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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
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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ortaca’nın Fevziye Mahallesi’nde 
vatandaşların yıllardır sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları 
5 bin dönümlük alanın iktidar tarafından ihaleyle satılmasına tepki gösteren 
köylülerle bir araya geldi.

Futbol sahası 
satış ihalesinin 

iptali için dilekçe
Fevziye mahallesinde 
futbol sahası olarak 
kullanılan 5 dönümlük 
alanın Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca satışa 
çıkarılmasına mahalle 

sakinleri tepki 
gösterdi. Mahalle 
sakinleri Fevziye 
mahallesindeki futbol 
sahası satış ihalesinin 
iptali için dilekçe 
verdi. -4

Girgin, konu hakkında, 
Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum 
tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması istemiyle 
soru önergesi verdi. 
Köylülerin, Ortaca 
Kaymakamlığı’na, 
Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na 
gönderilmek üzere, 
söz konusu ihalenin 
iptal edilmesi istemiyle 
dilekçe verdiklerini 
de belirten Girgin 
açıklamasında şunları 
söyledi: -4

Polis Haftası kutlandı
Ortaca’da, Türk Polis 
Teşkilatı’nın 177.  
kuruluş yıl dönümü 
törenle kutlandı. -5

İhale Meclis Gündeminde
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Fevziye’deki futbol sahasını meclis gündemine taşıdı

Ortaca Korfbol 
karşılaşmalarına 

ev sahipliği yapıyor
Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu 
faaliyet takviminde 
yer alan Üniversiteler 
Spor Ligi Korfbol 

1. Lig Müsabakaları 
Ortaca İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü 
organizasyonu ile spor 
salonunda yapılıyor. -6

Ortaca ve 
Dalaman’da 

2 uyuşturucu 
taciri yakalandı 

Ortaca ve Dalaman’da 
uyuşturucuya geçit 
vermeyen narkotik 
ekipleri yaptıkları 
operasyonla 2 
uyuşturucu tacirini 
yakaladı. -2

Ortaca’da 200 
kilo sağlıksız et 

ele geçirildi

Ortaca Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri yaptığı denetim 
ve kontrollerde 200 
kilogram sağlıksız et ele 
geçirdi. -2

İkinci el pazarı 
aylar sonra 

yeniden kuruldu
Ortaca Belediyesi 
tarafından pandemi 
döneminin ardından ilki 
yapılan ikinci el pazarı 
büyük ilgi gördü. -3
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Ramazan ayı demek 
kalabalık aile ve zengin 
sofralar demek.. Ra-
mazan pidesi, hurma 
ve güllaç. Ramazan 
ayının olmazsa olmaz 
üçlüsü. Diyetteyim diye 
bunlardan mahrum mu 
kalmalıyım? Hepsinin 
cevabını bu haftaki 
yazımda paylaşıyorum:
1.Ramazan Pidesi
 Uzun süren açlık son-
rasında ramazan pidesi 

mis gibi kokusuyla sizi 
cezp ediyor olabilir.
Ramazan pidesi beyaz 
undan yapılan bir ekmek 
çeşididir. Glisemik in-
deksi yüksek olduğu için 
farkında olmadan kan 
şekeriniz de dalgalan-
malara neden olur fazla 
kalori almanıza neden 
olur. Burada önemli 
olan nokta tüketim 
sıklığınız ve porsiyon 
kontrolü.1dilim ekmek 

hakkınız yerine avuç içi 
büyüklüğünde ramazan 
pidesi tüketebilirsiniz.
2.Hurma
Ramazan ayı deyince 
aklımıza ilk gelen şey 
belki de hurma. Gün 
boyu mideniz boş 
olduğu için birden mide 
yorulmamalıdır. İftara su 
ve hurma ile başlangıç 
yapın. Hurma, vitamin, 
mineral ve lif açısından 
zengindir.İster sahurda 
ara öğünde tercih edin 
isterseniz de orucunuzu 
açarken.Burada dik-
kat etmeniz gereken 
nokta porsiyon kontrolü.
Meyve değişimi yer-

ine;hurmalar küçükse 3 
adet,hurmalar büyükse 
1 adet tercih etmeye 
çalışın.
3.Güllaç
Uzun süren açlık kişide 
yemek sonrası tatlı 
isteğini arttırabilir. Sütlü 
tatlılara öncelik ver-
meniz daha sağlıklı bir 
tercih olacaktır.Güllaçta 
ramazan ayını simgeley-
en tatlılardan.Mısır 
nişastasından yapılmış 
yapraklar şeker,süt ve 
gül suyu karışımıyla 
ıslatılıyor.Tercihe göre 
fındık,ceviz gibi yağlı 
tohumlarla ve mevsim 
meyveleriyle süsleniyor.

Diyetteyim diye hiç mi 
güllaç yenmeyecek? 
Tabi ki de yiyebilir-
siniz.1 ince dilim güllaç 
yediğinizde yaklaşık 250 
kalori alıyorsunuz .Daha 
az kalori almak istiyor-
sanız güllacınızı daha 
az şekerle ve az yağlı 
sütle yapabilirsiniz. Kilo 
almak istemiyorsanız 
ara öğün yerine haftada 
maksimum 2 gün avuç 
içi kadar güllaç tercih 
edebilirsiniz.
Her zaman söylediğimiz 
gibi diyette yasak yoktur, 
denge vardır!!
Sağlıkla kalın..
Hayırlı Ramazanlar..
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Siyatalji,siyatik sinirin 
ağrılı hastalığıdır.Ağrı 
oldukça şiddetli olup 
kalçanın arkasından 
başlayarak,dizin arkası-
na kadar uzanmaktadır.
İlk olarak,kalçaya doğ-
ru vuran bel ağrılarla 
başlar ve sinir boyu-
nca yayılır. Belirtileri 
nelerdir?
Hareket ettikçe daha 
kötüye giden ağrılar,
Bacaklarda hissedilen 
halsizlik,yorgunluk,

İleri boyutlarda hareket 
kaybı yaşanması,
Ayak parmaklarının 
karıncalanma ve batma 
hissi, İdrar kaçırma gibi 
durumlar hastalığın 
belirtisi olabilir.
Ne zaman hekime 
başvurulmalıdır?
Ağrılarınızda azalma 
olmadan şiddetle artara 
kötüleşirse mutlaka 
doktora başvurul-
malıdır. Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

SİYATALJİ

Dalaman ilçesinde 
elektrik kaynaklı olduğu 
tahmin edilen yangında 
evin çatı katında büyük 
hasar oluştu.  
Dalaman kırsal Elcik 
Mahallesi Bahtiyar 
Sokak’ta Serhat Şahin’e 
ait evin çatı katındaki 
yangın sonrası 112 Acil 
Çağrı Merkezine bilgi 
verildi. Bölgeye Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 
Dalaman İtfaiye ekipleri 
sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin müdahalesi 
sonrası yangın kontrol 
altına alınırken ahşap 
çatı katta büyük hasar 
oluştu.  Soğutma 
çalışması yapılırken, 
yangının elektrik 
kaynaklı olduğu tahmin 
ediliyor. - İHA

Dalaman’da ev yangını

Köyceğiz ilçesinde iki 
katlı evin birinci katında 
çıkan yangında engelli 
vatandaş itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Köyceğiz Toparlar 
Mahallesi Öğretmen 
Ali Gezgin Caddesi 
üzerindeki betonarme 
evin alt katındaki 
mutfak bölümünde 
yangın başladı. 112 
Acil Çağrı Merkezine 
bilgi verilmesi üzerine 
bölgeye Büyükşehir 
Belediyesi Köyceğiz 
İtfaiye ve 112 ambulansı 
sevk edildi. İtfaiye 
ekipleri evin mutfak 
bölümünde baygın 
vaziyette buldukları 

55 yaşındaki Fikret 
Yılmaz isimli engelli 
vatandaşı kurtararak 
sağlık ekiplerine teslim 
etti. Yangına müdahale 
eden itfaiye ekipleri 
soğutma çalışması yaptı. 
Yangın sonrası mutfak 
bölümündeki çok sayıda 
beyaz eşya zarar 
gördü. - İHA

Köyceğiz’de ev yangın  

Dalaman’da yurt dışına 
kaçmaya çalışan çok 
sayıda düzensiz göçmen 
ile 2 göçmen kaçakçısı 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, Muğla 
Göçmen Kaçakçılığı 
Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Dalaman Göçmen 
Kaçakçılığı Grup 
Amirliği ile Dalaman 
İlçe Emniyet Polis 
Merkezi ekiplerince 
Dalaman’ın Kayacık 
bölgesinde deniz yoluyla 

uluslararası sulardan yurt 
dışına insan kaçakçılığı 
yapan 2 kişi yakalandı. 
Bölgeye operasyon 
düzenleyen ekipler, 
göçmen organizatörlüğü 
yaptığı belirlenen S.T. 
ve M.Y. isimli şahıslar 
ile yanlarındaki birçok 
düzensiz göçmeni şişme 
zodyak bot, bota ait 
yakıt, can yelekleri ile 
yurt dışına kaçmaya 
çalışırken yakaladı. 
2 şüpheli gözaltına 

alınarak emniyete 
götürüldü.  Emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
2 şüpheli yurt dışı 
yasağı getirilerek adli 
kontrol şartıyla serbest 
bırakılırken, düzensiz 
göçmenler ise İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü’ne 
teslim edildi.

2 göçmen kaçakçısı yakalandı

ESAS NO : 2022/16 Esas
KARAR NO : 2022/89
Davacı RAMAZAN SALGINCI 
aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve 
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açık yargılaması sonunda; Davanın  KISMEN 
KABUL KISMEN REDDİ ile, Muğla İli Fethiye 
İlçesi Gökçeovacık Mahallesi/Köyü cilt no:41, 
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66379016424 T.C. Kimlik numaralı Ramazan 
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İlan olunur.
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İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Ortaca Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri yaptığı denetim 
ve kontrollerde 200 
kilogram sağlıksız 
et ele geçirdi. İlçeye 
sağlıksız koşullarda 
soğuk zinciri kırılarak 
getirilen 200 kilogram 
et Ortaca Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 

ekiplerince ele geçirildi. 
Satışa hazır durumda 
ele geçirilen etlere 
el konuldu. zabıta 
Müdürlüğü ve Ortaca 
Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğüne getiren 
şahıslar ile ilgili gerekli 
yasal işlemler yapıldı. 
Etler imha edildi.
- Bülten

Ortaca’da 200 kilo sağlıksız et ele geçirildi

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği sokaklardan 
uyuşturucu tacirlerini 
temizlemeye devam 
ediyor. Yapılan 
çalışmalar sonucunda 
O.K. isimli şahsın 
Ortaca ve Dalaman 
ilçelerinde aktif olarak 
uyuşturucu sattığı 
bilgisine ulaşıldı. Teknik 
ve fiziki takibin ardından 
O.K. isimli şahsın 
Ortaca ilçesinde yüklü 
miktarda uyuşturucu 
satışı yapacağı tespit 
edilirken Dalaman 
Narkotik ekipleri 
gece operasyonu için 
düğmeye bastı. Ortaca 
ilçesi Atatürk Caddesi 
üzerinde araç içerisinde 
seyir halindeyken 

kendisini polislerin takip 
ettiğini fark eden O.K. 
isimli şüpheli ekiplerden 
kaçmaya çalıştı. Narkotik 
ekiplerinden kaçamayan 
şüpheli, yüklü miktarda 
uyuşturucu madde ile 
kıskıvrak yakalandı.
Devam eden operasyon 
çerçevesinde F.B. 
isimli şüphelinin 
O.K. isimli şahıstan 
uyuşturucu madde satın 
aldığı tespit edildi. 
Yapılan eş zamanlı 
operasyonda F.B. isimli 
uyuşturucu tacirini 
Dalaman ilçesinde 
yakaladı. Dalaman 
Narkotik ekiplerince 
şahsın üzerinde 
yapılan aramada 
satışa hazır vaziyette 
metamfetamin maddesini 

ele geçirilirken, 2 
uyuşturucu satıcısı 
narkotik ekiplerince 
kıskıvrak yakalandı. 
Uyuşturucu madde 
ticareti yapmak suçundan 
gözaltına alınan 2 
şüpheli emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na sevk 
edildi. Mahkemeye 
çıkarılan F.B. ve 
O.K. isimli şüpheliler 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - İHA

Ortaca ve Dalaman’da 
2 uyuşturucu taciri yakalandı
Ortaca ve Dalaman’da uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik ekipleri 
yaptıkları operasyonla 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.  

Uyuşturucu ile mücadele 
çalışmalarına devam 
eden Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği görevlileri 
tarafından yapılan 
başarılı operasyon ile 
Ortaca ilçesinde ikamet 
eden G.P isimli şahıs 
üzerinde yüklü miktarda 
uyuşturucu madde ile 
yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre,devam 
eden işlemlerinde 
şahsın ikametinde 

uyuşturucu madde 
ticaretinde kullanıldığı 
değerlendirilen birçok 
suç unsuru ele geçirildi. 
Adı geçen G.P isimli 
şahıs gözaltına alınmış 
olup, tamamlanan 
işlemlerinin ardından 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk 
edildi. G.P. isimli şahıs 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklanarak 
ceza evine gönderildi.
- İHA

Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin yaptığı 
operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Genelde toplumumuz-
da yaşı ilerleyen ve 
bakıma muhtaç hale 
gelen aile büyüklerine, 
anne babalara evlatları 
bakmaktadır. Ancak 
eğer birden fazla evlat 
varsa ve bu evlatlardan 
biri çok daha özenli 
görevini yerine ge-
tirirken diğer evlatlar 
bu görevini ihmal edi-
yorsa; özellikle miras 
paylaşımında çeşitli 
tartışmaların doğması 
muhtemeldir. 
Bir diğer ihtimal 
ise, yaşı ilerleyen ve 
bakıma muhtaç hale 
gelen kişiye bakacak 
bir evladının, aile 
yakının olmaması veya 
bu kişilerin görevden 
imtina etmeleridir. Bu 
ihtimal kanaatimce 
en kötü tablo olmakla 
birlikte yasalarımız-
da bu konuya ilişkin 
çözüm olabilecek bir 
düzenleme mevcuttur: 
Ölünceye kadar bakma 
sözleşmesi. 
Ölünceye kadar bakma 
sözleşmeleri sayesinde 
hem bakıma muhtaç 
kişiye bakıp onu 
gözeten kişi ödüllen-
dirilmiş olur hem de 
toplum buna teşvik 
edilmiş; iyi bir örnek 
model gösterilmiş olur. 
Ölünceye kadar bakma 
sözleşmesi, her ne 
kadar toplumumuzda 
yaygın olarak bilinen 
bir sözleşme türü olma-
sa da genç kuşakların 
büyük şehirlere veya 
yurtdışına göçüyle aile 
büyüklerinin geride 
kalması, toplumun 
birbirine giderek ya-
bancılaşmasıyla birlik-
te; daha çok karşımıza 
çıkmaya başlayacaktır. 
Peki, ölünceye kadar 
bakma sözleşmesi 
nedir; şartları nelerdir?
Ölünceye kadar bakma 
sözleşmesi, bakım 
borçlusunun, bakıma 
muhtaç kişi ölene 
kadar ona bakma ve 
onu gözetme borcunu 
üstlendiği, bakıma 
muhtaç kişinin ise 
bakım edimine karşılık 
malvarlığının tamamını 
veya bir kısmını ona 

devretme borcunu üs-
tlendiği sözleşme türü 
olarak tanımlanabilir.
Ölünceye kadar bakma 
sözleşmelerinin geçerli 
olabilmesi için resmi 
şekilde yapılması 
gerekmektedir. Bakım 
görevini üstlenecek 
kişi, mirasçı olarak 
atanmayacak olsa dahi 
dahi bu sözleşmenin 
miras sözleşmesi şek-
linde yapılması gerekir. 
Miras sözleşmeleri 
ise resmî vasiyetname 
şeklinde düzenlenme-
kte olup buna yetkili 
kurum ve kişiler sulh 
hukuk hakimi, noter 
veya tapu memuru 
olarak belirlenmiştir. 
Tapu memuru yalnızca 
konusu taşınmaz mallar 
olan ölünceye kadar 
bakma sözleşmelerini 
düzenlemeye yetkili 
iken noterler ve sulh 
hukuk hakimleri ise, 
konusu hem taşınır hem 
de taşınmaz olan her 
türlü ölünceye kadar 
bakma sözleşmelerini 
düzenleyebilir.
Uygulamada genel-
likle noter huzurunda 
yapılan bu sözleşmede 
iki tanık da hazır 
bulundurulmalıdır. 
Sözleşme içeriğinin 
tanıklara bildirilmesi 
zorunlu değildir ancak 
bakıma muhtaç kişi, sö-
zleşmeyi bizzat okuyup 
imzalayamazsa, resmî 
memur sözleşmeyi iki 
tanığın önünde okur ve 
bakıma muhtaç kişinin 
sözleşmenin son arzu-
larını içerdiğini teyit 
etmesini ister. 
Ölünceye kadar bakma 
sözleşmesi hazır-
lanırken hem bakım 
görevini üstlenecek 
kişinin hak kaybı 
yaşamaması için gerek 
ipotek hakkı sağlanması 
gibi imkanlar tanınması 
hem de gerekse ileride 
olası bir saklı pay ihlali 
iddiasıyla yani tenkis 
davasıyla karşı karşıya 
kalınmaması için 
sözleşmenin şartlarına 
azami dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA 
SÖZLEŞMELERİ
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Ortaca Belediyesi 
tarafından pandemi 
döneminin ardından 
ilki yapılan ikinci 
el pazarı büyük ilgi 
gördü. Her ayın ikinci 
pazar günü tüketiciyle 
buluşacak olan ikinci 
el pazarına ilçe halkı 
yoğun ilgi gösterdi. 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanı’nda çok sayıda 
ürün tüketiciyle buluştu. 
Pazar günü yaşanan 
hareketlilikle etkinlik 
adeta panayır havasında 
geçti. - Mehmet Bozkır

İkinci el 
pazarı aylar 

sonra yeniden 
kuruldu

Belediye 
personeli iftarda 
bir araya geldi

Ortaca Belediyesi 
tarafından Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ak Parti 
İlçe Başkanı Hakan 
Fevzi İlhan, Belediye 
Başkan Yardımcıları, 
Meclis Üyeleri ile Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğünde 
çalışan personelin 
katılımı ile iftar 
programı düzenlendi. 

Belediyeye ait 
Günlüklü Restoranda 
gerçekleşen iftar 
programına belediye 
personeli aileleri ile 
katıldı. İftar programı 
sonunda Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 
“Siz değerli mesai 
arkadaşlarımızla iftar 
programında bir araya 
gelmekten çok mutlu 
oldum. İlçemizi hep 

beraber güzelleştirmek 
için gece gündüz 
beraber çalışıyoruz. 
Sizlere bu özverili 
çalışmalarınızdan 
ve iftar programına 
teşriflerinizden 
dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Ortaca 
belediye ailesi 
olarak sizlerle aynı 
çatı altında çok 
mutluyum.” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, belediye personeli ile iftar 
programında bir araya geldi.

Gıda denetimlerini 
arttıran ekipler üretim 
alanlarındaki işletmeleri 
tek tek denetledi. 
Öncelikli olarak en çok 
tüketilen ekmek, pide, 
tatlı ve süt ürünleri gibi 
gıdaların üretiminin 
ve satışının yapıldığı 
işletmelerde denetimler 
gerçekleştirildi. Muğla 
İl Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak 
denetimlere ilişkin 
açıklamasında, “Muğla 
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak tüm 
ilçelerimizde insan 
sağlığını korumaya 
yönelik denetimlerimizi 
sürdürüyoruz. Gece 
gündüz toplumun gıda 
güvenliğini sağlamak 
amacıyla görevimizi 
en iyi şekilde yerine 
getiriyoruz. Ramazan 
ayı ile birlikte 
denetimlerimizi 
arttırdık. Gıda kontrol 
mekanizmasına 

katkı sunmak ve 
gıda güvenilirliğini 
sağlanmasında önemli 
unsurlardan biri olan 
Alo 174 Alo Gıda Hattı 
veya 0 501 174 01 74 
whatsapp ihbar hattına 
şikayetlerini iletebilirler. 
Bu nedenle tüketicilerin 

ve vatandaşların konuya 
duyarlı olmalarını, 
ihbar mekanizmasını 
harekete geçirmelerini 
rica ediyorum. Bizlere 
bu konuda yardımcı 
olmaları Muğla’da 
gıda güvenliğini 
sağlamamızda önemli 

rol oynuyor. Kötü 
niyetli kişilerin 
sağlığımızla oynamasına 
izin veremeyiz. Bu 
konuda duyarlı olan 
ve destek olan herkese 
teşekkür ediyor, hayırlı 
ramazanlar diliyorum” 
dedi. - İHA

Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini Ramazan 
ayında da sürdürüyor. 

Dalaman’da kara 
bağlantısı bulunmayan 
Sıralıbük Koyu’na 
dozerler tekne ile 
götürülürken, kaçak 
yapıların yıkımı 
gerçekleştirildi.
Dalaman’da kaçak 
yapılarla mücadele 
devam ederken, ilçe 
sınırları içinde yer 
alan koylarda yapılan 
kaçak yapıların yıkımı 
yapılıyor. Bu çerçevede 
Orman İşletme 
Müdürlüğünce tespit 
edilip idari soruşturma 
başlatılan ve Dalaman 
Belediyesi ekiplerince 
tutanak altına alınan 
binalardan, Sıralıbük 
Koyu’nda bulunan 
kaçak binanın yıkımı 
gerçekleştirildi. 
Karayolunda ulaşımı 
olmayan koya, tekne 
ile götürülen dozerler 
ile kaçak bina yıkıldı. 
Bina sahiplerine de 
işlem yapıldı. Ekiplerin 
önümüzdeki günlerde 
de kaçak olduğu tespit 
edilen Sıralıbük’te 1, 
Yavansu’da ise 1 bina 
olmak üzere toplam 2 
binanın daha yıkımını 
gerçekleştireceği 
öğrenildi. - İHA

Dozerler tekne 
ile götürüld, 
kaçak yapılar 

yıkıldı

Menteşe’de 16 Temmuz 
2020 tarihinde erkek 
arkadaşı tarafından 
öldürülen Pınar Gültekin 
cinayeti duruşmasına 
Muğla 3’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesinde devam 
edildi. Duruşmada, 
Mertcan Avcı’nın 
tutuklanmasına yönelik 
talep reddedildi. 
Muğla 3’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya 
Pınar Gültekin’in babası 
Sıddık Gültekin katıldı. 
Anne Şefika Gültekin 
Muğla’da rahatsızlanınca 
duruşmaya katılamadı. 
Katil zanlısı Cemal 
Metin Avcı tutuklu 
bulunduğu cezaevinden 
SEGBİS sistemi ile 
duruşmaya bağlanırken, 
tutuksuz yargılanan 
kardeşi Mertcan Avcı 
mahkemede hazır 
bulundu. Diğer tutuksuz 
sanıklar ise duruşmaya 
katılmadı. Mertcan Avcı 
ile ilgili ‘Canavarca 
hisle ve eziyet çektirerek 
öldürme’ suçuna 
iştirakten açılan dava 
dosyası Cemal Metin 

Avcı’nın yargılandığı 
dosyalar birleştirildi. 
Birleşen dosya itibariyle 
baba Sıddık Gültekin 
de Mertcan Avcı’dan 
şikayetçi olduğunu ve 
yargılamaya müdahil 
olmak istediklerini 
belirtti. Duruşmada 
Mertcan Avcı’nın 
tutuklanması talebi 
mahkeme tarafından 
reddedildi. Mertcan 
Avcı’nın avukatı, 
“İddianamenin kabul 
edilmesi bu kişinin suçlu 
olduğunu göstermez. 
Mertcan Avcı’nın suçlu 
olduğunu göstermez. 
Kişinin masumiyet 
karinesi kutsaldır. 
Sanık Mertcan Avcı’nın 
varilin yandığı sırada 
orada bulunması, Pınar 
Gültekin’in yaşadığı 
anlamına gelmez. 
Dosyaya giren 3 adli tıp 
raporu var. Raporları 
veren kişiler aynı, 
3 rapor birbirinden 
farklı. Bu raporların 
arasında nasıl çelişki 
olabiliyor. Bunun nedeni 
ile ilgili izahatini talep 
ediyoruz” dedi. Mertcan 

Avcı, “Suçlamaları 
kabul etmiyorum. 
Savunma için ek süre 
istiyorum” derken, 
Cemal Metin Avcı ise, 
“Yeni avukatlarımla 
mahkemeye ek delil 
sunacağız” ifadelerini 
kullandı. Pınar 
Gültekin’in hayattayken 
yakıldığı iddia edilen 
raporun ardından, 
10’uncu duruşmada 
yeniden istenen adli 
tıp raporu için yazılan 
müzekkereye henüz 
cevap verilmediği ve 
cevabın bekleneceği 
belirtildi. Mahkeme, 
sanık Metin Avcı’nın 
tutukluluk halinin 
devamına, Mertcan 
Avcı’nın tutuksuzluk 
haline, Adli Tıp 
Kurumundan istenen 
belgelerin beklenilmesine 
ve duruşmanın 16 
Mayıs Pazartesi gününe 
ertelenmesine karar 
verdi.  Duruşma sonrası 
açıklama yapan Pınar 
Gültekin’in babası 
Sıddık Gültekin, “11’inci 
duruşmadır. Bitlis’ten 
buraya geliyoruz. 

İstanbul’dan gelen 
akrabalarımız var. Bugün 
karar bekliyorduk ama 
maalesef bugün de karar 
çıkmadı. ‘Beni reddetti, 
vurdum öldürdüm’ 
diyor. Mahkemeye 
geliyor, ‘evet benden 
para istedi ben vurdum 
öldürdüm.’ Cezaevine 
gidiyor, erkekliğin 
şanına yakışmayan bir 
ifade ile mahkemenin 
huzuruna çıkıyor. Buna 
rağmen mahkeme halen 
bu adamı dinliyor, bu 
bizim zorumuza gidiyor. 
ABD’ye yazı gönderdiler 
iki sefer. Onu bekledik, 
2 sene bekledik, yazı 
geldi maalesef hiçbir 
şey yok. Ben artık 
kızımın öldüğüne artık 
gerçekten acımıyorum, 
kızıma yapılan 
iftiraları çıkarmak 
için uğraşıyorum. Çok 
iftiralar atıldı. Ben de 
anlamadım. İnşallah 
adalet yerini bulur. Geç 
de olsa yerini bulur” 
dedi. Anne Şefika 
Gültekin ise, “Kesinlikle 
bu mahkemeden hiçbir 
şey çıkmaz” dedi. - İHA

Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı
Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti 11’inci duruşmasında 
karar çıkması beklenirken duruşma 16 Mayıs’a ertelendi  



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 2580 Parsel, DALYAN Mahalle/Köy, Osmanağalar Mevkii, Parsel 
üzerinde iki katlı iki haneli ev vardır. SATIŞA KONU TAŞINMAZIN 13/50 HİSSESİ Ulaşımı kolay 
tamamlanmış altyapıya sahiptir. Parsel üzerinde zemin katı 110 m2 , birinci katı 110 m2 kare alana 
oturan toplam 220 metre kare kullanım alanına sahip 3A yapı sınıfı özelliğinde iki katlı beton arme evi 
vardır. Evin duvarları tuğla, üstü ahşap çatı ve kiremit örtülü, iç kapıları panel pres kapı, pencereleri 
plastik doğrama, oda tabanları ve ıslak hacimleri seramik kaplama, mutfak tezgahı granit mutfak 
dolapları mdf dir. Parselin toprak yapısı killi ve tınlı, eğimi %0,5-1 aralığında sulama imkanı olan 
granaj ve tahliye sorunu bulunmayan birinci sınıf toprak yapısındadır. yapının dışında kalan parselin 
tamamında evlerin ve havuzun çevresinde yapı yaklaşma sınırı içinde tehsis edilmiş olan muhtelif 
meyve mevcuttur.
Adresi   : Dalyan Mahallesi Osman Ağalar Mevkii  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 978,36 m2  
Satışa Konu Hisse : 13/50
İmar Durumu   : Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli dalyan imar planında ayrık nizan iki kat 
     konut alanı içinde kalmaktadır. Taks 0,20 , Taks 0.40 yapılaşma 
     şartlarına sahiptir. 
Kıymeti   : 756.074,60 TL
KDV Oranı   : %8
Kaydındaki Şerhler  : Tapu Kaydı Gibidir.
1. Satış Günü   : 21/06/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 19/07/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj  
      içi 5 nolu dükkan Ortaca/ MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/564 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.08/04/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1597216Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/564 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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Türk Polis Teşkilatı’nın 
yıl dönümü nedeniyle 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında Demokrasi 
ve Şehitler Meydanında 
tören düzenlendi. Törene, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, İlçe 
Emniyet Müdürü Yılmaz 
Lima ve polisler katıldı. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Lima tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunuldu. 

Polis Haftası kapsamında 
ilçeye bağlı okullarda 
düzenlenen çeşitli 
yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere 
protokol üyelerince 
ödülleri verildi. Tören 
saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının 
ardından sona erdi.
Tören sonunda İlçe 
Emniyet Müdürü 

Yılmaz Lima, emniyet 
personelinin Polis 
Haftası’nı kutladı.
Polis Haftası 
kapsamında, merkez 
camisinde mevlüt 
okutuldu. Teravih 
namazı sonrası lokma 
dağıtıldı. Dalyan 
Günlüklü Restoranda 
Şehit ve Gazi aileleri ile 
iftarda bir araya gelindi.
- Berkay Göcekli

Polis Haftası kutlandı
Ortaca’da, Türk Polis Teşkilatı’nın 177.  kuruluş yıl dönümü 
törenle kutlandı.

Dünya çam balı üretimi 
lideri Muğla’da bal 
dışındaki arıcılık yan 
ürünlerinin ekonomiye 
kazandırılması 
amacıyla Muğla Valiliği 
tarafından başlatılan 
‘Apiterapik Arıcılık 
Ürünleri İşleme Merkezi’ 
projesi çalışmaları 
devam ediyor. Muğla-
Aydın karayolu, Kafaca 
yol ayrımında merkezin 
inşaatı devam ederken, 
arıcılara da eğitimler 
verilmeye başlandı.  
  Eski çağlardan bu 
yana birçok hastalığın 
tedavisinde kullanıldığı 
bilinen ve günümüzde 
gelişen arı ürünleri 
ile tedavi yöntemleri 
hızla yaygınlaşması 

sonrası, alternatif 
tedavi seçeneklerinin 
en önemlileri arasında 
bulunan arı ürünleri 
ile ilgili ülkemizde 
son yıllarda çalışmalar 
başlatıldı. 2014 yılında 
yayınlanan geleneksel 
ve tamamlayıcı 
tıp uygulamaları 
yönetmeliğiyle birlikte 
apiterapi merkezleri 
kurulmaya başlandı.
  Muğla’da, 334 köyde, 
4 bin 700 aile, 930 bin 
kovanla Türkiye’de 
arıcılık sektörünün lider 
illerinden. Muğla’da 
başlıca arıcılık ürünü 
çam balı olurken, 
Türkiye üretiminin 
yaklaşık olarak yüzde 
80’lik kısmını karşılıyor. 

Çam balı üretiminde 
lider konumundaki 
Muğla’da Valilik 
öncülüğünde hazırlanan 
‘Apiterapik Arıcılık 
Ürünleri İşleme Merkezi’ 
projesi uygulama süresi 
iki yıl devam edecek. İki 
yılda toplam 520 arıcı 
eğitilerek arı ürünlerinin 
değerlendirilmesine 
yönelik bal üreticilerinin 
belgelendirilmesi 
hedefleniyor.
10 MİLYON LİRALIK 
PROJE
  Bal dışında kalan 
arı ürünlerinin katma 
değeri yüksek ürünler 
olarak ekonomiye 
kazandırılması 
gerektiğini belirten 
Muğla Valisi Orhan 

Tavlı, “Çam balı 
üretiminde lider 
konumundaki ilimizde 
Apiterapik ürün AR-
GE İnovasyon ve 
Ürün Projesi hayata 
geçirilmekte. 10 
milyon liralık bu 
projenin yaklaşık 7 
milyonu Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hibe olarak 
gönderilmiştir. Bu 
proje ile katma değeri 
yüksek bir ürün 
olan arı ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi 
ve geliştirilmesini 
hedefliyoruz. Proje 
ile apiterapik arıcılık 
ürünleri işleme, 
paketleme ve uygulama 
merkezi kurulacak, 

ülkemizde çok az 
miktarda üretilen 
arı sütü, polen, arı 
zehri ve propolis gibi 
ürünler işlenecek, 
Muğla’mızdaki endemik 
bitkiler çam balı, 
zeytinyağı bir araya 
getirilerek sağlıklı 
apiterapik ürünler 
üretilerek aynı zamanda 
tıpta da kullanılması 
sağlanacak, sağlık 
turizmi anlamında 
da ilimize katkı 
sağlayacak. Proje ile 
aynı zamanda çam 
balının, zeytinyağının 
tanıtımına, 
pazarlamasına ve 
markalaşmasına da 
büyük katkısı olacaktır” 
dedi. - İHA

Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme 
Merkezi Projesi çerçevesinde Muğla’nın 
12 ilçesinde toplam 520 arıcıya polen, 
arı sütü, propolis ve arı zehri üretimi 
konularında eğitim veriliyor.

Türkiye ayağa kalk-
acaksa ve Dünya 
devletleri arasında 
güçlü ve söz sahibi bir 
ülke olacaksa,  önce iç 
temizliğini yapmak ve 
hesaplaşmak zorun-
dadır..
Selçuklu Devleti  neden 
yıkıldı..?
Osmanlı Devleti nasıl 
yıkıldı..?
Osmanlı da Türkler 
devlet yönetiminden 
nasıl dışlandı..?
Osmanlı da Toprak 
sistemi nasıl yok edildi 
ve Türk halkı nasıl 
fakirleştirildi..?
Mezhep farklılıkları 
bahanesi ile nasıl Türk 
katliamı yapıldı..?
Osmanlı ekonomisi 
nasıl Türklerin elinden 
gayri Müslimlere geç-
ti..? Din ve dini kurum-
lar , tarikat ve tekkeler  
nasıl İngilizler başta 
olmak üzere, Almanlar 
ve diğer batılı devletler-
in etki alanı ve nüfuz 
sahasına dönüştü..?
Eğitim sistemimiz hangi 
resmi anlaşmalar ile 
Batılı devletlerin söz 
sahibi olduğu kurullara 
teslim edildi..?
Devletimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kitapları  
ve tezleri ölümünden 
hemen sonra  niçin ya-

saklandı ve müfredattan 
çıkarıldı..?
Osmanlının İşgal 
yıllarında ,Halifeliği 
Türklerden alıp, İngili-
zlere vermek için kimler 
faaliyet gösteriyor ve 
kimler Kraliyet ailesi-
ni Müslüman oldular 
diye halkı inandırmaya 
çalışıyordu..?
Peygamberimizin to-
runu Hz. Hasan soyun-
dan gelen ve ŞERİF 
olarak adlandırılan 
kişiler nasıl İngilizler 
ile işbirliği eder hale 
getirildiler..?
Hangi Osmanlı 
paşalarının heykelleri 
Yunanistan da dikildi. 
Yunanlılar niçin bu 
paşaların heykellerini 
diktiler…? Osmanlı 
da Padişahları tahtan 
indiren ,katleden  ve  
Cumhuriyet döneminde  
Cumhurbaşkanlarını 
şehit eden, başbakan 
ve bakanları darbe ile 
indirip idam edenler 
kimlerdi..? Halkımızı 
sağcı-solcu, Alevi-sünni 
, Türk-Kürt, Laz, Arap 
vs.. diye kimler kam-
plara bölüp, milletimizi 
ayrıştırıp, ötekileştirme 
faaliyetlerini yürüttü..?
Gariban halkın parasını 
kimler hortumladı..?  
Devletin malına kimler 
çöktü..? Torpil, adam 

kayırma ve yandaşlık 
alışkanlıklarını bu 
topluma kimler sokarak, 
sosyal hayatımızı yo-
zlaştırdı..?
Daha bir sürü başlık 
ve konu bu satırlara 
ilave edilebilir. Eğer 
bu konuların hesabını 
devletimiz, bunları 
milletimize reva gören-
lerin yanına koymazsa  
ve hepsini ADALET 
ÖNÜNE ÇIKARIP 
HESAP SORARSA işte 
bu Devlet ve Mil-
let,  MECLİSİMİZİN 
adı olan TÜRKİYE 
BÜYÜK MİLLET  ün-
vanına layık DEVLET 
ve MİLLET olur. İşte O 
zaman BİRLİK ve BE-
RABERLİK tesis edilir, 
Kardeşlik hukuku işler, 
Gönüller bir olur, millet 
omuz omuza olup, 
DEVLETİMİZİ EN 
YÜCELERE TAŞIR…
İşimiz zor çünkü en az 
BEŞ ASIRLIK BİR HE-
SAPLAŞMA yapmak 
zorundayız.. HESAP 
KABARIK. DOSYA 
ÇOK. İHANET 
EDENLERDEN, 
MAZLUMLARIN 
İNTİKAMI ALINMAK 
ZORUNDA.. Gazile-
rimizin ve Şehitlerim-
izin Ruhlarının huzur 
bulması bu hesap 
sormaya bağlı.. KADİM 
TÜRK DEVLETİN-
DEN BEKLENTİMİZ 
“ bu beş asırlık hesabın 
sorulmasıdır..”

Sezgin Yıldırım

HESAPLAŞMA ZAMANI 
GELSİN ARTIK…
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Futbol sahası ihalesi meclis gündemine taşındı
Konu hakkında, Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması 
istemiyle soru önergesi 
de veren Girgin, bunun 
sadece Ortaca’nın değil, 
Bodrum’dan, Milas, 
Ula’ya kadar bütün 
Muğla’nın hatta bütün 
Türkiye’nin sorunu 
olduğunu söyledi. 
Köylülerin, Ortaca 
Kaymakamlığı’na, Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na 
gönderilmek üzere, 
söz konusu ihalenin 
iptal edilmesi istemiyle 
dilekçe verdiklerini 
de belirten Girgin 
açıklamasında şunları 
söyledi: “Ortaca 
ilçemizin Fevziye 
mahallesinde, köylünün 
50 yıldır kültürel 
aktiviteler yaptığı, 
toplandığı, eğlence 
ve spor alanı olarak 
kullandığı alan ihale ile 
satıldı. Yöre halkı bu 
alanın sosyal sportif alan 
olarak tahsis edilmesini 
istemişti. Bu talep Milli 
Emlak Şefliği tarafından 

reddedildi. Bu karar talep 
edilen alanın, köylünün 
elinden alınıp ranta 
kurban gideceğinin de 
göstergesi. Beklenildiği 
gibi, alan 7 Nisan’da da 
ihale ile satıldı. 
Ortaca’da, köylümüzün 
50 yıldır kullandığı 
ve sportif sosyal alan 
yapalım dediği yeri, 
Bakanlığın “hayır” 
diyerek, satması kabul 
edilebilir değildir.
Bu uygulama tam bir 
“köylüye yok, ranta var” 
anlayışının ürünüdür. 
Siz kimin malını kime 
satıyorsunuz?”

“HAZİNE 
ARAZİLERİ HALKA 

HİZMET İÇİN 
VARDIR”

“Hazine arazileri, bu 
taşınmazlar öncelikli 
olarak bulunduğu yerin 
halkına hizmet etmek 
için vardır. 
Milli emlak arazilerinin 
kamu hizmetleri için 
kullanılması esas 
olmalıdır.
Soru önergemizle, 
sorunu TBMM’ye 
taşıdık. Buradan 
Çevre Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı’na 
sesleniyorum: Fevziye 
mahallesindeki ve 
Muğla’nın bir çok 
yerindeki bu tarz 
hazine arazilerinin 
rant amaçlı satışı iptal 
etmelidir. Bu araziler, 
yerel yönetimlere 
devredilmelidir.
İktidarı bir telaş 
aldı. Sandıktan 
çıkamayacağını gördüğü 
için, giderayak elde 
ne var ne yok aceleyle 
satıyor. “Babalar gibi 
satarım” diyerek tarihe 
geçen bir iktidarın, 
yağma politikalarının 
karşısında, halkımızın 
kamunun çıkarlarını 
savunmaya devam 
edeceğiz.”

SORU ÖNERGESİ
Girgin’in Bakan Kurum 
tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını istediği 
soru önergesinde şu 
sorular yer aldı: 
1)Muğla ili Ortaca 
ilçesi Fevziye (Köyü) 
Mahallesi 5148.86m2 
alanlı 103 ada 168 
parselin tahsisi hangi 
neden ile yapılmamıştır?
2)Bu parsel hangi 

neden ile ihale edilerek 
kime satılmıştır, elde 
edilecek gelir ne amaçlı 
değerlendirilecektir?
3)Bu satış işlemi 
halktan gelen talepler 
doğrultusunda 

iptal edilecek midir?
4)Özellikle köy ve 
köyden mahalleye 
dönüşen yerlerde 
hazine taşınmazlarının 
satışının engellenmesine 
ve köy halkı ile kamu 

yararına kullanılmasını 
düzenleyen bir yasal 
çalışmanız var mıdır?
5)Kamulaştırma sorunu 
olan (İmar uygulaması 
sonucu KOP dan 
gelen dahil) kamusal 

hizmet alanlarının, bu 
sorunlarının, hazine 
arazilerinin öncelikli 
kullanılmasına yönelik 
çözümü yönünde bir 
çalışmanız var mıdır?
- Bülten

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ortaca’nın Fevziye Mahallesi’nde vatandaşların yıllardır sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları 5 
bin dönümlük alanın iktidar tarafından ihaleyle satılmasına tepki gösteren köylülerle bir araya geldi.

Ortaca Fevziye 
mahallesinde futbol 
sahası olarak kullanılan 
5 dönümlük alanın Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığınca 
satışa çıkarılmasına 
mahalle sakinleri tepki 
gösterdi. Mahalle 
sakinleri Fevziye 
mahallesindeki futbol 
sahası satış ihalesinin 
iptali için dilekçe verdi. 
Ortaca’da yaklaşık 
100 kişi Ortaca 
Kaymakamlığı 
önünde bir araya geldi. 
Vatandaşlar, Çevre 

Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na 
gönderilmek üzere 
Ortaca Kaymakamlığına 
dilekçe verdi.
Vatandaşların ihalenin 
iptali için verdiği 
dilekçede şu ifadeler 
yer aldı; “Bahse konu 
taşınmaz yaklaşık 30 
yıldan fazladır Fevziye 
mahallesi halkının 
kullanımına tahsis 
edilmiş, futbol sahası, 
voleybol sahası, yürüyüş 
alanı olarak kullanılan 
yine içinde spor 
aletlerinin bulunduğu ve 

yine köy düğünlerinin 
ve toplantılarının 
yapıldığı ve böylelikle 
köy halkının 
kullanımında bulunan 
bir kamu alanıdır. 
Mahalle halkının 
faydalanabileceği 
başkaca bir açık alanı 
yoktur. Mahalle halkının 
ortak malı olarak 
gördüğü bu nedenle 
herkesin kamu malı 
olarak koruduğu ve 
sahiplendiği, gençliğin 
spor yapabildiği ve 
yapabileceği tek 
alanın bu şekilde ihale 

edilmesi kamu yararı 
ilkesine aykırı olduğu 
gibi esasında mahalle 
halkının hizmetine 
ayrılan bu alanın arsa 
olarak ihale edilmesi 
yasalara ve usule 
aykırıdır. Açıklanan 
ve resen belirlenecek 
nedenlerle Bodrum, 
Milas, Ortaca ve Ula’da 
18 muhtelif arsa başlıklı 
ilan kapsamında Ortaca 
Fevziye Mahallesinde 
bulunan alanın ihalesinin 
iptaline karar verilmesini 
saygıyla arz ve talep 
ederiz.” - C.Cura

Vatandaşlar futbol sahası satış 
ihalesinin iptali için dilekçe verdi
Ortaca, Ula, Milas ve Bodrum’da 18 muhtelif arsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından satışa çıkarıldı.
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Ortaca Korfbol 1. Lig 
Müsabakalarına ev 
sahipliği yapıyor. 
Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu 
faaliyet takviminde 
yer alan Üniversiteler 
Spor Ligi Korfbol 
1. Lig Müsabakaları 
Ortaca İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü 
organizasyonu ile spor 

salonunda yapılıyor. 
12 üniversitenin katıldığı 
karşılaşmalar öncesi 
açılış töreni düzenlendi. 
Ortaca İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Murat 
Sözgen, törende yaptığı 
konuşmada, takımlara 
ve sporculara başarılar 
diledi. 
Daha önceki yıllarda 
Sarıgerme sahilinde 

düzenlenen Korfbol 
turnuvalarına ev 
sahipliği yaptıklarını 
hatırlatan Sözgen, 
“Fairplay çerçevesi 
içinde seyircilerimizin 
ve sporcularımızın keyif 
alacakları bir turnuva 
diliyorum.” dedi.
Açılış törenine Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir, kurum 
müdürleri ve takımlar 
katıldı. 
Korfbol 1. Lig 
Müsabakalarında Kadir 
Has Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Üsküdar 
Üniversitesi, Okan 
Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Muş 
Alparslan Üniversitesi, 
Hakkari Üniversitesi, 

Harran Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Trakya 
Üniversitesi, Balıkesir 
Üniversitesi, İskenderun 
Üniversitesi mücadele 
ediyor. 
Şampiyona sonunda 
3 takım Süper Lige 
yükselecek. 
Müsabakalar 17 Nisan’da 
sona erecek.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da Korfbol heyecanı

Köyceğiz Spor Kulübü 
Veteranlar Masa Tenisi 
Turnuvası Köyceğiz Yeni 
Kapalı Spor Salonu’nda 2 
gün boyunca devam etti. 
Köyceğiz Spor Kulübü 
tarafından Köyceğiz 
Kaymakamlığı, 
Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü, 
Köyceğiz Belediyesi 
ve Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin iş birliği 
ile düzenlenen turnuvaya 
katkı sunanlara plaket 
takdim edildi. Oynanan 
final maçları sonunda 
E30 Furkan Mete Yiğit, 
E40 Nihat Ümmetoğlu, 
E50 İmadettin Mardini, 
E60 Savaş Ertufan, 
E65 Mustafa Akar, E70 
Hüseyin Fehmi Yavuzer, 

K40 Hurey Cambaz 
Ahmetoğlu, K50 Fulya 
Diker, K60 Işık Ertufan, 
CE30 Furkan Mete Yiğit-
Töre Balta, CE40 Nihat 
Ümmetoğlu-Aziz Doğuş 
Arda, CE50 Murat 
Eriş-Temel Gökkaya, 
CE60 Murat Günay-
Kenan Atalay, CE65 
Bektaş Aydoğan-Atilla 
Taşdan, CK40 Hurey 
Cambaz Ahmetoğlu-
İlknur Tüzüntürk, 
CK50 Serpil Pınar-
Ülkü Belir birinciliği 
elde etti. Turnuva kupa 
ve madalya töreni ile 
sona ererken, sporcular 
Köyceğiz Spor Kulübü 
Başkanı Tarkan Öztürk’e 
organizasyon için 
teşekkür etti. - İHA

Masa Tenisi coşkusu
Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Veteranlar 
Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Bilimsel Kurum Projesi 
çerçevesinde Zeytinalanı 
Ortaokulu öğretmeni 
Abdullah Coşkun ilk 
olarak otobüsle Hatay’a 
gitti. Bir haftada 600 km 
bisiklet sürüp Antakya’dan 
başlayıp Aydıncık’a kadar 
güzergahtaki tarihi ve 
kültürel mekanlardan canlı 
dersler yapan Coşkun, 
öğrencilere bu mekanların 
tanıtımını gerçekleştirdi. 

Proje çerçevesinde Antakya 
Habibi Neccar Camii, 
Payas Kalesi, Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesi, 2. 
Selim Camii, Kurtkulağı 
Camii, Kurtkulağı 
Kervansarayı, Tarsus Ulu 
Camii, Makam-ı  Danyal 
Peygamber, Kubat Paşa 
Medresesi, Kırkkaşık 
Bedesteni ve Silifke 
Müzesi’nden canlı dersler 
yapıldı. - İHA

600 kilometre bisiklet 
sürerek öğrencilerine 

tarihi ve kültürel 
mekanları tanıttı

Köyceğiz ilçesinde görev yapan öğretmen 
Abdullah Coşkun ‘Bilimsel Kurum Projesi’ 
çerçevesinde 600 km bisiklet sürüp canlı dersler 
yaparak öğrencilerine tarihi ve kültürel mekanları 
tanıttı. 


