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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
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* * * * * * *  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

“CARETTA CARETTALARIN ANNESI” OLARAK BILINEN KAPTAN JUNE’A VEFA

Kaptan June Anıtı açıldı
Deniz 
kaplumbağalarının 
korunması için 
verdiği mücadele 
nedeniyle “Caretta 
Carettaların 
Annesi” olarak 
bilinen June 
Haimoff anısına 
yatırılan anıt 
heykelin açılışı 
yapıldı.
Dalyan Mahallesinde 
bulunan Kaunos Kral 
Çay Bahçesinde, Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Ortaca Belediyesi 
ve Türkiye Çevre 
Ajansı’nın (TÜÇA) 
katkıları ile June 
Haimoff anısına heykel 
yaptırıldı. Bakanlık, 
belediye ve çevre ajansı 
işbirliğinde hazırlanan 
anıt heykel, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Kaptan 
June’un sevenleri ve 
vatandaşların katıldığı 
törenle açıldı. -5

Down sendromlu kızın düğün ve 
gelinlik giyme hayali gerçek oldu
Terzialiler 
Mahallesinde yaşayan 
down sendromlu 22 
yaşındaki Hülya Er’in 
gelin olma isteğini 
kırmayan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, makam 
aracını düğün arabası 
olarak hazırlattı. 
Temsili düğünde 
Başkan Uzundemir 
ile dans eden Hülya, 
hayaline kavuşmanın 
mutluluğunu yaşadı. -3

Engelli vatandaşa tekerlekli 
sandalye hediye edildi

Ortaca Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından temin edilen 
tekerlekli sandalye 
Kaymakam Meral Uçar, 

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Müdürü Hanife Durak ve 
personelin de katılımıyla 
Raşit Bayat’a teslim 
edildi. -3

Ortacalı aile 
Köyceğiz’de 
kaza yaptı: 1 
ölü 5 yaralı

Kaza, sabah 
saatlerinde Zeytinalanı 
Mahallesi’ndeki ışıklı 
kavşakta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre; trafik ışıklarında 
S.Ş. (38) yönetimindeki 
16 AFU 588 plakalı 
araç ile Ali Abay (60) 
yönetimindeki 48 RG 
159 plakalı minibüs 
çarpıştı. -2

Devrilen traktörün 
sürücüsü 

hayatını kaybetti

Dalaman’da devrilen 
traktörün sürücüsü 
Durali Demirkol 
hayatını kaybetti. -2

Pehlivanlar 
er meydanına 

çıkacak

Geleneksel Köyceğiz 
Belediyesi Yağlı 
Pehlivan Güreşleri bu 
yıl 8. kez er meydanında 
başpehlivanları 
buluşturacak. -5



20.09.2022 tarihli Re-
smi Gazete’de yayım-
lanan Anayasa Mah-
kemesinin 08.09.2022 
tarihli, 2022/54 E. sayılı 
kararına göre, hangi 
eyleme hangi disiplin 
cezasının uygula-
nacağının açık olarak 
belirtilmediği gerekçe-
siyle Yükseköğretim 
Kanunu’nun öğrencilere 
disiplin cezası verilmes-
ine ilişkin “Öğrencilerin 
disiplin işleri:Soruştur-
ma, yetkiler ve cezalar” 
başlıklı 54. maddesinin 
(a) bendi iptal edilm-
iştir. 
Gaziantep Bölge İdare 
Mahkemesi 4. İdari 
Dava Dairesinin iptal 
başvurusunda, iptali 
istenen maddenin, 
“Yükseköğretim 
kurumları içinde veya 
dışında yükseköğretim 
öğrenciliği sıfatına, 
onur ve şerefine aykırı 
harekette bulunan, 
öğrenme ve öğretme 
hürriyetini, doğrudan 
doğruya veya dolaylı 
olarak kısıtlayan, ku-
rumların sükun, huzur 
ve çalışma düzenini 
bozan, boykot, işgal ve 
engelleme gibi eylem-
lere katılan, bunları 
teşvik ve tahrik eden, 
yükseköğretim mensu-
plarının şeref ve haysi-
yetine veya şahıslarına 
tecavüz eden veya 
saygı dışı davranışlar-
da bulunan ve anarşik 
veya ideolojik olaylara 
katılan veya bu olayları 
tahrik ve teşvik eden 

öğrencilere; eylem 
başka bir suçu oluştur-
sa bile ayrıca uyarma, 
kınama, bir haftadan 
bir aya kadar veya bir 
veya iki yarıyıl için 
kurumdan uzaklaştırma 
veya yükseköğretim 
kurumundan çıkar-
ma cezaları verilir.” 
şeklinde kaleme alınmış 
olduğunu ancak bu 
düzenlemenin soyut bir 
biçimde ifade edildiğini 
ve hangi eyleme hangi 
disiplin cezasının uygu-
lanacağının açık olarak 
belirtilmediğini ileri 
sürmüştür.
Anayasa Mahkemesi ise 
iptal başvurusunu kabul 
ederek, disiplin cezası 
öngörmek suretiyle 
eğitim ve öğrenim hak-
kına sınırlama getiren 
bu düzenlemenin yasal 
çerçevede belirli bir 
açıklık ve kesinliğe 
sahip olmadığı, hangi 
eylemin hangi disiplin 
cezası ile cezaland-
ırılacağının açık ve net 
olarak gösterilmediği, 
bunun tespit edilmes-
ine imkan sağlayacak 
herhangi bir ölçüt de  
getirilmediği kanaatine 
varmıştır. İptal edilen 
bu maddenin yaratacağı 
hukuksal boşluğun 
kamu yararını ihlal 
edecek nitelikte olduğu 
gerekçesiyle kararın 
Resmi Gazete’de yayın-
lanmasından itibaren 
9 ay sonra yürürlüğe 
girmesine karar verilm-
iştir. Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ANAYASA MAHKEMESİ 
ÖĞRENCİYE DİSİPLİN 
CEZASI VERİLMESİNİ 

DÜZENLEYEN O MADDEYİ 
İPTAL ETTİ…
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Terzialiler Mahallesinde 
yaşayan down sendromlu 
22 yaşındaki Hülya 
Er’in gelin olma isteğini 
kırmayan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, makam 
aracını düğün arabası 
olarak hazırlattı. Temsili 
düğünde Başkan 
Uzundemir ile dans 
eden Hülya, hayaline 
kavuşmanın mutluluğunu 
yaşadı. 22 yaşındaki 
Hülya Er’in isteği, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’e iletildi. 
Başkan Uzundemir’in 
talimatı ile temsili 
düğün için tüm detaylar 
düşünüldü. Başkanın 
makam aracı süslenerek 
düğün arabası yapıldı.
Kuaförde saçları ve 
makyajı yapılan, gelinlik 
giyen Hülya, düğün 
arabasına bindirilerek 
evine götürüldü, kuşak 
bağlama töreni yapıldı. 
Gelin alma töreninde 
evin önünde davul 

zurna eşliğinde oyunlar 
oynandı.
“DÜĞÜN SALONUNA 

MAKAM ARACI 
İLE GELDİ”

Bahçelievler Düğün 
Salonu’na makam aracı 
ile gelen Hülya Er, 
salona başkan Alim 
Uzundemir ile girdi. 
Başkanla dans eden 
Hülya’ya kına da yakıldı. 
Pasta merasiminin 
ardından takı töreni 
yapıldı. Beyaz gelinliği 
giyen Hülya hayalini 
gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadı. 
Gece sonunda düğün 
hatıra fotoğrafı çekimi 
ile son buldu.
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla bir etkinlik 
gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Hülya 
kardeşimizin ailesi 
bize gelerek, kızlarının 
gelin olma isteğini 
illettiler. Biz de buna 

duyarsız kalmadık tüm 
ekibimle beraber, ona 
bir düğün merasimi 
hazırladık. Bütün 
belediye çalışanlarım, 
arkadaşlarımla beraber, 
düğün yerindeydik. 
Güzel bir gece geçirdik. 
Bu düğünde emeği 
geçen tüm kurum ve 
kuruluşlara kişilere 
saygılarımı sunuyorum. 
Hülya kardeşimizin 
mutluluğuna şahit olmak 
bizi de mutlu etti” dedi.
Hülya’nın bu özel 
gününe, Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdürü Hakan Keskin, 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Ortaca İlçe Başkanı 
Kaan Çakır, AK Parti 
Ortaca Kadın Kolları 
Başkanı Emel Atabey, 
kurum amirleri ve 
gelinin yakınları katıldı.
- Mehmet Bozkır

Down sendromlu kızın düğün ve 
gelinlik giyme hayali gerçek oldu

ORTACA’DA YAŞAYAN DOWN SENDROMLU HÜLYA ER’IN GELINLIK GIYME HAYALI GERÇEK OLDU.

19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla Demokrasi ve 
Şehitler Meydanında çelenk 
sunma töreni düzenlendi. 
Törene, Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Dalaman 
Hava Meydan Komutanı 
Deniz Albay Mümin 
Murat Bozkurt, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 

Müdürü Hakan Keskin, 
İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Karaalp, 
siyasi parti temsilcileri, 
kurum müdürleri, şehit ve 
gazi yakınları ile gaziler 
katıldı.  Atatürk Anıtına 
çelenk sunulmasının 
ardından Kültür Park’ta 
kahvaltı etkinliği düzenlendi. 
Ardından Gazi Ercan 
Akkurt’un evine ziyarette 
bulunuldu. Tuncay Karaçelik

Ortaca’da 19 Eylül 
Gaziler Günü töreni

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, ilçede 
yaşayan engelli bir 
vatandaşın tekerlekli 
sandalye talebini yerine 
getirdi. 
Bahçelievler 
Mahallesinde oturan 
bedensel engelli Raşit 
Bayat, Kaymakam 
Uçar’ın daha önce 
kendisine yaptığı 
ziyarette tekerlekli 
sandalye ihtiyacını 
dile getirdi. Ortaca 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından temin edilen 
tekerlekli sandalye 
Kaymakam Meral Uçar, 
Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı 
Müdürü Hanife Durak ve 
personelin de katılımıyla 
Raşit Bayat’a teslim 
edildi. Bayat, kendisine 
tekerlekli sandalye 
verilmesinden dolayı 
çok mutlu olduğunu 
belirterek emeği 
geçenlere teşekkür etti.
Kaymakam Uçar; 
“Yaptığımız aile 
ziyaretlerinde 
vatandaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda 
elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. 
Bugünde vatandaşımızın 
önemli bir ihtiyacı olan 
tekerlekli sandalyeyi 
kendisine hediye ettik.” 
dedi. - Mehmet Bozkır

Engelli vatandaşa tekerlekli 
sandalye hediye edildi

Zayi 
Şirketimize ait A1 92801-92850 numaralar arası 

1 cilt fatura kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Tasfiye halindeki NETVET VETERİNERLİK 

HAY. VE ORM. ÜR. AR. İNŞAKAR. 
TURZ. TİC. İTH. İH. 

Vergi dairesi: Ortaca - Vergi No: 6310364421

Vücudumuzdaki 
birçok sağlık problemi 
duruş bozukluğundan 
kaynaklanıyor olabilir.
Duruş bozukluğu,tıbbi 
tedavi ile düzeltilebilir 
ancak doğru duruş 
yöntemleri ile önceden 
engellemek mümkün 
ve daha kolaydır.
Doğru duruş,ne yapar-
sak yapalım omurga-
mıza en az yük binecek 
duruş pozisyonu olarak 
düşünülebilr.Nasıl daha 
doğru oturabiliriz?
Sırtınızı dik tutun.
Oturduğunuz sandaly-
enin sırtlığına dayanın.
Ayakların yere temas 
etmesine dikkat edin.

Bacak bacak üstüne 
atmayın.
Omuzlarınızı rahat 
pozisyonda tutun,öne 
ve yukarı doğru yaslan-
mayın. Sandalyenize 
yaslandığınızda bel 
çukurunuzun dol-
ması,desteklenmesi 
gerekir.Buna uygun 
sandalye seçin ya 
da sandalyenizi bel 
çukurunu dolduran bir 
yastık ile takviye edin.
Uzun süreli oturarak 
çalışacaksanız her 30 
dakikada bir kalkıp 
dolaşın ve kaslarınızı 
gerdirin.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
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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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Zayi 
İş yerime ait 

ZS 560801-560850 numaralar arası fatura
VY 569501-569550 numaralar arası fatura
YD 512701-512750 numaralar arası fatura
YH 564101-564150 numaralar arası fatura
YP 199501-199550 numaralar arası fatura
YR 271501-271550 numaralar arası fatura
ZD 943101-943150 numaralar arası fatura
ZK 719751-719800 numaralar arası fatura
RN 741051-741100 numaralar arası 1 adet 

perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Orhan Demir - Tc.No: 49045415158

Vergi Dairesi: Ortaca

Kaza, sabah 
saatlerinde Zeytinalanı 
Mahallesi’ndeki ışıklı 
kavşakta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre; trafik ışıklarında 
S.Ş. (38) yönetimindeki 
16 AFU 588 plakalı 
araç ile Ali Abay (60) 
yönetimindeki 48 RG 
159 plakalı minibüs 
çarpıştı. Kazada, Ali 
Abay’ın yanı sıra araçta 
yolcu olarak bulunan eşi 
T.A. (58) ile S.A.C. (28), 
U.C. (4), N.C. (4) ve İ.K. 
(42) yaralandı. 
İhbar üzerine bölgeye 
sağlık, polis ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine 
gelen Muğla Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı Köyceğiz 
İtfaiye Amirliği ekipleri, 
yaralıları sıkıştıkları araç 
içerisinden kurtararak 
sağlık ekiplerine teslim 
etti. Sağlık ekipleri 
tarafından da ilk 
müdahaleleri yapılan 
yaralılar ambulanslarla 
hastaneye kaldırıldı. 
Hastanede tüm 
müdahalelere rağmen 
minibüs sürücüsü Ali 
Abay hayatını kaybetti. 
Ali Abay’ın ailesi ile 
birlikte Ortaca’dan 
Muğla’ya hastaneye 
gittiği öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
- Cihat Cura

Ortacalı aile Köyceğiz’de 
kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı

Köyceğiz ilçesinde meydana 
gelen kazada 1 kişi hayatını 
kaybetti,  5 kişi yaralandı.

Ortaca’da geçirdiği 
iş kazası sonucu ağır 
yaralanan elektrik ustası 
Caner Deveci yaşam 
mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; 
Evli ve 3 çocuk babası 
Caner Deveci, Dalyan 
mahallesinde bir otelin 
inşaatında yaptığı 
çalışma sırasında 
elektrik akımına 
kapılarak yaralandı.

Ağır yaralı olarak 
Fethiye Devlet 
Hastanesine kaldırılan 
Caner Deveci, üç 
gün yoğun bakımda 
kaldıktan sonra hayatını 
kaybetti. Deveci’nin 
cenazesi kılınan namazın 
ardından Burunucu 
mezarlığına defnedildi. 
Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
- Cihat Cura

Elektrik akımına 
kapılan Caner Deveci 

hayatını kaybetti

Dalaman’da devrilen 
traktörün sürücüsü 
Durali Demirkol 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; 
Elcik Mahallesinde 
seyreden Durali 
Demirkol (69) 
kontrolündeki 48 YA 
639 plakalı traktör, 
sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı 
üzerine kaza yerine 
jandarma ve sağlık 
ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları 
incelemede sürücünün 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
- Cihat Cura

Dalaman’da devrilen traktörün 
sürücüsü hayatını kaybetti

Dalaman’da devrilen traktörün sürücüsü Durali 
Demirkol hayatını kaybetti.

Marmaris’teki yangın 20 saatlik mücadele ile kontrol altına alındı
Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde 
çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Marmaris Yalancıboğaz 
mevkiinde Çarşamba 
öğlen saat 12.36’da çıkan 
orman yangınına 14 
helikopter ve 8 uçakla 
havadan, onlarca orman 
yangın söndürme aracı, 
belediyelerin itfaiye 
araçları ve yaklaşık 
bin kişilik personelle 
karadan müdahale edildi. 
Uzun uğraşlar ile yangın 
kontrol altına alındı. 

Gece boyunca karadan 
sürdürülen çalışmalara 
günün ağarması ile 
birlikte helikopter ve 
uçaklar da havadan 
destek vererek soğutma 
çalışmaları yaptı. 
Yangında Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı 
20 TOMA, jandarma 
ekipleri ve Aksaz Deniz 
Üs Komutanlığına bağlı 
ekipler ile yüzlerce 

gönüllü görev aldı. 
Yangın söndürme 
helikopterlerinin 
güvenli su alması için 
Marmaris Bölge Liman 
Başkanlığı’nın talimatı 
ile Sahil Güvenlik 
ekipleri deniz trafiğini 
emniyete aldı. Yoğun 
mücadele sonunda 
yangının kontrol altına 
alındığı öğrenildi. 
- Cihat Cura
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İnsanlık , zalimlerin 
zulmü ile korku dolu 
günler yaşıyor..
Savaşlar, kaos, kıtlık ve 
yokluklar ile imtihanı 
var… İnsanlığın nüfusu 
çok fazla ve azaltılmalı 
diyen sapkınlar ortada 
kol geziyor..
Virüsler, salgınlar, suni 
gıdalar ile ilgili haberler 
yetmiyor gibi tek tip 
insan yaratma projeleri 
ve cinsiyetsiz insanlık 
gibi projeler gündem-
leri meşgul ediyor..
Küresel Güçler her 
ülkenin içine sızmışlar 
ve yönetimlerde söz 
sahibi olmuşlar…
Dünyanın her yerinde 
en etkili medya kuru-
luşları ellerinde ve on-
ların süzgecinden geçen 
haberleri veya konuları 
onların istedikleri 
kadar ve istedikleri 
gibi öğrenebiliyoruz.. 
Onlar insanlığın algıları 
ile oynuyor ve gün-
demimizi, tepkilerimizi, 
düşüncelerimizi kontrol 
altına alabiliyorlar..
Tüm milletlerin milli 
ve manevi değerlerini 
tahrip ederek kendi 
istedikleri gibi inanç ve 
topluluklar yaratmaya 
çalışıyorlar. Tüm dinler 
insanlığın iyiliği için 
gelmiş olmasına ve 
barış, kardeşlik gibi 
kavramları tavsiye et-

mesine rağmen Dünya 
tarihi “ din savaşları “ 
ile dolu..
Bütün bunlar yetmez 
gibi bir de günümüz 
insanlığı ,Dünyanın 
periyodik döngüler ile 
yaşadığı küresel iklim 
değişikliği döneminin 
olumsuz etkileri ile de 
karşı karşıya kalıyor…
Böyle bir durumda 
insanlığın MER-
HAMET ELİNE 
İHTİYACI VAR… 
Dünya SEVGİ, BARIŞ, 
ADALET ve HUZUR 
ile KURTULACAK.. 
İnsanlık bu kavramlar 
ve değerler etrafında 
buluşmadıkça dünya 
huzura kavuşmaz.. 
Kafanızı kaldırıp, 
dünya milletlerine bir 
bakın ve bu değerleri 
geçmiş dönemlerinde 
kimler uygulamaya 
geçirmiş, farklı renkten, 
tenden, etnik kökenden 
ve inançtan insanların 
birarada  kardeşçe 
yaşamasının ortamını 
kimler sağlamış..?
Hamasi sözlere gerek 
yok bunu sadece ve sa-
dece TÜRK MİLLETİ 
ve defalarca  kurduğu  
CİHAN DEVLETLERİ 
ile sağlamışlardır. Tarih 
kitaplarının tozlu say-
falarını karıştırırsanız 
bu konuda binlerce 
örnek bulabilirsiniz.. 

ama maalesef günümüz 
Türk milleti kendi tar-
ihinden kopuk. Kendi 
Kültürünü tanımıyor. 
Türk’ü Türk yapan 
değerleri unutmuş. 
Kendini Batılı devletle-
rden daha alt seviye de 
görme hastalığına yaka-
lanmış ve yakalanmakla 
da kalmayıp, onlara 
karşı büyük bir özenti 
ve hayranlık duygusu 
beslemeye başlamış.
Halbu ki TÜRK adı sa-
dece bir milletin soyu-
nu, sopunu ifade etmez. 
TÜRK adı insanlık için 
BÜYÜK ÜLKÜYÜ if-
ade eder. Adalet demek-
tir. Kardeşlik demektir. 
İnsaniyetlik demektir. 
Özgürlük demektir. 
Zalimlerin karşısına 
dikilmek demektir. 
Mazlumun yanında 
olmak demektir. TÜM 
DÜNYAYI VATAN 
BİLMEKTİR. Tüm 
insanlığın korunması 
ve mutlu yaşamasının 
sorumluluğunu omu-
zlarında hissetmek 
demektir… TÜRK 
demek insanlığın kalbi 
demektir. Türk demek 
insanlığın sırrının mu-
hafızlığı demektir.
TÜRK MİLLETİ 
ÖZÜNE DÖNERSE 
EĞER İNSANLIĞIN 
DERDİNE DEVA VE 
İLACI OLACAKTIR..
Allah Türk milletini 
insanlık adına korusun 
ve tarihi misyonunda 
yardımcı olsun 
inşallah…

Sezgin Yıldırım

İNSANLIĞIN DERDİNİN İLACI

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, 
AK Parti Muğla İl 
Başkanlığı’nda partililere 
hitap etti. Son 20 yılda 
Türkiye genelinde 
yapılan çalışmaların 
meyvelerini vermenin 
sevincini ve gururunu 
yaşadıklarını dile getiren 
Karaismailoğlu, “Çok 
iş yaptık, yapacağımız 
daha çok iş var. Türkiye 
gelişiyor, büyüyor. 
Aynı şekilde Muğla’da 
gelişiyor, büyüyor. Bu 
hareketliliğin önündeki 
bütün daralmaları 
ortadan kaldıracak 
yatırımlarımız devam 
edecek” dedi. 
Türkiye’nin önünde 2023 
seçimlerinin olduğuna 
dikkat çeken Ulaştırma 
Bakanı Karaismailoğlu, 
“Bugüne kadar yapmış 
olduğumuz başarılı ve 
planlı, devlet aklıyla 
üretilmiş çalışmalar 
sonucunda gelmiş 
olduğumuz seviyeyi 
çok çok daha yukarılara 
taşıyacak planlarımızı 
bugünden hazırladık. 
Biz artık 2053 planlarını 
yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
BU KADAR MI İNSAN 
BECERİKSİZ OLUR?

Muğla’da CHP’li bir 
yönetimin olduğuna 
dikkat çeken 
Karaismailoğlu, 
“Türkiye’nin başka 
illerindeki CHP’lilerde 
gördüğümüz, milleti için 
çalışmayan bir zihniyetin 
örneklerini burada da 

görüyoruz. Bu kadar mı 
insan beceriksiz olur? Bu 
kadar mı liyakatsiz olur? 
Bu kadar mı vatandaşına 
uzak olur? Vatandaşımız 
çaresiz. Tabii ki 
belediye sorumluluğunu 
yerine getirmiyor ve 
belediyenin yapması 
gereken hizmetleri 
bakanlıklardan istiyor 
ama bakın bunu 
bıkmadan usanmadan 
anlatmak zorundayız. 
Bakın merkezi hükümet 
bütün birimlere, bütün 
idarelere bütçe ayırıyor. 
Bakanlığımızın bütçesi 
de var yerel yönetimlerin 
çok ciddi bütçeleri 
de var. Ayrıca; yerel 
yönetimlerin kendi 
yerelleri içerisinde 
ciddi gelir kaynakları 
var bütçenin dışında. 
Bakanlığımızın bütçesi 
ortada belli. Sadece 
bakanlığımızın bütçesi 
olarak Türkiye’nin dört 
bir yanına dağılmış 5 
bin tane şantiyemizde 
700 bin tane çalışma 
arkadaşımızla 
yatırımlarımızı arttırarak 
devam ettiriyoruz. 
Aldığımız bütçe belli, 
harcadığımız bütçe 
belli. Bakıyorsunuz bu 
CHP’li belediyelerin 
olduğu yönetimlere 
paralar gidiyor, işler 
de ortada yok. Bunun 
hesabını soracak olan 
da milletimizdir. 
Bunu da bıkmadan 
usanmadan, bu hesabın 
sorulması gerektiğini 
de vatandaşımıza 
anlatacağız ve kendi 

yaptıklarımızı da 
anlatacağız” şeklinde 
konuştu. 

BÜYÜK ESERLER 
ÜRETMEK İÇİN 

DEVLER GİBİ 
ÇALIŞMAK 

GEREKİYOR
“2023 sürecine hızlı bir 
şekilde, güçlü bir şekilde 
Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde atlattıktan 
sonra artık bizim 
ufkumuz yönümüz belli” 
diyen Karaismailoğlu, 
“Büyük ve güçlü 
Türkiye. Türkiye 
büyüyecek, Muğla da 
büyüyecek Milas da 
Bodrum da Marmaris 
de büyüyecek. Bizim tek 
derdimiz millet, işimiz 
hizmet gücümüz aziz 
milletimiz. Durmak yok 
yola devam diyoruz. 
Büyük eserler üretmek 
için devler gibi çalışmak 
gerekiyor. Devler gibi 
eserler üretmek için de 
karınca gibi çalışmak 
gerekiyor. Çalışacağız, 
çalışacağız, sonucunda 
büyük güçlü Türkiye 
resmini de bütün 
dünya zaten de artık 
gördü. Görmeye de, 
hızla takip ediyor” 

değerlendirmesinde 
bulundu.

SEYDİKEMER 
YOLU’NU DA 

HIZLANDIRACAĞIZ
Muğla’daki 
yatırımlara da değinen 
Karaismailoğlu, “Ören 
Yolu’nun projelerini 
de arkadaşlarımız 
tamamladılar, 
yatırımlarım programına 
dahil edip en kısa 
zamanda peşinden de 
ihalesini yapacağız 
ve orada çalışmaları 
başlatacağız. Yine 
Seydikemer Yolu’nu da 
hızlandıracağız. Muğla-
Denizli arasındaki 
yolumuzdaki o sıkıntılı 
bölgeleri düzelteceğiz ve 
oradaki sıcak kaplamalı 
asfalt işlerimize de 
başladık, devam ediyoruz 
ve hızlandıracağız. 
Kötekli Kavşağı’ndaki 
trafik çilesini de ortadan 
kaldıracak ulaşım 
projemizi, katlı kavşak 
projesini de önümüzdeki 
günlerde netleştirip, 
orayı da hızlı bir şekilde 
başlayıp oradaki sorunu 
da ortadan kaldıracağız” 
diyerek sözlerini 
tamamladı. - Cihat Cura

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAISMAILOĞLU:

“Büyük eserler üretmek için devler gibi çalışmak gerekiyor”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’da Ören Yolu ve Seydikemer 
Yolu’ndaki çalışmaları hızlandıracaklarını belirterek, “Durmak yok yola devam diyoruz. Büyük 
eserler üretmek için devler gibi çalışmak gerekiyor. Devler gibi eserler üretmek için de karınca 
gibi çalışmak gerekiyor” dedi.

Danıştay Sekizinci 
Dairesi, 1 Mart 2022 
tarihinde Resmî 
Gazete’de yayınlanan 
zeytinlik sahaları 
madencilik faaliyetlerine 
açan yönetmelik 
değişikliğinin iptali 
ve yürütmesinin 
durdurulması talebiyle 
Muğla Milletvekili 
Prof. Dr. Metin 
Ergun’un açtığı dava 
hakkında 13 Eylül 
2022 tarihinde kararını 
açıkladı. Danıştay, 
söz konusu kararla 
zeytinlik yönetmeliğinin 
yürütmesinin 
durdurulmasına 
hükmetti. Davayı açan 
Muğla Milletvekili Prof. 
Dr. Metin Ergun konuyla 
ilgili olarak, yazılı bir 
açıklama yaparak şu 
ifadeleri kullandı:
“Bildiğiniz gibi, 1 

Mart tarihinde Resmî 
Gazete’de bir yönetmelik 
değişikliği yapıldı. 
Ve ne hazindir ki, bu 
değişiklik hukuka aykırı 
bir şekilde yapıldı. Bu 
yönetmelik değişikliği 
yapılırken, Anayasa, 
Maden Kanunu ve 
zeytincilik faaliyetlerini 
koruyan ve düzenleyen 
3573 Sayılı Kanun yok 
sayıldı. Yani Anayasa’nın 
ve Kanun’ların koruması 
altında olan zeytinlikler, 
yönetmelik değişikliğiyle 
ranta ve talana açıldı. 
Dolayısıyla, Kanun’un 
“3 kilometre dahi 
yaklaşamazsın” dediği 
zeytinlikler büyük 
bir tehdit altına girdi.  
İktidar ise bu rant ve 
talan girişimini “kamu 
yararı” var diyerek 
meşrulaştırmaya çalıştı. 
Halbuki bu yönetmelik 

değişikliğinde hiçbir 
kamu yararı yoktu. Tam 
tersine bu değişiklik, 
kamu yararından 
ziyade rantı ve talanı 
amaçlayan bir düzenleme 
mahiyetindeydi. Bu 
düzenlemeyle fosil 
yakıtlara dayalı verimsiz 
enerji santralleri 
yaşatılmaya çalışılacak 
ve daha fazla hava 
kirliliği oluşmasının önü 
açılacaktı. “Söktüğümüz 
zeytinleri tekrar eski 
yerine dikeceğiz” veya 
“ne kadar sökersek aynı 
sayıda zeytin ağacı 
dikeceğiz” denilerek 
büyük bir çevre katliamı 
yapılacaktı. Kısacası 
iktidar, kanunen 
koruması gereken 
alanları yandaş şirketler 
için rant ve talana 
açacaktı.”
DANIŞTAY 

“YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİ 
KANUNA AYKIRI” 
DEDİ
Zeytinliklerde 
talanın önünü açan 
bu yönetmelik 
değişikliği için yargıya 
müracaat ettiklerini 
belirten Ergun, 
“dava dilekçemizde 
bu düzenlemenin 
yürütmesinin 
durdurulmasını ve 
iptalini talep etmiştik. 
Danıştay Sekizinci 
Dairesi, açtığımız 
davada, 13 Eylül 2022 
tarihli kararıyla söz 
konusu yönetmeliğin 
yürütmesinin 
durdurulmasına 
hükmetmiş ve karar 
metninde bu yönetmelik 
değişikliğinin kanuna 
aykırı olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca, 

zeytinlik sahalarıyla 
ilgili yalnızca kanunla 
düzenleme yapılabileceği 
gerekçesiyle Bakanlığın 
bu konuda yönetmelik 
çıkarma yetkisinin 
bulunmadığını 
vurgulamıştır. Danıştay 
üyelerimizi vermiş 
oldukları bu karardan 
dolayı kutluyor, 
kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bu karar, 
ülkemizde yargıya 
duyulan güvenin son 
derece düşük seyrettiği 
ve vatandaşlarımızın 
adeta adalete susadığı bu 
dönemde yüreklere su 
serpmiştir. Bu kararla, 
ülkemizin en önemli 
doğal zenginliklerinden 
birisi olan ve binlerce 
yıl yaşayan zeytin 
ağaçlarının ve 
zeytinliklerin talan 
edilmesi önlenmiştir. 

Alınan bu kararın 
hukukun her alanında 
bundan sonrası için 
örnek teşkil etmesini 
diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
 “Biz doğal çevreyi 
korumayı, geliştirmeyi 
ve bu zenginliklerimizi 
gelecek nesillere 
aktarmayı vatanseverlik 
anlayışımızın 
gerektirdiği bir 
sorumluluk olarak 

gören insanlarız” diyen 
Ergun; “çevreciliğin aynı 
zamanda vatanseverlik 
olduğuna inanan 
bir anlayışa sahibiz. 
İktidarın yıllardan beri 
alışkanlık haline getirdiği 
rant, talan ve yağma 
siyasetiyle bundan sonra 
da hem siyasi anlamda, 
hem de hukuki anlamda 
mücadelemize devam 
edeceğiz ifadelerini 
kullandı.- Bülten

Danıştay Zeytinlikleri Madenciliğe Açan Yönetmeliğin Yürütmesini Durdurdu
Danıştay Sekizinci Dairesi, 1 Mart 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan zeytinlik sahaları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin 
iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un açtığı dava hakkında 13 Eylül 2022 tarihinde kararını açıkladı. 
Danıştay, söz konusu kararla zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. 

5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 23 Eylül 2022 Cuma

Dalyan Mahallesinde 
bulunan Kaunos Kral 
Çay Bahçesinde, Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Ortaca Belediyesi ve 
Türkiye Çevre Ajansı’nın 
(TÜÇA) katkıları ile June 
Haimoff anısına heykel 
yaptırıldı.
Caretta Carettaların 
önemli üreme 
alanlarından İztuzu 
Plajı’nın yapılaşmaya 
açılmaması, Dalyan’ın 
dünya turizminde adını 
duyurması gibi pek 
çok konuda bölgeye 
katkı sağlayan “Kaptan 
June” lakabıyla bilinen 
June Haimoff 23 Nisan 
2022’de vefat etmişti.
Vefatının ardından 
bakanlık, belediye ve 
çevre ajansı işbirliğinde 
hazırlanan anıt heykel, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Kaptan 
June’un sevenleri ve 
vatandaşların katıldığı 
törenle açıldı. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
törende yaptığı 

konuşmada, Kaptan 
June’un bölgedeki 
çevre mücadelesinin 
simge isimlerinden biri 
olduğunu söyledi. 
Başkan Uzundemir; 
“Dalyan bugün 
güzelliğini koruyorsa 
Kaptan June’un katkıları 
ile ortaya çıkan zihniyet 
sayesinde koruyor. Bu 
güzelliğin korunarak 
günümüze taşınmasını 
Kaptan June ve onun gibi 
düşünenlerin eseri olarak 
görüyorum. Kaptan 
June’un katkılarını 
devletimiz ve milletimiz 
unutmadı. Bu anıt ile onu 
onurlandırıyoruz. Kaptan 
June gibi düşünenlerin 
çoğalmasını ümit 
ediyoruz. Tekrardan 
Kaptan June’a Allah’tan 
rahmet diliyorum.” dedi. 
KAPTAN JUNE
1922 yılında İngiltere’nin 
Essex şehrinde 
doğdu. Ünlü bir petrol 
mühendisi olan babasının 
işi nedeniyle çocukluğu 
Uganda, İran ve Irak 
gibi ülkelerde geçti. 
Gençliğinde opera 

şarkıcısı olmak için 
müzik, dans ve bale 
okuluna gitti, daha 
sonraları yağlı boya 
resim çalışmalarına 
başladı. İki evlilik yaptı. 
Haimoff soyadını taşıyan 
ikinci eşi ile ABD 
ve İsviçre’de yaşadı. 
Dünya jet sosyetesinde 
yer aldı. İkinci eşinden 
ayrıldıktan sonra satın 
aldığı bir balıkçı teknesi 
ile Ege Denizi’nde 
seyahat etti. Bu sırada 
Yunanistan’da 20 yılını 
geçirdi.
İlk olarak 1975 
Temmuz’unda Ekincik 
Koyu’na geldi. Bölgeye 
hayran kalan June 
Haimoff sonraki süreçte 
tatilini geçirmek için 
sürekli bu bölgeye geldi. 
1986 yılında Dalyan’a 
gelişinde ise İztuzu 
Plajı’nda teknesinin yanı 
sıra, sahilde bulunan 
bir barakada yaşamaya 
başladı. Burada geceleri 
yumurta bırakmak 
için kumsala gelen 
caretta caretta’larla 
karşılaştı. Nesli 

tükenmeye yüz tutmuş 
bu kaplumbağalarını 
gözlemleyen ve caretta 
carettalar hakkında 
araştırma yapan Kaptan 
June, o dönemde caretta 
caretta’ların yuvalama ve 
yaşam alanı olan İztuzu 
Sahili’nde yapılmak 
istenen otele karşı 
uluslararası kampanya 
başlattı ve dünyanın 
ilgisini İztuzu plajına 
çekti. 
Ankara’da dönemin 
başbakanı Turgut 
Özal ile görüşen June 
Haimoff, Özel Çevre 
Koruma Kurumu’nun 
kurulmasında önemli rol 
oynayan isimler arasında 
gösteriliyor.
Bu mücadelenin ve 
kazanılan başarının 
öyküsünü 2002 yılında 
Britanya’da yayınladığı 
“Captain June and 
the Dalyan Turtles” 
kitabında anlattı. Kitap 
aynı yıl “Kaptan June 
ve Kaplumbağalar” adı 
altında Türkçeye de 
çevrildi. June Haimoff 
ayrıca 2003 yılında geliri 

caretta caretta’ların 
korunması amacıyla 
kullanılmak üzere tek 
şarkılık CD yaptı. 
Bölgede “Kaptan June” 
olarak bilinen June 
Haimoff, uzun yıllar 
Köyceğiz Gölü, Dalyan 
ve çevresinin, günlük 
ağaçlarının kurtarılması 
başta olmak üzere doğa 
için mücadele etti. Adı 
Büyükşehir yasası öncesi 
belediye olan Dalyan 
Belediyesi tarafından bir 
sokağa verildi.
2009 yılında Türk 
vatandaşı olan June 
Haimoff, 2011 yılında 
da kısa adı Kaplumbağa 
Vakfı olan, Kaptan June 
Deniz Kaplumbağalarını 
Koruma Vakfı’nı 
tescilledi. June Haimoff 
ayrıca, Birleşik Krallık 
kraliçesi 2.Elizabeth 
tarafından 2011 yılında, 
1350 ismi kapsayacak 
şekilde yılda iki kez 
yayınlanan “Britanya 
Onur Listesi” (British 
New Year’s Honour’s 
List) içinde yer aldı.
- Mehmet Bozkır

Kaptan June Anıtının açılışı yapıldı
Deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadele nedeniyle “Caretta Carettaların 
Annesi” olarak bilinen June Haimoff anısına yatırılan anıt heykelin açılışı yapıldı. 

Köyceğiz ilçesinde 
yağlı pehlivan güreşleri 
gerçekleştirilecek.
Geleneksel Köyceğiz 
Belediyesi Yağlı 
Pehlivan Güreşleri bu 
yıl 8. kez er meydanında 
başpehlivanları 
buluşturacak. 
Türkiye’nin dört bir 
yanından gelecek 
başpehlivanlar 1 Ekim 
Cumartesi günü Ata 
sporunu yaşatmak için 
er meydanına çıkacak. 
Köyceğiz Toparlar 
Mahallesi Kazancı 
Çayırı Güreş Alanında 
gerçekleştirilecek olan 
Geleneksel Köyceğiz 
Belediyesi Yağlı Pehlivan 
Güreşleri birbirinden 
ünlü başpehlivanları 
ağırlayacak. Güreş 
alanında düzenlenecek 
olan organizasyona 45 
başpehlivan katılacak. 
Ayrıca farklı boylardan 
dört yüze yakın güreşçi 

mücadele edecek. 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil 
Ceylan ata sporunu 
yaşatmak için kurslar 
düzenlediklerini 
belirterek, “Geleneksel 
Köyceğiz Belediyesi 
Yağlı Pehlivan 
Güreşleri de ata 
sporumuzu yaşatmak 
ve genç sporculara 
destek olmak için çok 
önem verdiğimiz bir 
etkinlik. Sporseverleri 1 
Ekim’de Yağlı Pehlivan 
Güreşlerine bekliyoruz” 
dedi. 45 baş pehlivanın 
katılacağı güreşlerde 
Mehmet Yeşilyeşil, Ali 
Gürbüz,İsmail Balaban, 
Orhan Okulu, Cengizhan 
Şimşek, Mustafa Batu, 
Osman Aynur, Yusuf 
Can Zeybek , Recep 
Kara, Mustafa Taş gibi 
tanınmış güreşçiler er 
meydanında yer alacak. 
- Berkay Göcekli

Köyceğiz’de pehlivanlar 
er meydanına çıkacak

Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Kazım 
Açıkbaş ve İl Müdürlüğü 
Şube Müdürleri 16-22 
Eylül 2022 Avrupa 
Hareketlilik Haftası 
Kapsamında Kötekli’de 
bulunan İl Müdürlüğü 
Lojmanlarından işyerleri 
olan Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Binasına 
7 km Bisiklet sürerek 
gittiler.
Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Muğla 
Temsilciliği tarafından 
organize edilen İşime 
Bisiklet ile gidiyorum 
etkinliğine Muğla 
Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Kazım 
Açıkbaş’ın yanı sıra 
Spor Şube Müdürü 
Serkan Paçalı, Şube 
Müdürleri Türkiye 
Bisiklet Federasyonu 
Muğla İl Temsilcisi İlker 
Cömert, EnverÇevko 
Dernek Başkanı Feridun 
Ekmekçi ve Muğla 
Karya GSK Bisiklet 
Kulübü sporcuları ve 
diğer çalışanlar eşlik etti.
Yurt dışında sıkça 
gördüğümüz 

manzaralardan biri 
olan bisikletle işe gidip 
gelmeyi Türkiye’de de 
yapmak imkansız değil 
diyen Muğla Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Kazım 
Açıkbaş; “Muğla ilimiz 
Türkiye’de bisikletin 
en çok kullanıldığı 
illerden biri. Zaten 
vatandaşlarımız günlük 
hayatta Bisikleti bir 
ulaşım aracı olarak 
benimsemiş durumda. 
Sportif anlamda da Sayın 
Valimizin destekleri 
ile Türkiye çapında 
adımızdan söz ettirmeyi 
başardık.
İşe bisikletle gitmek gibi 
basit bir eylem ancak 
dünyaya bakışınızdan 
ülke ekonomisine 
ve hatta dünyamızın 
geleceğine kadar geniş 
bir yelpazede önemli 
katkılar sağlıyor. 
Bu nedenle Avrupa 
Hareketlilik Haftası 
Kapsamında böyle 
anlamlı bir etkinlik 
organize eden Bisiklet 
İl Temsilciliğimizi 
kutluyorum.” dedi.
- Bülten

Muğla’da işe bisiklet ile gittiler
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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


