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CHP’li Erbay: Köyceğiz çileğini 
dünya markası haline getirebiliriz

TÜRK MUTFAĞI HAFTASI

SlowSports Fest 2022

KÖYCEĞİZ’DE ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR..

KÖYCEĞİZ’DE 
RANTA GEÇİT YOK..

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ 
Parti Köyceğiz Belediye Mec-
lis Üyeleri Köyceğiz ilçesi, 
Gölü ve Günlük Ormanları ile 
bir bütündür ve doğa cen-
netidir. Gölün daraltılması 
ve Günlük Ormanlarının 
bulunduğu bölgenin 
YAPILAŞMASI kabul edile-
mez. Dediler Devamı 8’de

KAÇAK KESİM 
ETLER İMHA EDİLDİ

Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen polis kontrol 
noktasında; belgesiz olarak nakledilmek is-
tenen yaklaşık 300 kilo dana eti imha edildi.
Devamı 2’de

SlowSports Fest 2022,  Citta Slow  şehri olan Köyceğiz’de, Citta Slow’un, sakin şehir 
olma özelliğine, özüne uygun, sağlığımız  için sporu öne çıkarma hedefli bir doğa ve 
çevre festivalidir.   11’de

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, 
Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki çilek üreti-
minin ülke ekonomisine büyük katma değer 
kazandırma potansiyeli olduğunu vurgulayarak, 
çilek üreticisinin desteklenmesi durumunda 
çilek üretiminin dünya ile yarışabilecek düzeye 
geleceğini söyledi.     9’da

Devamı 3’de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla 
Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
organizasyonla, 27 Mayıs Darbesi’nin 62. 
yıldönümünde Muğla, Aydın ve Denizli’den 
62 gazeteci, Adnan Menderes Demokrasi 
Müzesi’ni ziyaret etti.   
Devamı 10!da

Merhum Başbakan 
Adnan Menderes 62. yılında 
“62 Gazeteci Demokrasi 
Müzesi’nde” Programında Anıldı
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Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
emlakçı ve muhtarlara 

günübirlik ev kiralamaları konu-
sunda bilgilendirme toplantısı 
yaptı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda Saat: 14.00’de 
gerçekleşen toplantıya polis 

sorumluluk bölgesinde faaliyet 
gösteren emlakçı, otel, pansiyon, 
günübirlik ev işleticileri ile Ulucami 
Mahallesi Muhtarı Sadık Karadu-
man, Gelişim Mahallesi Muhtarı 
Ali Örnek, Gülpınar Mahallesi 
Muhtarı Ali Erdoğan, Yeni Mahalle 
Muhtarları Hatice Körpe katıldı.
Polisler toplantıda; günübirlik 
evlerin Emniyetin Kimlik Bildirim 
Sistemine dâhil olmadan izinsiz 
faaliyet göstermemesi ve sisteme 
dâhil olmayan günübirlik evlerin 
sisteme dâhil edilmesi, sisteme 
kayıtlı işletmelerin ise tesislerde 

ve günübirlik evlerde konaklayan 
ve çalışanların kimlik bilgiler-
inin sistemine veri girişlerini anlık 
yapmaları gerektiği, aksi halde;
• Konaklama tesisleri ve günübirlik 
evlerden genel kolluk kuvvetlerinin 
terminallerine bağlanmayanlara, 
mülki idare amirlerince 1774 Sayılı 
Kimlik Bildirme Kanununun Ek 
Madde-1 gereğince; 2022 Yılı İçin 

Yirmi Altı Bin Yedi Yüz Seksen Altı 
(26.786)Türk Lirası,
• Konaklama tesisleri ve günübirlik 
evlerden genel kolluk kuvvetler-
inin terminallerine bağlı olup 
konaklayanların anlık verilerini 
göndermeyen veya gerçeği aykırı 
kayıt tutanlara mülki idare amirl-
erince 1774 Sayılı Kimlik Bildirme 
Kanunun Ek Madde-1 gereğince; 
2022 Yılı İçin On Üç Bin Üç Yüz 
Doksan Bir (13.391) Türk Lirası 
idari para cezası verilmesi ve 
aynı işletme hakkına 2. Kez veri 
göndermemekten işlem yapılması 

halinde işletme ruhsatının iptal 
edileceği, ruhsatsız ise faaliyetine 
son verileceği,
• Tesis Sorumlusunun (Sahibinin) 
ve çalışanlarının Kimlik Bildirimler-
inin yapılmaması durumunda mülki 
idare amirlerince 1774 Sayılı Kim-
lik Bildirme Kanununun 4. Mad-
desi gereğince; 2022 Yılı İçin Bin 
Yüz Yetmiş Bir (1.171)Türk Lirası 

idari para cezası uygulanacağı, 
yaz ayların gelmesi ve turizm 
sezonunu başlayacağından;  otel, 
pansiyon, apart ve günübirlik ev 
olarak faaliyet gösteren konak-
lama yerlerine yapılan denetim ve 
kontrollerin artırılacağından bahse 
konu işletmelerin ve günübirlik 
ev kiralayanların mağduriyet 
yaşamaması amacıyla İlçe 
Emniyet Müdürlüğü personel-
leri tarafından bilgilendirme 
yapılmıştır.
**Erol Dolu

İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik Kiralamalar 
Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

Köyceğiz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Mecbure ERTEK 38 yıllık hizmetinin ardından emekli oldu.

Köyceğiz Belediyesinin sevilen müdürlerinden Ertek, Yaklaşık 38 
yıllık memuriyet hayatının 24 yılını ilçemiz belediyesinde çalışmış 
olmaktan onur ve gurur duyduğunu, Başkanımıza ve Belediyem-
izdeki tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.  Başkan  
Kamil CEYLAN; “Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Mecbure ERTEK’e Belediyemize verdiği üstün hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederim, bundan sonraki yaşamında sağlıklı, huzur dolu bir 
hayat dilerim diyerek çiçek takdim etti”. 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları; bugün itibari 
ile emekliliğe ayrılan Müdürümüz  Mecbure  ERTEK’e bizlere kattığı 
değerler ve öğrettiği bilgiler için sonsuz teşekkür eder, sağlıklı ve 
huzurlu bir yaşam dileriz dediler.  **Adnan Tüfekçi

EMEKLİ OLDU

Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen polis kontrol noktasında; bel-
gesiz olarak nakledilmek istenen yaklaşık 300 kilo dana 
eti imha edildi.

Köyceğiz Döğüşbelen güvenlik noktasında durdurulan bir araçta 
yapılan kontrollerde sağlıksız koşullarda taşınan poşetler içinde 
kesilmiş etler bulundu. Güvenlik güçleri ve  Köyceğiz İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı araştırmada İzmir ilinden 
geldiği ve kaçak olarak kesildiği tespit edilen etler, sorumlu veteriner 
hekimlerce; 5996 sayılı kanuna aykırı oldukları gerekçesiyle imha 
edilmiştir. Araç sürücüsü, İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına 
alınarak Köyceğiz adliyesine gönderilmiştir. Güvenlik güçleri ve 
İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, yaz sezonu olması ve Kurban 
Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bölgemizde kontrolleri arttırdıklarını 
belirterek vatandaşın aldıkları etlerin mühürlü olmasını ve son kul-
lanma tarihlerine dikkat etmelerini istedi.  **Adnan Tüfekçi

Köyceğiz polisi 
kablo hırsızını 
suçüstü yakaladı
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
gece saat 23.00 sularında telefon tellerinin 

kesik yerlerde atılmış vaziyet de 
olduğu dikkatini çekti. Güvenlik 
güçleri çevrede yaptığı araştırma 
esnasında erkek bir şahsın polisi 
görünce narenciye bahçesine 
kaçtığını gördü. Olayın gece 
olması ve karanlıktan faydalanan 
genç şüpheli hırsız izini kaybet-
tirmeye çalışırken bir saatlik 
kovalamacanın ardından nar-
enciye bahçesinde çalınan Türktelekom’a ait kablolar ile birlikte 
suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Köyceğiz 
Adliye’sine sevk edildi.    **Adnan Tüfekçi

KAÇAK KESİM 
ETLERE GEÇİT YOK
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TÜRK MUTFAĞI HAFTASI KÖYCEĞİZ’DE COŞKUYLA KUTLANDI

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm destinasyonu Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin açılış töreni Dalyan’dan sonra İlçemizde de yapıldı.

Dalaman Ortaca Köyceğiz 
Turizm destinasyonu Türk 
Mutfağı Haftası etkinliklerinin 

açılış töreni Dalyan’dan sonra İlçemizde 
de yapıldı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası 
Köyceğiz’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Şenlik havasında geçen Köyceğiz’deki 
etkinliklere Köyceğiz Kaymakamı Musta-
fa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, İlçe protokolü, siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
yerli ve yabancı turistler ile çok sayıda 

vatandaşımız katıldı. Kordon boyunda 
başlayan kortej yürüyüşü  Cumhuriyet 
Meydanı Kaymakamlık önüne kadar 
sürdü. 
Cumhuriyet Meydanında oluşturulan 
etkinlik alanında Atatürk Ortaokulu ve 
Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk 
Oyunları ekiplerinin yaptığı gösteri ile 
devam eden etkinlik, ilgiyle izlendi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Köyceğiz Meslek Yüksekokulundan 
Doç. Dr. Yusuf Sıcak ve Ortaca Meslek 
Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram 
Bölümü Öğretim Görevlisi Şef Selma 

Atabey’in sunduğu etkinlikte Hibiskus, 
Karadut, Reyhan, Limon Otu, Gelin-
cik, Fesleğen şerbetlerinin tarihçesi, 
içeriğindeki tıbbi ve aromatik bitkilerin 
özellikleri, ve sağlığa faydaları anlatıldı. 
Şerbetlerin asırlık tariflere uygun şekilde 
hazırlanışı katılımcılara gösterildi. Püf 
noktaları anlatıldı. Etkinliğe katılanlara 
Keşkek ve çeşitli şerbetler ikram edil-
irken asırlık tariflerle hazırlanan şerbetler 
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 
Lezzetleriyle de beğenisini kazandı.
**Adnan Tüfekçi
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

KAPİTALİZMİN 
KARA YÜZÜ
    Her gün petrole olan ihtiyaç gittikçe 
artıyor. Bu yakıt dünyanın sonuna kadar 
yeryüzünden fışkıracak olan sonsuz 
bir kaynak mıdır? Dev şirketlerin fosil 
yakıtlara ulaşmak için acımasızca yok 
edici yolculuğu nereye kadar sürecek?
     Buna karşın tertemiz insanlığa acısız, var eden evrenin dostu 
ve yenilenebilir kaynaklardan güneş, rüzgâr vb. kaynakları neden 
kullanılmıyor? Bu kirli enerjiye neden mecbur bırakıldık. Tüm bu 
sorulara yanıt aramak için kara bulutları tepemize gezdiren zihni-
yete ve onun gerçeğine doğru bir gezintiye çıkmak şart oldu.
     Tarih öncesi çürüyen bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda 
oluşarak kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıt haline dönüşen, ısı 
enerjisi elde ettiğimiz, yenilebilir kaynak olmayan yakıtların çoğu 
fosil yakıttır.
     Oluşumları milyonlarca yıl süren bu fosiller, kaya katmanlarının 
altına sıkışmış ya da gömülmüş olarak bulunur. Kömür; bitki 
artıklarından, petrol ise<, hayvan ve bitki atıklarından oluşa gelir 
ve karada ya da deniz altı yataklarında bulunur. Güneş enerjisinin 
depo edilmiş hali diyebiliriz ancak güneş enerjisi yıllarca beklemez 
ve dönüşmez, hazırdır.
     Doğalgaz, denizlerin ve göllerin dibine çökelen tortularda önce 
yoğun bir bakteri etkinliğiyle gerçekleşir. Buradaki organik maddel-
erden metan, karbondioksit, azot ve azot oksit ürer. Bu aşamada 
bol miktarda metan gazı oluşur. Çökellerin altındaki tortuların 
gömülmesiyle bakteri etkinliği sona erer ve organik maddeler, 
kerojene dönüşür. Krojen de ısıl ayrışmayla petrole ve doğalgaza 
dönüşür.
     Petrol şirketleri fosil atıkları çıkarırken kansere sebebiyet veren 
zehirli sular da ortaya çıkar. Bu zehirli suları yeryüzünün çok de-
rinine kazılarak enjekte etmek gerekir. Çok maliyet gerektiren bu 
durumda maliyetten kaçıldığı için açıkta kalan ve o bölgeye salınan 
bu zehirli sular yağmur ormanlarına verilir. Bölgede yaşayan, geçim-
lerini balıkçılıkla sağlayan halkın hem sağlığı kayboluyor hem de 
geçim kaynakları ellerinden alınır.
     Batı kültürü gücünün temelini topraktan emdi hala da emmeye 
devam etmekte’ Ancak bu gücü elde ederken gittiği her yerin doğal 
ortamını da kirletmekte. Onların yaşamlarını yok etme pahasına 
bunu gerçekleştirdi. Batı kültürü kaynakların tükenmesi ve tüketilm-
esini sağlamakla beraber; dünyada iklim değişiklikleri, hava kirliliği, 
asit yağmurları, toksit atıklarından yer altı sularının ve deniz 
kıyılarının kirlenmesi, büyük miktarlarda yakıt taşıma gereksinimler-
inin neden olduğu tespit edilmiştir.

     

İnsan evriminin başarısı, kirletmeden başarmak olmalı. Fosillerden 
yakıt çıkarılırken, dev şirketlerin daha çok kazanç sağlamaları 
için; arda kalan zehirli sular ve diğer kimyasal atıklar ekosisteme 
sorumsuzca verilmemeli. Şu anda bile bu yüzden, bir dakikada 
binlerce insanın ölmesi, bir neslin sonunun gelmekte olduğunun 
açık göstergesidir. Ve kapitalizmin tanımına uygun seyretmektedir. 
İncelenmesi, dikkat çekilmesi, önemsenmesi insanlığa hizmettir.

KAYIP İLANI : Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen 
resmi evraklarım kaybolmuştur hükümsüzdür.

FATURA A1- 9501 - 9750 5 CİLT
G.PUSULASI A1- 801 - 850 1 CİLT
FATURA A1- 29201 - 29450 5 CİLT

FATURA A1- 9451 - 9700 5 CİLT
G.PUSULASI A1- 1651 - 1750 2 CİLT

SALİH KÖSEOĞLU
Köyceğiz VD: 5890230566

KAYIP İLANI : Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen 
resmi evraklarım kaybolmuştur hükümsüzdür.
P.SATIŞ FİŞİ - TA : 779201 - 779350 3 CİLT

ÖMER KARAYEL
Köyceğiz VD: 58192292604

KAYIP İLANI : Adıma kayıtlı aşağıda belirtilen 
resmi evraklarım kaybolmuştur hükümsüzdür.

FATURA. NC : 145001 - 145150 3 CİLT

NESRİN UYSAL
Köyceğiz VD: 14375753218

“ARTAN KONUT VE KİRA FİYATLARINA” yönelik Eğitim -İş 
ilçe temsilciliğinden basın açıklaması
Açıklmada ilçe temsilcisi Murat PALAZ konut ve kira fiyatlarının memur ve üniversite öğrencilerinin en doğal hakkı 
olan “BARINMA” hakkını yok etme noktasına getirdiğini vurguladı.Konuyla ilgili sendikanın çalışmalarını rakamsal 
olarak ifade eden  Palaz,bu mağduriyetin yetkililerce giderilmesi talebinde bulundu.

Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde ikamet eden N.Ç. isimli şahsın 
ikametinden 3 adet çeyrek altın, 1 adet tam altın, 2 adet bilezik, 
1 adet beştaş yüzük ve 1 adet tektaş yüzüğün çalınması olayı 
ile ilgili olayın şüpheli / şüphelilerini tespit etmek ve yakalamak 
amacıyla Ula İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından yapılan detaylı 
inceleme ve araştırma neticesinde olayı gerçekleştirenin N.G. 
isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
 Şüpheli N.G. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere 
başlanılmış, çalınan ziynet eşyaları mağdura teslim edilmiştir.

JANDARMA ÇALINAN 
ALTINLARI SAHİBİNE 
TESLİM ETTİ 
Ula Jandarması yaptığı operasyonla şüpheli 
N.G. isimli şahsı gözaltına almış olup, çalınan 
ziynet eşyaları mağdura teslim edilmiştir.
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1628379

MOTORİN 120 000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 500 LİTRE
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin 120 000 litre Kurşunsuz Benzin 500 Litre mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 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       : 2022/516057
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 mal alımın
a) Adı         : Motorin 120 000 litre Kurşunsuz Benzin 
           500 Litre
b) Niteliği, türü ve miktarı   : Motorin 120 000 lt Kurşunsuz Benzin 
           (95 Oktan) 500 lt
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenicinin Köyceğiz Belediye sınırları 
           içerisinde idareye göstereceği istasyonlardan,  
           akaryakıt talep fişi karşılığında 7/24 saat    
           akaryakıt pompa istasyonundan 
           peyderpey. İdaremiz araçlarının Köyceğiz    
           dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt    
           ihtiyacı olduğu zaman, yüklenicinin 
           kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt 
           dağıtım şirketinin bayilerine ait 
           istasyonlardan Araç Tanıtım Cihazı (ATC) 
           marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.  
           Ayrıca Orman Yangınları ile mücadele duru-  
           munda ise yangın mahalline tankerle teslimat   
           yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi     : Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten     
                31.12.2021 tarihine kadar Yüklenicinin 
           idareye göstereceği istasyonlardan, akaryakıt   
           talep fişi karşılığında 7/24 saat akaryakıt 
           pompa istasyonundan peyderpey alınacaktır.   
           İdaremiz araçlarının Köyceğiz ilçesi dışına    
           yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı 
           olduğu zaman, yüklenicinin kendisinin 
           veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin   
           bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım    
           Cihazı (ATC) marifetiyle akaryakıt alımı     
           gerçekleştirilecektir. Yangın ve 
           Olağanüstü durumlarında İşletme      
           Müdürlüğünün belirlediği yerlere, düzenlenen   
            fiş karşılığında ihtiyacı kadar akaryakıtı 
           mahalline tankerle teslimat yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi      : 01.07.2022

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.06.2022 - 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.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilg-
iler:
1-İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama 
Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2-İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise , Teklif sa-
hibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan 
“Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi” olduğuna dair Bayilik Yazısı 
ve Bayilik Sözleşmesini ,
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bayilik yapmak üzere 
verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar.
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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gös-
teren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen 
serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten 
isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki 
belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İstekli üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterli-
lik Belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği 
mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İş yerine ve ürünlere ait TSE belgesi
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınmış bayi lisans belgesi
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 
Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YENİ DİZAYN EDİLEN 
MÜFTÜLÜK 
NİKAH SALONUNDA 
EVLENDİLER
Yeni dizayn edilen Köyceğiz Müftülüğü 
Nikah salonunda Müftü Ahmet Karagöz 
Tuba Meray ile Akif Uysal’ın nikahlarını 
kıydı.
Nikah töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Törende konuşan İlçe Müftüsü 
Ahmet Karagöz genç çiftlere ve aileler-
ine tavsiyelerde bulunarak, “Aile, toplu-
mun temeli olmasının yanında, bir ömür 
huzur, sevgi ve muhabbetin yaşanacağı 

kutsal bir yuvadır. Toplumun temelini 
oluşturan aile kurumuna adım atmış 
bulunmaktasınız. Her iki dünürün de 
birer evlatları daha oldu. Damat tarafı 
yeni bir kız evlada gelin tarafı da yeni 
bir oğlan evlada sahip olmuş oldular. Bu 
evlilik merasimi her iki aileye de hayırlı 
olsun. Cenab-ı Allâh yeni yuva kuran bu 
genç kardeşlerimize dareyn (iki cihan) 
saadeti lütfeylesin” dedi.
Tuba ve Akif Uysal çiftinin nikâh 
merasimi yapılan dua, ardından evlilik 
cüzdanının gelin hanıma takdimi ve yeni 
evlenen çiftlere İlçe Müftüsü tarafından 
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından 
hediye takdimi ile sona erdi.
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ETRİM TONGUÇ TARIM OKULUNDA YÖRÜK ÇALIŞTAYI
Değerli okurlar, Cuma akşamı Üniversitedeki Âşıklar Şöleninden 

sonra ertesi günü de batıya doğru yolculuğa devam ediyoruz. 

 Bu güzel bahar gününde, yeşillikler içinde ve çiçek kokuları arasında 
yolumuza devam ederek Milas’ı teğet geçiyor, Güvercinlik’e inmeden 
sola saparak Meşelik köyü üzerinden Karaova’ ya giriyoruz. Kasabayı 
geride bırakıp levhalardan köyleri takibe başlıyoruz. Pınarlıbelen 
levhasının yanında ETRİM adını görüyoruz. Hiç duymadığımız bu isim 
ilgimizi çekiyor (1. 
Üzengi, 2. Bet-
onarme yapıda 
üzengi şeklinde 
bir donatı 
elemanı’ anlamına 
geliyormuş). Köye 
girdiğimizde büyük 
bir çınar ağacı 
altındaki araçları 
görüyoruz. Biz de 
aracımızı oraya 
konuşlandırıyoruz. 
Hemen yolun 
arkasında bir okul 
binası görüyor 
ve oraya doğru 
yönelmişken 
Hanım, “Aaaa, İlker 
Hocam!” Diyerek İlker ALTINSOY Hocamızı gösteriyor. Aynı anda O da 
bizi görüyor ve merhabalaşıyoruz. Hocam, yukarıya doğru tırmanıyor. 
Yamaçtaki okulun avlusuna doğru tırmanırken eskimiş demiryolu 
traverslerinden yapılmış merdivenleri tırmanarak okulun önüne geli-
yoruz. Okulun kapısındaki yazıyı görünce şaşkınlıkla birlikte sevincimiz 
göneniyor. Okulun adı : “İsmail Hakkı TONGUÇ Tarım Okulu ve Müz-
esi”… Araştırma gezilerine sürekli Aynur Hanımla birlikte çıkıyoruz. 
Ben fotoğraf makinesiyle görüntü avlarken Aynur da cep telefonuyla 
kayıtlara devam ediyor. Ancak O’na önemli bir görev daha düşüyor: Yeni 
tanıştığımız dost ve arkadaşların telefonlarını, face, instagram, durum 
ve hikâyelerini takip için adreslerini alıyor. Böylece yurdumuzun dört bir 
yanından takipçilerimiz eksik olmuyor.
 Okulun bahçesinde kara saban, yağ sıkma makinesi presi, içeride 
tütün balya sandıkları, diğer tarım araçları, bahçede zeytin ağaçları, 
diğer meyve ağaçları, sağda/solda kadınlı/erkekli insanlar. Yolun 
sağında, solunda uzayıp giden ve henüz çiçek açmamış lavanta 
tarlaları… Sol yukarıda büyük bir kara çuldan Yörük çadırı ve insan-
lar… Yukarı dağın yamacında büyük harflerle BADRUM BELEDİYESİ 
yazısı. Yörük çadırına vardığımızda çadırın büyüklüğünün farkına 
varıyoruz. İçerisinde çepeçevre oturaklar, ortada 60-70 kişilik sandalye 
sıraları, karşı dipte bir çay ocağı. Çaylar, sular dağıtılıyor. Bir köşeye 
İlker Hocam, sergisini açmış; Kerimoğlu, Karaova Düğünü, Gök Yörük, 
Muğla Manileri, Muğla Çalgıları/Çalgıcıları vb. kitaplarını sergilemiş. 
Bodrum Yörük Derneği Başkanı Perihan Hanım ve eşi Mehmet Ali Bey, 
sağa/sola koşturuyor ortalığı düzene sokmaya, gelenleri karşılamaya 
çalışıyorlar. Çünkü biraz sonra Lavanta bahçelerinin ortasındaki Yörük 
Çadırında YÖRÜK ÇALIŞTAYI başlayacak. Akın akın katılımcılar 
yamacı tırmanarak çadıra doğru gelmeye başlıyor ve çadırdaki yerlerini 
alıyorlar. Öğretim üyeleri, turizm gönüllüleri, köylüler, Yörük Derneği 
Başkanları sırayla gelip yerlerine oturuyorlar. Bir bakıyoruz Fethiye’den 
dostumuz Uzunoğlu, arkasından Koca Yörük Ramazan Kıvrak, 
Muğla’nın Koca Yörüğü Orhan Başkan… 
 BODYOD Başkanı Perihan Hanım, mikrofonu alarak Bodrum Beledi-
yesinin katkı ve desteklerinden söz edip neden bu ÇALIŞTAYIN burada 
yapıldığına geliyor. Bu İ.H.TONGUÇ Tarım Okulu ve Müzesi’ nin köy 
kalkınmasına bir öncü olduğunu, insanlarımızın, gençlerimizin buraya 

dikkatlerinin çekilmesi gerektiğini 
vurguluyor. Arkasından saygı 
duruşu ve İstiklal Marşından sonra 
yönetmenliğini Sabri KUŞKONMAZ 
ve Sema Ali EROL’ un yaptığı 
Yörükler’ in 550 yıllık yolculuklarının 
anlatıldığı 40 dakikalık “KAYADAN 
KOPMADIK” adlı bir belgeseli 
izliyoruz. Bu belgeselde Maked-
onya’ daki insanlarımızın yaşantısı, 
kültürü, Yörük’ lükle bağlantıları irdeleniyor. Arkasından “Bodrumdaki Yörük/Türkmenlerin Dünü, Bu günü, 
Yarını” içerikli çalıştayda Bodrum anlatılıyor. Konuşmacılar masadaki yerlerini alıyorlar ve Ortaya oturan 
KIVRAK’ ın (Araştırmacı, 
Program yapımcısı, 
Anadolu Yörük/Türkmen 
Federasyonu Başkanı) 
Yörükler’ in genel özelliğini 
özetledikten sonra 
sırasıyla Öğretim üyesi 
konuşmacılara söz veriyor. 
Önce Muğla Koçman Üniv. 
den Prof. Dr. Ahmet YİĞİT 
ve yine Muğla Üniv. den 
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE, 
söz alarak Osmanlı 
döneminde 17.-18. 19. Yy. 
larda Yörüklerin buralara nasıl ve nereden geldiklerini, nerelere yerleştiklerini, salnamelerden, diğer belgel-
erden aldıkları bilgilerle açıklıyorlar. Ardından söz alan Denizli Pamukkale Üniv.  Den Yüksek Müh. Doç. Dr. 
Devrim ALKAYA, Yörüklerin buralarda hangi boydan, hangi soydan geldiklerini, hangi lakaplar aldıklarını, so-
syal ilişkilerini, mesleklerini, yaşantılarını irdeleyen konuşmasını yapıyor. Araştırmacı yazar Yılmaz BOZKURT, 
yine Yörüklerin Bodrum ve yöresine nasıl, nereden geldiklerini, yaşam/yerleşim koşullarını konu ediniyor. Şair/
yazar Sabri Kuşkonmaz, 
Yazar Hüseyin ŞAKAR, 
yine aynı minval üzere 
Yörük’ lükle ilgili bilgilerini 
paylaşıyorlar. Eğitimci 
Yazar İlker ALTINSOY,  
Kerimoğlu ve Karaova 
Düğünü romanlarından 
sonra bu olayların geçtiği 
köylerde  yapılan yerlere 
insanların nasıl akın akın 
geldiğini belirterek;  burası 
için yazdığı asıl büyük 
KERİMOĞLU ALİ’ nin 
hayatını anlatan “GÖK 
YÖRÜK” romanı için 
de buraya (ETRİM’ e);  
mezarının olduğu yere bir tesis yapılırsa burasının da bir ziyaret yeri olacağının önemine değiniyor. Onların 
arkasından söz alan Bodrum halkından Süngerci Mehmet BAŞ (Aksona), söz alıyor. Baş, önündeki masa 
mikrofonunu bir yana alarak “Ben konuşmamı ayakta yapmak istiyorum!” diyor ve ayağa kalkıyor. Kendisinin 
de bir Bodrum’ lu olduğunu belirterek Bodrum Yörüklerini de anlatarak konuyu SÜNGERCİLİĞE getiriyor. 
Süngerciliğin ne zor ve tehlikeli bir meslek olduğunu belirtiyor. Nice gençlerimizi sünger avında “VURGUN 
YİYEREK” kaybettiğimizi, 
nicelerinin kolsuz/bacaksız 
kaldığını, nicelerinin 
çaresiz kaldığını bariz 
örneklerle çok heyecanlı, 
el/kol hareketleriyle, vücut 
diliyle çok güzel anlatıyor. 
 Özetle bu çalıştayda 
“YÜRÜYER TÜRKLER/
YÖRÜKLER” in Bod-
rumdaki dünü, bu günü 
ve yarını çok güzel ve 
bariz örneklerle, bilgilerle 
anlatıldı, anlatıldı. Bir yan-
dan Osmanlı belgelerinde-
ki 19. Yy. da Bodrum’da sosyal yaşam verilirken bir yandan de Bodrum ve çevresinde eski Türk inançlarının 
izleri ve Bodrum Yörük/Türkmenleri, Muğla türkülerinde Yörük kültürünün etkileri üzerinde duruldu. Kanımızca 
çok yararlı bir ÇALIŞTAY oldu. 
 Çalıştayın ardından İ.H.TONGUÇ Tarım Okulu bahçesinde yakılan YÖRÜK ATEŞİ çevresinde davul/
zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Bu oyunlarla buradaki etkinlik sona ererken ertesi günü Yalıkavak’ ta 
yapılacak etkinlikte buluşmak üzere dağıldık. 
“İ.H.TONGUÇ Tarım Okulu ve Müzesi: Eğitim tarihimizde kuyruklu bir yıldız gibi parlayan İ.H. TONGUÇ, 1897’ 
de bu gün Bulgaristan’da bulunan Silistre ili, Tatar Atmaca köyünde doğdu. Köyün yoksul ailelerinden birinin 
çocuğu olan Tonguç, okumak için annesinin desteğini de alarak bir sabah erkenden herkes uykuda iken evden 
çıktı. Vatanseverliği ve çalışkanlığının bir araya gelmesiyle Türkiye Cumhuriyetine çok büyük hizmetlerde 
bulunacaktı.”
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“ Bodrum Belediyesinin yeni nesillerini tarımla buluşturmak amacıyla 
Projelendirdiği “GENÇLİK TARIM KAMPI” başladı. Tohumculuk, 
seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık ve benzeri konularda eğitimin 
verileceği kampın, İsmail Hakkı TONGUÇ TARIM OKULU VE MÜZESİ’ 

ndeki 1. Dönem açılışına katılan Belediye Başkanı Ahmet ARAS, “İ.H. 
TONGUÇ, Köy Enstitüleri kurucusudur. Fikirlerini ve yaptıklarını an-
latabilmek çok önemli… Gençlerimiz bu ülkeyi, bu toprakları ileriye 
götürecek. Onları bir araya getirmek başarısını sağladığımız için 
açıkçası bu gün çok gurur duyuyoruz. Gençler gelsin, tarım yapacak 
herkese gübresinden, fidesine, satın alma garantisine kadar destek 
veriyoruz” dedi. Çiftçiye de müjdeler veren ARAS, şöyle devam etti: “Bu 
göreve geldiğimizde öncelikle tarıma önem vereceğimizi dile getirmiştik. 
Çünkü topraklarımız çok değerli, ürettiklerimizi burada tüketebiliriz. İlk 

önce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduk. Tarım çalıştayı yaptık, 
tarımsal kalkınma kooperatiflerimizi kurduk. “Halk Süt Karaova” yı 
çıkardık.  AR-GE tohum merkezimizi açıp ata tohumlarımızı muhafaza 

etmeye başladık. 150 kilo kadar karakılçık bulduk, bir tonun üzerine 
çıkardık. Şimdi de semt pazarları hafta boyunca açık olacak ve bel-
ediye olarak tarım yapacak herkese gübresinden alım garantisine kadar 
destek verilecek” 
“Yaklaşık üç hafta önce başlayan başvurulara Türkiye genelinde 2000’ 
in üzerinde talep geldi. 18 ile 40 yaş arasındaki vatandaşlar arasından 
180 asil, 180 yedek olmak üzere 360 kişi kabul edildi. Kamp Eylül ayına 
kadar 6 dönem halinde birer hafta olarak düzenlenecek.” (07.07.2001 
Milliyet) Haftaya “YALIKAVAK’TA YÖRÜK/TÜRKMEN DERNEKLERİ 
ETKİNLİĞİ” inde buluşmak umuduyla…

ETRİM TONGUÇ TARIM OKULUNDA 
YÖRÜK ÇALIŞTAYI

Köyceğiz Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Gelenekten 
Geleceğe İmam-Hatip 

Gençliğinin Sesi programı 20 
Mayıs Cuma günü Köyceğiz 
Halk Eğitim Merkezi salonunda 
yapıldı. Proğrama Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa Maslak, 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 
ilçe protokolü ve çok sayıda veli 

katıldı. 
 Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan pro-
gramda Muğla Kuranı Kerim 

Okuma yarışmasında il birincisi 
olan öğrencinin kuran okuması 
ile başladı. Proğramın açış 
konuşmasını yapan Okul Müdürü 
Behzat Ekici özetle şöyle dedi: 20 
Mayıs 2022 Cuma günü yapmış 
olduğumuz ”Gelenekten geleceğe 

İmam Hatip Gençliğinin Sesi” 
programı ile İmam Hatip Lisesi 
gençliğinin neler yapabileceğini 
göstermeye çalıştık.
 İmam Hatip Liseleri denince 
sadece din eğitimi veren okul-
lar akla gelmektedir. Bu sonucu 
yaptığımız saha incelemeleri ve 
okul ziyaretlerimizden çıkardık. 
Oysa ki Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü döneminde Sayın Nazif 
Yılmaz Bakanımızın İmam Hatip 
Liselerini program çeşitliliğine 
kavuşturması yanında; Spor 
Proje, Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje, Musiki Proje ve son olarak 
ta Teknoloji proje  Anadolu İmam 
Hatip liselerimizin açılması ile 
Okullarımızda din eğitimi ile birlikte 
akademik, sanatsal, sportif , Bilim 
ve teknoloji alanlarında da ileri 
düzeyde eğitim verilmektedir.
Bizler Köyceğiz Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Olarak Bakan 
Yardımcımız Sayın Nazif Yılmaz 
Hocamızın hayata geçirdiği 
program 
çeşitliliğini 

kendi okulumuzda da uygu-
lamaya devam etmekteyiz. Özel-
likle Okulumuzu tercih edecek 
öğrencilerimiz İmam Hatip lisesine 
geldiklerinde bu program çeşitliliği 
imkanından yararlanacaklardır. 
Amacımız kendini tanıyan ve 

geliştiren ileride ne olacağını 
bilen ve doğru hedefi yakalayan 
Ahlaklı, imanlı, dürüst ve gele-
neklerine bağlı bireyleri topluma 
kazandırmaktır. İşte yapmış 
olduğumuz bu program ile de bu 
noktaya vurgu yapmak istedik.
Programımızda bizleri yalnız 
bırakmayan ve iştirak ederek 
onurlandıran; Kaymakamımız 
Mustafa MASLAK  Beyefendiye, 
Belediye Başkanımız Kamil 

Ceylan Beyefendiye, Dalaman 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner 
ŞEN Beyefendiye, Ak Parti İlçe 
Başkanı Mehmet İlhan Beye-
fendiye ve Kadın Kolları Başkanı 
Gülçin SATILMIŞ Hanımefendiye 
İlçe Müftülüğümüze ve persone-
line, Sivil Toplum Örgütleri başkan 
ve temsilcilerine, Cavit OKUR 
Hocamıza, Okul Müdürlerimize ve 
tüm katılımcılara teşekkür ed-
eriz. Program sonunda Köyceğiz 
Kaymakamı ve Belediye Başkanı 
ve davetliler, öğretmen ve 
öğrencileri tebrik etti.
**Adnan Tüfekçi

GELENEKTEN  GELECEĞE  İMAM 
HATİP  GENÇLİĞİNİN  SESİ
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Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Köyceğiz 
Belediye Meclis Üyeleri Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğüne yazılı 
talepte bulunarak Köyceğiz ilçesi Gülpınar mahal-
lesi sınırları içinde bulunan Köyceğiz Kordonunun 
Batı ucunda yer alan Kocaöz mevkiinde Günlük 
Ormanlarının bulunduğu alanda izinsiz ve plansız 
olarak dolgu yapmak sureti ile Köyceğiz Gölünün 
etki alanında Kıyı Kenar çizgisi içerisinde bulu-
nan kısmın doldurulduğunu ve bu dolgunun yasal 
olmadığı gerekçesi ile durdurulmasını talep etti.
 Yapılan açıklamada

‘ Köyceğiz ilçesi, Gölü ve Günlük Ormanları ile bir 
bütündür ve doğa cennetidir. Gölün daraltılması 
ve Günlük Ormanlarının bulunduğu bölgenin 
YAPILAŞMASI kabul edilemez. Bu anlayış 
Köyceğizin büyük bir tahribata uğramasına, doğal 
güzelliklerini yitirmesine ve rant uğruna Köyceğizin 
yok edilmesinin önünü açan bir süreç başlatacaktır. 
Köyceğiz Gölünden ve Günlük Ormanlarından 
elinizi çekin, burası tüm milletin ortak malıdır, hiç 
kimsenin çıkarı için feda edilemez.’ Denilerek bu 
konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler. 

BASIN AÇIKLAMASI

KÖYCEĞİZ’DE 
RANTA GEÇİT YOK..

Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde 
açılan doğal rattan ve suni rat-
tan ile örgü yapma (sepet örme)  
kursunu ziyaret ettim. Sepet örme 
sanatının teknolojinin getirdiği 
yeniliklerle yok olmaya yüz 
tuttuğu bir ortamda bu sanatın 
yaşaması için kurs açılmasını 
takdirle karşıladım. Kursiyerler 
güzel eserler yaparak yetenekler-
ini ortaya koymuşlar. Sanat 
Terapisti Uygulayıcısı, Dekoratif El 
Sanatları Usta Öğreticisi Sadiye 
Saka’nın eğitmenliğinde devam 
eden sepet örme kursu tüm hızıyla 

sürüyor. Ekim Ayında başlayan 
kurs Temmuz Ayında sona erecek. 
Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 
tarafından açılan kurs Köyceğiz 
Gençlik Merkezi’nde Perşembe 
ve Cuma günleri gerçekleşiyor. 
14 kursiyerin devam ettiği kursta 
Bambu sepet, bardak altlığı gibi 
objeler yapılıyor. Yine kursiyer-
lerin isteği doğrultusunda geri 
dönüşüm çerçevesinde keçe ve 
panç nakışı, kiremit boyama, 
fotoğraf çerçevesi boyama 
vb. çalışmalar yapılmaktadır. 
Kursiyer Nursel Tabanlı kurstan 
çok memnun olduğunu belir-
terek; “Ülkemizde kuşaktan 
kuşağa aktarılmaya çalışılan 
sepet örücülüğü aynı zamanda 
kültürümüzde önemli bir 
yere sahiptir. Bu doğrultuda 
mirasımızı yaşatmada katkıda 
bulunduğum için çok mutluy-
um. Kursu açan Köyceğiz Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 
ve Hocamız Sadiye Saka’ya 
teşekkür ederim.” dedi. Kadın 
kursiyerlerin arasında iki erkek-
ten birisi de bankadan emekli 
Salih Kiriş’ti.  Emekli olduktan 
sonra kurslara devam ettiğini 
söyleyen Salih Kiriş; “ Sanat 
öğrenmeyi seviyorum.  El 
emeği göz nuru eserler ortaya 
çıkarmak hoşuma gidiyor. 
Hocamız Sadiye Saka’ya teşekkür 
ediyorum. Bize yeteneklerimizi 
ortaya çıkarmamız konusunda 
büyük destek sağladı. “ dedi. Usta 
Öğretici Sadiye Saka Hoca’nın 
haftanın 3 günü Muğla Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde 
“Geleneksel El Sanatları Keçe 
Aksesuarları Yapımı Kursu” açarak 

eğitmenlik 
yaptığını 
öğrendim. 
Sanat 
Terapisti 
Uygulayıcısı 
Eğitmen 
Sadiye Saka 
tarafından açılan Muğla Müz-
esi Güzel Sanatlar Galerisinde 
başlayan kurs Pazartesi-Salı- 
Çarşamba günleri gerçekleşiyor. 
Kursta ıslak keçe tepme keçe 
uygulamalarının yapıldığını 
belirten Eğitmen Sadiye 

Saka; “ El sanatları içinde en 
eski tekniklerden biri tepme 
keçe sanatıdır. Göçebe Türk 
toplulukları gerek çadırlarda 
gerekse eşyalarında yünleri 
kullanarak tepme keçe sanatını 
kullanmışlardır. Keçe halı üzerinde 
akrep ve yılan yürüyemez. Keçe 
soğuğu, sıcağı geçirmez, vücut 
ısı derecesini korur ve elektriğini 
alır.” dedi. Sadiye Hoca’nın 
kendini bir çok alanda eğittiği ve 

öğrendiklerini kendine saklamayıp 
kursiyerlere öğretmek için gayret 
sarfettiği görülüyor. Kültür sanatı 
gelecek nesillere taşıyan Sadiye 
Hoca’yı tebrik eder, başarılarının 
devamını dilerim.
Sevgi, saygı ve muhabbetle 
kalınız.

DOĞAL RATTAN VE SUNİ 
RATTAN İLE (SEPET) 
ÖRÜYORLAR

Köyceğiz Molla Halil Camiinde namaz kılan babasının 
yanından ayrılmayan küçük Asel Bulem 
cemaatin sevgisini kazanıyor.
    Molla Halil Camiinde vakit 
namazlarına bebek arabası ile gelen 
Hakan Güven, yer minderine oturttuğu 
çocuğu ile birlikte namazını kılıyor. Hiç 
ses çıkartmadan, etrafına gülücükler 
saçan Asel Bulem eğlenceli görüntülere 
sahne oluyor. Cemaat ve İmam Tuğrul 
Arslan tarafından da çok sevilen küçük 
Bulem için Arslan şöyle konuştu; Hz. 
Peygamber’in Çocuk Sevgisi
Çocukları çok seven, onlara çok 
düşkün olan Peygamberimiz, çocuk-
lara olan sevginin kaynağını, Allah’ın 
rahmeti ve kullarının merhamet duy-
gusunun tezahürü olarak nitelemiştir. 
Çocukları layıkıyla sevmeyi, onlarla 
ilgilenmeyi, sorunlarını dinlemeyi ve 
onları çeşitli tehlikelerden korumayı, 
cehennem azabından kurtuluşa vesile 
saymıştır. Camilerimiz çocuklarla gü-
zeldir demiştir.  **Adnan Tüfekçi

CAMİLERİMİZ ÇOCUKLARLA 
DAHA GÜZEL
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CHP Muğla Milletvekili Av. 
Burak Erbay, Muğla’nın 
Köyceğiz ilçesindeki çilek 

üretiminin ülke ekonomisine büyük 
katma değer kazandırma potan-
siyeli olduğunu vurgulayarak, çilek 
üreticisinin desteklenmesi duru-
munda çilek üretiminin dünya ile 
yarışabilecek düzeye geleceğini 
söyledi. 
Muğla’nın turizm gelirlerinin yanı 
sıra tarımsal üretim alanında 
da Türkiye’ye çok büyük katma 
değer sağladığını belirten Erbay, 
“Muğla narenciyesiyle, limonuyla, 

domatesiyle, zeytiniyle, 
zeytinyağı ve çam balıyla 
ülkemize ciddi anlamda 
ekonomik katma değer 
sağlamaktadır. Bu ürünler-
in yanı sıra artık bölgede 
yetiştirilen çilekle, çilek 
üreticimiz ülke ekono-
misine sağladığı katma 
değeri artırmak istiyor.” 
dedi.
Dünya çilek üretiminde 
Türkiye’nin dördüncü 
sırada olduğu belirten 
CHP’li Erbay, şunları 
söyledi;
Çilek ihracatında potan-
siyelimizi kullanamıyoruz
Ülkemiz özellikle de Muğla 

ilimiz çilek üretimi açısında çok 
önemli bir potansiyele sahiptir. 
Ancak üretilen çileğin büyük 
kısmı iç tüketime yöneliktir. 
Ülkemizde üretilen çileğin sa-
dece yaklaşık yüzde 11’i ihraç 
edilmektedir. Çilek üretiminde 
beşinci sırada olmamıza rağmen 
çilek ihracatında dünyada 12. 
sırdayız. 2019-2020 sezonu 
çilek ihracatımız bir önceki yıla 
oranla yüzde 1,9 artarak 53 bin 
tonu aşmıştır. Son beş yılda çilek 
ihracatımız yaklaşık bir buçuk 

kat artmıştır. Ancak buna rağmen 
dünya ile rekabet edebilecek 
düzeyde değiliz. 
Üretim kapasitemiz var ama çilek 
ithal ediyoruz
2020-2021 döneminde ülkemiz 
yaklaşık 4 bin ton çilek ithal 
etmiştir. Ülkemizin birçok bölges-
inde verimli topraklarımızda 
çilek üretip ihraç edebilecekken 
İran’dan, Mısır’dan çilek ithal 
ediyoruz. Muğlalı, Köyceğizli 
üreticimize yeterli ve gerekli 
destek sağlanması durumunda, 
tadı ve kalitesiyle Köyceğiz çileği 
dünya çilek ihracatında söz sahibi 
olabilecektir. 
Gerekli destek sağlanırsa çileğimiz 
dünya markası olabilir
Türkiye’nin önemli bir çilek üretim 
potansiyeli bulunmaktadır. Ancak 
artan girdi maliyetleri ve yeterli 
desteğin sağlanamaması nedeni-
yle çiftçimiz zor durumda. Üretim 
potansiyelini kullanmak ve dünya 
ile yarışabilmek için çilek üreticimiz 
destek istiyor. Her geçen gün artan 
maliyetlerden şikayetçiler. Çilek 
üreticisi, yeterli desteği alırsa çilek 
üretiminde bir marka olabiliriz ve 
Muğla’nın Köyceğiz’in çileğini 
dünyaya tanıtabiliriz. 
**Adnan Tüfekçi

CHP’li Erbay: Köyceğiz çileğini dünya markası haline getirebiliriz

Muğla Valiliğimiz 
himayelerinde 
gerçekleşen “ 

Tinga ve Dedektifler çocuk 
oyunu”  ; Muğla İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğümüz ve Muğla İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile el ele 
yaptığımız projemiz Köyceğiz Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü konfer-
ans salonunda Atatürk İlkokulu ve 
Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencileri 
için gerçekleşti.
Tiyatro oyununda öğrencilere 
eşlik eden; Sayın Kaymakamımız 
Mustafa MASLAK, Belediye 
Başkanı Kamil CEYLAN, İlçe Yazı 
İşleri Müdürü Fatih GÖKTÜRK, 
İlçe Müdürümüz Eşref ARSLAN, 
İlçe Jandarma Komutanı Mustafa 
TEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl 
KARABAĞ, İlçe Sağlık Müdürü 
Oğuz CENGİZHANOĞLU, İlçe 
Müftüsü Ahmet KARAGÖZ, Sosy-
al Hizmet Müdürü Abdullah GÜMÜŞ, 
Devlet Hastanesi Baş Hekimi Abdur-
rahman KÜL, AK parti İlçe Başkanı 
Mehmet İLHAN, Kadın Kolları 
Başkanı Gülçin KÖSEOĞLU, Gençlik 
Kolları Mehmet ÇETİNKAYA, Ziraat 
Odası Başkanı Şaban Ali ÇETİN 
ve Atatürk ilkokulu, Fehmi Başoğlu 
ilkokulu öğrencileri katıldı.
Tarıma, sanata ve çocuklarımıza 
sahip çıkalım. **Esra Tüfekçi

Tinga ve Dedektifler çocuk oyunu

Köyceğiz’deki tüm 
camilerde okutuldu
Türkiye’de her geçen gün artan boşanma olayları ve gayri meşru 
birlikteliklerin artması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
geçen hafta Cuma hutbesinde dijital dünyanın neden olduğu olum-
suzluklar anlatıldı.

Dijital dünyanın özendirdiği hayat tarzının aile yapımızı de-
rinden etkilediği belirtilen Cuma hutbesinde “Yüce dinimiz 
İslam’ın, meşru bir nikah ile aile yuvası kurmamızı emreder. 

Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler 
üzerine bina etmemizi öğütler. İslam, gayr-ı meşru ilişkilere, hayasızlığa, 
iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. 
Meşru bir nikaha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez” denildi.
İffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatının aile olduğu 
belirtilen hutbede, “Dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir 
dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkânından 
yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, 
hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. 
Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen 
sanal alemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla 
bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın 
dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor” uyarısında bulu-
nuldu.
Dijital dünya nedeniyle ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti 
esirgediğimize vurgu yapılan hutbede ayrıca “Dünyanın diğer 
ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne 
babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz” 
ifadelerine yer verildi.   **Adnan Tüfekçi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Muğla Bölge 
Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen organizasyonla, 
27 Mayıs Darbesi’nin 62. 
yıldönümünde Muğla, Aydın ve 
Denizli’den 62 gazeteci, Adnan 
Menderes Demokrasi Müzesi’ni 
ziyaret etti. 

Adnan Menderes Demokrasi 
Müzesi , Aydın’ın Koçarlı ilçesi 
Çakırbeyli Mahallesi girişinde 15 
Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açılmıştı. 27 Mayıs Darbesi’nin 62. 
yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı Muğla Bölge 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
organizasyonla, Muğla, Aydın ve 
Denizli’den 62 gazeteci, Adnan 
Menderes Demokrasi Müzesi’ni 
ziyaret etti. Ziyarete, Devlet Eski 
Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, 
Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, 
Koçarlı Belediye Başkanı 
Nedim Kaplan, Müze Müdürü 
Özay Özhan, Müze Uzmanı Bircan 
Kayacan, İletişim Başkanlığı Bölge 
Müdürü Sezgin Sağun, Yönetmen 
Yüksel Aksu, Basın İlan Kurumu 
Muğla Şube Müdürü Muharrem 
Mermertaş, Koçarlı Mahallesi 
Muhtarı Özer Orcan ve gazeteciler 
katıldı. 
“Demokrasiye müdahalenin acı 
sonuçları”
Açılış konuşmasını yapan 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü 

Sezgin Sağun, “Adnan Menderes 
Müzesi; demokrasi vurgusu yapan, 
demokrasiye müdahalenin ne 
kadar acı sonuçlar doğurduğunu 
bilgi ve belgelerle ortaya koyan bir 
müzedir. Başkanlığımızın Poz-
itif İletişim Kampanyasına katkı 
sunacak ve medya mensuplarına 
haber kaynağı sağlayacak bu 
etkinlik Adnan Menderes Müz-

esinin tanıtılmasına ve Merhum 
Başvekil Adnan Menderes ile 
ilgili farkındalık oluşturulmasına 
vesile olacaktır. Bu anlamlı 
etkinliğimize katkılarından 
dolayı Müze çalışanlarına, 
Aydın Valiliğine, burada bulunan 
basın mensuplarımıza ve bu 
süreçte emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunarım” dedi. 
Aksu: Menderes’in Hayatını Film 
Yapmayı Arzu Ediyorum
Programa katılan Yüksel Aksu’da 
artık Aydınlıların da bir sineması 
olması gerektiğini ifade ederek, 
“Dünya siyaset tarihinde Men-
deres gibi sinematografik bir öykü 
sevgileriyle, aşklarıyla, milli mü-
cadelesiyle, Mustafa Kemal’in onu 
Aydın Türk Ocağı’nda keşfedişiyle 
onu merkezden atayarak mil-
letvekili yapmasıyla 1950’lerdeki 
uçak kazası ve başına gelen 
bana göre siyasal bir cinayet 
olan olaya kadar çok sinemato-
grafik olduğunu düşünüyorum. 
Hatta bir filme bile sığamayacak 
kadar sinematografik olduğunu 
düşünüyorum. Bir Egeli yönetmen 
ve memleketine vefa borç olarak 

da film yapmayı arzu ediyorum” 
dedi.
4 Ayda 45 Bin Kişi Ziyaret Etti
Açıldığı 15 Ocak 2022’den bugüne 
kadar 45 bin 809 kişinin müzeye 
ziyaret ettiğini söyleyen 
Müze Müdürü Özay Özhan, 
“Müzemiz, demokrasinin 
önemi ve Adnan Menderes’in 
şahsiyeti demokratik yöntem-
lerle seçilmiş olan iktidarın darbe 
ile sonlandırılan mücadelesini 
olaylar ve olgular üzerinden 
objektif bir tutumla yeniden ortaya 
koymaktadır. Bilindiği üzere her 
müze bir okuldur, her ziyaret kısa 
bir eğitimdir. Aydın’ın yetiştirdiği 
yiğit evlat Adnan Menderes ve 
dava arkadaşlarının demokrasi 
mücadelesi, müzemizde ilkesel 

olarak yaşatılmaya devam edecek 
ve gelecek nesillere aktarılacaktır. 
Müzemiz 90 dönüm arazi üz-
erine konumlandırılmış, bir 
rekreasyon alanıdır. İçerisinde 
uygulama restoranı, Adnan 
Menderes Camii, restorasyonu 
yaptırılan roma dönemine ait 
tarihi bir köprü, iki adet tescilli yel 
değirmeni, Aydın yöresel ürünler-
inin tanıtılıp satışının yapılacağı 
8 adet ofis bulunmaktadır. Müze 
binamız Şehit Başvekil Adnan 
Menderes’in Yaslı Adada “Ethem 
bizim burada ne işimiz vardı. 
Buradan kurtulursak gideceğim 
Çine çayının kenarındaki söğüt 
ağaçlarının dibine başımı göğe 
kaldıracağım ve ağaçlarının 
yüzüme vuran rayihasıyla saadeti 

yakalayacağım” diyerek hasretle 
yad ettiği Çine çayının karşısına 
konumlandırılmıştır. Müzemiz 
3 kattan oluşmaktadır. Bodrum 
katında çok amaçlı salon ve 
kütüphane, zemin katta Adnan 
Menderes’in biyografisi ve siyası 
hayatı, 1. Katında da demokrat 
parti ve icraatlar dönemi yer 
almaktadır. Düzenlenen pro-
gram için teşekkürlerimi sunuyor, 
tarihimize kara bir leke olarak 
geçen 27 Mayıs darbesinin 62. 
yıldönümünde Adnan Menderes, 
Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü 
Zorlu’yu rahmetle anıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından merhum 
Başbakan Adnan Menderes’i 
sağlığında gören Menderes’in 
Özel Kalem Müdürlüğünü yapmış 
Kore Gazisi ve araştırmacı 
gazeteci Mustafa Şevket Tarı, 
çiftliğinde kahyalık yapan Münev-
ver Çıkrık, köylüsü Orhan Demir 
ve korumalığını yapan Asım Civan 
Menderes’i ve Menderes ile ilgili 
anılarını anlattılar. 

Milli iradeye, 27 Mayıs 1960 
müdahalesiyle vurulan darbe, 
1950 seçimlerinde yüzde 52,7 
oyla iktidara gelen ve 10 yıl 
süreyle başbakanlık yapan Adnan 
Menderes’in 17 Eylül 1961’de 
idam edilmesi, Türkiye demokrasi-
si için unutulmayacak bir kara leke 
olarak tarih sayfalarına kazınmıştı.
**Adnan Tüfekçi

27 Mayıs Darbesinin Yıldönümünde 
62 GAZETECİ AYDIN’DA
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KÖYCEĞİZDE AİLE HAFTASINDA “DİJİTAL 
DÜNYADA DEĞERLERİYLE AİLE OL-
MAK” KONFERANSI YAPILDI. Köyceğiz 

İlçe Müftülüğü, “Aile Haftası” etkinlikleri 
kapsamında”Dijital Dünyada Değerleriyle Aile 
Olmak” konulu konferans düzenledi.
İlçe Müftülüğü, (ADRB) Aile ve Dini Rehberlik 
Bürosunca Beyobası Mahallesi Yusuf Niyazi Pirci 
Orta Okulu  Konferans Salonu’nda bayanlara yönelik 
gerçekleştirilen konferansa Fethiye İlçe Müftülüğü 
Vaizi Sultan Oktay konuşmacı olarak katıldı.

Saygı Duruşu,İstiklal Marşının okunması ve Kuranı 
Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Ahmet 
Karagöz açılış konuşması yaptı. Müftü Karagöz 
konuşmasında:”Hepimiz bir anne babadan yani 
aileden dünyaya geldik. Fertler aileleri,aileler 
toplumları meydana getirir. Aile milletin,toplumun 
temelidir. Temel ne kadar sağlam olursa bina da o 
kadar sağlam olur. Mükemmel ve huzurlu bir ailenin 
oluşabilmesi için en başta gelen şart hiç şüphesiz 
hak ve sorumluluk dengesini koruma, Rabbimizin 
ayetlerine,Efendimizin sünnetine aykırı olmayan ve 

bizi biz yapan kıymetli değerlerimize bağlı kalmadır. 
Hakların önemsenmediği, sorumlulukların ihmal 
edildiği aileler, her zaman parçalanmaya ve yıkılmaya 
mahkûmdur.”dedi.
Müftü Karagözün açış konuşmasından sonra 
Köyceğiz Müftülüğü Kuran Kursu öğreticileri 
konferansı veren konuşmacı Sultan Oktay’a Müftü 
bey adına buket takdiminde bulundular. Misafir olarak 
bulunan Yusuf Niyazi Pirci Orta Okulu Müdürü Serdar 
Ceylan,Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay ve Köyceğiz 
Müftüsü Ahmet Karagöz ,Kuran Kursu öğreticileri 

ve konferansı veren Sultan Oktayla birlikte günün 
anısına hatıra fotoğrafı çekiminden sonra erkeklerin 
salondan ayrılması ile “Dijital Dünyada Değerleriyle 
Aile Olmak” konulu konferansa geçildi.
Fethiye İlçe Vaizi Sultan Oktay, sunumlar eşliğinde 
verdiği konferansında dijital dünyada olması ger-
eken mahremiyet sınırları, sosyal medya kullanırken 
uyulması gereken kurallar, aile değerlerini korumak 
ve geliştirmek için neler yapılmalı konularında bilg-
ilendirmelerde bulundu.  **Adnan Tüfekçi

DİJİTAL DÜNYADA AİLE OLMAK 

SlowSports Fest 
2022,  Citta 
Slow  şehri 

olan Köyceğiz’de, Citta 
Slow’un, sakin şehir 
olma özelliğine, özüne 
uygun, sağlığımız  için 
sporu öne çıkarma 
hedefli bir doğa ve çevre 
festivalidir.  “Yarışma için 
spor değil, sağlığımız 
için spor” bilincini öne 
çıkarmaktadır. Profesyonel 
spor, yarışmayı ve parayı 
kazanmayı öne çıkarır. Ne 
için spor yapıldığı, sporun 
özü kaybedilir. Bizler bir 
yandan da Köyceğiz’imizin 
gölü, denizi, dağı ve 
yeşili ile birlikte doğa 
sporlarına uygun bir 
coğrafya olduğunu gös-
tererek ilçemizin uluslararası platformlarda bilinirliğini sağlamak istedik. 
Üstünde bulunduğumuz 20-30 km2’lik alan treking, bisiklet, kano, kürek 
gibi su sporları, yamaç paraşütü, rafting, kanyoning, kamp ve kara-
van için uygundur. Festival etkinlikler kapsamında katılımcı doğa ve 
spor tutkunlarına verilen her hizmet, artı değer üretecek ve Köyceğiz’e 
ekonomik katkı da sağlayacaktır. Mevcut hizmetlerin üretiminin artması 
kadar yeni hizmet alanları açılacak, büyük bir istihdam yaratılacaktır.  

*Adnan Tüfekçi

Festivali Devam Ediyor

SlowSports Fest 2022
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KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BALCILAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 
BACILAR MEVKİİNDE STÇ YANGIN HAVUZU YAPIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar Orman İşletme Şefliği Bacılar Mevkiinde 
STÇ Yangın Havuzu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik or-
tamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN       : 2022/524457
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 Balcılar   
           Orman İşletme Şefliği Bacılar Mevkiinde 
           STÇ Yangın Havuzu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 1 adet STÇ (EPDM membran 980m2 serimi 
           ve 50 m Tel İhata)
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balcılar Orman İşletme Şefliği Balcılar 
           Mevkiinde
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 : 07.06.2022 - 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 kriter-
ler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter-
ler:
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:
(A)-VIII Grup İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya Kayıtlı Ruhsatlı İnşaat Mühendisleri ve Mimarlardır. En az 5 yıl deneyimli İnşaat 
Mühendisleri veya Mimarlar 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 zo-
runludur.
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) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin red-
dedilecektir.

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı 
tarafından MUTSO’nun destekleriyle Muğla’nın Ortaca 
ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Dalyan 
Açık Su Yüzme Yarışına katılan 470 sporcu İztuzu Plajı 
sahilinde Caretta’lar için yüzdü.  

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı 
tarafından Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO)’nın 
destekleriyle Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen, 
5’inci Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması 15 
Mayıs Pazar günü İztuzu Plajı’nda gerçekleştirildi.

“Caretta’lar İçin Yüzüyoruz” temasıyla, lisanslı ve amatör 
sporcuların  katılımı ile bin 500, 2 bin 500 ve 5 bin 
metrelik üç parkurda gerçekleştirilen yarışa, erkek ve 
kadınlarda farklı yaş kategorilerinde, çeşitli ülkeden 6’sı 
engelli 20’si yabancı 470 sporcu katıldı. 
Etkinlikte, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Bel-
ediye Başkanı Alim Uzundemir, MUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Ercan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi 
(DALKO) Başkanı Arif Yalılı yer aldı.

470 YÜZÜCÜ İZTUZU SAHİLİNDE KULAÇ ATTI
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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


