OTEL TARZINDA

konfor ve huzurun diğer adı

Her Gün Tatilde Hissedin!

ORHANLAR
SWEET LİFE

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530

Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

ORHANLAR İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

GÜNEYEGE
FİYATI: KDV DAHİL 1 TL YIL: 28 SAYI: 3783 08 EKİM 2021 CUMA

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık.
Hedeﬁmiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,
sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Geleceği inşa eder

HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ

HABER

*YÜZME HAVUZU *ÇOCUK OYUN EVİ *FİTNESS SALONU *HAMAM *SAUNA *CAFE *MARKET *ÇOK AMAÇLI SALON
*DİNLENME YERLERİ *GÜVENLİK PERSONELİ *SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ *SİTE HİZMET GÖREVLİSİ
*PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ *GÜVENLİK KAMERASI *4 DÜKKAN *1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
*1 CAFE *1 MARKET *1 KUAFÖR *1RESTORAN *7 ADET 2+1 BAHÇE DUBLEX *6 ADET OFİS *32 ADET 1+1
*24 ADET 2+1 *4 ADET 3+1 DUBLEX *1 ADET 4+1 DUBLEX *16 ADET 2+1 DUBLEX *11 ADET 1+1 DUBLEX

TAN GROUP

RESİDENCE

2043

Tat l S tes

www.tangroupcompany.com
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

ÇOK YAŞA ‘KAPTAN JUNE’

Dalyan İztuzu Plajı’nda yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için verdiği
mücadeleyle bilinen “Kaptan June” lakaplı çevreci June Haimoff için şükran geçişi yapıldı.
Dalyan’da kanocular 99 yaşındaki
çevreci “Kaptan June” için şükran
geçişi yaptı. 15 dernek ve spor
kulübü tarafından düzenlenen
“Kaptan June Şükran Geçişi”
büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

HER UZUN VE
KARANLIK
GECENİN BİR
SABAHI VARDIR

6’da
4’te

İNTERNET
DOLANDIRICILIĞINA
DİKKAT!!!

3’te
BEL VE SIRT AĞRISI
YAŞAYANLAR İÇİN
EN UYGUN UYKU
POZİSYONLARI

Köyceğiz ve Dalyan‘da faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarının
“Kaptan June Şükran Geçişi”
çağrısıyla bir araya gelen 100
kanocu Dalyan Kanalı’nda görsel
şölen oluşturdu. -3

6’da
2’de

BALKABAĞI VE
FAYDALARI

2’de

İşitme engelli
sporcular
kahvaltıda bir
araya geldi

İşitme Engelliler Haftası
sebebi ile Ortaca İşitme
Engelliler Spor Kulübü
Derneği Üyelerine
Dalyan Cafe Kefal’de
Ortaca Belediye
Başkanlığı tarafından
kahvaltı verildi. -5

Kışlık sebze
tarla günü

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman
destinasyonu alternatif
turizmle öne çıkıyor
Köyceğiz Ortaca ve
Dalaman’ın turizm
potansiyelinin
değerlendirildiği
toplantıda üç ilçenin
ayrılmaz bir bütünün
parçaları olduğunu
vurgulayan Muğla
Valisi Tavlı turizm
sektörünün altyapı ve
üstyapısını geliştirecek
projelerle destinasyonu

turizmde hak ettiği
yere getirmek için
yapılan çalışmaların
hızlandırılarak
çözüme ulaştırılacağını
söyledi. -3

www.guneyege.net

Orman yangınında 40 hektar
bozuk ormanlık alan zarar gördü

Dalaman ilçesi
Ataköy Sarıdere
mevkiinde gece
saatlerinde
başlayan orman
yangını ekiplerin
havadan ve karadan
müdahalesi ile
kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde karadan
yapılan müdahale,
sabahın ilk ışıkları ile
havadan 3 uçak ve 16
helikopter katıldı. Hava
araçlarının arka arkaya
alevlere yaptığı sorti
sonrası önce alevlerin
önü kesildi, ardından
kontrol altına alındı. -2

Dalaman Şerefler
Mahallesinde Tarım ve
Orman İl Müdürü Barış
Saylak’ın da katıldığı
kışlık sebze tarla günü
etkinliği düzenlendi. -5

Altı yaşındaki Arif
trafik kazasında
hayatını kaybetti
Köyceğiz ilçesinde
meydana gelen trafik
kazasında bisikleti ile
yolun karşısına geçmeye
çalışan 6 yaşındaki Arif
Coşkun isimli çocuk
hayatını kaybetti. -2

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66
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Fizyoterapist Eda Akcabel
BEL VE SIRT AĞRISI
YAŞAYANLAR İÇİN EN UYGUN UYKU POZİSYONLARI

Omurga bir bütündür
ve bel ya da sırt
omurlarında görülen
herhangi bir rahatsızlık boyun omurgasını
da etkiler.Bel ve
sırt sağlığı için gün
içerisinde oturuş,duruş
pozisyonlarına ve uyku
pozisyonlarına dikkat
etmeniz gerekmektedir.
Yüzüstü yatmak:Omurga etrafında yer alan
bağ ve kasların gerilmesine neden olarak
omurgadaki sinir deliklerinin sıkışmasına
yol açar.
Sırtüstü yatmak:Bel
ve sırt ağrılarının
artmasına yol açan bu
pozisyonda yatarken

mutlaka dizleriniz
yastık ile desteklenmelidir.Diz altına
koyulan yastık bel
ağrınızın hafiflemesini
sağlar.
Cenin pozisyonda
yatmak:Bel ve boyun
sağlığı için en ideal
yatış pozisyonu,yan
yatış pozisyonudur.Bu
pozisyonda iken belin
basıncını azaltmak
amacı ile dizlerin arasına yastık koyabilir ve
bacaklarınızı karnınıza
doğru çekebilirsiniz.
Bu durum omurgaya
yük binmesini azaltır
ve ayrıca horlamayı da
önler. Sağlıklı günler
diliyorum.

Altı yaşındaki Arif
trafik kazasında
hayatını kaybetti
Köyceğiz ilçesinde
meydana gelen trafik
kazasında bisikleti ile
yolun karşısına geçmeye
çalışan 6 yaşındaki Arif
Coşkun isimli çocuk
hayatını kaybetti.
Kaza, Döğüşbelen
Mahallesi’nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye
göre; 6 yaşındaki Arif
Coşkun, karayolunda
bisikleti ile yoldan
karşıya geçmek istedi.
Bu sırada Köyceğiz’den
Muğla istikametine
seyir halinde olan Ü. G.
(35) yönetimindeki 35
ABP 272 plakalı aracın

altında kaldı. İhbar
üzerine olay yerine 112
Sağlık ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri
6 yaşındaki çocuğun
hayatını kaybettiğini
belirledi. Araç sürücüsü
gözaltına alındı. Kaza
ile ilgili soruşturma
başlatıldı. - İHA

GÜNEYEGE HABER

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
YIL: 28 SAYI: 3783 08 EKİM 2021 CUMA
Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına;
Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik
Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır
İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu
Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net
Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30
Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban
Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok.
No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20
-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar
Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.
- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.)
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır
- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

guneyege.net
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Gülsüm Kınalı

Diyet ve beslenme uzmanı
BALKABAĞI VE
FAYDALARI
Balkabağı denince
insanın aklına hemen
tatlısı geliyor. Balkabağına bende diyet
listelerimde sık sık yer
veriyorum. Neden mi?
Gelin size faydalarından
bahsedeyim..
TAM BİR VİTAMİN-MİNERAL
DEPOSU:A,B,C,E
vitamini, demir, sodyum

,potasyum, magnezyum
,çinko ve fosfor mineralleri açısından zengindir.
BAĞIŞIKLIK
GÜÇLENDİRİCİ: Balkabağı tam bir antioksidan kaynağı. Bu şekilde
bağışıklık sisteminizin
güçlenmesine yardımcı
olur.
CİLT YENİLEYİCİ:

Balkabağı; antioksidan
ve A vitamini içeriğiyle
cildinizin yenilenmesine
yardımcı olur.
BAĞIRSAK ÇALIŞTIRICI: Balkabağı posa
açısından zengindir. Bu
sayede bağırsak hareketlerinizin hızlanmasına
yardımcı olarak kabızlık
şikayetlerinizin azaltır.
TANSİYON DÜZENLEYİCİ: Balkabağı
potasyum içeriğiyle kan
basınızın dengelenmesine yardımcı olarak
tansiyonunuzun düzenlenmesine olumlu etki

sağlar.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUYUCU: Balkabağı
içeriğindeki zeaksantin
karotenoidler sayesinde
göz sağlığınızın korunmasına yardımcı olur.
DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ:
Balkabağı hem yüksek
lif içeriği hem de düşük
kalori içeriğiyle diyet
listelerinin vazgeçilmezi
olmaya aday.100 gramı
yaklaşık 32 kaloridir.
FİT BALKABAĞI
TATLISI
Malzemeler

•1 dilim balkabağı
•1 yemek kaşığı pekmez
•2 tam ceviz içi
•1 tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı: Balkabağı
soyulup dilimlendikten
sonra fırın tepsisine
dizilir. Üzerine tarçın
serpildikten sonra
fırında yumuşayıncaya
kadar pişirilir. Fırından
çıkarılan balkabağı ılımaya bırakılır. Ilıdıktan
sonra üzerine pekmez ve
ceviz ilave edilir.
Afiyet olsun.
Sağlıkla kalın..

Dalaman’da çıkan orman yangınında 40
hektar bozuk ormanlık alan zarar gördü
Dalaman ilçesi Ataköy Sarıdere
mevkiinde gece saatlerinde
başlayan orman yangını ekiplerin
havadan ve karadan müdahalesi
ile kontrol altına alındı.
Dalaman ilçesi Ataköy
Sarıdere mevkiinde
gece saatlerinde
başlayan orman yangını
ekiplerin havadan ve
karadan müdahalesi ile
kontrol altına alındı.
Gece saatlerinde
karadan yapılan
müdahale, sabahın ilk
ışıkları ile havadan 3
uçak ve 16 helikopter
katıldı. Hava araçlarının
arka arkaya alevlere

yaptığı sorti sonrası
önce alevlerin önü
kesildi, ardından
kontrol altına alındı.
Öğle saatlerinde
tamamen kontrol
altına alınan orman
yangınında 40 hektar
bozuk ormanlık alan
zarar gördü. Yanan
sahalarda orman
ekipleri tarafından
soğutma çalışmaları
sürüyor. - İHA

Çam balının merkezinde sıfır rekolte
Dünya çam balı üretiminin merkezi Muğla, kuraklık, iklim değişikliği ve orman yangınları sonrası 2021 yılı
çam balı üretimini sıfır rekolte ile kapattı
Dünya çam balının
yüzde 90’ı, Türkiye çam
balının ise yüzde 78’ini
karşılayan Muğla’da ilk
defa çam balı üretimi
yapılamadı. Yıllık 20
bin tona yakın çam balı
üretiminin gerçekleştiği
Muğla’da son iki yıldır
devam eden rekolte
düşüklüğü bu yıl dibe
vurdu.
Çam balı üretiminin
merkezi konumundaki
Muğla’da üretim
yapılamamasının en
büyük nedeni küresel
iklim ve kuraklık
gösterilirken, çam balı
üretiminin yoğun olduğu
Marmaris, Milas ve
Köyceğiz ilçelerinde yaz
aylarında çıkan orman
yangınları da bal ormanı
sahalarının daralmasına
neden oldu.
3,5 MILYON
KOVAN
KONAKLIYORDU
Normal çam balı
üretimi yapılan yıllarda
Muğla’nın yerli üreticisi
ile diğer illerden gelen

arıcılarla birlikte toplam
Türkiye’nin toplam
8,5 milyon arı kovanı
varlığında 3,5 milyonu
Muğla bölgesinde
çam balı üretimi için
konaklıyordu. Muğla’nın
çeşitli ilçelerinde
oluşturulan ‘Bal Ormanı’
bölgelerinde konaklayan
gezgin aracılar bu yıl
Muğla’ya hiç gelmedi.
ÇAMLARDA
BASRA
OLUŞMADI
Ağustos ayı başına
kadar Türkiye’nin
birçok bölgesinde
çiçek balı üretimi için
giden Muğla’nın yerli
bal üreticilerinden bal
ormanlarının yangınlarda
zarar görmesi nedeniyle
çoğunluğu geri dönmedi,
dönenler de bal üretimi
yapamadı. Basralı çam
ağaçlarındaki böceklerin
bal üretimi için gereken
iklimin oluşmaması
nedeniyle arılar bal
üretimi yapamadı.
“ÇAM BALI
HIÇ YOK”

Bir aydır yangından
zarar görmeyen tek bölge
olan Menteşe’nin Kıran
bölgesinde bulunduğunu
belirten Köyceğizli 40
yıllık bal üreticisi İlyas
Kara, “Bu sene ve geçen
yıl çok büyük zarara
uğradık. Bal fiyatları
kötü, zaten bu sene bal
olmaz. Çam balı hiç yok.
Diğer illerde yaptığımız
kır ballarından biraz
bal alacağız. Bu sezonu
kapattık. Bundan sonra

bal olmaz artık. Yağmur
olmaması sebebiyle,
kurak giden havalar ve
her gün rüzgar esiyor ve
rüzgar balın verimini yok
ediyor. Hava muhalefeti
nedeniyle bu sezon bal
yok” dedi.
“VAR SEZONDA
300 KAMYON
GELIRDI”
Muğla bölgesine Ağustos
ayı başından itibaren
diğer illerden gezginci
arıcıların çam balı

üretimi için geldiğini,
bu yıl diğer illerden hiç
arıcı gelmediğini belirten
İlyas Kara, “Çamda bal
yokken insanlar buraya
niye gelsin. Havanın
sıcak olması değil, kurak
olması bizi etkiliyor.
Bal yok. Kimse de
gelmedi. Varsa bile Kıran
bölgesinde 10 kamyon
ancak vardı. Eskiden
bu bölgeye 300 kamyon
arıcı gelirdi” dedi.
- İHA

guneyege.net
Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT!!!

İnternet üzerinden
gerçekleştirilen
alışverişler, Covid-19
salgını döneminde
daha da yoğun hale
gelmiştir. Zamanın
gerekleri ve teknolojinin getirileri sayesinde
de hızla artmaya
devam edeceği açıktır.
Dolayısıyla yüz yüze
alışveriş alışkanlığı
yerini internet üzerinden gerçekleşen
mesafeli satış sözleşmelerine bırakacaktır.
Bu noktada, değişen
teknoloji ve alışveriş
alışkanlıkları sebebiyle, internet kullanımı
ve internet üzerinden
alışverişlerde daha
fazla dikkatli olunması
gerekmektedir.
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan
bir haberde, internet
üzerinden yapılan
alışverişlerde dikkatli
olunması gerektiği de
bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Söz konusu
haberde, sosyal medya
üzerinden aracına uygun jant seti satıldığını
gören vatandaş, siparişi
vermiş ancak jant
yerine kendisine banyo
musluğu gönderilmiştir. Bunun üzerine,
vatandaş savcılığa suç
duyurusunda bulunmuş
olup dava sonunda
sanıklara nitelikli
dolandırıcılıktan 3 yıl
4 ay hapis ile 2.500 TL
para cezası verilmiştir.
İnternet üzerinden
yapılan alışverişlerde,
yukarıda anlatılan
haberdeki olaydan
daha farklı birçok
dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşılabilmektedir. Örneğin,
sipariş edilen ürünün
gönderilmediği ve
ödenen ücretin de iade
edilmediği, alıcının
kredi veya banka kartı
bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı, satışta gösterilen ürün için
kaparo adı altında bir
miktar ödeme alınarak
satıştan imtina edildiği
ve alınan kaparonun da
iade edilmediği, online
bahis, kripto para, kredi
kartı dolandırıcılığı gibi
ve daha birçok farklı
yöntemle dolandırıcılık
girişimlerinde bu-
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lunulduğu gerek haberlere gerekse de dava
dosyalarına yansımaktadır.
İnternet üzerinden işlenen bu tür
dolandırıcılık suçları,
bilişim suçları olarak
da bilinmektedir. Genel
olarak bilişim suçları,
internete bağlanabilen
cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi araçlar
kullanılarak, kişilerin
haksız davranışlar
ile aldatılması ve bu
durumdan haksız çıkar
elde edilmesi şeklinde
işlenebilmektedir.
Özellikle ülkemizdeki
yoğun sosyal medya
kullanımı göz önüne
alındığında, bu tür
suçların sıklıkla sosyal
medya hesapları
kullanılarak işlendiği
görülmektedir.
Bahse konu bilişim
suçları dolandırıcılığın
daha özellikli bir hali
olarak değerlendirildiği
için daha ağır cezalar
öngörülmüştür. Zira
bu suçu işleyen kişiler,
bilişim hakkındaki bilgilerini kullanarak ve
aynı zamanda internet
ortamının sağladığı
kendini gizleyebilme
özelliğinden de faydalanarak çok sayıda
insanın mağduriyetine
neden olmaktadır.
Nitekim dolandırıcılık
suçunun düzenlendiği
Türk Ceza Kanunu’nun
158. maddesinde
“Bilişim sistemlerinin,
banka veya kredi kurumlarının araç olarak
kullanılması suretiyle”
işlenen suçlarda 3-10
yıl arası hapis cezası ile
5.000 güne kadar adli
para cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir.
Benzer olaylar neticesinde mağduriyet
yaşanması halinde;
kişilerin elinde bulunan
bilgi ve belgeler ile adli
makamlara başvurması
gerekmektedir. İşlenen
suçun özelliğine göre
şikâyet süresi de
değişeceğinden ileride
hak kaybı yaşanmaması
adına derhal şikâyet
başvurusu yapmakta
fayda vardır.
Sağlıklı ve huzurlu
günler dilerim.
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Deniz kaplumbağalarının
“annesi” için şükran geçişi
Dalyan’da kanocular 99 yaşındaki çevreci “Kaptan June” için şükran geçişi yaptı
Dalyan İztuzu Plajı’nda
yumurtalarını bırakan
deniz kaplumbağalarının
neslinin korunması için
verdiği mücadeleyle
bilinen “Kaptan June”
lakaplı çevreci June
Haimoff için şükran
geçişi yapıldı.
15 dernek ve spor kulübü
tarafından düzenlenen
“Kaptan June Şükran
Geçişi” büyük bir
coşkuyla gerçekleştirildi.
Köyceğiz ve Dalyan‘da
faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının
“Kaptan June Şükran
Geçişi” çağrısıyla bir
araya gelen 100 kanocu
Dalyan Kanalı’nda görsel
şölen oluşturdu.
Ömrünü doğa koruma
mücadelesine adayan
“Kaptan June” için
bir araya gelen doğa
dostu sporcular sabah
saatlerinde Dalyan
Kanalı’nda buluştu.
Kaunos Belediye
Parkı önünde toplanan
sporcular, rahatsızlığı
nedeni ile etkinliğe
katılamayan June
Haimoff’u “çok yaşa
Kaptan June” sloganları
ile selamladılar.
Su ve Doğa Sporları
Dayanışma Derneği,
Dalyan Turizm Tanıtım
Sosyal Gelişim ve Eğitim
Vakfı, Köyceğiz Turizm
ve Doğayı Koruma
Derneği, Köyceğiz
Turizm İşletmecileri
Derneği, Dalyan Turizm
Kültür ve Çevre Koruma
Derneği, Dalyan Delta
Spor Kulübü yöneticileri
ve vatandaşlar, Kaunos
Parkında kanocuları
coşkuyla alkışladılar.
Su ve Doğa Sporları
Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Cemal
Beldek; “Türkiye 8 bin
333 kilometre kıyısı olan

bir deniz ülkesi. Bu uzun
sahil bandımız için yurt
dışında bir popülarite
ölçümü yapılsa şüphesiz
İztuzu Plajı açık ara
birinci olur. İztuzu’nun
doğal değerlerinin
korunması ve tanıtımı
için ömrünü adayan
“Kaptan June” 2 ay sonra
100 yaşına girecek. Biz,
doğa dostu dernekler
ve spor kulüpleriyle
birlikte bu etkinlikle
“Kaptan June’a”
şükranlarımızı ifade
etmek istedik. İzmir
Outdoor Spor Kulübü,
Amazonlar Dragon
Kadın Kürek Takımı,
İzmir Uzakyol Kaptan
ve Başmühendisleri
Derneği, Ören Doğa
Sporları Kulübü ve
Derneği kanocuları da
etkinliğe katıldı.” dedi.
“Kaptan June Şükran
Geçişi” 100 kanocunun
birlikte yaptığı ilk
etkinlik olarak doğa
sporları tarihinde yerini
aldı. Kanocular, Dalyan
Kanalı’ndan başladıkları
sürüşlerini İztuzu
Plajı’nda sonlandırdılar.
Kaptan June kimdir?
1922 yılında Londra’nın
doğusundaki Essex ilinde
doğdu. Ünlü bir petrol
mühendisi olan babasının
işi nedeniyle çocukluğu
Uganda, İran ve Irak’ta
geçti.
Gençliğinde opera
şarkıcısı olmak için
müzik, dans ve bale
okuluna gitti, daha
sonraları yağlı boya
resim çalışmalarına
başladı. İki evlilik yaptı.
Haimoff soyadını taşıyan
ikinci eşi ile ABD
ve İsviçre’de yaşadı.
Dünya jet sosyetesinde
yer aldı. İkinci eşinden
ayrıldıktan sonra satın
aldığı bir balıkçı teknesi

ile Ege Denizi’nde
seyahat etti ve
Yunanistan’da 20 yılını
geçirdi.
İlk defa Temmuz
1975’te teknesiyle
Ekincik Koyu’na geldi.
Daha sonra tatilini
geçirmek için sürekli bu
bölgeye geldi. Dalyan’a
1986’daki gelişinde
İztuzu Plajı’nda bir
barakada ve teknesinde
yaşamaya başladı.
Bu dönemde geceleri
yumurta bırakmak
için kumsala gelen
deniz kaplumbağaları
caretta carettalarla
karşılaştı. Nesli
tükenmeye yüz tutmuş
bu kaplumbağaları
gözlemleyerek bu
sahillere ve Akdeniz’e
geri dönüşleri hakkında
araştırmalar yaptı.
Caretta carettaların
yuvalama ve yaşam alanı
olan İztuzu Sahili’nde
otel yapılmak istendiğini
öğrendiğinde bir
kampanya başlatarak
dünyanın ilgisini bu
kumsala çekti ve otel
yapma girişiminin
durdurulmasını sağladı.
Bu mücadelenin ve

kazanılan başarının
öyküsünü 2002 yılında
Britanya’da yayınladığı
“Captain June and
the Dalyan Turtles”
kitabında anlattı. Kitap

şarkılık CD yaptı.
Haimoff 2009 yılında
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı oldu. Dalyan
halkının “Kaptan June”
olarak hitap ettiği

aynı yıl “Kaptan June
ve Kaplumbağalar”
adı altında Türkçeye
çevrildi. June Haimoff
ayrıca 2003 yılında
geliri caretta carettaların
korunması amacıyla
kullanılmak üzere tek

Haimoff, kurduğu
Kaptan June Deniz
Kaplumbağalarını
Koruma Vakfı ile halen
Köyceğiz Gölü, Dalyan
ve çevresinin doğa
bekçiliğini sürdürmekte.
- Berkay Göcekli

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman destinasyonu alternatif turizmle öne çıkıyor
Köyceğiz Ortaca
Dalaman Turizm
Destinasyonu Yürütme
Kurulu Toplantısı Muğla
Valisi Orhan Tavlı
Başkanlığında yapıldı.
Köyceğiz Ortaca ve
Dalaman ilçelerinin
turizm potansiyelinin
değerlendirildiği
toplantıda Köyceğiz
Ortaca ve Dalaman’ın
ayrılmaz bir bütünün
parçaları olduğunu
vurgulayan Muğla Valisi
Orhan Tavlı Turizm
sektörünün altyapı ve
üstyapısını geliştirecek
projelerle Köyceğiz
Ortaca Dalaman

destinasyonunu turizmde
hak ettiği yere getirmek
için yapılan çalışmaların
hızlandırılarak çözüme
ulaştırılacağını söyledi.
Kaunos Anti Kenti
Kazı Başkanı Doç. Dr.
Ufuk Çörtük’ün kazı ve
restorasyon çalışmaları
hakkında yaptığı
bilgilendirmede Kaunos
Antik Kentindeki
çalışmaların Muğla
Valiliği, Yatırım İzleme
ve Koordinasyon
Başkanlığı, Turizm
Bakanlığı ve
MUÇEV tarafından
desteklendiğini belirterek
desteklerden dolayı

teşekkürlerini sundu.
Tarihi ve kültürel
varlıkların korunması
için ayrıca proje
yürütüldüğünü belirten
Prof. Dr. Ufuk Çörtük
Kaunos Kral Mezarları
için proje çalışmalarında
sona gelindiğini
önümüzdeki günlerde
koruma, konservasyon
ve restorasyon
uygulamalarının
başlayacağı bilgisini
verdi. Köyceğiz
Ortaca Dalaman
destinasyonunda da nihai
hedefin 4 mevsim turizm
olduğunu vurgulayan
Vali Orhan Tavlı, bölgede

spor turizminin mutlaka
daha ileri bir seviyeye
getirilmesi gerektiğini
söyleyerek, bölgenin
özellikle rafting, kano,
paddle boat, yelken,
sörf gibi su sporlarına
başkent olması için
altyapı çalışmalarına
başlandığını,
kazandırılacak tesislerin
bölge gençlerine
su sporları eğitimi
vermesinin yanında
spor turizmi için
de kullanılacağını
vurguladı. Muğla’nın
sahip olduğu potansiyelin
ön plana çıkarılması,
turizm gelirinin

daha da arttırılması
böylelikle Muğla ve
Ülke ekonomisine katkı
sağlanması amacıyla
turizmin dört mevsime
yayılması çalışmalarının
yapıldığını, dört mevsim
turizm konusunda tüm
destinasyonlarda aynı
kararlılığı gördüğünü
belirten Muğla Valisi
Orhan Tavlı “Hep birlikte
işbirliği ve koordinasyon
içinde yürütülecek
çalışmalarla hedefimize
ulaşacağız. Çalışmalara
destek veren, emek
veren herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
- Cihat Cura
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Sezgin Yıldırım
HER UZUN ve KARANLIK
GECENİN
BİR SABAHI VARDIR

“Kanuni Sultan Süleyman Hanın, zorlu
devlet görüşmelerinin
olduğu bir gününde,
devlet işlerinden
bunaldığı ve çok
sıkıntılı bir anında
yaşlı bir kadın, kendisi ile görüşmek ve
derdini anlatıp, çare
bulmak üzere huzura
kabulünü talep eder..
Huzura kabul edilir
ve hiçbir evladının
olmadığını, ölen evlatlarının da çocuklarına
bakmak zorunda
kaldığını ama evine
giren hırsızın neyi
var, neyi yoksa alıp,
götürdüğünü ve çok
zor duruma düştüğü
içinde çare bulmak
için huzura çıktığını
anlatır..
Yoğun devlet işlerinden ve zorluklardan
bunalmış olan Kanuni
,içinden hey Allah’ım
der.. Bu kadar zor
işlerinin arasında
birde bu basit konu
ile mi uğraşacağım..
Sinirlenir ve yaşlı
kadına döner :
Bre kadın TEDBİRSİZCE UYUYORSUN sonra hırsız
gelip, neyin varsa
alıyor ve benden
HIRSIZIN BULUNUP, ZARARININ
KARŞILANMASINI
DİLİYORSUN…
UYUMASAYDIN..
diye hiddetle söylenir..
Yaşlı kadın şaşırır ve
haklısın hükümdarım
UYUDUM. Çünkü
HÜKÜMDARIMI
UYANIK BİLİYOR
ve HÜKÜMDARIMA GÜVENİYORDUM. O NEDENLE
RAHATTIM ve
UYUDUM. HATA
ETTİM. Hükümdarım
GAFLETTEYMİŞ.
BUNDAN SONRA
İŞ BAŞA DÜŞTÜ
UYUMAM..
Yaşlı kadının hikmet
dolu bu sözlerinden
sonra Kanuni Eyvah
ben hata ettim der ve
kadından helallik ister.
Yaşlı kadının tüm
zararlarını karşılar.
Gönlünü alıp, saraydan gönderir..”
Toplumda herkes bir
şeylerden şikayetçi ve
dertli. Herkes çözüm
bekliyor.. Beklenilen
çözüm gelmiyorsa
herkes UYUMAYACAK ve UYANIK
OLACAK… Çünkü
toplumu “ kriptolar”
ahtapot gibi sarmış
vaziyette. TÜRK
GİBİ GÖRÜNEN ama
BİZDEN OLMAYAN
başka başkentler

ile işbirliği içinde
olan onlarca insan
var.. EN BÜYÜK
ve EN TEHLİKELİ
DÜŞMAN : BİZDEN
GÖRÜNEN ama
BİZDEN OLMAYAN
DÜŞMANDIR.. İşte
en uyanık olacağımız
ve tedbir alacağımız
konu budur.. Toplumun her yerine sirayet
etmişler. Her türlü
siyasi , etnik, dini ,
ekonomik yapıların
içinde varlar..
TOPLUMDA ;
ADALETSİZLİK,
HAKSIZLIK, EŞİTSİZLİK , HIRSIZLIK, YOLSUZLUK
, RÜŞVET, TORPİL
ve FİTNE varsa eğer
BUNU YAPANLAR
: ANADOLUNUN
ÇOCUĞU ve TÜRK
MİLLETİNİN EVLADI DEĞİLDİR.
Bunlar : İÇİMİZDE
Kİ KRİPTOLARDIR..
BİZDEN GÖRÜNÜP,
BİZDEN OLMAYAN
ve BİZE DÜŞMAN
OLANLARDIR..
Çünkü ne dinimiz,
ne de Törelerimiz
yukarıda saydığımız
ahlak dışı davranışları
hoş karşılamaz.
Aksine dinimize ve
Törelerimize ters
konulardır.. DİNİ ve
MİLLİ AHLAKA
UYMAYANLAR
TÜRK MİLLETİNİN
EVLADI OLABİLİR
Mİ..???
Bizim kimsenin
SOYU ve MİLLİYETİ ile bir derdimiz
yok..
Bizim derdimiz BİZDEN GÖRÜNÜP,
BİZDEN OLMAYAN ve BİZİ
SIRTIMIZDAN
HANÇERLEYİP,BİZE İHANET EDENLERDİR..
Herkes kendi içini,
evini, evinin önünü ve
mahallesini temizlesin
ve iş başa düştü artık
UYUMASIN..
2023 yaklaşıyor..
TÜM SIRLAR
AÇIĞA ÇIKACAK.
TÜRK MİLLETİ
KÜLLERİNDEN
YENİDEN DOĞACAK..
Anadolu İNSANLIĞIN KALBİNİN
ATTIĞI ve MERHAMETLİ İNSANLARIN YAŞADIĞI
YAYLADIR…
DOĞUM SANCISI
SİZİ ÜZMESİN..HER
UZUN ve KARANLIK GECENİN BİR
SABAHI VARDIR.
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Ege’de yaş meyve ve sebze ihracatı
hedefi, 1 milyar 100 milyon dolar
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Dalaman’da kışlık sebze tarla günü
Dalaman Şerefler Mahallesinde Tarım ve Orman İl Müdürü
Barış Saylak’ın da katıldığı kışlık sebze tarla günü etkinliği
düzenlendi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılı
için tasarladıkları 1 milyar 100 milyon dolarlık hedefe ulaşacaklarını ve bunun da üzerine
çıkabileceklerini ifade etti. Hayrettin Uçak, izinler verildikten sonra mandalina hasadına da
başlayacaklarını söyleyerek, “Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bereketli ve kazançlı bir yıl
diliyorum” dedi.
Ege Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu
Başkanı Hayrettin
Uçak, yaş meyve
sebze ve meyve sebze
mamulleri sektöründeki
güncel gelişmeleri ve
ocak-eylül dönemi
ihracat rakamlarını
değerlendirmek üzere
bir basın toplantısı
düzenledi. Seferihisar
ilçesinde bulunan
işletme tesisinde
yapılan toplantıya Ege
İhracatçı Birlikleri
(EİB) Genel Sekreteri
Cumhur İşbırakmaz ve
Ege Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi
Sadık Demircan katıldı.
Toplantıda konuşan
Hayrettin Uçak, göreve
geldikleri günden bu
zamana kadar ihracatta
yüzde 33’lük bir artış
gerçekleştirdiklerini
söyleyerek, “2021 yılının
ilk 9 aylık bölümünde
850 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştirdik.
2021 yılı için 1 milyar

100 milyon dolarlık
bir hedef koymuştuk.
Bu hedefi ulaşacağız
diye düşünüyoruz
ve çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Belki de
hedeflediğimiz rakamın
üzerine de çıkacağız”
diye konuştu.
MANDALINA
HASADI
BAŞLAYACAK
Hava şartlarının
ürünlerin olgunlaşması
ve kullanımı için önemli
bir etken olduğunu ifade
eden Hayrettin Uçak,
“Şu anda havalar yeni
yeni soğumaya başlıyor.
Kış meyveleri olan
turunçgiller, havalar
soğukken tüketilen bir
ürün olduğu için bunlara
olan talebin daha da
artacağını düşünüyoruz.
Hasada başladık. Şu
anda ‘enter limonu’
dediğimiz ürünü, Muğla
bölgesinden hasat edip
Seferihisar’da bulunan
paketleme evimize
getiriyoruz. Burada
işleyip iç piyasaya
gönderiyoruz. Ticaret

Bakanlığı ve Tarım ve
Orman Bakanlığında
görevli arkadaşlarımız,
mandalina bahçelerini
dolaşıyor ve ölçümler
yapıyor. Önümüzdeki
günlerde de
mandalinanın da izin
tarihi kesinleştikten
sonra onun da hasadına
başlayacağız. İnşallah
iyi bir sezon geçiririz.
Üreticilerimize ve
ihracatçılarımıza
bereketli ve kazançlı bir
yıl diliyorum” dedi.

EİB Genel Sekreteri
Cumhur İşbırakmaz
da Ege İhracatçı
Birliklerinin son bir
yılda 15,5 milyar dolar
ihracat seviyesine
ulaştığını belirterek,
ikisi Ege Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları
Birliğine ait olmak
üzere yedi Uluslararası
Rekabetçiliği
Geliştirilmesi (UR-GE)
projesi yürüttüklerini,
AB Yeşil Mutabakatı’na
ihracatçı sektörlerin

uyum sağlama sürecine
destek olmak için
Sürdürülebilirlik
Departmanı kurduklarını
söyledi. İşbırakmaz,
bu anlamda Türkiye’de
öncü ihracatçı
birliği olduklarını,
yoğunlaştıkları bir diğer
başlığın ise dijitalleşme
olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından
meyve paketleme tesisi
gezildi. - İHA

TOKİ tatil bölgelerinde arsa satacak
TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak. Yoğun ilgi gören arsa satışlarının 119’unun Muğla
Milas, Bodrum ve Dalaman’da olduğu belirtildi.

Pandemi döneminde
tarımsal üretimin büyük
artış gösterdiği Muğla’da,
kışlık sebzelerin ekimine
başlandı. Muğla tarım
ve Orman Müdürlüğü
bünyesinde yürütülen
projeler kapmasında
Dalaman ilçesinde
‘Kışlık Sebze Tarla
Günü’ düzenlendi.
Dalaman Şerefler
Mahallesi Kırcagedre
mevkiinde Cemile ve
İsmail Önder çiftinin
tarlasında tatlı patates
ve kışlık sebze tarla
günü gerçekleştirildi.
Tarla gününe Dalaman
Kaymakamı Mesut
Yakuta, Tarım ve Orman
İl Müdürü Barış Saylak,
İlçe Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Can Ünal,
İlçe Emniyet Müdürü
Uğur Şıvgın, Dalaman
Belediye Başkan
Yardımcısı Hüseyin
Ertuğrul, Ziraat Odası
Başkanı Tayfun Tevfik
Karakuş, muhtarlar ve
üreticiler katıldı.
Tarla günü tatlı patates
ve kışlık sebzelerden
oluşan farklı lezzetlerin
denenmesi ile başladı.
Ardından dua ile
başlayan tarla günü
açılışını tarla sahibi
üretici Cemile Önder

yaptı. Cemile Önder İl
Müdürlüğü bünyesinde
yürütülen dört projede
aktif olarak deneme
çalışmalarını yaptığını
ve katma değeri yüksek
ürün elde ettiğini ifade
etti. Tatlı patatesle
ilk defa tanıştığını
üretimden ve verimden
memnun olduğunu,
pazarda da rağbet
görmeye başladığını
söyledi.
Muğla İl Tarım ve
Orman Müdürü Barış
Saylak konuşmasında,
“Üreticimiz, katma
değeri yüksek proje
kapsamında kışlık
sebze yetiştiriciliği
demonstrasyonu olarak
Bin 300 metrekarelik
alanda başarılı denemeler
yapıldığını görüyoruz.
Bu alanda hindiba,
alabaş, bürüksel lahanası,
beyaz lahana, karalahana
ve brokoli, karnabahar
türlerinden yeni çeşitler
yetiştirerek pazara
sunmuştur. Baklagil
üretimini artırma
projesi kapsamında 1
dekarlık alanda börülce,
500 metrekare alanda
barbunya ve fasulye
çeşitleri de ekilmiştir.
Ayrıca Katma Değeri
Yüksek Sebze Projesi

kapsamında tatlı
patates çalışmasının
tamamı Bakanlığımızca
hibe olarak
gerçekleştirilmiştir”
dedi.
“10 İlçemizde 1
dekarlık alanda tatlı
patates denemeleri
yaptık”
İl Müdürlüğü
koordinasyonunda
10 İlçede 1 dekarlık
alanlarda toplam 10
dekar uygulanan Tatlı
Patates demonstrasyonu
Dalaman İlçesinde
de Şerefler Mahallesi
Kırcagedre mevkiinde 1
dekarlık alanda beyaz,
turuncu, mor beyaz,
mor çeşitlerinden
kurduklarını belirten
Saylak, “Bugünde bu
üretimleri yerinde
görmek ve tanımak
için buradayız. Tatlı
patatesten yapılan
birbirinden lezzetli
yemekleri tatma şansı
bulduk. Yangından
çıktığımız bu zor
günlerde üretimin
artarak devam etmesi
bizleri mutlu etti.
Ülkemizin üretmeye,
çalışmaya ve birliğe her
zamankinden daha çok
ihtiyacı var” dedi.
- Mehmet Bozkır

İşitme engelli sporcular
kahvaltıda bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) İstanbul, Ankara
ve İzmir’in de aralarında
bulunduğu 19 ildeki 444
arsayı açık artırmayla
satışa sundu. Müstakil ev
sahibi olmak isteyenler
önce arsa sonra ev diye
düşünerek, 19 ildeki
konut arsalarına yoğun
ilgi gösteriyor. Özellikle
Muğla, İzmir, Antalya
ve Adana’da konut
arsaları tercih ediliyor.
Muğla’da satışa sunulan
119 arsadan 114’ünün

Milas’ta 5’inin Bodrum
ve bir tanesinin de
Dalaman’da olduğu
belirtildi.
Alıcılar, konut, ticaret,
sanayi, turizm tesis alanı,
sanayi tesisi ve akaryakıt
istasyon alanları
niteliğindeki arsalara
yüzde 25 peşinat 60 ay
vade ile sahip olabilecek.
Ayrıca arsalar KDV’den
muaf şekilde satılacak.
13 Ekim 2021 Çarşamba
günü saat 10.30’da
yapılacak açık artırmada,
Diyarbakır, Mardin,
Gaziantep, İstanbul,

Kocaeli, Adana, Aydın,
İzmir’de bulunan
arsalar, 14 Ekim 2021
Perşembe 10.30‘da açık
artırmada ise Ankara,
Konya, Ağrı, Amasya,
Çorum, Elazığ, Giresun,
Malatya, Manisa,
Antalya, Muğla’da
bulunan arsaların satışı
gerçekleştirilecek.
KONUT VE
YATIRIMLIK
TICARI ARAZILER
IÇIN FIRSAT
Satışa sunulan arsalar
arasında Adana konut,
Amasya’da konut-ticaret,

Ankara Gölbaşı’nda
konut, Antalya’da
konut, turizm tesis
alanı, Aydın’da otopark,
küçük sanayi sitesi,
Elazığ’da köy yerleşik
alanları, Giresun’da ise
kreş alanı bulunuyor.
İzmir ve Konya’da
satışa sunulacak
arsalar arasında küçük
sanayi sitesi alanları
da bulunuyor. İzmir
Bayındır’da sanayi,
küçük sanayi ve
konut alanları, Konya
Karapınar’da ise küçük
sanayi alanları, Konya

Meram’da et ve süt
ürünleri entegre tesis
alanları KDV’den muaf
şekilde satılacak. Ayrıca
İstanbul Sancaktepe
ve Konya Karapınar’da
ise Akaryakıt istasyon
alanları da satışa
sunuldu. Oturumlar,
Ankara Bilkent Otel
ve Konferans Merkezi
ile TOKİ İstanbul
Hizmet Binasında
gerçekleştirilecek.
- İHA

İşitme Engelliler Haftası
sebebi ile Ortaca İşitme
Engelliler Spor Kulübü
Derneği Üyelerine
Dalyan Cafe Kefal’de
Ortaca Belediye
Başkanlığı tarafından
kahvaltı verildi.
Kahvaltıya katılan
Ortaca işitme Engelliler
Spor Kulübü Derneği

Üyesi 55 kişi kahvaltıdan
sonra Belediye
tarafından Dalyan
Kanalında düzenlenen
tekne gezisine katıldılar.
Düzenlenen etkinliğe
Ortaca Belediye
Başkanı Alim
Uzundemir ve
beraberindeki heyet
katıldı. Etkinliğin

sonunda dernek üyeleri
Ortaca Belediye Başkanı
Alim Uzundemir’in
her zaman yanlarında
olduğunu, desteğini
hiç esirgemediğini
dile getirerek böyle bir
etkinlik yapıldığı için
teşekkürlerini ilettiler.
- Berkay Göcekli
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CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)
MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası		
:2021/599269
1-İdarenin
a) Adresi			
:Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 48000
				
MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası :2522141238 - 2522146013
c) Elektronik Posta Adresi
:mugla@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 157.900 sm3 CNG
				
Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan hale dokümanı içinde
				
bulunan dar şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri		
:1-ORTACA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
				
Cumhuriyet Mah Ahmet Ateş Cad No:74 Ortaca/MUĞLA 2				
ORTACA YURT MÜDÜRLÜĞÜ Karaburun Mahallesi 524. Sokak
				
No:10 Ortaca/MUĞLA 3-FETHİYE BEŞKAZA SPOR SALONU 		
			
Eldirek Mah Çobanlar Sok 43/5 48300 Fethiye MUĞLA 4				
BODRUM GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ Konacık 		
			
Mahallesi Cengiz Topel Cad. Bodrum/MUĞLA 5-MİLAS GENÇLİK
				
VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet Çavuş Hayıtlı 			
				
Mahallesi Barış Cad. No:2 Milas/MUĞLA 6-DALAMAN GENÇLİK
				
VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ Hürriyet Mahallesi Gaz Bulvarı
				
No:51 Dalaman/MUĞLA 7-KÖYCEĞİZ GENÇLİK VE SPOR İLÇE
				
MÜDÜRLÜĞÜ Muğla-Fethiye Karayolu üzeri no:1/3
				
Yenimahalle- Köyceğiz/ MUĞLA
c) Teslim tarihi			
:CNG (ayrıntıları teknik şartnamede belirtildiği şekilde,) 01.01.2022
				
31.12.2022 tarihleri arasında birimlerin talepler doğrultusunda 		
				
peyderpey teslim edilecektir. Yüklenici Doğalgaz (CNG) paletlerinin
				
takibini yaparak herhangi bir aksaklığa sebep olmadan biten
				
paletlerin dolu paletlerle değişimini yaparak gaz akışını sorunsuz
				
sağlayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer		
:MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU
				
Emirbeyazıt Mah. Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati		
:03.11.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler le yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan(EPDK) alınmış; CNG satışı için
“sıkıştırılmış doğalgaz” lisansının aslını veya noter onaylı suretini teklif mektubu ile ibraz edeceklerdir.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili güncel mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler ile Tüpler için Pi Belgesi hale dosyasında
sunulacaktır.
Tesise gaz taşımasını Yüklenci firma kendisi yapacak ise “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen yetki belgeleri ihale
dosyasında verilecektir. Tesise gaz taşınmasını, yüklenici firma, başka bir firmaya yaptıracak ise iletim
işini yapacak iletim firmasının “iletim lisansı” ve taşıma işinin yapılabilmesi için “Karayolu Taşıma
Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen
yetki belgeleri ihale dosyasında verilecektir.
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 beyannamesi. 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. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare
tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare
tarafından meslek ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomk açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, hale tarh ve saatine kadar MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK
HİZMETLERİ BİRİMİ :Emirbeyazıt Mah. Zübeyde Hanım Cad No:3 Menteşe/MUĞLA adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerin, mal kalem-kalemler için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı le bu mal kalemler için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu
halede, 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, hale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu halede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
Basın: 1461446

6

08 Ekim 2021 Cuma

GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ

guneyege.net

