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Geleceği inşa eder
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Turizmciler yeni sezondan umutlu
Ortaca’da turizmciler yeni sezondan umutlu, Muğla’nın en gözde turizm destinasyonlarından Dalyan’da işletmeler son hazırlıklarını 
yaparken, turizmciler yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Tarihi değerler, tarımsal 
çeşitlilik, göl, kanal, 
deniz kıyıları, termal 
kaynaklar ve iklim 
bakımından dünyanın 
en önemli turizm 
şehirlerinden biri olan 
Muğla’da, eşsiz doğasıyla 
ön plana çıkan Dalyan 
her yıl binlerce yerli 
ve yabancı ziyaretçiyi 
ağırlıyor. Sazlıkların 
oluşturduğu labirenti 
andıran Dalyan Kanalı, 
Avrupa’nın en iyi açık 
alanı seçilen İztuzu Plajı 
ve Kaya Mezarları ile 
doğa, kültür ve deniz 
turizmini birleştiren 
Dalyan, bu özellikleriyle 
adeta mevsimsiz 

bir turizm cenneti 
olma özelliği taşıyor. 
Dalyan’da turizmciler 
ana pazarları İngiltere 
ve diğer Avrupa 
ülkelerine yönelik 
tanıtımların yoğun 
olduğu yaz sezonu için 
umutlu konuştu.
Salgınla birlikte durma 
noktasına 
gelen sektörde, yeni 
sezonun geçen seneden 
daha iyi olacağına 
inandıklarına dikkati 
çeken turizmciler, 
aşılanmayla birlikte 
düşen vaka sayılarının 
şimdiden rezervasyonlara 
yansımaya başladığını 
söyledi. -5

Ramazan Şenlikleri ilgi görüyor

Ortaca Belediyesi tarafından ilçedeki Kültür Park’ta 
düzenlenen Ramazan şenlikleri birbirinden renkli 
gösteri ve etkinliklere sahne oluyor. -3

Tezcan: “Şehitlerimizi minnet 
ve şükranla anıyoruz”

Evren Tezcan ve 
beraberindeki heyet 
14-20 Nisan Şehitler 

Haftası dolayısı ilçedeki 
şehitliklere ziyarette 
bulundu. -9

Büyükşehir Belediyesi 
23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını 

Muğla’da 12 gün 
boyunca düzenlediği 
etkinliklerle 
kutladı. -11

Ortaca’da 
Köy Enstitüleri 

sergisi

Ortaca’da Köy 
Enstitüleri’nin 
kuruluşunun 82. 
yıldönümü dolayısıyla 
sergi açıldı. -9

Ortaca’nın 
kader maçı 
Pazar günü

Ortaca Belediyespor 
24 Nisan Pazar günü 
Bölgesel Amatör Lig için 
kader maçına çıkıyor. -8

Uyuşturucu 
taciri narkotik 
ekiplerinden 

kaçamadı 

Ortaca’da yüklü 
miktarda uyuşturucu 
getireceği tespit edilen 
şahıskovalamacanın 
ardından yakalanarak 
tutuklandı. -2



Koenzim Q-10;doğal 
olarak vücutta bulu-
nan hemen hemen tüm 
hücrelerimizin zarında 
bulunan yağda çözünen 
vitamin benzeri bir mad-
dedir. İlk olarak 1957’de 
keşfedilmiştir. Keşfinden 
bu yana çok sayıda üze-
rinde çalışma yapılmıştır.  
Koenzim Q-10 mitokon-
dride solunum zinciri-
nin elektron taşıyıcısı 
olarak görev yapar. 
Aynı zamanda ‘ubiqui-
nol’ olarak adlandırılır. 
Nasıl Alınır ve Hangi 
Besinlerde Bulunur? 
Bu bileşen vücudu-
muzda üretildiği gibi 
besinlerle de alınabilir. 
En zengin hayvansal 
besin kaynakları; somon, 
ton balığı gibi yağlı 
balıklar, kırmızı et ve 

yumurtadadır. En zengin 
bitkisel kaynakları; antep 
fıstığı, ıspanak, broko-
li,  karnabahar,  çilek 
ve portakalda bulunur. 
Diyetle Koenzim Q-10 
zengini gıdalar alınsa 
bile vücuttaki Koenzim 
Q-10 seviyesinin çok 
azına katkıda bulunur. 
Bu yüzden çoğunlukla 
suplement alınma yoluna 
gidilir Vücuda Faydaları 
Nelerdir? 
•Kalp-damar 
hastalıklarına olumlu 
etki sağlayabilir. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor 
ki kalp hastalarının kalp 
kasındaki Koenzim Q-10 
seviyeleri düşüktür. 
Koenzim Q-10 takvi-
yesi alan hastalarda 
kalp hastalığına bağlı 
semptomlarda önemli bir 

ölçüde azalma saptan-
mıştır.
•Bağışıklık sistemini 
güçlendirir..Koenzim 
Q-10 yüksek antioksi-
dan özelliğiyle serbest 
radikallerle savaşarak 
bağışıklık sisteminizin 
güçlenmesine yardımcı 
olur.
•Kanserle savaşır. 
Vücudumuzdaki serbest 
radikal artışıyla hücre 
hasarına sebep olarak 
hücrelerin görevini 
yerine getirilmesini en-
geller. Bu durum kanser 
riskini arttırır. Koenzim 
Q-10 takviyesi serbest 
radikallerle savaşarak 
kanser riskini azaltır.
•Cilt kırışıklıklarını 
azaltır. Vücudu-
muzun doğal Koenzim 
Q-10 üretimi yaşa ve 
hastalıklara bağlı olarak 
azalır.40 yaş sonrasında 
alınan Koenzim Q-10 
desteği kolajen liflerini 
aktif hale getirerek cilt 
kırışıklarının azaltılması-

na yardımcı olur.
•Diyabet hastalarında 
kan şekeri kontrolüne 
yardımcı olur. Yapılan 
bir çalışma Koenzim 
Q-10 takviyesinin kan 
şekerinin düzenlenme-
sine yardımcı olduğu 
saptanmıştır.
•Hipertansiyon hasta-
larına olumlu etki sağlar. 
Yapılan bir araştırmada 
hipertansiyon hasta-
larında hipertansiyon 
ilaçlarıyla Koenzim 
Q-10 takviyesinin olum-
lu etki sağladığı saptan-
mıştır.
•Kolesterol ilaçlarının 
yan etkilerini azaltabil-
ir. Özellikle kolesterol 
ilaçlarının hastalarda 
Koenzim Q-10 seviyesi-
ni azalttığı görülmüştür 
.Bunun sonucunda hasta-
larda yorgunluk ,kas 
ağrısı gibi yan etkiler 
oluşur. Koenzim Q-10 
bu hastalara takviye 
edildiğinde enerji üre-
timini arttırarak koles-

terol ilacı yan etkilerini 
azaltır.
•Beyin sağlığına olumlu 
etki sağlar. Beyin 
hücrelerimizin mitokon-
drileri ilerleyen yaşlar-
da azalır ve yavaşlar 
.Koenzim Q-10 takviyesi 
antioksidan kapasite-
siyle hasarı önleyerek 
bunama, alzheimer ve 
parkinson hastalığının 
ilerlemesini yavaşlatır. 
Koenzim Q-10 Takvi-
yesi Nasıl Alınmalı? 
Şu unutulmamalıdır ki 
Koenzim Q-10 bir besin 
desteğidir ve ilaç yerine 
geçmez. İlaç kullanım 
durumlarında  ,kullanım 
dozlarının ayarlanmasın-
da mutlaka bir uzmana 
danışılmalıdır. Doz 
ayarlaması kişiye göre 
değişir ve kişiye göre 
yan etkiler oluşabilir.
Benim önerim hekimi-
nize danışmadan her-
hangi bir besin takviyesi 
almayın.

POPÜLER BESİN DESTEĞİ:
KOENZİM Q-10 
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eden eklemlerimizi çıt-
latma ihtiyacı duyarız?
Bu hareketi yapma 
alışkanlığımız çıtlatma 
ile birlikte gelen garip 
rahatlatma hissidir.
Böylelikle alışkanlık 
haline gelmekte zaman-
lı zamansız her fırsatta 
bize rahatlatma açısın-
dan bize ses çıkarma 
ihtiyacı hissettirme-
ktedir. Peki parmak 
çıtlatma zararlı mıdır?
Çok bilinen bir kanının 
aksine parmak çıtla-
manın kireçlenmeye se-
bep olacağını gösteren 

bilimsel bir açıklama 
yoktur.
Çalışmalar şöyle 
sıralanmıştır:
Parmaklarını kütleten 
ve kütletmeyen kişiler 
karşılaştırıldığında 
kireçlenme olarak bir 
fark bulunmamıştır.
Parmak kütleten 
kişilerin kütletmeyen 
kişilere göre elde şişme 
sıklığının fazla ve 
elde kavrama gücünün 
daha az olabileceğine 
saptanmıştır.
Sağlıklı günler diliyo-
rum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

PARMAK ÇITLATMA 
ZARARLI MIDIR?

ESAS NO : 2019/182 Esas
DAVACI : DURKADIN TEKE
VEKİLİ  : Av. TALİP GÜÇLÜ
DAVALILAR : 
1- MALİYE HAZİNESİ 
2- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Davacı Durkadın Teke davalılar Maliye Hazinesi, 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
Dalaman  Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 
Sayılı TMK’nın 713. Maddesi gereğince açılmış 
tescil davası nedeniyle; Dalaman İlçesi , 
Atakent  Mah, Dereköy Mevkiinde kain doğusu 
184 ada 1 parsel, batısı 117 ada 75-77-143 
parseller, kuzeyi Mustafa Demir zilyetliği güneyi 
yol taşınmaza 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.18/04/2022

Basın: 1603130Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
T.C. ORTACA 1. ASLİYE 

HUKUK MAHKEMESİNDEN 

Ortaca’da meydana 
gelen trafik kazasında 
1 kişi yaralandı. Kaza 
saat 14.10 sıralarında 
Atatürk Bulvarında 
meydana geldi. İddiaya 
göre, Sanayii Sitesi’nden 
ilçe merkezine 
doğru ilerleyen R. K. 
yönetimindeki 48 FR 
474 plakalı araç, İtfaiye 
kavşağında aniden dönüş 
yaptı, bu sırada arkasında 
ilerleyen Bayram C. 
Y. yönetimindeki 
motosiklet araca çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile 

motordan savrulan B. C. 
Y. , önce arabaya çarptı 
ardından yere düştü. 
Çevredekilerin ihbarı 
üzerinde olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri 
gelirken, yaralanan B. C. 
Y. olay yerinde yapılan 
ilk müdahalesinin 
ardından Ortaca Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü R. K. 
ise ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
- İHA

Ortaca’da trafik kazası 1 yaralı

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği 
ekipleri, uyuşturucu ile 
mücadele çerçevesinde 
üst üste operasyonlar 
gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Edinilen 
bilgiye göre, narkotik 
ekipleri Ortaca’da yüklü 
miktarda uyuşturucu 
getirileceği bilgisine 
ulaştı. Konu ile ilgili 
yapılan çalışmalar 
çerçevesinde uyuşturucu 
maddeyi sevk edecek 
araç ve sürücüsü 
tespit edilerek takibe 
alındı. Peşindeki 
polisleri fark eden 
şüpheli D.Y. kaçmaya 
çalışsa da kısa süren 
kovalamacanın ardından 
durduruldu. Durdurulan 
araç içerisinde 
yapılan aramada 

ilçeye getirileceği 
tespit edilen yüklü 
miktarda uyuşturucu 
maddeyi ele geçirirken 
yakalanan şüpheli D.Y. 
isimli şahsı gözaltına 
aldı. Emniyetteki 

işlemlerinin ardından 
D.Y. Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk 
edilirken, çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. - İHA

Uyuşturucu taciri narkotik 
ekiplerinden kaçamadı

Ortaca’da yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 
uyuşturucu taciri kovalamacanın ardından yakalanarak tutuklandı. 

Ortaca’da meydana 
gelen yangında tek 
katlı ev küle döndü. 
Yangın bugün saat 12.40 
sıralarında Ortaca’nın 
Akıncı Mahallesi’nde 
Mustafa S.’ye ait tek 
katlı evde çıktı. Evden 
duman yükseldiğini 
gören komşuları 
eve gitti. Yangının 
büyüdüğü ve alevlerin 
sardığı evde Mustafa 
S.’nin kova ile yangını 
söndürmeye çalıştığını 
gören komşuları, adamı 
evden uzaklaştırdı ve 

itfaiyeye haber verdi. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ortaca 
İtfaiye Amirliğine bağlı 
ekipler eve müdahale 
ederken, yoğun uğraşlara 
rağmen ev ve içindeki 
eşyalar küle döndü. 
Evin geçtiğimiz yıllarda 
Akıncı Mahallesinde 
yaşayan hayırseverler 
tarafından yaptırıldığı 
öğrenildi. Elektrik 
kablolarından çıktığı 
tahmin edilen yangın 
ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. - İHA

Ortaca’da ev küle döndü

Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerinin 
düzensiz göçle mücadele 
çalışmaları çerçevesinde 
Köyceğiz Ekincik 
koyundan deniz yolu ile 
yabancı uyruklu şahısları 
yurt dışına kaçırmaya 
çalışan 6 kişiden 4’ü 
tutuklandı. Jandarma 
ekiplerinin yaptığı 
istihbari çalışmalar 
sonrası Ekincik 
Mahallesinde M.A., 
Z.İ., H.K., M.S., C.K. ve 
A.K.  isimli şahısların 
organizatörlüğünü 
yaptığı, ülkeye yasadışı 
yollardan giren 10 
Filistin, 11 Suriye 
uyruklu toplam 21 
düzensiz göçmen 
koyda yakalandı. Araç 

ve çevresinde yapılan 
aramada lastik bot, deniz 
motoru, 3 adet şişirme 
pompası, mekanik yakıt 
ikmal pompası, 8 adet 
ahşap tahta, 4 adet 50 
litre benzin bidonu ve 
bot dümeni ele geçirildi.   
Göçmen kaçakçıları 
tamamlanan adli 
işlemlerin ardından adli 
makamlara sevk edildi. 
Organizatörlerden M.A., 
Z.İ., H.K., M.S isimli 
şahıslar tutuklanarak 
cezaevine sevk edilirken, 
C.K. ve A.K. isimli 
şahıslar adli kontrol şartı 
ile serbest bırakıldı.-İHA

Göçmen kaçakçıları tutuklandı
Köyceğiz’de narenciye 
ürünleri satan bir şahıs 
ürün sattığı yerde ölü 
olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 
Beyobası Mahallesi 
Sancıbeli Mevkiinde 
yol kenarında 
narenciye ürünleri 
satan C.E ölü olarak 
bulundu. C.E adlı 
şahsın akşam kaldığı 
tezgahında yaşamını 
yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili Köyceğiz 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı 
soruşturma başlattı. 
Şahsın cansız bedeni 
Muğla Adli Tıpa 
gönderildi. Soruşturma 
sürüyor. - İHA

Narenciye satıcısı 
ölü bulundu

Trafik kurallarının ve 
denetimlerinin öncelikli 
amacı, kişilerin trafikte 
can ve mal güven-
liğini sağlamaktır. Bu 
kapsamda gerçekleştir-
ilen özellikle hız 
denetimlerinde ise 
gerekli yasal uyarılar, 
usule uygun şekilde 
yapıldıktan sonra şayet 
hız aşımı söz konusu 
ise ceza yaptırımı uygu-
lanabilecektir. Aksi 
halde kesilen trafik 
para cezalarına itiraz 
edilmesi halinde hukuki 
dayanaktan yoksun 
olduğu gerekçesiyle 
cezanın kaldırılmasına 
karar verilmesi müm-
kündür.
2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nun 
“Hız sınırları” başlıklı 
50. maddesinde “En 
çok ve en az hız sınır-
larını gösteren işaret 
levhaları, 
gerekli görülen yer-
lere, ilgili kuruluşlarca 
konulur. Bu Kanunla 
yetki verilen kuruluşlar 
tarafından yönetmelikte 
belirtilen hız sınırları 
yol ve trafik durumu-
na göre azaltılabilir 
veya çoğaltılabilir. Bu 
hallerde durum trafik 
işaretleri ile belirtilir 
ve uygun vasıtalarla 
duyurulur.” denilme-
ktedir. Aynı kanunun 
“Hız sınırlarına uyma” 
başlıklı 51. maddesinde 
ise, “Sürücüler, aksine 
bir karar alınıp işaretle-
nmemişse yönetmelikte 
belirtilen hız sınırlarını 
aşmamak zorundadır-
lar.” şeklinde düzen-
lemeye yer verildiği 
görülmektedir.
Sürücülerin 
hız sınırına uymak 
zorunda olduğuna dair 
kurallar genel olarak 
bu şekilde düzenlen-
miştir. Bununla birlikte, 
sürücülere hız sınırına 
uymadığı gerekçesi-
yle gelen trafik para 
cezalarında ise özellikle 
aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmesi ve bun-
lardan birinde 
herhangi bir aykırılık 
veya usulsüzlük varsa 
cezaya itiraz edilme-

si halinde lehe karar 
alınması söz konusu 
olabilir:
•Radar uygulaması 
yapılan yolda uyarı 
levhası bulunup bulun-
madığı,
•Hız sınırlarını gösteren 
levha olup olmadığı, 
•Ceza kesilen yolda hız 
sınırının kaç olduğu,
•Ceza tutanağında 
aracın hızının kaç old-
uğunun yazılıp yazıl-
madığı,
•Tutanaktaki araç, tarih 
ve yer bilgilerinin doğ-
ru olup olmadığı
Yargıtay da konuyla 
ilgili emsal kararlarında 
özellikle radar uyarı 
levhası olmaksızın 
kesilen para cezalarının 
hukuki dayanaktan 
yoksun olduğuna işaret 
ederek para cezalarını 
kaldırmaktadır. 
Nitekim Yargıtay 
7. Ceza Dairesinin 
2014/2954 Esas, 
2014/14281 
Karar sayılı ve 
08.07.2014 tarihli 
kararında, radarla hız 
denetiminin karayol-
unun hangi kesiminde 
ve hangi sürelerde 
yapılacağı konuların-
da sürücülerin, her 
şeyden önce trafik işaret 
levhalarıyla bilgilendi-
rilmesinin zorunlu 
olduğuna, öncelikle 
kişilerin can ve mal 
güvenliğini sağlamak 
amacıyla yapılması 
gereken trafik denetim-
lerinin, sürücülere ceza 
vermek amacıyla bil-
gilendirme yapmadan 
kural ihlali yapmasını 
beklemenin, trafik 
kurallarının konuluş 
amacına 
uygun olmadığı gibi 
araç sürücülerine tuzak 
kurulması anlamına 
geleceğine, bu durumun 
da  çağdaş hukuk dev-
leti ilkeleriyle bağdaş-
mayacağına değinerek; 
sürücü hakkında düzen-
lenen para cezasını 
hukuka aykırı 
bulmuş ve cezanın 
kaldırılmasına karar 
vermiştir.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

RADAR İŞARETİ OLMADAN 
HIZ CEZASI KESİLDİYSE 
İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ…
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Ortaca Belediyesi 11 
ayın sultanı mübarek 
Ramazan ayında 
vatandaşlar için iftar 
sonrası Ramazan 
eğlencesi başlattı. 
Ortaca Belediyesi 
tarafından ilçedeki 
Kültür Park’ta 
düzenlenen Ramazan 
şenlikleri birbirinden 
renkli gösteri ve 
etkinliklere sahne 
oluyor. Konser, çocuk 
yarışmaları, Hacivat-
Karagöz, halk oyunları 
gösterisi, sihirbazlık 
gösterisi, Sığla Tiyatro 
Topluluğu gösterisi, 
söyleşi, müzik, şiir 
dinletisi gibi yediden 
yetmişe her kesime 
yönelik eğlenceler 
vatandaşlara keyifli bir 
Ramazan yaşatıyor. 
Ramazan boyunca 
devam edecek 
şenliklerde Ortaca 
Belediyesi çocuklara 
ikramda bulunuyor.  
Vatandaşları iftardan 
sonra Kültür Park’taki 
Ramazan eğlencesine 
davet eden Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 
“Ortaca Belediyesi 
Kültür Park içerisinde 
Ramazan ayı boyunca 
kültür etkinlikleri 
yapıyoruz. Her akşam 
çocuklara ücretsiz 
hediyeler veriyoruz ve 
ikramlarda bulunuyoruz. 
Ben çocukluğumdan bu 
yana şu sözü duyarım, 
büyüklerimiz derki; 
‘Ah nerede o eski 
bayramlar’ bizde şimdi 
aynı şeyi çocuklarımıza 
söylüyoruz. Ama 
çocuklarımızın böyle 
bir düşüncesi yok artık. 
Telefon ve televizyon 
dünyaları, dışarı 
çıkmıyorlar. Onlarda 
kendi çocukluklarındaki 
bayramları hatırlasınlar 
diye böyle bir etkinliğe 
karar verdik. Ramazan 
ayı boyunca sürecek 
etkinliklerimizde 
vatandaşlarımızın 
ailecek hoş vakit 
geçirebilmelerini 
amaçladık.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca’da yüz güldüren Ramazan Şenlikleri

RAMAZAN ŞENLIKLERI ILGI GÖRÜYOR

Ortaca İlçesi Gökbel Mahallesi S.S. Gökbel Köyü Tarımsal Amaçlı Köy Kalkındırma Kooperatifimizin 
yıllık olağan genel kurul toplantısı 14.05.2022 tarihi Cumartesi günü saat 11:00’de Gökbel Mahallesi 
Muhtarlık Kahvehanesinde yapılacaktır. 
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 04.06.2022 Cumartesi günü aynı yer ve saate aşağıdaki gündeme 
göre yapılacaktır.
Tüm ortaklarımıza ilan olunur.
     
     Hüseyin AYDEMİR           Mehmet ASLANPAY
             BAŞKAN                          II. BAŞKAN

GÜNDEM  : 
1-Açılış
2-Hazurun cetvelinin imzası ve yoklama
3-Divan Başkanı ve Katiplerin seçimi
4-Yüce Atatürk ve Şehitleri için saygı duruşu
5-Yönetim Kurulu Faaaliyet Raporunun okunması görüşmeye açılması ve ibrası
6-Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve ibrası
7-Bilanço ve gelir tablosonunun okunması , görüşmeye açılması ve ibrası
8-Avans bedellerinin tespiti ve kabulü.
9-Yönetim kuruluna verilecek huzur hak bedellerinin tespiti ve kabulü.
10-Tahmini bütçenin okunması görüşülüp kabulü.
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış

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

S.S. GÖKBEL KÖYÜ TARIMSAL AMAÇLI 
KÖY KALKINDIRMA KOOPERATİFİ 
GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

S.S.Mergenli Köyü Kalkınma Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurulu 15/05/2022 Pazar  günü 
saat: 11.30’de Mergenli Mahallesi (Köyü) Muhtarlık Kahvehanesinde ekli gündeme göre yapılacaktır. 
Çoğunluk temin edilmezse 05/06/2022 Pazar günü  aynı yer ve saatte çoğunluk olsun olmasın 
yapılacaktır.
İlan olunur.

          Ramazan ERKEN                   
                                                                                                                  Başkan                     

GÜNDEM          :
1.- Açılış 
2.- Hazirun Cetvelinin imzası ve  yoklama
3.- Divan Heyetinin seçimi
4.- Atatürk ve Şehitler için saygı duruşu
5.- 2021 Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
6.- 2021 Denetim kurulu raporunun okunması
7.- 2021 Bilanço ve gelir tablosunun okunması
8.- 2021 Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi 
9.- 2021 Denetim  kurulu raporunun  görüşülmesi 
10.- 2021 Bilanço ve gelir tablosu’nun  görüşülmesi 
11.-Yönetim Kuruluna Harcama Yetkisi Verilmesi
12.- Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve kabulü, 
13.- Kooperatif başkanına kooperatif işleri ile ilgili ilçe merkezi ve il merkezine yapılan zaruri gidiş geliş 
için harcırah tutarının belirlenmesi ve kabulü,
14.- Dilek ve Temenniler
15.- Kapanış

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

SINIRLI SORUMLU MERGENLİ KÖYÜ TARIMSAL AMAÇLI 
KÖY KALKINDIRMA KOOPERATİFİ
GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Ortaca Belediyesi 
tarafından ramazan 
ayının manevi 
iklimini 7’den 77’ye 
herkese hissettirmek 
amacıyla etkinlikler 
düzenlendi.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 4834 Parsel, Arıkbaşı Mahalle/Köy, tarla vasfındaki taşınmaz, 
11/11/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Ortaca İlçe merkezine 12 km, Dalaman Havaalanına 
25 km,denize 10 km, çarşı merkeze yürüme mesafesindedir.Taşınmaz Dalyan mah. Sulungur Cad. 
Arıkbaşı mevkii Ortaca/Muğla adresindedir. Çevresinde narenciye bahçeleri, 2 katlı bahçeli ve 
yüzme havuzlu lüks dubleks meskenler olup yapılaşma düzgündür.Taşınmaz üzerinde 302,00 m2 
büyüklüğünde betonarme karkas 4B yapı sınıfı ikiz villa olarak kullanılan bina, bu ikiz evlere ait iki 
adet 54 m2 büyüklüğünde 4B yapı sınıfı 30m2 büyüklüğünde 2A yapı sınıfı depo,parsel çevresini 
çevreleyen bahçe duvarı ve yanları açık sundurma şeklinde yapılmış 2 adet çatılı araba garajı vardır.
Bu yapılardan konut olarak kullanılan 302 m2 büyüklüğündeki bina; bina 2 bağımsız bölüm olarak 
kullanılan,lüks malzemeler kullanılarak yapılmış,kısmen doğal taş kaplamalı çatılı, dış cephesl sıvalı 
ve boyalı doğramaları beyaz renk PVC ve yer yer de antrasit rengi PVC doğrama kullanılmış, binanın 
zemin katında 1 açık mutfak,salon,2 yatak odası,1 genel banyo, üst katında 2 yatak odası,1 genel 
banyo, 1 ebeveyn banyo, iç duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı,zemin kaplaması 1.sınıf seramik 
kaplama,tüm banyo seramık ve vitrifiyeleri 1.sınıf malzemeden, iç kapıları hazır lake boyalı kapı, 
mutfak dolapları lake boyalı mdf lam malzeme kullanılarak yapılmış büyük teraslı bir yapıdır.Yine bu 
yapılardan 78 m2 büyüklüğündeki yapı, taş sütun ve çelik direklerde yapılmış, duvarları alçıpandan, 
dış doğramaları pvc doğrama olarak yapılmış çatılı bir yapıdır. Tüm yapıların değerleri 1.238,280TLdir. 
Parsel tarla vasfında olup 6389,14 m2dir. Parselin kiili- tınlı toprak yapısında olduğu,düz ve sulama-
yol imkanının olduğu belirlenmiştir. Parselin doğu kısmındaki yaklaşık yarısının boş tarla durumunda 
olduğu, diğer yarı kısmında bitişik nizamda 2 adet yapı ve bu yapılara ait bahçelerin bulunduğu 
belirlenmiştir.Boş kısım ile yapıların bulunduğu kısmın uzunca bir duvar ile ayrıldığı, söz konusu 
duvarın tarla kısmında duvar boyunca tek sıra halinde nar, narenciye,erik şeftali,dut,incir gibi meyve 
ağaçları ile sığla, söğüt,dişbudak gibi odunsu agaçlar ve zakkum, palmiye,yukka vb. süs bitkileri ile 
küçük süs bitkilerinin bulunduğu belirlenmiştir. Bitkilerin değeri 35.000 dir. Taşınmazın tamamının 
değeri 8.940.248,00 TL belirlenmiştir.
Adresi   : Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi Arıkbaşı Mevkii 4834 Parsel 
     Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 6.389,14 m2 
Arsa payı  : 
İmar Durumu   : 1/1000 ölçekli imar planından bağ bahçe alanı içinde kalmaktadır.Plana  
     göre ayrık nizam 2 kat toplamda 250 m2 kullanım alanını geçmeyen 
     taşınmaz yüzölçümünün %5’i kadar konut veya tarımsal amaçlı yapı 
     hakkı verilmektedir. Belediyenin sunmuş olduğu alt yapı hizmetlerinden   
        yararlanabilecek konumdadır. 
Kıymeti   : 8.940.248,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Dosyasında mevcuttur. 
1. Satış Günü   : 15/06/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü   : 26/07/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj  
      içi 5 nolu dükkan Ortaca/ MUĞLA
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 2021/622 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.18/04/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1603724Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2021/622 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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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...

Tarihi değerler, tarımsal 
çeşitlilik, göl, kanal, 
deniz kıyıları, termal 
kaynaklar ve iklim 
bakımından dünyanın 
en önemli turizm 
şehirlerinden biri olan 
Muğla’da, eşsiz doğasıyla 
ön plana çıkan Dalyan 
her yıl binlerce yerli 
ve yabancı ziyaretçiyi 
ağırlıyor. Sazlıkların 
oluşturduğu labirenti 
andıran Dalyan Kanalı, 
Avrupa’nın en iyi açık 
alanı seçilen İztuzu 
Plajı ve Kaya Mezarları 
ile doğa, kültür ve deniz 
turizmini birleştiren 
Dalyan, bu özellikleriyle 
adeta mevsimsiz 
bir turizm cenneti 
olma özelliği taşıyor. 
Dalyan’da turizmciler 
ana pazarları İngiltere 
ve diğer Avrupa 
ülkelerine yönelik 
tanıtımların yoğun 
olduğu yaz sezonu için 
umutlu konuştu.
Salgınla birlikte 
durma noktasına gelen 
sektörde, yeni sezonun 
geçen seneden daha iyi 
olacağına inandıklarına 
dikkati çeken 

turizmciler, aşılanmayla 
birlikte düşen vaka 
sayılarının şimdiden 
rezervasyonlara 
yansımaya başladığını 
söyledi.

“AVRUPA PAZARI 
BÖLGE İÇİN 

ÖNEMLİ” 
Dalyan Turizm 
Geliştirme Platformu 
Başkanı Ali 
Mürşit Yağmur, 
İngiltere pazarında 
rezervasyonların iyi 
gittiği bilgisini verdi. 
Dalyan’da, sivil 
toplum kuruluşları, 
kooperatif temsilcileri 
ve gönüllülerin bir 
araya gelmesi ile 
kurulan Dalyan Turizm 
Geliştirme Platformunun, 
“Master Plan” 
çerçevesinde, yerel 
yönetimler ve kamu 
kurumları ile ortak 
çalışmalar yürütmeyi 
amaçladığını anlatan 
Yağmur; “Ukrayna 
ve Rusya pazarında 
rezervasyonların 
düşük olması 
bizim bölgemizi de 
etkileyecektir. 
İç pazarda ise Türk 

misafirlerin tatile çıkma 
heyecanı var. Tabi 
ekonomik durumun 
burada nasıl bir etki 
göstereceğini şu anda 
bilemiyoruz. Çünkü 
turizme ekonominin 
büyük etkisi var. 
Ramazan Bayramı bu 
yaz sezonunun nasıl 
geçeceğine de ışık 
tutacaktır. Bölgemizde 
iç pazar için Temmuz 
ve Ağustos aylarında 
da yoğunluk oluyor. 
Ukrayna pazarı 
için önemli tanıtım 
çalışmaları da yaptık. 
Buraya halen Rusya’dan 
gelenler var ama 
Almanya, Finlandiya, 
Norveç , İngiltere gibi 
Avrupa pazarı bölge 
için önemli.” diye 
konuştu. Salgın süreci 
ile birlikte insanların 
daha butik, sade ve 
doğal destinasyonlar 
aradığını belirten 
Yağmur; “Dalyan bu 
özelliklere sahip nadide 
yerlerden birisi. O 
yüzden insanların tercihi 
Dalyan olabilir diye umut 
ediyoruz.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Turizmciler yeni 
sezondan umutlu
Ortaca’da turizmciler yeni sezondan umutlu, Muğla’nın en 
gözde turizm destinasyonlarından Dalyan’da işletmeler 
son hazırlıklarını yaparken, turizmciler yeni sezondan 
umutlu olduklarını söyledi.

Hata  bize  mahsus.  Biz 
insanız. Beşer şaşar 
demiş atalar..
Hata yapmaktan kork-
mam. Korkum aynı 
hatayı tekrarlamak ile 
olur…
Hatalardan ders alın-
mıyor ve aynı hatalar 
tekrarlanıyorsa bu bir 
kast veya ahmaklıktır.  
İşte bu duruma düşme-
mek lazım. Her hata 
bize bir tecrübe ol-
malı, geleceğimize yol 
gösterici  bir pusulaya 
dönüşmelidir.. Ülke 
tarihine bakıp, yapılan 
hataları görüp, geleceğe 
çıkaracağımız dersler 
ile ilerlemeliyiz..!
Aynı hatalar tekrar-
lanıyorsa ve ders 
çıkarılmıyorsa , aynı 
çukurlara düşüp, aynı 
çamurlara saplanılıyorsa 
eğer  bunun akıl ile izan 
ile bir izahı yok…
Bilge Kağan çağlar önc-
esinden nasıl sesleniy-
ordu Türk Milletine ;
“ Açken tokluğu, tokken 
açlığı bilmezsin. Atalar 
sözünü dinlemedin, 
Çinin tatlı sözüne, yu-
muşak ipeğine kandın. 
Milletinin  kanı oluk 
oluk aktı. Kemikleri 
dağlar gibi yığıldı. 
Beylik evladın köle, 
hanımlık kızın cariye 
oldu. Başlı millet iken 
başsız kaldın. Devletli 
millet iken devletsiz 
kaldın…”  
Yüzlerce yıl öncesinden  
taş duvarlara kazınıp, 
bize Yüzlerce yıldır 
taşlardan  haykıran 
Bilge Kağanın sözüne 
kulak veren oldu mu..?  
Ders çıkardık mı..?   
Akıllandık mı..? Tedbir 
aldık mı..?

Bu millet hep varlık 
içinde yokluk-
ları yaşadı… veya 
yaşatıldı..! 
YAŞANANLARI 
KİMSE DERT EDİN-
MEDİ…!
Dert edinilmediği içinde 
binlerce yıldır dünyanın 
dört bir yanında  Türk 
devletleri kuruldu. Ku-
rulan devletler yıkıldı. 
Türk’ün kanı oluk oluk 
aktı. Türk katliamları 
yaşanıldı. Türk’ün 
kemikleri dağlar gibi 
yığıldı..!  Son iki 
asıra bile baksanız ve 
Türk’ün başına ge-
lenleri okusanız, son 
asırda bile kaybedilen 
milletimizin evlatlarının 
sayısına baksanız emin 
olun çok ama çok 
canınız yanar..
Kaç padişah darbe ile 
tahtan indirilip, katle-
dildi. Kaç sadrazamın 
kellesi alındı.  Cum-
huriyet dönemine bile 
baksanız iki cumhur-
başkanı zehirlendi. Bir 
başbakan ve iki bakan 
idam edildi.. İdam 
edilen halkın çocuk-
larını bir düşünün hele.. 
Bu millet SAĞCI-SOL-
CU, ALEVİ-SÜN-
Nİ, TÜRK-KÜRT , 
LAİK-ANTİLAİK vs.. 
kamplara bölünüp, 
birbirine düşman edilip, 
birbirinin yakasına 
yapıştırtmadı mı..?  
BU GÜN DURUM 
FARKLI MI..?  Yoksa 
AYNI TABLONUN 
YENİ VERSİYONU 
MU VAR..? Düşünün 
üzerine biraz..
İNSANIN BİR DERDİ 
OLMALI..
Vatan, Bayrak, Devlet, 
Millet ve Özgürlük gibi 

derdi olmalı.. Milletinin 
derdi ile dertlenmeli..
Oğuz kağanın “Türk 
milletini bir çatı altında 
toplama ve tüm insan-
lığa adalet, özgürlük 
ve barış getirme “ 
gibi bir derdi olmasa 
büyük cihan devleti 
kurabilir miydi..? Oğuz 
Kağanın adı günümüze 
kadar gelebilir miydi..?   
Kür-Şad’ın özgürlük 
gibi bir derdi olmasa 
ölümü göze alıp, ihtilale 
kalkışabilir miydi..?  
Fatihin İstanbul gibi bir 
derdi olmasa , İstan-
bul’u fethedip, Fatih ün-
vanını alabilir miydi..? 
Timur , Türk’ün Töresi-
ni ve nizamını tüm 
dünyaya hakim kılmayı 
kendine dert edinmese 
bu kadar büyük cihan 
devletini kurabilir miy-
di..?  Alparslan’ın vatan 
derdi olmasa, kendin-
den kat ve kat fazla 
olan Bizans ordusunu 
yenip, Malazgirt kahra-
manı olabilir miydi..?  
Gazi  Mustafa Kemal 
Atatürk’ün  Bağımsı-
zlık ve özgürlük gibi 
bir derdi olmasa , milli 
mücadeleyi kazanıp, 
bağımsız bir Türk dev-
letini kurabilir miydi…?   
Örnekleri çoğaltabili-
riz.. o nedenle HEPİ-
MİZİN BİR DERDİ 
OLMALI…
Vatan, Bayrak, Dev-
let ve Milletin derdi 
ile dertlenmedikçe 
BAŞARI GELMEZ. 
Başarı yoksa HUZUR 
YOKTUR. Huzur 
yoksa, MUTLULUK 
YOKTUR..  
BAŞIMIZIN DİK 
GEZMESİ ve MİLLE-
TİMİZİN HUZURU 
İÇİN LÜTFEN BİRAZ 
DERTLENELİM…

Sezgin Yıldırım

İNSANIN DERDİ VARSA 
BAŞARI GELİR..
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Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
‘Güvenli Turizm’ 
denetimlerini sürdürüyor. 
Jandarma ekiplerinin 
sorumluluk alanındaki 
otellerin web sitelerini 
kopyalayarak nitelikli 
dolandırıcılık yaptığı 
tespit edilen 26 siteye 
erişim engeli getirildi. 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı Siber Suçlar 
birimi 2022 yılında 
meydana gelebilecek 
dolandırıcılık olaylarını 
önlemek amacıyla internet 
üzerinden otellere ait 
352 site üzerinde çalışma 
yaptı. Yapılan çalışma 
sonrası sahte olduğu 
değerlendirilen 29 site 
ile ilgili otel yetkilileri 
ile kurulan koordine 

sonucunda 26 sahte web 
sitesinin lüks otellerin 
web sitelerini kopyaladığı 
ve sahte olduğu 
ortaya çıktı. Jandarma 
tarafından yapılan 
işlemler sonrası sahte 
26 web sitesi erişime 
engellenmesi sağlandı.  
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı Siber 
Suçlar birimi tarafından 
2021 yılı içerisinde 38 
nitelikli dolandırıcılık 
olayı meydana geldiği, 
olay ile ilgili tespit edilen 
8 şüpheli hakkında adli 
işlem yapıldığı açıklandı.
  Vatandaşların bu 
tür olaylarda mağdur 
olmaması için; özellikle 
sosyal medya, e-posta, 
kısa mesaj gibi iletişim 
kanalları üzerinden gelen 

ucuz tatil tekliflerine 
karşı dikkatli olması 
istendi. Tanıtımı yapılan 
tesise yönelik rezervasyon 
motoruna yer verilmeyip 
sahte sitelerin çoğunlukla 
doğrudan telefon 
aramasına yönlendirildiği, 
bu hususta tüketicilerin 
şüpheyle yaklaşarak 
belirtilen telefon 
numarasını farklı 
kaynaklardan kontrol 
etmesi de istendi. 
Dolandırıcılar tarafından 
yüksek reklam bedelleri 
ödenerek arama 
motorlarından ilk sırada 
çıkan otellerin düşük 
fiyatla rezervasyon 
tekliflerini teyit 
etmeden rezervasyon 
yaptırmamaları istendi.
- İHA

Sahte turizm sitelerine erişim engeli
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ‘Güvenli Turizm’ denetimleri çerçevesinde lüks otellere ait web sitelerini kopyalayan ve nitelikli 
dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 26 sahte siteye erişim engeli getirildi.  

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, mobil 
mağazalarda yer 
alan uygulamasını 
güncelleyerek, 
vatandaşlarımızın 
belediye ile ilgili hizmet 
bilgileri, borç ödeme, su 
kesintileri, evde bakım 
hizmeti, çek-gönder, 
tarlanıza geliyoruz, 
etkinlikler, Muğla’nın 
eski fotoğrafları, yöresel 
yemek tarifleri gibi 
birçok bilgiye erişimini 
kolaylaştırmıştır. Şeffaf 
belediyecilik anlayışı ile 
çalışmalarını sürdüren 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, güncellenen 
mobil uygulama 
ile vatandaşların 
telefonlarında yer alıyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi birçok 

belediye hizmetini 
mobil uygulama ile 
vatandaşların hizmetine 
sundu.

ÇEK-GÖNDER 
İLE HERKES 
BELEDİYECİ

Büyükşehir’in 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı’nca hayata 
geçirilen uygulama mobil 
marketlerde “Muğla 
Büyükşehir Belediyesi” 
adında yapılacak 
aramalar sonucunda 
telefon ve tabletlere 
indirilebiliyor. İndirilen 
uygulama içerisinde 
yer alan ‘çek-gönder’ 
butonuna ile vatandaşlar,  
büyükşehir belediyesi 
sorumluluğundaki yol, 
su, ulaşım gibi konuların 
fotoğraflarını çekip 
konumu ile birlikte 

belediyeye göndererek 
ilgili birime talep 
oluşturabiliyorlar. 
Aynı zamanda bu 
ekran içerisinde yer 
alan “Gönderilerim” 
seçeneği ile devam eden 
taleplerini buradan takip 
edebiliyorlar.
 Google play ve 
appstore’dan telefonlara 
ve tabletlere indirilen 
uygulama ile su, vergi 
gibi belediyeye ait 
borçlarını güvenli 
şekilde görüntüleyebilen, 
ödeyebilen vatandaşlar 
aynı zamanda su 
kesintilerini de buradan 
anlık takip edebiliyorlar.

 UYGULAMA İLE 
BÜYÜKŞEHİR BİR 

TIKLA YANINIZDA
Birlikte Aileyiz Birlikte 
Muğlayız’ sloganı ile 

hizmetlerini sürdüren 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi mobil 
uygulama içerisinde 
koyduğu ‘Evde Bakım’ 
, ‘Tarlanıza Geliyoruz’ 
ile vatandaşların bir 
tıkla yanında oluyor. 
Vatandaşların uygulama 
içerisinde bulunan 
hizmetleri tıklayarak 
yapacakları ‘başvuru 
doldurma’ işlemlerinin 
ardından ekipler kısa 
sürede başvuru sahibiyle 
iletişime geçiyor. Ayrıca, 
büyükşehir belediyesinin 
bu uygulamasına 
https://mugla.bel.
tr/mobiluygulama/ 
adresinden 
ulaşabilirsiniz.
- Bülten

Muğla Büyükşehir hizmetleri mobil 
uygulama ile cep telefonlarında 

Muğla Büyükşehir Belediyesi birçok belediye hizmetini mobil uygulama 
ile vatandaşların hizmetine sundu.  
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T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Basın: 1601615RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

Dosya 
No

TAŞINMAZ 
BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIKI HISSESI  ADA VE PARSEL 

NO
TAŞINMAZIN 

VASFI
TAŞINMAZIN 
YÜZÖLÇÜMÜ

DAİMİ 
İRTİFAK 
HAKKI

KAMULAŞTIRILAN 
ALAN

2022/144 Muğla İli Ortaca
İlçesi Çaylı Mahallesi İdris ORHAN  Tam  415 Ada 10 

Parsel Tarla 10.084,32 m2 678,40 m2’si -

2022/145 Muğla İli Ortaca 
İlçesi Çaylı Mahallesi Ercan KOÇYİĞİT Tam  416 Ada 17 

Parsel Tarla 16.677,72 m2 159,37 m2’si -

2022/146 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Çaylı Mahallesi Cengiz ASLAN Tam 417 Ada 19 Parsel Tarla  9.151,24 m2 225,32 m2’si -

2022/147 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Çaylı Mahallesi Bertan SOFUOĞLU Tam  417 Ada 21 parsel Narenciye 

Bahçesi 37.298,62 m2 1.331,63 m2’si -

2022/148 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Çaylı Mahallesi

Türkan ÖZTÜRK
Seyit Ali TOPAL

1/3
1/3 439 Ada 35 Parsel Nar Bahçesi 6.030,71 m2 22,92 m2’si  1.054,37 m2’si

2022/149 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi

Perihan KOÇYİĞİT
Muzaffer KOÇYİĞİT

Salih ÖZDEMİR
Haskan KOÇYİĞİT
Rasih KOÇYİĞİT

10000/54600
22000/54600

239/3900
59/975
59/975

110 Ada 25 Parsel Tarla  8.260,61 m2 87,08 m2’si -

2022/150 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi Şani OKLU Tam  114 Ada 13 Parsel Tarla 20.799,36 m2 - 1.715,31 m2’si

2022/151 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi Türkiye Diyanet Vakfı Tam  118 Ada 25 Parsel Ahşap Bina 

ve Arsası 84,73 m2 36,90 m2’si -

2022/152 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi Mahmut DUMAN 1/7

1/7
118 Ada 29 Parsel
118 Ada 30 Parsel

Tarla
Narenciye ve 
İncir Bahçesi

175,18 m2
213,84 m2

112,93 m2’si
16,88 m2’si

-
-

2022/129 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi

Türkiye Diyanet Vakfı
Mahmut DUMAN

332/2400
517/4200 118 Ada 31 Parsel Narenciye ve 

İncir Bahçesi 4.984,66 m2 43,57 m2’si -

2022/131 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi Ali ÖKSÜZOĞLU Tam 118 Ada 63 Parsel  Tarla 3.000,59 m2 34,27 m2’si -

2022/143 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi

Meryem ÖZDEMİR
Mehmet ELİTAŞ
Hatice DÖNMEZ
Senem POLAT

Mehmet DÖNMEZ
Elif EKİZ

Ahmet Ziya ELİTAŞ
Gülhizar ELİTAŞ
Funda ELİTAŞ

Musa Müfit ELİTAŞ

Tam 120 Ada 3 Parsel Tarla 44.116,73 m2 -  1.379,45 m2’si

2022/133 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Ekşiliyurt Mahallesi Mehmet DÖNMEZ Tam 120 Ada 4 Parsel Tarla 15.056,68 m2 - 436,64 m2’si

2022/134 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi Mustafa Müfit ELİTAŞ 289/1167 102 Ada 4 Parsel Narenciye 

Bahçesi 12.114,89 m2 - 503,59 m2’si

2022/135 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi

Selami TOPAL
Bilal ERTUĞRUL

1/2
1/2 102 Ada 15 Parsel Nar Bahçesi 7.828,74 m2 164,60 m2’si -

2022/156 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi Fatmana AYBEY ve Müşterekleri Hisseli 103 Ada 1 Parsel Tarla 224.591,94 m2  27,74 m2’si 9.355,88 m2’si

2022/153 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi  Ali ARSLAN ve Müşterekleri Hisseli 103 Ada 2 Parsel Tarla  12.830,96 m2 252,53 m2’si -

2022/136 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi (ölü) Fatma KAPLAN Mirasçıları Tam 103 Ada 5 Parsel Tarla 5.905,20 m2  712,80 m2’si -

2022/137 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi Ayşe AKBAY  Tam 103 Ada 53 Parsel Tarla  4.414,21 m2 - 196,97 m2’si

2022/142 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi

(ölü) Muharrem TEKİN 
Mirasçıları

Durgül MUSLU
Arife GÜÇLÜ

Mehmet TEKİN
Zeliha TÜRK

Ramazan TEKİN
Süleyman TEKİN

31/160
31/160
31/1280
31/1280
31/1280
31/1280
 31/1280

103 Ada 64 Parsel Tarla 7.657,94 m2  234,91 m2’si -

2022/138 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi Saniye AKBAY Tam 103 Ada 66 Parsel Tarla  5.693,86 m2 163,34 m2’si -

 
2022/141

Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi (ölü) Mehmet ASLAN Mirasçıları Tam 103 Ada 67 Parsel Tarla 8.632,04 m2 249,53 m2’si 38,39 m2’si

2022/140 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi (ölü) Gülistan YALÇIN Tam 103 Ada 76 Parsel Tarla  7.998,00 m2 218,98 m2’si 751,94 m2’si

2022/139 Muğla İli Ortaca İlçesi 
Gölbaşı Mahallesi

Ayşe TOKMAK
Dursun ARSLAN

Ferhat ÇETİN
Hatice ÇETİN

Metin ARSLAN
Zahide UĞURLU

 9662/57974
9663/57974
9663/57974
4831/28987
9662/57974
9662/57974

103 Ada 110 
Parsel Tarla  579,74 m2 - 65,08 m2’si

‘Akköprü Barajı ve HES Projesi’’  inşaatı nedeniyle  Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten  21.Bölge Müdürlüğü 
tarafından kurul kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar 
adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip DSİ 21 Bölge Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş 
olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ortaca Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya 
ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı 
davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı 
idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak 
hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 
10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 12/04/2021
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Hakan Fevzi İlhan
Ak Part Ortaca İlçe Başkanı

Millemizin en değerli varlığı çocuklarımız

barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri

aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Bu duygu ve düşüncelerle 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 

Taze meyve sebze sektörü, 
2021 yılında yaptığı 3 milyar 
83 milyon dolarlık ihracatın 
1 milyar 14 milyon dolarlık 
dilimini gerçekleştirdiği 
Rusya Federasyonu’na 
ihracatta yaşadığı kısıtlamaları 
aştı. 
Rusya Federasyonu, 
Türkiye’den portakal, nar, 
üzüm, greyfurt ve biber 
ithalatına getirdiği kısıtlamayı 
kaldırırken, Mandalina ve 
limonda firma bazlı var 
olan yasaklarda son buldu. 
Domates ihracatındaki 300 bin 
ton olan kota ise 350 bin tona 
çıkarıldı. 
Yasakların aşıldığı ve 
kotanın artırıldığı 7 üründe 
Türkiye’nin 2021 yılında 1 
milyar 833 milyon dolarlık 
ihracat rakamına ulaştığını 
belirten Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hayrettin Uçak, bu ihracatta 
Rusya Federasyonu’nun 
payının 646 milyon dolar 
olduğunu, yasakların 
kaldırılmasının sektörde hem 
ihracatçıları, hem de üreticileri 
mutlu ettiğini dile getirdi. 
“Bu yasakların kaldırılması 
Türk yaş meyve sektörü 
açısından çok önemli” 
tespitinde bulunan Uçak, 
“2022 yılında Rusya 
Federasyonu’na ihracatımızı 

1,2 milyar doların üzerine 
çıkmasını hedefliyoruz. 
Rusya’dan talep gelecek. 
Rusya önemsediğimiz bir 
pazar. Rusya pazarı bizim 
için önemli olduğu kadar, 
Rusya içinde Türkiye çok 
önemli. Rusya ve Türkiye 
birbirine ihtiyaç duyuyor. 
Ukrayna-Rusya savaşının 
bir an önce bitmesini ümit 
ediyoruz. Ülkemiz bu savaşın 
sona ermesi için çok etkin 
diplomasi yürütüyor. Bir 
an önce sonuç alınmasını 
diliyoruz” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de yıllık 55 milyon 
ton taze meyve sebze üretimi 
yapıldığı bilgisini paylaşan 
Uçak, “Sert bir kış mevsimi 
geçirdik. İklim koşullarından 
dolayı zarar gören ürünler 
oldu ancak gelecek talebi 
karşılayabilecek noktadayız, 
hem üretimimizi artırıyoruz, 
hem de gıda kayıplarını 
önlemek için projeleri hayata 
geçiriyoruz. Pandemiyle 
birlikte gıda arzının, gıdaya 
olan talebi karşılaması 
noktasında politikalar 
geliştirmemiz gerektiği ortaya 
çıktı. Tüm çabamız, gıdada 
sürdürülebilirliği sağlamak 
ve 8 milyarı aşan dünya 
nüfusunun gıda güvencesine 
sahip olması” diyerek sözlerini 
noktaladı. - Bülten

Yaş meyve sebze sektöründe Rusya sevinci
Taze meyve sebze sektörü, 2021 yılında yaptığı 3 milyar 83 milyon dolarlık ihracatın 1 milyar 14 milyon dolarlık dilimini gerçekleştirdiği Rusya Federasyonu’na 
ihracatta yaşadığı kısıtlamaları aştı. Rusya Federasyonu, Türkiye’den portakal, nar, üzüm, greyfurt ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamayı kaldırırken, Mandalina 
ve limonda firma bazlı var olan yasaklarda son buldu. Domates ihracatındaki 300 bin ton olan kota ise 350 bin tona çıkarıldı.

Köyceğiz ilçesi Belediye 
Başkanı, ilçede devam eden 
ve planlanan yatırımlar için 
Ankara’da İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile görüştü. 
Başkan Ceylan Ankara’da 
kamu hizmetlerinin 
Köyceğiz’e kazandırılması 
noktasında birebir ve 
bürokratların da katılımıyla 
toplantılar gerçekleştirdi. 

Toplantılarda ilçede 
devam eden çalışmaların 
hızlandırılması, yeni 
yapılacak hizmetlerin de 
ilçeye kazandırılmasıyla 
ilgili konular görüşüldü. 
Misafirperverliği için İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ‘ya 
şükranlarını sunan Başkan 
Ceylan, “Bugüne kadar 
ilçemize sağladığı destek 

ve katkılarından dolayı 
Bakanımıza teşekkür ederim” 
dedi. - İHA

Başkan Ceylan, Içişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile görüştü  

Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar için 
Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. 

Muğla Valisi Orhan Tavlı 
Köyceğiz’de Ecotrails 
yürüyüş ve bisiklet 
yolları ile Sultaniye 
Kaplıcaları ve Arkeolojik 
alanındaki çalışmalarla 
ilgili Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak’tan bilgi aldı. 
Köyceğiz-Ortaca-Dalaman 
ilçelerinde ekoturizm 
odaklı uzun mesafe işaretli 
yürüyüş ve bisiklet rotası 
projesi olan Eco Trails 
projesiyle Köyceğiz-Ortaca-
Dalaman ilçelerinde işaretli 
yürüyüş ve bisiklet rotaları 
oluşturup tanıtımını yapmayı, 
farkındalık yaratarak bölge 
değerlerinin korunması 

ve ekoturizm altyapısının 
desteklenmesi amaçlanıyor. 
Ecotrails projesi çerçevesinde 
465 km işaretli yürüyüş 
rotası, 650 km işaretli bisiklet 
rotası, rehber kitap, poster 
ve broşür, harita, mobil 
uygulama, internet sitesi 
ile bölge değerlerinin ve 
rotaların tanıtımı yapılırken 
diğer yandan kırsal kalkınma 
amaçlı turizm eğitimi 
de veriliyor. Yapılacak 
çalışmalarla gün yüzüne 
kavuşturulması ve kültür 
mirasına kazandırılması 
hedeflenen Sultaniye 
Kaplıcaları ve arkeolojik 
alanındaki tarihi hamam ve 
antik yapılarla ilgili bilgi alan 

Vali Orhan Tavlı Kaplıcaların 
Sağlık Turizmine 
kazandırılması için bütüncül 
proje çalışmalarının 
devam ettiğini, kısa sürede 
sonuçlanacağını ifade etti. 

Köyceğiz’deki turizm çalışmaları 
hakkında Vali Orhan Tavlı bilgilendirildi
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’

Evren TEZCAN
CHP Ortaca İlçe Başkanı

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. 

Özgürlüğün, eşitliğin, adalen dayanağı ulusal egemenlikr. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun

Türkiye’de ilkokul öğretmeni 
yetiştirmek üzere 17 Nisan 
1940 tarihinde kurulan Köy 
Enstitüleri’nin kuruluşunun 
82. yıldönümü dolayısıyla 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD) Ortaca Şubesi 
tarafından otogarda sergi 
açıldı. ADD Ortaca Şube 
Başkanı Günür Karaağaç, 
Köy Enstitülü öğretmenlerin 
kendisi üzerinde çok emeği 
olduğunu söyledi. 
Köy Enstitülerini genç 

kuşağa tanıtmak istediklerini 
belirten Karaağaç, “Onlar 
bize yurt sevgisini verdiler, 
doğa sevgisini verdiler. İş 
kollarının alt bilgilerini 
verdiler. Onlar aynı zamanda 
birer marangozdu, duvar 
ustasıydı, ziraatçıydı, 
sağlıkçıydı. Bizim 
amacımız ise genç kuşak 
ile bu kültürü bir araya 
getirmek, tanıştırmak ve 
onları bilgilendirmek. 
Toplumun her kesiminden 

sergimize ilgi olmasından 
mutluluk duyuyoruz. 
Gelenler bu kültürü, 
birikimi tanıdı. Sorularına 
cevap buldular. Hayatta 
olan iki Köy Enstitülü 
öğretmenimizde sergimize 
geldi. 1939 doğumlu Durali 
Kılıç öğretmenimiz ve 
1937 doğumlu Nedim 
Can öğretmenimizden 
Köy Enstitülerini dinleme 
şansınız oldu.” dedi.  
- Berkay Göcekli

Ortaca’da Köy Enstitüleri sergisi
Ortaca’da Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 82. yıldönümü 
dolayısıyla sergi açıldı. 

Tezcan, etkinlikte yaptığı 
konuşmada; “Saygıdeğer 
eğitimcilerimiz, 
değerli katılımcılar; 
Cumhuriyetimizin en 
önemli kazanımlarından 
biri olan Köy Enstitüleri’nin 
kuruluşunun üzerinden 82 
yıl geçti. Cumhuriyet’in ilk 
zamanlarında okuma yazma 
oranının düşük olmasından 
dolayı bu durumla mücadele 
etmek amacıyla kurulan Köy 
Enstitüleri’nde, köylerde 
yaşayan çocuklar kız erkek 
ayırımı yapılmadan belirli 
bir eğitimden geçtikten 
sonra köyünde öğretmen 
olarak görev yapmak üzere 
görevlendiriliyordu. Köy 
Enstitüleri’nde, Türkçe, 

fizik, matematik, kimya, 
müzik, halk oyunları, 
uygulamalı tarım, inşaat, 
demircilik, marangozluk, 
terzilik gibi zanaat dersleri 
veriliyordu. Toplumsal 
yaşamda yarattığı olumlu 
etkiler nedeniyle kısa süre 
içinde hedef haline getirilen 
ve bazı ülkeler tarafından 
da örnek alınan Köy 
Enstitüleri maalesef 1954’de 
kapatıldı. Köy Öğretmen 
Okulları’na dönüştürülen 
Köy Enstitüleri’nin 
kapatılmasından sonra 
ülkemiz, kendine özgü 
projeler üretmekten uzaklaştı. 
Geldiğimiz noktada ise, 
AKP iktidarı döneminde 
uygulanan politikalarla 

eğitimin niteliğinin 
düştüğünü görüyor, Köy 
Enstitülerinin önemini daha 
iyi anlıyoruz. Ülkemizin 
ekonomik, toplumsal 
ve kültürel gelişiminde 
belirleyici bir rol oynayan 
Köy Enstitüleri’nin aradan 
geçen 82 yıla rağmen hala 
unutulmamış olması bunun 
en büyük göstergesi. Bu 
duygu ve düşüncelerle 17 
Nisan 1940 yılında dönemin 
Milli Eğitim Bakanı Hasan 
Ali Yücel ve İlköğretim 
Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Tonguç’un önderliğinde 
kurulan Köy Enstitüleri’nin 
82’nci yılını kutluyorum.” 
dedi.
- Bülten

Tezcan; “Köy Enstitülerinin 
önemini daha iyi anlıyoruz”
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Köy Enstitüleri’nin 82’nci yılı 
dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ortaca Şubesi tarafından 
düzenlenen etkinliğe katıldı. 

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren 
Tezcan, ilçedeki 
şehitlikleri ziyaret 
etti. Tezcan ve 
beraberindeki heyet 
14-20 Nisan Şehitler 
Haftası dolayısı 
ilçedeki şehitliklere 
ziyarette 
bulundu. İlçe 
Başkanı Tezcan; 
“İlçemizdeki 
şehitlikleri, 
CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığından 
arkadaşlarımızla 

birlikte ziyaret 
ettik. Vatanımızı 
korumak 
uğruna gözlerini 
kırpmadan 
göğüslerini siper 
eden, canlarını 
veren aziz 
şehitlerimizi 
minnet ve 
şükranla anıyoruz. 
Şehitlerimizin 
bizlere emaneti 
yakınlarına sağlık 
ve uzun ömürler 
diliyoruz.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Tezcan: “Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz”
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

Ortaca Belediyespor 24 Nisan 
Pazar günü Bölgesel Amatör 
Lig için kader maçına çıkıyor. 
Muğla’yı BAL’da temsil 
edecek son takım 24 
Nisan 2022 Pazar günü 
saat 16.00’da oynanacak 
Muğlaspor-Ortaca 
Belediyespor Play Out maçı 

ile belli olacak. Maç, Muğla 
Atatürk Stadında oynanacak. 
Maç öncesi Muğla ASFK’de 
toplantı düzenlendi.
Toplantıda maç günü ve 
saatine karar verildi. 
Pazar günü oynanacak 
karşılaşmadan galibiyetle 
çıkan taraf BAL’a 

yükselecek. Ortaca 
geçtiğimiz yıl BAL liginden 
çekilmiş ve mücadelesine 
Muğla Süper Amatör Lig’de 
devam etmişti. Stadın yarı 
yarıya taraftarlara ayrılacağı 
ve Ortaca’dan otobüslerle 
taraftar görüleceği öğrenildi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’nın kader maçı Pazar günü
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, 
TBMM’nin açılmasıyla 
beraber Türk çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, ülke 
genelinde olduğu gibi 
Muğla’da da coşkuyla 
kutlandı. Uluslararası 
düzeyde kutlanan ilk 
ve tek çocuk bayramı 
niteliği taşıyan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin 
düzenlediği etkinliklerle 
12 gün boyunca kutlandı. 
Etkinlikler kapsamında 
çocuklara yönelik 
seminerler, söyleşiler, 
gösteriler ve konserler 
yer aldı. 

ETKİNLİKLER 11 
NİSAN’DA BAŞLADI
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 23 
Nisan Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
şenlikleri ‘Çağımızın 
Kaçınılmaz Gerçeği 
Çocuk, Çocukluk ve 
Felsefe’ semineri ile 
başladı. 12-16 Nisan 
arasında ‘Çocuklar İçin 
Felsefe Bilim Okulu’, 
13 Nisan’da ‘İz Düşüm 
İz Kesim İz Dönüşüm 
Resim Sergisi’ ve 17 
Nisan’da da ‘Şubadap 
Konseri ve Atölyeler’ 

etkinliği düzenlendi. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı coşkusunu en 
güzel şekilde yaşamak 
için Büyükşehir 
Belediyesi orkestrası 
20 Nisan’da ‘23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
Konseri’ düzenlerken,  
22 Nisan’da 
Büyükşehir Belediyesi 
Konservatuvarı Tiyatro 
Bölümü tarafından ‘Bir 
Kızıldereli Hikayesi’ adlı 
tek perdelik tiyatro oyun 
sergileyecek. 

23 NİSAN’DA 
COŞKU EN ÜST 

SEVİYESİNE 
ÇIKACAK

12 gün boyunca değişik 
etkinlikle çocukların 
bayramını kutlayan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, 23 Nisan 
Cumartesi günü ise saat 
13.00’da başlayacak 
etkinlikler bayram 
coşkusunu ikiye 
katlayacak. Türkan 
Saylan Çağdaş Yaşam 
Merkezi’nde ‘23 Nisan 
Çocuk Şenliği Bir 
Dünya Eğlence’ 
etkinliğini düzenleyecek 
olan Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Ahşap 
Oyuncak Atölyesi, Takı 
Tasarım Atölyesi, Kuş 
Evi Atölyesi, Origami 
Atölyesi, Akıl ve Zeka 

Oyunları, Çöp Basket 
Potası, Çarkıfelek 
Balon Çarkı, Kinetik 
Kum Oyunu, Seramik 
Kil Atölyesi, Sosis 
Balon Yapımı, Maske 
Yapımı, Ayraç Yapımı, 
Parmak Boyama, 
Kum Boyama, Yüz 
Boyama, Tahta Bacak 
ve Jonglör gibi birçok 
etkinlik düzenlenecek 
ve çocuklara hediyeler 
dağıtılacak. Yine 23 
Nisan Cumartesi günü 
Türkan Saylan Çağdaş 
Yaşam Merkezi’nde saat 
13.00’de ‘Karma Resim 

Sergisi’ düzenlenecek. 
Şenlikler Türkan 
Saylan Çağdaş Yaşam 
Merkezi’nde saat 
14.00’de düzenlenecek 
olan  ‘Yazar Gülistan 
Menteş ile İmza ve 
Söyleşi Günü’ etkinliği 
ile sona erecek.

BAŞKAN GÜRÜN, 
“23 NİSAN COŞKUSU 
HİÇ BİTMEYECEK”
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının dünyada 
eşi benzeri olmayan 
bir armağan olduğunu 
söyleyen Muğla 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, “Atatürk 
tarafından açılan TBMM 
ile bir ulusun kaderi 
değişmiş, egemenlik 
kayıtsız şartsız milletin 
olmuştur. Çocuklarımız 
da bu emanetin en 
önemli, en kıymetli 
hazineleridir. Ülkemizin 
aydınlık geleceği 
çocuklarımızın 23 Nisan 
Çocuk Bayramını kutlar 
daha nice bayramlarda 
bu coşkunun 
yaşanmasını temenni 
ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi 
23 Nisan’ı coşkuyla kutladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Muğla’da 12 gün boyunca düzenlediği 
etkinliklerle kutladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Geleceğimizin 
aydınlığı çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlar rehberlerinin her zaman Atatürk 
olmasını dilerim” dedi.  
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Zayi 
İş yerime ait A1 8101-8400 arası 6 cilt adisyon, A1 

12301-13300 20 cilt adisyon, A1 12151-13150 20 
cilt adisyon, A1 1951-2382 arası adisyon, A1 2401-
2410 arası adisyon kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

İsmet Güler Şen - Tc. No: 17770734578 

Zayi 
BEKO 300 TR (AT0000148026) yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazıma ait ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Ömer Tarık ÖZGÜR - 
TC. Kimlik No: 35002886338

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Menteşe 
Belediyesi, Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü, 
Muğla ASKF, Muğla 
TÜFAD ve Yücelen 
Hastanesi’nin destekleri 
ile Ortaköy Kemal 
Dirikan Tesisleri’nde 
gerçekleşen organizasyon 
renkli görüntülere sahne 
oldu. Sporcu velileri 
de turnuvaya yoğun 
bir ilgi gösterirken, 
son gün yapılan final 
mücadelelerinde minik 
futbolcular şampiyon 
olabilmek için ter döktü.
Ortakent Yahşi 
Gençlikspor Altın Cup 
şampiyonu oldu. Final 
mücadelesinde Yatağan 
Sportif ile Ortakent 
Yahşi Gençlikspor 
karşı karşıya geldi. İlk 
yarısı golsüz eşitlikle 
sona eren mücadeleyi, 
ikinci yarının son 
dakikalarında bulduğu 
golle Ortakent Yahşi 
Gençlikspor kazandı 
ve turnuvanın Altın 
Cup şampiyonu 
oldu. Ortakent Yahşi 
Gençliksporlu minikler 
maçın bitiş düdüğüyle 
birlikle şampiyonluğu 
aileleriyle birlikte 
kutladı. Altın Cup 
üçüncülük maçında 
Fethiyespor ile karşılaşan 
Datça 1923 ise üçüncülük 
kupasını kazandı. 
Turnuvanın bir diğer 
kupası olan Gümüş 
Cup’ta ise finalde 

Muğla Gençlikspor ile 
karşılaşan Köyceğiz 
48 SK mücadeleyi 
kazanarak kupanın 
sahibi oldu.
Çok güzel ve keyifli 
bir turnuva olduğunu 
belirten Menteşe 
Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş; 
“çocuklara yönelik 
yapılan her spor 
aktivitesi geleceğimiz 
için çok önemli. 
Sevgili çocuklarımızın 
eğitimlerinin yanında 
sporla da uğraştıklarını 
gördüğümüz zaman 
daha sosyal bir çocuk 
haline geliyorlar, daha 
mutlu oluyorlar. Mutlu 
çocuklar da geleceğimiz 
için önemli. Umutlu 
yarınlar düşünüyorsak 
mutlu çocuklar olacak. 
Çocuklar spor yaptıkça 
birbirleriyle daha çok 
kaynaşacaklar, daha 
sosyal hale gelecekler 
ve bu ülkenin geleceği 
için faydalı olacak. 
Bu noktada bu tür 
etkinlikle çok önemli. 
Tüm çocuklarımızı 
kutluyorum. Gelecek 
yılda tekrar beraber 
olmak dileğiyle, 
derslerinizde başarılar 
diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

“Keyifli bir
turnuva oldu”

Turnuvanın kapanışında 
konuşma yapan 
Muğlaspor Kulüp 
Başkanı Ali Çakır, 

keyifli ve mücadele 
dozu yüksek bir turnuva 
olduğunu belirterek, 
“Turnuvaya katılım 
gösteren tüm takımları 
aramızda görmekten 
dolayı çok mutluyuz. 
İnşallah turnuvanın 
tekrarını seneye de 
yaparız. Hepinize 
teşekkür ederiz, hepinizi 
kutluyorum” dedi.
TÜFAD Muğla Şube 
Başkanı Alaaddin 
Naganlu ise Ulu 
Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
“Ben sporcunun zeki, 
çevik ve aynı zamanda 
ahlaklısının severim” 
özdeyişi üzerinden 
başladığı konuşmasında 
‘”Sizlerin bu yaşlarda 
öncelikle gerek genel 
ahlak gerek spor 
ahlakı içerisinde 
yetiştirilmesini antrenör 
arkadaşlarımızdan 
özellikle rica ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 
Muğla ASKF Başkanı 
Mehmet Top; “Öncelikle 
hepinizi tebrik ediyorum. 
Bu turnuva aynı zamanda 
U11 ve U12 liglerimize 

de hazırlık anlamında 
oldu. Önümüzdeki hafta 
48 takımın katıldığı 
U12 Ligi ile 41 takımın 
mücadele edeceği 
U11 Ligi’nin bütün 
programlarını hazırladık. 
Fikstür ve kuralarını 
çektik, önümüzdeki hafta 
başlayacaklar. Sizlerin 
de arasında bulunduğu 
yaklaşık 2 bine yakın 
gençler o müsabakalarda 
yer alacaklar. Ben 
bu turnuvaya katılan 
ve emek sarf eden 
herkese teşekkür 
ediyorum. Özellikle 
Menteşe Belediye 
başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Sporla ilgili 
her etkinlikten daima 
yanımızda. Başta 
belediye başkanımız 
olmak üzere değerli 
protokol üyelerine ve 
Muğlaspor Kulübü’ne 
teşekkür ediyor, 
hepinizi saygıyla 
selamlıyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından 
turnuvanın Altın Cup 
şampiyonu Ortakent 
Yahşi Gençlikspor’a 
madalyaları ve kupası 

Menteşe Belediye 
Başkanı Bahattin 
Gümüş tarafından 
takdim edildi. Altın Cup 
ikincisi Yatağan Sportif, 
üçüncüsü Datça 1923 ve 
Gümüş Cup birincisi ise 
Köyceğiz 48 SK oldu. 
Öte yandan turnuvaya 
katılan tüm takımlara 
madalya takdim 
edilirken, turnuvada yer 
alan antrenörlere 48 Cup 
katılım belgesi verildi.
Menteşe Ortaköy Kemal 
Dirikan Tesisleri’nde 
düzenlenen 48 Cup U12 
Futbol Turnuvası’na 
Bodrumspor, 
Fethiyespor, Muğlaspor, 
Aydın Büyükşehir 
Belediyespor, Yatağan 
Sportif, Ortakent Yahşi 
Gençlik ve Spor Kulübü, 
Köyceğiz 48 SK, 
Menteşe Belediyespor, 
Düğerek Güneşspor, 
Saburhanespor, 
Yerkesikspor, Bayırspor, 
Muğla Gençlikspor, 
Dalaman Esnafspor, 
Datça 1923, Didimgücü  
ve Dörtyıldızspor futbol 
takımları katıldı.
- Berkay Göcekli

48 Cup yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleşti
Muğlaspor tarafından organize edilen 20 takımın üç gün boyunca kıyasıya mücadele ettiği 48 Cup Minikler 
Futbol Şenliği, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Köyceğiz iher yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen yağlı 
güreş müsabakalarına 
hazırlanıyor. 
Eylül ayında 
düzenlenecek olan 
güreş müsabakaları 
için çalışmalar 
erkenden başladı. 
Köyceğiz Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğüne bağlı 

ekipler tarafından, Ata 
Sporu Yağlı Güreş 
Müsabakalarına, 
pehlivanlara ve 
birçok misafire 
ev sahipliği yapan 
Köyceğiz Belediyesi 
Güreş Sahasının 
çimlendirilme ve 
çevre düzenlemesi 
çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor.
- İHA

Köyceğiz güreş 
müsabakalarına 

hazırlanıyor
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NİSAN

ORTACA BELEDİYESİ

1. ÇOCUK ŞENLİĞİ

SAAT : 13.00 - 18.00

18.00'DAN SONRA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

YER: BELEDİYEMİZ TÖREN ALANI

23 NİSAN CUMARTESİ

SUNUCU (ÇOCUKLARA YÖNELİK)
SİHİRBAZ

HOKKABAZ
ANİMASYON EKİBİ 

GÜNCEL ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ

YÜZ BOYAMA ETKİNLİĞİ
PAMUK ŞEKER DAĞITIMI

OSMANLI MACUNU DAĞITIMI
PATLAMIŞ MISIR DAĞITIMI

4 ADET OYUN PARKURU
ÇUBUKLU BALON DAĞITIMISUNUCU EŞLİĞİNDE SAHNE OYUNLARI

Kutlu Olsun

ALİM UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı


