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Köyceğiz ilçesi Ağla yolu üzer-
indeki İnişdibi mevkiindeki ağaçlık 
alanda çıkan orman yangını eki-
plerin müdahalesi ile kısa sürede 
kontrol altına alındı.
Köyceğiz İlçesi Yeşilköy Mahallesi 
Su deposu yanında öğle saatler-
inde çıkış nedeni henüz belirlen-
emeyen orman yangını çıktı. 112 
Acil Çağrı Merkezi ve Orman 
yangın gözetleme kulelerinden 
bilgi verilmesi üzerine bölgeye 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Köyceğiz İtfaiye ve Köyceğiz Or-
man Bölge Müdürlüğü arazöz eki-
pleri sevk edildi. Fıstık çamlarının 
da bulunduğu bölgede örtü yangın 
olarak başlayan yangına itfaiye 
ve arözler müdahale etti. Ekiplerin 
zamanında müdahalesi ile yangın 
kontrol altına alındı ve soğutma 
çalışması yapıldı. Yangından 
yaklaşık 1,5 dönüm alan etkilendi.

PLAJ HENTBOLÜ İLÇEMİZE  BÜYÜK  RENK  KATTI
TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHRİ OLAN KÖYCEĞİZ 
DE 23. KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE 
ÜNİVERSİTELER ARASI KÖYCEĞİZ 
YAŞAR SEVİM PLAJ HENTBOL HENTBOL 
ŞAMPİYONASI SONA ERDİ.

27 Haziran Pazartesi günü başlayan ve 1 
Temmuz 2022 bugün sona eren  7 erkek, 6 
kadın 160 sporcu,  Türkiye Hentbol Federasy-
onu yetkilileri, MHK gözlemci ve hakemlerin 
bulunduğu toplamda 200 kişinin katılımı ile 

yapılan karşılaşmalar ilçemize büyük renk 
kattı. Pandemi kuralları nedeniyle iki yıl 
aradan sonra yapılan karşılaşmalarda Final 
müsabakalarının ardından şampiyon olan 
takıma ve başarılı sporculara ödülleri verildi. 

Devamı 
2’de

KÖYCEĞİZ-DALYAN 
ÖZEL ÇEVRE KORU-
MA BÖLGESİNDE KA-
LAN 18 MAHALLEDE 
İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİNDE IŞIK 
GÖZÜKTÜ

Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil CEY-
LAN tarafından 
gazetemize yapılan 
açıklamada;
Mülga Özel Çevre 
Koruma Kurumu 
Başkanlığı tarafından 
20.05.1998 tarihinde 
onaylanan 1/25.000 
ölçekli Çevre Düzeni 
Planı kararlarının revize 
edilmesi ve bölgenin 
genişleyen sınırlarını 
kapsayacak şekilde 
ilave plan kararlarının 
üretilmesi amacıyla 
Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nın 
talebi üzerine Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 
(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü) 2018 Yılı Yatırım 
Programı kapsamına alınan 
“Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre 
Koruma Bölgesi, 1/25.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Revizyonu 
ve İlavesi ile Plan Araştırma ve 
Açıklama Raporu Hazırlanması İşi 
(46.150 ha)”  için kurum/kuruluş 
görüşleri temin edilmiş olup söz 
konusu planlama çalışmaları 
tamamlanmıştır.
Onaylı 2022/52 arşiv nolu ve 
NİP-786870 Plan İşlem Numaralı 
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre 
Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli 

Nazım İmar Planı 28/06/2022 
tarihinden itibaren Muğla 
Valiliği’nce (Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü) ve Köyceğiz Belediye 
Başkanlığı’nca 1 ay süreyle eş 
zamanlı olarak ilan edilmeye 
başlanmıştır. Vatandaşlarımızın 
mağdur olmamaları için 1 aylık 
süre içinde  varsa plana ilişkin 
itiraz dilekçelerini 1 ay içerisinde 
Köyceğiz Belediye Başkanlığı’na 
vermeleri gerekmektedir.
Muğla İli Köyceğiz-Dalyan 
Özel Koruma Bölgesi 1/25.000 
ölçekli Nazım İmar Planı olan 
mahallelerimizin Yeni Mahalle, 
Gelişim, Gülpınar, Ulucami, Pınar, 
Beyobası, Köyceğiz, Kavakarası, 
Zeytinalanı, Yangı, Yeşilköy, 
Toparlar, Döğüşbelen, Zaferler, 

Hamit, Sultaniye, Çandır ve Ekin-
cik Mahalleleridir. 
 Bu mahallelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın mağduriyet 
yaşamaması için duyurular 
yapılmaya başlanmıştır. Zon 
alanlarında kalan taşınmazların 
tespiti Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünce yapılarak 
liste hazırlanacaktır. Bayramdan 
sonra hazırlanacak olan listede 
bulunan vatandaşlarımızın itiraz 
dilekçelerini Belediyemiz Fen İşleri 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmek-
tedir. İtiraz dilekçelerinin alımında 
görevli belediye personelleri Fen 
İşleri Müdürlüğünde görevli İnşaat 
Mühendisi Yusuf KARTAL ve 
İnşaat Teknisyeni Rasim KAHRA-
MAN olduğu bildirilmiştir.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR
EKİPLERİN YOĞUN 
ÇALIŞMASI İLE 
İNİŞDİBİ KÜL 
OLMAKTAN 
KURTULDU
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ADIM ADIM MİLLİ TORY-
UM SANTRALİNE DOĞRU
Prof. Dr. Engin ARIK’ın başlattığı projede 
sona gelindi. FİGES ve TÜBİTAK MAM 3000 
MW termal gücündeki Toryum yakıtlı Ergimiş 
Tuz Reaktörü’nün Isı değiştiricilerinin analiz 
ve tasarımlarını, yoğun bir çalışmadan sonra 
başarıyla tamamladı. Eritilmiş Tuz Reaktörleri, 
erimiş haldeki sıvı tuzu reaktördeki tepkimeyi 

başlatmak için kullanıyor. Araştırma ekibi Tuzlu Sulama Deneyi’nin 
(SALIENT) bir parçası olarak örnek bir parça toryumu nötronları 
çarpıştırarak füzyonlanabilir uranyuma dönüştürmeyi planlıyor.
TÜRKİYE’NİN BİN YILLIK İHTİYACINA YETİYOR
Türkiye Dünya’da 2. sırada bulunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı raporuna göre; 
Dünya genelindeki 6,7 milyon tonluk toryum rezervinin  % 11’i 
Türkiye’de bulunuyor. Toryum uranyumdan 35 kat verimli bir yakıttır. 
Doğada üç kat bol bulunur; taşıması ve işlemesi kolay olduğundan 
uranyumdan 4 kat ucuzdur. Uranyumun binde 6’sı kadar atık üretir! 
Öyle ki Dünya’da 80 yıldır salt toryum reaktörleri olsa sadece 40 bin 
ton radyoaktif atık üretirdik! Kaynak: Leyla Düzel
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHRİ OLAN KÖYCEĞİZ 
DE 23. KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE 
ÜNİVERSİTELER ARASI KÖYCEĞİZ YAŞAR 
SEVİM PLAJ HENTBOL HENTBOL ŞAMPİYONASI 
SONA ERDİ.
27 Haziran Pazartesi günü başlayan ve 1 Temmuz 
2022 bugün sona eren  7 erkek, 6 kadın 160 sporcu,  
Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri, MHK gö-
zlemci ve hakemlerin bulunduğu toplamda 200 kişinin 
katılımı ile yapılan karşılaşmalar ilçemize büyük 
renk kattı. Pandemi kuralları nedeniyle iki yıl aradan 
sonra yapılan karşılaşmalarda Final müsabakalarının 
ardından şampiyon olan takıma ve başarılı sporculara 
ödülleri verildi. 
Şampiyonayı değerlendiren Köyceğiz Belediye 

Başkanı Kamil CEYLAN, ‘’İlçemiz Sakin Şehir 
de bu yıl 23.cüsü düzenlenen Yaşar Sevim Plaj 
Hentbol turnuvasını tamamladık. Şampiyona 
sonucunda başarı elde eden takımlarımızı kut-
luyorum. Bu yıl katılan tüm takımlara ayrıca tekrar 
teşekkür ediyorum.23. kez gerçekleştirilen Türkiye 
Üniversitelerarası Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol 
Şampiyonasında; 5 günlük etkinliğimiz süresince 
bizleri yalnız bırakmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamımıza, İlçe Jandarma 
Komutanına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğüne, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, 
Halk Oyunu Ekibine, Köyceğiz Belediye Spor 
Kulübüne, Sivil Toplum Temsilcilerimize, Belediye 

PLAJ HENTBOLÜNDE BÜYÜK HEYECAN SONA ERDİ

Meclis Üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza, Başkan Yardımcılarımıza, 
Belediye çalışanlarımıza, 5 günlük etkinliğimiz süresince bizleri yalnız 
bırakmayan yerel gazetecilerimize ve diğer emeği geçen herkese, 
katılımlarıyla bizleri onurlandıran Köyceğiz halkıma, misafirlerim-
ize ve hentbol severlerine sonsuz teşekkürlerimi sunar, müsabakalar 
sonrasında kupa alan alamayan tüm takımlarımızı kutlar, başarılarının 
devamını dilerim. Gelecek yılki şampiyonada tekrar buluşmak üzere…
”dedi.    **Adnan Tüfekçi



Yerel Haber  01 Temmuz 2022  Sayfa 3

Köyceğiz Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi 
Okul Aile Birliği
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

KAYIP İLANI : 
Kullanmakta olduğum aşağıda belirtilen resmi 

evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.
Yolcu Taşıma Bileti : Seri A- 901 - 950 1 cilt

ŞAHİN ÇETİN VE ZÜRİYE ÇETİN ORTAKLIĞI
Köyceğiz VD: 7910706085      

GÜNÜMÜZ TOPLUMUN 
KÜLTÜREL 
YAPISI
     1980 Yılından bu güne 
kadar geçen süre içinde 
gözlemlenen önemli karak-
teristik özellik kültürel kimliğin 
korunmayışı, iletişim alanındaki 
teknolojik gelişme sonucunda 
ülkemize ait özelliklerin yok 
oluşu ya da yaşam alanının 
daralmasıdır. Kültürel kimliğin 
en önemli taşıyıcısı olan “dil” deki yozlaşmadan “mima-
riye” ye, “müzik” ten el sanatlarına, görsel ürünlerden 
mutfak kültürüne kadar yaşamın hemen her alanında bir 
“kimliksizleşme”, “Mecdonald’ laşma süreci yaşanmaktadır. 
Bazı göstermelik önlemlerin, “muş” gibi görünen içtensiz 
önlemlerle nostaljik ya da tutucu girişimlerin bu yozlaşmayı 
önleyemeyeceği açıktır.
     12 Eylül iktidarları tarafından gündeme getirilen” 
Türk-İslam sentezi” konusuna da değinmek gerekiyor 
ANAP bünyesinde iki kanadı uzlaştırmak, tutucu çevrelere 
yaranmak, eylemlerine ideolojik kılıf bulmak amacıyla 
sürekli gündemde tutulan bu formülün kültürel yaşamda 
ikilik yarattığı, binlerce yıllık kültürel birikimi ve uygarlık 
birikimi, Türk İslam öncesi mirasın reddedilmesi anlamına 
gelmektedir.
     Nasıl bir kültür politikası?
     Baskıcı değil, özgürlükçü ve demokratik
     Hiç kuşkusuz ilk çalışma alanlarından biri kültürel 
yaşam üzerindeki kısıtlayıcı, baskı kurucu, yasaklayıcı 
“Devlet” imajının değiştirilmesi özgürlükçü demokrasinin 
gereklerine uydurulmalı, buna uyacak bilinçli, eğitimli, 
donanımlı neslin içine sindirilmeli, kapasite, dünya görüşü 
genişletilmelidir.
     İkinci çalışma alanı ise, yasalarda yer almadığı halde, 
toplumda ve bazı çevrelerde kök salmış yasaklayıcı, 
kısıtlayıcı, kalıpların kırılması, tabuların ortadan 
kaldırılması, özgürlükçü, hoşgörülü bir toplum bilincinin 
geliştirilmesidir. Beğenmediği her düşünce ve davranış 
karşısında silaha sarılan, bazı konuların neredeyse 
düşünülmesi bile ayıp, günah, ihanet vs. Sayan ilkel 
kompleksli, dogmatik bir toplumla umutlanmak zor görünse 
de, her yeni kuşakla bu engeli aşılacağına olan inancımız 
tamdır.
    Tepeden inme, yönlendiricilik yerine ortam hazırlayıcı 
yöntem
     Yakın tarihimizin çeşitli dönemlerinde uygulanan kültür 
politikalarının başlıca hatalarından ya da yetersizliklerinden 
biri de düşünce üretiminden uzak” tepeden inmeci, elitist, 
yönlendirici” nitelikler taşımaları politik ideolojik propa-
ganda malzemesi olmamaları, dümen suyuna gitmemelidir. 
Ortam hazırlayıcı yöntemleri benimsemeleridir.
     Hiyerarşik değil katılımcı
     Gerek mevcut kültürel yapıların organizasyonunda, 
gerekse yeni yapılanmalarda göz önüne alınması gerekli 
önemli ilkelerden biri de Sosyal Demokrasi’nin temelini 
oluşturan katılımcılıktır. Alanlarının “özgüllüğü” nedeniyle 
komite üyeleri arasında “tek seçicilik”, tek yöneticilik ilkesini 
benimseyenler bulunsa bile, genel eylim, katı hiyerarşik 
yapılara karşı, katılımcı demokratik bir yönetim modeli 
yönündedir. Katılımcı bir modelin yaratabileceği tüm zor-
luklar ve karışıklıklar, hiyerarşik, adeta despotik bir yapının 
getireceği tahribat yanında hafif kalır. Kültür alanımız ve bu 
alanın kişileri” emir kumanda zinciri” olmaksızın da yapıcı, 
kooperatif bir çalışmanın disiplinini edinmelidirler. Devamı 
haftaya

KAYIP İLANI : 
Kullanmakta olduğum aşağıda belirtilen resmi 

evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.
FATURA : SERİ NO. A- 32501 - 32550 1 CİLT

GİDER PUSULASI : SERİ NO. A- 6851 - 6900 1 CİLT
RAZİYE ASLAN

Köyceğiz VD: 64510082130      

   Köyceğiz 5. Doğa Bilim Kampına katılanlar, çeşitli atölyelerde 
fen bilimleri, resim, yön bulma, pusula kullanma, telsiz kullanma 
eğitimleri aldılar. Katılımcı öğrenciler, Toparlar Şelalesi, Dalyan İztuzu 
Plajı (Caretta,caretta kaplumbağalarının yaşam alanı inceleme), 
Sultaniye Kaplıcaları, Ağla Yaylası Gökçe Ova Göletine, Palmiye 
Merkezine, Sedir Adasına, Marmaris(tekne turu) gezileri ile yöreyi 
tanıma fırsatı buldular.
   Köyceğiz 5. Doğa Bilim Kampı, bütün katılımcı öğrencilerin 
kaynaşarak mutlu bir hafta geçirmeleri ve evlerine dönmeleri ile 
tamamlanmış oldu.                **Adnan Tüfekçi

Muğla Türdü 100.Yıl İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği tarafından her yıl geleneksel hale getirilen, Doğa Bilim 
Kampının 5.sini 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Köyceğiz 
Kulak Mesire Kamp alanında çadırlı olarak gerçekleştirildi.

    Kampa, Ankara, Bodrum-Muğla ve Batman’dan 10-15 yaşları 
arasında 72 öğrenci ve 12 eğitmen katıldı.
    Doğa Bilim Kampı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
CEYLAN ve Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl KARABAĞ’ın 
destekleriyle gerçekleştirildi.
   Köyceğiz 5. Doğa Bilim Kampına gelerek katılımcıları ziyaret 
eden Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü kampa katılan öğrencilerle 
sohbet etti voleybol oynadı. Eğitimci liderlerle de sohbet eden 
KARABAĞ, yapılan etkinliğin öğrencilerin eğitimleri açısından 
son derece yararlı olduğunu belirterek eğitimcilere teşekkür etti. 
Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Kamp Müdürü 
Şaban ERDOĞAN, kendilerine plaket takdim etti.

Köyceğiz 5. Doğa Bilim Kampı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 
alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, 
kadın üreticilerin maddi kazanç sağlamaları 
ve alternatif turizm dalları oluşturulması için 
hayata geçirilen Koku Vadisi gelişmeye de-
vam ediyor. Koku Vadisi projesi kapsamında 
dikimi yapılan Tıbbi aromatik bitkilerden 
lavanta bitkisi bu alanda en önemli gelir 
kaynaklarından biri oldu. Bu kapsamda 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ay de-
vam edecek olan “Lavanta Şenliği” başladı. 
Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP İl 
Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milletvekili 
Süleyman Girgin, PM üyesi Gizem Sayar 
Özcan, CHP ve İYİ Parti ilçe Başkanları ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
Şenlikte senenin ilk lavanta hasadı yapıldı
Şenlik kapsamında yerel ürünlerin 
sergilendiği stantlarda üreticiler ürün-
lerini satarken, lavanta hasadı, konser 
ve boyama çalışmaları gibi birçok farklı 
etkinlik yapıldı. Şenlikte konuşan Yerkesik 
Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı 
Meryem Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nin 
üreten kadınlara büyük destek sağladığını 

belirtirken, “Büyükşehir Belediyesi kooper-
atifimize 100 bin adet fidan desteği sağladı. 
90 üyemizden 30’u tıbbi aromatik bitki 
üretiyor. 20.000 adet tıbbi aromatik bitkimiz 
bulunuyor. Bunlar Büyükşehir Belediyemizin 
distilasyon tesisinde yağını çıkarıyoruz ve 
çok çeşitli ürünler elde ediyoruz. Destekler-
inden dolayı Başkan Dr. Osman Gürün’e 
çok teşekkür ederim” dedi.
“Toprağını Satma Ürününü Sat”
Şenlikte konuşan Menteşe Belediye 
Başkanı Bahattin Gümüş, “Köylü ürete-
meyince göç başlıyor ve değerli araziler 
boş kalıyor. Büyükşehir belediyemiz bunun 
önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor 
diyerek” tarıma yapılan desteklerin önemini 
vurguladı.
Ayrıca CHP Muğla Milletvekili Süleyman 
Girgin, Başkan Gürün’ün “Toprağını satma 
ürününü sat” sloganının ne kadar doğru 
olduğunu vurgularken “Milli ekonominin 
temeli tarımdır demiş Mustafa Kemal 
Atatürk. Bizim belediyelerimiz tarım, turizm 
ve kültür kenti olan Muğlamızda yapılması 
gerekeni yapıyorlar. Başkanın sloganı olan 
tarlanı satma ürününün sat anlayışının en 

güzel örneklerinden biri lavanta. Bu bölgede 
yaşayan ve üreten tüm kadınlarımıza 
önemli katkı sağlıyor. Büyükşehir Bel-
ediye Başkanımız Osman Gürün’e bu 
desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Başkan Gürün, “Muğla’da tarımın gelişimi 
için büyük çaba sarf ediyoruz”
Göreve geldikleri 2014 yılından itibaren 
tarımın gelişimi ve daha fazla gelir 
sağlaması amacıyla birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini vurgulayan Başkan Gürün, 
“Tarım konusunda yıllardır tarımı adeta işe 
yaramaz hale getirmek için özel bir gayret 
var gibi görünüyor. Ancak geldiğimiz nokta 
tarımın ne kadar önemli hayati olduğunu acı 
şekilde gösterdi. 2014 yılında büyükşehir 
olduk. Muğla’da tarımı nasıl geliştirebiliriz 
üreticilerimiz nasıl daha fazla tarım geliri 
elde eder bunların üzerine eğildik. Önce 
toprağımızı tanımak için tahlil laboratuvarı 
kurduk. Böylece toprağımız nedir hangi 
besinleri eksik ne gibi gübreleme yapmamız 
lazım. Bu topraktan en fazla verimi hangi 
ürünlerden alırız diye araştırdık ve üni-
versiteden hocalarımızla bunu belirledik. 

Türkiye’de yapılmamış olan toprak haritası 
çıkarıyoruz” dedi. 
“Üreten köylü Milletin Efendisidir”
Başkan Gürün, üretiminin önemini vurgu-
layarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli 
ekonominin temeli tarımdır, Üreten Köylü 
milletin efendisidir’ sözlerini hatırlattı. Gürün, 
“Ukrayna’dan buğday gelir diye seviniyoruz. 
Bizim dışardan ürün almaya ihtiyacımız 
olmamalı. Biz fazla geleni satmalıyız. 
Maalesef tarım geliri düşük olduğu için gen-
çlerimiz yaz dönemi çalışması için turizm 
bölgelerine gidiyor. Bu şehrimiz ve ülkemiz 
için sorun teşkil ediyor. Gençlerimiz COVİD 
nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı 
ve bazı gençlerimiz toprağa döndüler. Her 
şerde hayır vardır. Muğla turizm açısından 
çok önemli bir kent. Buradan çok fazla 
gelir elde etmeliyiz. Ancak şehrin yarısı da 
kırsalda o nedenle tarıma da büyük önem 
veriyoruz. Atamızın dediği gibi üreten köylü 
milletin efendisidir. Köylümüzün verimli 
topraklarımızı işlemesi Milli ekonominin 
temeli olan tarımdan daha fazla gelir elde 
etmeleri sağlanmalıdır” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Büyükşehir Lavanta Şenliği başladı

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1653982

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BEYOBASI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 
YARDOP KAPSAMINDA 388 KOD NOLU YENİ ORMAN YOLU YAPIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası Orman işletme Şefliğinde YARDOP 
kapsamında 388 kod nolu Yeni Orman Yolu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
  İKN       : 2022/673425
1-İdarenin
a) Adı         : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER  
           ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
           GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Cad. 
           No:8/1 Menteşe MUĞLA 48800 
           MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası   : 2522141202 - 2522141409
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  
          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Beyobası Orman işletme Şefliğinde YARDOP   
           kapsamında 388 kod nolu Yeni Orman Yolu 
           Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 3+235 mt yeni orman yolu yapımı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beyobası Orman İşletme Şefliği 388 Kod 
           Nolu Yol
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.07.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler 
idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif 
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A/V.
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya Kayıtlı Ruhsatlı Orman Mühendisleridir. Orman Mühendisleri İş Deneyim Belgesi 
yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorun-
ludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzala-
narak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim 
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.
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DR. REŞİT GALİP ve İNSAN ATATÜRK…
Kendimizi bildi-bileli 
Atatürk’ü anlatırlar 
bize. Büyük 
komutandır, Büyük 
insandır, Büyük 
bir hatiptir, İyi bir 
askerdir, Örnek bir 
insandır…. Diye. 
Biz de 34 yıldır 
öğrencilerimize 
anlatıp dururuz 
resmi ATATÜRK’ 
ü. Aynı şeyleri 
söyleyip durmak 
bize bıkkınlık verir, monotonluktan sıkılırız. 
Öğrencilerimize farklı bir şeyler söylemek 
isteriz Atatürk hakkında. O’nun da bir insan 
olduğunu, bir birey olduğunu, herkes gibi 
artıları, eksileri olabileceğini söylemeyiz, 
ya da söyleyemeyiz, korkarız. Bu klişeyi ilk 
kıran Can Dündar’ın “MUSTAFA” filmi oldu 
her halde. Üzerinde çok şey konuşuldu, 
çok şey konuşulacak. Geçenlerde bilgisa-
yardaki adresimize gelen Atatürk’ün gerçek 
kişiliğiyle ilgili bir mail, gözlerimi yaşarttı. 
Atatürk’ü gerçek bir insan olarak, bir birey 
olarak anlatan bu yazı aslında “Mustafa” 
filminden çok daha önce yazılmış. Şöyle:
 “Çankaya sırtlarında oturan Ankaralılar, 
şehre Reşit GALİP Caddesi’nden geçerek 
inerler. Pek azı bu ismin kime ait olduğunu 
bilmeyebilir. Bu bilinmezlikte belki Reşit 
Galip’in daha 41 yaşında bu dünyadan 
göçüp gitmesi rol oynamıştır. Belki de İnönü 
ile yıldızının hiç barışmamış olması…
 Rodos’ta doğan Reşit Galip, orta-
okulu bitirince kardeşiyle bir sandala binip 
Marmaris’e gelmişler.
  Liseyi İzmir’de okumuşlar. Kardeşi 
Hüseyin Ragıp (BAYDUR) diplomatlığı 
seçip büyükelçilik yapmış. Reşit Galip ise 
İstanbul Tıp’a gidip dr. olmuş. Öğrenciyken 
gönüllü olarak 1. Dünya Savaşı’na katılmış. 
Kafkas Cephesinde çarpışıp asker dönüşü 
öğrenimini tamamlayıp fakültede asistanlığa 
başlamış.
 1923 Martı’nda hekimlik yaptığı Mersin’e 
Mustafa Kemal Paşa geldiğinde Paşa’nın 
huzurunda konuşmuş ve gözlerine doğru 
bakarak şöyle demiş:
“Muhterem Gazi, sen yalnızca bu milletin 
bir kahramanı değilsin, bu milletin bir ferdi 
olmakla iktifa (yetinme) ve iftihar (övünme ) 
etmektesin.”
 Herkesin yüceltme yarışına girdiği 
günlerde Gazi’yi “milletin bir ferdi” sayan 
otuz yaşındaki bu hatip, herkesin dikkatini 
çekmiş. Tabi ki en çok da Gazi’nin…
Kemal Paşa da ona milletvekilliği önermiş 
ve Dr. Reşit Galip, Ocak 1925’te Meclis’e 
girmiş. Bir süre İstiklal Mahkemesi üyeliği 
yapmış. CHP idare heyetinde görev 
almış. Türk Ocaklarında, Halk Evlerinde 
çalışmış. Yine Atatürk’ün isteğiyle Serbest 
Fırkaya girmiş ve Atatürk’ün sofrasına 
oturmuş. Onu Bakanlığa taşıyan süreç 
de o sofrada başlamış. Bu sofra sahnesi 
pek çok tanıdığın hatıratında vardır: “1931 
sonbaharıydı, o geceki tartışma Milli Eğitim 
Bakanı, Esat Mehmet’in bir yakınmasıyla 
başladı. Esat Mehmet, Atatürk’ün 

Harbiye’den 
“tabya 
öğretmeni” 
idi. Kazım 
ÖZALP’ in 
“Atatürk’ten 
Anılar” 
kitabında 
(İş Bankası 
Yayınları 
1992 
s.48-49) 
yazdığına 
göre konu, 

kız öğrencilerin kıyafetlerinden açıldı.
Esat Mehmet, Kızların kısa etek, kısa çorap 
ve kısa kollu gömlek giymelerini uygun 
görmediğini belirtti. Bir tamim yayınlayarak 
daha kapalı giyinmelerini isteyeceğini 
söyledi.
 Bunun üzerine Reşit Galip söz aldı: 
“Yanlış düşünüyorsunuz Beyefendi” dedi. 
“Bu bir geriliktir, kadınlar eski durumda 
yaşayamazlar. İnkılaplardan en mühimi 
kadınlara verilen haklardır. Başka türlü 
Batılılaşmakta olduğumuzu iddia edemeyiz.” 
deyince Sofra gerildi.
Gazi, vekilini zor durumda bırakan 
bu çıkıştan hoşlanmadı. “Bu konuyu 
uzatmayalım. Kısa çorap giyip giyme-
mek çok önemli değildir, sonra tartışırız.” 
Dedi. Ama Reşit Galip, alttan almadı. “Af 

buyurunuz Paşam! Bu, inkılap ve zihni-
yet meselesidir. Müsaade buyurursanız 
fikrimizi söyleyelim. Hatta daha ileri giderek 
diyeceğim ki, sizin huzurunuzda, bu sofrada 
inkılapları zedeleyeceği icraattan bah-
sedilmesi küstahlıktır, hoş görülemez!” 
 Reşit Galip’in tartışma yaratmasının 
özel bir nedeni vardı: Halkevinde sanatı 
yaygınlaştırmak için tiyatro çalışmaları 
yapıyor, ancak sahneye çıkacak kadın 
oyuncu bulamıyorlardı. Buna gönüllü kadın 
öğretmenler için, Maarif Vekâleti’ nden izin 
alamamışlardı. Reşit Galip, “Bu kokuşmuş 
kafayla devlet yürümez” diyerek kesip attı. 
Atatürk’ün kaşları çatıldı. “Sözlerinizde 
müsamahalı ve ölçülü olunuz!” diye çıkıştı.
Herkes, yaklaşan fırtınayı hissetmişti. Ama 

Reşit Galip 
bulutların üstüne 
gitti. 57 yaşındaki 
Milli Eğitim 
Bakanı’nı işaret 
ederek dedi 
ki: “Devrimci, 
devrimcidir, in-
sanlar bir yaştan 
sonra ister-istemez tutucu olurlar. Mecliste 
bunca genç, idealist, bakanlık yapacak 
nitelikte insan varken böyle yaşlı kimseleri 
Milli Eğitim Bakanı yapmak hatadır” Atatürk, 
yeniden uyarma gereği duydu: “Esat Bey, 
yeteneklidir. Davamıza inanmıştır ve benim 
de hocamdır. Beni okutmuş olması sence 
bir değer taşımıyor mu?” 
“Kusura bakma Paşam! Taşımıyor! 
Okuttuklarının içinde sizin gibi bir devrimci 
çıkmış ama kim bilir nice tutucular da 
çıkmıştır.”  “Sizi de eleştiririm!” Bunun üzer-
ine Gazi’nin sabrı taştı: “Bu sofrada hocama 
ve bir Milli Eğitim Bakanı’na hakaret 
etmenize müsaade edemem” diye başladı 
Ama Reşit Galip sineceği yerde hepten 
üste çıktı: “Devrimleri korumak için sizden 
müsaade istemiyorum. Hatayı yapan siz de 
olsanız sizi de eleştiririm. Mesela Roza Noir’ 
a verdiğiniz 15 bin liralık kredi mektubu da 
siz yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz.” 
İlk kez Atatürk’ün sofrasında Atatürk, bu ka-
dar sert eleştiriliyordu. Reşit Galip’in sözünü 
ettiği Rosa Noir, Beyoğlu’nda Rus karı-
kocanın işlettiği bir barın adıydı. Atatürk, 
bir gece oraya gitmiş, mekânın sahibi 
Madam Senya’dan  “İş Bankası’ndan kredi 
alamıyoruz” yakınmasını dinlemiş ve orada 
bir kâğıda İş Bankası Genel Müdürü’ne hita-
ben “yardımcı olunması “ isteğini yazmış, 
Rus çifte vermişti.
 Reşit Galip, bu iltimas talebini 
eleştiriyordu. Atatürk, bu kez kızmadı; 
“Yoruldunuz, buyurun biraz istirahat edin!” 
diyerek kibarca Reşit Galip’i sofrasından 
kovdu. Ama genç devrimcinin yılmaya niyeti 
yoktu, yıllar yılı bir efsane gibi anlatılacak 
olan çıkışını o an yaptı:
“Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Milletin 
işlerini görüşüyoruz. Burada oturmak sizin 
kadar benim de hakkımdır.” Atatürk, kendi 
fikirleriyle kendisini vuran bu genç adama 
baktı, sonra yanındakilere dönüp “Öyleyse 
biz kalkalım!” dedi. Sofradaki bütün heyet 
ayaklandı. Reşit Galip’i sofrada yapayalnız 
bırakıp çıktılar. Bu müthiş sahnenin devamı 
daha da ibret vericidir: Reşit Galip bütün 
geceyi Dolmabahçe Sarayı’nda pencerenin 
kenarındaki bir koltukta geçirir. Atatürk 
uyandığında Genel Sekreterine Reşit Galip’i 
sorar. “Sabaha kadar bekledi, mahcubiyetini 
size iletmemizi istedi. Bir de Ankara’ya gide-
cek kadar borç para istedi, 25 lira verdik” 
derler. Atatürk, “Ankara’ya gidecek adama 
25 lira mı verilir? Bari benim hesabımdan 
birkaç yüz lira verseydiniz!” der. Sonra 
“Cebinde beş parası yok ama karakterinden 
hiç taviz vermiyor. Parası yok ama cesareti 
var!” diye ekler.
 1932 sonbaharında Atatürk, Reşit 
Galip’in radyodaki bir konuşmasını din-
ler: “Devrimleri her yerde, herkese karşı 

savunacağız. Gerekirse babamıza ve 
çocuklarımıza bile!” demektedir. Atatürk, 
birkaç gün sonra kendisini yeniden sofraya 
davet eder. Hemen yanındaki sandalyeye 
oturtur. Orada yeni Milli Eğit Bakanı’nın 39 
yaşındaki Reşit Galip olduğunu açıklar.
 Rosa Noir olayı mı? Onu da hatırlatalım; 
İş Bankası Genel Müdürü Muammer ERİŞ, 
Atatürk imzalı kâğıdı alınca doğruca Dol-
mabahçe Sarayı’na gelmiş, Ata’nın ricacı 
olduğu krediyi vermeye kuralların uygun 
olmadığını söylemiş, talebi reddetmiştir.
 Reşit Galip’in bakanlığı sadece 13 
ay sürer. Bu süre içinde Darülfünundan 
Üniversite reformunu başlatır. Öğretmenlere 
genel bütçeden maaş ödenmesini sağlar. 
Eşi Zübeyde Hanım’ın deyimiyle “deli gibi 
çalışıyor” ama Atatürk’e çıkışacak kadar 
ayarsız dili yüzünden her gün işe cebinde is-
tifa mektubuyla gidiyordu. Aslında Atatürk’le 
araları iyiydi. O, Gazi’ye “PAŞAM!”, Gazi de 
ona “Doktor” diye hitap ederdi. Diyor.
 Torunu Feyhan Oran’a  “Peki, ne oldu 
da ayrıldı?” diye sordum. Bir gün sof-
radan ayrılırken Atatürk, “Seni eve ben 
bırakacağım” demiş. Evine bırakınca o 
da saygıdan “Ben de sizi uğurlayacağım 
Paşam!” karşılığını vermiş. Ama kend-
isinin arabası olmadığından yürüyerek 
uğurlamış. O gece zatürree olmuş. Din-
lenmesi tavsiye edilince 1933 Ekim’inde 
görevden ayrılmış.1934 yazında Moda’daki 
bir deniz kazasında kızlarını kurtarmaya 
çalışırken akciğerlerini hepten üşütmüş. 
Bir mucize eseri kurtulduğu bu kazadan 
sonra ölümü bekleyerek hastalığını takip 
etmeye başlamış. Keçiören’deki bağ evinin 
kütüphanesine demir yatağını taşıtıp yedi 
ay kitaplar arasında yatmış. 1934 yılında 41 
yaşında da hayata veda etmiş.”Öldüğünde 
cebinde beş lirası varmış.” Diye söylenmiş 
hiç görmediği torunu Feyhan ve:
“Anneannem, üç çocuğunu büyütebilmek 
için Afet İnan’dan yardım istedi. Atatürk’ün 
de yardımıyla krediyle bir ev aldılar. O evin 
bir odasına sığışıp diğer daireleri kiraya 
vererek geçindiler” diye eklemiş.
 Her sabah okul öğrencilerini güne 
başlatan “Türk’üm, Doğruyum, Çalışkanım!” 
andı var ya… Geçenlerde sevgili hocam 
Prof. Dr. Baskın Oran’ın eşi Feyhan “Biliyor 
musun o andı kim yazdı?” diye sordu. 
“Kim?” dedim merakla…”Dedem!” dedi. 
“Deden kim?” diye sordum. “Reşit Galip!” 
diye cevapladı. İnanılır gibi değildi. 
Ne o andın 1933’ün 23 Nisan günü Reşit 
Galip’in kaleminden çıktığını biliyordum, 
Ne de Feyhan’ın Atatürk döneminin Maarif 
Vekili Reşit Galip’in torunu olduğunu…
 Feyhan, ilkokulda her sabah içtiği andın 
dedesinin kaleminden çıktığını ilkokul sonda 
annesinden öğrenmişti.” Milliyet 25 Kasım 
2007.  Bu haftalık da bu kadar. 
Hoşça kalın, dostça kalın..
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1652125

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BALCILAR 153,153-1,159,166 KOD 
NOLU VE BEYOBASI OİŞ 387 KOD NOLU YOLLARDA BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar 153,153-1,159,166 kod nolu ve 
Beyobası OİŞ 387 kod nolu yollarda Büyük Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/655368
1-İdarenin
a) Adı         : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ   
           DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
           ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. 
           NO:61 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası   : 2522624671 - 2522622633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar   
           153,153-1,159,166 kod nolu ve Beyobası OİŞ   
           387 kod nolu yollarda Büyük Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 21 660 mt orman yolu büyük onarım
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balcılar OİŞ 153, 153-1, 159, 166 ve Beyobası   
           OİŞ 387 kodlu yollar
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler 
idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A/V.
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya kayıtlı ruhsatlı Orman Mühendisleridir. Orman Mühendisleri İş Deneyim belgesi 
yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girebilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorun-
ludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzala-
narak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim 
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin 
reddedilecektir.

17-19 Haziran 2022 tarihlerinde Yunus 
Emre Ortaokulu gezi kulübü Rehber 
Öğretmeni Sait ERBAY ‘ın organizasy-
onunda,  düzenlenlediği  75 öğrenci 
ile 11 öğretmenin iştirak ettiği Ankara- 
Eskişehir gezisi yapıldı. 
Yunus Emre Ortaokulu öğrenci ve 
öğretmenleri, 18 Haziran cumartesi 
günü Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Kurtuluş Müzesi, 1. Meclis, 
2. Meclis ve Anadolu Medeniyetleri 
Müzesini gezdiler. 19 Haziran Pazar 
günü ise Yılmaz Büyükerşen Bal Mumu Heykelleri Müzesi, Odun Pazarı 
Evleri, Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan ve Cumhuriyet Müzesi, Sazova Bilim 
Sanat ve Kültür Parkı, Porsuk Çayı Tekne Turu ve Kent Park gezilerini 
tamamlayıp Muğla’ya dönüş yapmışlardır.

YUNUS EMRE ORTAOKULU ANKARA VE ESKİŞEHİR’DE

Yunus Emre Ortaokulu Gezi Kulübü Rehber Öğretmeni Sait ERBAY ‘ın organizasyonunda,  düzenlenlediği  
75 öğrenci ile 11 öğretmenin iştirak ettiği Ankara- Eskişehir gezisinde öğrenciler Anıtkabir, eski meclis 
binası ve TBMM’sine hayran kaldılar..
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LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

Ultralüks 2+1 - 3+1 - 
4+1 havuzlu daireler 
ve havuzlu villalar

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

Gizli cennet Köyceğiz’de Göl ve Sandras ormanları 
manzaralı modern şık görünümlü havuzlu villalar

Ülkemizde yeni keşfedilen
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 
Hisarönü Mahallesi Bördübet Koyu 
ile Yediadalar mevkiinde 21 Haz-
iran 2022 tarihinde başlayan ve 4 
gün sonra kontrol altına alınabilen 
orman yangınında yaklaşık 4 bin 
500 hektar ormanlık alan yok 
olmuş, yaban hayat ve ekolojik 
yapı büyük zarar görmüştü.
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak 
Erbay, Marmaris’teki orman 
yangınına müdahalede yaşanan 
sorunları Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul gündemine 
taşıdı. 

TBMM Genel Kurul’unda söz 
alarak orman yangını nedeni-
yle Muğla ve Marmaris halkına 
geçmiş olsun dileklerini ileten Er-
bay, “2021 yılında yaşanan ve 15 
gün süren büyük orman yangını 

felaketinden ders çıkarılmadığını 
geçtiğimiz günlerde Marmaris’te 
çıkan orman yangınında açık bir 
şekilde gördük. Geçen sene, ül-
kemizde toplamda 118 bin hektar 
ormanlık alan yandı. Muğla’da 
ise 70 bin hektar ormanlık alan 
yandı. Geçtiğimiz günlerde çıkan 
ve dört gün devam eden Marma-
ris yangınında da yine 4 bin 500 
hektar alanımızı maalesef kaybet-
tik. Bu da gösteriyor ki yine ders 
alınmamış.” dedi.
Yangının söndürülmesi için 
canla başla mücadele eden 
Orman Genel Müdürlüğü per-
soneline, itfaiye personeline, 
belediye personeline, sivil toplum 
kuruluşlarına, gönüllülere ve bölge 
halkına teşekkür eden CHP’li 
Erbay, şunları kaydetti; “Orman 
yangınlarına karşı etkin müdahale 

edilemediğini, önceden tedbir 
alınmadığını, emniyet şeritlerinin 
açılmadığını, yangın havuzlarının 
oluşturulmadığı bir kez daha 
gördük. Türkiye’de sadece tek 
bir noktada, Marmaris’te orman 
yangını olmasına rağmen yeterli 
müdahale yapılamadı. Bu durum 
beceriksizlikten öte, yapılan tüm 
uyarılara rağmen gerekli tedbirler-
in alınmaması akıllara çeşitli soru 
işaretleri getirmektedir.”
Kendi yangın filomuzu kurmamız 
şart
Marmaris’te yaşanan orman 
yangınları ile ilgili olarak TBMM’ye 
dört ayrı soru önergesi ve bir 

araştırma önergesi verdiklerini 
açıklayan Erbay, “Ülkemizin bir 
yangın ülkesi olduğu bilinen bir 
gerçekken gerekli ve yeterli tedbirl-
erin alınmadığını görüyoruz. Daha 
önce, ülkemizin yangınla mü-
cadele için kendi filosunu kurması 
yönünde defalarca çağrıda bulun-
duk. Ancak bütün bu çağrılarımıza 
rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. 
Yirmi yıldır iktidarda olan AKP her 
sene bir uçak bir helikopter alsaydı 
şimdiye kadar dünyanın sayılı 
yangın söndürme filolarından 
birine sahip olurduk. Hala gece 
görüş özelliğine sahip uçak ve 
helikopterimiz yok.” ifadelerini 

kullandı. 
Cennet Muğlamız misafirlerini 
bekliyor
Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
Muğla’nın ve Marmaris’in tüm mis-
afirleri ağırlamaya hazır olduğunu 
ifade eden Erbay, “Her ne kadar 
son yıllarda çeşitli olumsuzluklar 
yaşansa da orman yangınları son 
olsun. Bir daha böyle felaketler 
yaşamayalım. Turizm sezonu için 
tüm hazırlıklar yapıldı. Dünyanın 
cennet köşesi Muğlamız ve Mar-
marisimiz doğası, denizi, tarihi ve 
kültürel yapısıyla yerli ve yabancı 
misafirlerimizi ağırlamaya devam 
edecektir.” şeklinde konuştu.  

CHP’li Erbay TBMM kürsüsünden çağrı yaptı; 
Cennet Muğlamız misafirlerini ağırlamaya hazırdır

Büyükşehir uyardı: “Anız yangınlarına dikkat

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiyesinden alınan bilgiye göre son 
6 ay içerisinde il genelinde 385 anız 
yangını meydana geldi. Yakılması 
yasak olmasına rağmen anız yakma 
olayları ile çok sık karşılaştıklarını ifade 
eden İtfaiye yetkilileri tarafından, anız 
yangınlarına karşı vatandaşları bilin-
çlendirmek için muhtarlara büyük görev 
düştüğünü belirtildi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son 
yıllarda yaşanan anız yangınları konu-
sunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. 
Anız yakılmasının yasak olmasına 
rağmen anız yakma olaylarıyla çok sık 
karşılaştıklarını ifade eden Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye ekipleri, son 6 ay içer-
isinde il genelinde 385 anız yangınına 
müdahale edildiğini vurguladı. 

Anız yangınları her yıl milyonlarca 
liralık maddi zarara neden oluyor 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 
tarafından anız yangınları sonu-
cunda çıkan zararlar şu şekilde ifade 
edildi: “Anız yakılması sonucunda 
çıkan yangınlar her yıl milyonlarca 
liralık maddi zarar neden oluyor. Anız 
yangınları, orman yangınlarına, telefon 
ve enerji iletim hatlarının yanmasına, 
yol kenarlarında duman nedeni-
yle sis oluşumu sonucunda çeşitli 
trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız 

yangınları ile birlikte hasat edilmemiş 
komşu tarlalara yangın sıçraması, 
yakın köylerdeki hayvan barınaklarının 
ve yerleşim birimlerinin yanması gibi 
birçok riski de ortaya çıkarıyor. Ayrıca 
anız yangınları toprak içerisindeki 
faydalı canlıların ve topraktaki organik 
maddenin yanarak yok olmasına neden 
oluyor. Anız yakılması toprakları ve 
doğayı olumsuz etkileyerek söndürme 
çalışmaları esnasında binlerce ton 
su ile zaman ve maliyet kayıpları 
yaşanıyor. 

Muhtarlara büyük görev düşüyor 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi anız 
yangınlarına karşı vatandaşları bilin-

çlendirmek için muhtarlara büyük görev 
düştüğü belirtilerek, “Hububat hasadı 
sonrası artıkların ekonomik bir değer de 
taşımadığı düşüncesi ile anız yakmanın 
bir alışkanlık haline geldiği görülmek-
tedir. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve 
gelecekteki nesilleri doyuracak şekilde 
ürün verebilmesi ve gelecek nesillere 
güzel, yeşil, temiz bir çevre bırakılması 
anız yakmanın toprağa zarar verdiğinin 
herkes tarafından bilinmesine bağlıdır. 
Anız yakmanın zamandan ve maliyetten 
kazanç sağlandığı düşünülse de aslında 
ülke topraklarına büyük zarar verdiği 
unutulmamalıdır” denildi. 



İlçemizde Düzenle-
nen 

Bilgi Yarışmasında 
1. olan 

Doruk Koleji Anadolu 
Lisesi Öğrencilerimizi 

ve 
öğretmenlerimizi 

kutlarım.

NEDEN DORUK KOLEJİ ?

Çünkü Anasınıfından itibaren;• İlave yabancı dil• 
Doruğa Ulaşma Okuma projesi ile kitap okumayı seven 
öğrenciler• Satranç• 11,13,15 kişilik sınıflar• U Oturma 
düzeni• Kişiye özgü öğretim modeli• 20 yıllık dershane 
tecrübesiyle özel derse ihtiyaç duymadan Liseye Geçiş 
Sınavına ve üniversite sınavına etkin hazırlık ve il-

kokuldan itibaren sağlam bir temel.• Güvenli oyun bahçe-
si• Deneyimli ve yetkin öğretim kadrosu• Ders çıkışları 
ve cumartesi günleri düzenlenen etütler.• Periyodik 
düzenlenen deneme sınavları ve sonucuna göre yapılan 
grup etütleriyle geri beslemeler• Özel öğretimde 27 yıllık 
tecrübe Erken Kayıt İndirimlerimiz devam etmektedir.

DORUK’A GELEN DORUĞA ÇIKAR


