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Türkiye Şampiyonu oldu

KÖYCEĞİZLİ KANOCULAR

Türkiye Kano Federasyonu’nca Eskişehir’de düzenle-
nen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda derec-
eye giren yarışmacılar kupalarını aldı. Köyceğiz’li 
Sporcular Türkiye Şampiyonu oldular.  Devamı 2’de

Köyceğizli sporcu kanoda 
Türkiye şampiyonu oldu

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANI KAMİL CEYLAN

ZON ALANI SORUNUNU ANKARA’YA TAŞIDI
Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığı tarafından 20.05.1998 
tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı kararlarının 
revize edilmesi ve bölgenin 
genişleyen sınırlarını kapsaya-
cak şekilde ilave plan kararlarının 
üretilmesi amacıyla Köyceğiz Bel-
ediye Başkanlığı’nın talebi üzerine 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nca (Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü) 2018 
Yılı Yatırım Programı kapsamına 
alınan “Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre 
Koruma Bölgesi, 1/25.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 
İlavesi ile Plan Araştırma ve Açıklama 
Raporu Hazırlanması İşi (46.150 ha)” 
için kurum/kuruluş görüşleri temin 
edilmiş olup söz konusu planlama 

çalışmaları tamamlanmıştır. Onaylı 
2022/52 arşiv nolu ve NİP-786870 
Plan İşlem Numaralı Köyceğiz-Dalyan 
Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 
ölçekli Nazım İmar Planı 28/06/2022 
tarihinden itibaren Muğla Valiliği’nce 
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve 
Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nca 
1 ay süreyle eş zamanlı olarak 
ilan edilen  Zon alanlarında kalan 
taşınmazların tespiti için hazırlanan 
listeye istinaden gerek Mahalle 
Muhtarlarının gerek ise vatandaşların 
şahsi müracaatları toplanmıştır.
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma 
Bölgesinde vatandaşların mağdur 
olmaması için konu ile alakalı olarak 
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil 
CEYLAN 25 Temmuz 2022 tari-
hinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürü 

H. Abdullah UÇAN ile görüşme 
gerçekleştirmiş ve zon alanları 
ile alakalı geniş bilgileri aktardığı 
öğrenilmiştir.
Köyceğiz Belediye Başkanı CEY-
LAN gazetemize şu bilgileri verdi; 
Bölgemizde yıllardır süren zon alanı 
problemini Ankara’ya taşıdık. Konuyla 
alakalı 25 Temmuz 2022 tarihinde 
Tabiat Varlıkları Genel Müdürü 
Sayın H. Abdullah UÇAN ile bir 
görüşme gerçekleştirdik. Gerçekleşen 
görüşmede şifayen zon alanları ile 
ilgili itirazlarımızı ilettik. Muhtarlarımız 
ve vatandaşlarımızdan alınan itiraz 
dilekçeleri Belediyemiz aracılığı ile 
Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne 
topluca gönderilecek ve bizzat 
tarafımca konunun takipçisi olacağım 
dedi. 

Kent Konseyi Yaşlı ve 
Engelli Komisyonu
KÖYCEĞİZ’DE YAŞAMAK 
AYRICALIKTIR.

EKİNCİK KOYU 
BÜYÜK İLGİ 
GÖRÜYOR

Köyceğiz ilçesinde bulunan Ekincik Koyu aşırı 
sıcakların artmasıyla serinlemek isteyen kampçıların ve 
tatilcilerin akınına uğradı. Deniz, kum ve güneşin tadını 
çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler Köyceğiz 
Ekincik Koyu’nu tercih ediyor. 

Köyceğiz’de denize girilebilecek en güzel yerlerden birisi olan Ekincik, her sene yoğun 
olarak tatilcileri ağırlıyor. Köyceğiz’e 35 kilometre mesafede bulunan Ekincik’e denizden de 
tekne turlarıyla ziyaret ediliyor. Ekincik Koyu zeytin ve çam ağaçlarından oluşan doğasıyla 
saklı bir cennet olarak değerlendiriliyor. 3 km’lik plajıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet 
eden Ekincik, temiz ve sakinliği ile cazibe merkezi konumunu koruyor. Ekincik’de Köyceğiz 
Belediyesi’ne bağlı bir çadır kamp alanı ve tesis bulunuyor. 
Kamp alanına piknik masaları koyan Köyceğiz Belediyesi, Ekincik Plajı’nın temizlik ve diğer 
hizmetlerini de karşılıyor.   Osman Acar - Adnan Tüfekçi

13’de

SAYFA 
4’DE
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Türkiye Kano Federasyonu’nca 
Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu 
Kano Türkiye Şampiyonası’nda 
dereceye giren yarışmacılar 
kupalarını aldı. Köyceğiz’li Sporcu-
lar Türkiye Şampiyonu oldular.
Türkiye Kano Federasyonu ve 
Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi iş birliğiyle 22-24 Temmuz 
tarihlerinde Eskişehir’de düzen-
lenen “Durgunsu Kano Türkiye 
Şampiyonası”  büyük heyecan 
içinde geçti.  Şampiyonada 29 

kulüpten 265 sporcu şampiyonluk 
mücadelesi verdi. Türkiye Kano 
Federasyonu 2022 programında 
yer alan Eskişehir Durgunsu Kano 
Türkiye Şampiyonası, “Büyükler, 
Gençler, Yıldızlar, Minikler, Mini 
Minikler Erkek ve Kadın” katego-
rilerinde 1000, 500 ve 200 metre 
yarışları ile tamamlandı.
Köyceğiz Gençlik Spor Antrenörü 
Ufuk Özcan ve Yağmur Özcan 
22-24 Temmuz 2022 tarihler-
inde Eskişehirde yapılan Dur-

gunsu Kano Türkiye Şampiyonası 
yarışlarına Köyceğiz Gençlik 
Spor olarak 17 sporcu ile katıldık. 
Yapılan yarışlar neticesinde 
aşağıdaki sonuçları elde edildiği 
bildirildi. Yapılan yarışlar netices-
inde Minik Erkekler Kategorisinde 
5 te 5 yaparak Türkiye şampiyonu 
olan sporcularımız Köyceğiz’e Tür-
kiye Şampiyonu olarak döndüler.
Büyük Erkekler
K2 200 Metre Deniz Mert Uysal – 
Göktürk Korkmaz Türkiye 2.si

Genç Erkekler 
K1 1000 Metre Sevener Şahin 
Türkiye Şampiyonu
Minik Erkekler
K1 1000-500-200 Metrede Kaan 
Karahan Türkiye Şampiyonu
K2 500 Metre Kaan Karahan-Be-
ren Adnan Türkiye Şampiyonu
K4 500 Metre Kaan Karahan-Be-
ren Adnan-Kağan İleri-Emre Gezer 
Türkiye Şampiyonu
Yıldız Erkekler
K1 200 Metre Andaç Acar Türkiye 

3.sü
K2 200 Metre Andaç Acar-Baran 
Aytekin Türkiye 2.si
K4 500 Metre Andaç Acar-Baran 
Aytekin-Deha Korkut-Mert Şener 
Türkiye Şampiyonu
Mini Minik Erkekler
K1 1000 Metre Mete Alp İleri 
Türkiye 2.si 
K1 500 Metre Mete Alp İleri 
Türkiye 2. si. Olmuştur. Genç 
sporcularımıza başarılar dileriz.
**Esra Tüfekçi

Köyceğizli Kanocular Türkiye Şampiyonu oldu

Ankara Yeni Mahalle Bayan Hentbol takımı yaz kampı için ilçemize geldi.
2022-2023 Hentbol liginin iddialı takımlarından olan Ankara Yenimahalle Bayan Hentbol takımı ve yöneti-
cileri yaz kampı antremanları için ilçemizi seçti. Köyceğiz’de çalışmalarını süedürecek olan Bayanhentbol-
cülerimiz Panorama Otele yerleşti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 
Hentbol antrenörü ve Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Nadi Pirci, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu 
V. Doç. Dr. Serdar Erener, Belediye Basın sorumlusu Cemil Akyol, oyuncu ve yöneticileri otelde ziyaret 
ederek hoşgeldiniz dediler. Sakin Şehir ilçe yöneticileri Anakara Yeni Belediyespor kulübünü ilçemizde 
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz deyip çalışmalarında başarılar dilediler.
    Panorama Oteli Müdürü Mustafa Ilık; “Her yıl ilçemiz yöneticilerimizin desteği ile giderek daha fazla spor 
kenti olmaktadır. Misafirlerimizi ağırlamaktan son derece mutluyuz” dedi.
    Panorma otel’de akşam yemeğinden sonra çay sohbeti, sporun sorunları ve karşılıklı görüş alışverişleri 
yapıldı.   **Adnan Tüfekçi - Erol Dolu

Ankara Yeni Mahalle Bayan Hentbol 
takımı yaz kampı için Köyceğiz’de

KÖYCEĞİZ’DE DE 
GAZETECİLER  VAR
      24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı 
Türkiye’de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü 
olarak her yıl 24 Temmuz’da sönük de olsa kutlanan 
bir gündür. Bu nedenle ben de tüm Gazetecilerin 
basın bayramını kutluyorum. Gazetecilik kutsal bir 
görev. Kamuoyunu aydınlatan siyasi ve bürokratlar-
la vatandaşlar arasında köprü görevini gazeteciler 
gerçekleştiriyor. Halka doğru, objektif bilgi akışını da gazeteci sağlar. 
Gazeteci kamu görevi yapmaktadır. Yöneticiler de kamu görevini 
yerine getiriyor. Öyleyse gazetecilerin kamu görevi yaparken yö-
neticilerden destek görmeleri ve hatırlanmaları gerekir. Bizim siyasi 
ve bürokratlarımız sivil toplum kuruluş başkanlarımızdan birkaç kişi 
kendi sosyal medya hesaplarında iki cümle yazarak bu önemli günü 
geçiştirdiler. Birçoğu hiç hatırlamadı. Benim kendi sosyal medya 
hesabımdan 92 kişi Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. Hepsine 
bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederim.
      Seslerinin duyurulması için gazetecileri arayanlar ne yazık ki; 
gazeteciler ve basın bayramında gazetecileri aramaktan kaçındılar. 
İşte gazetecilerin sizlere verdiği değer, işte sizin gazetecilere 
verdiğiniz değer… Köyceğiz’de beklenen ilginin olmaması ve 
hatırlanmamak maalesef biz basın çalışanlarını üzdü.
       Türkiye’nin birçok ilinde başta Valilikler, kaymakamlıklar, bel-
ediyeler ve çeşitli sivil toplum örgütleri olmak üzere bazı kurum ve 
kuruluşlar Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. Muğla’da Menteşe 
Belediyesi, Milas Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Marmaris Beledi-
yesi, Fethiye Belediyesi gazetecilere kahvaltı vererek bu önemli gün-
lerini kutlama nezaketini gösterdiler. İlginç olan bu nezaketi gösteren 
belediyelerin hepsi de CHP’li. İlçemizde gazetecilik görevini üstlenen 
ve büyük bir özveriyle memleket lehine haberler üreten, Köyceğiz’i 
her zaman gündemde tutan, daha önemlisi Köyceğiz’i en iyi şekilde 
tanıtan biz basın emekçilerini senenin bir gününde bile hatırlamamak 
bizleri üzer ama çalışma şevkimizden bir şey eksiltmez.
       Her yıl oluşan bu vefasızlık bir yana dursun, basına yeterli 
ilginin gösterilmediği ilçemizde görevini layıkıyla yapmaya çalışan 
Köyceğiz’in sesi, kulağı gözü olan biz gazeteciler yine bildiğimiz 
yolda, bildiğimiz doğrularda hep doğru ve objektifliğimizden 
taviz vermeyerek toplumumuzun değer yargılarına saygılı olarak 
haberciliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz her şeye rağmen, 
kimseye kırgın ve dargın olmadan yine görevimizi en iyi şekilde yap-
maya çalışacağız, bizi hatırlamayanları biz her zaman görevimiz icabı 
hatırlamaya devam edeceğiz.
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.
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       Türkiye’nin en büyük ve lider eğitim grubu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 
Ortaca’da da hizmet verecek.

       Ortaca ve Dalaman Bahçeşehir Koleji kurucumuz Emrah Hoşgör Ortaca ilçemizde 
Uğur Okullarının kuruluşuna imza atarak eğitimde öncü yaklaşımlarıyla 

ilçelerimize katkı sağlamaya devam ediyor.
        Bahçeşehir  Dalaman ve Bahçeşehir Ortaca  Kolejimize ilaveten yeni kampüsümüzde 

Uğur Okulları olarak öğrencilerimize ortaokul ve lise kademesinde, yenilikçi eğitim 
yaklaşımlarımız ile 21. yüzyıl becerileri kazandırmaya devam edeceğiz.
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TOPARLAR ŞUBESİ
İLE HİZMETİNİZDEDİR.

TEVHİDİ TEDRİSAT: EĞİTİMİN 
DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ VE LAİKLİK
      Önceki yazımda belirtilen değişim süreci içinde, köklü 
önlem olarak üç devrim yasası, 
aynı günde kabul edildi (3 Mart 
1924). Birincisi ile halifelik kaldırıldı. 
Çünkü Cihat çağrılarının yanıtsızlığı 
dahil hiçbir etkisi yoktur. Osmanlı 
ailesi yurt dışına çıkarıldı. İkincisiyle 
vakıflar, medrese ve mahalle 
mekteplerinin bağlı olduğu Şer’iye 
ve Evkaf Vekaleti kapatıldı, cami 
ve mescitlerin yönetimi için bir 
devlet dairesi olarak Diyanet 
İşleri Başkanlığı; Vakıfların yönetimi için de vakıflar Genel 
Müdürlüğü kuruldu. Böylece şeriat düzenine son verildi 
ve din hizmetleri devletin kamu görevleri arasına alındı. 
Üçüncüsü ise Tevhidi Tedrisat Kanunu’dur. Bu gün de 
Anayasa güvencesi altında bulunan bu yasa, özellikle iki 
bakımdan önemlidir.
     Birincisi eğitim sisteminin demokratikleştirilmesidir. Bu 
yasa ile ülkedeki bütün eğitim ve kültür kurumları Milli Eğitim 
Bakanlığına devredildi ve bağlandı. Üç ayrı kanal hemen 
birleştirildi: Birinci kanaldakiler kapatıldı ikinciler geliştirildi, 
üçüncüler bakanlığın denetim ve gözetimine alındı. Böylece 
temel eğitim çağından itibaren birbirine kapalı, üç ayrı nesil 
yetiştiren üç ayrı eğitim kanalı birleştirildi ve eğitim sistemi 
demokratikleştirilmiş oldu.
     Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ikinci önemli yönü eğitim 
alanında Laikliğin eyleme dönüştürülmesi-dir. Bu bakımdan 
yasa, uzun yıllar, hatta bu gün de Talim ve Terbiye hizmetler-
inin düzenlenmesinde temel yasa niteliğini sürdürmektedir. 
Konunun iyice anlaşılabilmesi için (yüz yıldır anlaşılamadı) 
laik devlet ve laik eğitim kavramları üzerinde durmak gerekir.
LAİKLİK,
     Laiklik, kavram olarak, dinsizlik değildir. Din işleriyle 
devlet işlerinin ayrılmasıdır. Dinin ve de devletin koruma 
kalkanı olduğunu,  şu andaki olumsuz intibahı göz önüne 
aldığımızda önemi bir kat daha artmıştır. Başka değişle, lai-
klik birbiriyle çakışmadan işleyen ve birbirini tamamlayan iki 
kanatlı bir pencere gibidir: Biri devlet, öteki din. Laik devlet, 
özgürlük, demokrasi, uluslar arası normlar, usul ve esaslara 
göre yönetilir. Çoğulculuk ve katılımcılık olmasa olmazlarıdır. 
Laik eğitim ise, bu ayrım içinde, öğretimde dini tarafsızlığı ve 
öğretim personelinin laikliğini sağlama görevinin devlet üz-
erinde, isteyene okul programı dışında din eğitimi verilmesi, 
Milli eğitim bünyesindeki Kuran kurslarında telafi edilme hu-
susuna karar verilmiştir. Dini hurafelerden ve dogmacılıktan 
korumakla birlikte, dinin ahlaki boyutunu da gündeme 
getirmiştir. Siyasilerin siyasi ranta dönüştürme çabalarına 
zaman zaman tanık oluyoruz. Bu da Laikliğin anlaşılmasında 
zorluk çekildiği veya hesabımıza geldiği şekilde kullanıldığı 
düşünülebilir.   
      Türkiye Cumhuriyeti’ndeki laik devlet anlayışı, içerik 
bakımından Batı’daki uygulama benzemekte, fakat 
yönetim bakımından Batı’dan ayrılmaktadır. Laik devletin 
temelinde dini devlet işlerinde ve siyasete karıştırmamak 
yatar. Ne var ki İslam dini yalnız bir inanç dini değildir. Dini 
kuralların önemli bir bölümü dünya işlerinin, yani kişiyi, 
toplumu, hatta devleti ilgilendiren işlerin düzenlenmesiyle 
ilgilidir. Oysa bu kurallar zamanla değişmek zorundadır. Bu 
düzenlemeleri,hukuk devleti ve laik devlet olarak çağdaş 
değişimin gereklerine göre yapmak devletin görevidir:
     “Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki 
temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma 
veya siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla 
her ne surette olursa olsun, dini veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kul-
lanamaz.” (1982 Anayasası, m:24) Devamı haftaya

Kent Konseyi Yaşlı ve Engelli Komisyonu

Köyceğiz Kent Konseyi Yaşlı 
ve Engelli Komisyonu toplandı. 
Toplantıda komisyonun görev ve 
yetkileri görüşüldü.
Kent Konseyi kapsamında kurulan yaşlı ve engelli 
grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Grubun 
amacı yaşlı ve engellilerin haklarına ve yaşadıkları 
toplumsal sorunlara eğilerek çözüm üretmek, 
Köyceğiz’deki yaşlı ve engellileri bir paydada 
buluşturmak ve yaşanılan sorunlara hep birlikte bir 
çözüm bulmaktır.  
Komisyonun önde tuttuğu çalışma konuları, aktif 
yaşlanma, sosyal etkinliklerde bulunma, emeklilerin 
becerileri doğrultusunda gençlere bilgi ve tecrübe 
aktarımı, sağlıklı yaşam, israfı önleyici çalışmalardır. 
Komisyonun mesajı şu şekildedir: 
“KÖYCEĞİZ’DE YAŞAMAK AYRICALIKTIR.
Sevgili Hepimiz,
Pandemi öncesi Köyceğiz Belediyesi Kent Kon-
seyi seçimlerinde bizim payımıza Yaşlı ve Engelli 
Komisyonu üyeliği düştü. Pandemi kabul edilir 
düzeye çekilince kolları sıvadık ve STK bil-
inci ile üstlendiğimiz görevi yerine getirmek için 
çalışmalarımızı hayata geçirmeye başladık. Biz 
de aramızda görev dağılımı yaparak hepimize iyi 
gelecek yaşam alanları açmak için hazırladığımız 
programlara her ne kadar hedef kitlemiz 50+ olsa 
da katılımlarınızı bekliyoruz. “
KENT KONSEYİ YAŞLI VE ENGELLİ 
KOMİSYONU                           *Adnan Tüfekçi

“KÖYCEĞİZ’DE YAŞAMAK 
AYRICALIKTIR.
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CHP’li ERBAY YANGINLARI TBMM TAŞIDI
CHP’li Erbay orman 
yangınlarına gece görüş 
özelliğine sahip helikopter-
ler ile müdahaleyi TBMM 
gündemine taşıdı. 
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak 
Erbay, Muğla’nın Datça ilçes-
inde 13 Temmuz 2022 tarihinde 
başlayan orman yangınında gece 
görüş özelliğine sahip helikopterl-
erin yangına müdahale etmesi ile 
ilgili yaşanan eksiklikleri verdiği 
soru önergesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündemine taşıdı.
Erbay, Muğla Datça’da, Aydın 
Söke’de, Kütahya Emet’te ve 
Manisa Akhisar’da çıkan or-
man yangınlarında gece görüş 
özelliğine sahip helikopterlerin 
etkin bir şekilde kullanılmadığını, 
söyledi. 

Datça’nın Mesudiye Mahal-
lesi, Hayıtbükü ve Döşemealtı 
mevkilerinde yüzlerce dönüm 
ormanlık alanın yok olduğu orman 
yangınında gece görüş özelliğine 
sahip helikopterlerin kullanılması 

ile ilgili sorunlar yaşandığını 
söyleyen CHP’li Erbay, “Her 
orman yangınında olduğu gibi 
yine gerekli ve yeterli müdahale 
yapılamamıştır. Tarım Bakanı daha 
önce yaptığı açıklamada gece 
görüş özelliğine sahip 10 helikop-
terin 4 Temmuz 2022 tarihinde 
envantere katılacağı söylemişti. 
Ancak Datça’da çıkan orman 
yangınında gördük ki, gece görüş 
özelliğine sahip 10 helikopter hala 
envanterde yer almamaktadır. Bu 

nedenle orman yangınına müda-
hale kesintiye uğramış ve yüzlerce 
dönüm orman varlığımız yok 
olmuştur.” dedi.
Muğla’da daha önce çıkan orman 
yangınlarına gece görüş özelliği 
olan helikopter olmadığı için 
müdahalede büyük eksiklikler 
yaşandığını hatırlatan CHP’li vekil 
şunları kaydetti; 
Orman yangını gerçeğini 
anlamamız gerekiyor
Orman yangınları ülkemizin bir 
gerçeğidir ve büyük bir sorundur. 
Bu nedenle, deprem konusunda 
olduğu gibi, orman yangınları için 
de bütün hazırlıkların önceden 
yapılması gerekmektedir. Ancak 
Datça’da çıkan orman yangınında 
bir kez daha gördük ki, hala orman 
yangınlarına yeterli ve etkin mü-
dahale edilmesi konusunda büyük 
eksiklikler yaşanmaktadır.  
Gece görüş özelliği olan 
helikopterler yangında test 
edilmez
Orman yangınları ile mücadele 
kapsamında gece görüş özelliğine 

sahip helikopterlerin yangından 
önce test edilerek, yangın 
esnasında tam kapasite ile mü-
dahale edecek durumda olması 
gerekmektedir. Ancak Datça’da 13 
Temmuz 2022 tarihinde başlayan 
ve yaklaşık 2 gün devam eden or-
man yangınına gece görüş özelliği 
bulunan helikopterin test edilmesi 
amacıyla müdahale ettiği bizzat 
Bakan tarafından açıklanmıştır. 
Beceriksizliğiniz yüzünden 
ormanlarımız yok oluyor
Sayın Bakan’a sormak gerekiyor, 
yangın başladıktan sonra den-

eme uçuşu yapıldığı nerede 
görülmüştür? Test işlemini orman 
yangınından önce yapmanız ger-
ekiyor. Beceriksizliğiniz yüzünden 
ormanlarımız yanıyor. Orman 
yangınları, tatbikat yapılacak ya 
da müdahale için gerekli araçların 
test edileceği durumlar değildir. 
Gece görüş özelliğine sahip 
helikopterlerin orman yangını 
esnasında test edilmesi, orman 
yangınlarına karşı verilen mü-
cadelenin ciddiyetsizliğini ortaya 
koymaktadır.  
**Adnan Tüekçi

KIBRIS GAZİLERİ 
ZAYARETİ
Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzun-
demir 48 yıl önce Yavru Vatanımız Kıbrıs’ta 

savaşan ve gazi olan bölgemizde yaşayan; 
Kıbrıs Gazileri Rıza Gerçek, Ali Bulut ve 
Ekrem Sünger’i ziyaret etti.
Gazilerimize Türk Bayrağı takdim eden 
Başkanımız Alim Uzundemir; “Sizler için ne 
yapsak azdır. 1974’teki Kıbrıs Türkleri’nin 

haklı mücadelesinde yanlarında olmak 
için Türk Ordumuzun birer neferi olarak, 
Türklerin bağımsızlığı, özgürlüğü için 
savaştınız. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sizlere çok şey 
borçludur” dedi. 

Ziyarete Başkanımız Alim Uzundemir’in 
yanı sıra MHP Ortaca İlçe Başkan 
Yardımcısı Bekir Türköz, Ortaca Ak Parti 
Kadın Kolları Başkanı Emel Atabey ve Bel-
ediye Başkan Yardımcılarımız katıldı.

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1667604

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OTMANLAR ORMAN 
İŞLETME ŞEFLİĞİ SU İSHALE HATTI İÇİN MAL ALIM İŞİ

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Otmanlar Orman İşletme Şefliği Su İshale Hattı 
İçin Mal Alım İşi mal alımı 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 : 2022/754153
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         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Otmanlar Orman İşletme Şefliği Su İshale 
           Hattı İçin Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 8 650 mt Su İshale Hattı Malzemesi
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 
           Otmanlar Orman İşletme Şefliği Otmanlar 
           Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi     : Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde  
           teslim edilecektir. Akredite Laboratuvar 
           sonucunda muayene kabul yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşme imzaladığı tarihte iş başlar .

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.08.2022 - 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 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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.
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ADANA’ dan HATAY’ a, ANTEP’ ten URFA’ ya, HARRAN’ a 
KÜLTÜRLERİN HARMAN OLDUĞU BEREKETLİ TOPRAKLAR…-2
Buradan(Urfa’ dan)baraj suları 
nedeniyle taşınan ve yarısı sular 
altında kalan HALFETİ’ ye doğru 
yol alıyoruz. Yine zeytinlikler ve 
özellikle de fıstık ağaçları/ormanları 
arasındaki incecik yollardan 
saatlerce ilerleyerek önce YENİ 
HALFETİ’ ye sonra da inişe geçerek 

eski HALFETİ’ ye ulaşıyoruz. Yol 
üzerinde durup dinlendiğimiz bir 
alanda KELAYNAK Kuşlarının 
bulunduğu/beslendiği, bakıldığı 
merkeze geliyoruz. KELAYNAK-
LAR: Nuh Peygamber’in be-
reket sembolü olarak  “TUFAN” 
da gemisine aldığı kelaynaklar, 
geçmişte Türkiye’ den Kuzey 
Afrika’ya, Arap yarımadasından 
Fas’ a kadar çok geniş bir bölgede 
ürerlermiş. Fakat avcılık, ürekeme 
alanlarında rahatsız edilmeleri,  
yaşam alanlarının değişmesi ve 
beslenme alanlarında  kullanılan 
zirai ilaçlardan zehirlenmeleri so-
nucunda sayılarında  ciddi azalma 
ve dağılım gösterdikleri alanlarda 
daralma meydana gelmiştir. Bu 
gün ise bu türlerin nesli tükenme-
kle karşı karşıyadır. Dünyada sa-
dece Nil Vadisinde ve Birecik’te 
bulunmaktadırlar. Daha elli yıl ka-

dar önce kelaynaklar üremek için 
burayı seçmişler. Buranın ılımlı 
iklimi ve tarlalardaki haşaratın 
bu kuşların beslenmesi için uy-
gun yapıda olmasıdır. Ayrıca 
yuva yaptıkları kayaların ak ve 
yumuşak(alkalik) olduğundan kolay 
işlenir olması önemlidir. Ayrıca 

yöre halkı bu kuşların “Allah’ın bir 
bereket müjdesi” olduğu inancıyla 
bu kuşlara zarar vermemesi de 
önemli bir nedendir. Birecik’te 110 
adet, Fas’ta iki koloni halinde 350 
adet ve Avrupa ile Amerika’daki 
hayvanat bahçelerinde Fas ori-
jinli 1000 civarında kelaynak kuşu 
bulunmaktadır. Bunlardan sadece 
Birecik’te bulunanlar göçmen kuş 
özelliğine sahiptir. Birecik’te 1977 
yılında kurulan bir üreme istasyonu 
bulunmaktadır. Kelaynak kuşları 
tek eşlidirler. Önceleri bu kuşların 
göçlerine izin verilmişse de son 
yıllarda göçen kuşlardan sad-
ece birinin dönmesi üzerine daha 
sonraları bu kuşların göç etmes-
ine izin verilmemiştir.    FIRAT’IN 
KUŞLARI başlıklı levhadan şu bilg-
ileri ediniyoruz: “KÜÇÜK KARABA-
TAK: İri siyah renkli ve sürücüldür. 
Suya dalarak su yüzeyinde kaybo-

lup bir süre sonra farklı 
bir noktadan çıkarlar. 
Uçuşta sert kanat 
çırpışları ve suya yakın 
uçuşlarıyla tanınırlar. 
Geniş sazlıklarda yaşar, 
ağaç ve sazlıklara 
yuva yaparlar. SAZ 
DELİCESİ: Uzun ve dar 
kanatlı, uzun kuyruklu 
yırtıcılardır. Bacakları 
uzun ve sarıdır. Yüzü 
baykuşu andırır. Sesi 
genellikle gösteri uçuşu 
sırasında bazen de 
tehlike anında ya da 
düşmanını kovalarken 
duyulur. Sazlıklarda 
ürer. Göç sırasında 
açık arazide de bulu-
nurlar. Fırat nehrini göç 
yolu olarak kullanırlar. 
ALACA YALIÇAP-
KINI: Genellikle su 
kenarlarında bulunur. 
Siyah/beyaz renkleri ve 
ibiğiyle tanınır. Genelde 

havada asılı kalarak ya da bir ye-
rde tüneyerek avını arar. Dalarak 
balık yakalar. Nehirlerde ve nehir 
kenarlarındaki küçük su akıntılarında 
küçük gruplar halinde bulunur. SAZ 
TAVUĞU: Saz tavukları suda ilerl-
erken başlarını ileri/geri hareket et-
tirir. Gagası ve alnı kırmızı, gaga 
ucu sarı, bacakları yeşil ve gövdesi 
koyudur. Uçuş sırasında bacaklarını geriye uzatır. 
Tatlı su kenarlarında ve sazlıklarda yaşar. Buradan 
ayrılınca doğruca baraj gölüne varıyoruz. Baraj 
gölü, neredeyse bir deniz,  kıyılarda hediyelik eşya 
dükkânları, suda tekneler sıra sıra… Hemen bir tekn-
eye doluşup baraj sularının yukarılarına doğru ilerli-
yoruz. Teknede yükselen müzik sesi-
yle arkadaşlar eğlenmeye, oynamaya 
başlıyorlar. Biz ise mal bulmuş 
Mağribi gibi içine düştüğümüz gü-
zellikleri fotoğraflamanın peşindeyiz. 
Geçtiğimiz köylerin yamaçlara 
tutturulmuş evlerinin/damlarının 
bahçelerinin(aslında yok) yarısı 
suyun altında kalmış. Yine bula-
bildikleri bir avuç topraklara fıstık 
ağacı tutturmuşlar/yeşeriyor. Karşı 
yamaçlarda yine eski çağlardan kal-
ma kaleler, kuleler, evler düşmandan 
korunmak için yarılmış, kesilmiş, 
kanallar açılmış kayalar… Derken o 
ünlü minareye geliyoruz. Camii tama-
men sular altında kalmış, yanındaki 
yöresindeki her şey sular altında 
ama minare suyun üzerinde dim-
dik ayakta. Ayan beyan gözümüzün 
önünde.. Bir av sürüsüne rastlamış 
da rast gele veryansın eden avcılar 
gibi makinemizin deklanşörüne öyle 
basmaktayız ki o kadar olur. Oyunu, 
müziği bırakmış herkes çevreyi 
fotoğraflamanın peşinde.  Bir ara 
deklanşörün basmadığını fark edi-
yor, ne oluyor diye baktığımda 
makinenin göstergesinde “HAFIZA 
KARTI DOLU” yazmasın mı? “Ey-
vah! Şimdi ben ne yapacağım?.. Al-
lahtan suyun sonuna gelmiştik ve 
dönüş başlıyordu. Ayrıca CEP’ in 
hafızasında da yer vardı. Arabadaki 
çantada ikinci bir fotoğraf makine-
sinin olduğunu dönünce hatırladım. 
Aynı yollardan zevk, neşe ve mutlu 
bir biçimde dönerken YENİ HALFETİ, 
tepede yeni binaları ve modern 
görünüşüyle arkamızdan bize göz 
kırpıyordu. Akşam URFA ÇARŞI’ ya 
döndüğümüzde yemekten ve SIRA 
GECESİ’ nden önce kendime/makin-
eye bir hafıza kartı almak için sokağa 
çıktım. Çok da aramadan 30 liraya 16 
GB’ lık bir hafıza kartı alarak döndüm. 
Artık rahatlamıştım. Topluca otelimizin 
karşısındaki SIRA GECESİ yapılan 
KONUK EVİ ’ne gittik. Bir yanda saz 
ekibi oturmuş yerel parçalar çalmakta 
ve müşteriler içeriye akın etmekteydil-
er. Birkaç dönümlük konuk evinde tek 
bir masa sandalye bile yoktu. Her yer 
ŞARK KÖŞESİ olarak düzenlenmişti. 
Yere oturup sırtımızı arkamızdaki yastıklara dayayıp 
ayaklarımızı da önümüzdeki sehpaların altına uzattık. 
Garsonlar seri hareketlerle koşturuyor, müşterilere 
yiyecek yetiştirmeye çalışıyorlardı. Mezeler, salata-
lardan sonra ara sıcaklar, sonra sıcaklar, ardından 
tatlılar, ( gelen tatlıyı çok sevdiğimiz ve adını merak 
ettiğimiz için garsonlardan birine sormuştuk. Garson 
da sanki ayıp bir şey sormuşuz gibi hafifçe kızarıp 

kulağımıza eğilerek “ŞILLIK TATLISI” dedi. Şıllığın 
tatlısı gerçekten de güzeldi)  meyveler derken ortada 
çiğ köfte yoğurmakta olan usta kocaman leğeni havaya 
kaldırıp topluluğa göstererek havasını basıyordu. Or-
tada dolaşarak mikrofonuyla yerel( Burhan ÇAÇAN, 
TATLISES ve KAZANCI BEDİH’ ten) türküler söyley-
en genç sanatçı ortalığı inletiyor, halkın beğenisini 

kazanıyordu. Biraz sonra tabaklarımızda yeşilliklerle 
birlikte çiğ köfteler geldi. Onlar daha bitmeden MIR-
RA sökün etti arkasından. Onu da tattıktan sonra 
çar/naçar kalkıp otelimize döndük. Çünkü saat gece 
yarısına geliyordu. Yarın yeni yollara, yeni yerlere, 
yeni maceralara doğru yelken açacağız. SAĞLIKLI ve 
ESEN KALINIZ.
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LİDER YAPI

ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO. 29     KÖYCEĞİZ/MUĞLA

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

EMLAK ÖZELLİKLERİ

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün

LİDER İNŞAAT EMLAK

NADİ TUĞLU
0545 847 46 01 

PROJEDEN SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR.

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

Ülkemizde yeni keşfedilen
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1666940

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SULTANİYE VE AKKÖPRÜ ORMAN 
İŞLETME ŞEFLİKLERİNE AİT ARASÖZ GARAJI VE DEPO YAPIMI

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

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Sultaniye ve Akköprü Orman İşletme 
Şefliklerine ait Arasöz Garajı ve Depo Yapımı yapım işi 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       : 2022/748157
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 Sultaniye  
           ve Akköprü Orman İşletme Şefliklerine ait    
           Arasöz Garajı ve Depo Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı   : Akköprü Orman İşletme Şefliğinde 1 adet 
           (96 m2) ve Sultaniye Orman İşletme Şefliğinde  
           1 adet (96 m2) olmak üzere toplamda 
           2 adet Arasöz Garajı ve Depo Yapımı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari 
           şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akköprü Orman İşletme Şefliği Yangın İlk 
           Müdahale Ekibi ve Sultaniye Orman İşletme   
           Şefliği Yangın İlk Müdahale Ekibi
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.08.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

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

SAADET PARTİSİ İLÇEMİZDE 
ZİYARETLERDE BULUNDU
    Saadet Partisi Muğla İl Yönetiminin düzenlediği birlik, beraberlik 
ziyaretleri kapsamında Köyceğiz’de bir dizi ziyaretlerde bulundular.
     Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Halil İbrahim Akpınar, 
Halkla İlişkiler sorumlusu Mülazım Eser, İl Başkan Vekili Salih Çiftçi 
ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Tok geçtiğimiz gün gaze-
temizi ziyaret ettiler. Ziyaretde Saadet Partisi iktidarında nasıl bir 
yönetim sergileyeceklerini anlattı. Kalıcı kesin çözümler üretilmesi 
gerektiğini savundular. İl yönetimi ayrıca, ilçemizde Ak Parti, CHP, 
Dp ve HDP yöneticileri ilede görüşerek fikir alışverişinde bulunular.
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BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar ve Köyceğiz Orman İşletme Şeflikleri 
için Arasöz Garajı ve Depo Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elek-
tronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
   İKN      : 2022/746245
1-İdarenin
a) Adı         : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ   
           DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
           ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. NO:61 
           48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası   : 2522624671 - 2522622633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı         : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar   
           ve Köyceğiz Orman İşletme Şeflikleri 
           için Arasöz Garajı ve Depo Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : Balcılar Orman işletme Şefliğinde 1 adet 
           96 m2 Köyceğiz Orman İşletme Şefliğinde 
           1 adet 440 m2 Garaj ve Depo Yapımı
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Köyceğiz   
           Orman İşletme Şefliği Zeytinalanı Yangın 
           Ekip Binası ve Balcılar Orman İşletme Şefliği   
           Balcılar Toplu Koruma Ekip Binası
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) 
           takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler 

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

Ortaca İlçemizde 8 adet mavi 
bayraklı plaj bulunurken 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’in girişimleri 
sayesinde belediye ye tah-
sisi gerçekleşen ve düzenleme 
çalışmaları yapılan “Ortaca 
Belediyesi Sarıgerme Günübirlik 
Tesisleri ve Halk Plajı”na mavi 
bayrak ödülü layık görüldü.

Yapılan törende konuşan Başkan 
Uzundemir; “Mavi bayrak, gerekli 
standartları taşıyan nitelikli plaj ve 

marinalara verilen uluslararası bir 
çevre ödülü olup; Temiz, bakımlı, 
donanımlı güvenli ve dolayısıyla 
uygar, sürdürülebilir bir çevrenin 
sembolüdür. Plajlar için özünde 
temiz deniz suyu sonrasında da 
çevre eğitimi ve bilgilendirmeye 
önem veren, gerekli donanıma 
sahip iyi bir çevre yönetimini temsil 
etmektedir. Sarıgerme plajımız 
da örnek bir plaj olmaya adaydır. 
Her yıl yenilenen bu mavi bayrağı 
dalgalandırmaya, belediyemiz 
olarak ve siz değerli haklımızın 

duyarlılığında devam edeceğiz” 
dedi.
Mavi Bayrak törenine Ortaca 
Belediye Başkanı Alim Uzun-
demir, Ula Belediye Başkanı 
Özay Türkler, Ortaca Cumhuri-
yet Başsavcımız Emre Genç, 
İlçe Jandarma Komutanımız 
İlker Karaalp, MHP Ortaca İlçe 
Başkan Yardımcısı Bekir Türköz, 
Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği 
Başkanı Cengiz İlhan, Belediye 
Başkan Yardımcılarımız, Belediye 
Birim Müdürlerimiz, Belediye Personellerimiz, Basın Mensupları 

ve Halkımız katılım gösterdi.               
*Adnan Tüfekçi

SARIGERME’de MAVİ BAYRAK TÖRENİ YAPILDI
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PARKE TAŞI DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Belediyesi sınırları içerisinde 8 Mahallede kullanılmak üzere parke taşı 
döşenmesi yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes-
ine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
 İhale Kayıt Numarası   : 2022/740680
1-İdarenin
a) Adresi        : ULUCAMI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 
           NO :97 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası   : 2522624005 - 2522624844
c) Elektronik Posta Adresi   : fenisleri@koycegiz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/   
                 EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 20.000 m2 kilitli parke taşı döşenmesi 
           yapım işi
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer      : KÖYCEĞİZ İLÇESİ 8 MAHALLE (YAYLA,    
           ZEYTİNALANI, PINAR, SAZAK, 
           KÖYCEĞİZ, TOPARLAR, DÖĞÜŞBELEN, 
           ULUCAMİ MAHALLESİ)
c) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.
ç) İşin süresi       : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 
           takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer      : ULUCAMİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI    
           NO:97 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
b) Tarihi ve saati      : 12.08.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygula-
nacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyan-
namesi. 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. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke 
mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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 % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki AV. Grubu İşler Benzer İş 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 dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu 
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BENİM BEHÇET SAATÇI 
BAŞKANIM
Fethiye’den çıktın 
yayan yola,
Muğla’da verdin mola
Muğla Büyükşehir 
Başkanı Adayıdın
Tüm gençler hep 
seninle olacaktı kol 
kola.

Fethiye’ye yıllardır 
başkan oldun
Projelerini hep halkına sordun.
Yaptığın hizmetlerle
Fethiye’lilerin gönüllerinde hep taht kurdun.

Behçet Başkanım sen sen benim,
Halkın gönlünde bam başkaydı yerin
Yıllar geçsede aradan
Artık bu Fethiye hep senin eserin

Eski günler şimdi hep mazi oldu.
Fethiye’nin gülleri hep sarardı soldu.
Çok sevdiğin eşin ve dostların
Hepsi birer birer soldu ve el oldu.

Arif TEKİN benim adım.
Bende Fethiyeli bir vatandaşım.
Her yerde seni savundum, Yine savunurum.
Benim Behçet SATÇI başkanım
ARİF TEKİN Emekl Ormancı

SAATÇI BAŞKAN AKŞENER’İN 
DOĞUM GÜNÜNDE YETKİLENDİ
  Kurban Bayramında İl geneli Yörük Bayramlaşmasıyla ses getiren İYİ Parti Genel 
Merkezi ve Muğla’da, seçim öncesi teşkilatlanma hız kazandı.
  Fethiye eski Belediye Başkanı Behçet Saatçı; İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener tarafından, aynı zamanda Akşener’in doğum günü olan 18 Temmuz’da yetki 
belgesi verilerek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin 
Ergun’la birlikte çalışmak üzere, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

İLK ZİYARET MANSUR YAVAŞ’A
  İYİ Parti Genel Merkezi’nde görevi 
resmileşen Behçet Saatçı, ilk ziyareti adı 
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı 
olarak ta gündemden düşmeyen Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’a yaptı.
  Ankara dönüşü açıklamada bulunan 
Behçet Saatçı; “Mansur Başkan zaten 
eskimeyen dostum, arkadaşım. Yoğun 
seçim trafiğine girmeden önce, hoş sohbet 
içerisinde hem yerel hem genel yönetim-
lerden konuştuk, “ülkemiz için ne yapabilir-
iz?” diyerek, görüş alışverişinde bulunduk.” 
dedi. AjansCANKA



Yerel Haber 29 Temmuz 2022  Sayfa12

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1667166

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OTMANLAR ORMAN İŞLETME 
ŞEFLİĞİ YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI ARASÖZ GARAJI VE 

HELİKOPTER PİSTİ YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Otmanlar Orman İşletme Şefliği Yangın İlk Mü-
dahale Ekip Binası Arasöz Garajı ve Helikopter Pisti 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       : 2022/749048
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 Otmanlar   
           Orman İşletme Şefliği Yangın İlk Müdahale 
           Ekip Binası Arasöz Garajı ve Helikopter 
           Pisti Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 1 adet (96 m2) Arasöz Garajı ve 900 m2 
           Helikopter Pisti
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Otmanlar Orman İşletme Şefliği Otmanlar Ma-
hallesi
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim    
           günüdür.
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
           3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe     
           başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

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

idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B / 
III Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi Diploması
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 tut-
arda 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 
reddedilecektir.

Dalaman’da Alt Yapı Çalışmaları 
Tamamlanmak Üzere

Muğla Büyükşehir 
belediyesi 
tarafından Dalaman 
ilçesinde başlatılan 
32 milyon TL’lik ka-
nalizasyon ve içme 
suyu projesinde 
sona gelindi.
Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi, 32 Milyon TL yatırım ile 
hayata geçirdiği Dalaman alt 
ve üstyapı çalışmalarında sana 
gelindi. 
Çalışmalar kapsamında Dala-
man Turgutreis Caddesi’nde 
760 metre yağmursuyu, 760 
metre içme suyu ve Mimar 
Sinan Caddesi’nde 340 metre 
yağmursuyu hattının yapım 
çalışmaları tamamlandı. 
Cengiz Topel Caddesi’nde 
320 metre yağmursuyu hattı 

tamamlandı ve 320 metre 
içme suyu hattı çalışmalarına 
başlandı. 14. Sokak üzerinde 
yağmursuyu hattının yapımına 
başlanılmış olup çalışmalar 
devam etmektedir.
Yol Çalışmalarına 
Başlanılacak
Dalaman’da, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
başlatılan yatırım çerçeves-
inde yağmur suyu ve içme 
suyu imalat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
yol çalışmalarına geçilecek. 
Çalışmalar kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi eki-
pleri tarafından Turgutreis 
Caddesi’nde 1100 metre, Sey-
fettin İnce Caddesi’nde 1900 
metre, 14. Sokakta 370 metre, 
Mimar Sinan Caddesi’nde 
340 metre, Cengiz Topel 
Caddesi’nde 320 metre olmak 
üzere 4 bin 30 metre yol 
çalışması gerçekleştirilecek.
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KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Niteliği İli İlçesi Mahalle Yüz
ölçümü

Muhdesatı İşletme 
Hakkı Kira 
Süresi

Mevkii 

Orman 
(Devletin 
hüküm ve 
tasarrufu 
altındaki 
yer)

Muğla Köyceğiz Yayla Gökçeova 
Göleti

17,92 
Hektar

Tesissiz    20 
(Yirmi)     
Yıl

İşletme Müdürlüğümüz Ağla Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 137-138 no’lu 
bölmeler içerisinde kalan Gökçeova Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkının 
20 yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları 
Yönetmeliği’nin 10-a maddesi uyarınca kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN :
A) Adresi        :  Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi Bulvarı 
           No:63 48800- Köyceğiz/ MUĞLA                  
B) Telefon ve Faks Numarası   : 0 252 262 46 71 / 0 252 626 26 33
C) Elektronik Posta Adresi    :  cengizcihan@ogm.gov.tr

2. İHALEYE KONU ORMAN PARKININ NİTELİĞİ YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

3. İHALE KONUSU İŞİN:
A) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) :  1 Adet Konaklamalı Orman Parkı gelir 
            getirici tesislerin işletme hakkının, 6831   
            Sayılı Orman Kanunun 25 ve ek-8 inci 
            maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

B) Tahmin Edilen İlk Yıl İşletme Hakkı Kira Bedeli: 105.000,00- TL
C) Geçici teminat miktarı: 31.500 TL (Tahmin edilen bedelin %30’u)
4.İHALENİN:
      A) Yapılacağı Yer     :  Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Satış    
           Salonu Ulucami Mahallesi Atatürk 
           Caddesi Bulvarı No:63 48800- 
           Köyceğiz/ MUĞLA                  
B) Tarih ve saat      :  10/08/2022 Çarşamba günü Saat: 10:00
5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK 
KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri 
kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde 
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ile 
faks numarası ve/veya e-mail adreslerini bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 
bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 30 gün önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş ver-
gi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (Kamu kurumları 
hariç) 
5.1.6. İhale tarihinden en fazla 30 gün önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş 
sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan 
belge (kamu kurumları hariç),

5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki Saymanlık ya da Muhasebe Müdür-
lüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar
5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanının) satış bede-
linin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “ İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 
veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 
sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu 
belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tas-
dikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 
5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, 5.1.12 ve 5.1.14 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek 
zorundadır.

6) İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI) :
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki Muhasebe Biriminde 
görülebilir ve 250,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. 
İstekliler, ihale dokümanın satış bedelini, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nün 
veznesine ya da Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesi TR98 0001 0002 0628 122465 
5001 İBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.
7) TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa 
(Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi 
unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler 10/08/2022 Çarşamba günü Saat: 09:59’a kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında, İdarenin adresindeki İhale Birimine teslim edilir. Alındı numarası zarfın 
üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye 
iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdir de dış zarfın 
üzerini İdarenin adresi (Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Birimine- Ulu-
cami Mahallesi Atatürk Caddesi Bulvarı No:63 48800- Köyceğiz/ MUĞLA) ile hangi işe 
ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tek-
liflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden 
arttırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk 
yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en 
yükseğidir.
7.5. İdarenin İhale Birimi’ne verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR

Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Serkan Kakkaç, 200 metrede Tür-
kiye şampiyonluğunu kazanarak ilçede gurur yaşattı.
Türkiye Kano Federasyonu’nun Eskişehir’de düzenlediği Durgun Su 
Kano Türkiye Şampiyonası’nda Köyceğiz Spor Kulübü sporcuları 
Serkan Kakkaç ve Mehmet Topal madalyalarla döndü. Serkan Kak-
kaç büyükler K1 500 metrede Türkiye ikincisi K1 200 metrede Türkiye 
Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ayrıca Mehmet Topal ve Serkan 
Kakkaç K2 1000 metrede Türkiye 2.’si olarak madalya aldı. Kano 
sporcularının başarılarından dolayı gurur duyan Köyceğiz Spor Kulübü 
Başkanı Tarkan Öztürk, “Köyceğiz su sporlarının merkezi haline geldi. 
Sporcularımız bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Evinde antren-
man yapma şansları bulunuyor. Sporcularımızın başarılarına sevindik. 
Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.
*Osman Acar - Adnan Tüfekçi

Köyceğizli sporcu kanoda 
Türkiye şampiyonu oldu



İlçemizde Düzenle-
nen 

Bilgi Yarışmasında 
1. olan 

Doruk Koleji Anadolu 
Lisesi Öğrencilerimizi 

ve 
öğretmenlerimizi 

kutlarım.

NEDEN DORUK KOLEJİ ?

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

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

DORUK’A GELEN DORUĞA ÇIKAR

KÖYCEĞİZ LGS’DE 

16 ORTAOKUL 
ARASINDA

YİNE 1. YİZ Emeği Geçenlere 

Teşekkürler

Yöremizin Tek 
Butik Okulu


