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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

ÇİFTÇİLERE 
ÖDENEN TARIMSAL 

DESTEKLERDE 
VERGİ İADESİ
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Dalyan Rekreasyon Projesinde 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Dalyan Mahallesi için hazırlanan “Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi” 
projesi hayata geçiyor. Ortaca 
Belediyesi’nce projelendirilen “Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi” 
ile dünyaca ünlü turizm merkezinin 
daha güzel bir görünüme kavuşması 
amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın destekleriyle Ortaca 
Beleyesi tarafından yapılacak ve yaklaşık 
maliyeti 40 milyon lira olan projenin 4 
etapta tamamlanması hedefleniyor. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Dalyan Mahallesi’nin 
ülkenin dünyaya 
açılan kapılarından 
biri olduğunu söyledi. 
Proje kapsamında 
Maraş Caddesi Kentsel 
Tipoloji Çalışması 

da yapılıyor. Ortaca 
Belediyesince Dalyan 
Mahallesi’nde başlanan 
‘Dalyan Kanalı Kıyı ve 
Meydan Düzenlemesi’ 
birinci etabı ile ‘Maraş 
Caddesi Kentsel Tipoloji 
Çalışması’ devam 
ediyor. -3

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ’
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Ortaca İlçe Kadın 
Kolları tarafından 
25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü 
dolayısıyla basın 
açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamaya, 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan ve partinin 
erkek üyeleri de 
destek verdi.
Ortaca Demokrasi ve 
Şehitler Meydanı’nda 
yapılan açıklamayı 
İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Nejlin Yalçın 
okudu. -7

Ortaca’da 
24 Kasım 

Öğretmenler 
Günü kutlandı

Ortaca’da 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
dolasıyla çelenk sunma 
ve kutlama programı 
düzenlendi. -6

‘Hani Göcek 
Tüneli Ücretsiz 

Olacaktı’

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Bütçe 
görüşmelerinde CHP 
Muğla Milletvekili Plan 
ve Bütçe Komisyon 
üyesi Süleyman Girgin 
gündemdeki konularla, 
seçim bölgesi Muğla 
ilindeki projelere 
ve yatırımlara dair 
sorunları dile getirdi.-4

Milletvekili Girgin:

Vefa ziyaretleri 
devam ediyor

Ortaca Belediyespor 
Başkanı Erem Kaya ve 
beraberindeki yöneticiler 
spor kulübüne emek 
vermiş herkesi ayrım 
gözetmeksizin ziyaret 
edeceklerini belirtti. 
Ziyaretler kapsamında 
önceki dönem Ortaca 
Belediye Başkanı Hasan 
Karaçelik’e isminin 
yazılı olduğu forma 
takdim edildi. -3

Ortaca Belediyespordan

Çam balına 
TSE standardı 

Türkiye’den dünyaya en 
fazla ihraç edilen çam 
balı ile yıllardır devam 
eden TSE standardı 
Türkiye Arıcılar 
Birliği’nin yoğun 
çabaları sonucu kabul 
edildi ve çam balı TSE 
standardına kavuştu. -6



Kışın gelmesiyle 
birlikte kestanede 
Pazar tezgahlarında 
yerini almaya başladı.
Akşamları bütün ailenin 
toplanıp sobada pişirdiği 
kestaneden bahsetmek 
istiyorum:
•Kestane; yüksek nişasta 
ve su içeren, protein 
ve yağ oranı düşük bir 
besindir.
•Potasyum, kalsiyum, 
fosfor gibi mineraller-
le birlikte B1,B2 ve 

C vitamini açısından 
zengindir.
•Kestane içerdiği 
ögelerle bağışıklık 
sisteminizi güçlendir-
erek nezle,grip,soğuk 
algınlığı gibi hastalıklara 
karşı sizi korur.
•İçerdiği kalsiyumla 
kemik sağlığına olumlu 
etki sağlar.
•Stresin vücuttan atıl-
masına yardımcı olarak 
sakinleştirici etki sağlar.
•Kestane içerdiği 

flavanoidler sayesinde 
kansere karşı koruyucu 
etki sağlar.
•Kestane kompleks kar-
bonhidrat içeriğiyle kan 
şekerinizde dalgalanma-
lara neden olmaz.
•İçerdiği demir içeriğiyle 
kansızlığı önler.
•İçerdiği lif sayesinde 
sindirim siteminize 
olumlu etkiler sağlar.
•Kestane kolester-
olünüzün düzenlenmes-
ine yardımcı olur.
KESTANE NASIL PİŞİ-
RİLİR?
•Kestaneyi haşlama 
olarak tercih ederseniz 
enerji değeri %25 azalır. 
Aynı zamanda sodyum 

ve potasyum miktarı bir 
miktar azalır.Kestane 
pişirmede ilk alternatif 
haşlamayı düşünebilir-
siniz.Haşlanmış kes-
taneyi et yemeklerinin 
yanında garnitür olarak 
tüketebilirsiniz.
•Kestaneyi belki de 
sıklıkla tüketmeyi tercih 
ettiğiniz yöntem közde 
pişirmek. Bu şekilde 
pişirdiğiniz zaman 
içeriğindeki şeker 
miktarı % 10 artar.Bu da 
fazladan kalori alımınıza 
neden olur. Aynı zaman-
da mangalda pişirmek 
serbest radikal oluşumu-
na neden olabilir.
•Yani;100 gram haşlan-

mış kestane 120 kalori 
iken,100 gram közde 
pişmiş kestane 200 
kaloridir.
DİYETTEYKEN 
KESTANE TÜKETE-
BİLİR MİYİM?
Kestane yüksek karbon-
hidrat içerdiği için diyet 
yaparken kontrollü bir 
şekilde tüketilmelidir.3 
tane orta boy kestane 
ya da 6 tane küçük boy 
kestane 1 dilim ekmek 
değişimine eşittir.Özel-
likle zayıflama döne-
minde diyetisyeninizin 
tavsiye ettiği miktarda 
tüketmeye çalışın.
Unutmayın diyette yasak 
yoktur ,denge vardır!

KIŞ BESİNİ:KESTANE

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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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
GÜNEYEGE HABER
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Belirtilerize yanlış bir 
duruş neden oluyor-
sa,ilaç ve kimyasalların 
kullanımı sadece semp-
tomlarınızı yatıştırma-
da işe yarar.
Boyun düzleşmesi 
çoğu zaman mekan-
ik bir problemdir ve 
ancak vücudun doğal 
duruşunu eski haline 
getirmek,sinirler,kaslar 
ve diskler üzerindeki 
yükü azaltır.
Fizik tedavi,boyunluk 
ve hafif ağrı kesiciler 
genellikle boyun eğrisi 
omuriliğe basmadığı 

sürece tedavi için ter-
cih edilir.
Servical lordoz dü-
zleşmesi artık kifoza 
ilerleyip omuriliğe 
baskı yapmaya başlarsa 
bu durumda cerrahi 
müdahale gerekebilir.
Ancak bu çok nadir 
gözlenir ve ameliyat 
son seçenek olarak 
tercih edilir.
Servical kifoz için en 
sık uygulanan cerrahi 
spinal füzyondur.Ve 
uygun egzersiz pro-
gramı ile terapi takviye 
edilir.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL 
TEDAVİ EDİLİR?

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Ali Rahmon 

Yabancı kimlik no: 99799982888 

İş yerime ait A1 41801-41950 numaralar arası 
fatura, A1 2101-2250 numaralar arası taşıma 

irsaliyesi, A1 5171-5200 numaralar arası taşıma 
irsaliyesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Orhan Dibek - Ortaca Vergi Dairesi
Vergi No: 2950081375 - Tc.No: 16394681244

Ortaca’da ekmek 
fiyatları 20 Kasım 
Cumartesi günü 
itibariyle 2,00 liradan 
2,50 liraya çıktı. 
Ortaca’da ekmeğe 
zam geldi. İlçede 2,00 
liraya satılan 240 gram 
ekmeğin fiyatı 2 lira 
50 kuruşa yükseldi. 
Zamdan ekmeğin 
yanı sıra diğer unlu 
mamüllerde etkilendi. 
2,00 liraya satılan 
simit 3,00 liraya 

çıkartılırken, daha 
önce 5,00 liraya satılan 
tam buğday ekmeği ise 
6,00 liradan satılmaya 
başlandı. - İHA

Ortaca’da ekmek 2,5 lira oldu

Ortaca’da beyin 
damarında pıhtı 
atması sonucu Denizli 
Pamukkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk edilen 
Kadir İnanır, pazar 
günü beyin kanama 
sebebiyle ameliyat 
olmuştu. Yoğun bakımda 
tedavisinin sürdüğü 
öğrenilen İnanır’ın 
sağlık durumu hakkında 
doktorlar tarafından 
açıklama yapıldı. 
Kendisinin durumunun 
iyi olduğunu belirten 
Pamukkale Üniversitesi 
Rektörü Ahmet 
Kutluhan, “Bugün 
yüzümüz gülüyor. 
Sanatçımız Kadir İnanır 
hastanemize intikal 

ettiğinden itibaren çok 
yakın takip edilmiş 
olup bu takibin sonunda 
gereken müdahaleler 
zamanında yapılmıştır. 
Zamanında yapılan bu 
müdahaleler hastamızın 
kötü sonuçlar etmesine 
engel olmuştur. 
Bizde bu konuda çok 
mutluyuz. Sanatçımızı 
yakın takip eden başta 
başhekimimiz Prof. 
Dr. Selçuk Yüksel’e, 
hastamıza yakın 
takip eden Nöroloji 
hocamız Prof. Dr. 
Çağdaş Erdoğan’a ve 
hastamızın ameliyatını 
gerçekleştiren Prof. Dr. 
Erdal Coşkun ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum” 
dedi. -İHA

Sağlık durumu iyi giden Kadir İnanır 
gözetim altında tutuluyor 

Ortaca’da geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat olan usta 
oyuncu Kadir İnanır’ın durumunun iyi olduğu ve haftaya taburcu 
olabileceği açıklandı.

Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü, Dalaman 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
tarafından Ortaca’da 
sentetik ezca maddesi 
ile esrar ele geçirildi, 
olayla ilgili 2 kişi 
gözaltına alındı. Edinilen 
bilgiye göre, Muğla İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Dalaman Narkotik 

Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliğince tespit 
edilen şüpheli araç, 
Ortaca’da durduruldu. 
Araçta yapılan aramada 
3,36 gram esrar ele 
geçirilirken, olayla ilgili 
olarak M.Y. hakkında 
işlem yapıldı. Dalaman 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği 
olarak NSM Şube 

Müdürlüğü teknik büro 
amirliğinin çalışmaları 
sonucu ise S.Ç.isimli 
şahıs durdurularak 
arama yapıldı. Şahsın 
üzerinde 33 adet sentetik 
ecza maddesi, 3 parça 
halinde toplamda 1,74 
gram esrar maddesi ele 
geçirildi. S.Ç.hakkında 
adli işlem başlatıldı. 
- İHA

Ortaca’da uyuşturucu operasyonu
uğla İl Emniyet Müdürlüğü, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği tarafından Ortaca’da sentetik ezca maddesi ile esrar ele 
geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.  

Dalaman ilçesindeki 
bir madende dinamit 
patlatılması sırasında 
ateşlemede görevli 1 
kişi yaşamını yitirdi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Gürleyik Mahallesi 
Kurudere mevkiinde 
bulunan özel bir firmaya 
ait krom madeninde 
saat 15.30 sıralarında 
patlama çalışması 
yapıldığı öğrenildi. 
Dinamit patlatıldığı 

sırada, ateşlemede 
görevli Denizli’nin 
Çameli ilçesi Karabayır 
Mahallesi’nden 35 
yaşındaki Recep Uysal’ın 
olay yerinde hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
Evli ve iki çocuk 
babası Recep Uysal’ın 
cenazesi Denizli Çameli 
İlçe Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılırken, 
olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. - İHA

Madende dinamit patlatılması 
sırasında 1 kişi öldü

Seydikemer ilçesinde 
devrilen odun yüklü 
traktörün altında kalan 
baba ve oğlu hayatını 
kaybetti. 
Olay, Dereköy Mahallesi 
Kuz mevkiinde öğle 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Yusuf Ödün (55) 
yönetimindeki odun 
yüklü 07 RC 036 plakalı 
traktör, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
devrildi. Kazada 
traktör sürücüsü Ödün 
ve yolcu konumunda 
oğlu Erdem Ödün (28) 
devrilen traktörün 

altında kalarak ağır 
yaralandı. Kazayı 
görenler durumu 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine 
bölgeye sağlık ve 
jandarma ekipleri sevk 
edildi. Kısa sürede olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri yaptıkları 
kontrollerde baba 
ve oğlunun hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
Olay yeri inceleme 
çalışmalarının ardından 
baba ve oğlunun cansız 
bedenleri hastane 
morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma 
sürüyor. - İHA

Devrilen traktörün altında kalan 
baba ve oğlu hayatını kaybetti  
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Bilindiği üzere, Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS), 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
oluşturulan çiftçilerin 
kayıt altına alındığı 
tarımsal veri tabanıdır. 
Şu anda bu sisteme 
kayıtlı 2 milyondan faz-
la çiftçi bulunmaktadır. 
Çiftçi Kayıt Sistemine 
üye olan çiftçiler, mazot 
ve gübre desteği, alter-
natif ürün desteği gibi 
çeşitli tarımsal destek, 
gelir ve kredilerden 
faydalanmaktadır. Bu 
destekler kapsamında 
çiftçiye ödeme yardımı 
yapılırken de %4 vergi 
kesintisi gerçekleştir-
ilmiştir. Ancak yakın 
zamanda yasada 
yapılan değişiklikle bu 
vergi kesintilerine son 
verilmiş ve önceden 
kesilen vergilerin de ia-
desi gündeme gelmiştir. 
26/10/2021 tarihinde 
Gelir Vergisi Kanununa 
eklenen geçici 92. mad-
deye göre, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tariht-
en önce kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından 
yapılan tarımsal destek 
ödemeleri üzerinden 
tevkif edilerek tahsil 
edilen gelir vergisinin, 
çiftçilerin düzeltme 
zamanaşımı süresi 
içerisinde tarha yet-
kili vergi dairelerine 
başvurmaları ve dava 
açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmel-
eri şartıyla, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 
düzeltmeye ilişkin 
hükümleri uyarınca, 
tahsil tarihinden itibar-
en aynı Kanunun 112. 
maddesinin (4) nu-
maralı fıkrası hükmüne 
göre hesaplanacak faizi 
ile birlikte red ve iade 
edileceği düzenlen-
miştir.
Bu düzenleme 
kapsamında, 
26/10/2021 tarihinden 
önce tarımsal destek 
ödemelerinden fayda-
lanan ve bu ödemeler 
üzerinden gelir vergisi 
kesilen çiftçiler, geriye 
doğru 5 yıllık süre 
içerisindeki vergi kesin-

tilerini diledikleri her-
hangi bir vergi dairesi 
veya malmüdürlüğün-
den talep edebilir. Yani 
1 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren faydalanılan 
tarımsal destek ödemel-
erindeki vergi kesintile-
ri iadeye konu olacaktır. 
1 Ocak 2016 tarihinden 
önceki desteklerden 
kesilen vergiler ise 
zamanaşımına uğradığı 
için talepte bulunula-
mayacaktır.
Başvuruları çiftçil-
er bizzat veya 
vekilleri aracılığıyla 
gerçekleştirebilir. 
Başvuru yapılmadan 
iade de gerçekleşmey-
ecektir. Dolayısıyla 
talepte bulunmadan 
iade gerçekleşmeye-
ceği gibi 31.12.2021’e 
kadar başvurulmaması 
halinde 2016 yılında 
yapılan kesintiler de 
zamanaşımına uğray-
acağından hak kaybı 
yaşamamak adına bir 
an önce başvurmakta 
fayda vardır.  Ayrıca 
konuyla ilgili Gelir 
İdaresi Başkanlığı’ndan 
yayımlanan Tebliğ 
ekindeki iade talepli 
dilekçe, eksiksiz doldu-
rulduktan sonra elden 
veya posta yoluyla ilgili 
vergi dairesine sunula-
bileceği gibi İnteraktif 
Vergi Dairesi üzerinden 
elektronik ortamda da 
sunulabilir. 
İade talebinde bu-
lunurken çiftçilerin bu 
hususta dava açmamış 
olması veya dava 
açmışlarsa davadan 
feragat etmesi gerek-
mektedir. Şayet iade 
talebinde bulunan 
çiftçinin bu konu 
hakkında kesinleşmiş 
mahkeme kararı bu-
lunmaktaysa bu karara 
göre işlem yapılacaktır. 
Ancak mahkemece 
verilen karar çiftçinin 
aleyhine ise, Gelir Ver-
gisi Kanununa eklenen 
geçici 92. madde ile ge-
tirilen iade imkânından 
çiftçinin faydalanması 
mümkün olmayacaktır. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ÇİFTÇİLERE ÖDENEN 
TARIMSAL DESTEKLERDE 

VERGİ İADESİ …

Ortaca Belediyesince 
Dalyan Mahallesi’nde 
başlanan ‘Dalyan 
Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi’ birinci 
etabı ile ‘Maraş Caddesi 
Kentsel Tipoloji 
Çalışması’ devam ediyor. 
Dalyan Mahallesindeki 
çalışmaları inceleyen 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, ilçe 
genelinde birçok noktada 
çalışmaların devam 
ettiğini söyledi. Dalyan 
Mahallesi’ni Ortaca’nın 
dünyaya açılan kapısı 
olarak gördüklerini 
aktaran Başkan 
Uzundemir, proje ile 

Dalyan Kanalı kıyısı ve 
Maraş Caddesinin görsel 
anlamda çok güzel bir 
görüntüye kavuşacağına 
inandıklarını dile getirdi. 
İlçeye kazandırılan proje 
için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına teşekkür 
ettiğini vurgulayan 
Başkan Uzundemir; 
“Birinci etapta Kral Çay 
Bahçesinin önünü, ikinci 
etapta ise kıyı kenarını 
yapacağız. Tekneleri 
de Tekne-Çekek yerine 
kaldırmayı planlıyoruz. 
Bu şekilde de gelen 
misafirlerimiz Kanalın 
güzelliğini görebilecek.” 
dedi. - Berkay Göcekli

Dalyan Mahallesinde çalışmalar başladı
Ortaca Belediyesince Dalyan Mahallesi’nde başlanan ‘Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi’ birinci 
etabı ile ‘Maraş Caddesi Kentsel Tipoloji Çalışması’ devam ediyor. 

Ortaca Belediyespor 
Başkanı Erem Kaya ve 
beraberindeki yöneticiler 
spor kulübüne emek 
vermiş herkesi ayrım 
gözetmeksizin ziyaret 
edeceklerini belirtti. 
Ziyaretler kapsamında 
önceki dönem Ortaca 
Belediye Başkanı 

Hasan Karaçelik’e 
isminin yazılı olduğu 
forma takdim edildi.
Ortaca Belediyespor 
heyeti, Orhan Karaçelik, 
Aziz Abay, Şerafettin 
Çöllü, Hayati Tosun, 
Cengiz İlhan, Nizamettin 
Dönmez, Tansel 
Türkmen, Salih 

Aybey, Ferhat Ontaş, 
Salih Köleoğlu ve Kamil 
Akçabel’i ziyaret etti. 
Yönetim kurulu 
üyeleri, kulübe 
sağladıkları katkılardan 
dolayı teşekkür etti 
ve isim yazılı forma 
hediye etti. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor yönetimi 
vefa ziyaretlerine devam ediyor 

Muğla’da araç sayısı 552 bine ulaştı

Türkiye İstatistik 
Kurumu Denizli Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, 
Muğla’da Ekim ayı 
itibari ile araç sayısının 

552 bine ulaştığı bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
5,2 artış yaşandığı 
açıklandı.
- İHA
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Tüm Öğretmenlerimizin

24 KASIM
Öğretmenler Günü

Kutlu Olsun

ALİM
UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı

Muğla’da faaliyet 
gösteren 14 ihracat 
izinli balıkçılık 
ürünleri işletmesinde 
tüketime sunulmak 
üzere taze soğutulmuş, 
dondurulmuş, bütün, 
fileto ve işlenmiş füme 
olarak üretilen balıkçılık 
ürünleri başta Avrupa 
Birliği Ülkeleri, Amerika 
Birleşik Devletleri ve 
Rusya Federasyonu 
olmak üzere 54 ülkeye 
ihraç ediliyor. 
2021 yılının ilk yarısında 
2020 yılında yapılan 
toplam ihracat rakamına 
ulaşıldı. Su ürünleri 
sektöründe 2021 yılı ilk 
yarısında 78 Bin Ton 
ihracat gerçekleştirerek 
2020 yılının toplam 
ihracat rakamına ulaşıldı. 
İhracat değeri anlamında 
bakıldığında ise 2021 
yılı ilk 10 ayında, 2020 
yılının ilk 10 ayının 
ihracat değeri %35’lik 
artış gösterdi. 2020 
yılında 337 Milyon 
dolarlık olan ihracat 
rakamı 453 Milyon dolar 
olarak gerçekleşti.
 2021 yılı sonunda 500 
milyon dolar olan ihracat 

hedefinin aşılarak 
530 Milyon dolar 
olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir.
İl Müdürü Barış Saylak 
yaptığı açıklamada 
“Muğla dâhilinde faaliyet 
gösteren 14 ihracat 
balıkçılık işletmesinden 
54 ülkeye çeşitli balık 
ürünleri ihracat ediyoruz. 

2021 yılının ilk yarısında 
2020 yılındaki ihracat 
rakamını yakaladık. 
78 bin ton balık ihraç 
ettik. Hedeflerimiz hep 
bir fazlası.  Bir yandan 
ihracat rakamlarımızı 
yükseltirken bir 
yandan denizlerin 
sürdürülebilirliği içinde 
çalışıyoruz. Bugünümüz 

kadar geleceğimizi de 
düşünmek zorundayız.  
Geçen yıl 337 milyon 
dolar olan ihracat 
rakamımız bu yılın ilk 
on ayında 453 milyon 
dolara ulaştı. Yıl sonuna 
kadar 530 milyon dolara 
ulaşacağını öngörüyoruz. 
Bu anlamda su ürünleri 
sektörü Muğla’nın 

önder sektörlerinden 
olup, İl Müdürlüğü 
olarak her türlü proje 
ve çalışmalarına 
rehberlik yapmak için 
yanlarındayız. Muğla 
için hedefimiz hep bir 
fazlası olacaktır. “ dedi. 
- Basın Bülteni

78 Bin Ton Balık İhracatı Gerçekleştirildi
Muğla’da faaliyet gösteren 14 ihracat izinli balıkçılık ürünleri işletmesinde tüketime sunulmak üzere taze soğutulmuş, 
dondurulmuş, bütün, fileto ve işlenmiş füme olarak üretilen balıkçılık ürünleri başta Avrupa Birliği Ülkeleri, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu olmak üzere 54 ülkeye ihraç ediliyor. 

Muğla Süper Amatör 
Lig ekiplerinden Ortaca 
Belediyespor’un Kulüp 
Başkanı Erem Kaya, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Özkan Kalkan ve Kulüp 
Müdürü Mehmet Yıldız, 
ilimizin Bölgesel Amatör 
Lig temsilcilerinden 
Muğlaspor’a ziyarette 
bulundu.
Ziyaretten 
memnuniyetini dile 
getiren İdari As Başkan 
Bekir Kapar ise Ortaca 
Belediyespor’a hayırlı 
bir sezon temennisinde 

bulundu. Ortaca 
Belediyespor Kulüp 
Başkanı Erem Kaya 
tarafından Muğlaspor’un 
İdari As Başkanı Bekir 
Kapar’a Muğlaspor’un 
adının yazılı olduğu 
48 numaralı Ortaca 
Belediyespor forması 
takdim edildi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’dan Muğlaspor’a ziyaret

Ortaca Belediyespor, 
Muğla Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nu ziyaret 
etti. Muğla Süper 
Amatör Lig ekiplerinden 
Ortaca Belediyespor 
Başkanı Erem Kaya, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Özkan Kalkan ve Kulüp 
Müdürü  Mehmet 
Yıldız, Muğla ASFK 
Başkanı Mehmet 
Top ve yönetimine 
ziyarette bulundu. 
Ortaca Belediyespor 
Başkanı Erem Kaya, 
ziyaretle ilgili yaptığı 
açıklamada; “2022-
2023 futbol sezonu için 
kulübümüzün Bölgesel 
Amatör Lig’de (BAL) 

oynamasına hiçbir 
engel bulunmadığı 
görülmüştür. Şanlı 
tarihimizi yeniden 
yazmak için Aşk’la 
çıktığımız bu yolda 
şampiyonluk tek 
hedefimizdir. Yeni 
yönetim, yeni sistem, 
yeni hedefler” dedi. 
- Berkay Göcekli

BAL’a tekrar gitmek için engel yok!

Savaşta değiliz ama 
Döviz yükseliyor..
Tarlada ve bahçeler de 
ürünler kalıyor, alan , 
satan yok ama sebze ve 
meyve fiyatları  zam-
lanıyor..
Tedarik zinciri kırılma-
ya ve yokluk yaşatıl-
maya çalışılıyor gibi 
bir hava var..
VARLIK için de 
YOKLUK  yaşamamız 
isteniyor…
Fırsatı gani bilenler 
de para kazanma hırsı 
nedeni ile zam üstüne 
zam yapıyor.. İğneden 
ipliğe zam gelmeyen 
ürün kalmadı. 
SOKAKLAR 
KARIŞTIRILMAYA 
çalışılıyor. Ülke de 
KAOS İSTENİYOR. 
ÇATIŞMA İSTENİY-
OR. KARGAŞA İS-
TENİYOR. HALKIN 
SOKAKLARA 
DÖKÜLMESİ İS-
TENİYOR. HUZURU-
MUZ BOZULSUN 
İSTENİYOR..
PETROL aldı başını 
gidiyor. Zamların 
hızına yetişebilene aşk 
olsun..
BÜYÜK FOTOĞRA-
FA bakınca yaşanılan-
lar  NORMAL Mİ…?
Asla NORMAL bir 
durum değil.  ANOR-
MAL bir hal ortada 
duruyor..
Bu anormalliğe dur 
diyecek ve çözüm üre-
tecek, akıl yoracak yok 
mu..?  Çare bulmak ve 
tedbir almak sadece 
devletin omuzlarına 
mı bırakılmalı..?  Bu 
ülkenin Aydınları, ilim 
adamları ve sağduyulu 
insanları taşın altına 
elini koymayacak mı..?
SİYASET ve SİYA-
SETÇİLER ÇARE 
ÜRETEBİLİR Mİ..?  
Şahsen ben buna 
inanmıyorum çünkü 
günümüz siyaseti ve 
siyasetçileri halkı 
kamplara böldü ve 
ötekileştirdi. Her 
partinin seçmeni, kendi 
partililerinin dışında-
kileri adeta düşman 
gibi görüyor ve suçluy-
or.  Genel başkanlar 
ve vekiller söylemleri 
ile adeta kamplaşma 
ateşine odun taşıyor-
lar…SEVGİ ve MİLLİ 
BİRLİK DİLİ YOL 
OLDU…
KURTULUŞUN 
REÇETESİNİ  
Rahmetli Mustafa Ke-
mal paşa  “ bize parti 
değil, MİLLİ BİRLİK 
ve BERABERLİK 

lazım “ diyerek yıllar 
önce ortaya koymuştu. 
Partilerin derdimize 
çare olacağını düşünen 
varsa büyük bir yanılgı 
içindedir. Kolaysa 
AKP’li ile CHP’lileri, 
MHP ile İP’i ,  milli 
birlik için yan yana ge-
tirin bakalım. KOLAY 
İŞ Mİ BU SİZCE..?  
Hal ortada… Kimse 
hayal kurmasın derim. 
Bize partiler üstü bir 
MİLLİ TAKIM EKİBİ 
lazım. Çare ve reçete 
bu…Bunun olması 
içinde partizanlıklar-
dan kurtulmamız ve sa-
dece VATAN EVLADI 
ruhu ile düşünüp, tavır 
almamız ve MİLLİ 
DURUŞ göstermemiz 
lazım..
İkinci Dünya savaşının 
çıkacağını öngören 
ATATÜRK, İkinci 
Dünya Savaşından 
sonra  “ GELECE-
KTE BÜYÜK 
SAVAŞLAR OL-
MAYACAK. ONUN 
YERİNE EKONOMİ 
SAVAŞLARI OLA-
CAKTIR “ demiştir. 
Günümüzde yaşanan-
lara bakınca tam-
da EKONOMİK 
SAVAŞIN ORTASIN-
DA OLDUĞUMUZ  
görülüyor..
Virüs, ekonomik 
krizler, kaos, halkın 
sokağa dökülme-
si, kargaşa, tedarik 
zincirlerinin kırılması, 
kıtlıklar ve fahiş fiyat 
artışları ile ULUS 
DEVLETLERE DİZ 
ÇÖKTÜRÜLMEK 
İSTENİYOR diye 
burada defalarca köşe 
yazılarımda yazdım ve 
dilimin döndüğünce 
de erken uyarı cihazı 
gibi uyarmaya gayret 
gösterdim.. Gazetem-
izin arşivine girenler 
köşemde kaleme al-
dığım uyarı yazılarımı 
göreceklerdir.  Bundan 
sonrası için karar aziz 
milletimizindir. İster 
partizanlığa devam 
etsinler, isterlerse de 
MİLLİ TAKIM gibi 
partiler üstü davranıp, 
milletimizin geleceğini 
garanti altına almak 
için hizmet etsinler.. 
Milletimiz en iyi kararı 
verecektir. Çünkü 
bizim milletimiz 
belki ALİM değildir 
ama inanın ARİF’tir.. 
olayları çözecek ve 
çözdüğü gibi de çözüm 
üretecektir. Ben MİL-
LETİME GÜVENİY-
ORUM..

Sezgin Yıldırım

MİLLİ TAKIM
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“Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Bütçe 
görüşmelerinde CHP 
Muğla Milletvekili Plan 
ve Bütçe Komisyon 
üyesi Süleyman GİRGİN 
gündemdeki konularla, 
seçim bölgesi Muğla 
ilindeki projelere ve 
yatırımlara dair sorunları 
dile getirdi.
Muğla’da hizmet veren 
Göcek Tüneli’nden 
-tünel yalnızca 960 
metre olmasına karşın- 
11 lira gibi afaki bir 
ücret alınmaktadır. 
Buna karşın il 
sınırları içerisinden 
Göcek Tüneli’nin 3 
katı büyüklüğüne 
sahip 119 kilometre 
uzunluğundaki İzmir-
Aydın Otoyolu’ndaki 
Selattin Tüneli 
yalnızca 7,5 liradır. 
Hangi gerekçeyle fiyat 
politikaları birbirinden 
farklılık göstermektedir. 
Ayrıca her seçim 
zamanında Göcek 
Tüneli’nin ücretsiz 
olacağı seçim vaadii 
olarak kullanılırken 
neden hiç uygulamaya 
konulmamıştır?

KARABEL 
TÜNELİNİN AKIBETİ 

NEDİR?
Muğla’nın Fethiye ve 
Seydikemer ilçelerini 
Burdur ve Antalya 
illerine bağlayan D350 
karayolu üzerinde 
Karabel mevkiinde 
toplam 6.720 metre 

uzunluğundaki çift tüp 
olarak yapımına başlayan 
Karabel Tüneli’nin 
bir kısmının yapımı 
tamamlanmış, kalan 
kısmın ise yapım süreci 
durdurulmuştur. 300 
milyon liralık yatırımı 
olan, bahsi geçen tünelin 
ne kadarının yapımı 
tamamlanmıştır?
2019’da tamamlanacağı 
söylenen tünelin 
yapım süreci neden 
durdurulmuştur?
Tünel yapımından 
vazgeçilmiş ise 
bugüne kadar yapılan 
harcamaların miktarı 
nedir ve bu kamu 
zararının bedelini kim 
ödeyecektir?
BEN YAPTIM OLDU 
PROJESİ: YATAĞAN 

GEÇİŞ PROJESİ
Sayın Bakan, Yatağan 
Geçiş Projesi olarak 
adlandırılan projenin 
imalatına Ekim 2020’de 
başlanmıştır. Yatağan’ı 
ikiye bölen İnönü 
Bulvarı’ndan kentin iki 
yakası arasından geçişleri 
sağlayan Garaj Kavşağı 
kaldırılarak bir otoban 
hâline dönüştürülmüş 
ve geçişler sekteye 
uğramıştır. Proje onay 
aşamasına gelmediği 
gerekçesiyle Muğla 
Büyükşehir Belediyesiyle 
de paylaşılmamıştır. 
Daha sonra kamu 
yararına aykırı bulunan 
bu proje için yürütmeyi 
durdurma kararı 

verilmiştir.
Peki, neden Kara Yolları 
Genel Müdürlüğünün 
mahkemede yaptığı 
yazılı savunmada 
belirttiği gibi, Yatağan 
Belediye Başkanlığının 
istekleri doğrultusunda 
hiçbir teknik analiz 
yapılmadan, Kurum 
görüşleri toplanmadan, 
ulaşım ana planıyla 
uygunluğu kontrol 
edilmeden, kentteki 
günlük yaşam ve kentin 
olağan kullanımı dikkate 
alınmadan bu proje 
hayata geçirilmiştir?
 Neden vatandaşların 
karşıdan karşıya 
geçerken can 
güvenlikleri 
düşünülmemiştir?
 Şimdi de hız sınırını 50 
kilometresaate düşürerek 
trafik cezasıyla halkın 
cezalandırılması, 
kullanımların 
zorlaştırılması ne kadar 
doğrudur? “Ben yaptım, 
oldu.” mantığı ile 
“İktidar partisinde olan 
belediyelerin istekleri 
doğrultusunda hareket 
ederim.” anlayışıyla 
yapılan bu proje şimdi 
nasıl düzeltilecektir?

MUĞLA’DA 
KARAYOLLARI, 

YEREL 
YÖNETİMLERİN 

İSTEK VE 
ÖNERİLERİNİ 

DİKKATE ALMIYOR
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından 

hazırlanmış olan kara 
yolları projelerinde 
yerel yönetim ve 
yereldeki kurumlardan 
ulaşım görüşü 
sorulması gerekmekte 
olmasına rağmen bu 
yapılmıyor. Muğla 
ilindeki uygulamaların 
büyük çoğunluğu yine 
yerel yönetimlerle 
organize olmadan ve 
gerekli etüt çalışmaları 
hazırlanmadan 
yapılmıştır. Kentte 
Sağlık Bakanlığınca 
yapılan bütün devlet 
hastaneleri kara yolları 
kenarında olmasına 
karşın kara yolları ile 
bağlantısı sağlanmadan 
neden inşa edilmektedir? 
Yerel yönetimin bu 
konudaki uyarı ve 
önerileri neden dikkate 
alınmamaktadır?

ORTAKENT-
YALIKAVAK TÜNEL 

VE YOLU NEDEN 
BİTİRİLEMİYOR?

Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve Bodrum 
Caddesi üzerindeki trafik 
yoğunluğunu ortadan 
kaldıracağı söylenen 
Ortakent-Yalıkavak tünel 
ve yolunun projelerinin 
yapılacağı belirtilmiştir. 
Neden hâlâ bu tünel ve 
yol bitirilememiştir?
MENTEŞE KAVŞAĞI 

NE ZAMAN 
YAPILACAK

Menteşe ilçesinde 
Karayolları 

Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunda 
bulunan D550 ve D330 
Kara Yolu kesişiminde 
yer alan Kötekli 
Kavşağı’nda yaşanan 
trafik sorunlarına 
yönelik bizzat siz gelip 
inceleme yapmıştınız 
ve farklı seviyeli 
kavşak yapılacağının 
belirtmiştiniz. Bu projeye 
ne zaman başlanacak ve 
ne zaman bitirilecektir?

YERKESİK-
DİRGEME 

KAVŞAĞI YAPIM 
ÇALIŞMALARI 

NE ZAMAN 
BAŞLAYACAK

Menteşe ilçesinde 
Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunda bulunan 
D550 Kara Yolu üzerinde 
yer alan ve Yerkesik-
Dirgeme Kavşağı 
turizm bölgesi olmamız 
sebebiyle devamlı trafik 
sıkışıklığı yaşamaktadır.
Söz konusu kavşağa 
yönelik Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından talep edilen 
farklı seviyeli kavşak 
talebinin yatırım 
programına alınmış 
olduğu belirtilmiş ancak 
herhangi bir çalışma 
başlatılmamıştır. Söz 
konusu kavşağa yönelik 
yapım çalışmaları ne 
zaman başlayacak ve 
bitirilecektir” - Bülten

HANİ GÖCEK TÜNELİ ÜCRETSİZ OLACAKTI?
Milletvekili Süleyman Girgin:

Anadolu Yayıncılar 
Derneği (AYD) 
tarafından, Ankara’da 22 
23 Kasım tarihlerinde, 
Anadolu Medyasının 
sorunları ve geleceğine 
ilişkin konuların ele 
alındığı Yerel Medyanın 
Geleceği Çalıştayı 
düzenlendi. Çalıştaya, 
Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü Rıdvan 
Duran konuşmacı olarak 
katıldı. Duran, özelikle 
yerel basının durumu, 
Kurumun bu konudaki 
çalışmaları ve gelecek 
vizyonu hakkında 
bilgiler verdi. Açılışı 
konuşmasını Ak Parti 
Genel Başkanvekili 
Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un yaptığı 
programın ikinci 
gününde Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, RTÜK 
Başkanı Ebubekir Şahin 
ve Altındağ Belediye 
Başkanı Asım Balcı yer 
aldı. Çalıştay süresince 
yetkili kurum ve kuruluş 
temsilcileri, gazeteciler, 
akademisyenler ulusal ve 
yerel medyanın önemi, 

yerel televizyonların, 
gazetelerin, radyoların 
sorunları ve geleceği 
hakkında görüşlerini 
sundular. Basın İlan 
Kurumu Genel Müdürü 
Rıdvan Duran, kurumun 
60 yıldır başta yerel 
basın olmak üzere 
Türk basınının yanında 
olduğunu vurgulayarak, 
yeni iletişim 
teknolojileri karşısında 
basının durumunu 
değerlendirerek; 
“Anadolu Yayıncılar 
Derneği’nin düzenlediği 
ve burada buluşmamıza 
vesile olduğu Yeni 
iletişim Teknolojileri 
ve Yerel Medyanın 
Geleceği temalı bu 
etkinliği oldukça 
kıymetli buluyorum. 
Kurum olarak son birkaç 
yıldır, 81 ildeki yerel 
gazete temsilcileri ile bu 
konuyu, değişen reklam 
türlerini ve alternatif 
gelir modellerini masaya 
yatırıyoruz. Sadece 
Türk yerel basınının 
değil, ABD başta olmak 
üzere neredeyse tüm 
dünyada yerel medyanın 

ana gündemi olan 
konuyla ilgili çok sayıda 
toplantı gerçekleştirdik, 
öneriler topladık.Yerel 
basının dijital dönüşüm 
süreçlerine katkı sunacak 
eğitimler organize ettik. 
60 yıldır Türk basınına 
verdiğimiz yadsınamaz 
bir destek var. Pandemi 
sürecinde bu destekleri 
artırdık ve gazetelerin 
hayatlarını devam 
ettirebilmeleri için 
üzerimize düşeni yaptık.
Online ve fiziki 
olarak son iki yılda 
“İnternet Haberciliğinin 
Geliştirilmesi”, “Yeni 
Medyada Reklamcılığın 
Geliştirilmesi”, “Basın 
İşletmelerinde Bilgi 
Güvenliği ve Siber 
Güvenlik Bilinçlendirme 
Eğitimi”, “Yerel 
Basında Reklamcılığın 
Geliştirilmesi”, 
“Dijitalleşme ve Sosyal 
Medya Eğitimi” başlıklı 
eğitimler düzenledik. 
61 ilimizde, basın 
işletmelerinin çeşitli 
kademlerinde çalışan 883 
kişi bu eğitimlerimizden 
istifade etti. Ancak 

sektörün durum analizi, 
yerel basın için artık 
Basın İlan Kurumu 
desteklerinin yeterli 
olmadığını, gazetelerin 
gelir modellerini 
çeşitlendirmeleri, 
içerik zenginleştirmeye 
gitmeleri gerektiğini 
gösterdi bize.” dedi.
“YEREL MEDYA 
İÇİN RADİKAL 
ÇÖZÜMLERE 
İHTİYACIMIZ VAR”
Northwestern 
Üniversitesi’nin, yerel 
medyanın geleceğine 
projeksiyon tutarak, 
2019 yılında bir rapor 
yayınladığını, benzer 
sorunların ABD’de de 
var olduğunu belirten 
Duran “Pew Araştırma 
Merkezi’nin verileri 
2018’de basılı gazete 
tirajlarının 1940’tan bu 
yana en düşük seviyelere 
düştüğünü, yerel 
televizyon haberlerinin 
de önceki yıla kıyasla 
ortalama yüzde 10 – 14 
düşüşle büyük darbeler 
aldığını gösteriyor. Yeni 
iletişim teknolojilerinin 
basın ve medya 

sektöründe radikal 
değişiklikler doğurduğu 
ortada. Kesinlikle bu 
oranda radikal çözümlere 
ihtiyacımız var.
Bu manada şunu 
vurgulamak isterim ki; 
ben hiç umutsuz değilim. 
Ne basın ne gazetecilik 
ölecek meslekler değil. 
Mecrası değişse de 
toplumu aydınlatmak, 
haber vermek işi devam 
edecektir. İlkeleri olan, 
ilkeleriyle toplumun 
her katmanını koruyan, 
medya ve basının 
görevlerini ifa ederken 
sapmalarını önüne geçen, 
bir anlamda frenleyen 
kamu kurumlarına da her 
zaman ihtiyaç olacaktır.” 
dedi. - Bülten

Genel Müdür Rıdvan Duran Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayında
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Cumhuriyet Halk Partisi 
Kadın Kolları’nın 
basın açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi;
“25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele 
Günü, gücünü üç kız 
kardeşin bir diktatöre 
karşı verdiği onurlu 
mücadeleden alıyor. 
Tarihe “Mirabel 
Kardeşler” olarak 
geçen bu üç kadın; 
ülkelerinde demokrasiyi 
savundukları için vatan 
haini ilan edildiler ve 
defalarca hapse atıldılar. 
Bir 25 Kasım günü, 
Mirabel kardeşlerin 
arabasını yolda durduran 
diktatörün yandaşları, 
kardeşlere önce tecavüz 
etti sonra da öldürüp 
uçurumdan aşağı attı. 
Vahşice katledilmeden 
önce Maria Mirabel’in 
şöyle demişti: “Belki 
bize en yakın şey 
ölüm ancak bu beni 
korkutmuyor. Haklı olan 
her şey için savaşmaya 
devam edeceğiz!”  61 
yıl önce canlarıyla 
bedel ödeyen bu cesur 
ve onurlu kadınların 
mücadelesi, bugün de 
bizlerin omuzlarında 
yükseliyor. Bu bilinçle, 
dünyaya ve ülkemize 
demokrasiyi, adaleti ve 
eşitliği getirmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Kadın Kolları olarak, 
bir yandan örgütlü 
gücümüzü arttırırken, 
diğer yandan dünyadaki 
ve Türkiye’deki 
kadın hareketine ses 
katıyor, mücadeleyi 
birlikte büyütüyoruz. 
Ülkemiz demokrasiden 

uzaklaştıkça, kadına 
yönelik şiddet hız 
kesmeden devam 
ediyor. Kadınlar sırf 
kadın oldukları için 
öldürülüyor, şiddete 
uğruyor. 11 gün önce 
Başak Cengiz’i samuray 
kılıcıyla katleden katil 
Can Göktuğ Boz; “Birini 
öldürmeyi planladım, 
kadın direnemez 
diye onu öldürdüm” 
demişti.  Bizler, en 
temel hakkımız olan 
yaşam hakkımıza 
sahip çıkmak için 
direniyoruz. Kadınların 
can simidi olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden bir 
gece yarısı, tek adamın 
kararıyla çıkılmasını 
asla kabul etmiyoruz! 
İlk seçimlerde kadın 
düşmanı zihniyeti 
sandığa gömeceğiz ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
söz verdiği gibi ilk bir 
hafta içinde İstanbul 
Sözleşmesi’ni yeniden 
yürürlüğe koyacağız. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak,  geçen 
yıl sözleşmenin bir 
maddesini hayata 
geçirdik ve Genel 
Merkezimizde “Alo 
Şiddet” hattı kurduk. 
Yaşam en temel haktır 
diyerek projemize 
“YaşamHak” adını 
verdik. 444 82 85 
numaralı hattımızı 
arayan tüm şiddet 
mağduru kadın ve 
çocuklara, 7/24 ücretsiz 
destek hizmetleri verdik 
ve vermeye devam 

ediyoruz. Projemiz 
kanalıyla şunu daha 
net görüyoruz: İstanbul 
Sözleşmesi’nin fesih 
kararından sonra iletilen 
şiddet vakalarında 
artış var.  Eğer İstanbul 
Sözleşmesi yürürlükte 
olsaydı ve uygulansaydı; 
şiddet uygulayan birçok 
fail caydırıcı cezalar 
alacaktı. İmza tarihinden 
bu yana öldürülen 
binlerce kadın bugün 
hayatta olacaktı, katiller 
“yatarım üç beş ay, 
çıkarım” rahatlığıyla 
hareket etmeyecekti. 
Çocuğa yönelik cinsel 
istismarda bulunanlar, 
delil yetersizliği 
gerekçesi ile tahliye 
edilmeyecekti. 
Süreli nafaka ve aile 
hukukunda arabuluculuk 
gibi konular tartışmaya 
bile açılmayacaktı. 
Sözleşme her gün 
aşındırılmaya çalışılan 
haklarımıza koruyucu 
kalkan olacaktı. Bu 
süreçte, hakkında 
uzaklaştırma kararı 
bulunan birçok erkek, kız 
kardeşlerimizi hayattan 
kopardı. Nermin U. 
dört yıl önce boşandığı 
Mahir A.’ye yönelik 
“beni öldürecek” diyerek 
koruma kararı istediği 

karakoldan dönerken, 
sokakta aynı erkek 
tarafından öldürüldü. 
Sivas’ta yaşayan 8 çocuk 
annesi 60 yaşındaki 
Mevlüde Parlak, yemek 
yapmadığı bahanesiyle 
evli olduğu Rahmi Parlak 
tarafından öldürüldü. 
İstanbul’da yaşayan 32 
yaşında 2  çocuk annesi 
Ulviye Avağ, ikinci eş 
olma teklifini reddettiği 
bahanesiyle Mehmet 
Demir tarafından 
öldürüldü. 56 yaşındaki 
Behiye Çakır boşanma 
aşamasında olduğu Ali 
Çakır tarafından “500 
TL nafaka istediği” 
bahanesiyle öldürüldü. 
TRT sanatçısı Hatice 
Kaçmaz’ı 15 bıçak 
darbesiyle katleden 
Orhan Munis’e “aşırı 
sevgi”den öldürdüğü 
gerekçesiyle “tutku 
indirimi” uygulandı. 
Katiller, cinayeti 
işlemeden önce nasıl ceza 
indirimi alacaklarına 
ilişkin internet araması 
yaptılar. Yargılanırken 
bahanelerin arkasına 
sığındılar. Önceki 
yargı kararlarından 
cesaret aldılar! Genel 
Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu, iktidara 
geldiğimizdeki yol 

haritamızı “Altı Ayda 
Altı Kolaylık” başlığıyla 
açıkladı. İktidara 
geldiğimizde ilk altı ayda 
ne mi yapacağız?
“KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETLE 
MÜCADELEMİZ 
DERHAL 
BAŞLAYACAK”
Kadına şiddet davaları 
için Özel Yetkili 
Mahkemeler ve 
Yargıtay’da ayrı bir ceza 
dairesi kuracağız. Hâkim 
ve savcılar ile tüm adli 
makam çalışanları 
kadına şiddet konusunda 
özel eğitim alacak. Her 
polis karakolunda içinde 
en az bir kadın polisin 
yer aldığı ev içi şiddet 
konusunda eğitim almış 
ekipler oluşturacağız. 
Şiddet bildiriminin aile 
hekimleri tarafından 
da yapılması için, polis 
ve aile hekimi arasında 
bir iletişim kanalı 
oluşturacağız. Kadınlara 
şiddet uygulayanların 
iyi hal indiriminden 
yararlanmasına izin 
vermeyeceğiz. İş yerinde 
veya evde, her nerede 
olursa olsun kadına 
yönelik psikolojik ve 
ekonomik şiddet ile 
ayrımcılık da fiziki 
şiddetle aynı kapsama 

alınarak suç sayılacak. 
İktidarımızda kadınlar, 
adaleti ve güvenliği 
sosyal medyada aramak 
zorunda kalmayacak. 
“AİLE DESTEKLERİ 
SİGORTASINI 
HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ” 
1971 yılından beri 
yasalaştırılmayan Aile 
Destekleri Sigortası ile 
ev kadınlarının sosyal 
güvence meselesini 
çözeceğiz. Hane geliri 
asgari ücretin altında 
olan aileler için Aile 
Destekleri Sigortası’ndan 
mali destek sağlayacağız. 
Bu destekleri, hanedeki 
kadın adına bankada 
açılan hesaba yatıracağız. 
“KADIN İSTİHDAMINI 
ARTTIRACAĞIZ”
“EV KADINLARINA 
İŞ, EVE AŞ” 
sağlayacağız. Çalışmak 
isteyen ev kadınlarına 
destek olacağız. 
KOBİ’ler aracılığıyla 
yarı zamanlı kadın 
istihdamını arttıracağız. 
Ev kadınlarına istihdam 
sağlayan KOBİ’lere, 
Aile Destekleri Sigortası 
kapsamında maaş ve 
vergi desteği vereceğiz. 
Ev kadınlarının devlet 
memuriyetine alınmasını 
teşvik edeceğiz. 
Kamudaki yönetim 
kademeleri için en az 
yüzde 35 kadın kotası 
uygulayacağız. Yönetim 
kademelerinde yüzde 
35 veya üzerinde kadın 
çalışanı olan özel sektör 
şirketlerine, vergi teşviki 
vereceğiz. 

“BOŞANAN 
KADINLAR 
İÇİN “YENİ 
BAŞLANGIÇLAR 
FONU” 
OLUŞTURACAĞIZ”
Eşinden boşanan 
kadınlara, Aile 
Destekleri Sigortası 
kapsamında kuracağımız 
Yeni Başlangıçlar Fonu 
ile taşınma ve ev kurma 
desteği vereceğiz. 
Kadın çalışmıyorsa, 
istihdama katılmaları 
için belediyeler 
tarafından eğitim ve iş 
bulma desteği vereceğiz. 
İktidarımızda kadınlar 
kimseye muhtaç olmadan 
hayatlarını sürdürecekler. 
“DOĞUM İZNİ 
UYGULAMASINI 
GELİŞTİRECEĞİZ”
Doğum iznine ayrılmış 
ve kanuni süre içinde 
işine dönememiş veya 
işinden ayrılmak 
zorunda kalmış kadınlar, 
yeniden iş hayatına 
dönmek istediklerinde 
pozitif ayrımcılık 
uygulamalarından 
yararlanacaklar. 
Kadınların sağlık, bakım 
ve hijyen konusundaki en 
büyük güvencesi devlet 
olacak. Ergenlik çağına 
giren kız çocuklarının 
sağlık harcamaları 
ücretsiz olacak. Rahim 
kanserini önleyen HPV 
aşısı da dahil olmak 
üzere tüm önleyici 
sağlık harcamaları devlet 
tarafından ücretsiz olarak 
karşılanacak. Bugün 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Kadın Kolları olarak 81 
ilden eş zamanlı olarak 
haykırıyoruz: Geliyor 
Gelmekte Olan.”
- Cihat Cura

CHP’li kadınlardan kadına şiddet açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya, İlçe Başkanı 
Evren Tezcan ve partinin erkek üyeleri de destek verdi. Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda yapılan 
açıklamayı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejlin Yalçın okudu. 
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23000 KİLOGRAM PİŞMİŞ EKMEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İ ha le Ka yıt Nu ma ra sı  :2021/718449
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2527925258 - 2527925402
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si :b-gungor@hvkk.tsk.tr
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su malın
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :23000 KİLOGRAM PİŞMİŞ EKMEK ALIMI
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) Teslim tarihi   : Taahhüt konusu Hazır Pişmiş Ekmek alımına 01 OCAK 2022   
     tarihinde başlanacak olup, 31 ARALIK 2022 tarihine kadar 
     günlük ihtiyaçlar nispetinde Dalaman Hava Meydan Komutanlığı  
     Malzeme Bölük Komutanlığı Depolarına teslimat yapılacaktır. 
     Teslim edilecek miktar ve tarihler günlük veya haftalık 
     tebligatla yükleniciye bildirilecektir.
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  :HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Ta ri hi ve sa a ti  :07.12.2021 - 11:00
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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme olması durumunda gıda veya gıda ile 
temas eden madde üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş 
alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (sertifikası) ya da 
aday veya istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim 
İzin Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON 
BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 1497759Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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Ortaca’da 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
dolasıyla çelenk sunma 
ve kutlama programı 
düzenlendi.
Ortaca Kaymakamlığı 
tarafından 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
Kutlama Programı, 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanında düzenlenen 
çelenk sunma programı 
ile başladı.
Çelenk sunma 
programına Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ferruh Atabey, Ortaca 
Meslek Yüksek Okulu 
Müdür Vekili Doç. Dr. 
Ali Türker, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Seyit 
Kavak, kurum müdürleri 
ve öğretmenler katıldı. 
Çelenk sunma 
programının ardından 
Sehit Nasuh Aydın 
Ortaokulunda görev 
yapan öğretmen Latife 

Karahan’a sürpriz 
öğretmenler günü 
kutlaması yapıldı. 
Öğrenci sıralarına Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı 
Feyza Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ferruh Atabey, İlçe 
Emniyet Müdürü Yılmaz 
Lima, İlçe Jandarma 
Komutanı İlker Karaalp, 
Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Ocak, 
İlçe Sağlık Müdürü 
Dr. Ayşe Binol Akdağ, 
Ortaca Belediyesi 
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Ersan 
Karakuyu, Öğretmen 
Ahmet Karahan 
oturarak öğretmen Latife 
Karahan’a sürpriz yaptı 
ve hediye takdim etti. 
Okulda görev yapan 
diğer tüm öğretmenlerin 
öğretmenler günü 

kutlandı.  
Kutlama programı 
ilçedeki özel bir okulun 
konferans salonunda 
devam etti. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
ardından öğrenciler ve 
öğretmenler oratoryo 
gösterileri, şiirler 
okunması ve video 
gösterimi yapıldı ve 
öğretmenler günü 
kutlamaları son buldu. 
Programa, Kaymakam 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Feyza Yılmaz, 
Garnizon Komutan 
Vekili Yarbay Özgür 
Aydın, Belediye Başkan 
Vekili Volkan Metin, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 
İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, kurum 
müdürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da 24 Kasım kutlandı

Türkiye Arıcılar 
Birliği Başkanı Ziya 
Şahin’in yıllardır 
çam balına standart 
getirilmesi ile ilgili 
çalışması sonuç verdi 
ve Türk çam balı TSE 
standardına kavuştu. 
Çam balı standardı 
TSE Teknik Kurulunda 
kabul edilerek, ‘TS 
13910’ numarası ile 
yayınlandı.  Türkiye Arı 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Başkanı Ziya 
Şahin, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Türkiye 
çam balı üretiminde 
yüzde 92 üretim 
ile dünyada merkez 
konumundadır. İhraç 
edilen bal miktarı içinde 
çam balının oranı yüzde 
90-95 civarındadır. 
Çam balı standardının 
hazırlanması, çam 
balımızın kalitesinin 
tescillenmesi, Avrupa 
Birliği’nde (AB) 
coğrafi işaret alması ve 
uluslararası pazarda hak 

ettiği değeri görmesi 
adına ve bu standardın 
çıkması ile Türk Gıda 
Kodeksi (TGK) çam 
balı tebliğinin de 
aynı parametreler ile 
hazırlanması açısından 
çok önemlidir. Bir 
ürünün standardının 
olması AB coğrafi işaret 
ve AB Coğrafi İşaret 
Tescili için önemlidir. 
Ayrıca “ISO TC 34 /
SC 19”da çam balının 
ISO standardı için de 
çok önemlidir. Çam 
balı standardının 
hazırlanmasında 
emeği olan Tarım 
ve Orman Bakanlığı 
mensuplarına, tüm 
sektör uzmanlarına ve 
bilimsel katkı sağlayan 
akademisyenlere 
teşekkür ederiz. 
Ülkemize hayırlı 
olsun” dedi. TAB 
Başkanı Şahin, çam 
balının önemini de 
madde madde şöyle 
sıraladı: “Birçok meyve 
ağacından 10-15 yıl ürün 

alındığı halde, Basralı 
Kızılçam ağacından 
ortalama 150 yıl çam 
balı alınabilmektedir. 
Bir kızılçam ağacı yılda 
ortala 20-25 kilogram 
çam balı verir, bu miktar 
kereste değerinin 5-6 
katıdır. 2020 yılında 
ülkemizde toplam çam 
balı üretimimiz 35-40 
bin ton olup, toplam 
üretilen balın yüzde 
25’ini oluşturmaktadır. 
Diğer bölgelerdeki 
bal üretim faaliyetleri 
bittikten sonra çam balı 
üretim bölgelerinde 
üretim başlamaktadır. 
Bu da diğer bölgelerdeki 
arıcıların da çam balı 
üretilebilmesine imkan 
sağlamaktadır. Ayrıca 
üretim sezonu diğer 
ballara kıyasla çok 
uzun sürmektedir. 
Çam balı Türkiye’nin 
dünya pazarında rekabet 
edebileceği potansiyeli 
en yüksek ballardan 
birisidir.”
- İHA

Çam balına TSE standardı  
Türkiye’den dünyaya en fazla ihraç edilen çam balı ile yıllardır devam 
eden TSE standardı Türkiye Arıcılar Birliği’nin yoğun çabaları sonucu 
kabul edildi ve çam balı TSE standardına kavuştu  
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*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


