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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

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

‘Ruhsatları askıya alınmalı’
BAŞKAN GÜRÜN, MUĞLA’DA DEPREME KARŞI ALDIKLARI ÖNLEMLERI ANLATTI

Muğla’nın İmar barışından en fazla yararlanan 3’üncü kent olduğunu belirten 
Gürün, “O zaman da dedik. Bu yapıların kontrol edilmesi gerektiğini söyledik. 
İmar affından yararlanan hane bakımından 3’üncü sıradayız. Muğla’da 181 bin 
122 bina imar barışından yararlandı. Bence tüm affa giren binaların tamamının 
ruhsatları askıya alınmalı ve tekrar değerlendirilmeli” dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Gürün, Ula 
Kızılağaç’ta bulunan 
Afet Koordinasyon 
Merkezi’nde deprem 
hazırlık çalışmaları 
hakkında açıklamalarda 
bulundu. Muğla’da 181 

bin 122 binanın imar 
affından yararlandığını, 
Muğla’da ortalama 
bina kat sayısının 2,5 
olduğunu belirten 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, “2017 

yılında mikro bölgeleme 
çalışmalarına başladık. 
7 Mart 2020’de deprem 
çalıştayı yaptık. Nereden 
çıktı bu çalıştay diyenler 
oldu. Muğla’nın deprem 
haritası, aktif faylarını 
konuştuk. Prof. Dr. Naci 

Görür hocamız bize net 
olarak Muğla’da 7 ve 
7’nin üzerinde deprem 
olmayacağını söyledi. 
Bizim 6,9 büyüklüğünde 
bir depreme hazır 
olmamız gerekiyor.” 
dedi. -5

Teknelerde ‘çevre dostu’ dönüşüm

Geçen yıl Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Instagram hesabı üzerinden 
paylaştığı fotoğrafta “Vay be. Güzelliğini yaşayın” notunu düştüğü Muğla’nın Sakin Kent unvanlı 
Akyaka Mahallesi’ndeki Kadın Azmağı’nda tur düzenleyen tekneler, sıvı yakıttan ‘çevre dostu’ 
güneş enerjisi ve elektrikle çalışan teknelere dönüşüme geçti. Tura katılan müşteriler, motor sesi 
yerine kuş ve su sesi duyuyor. -5

‘Her zamankinden daha 
fazla üretmek zorundayız’
Muğla Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Muğla’nın 
coğrafi işaret tescili 
bekleyen yöresel 
ürünlerinden Dalaman Kaya 
İncirinin yaygınlaştırılması 
için başlattığı proje 
çerçevesinde bin 470 adet 
incir fidanını toprakla 
buluşturdu.

Yaşanan depremin 
aynı zamanda önemli 
ölçüde tarımsal kayba 
da yol açtığını belirten 
İl Müdürü Barış Saylak, 
“Türkiye’nin tarımsal 
GSMH’nın yüzde 17’sini 
üreten bölgede, şu anda 
tarımsal üretim durmuş 
vaziyette. O bereketli 

ovalar, OSB’leriyle 
ünlü şehirlerimizde 
üretim çarkları bir süre 
daha dönemeyecek. 
Bu nedenle biz her 
zamankinden daha fazla 
üretmeye mecburuz. 
Bunun için daha çok 
çalışacak ve daha çok 
üreteceğiz. ” dedi. -3

Ortaca Belediyesinden 
Geleceğe Yatırım

Ortaca Belediyesi 
tarafından vatandaşların 
kullanımı için 
devam eden park, 
bahçe düzenlemesi 

yanında sosyal 
aktivitelerin 
yapılacağı salonların 
çalışmaları devam 
ediyor. -3

DALKO deprem bölgesine 
2 ton balık gönderdi

Dalyan Su Ürünleri 
Kooperatifi deprem 
bölgesindeki afetzede 

vatandaşlara yardımda 
bulunarak iki ton balık 
gönderdi. -4

Sosyal 
medyada 
fotoğraf 

paylaşınca 
yakalandı

Ortaca’da hakkında 15 
yıl 10 ay kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan 
şahıs sosyal medyada 
paylaştığı fotoğraf 
sonrası yeri tespit 
edilerek polis ekiplerince 
yakalandı. -2
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Üretime her 
zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirten İl Tarım 
ve Orman Müdürü 
Barış Saylak, Muğla 
üreticisinin deprem 
bölgeleri için yaptığı 
katkıların çok değerli 
olduğunu söyledi. 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve 
Politikalar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde, 
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile 
Aydın İncir Araştırma 
Enstitüsü tarafından 

yürütülen ‘İncir 
Yetiştiriciliği’ projesi 
Dalaman’ın Taşbaşı, 
Kayadibi, Kızılkaya, 
Sabunlu, Dariyeri, 
Kavacık, Çöğmen, 
Elcik, Bozbel, Gürleyik 
ve Narlı mahallelerinde 
devam ediyor. Proje 
çerçevesinde bin 470 adet 
‘Dalaman Kaya İnciri 
fidanı toprakla buluştu.
  Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü olarak 
deprem bölgelerinde 
yaşayan afetzedeler 
ve afeti yaşayan 
illerden Muğla’ya 
gelen vatandaşlar için 

ayrı ayrı kampanyalar 
başlattıklarını ve bu 
çalışmaların uzun bir 
süre devam edeceğini 
söyleyen Barış Saylak, 
“En anlamlı bağışlardan 
biri de Muğla 
balıkçılarının yaptığı 
yardım oldu. Şimdi de 
süt üreticilerimizle bir 
kampanya başlattık. 
Üreticilerimiz, 1 
Mart’ta üretilen sütlerini 
depremzedelerimiz için 
bağışlayacak. Sütler 
peynir yapılacak ve 
depremzedelerimize 
dağıtılacak. Ayrıca 
her üreticimiz, ürettiği 

zeytinyağından bir şişe 
vererek afet mağduru 
kardeşlerimize katkı 
sunacak” dedi.

“HER 
ZAMANKİNDEN 

DAHA FAZLA 
ÜRETMEK 

ZORUNDAYIZ”
  Yaşanan depremin 
aynı zamanda önemli 
ölçüde tarımsal kayba 
da yol açtığını belirten 
İl Müdürü Barış Saylak, 
“Türkiye’nin tarımsal 
GSMH’nın yüzde 17’sini 
üreten bölgede, şu anda 
tarımsal üretim durmuş 
vaziyette. O bereketli 

ovalar, OSB’leriyle 
ünlü şehirlerimizde 
üretim çarkları bir süre 
daha dönemeyecek. 
Bu nedenle biz her 
zamankinden daha fazla 
üretmeye mecburuz. 
Bunun için daha çok 
çalışacak ve daha çok 
üreteceğiz. Bugün 
de burada önemli bir 
ürünümüz olan Dalaman 
Kaya İnciri fidanlarını 
tamamı hibe olmak 
üzere üreticilerimize 
dağıtıyoruz. Vatanımız 
için çok daha fazla 
üreteceğiz” dedi.
- Mehmet Bozkır

‘Kaya İnciri’ fidanları 
toprakla buluştu  

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla’nın coğrafi işaret tescili bekleyen yöresel ürünlerinden Dalaman Kaya 
İncirinin yaygınlaştırılması için başlattığı proje çerçevesinde bin 470 adet incir fidanını toprakla buluşturdu.  

Ortaca Belediyesi 
tarafından vatandaşların 
kullanımı için devam 
eden park, bahçe 
düzenlemesi yanında 
sosyal aktivitelerin 
yapılacağı salonların 
çalışmaları devam 
ediyor. Ortaca Dereköy, 
Yeşilyurt ve Sarıgerme 
Mahallelerinde 
vatandaşların düğün, 
nişan, sünnet, toplantı, 

mevlit gibi ihtiyaçlarını 
karşılaması amacıyla 
yapılan çok kullanışlı 
salonların inşaatı devam 
ediyor. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından 
çalışmaları yürütülen 
Ünaldaka Çocuk Parkı 
yenileme ve restorasyon 
çalışmaların da son hızla 
devam ettiği ve sona 
yaklaşıldığı açıklandı.
- Tuncay Karaçelik

Ortaca Belediyesinden 
Geleceğe Yatırım

Başta deniz 
kaplumbağaları olmak 
üzere çok sayıda deniz 
canlısının ölümüne 
veya yaralanmasına 
eden olan Trol ağlarına 
karşı kaplumbağa 
dışlama cihazı testleri 
balıkçılar ile test 
çalışmaları sürüyor. 
Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi tarafından 
bilgilendirme çalışmaları 
çerçevesinde yürütülen 
LIFE MedTurtle Projesi 
ile deniz kaplumbağaları 
ve diğer hassas deniz 
canlılarının trol 
ağlarına takılmaması 
için geliştirilen TED 

(Kaplumbağa dışlama 
cihazı) bazı ülkelerde 
standart olarak 
kullanıldığı açıklandı. 
Cihazın Türkiye 
sularında verimliliğinin 
test çalışmaları devam 
ediyor.
DEKAMER, LIFE 
MedTurtle projesi ile 
deniz kaplumbağalarının 
balıkçılık av araçlarıyla 
etkileşiminin azaltılması 
için çalışmalara 
devam ederken, TED 
(Kaplumbağa dışlama 
cihazı) kullanarak 
çalışmalara destek olan 
sorumlu balıkçılarla 
birlikte denemelerin 
devam ettiği açıklandı.
- Mehmet Bozkır

Kaplumbağa dışlama 
cihazı verimlilik 

testleri devam ediyor

Şubat ayında “Köyceğiz 
2. El Pazarı”  Köyceğiz 
Atatürk Kordonu Boyu, 
Kaymakamlık ve 
Öğretmen evi önünde 
kurulurken, vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. 
Köyceğiz Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
pazarda birbirinden 
farklı ürünler satışa 
sunulurken, yoğun ilgi 
gören pazara çevre il ve 
ilçelerden de vatandaşlar 
ilgi gösteriyor. Pazarı 

gezerek, alışveriş 
yapan vatandaşlar alış 
veriş sonrasında göl 
kenarındaki işletmelerde 
vakit geçiriyor. İlçe 
ekonomisine de katkı 
sağlayan ikinci el 
pazarı sebebiyle ilçede 
yoğunluk yaşandı. 
Pazarda satış yapanlar 
memnun olduklarını 
ifade ederken, havanın 
parçalı bulutlu olması da 
ziyaretçi sayısını arttırdı.
- Berkay Göcekli

İkinci el pazarına yoğun ilgi
Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her 
ayın son Pazar günü kurulan ve Ocak ayında 
hava muhalefeti nedeniyle kurulamayan 2. El 
Pazarı bu ay kapılarını açtı. 

Magnezyum, insan 
vücudunda en yaygın 
dördüncü, hücre içi alan-
da potasyumdan sonra en 
önemli ikinci mineraldir. 
Ortalama vücutta 20-28 
gram bulunur. Bu min-
eralin % 60’ı kemikle-
rde,% 27’si kaslarda ,% 
13’ü diğer dokularda ve 
vücut sıvısında bulunur.
Magnezyumun Rolü ve 
Faydaları
•800’den fazla enzimin 
yapısına katılır.
•Protein sentezi
•Kas fonksiyon-
ları(Kalsiyum kasların 
kasılmasını, magnezyum 

gevşemeyi sağlar.)
•Damarlarda vazodilata-
syon yaparak hipertansi-
yona olumlu etki sağlar.
•Magnezyumun sakin-
leştirici etkisi mevcuttur. 
Magnezyum eksikliği 
anksiyete ve depresyon 
riskini arttırabilir.
•ATP üretimi(kronik 
yorgunlukta etkili)
•Kemik sağlığında 
etkilidir.
•Kan glikoz kontrolü
Magnezyumun Vücutta 
Dağılımı
Magnezyum önemli bir 
kısmı kas, kemik ve yu-
muşak dokuda bulunur. 

Serumda sadece % 0,3 
bulunur. Bu nedenle 
plazma magnezyum 
düzeyinin normal olması 
bize vücudumuzda 
magnezyum eksikliği ol-
madığı anlamına gelmez.
Magnezyum Eksikliği 
Belirtileri
Stres, sinirlilik, yorgun-
luk, kas krampları, uyku 
sorunları, kalp ritminde 
bozulmalar, halsizlik, 
saç dökülmesi, kabızlık, 
uyuşma, huzursuz bacak 
sendromu, vertigo, baş 
dönmesi ,sırt ağrısı, baş 
ağrısı, tırnakların uzam-
aması.. Magnezyum 
vücudumuzda tüm 
organların işleyişinde 
görevli olduğu için 
eksikliği bir çok soruna 
yol açar.
Magnezyumu Azaltan 

Faktörler
•Kötü beslenme alışkan-
lıkları
•İleri yaş
•Alkol kullanma
•Bağırsak emilimi ve 
floranın bozulması
•Yeşil yapraklı sebzele-
rden fakir beslenme
•Diüretik ilaç kullanımı
•Mide koruyucu kul-
lanımı
•Asitli içecek tüketimi
Magnezyumdan Zengin 
Besinler: Kabak çekird-
eği, badem, susam, kaju, 
ceviz gibi kuruyemişler,  
ıspanak, pırasa, muz, 
kuru meyveler, avokado, 
kurubaklagiller, yulaf..
Magnezyum Eksikliği 
Nasıl Saptanır?,
Kanda magnezyum az 
miktarda olmasından 
dolayı kan tahlili ile 

magnezyum düzeyi ile 
saptanamaz.
Size yol gösterecek olan 
magnezyum eksikliğinde 
yaşanan belirtiler var 
mı bende. Bu şikayetler 
doğrultusunda mag-
nezyum eksikliğiniz olup 
olmadığınızı düşünebil-
irsiniz. Verimsizleşen 
topraklar, yanlış tarım 
uygulamaları, gıdaların 
işlenmesi besinlerde 
magnezyum kayıpları-
na yol açıyor. Sizde 
magnezyum eksikliği 
yaşadığınızı düşünüyor-
sanız bir uzmandan 
yardım alın. Piyasada bir 
çok magnezyum formu 
bulunuyor. Yaşadığınız 
şikayetlere göre doğru 
olan formu kullanmanız 
gerekiyor. Sağlıkla 
kalın..

MAGNEZYUM MİNERALİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Zayi 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. SİYHAM EL ABİD - Yabancı 
kimlik no: 99776655026 

Bu sözcük yaşamımıza 
Fransızca’dan girmiştir.
Fransızca ‘Posture’ 
sözcüğünün Türkçe 
karşılığı ‘duruş’ anlamı-
na gelir. Kas ve iskelet 
sisteminin oturma,ay-
akta durma,yatma 
esnasındaki dizilimler-
ine ‘statik postür’ hare-
ket hali pozisyonundaki 
dizilimine ise ‘dinamik 
postür’ isimleri ver-
ilmiştir. Bu eylemler 
sırasında;kol,bacak,bel 
gibi bölgelerin ideal 

duruş sağlayamaması 
da kişide postür bozu-
kluğu sorununun var 
olduğunu gösterir.
En sık rastlanan postür 
bozuklukları:
Skolyoz
Kifoz(Kamburluk)
Lordoz(Çukur Bel)
Bel düzleşmesi
Hiperlordoz
Düşük omuz en sık 
karşılaştığımız postür 
bozukluklarındandır.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

POSTÜR NE DEMEK?

guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ03 Mart 2023 Cuma

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. 

YIL: 29 SAYI: 3856 03 MART 2023 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER

2

Zayi 
Şirketimize ait A1 41001-41150 numaralar arası 3 
cilt sevk irsaliyesi, A1 201-250 numaralar arası 1 
cilt gider pusulası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

İlhan Orman Ürünleri İnş. Taah. Tur. Paz. İth. İhr. 
Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Ortaca Mal Müd. Vergi No: 4720048121

Ortaca’da hakkında 15 
yıl 10 ay kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan 
şahıs polis ekiplerince 
yakalandı.
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekiplerinin 
yaptığı fiziki ve 
istihbari çalışma sonucu, 
hakkında kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan 
H.S’nin (64) sosyal 

medyada fotoğraf 
paylaştığı tespit edildi.
Polis ekipleri düzenlenen 
operasyonla hakkında 
15 yıl 10 ay kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan 
S.’yi belirlenen adreste 
yakaladı. Emniyetteki 
işlemlerin ardından 
adliyeye sevk edilen S. 
çıkarıldığı hakimlikçe 
cezaevine gönderildi.
- Berkay Göcekli

Sosyal medyada fotoğraf 
paylaşınca yakalandı

Ortaca’da hakkında kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’da Ocak ayı 
içerisinde görülen 
yağışların, Şubat 
ayı içerisinde 
gerçekleşmemesi 
kuraklık tehlikesini 
yeniden gündeme 
getirdi. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü 
(MGM) verilerine 
göre; Türkiye’de son 
22 yılın en kurak Ocak 
ayı yaşandı. Yağışlar 
normaline göre yüzde 
52, geçen yıl ocak 

ayı yağışlarına göre 
ise yüzde 62 azalma 
gösterdi. Muğla’ya 
27 Ocak’ta yağan 
yağmur sonrasında su 
taşkınları meydana 
geldi. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü (MGM) 
tarafından yayınlanan 
İstatistiklerde Ocak 
sonundaki yağışlarla 
ortalamanın üzerine 
çıkan Muğla, Şubat 
ayında kuraklık tehlikesi 
ile karşı karşıya kaldı. 

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan 6 aylık 
kuraklık haritasında 
Muğla’da bazı yerler 
olağanüstü kuraklık 
bölgesinde yer aldı. 
3 aylık kuraklık 
haritasında ise Muğla’nın 
çevresindeki iller normal 
kuraklık seviyesinde 
yer alırken, Muğla’da 
kuraklık tehlikesinin 
ciddiyeti yine gözler 
önüne serildi.

Kuraklık tehlikesi
Muğla’da Ocak ayı içerisinde görülen yağışların, Şubat ayı içerisinde 
gerçekleşmemesi kuraklık tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

Kahramanmaraş 
merkezli 7,7 ve 7,6 
şiddetindeki 11 ili 
etkileyen ve yıkıma 
sebep olan deprem 
sonrasında, Ortaca 
Belediyesine ait teknik 
personel, işçiler ve iş 
makineleri deprem 
bölgesinde hizmet 
veriyor. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’in depremin 
hemen ardından deprem 
bölgesindeki yaraların 
sarılmasına yönelik 
yarım kampanyasının 
yanında teknik personel, 

işçi ve iş makinesi 
sevkiyatı yapılması 
talimatı ile ekipler 
deprem bölgesinde 
çalışmalarını sürdürüyor.
  Belediye Başkan 
Yardımcıları Fedai Kılıç 
ve Ferruh Atabey, Fen 
İşleri Müdürü Fahri 
Kaya, deprem bölgesinde 
çalışmalarını sürdüren 
personelleri destek 
olmak ve depremden 
etkilenen vatandaşların 
yaralarını bir nebze de 
olsa sarmak amacıyla 
bölgeye gitti. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca Belediye ekipleri 
deprem bölgesinde  

ESAS NO : 2022/447 Esas
KARAR NO : 2023/16
Davacı SENEM ASLAN aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;Davanın KABULÜ ile, 
Muğla İli, Dalaman İlçesi,  Hürriyet Mah./Köy,  Cilt 
No: 2, Hane No: 86, BSN:26’da nüfusa kayıtlı,  
Aleksandır ve Tatyana kızı, 02/08/1978 Kırım/
Ukrayna doğumlu, 10728191324 T.C. Kimlik 
numaralı Senem Aslan’ın “Senem” olan isminin 
“Yuliya” olarak değiştirilmesine ve  “YULİYA 
ASLAN” olarak nüfusa kayıt ve tesciline,  karar 
verildi. İlan olunur. 

Basın: 1787012Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
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Tam zamanı..
Toplumsal ahlaki 
çöküşe neşter vur-
manın, merhametsi-
zliğe, vicdansızlığa, 
para hırsına, yağmaya, 
talana, dur demenin, 
partizanlığı, yandaşlığı 
ortadan kaldırmanın, 
İNSANİ DEĞERLER 
için fabrika ayarlarımı-
za geri dönmenin tam 
zamanı..
DEPREM FELAKE-
Tİ ile yaşadıklarımız 
aklımızı başımıza 
getirmeli..
Sadece can ve mal kay-
bı yaşanmadı.  ENKAZ 
ALTINDA Ahlaki ve 
insani değerlerimiz de 
kaldı…
PARA HIRSI ile 
malzemeden çalınarak 
yapılan inşaatlar, 
DENETLEME 
ve ONAYLAMA 
makamında bulunan 
kişiler ile Müteahhit-
lerin kirli ilişkileri,  
BELEDİYELERİN 
OY HIRSI ile uygun 
olmayan zeminlere ve 
yüksek katlı binalara 
izin vermeleri, İMAR 
AFFI ile uygunsuz 
binaların ruhsat alma-
ları gibi buna benzer 
tüm nedenler, bu kadar 
can kaybına ve acı 
çekmemize sebebiyet 
verdi.. PARTİZAN-
CA ATAMALAR 
kurumların başına 
ehil ve layık olmayan 
kişilerin gelmesine 
ve bu iş bilmezler 
yüzünden kurumlara  
güven duygularının 
azalmasını ortaya 
çıkardı…KURTARMA 
ve YARDIM FAALİ-
YETLERİ sırasında 
görülen hata ve ihmall-
er, yetersizlikler kur-
tarabileceğimiz canlara 
müdahalenin zamanın-
da yapılamamasına ve 
gözgöre göre  ölümler-
in sayısının artmasına 
sebebiyet verdi..
SİYASİLERİN, iktidar 
ve muhalefet ayrımı 
yapmadan deprem 
bölgesini siyaset 
arenasına dönüştürme 

çabaları hem de-
premzedeleri hem de 
tüm ülke insanını üzdü 
ve tepki çekti..
İKTİDAR ve MU-
HALEFET partilerinin 
genel başkanları başta 
olmak üzere tüm mil-
letvekillerinin ve taşra 
teşkilatlarının, siyaseti 
bir kenara bırakarak 
el ele yardıma koşma-
larını beklemek en 
büyük hakkımızdı. 
Maalesef umduğumuz 
gibi olmadı ve hatta 
siyasilerin tavır ve 
tutumları,  insanımızı 
siyasetten soğuttu 
diyebiliriz. 
Yardım konusunda 
, Merhametli MİL-
LETİMİZ DESTAN 
YAZDI. Depremin du-
yulduğu andan itibaren 
güzel vatanımızın her 
köşesinden insanımız 
arama, kurtarma ve 
insani ihtiyaçların 
karşılanması için  
deprem bölgesine 
akın başlattı. Milletçe 
yaraları sarma ve acıyı 
paylaşma konusun-
da  BÜYÜK SINAVI 
BAŞARI İLE GEÇ-
TİK.  TÜM DÜNYA 
MİLLETLERİNE 
ÖRNEK OLDUK ve 
TÜM DÜNYA İN-
SANLIĞINI MİLLE-
TİMİZE HAYRAN 
BIRAKTIK. Anadolu 
insanının ve Türk Mil-
letinin İNSANLIĞIN 
MERHAMET ELİ 
olduğunu bu defada 
tüm dünya insanlığına 
gösterdik. KÜLLER-
İMİZDEN YENİDEN 
DOĞACAĞIZ dedik..
Ama FIRSATÇILARI 
UNUTMADIK.. 
Millet yardım gön-
dermek için battaniye 
almaya gittiğinde 
korkunç artışları gördü, 
yardımsever neyi talep 
ettiyse talebe göre fiyat 
artışları aldı başını 
yürüdü. EN ACISI ise 
DEPREMZEDELER 
için EV KİRALAMAK 
isteyenler korkunç zam 
artışları ile karşılaştı.. 
MİLLİ HAFIZAMIZA 

BUNLARI KAYIT 
ETTİK ve ASLA BU 
FIRSATÇILARI UN-
UTMAYACAĞIZ…
İKTİDAR ve MU-
HALEFET PARTİL-
ERİNİN SİYASİLE-
RİNE ÇAĞRIMIZDIR 
;
ADALETLİ BİR 
DÜZEN ve MİLLİ 
EKONOMİ MOD-
ELİ ile YENİDEN ” 
KÜLLERİMİZDEN 
DOĞMALIYIZ..” 
Ehliyet ve Liyakat her 
konuda vazgeçilmez 
ilkemiz olmalı.. Herkes 
hesap verebilmeli ve 
sorumluluğunu bilme-
li.. DENETLEME ve 
ONAY MAKAMLARI 
görevlerini eksik-
siz yerine getirmeli. 
Toplum içinde AYRI-
CALIKLI ZÜMRE 
KALMAMALI ve 
HERKES KANUN-
LAR ÖNÜNDE EŞİT 
OLMALI.  Milletimize 
hizmette hata yapan, 
ihmali bulunan kim 
varsa ağır bedeller öde-
melidir. Gerek devlet, 
gerekse yerel yöne-
timlerin kurumlarına 
atamalar, partizanlık 
ve yakınlardan ari ol-
malıdır. Tüyü bitmemiş 
yetimin hakkı korun-
malıdır.  
Toplum , milli örf adet 
ve ananelerimize uy-
gun fabrika ayarlarına 
tekrar geri döndürülme-
li,  para, mal hırsı ile 
birlikte gelen toplumsal 
ahlaki çöküşün önüne 
geçilmeli, merhamete, 
şefkate ve yardımlaş-
maya dayalı toplum 
yapımız ön plana 
çıkarılmalıdır.
Milletimizin büyük 
kesimi yardım 
konusunda ve yaraları 
sarma çabasında nasıl 
DESTAN YAZDI ise 
şimdi de sıra SİYA-
SİLERİMİZDE tüm 
partilerimiz MİLLE-
TİMİZİN GELECEĞİ-
Nİ garanti altına 
alacak ve milletimizin 
haklarını koruyacak 
YASAL DÜZENLEM-
ELERİ acilen yapmak 
zorundadır..
Hepimizin beklentisini 
biliyorsunuz.. Talebi 
yerine getirin lütfen.

Sezgin Yıldırım

SİYASİLERİMİZE 
ÇAĞRI

Dalyan Su Ürünleri 
Kooperatifi (DALKO) 
deprem bölgesindeki 
afetzede vatandaşlara 
yardımda bulunarak 
iki ton balık gönderdi. 
Türkiye’yi derinden 
üzen deprem felaketi 
nedeniyle Dalyan Su 
Ürünleri Kooperatifi 
yönetimi tarafından 
başlatılan yardım 

kampanyasında kendi 
tesislerinde üretilen 2 
ton balık fleto, Başkan 
Arif Yalılı ve Köyceğiz 
Kaymakamlığı Yazı 
İşleri Müdürü Fatih 
Göktürk tarafından 
deprem bölgesine sevk 
edilmek üzere yola çıktı. 
Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesi 
merkezli 7,7 ve 7,6 

büyüklüğündeki iki 
depremin ardından 
harekete geçen Dalko 
Başkanı Arif Yalılı; 
“Bir vatandaş olarak 
üzerimize düşen görevi 
yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Biz 
burada tok yatarken, 
onların orada gıdaya 
ihtiyacı olduğunu 
biliyoruz. Tüm deprem 

bölgelerine desteğimiz 
sürecek. Onların 
taleplerini imkanlarımız 
dahilinde yerine 
getirmeye çalışacağız. 
Hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Bu zor günleri 
hep birlikte aşacağız” 
dedi. - Berkay Göcekli

DALKO deprem bölgesine 
2 ton balık gönderdi

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlara 
yardımda bulunarak iki ton balık gönderdi. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Dalaman 
ilçesinde başlattığı alt 
ve üst yapı yatırımları 
devam ediyor. Çalışmalar 
çerçevesinde Turgutreis 
Caddesinde birinci 
kat asfalt çalışması 
tamamlanırken, Mimar 
Sinan, Cengiz Topel 
caddelerinde yol, parke 
kaplama ve yağmur suyu 
çalışmaları tamamlandı.  
1100 METRE ASFALT 

DÖKÜLDÜ
Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Dalaman’da 
başlatılan alt ve üst yapı 
çalışmalarında Turgutreis 
Caddesinde 1100 
metre birinci kat asfalt 
çalışması tamamlandı. 
Cadde üzerinde yağmur 
suyu alt yapı, içme suyu 
ve ızgara bağlantıları 
bitirildi.

PARKE 
KAPLAMALARI 
TAMAMLANDI

Büyükşehir 
Belediyesinin 
çalışmalarında 

Dalaman’da Cengiz 
Topel ve Mimar Sinan 
Caddelerinde yağmur 
suyu altyapı imalatları, 
kaplama, yağmur suyu 
ızgara çalışmaları 
ile dolgu çalışmaları 
tamamlandı. Mimar 
Sinan Caddesi’nde 340 
metre, Cengiz Topel 
Caddesi’nde 320 metre 
parke kaplama işlemleri 
tamamlandı.
Seyfettin ince caddesinde 
çalışmalar devam 
ediyor. Dalaman’da 

14’ncü sokakta içme 
suyu, alt yapı ve 
teraslama çalışmaları 
tamamlanırken 
program dahilinde 
parke kaplamalarına 
başlanacak.  Seyfettin 
İnce Caddesinde içme 
suyu, yağmur suyu hattı 
ve merfez çalışmaları 
tamamlanmak 
üzere. Seyfettin İnce 
Caddesinde alt yapı 
çalışmalarının ardından 
asfalt çalışmasına 
başlanacak. - Bülten

Dalaman’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor  
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan 32 milyon TL’lik alt ve üst yapı 
çalışması devam ediyor.  

Kahramanmaraş 
merkezli 7,7 ve 7,6 
şiddetindeki deprem 
sonrası Muğla iline 
gelen depremzedelerin 
Muğla Eğitim ve 
Araştırma hastanesinde 
tedavi gören hastalardan 
88 hasta taburcu 
edilirken 43 hastanın ise 
tedavileri devam ediyor.  
Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde 
6 Ekim tahinden 
itibaren 1971 
depremzede vatandaş 
tedavi edilirken, 131 

yataklı depremzededen 
88’i taburcu edildi. 
Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Prof Dr. 
Turhan Togan yaptığı 
yazılı açıklamada; 
“Depremzede 
vatandaşlarımıza 
yönelik tıbbi 
tedavilerimiz ve 
ihtiyaçlarının tespiti 
ve tedariki yönünde 
desteğimiz aralıksız 
devam etmektedir. Bu 
güne kadar toplam 1971 
depremzede hastamızı 

Hastanemizde tedavi 
ettik. bunların 131 
tanesi yatırılarak 
gerek ameliyat 
gerekse de medikal 
tedavileri yapılmış 
olup 88 hastamız 
taburcu edilirken, 43 
hastamızın tedavisi 
devam ediyor. Ayaktan 
polikliniklerimize 
başvuran 1928 
hastamızın medikal 
tedavileri düzenlenmiş 
olup takip süreçleri 
devam etmektedir.” 
dedi. - İHA

MSKÜ Hastanesinde 1971 depremzede tedavi gördü  
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Tura katılan müşteriler, 
motor sesi yerine kuş ve 
su sesi duyuyor. Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
tarafından Akyaka 
Kadın Azmağı’nda tur 
düzenleyen teknelerin, 
‘çevre dostu’ yakıt 
kullanımını teşvik 
etmek amacıyla sıvı 
yakıttan yenilenebilir 
enerjiye geçişleri başladı. 
Teknesini sıvı yakıttan 
güneş ve elektrik 
enerjisine ilk dönüştüren 
Şadi Durmaz, azmak 
turlarında güneş ve 
elektrik enerjili teknesi 

ile müşterilerini kabul 
etmeye başladı.
 Su ve kuş sesleri 
arasında motor sesinden 
uzak yaklaşık yarım saat 
süren azmak tekne turları 
önümüzdeki günlerde 
21 teknenin güneş 
ve elektrikli tekneye 
dönüşmesi ile Akyaka 
Kadın Azmağı’nda 
‘çevre dostu’ tekneler tur 
düzenleyecek. 
Çok sayıda kuş ve yaban 
hayatına ev sahipliği 
yapan Kadın Azmağı’nda 
hem kara hem de su altı 
balık ve diğer canlıların 
avlanması yasak. 

Teknesini ‘çevre dostu’ 
olarak ilk dönüştüren 
ve azmak turlarına 
yeni teknesi ile çıkan 
Şadi Durmaz, “Bütün 
tekneler bu sene nasip 
olursa bu şekilde hizmet 
verecek. Şu anda ilk 
dönüşümü yapılan benim 
teknem. Hanemize, 
memleketimize, çevre 
dostu bir tekne olduğu 
için hayırlı olsun. 
Sadece suyun sesini, kuş 
seslerini suyun altındaki 
habitatı izleye izleye bir 
seyir. Herkesi buraya 
davet ediyorum” dedi.
- İHA

Teknelerde ‘çevre dostu’ dönüşüm
Geçen yıl Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta “Vay 
be. Güzelliğini yaşayın” notunu düştüğü Muğla’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi’ndeki Kadın Azmağı’nda tur 
düzenleyen tekneler, sıvı yakıttan ‘çevre dostu’ güneş enerjisi ve elektrikle çalışan teknelere dönüşüme geçti. 

Muğla’da 181 bin 
122 binanın imar 
affından yararlandığını, 
Muğla’da ortalama 
bina kat sayısının 2,5 
olduğunu belirten 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, “2017 
yılında mikro bölgeleme 
çalışmalarına başladık. 
7 Mart 2020’de deprem 
çalıştayı yaptık. Nereden 
çıktı bu çalıştay diyenler 
oldu. Muğla’nın deprem 
haritası, aktif faylarını 
konuştuk. Prof. Dr. Naci 
Görür hocamız bize 
net olarak Muğla’da 
7 ve 7’nin üzerinde 
deprem olmayacağını 
söyledi. Bizim 6,9 
büyüklüğünde bir 
depreme hazır olmamız 
gerekiyor. Belediye 
olarak yaptıklarımızı 
anlatacağım ama şunu 
unutmamak gerekiyor. 
Bu sadece bir kurumun 

görev ve yetkisi altında 
değil. Tüm kurumların 
ortak çalışma ve işbirliği 
yapması gerekiyor” dedi.
Muğla’da zeminin 
tanımını mikro 
bölgeleme çalışması 
ile çıkardıklarını 
belirten Başkan 
Gürün, “Bu şekilde 
her bölgede inşaatın 
neye göre yapılması 
gerektiğini belirliyoruz. 
Mikro bölgeleme etüt 
çalışmalarına 2017 
yılında başladık. 
Menteşe merkez, 
Milas Ören, Marmaris 
ve Seydikemer’de 
çalışmalarımızı 
tamamladık. Fethiye’de 
çalışmalar devam 
ediyor. Bunun için 
bütçeden önemli bir para 
ayırıyoruz. Fethiye’de 
mikro bölgeleme 
yapmamız için bazı 
kurumların bize izin 
vermesi gerekiyordu. 

Uzun süre alınamadı. 
Fethiye’de 8 bin 300 
hektarlık alanda mikro 
bölgeleme çalışması 
yapacağız. Şuan ihale 
aşamasında. Gökova-
Çıtlık’ta 1700 hektar 
alanda ve Sarıgerme’de 
510 hektar alanda mikro 
bölgeleme yapılacak. 
Deprem riskini azaltma 
çalışmalarına herkesin 
destek vermesi gerekiyor. 
Belediye ve merkezi 
hükümet hep birlikte 
çalışmalıyız” dedi.
“KAT SINIRLAMASI 
TEK BAŞINA 
OLMASA DA CAN 
KAYBINDA ÖNEMLİ”
  Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Gürün, 
“Vatandaşlarımız doğal 
olarak Muğla’da deprem 
olsa ne olacak sorusunu 
soruyorlar. Muğla’da 
deprem hazırlık 
çalışmalarını sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Muğla’da kat sınırlaması 
tek başına depreme karşı 
yeterli değil ama can 
kaybını en aza indirmek 
için depremde önemli rol 
oynayacak. 1999 yılında 
Merkez ilçe Menteşe’de 
biz göreve geldiğimizde 
nüfus 30 bindi. Bu kadar 
büyük bir göç yoktu. 
Kat sınırlamasında net 
bir tavır gösterdik. Şuan 
Türkiye’de en düşük 
kat sayısında 3’üncü 
sıradayız. Ortalama bina 
kat sayımız 2,5” dedi.
“MUĞLA’DA İMAR 
BARIŞINDAN 
181 BİN 122 BİNA 

YARARLANDI”
Muğla’nın İmar 
barışından en fazla 
yararlanan 3’üncü kent 
olduğunu belirten Gürün, 
“O zaman da dedik. 
Bu yapıların kontrol 
edilmesi gerektiğini 
söyledik. İmar affından 
yararlanan hane 
bakımından 3’üncü 
sıradayız. Muğla’da 
181 bin 122 bina imar 
barışından yararlandı. 
Bence tüm affa giren 
binaların tamamının 
ruhsatları askıya 
alınmalı ve tekrar 
değerlendirilmeli” dedi.

Muğla’da deprem öncesi hazırlık çalışmaları  
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Belediyenin Ula Kızılağaç’ta bulunan Afet Koordinasyon 
Merkezi’nde deprem hazırlık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Yatağan ve Aydın’ın Çine 
ilçeleri sınırında yer 
alan Adnan Menderes 
Barajı’na 100 metre 
mesafedeki Marsyas 
Vadisi’nde Hristiyanların 
ilk gizli mabetlerinden 
olduğu ileri sürülen dev 
kaya görenlerin dikkatini 
çekiyor. Kayanın 
üzerinde Hazreti 
İsa’nın yakalanması, 
çarmıha gerilmesi, Hz. 
Meryem ve azizler, 
Hz. İsa ve çocukların 
resimlerinin yer aldığı 
renkli figürler bulunuyor.   
Hristiyanlığın ilk 
yayılma döneminde 
gizli ibadet yapanlar 
tarafından Yatağan 
Gökbel Dağı eteklerinde 
akarsuya yakın bir 
bölgede yaklaşık 
80 metrelik sarp bir 
kayanın gövdesine renkli 
boyalarla Hz. İsa, Hz. 
Meryem ve Havarileri 
freksi yapıldı. 30 metre 
uzunluğunda, 20 metre 
enindeki Hz. İsa freksleri 
ziyaretçi akınına 
uğruyor. Muğla ve Aydın 
sınırında Yatağan ilçesi 
kırsal Yava Mahallesi 
sınırları içinde yer 
alan Hristiyanlığın 
ilk mabetlerinden 
olan bölgeye ulaşım 
ancak yaya olarak 
sağlanırken, Türkiye’nin 
en büyük jeopark projesi 
çerçevesinde ulaşım 
için belirlenen alan 2010 
yılında kamulaştırıldı. 
Muğla-Aydın karayolu 
üzerinden ulaşımın 
sağlandığı bölgede çok 
sayıda pişmiş topraktan 
tuğlalar bulunuyor. 
Bölgede ayrıca kilise ve 
antik döneme ait pınarlar 
olduğu sanılıyor.
Yatağanlı Arkeolog 
Mustafa Hüseyin 
Kuzgun, Kars’tan 
gelen üniversite 
arkadaşlarına Yatağan’ın 
tarihi bölgelerini 
gösterdiğini belirterek, 
“Arkadaşlarım AVM 
ya da kalabalık bir 

yere gitmektense, jeo 
alanları gezmeyi, traking 
ve yürüyüş yapmayı 
seviyoruz. Ben daha 
önce bir kere gelmiştim 
buraya. Arkadaşlarımın 
da görmesini istedim” 
dedi.
GİZLİ GİZLİ İBADET 

YAPILMIŞ
Yatağan’ın gönüllü kültür 
sanat elçisi olarak bilinen 
araştırmacı-yazar Tarcan 
Oğuz ise, Türkiye’nin 
en büyük jeopark projesi 
çerçevesinde yürütülen 
çalışmalarda Hz. İsa ve 
Meryem frekslerinin 
bulunduğu alanın projeye 
dahil edildiğini söyledi. 
Oğuz, “Burası Yatağan 
Yava Mahallesi, Marsyas 
Vadisi. Milattan sonra 
5’inci ve 6’ncı yüzyıllara 
ait olduğu söylenen İsa 
ve Meryem havarileri 
freksleri alanı. Düz 
kaya üzerine bir kısım 
mozaikler kahverengi, 
beyaz ve mavi renkler 
hakimiyetinde İsa’nın 
yakalanması, çarmıha 
gerilmesi, Meryem ve 
havarilerinin resimleri 
görülüyor. Hristiyanların 
ilk gizli tapındığı alan 
olarak söyleniyor. Burası 
ile ilgili kamulaştırma 
çalışmaları yapıldı 
Muğla Valiliğimiz 
tarafından. Sadece yol 
kısmı kaldı ana yola 
bağlanması ile ilgili. Yol 
çalışması var. Özellikle 
bu frekslerin arka 
kısmında keşişin yattığı 
bir mağara bulunmakta. 
Bu mağara içerisinde 
yine İsa ve Meryem 
freksleri bulunuyor. 
Aynı zamanda buradan 
yaklaşık 2 kilometre 
ileride kale bulunuyor. 
Burada yerleşim olduğu 
için bu alana gelerek 
gizli gizli ibadetlerini 
yapmış insanlar” dedi.

Hristiyanlığın ilk gizli 
mabetlerinden olan yer 

freksleri ile dikkat çekiyor

Ortaca Belediyesi 
2023 yılı Mart ayı 
olağan meclis toplantısı 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 
Başkanlığında yaptı. 
Ortaca Belediyesi meclis 
toplantısında önceki 
toplantılarda Plan ve 
Bütçe Komisyonuna 
havale edilen tam 
zamanlı sözleşmeli 
personel çalıştırılması 
ve aylık ücretlerinin 

belirlenmesi hususunda 
komisyon kararı 
görüşüldü. Dalyan 
Mahallesi Belediye 
Sokak No:11 adresindeki 
Belediyeye ait hizmet 
binasının veya uygun 
görülen yerin Göcek 
Liman Başkanlığına 
tahsis edilmesi 
görüşüldü. Toplantıda 
ayrıca, dolu kadro - boş 
kadro derece değişikliği 
hususu da el alındı. 

Ortaca Belediyesi Mart ayı 
Meclis toplantısını yaptı
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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


