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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

Güvenli ve konforlu ulaşım 
için çalışmalar devam ediyor
Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ortaca’da, yaz sezonunda ilçe genelinde 
çalışmalar devam edecek. Sezon sonunda 
planlamalar kapsamında 88 bin 640 
metrekare asfaltlama çalışması yapılması 
hedefleniyor. -3

Ortaca’da su hattı patladı 
vatandaş mağdur oldu
Ortaca’da, Muğla 
Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel 
Müdürlüğüne 
(MUSKİ) bağlı içme 
suyu isale hattında 
arıza meydana 
geldi.

Ortaca Terzialiler 
Mahallesi 160. 
Nolu sokakta 
meydana gelen 
arıza nedeni 
ile vatandaşlar 
mağdur 
olduklarını dile 
getirdi. -3

Dalaman’da Alt 
Yapı Çalışmaları 

Tamamlanmak Üzere

Muğla Büyükşehir 
belediyesi tarafından 
Dalaman ilçesinde 
başlatılan 

32 milyon TL’lik 
kanalizasyon ve içme 
suyu projesinde sona 
gelindi. -4

Yeşil alanların 
bakımı titizlikle 

yapılıyor

Ortaca’da yeşil alanların 
bakım ve temizlik 
çalışmaları sürüyor. -3

Ergun, Cennet 
Koyunu meclis 

gündemine taşıdı

Milletvekili Metin 
Ergun, Bodrum Cennet 
Koyu’nda yakında 
başlayacağı iddia edilen 
inşaat çalışmalarıyla 
ilgili soru önergesi 
verdi. -4

Dalyanspor’da 
Özdemir dönemi

Muğla Süper Amatör Lig 
ekiplerinden Dalyanspor, 
teknik direktörünü 
belirledi. Önder 
Özdemir’i takımın 
başına getirdi. -7



Adli tatil her yıl 20 
Temmuz’da başlayıp 31 
Ağustos’ta sona ermek-
tedir. 1 Eylül itibariyle 
de yeni adli yıl başla-
maktadır. Bir davada 
taraf olan hemen her-
kesin ise şu soru aklına 
takılmıştır: Adli tatilde 
dava görülmeye devam 
edecek mi? Peki, 
adli tatil ne demek? 
Adli tatilde hiç dava 
görülmüyor mu? 
Adli tatil, adalet 
teşkilatının belli 
dönemlerde yargı faali-
yetine ara 
vermesi olarak tanım-
lanabilir. Genel olarak, 
halk arasında adli 
tatilde adliyelerin 
kapandığı, hâkim, savcı 
ve adliye personelinin 
izne çıktığı gibi bir 
algı vardır. Oysaki adli 
tatilde adliyeler açıktır 
ve her adliyede nöbetçi 
mahkemeler bulunmak-
tadır. 
Nöbetçi mahkemeler 
ise adli tatilde yargı 
faaliyetinin aksamaması 
için çeşitli kanunlarda 
belirlenen bir takım 
dava ve işleri görmeye 
devam eder. Örneğin 
Hukuk Muhakemel-
eri Kanunu’nun 103. 
maddesinde adli tatilde 
görülecek dava ve işler 
şöyle sıralanmıştır:
•İhtiyati tedbir, ihtiyati 
haciz ve delillerin tespi-
ti gibi geçici hukuki ko-

ruma, deniz raporlarının 
alınması ve dispeçci 
atanması talepleri ile 
bunlara karşı yapılacak 
itirazlar ve diğer baş-
vurular hakkında karar 
verilmesi
•Her çeşit nafaka dava-
ları ile soybağı, velayet 
ve vesayete ilişkin dava 
ya da işler
•Nüfus kayıtlarının 
düzeltilmesi işleri ve 
davaları
•Hizmet akdi veya iş 
sözleşmesi sebebi-
yle işçilerin açtıkları 
davalar
•Ticari defterlerin 
kaybından dolayı 
kayıp belgesi verilmesi 
talepleri ile kıymetli 
evrakın kaybından 
doğan iptal işleri
•İflas ve konkordato ile 
sermaye şirketleri ve 
kooperatiflerin uzlaş-
ma suretiyle yeniden 
yapılandırılmasına 
ilişkin işler ve davalar
•Adli tatilde yapılması-
na karar verilen keşifler
•Tahkim hükümlerine 
göre, mahkemenin 
görev alanına giren 
dava ve işler
•Çekişmesiz yargı işleri
•Kanunlarda ivedi 
olduğu belirtilen veya 
taraflardan birinin talebi 
üzerine, mahkemece 
ivedi görülmesine karar 
verilen dava ve işler
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ADLİ TATİLDE HANGİ 
DAVALAR GÖRÜLMEYE 

DEVAM EDER?
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Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Sarıgerme, Fevziye, 
Güzelyurt ve Akıncı 
Mahallesindeki asfalt 
yapılacak yollarda 
Başkan Yardımcısı Fedai 
Kılıç, Fen işleri Müdürü 
Fahri Kaya, ilgili birim 
personeli ve mahalle 
muhtarları ile birlikte 
incelemede bulundu. .
Yapılan incelemelerin 
ardından, Başkan 

Uzundemir’in talimatı 
ile Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler ilçemiz genelinde 
asfalt çalışmalarına 
başladı. Çalışmalar 
kapsamında Cumhuriyet 
Mahallesinde 2 bin 200 
metrekare asfalt serimi 
tamamlandı. Sarıgerme 
ve Fevziye Mahallesinde 
13.620 metrekare 
asfaltlama çalışması 
devam ediyor.

Yaz sezonunda ilçe 
genelinde çalışmalar 
devam edecek. Sezon 
sonunda planlamalar 
kapsamında 88 bin 640 
metrekare asfaltlama 
çalışması yapılması 
hedefleniyor. 
Başkan Uzundemir, 
yaptığı açıklamada; 
“Ekiplerimizin 
incelemeleri sırasında 
tespit ettikleri ve gelen 
talepler doğrultusunda 

geçtiğimiz hafta 
belirlenen yollarda 
ekip arkadaşlarımız 
ve muhtarlarımız 
ile incelemede 
bulunduk. Ekip 
arkadaşlarımız gerekli 
alt yapıyı oluşturarak 
çalışmalarına hızla 
başladılar. Cumhuriyet 
Mahallemizde 2 bin 
200 metrekare asfalt 
serimini tamamladık. 
13 bin 620 metrekarelik 

yollarımızda 
çalışmalarımız devam 
ediyor. Hemşerilerimizin 
güvenli ve konforlu bir 
şekilde ulaşımlarını 
sağlamaları adına 
ekiplerimiz canla başla 
çalışmalarına devam 
ediyor. Çalışmalarımız 
Ortaca’ya hayırlı olsun. 
Emeği geçen tüm ekip 
arkadaşlarıma teşekkür 
ederim” dedi. 
- Mehmet Bozkır

Güvenli ve konforlu ulaşım 
için çalışmalar devam ediyor
Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 

Ortaca Terzialiler 
Mahallesi 160. Nolu 
sokakta meydana 
gelen arıza nedeni ile 
vatandaşlar mağdur 
olduklarını dile getirdi.
Mahalle sakini Aşkın 
Fiş, MUSKİ’ye ait hatta 
patlak meydana geldiğini 
ve durumu yaklaşık 
20 defa bildirdiklerini 
anlattı. 
Mahalle sakini Fiş; “3 

gündür benim evimde 
su yok. Yaz günü duş 
alamıyorum. Mahalle 
olarak mağdur olduk. 
3 gündür durumu 
bildiriyorum. 
MUSKİ’yi yaklaşık 
20 kez aradım. 185 
hattını aradım. 444 
48 01’i aradım. Ortaca 
Belediyesi, Ortaca’daki 
MUSKİ ve MUSKİ 
Genel Müdürlüğü ile 

de görüştüm. 3 gündür 
sorun giderilmedi. 
Ortaca’nın göbeğinde 
mağdur durumdayız.” 
diye konuştu.
Oğuzhan Ceylan, 1 
buçuk ay önce iş yerini 
açtığını ve su baskını 
nedeni ile maddi zarara 
uğradığını belirtti.
Bodrum katını su 
bastığını aktaran 
işyeri sahibi Ceylan; 

“Dükkanda kiracıyım. 
1 buçuk ay önce açtım. 
Buraya tadilat ve alçıpan 
için 200 bin lira masraf 
yaptım. Bodrum katta 
sızan su yaptırdığım 
alçıpanları kabartmış 
durumda. Su elektrik 
prizimin üstüne akıyor 
ve 3 gündür cihazlarımı 
kullanamıyorum. 
Gerekli yerlere arızayı 
bildirmemize rağmen 

3 gündür bu sorun 
giderilmedi mağdur 
olduk.” dedi.
Mahalle esnaflarından 
Saadettin Ünal ise 
MUSKİ’ye bildirilmesine 
rağmen arızaya 
müdahale edilmediğini, 
evlerdeki su basınçlarının 
azaldığını ve mahalle 
sakinlerinin mağdur 
olduğunu söyledi.
- Mehmet Bozkır

Su hattı patladı, vatandaş mağdur oldu
Ortaca’da, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MUSKİ) bağlı içme suyu 
isale hattında arıza meydana geldi.

Ortaca’da yeşil 
alanların bakım ve 
temizlik çalışmaları 
sürüyor. 
Ortaca Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından ilçenin daha 
modern bir görünüm 
kazanması amacıyla 
park ve bahçeler her 
gün düzenli olarak 
sulanıyor, gerekli 

bakımlar temizlik 
çalışmaları yapılıyor.
Ekipler, yeşil alanlarda 
yabani otların 
temizliği ile çim biçme 
çalışmalarını ilçenin 
dört bir yanında 
sürdürüyor. 
Ayrıca parklarda 
mıntıka çalışmaları 
düzenli aralıklarda 
yapılıyor. 
 - Mehmet Bozkır

Yeşil alanların bakımı 
titizlikle yapılıyor
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
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Düztabanlık belirtileri 
nelerdir? Ağrı düzta-
banlık durumunda en 
sık karşılaşılan belirti 
gerilmiş kaslar ve 
bağlardan kaynaklanan 
ayak ağrısı ve baldırda 
ağrıdır. Diz ve kalça-
daki anormal stres bu 
eklemlerde de ağrıya 
neden olabilir. Ağrılar:
Ayak bileği 
içlerinde,ayak kemer-
lerinde,baldırlarda,diz 
eklemlerinde,kalça 
eklemlerinde,belde 

hissedilebilir.
Bacakların  çabuk 
yorulması,ayaklarda 
sertlik veya uyuş-
ma hissi,ayaklarda 
şişlik,ayaklarda basış 
bozukluğuna ikincil 
gelişen nasırlaşmalar.
Detaylı değer-
lendirme,kişiye özel 
egzersiz programı 
ve tedavi programı 
için fizyoterapistinize 
danışabilirsiniz.
Sağlık dolu günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

DÜZTABAN(PES PLANUS)

Lezzetli ve ferahlatıcı et-
kisiyle kıpkırmızı meyve 
karpuz:yazın pazar 
tezgahlarının olmazsa 
olmazı..Size karpuzun 
faydalarından bahsetmek 
istiyorum..
Vücudunuzdan ödemin 
atılmasına yardımcı 
olur:Karpuzun % 92’si 
sudan oluşur. Vücuttan 
toksik maddelerin atıl-
masına yardımcı olarak 
ödemlerin azaltılmasına 
yardımcı olur.

Kanser savaşçısıdır:Kar-
puz ona kırmızı rengini 
veren likopen antioksi-
danı açısından zengindir. 
Antioksidan içeriği 
sayesinde serbest radikal 
oluşumunu engelleyerek 
vücudunuzu kansere 
karşı korur.
Bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir:Karpuz 
C vitamini açısından 
zengindir.C vitamini 
içeriğiyle bağışıklık 
sisteminizin güçlenmes-

ine yardımcı olur.
Kabızlık şikayetler-
inizin önlenmesine 
yardımcı olur:Karpuz 
yüksek lif içeriğiyle 
bağırsaklarınızın daha 
iyi çalışmasına yardımcı 
olur. Kaslarınızı rahat-
latır:Karpuz yüksek 
potasyum içeriği-
yle egzersiz sonrası 
kaslarınızın toparlan-
masına yardımcı olur.
Kan basıncının denge-
lenmesine yardımcı 
olur:Karpuz içerdiği 
potasyum ve mag-
nezyum içeriğiyle kan 
basıncının dengelenmes-
ine yardımcı olur.
Saç ve cilt sağlığınızın 

korunmasına yardımcı 
olur:Karpuz A ve C 
vitamini içeriğiyle saç 
ve cildinize olumlu etki 
sağlar.
•Karpuz glisemik indeksi 
yüksek olan bir besindir.
Yani kan şekerinizi hızla 
yükselterek dalgalan-
malara neden olur.Bu 
yüzden karpuzu uygun 
porsiyonlarda tüket-
meniz şart.Ara öğünler-
inize 1 porsiyon meyve 
değişimi yerine 3 üçgen 
dilim karpuz ekleyebil-
irsiniz.
•Diyabet hastasıysanız 
ya da insülin direnciniz 
mevcutsa karpuzu çok 
tercih etmemeye çalışın.

Tercih edilecekse de 
süt,ayran ya da peynir 
gibi protein guruplarıy-
la birlikte tüketmeye 
çalışın.
Fresh Yaz Salatası
•2 ince dilim beyaz 
peynir
•3 üçgen dilim karpuz
•Bir tutam semizotu,taze 
soğan,marul
•1 tatlı kaşığı ev yapımı 
nar ekşisi
•1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:Semizotu,marul 
ve taze soğan doğranır.
Zeytinyağı ve nar ekşi-
siyle iyice karıştırılır.
Üzerine karpuz ve pey-
nirlerde eklenir.
Afiyet olsun..

YAZ MEYVELERİNDEN:KARPUZ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Sarıgerme Mahallesi 
Akdeniz Evleri 
Sitesi arkasında park 
halinde bulunan 
ve kullanılmayan 
araçta yangın çıktı. 
Vatandaşların 112 
Acil Çağrı Merkezine 
bilgi vermesi üzerine 
bölgeye Büyükşehir 

Belediyesi Dalaman 
İtfaiye ve jandarma 
ekipleri sevk edildi.
Sazlık alana sıçrayan 
yangın itfaiye ekipleri 
tarafından müdahale 
edilerek söndürüldü. 
Kullanılmayan araç ise 
tamamen yandı.
- Cihat Cura

Kullanılmayan araçta 
başlayan yangın 

Sazlık alana sıçradı
Ortaca Sarıgerme Mahallesinde park 
halinde ve kullanılmayan araçta başlayan 
yangın sazlık alana sıçradı.

Ortaca İlçe Jandarma 
Karakol Komutanlığı 
ekipleri sabah saatlerinde  
Ortaca ilçesinin 
Mergenli Mahallesi  
Dişbilmez Burnu 
mevkiinde  bir grup 
kaçak göçmen olduğu 
bilgisini aldı.
Bunun üzerine harakete 
geçen Ortaca İlçe 
Jandarma ekipleri 
Dişbilmez Burnunun 
yanındaki İnardı 
Koyunda çok sayıda 
göçmen olduğunu tesbit 
etti.
Jandarmayı fark edip 
kaçmaya çalışan  122 
kaçak göçmen Jandarma 
ekiplerince karadan ve 
asayiş bot komutanlığı 

ekiplerince denizden 
kıstırılarak yakalandı.
Yakalanan göçmenler 4 
adet tekne ile yaklaşık 
1,5 saatlik deniz 
yolculuğundan sonra 
Dalyan Mahallesinde 
Dalko iskelesinden 
karaya çıkartılarak 
minübüslere bindirildi.
Yasa dışı yollarla 
yurt dışına kaçma 
hazırlığında olan 
Bengladeş, Sri lanka ve 
Afganistan uyruklu 122 
göçmen Ortaca Jandarma 
Komutanlığında 
yapılacak işlemlerin 
ardından il göç 
idaresi müdürlüğüne 
gönderileceği öğrenildi. 
- Süleyman İlter

Ortaca’da 122 Kaçak 
göçmen yakalandı

Ortaca ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan  122  kaçak göçmen Jandarma ekiplerince yakalandı.

Meteoroloji 4. Bölge 
Müdürlüğü Bölge 
Tahmin Ve Uyarı 
Merkezi, Muğla’da 
yüksek sıcaklık ve düşük 
nem uyarısı yaparak 
orman yangınlarına 
dikkat çekti.
Yapılan açıklamada, 
“Yapılan son 
değerlendirmelere göre; 
Muğla il genelinde 26 
Temmuz 2022 Salı günü 
ile 31 Temmuz Pazar 

günü akşam saatlerine 
kadar sıcaklığın iç 
kesimlerde (35-38C) 
ve düşük nem (%10-
30) beklenmektedir. 
Beklenen yüksek 
sıcaklık ve düşük 
nem sebebi ile 
meydana gelebilecek 
olumsuzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olunması gerekmektedir” 
denildi.
 - Tuncay Karaçelik

Meteoroloji’den 
orman yangını uyarısıMuğla Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
kurulan Türkiye’nin en 
kapsamlı geçici hayvan 
bakımevinde bu güne 
kadar 26 bin 529 can 
dost tedavi edilerek 
sağlığına kavuşturuldu. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 37 bin 349 
metrekarelik alana 
kurulan ve Türkiye’nin 
en kapsamlı hayvan 
bakımevlerinden biri 
olan Hayvan Bakımevi 
can dostlara hizmet 
vermeye devam ediyor.  

TAM DONANIMLI 
BAKIMEVİ

Can dostların tüm 
ihtiyaçlarının 
giderildiği ve sıcak 
bir yuva olan geçici 
hayvan bakımevinde 
ayrıca hasta, yaralı, 
kaza geçirmiş ve 
kötü muameleye 
maruz kalmış sokak 

hayvanlarının 
klinik ihtiyaçları da 
karşılanıyor.
Geçici hayvan 
bakımevinde ilk 
kabul, yavrulu anne 
bakım, karantina, 
muayene, ameliyathane, 
müşahede, kedi üniteleri 
ile açık-kapalı kafesler 
ve doğal yaşam park 
alanları bulunuyor. 
UZMAN HEKİMLER 

CERRAHİ 
MÜDAHALELERDE 

BULUNUYOR
Geçici hayvan 
bakımevinde iç 
hastalıkları doktoru, 
doğum uzmanı, cerrahi 
ve parazitoloji ile çeşitli 
alanlarda çalışmalarını 
sürdüren hekimlerle 
birlikte toplamda 4 
veteriner hekim görev 
alıyor. CR-röntgen, 
kan gazları gibi teşhisi 
kolaylaştıran ve etkin 

bir muayene imkanı 
sağlayan ekipmanlar 
ile hasta ve yaralı 
hayvanlara müdahale 
ediliyor. 

13 BİN 786 KİŞİ 
ZİYARET ETTİ

2018 yılından bugüne 
kadar geçici hayvan 
bakımevinde 26 bin 
529 hayvan tedavi 
edilirken, 2 bin 640 
hayvan sahiplendirilerek 
yeni yuvalarına 
kavuşturuldu.
Bakımevine bu güne 
kadar 13 bin 786 kişi 
ziyarette bulundu.
- Bülten

Büyükşehir, 26 Bin 529 Hayvanı Tedavi Etti
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TEMEL EĞİTİM OKULLARI ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2022/722534
1-İdarenin
a) Adresi   : ATATÜRK MAH. MUGLA-FETHIYE KARAYOLU CAD. 48600   
      ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522805050 - 2522824270
c) Elektronik Posta Adresi : ortaca48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği  
      kapsamında Muğla ili Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  
      taşıma kapsamına alınan 726 öğrencinin 36 güzergahtan taşıma  
           merkezi 13 okulu 49 araçla 180 iş günü taşınması hizmet alım işi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer  :Çaylı 100 Yıl Ortaokulu-Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu Dalyan  
     Naciye Tınaztepe Ortaokulu-Dikmekavak Asiye Faruk Özalp   
     Ortaokulu-Dikmekavak Şehit Tayyar Temizel İlkokulu- Eskiköy 
     İlkokulu - Eskiköy Ortaokulu-Gökbel İlkokulu-Güzelyurt Şehir   
             Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu - Güzelyurt Şehir Asteğmen 
       Tayyar Milat Ortaokulu-Şehir Er Gürsel Çelik Ortaokulu-Şehit Piyade 
      Asteğmen Ünal Daka İlkokulu-Şehit Sefa Altınsoy İlkokulu
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 12.09.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Bahçelievler Mh Muğla Fethiye Karayolu Üzeri Hükümet Konağı  
      Kat:4 48600 Ortaca
b) Tarihi ve saati  : 19.08.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara 
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Araç Kiralama/0,72 Kesin teminat mektubunun tarihi 
belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden 1 ay sonrası tarihli istenecektir.

Basın: 1665710Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Türkiye’nin katma değer 
zincirini her geçen yıl 
büyüttüğünü söyleyen 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayrettin 
Uçak, “Özellikle son 
yıllarda tropikal meyve 
ihracatındaki yükselen 
grafiğimiz bunu net 
bir şekilde ortaya 
koyuyor. 2018’den 2021’e 
kadar olan dört yıllık 
dönemde tropikal meyve 
ihracatımızı yüzde 
225 artırdık. Türkiye 
geneli tropikal meyve 
ihracatımız 2018 yılında 
4 milyon dolar, 2019 
yılında 5 milyon dolar, 
2020 yılında 6 milyon 
dolarken 2021 yılında 
ihracatımızı yüzde 85 
sıçramayla 13 milyon 
dolara yükselttik. Kivi ve 
avokado ile başladığımız 
bu yola ejder meyvesi, 
çarkıfelek, karambola, 
papaya, mangost, guava 
armudu, mango, ananas, 
hindistan cevizi, yaban 
mersini, kumkuat gibi 
ürünleri ekleyerek 
tropikal meyvede ürün 

gamımızı genişlettik.” 
dedi. 2022 yılının ilk 
yarısında Türkiye’nin 7 
milyon 857 bin dolarlık 
tropikal meyve ihracatı 
gerçekleştirdiğini 
açıklayan Uçak sözlerine 
şöyle devam etti:
“Rusya’nın ilk sırada 
olduğu kivi ihracatımız 
5 milyon 454 bin dolar 
olarak gerçekleşti. En 
fazla ivme kaydettiğimiz 
mangoda ihracatımız 
144 bin dolardan 1 
milyon 126 bin dolara 
yükseldi. Birleşik Krallık 
948 bin dolarla mango 
ihracatımızda birinci 
sırada. Almanya’nın başı 
çektiği yaban mersini 
ihracatımız ise 524 
bin dolardan 761 bin 
dolara yükseldi. 2020 
yılında yaklaşık 60 
ülkeye tropikal meyve 
ihraç ederken, bunu 
2021 yılında 83 ülke ve 
bölgeye çıkardık. 2022 
yılı sonunda tropikal 
meyve ihracatımızı 
20 milyon dolara 
çıkarabileceğimizi 
öngörüyoruz.” 

Türkiye’nin yaş meyve 
sebzede ana pazarları 
Rusya ve Romanya’nın 
2022 yılı ilk yarı tropikal 
meyve ihracatında da 
yerini koruduğunu 
anlatan Hayrettin Uçak, 
“Rusya’ya 1 milyon 467 
bin dolarlık, Romanya’ya 
ise yüzde 10 artışla 920 
bin dolar ihracatımız 
var. Tropikal meyvenin 
en büyük tüketici pazarı 
AB’de nüfusumuzu 
geçen seneden bu yana 
ciddi ölçüde artırdık. 
Birleşik Krallık’a 
ihracatımız geçen 
seneye kıyasla 119 bin 
dolardan 2022 yılının 
altı ayında 981 bin dolara 
ulaştı. Böylece Birleşik 
Krallık 2022 yılının ilk 
yarısında en fazla ihracat 
yaptığımız üçüncü ülke 
konumuna yükseldi. 
Almanya’ya ihracatımızı 
447 bin dolardan yüzde 
38 artışla 621 bin dolara 
yükselttik. İspanya da 
553 bin dolarla tropikal 
meyve ihracatımızda ilk 
sıralarda yer alıyor.” diye 
konuştu. - Bülten

2022 yılının ilk yarısında 
tropikal meyve ihracatı 

7 milyon dolara ulaştı
Türkiye, tropikal meyve ihracatını 2021 yılında yüzde 85 artarak 
13 milyon dolara çıkarırken, 2022 yılının ilk yarısında ise 7 
milyon 857 bin dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin lider eğitim 
grubu Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumları 
Ortaca’da da hizmet 
verecek. Ortaca ve 
Dalaman Bahçeşehir 
Koleji kurucusu Emrah 
Hoşgör, Ortaca’da Uğur 
Okullarının kuruluşuna 

imza atarak eğitimde 
öncü yaklaşımlarıyla 
ilçeye katkı sağlamaya 
devam ediyor.
Okuldan yapılan 
açıklamada, Bahçeşehir  
Dalaman ve Bahçeşehir 
Ortaca  Kolejine 
ilaveten yeni kampüste 

Uğur Okulları olarak 
öğrencilere ortaokul 
ve lise kademesinde, 
yenilikçi eğitim 
yaklaşımları ile 21. 
yüzyıl becerileri 
kazandırmaya devam 
edileceği belirtildi.
- Mehmet Bozkır

Uğur Okulları Ortaca’da hizmet verecek
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Bir tarafta ayakta kalma 
mücadelesi verenler,  
diğer tarafta ise lüks 
içinde yaşayanlar..
Bir tarafta pazarlar 
da pazarcı esnafın 
akşamüzeri çürük diye 
bıraktığı malzemele-
rden yiyecek seçenler, 
diğer tarafta ise  bola 
döke harcayan ve is-
rafın dibine vuranlar..
Bir tarafta masraf 
kısmak için işine bile 
yürüyerek gidenler, 
diğer tarafta ise bayram 
tatilinde trafiği kilit-
leyip, kilometrelerce 
kuyruk oluşturanlar..
Bir tarafta milyonluk 
arabalara binenler, diğer 
tarafta ise ayakkabı bile 
alamayanlar..
Bir tarafta gırtlağına ka-
dar borç içinde olanlar, 
diğer tarafta ise serve-
tine servet katanlar..
Bir tarafta çoluğunun 
çocuğunun boynunu 
bükük bırakıp, en 
küçük ihtiyaçlarını 
bile karşılayamayan-
lar, diğer tarafta ise 
ihtişam ve şatafat içinde 
yaşamanın zirvesinde 
olanlar..
Bir tarafta açlık sınırın-
da yaşayanlar, diğer 
tarafta ise israfın dibine 
vuranlar..

Bir tarafta kuruşu hes-
aplayanlar, diğer tarafta 
milyonları saçanlar…
Bir tarafta sıkıntıdan, 
dertlerden  geceleri 
uyuyamayanlar, diğer 
tarafta  ise geceleri 
eğlence mekanlarında 
sabahlayıp uyumayan-
lar.. Bir tarafta Helali, 
haramı bilen dürüst 
insanlar, diğer tarafta 
haramzadeler..
Bir tarafta ülke ve mil-
leti için çileye talip olan 
ve her türlü fedakarlığa  
katlananlar , diğer  
tarafta ise ülkenin kay-
mağı ve nimetlerinden 
faydalananlar… 
Bir tarafta saf ve temiz 
duyguları ile  sürekli 
oynanıp, aldatılanlar, 
diğer  tarafta ise aldat-
mayı ve ihaneti yaşam 
tarzı haline getirmiş 
olanlar…
Bir tarafta köle gibi 
çalışmak zorunda 
bırakılanlar, diğer 
tarafta ise  “Efendiler”..
Bu milletin kurtuluşu  
; sağcı veya solcu ol-
makta değil, o partinin 
veya şu partinin iktidara 
gelmesi ile değil, dindar 
veya  dinsiz olmakta 
değil, o mezhep veya 
şu mezhepten olmakta 
değil, o tarikat veya 

bu tarikat ehli olmakla 
değil, o etnik kökenden 
veya şu etnik kökenden, 
ya da şu gruptan veya 
bu gruptan olmaktan 
değil..
ÖNCE İNSAN OL-
MAKTAN , ADALET  
ve HAKKANİYETE 
SADIK OLMAKTAN  
GEÇER…
Ekonomik hayatta, 
siyasette , bürokrasi de 
ve sosyal yaşam içinde 
EŞİTLİK şart..
ÇİLENİN ’de   
DERTLERİN ‘de 
NİMETLERİN’ de 
PAYLAŞIMINDA 
HAKKANİYET 
ŞART.. Başta devletin 
yönetimin de söz sahibi 
olanlar ve yetkililer 
,  “ SIKINTI “  içinde 
yaşayan SESSİZ 
ÇOĞUNLUĞUN,   
biran önce YÜKÜNÜ 
HAFİFLETECEK, 
TEDBİRLERİ  hem 
de ACİLEN AL-
MALIDIR… FIR-
SATÇILARA göz 
açtırılmamalı, Dev-
letin asıl sahibi olan 
aziz milletin yüzü 
güldürülmelidir..  Bu 
mesele siyaset üstü 
bir meseledir  ve 
üzerinde çok hassas 
durulmalı , konuya çare 
üretilmelidir..
Fakirin umudu tüken-
mesin. Ülkemizin ge-
leceği hep AYDINLIK 
OLSUN..

Sezgin Yıldırım

PASTANIN PAYI EŞİT Mİ..?

Ergun verdiği önergede 
Cennet Koyu’ndaki 
arazinin tamamının 
2’inci derece doğal sit 
alanı, 3’üncü derece 
arkeolojik sit alanı ve 
kısmen de 1’inci derece 
arkeolojik sit alanında 
bulunduğunu belirterek; 
“Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun 01/06/2010 
tarih ve 2010/31 sayılı 
kararı ile özelleştirme 
programına alınan, 
mülkiyeti Hazine’ye 
ait olan Muğla ilimizin 
Bodrum ilçesine bağlı 
Gölköy Mahallesi’ndeki 
Cennet Koyu’nda 
bulunan 423 sayılı 
arazinin 2013 yılında 
satışı gerçekleştirildiğini, 
söz konusu satış 
işleminin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali 
için açılan davanın 
temyiz sürecinde 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu 
2016/4388 Esas ve 
2016/3337 sayılı kararı 
ile satışın iptaline karar 
verdiğini ifade etti. 
Danıştay’ın iptal 
kararından bu yana 
herhangi bir idari işlem 
yapılmadığı gibi, ihaleyi 
kazanan şirketin söz 
konusu arazi üzerinde 
yakında inşaata 
başlayacağı haberlerinin 
basına yansıdığını 
belirten İYİ Partili 
Ergun, Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’a 
şu soruları sordu: 
1. Söz konusu taşınmazın 
satışı ile ilgili Danıştay 
İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun verdiği 
karardan bugüne 
kadar taşınmazın geri 
alınmasına dair herhangi 
bir işlem yapılmamış 
olmasının sebebi nedir?
2. Bakanlığınız, ilgili 
Danıştay kararından 
sonra herhangi bir işlem 
yapmış mıdır?
3. Söz konusu arazinin 
tamamının 2’inci derece 
doğal sit alanı ve 3’üncü 
derece arkeolojik sit alanı 
ile kısmen 1’inci derece 
arkeolojik sit alanında 
bulunduğu göz önüne 
alındığında, Bakanlığınız 
bu bölgenin doğal ve 
arkeolojik özelliklerinin 
korunması açısından 
bugüne kadar hangi 
adımları atmıştır ve bu 
satış işlemi konusunda 
herhangi bir görüş ortaya 
koymuş mudur?

4. Basına yansıyan 
iddialar doğrultusunda, 
şirketin yakında inşaat 
faaliyetlerine başlayacağı 
duyurulmuştur. Söz 
konusu şirket inşaat 
faaliyetleri için şimdiye 
kadar Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) 
raporu talep etmiş 
midir, eğer talep ettiyse 
Bakanlığınız bu konuda 
ÇED Olumlu Kararı 
vermiş midir?
Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati’ye de 
soru önergesi veren İYİ 
Partili Ergun, Nebati’ye 
şu soruları yöneltti:
1. Söz konusu taşınmazın 
satışı ile ilgili olarak 
Bakanlığınız tarafından, 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu’nun 
verdiği karardan bugüne 
kadar taşınmazın geri 
alınmasına dair herhangi 
bir işlem yapılmış mıdır?
2. Bakanlığınızca, ilgili 
Danıştay kararından 
sonra herhangi bir işlem 
yapılmamış ise bunun 

yasal dayanağı nedir? 
Herhangi bir işlem 
yapmayan yetkililer 
hakkında şimdiye kadar 
herhangi bir adli ve idari 
soruşturma yapılmış 
mıdır?
3. Söz konusu arazinin 
tamamının 2’inci derece 
doğal sit alanı ve 3’üncü 
derece arkeolojik sit alanı 
ile kısmen 1’inci derece 
arkeolojik sit alanında 
bulunduğu göz önüne 
alındığında, Bakanlığınız 
bu bölgenin doğal ve 
arkeolojik özelliklerinin 
korunması açısından 
bugüne kadar hangi 
adımları atmıştır ve bu 
satış işlemi konusunda 
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan herhangi 
bir görüş talep etmiş 
midir?
4. Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan herhangi 
bir görüş talep edilmişse, 
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın görüşü ne 
yönde olmuştur?
5. Bu taşınmazın 
satışı sürecinde; 
yerel yönetimlerden, 
üniversitelerden ve sivil 
toplum kuruluşlarından 
herhangi bir görüş 
alınmış mıdır, alındıysa 
bu kurumlar ne yönde 
görüş beyan etmişlerdir?
- Bülten

Milletvekili Ergun, Cennet Koyunu 
meclis gündemine taşıdı

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, 
kamuoyunda büyük bir infiale yol açan Bodrum Cennet Koyu’nda yakında 
başlayacağı iddia edilen inşaat çalışmalarıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati’nin cevaplandırması talebiyle soru önergesi verdi.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi modern ve 
hijyenik koşullarda 
kesim yapılması ve 
sağlıklı et üretilmesi 
amacıyla hizmete 
sunduğu mezbaha 
tesislerinde 2014 yılından 
bu yana 31 Milyon 630 
Bin kilogram kırmızı et 
üretildi. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Menteşe, 
Marmaris, Milas 
Mezbaha Tesisleri, 
vatandaşlara kaliteli, 
güvenli ve standartlara 
uygun hizmet vermek 
için çalışmalarına devam 
ediyor. Vatandaşlara 
sağlıklı şartlarda hizmet 
veren Büyükşehir 
Belediyesi mezbaha 
tesislerinde 2014 yılından 
bu yana 184 bin 929 
hayvan kesilerek 31 
Milyon 630 Bin kilogram 
kırmızı et üretildi. 

“ÇİFTLİKTEN 
SOFRAYA SAĞLIKLI 
VE GÜVENLİ GIDA” 

MİSYONUYLA 
HİZMET VERİLİYOR
Modernizasyon ve 
iyileştirme çalışmalarına 
ara vermeksizin devam 
edilen Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
mezbaha tesislerinde 
uluslararası gıda 
güvenliği ve hijyen 
standartlarına uygun 
et üretimi yapıldığını 
anlamına gelen ISO 
22000 (Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi) belgesi 
bulunuyor. Ayrıca 
mezbaha tesislerinde 
teknolojik gelişmelerin 
takibi, hizmet içi 
eğitimler, “Türk Gıda 
Kodeksi Mikrobiyolojik 
Kriterler Yönetmeliği” 
kapsamında yapılan aylık 
mikrobiyolojik analizler, 
Veteriner hekimlerin 

titizlikle yürüttüğü 
kontroller ve soğuk 
zincirin korunduğu tam 
donanımlı et taşıma 
araçlarıyla “Çiftlikten 
sofraya sağlıklı ve 
güvenli gıda” misyonuyla 
Muğla’da vatandaşlara 
hizmet veriliyor.

KURBAN 
BAYRAMINDA 

225 BÜYÜKBAŞ, 
908 KÜÇÜKBAŞ 

HAYVAN KESİMİ 
YAPILDI 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Menteşe, 
Marmaris ve Milas 

Mezbaha Tesisleri ile 
Kavaklıdere, Yatağan ve 
Datça ilçelerinde bulunan 
kesim ünitelerinde 
kurban bayramı 
süresince 225 büyükbaş, 
908 küçükbaş hayvan 
kesimi yapıldı. Ayrıca 
kurban bayramı süresi 
boyunca kurbanlık satış 
noktası olarak belirlenen 
Düğerek, Bayır ve 
Marmaris Hayvan 
pazarlarından toplamda 
44 adet büyükbaş, 1958 
adet de küçükbaş hayvan 
giriş çıkışı yapıldı. 
- Bülten

Büyükşehir Tesislerinde Hijyenik 
Koşullarda Sağlıklı Et Elde Ediliyor

Muğla Büyükşehir 
belediyesi tarafından 
Dalaman ilçesinde 
başlatılan 32 milyon 
TL’lik kanalizasyon ve 
içme suyu projesinde 
sona gelindi.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, 32 Milyon 
TL yatırım ile hayata 
geçirdiği Dalaman alt ve 
üstyapı çalışmalarında 
sana gelindi. Çalışmalar 
kapsamında Dalaman 
Turgutreis Caddesi’nde 
760 metre yağmursuyu, 
760 metre içme suyu 
ve Mimar Sinan 
Caddesi’nde 340 metre 
yağmursuyu hattının 

yapım çalışmaları 
tamamlandı. Cengiz 
Topel Caddesi’nde 320 
metre yağmursuyu hattı 
tamamlandı ve 320 
metre içme suyu hattı 
çalışmalarına başlandı. 
14. Sokak üzerinde 
yağmursuyu hattının 
yapımına başlanılmış 
olup çalışmalar devam 
etmektedir.

YOL 
ÇALIŞMALARINA 
BAŞLANILACAK

Dalaman’da, 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan 
yatırım çerçevesinde 
yağmur suyu ve 

içme suyu imalat 
çalışmalarının 
tamamlanmasının 
ardından yol 
çalışmalarına geçilecek. 
Çalışmalar kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri tarafından 
Turgutreis Caddesi’nde 
1100 metre, Seyfettin 
İnce Caddesi’nde 1900 
metre, 14. Sokakta 
370 metre, Mimar 
Sinan Caddesi’nde 340 
metre, Cengiz Topel 
Caddesi’nde 320 metre 
olmak üzere 4 bin 30 
metre yol çalışması 
gerçekleştirilecek. 
- Bülten

Dalaman’da Alt Yapı Çalışmaları 
Tamamlanmak Üzere
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili Ortaca ilçesi Merkez mahallesi Köyiçi mevkii 287 ada 10 nolu parsel, 598,13m2 
yüzölçümlü, 29 nolu bağımsız bölüm taşınmaz, 6 katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş,  
binanın zemin katında bulunan 29 nolu bağımsız bölüm cephesi pasaj içine bakan dükkandır. 16,18m2 
kullanım alanına sahiptir. Hali hazırda 21 bağımsız bölüm numaralı caddeye cephesi olan dükkanla 
birleştirilerek işyeri olarak kullanılmaktadır. Diğer dükkanlarla birleşmemiş halinde pasaj içine bakan 
penceresi olmayan bir dükkandır. Dükkanın bir kısmı mutfak alanı için bölünmüş durumdadır. Mutfak 
alanın zemini seramik kaplama, duvarları sıvalı ve boyalı, diğer kısmı laminant kaplama duvarları 
sıvalı ve boyalıdır. Bölme kapısı alüminyum kapıdır.
Adresi    : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Başoğlu Sokak  Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 598,13 m2  
Arsa payı  : 13/2400
İmar Durumu   : Ortaca Belediyesi hudutları içinde ,1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
     içinde 6 kat Ticari bitişik nizam imar adasında kalmaktadır. İmar 
     uygulaması tamamlanmış durumdadır.Parselin imar uygulaması yapılmış,  
     Belediyenin sunmuş olduğu altyapı hizmetlerinden yararlanabilecek   
     durumdadır.
Kıymeti   : 90.000,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının 25/02/2010 Tarih 2008/1675 sayılı   
     (Ortaca Sulh Ceza Mahkemesinin 25/02/2010 Tarih 2010/42 D.İş   
         sayılı yazısı) Ortaca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/78 esas sayılı yazısı 
1. Satış Günü   : 06/09/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 05/10/2022 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
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili Ortaca ilçesi Merkez mahallesi Köyiçi mevkii 287 ada 10 parsel arsa cinsi 
598,13m2 yüzölçümlü 27 bağımsız bölüm parsel üzerinde bitişik nizamda konumlanmış 6 katlı yapı 
vardır. Taşınmaz tamamlanmış altyapıya sahiptir. Çevresinde benzer özellikte yapılar vardır. Yol su 
ve elektrik sorunu yoktur. Ulaşımı kolaydır. Taşınmaz cephesi pasaj içine bakan dükkandır. 12m2 
kullanım alanına sahiptir, hali hazırda 22 ve 28 bağımsız bölüm numaralı caddeye cephesi olan 
dükkanla birleştirilerek işyeri olarak kullanılmaktadır. Diğer dükkanlarla birleşmemiş halinde pasaj 
içine bakan penceresi olmayan bir dükkandır. Duvarları sıvalı ve boyalı zemini laminant kaplama pasaj 
içine açılan kapısı alüminyum kapıdır.
Adresi    : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Başoğlu Sokak   Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 598,13 m2  
Arsa payı  : 9/2400
İmar Durumu   : Ortaca Belediyesi hudutları içinde ,1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
     içinde 6 kat Ticari bitişik nizam imar adasında kalmaktadır. İmar 
     uygulaması tamamlanmış durumdadır.Parselin imar uygulaması 
     yapılmış, Belediyenin sunmuş olduğu altyapı hizmetlerinden 
     yararlanabilecek  durumdadır.
Kıymeti   : 70.000,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının 25/02/2010 Tarih 2008/1675 sayılı   
        (Ortaca Sulh Ceza Mahkemesinin 25/02/2010 Tarih 2010/42 D. İş sayılı   
     yazısı) Ortaca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/78 esas sayılı yazısı 
1. Satış Günü   : 06/09/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü   : 05/10/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu belediye iş hanı zemin kat pasaj  
     içi 5 nolu dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/214 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.25/07/2022 
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1666450Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2017/214 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Büyükşehir 
Belediyesi’nin yöresel 
üreticileri destekleyerek 
Menteşe ilçesi Yerkesik 
Yeniköy Mahallesi’nde 
27 dönümlük araziye 
dikim yaparak üretime 
geçmesi üzerine yaylalar 
rengarenk lavanta 
tarlalarına büründü.
Lavantaların büyümesi 
köylünün üretime 
geçmesi ile Muğla’lılar 
ve tatile gelen turistler 
lavanta bahçesine akın 
ederek tarlalarda  bol 
bol hatıra fotoğrafı 
çektirirken, lavanta 
tarlaları da adeta doğal 
stüdyo platformu haline 
geldi. Gelin, damat, 
nişanlı çiftler ve hamile 
olan anneler lavantaların 
arasında bol bol fotoğraf 
çektirmeye başladı.
Yerkesik Yeniköy 

Mahallesinde bulunan 
lavanta bahçesinin 
hasadı 1 Ağustos’ta 
yapılacak. Yapılacak 
olan lavanta hasadına 
kadar vatandaşlar 
lavanta bahçesini ziyaret 
edebilecek.

BAŞKAN GÜRÜN: 
LAVANTA 

TARLALARIMIZ 
İLGİ ODAĞI OLDU

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 
Muğla’nın kırsal ve 
kıyısal olarak farklı 
güzelliklere ev sahipliği 
yapan eşsiz bir şehir 
olduğunu belirterek 
“Farklı zenginliklere 
ve eşsiz güzelliklere 
sahip bir şehirde 
yaşıyoruz. Geçmişten 
geleceğe birikimi, 
verimli toprakları ile 

bereketi simgeleyen 
Muğla hizmet için 
bizleri yönlendiren ve 
ilham veren bir şehir. 
Kırsal ve kıyısal Muğla 
olarak çok yönlü olan 
şehrimizde tarım, turizm 
büyük önem taşıyor. 
Yerkesik Yeniköy’de 
Koku Vadisi projesi ile 
hayata geçirdiğimiz 
27 dönümlük araziyi 
güzellikleri ile 
büyüleyen, yağ elde 
edilen lavantaya ayırdık. 
Fotoğraf çekilmek 
isteyenleri kendine 
çeken lavanta tarlamız 
kıyısaldan gelen 
misafirlerimizin ilgi 
odağı olurken, zamanı 
geldiğinde de hasadı 
yapılarak kırsaldaki 
üreticisine yağı ile 
kazanç sağlayacak” dedi.
- Bülten

Lavanta Bahçesine yoğun ilgi
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe 
ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesinde hayata geçirilen 
lavanta bahçesi vatandaşların ilgi odağı oldu. 1 Ağustos 
2022 tarihinde yapılacak olan lavanta hasadına kadar 
vatandaşlar lavanta bahçesini ziyaret edebilecek.

Mavi-beyazlılar, uzun 
yıllardır kulüpte çeşitli 
alt yaş kategorilerinde 
antrenörlük yapan 
ve A takımda kaleci 
antrenörlüğü görevi 
de üstlenen deneyimli 
teknik adam Önder 
Özdemir’i takımın başına 
getirdi. Özdemir, daha 
öncede Dalyanspor’da 
A takım teknik 
sorumluluğu görevini 
üstlenmişti.
 Dalyan’ın sevilen 
isimlerinden olan Önder 

Özdemir, Dalyanspor’un 
teknik sorumluğunu 
yaptığı dönemde 
oynattığı futbolla takdir 
toplamıştı.
VOLKAN METİN 
YENİDEN BAŞKAN
Muğla Süper Amatör Lig 
ekiplerinden Dalyanspor, 
uzun süren sessizliğini 
bozdu.  Mavi-
beyazlıların kongresi 
kulüp tesislerinde 
yapıldı. Yapılan 
kongrede daha önce de 
Dalyanspor başkanlığı 

yapmış olan bölgenin 
tanınmış mimarlarından 
Volkan Metin yeniden 
başkanlığa seçildi. 
Başkan Metin’in yönetim 
kurulunda şu isimler yer 
aldı; Osman Baştan, Ali 
Gökdal, Uğur Davran ve 
Ali Tufan
Dalyanspor yönetiminin 
öncelikli olarak teknik 
direktörünü belirlediği 
ve transfer çalışmalarına 
hızlı bir şekilde başladığı 
öğrenildi. 
- Berkay Göcekli

Dalyanspor’da Özdemir dönemi
Muğla Süper Amatör Lig ekiplerinden Dalyanspor, teknik 
direktörünü belirledi.
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Bölgesel Amatör Lig’de 
şampiyonluk parolasıyla 
transfer çalışması 
yürüten Muğlaspor, 
birbirinden önemli 
isimlerle kadrosunu 
güçlendirmeye devam 
ediyor. Yeşil-beyazlılar, 
uzun yıllar profesyonel 
olarak forma giymiş 
olan ve geçtiğimiz 
sezonu Torosgücü’nde 
geçiren 27 yaşındaki 
sağ bek oyuncusu Kaan 
Aşnaz’ı kadrosuna dahil 
etti. Her iki ayağını 
da etkili bir şekilde 
kullanabilen Aşnaz, sağ-
sol açık pozisyonlarında 
da görev alıyor. 
Futbola Manisaspor 
altyapısında başlayan 
Aşnaz, siyah-beyazlı 
ekiple profesyonel 
oldu. Kariyerinde 
Manisa FK, Tuzlaspor, 
İskenderunspor ve 
Bergama Belediyespor 

gibi önemli ekiplerin 
formalarını terleten 
tecrübeli futbolcu, 1. 
Lig dahil olmak üzere 
115 kez profesyonel 
maça çıktı ve 5 gol 
kaydetti. Geçtiğimiz 
sezonu Torosgücü’nde 
geçiren Kaan Aşnaz, 
18 maçın tamamında 
ilk 11 oynadı ve 2 
gol attı. Yeşil-beyazlı 
formayla şampiyonluk 
hedeflediğini 
belirten Kaan Aşnaz, 
‘’Muğlaspor gibi köklü 
bir camiaya geldiğim 
için mutluyum. 
Öncelikle transferimde 
emeği geçenlere 
teşekkür ederim. İyi 
bir takımımız var. İyi 
şeyler başaracağımıza 
inanıyorum. Bütün takım 
arkadaşlarımın yapacağı 
katkılarla şampiyonluğa 
ulaşacağız’’ dedi. 
- Berkay Göcekli

Kariyerli futbolcu 
Muğlaspor’a imza attı

Bölgesel Amatör Lig 
temsilcilerimizden 
Muğlaspor, tecrübeli 
file bekçisi Ali Tokat’ın 
ardından kaleye bir 
takviye daha yaptı.
Yeşil-beyazlılar, 
geçtiğimiz sezon 
Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor forması 
giyen 21 yaşındaki 
kaleci Hüseyin Ayan’ı 
kadrosuna dahil etti. 
1,98’lik boyuyla dikkat 
çeken genç eldiven, 
Nazilli Belediyespor 
altyapısının ardından 
Sarayönü Belediyespor,  
Isparta 32spor ve 

Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor formalarını 
terletti. Geride 
bıraktığımız sezon 
7 maçta forma giyen 
Hüseyin Ayan, kalesinde 
4 gol gördü. Büyük 
bir camiaya geldiğini 
ifade eden Hüseyin 
Ayan; ‘’Transferimde 
emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. Takım 
arkadaşlarımla birlikte 
eski günlere geri dönmek 
için elimden gelen en iyi 
mücadeleyi vereceğim. 
Camiamıza hayırlı 
olmasını diliyorum’’ 
dedi. - Berkay Göcekli

1,98’lik dev kaleci 
Muğlaspor’da

22-24 Temmuz 2022 
tarihlerinde Eskişehir’de 
yapılan Durgunsu Kano 
Türkiye Şampiyonası’na, 
Muğla Gençlik Spor 
Kulübü 15 sporcu ile 
katılım gösterdi ve 13 
madalya ile döndü. 
Muğla Gençlik Spor 
Kulübü Minik Erkekler 
kategorisinde 5’te 
5 yaparak Türkiye 
Şampiyonu oldu.  Büyük 
Erkeklerde ise Muğla 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü personeli 
ve aynı zamanda Muğla 

Gençlik Spor Kulübü 
sporcusu Serkan Kakkaç, 
K1 200 metrede Türkiye 
Şampiyonu oldu.
Yapılan yarışlar sonunda 
sonuçlar;
Genç Erkekler
K1 1000 metrede 
Sevener Şahin Türkiye 
Şampiyonu
K1 200 metrede Sevener 
Şahin Türkiye 3.sü
Minik Erkekler
K1 1000-500-200 
metrede Kaan Karahan 
Türkiye Şampiyonu
K2 500 metrede Kaan 

Karahan-Beren Adnan 
Takım olarak Türkiye 
Şampiyonu
K4 500 metrede Kaan 
Karahan-Beren Adnan-
Kağan İleri-Emre Gezer 
Takım olarak Türkiye 
Şampiyonu 
Yıldız Erkekler
K1 200 metrede Andaç 
Acar Türkiye 3.sü
K2 200 metrede Andaç 
Acar - Baran Aytekin 
Takım olarak Türkiye 
2.si 
K4 500 metrede Andaç 
Acar - Baran Aytekin 

- Deha Korkut - Mert 
Şener Takım olarak 
Türkiye Şampiyonu
Mini Minik Erkekler
K1 1000 metre ve 500 
metrede Mete Alp İleri 
Türkiye 2.si 
Muğla Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada ise 
şu ifadelere yer verildi; 
“Muğla 1484 kilometre 
kıyı şeridi olan bir su 
kenti, Köyceğiz Gölü 
kıyısında Su Sporları 
Merkezimiz mevcut ve su 
sporları antrenmanlarını 

burada devam ediyor. 
Muğla’nın su sporlarında 
Türkiye’nin başkenti 
olması yolunda 
çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Bu 
başarı bu yolda bizim 
için iyi bir motivasyon 
kaynağı oldu. Başta 
antrenörümüz olmak 
üzere sporcularımızı 
tebrik ediyor 
başarılarının devamını 
diliyoruz. Emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.”
- Berkay Göcekli

Kanoda madalya yağdı
22-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Eskişehir’de yapılan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na, 
Muğla Gençlik Spor Kulübü 15 sporcu ile katılım gösterdi ve 13 madalya ile döndü.

Muğla’nın Büyükşehir 
statüsü kazanmasında 
itibaren spor tesislerine 
13 milyon TL, amatör 
spor kulüplerine de 6 
milyon TL nakdi ve 
ayni destek sağlayan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, sporun ve 
sporcunun yanında 
olmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Büyükşehir 
Belediyesi’nin okçuluk 
branşında faaliyet 
gösteren sporcuları ile 
bir araya geldi. Yatağan 
Bencik Halı Saha 
Okçuluk tesislerinde, 
okçuluk branşının 
başarılı sporcuları ile 
bir araya gelen Başkan 
Gürün’e CHP Yatağan 
İlçe Başkanı Mehmet 

Kemiksiz, Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyesi 
Erbil Özdemir, Bencik 
Mahallesi Muhtarı Fahri 
Şafak ve Ejder Sözen 
eşlik etti. Yurtiçinde 
ve yurtdışında birçok 
müsabakada madalya 
kazanan okçuluk 
sporcuları tek tek söz 
alarak Büyükşehir 
Belediyesi’nin spora ve 
sporcuya vermiş olduğu 
destekler nedeniyle 
teşekkür ettiler. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin okçuluk 
branşının başarılı 
sporcuları ile kahvaltı 
etkinliğinde bir araya 
gelen Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 
Muğla’da büyük bir aile 
olduklarını, bu ailenin 
fertlerinin ulusal ve 

uluslararası turnuvalarda 
ülkemizi başarı ile 
temsil etmesinden 
gurur duyduklarını 
söyledi. Başkan Gürün; 
“Okçuluk branşımızda 
lisanslı olarak 4 Milli, 
toplamda da 17 lisanslı 
sporcumuz bulunuyor. 
Sporun farklı alanlarında 
Büyükşehir ailesi olarak 
1724 sporcumuz var. 
Sporcularımızın 924’u 
kadın, 800’ü de erkek 
lisanslı sporcularımızdan 
oluşmaktadır. Okçuluk 
branşında ülkemizi 
ve Muğla’mızı temsil 
eden sporcularımız her 
geçen yıl göğsümüzü 
kabartmaya devam 
ediyor. Milli takım 
düzeyinde Sevda Yaka, 
Songül Lök, Hazal 
Burun ve Emircan Haney 
gibi sporcularımızın 

bulunması bizleri 
heyecanlandırıyor. 
7’den 70’e ülkemizi 
ve Muğla’mızı 
gururlandıran 
sporcularıma ve 
antrenörlerine teşekkür 
ediyorum. Büyükşehir 
ailesi olarak spora, 
sporcuya destek olmaya, 
milli takım düzeyinde 
sporcular yetiştirmeye 
devam edeceğiz” dedi.
Kahvaltı organizasyonun 
ardından Başkan Gürün, 
okçuluk branşında 
faaliyet gösteren 
sporcuların ok atışı 
gösterini izleyerek hatıra 
fotoğrafı çektirdi.-Bülten

Başkan Gürün, başarılı okçular ile bir araya geldi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin 
okçuluk branşında faaliyet gösteren sporcuları ile bir araya geldi. 

Tarihinde ilk kez Spor 
Toto 1.Lig’e yükselen 
Bodrumspor, Göztepe 
ile yollarını ayıran 
Adis Jahovic’i 
renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig’in 
yeni ekiplerinden 
Bodrumspor, 
transfer çalışmalarını 
sürdürüyor. Yeşil-
beyazlılar, Göztepe 
ile yollarını ayıran 35 
yaşındaki Makedon 
santrfor Adis Jahovic 
ile 2 yıllık sözleşme 
imzaladığını duyurdu.
- Berkay Göcekli

Adis Jahovic, 
Bodrumspor’da
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