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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

YAYA GEÇITLERI “HAYATA SAYGI DURUŞU” SLOGANIYLA BOYANDI

Hayata saygı duruşu!
İçişleri Bakanlığınca “Yayalara 
öncelik duruşu, hayata saygı 
duruşu” sloganıyla başlatılan 
kampanya kapsamında 
Ortaca’da etkinlik düzenlendi.
Ortaca Cengiz Topel 
İlkokulu önünde 
düzenlenen etkinliğe, 
İlçe Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, kurum 
müdürleri ve öğrenciler 
katıldı. İlkokul 
öğrencileri, İçişleri 
Bakanlığınca “Yayalara 
öncelik duruşu, hayata 
saygı duruşu” sloganıyla 
başlatılan kampanya 
kapsamında yaya 

geçitlerini kırmızıya 
boyadı.
Kaymakam Uçar ve 
Belediye Başkanı 
Uzundemir, öğrencilerle 
yaya geçidini kırmızıya 
boyadı.
Etkinlikte, öğrenciler 
ellerinde bayraklar 
ve pankartlarla yaya 
geçitlerinde yayaların 
geçiş önceliğine dikkat 
çekti, sürücülere pankart 
dağıttı. -4

Motosiklet tutkunları 
Sarıgerme’de buluştu
Ortaca Belediyesi 
Sarıgerme 
Günübirlik 
Tesislerinde 
düzenlenen 
Motosiklet 
Festivalinde 
katılımcılar 
doyasıya eğlendi.

Ortaca Belediyesi ve 
Ege Yolcu Dergisi’nin 
ortaklaşa düzenlediği 
Motosiklet Festivali’ne, 
ülkenin birçok yerinden 
çok sayıda motosiklet 
tutkunu katıldı. Festivale 
kendi motosikletiyle 
katılan Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, kendisinin 
de motosiklet tutkunu 
olduğunu söyledi. -3

Mesleki yeterlilik 
belgeleri dağıtıldı

Dalaman, Ortaca, 
Köyceğiz, Fethiye, 
Seydikemer, Ula, 
Menteşe ilçelerinden 
Dalaman ve Ortaca 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ile Halk Eğitim 
Merkezlerinde 
sınava girerek belge 
almaya hak kazanan 
adayların belgeleri 
törenle dağıtıldı. 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, törende 
yaptığı konuşmada; 
“Dalaman’da Ahilik 
Haftasında ev 

sahipliğini yaptığımız 
etkinliğimiz için 
katılan herkese çok 
teşekkür ediyorum. 
Gelişmekte  olan 
İlçemizin bu ve buna 
benzer etkinliklere 
her zaman desteği 
olacaktır. Belge almaya 
hak kazanan adaylara 
iş hayatlarında 
başarılar diliyorum.” 
dedi. Protokolün 
konuşmalarının 
ardından galericiler ve 
emlakçılara mesleki 
yeterlilik belgesi 
dağıtımı yapıldı. -5

Ortaca’da çatı 
katı yangını

Ortaca’da çıkan yangın 
bir evin çatı katını küle 
çevirdi. -2

Kocabel’de 
kaza: 1 ölü

Ortaca’da tıra arkadan 
çarpan kamyonetin 
sürücüsü hayatını 
kaybetti. -2

3 milyon 
yolcuya hizmet

 Dalaman Havalimanı 3 
milyon yolcuya hizmet 
verdi. -5

Çocuklara bisiklet 
hediye edilecek 

Askıda Bisiklet Şenliği 
kapsamında ihtiyaç 
sahibi çocuklara bisiklet 
hediye edilecek. -4



22 Eylül 2022 tarihin-
de yayımlanan Resmi 
Gazetede yer alan 
Anayasa Mahkemesi-
nin 05 Temmuz 2022 
tarihli kararı ile hükmün 
açıklanmasının geri 
bırakılması (kısaca 
HAGB) kararına karşı 
itirazı öngören kanun 
hükmü iptal edilmiştir.
Kararın gerekçesine 
değinmeden önce 
HAGB kararının hukuki 
niteliğine değinecek 
olursak; Ceza Muhake-
mesi Kanunu md.231’e 
göre, hükmün açıklan-
masının geri bırakıl-
ması, sanık hakkında 
verilen cezanın belli 
bir denetim süre-
si içerisinde sonuç 
doğurmaması, denetim 
süresi boyunca kasıtlı 
bir suç işlenmez ve 
yükümlülüklere uyu-
lursa cezanın ortadan 
kaldırılması ve davanın 
düşmesini sağlayan 
bir kurumdur. Esasen, 
HAGB kararları beraat 
değildir ancak sanık 
için adeta ikinci bir 
şans gibidir; denetim 
süresi boyunca sanık 
hiçbir kısıtlama altına 
girmeden hayatına de-
vam etmekte; cezası ise 
askıda beklemektedir.
Yaklaşık 4 ceza do-
syasının 1’inde HAGB 
kararı verilmekte olup 
bu da HAGB kuru-
munun yaygınlığını 
göstermektedir. Hal 
böyle olunca HAGB 
kararı alan sanık 
toplum nezdinde sanki 

ceza almamış gibi 
görülmekte; bir diğer 
yandan ise bazen beraat 
etmesi gereken sanığa 
HAGB kararı veril-
erek cezalandırılmış 
olmaktadır. Dolayısıyla 
HAGB kurumu, mada-
lyonun iki yüzü gibi bir 
yandan olumlu uygu-
lamalara bir yandan da 
haksız uygulamalara 
sebep olmaktadır. Bu 
noktada, beraat etmesi 
gerekirken hakkında 
HAGB kararı verilen 
sanığın HAGB kararı-
na itirazı ve HAGB 
kararının denetimi 
önem taşımaktadır.
İşte, Anayasa Mah-
kemesi de iptal ge-
rekçesinde HAGB 
kararına itiraz için 
öngörülen düzenle-
menin belirli ve etkin 
bir denetim yolu öngör-
mediğine işaret etmiştir. 
Nitekim HAGB 
kararına karşı yapılan 
itirazlar sadece dosya 
üzerinden incelenmekte 
olup temyiz incele-
mesine tabi değildir. 
Anayasa Mahkemesi 
de bu durumun temel 
hak ve özgürlüklere 
müdahale oluşturduğu-
na kanaat getirmiştir. 
Anayasa Mahkeme-
sinin iptal kararı 9 ay 
sonra yürürlüğe girecek 
olup bu süre içerisinde 
HAGB kararına itiraz 
için yeni ve etkin bir 
düzenleme getirilmesi 
planlanmaktadır. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ANAYASA MAHKEMESİ 
HAGB KARARINA İTİRAZ 
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Ortaca Belediyesi 
Sarıgerme Günübirlik 
Tesislerinde düzenlenen 
Motosiklet Festivalinde 
katılımcılar doyasıya 
eğlendi. Ortaca 
Belediyesi ve Ege Yolcu 
Dergisi’nin ortaklaşa 
düzenlediği Motosiklet 
Festivali’ne, ülkenin 
birçok yerinden çok 
sayıda motosiklet 
tutkunu katıldı. Festival 
alanına 2 bin 543 motor 
giriş yaptı. Motosiklet 
tutkunları Ortaca ve 

çevresini gezerek 
bölgenin eşsiz doğasının 
tadını çıkardı. Festival, 
Ortaca’nın tanıtımına 
ve ekonomisine katkı 
sağladı. Festivalin 1’nci 
günü motorcular, gitarist 
Yavuz Selim Bulut’un 
gitar resitali ile keyifli 
zaman geçirdi. 2’nci 
gün konserinde Egecan 
Türkoğlu kendi besteleri 
yanında bilinen şarkılarla 
seyircilerden büyük 
alkış aldı. Festivalin son 
gecesinde ise Anadolu 

Rock’ın sevilen grubu 
Necati ve Saykolar 
konseri ile coşku ve 
eğlence tavan yaptı.
Festivale kendi 
motosikletiyle katılan 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
kendisinin de motosiklet 
tutkunu olduğunu 
söyledi. Başkan 
Uzundemir; “Festivali 
organize eden Ege Yolcu 
Dergisi Editörü Nadir 
Şahin’e uzak diyarlardan 
Ortaca’ya gelen tüm 

motorcu dostlarıma, 
motosiklet severlere, 
sanatçılarımıza, bu 
etkinlikte gece gündüz 
güvenliğimizi sağlayan 
kolluk kuvvetlerimize, 
belediyemizin her 
kademesinde görev alan 
tüm personelimize ve 
tüm ilçe halkına teşekkür 
ediyorum. Önümüzdeki 
yıl buluşmak üzere 
herkese kazasız belasız 
yolculuk ve sürüşler 
diliyorum.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Motosiklet tutkunları 
Sarıgerme’de buluştu
Ortaca’da düzenlenen ‘Motosiklet Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. 

Ortaca’da yapımı 
tamamlanan Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu 
için Ortaca Belediyesi ile 
Muğla İl Gençlik Spor 
Müdürlüğü arasında 
devir teslim töreni 
gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı 
ile Ortaca Belediye 
Başkanlığı’nın işbirliği 
ile Ortaca’da yapılan 
Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu inşaatı 
tamamlandı. Havuzun 
Ortaca Belediyesi’nden, 
Muğla İl Gençlik Spor 
Müdürlüğü’ne devir 
teslimi yapıldı. Devir 

Teslim törenine Muğla 
İl Gençlik Spor Müdürü 
Musa Kazım Açıkbaş, 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Belediye 
Başkan Yardımcıları, 
İlçe Gençlik Spor 
Müdürü Murat Sözgen 
ve eğitmenler katıldı.
7 milyon 640 bin lira 
maliyet ile yapılan 
Yüzme Havuzu’nun, 
4 milyon 130 bin 
liralık kısmı Bakanlık 
tarafından hibe olarak 
verilirken, 3 milyon 
510 bin liralık kısmı 
ise Ortaca Belediyesi 
tarafından karşılandığı 
açıklanmıştı.
- Berkay Göcekli

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
devri gerçekleştirildi

Banka ile yapılan 
karşılıklı anlaşma 
neticesinde eğitim 
çalışanlarına 12 bin TL 
ek promosyon ödenmesi 
için imzalar atıldı. 
Böylelikle öğretmenlerin 
ve eğitim çalışanlarının 
almış olacakları toplam 
promosyon ücreti 23 bin 
TL’ye yükseldi. Muğla İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü, 
Fethiye, Menteşe, 
Ortaca, Seydikemer, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine bağlı 
okul ve kurumlarda 
görev yapan 6 bin 100 
personeli kapsayan 
maaş promosyon ihalesi, 
2022 Mart ayında İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
toplantı salonunda 
gerçekleştirilmiş ve 
ihale özel bir bankanın 
verdiği 11 bin TL rekor 

promosyon teklifi 
ile sonuçlanmış ve 
ücretler öğretmenlerin 
hesaplarına yatırılmıştı. 
Zaman içerisinde 
öğretmenlerden ve 
eğitim çalışanlarından 
gelen talepler 
doğrultusunda 
promosyon bedelinin 
ekonomik göstergeler 
karşısında düşük 
kaldığı ve yeniden 
değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalar 
müjdeli bir haberle 
sonuçlandı. Özel 
bankanın Muğla 
Şubesi ile İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
arasında yapılan 
görüşmeler sonucunda 
promosyon ücretlerinin 
güncellenmesi ve 12 bin 
TL ek ödeme yapılması 
için imzalar atıldı. İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 
toplantı salonunda 
gerçekleştirilen 
ek protokol imza 
törenine, İl Milli 
Eğitim Müdürü Emre 
Çay, Bankanın Muğla 
Şubesi Müdürü Ali 
Demirok, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcıları, 
İlçe Müdürleri ve 
Eğitim Sendikaların 
Muğla İl Başkanları 
katıldı. İl Milli Eğitim 
Müdürü Emre Çay, 
“6 ay önce 4 ilçe 
müdürlüğümüzle birlikte 
öğretmenlerimizin ve 
eğitim çalışanlarımızın 
banka promosyon 
ödemeleri ile ilgili 
banka ile sözleşme 
imzalandığını ve 11 
bin lira gibi o günlerde 
rekor sayılabilecek bir 
promosyon anlaşmasına 

imza attıklarını 
hatırlatarak, “Geçen 
zaman içerisinde 
artan memur maaşları 
da göz önünde 
bulundurulduğunda 
promosyonun 
güncellenmesi için 
alandan çok sayıda talep 
geldiğini, bunun üzerine 
başlatmış oldukları 
sürecin sonunda bugün 
öğretmenlerimiz ve 
eğitim çalışanlarımız 
için müjdeli bir şekilde 
tamamladıklarını” ifade 
etti. Nisan ayında alınan 

11 bin TL promosyona 
ek olarak 15 Ekim 
tarihinden itibaren tek 
seferde ödenmek üzere 
12 bin lira ek promosyon 
sözleşmesine imza 
attıklarını vurgulayan 
İl Müdürü Emre Çay, 
“Tüm öğretmenlerimize 
ve eğitim camiamıza 
hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. Ek protokol 
imza töreni karşılıklı 
imzaların atılmasının 
ardından toplu fotoğraf 
çekimiyle son buldu.
- Cihat Cura

Öğretmenlere ek promosyon müjdesi
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl gerçekleştirilen banka promosyon anlaşması neticesinde 
öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının elde ettikleri kazancın mevcut ekonomik göstergeler karşısında 
güncellenmesi için yapılan çalışmalar sonuç verdi.
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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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Tarhana hazırlıkları 
başladıysa kış geldi 
demektir. Yapımına 
ağustos aylarının son-
larında başlanır. Yapım 
aşamaları tamamlandık-
tan sonra kavanozlara 
koyulur. Artık soğuk kış 
günlerinde içimizi ısıta-
cak çorba olmak için..
TARİHÇESİ
Kökeni yüzyıllar önc-
esine dayanan tarhana 
geleneksel bir yiyecek 
olduğu gibi kültürel 
bir simge olarak kabul 
edilmektedir. Geçmişte 
tarhana Türklerin ‘kurut’ 

adını verdiği çökelek, 
un, kurutulmuş et ile 
hazırlanan kışlık bir 
yiyecek olarak tüketilm-
iştir. Kurutun yapımına 
Güneydoğu Anadolu ve 
Doğu Anadolu bölgel-
erinde devam edilmekte-
dir. Bir Türk atasözünde 
tarhananın özellikleri 
şöyle vurgulanıyor:’ Çay 
iç damı dolaş, tarhana iç 
dağı dolaş’.
TARHANANIN 
YAPIMI
Tarhana hamuru; buğday 
unu, yoğurt, tuz, ekmek 
mayası, çeşitli sebze ve 

baharatların(domates, 
soğan, kırmızı biber) vb 
karıştırılıp yoğrulmasıy-
la hazırlanır. Ardından 
yoğrulan hamur fer-
mantasyona bırakılır ve 
kurutulur. Daha sonra 
öğütülüp elenmesiyle 
tarhana elde edilir.
TARHANANIN BESİN 
DEĞERİ VE SAĞLIK 
ÜZERİNE ETKİLERİ
•Tarhanada temel bileşen 
olan un, elzem aminoa-
sitlerden lizin ve treonin-
den fakirdir. Tarhananın 
bileşiminde yer alan 
yoğurtta ise bu aminoa-
sitler bolca vardır. Tarha-
na bu özelliğiyle  kaliteli 
bir protein kaynağıdır.
•Tarhana iyi bir pro-
tein kaynağı, kalsiyum 
,demir, potasyum, 

magnezyum, B1 ve B2 
vitamini kaynağıdır. Bu 
sayede bebek ve çocuk 
beslenmesinde önemli 
bir yere sahiptir.
•Tarhana fermente bir 
üründür. Bu sayede 
probiyotik bir özellik 
gösterir. Probiyotikler; 
besinlerden alınan ve 
belirli miktar alındığın-
da bağırsak florasını 
dengeler. Sağlıklı bir 
bağırsak demek güçlü 
bir bağışıklık demektir.
•Tarhana içerdiği diyet 
lifi ile kan kolesterol 
seviyesinin dengede tu-
tulmasına yardımcı olur 
ve kolon kanseri riskini 
azaltır.
•Yüksek lif içeriği-
yle bağırsaklarınızın 
çalışmasına yardımcı 

olur.
•Tarhana yapımında 
domates pişirildiğinden 
dolayı likopen içeriği 
artar. Likopende güçlü 
bir antioksidandır.
DİYET YAPARKEN 
TARHANA ÇORBASI 
İÇEBİLİR MİYİM?
Diyet yaparken de ara 
ara tarhana çorbası tercih 
edebilirsiniz. Tokluk 
süresinin artması için 
beyaz un yerine tam 
buğday unundan hazır-
lanmış tarhana tercih 
edebilirsiniz.1 kepçe 
tarhana çorbasını 1 dilim 
ekmek hakkınız yerine 
tercih edebilirsiniz. 
Sağlıkla kalın.

KIŞIN ZENGİNLİĞİ:TARHANA

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Yangın, Bahçelievler 
Mahallesinde bulunan 
bir apartmanın çatı 
katında öğle saatlerinde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, İki katlı 
evin çatı katında henüz 
belirlenemeyen bir 
nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 
sağlık, itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine 
gelen Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı Ortaca 
Grup Amirliği ekipleri 
yangına müdahale 
ederek söndürdü. 
Yangında çatı katı 
kullanılamaz hale geldi.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da çatı katı yangını
Ortaca’da çıkan 
yangın bir evin çatı 
katını küle çevirdi.

Ortaca’da tıra arkadan 
çarpan kamyonetin 
sürücüsü hayatını 
kaybetti. Edinilen 
bilgiye göre; Köyceğiz-
Ortaca karayolu Kocabel 
mevkiinde 48 EV 501 
plakalı kamyonet ile 
seyir halinde olan 
İbrahim Dural (45) aynı 
istikamette giden Ferdi 
D. (42) yönetimindeki 
tıra arkadan çarptı. 
İhbar üzerine kaza yerine 
sağlık, itfaiye ve polis 

ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisi 
ile araçta sıkışan 
İbrahim Dural, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı 
Köyceğiz Grup Amirliği 
ekipleri tarafından 
çıkarıldı. Sağlık ekipleri 
Dural’ın olay yerinde 
yaşamını yitirdiği 
belirlendi. Dural’ın 
Menteşe’de esnaflık 
yaptığı öğrenildi.
 - Cihat Cura

Kocabel’de kaza: 1 ölü

Ortaca’da meydana 
gelen Kaza da 1 kişi 
yaşamını yitirdi. Kaza, 
Dalyan Mahallesinde 
meydana geldi.
Dalyan mahallesi 
144 sokakta seyreden  
Berkay Kıvrak (19) 
yönetimindeki 48 AGR 
637 plakalı motosiklet  
karşı istikametten gelen 
G. K. yönetimindeki  
48 ADS 877 plakalı 
traktörün römorkuna 
çarparak yola savruldu.
Çarpmanın etkisi ile 
Berkay Kıvrak yola 
savruldu. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık ve 

jandarma ekipleri sevk 
edildi. Kıvrak, Ortaca 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kıvrak, 
yoğun bakımda yaşam 
mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma 
başlattı.
- Cihat Cura

Traktör römorkuna 
çarpan motosiklet 

sürücüsü hayatını kaybetti

Fethiye’de güvenlik 
görevlisi olarak 
çalışan 39 yaşındaki 
Turgut Dağlarbaş, 
Antalya’da geçirdiği 
trafik kazasında 
yaşamını yitirdi. Kaza 
bugün öğle saatlerinde 
meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre Muğla’nın 
Fethiye ilçesindeki bir 
marinada güvenlik 
görevlisi olarak çalışan 
Turgut Dağlarbaş 
(39) motosikleti ile 
Fethiye’den motorcu 
arkadaşları ile birlikte 
Antalya’ya gitmek 
üzere yola çıktı.
Turgut Dağlarbaş’ın 
kullandığı motosiklet 
Antalya’nın Korkuteli 
ilçesi Küçüklü 

Mahallesi sınırında 
virajda kontrolden 
çıkınca savruldu 
ve kenardaki 
bariyerlere çarptı.  
Uzun yıllar Dalaman 
Havalimanında 
güvenlik görevlisi 
olarak da çalışan 
Turgut Dağlarbaş’ın 
olay yerinde hayatını 
kaybettiği öğrenildi.
- Cihat Cura

Bariyerlere çarpan 
motosikletin sürücüsü 

hayatını kaybetti

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 36 
Milyon 369 bin TL 
yatırımla filosuna 
kazandırdığı 27 yeni 
itfaiye aracı düzenlenen 
törenle Muğlaların 
hizmetine sunuldu. 
Törende konuşan 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 
“İtfaiye’nin orman 
yangınlarına müdahale 

etmek gibi bir yetki 
ve görevi yok. Biz 
sadece lojistik destek 
veriyoruz” dedi. 
Muğla’da 13 ilçe 
569 mahallede 482 
personel ile görev yapan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı, 
vatandaşların can ve mal 
güvenliğini korumak 
için araç filosunu 
genişletmeye devam 

ediyor. Bu kapsamda 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, il genelinde 
yangınlardan 
trafik kazalarına, 
sel baskınlarından 
çeşitli kurtarma 
operasyonlarına kadar 
daha etkin ve daha 
hızlı müdahalede 
bulunabilmek için 
filosuna 27 yeni itfaiye 
aracı ekledi. 
- Bülten

27 yeni itfaiye aracı 
hizmete sunuldu
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Etrafımız ateş çemberi 
ve kuşatıldık..Suriye 
veya  Yunanistan hat-
tından kuşatma çemberi 
yarılıp, atılacak. Başka 
yol yok..
Ülke içinde ise in-
sanımız siyasete 
kafasını gömmüş ve bir 
taraf insanımız diğer 
tarafı makarnacı, çaycı, 
kömürcü “koyun” diye 
suçlarken diğer tarafta 
“hain” suçlamaları ile 
birbirlerini suçlayarak 
ÖTEKİLEŞTİRME 
kazanının ateşine odun 
taşıyor, milli birlik ve 
beraberliğimizi dina-
mitlemeye bilerek veya 
bilmeden gaflet ile 
hizmet etmektedir.. Zİ-
HİN İŞGALİ dediğimiz 
tamda budur..  
SİYASET  KAFA 
YAPISI, ZİHNİMİZİ ve 
RUHUMUZU İŞGAL 
ALTINA ALMIŞ, 
ÖZGÜR ve MİLLİ 
DÜŞÜNMEMİZE EN-
GEL OLMUŞ VAZİ-
YETTEDİR…
Dış tehditlere karşı 
korunmak adına gird-
iğimiz NATO , bizi te-
hdit ediyor. NATO’dan 
korunmamız gerekiyor 
gibi bir durumdayız…
NATO’dan çıkarılma 
ve düşman ilan edilme 
durumu ile karşı 
karşıyayız..
Kıbrıs, Rum kesimine 
ambargonun kaldırıl-
ması, Girit adasının 
üs haline gelmesi, 
Yunanistan’da onlarca 
ABD üssünün Kurul-
ması, Dedeağaç deniz 
üssü haline getirilme 
çalışmalarının başla-
ması  ve burnumuzun 
dibinde ki adaların 

silahlandırılması  hiç 
hayra alamet değil…
Yunanistan’ın  Deniz 
Kıta sahanlığını 12 mile 
çıkaracağı konusunu 
dillendirmeye başla-
ması ve bu konuda 
TBMM ‘nin SAVAŞ 
NEDENİ sayacağı 
ile ilgili aldığı meclis 
kararı ortada duruy-
orken  mesele çok ciddi 
ve SAVAŞ KAPIMIZ-
DA DEMEKTİR.. 
Gerek batı basını , 
gerekse Yunan basının 
da çıkan haberlere 
bakarsak Kasım ayında 
bu gelişme beklenme-
ktedir..
ABD 1.Dünya savaşın-
dan bu güne hedeflerin-
den hiç vazgeçmedi. 
Sadece hedeflerine 
giden yolda taktiklerini 
değiştirerek yol almaya 
baktı..
Osmanlı toprakları işgal 
edilirken, işgal edilen 
tüm şehirlerimizde 
ABD bayraklarını arşiv 
fotoğraflarında görebil-
irsiniz. Yunan askerleri  
İzmir’e çıkarken Yunan 
askerlerini İzmir’e 
ABD donanmasının 
taşıdığını unutmadık. 
İzmir işgal edilince 
İzmirin her tarafının 
da ABD bayraklarının 
asıldığını gördüğümüzü 
unutmadık. Wilson 
prensipleri ile ülkemizi 
parçalama istekleri hala 
hafızalarımızda canlı 
olarak duruyor. Bizim 
Bağımsızlık senedimiz 
ve tapumuz olan Lozan 
antlaşmasını ABD’nin 
İMZALAMADIĞINI 
unutmadık..
ABD ve NATO yan-
lılarının ülkemizde 

yaptıkları darbeleri, 
muhtıraları ve darbe 
kalkışması yapan-
ları desteklemelerini 
unutmadık. Başbakan-
ları, bakanları idama 
götüren süreçler de 
aldıkları rolleri un-
utmadık. Ülkemizin 
gençlerini sağ-sol diye 
bölüp, çatıştırmalarını 
ve kardeş kanının 
dökülmesine yol 
açtıklarını unutmadık. 
Gençlerimizin 12 Eylül 
darbesi ile hapislere 
atılmasını, işkenceleri 
ve idam edilmelerini, 
binlerce gencimizin tu-
tuklandıktan sonra kay-
bolup, haber alınama-
masını unutmadık..
PKK ve yandaşlarına 
para yağdırılmasını , si-
lahlar ile donatılmasını, 
sivil ve asker binlerce 
insanımızın şehit 
edilmesine sebebiyet 
vermelerini unutmadık. 
Bu gün de PYD ile 
ABD askerlerinin omuz 
omuza olmalarını, 
PYD’yi askeri silahlar 
ile donatmalarını, onlar 
ile ortak tatbikatlar yap-
arak ÜLKEMİZİ TE-
HDİT ETMELERİNİ 
UNUTMADIKKK…
MİLLİ BİRLİK ve BE-
RABERLİK ZAMANI.  
Siyaset zamanı değil. 
Herkesin MİLLİ DU-
RUŞ GÖSTERMESİ ve 
DEVLETİN YANIN-
DA OLDUĞUNU 
DEKLARE ETME 
ZAMANI..
Ben vatanıma ve mil-
letime karşı yapılacak 
her türlü art niyetli 
hamlenin karşında 
DEVLETİMİN ve 
MİLLETİMİN YANIN-
DAYIM…   ÖNCE 
VATAN…sonra siya-
set…diyorum..

Sezgin Yıldırım

ÖNCE VATAN SONRA SİYASET

Ortaca Cengiz Topel 
İlkokulu önünde 
düzenlenen etkinliğe, 
İlçe Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, kurum 
müdürleri ve öğrenciler 
katıldı.
İlkokul öğrencileri, 
İçişleri Bakanlığınca 
“Yayalara öncelik 
duruşu, hayata saygı 
duruşu” sloganıyla 
başlatılan kampanya 
kapsamında yaya 
geçitlerini kırmızıya 
boyadı.
Kaymakam Uçar ve 
Belediye Başkanı 
Uzundemir, öğrencilerle 
yaya geçidini kırmızıya 
boyadı.
Etkinlikte, öğrenciler 
ellerinde bayraklar 

ve pankartlarla yaya 
geçitlerinde yayaların 
geçiş önceliğine dikkat 
çekti, sürücülere pankart 
dağıttı. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
trafikte yaya önceliğinin 
önemini vurguladı. 
Farkındalık oluşturma 
etkinlikleri kapsamında 
hafta boyunca sosyal 
medya platformlarında, 
vatandaşların yoğun 
olarak bulundukları 
alanlarda, billboardlarda, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında kampanya 
içerikleri kullanılarak 
kamuoyunda “yaya 
önceliği” farkındalığının 
en yüksek düzeye 
çıkarılması hedefleniyor. 
- Berkay Göcekli

Yaya geçitleri 
“Hayata saygı duruşu” 

sloganıyla boyandı

İçişleri Bakanlığınca “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla 
başlatılan kampanya kapsamında Ortaca’da etkinlik düzenlendi.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, 
Fethiye Karaçulha 
Toptancı hali içerisinde 
kurulan Meyve 
Sebze kurutma tesisi 
üreticilerin katma 
değeri yüksek ürün elde 
etmesini sağlamaya 
devam ediyor. 2018 
yılında faaliyete başlayan 
tesiste bugüne kadar 98 
bin 510 kg yaş üründen 
12 bin 422 kg kuru ürün 
elde edildi. Toplam 
153 çiftçinin 26 çeşit 
ürünü tesiste işlenerek 
katma değeri yüksek 
ürüne dönüştürüldü. 
Tarım kenti olan 
Muğla’da üreticilerin 
ürünlerine, toprağına 
sahip çıkması için 
tarıma, hayvancılığa 
destek veren 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin örnek 

projelerinden biri olan 
Meyve Sebze Kurutma 
Tesisi’nde birçok farklı 
ürün kurutularak katma 
değeri arttırılıyor. 
Portakal, mandalina, 
zeytin, kuzugöbeği, 
sahlep, limon, elma, 
patlıcan, kabak, domates, 
şeftali, erik, armut, 
mürdüm erik, üzüm, 
kültür mantarı, şeker 
otu, biber, zeytin 
yaprağı, tarhana, 
kavun, çilek, brokoli, 
karnabahar, muz, dut gibi 
ürünlerin kurutulduğu 
tesiste vatandaşlara 
kurutma hizmeti 
veriliyor. 
Muğla’nın verimli 
toprakları, başat ürünleri 
ile Türkiye’nin en önemli 
tarım kentlerinden biri 
olduğunu söyleyen 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Dr. Osman Gürün, 
kurdukları meyve sebze 
kurutma tesisi ile katma 
değeri yüksek ürünler 
elde ederek hem üreticiye 
hem de Muğla’ya 
kazandırdıklarını belirtti. 
Başkan Gürün; “Tarım 
kenti Muğla’mızda 
üreticilerimize 
destek olmak, elde 
ettikleri ürünlerden 
daha fazla gelir elde 
etmelerini sağlamak 
için çalışıyoruz. Meyve 

sebze kurutma tesisimiz 
de bu hizmetlerimizden 
sadece biri. Tarlalarında 
ürettikleri ürünleri 
vatandaşlarımıza sunan 
çiftçilerimizin elinde 
kalan ürünleri de 
tesisimizde kurutarak 
hem ek gelir elde 
etmesini hem de 
ürünlerin raf ömrünün 
uzamasını sağlıyoruz. 
Hem üreticimiz, hem 
Muğlamız kazanıyor.” 
dedi. - Bülten

98 ton yaş ürün kurutuldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi kurduğu Meyve Sebze Kurutma Tesisi ile 98 bin 510 kg 
yaş ürünü kurutarak üreticinin kazancını arttırmaya devam ediyor. 

Ortaca Belediyesi 
ile Askıda Bisiklet 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
tarafından organize 
edilen Askıda Bisiklet 
Şenliği kapsamında 
ihtiyaç sahibi çocuklara 
bisiklet hediye edilecek. 
Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilecek 
etkinlikte, Ortaca İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 
çocukların hayallerine 
kavuşabilmesi için 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 

Uzundemir’in katımı ile 
Bisiklet Teslim Töreni, 
Ortaca Tören Alanı’nda 
yapılacak
İhtiyaç sahibi çocuklara 
bisiklet sevgisini 
aşılamak, hayalindeki 
bisikleti onlara 
ulaştırmak, güvenli 
sürüş yapmaları ve 
doğada sağlıklı spor 
yapmalarını sağlamak 
amacı ile Ortaca 
Askıda Bisiklet Şenliği 
düzenlenecek.
Bisiklet teslim 
töreninden sonra 
gönüllülerden oluşan 

katılımcılar 3 gün 
boyunca yörenin tarihi 
ve turistik bölgelerini 
görme fırsatı bulacak. 
Herhangi bir kar amacı 
gütmeyen sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında şimdiye 
kadar Askıda Bisiklet 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
bünyesinde 550 adet 
bisiklet, 400 adet 
bisiklet kaskı, 300 
adet bisiklet forması 
ve eldivenin çocuklara 
ulaştırıldığı öğrenildi.
- Berkay Göcekli

Çocuklara bisiklet hediye edilecek
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Dalaman, Ortaca, 
Köyceğiz, Fethiye, 
Seydikemer, Ula, 
Menteşe ilçelerinden 
Dalaman ve Ortaca 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ile Halk Eğitim 
Merkezlerinde sınava 
girerek belge almaya 
hak kazanan adayların 
belgeleri törenle 
dağıtıldı.
Dalaman Belediyesi 
Kültür Merkezinde, 

Muğla İl Ticaret 
Müdürlüğü ve Emlak 
Müşavirleri Federasyonu 
yetkilileri tarafından 
bundan sonra yapılacak 
olan işlemler ve 
Ticaret Bakanlığı 
Taşınmaz Ticareti 
Yetki Belgesi alımı 
konulu bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Emlak 
Danışmanlığı Belgesi 
dağıtıldı. 
Törene, Dalaman 

Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
Dalaman İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Taner 
Şen, Muğla Esnaf Odalar 
Birliği Başkanı Şükrü 
Ayyıldız, Ortaca Esnaf 
Odası ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Hüsamettin Karakuş, 
Dalaman Esnaf Odası 
ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Şevket Takar, 
kurum müdürleri, yetki 
belgesi almaya hak 
kazanan adaylar katıldı. 
Protokole günün anısına 
plaketler taktim edildi. 
Dalaman Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, törende yaptığı 
konuşmada; “Dalaman’da 
Ahilik Haftasında ev 
sahipliğini yaptığımız 
etkinliğimiz için katılan 
herkese çok teşekkür 

ediyorum. Gelişmekte  
olan İlçemizin bu ve 
buna benzer etkinliklere 
her zaman desteği 
olacaktır. Belge almaya 
hak kazanan adaylara iş 
hayatlarında başarılar 
diliyorum.” dedi. 
Protokolün 
konuşmalarının ardından 
galericiler ve emlakçılara 
mesleki yeterlilik belgesi 
dağıtımı yapıldı.
- Tuncay Karaçelik

Yeterlilik belgesi dağıtımı 
ve bilgilendirme toplantısı
Dalaman’da emlak belgesi teslim töreni ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, 
yaz döneminde 
havalimanlarındaki 
yolcu ve uçak trafiğine 
ilişkin yazılı açıklama 
yaptı. 15 Nisan-15 
Eylül tarihleri arasında 
turizm merkezlerindeki 
havalimanlarında 
hareketliliğin arttığını 
belirten Karaismailoğlu, 
“Özellikle, Antalya 
Havalimanı, İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı, 
Dalaman Havalimanı, 
Milas-Bodrum 
Havalimanı, Gazipaşa 
Alanya Havalimanı 
ve Kapadokya 
Havalimanı’nda da 
hem yolcu hem de 
uçak trafiğindeki 
artışlar dikkat çekiyor. 
Yaz dönemde bu 
havalimanlarında 
hizmet verilen yolcu 
sayısı iç hatlarda 8 
milyon 249 bin, dış 
hatlarda 24 milyon 
191 bin olmak üzere 
toplamda 32 milyon 
440 bin oldu. 2021 
yılının aynı döneminde 

20 milyon 445 bin 
yolcunun kullandığı 
havalimanlarımızda 
geçen yıla göre yolcu 
trafiğinde yüzde 59 artış 
yaşandı” dedi.

206 BİN 978 
UÇAK TRAFİĞİ 
GERÇEKLEŞTİ 

Uçak trafiğinin iç 
hatlarda 58 bin 584, dış 
hatlarda 148 bin 394 
olmak üzere toplamda 
206 bin 978 olduğunu 
duyuran Karaismailoğlu, 
açıklamasına şöyle 
devam etti:
“İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’nda iç 
hatlarda 2 milyon 649 
bin, dış hatlarda 2 milyon 
318 bin olmak üzere, 
toplamda 4 milyon 967 
bin yolcu ağırladık. 
Antalya Havalimanı’nda 
da iç hatlarda 2 milyon 
826 bin, dış hatlarda 
17 milyon 955 bin 
yolcumuza hizmet 
verdik. Toplamda ise 20 
milyon 782 bin yolcu 
trafiği gerçekleşti. 
20 Ağustos’ta bu 
havalimanımızda 194 
bin 676 yolcu, 1094 

uçak trafiği ile salgın 
sonrasının rekoru kırıldı. 
Dalaman Havalimanı’nda 
iç hat yolcu sayısı 1 
milyon 20 bin, dış hat 
yolcu sayısı 2 milyon 259 
bin olmak üzere, toplam 
yolcu trafiği ise 3 milyon 
279 bin oldu.” 
Milas-Bodrum 
Havalimanı’nda 2 milyon 
794 bin, Gazipaşa 
Alanya Havalimanı’nda 
410 bin 324 yolcunun 
ağırlandığını vurgulayan 
Karaismailoğlu, 
Kapadokya 
Havalimanı’nda da yolcu 
trafiğinin 207 bin 438 
olduğunu aktardı.

Ege bölgesindeki birçok 
turizm merkezi ile 
bağlantısı olan Dalaman 
Havalimanı’nı tercih 
eden yolcu sayısı da söz 
konusu dönemde yüzde 
125 artarak 3 milyon 279 
bine ulaşırken, Milas-
Bodrum Havalimanı’nı 
kullanan yolcuların 
sayısı da yüzde 40 artışla 
2 milyon 770 bini geçti.
100 yılda yapılacak 
yatırımları 20 yıla 
sığdırdıklarını kaydeden 
Karaismailoğlu, ulaşımın 
her modunda olduğu 
gibi yapılan yatırımlarla 
birlikte havalimanlarında 
kapasitenin arttırıldığına 

işaret etti. Avrupa’da 
havalimanlarında 
yaşanan kaosa dikkat 
çeken Karaismailoğlu, 
Türkiye’de ise 
havalimanlarında konfor 
olduğunu, yolcu ve çevre 
dostu havalimanlarında 
yolcuların sorunsuz 
olarak ağırlandığını 
ifade etti. 26 olan 
havalimanı sayısının 
57’ye çıkarıldığının 
altını çizen Ulaştırma 
Bakanı Karaismailoğlu, 
havacılık sektörüne 
yapılan yatırımların hız 
kesmeden devam ettiğini 
vurguladı. 
- Bülten

Dalaman Havalimanı 3 milyon yolcuya hizmet verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında bu yaz döneminde 32 
milyon 440 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı ve bu havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 59 arttığına dikkati çekti. Dalaman Havalimanı 3 milyon yolcuya hizmet verdi. 

Bölgesel Amatör Lig 
ekiplerinden Ermaş 
Muğlaspor, altyapısında 
yetişen 5 ismi A Takım 
kadrosuna dahil etti.  
Yeşil-beyazlılar, altyapı 
oyuncuları orta saha 
Oğuzhan Sertakan(18), 
defans Gökhan 
Karakoç(19), forvet Anıl 
Yörük(18) ve kaleciler 
Akil Şakirt(17) ile 
Muammer Çalışır’ı(16) A 
Takım’a çıkardı.  
Kulüp Başkanı Ali 
Çakır, genç futbolcuların 
imza töreni sonrası 
yaptığı açıklamada; 
“Altyapımızdan genç 
kardeşlerimizi A 
Takım kadrosuna dahil 
etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Gelişimlerini 
yakından takip 

ettiğim gençlerimiz, 
kulübümüzün geleceğini 
oluşturacak. Gençlerimiz 
çok çalışsınlar 
ve futbol odaklı hayaller 
kursunlar. İleride başarılı 
olacaklarına ve iyi 
yerlere geleceklerine 
inanıyorum. 
Gençlerimize yeşil-
beyazlı formamız altında 
başarılar diliyorum” 
dedi. 
İmza sonrası mutlu 
olduklarını dile getiren 
genç futbolcular ise 
güzel bir sezonun 
kendilerini beklediğini 
belirterek, şampiyonluk 
hedeflerine ulaşmak 
için ellerinden gelen 
mücadeleyi sahaya 
yansıtacaklarını ifade 
ettiler.

Ermaş Muğlaspor’a 
altyapı takviyesi

Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
il geneli zeytin ve 
zeytinyağı işletme 
sahipleriyle  “Zeytinyağı 
Sektörünün Gıda 
Mevzuatı Açısından 
Değerlendirilmesi” 
konusunda toplantı 
yapıldı.
Toplantı; İl Müdür 
Yardımcısı Enver Aydın, 
İl Müdür Yardımcısı 
Erizan Yılmaz, Muğla 
Ticaret Borsası Başkanı 
Hurşit Öztürk, Milas 
TARİŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Gül, 
Şube ve İlçe Müdürleri,  
ilgili teknik personel, 
zeytin ve zeytinyağı 
İşletme sahipleri ile 
üreticilerin yoğun 
katılımı ile gerçekleşti. 
Açılış konuşmasını 
yapan İl Müdür 
Yardımcısı Enver Aydın 
geçen yıl ilki, bu yıl 
ikincisi düzenlenen 
zeytin sıkımı öncesi 
yapılan istişare 
toplantısının önemine 
işletme değinerek 
işletme sahiplerine 
katılımları için teşekkür 
etti. Konuşmasında İl 
Müdürlüğünce yürütülen 
“Zeytinde Verimsizliğin 
Tespiti ve Sorunların 
Giderilmesi” Projesi 
kapsamında yapılan 
çalışmalara ve Erken 
Uyarı Sistemine değinen 
Aydın,  AB tescili alan 
Milas Zeytinyağı ile 
birlikte markalaşmanın 
önemine değindi. 

Tarım ve Orman 
Bakanlığının verdiği 
yüzde 50 hibeli Kırsal 
Kalkınma Destekleri 
kapsamında zeytin ve 
zeytinyağı işletmelerine 
verilen önemli 
desteklerden bahsederek 
tüm yatırımcıları 
desteklerden 
faydalanmak üzere 
davet etti. Üretici ve 
işletme sahiplerine 
yönelik daha kaliteli 
ve verimli zeytinyağı 
üretimi için rehberlik ve 
eğitim çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi. 
İletmelerle yapılan 
toplantının kaliteli 
zeytinyağı üretimi için 
önemine değinerek 
toplantıyı başlattı. 
Konuyla ilgili 
bilgilendirme ve sunumu 
ise Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Cankan Arık 
ile Milas İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünde 
görevli Gıda Yüksek 
Mühendisi Mehmet Ali 
Ceylan gerçekleştirdi. 
Sunumda işletme bazlı 
sektörel yoğunluk, 
kayıt işlemleriyle 
ilgili yasal çerçeve ile 
mevzuatın yanı sıra 
etiketleme, taklit-tağşiş 
ve uygulanacak cezai 
hükümler hakkında 
bilgiler verildi. 
Verimli geçtiği 
gözlenen toplantıda 
katılımcıların soruları 
cevaplandırılarak, 
karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunuldu. 
- Bülten

Hasat öncesi zeytinyağı 
işletme sahipleriyle toplantı
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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


