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ELEMAN  ARANIYOR
Zeytinalanı’nda yeni açılacak olan Akaryakıt 

İstasyonumuzda çalıştırılmak üzere 
BAY-BAYAN Pompacı 

ve Market de çalışacak elemanlar aranıyor..
EROL EROĞLU

Müracaat Tel :  0543 212 5000

Köyceğiz Akademi Kadın voleybol takımlarımız 
ilçemizi en güzel şekilde temsil etti. 31+ yaş 
kategorisinde BİRİNCİ, 37+yaş kategorisinde 
üçüncü olduk. Aynı zamanda  oyuncularımızdan  
Çiğdem Özer Yılmaz ve takımımızın babaannesi, 
anneannesi Ayşe Sert en iyi oyuncu madalyası 
aldı. Devamı 9’da

 VOLEYBOLDA BULUŞTU

KÖYCEĞİZ FEN LİSESİ 
TÜRKİYE YARI FİNALİNDE 
Okul sporları faaliyetleri kapsamında Muğla Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen liseler arası 
Genç Erkekler Futsal Turnuvasında Köyceğiz Fen 
Lise’miz Türkiye yarı finaline yükseldi. Ayrıca yine 59 
kg. Tekvando karşılaşmalarında Okul öğrencisi Burcu 
Ünaldı, Muğla İl Birincisi oldu. Ünaldı, grup maçlarına 
katılarak Muğla’yı temsil edecek.  Devamı 7’de 

Köyceğiz pazarında 
fiyatlar cep yakıyor
    Kamu çalışanlarına, emeklilere ve asgari ücrete yapılan 
maaş zammının cebe girmesiyle yok olduğu, küçük esnafın 
şiftah yapmadan dükkan kapattığı bu günlerde, vatandaşlar 
elektrik fauraları, akaryakıt ve gıda ürünlerindeki zamlarla 
mücadele ediyor.      
    Bölgenin en büyük pazarı olan ve çevre ilçelerden gelen 
esnafın yanı sıra köylülerin de ürünlerini sattığı Köyceğiz 
pazarı, eski günlerini arar oldu. Pazara alışverişe gelen 
insan sayısı son haftalarda yarı yarıya düştü. Zamlar nedeni-
yle pazar fiyatları el yakarken buna geçtiğimiz hafta yaşanan 
aşırı soğuk hava da eklenince pazarda sebzeler ile mey-
velerin fiyatlarının yanına yaklaşılamadı. Giyim pazarında 
şiftah yapmadan tezgah kapatan esnaflar; “halimiz berbat, 
geçinemiyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz” dediler.

ANNE ANNE VE BABA ANNELER

Burcu 
Ünaldı, 
Muğla İl 
Birincisi 
oldu

KÖYCEĞİZ POLİSİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR..

Polis sahte alkole geçit vermiyor..
TARİHİ ESERLERİ SATMAYA ÇALIŞAN 

ŞÜPHELİ KÖYCEĞİZ POLİSİNCE YAKALANDI

Köyceğiz 
Gölü’nde 

Fırtına 
nedeniyle 

dev dalgalar 
görüldü

 İlçemizde geçen ay 
aşırı yağışlar nedeni-
yle göl taşmış Atatürk 
Kordonu ve sahil yolu 
sular altında kalmıştı. 

Köyceğiz’de yine benzer 
bir olay yaşandı. Meteor-

oloji Köyceğiz’de fırtına 
uyarısı yapmıştı. Pazar-
tesi akşamı başlayan 2 
gün süren aşırı yağışlar 

ve fırtına Köyceğiz 
Gölü’nde dev dalgaların 
oluşmasına sebep oldu. 
Dalgalar kıyıya çarparak 

insan boyunu geçen 
görüntüler oluşturdu. 

Kordonda bulunan bazı 
işletmelerin eşyaları 

dalganın sebep olduğu 
sular nedeniyle zarar 

gördü. Ayrıca Kordonda 
bulunan Sakin Şehir 
Köyceğiz levhası da 

fırtına nedeniyle kırılarak 
yerinden ayrıldı.

Köyceğiz Gölü’nde 
Fırtına Kafeleri Vurdu

HABERİN DEVAMI 9’DA
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İl Müdürü Saylak üreticileri ziyaret etti
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Müdür Yardımcıları ile birlikte Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman İlçelerinde selden zarar gören başta örtü altı üreticileri 
olmak üzere çiftçileri yerinde ziyaret etti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Müdür 
Yardımcıları ile birlikte Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman 
İlçelerinde selden zarar gören başta örtü altı üreticileri olmak 
üzere çiftçileri yerinde ziyaret etti.
Seralarda ve üretim alanlarında incelemelerde bulunan ve 
bilgi alan İl Müdürü Barış Saylak, muhtarlıkları ve köy kah-
velerini de ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Geçen hafta çetin 
kış şartlarında nöbet tutan örtü altı üreticilerimizi bu hafta 
da yalnız bırakmadık. İl Müdürü Barış Saylak; İl Müdür 
Yardımcıları ile birlikte Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman 
İlçelerinde selden zarar gören başta örtü altı üreticilerimiz 
olmak çiftçilerimizi yerinde ziyaret etti. Seralarda ve üretim 
alanlarında incelemelerde bulunan ve bilgi alan İl Müdürü 
Barış Saylak, muhtarlıkları ve köy kahvelerini de ziyaret 
ederek çiftçilerle sohbet etti.” denildi.  **Adnan Tüfekçi

Akköprü Mahallesi’nden Kore Gazisi 
Mehmet Duran hayatını kaybetti
İlçemiz Akköprü Mahallesi’nden Kore Gazisi Mehmet Duran 
(1931 Doğumlu) (91) yaşında vefat etti. Enver Duran, Nur-
ten Duran, Türkan Acar, 
Birgül Dağdelen, Nigar 
Dağdelen’in babası Meh-
met Duran’ın cenazesi   4 
Şubat Cuma günü saat 
11.00’da Akköprü Mahallesi 
Asar Mezarlığında toprağa 
verildi. Cenaze töreninde 
Kaymakamımız Mustafa 
Maslak ve İlçe Jandarma 
Bölük Komutanımız Mustafa 
Ten hazır bulundular. 
Köyceğiz Gazetesi olarak 
Gazi Mehmet Duran’ın 
ailesine başsağlığı dileriz. 
Merhum Gazi Mehmet 
Duran’a Allah rahmet ey-
lesin. Mekânı cennet olsun.

Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan’ın kayınvalidesi 
Fatma Coşgun vefat etti. 
Coşgun Toparlar merkez cami-
inde kılınan cenaze namazından 
sonra toprağa verildi.
Köyceğiz’in Toparlar 
Mahallesi’nde ikamet eden Cemal 
Coşgun’un eşi Fatma Coşgun 
(85) hastanede hayatını kaybetti. 
8 çocuk annesi, aynı zamanda 
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan’ın da kayınvalidesi olan 
Fatma Coşgun için Toparlar Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Coşun’un 
cenazesi ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze 
törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve vatandaşlar katıldı. Köyceğiz Gazetesi olarak 
Coşgun ailesine başsağlığı dileriz. *Osman Acar - Adnan Tüfekçi

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan’ın Kayınvalidesi Vefat Etti

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum adıma kayıtlı aşağıda be-
lirtilen resmi evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.

P.S.FİŞİ : RJ 564701-564900 4 CİLT
FATURA : VY 602101-602150 1 CİLT
P.S.FİŞİ : SA 633801-633850 1 CİLT

MEHMET ÖZDEMİR
Köyceğiz VD: 57628311452

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum adıma kayıtlı aşağıda be-
lirtilen resmi evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.

P.S.FİŞİ : SA: 628401-628450 1 CİLT
FATURA : YP: 230951-231000 1 CİLT

MÜSTAHSİL MAKBUZU . J:806651-806700 1 CİLT
ALİRIZA DURAN

Köyceğiz VD: 59440251190
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1552227

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNALANI B BLOK 
LOJMAN BİNASINA YENİ ÇATI YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinalanı B Blok Lojman Binasına Yeni Çatı 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      : 2022/109323
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     
           Zeytinalanı B Blok Lojman Binasına Yeni 
           Çatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 227,7 m2 Yeni Çatı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü     
           Zeytinalanı B Blok Lojmanları
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) 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 : 25.02.2022 - 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 sa-
nayi 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:
11.06.2016 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliğinin” ;  Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan, (B) 
ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ  III GRUP BİNA İŞLERİ Benzer İşler Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI MEHMET 
İLHAN’DAN BASIN AÇIKLAMASI;

Değerli Köyceğiz’liler.. 
Geçtiğimiz cuma günü Muhalefet Partisi İlçe Başkanı,Köyceğiz 
Aydem önünde  Hükümetimizi hedef alan basın açıklaması 
yapmış,Aydem’in önüne siyah çelek bırakmıştır. 
Bütün dünyayı saran pandemi döneminde,Avrupa ülkeler-
inde enerji fiyatlarının %300 arttığı,kısıtlamalara gidildiği bir 
dönemde,Ülkemizde bugüne kadar olan yükselişleri,direkt 
Hükümetimizin politikalarına bağlamak yanlışlığı içine 
düşmüştür.Bütün dünyada enflasyonun 5 kat arttığı bir dönem 
yaşanmaktadır.. 
Oysa Akparti iktidarı öncesi 1999-2002 yılları arasında,dünyada 
böyle bir salgın ve kriz yokken ki fiyat artışlarını sizlere 
hatırlatmak istiyorum... 
1999                               2002           Artış 
-------------                    ------------------  ---------------- 
Mazot:0.22 Krş          1.48                  %700 
Elektrik:3.815             11.480              %300 
Dolar:0.40                   1.60                   %400 
Asg.ücret 132 $         109$        Bugün:315$ 
 
Ben Başkandan bugünkü eylem yerinden 500m.yukarıya 
doğru yürümesini,tamamen cazibeli su kullanan Köyceğiz’lilere 
zulüm yapan MUSKİ’ye de aynı hassasiyeti göstermesini 
beklerdim,çünkü 2014 yılında tonu 1.50 TL olan suyu,bugün 
9.20 TL ye yani %600 zamlı kullanmayı Köyceğiz’liler haketmi-
yor.. 
Değerli Köyceğiz’liler.. 
Ülkemizi her anlamda bugüne kadar geliştiren,değistiren Akparti 
İktidarı ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a 
Güvenimiz ve inancımız TAMDIR..       Saygılarımla...

MİLLETVEKİLİ 
GÖKCAN, TURKOVAC 
AŞISI YAPTIRDI
Yerli aşı TURKOVAC’ın Muğla’da 
uygulanmasına başlandı. 
Aşının uygulamaya başlamasının 
ardından AK Parti Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde TURKOVAC 
aşısı yaptırdı.
Hastanede TURKOVAC aşısını 
vatandaşlarla birlikte  yaptıran AK 
Parti Muğla Milletvekili Gökcan,  aşı 
yaptırdıktan sonra yaptığı açıklama 
şunları söyledi: 
“Toplumda TURKOVAC’ı bekleyen 
ciddi bir kesim var. Son dönemde 
artan vakalar nedeniyle hatırlatma 
dozu olarak yerli aşıyı tercih ettim. 
Tüm hemşerilerimize hatırlatma do-
zunu yaptırmalarını tavsiye ediyorum. 
Pandemi sürecinde fedakarca görev 
yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Yerli ve Milli aşımız 
TURKOVAC’ı bulunan Türk bilim 
insanlarımızı canı gönülden tebrik 
ediyorum.
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın 
Emine Erdoğan olmak üzere tedavi 
gören tüm vatandaşlarımıza acil 
şifalar diliyorum. ”
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 SUYA DÜŞEN TAŞIN GiRDABI
ERTUĞRUL BAYLAN

     Herkes sunu iyi bilir ki, suya düşen taş küçükten 
büyüğe doğru genişleyen halkalar oluşturur. Bunun 
yorumlanışı;  yakından uzağa ilkesi, başlangıçtan 
bitişe, kolaydan zora, ilkellikten modernize olmaya, 
rastlantıdan bilime, kalkınmaya, gelişmeye, İnsan 
olma vasfımızın 
artarak gelişeceğine dair düşüncelerimizi oluşturur.
     Suya Düşen Taşın girdap oluşturarak geniş yelpazelerle büyükten 
küçüğe doğru yutulduğunu gözlemlemiş olmanın şaşkınlığını ve hayal 
kırıklığını yaşıyorum.  Zor ve zaman alıcı, düşündürücü bir gerçek. 
Başlangıç ve sonucun önemliliğini anlaşılır hale getirir. İnsanlar mutlu 
ve kendilerini değerli hissederek yaşamak istiyorlar. Aslında bu;  var 
oluşun, dünyaya gelmiş olmanın yani ‘’insan’’ olmanın ‘’anlamı’’ bu-
lunursa ancak o zaman insanlık amacına ulaşmış olacak. Sonuç ise; 
Sıfıra sıfır, elde var sıfır olmayacak.
     Böylesi önemsiz bir konuyu o kadar çok konuşuyoruz ki… Teknolo-
jinin hızla yaşamımıza dâhil olduğu bu günlerde, dündeki güzelliklere, 
inceliklere, nezakete, saygınlığa takılıp kaldı bizim 68-80 kuşağı. 
Teknoloji, şapkayı da düşürüp kelin görünmesini sağladı bir bakıma, 
İnsanı ve insanlığı o kadar büyütmüşüz ki gözümüzde hep küçük 
kaldık. Derken gözler önüne serilen kalıplı ancak ufacık laflar eden-
leri gördükçe kendime daha çok önem vermeye başladım. Evliya 
Çelebi’nin ‘’İyiyi güzeli aramak bulmak için hep dolaştım. Sonunda 
baktım ki, en iyi kendimi gördüm’’ demesi mütevazı olmanın sınırını 
zorlasa da, basitliğin girdabına düşmemek için direniş göstermektir bu.
     Bizler çok şanslıydık; aynı zamanda önemsediğimiz kendimizi, 
şimdi gurur duyduğum, o zamanlar hayıflandığım Köy yaşantım. Bu 
yaşantım da bazen çocuk bazen yetişkin olup sorumluluk aldık. Bu 
yüzden  “çocuk muyuz neyiz’’ diyenlere hak veriyorum şimdi. Para ile 
satın alınan oyuncaklarımızın olmadığı o güzelim yıllar… Çamurdan, 
kilden, bezden, mısır püskülünden, tavukların teleklerinden, çam 
kabuğundan ve telden tekerlekli arabalar akla hayale gelmeyecek 
materyallerden oyuncak yaptığımız yaratıcı yıllar… Mutluyduk.
     Kargıdan kaval, hortlak yaparken kesilen yere tuz basardık nere-
den öğrendiysek ‘’Yaraya tuz basmak’’ deyimi o zamandan kalmış 
demek ki… Yelpaze demir almış açılıyor olumsuzluklara, denizler 
mahzun,  durduracak süpürge sapı, maşa, terlik tarihe gömülmüş, 
başımıza inen çakma takunyaların farkında bile değiliz. “Sağıra 
sözünü, köre yüzünü süsleme yorulursun.’’ Öyle bir zamandayız şimdi. 
İklim değişti, mevsimler bir garip. ‘’Aynı suda iki defe yıkanılmaz’’ 
sözüne inat defalarca yıkandık ama bir türlü arınamadık. Doğaya ve 
sanata olan sevgim öğretmenliğimden, öğretmenliğe olan sevgim 
okumaktan geçtiğini bilmem yetmez, toplum olarak bildiğimiz zaman 
güneş bir başka doğacaktır ülkeme.
     ‘’Dünle birlikte gitti cancağızım
     Ne varsa düne ait.
     Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’’
     ‘’Sevgi şifadır. Sevgi güçtür, Sevgi değişimin sihridir’’
     Şimdi yakar dönerdeyiz, Kim kimi yakar da döner bilemeyiz. Eskiye 
yandırmak niye(Mevlana)

 Köyceğiz ilçesinde birçok kamu dairelerini bünyesinde barındıran Hükümet Konağı depreme 
dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süre önce boşaltılmıştı. İhaleyle yıkım işini alan firma geçtiğimiz 
gün yıkımı gerçekleştirdi. Molozların ayrıştırılarak Belediyenin göstereceği alana taşınacağı bildirildi.
 1987’de inşaatına başlanan ve 1991’de tamamlanıp vatandaşa hizmet veren Köyceğiz Hükümet 

KÖYCEĞİZ HÜKÜMET 
KONAĞI YIKILDI

Konağı 30 yıl hizmetden sonra depreme 
dayanıksız olduğu rapor edildi. Yeni 
hükümet Konağı’nın tüm plan ve projeler-
inin tamamlandığı, Osmanlı mimarisine 
uygun şekilde bu yıl ihalesinin yapılarak 
inşaatına başlanacağı öğrenilmiştir.  
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Büyükşehir’in Engelli Nakil 
Hizmeti takdir topluyor 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin engelli 
vatandaşların sağlık 
kurumlarına ve ihtiyaç 
duyduğu kuruluşlara na-
klini sağlayan “Engelli 
Nakil” hizmeti devam edi-
yor. Engelli vatandaşlar 
hizmetten toplam 18 Bin 514 
sefer yaralandı.
Sosyal ve vatandaş odaklı pro-
jelerle önemli projeleri hayata 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Engelli Nakil hizmetleri ile 
engelli bireylerin ve ailelere 
hizmet vermeye devam 
ediyor. Bu kapsamda Muğla 
Büyükşehir Belediyesi engelli 
vatandaşlara 2015 yılından bu 
yana 18 Bin 514 sefer hizmet 
verdi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Engelli Nakil hizmeti ile engelli 
vatandaşlar, bulundukları 
mekânlardan sağlık kurum ve 

kuruluşlarına, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, banka, noter, 
tekerlekli sandalye tamirat 
hizmetleri veren kuruluşlara, 
gönüllü kuruluşlara ve sosyal 
aktiviteleri için gerekli olan ye-
rlere ücretsiz olarak taşınıyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Engelli Nakil hizmetinden il 
sınırları içerisinde ikamet eden, 
en az yüzde 40 engel oranına 
sahip ve toplu taşıma araçlarını 
kullanamayacak durumda olan 
engelli vatandaşlar yaralana-
biliyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sunulan Engelli 
Nakil hizmeti kenti önemli 
ihtiyacını karşılıyor. 444 48 
01/7 numaralı telefondan en 
az bir gün önceden randevu 
alınarak sürdürülen Engelli 
Nakil hizmetinden engelli 
vatandaşlar, 2021 yılı içer-
isinde Bin 851 sefer yararlandı. 

      Elazığ Harput ziyareti 
tamamlandıktan sonra akşam 
saatlerinde Malatya’ya geldik. 
Akşam Malatya’da konakladık. 
Sabah kahvaltıdan sonra 
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 
bulunan Silahtar Mustafa Paşa 
Kervansarayı’nı ziyaret ettik. Si-
lahtar Mustafa Paşa Kervansarayı 
Battalgazi İlçesi Alacakapı 
Mahallesi’nde, 1637 tarihinde IV. 
Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa 
Paşa tarafından yaptırılmış. 68x76 
metre boyutunda dikdörtgen bir 
alan üzerine, açık avlu ve kapalı hol 
olarak inşa edilmiş. Kemerli olan 
giriş kapısının her iki yanında bir 
oda görülüyor. Bu kapının üstünde 
duvar içerisinden merdivenle 
çıkılan bir mescit olduğu sanılan 
kısma varılıyor. Holün avluya bakan 
yüzünde ve girişin her iki yakasında 
üstleri tonozla örtülü altışar oda 
sıralanıyor. Asıl kapalı kısmın 
üstü ise üç sıra tonozla örtülmüş. 
Tonozlar sade ayaklar üzerine 
basmaktadır.  
      Yapının mimarı Halep 
Mimarbaşısı Üstat Mehmet’in 
oğlu Üstat Ebubekir’in olduğu 
biliniyor. Doğu’ya giden yollar 
üzerinde bulunan bu kervan-
saray, şehrin ticari yoğunluğunu 
göstermesi açısından önem 
taşımaktaymış. Ticari olduğu kadar 
askerî fonksiyonu da bulunan han 
oldukça sağlam bir temel üzer-
ine kurulmuş. Bir çizgi üzerinde 
sıralanmış dükkânların külliye 
halinde yer aldığı bir yapıdır. 
Hanın iki kitabesi mevcuttur. Biri 
iç han girişinin kapısının üstünde, 
diğeri avlu giriş kapısının üzer-
indedir. 2007-2010 arası yapılan 
restorasyonda kervansarayın ön 
yüzünü çevreleyen dükkânlar 
kaldırılmış, mescit bölümü, re-
vaklar, havuz bölümü ve duvarlar 
restore edilmiş. 
       Kervansarayın haftanın her 
günü 09.00-17.00 arası ziyarete 
açık olduğu ifade edildi. Silahtar 
Mustafa Paşa Kervansarayı 
tarihi dokusuyla görenleri kendine 
hayran bırakıyor. Gelin ve damat 
adayları kervansarayda fotoğraf 
çektiriyorlar. Kervansarayda aynı zamanda nikâh da kıyılıyormuş. Kaynak: Malatya Valiliği 
Yayını, Malatya Kent Rehberi, İstanbul 2013, Baskı: Seçil Ofset- Devam edecek…
        Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI MALATYA’DA 
GEÇMİŞTE DE TİCARİ YOĞUNLUK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
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300YILLIK SU DEĞİRMENİ-ELMA BAHÇELERİ -
ABDAL MUSA ve ELMALI’LI HAMDİ KİZİR
Değerli okurlar, Akdağlar ve 
Gömbe gezisi ile ilgili elimde o ka-
dar çok malzeme birikti ki nereden 
başlayacağımı, önce hangisini 
anlatacağımı bilemiyorum. Bir 
yanda çektiğimiz fotoğraflar, bir 
yanda gördüklerimiz, bir yanda 

bize anlatılanlar, bir yanda da 
asistanım Ayhur Hanımın inter-
netten derlediği bilgiler…
 Uçarsu’ yu, Yeşilgöl’ ü, Subaşı’ 
nı, İkizgöller’ i, Akdağları’ ın zirvesi 
Elkaya’ yı, oralarda yurt tutan 
Yörükleri, yazlıkçıları, tatilcileri, 
dağcıları, arıcıları, kar kuyularını 
daha ileriki günlere bırakarak 
görüp yaşadıklarımızı sırasıyla 
anlatayım istiyorum.
 Gömbe ziyaretimizin ikinci 
gününde sabah erken çevre gezisi 
yapıp yeterince görüntü aldıktan 
sonra 09.00’ a doğru kahvaltımızı 
yapıp 10.00’ a doğru da evden 
çıkıyor ve pazara iniyoruz. İşe 
bakın ki bu gün Cuma’ dır ve 
Gömbe’ nin de pazarıdır. Ayrıca 
geleneksel olarak sürdürülen 
ev eşyası ve giysi panayırı da 
vardır. Bundan dolayı da ortalık 
bir curcuna içindedir. Köylerden, 
kentlerden gelen pazarcısı, 
tatilcisi, gezgini yüzünden ortalık 
tam bir hengâme içerisindedir. 
Sponsorumuz Arif Bey’ in 
dediğine göre kışın 2500 kişilik 
nüfus, yazın 10.000’ i geçmek-
tedir. Hele böyle pazarlarda ve 
panayırlarda daha da artmaktadır. 
Pazara indiğimizde her yer insan 
kaynamaktadır, Arif Bey’ in birkaç 
arkadaşıyla kendimize serin ve 
uygun bir yer arıyoruz. Sonunda 
bir kenarda su kıyısında, bahçe 
içerisinde, ağaçlar arasında bir 
şark köşesi buluyor ve hasır 
yastıklara söykeniyoruz.. Ben 
altımızdan geçen kanal içerisinde-
ki alabalıkları fotoğraflayayım 
derken birer büyük bardakta buz 
gibi ve bol köpüklü ayranlarımız 
geliyor. Bunlar ayran değil, res-

men yoğurt. Tabi bu yaylada 
yoğurt bol… Ayran da olsa olsa 
böyle olur. Sonra çarşı içinde bir 
dondurmacıya oturuyoruz, bu 
arada çapıt-çeleng için pazara 
yayılan hanımlar geliyor ve kar 
şerbeti içelim istiyoruz. Masamıza 

gelen çanak içerisinde kahverengi 
ve köpür köpür yiyeceği görünce 
künefe sanıyorum ve “ bu da 
nereden cıktı?”  diyeceğim sırada 
bunun pekmezle tatlandırılmış kar 
şerbeti olduğunu anlıyorum. Biz 
Arif Beyle şerbet çanağına kaşık 
sallarken hanımlar daha seçici 
davranıyorlar ve tarçınlı karlama 
alıyorlar. Bu arada yan masada 
(sandalyelerde) oturan bir aile 
dikkatimi çekiyor, ne yapayım ben 
gözlemciyim, görmeden edemiyo-
rum. Masanın ortasına tepeleme 
yığılmış bir dondurma kutusu 
geliyor, ana-baba ve çocuklar 
sanki pilava kaşık sallar gibi kaşık 
kaşık götürüyorlar dondurmayı. 
Kısa süre sonra da dondurmayı 
bitirip kalkıyorlar. Dondurma ya bir 
kiloydu, ya da bir buçuk kilo, daha 
az değildi. O dondurmanın girdiği 
mideler ne oldu bilemiyorum. 
 Daha sonra eve gelip arabaya 
binerek elma bahçelerine doğru 
yola çıkıyoruz. Uzak değil, birkaç 
kilometrelik yolda. Burada her yer 
elma bahçesi, elmanın üç yüz 
çeşidinden söz ediyor Arif Bey. 
Rekolte açısından durum nedir 
diye soruyorum. Bursa ve Ödemiş’ 
ten sonra yurdumuzda üçüncüye 
geliyormuş. Bunları konuşurken 
uzun kavaklar altında, serin 
serin akan su kenarında bir yazlık 
restorana gidip birer bira alarak su 
kıyısında bir masaya çöküyoruz. 
Yine burada da yan masalardan 
birindeki bir görüntü dikkatimizi 
çekiyor; eli/yüzü iyice kırışmış ve 
geçmiş yılların izlerini yüzünde 
taşıyan şirin mi şirin bir ninenin 
başındaki gelinlik şaşırtıyor bizi. 
Yaşını soruyoruz doğal olarak. 

Seksen iki yaşında olduğunu söylüyorlar, izin 
alıp fotoğrafını çekiyoruz ve uzun ömürler dileyip 
kalkıyoruz masamızdan.
 Oradan da eski ve üç yüz yıllık olduğu söylenen 
bir su değirmenine uğruyoruz. Değirmeni, sepetini, 
değirmen taşını, su çarkını fotoğraflarken ister 
istemez bir Yörüğün değirmene giderken oğluna 
yaptığı tembihi anımsıyor ve Arif Bey ile karşılıklı 
o fıkrayı anlatıyoruz. Eskiler bilir, 
Yörüğün biri oğlunu değirmene gön-
derirken “ Aman oğlum, sakın sıranı 
şaşırma, başkasının önüne geçeyim 
deme, haddini bil sonra bir bacağı 
kıllıya çatarsın!” diyerek uyarmış 
değirmene gönderdiği oğlunu. Oğlan 
da değirmende uzun süre bekle-
mekten sıkılmış ve şöyle kıyıdan 
köşeden sepete doğru çuvalları 
yanaştırıvereyim derken bir başka 
müşteriyle aralarında tartışma çıkmış. 
Tartışma kavgaya dönüşmüş, alt alta 
üst üste kavga sırasında ala/karma 
olmuşlar ve bizim toy delikanlı alta 
düşmüş, keçi kılından dokunmuş me-
nevrek pantolonlu Yörük de oturmuş 
mu oğlanın üstüne. Oğlan bir yandan nefes alayım, 
bir yandan kurtulayım derken bakmış ki, Yörüğün 
sökülen pantolonunun arasından kara kara kıllar… 
Tamam! Demiş, “Tamam kardeş, sen haklısın!”  Tabi 
kavga da hemen bitivermiş. Akşam eve gelince 
“Baba, demiş oğlan “Tam da senin dediğin o bacağı 
kıllıya çattım, adam çöktü üzerime de zor kurtuldum 
elinden!, bir daha değirmende haddimi bileceğim, 
kimsenin önüne de geçmeye kalkmayacağım.”
 Örümcek ağları içindeki, kirli, paslı, eskimiş, 
yıpranmış, üzerinden yüz yılların geçtiğini her haliyle 
belli eden ( asırdide) değirmenden birkaç görüntü 
aldıktan sonra elma bahçesine çıkıyoruz. 25-
30 yıllık ağaçlardan oluşan epeyce büyük bir 
bahçesi var Arif Bey’in. Bahçeyi dolaşırken çeşit 
çeşit elmalara gark oluyorsunuz. “Çocuklar 
hasat zamanı okulda, siz yengeyle iki kişi bunun 
hakkından gelebiliyor musunuz? Diye soruyorum, 
“Mümkün mü?, işçi tutuyoruz.” Diyor. “İşçinin 
yevmiyesi kaça?” Diye soruyorum. Geçen yıl 
35 liraya çalışmışlar, sekiz saat, dokuz saat. Bu 
arada şeftaliler de olmuş onlardan tadıp topluyor-
uz. Benim için daha ilginç olanı fındık ağaçları… 
Biz fındık deyince Kara Deniz’ i biliriz. Burada 
da fındık pekâlâ yetişiyor, içi de basbayağı 
oluyor ancak kuşlardan, sincaplardan kurtarıp da 
toplayabilirseniz tabii. Bahçelerde gezerken de, köy-
lerden geçerken de birçok yerde Bursa’ nın, İzmit’ in 
köylerini geziyormuşum hissini duyuyorum. Yeşillikler, 
sulak alanlar ve serinlik olunca bizim Akdeniz de 
hatta Toroslar’ ın tepesi de demek ki Karadeniz’ i 
aratmıyor. Delik/deşik de olsa biraz fındık toplayıp 
iniyoruz kasabaya. 
 Akşam üzeri 18.00’ lara doğru Elmalı’ ya diye yola 
çıkıyoruz. Elmalı, Gömbe’ ye 37 km. Ancak yolumu-
zun üzerinde TEKKE  Köyü var. Orada da ünlü bir 
Abdal var; ABDAL MUSA… Hiç oraya kadar gidilir 
de Abdal Musa’ ya uğramadan gelinir mi? Uğruyoruz 
tabi ki. Aman o ne inanç, o ne şaşaa, o ne tantana, 
o ne binalar, o ne düzenlemeler,  ayak izleri, kol 
izleri, ağaçların yaprağından çok bez bağlanmış 
dilek ağaçları, müzesi, parkı, mezarlıkları, lahitleri, 
mum yakma, dilek tutma yerleri vs.vs. Bunlar bir 
başka yazının konusu olduğu için kısa kesiyoruz. 

Bu ünlü Horosan eri,  EREN’ i öyle birkaç paragrafla 
geçiştirmeyeceğiz.
 Elmalı’ ya doğru yol alırken uzaklarda, çok uzak-
larda külahtaki dondurma gibi bembeyaz ve sipsivri 
bir dağ dikiliyor karşımıza. Bildiğimiz halde soruyoruz, 

sırf pekiştirmek için. “Bu dağ ne dağdır?” diye. Tabi ki 
beklediğimiz yanıt geliyor: “Batı Toroslar’ ın en yüksek 
(3071 m.) tepesi olan KIZLARSİVRİSİ.”  Şimdilik 
bir-iki yerde durup uzaktan zumla biri-iki fotoğrafını 
almakla yetiniyoruz. Söz, 3024 metrelik Akdağlar’ ın 
zirvesi ELKAYA’ ya çıktığımız gibi birkaç serdengeçti 
bulursak KIZLARSİVRİSİ’ ne çıkmaya da adayız. 
 Elmalı ilçesine vardığımızda akşam karanlığı 
basmak üzereydi. Öncelikle bizi Ömer Paşa Cami-
ine götürdüler ve bu tarihi caminin çeşitli yönlerden 
fotoğraflarını aldık. Bu arada
600 bilmem kaçıncı Pehlevan güreşleri için davulcu-

lar, zurnacılar, çığırtkanlar caddelerde gezerek halkı, 
ertesi günü yapılacak güreşlere davet ediyorlardı. 
Bir yandan güreş tantanaları sürerken bir yandan da 
akşam stadda verilecek konser için halk uğul uğul 
stad yönüne hareket ediyordu. Bu arada bize önerilen 
ünlü bakırcılar ve leblebiciler çarşısına girerek çeşitli 
fotoğraflar aldık. Kıyısından gürül gürül suların aktığı 
bir sokakta yol kıyısındaki yamaca dizilmiş masala-
rda oturup otantik/organik dağ (ada değil) çayı içtik, 
minareli olanından. Akşam yemeğinden sonra bir 
ara staddaki konsere girmeye kalktıysak da bu yeni 
yetme sanatçı için daha çok gençlerin oluşturduğu iz-
dihamdan kurtulup Kaymakamlığın önündeki Kameri-
yede oturup bir süre Erkan’ ı bekledik. 23.00’ lara 
doğru da arabamıza doluşup Gömbe’ ye döndük.
 Maceramız sürecek. YEŞİL DALYAN’ den sevgil-
erle. 
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KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNALANI D BLOK YANGIN 
EKİP BİNASI TESİSAT TAMİRAT ONARIM YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinalanı D Blok Yangın Ekip Binası Tesisat 
Tamirat Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes-
ine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İKN     : 2022/106486
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     
           Zeytinalanı D Blok Yangın Ekip Binası 
           Tesisat Tamirat Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 1 adet tek daireli bina
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne     
           Zeytinalanı Mahallesi D Blok
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) 
           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 : 22.02.2022 - 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:
11.06.2016 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliğinin” ;  Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan, (B) 
ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ  III GRUP BİNA İŞLERİ Benzer İşler Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

Okul sporları faaliyetleri 
kapsamında Muğla Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğünce 
düzenlenen liseler arası Genç 

Erkekler Futsal Turnuvasında 
Köyceğiz Fen Lise’miz Tür-
kiye yarı finaline yükseldi. 
Ayrıca yine 59 kg. Tekvando 
karşılaşmalarında Okul 
öğrencisi Burcu Ünaldı, Muğla 
İl Birincisi oldu. Ünaldı, grup 
maçlarına katılarak Muğla’yı 
temsil edecek. 
Köyceğiz Fen Lisesi futsal 
Genç erkek takımı Türkiye yarı 
finallerine katılmaya,Ayrıca 
Tekvando 59 kğ Burcu 

Ünaldı okulararsı il birin-
cisi olarak grup maçlarına 
katılmayı hak kazandı.  Okul 
Müdürümüz İbrahim TURGUT; 
“ İki yıldır pandemi nedeniyle 
çocuklarımız evlere kapalı 
kaldı, Fen Lisesi olarak gen-
çlerimizin hem ruhsal hem de 
bedensel olarak daha sağlıklı 
ve güçlü bireyler olmaları için 
elimizden geldiğince sosyal 
ve kültürel faaliyetlere destek 
oluyoruz. Biliyoruz ki sağlam 

kafa sağlam vücutta bulunur”  
dedi.  Müdür Turgut; “Türkiye 
şampiyonasına katılmayı hak 
kazanan takımımızın yönetici 
ve sporcuları final maçlarında 
şampiyon olarak amaçlarının 
dünya şampiyonasında 
Türkiye’yi temsil etmektir. 
Bu yolda tüm emeği geçen 
arkadaşlarımı ve öğrencilerimi 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.

KÖYCEĞİZ FEN LİSESİ TÜRKİYE YARI FİNALİNDE
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Hafta sonu Marmaris belediyesi ve Muğla Voleybolu Geliştirme ve 
Yaşatma Derneğinin katkılarıyla Evimin Sultanları Turnuvasında 
Köyceğiz Akademi Gençlik ve Spor Kulübü olarak 2 takım ile katıldık. 
Köyceğiz Akademi Kadın voleybol takımlarımız ilçemizi en güzel 
şekilde temsil etti. 31+ yaş kategorisinde BİRİNCİ, 37+yaş katego-
risinde üçüncü olduk. Aynı zamanda  oyuncularımızdan  Çiğdem Özer 
Yılmaz ve takımımızın babaannesi, anneannesi Ayşe Sert en iyi oyuncu 
madalyası aldı. Gurur duyduk. 
Köyceğiz Akademi olarak Köyceğiz’de kadınların spor yapmasını 
arttırmak ve kadın sporcularımızın varlığını hissettirmek istiyoruz. 
Turnuvaya katılmamızı sağlayan herkese katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz. 

KÖYCEĞİZ SULTANLARININ BÜYÜK BAŞARISI

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1551858

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNALANI A VE C BLOK 
LOJMANLARI TESİSAT TAMİRAT ONARIM YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinalanı A ve C Blok Lojmanları Tesisat Tamirat 
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 üzerin-
den alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
   İKN      : 2022/105379
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     
           Zeytinalanı A ve C Blok Lojmanları 
           Tesisat Tamirat Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 2 Adet Tek Katlı lojman
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan 
           idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü     
           Zeytinalanı A ve C Blok Lojmanları
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş)     
           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 : 22.02.2022 - 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:
11.06.2016 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Ben-
zer İş Grupları Tebliğinin” ;  Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer 
alan, (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ  III GRUP BİNA İŞLERİ Benzer İşler Olarak Kabul 
Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.
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CHP’den Zamlı Faturalara Tepki : GEÇİNEMİYORUZ

Son dönemde vatandaşın belini 
büken zamlara tepkiler artıyor. 
Köyceğiz CHP İlçe Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “elektrik 
zammı” protestosunda, elektriğe 
ve diğer tüketim kalemlerine 
yapılan zamlara tepki göster-
ildi. Aydem önüne siyah çelenk 
konuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Köyceğiz 
İlçe Başkanlığı tarafından halkı 
isyan ettiren faturalara yöne-
lik Atatürk Bulvarı üzerindeki 

Aydem binası önünde protesto 
gerçekleştirildi ve faturalara tepki 
gösterildi. İlçe Başkanı Hüseyin 
Erol, “Bütün vatandaşlarımıza 
rahat bir nefes aldıracak olan, 
derhal seçime gidilmesidir. Türkiye 
Cumhuriyeti ikinci yüzyılına, etkin 
ve hak temelli bir sosyal devlet 
anlayışı ile girecek, kamucu en-
erji politikaları ile halkın elektriğe 
ve doğalgazı ucuz kullanması 
sağlanacaktır” dedi.
CHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, 

“Her ay elimize aldığımız elektrik 
ve doğalgaz faturaları ile sadece 
kullandığımız enerjinin maliyetini 
değil, iktidarın enerji şirketlerine 
teslimiyetinin de bedelini ödüy-
oruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm 
varlıklarını satan, özelleştiren, yap, 
işlet devret adlı vurgun modeli 
ile yandaşları semirten AKP’nin 
son elektrik ve doğalgaz zamları 
halkımız için bıçağın kemiğe 
geldiğini gösteriyor” dedi.
“AKP UZATMALARI OYNUYOR”

Erol, “Evlere gelen faturalar iki 
katına, iş yerlerindekilerde nere-
deyse üç katına çıkmıştır. Aileler 
çorbayı kaynatmak, çocuğunu 
ısıtmak için borçlanma yoluna git-
mek zorunda kalmıştır. Halkımızın 
borçluluk seviyesi yükseldikçe 
geleceği ipotek altına alınmıştır. 
Doğalgaz teminini beceremeyip, 
sanayiyi işleyemez hale getiren 
AKP’nin artık uzatmaları oynadığı 
herkesin malumudur. Şişen fatu-
ralar gibi halkın tepkisi de büyüme-

ktedir. Bütün vatandaşlarımıza 
rahat bir nefes aldıracak olan, 
derhal seçime gidilmesidir. Türkiye 
Cumhuriyeti İkinci Yüzyılına, etkin 
ve hak temelli bir sosyal devlet 
anlayışı ile girecek, kamucu en-
erji politikaları ile halkın elektriğe 
ve doğalgazı ucuz kullanması 
sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı. 
CHP’nin düzenlediği eyleme 
Köyceğiz Eğitim-Sen’in Geçinemi-
yoruz platformu da destek verdi.
**Adnan Tüfekçi

Onur Anıtı’na yapılan 
saldırı Ortaca’da kınandı

Ortaca Atatürk Anıtı önünde 
Samsun’daki Onur Anıtı’na yapılan 
saldırı protesto edildi.

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, burada yaptığı 
konuşmada; “Kıymetli Atatürkçüler 
bildiğiniz üzere 3 Şubat 2022 
tarihinde, Samsun’daki milli mü-
cadelenin simgesi Onur Anıtı’na 
çirkin, haince ve alçakça bir saldırı 
olmuştur. Saldırının Atamızın 
1919’da Kurtuluş Savaşı’nın 
ateşini yaktığı Samsun’da olması 
tesadüf değildir. Öncelikle be-
lirtmek isteriz ki Atatürk anıtına 
yapılan bu hareket provokasyon-
dur. Halkımız bu tür provokasyon-

lara gerekli cevabı Ata’sına sahip 
çıkarak vermiştir. Yine iki kişi 
tarafından Ortaca’da yaklaşık 2 
yıl önce bir mağaza çalışanlarına 
yönelik işyerinde satılan Atatürk 
posterlerine tepki göstererek, 
‘Bunu niye satıyorsunuz, biz bunu 
burada görmek istemiyoruz’ diye 
tepki gösterdiklerini unutmadık. 
Onlar da halkımızı provoke 
etmeye çalıştılar, halkımızın 
sağduyusuyla olay büyümemiştir. 
Burada da halkımız Atatürk’e 
sahip çıkmıştır. Bu hain saldırılar 

Türk halkının onur ve gururuna 
yapılmıştır. Ata’mıza yapılan 
bu saygısızlıkları asla affetmi-
yoruz, şiddetle kınıyoruz. Atatürk 
Anıtına halat bağlayarak yıkmaya 
çalışan kişi meczuptu denilerek 
geçiştirilemez. Saldırıyı planlayan 
kişi ve kişilerin kimlerden cesaret 
aldıkları titizlikle araştırılmalıdır. 
Saldırganların en ağır şekilde 
cezalandırılmasını istiyoruz. Ne 
Samsun’da ne de ülkemizin başka 
bir yerinde bu tarz bir olayın 
tekrarının yaşanmasına asla 

müsaade etmeyeceğiz. Cumhuri-
yetimizin kurucusu, ulu önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bu 
tür saldırılar ne ilk olmuştur ne de 
son olacaktır. Ancak unutulmasın 
ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gösterdiği yoldan bizleri hiç 
kimse döndüremeyecek. 
Ortaca’dan, Muğla’dan hep birlikte 
haykırıyoruz. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü yıkamayacaksınız, 
gönlümüzden silemeyeceksi-
niz.” ifadelerini kullandı.   **Esra 
Tüfekçi
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2911 SAYILI KANUNA GÖRE İLÇEMİZDEKİ 
TOPLANMA, DAĞILMA/MİTİNĞ ALANLARI 
MİTİNG ALANI :
Miting Alanı: İlçemiz Gülpınar Mahallesi, Cengiz 
Topel Caddesi başlangıcı, eski festival alanı olan 
(Atatürk Büstü/Şok Market önü) yerdir. 
 GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNE GEÇECEK 
TOPLULUĞUN TOPLANMA YERLERİ
1 No’lu Toplanma Yeri:
 - Dörtyol kavşağı (Sağlık Hizmetleri M.Y.O./
Şok Market Yan Tarafı)
2 Nolu (Alternatif) Toplanma Yeri:
- Eski festival alanı (Atatürk Büstü/Şok Market 
önü) (EK-2)   
YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI VE DAĞILMA YERİ
1 No’lu Toplanma Yeri:  Dörtyol kavşağı (Sağlık 
Hizmetleri M.Y.O./Şok Market Yan Tarafı)
a) Dörtyol Kavşağından Eski Festival Alanında 
Yapılacak Olan Miting Alanına Gidiş Güzergahı;
- Toplanma yeri olan dörtyol kavşağından Atatürk 
Bulvarı üzerinden eski festival alanı (Atatürk 
Büstü/Şok Market önü) yeri olan boş alana inti-
kalleri sağlanacak,  (EK-1) 
b) Dörtyol Kavşağından Eski Festival Alanında 
Yapılacak Olan Miting Alanına Alternatif Gidiş 
Güzergahı; 
- Dörtyol kavşağı Güreli Caddesine (Eski Fethiye 
Yolu) takiben S.Gültekin Caddesi üzerinden 
Osmanağa Caddesine, buradan Fatih Caddesine 

Takiben Baki Öğün Caddesi üzerinden Aslan 
Heykeli yanından eski festival alanı (Atatürk 
Büstü/Şok Market önü) yeri olan boş alana inti-
kalleri sağlanacak, (EK-1)
2 No’lu (Alternatif) Toplanma Yeri:
 -Eski festival alanının (Atatürk Büstü/Şok 
Marke önü) bulunduğu, dubalarla çevrili alan.
a) Eski Festival Alanından (Atatürk Büstü/Şok 
Market önü) Toplanma ve Miting Alanına Gidiş 
Güzergahı; 
- Toplanma yeri olan Festival alanından Atatürk 
Bulvarı üzerinden Dörtyol kavşağından tekrar 
Atatürk Bulvarı üzerinden eski festival alanı 
(Atatürk Büstü/Şok Market önü) yeri olan boş 
alana intikalleri sağlanacak, (EK-2) 
b) Eski Festival Alanından (Atatürk Büstü/Şok 
Market önü) Toplanma ve Miting Alanına Alter-
natif Gidiş Güzergahı; 
- Toplanma yeri olan eski Festival alanından 
(Atatürk Büstü/Şok Market önü) Atatürk Bulvarı 
üzerinden Dörtyol kavşağından, Güreli Caddes-
ine (Eski Fethiye Yolu) takiben S.Gültekin Cad-
desi üzerinden Osmanağa Caddesine, buradan 
Fatih Caddesine Takiben Baki Öğün Caddesi 
üzerinden Aslan Heykeli Yanından eski festival 
alanı (Atatürk Büstü/Şok Market önü) yeri olan 
boş alana intikalleri sağlanacak, (EK-2)
-Dağılma Yeri :
Eski festival alanında (Atatürk Büstü/Şok Market 

Miting ve gösteri yürüyüşleri alanları belirlendi
Köyceğiz Kaymakamlığı, ilçemiz merkezinde 2022 yılında miting ve gösterişi yürüyüşü 
yapılabilecek alanları belirledi.

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1551883

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNALANI E BLOK LOJMANI 
TESİSAT TAMİRAT ONARIM YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinalanı E Blok Lojmanı Tesisat Tamirat 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      : 2022/107501
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     
           Zeytinalanı E Blok Lojmanı Tesisat 
           Tamirat Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 1 adet 4’lü Lojmanın Tesisat Tamirat Onarım   
           Yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
           ihale dokümanı içinde bulunan idari      
           şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü     
           Zeytinalanı Lojmanları
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 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 : 24.02.2022 - 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:
11.06.2016 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliğinin” ;  Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan, (B) 
ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ  III GRUP BİNA İŞLERİ Benzer İşler Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

önü) yapılacak açık hava toplantıları sonucunda aynı yerden dağılım olacaktır.
-İlanların (Pankart-Afiş) Asılma Yerleri:
 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine ilişkin çağrı veya propaganda amacı ile kullanılan, basılı 
veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda asılması gerekenlerin, Köyceğiz 
İlçesi Mülki İdare sınırları içerisinde yukarıda belirtilen toplanma ve miting alanlarında bulunan 
binaların cephelerine (bina sahiplerinden izin almak koşuluyla) ve Köyceğiz Belediyesince tahsis 
edilen reklam panolarına (Belediye’den izin almak kaydıyla), yürüyüş güzergâhları üzerinde bulu-
nan rekatlara ve bilbaordlara asılması uygun görülerek, bu yerlerin dışında elektrik direkleri, telefon 
direkleri, ağaçlar ve duvarlara gelişi güzel ilan, pankart ve afiş asılması yasaktır. (2911 Sayılı 
Kanunun 26. Maddesi gereğince)
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Polis sahte 
alkole geçit 
vermiyor
    Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Suç Araştırma ve 
Soruşturma Büro Amirliği ekip-
leri ilçemizde faaliyet gösteren 
bir işyerinin merdivenlerinde etil 
alkol olabileceği değerlendirilen 
kolilerle karşılaştı. Polislerin 
yaptığı soruşturma ve kimlik 
kontrolünde (F.İ. 53) ün ko-
lileri açması sonucunda etil 
alkole rastlanmıştır. Şüphelinin 
C.Savcısı izni ile evinde yapılan 
aramada  3 koli halinde, 10 
adet 5’er litrelik bidonda 50 litre 
etil alkol ele geçirilmiştir.
    Polisler evde yaptığı geniş 
çaplı aramada başka bir 
suç unsuruna rastlamamış 
olup, şahıs hakkında 5607 
kaçakçılıkla mücadele kanunu-
na muhalefet suçundan işlem 

yapılarak, hazırlanan evraklarla 
birlikte Köyceğiz adliyesine 
sevk edilmiştir.
    Geçtiğimiz günlerde ülke 
genelinde 100’e yakın ve 
ilçemizde de 1 kişi sahte 
alkolden zehirlenerek ölmüştü. 
Köyceğiz polisinin yaptığı sıkı 
denetim vatandaşlar tarafından 
sevinçle karşılanmıştır. 
Vatandaşın zehirleyen bu gibi 
kişilerle mücadelenin süreceği 
öğrenilmiştir.

TARİHİ 
ESERLERİ 
SATMAYA 
ÇALIŞAN 
ŞÜPHELİ 
KÖYCEĞİZ 
POLİSİNCE 
YAKALANDI 

   Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü  Suç Araştırma 
ve Soruşturma Büro Amirliği 
ekipleri, halkımızın huzur ve 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
gece gündüz çalışmalarını 
sürdürüyor. Köyceğiz’de ikamet 
eden  A.E. (1953-Köyceğiz 
doğumlu 2 adet suç kaydı 
var.) isimli şahsın ikametinde 
tarihi eser niteliğinde paralar ve 
değişik metaryallerin  olduğu 
ve satmaya çalıştığı bilgisine 
ulaşmıştır. Yapılan teknik ve 
fiziki takip sonucunda Nöbetçi 
C. Savcısından alınan izin ile 
ikametinde yapılan aramada;
📌 2 adet üzerinde Osmanlı
tuğrasının bulunduğu tarihi 
eser olarak değerlendirilen 
küflü metal renkte sikke, 📌 3
adet sarı (altın) renkli üzerinde 
insan başı ve insan figürlerin 
bulunduğu tarihi eser olarak 
değerlendirilen para, 📌 1
adet üzerinde kabartmaların 
bulunduğu tarihi eser olarak 
değerlendirilen küflü metal 

renkte para , 
📌 1 adet üzer-
inde Osmanlıca 
ibarelerin ve tuğra 
işlemelerinin 
bulunduğu 
tarihi eser olarak 
değerlendirilen 
para ,  📌 1 adet
üzeri yazısız 
kilden yapılmış 
küçük küp  📌 1
adet üzeri yazısız 
kilden yapılmış 
tarihi eser olarak 
değerlendirilen 
büyük küp , ele 
geçirilmiştir. 
Şüpheli şahıs 
hakkında “2863 
Tarihi Eser 
Kaçakçılığı” 
suçundan tahki-
kata başlanmıştır. 
Şahıs adliyeye 
sevk edilmiştir. 
**Esra Tüfekçi

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1552221

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNALANI B BLOK LOJMANI 
TESİSAT TAMİRAT ONARIM YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinalanı B Blok Lojmanı Tesisat Tamirat 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     : 2022/108852
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     
           Zeytinalanı B Blok Lojmanı Tesisat 
           Tamirat Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 1 adet 4’lü Lojman Binası
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
Zeytinalanı Lojmanları B Blok
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 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 : 25.02.2022 - 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:
11.06.2016 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliğinin” ;  Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan, (B) 
ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ  III GRUP BİNA İŞLERİ Benzer İşler Olarak Kabul Edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.




