesi gibi fizik-
sel aktiviteler sırasın-
da keskin bir ağrıya 
sebep olur.Kıkırdak 
dokusunun yırtılmasına 
bağlı olarak meydana 
gelen baker kis-
ti,kireçlenme problemi 
yaşayan kişilerde sıkça 
görülür.

Her iki durumda da 
diz,fazladan akışkan 
sıvı üreterek baker kis-
tinin oluşmasına sebep 
olur.Hareket anında 
keskin bir ağrıya neden 
olan baker kisti,bacağın 
tam uzatılması,ger-
ilmesi veya bükülmesi 
durumunda kişiye 
rahatsızlık verir.
Fizik muayane ile 
rahatlıkla teşhis edile-
bilen baker kistinde 
kesin teşhis için Mr ve 
Ultrasyondan yarar-
lanılabilir. Sağlıklı 
günler dilerim.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BAKER KİSTİ

Zayi
Göcek Liman Başkanlığından aldığım 

48 GÖKÇE isimli 2043795 gemi numaralı teknemin 
ruhsatnamesini kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Alparslan Gökçe  
İstiklal marşı, saygı 
duruşu ve basın 
açıklamasının ardından 
Gençliğe Hitabesi 
okundu, 10 Yıl Marşı 
söylendi.
CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, burada 
yaptığı konuşmada; 

“Kıymetli Atatürkçüler 
bildiğiniz üzere 3 
Şubat 2022 tarihinde, 
Samsun’daki milli 
mücadelenin simgesi 
Onur Anıtı’na çirkin, 

haince ve alçakça 
bir saldırı olmuştur. 
Saldırının Atamızın 
1919’da Kurtuluş 
Savaşı’nın ateşini 
yaktığı Samsun’da 
olması tesadüf değildir. 
Öncelikle belirtmek 
isteriz ki Atatürk 

anıtına yapılan bu 
hareket provokasyondur. 
Halkımız bu tür 
provokasyonlara gerekli 
cevabı Ata’sına sahip 
çıkarak vermiştir. Yine 

iki kişi tarafından 
Ortaca’da yaklaşık 2 
yıl önce bir mağaza 
çalışanlarına yönelik 
işyerinde satılan 
Atatürk posterlerine 
tepki göstererek, ‘Bunu 
niye satıyorsunuz, biz 
bunu burada görmek 
istemiyoruz’ diye 
tepki gösterdiklerini 
unutmadık. Onlar da 
halkımızı provoke 
etmeye çalıştılar, 
halkımızın sağduyusuyla 
olay büyümemiştir. 
Burada da halkımız 
Atatürk’e sahip çıkmıştır. 
Bu hain saldırılar 
Türk halkının onur ve 
gururuna yapılmıştır. 
Ata’mıza yapılan bu 
saygısızlıkları asla 
affetmiyoruz, şiddetle 
kınıyoruz. Atatürk 
Anıtına halat bağlayarak 
yıkmaya çalışan kişi 
meczuptu denilerek 

geçiştirilemez. Saldırıyı 
planlayan kişi ve 
kişilerin kimlerden 
cesaret aldıkları 
titizlikle araştırılmalıdır. 
Saldırganların 
en ağır şekilde 
cezalandırılmasını 
istiyoruz. Ne Samsun’da 
ne de ülkemizin başka 
bir yerinde bu tarz 
bir olayın tekrarının 
yaşanmasına asla 
müsaade etmeyeceğiz. 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu, ulu önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’e bu tür 
saldırılar ne ilk olmuştur 
ne de son olacaktır. 
Ancak unutulmasın ki; 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gösterdiği 
yoldan bizleri hiç kimse 
döndüremeyecek. 
Ortaca’dan, 
Muğla’dan hep birlikte 
haykırıyoruz. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
yıkamayacaksınız, 
gönlümüzden 
silemeyeceksiniz.” 
ifadelerini kullandı. 
- Mehmet Bozkır

Onur Anıtı’na yapılan saldırı Ortaca’da kınandı
ORTACA ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE SAMSUN’DAKI ONUR ANITI’NA YAPILAN SALDIRI PROTESTO EDILDI 

Ortacalılar, zamlı 
elektrik faturalarına 
isyan etti. Elektriğe 
yapılan zam sonrası 
yüksek faturalara tepki 
gösteren Ortacalılar, 
düzenledikleri protesto 
ile zamların geri 
alınmasını istedi. 
Elektrik dağıtım 
şirketinin Ortaca’da 
tahsilat ofisinin önünde 
toplanan, “Ortaca 
Artık Yeter Platformu’ 
bileşenlerinden oluşan 
grup zamlara tepki 
gösterdi. Yapılan 
açıklamanın ardından 
vatandaşlar ellerindeki 
faturaları yakarak 

zamların geri alınmasını 
istedi. CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, “Ortaca ‘Artık 
Yeter Platformu’ 
bileşenleri olarak 
gerçekleştirdiğimiz 
elektrik faturalarını 
protesto eylemine 
katılım gösteren ve 
Ortaca’mızın sesini tüm 
Türkiye’ye duyuran 
herkese çok teşekkür 
ediyorum. Haksızlıklar 
karşısında susmayacağız. 
Bu zulüm bitene 
kadar sesimiz daha da 
yükselecek daha da 
güçlenecek” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da elektrik faturalarına 
yapılan zamlar protesto edildi

Sağlık çalışanlarının 
çalışma koşullarının 
iyileştirilmesini isteyen 
hekimler, TTB’nin 
çağrısıyla iş bıraktı. 
Sağlık çalışanları, 
sağlık meslek 
birliklerinin çağrısıyla 
ekonomik talepler 
başta olmak üzere 
çalışma alanlarının 
ve koşullarının 
düzeltilmesi talebiyle 
ülke genelinde 
iş bıraktı. Türk 
Tabipleri Birliği’nin 
başlattığı ve sağlık 
meslek birliklerinin 

desteklediği eylemler 
çerçevesinde sağlık 
çalışanları, tüm 
Türkiye’de olduğu gibi 
Ortaca’da da iş bıraktı.
Diyaliz merkezleri, 
ameliyathaneler ve 
Covid-19 poliklinikleri 
gibi acil sağlık 
hizmetlerinin dışında 
hizmet verilmedi.
- Cihat Cura

Sağlıkçılar iş bıraktı

Ortaca’da helikopterli trafik denetimi

Jandarma trafik ekipleri 
özellikle trafik akışının 
yoğun olduğu bölgelerde 
denetimlerini karadan 
ve havadan sürdürüyor. 
Denetimlerde, sağ 
şeritte veya bankette 
uygunsuz durumda 
bekleme, ağır taşıtların 
uygunsuz şerit 
kullanımı, tehlikeli 
şerit değiştirme, 
hatalı sollama, yakın 
takip, karayolu 
üzerinde zorunlu haller 
dışında duraklama/
park etme gibi ihlalleri 
denetlendi. İl Jandarma 
Komutanlığı 
Trafik Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
sorumluluk bölgesi 
Ortaca-Dalyan yolu 
üzerinde havadan 
helikopter destekli 
denetim gerçekleştirdi. 
Helikopterden güzergah 

üzerinde kural hatası 
yapan sürücüler, 
telsiz ile yer ekiplerine 
bildirildi. 
Denetimlerde kural 

ihlali yaptıkları tespit 
edilen 17 sürücüye 4 bin 
152 TL trafik idari para 
cezası uygulandı. 
- Berkay Göcekli

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 
sorumluluk bölgelerinde trafik bilincinin geliştirilmesi, sürücülerin 
yakalanma riski duygusunu artırmak ve trafik kurallarına uyumunu 
üst seviyeye taşımak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. 

Zayi
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Muhammet Raslen 



Türkiye sınırları 
içinde yaşananları 
ülkemize bakarak 
anlamak çok zordur. 
Dünya geneline 
bakarak, dünya da 
yaşanan olayların 
, ülkemize olan 
yansımasını takip 
etmek gerekir. Ülke-
mizde ki çekişm-
eler, didişmeler, 
ötekileştirmeler, 
kapışmaların hepsi 
dünyada yaşanan 
küresel mücadele 
eden güçlerin. 
İçimizde ki yansıma-
ları ve üzerimize 
düşen gölgeleridir… 
Güç mücadelesi-
nin sebebi budur..! 
Siyasi çekişmel-
erden,  ekonomik 
meselelere,  iktidar 
mücadelesinden 
bürokrasi atamaları-
na kadar her olayı 
inceleyin bu küresel 
çekişmelerin ülke-
mize yansımalarını 
görürsünüz.. Dünya-
da hiçbir devlette 
medya milli unsur-
ların elinde değildir. 
Hiçbir ulusun milli 
medyası yoktur. Mil-
li medyası olmadığı 
için milletler gerçeği 
değil, onların sa-
hipleri olan küresel 

güçlerin görmem-
izi, duymamızı ve 
bilmemizi istedikleri 
kadarını bizlere 
gösterir ve anlatırlar. 
YALAN üzerine ku-
rulmuş bir DÜZEN, 
tüm İNSANLIĞI 
KANDIRMAKTA-
DIR… ALGILAR 
İLE YÖNETİLEN 
BİR DÜNYADA 
YAŞIYORUZ… 
KÜRESELCİLERİN 
BU DÜZENİ YIKI-
LACAK… SÜREÇ 
BAŞLADI.. Bizi bir 
birimize düşüren, 
kavga ettiren, zihnen 
ve ruhen bölün-
memize yol açan, 
GÖNÜLLLERİM-
İZİ AYIRAN ve 
ZİHİNLERİMİZİ 
İŞGAL EDEN siyasi 
ideolojiler, siyasi 
partiler ve siya-
setçiler başta olmak 
üzere ÜLKEMİZ 
İÇİNDE Kİ TÜM 
GİZLİ YAPILAR  
TASFİYE OLA-
CAKLAR. Az kaldı 
sabredin yaşayarak 
göreceksiniz.. 
Nasıl mı ola-
cak..?  DÜNYADA 
YAŞANANLARI 
TAKİP EDİN . AN-
LARSINIZ..!
DOLAR tüm 

devletlerin canını 
yakıyor ve milletler-
in zenginliğinin 
sömürü aracı olarak 
kullanılıyor. SONU 
GELDİ. Bakmayın 
siz dünya gene-
linde DOLARIN 
YÜKSELMES-
İNE. Karşılıksız 
basılan dolar ile 
DÜNYA EKON-
OMİSİ İFLASIN 
EŞİĞİNE GELDİ. 
Çok yakında FED 
denile kuruluşun 
FAİZ ARTTIRIM-
INA GİTTİĞİNİ 
DUYACAĞIZ. Bu 
sonun başlangıcını 
getirecektir… 
Yakında KITLIK 
ile sınanacağız. 
Paramız olsa bile 
temel ihtiyaç olan 
gıdaları bulmak-
ta İNSANLIK 
OLARAK ZORLA-
NACAĞIZ. Tedbirli 
olun. ÇATIŞMA-
LAR, sokak ka-
vgaları, eylemler 
dünyayı saracaktır. 
Dünya BÜYÜK 
BİR EKONOMİK 
ÇÖKÜŞ YAŞAY-
ACAK. Hazırlıklı 
olalım… YENİ 
DÜNYA DÜZE-
Nİ için ESKİ 
DÜZENİN ÇÖK-
MESİ GEREKİY-
OR. Eski sistemin 
ve ekonominin 
çökmesi ve yeni 

dünya düzeni için 
de BÜYÜK SAVAŞ 
GEREKİYOR. 
Dünyaya şöyle 
bir göz atın TÜM 
DEVLETLER-
İN ZAMANA 
OYNADIĞINI ve 
KAMPLAŞTIĞINI 
görürsünüz. DEV-
LETLER BÜYÜK 
SAVAŞA HAZIR-
LANIYOR ve YENİ 
YENİ BİRLİKLER, 
İTTİFAKLAR KU-
RULUYOR..
Biz milletçe yeter ki 
İÇTEN YIKILMAY-
ALIM.   BİRLİK 
RUHUNU MUH-
AFAZA EDELİM. 
AKLIMIZI, RUHU-
MUZU ve GÖN-
LÜMÜZÜ  “ZİHİN 
İŞGALİNDEN 
KURTARALIM”… 
Elektrik kesintileri 
Isparta’da  denendi..  
Doğal Gaz kesintil-
eri ile mesaj verildi. 
Rusya- Ukrayna 
gerilimi savaşa 
dönüşürse PET-
ROL FIRTINASI 
BAŞLAYACAK. 
FİNALDEYİZ… 
Olaylar sertleşecek. 
Hızlanacak. Kon-
trolümüzden 
çıkmasına müsaade 
etmeyelim..  Tedbiri 
elden bırakmayalım. 
SÜREÇ BAŞLADI 
ve OLAYLAR çok 
hızlı gelişecek…

Sezgin Yıldırım

SÜREÇ BAŞLADI…
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Ortaca Belediyesinin 
dünyanın en 
önemli turizm 
organizasyonlarından 
biri olarak gösterilen 
EMİTT fuarında stant 
açmaması tepkilere 
neden oldu. Doğu 
Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat 
Fuarı EMITT, 25’inci 
kez İstanbul’da 
kapılarını açtı. 
2 yıllık aranın ardından 
açılan ve 12 Şubat 
tarihine kadar sürecek 
fuarın açılışına Kültür 
ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, 
İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
103 ülkeden 842 
katılımcının yer aldığı 
fuarda Ortaca’nın yer 
almaması eleştirilere 
neden oldu. Ortaca 
Belediyesi daha 
önceki yıllarda 
EMITT fuarında 
stant açıyordu. Bu yıl 
ise fuara katılmadı. 
Vatandaşlar bu yıl 

özellikle yeni turizm 
destinasyonlarına ilgi 
gösterirken iller de bu 
yıl ki turizm payından 
istediğini alabilmek 
adına çeşitli tanıtım 
etkinlikleri ile doğal 
ve turistik mekanlarını 
tanıtma gayreti içerisine 
girdiler. Dalyan 
Otelciler ve Turizmciler 
Derneği (DOD) 
Başkanı Ali Mürşit 
Yağmur, Dalaman, 
Fethiye ve Marmaris 
gibi Ortaca’ya komşu 
ilçelerin katıldığı fuarda 
yer almamanın üzüntü 
verici olduğunu söyledi. 
DOD Başkanı Ali 
Mürşit Yağmur; 
“Ortaca ve Dalyan 
neden dünyanın 
en önemli turizm 
fuarlarından biri olan 
EMITT fuarında stant 
olarak yok. EMITT 9 
Şubat’ta başladı. Turizm 
profesyonelleri katıldı. 
Komşu ilçelerimiz 
Dalaman, Fethiye ve 
Marmaris belediyeler 
öncülüğünde ticaret 
odaları ve turizmcileri 
ile fuara çıkartma yaptı. 
İç Pazar için bu fuar çok 

büyük önem arz ediyor. 
Bölgelerin tanıtımı 
açısından çok önemli 
bir fuar. Yılda 1 buçuk 
milyon turistin Ortaca 
ve Dalyan’a geldiği bir 
destinasyonda turizm 
profesyonellerinin 
katıldığı fuara 
Ortaca ve Dalyan 
olarak katılmak 
gerekiyordu. Turizm 
tanıtımdır, reklamdır, 
el sıkışmadır. Fuara 
katılım sağlamak ile 
ilgili gerekli mercilerle 
görüşme yapmama 
rağmen bir sonuç 
alamadım. Turizm 
için yalvarmaktan 
yoruldum. Bu 
durumdan üzüntü 
duyuyorum.” dedi.
09-12 Şubat tarihleri 
arasında açık kalacak 
olan fuar; Rusya, 
Malta, Bulgaristan, 
Seyşeller, Sırbistan, 
Kosova, Pakistan, 
Ürdün, KKTC, Filistin, 
Azerbaycan, Güney 
Afrika, Makedonya, 
Bosna Hersek olmak 
üzere 14 ülkeye ev 
sahipliği yapıyor.
- Cihat Cura

Ortaca turizm fuarında neden yok?
Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 25’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), İstanbul’da başladı. 
Fuarda bu yıl Ortaca standı yer almadı. 

Köyceğiz ilçesinde turizmin 
12 aya yayılması için proje 
gerçekleştirilecek.  Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak’a, Muğla İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Dr. 
Zekeriya Bingöl tarafından 
ziyaret gerçekleştirildi. 

Ziyarette Köyceğiz, Ortaca, 
Dalaman bölgesinde 
alternatif bir turizm kaynağı 
oluşturularak turizmi 12 aya 
yayabilecek projeyle (Dijital 
Nomads) Dijital Göçebe 
Destinasyonu haline getirme 
konusu görüşüldü.

  Kaymakam Maslak, 
projeye yakın ilgi 
göstererek, katkı sunmaya 
hazır olduklarını ifade etti. 
Müdür Bingöl, Kaymakam 
Maslak’ın verdiği güzel 
fikirler ve destek için 
teşekkür etti. - İHA

Köyceğiz, Dijital Göçebe Destinasyonu haline geliyor

Sakin Şehir Köyceğiz’de 
amaç turizmi 12 aya yaymak

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/02/2022

Basın: 1551009Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/622 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1.İhale Tarihi : 23/03/2022 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
2.İhale Tarihi : 27/04/2022 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
İhale Yeri : Anıl Otopark Yediemin Deposu, Yerbelen mahallesi,  962 sokak no :1 
                            Ortaca / MUĞLA 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 1.000.000,00 1 %8  1 Adet halı 1 adet Uşak Halı 
( özel koleksiyon 400 yıllık tahminen)

2 700.000,00 1 adet %8 1 Adet halı 1 adet Uşak halı (Tahminen 300yıllık)
3 600.000,00 1 %8  1 Adet halı 1 adet Uşak halı (Tahminen 300 yıllık)
4 100.000,00 1 %8 1 Adet halı Karabağ Halısı ( 150 yıllık tahminen)
5 70.000,00 1 %8 1 Adet halı Kafkas Halı ( Tahminen 100 yıllık)
6 35.000,00 1 %8  1 Adet halı Afgan Halı (Tahminen 80 yıllık)
7 30.000,00 1 %8  1 Adet halı Fethiye Kilim (Tahminen 100 yıllık)

8 30.000,00 1 %8  1 Adet Halı Şahseven 
( Avşaryörüğü) halı (Tahminen 50 yıllık)

9 70.000,00 1 %8  1 Adet kilim Van kilimi (Tahminen 150 yıllık)
10 80.000,00 1 %8  1 Adet halı Türkmen yumut halı(Tahminen 200 yıllık)
11 70.000,00 1 %8  1 Adet halı Milas halı ( Tahminen 100 yıllık)
12 70.000,00 1 %8  1 Adet halı Avşar Halısı (kilimi) ( Tahminen 80 yıllık)
13 100.000,00 1 %8 1 Adet halı Azeri Karabağ halısı (Tahminen 120 yıllık)
14 50.000,00 1 %8  1 Adet halı Kafkas halısı (Tahminen 100 yıllık)
15 25.000,00 1 adet %8 1 Adet halı Afgan halı (Tahminen 100 yıllık)
16 35.000,00 1 adet %8  1 Adet halı Karapınar halı (Tahminen 80 yıllık)
17 35.000,00 1 adet %8  1 Adet halı Kars Halısı ( Tahminen 100 yıllık)

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
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Kalbindeki oluşan 
tümörden haberi 
olmayan, bugüne kadar 
hastalığın hiçbir yan 
etkisi ile karşılaşmayan 
64 yaşındaki Mehmet 
Aydınlı, “İki yıl önce 
yaylaya gittiğimizde bir 
rahatsızlık oldu. Doktora 
gittik. Kalbimde bir 
şey olmadığı ama pil 
takılması gerektiğini 
söylediler. O sırada da 
pandemi çıktı. Korona 
yasaklamalarından 
dolayı bir süre doktora 
gitmemiştim ama 

ilaçlarımı alıyordum. Son 
Eylül ayından itibaren 
çok ağırlaşma oldu ve 
yürüyemez hale geldim. 
Ocak ayının 14’ünde 
bütün fonksiyonlarımı 
kaybettim. İyice 
konuşamaz oldum, 
yiyemez oldum. Tek 
başıma yaşadığım için 
komşu arkadaşım gece 
telefonla kontrol ediyor, 
ağırlaştığımı anlıyor. 
6 gün yoğun bakımda 
kaldım. Kalp ve damar 

cerrahisi uzmanı Mustafa 
Kar Bey muayene 
etti. Kalbimdeki 9 
santimetrelik parçayı 
aldılar. Parçayı 
gördüğümde ben de 
dehşete düştüm. Şu 
anda çok iyiyim” diye 
konuştu. Ameliyatı 
gerçekleştiren OFM 
Antalya Hastanesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. Mustafa 
Kar;  hastada görülen 
Akciğer Miksoma’nın, 
kalpte karşılaşılan 
iyi huylu bir tümör 
olduğunu söyledi.  Kalp 
ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. Mustafa 
Kar,  Intra Kardiyak 
tümörlerde boyutun 
çok önemli olduğunu,   
aritmi, nefes darlığı, 
çarpıntı, kalp yetmezliği, 
nadiren felç ve periferik 
emboli gibi şikâyetler 
doğurabileceğine dikkat 
çekti. Op. Dr. Mustafa 
Kar, şöyle devam etti: 
“Çoğu kalp tümörleri 
tesadüfen tanı konur. 
Boyutları fındık kadar, 
ceviz kadar, yumurta 
kadar, portakal kadardır. 
Bizim hastamızda 
görülen tümörün boyutu 
portakal kadar idi. Ancak 
ceviz kadar büyüklükte 
olan bir tümörü hasta hiç 
fark etmeyebilir. Kitle 
büyüdükçe kalp içinde 
oluşturduğu hacimle 
doğru orantılı olarak 

şikâyetler olur. Sıklıkla 
yorulma, çarpıntı, nefes 
darlığı şikâyetleri olur. 
Sıklıkla 20’li yaşlardan 
itibaren çıkar. Yılda bir 
defa kardiyak Check-
Up yapıldığı zaman, 
kardiyak ultrason, 
ekokardiyografi yapıldığı 
zaman Intra Kardiyak 
oluşumlar görülebilir”

KALP 
KONTROLLERİNİZİ 

AKSATMAYIN
Altı ayda bir kalp 
check-up’ının yapılması 
gerektiğini söyleyen 
Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. 
Mustafa Kar, “Pandemi 
ülkemizde çok ciddi 
sorunlara yol açıyor. 
Hastamız İbrahim Bey’in 
pandemi nedeniyle kalp 
kontrollerini aksatması 
ilk kez karşılaştığımız 
bir durum değil. Bir 
kaç hastamızın Covid 
ön tanısı ile başka 
hastanelerde tedavi 
edilmeye çalışıldığını 
biliyoruz. Covid benzeri 
şikâyetler, kardiyak 
benzeri şikâyetlerle çok 
örtüşüyor. O yüzden 
Covid denen her hastanın 
kardiyak muayenesinin 
de yapılması gerekiyor” 
dedi. - İHA

Kontrolleri aksattı kalbinde 
portakal büyüklüğünde tümör çıktı

Dalaman’da tek başına yaşayan ve gazetecilik yapan Mehmet 
Aydınlı (64), geçtiğimiz hafta evinde fenalaşınca hastaneye 
kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede kalbinde 9 cm’lik tümör 
olduğu tespit edilen Aydınlı, OFM Antalya hastanesinde yapılan 
ameliyatla sağlığına kavuştu.

Köyceğiz ilçesinde etkili 
olan kuvvetli rüzgar ve 
fırtına nedeniyle gölde 
büyük dalgalar oluşurken, 
sahildeki işletmeler 
oluşan dalgalardan 
olumsuz şekilde etkilendi.  
Köyceğiz ilçesinde 
geçen ay aşırı yağışlar 
nedeniyle göl taşmış 
Atatürk Kordonu ve 
sahil yolu sular altında 
kalmıştı. Meteorolojinin 
Köyceğiz’de yaptığı fırtına 
uyarısının ardından, 
Pazartesi akşamı başlayan 
aşırı yağışlar ve fırtına 
Köyceğiz Gölü’nde 
dalgaların oluşmasına 
sebep oldu. Dalgalar 
kıyıya çarparak insan 
boyunu geçen görüntüler 
oluşturdu. Kordonda 
bulunan bazı işletmelerin 
eşyaları dalganın sebep 
olduğu sular nedeniyle 
zarar görürken, işletme 
sahipleri de olumsuz hava 
koşulları nedeniyle önlem 
almaya çalıştı. 
- İHA

Gölde oluşan dalgalar sahildeki işletmelere zarar verdi
Köyceğiz ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle gölde büyük dalgalar oluşurken, sahildeki işletmeler 
oluşan dalgalardan olumsuz şekilde etkilendi.  

ESAS NO : 2020/138 Esas
DAVACI : 
GALİP YORULMAZ-25637373242 -
DAVALILAR : 
1- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 
2- MALİYE HAZİNESİ DALAMAN - 
3- MUĞLA BÜYÜK ŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı Galip Yorulmaz tarafından davalılar 
Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı 
aleyhine 4721 Sayılı TMK’nın 713. Maddesi 
gereğince açılmış tescil davası nedeniyle;  
Dalaman  İlçesi,Kayadibi  Mahallesinde  kain; 
Doğusu: Mehmet Fak vereseleri tapulu tarlası, 
Batısı:Galip Yorulmaz tapulu tarlası, Kuzeyi: 
Hasan Toraman tapulu tarlası, Güneyi:Arif 
Yorulmaz tapulu tarlası ile çevrili 8378,97 
m2taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 
713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır.
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu 
parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık 
yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları 
gerektiği ilan olunur. 09/02/2022

Basın: 1552427Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN
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