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Büyükşehir Acil Müdahale 
Tekneleri Göreve Başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi deniz yangınlarına ilk 
müdahale ve deniz yüzeyinde temizlik için 3 adet acil 
müdahale teknesini aldı. Tekneler Bodrum, Marmaris 
ve Fethiye ilçelerinde göreve başladı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi kıyı tesislerinde ve deni-
zlerde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara hızlı ve etkili 
şekilde müdahale etmek için 3 farklı boy ve tipte acil 
müdahale teknesi aldı.
3 Tekne Göreve Başladı
Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan üç adet çok 
amaçlı acil müdahale teknesi deniz yangınlarına ilk 
müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi 
ve deniz yüzeyi temizliği yapacak. Üç adet çok amaçlı 
acil müdahale teknesi Fethiye, Bodrum ve Marmaris 
limanlarında göreve başladı.
Deniz Yüzeyi Temizliği Yapacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından son olarak alınan 
Fethiye Limanında göreve başlayan 4.50 metre eninde, 
9.80 metre uzunlunda olan çok amaçlı acil müdahale 
teknesinde, deniz yüzeyi temizliği için konveyör sistemi 
bulunuyor. Ayrıca teknenin üzerinde vinç sistemi de yer 
alırken birçok farklı duruma müdahale yeteneği bulu-
nuyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
ebediyete irtikalinin 84’üncü yıl dönümünde İlçemizde tören düzenlendi. 2-3’de

Geçmişten gelen gücümüzle, Anadolu’ya yayılan kökler-
imizle, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına hazırız. 
Tüm Türkiye’de aynı anda dikeceğimiz fidanlar “Türkiye 
Yüzyılı”na nefes olacak. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 
yaptığı açıklamada, 11 Kasım 2022 Saat: 11.00’de tüm 
halkımızı fidan dikmeye davet ediyoruz” dedi. 
Yer : Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesinde

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Sevgi, Saygı ve Minnetle Anıldı

KÖYCEĞİZ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

VATANDAŞI 
UYARIYOR!..
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Köyceğiz’de “Atatürk” anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
aramızdan ayrılışının 84. yıl 
dönümünde İlçemizde özlem ve 
minnet ile anıldı.
Köyceğiz Hükümet Konağı  
Meydanı’nda Saat 08.50’de Atatürk 
anıtına Kaymakamlık ve Köyceğiz 
Belediyesi’nin çelenginin sunumu 
ile başlayan tören, saat 09.05’te 
sirenlerin çalınmasıyla devam 
etti. Köyceğiz Kaymakam Vekili 
Muğla vali Yardımcısı Mehmet 
Suphi Olcay, Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan, siyasi parti 
temsilcileri, daire amirleri ve tüm 
katılımcılar saygı duruşunda bulu-
narak İstiklal Marşı’nı okudu.
ATATÜRK ORATORYOSU ETKİLEDİ
Atatürk anıtındaki çelenk sunum 
töreni sonrasında ikinci tören, 
Köyceğiz halik Eğitim Merkezi’nde 
saat 09.30’da başladı. Köyceğiz Yu-
nus Emre Ortaokulu’nun hazırlamış 
olduğu ’10 Kasım’ temalı resim 
sergisi Köyceğiz Kaymakam Vekili M. 
Suphi Olcay ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve protokol üyeleri 
ve vatandaşlar tarafından gezildi. Daha sonra salona geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yunus Emre Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nihal 
Akkuş Yılmaz tarafından yapıldı. Şiirler okundu. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 
Atatürk Oratoryosu, Şiirler ve Atatürk adlı kısa film gösterisi, müzik korosu izleyenleri etkiledi. Büyük alkış aldı.
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kaymakam V. Olcay’ın elinden 
aldı. Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri Okul Müdürü Zekeriya Kandırmış ve öğretmenleri tek 
tek kutladı. Tören günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.  **Adnan Tüfekçi

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 

Kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, 

ebediyete intikalinin 
84. yılında Köyceğiz’de 

düzenlenen 
törenlerle anıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Köyceğiz’de düzenlenen 
törenle anıldı.
Eski Kaymakamlık Atatürk Heykeli önündeki törende Köyceğiz Kay-
makam Vekili Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri 

ve tüm katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal 
Marşı’nın okunması ve bayrak töreninin ardından Köyceğiz Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğüne geçilerek Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve 
öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Köyceğiz “Ata’ yı” andı

KONUŞMA (Günün anlam ve 
önemini Öğretmen Nihal Akkuş 
Yılmaz yaptı; 

Hatırlatmayın bana 
dokuzu beş geçeyi,
Hele puslu geçen o geceyi….
Söyletmeyin kasım adlı iki heceyi,
Bu benim en büyük yasım.
Bu Ata’mın öldüğü tarih, 10 Kasım.
Sayın Kaymakamım,Protokol 
Üyeleri, Kıymetli Öğretmen 
Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler;
Hayatının en son anına kadar 
ülkesine hizmet etmiş olan eşsiz 
devlet adamı, büyük komutan 
Ulu Önder Gazi Mustafa Ke-
mal ATATÜRK’ün, aramızdan 
ayrılışının 84. Yılında, O’nu arta-
rak devam eden büyük bir özlem, 
sevgi ve saygıyla anmak üzere 
toplanmış bulunmaktayız.
“Beni görmek demek, mut-
laka yüzümü görmek demek 
değildir. Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu yeterlidir.” di-
yen Mustafa Kemal Atatürk, bugün 

aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği 
vatan toprağına kavuşmuştur. 
Lakin O’nun fikirleri, hayal ve 

özlemleri, ilke ve inkılapları, ideal-
leri ve düşünceleriyle yaşamakta 
ve yaşamaya da devam edecektir. 
Kahraman Türk halkı ile birlikte 
kurduğu Cumhuriyet ve elde ettiği 
bağımsızlık, O’nun bu vatana en 

büyük hediyesidir. 
Bu yüzden Atatürk 
asla ölmeyecek, kalplerde ve 

dimağlarda yaşamaya devam 
edecektir.
Büyük Türk Milleti’ni sonsuz bir 
aşkla seven ve kısacık yaşamı 
içine yüzyılları sığdıran Mustafa 
Kemal, milleti için her türlü zorluğa 

katlanmış ve kendini halkına 
adamıştır. Onun “Ben, gerektiği 
zaman en büyük hediyem olmak 
üzere, Türk milletine canımı 
vereceğim” sözü, milletini ne kadar 
çok sevdiğini göstermektedir.
O, hep Türk milletine güvendi ve 
inandı. Tarihte büyük devletler 
kuran, tarihe yön veren, tarihi oku-
maktan çok yazmayı seven, yük-
sek bir medeniyet seviyesine sahip 
olmuş Türk milletinin büyüklüğüne 
inanmış ve Türklüğü ile hep gurur 
duymuştur. Kahramanlık, vatan 
sevgisi, bilim ve fenne bağlılık, 
sanata değer verme gibi üstün 
özelliklere sahip Yüce Türk 
ulusunun, çağdaş dünya içinde 
yer alacağına inandı. Bunun için 
çabaladı. Kurtuluş Savaşı’nın 
ardından söylediği “En büyük 
davamız, en medeni ve gelişmiş, 
refah içinde bir millet olarak 
varlığımızı yükseltmektir.”sözü 
bunu kanıtlamaktadır.
Atatürk, toplumun her kesimini 
kucaklayan bir halk adamıydı. 

Köylüsüne, çocuğuna, gen-
cine, öğretmenine, sanatçısına, 
sporcusuna, kadınına, askerine 
ve yaşlısına... Kısacası toplumun 
tüm kesimine değer vermiş ve 
destek olmuştur. Onun “Benim 
için en büyük makam ve ödül, 
Türk milletinin bir ferdi olarak 
yaşamaktır.”sözü de bunu kanıtlar.
Bugün, bizlere düşen görev, 
Atatürk’ün yolundan, yüzümüzü 
geleceğe dönmek, ufkumuzu 
geniş, hedeflerimizi büyük 
tutmaktır. Bunun için, 10 Kasım’ları 
aydınlık geleceğimize yönelik 
atılımlarımızın esin kaynağı haline 
getirmeliyiz. Onun hayalleri ile 
yaşamalı, ülkülerini yaşatmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle Cum-
huriyetimizin kurucusu, büyük 
devlet adamı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını 
bir kez daha rahmet, minnet ve 
şükranla anıyoruz.
Aziz ruhun şad olsun. Rahat uyu 
ATAM…
  Nihal AKKUŞ YILMAZ

 “Cumhuriyetimizin kurucusu 
büyük devlet adamı ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi-
yete intikalinin yıl dönümünde bir 
kez daha rahmetle, özlemle andık. 
Milletimizin yetiştirdiği nadide 
değerlerden biri olan Atatürk’ü 
gerek parti sahnesinde gerekse 
toplum vicdanında değerli kılan 
onun milletine olan vicdanıdır. 
Mensubu olduğu Türk milletini 
sonsuz bir aşkla seven, kısacık 
yaşamı içinde yüz yıllara sığdıran 
Mustafa Kemal milleti için her türlü 
zorluğa katlanmış ve kendini mille-
tine adamıştır. Ümitlerin tükendiği 

bir dönemde Samsun’dan 
başlattığı kurtuluş mücadelesinde 
Cumhuriyetin ilanına kadar hep 
milletin gücüyle hareket etmiştir. 
Öyle ki bu inanç doğrultusunda 
milletiyle beraber yedi düvele 
karşı durmuştur. 10 Kasım sadece 
Mustafa Kemal Atatürk’ü anma 
değil onun en büyük eseri olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip 
koruyarak geleceğe taşıma 
azmimizin tazeliğinin günüdür. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve silah arkadaşlarını bir kez 
daha saygı, minnet ve özlemle 
anıyoruz.”  **Adnan Tüfekçi



 11 Kasım 2022
Sayı : 2934

Yerel Haber Gazetesi
Sahibi : Emel Tüfekçi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Erol Dolu
Genel Yayın Yön. ve Muhabir : Adnan Tüfekçi

Sayfa Editörü : Yusuf Yaba
Muhabir : Esra Tüfekçi

İdare Yeri Adresi : Gülpınar Mah. Çavuşoğlu 
Cad. No: 31 Köyceğiz

İrtibat Tel : 0252 262 2099
GSM : 0505 415 61 82

koycegiz_gazetesi@hotmail.com
koycegizgazetesi.com

Gazetemiz basın ahlak yasasına uyar.    
Gazetemizde yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu 

yazarına aittir.
Gazetemiz Kuruluş Yılı : 01.03.1975

YEREL SÜRELİ YAYIN
DOĞUŞ Ofset Gazete ve Matbaacılık Tesislerinde 

dizilip basılmıştır.
Gülpınar Mah. Çavuşoğlu Cad.No.31-Köyceğiz İrti.

Tel: 0252. 262 2099 - 0505 415 61 82

Yerel Haber 11 Kasım 2022  Sayfa 4

KAHVE - KURUYEMİŞ - ŞEKERLEME - 
GIDA ÜRÜNLERİ

GÜNDEMLERDEN 
YANSIMALAR

             ERTUĞRUL BAYLAN
     Ekim sonu Kasım başı gündem 
yoğunluğunun çokluğu karşısında bir konuy-
la değil, konu başlıklarıyla ele almak iste-
dim. 29 Ekim cumhuriyet bayramı kutlama 
etkinlikleriyle coştuğumuz. OMK ile eğitim 
yuvalarının ayrıştırılmasına yönelik girişimler 
karşısında umutsuzluğa koştuğumuz,  
Güzel Muğla’mızın doğasını bozmaya 
yönelik rant paylaşım uygulamalarına sivil 
tolum örgütleri, doğa dostları, Vatansever 
insanlarımızın karşı duruşları gündeme 
damga vuran gelişmelerdir.
     Öğretmenlik Meslek Kanunu(ÖMK)’na 
karşı 02.11.2022 tarihinde bir araya gelen 
sendikalar, emekli öğretmenler bu kanu-
nun uygulanması halinde öğretmenler 
arasında ayrımcılık, itibarsızlaştırma 
gibi olumsuzlukları beraberinde getirme 
olumsuzluğundan dolayı bir araya gelip 
seslerini duyurmaya çalıştılar.

     Eğitim sen, Eğitim iş, Hürrüyetci Eğitim 
Sen, Köyceğiz cumhuriyet meydanında to-
planarak basın açıklamaların da bulundular 
birlikte halay çektiler. Ayrışmasız birlikteliğin 
güzelliğini ve coşkusunu sağladılar.
     Kurumsal Eğitim Sağlanmalı, Kariyer 
sınavının iptali, Eğitim öğretim ödeneğinin 
bir maaş tutarında olması, Eğitim emekçiler-
ine yoksulluk sınırının üstünde düzenlen-
mesini istediler.
     Yaşam Alanlarımızı
   06.11.2022 Pazar günü Fethiye KDD Orta-
ca HBV, Köyceğiz SKP, Datça DP, Marmaris 
KK, Milas  Örgütü, KESK-Eğitim-Sen, Kale, 
Tavas, ve Muğla merkez( MUÇEP) den 
Menteşe İlçe Örgütü yoğun katılımla Meh-
met Ali Eren Parkı’ndan Açık Oto Pazarına 
yürüyerek  toplanma alanına gidilen Sivil 
Toplum Örgütleri, Doğa sevenler: Zeytin 
ağaçlarının korunması, Sandıras da maden 
aramalarının durdurulması, sularımızın, 
sahillerimizin korunması, ormanlarımızın 
korunması kısaca Muğla’mızın korunması 
ile ilgili pankartlar göze çarpanlardı.
     Göz göre göre ülkemin talan edilmesine 
karşı duruşun yansımaları, Taammüden 
suç işlendiği; başta “Kıyı Kenar Çizgisi” 

Kanunu, “SİT” 
kararları Zeytin-
lerin yok sayıldığı 
Muğla’da “ÇED 
Gerekli değildir” 
Valilik kararları so-
nunda çevreciler 
Muğla’nın ranta 
kurban gitmem-
esi için “Çok Geç 
Olmadan Yaşam 
Alanlarımızı” 
savunuyoruz.
     Sandıras’ın 
Çiçekleri Kitabının 
Yazarları olarak 
başta Günür 
Karaağaç Meh-
met Ali Acet’ le 
birlikte Sandıras’ın 
dağına, taşına, ormanına sahip çıkmak 
adına sesimizi duyurmaya çalıştık. Çıkarsız, 
toprağımıza, vatanımıza sahip çıkma 
isteklerimizin duyulmasını geleceğimiz 
adına önemsiyoruz.

ON KASIM
     Liderlik;” Asaleti, özellikleri, dirayeti ve 
güzellikleri özünde yansıtandır”.” Lider 
olunmaz, lider doğulur”. “Ne zaman çare-

siz kaldın, o zaman Atatürk gibi düşün”. 
“Senin fikirlerin ülkemin kara bulutlarını 
dağıtacaktır”.
     On Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünde 
naciz vücudunun toprak oluşunun ardından 
fikirleriyle ölümsüzleşen hala dünyanın en 
büyük lideri olduğu gerçeği tüm dünyada ka-
bul görmesinin onuru ve gururuyla saygı ve 
minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun ATAM.

KAYIP İLANI : İngenico Yeni Nesil ÖKC. IWE280-IWE281-
IIT26068 Sicil No: JH20089381 Seri nolu Ödeme Kaydedici 

Cihazın Ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
HAMZA GÜLDAĞ

Köyceğiz VD: 137 87772800 -Köyceğiz/Muğla

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğumuz aşağıda be-
lirtilen resmi evraklarımı kaybettim hükümsüzdür.

FATURA : Seri A- 14651 - 14700 1 cilt
FATURA : Seri A- 14701 - 14750 1 cilt
FATURA : Seri A- 14751 - 14800 1 cilt

GİDER PUSULASI : Seri A- 1751 - 1800 1 cilt
TASF.HAL.AS IRMAK HAFRİYAT TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Köyceğiz VD: 0860 899 281 - Köyceğiz/Muğla
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RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1725229

KÖPEK MAMASI SATIN ALINACAKTIR
KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI YETİŞKİN KÖPEK MAMASI (KURU 
MAMA) MAL ALIMI İŞİ mal alımı 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 : 2022/1151785
1-İdarenin
a) Adı         : KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ     
           MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi        : ULUCAMI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 
           NO :97 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası   : 2522624005 - 2522624844
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
       sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı         : KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI   
           YETİŞKİN KÖPEK MAMASI (KURU MAMA) 
           MAL ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 2023 YILI BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLAN 
           3640 PAKET (15 KG’LIK PAKETLER HALİNDE)  
           54600 KG YETİŞKİN KÖPEK MAMASI 
           MAL ALIMI İŞİ
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale     
           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   
           ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SINIRLARI      
           İÇERİSİNDE HAMİT MAHALLESİ YOLU 
           ÜZERİNDEKİ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ    
           ARITMA TESİSİ YANINDAKİ KÖPEK 
           BARINAĞINA EN ÇOK 700 PAKET HALİNDE   
           PEYLER PEY FİŞ KARŞILIĞINDA MAL 
           TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi     : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2023 
           tarihi itibari ile ihtiyaca binaen sipariş 
           tarihinden itibaren, en fazla 5 (Beş) işgünü    
           içerisinde peyler pey 31.12.2023 tarihine 
           kadardır.
d) İşe başlama tarihi      : 01/01/2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
          : BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI

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-Tarım Bakanlığı veya Uluslararası standartlara uygunluk belgesi yada sertifikası
2- İstekli firma Evcil Hayvan mama yada yem bayisi ise; Bayi olduğu kuruluştan verilmiş 
olan iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı yada bayilik sözleşmesi.

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-İsteklinin Üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite 
raporu
c-İsteklinin Üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat 
yeterlilik belgesi
ç- İsteklinin adına yada ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
d-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu 
gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teknik şartnamede belirtilen TSE Standartlarına, Tarım Bakanlığı veya Uluslar arası 
standartlara uygunluk belgelerini yada sertifikalarını sunmak zorundadırlar
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile 
teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Alınacak ürünün besin değeri, mamanın içeriğinin yer aldığı katolog ve verilecek 
olan ürünün orjinal paket resimleri, TSE belgesi İdareye sunulacaktır
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.

KÖYCEĞİZ JANDARMASI KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

Köyceğiz’de jandarma trafik timlerince öğrencilere 
trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Köyceğiz 
Beyobası Mahallesi Beyobası Ana Okulu’nda 
“Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında öğrencilere 
trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının 

anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken-
ler ile okul taşıtında uyulması gereken kurallar 
hakkında bilgi verdi.
Jandarmalar, seminer sonunda öğrencilere trafik 
temalı boyama kitapları dağıtılarak trafik kuralları 
hakkında bilgi edinmelerini sağlamış oldu.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik 
Jandarmasınca, sorumluluk bölgesindeki okul-
larda eğitim öğretim dönemi boyunca trafik kuralları 
konusunda eğitim seminerlerine devam edileceği 
bildirildi.   **Esra Tüfekçi
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Rengarenk Evleri ve Dantel Motifli Sokaklarıyla Babadağ
Değerli okurlar, geçenlerde evde oturmuş “BABADAĞ” belgeselini izlerk-
en kırmızısından, sarısına, yeşilinden, pembesine, mavisinden turuncu-
suna ve daha başkaca renklerle boyanmış ev duvarları ile BABADAĞ 

sokakları epeyce ilgimizi çekti. Hemen internetten araştırarak biraz bilgi 
edindik. Ayrıca telefonla Belediyeyi arayarak oraya gelmek istediğimizi 
söyledik. Bizi beklediklerini söylediler. Biz de hemen aracımıza atlayarak 
yola çıktık. Ağla/Beyağaç üzerinden 200 km. civarında, Karabörtlen/Göl-
cük üzerinden giderseniz 210 km. civarında. Yani gidiş/geliş 400 km. lik 
bir yol. Kale Tavas üzerinden gittiğinizde Denizli’den sonra Sarayköy’e 
varmadan 3-5 km. önce sola/dağa doğru direksiyon kırıyorsunuz ve 15 
km. sonra BABADAĞ’ ın rengârenk boyanmış evlerine ulaşıyorsunuz. 

Saat 13.00’ a doğru Belediyede Başkanın odasına girdiğimizde başkan 
Vekili Muhittin IŞIKDEMİR, bizi ayakta karşıladı. Başkan Ali ATLI, ilçe 
dışındaymış. Hoş/beşten ve çay/kahveden sonra kendisine Köyceğiz 
kitabımızı imzalayıp hediye ettik. Daha sonra da Zabıta Amiri Murat 
KUMRAL ve Memur Betül GEZGİN’ e yönlendirerek ilçeyi gezmemiz 
ve tanımamız için görevlendirdi. Amirimiz bizi Zabıta aracına alarak 
sokak sokak gezdirip her girdiğimiz sokağı, binayı, bağı, bahçeyi, parkı, 
ormanı, anıt ağaçları gösterip onlar hakkında bilgiler verdiler. Bol bol da 

fotoğraflar çektik. Özellikle buranın 
yaylaları ünlüymüş. Burasının 
800 metre civarında yüksekliği 
yetmemiş, yaz gelende ilçe halkı 
daha yukarıdaki yaylalara çıkar, 
yaz günlerini orada geçirirlermiş. 
Ayrıca kendileri gittikleri yetmemiş 
gibi tezgâhlarını da götürüp orada 
tekstil üretimini sürdürüyorlarmış. 
Broşürdeki bilgilere baktığımızda 
15 kadar yayla adına rastlıyoruz. 
Ayrıca buranın kestanesi çok 
ünlüymüş, keşkeğinin de tadını 
hiçbir yerde bulamazmışız. Yine bu 
konularla ilgili ayrıntılı bilgileri de ileriki yazılarımızda 
paylaşacağız. At yarışları, araba yarışları/Of road, 
keşkek günü vb. gibi sosyal etkinlikler yapılıyor ve 
özel ilgi çekiyormuş. Sokak aralarındaki evlerin kapı 
ve pencereleri çevresine nakşedilen oya/dantel mo-
tifleri Belediyenin “SANDIKTAN SOKAĞA” projesinin 
bir tezahürü imiş. Duvarlara nakşedilen motifler 
öyle güzel işlenmişler ki, görmek gerek. Hanımı bu 
motiflerden kurtaramadım. Öylesine 
cazipler… Yine Lavanta Bahçesinin 
olduğu yer, şaha kalkmış ATATÜRK 
HEYKELİ, BABADAĞ yazısı, Ay 
ve Yıldızımızın cisimleşmiş heykeli 
de görülmeye değer. Kapısında 
“BABADAĞ HATIRASI” yazan evin 
önünde bir masa başında oturan 
kadınlar, önlerindeki bezlere el işi 
işliyorlardı. Oradan “T.C. BABADAĞ 
KADIN GİRİŞİM ÜRETİM/TÜKETİM 
KOOPERATİFİ”  binasına giderek 
içerideki üretim safhalarını gezip 
gördük. Devamla “BABADAĞ 
TARİH, KÜLTÜR ve SANAT EVİ” 
ne geçerek orayı da gezip gördük. 
Buraya ürünlerini hediye eden-
lerin isimleri tek tek belirtilmiş. 
Mahalle içerisinde dolaşırken 
Mardin sokaklarını andıran dik 
ve dar sokaklar gördük. Çünkü 
Babadağ, bir dağın yamacına 
kurulmuştu. Amirimiz bizi bir ulu 
çınarın altına götürdü. Bu ulu/asırlık 
çınarın altında bir çeşme vardı ve ser-levhasında 
şöyle yazıyordu: “ SU DİYOR Kİ;  ÖNCE AKARDIM 
YABANA/SONRA ÇIKARDILAR MEYDANA/CENNET 
MEKÂNIN OLSUN/ABDEST ALIP NAMAZ KILANA”. 
Yandaki bir levhada ise bir şiir: 
“Hafızları Kur’an okur?/ Tezgâhları Çarşaf Dokur/
Yamacında Bülbül şakır/Benim güzel Babadağ’ım,  
Zümrüt yeşil yaylaları/Şırıl şırıl Pınarları/Hey-
betli, ulu çınarları/Benim güzel 
Babadağ’ım,  Vadileri dik ve yokuş/
Dolaşırım ben karış karış/Huzur 
verir sana varış/Benim güzel 
Babadağ’ ım,  İnsanları mert ve 
yiğit/Dinlerler nasihat, öğüt/Seni 
övmeye yetmez beyit/Benim güzel 
Babadağ’ım,  Başı karlı dağların 
var/Mor çiğdemli bağların var/
Kekik kokan balların var/Benim 
güzel Babadağ’ım,  Vatan sevgisini 
sende tattım ilk/Hizmet edeme-
dim devamlı oldum yük/Kıyamete 
kadar başın olsun dik/Benim güzel 
Babadağ’ ım”… 
Gezimize devam ederek yüksekçe bir 
yerden genel manzarayı izliyoruz. Sa-
rarmaya başlamış kavak ağaçlarının 
yaprakları karşı yamaçlardaki ormana 

bir güzellik, bir renk katmış. Oradan da Belediyenin 
işlettiği yazlık restoran yerine varıyoruz. Buradaki 
levhada da “ BABADAĞ YARDAN ÇAYI HATIRASI” 
yazısını görüyoruz. Biz, BABADAĞ ile ilgili ayrıntıları 
gelecek yazılarımızda işleyeceğiz. Ancak şimdilik 
BABADAĞ’ ın tarihi geçmişiyle ilgili bilgileri Beledi-
yenin hazırlattığı broşürden aktaralım”
BABADAĞ: “İlçenin 700 yıllık bir geçmişi 
bulunmaktadır. İlk adı ‘BEŞİKKAYA’ olan Babadağ, 

daha sonda Kadı Keriyesi (Kadıköy) ismini almıştır. 
Bu ismin geçmiş zamanlarda yaşayan halktan bir 
kişinin eğitim görerek KADI olmasıyla verildiği söylen-
mektedir. İlçenin Kanuni Sultan Süleyman dönemine 
ait 1528 tapu defterinde kaydı bulunmaktadır.  Aynı 
kayıtlarda Hisar, Ahıllı ve Oğuzlar köyleri de yer 
almaktadır. Hicri 1299’ da civara demiryolu gelmesi-
yle Sarayköy ilçe, Kadıköy de Nahiye olur. Kadıköy 
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adı, İstanbul Posta işlerinde İstanbul’un Kadıköy’ü ile karışıklıklar mey-
dana getirmeye başlar. Bu nedenle yöre 1935 yılında sırtını yasladığı 
dağlardan esinlenerek “BABADAĞ” adını alır. Babadağ, 1877 yılında 
Belediye, 1988 yılında 9 köyü ile beraber ilçe olmuştur. Babadağ, ilçe 
oluncaya kadar Sarayköy’e bağlı kalmıştır. İlçemizde yerleşimin ve 
dokumacılığın tarihçesi 700 yıl öncesine kadar gider. Anlatılanlar çer-
çevesinde yörede yaşayan insanların asıl köklerinin Tavas’ın Vakıf Köyü 
olduğu sanılmaktadır. 
 İlçe merkezinin yerleşik nüfusu 4000 civarındadır. 10 yılda 2000 
civarında göç vermiştir. Bunun sebebi de ilçedeki tekstil imalatının 
sağlam zemin üzerine oturmayarak fason üretime dayalı olması ve 
tekstilde yaşanan krizlerdir. Fakat bu gün göç vermekten öte çevre il ve 

ilçelerden sanayi bölgelerinde çalışmak için göç almaktadırlar. Yerleşik 
nüfusunun dokumacılıkla uğraşan kesiminin bir bölümü geleneksel 
Babadağ dokumalarından dokuyarak kendileri pazarlamaktadırlar. 
Bir diğer kısmı ise yerli ve yabancı turistlerin benimsedikleri natürel el 
dokumalarını, nostaljik (özlemli)eski el tezgahlarında üreterek katkıda 
bulunmaktadır.” Saat 16.00 sularında Babadağ’ın yamaçlarındaki sarı 
yapraklı ormanlarını, sokaklarındaki rengârenk evlerini ister/istemez ger-
ide bırakarak yılankavi yollarında Sarayköy ovasına doğru İzmir/Denizli 
asfaltına iniyoruz. Nasipse gelecek hafta BABADAĞ’ ı tanıtmaya devam 
edeceğiz…

Sokaklarıyla Babadağ

SENARİST/YAZAR ERDAL KARA 
FİNAL OKULLARINDA!

“İlham Veren Hayatlar” ile her ay yaşamlarında 
fark yaratan birbirinden değerli konukları 
öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor.
Müdür Yardımcısı Burcu ERMİŞ koordinatörlüğünde 
Okul Rehberlik Servisi katkılarıyla yürütülen “İlham 
Veren Hayatlar” projesi geçen yıl büyük ses getirmişti. 
Bu keyifli ve ilham verici proje bu sene de devam 
ediyor. Bu senenin ilk konuğu “Yaşam Kulübesi” adlı 
ödüllü kısa film senaristi/ yönetmeni ve yazar Erdal 
KARA oldu. 
Okul Müdürü Şenay TURAN “Her ay farklı alanlarda 
başarılara imza atmış konuklarımız öğrencilerimiz ile 
buluşmaya devam edecek. Öğrencilerimizin kitaplara 
ve senaryolara olan ilgilerini arttırmak ve bu yolcu-
luktan keyif almalarını sağlamak amacıyla Köyceğiz 
BİLSEM’de de atölyeler yapan, senarist-yönetmen ve 
yazar Erdal KARA’yı ağırlamaktan dolayı mutluyuz. 
‘ dedi. Büyük bir heyecan ile Erdal KARA,  kendi 
ağzından hikayesini paylaştı. Bunun yanında yazarın 
5 kitabı üzerine konuşma ve Fransa’da düzenle-
nen “Çocuk Filmi Festivali” nde en iyi film ödülünü 

alan “Yaşam Kulübesi” filmini izleme fırsatı bulan 
öğrencilerimiz çok etkilendiler ve ilham aldılar. 
Sevgili Senarist ve Yazar Erdal KARA’ya söyleşi için 
çok teşekkür eder, gelecek projelerinde başarılar 
dileriz.     **Esra Tüfekçi

ROKETSAN’DA BÜYÜK 
GELİŞMELER
Ulusal roket, füze araştırma ve üretim 
programlarına önderlik eden Roketsan, yeni 
geliştirdiği yerli füze ‘Tayfun’ ile kilometrelerce 
uzaktaki hedefi başarıyla vurdu. Bu haliyle 
Tayfun balistik füzesi dünya basınında da 
geniş yankı uyandırdı. Savunma Sanayi 
Başkanlığı koordinasyonunda, Roketsan 
tarafından füze test atışı yapıldı. Füze 458 
saniyede 561 km uzaklıktaki hedefi vurdu. Bu haber 
Türkiye’nin yerli ve milli kabiliyetlerine bir yenisini 
daha eklemenin haberidir. Bulunduğumuz coğrafyada 
bu tarz uzun menzilli mühimmatlar bir tercih değil 
zorunluluktur. Türk devlet aklı 2016 senesinden sonra 
büyük bir konsept değişikliğine gitti. O tarihten iti-
baren hızla ve imkanlar dahilinde birçok sektörde yerli 
ve millileştirme hamlelerine girişildi. Bunun başında 
elbette savunma sanayi gelmektedir. Savunma san-
ayi alanında devlet, en küçük mühimmattan, milli mu-
harip uçağa değin, hemen tüm ürünleri yerli ve milli 
imkanlarla karşılama kararı aldı. Güvenlikçi konsept 
de denilen bu anlayışa göre Türk devlet aklı birçok 
projeye start verdi. Devlet bu çerçevede MİT, TSK, 
Savunma sanayisini hızla güncelledi. ‘Milli enerji dok-
trinini raftan indirip. Doğalgaz ve petrolünü çıkarmaya 
başladı. Madenlerini daha verimli işleme kararı aldı. 
Maden cevheri ihracatı yerine, madenleri mamul 
haline getirip, satma aşamasına geçti. Bugünkü 
konumuz gurur kaynağı olan Roketsan şirketidir. 
Roketsan, her türlü kara, hava ve deniz platformlarına 
mühimmat sistemleri üretmektedir ki bu alt sitemler 
olmadan elinizdeki araçlar pek işe yaramaz. Bugün 
bir TB-2 Siha, Roketsan ürünü akıllı füzelerle dünya-
da en çok tercih edilen sisteme dönüşmüştür. TB-2’ler 
Roketsan ürünü MAM-L’ler ile dünya piyasasını ele 
geçirmiş ve liderliğe oturmuş efsanevi silah sistem-
leridir. Ana hissedarlığını Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfının (TSKGV) üstlendiği Roketsan, 
1988 yılında roket sanayi olarak kuruldu. Bünyesinde 
mühendis ağırlıklı dört bin çalışanı bulunuyor. Geçen 
yılki cirosu dolar bazında 750 milyona ulaşmış du-
rumda. Dünyada savunma sanayi şirketleri arasında 

ilk 86. sıraya yerleşen ihracat odaklı şirketin 
tabii ki öncelikli sırası Türk ordusunun 
güdümlü mühimmat, füze ihtiyaçlarını 
görmektir. Şirketin önemli bir diğer özelliği 
de iki bin mühendis çalışanı ile Türkiye’nin 
üçüncü büyük AR-GE merkezinin sahibi 
olmasıdır. Zira yarış her alanda kıyasıya 
sürmektedir. Güdümlü sistemler, akıllanan 
füzeler, dünya savaş paradigmalarını 
değiştirecek konuma yükselmiştir. Roket-
san, çok geniş bir yelpazede üretim 

yapmaktadır. Alanında Türkiye’nin en iyi şirketleri ile 
işbirliği yapan Roketsan, yüzde 90 yerliliğe ulaşmıştır. 
Tedariklerinin tamamını yurt içinden temin eden 
şirket, artık ambargo ve yaptırımlardan etkilenmeme-
ktedir. Söz konusu iştigal alanları, roket füze teknolo-
jileri, yazılım, sensörler, enerji, navigasyon ünitesi 
vb…Türkiye çapında binden (1.000) fazla iş ortağı 
olan Roketsan’a uzay teknolojileri geliştirme görevi 
de verilmiştir. Roketsan bünyesinde oluşturduğu bir 
müdürlük ile ülke genelinde kabiliyetli firmalar arıyor, 
buluyor ve rekabetçi olma noktasında onlarla işbirliği 
yapıyor. Roketsan, nokta hassasiyetinde ve her türlü 
hava şartlarında çalışan, üstün kaliteli rekabetçi 
ürünleriyle dünya pazarında hemen her coğrafyada 
satış yapan talep gören bir aşamaya geçmiştir. Ürün 
teknolojileri, bilhassa uzay teknolojisi sivil alanlarda 
da geniş kullanım alanı bulmaktadır.  MAM ( milli 
akıllı mühimmat) serisi dünyaca ünlüdür. Roketsan 
ürünlerinin bazıları şunlardır: MAM-L, MAM-C, MAM-
T, Çakır, Atmaca, SOM, Sungur, Hisar- Siper hava 
savunma sistem ailesi, Tayfun, Alpagut vb… Türkiye 
katmanlı hava savunma sisteminde yani omuzdan 
atılan (Sungur) füzelerden, yüksek irtifa ve uzun 
menzilli Siper aşamasına geçme noktasındadır ki bu 
sistem S-400’lere ihtiyaç bırakmayacaktır. Şirkete 
uzaya bağımsız erişim görevi verilerek bu alanda da 
130 km’ye çıkan roket yapılmıştır. 2023’te 300 km 
yüksekliğe 100 kg’lık faydalı yük taşıma hedefi vardır. 
2027 senesinde ise Roketsan 550 km yörüngeye 400 
kg faydalı yük taşıma hedefi belirlemiştir. Kaynak: 
Bekir Zorba
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.
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Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi 

9 ilçede 21 mezarlık alanı 
için bakım, yenileme, tel 
örgü, kilit parke ve diğer 

hizmetler için 6 Milyon 190 
Bin TL değerinde 
çalışma yapacak. 

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


