Sıcak hava zararı TARSİM kapsamında
Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) tarafından 2021
yılında kapsama alınacak
riskler, ürünler ve bölgeler ile
prim desteği oranları belirlendi.
Tarım Sigortaları Havuzu
Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler
ve Bölgeler ile Prim Desteği
Oranlarına İlişkin Karar Resmi
Gazete’de yayımlandı. Karar

kapsamında bitkisel ürünler
için dolu ana riski ile birlikte
fırtına, hortum, yangın, heyelan,
deprem, sel ve su baskını,
yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek
ürününe vergi zararlar, pamuk
ürününde hasat döneminde
yağan yağmurdan kaynaklı
miktar kaybı zararı ve ayçiçeği
ürününde kuş zararı ek riskleri

dolu paketi halinde verilecek.
Bu risklere ilave olarak, isteğe
bağlı olmak üzere, açık alanda
yetiştirilen meyveler ve yağgülü
için don riski, meyve bahçeleri
ile bağlarda dolu ağı, örtü ve
destek (telli terbiye) sistemleri
ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları,
asmalar ve fidanlar için dolu
ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,

kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde
yağmur riski, altıntop, limon,
mandalina, portakal ve üzüm
ürünlerinde sıcak hava zararı
riski ilgili genel şartlar ile tarife
ve talimatlar kapsamında, Çiftçi
Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı
çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi
bilgileri dikkate alınarak Tarım
Sigortaları Havuzu tarafından
teminat altına alınacak. *5

84 parça
tarihi eserle
YAKALANDI
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İki eve kumar baskını:

27 KİŞİYE 119 BİN LİRA CEZA

Köyceğiz ilçesinde, Korona virüs (Covid-19)
tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27
kişiye toplam 119 bin 610 lira ceza kesildi.
Evlerde yapılan aramada ise çok sayıda
iskambil kağıdı, adisyon, çek defteri ve 34
adet dolu fişek ele geçirildi. *2.

.

Koronavirüs Denetimlerimiz

DEVAM EDIYOR
“Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi” doğrultusunda Köyceğiz
Kaymakamı Erdinç Dolu,
ilçemiz merkezinde denetim
faaliyetinde bulundu. Esnaf
ve vatandaşlarımızla “ Koronavirüs Tedbirleri” hakkında
sohbet eden Dolu, son günlerde Koronavirüs yayılımının
hızla arttığını, tedavi gelişene
kadar Maske Mesafe Temizlik kurallarına sıkı sıkı riayet edilmesini, gerek kendi
sağlımız, gerekse sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğu
kadar evde bulunulması
gerektiğini hatırlattı. Dolu ve
beraberindeki heyet Toparlar,
Beyobası ve diğer mahallelerde bulunan işyerlerini de
ziyaret ederek yeni alınan tedbirlere sağlığımız için mutlaka
uyulmasını istedi. *4

Köyceğiz ilçesinde
elindeki tarihi eserleri
satmak için müşteri
arayan bir şüpheli Muğla
Emniyet Müdürlüğü KOM
Şube ekipleri tarafından
yakalandı. 76 adet tarihi
sikke, 1 adet yaprak desenli metal obje, 3 adet

tarihi eser niteliği taşıyan
yüzük, 1 adet üzerinde
motifler bulunan metal
obje, 1 adet metal renkli
temran ok ucu, 1 adet
metal obje, 1adet üzerinde motifler bulunan
obje, 1 adet madeni taş
ele geçirildi. *2

Yaralı yaban keçisi
TEDAVİYE ALINDI

Muğla İl Jandarma
Komutanlığı Çevre, Doğa
ve Hayvanları Koruma
Timi ve Muğla Doğa ve
Milli Parkları Koruma

İl Müdürlüğü ekipleri
tarafından Köyceğiz’de
yaralı halde bulunan
yaban keçisi tedavi altına
alındı. *7
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Köyceğiz’de tarihi
eser operasyonu
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Kumar merakı 79
bin TL’ye maloldu
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Salgın tedbirleri kapsamında hafta sonu tam kapanma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu
kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21’den pazartesi sabahı saat 05’e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz” dedi.

Dalaman Şerefler mahallesinde bir işletmenin bodrum
katında kumar oynayan 17 kişiye toplam 79 bin TL idari para
cezası kesildi.

Köyceğiz ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yakalandı.
Köyceğiz ilçesinde elindeki
tarihi eserleri satmak için
müşteri arayan bir şüpheli
Muğla Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube ekipleri tarafından
yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize
Suçlar Şube Müdürlüğü
Köyceğiz Grup Amirliği ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının
önlenmesine yönelik yaptığı
saha çalışmalarında Köyceğiz
ilçesinde M.K. isimli şahsın
ikametinde tarihi eser olduğu,
bu tarihi eserleri elden
çıkarmaya çalıştığı bilgisi
alındı.
Köyceğiz Cumhuriyet
Başsavcılığından alınan arama
kararı kapsamında M.K. isimli
şahsın ikametinde yapılan
aramada, 76 adet tarihi sikke,
1 adet yaprak desenli metal
obje, 3 adet tarihi eser niteliği
taşıyan yüzük, 1 adet üzerinde
motifler bulunan metal obje,
1 adet metal renkli temran ok
ucu, 1 adet metal obje, 1adet
üzerinde motifler bulunan obje,
1 adet madeni taş ele geçirildi.
M.K. isimli şahıs hakkında
tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle hakkında adli işlem
başlatıldı. *Adnan Tüfekçi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı
Dalaman İlçe Jandarma
Komutanlığınca yapılan
istihbari çalışmalar sonucu,
Dalaman İlçesi Şerefler Mahallesinde faaliyet gösteren bir
işletmenin bodrum katında
kumar oynattığı bilgisi üzerine
belirlenen adrese operasyon
düzenlendi.
Ev ve işyerinde yapılan
aramada; işletmenin bodrum
katında 17 kişinin bulunduğu,
içeride kumar oynadıkları
tespit edildi. İşletmede yapılan
aramada, 91 deste iskambil
kağıdı, 8 adet okey ıstakası,
212 adet okey taşı, 2 adet zar,

267 adet marka 30)adet tavla
pulu, 2 adet borçlulara ait isim
listesinin bulunduğu defter, 17
adet alışveriş fişi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri suç aletlerine el koyarken, şüpheliler
U.Y. ve B.Y.U. isimli şahıslar
hakkında ‘Kumar oynamak için
yer temin etmek’ suçundan adli
işlem başlatıldı.
Olayla ilgili 17 şahsa kumar
oynamaktan 20 bin 825 TL ve
sosyal mesafeyi ihlal suçundan
53 bin 550 TL, 2 şahsa maske
takmama suçundan 3 bin
150 TL olmak üzere toplam
79 bin 325 TL idari yaptırım
uygulandı. *Adnan Tüfekçi

Dalaman’da ev yangını

iki eve kumar baskını: 27
kişiye 119 bin 610 lira ceza
Köyceğiz ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27
kişiye toplam 119 bin 610 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı
Asayiş Şube Müdürlüğü ve
Köyceğiz Suç Araştırma Büro
Amirliği ekipleri iki evde kumar
oynandığını tespit etti. Belirlenen iki adrese eş zamanlı

baskın düzenleyen ekipler,
27 kişiye kumar oynamaktan
33 bin 750 ve sosyal mesafe
kuralını ihlalden 85 bin 860
liradan toplam 119 bin 610
lira para cezası kesti. Evlerde
yapılan aramada ise çok

sayıda iskambil kağıdı, adisyon, çek defteri ve 34 adet dolu
fişek ele geçirilirken, ikamet
sahipleri M.S ve A.G hakkında
kumar oynanması için imkan
ve yer sağlama adli işlem
başlatıldı. *Adnan Tüfekçi

Dalaman ilçesinde bir evde
çıkan yangın itfaiye ekiplerince
söndürüldü.
Karaçalı Mahallesi Şehit Memduh Türk Sokak’taki bir evde
henüz belirlenemeyen nedenle
yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran alevleri
fark edenler, durumu Muğla
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Dalaman

Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Evin yatak odasında başlayan
yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer odalara sıçramadan söndürüldü.
Yangının, yatak odasında
elektrik kontağından çıktığı
tahmin ediliyor.
Yangınla ilgili soruşturma
başlatıldı.
*Adnan Tüfekçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, kabine toplantısının
ardından korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni
tedbirlere ilişkin açıklamada
bulundu.
Dünyanın her yerinde
görülmemiş bir tırmanışa
geçen salgının Türkiye’de
de etkili olduğunu ifade
eden Erdoğan, “Son kabine
toplantımızda bu çerçevede
yeni bir takım tedbirleri hayat
geçireceğimizi paylaşmıştık.
Vaka sayılarının 30 bine
yaklaşması hepimizin dikkatli ve sabırlı davranması
gerektiğini gösteriyor. Aldığımız
tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları
gayet iyi biliyoruz. Bu sıkıntıları
asgariye indirmek için şu
aşamada her türlü gayreti
gösteriyoruz. Salgının olumsuz
etkisini azaltmak için insan
hareketliliğini en aza indirmeyi
amaçlayan bu tip tedbirler
dışında bir çare bulunmuyor“
dedi.
Vatandaşlara seslenen
Erdoğan, ”Vatandaşlarımızdan
ricam, öncelikle ‘tamam’ diye
ifade ettiğimiz temizlik, maske,
mesafe kurallarına riayet etmeleri. Salgın tedbirlerine harfiyen
uyulmasını bekliyoruz. Daha
önemlisi tüm vatandaşlarımızın
salgın tehdit olmaktan çıkana
kadar mecbur olmadıkça
kalabalığa karışmamalarını,
evlerinde dahi dikkatli hareket
etmelerini istiyoruz. En etkili

tedbir kendimizi korumaktır.
Kendimiz sağlıklı olsak
bile sevdiklerimiz ve diğer
insanların sağlığı için üzerimize
düşen fedakarlıkları yapmak
mecburiyetindeyiz. Mevsim
itibarı ile soğuk algınlığı ve gribin artması sağlık sistemimizin
üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır.
Sağlık çalışanlarımızın canla
başla ortaya koyduğu gayrete
en büyük teşekkürümüz; onlara
ilave yük getirmemek olacaktır.
Hastanedeki doluluk oranını ne
kadar aşağıda tutarsak salgınla
mücadelede kendimizi güvende hissederiz” diye konuştu.
Salgın tehdidinin en az fiziki
güvenlik tehditleri kadar
önem kazandığını söyleyen
Erdoğan, ”Özellikle söylüyorum. 83 milyon hep birlikte
seferberlik ruhuyla hareket
etmemiz gerekiyor. Salgınla
mücadele çalışmalarını ve
sağlık çalışanlarımızın gayretlerini değersizleştirme
niyetiyle yapılan spekülasyonlara karşı dikkatli olmalıyız.
Bozgunculuğu meslek haline
getirmiş bir kesimin gerçeklerle
yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını
boşa çıkarmak hepimizin
görevidir. Pek çok ülkenin
sağlık sistemi ve altyapısının
yetersizliği sebebi ile maruz
kaldığı toplumsal kargaşa
iklimine bizi sürüklemek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz”
şeklinde konuştu.

“Aşı sürecinin başlamasıyla
kontrol edilmesi daha kolay bir
mücadele dönemine giriyoruz”
Türkiye’nin salgın karşısında
verdiği mücadeleyi
kazanacağını ifade eden
Erdoğan, ”Bu dalganın üstesinden geldiğimizde inşallah
aşı sürecinin başlamasıyla
kontrol edilmesi daha kolay bir
mücadele dönemine giriyoruz.
Önümüzdeki bahar ayından itibaren bu küresel salgın krizini
geride bırakmış olmayı ümit
ediyoruz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından
takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına
gelen her aşıyla yakından
ilgileniyor, gereken bağlantıları
kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon
dozluk bir anlaşma yapmış
bulunuyoruz. Vatandaşlarımız
herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecek.
Önümüzdeki aydan itibaren
sağlık çalışanlarından
başlayarak bu aşının
uygulaması yapılacak. Yerli
aşı çalışmalarını da gün gün
izliyoruz. İhtiyacımız olan vakti
milletimizle birlikte tedbirlere
sıkı sıkıya uyarak kazanmamız
gerekiyor. Salgın krizini sosyal krize dönüştürmemek için
adımlarımızı dikkatli atıyoruz.
Hem halkımızın sağlığını en
üst düzeyde korumayı hem de
üretimi, eğitimi, istihdamı, sosyal hayatı sürdürmeyi birlikte
sağlayacak yöntemler bulmaya

çalışıyoruz. Bu anlayışla kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik” açıklamasında
bulundu.
“Genelgede belirtilen istisnalar
hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı
toplu taşıma araçlarını kullanamayacak”
Yeni tedbirleri açıklayan
Erdoğan, “Yaptığımız kapsamlı
değerlendirmeler sonucu hafta
içi her gün gece saat 21.00 ile
sabah 05.00 arasında genel
sokağa çıkma sınırlaması
uygulanacak. Bu kısıtlama
hafta sonları cuma akşamı
21’den pazartesi sabahı saat
5’e kadar kesintisiz devam
edecektir. Yani cumartesi,
pazar artık evlerimizdeyiz.
Üretim, tedarik, lojistik, sağlık,
tarım ve orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu
kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap manav
gibi işletmeler ile eve paket
hizmeti veren yerler belirlenen saatler içinde hafta sonu
kısıtlamasının dışındadır.
Restoranlar, paket servis
dışında hizmet vermeyecek. Genelgede belirtilen
istisnalar hariç 65 yaş üstü
ve 20 yaş altı toplu taşıma
araçlarını kullanamayacak.
Umumi hıfzıssıhha kurulları
toplu ulaşım araçlarında
salgının yayılmasına yol
açan aksaklıkların giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve

benzeri eğitim kurumlarının
faaliyetlerine ara verilecektir.
Milletimizden salgının evlerde
bulaşma oranını göz önünde
bulundurarak misafir kabulüne
ara vermelerini özellikle rica
ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması
gibi bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak. Cenaze
namazları yakınları dahil 30
kişiyle kılınacak, nikahlar da
yine aynı sayıyı geçemeyecek.
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark
gibi yerler faaliyetlerine ara
verecek. Umumi hıfzıssıhha
kurulları her alışveriş merkezi
ve semt pazarı için aynı anda
kabul edecekleri müşteri
sayısını AVM girişlerinde HES
kodu uygulamasına geçilecektir. Kalabalık cadde ve meydanlara girişler yine umumi
hıfzıssıhha kurulu kararıyla
sınırlandırılabilecektir. Zorunlu hizmetler dışındaki kamu
kurumlarının mesai saatleri
10.00 ile 16.00 olarak uygulanabilecek. 50 kişiden fazla
çalışanı olan iş yerlerinde iş
yeri hekiminin gözetiminde
mevcut iş sağlığı ve güvenliği
uzmanı belirlenen bir personel
tarafından salgın tedbirlerinin
uygulaması sıkı bir şekilde
denetlenecektir” dedi.
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Koronavirüs Denetimlerimiz Devam Ediyor
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kısıtlamasının sürdüğü bugünlerde sokaklar yine boş kaldı.
Pandemi tedbirleriyle birlikte
saat 20.00 itibariyle başlayan
sokağa çıkma kısıtlamasına
Köyceğizli vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde uygulanan pandemi
tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması
Muğla genelinde olduğu gibi ilçemizde de sessizlik oluşturdu.
Bu kapsamda, hafta sonları
saat 20.00 ile 10.00 saatleri
arasında uygulanan sokağa
çıkma kısıtlaması bu haftada
30 Kasım 2020 Pazartesi
günü 05.00’te sona erecek. 31
Aralık 2020’ye kadar devam
edecek kısıtlamalardan üretim,
imalat, ve tedarik zincirlerinde
çalışanlar muaf tutulurken,
bazı dükkanlar paket servisi yapmaya devam edecek.
Sokağa çıkma yasağının
olduğu cumartesi ve Pazar
günleri Bakkal, Manav, kasap,
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“Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi” doğrultusunda Köyceğiz
Kaymakamı Erdinç Dolu,
ilçemiz merkezinde denetim
faaliyetinde bulundu. Esnaf
ve vatandaşlarımızla “ Koronavirüs Tedbirleri” hakkında
sohbet eden Dolu, son günlerde Koronavirüs yayılımının
hızla arttığını, tedavi gelişene
kadar Maske Mesafe Temizlik kurallarına sıkı sıkı riayet edilmesini, gerek kendi
sağlımız, gerekse sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğu
kadar evde bulunulması
gerektiğini hatırlattı. Dolu ve
beraberindeki heyet Toparlar,
Beyobası ve diğer mahallelerde bulunan işyerlerini de
ziyaret ederek yeni alınan tedbirlere sağlığımız için mutlaka
uyulmasını istedi.
VATANDAŞLAR SOKAĞA
ÇIKMA KISITLAMASINA
UYUYOR
İlçemizde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma
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market, fırın ve kuruyemişçiler
10.00 -17.00 saatleri arasında
açık olacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler
hariç vatandaşlar, zorunlu
ihtiyaçlarının karşılanması
ile sınırlı olmak, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine
en yakın yerlere gidip gelebilecek. Lokanta ve restoranlar,
yasağın uygulandığı cumartesi
ve Pazar günleri 10.00-20.00
saatleri arasında sadece paket
servis şeklinde hizmet verecek.
Köyceğiz İlçe Emniyet
Müdürlüğüne bağlı polis
ekipleri, tedbirler kapsamında
denetimlerine devam ediyor.
Köyceğiz’de kısıtlamaların
başladığı saatten bu yana
vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü. Sokaklarda
oluşan sessizlikte sadece
paket servis yapan çalışanlar
görülürken, paket servisi yapan
esnaflarda işlerin düştüğünü
kaydettiler. *Adnan Tüfekçi

Bin yıllık altın varaklı
Tevrat ele geçirildi

Seydikemer ilçesinde, ceylan
derisi üzerine yazılmış altın
varaklı bin yıllık Tevrat’ı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma
sivil istihbarat ekiplerince
yakalandı. Edinilen bilgiye
göre, İl Jandarma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdürlüğü,
Seydikemer İlçe Jandarma
Komutanlığı ile Eşen Karakol
Komutanlığı ekipleri, tarihi
eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik
çalışma başlattı. Kumluova
Mahallesi’nde ikamet eden
K.A.’nın, elinde tarihi eser

niteliği taşıyan Tevrat olduğu
bilgisi üzerine teknik ve fiziki
takip başlatıldı. Jandarma Sivil
İstihbarat, şüpheli ile yaptıkları
görüşmede, ceylan derisi
üzerine yazılı altın varaklı bin
yıllık Tevrat için 300 bin euroya pazarlık yaptı. Pazarlık
sonrası buluşan sivil ekipler ile
K.A. alışveriş öncesi çevrede
güvenlik önlemi aldılar.
Kumluova Mahallesi’ndeki
buluşma sonrası alışveriş
gerçekleşirken K.A. suçüstü
yapıldı. *Adnan Tüfekçi

Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) tarafından 2021
yılında kapsama alınacak
riskler, ürünler ve bölgeler ile
prim desteği oranları belirlendi.
Tarım Sigortaları Havuzu
Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler
ve Bölgeler ile Prim Desteği
Oranlarına İlişkin Karar Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Karar kapsamında bitkisel
ürünler için dolu ana riski ile
birlikte fırtına, hortum, yangın,
heyelan, deprem, sel ve su
baskını, yaban domuzunun
tarla ürünlerine, sebzelere
ve çilek ürününe vergi zararlar, pamuk ürününde hasat
döneminde yağan yağmurdan
kaynaklı miktar kaybı zararı
ve ayçiçeği ürününde kuş
zararı ek riskleri dolu paketi
halinde verilecek. Bu risklere
ilave olarak, isteğe bağlı olmak
üzere, açık alanda yetiştirilen
meyveler ve yağgülü için
don riski, meyve bahçeleri
ile bağlarda dolu ağı, örtü ve
destek (telli terbiye) sistemleri
ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları,
asmalar ve fidanlar için dolu
ağırlığı ve taşıt çarpması
riskleri, kiraz, incir ve üzüm
ürünlerinde yağmur riski,
altıntop, limon, mandalina,
portakal ve üzüm ürünler-

inde sıcak hava zararı riski
ilgili genel şartlar ile tarife ve
talimatlar kapsamında, Çiftçi
Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı
çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi
bilgileri dikkate alınarak Tarım
Sigortaları Havuzu tarafından
teminat altına alınacak.
Meyve ağaçları, çay, asmaların
kendileri ile fidanlarında ve
süs bitkisi fidanlarında paket
halinde, dolu, fırtına, hortum,
yangın, heyelan, deprem, taşıt
çarpması, kar ağırlığı, sel ve su
baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği
zararlar, TARSİM tarafından
teminata dahil edilecek.
Köy bazlı kuraklık verim
sigortasıyla, kuru tarım
alanlarında yetiştirilen buğday,
arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil
mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında,
dolu paketi dışındaki, kuraklık,
don, sıcak rüzgar, sıcak hava
dalgası, aşırı nem, aşırı yağış
risklerinden kaynaklı verim
azalışları da teminat altına
alınacak. Söz konusu teminatlar çerçevesinde, seralar için
dolu ana riski ile birlikte, fırtına,
hortum, yangın, heyelan,
deprem, sel ve su baskını ile
taşıt çarpması, kar ve dolu
ağırlığı ek riskleri ile seranın
örtü malzemesi, konstrük-

siyon (iskelet) kıymetlerinin
doğrudan bir zarara uğraması
sonucu enkazın sökülmesi,
kaldırılması, temizlenmesi
ve taşınma masrafları paket
halinde değerlendirilecek.
HAYVANCILIKTA
TARSİM KAPSAMI
Ayrıca, Tarım ve Orman
Bakanlığı kayıt sistemlerine
kayıtlı büyükbaş hayvanlar için
ölüm riski ve ek olarak isteğe
bağlı olmak üzere hırsızlık,
terör, grev, lokavt ve halk
hareketleri riskleri ilgili genel
şartlar ile tarife ve talimatlar
kapsamında, mevcut tesis,
işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak TARSİM
tarafından teminat altına
alınacak. Küçükbaş hayvanlar
için ölüm riski ve ek olarak
isteğe bağlı olmak üzere
hırsızlık riski teminat altında
değerlendirilecek.
Kapalı sistemde üretim
yapılan, bio-güvenlik ve hijyen
tedbirleri alınmış tesislerde
yetiştirilen kümes hayvanları
ile açık ve yarı açık sistemde
yetiştirilen kümes hayvanları
için ölüm riski de TARSİM
tarafından sigortalanacak.
Denizlerde ve iç sularda
yetiştirilen su ürünleri için
hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve
zehirlenmeler, fırtına, hortum,

deprem, sel ve su baskını,
kazalar, predatörler, alg
patlaması nedeniyle meydana
gelen ölüm riski ile isteğe bağlı
olmak üzere kafes ve ağlar
için kazalar, predatör saldırısı,
fırtına, hortum, deprem, sel ve
su baskını riskleri, su ürünleri
ile kafes ve ağlar için hırsızlık
riski TARSİM tarafından
teminat altına alınacak. Arıcılık
Kayıt Sistemi’ne kayıtlı plakalı
kovanlar için fırtına, hortum,
yangın, heyelan, deprem, sel
ve su baskını, taşıt çarpması,
nakliye ile vahşi hayvan
saldırısı riskleri sigortalanacak.
PRİM DESTEĞİ
Karar kapsamında belirlenen riskler için 2021 yılında
sigorta priminin yüzde 50’si
oranında prim desteği,
Tarım ve Orman Bakanlığı

bütçesinin ilgili tertibinden
Tarım Sigortaları Havuzu’na
aktarılarak karşılanacak. Açık
alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağgülünde verilen
prim desteğine ilave olarak,
sadece don riski primine bu
desteğin üçte biri oranında ek
prim desteği Tarım ve Orman
Bakanlığınca ödenecek.
Bakanlıkça, köy bazlı kuraklık
verim sigortasında da sigorta
priminin yüzde 60’ı oranında
prim desteği verilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
günlük veya aylık meteorolojik
verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında
ücretsiz olarak paylaşacak.
Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde
yürürlüğe girecek.
*Adnan Tüfekçi

Muğla Milletvekili Metin Ergun; “Türkiye bu sistemi taşıyamaz”
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Ortaca ziyaretinde yaptığı açıklamada; “Hukuki güvence olmayınca yatırım gelmiyor. Parlamenter demokrasinin
önemi daha iyi anlaşıldı, Türkiye bu sistemi taşıyamaz, ekonomi seçime mecbur bırakacak, salgın sürecini yönetemediler.” dedi.
İYİ Parti Muğla Milletvekili ve
Yerel Yönetimler Başkanı Prof.
Dr. Metin Ergun, Ortaca’da
esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Milletvekili Ergun, İYİ Parti
Ortaca İlçe Başkanı Barbaros
Canlı ve yönetim kurulu üyeleri
ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerin adından gazetemize
açıklamalarda bulundu.
Esnafların ekonomik sıkıntı
içinde olduğunu söyleyen
Ergun, “Ziyaretlerimizde
bir kısım esnaf kapatmayı
düşünüyorum, bir kısmı idare
etmeye çalışıyorum diyor. Pandemi süreci de buna eklenince
esnafımız iyice zor durumda
kaldı. Özellikle kahvehane
işleten vatandaşlarımız çok zor
durumda kaldı. Muğla’nın yanı
sıra ülke genelinde de çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyorum. Her
yerde esnafımız zor durumda,
özellikle küçük esnafımız
çok etkilendi. İYİ Parti olarak
bununla ilgili çözüm önerilerini
hükümete bir kaç defa sunduk. Ama tedbirleri almadılar.
Esnafı krediye yönlendirdiler.
Ülke uygulanan yanlış modellerle ekonomik bir durgunluğa
girdi. Hem ekonomide uygu-

lanan yanlış politikalar hem
de genel siyaset ve devlet
yapısıyla ilgili yanlışlıklar buna
sebep oldu. Özellikle partili Cumhurbaşkanlığı sistemi
ülkeyi hukukun üstünlüğünden
uzaklaştırdı. Adalet dağıtan
hukuk mekanizması kalmadı.
Bu da yatırımı önlüyor. Hukuki
güvence olmayınca yatırım
gelmiyor.” değerlendirmesinde
bulundu.
“PARLAMENTER SİSTEME
DÖNÜLMELİ”
Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savunan
Prof. Dr. Ergun; “Ülkenin
tekrar hukukun üstünlüğü
prensibiyle yapılanmaya
girmesi lazım. Parlamenter
demokrasinin önemi daha iyi
anlaşıldı. Zaten vatandaşta
bunu değerlendirmeye almış
durumda. Bu sorunu palyatif
yöntemlerle aşmaya çalışmak
çare olmayacak ve daha da
büyütecektir. Parlamenter
sistemin faydası şu; kurum
kültürü ortaya çıkıyor. Bunu bir
birine bağlayan hukuk ortaya
çıkıyor. Kuvvetler ayrılığı
ortaya çıkıyor. Ayrıca vatandaş
siyasetçi için velinimet

olma özelliğini kaybetmiyor.
Vatandaş problemlerini iletir,
muhalefet bunu gündeme taşır.
İktidarda oy kaybetmemek için
bu sorunları çözmeye çalışır.
Şimdi sistem bu özelliğini kaybetti. Eskiden bakanlar milletvekillerinin ve partinin taleplerini dikkate alırdı. Şimdi iktidar
partisi vekilleri bile bakanlara
ulaşamıyor. Sistem tıkandı,
Türkiye bu sistemi taşıyamaz.
Bu sistem ülkeyi olumlu bir
yere götürmez. Ülke zaten
yönetilemiyor. Bir an önce bu
sistemden kurtulmak lazım. Bu
iktidardan ülkenin biran önce
kurtulması gerekiyor.” dedi.
“EKONOMİ SEÇİME MECBUR
BIRAKACAK”
Ülkenin erken seçime
gidebileceğini ifade eden
Milletvekili Ergun; “Türkiye 2010 ve 2017’de yapılan
referandumların sancılarını
çekiyor. İki referandum tüm
yapıyı çökertti. Hukuk önce
belli bir grubun daha sonrada
siyasetin kontrolüne girdi.
Siyasetin kontrolüne giren
hukuk mekanizmasından
da adalet bekleyemezsiniz.
Bunun sayısız örnekleri var.

21. yüzyılın değerler seti olan
insani gelişmişlik, hukukun
üstünlüğü, hesap verilebilirlik
kriterlerine bakın, hepsinde
Türkiye yerlerde sürünüyor.
Doğa ve çevre konularında
Türkiye perişan durumda.
Ekonomi seçime mecbur
bırakacak. Büyük ihtimal
bugünkü şartlar devam ederse
bu yapıyla ülke 2023’e gitmez.”
diye konuştu.
“SALGIN SÜRECİNİ
YÖNETEMEDİLER”
Pandemi sürecinin iyi
yönetilemediğini öne süren Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü;
“2 yada 3 hafta tam kapanma
ile virüsün yayılma hızını

düşürmek lazım. Bütün sistemi
durdurmak ve yayılma hızını
yavaşlatmak lazım. Neredeyse bir sene oldu. Şimdi
inanılmaz bir boyutta yayılma
var. Rakamlarda gerçeği
yansıtmıyor. Rakamları gizleyerek virüsü durduramazsınız.
Çok geç kalınsa da bu kapanma yapılmalı. Anladığımız
kadarıyla devletin ekonomisi
buna müsait değil ama yapmak zorundayız, insanımızın
sağlığından önemli değil.
Yoğun bakımlar doldu. Aşı
bulunana kadar tedbirler daha
sıkı olmalı. Süreci yönetemediler.” diye konuştu.

Yerel Haber
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CHP’li Erbay Enerji Bakanı’na sordu: Muğla’nın
yüzde 59’u maden sahası olarak ilan edildi mi?

Yerel Haber

tinin mensuplarıyız. Burada
vatandaşların sorunlarını ve
taleplerini gündeme getirmemiz
sanki ülkenin gelişmesine,
enerji kaynaklarının
kullanılmasına karşıymışız gibi
değerlendiriliyor. Bizim bunu
kabul etmemiz mümkün değil,
bunu reddediyoruz. Bizlerin
burada anlatmak istediği şey
kaynakların doğru kullanılıp
kullanılmadığıyla ilgilidir. Biz
yatırımların çevreyi gözetir
bir şekilde yapılmasını ve
enerji kaynaklarının doğru
kullanılmasını istiyoruz. Bizim
karşı olduğumuz durum, kısa
vadede birilerinin zengin
edilmesi pahasına Muğla’nın
dağlarının, koylarının,
ormanlarının, su kaynaklarını
ve tarım arazilerinin yok edilmesidir. Bu alanlar doğa harikası
yerlerdir, sit bölgeleridir, göz
bebeğimiz gibi baktığımız,
koruduğumuz yerlerdir. Hâlbuki
buralar kendi doğal akışına
bırakılsa yüzyıllar boyunca
atalarımızdan, dedelerimizden
bize kalan miras, gelecek
kuşaklara da aktarılacaktır.
Muğlamız önemli bir tarımsal
çeşitliliğe sahiptir
Her ne kadar turizm kenti

olarak bilinse de Muğla’da
çam balı, fıstık çamı, portakal, mandalina, limon,
domates, badem ve zeytinyağı
gibi birçok tarımsal ürün de
yetiştirilmektedir. Ayrıca Muğla
ülkemizdeki en önemli alabalık
merkezidir. Turizm anlamında
da ülkemize gerçekten büyük
katma değer sağlıyoruz. TEMA
Vakfı tarafından hazırlanan bir
harita Muğla’nın yüzde 59’unun
maden arama sahası ilan

edildiğini gösteriyor. Bunun da
doğru olup olmadığını sormak
istiyorum. Zaten Muğla’nın
dağlarının son durumu ortada.
Yatağan’ın, Milas’ın bütün
dağları delik deşik edilmiş
durumda. Buna rağmen ısrarla
Muğla’da maden aramasına
izin verildiğini görüyoruz.
Bunlardan vazgeçilmesini istiyoruz. Bizler hem tarımımızla
hem de turizmimizle madenin
getirisinden çok daha fazlasını

çok daha uzun yıllar elde
edebiliriz. O yüzden bölge
halkını yok saymadan, konunun uzmanlarından görüş
alınarak, ortak akılla planlanma yapılması gerektiğini
düşünüyoruz. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Muğlamızın
yaşam kaynağı, nefes kaynağı
olan bu dağların koruma
bölgesi ilan edilmesi doğamızı
korumanın tek yoludur.

Gökova Sulak Alanının Mutlak Korunacak
Hassas Alan olması için girişim başlatıldı

2017 yılında Gökova Bölgesi
Doğal Sit Alanlarının koruma
derecelerinin değiştirilerek
onaylanması ile Gökova Özel
Çevre Koruma Bölgesi’nin
ekosisteminin korunması
oldukça zorlaştı. Daha
önce tamamı mutlak koruma
sağlayan 1. Derece Doğal Sit
Alanı olan bölgenin yapılan
değişiklikler sonucunda koruma kalkanı zayıflatıldı. Yeni
tanımlanan koruma statüleri mutlak koruma sağlayan
“Kesin Korunacak Hassas
Alan”, kısmi yapılaşmaya izin
veren “Nitelikli Koruma” veya
yoğun yapılaşmaya izin veren
“Sürdürülebilir Koruma” şeklinde
belirlendi. Gökova Bölgesinin
çok az bir bölümü ise mutlak
koruma sağlayan “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak
belirlenirken, Akyaka, Gökova
ve Akçapınar gibi yerleşim
alanlarının koruma statüleri tamamen kaldırıldı. Kalan bölümler ise kısmen “Nitelikli Koruma”
veya “Sürdürülebilir Koruma”
Alanı olarak belirlendi.
Muğla Çevre Platformu Gökova
Meclisi, Kasım ayı içerisinde

Gökova ÖÇKB’nin biyolojik
çeşitliliğinin en önemli bölgelerinden birisi olan Gökova
Sulak Alanının korunmasında
yaşanan sorunlarla ilgili bir
çalışma yaptı. Çalışma sonunda
ortaya çıkan değerlendirme
raporunda bölgede mevzuattan
kaynaklanan yönetim sorunları
ile yoğun insan kullanımından
kaynaklanan sorunlar irdelendi.
MUÇEP Gökova bileşeni olan
üç sivil toplum örgütü Gökova
Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova
Akyaka’yı Sevenler Derneği ve
Akdeniz Yeşilleri Derneği ortak
imzaladıkları birer dilekçeyi
Cumhurbaşkanlığına, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına ve
Tarım ve Orman Bakanlığına
göndererek Gökova Sulak
Alanının Doğal Sit Statüsünün
“Mutlak Korunacak Hassas Alan”
olarak değiştirilerek mevzuattaki
uyumsuzlukların düzeltilmesini, uluslararası sözleşmelerle
koruma altında olan endemik ve
nesli tehdit altında olan birçok
türe ev sahipliği yapan Gökova
Sulak Alanının mutlak korunması
için gerekli düzenlemelerin
yapılmasını talep ettiler.
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Yaralı yaban keçisi tedaviye alındı
Köyceğiz ilçesi Ekincik Mevkiinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı olarak bu yaban keçisi
tedavi altına alındı.

Muğla’nın yüzde 59’unun maden sahası olarak belirlendiği iddialarını dile getiren CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez’e, “Muğla’da madenler için doğayı, çevreyi ve geleceğimizi daha ne kadar talan edeceksiniz?” diye sordu.
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi
görüşmelerinde söz alarak
Muğla’daki maden sahalarını
gündeme getiren Erbay,
“Muğla’nın bütün doğal güzellikleri, yer altı ve yerüstü su
kaynakları madenlere kurban
ediliyor. Atalarımız bu topraklara yıllar önce yerleştiler,
buralarda çeşitli tarım ürünleri ektiler. Ama şimdi bütün
doğal yaşam ve tarım arazileri
madenler için yok edilmek
isteniyor. Biz yatırımlara
ve yeraltı zenginliklerimizin
çıkarılmasına karşı değiliz.
Ancak maden için doğal güzelliklerin yok edilmesini doğru
bulmuyoruz.” dedi.
CHP’li Erbay, TEMA Vakfı
tarafından hazırlanan ve
Muğla’nın yüzde 59’unu
maden arama sahası olarak
işaretleyen haritayı Bakan
Dönmez’e göstererek şunları
söyledi;
Yatırımlara değil, doğanın talan
edilmesine karşıyız
Bizler Mustafa Kemal
Atatürk’ün mirası olan bu
Cumhuriyetin ilelebet yaşaması
için mücadele eden bir Par-
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre,
Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Muğla
Doğa ve Milli Parkları Koruma İl Müdürlüğü
ekipleri tarafından Köyceğiz’de yaralı halde
bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.
Köyceğiz İlçesi Ekinci mevkiinde doğada
yaralı vaziyette yaban keçisinin bulunduğu
ihbarının alınması üzerine bölgeye Muğla
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve
Hayvanları Koruma Timi ve Muğla Doğa ve
Milli Parkları Koruma İl Müdürlüğü ekipleri
sevk edildi. Yaralı yaban keçisi bulunduğu
bölgeden jandarma bünyesinde bulunan
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine
ait araç ile Muğla Medika-Vet Hayvan
Hastanesine getirildi. Yaban keçisinin hastanede gerekli muayenesi yapılarak tedavi
altına alındığı, tedavisinin ardından doğal
yaşamına bırakılacağı öğrenildi.
*Adnan Tüfekçi
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ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası						 :2020/645206
1-İdarenin
a) Adı											 :YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ 				
										
		
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON
												
BAŞKANLIKLARI MUĞLA YATIRIM 			
											
İZLEME VE KOORDİNASYON
												
BAŞKANLIĞI
b) Adresi									 :Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı
												 Orhaniye Mah. Birlik Sok. No:48 Kat:3 		
											
Menteşe/MUĞLA 48000
c) Telefon ve faks numarası			 :2522129210 - 2522146162
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)					 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı											 :Muğla İli Köyceğiz İlçesi Mesleki ve 			
												 Teknik Anadolu Lisesi Onarım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı				 :1 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi 		
												
bakım ve onarımı
												
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 		
											
dokümanı içinde bulunan idari
												 şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/Teslim yeri				 :Muğla İli Köyceğiz İlçesi
ç) Süresi/Teslim tarihi					 :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) 			
												 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi						 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten
												 itibaren 10 gün içinde yer teslimi 				
												 yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati											 : 18.12.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)			 :Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon 		
											
Başkanlığı, Gelen Evrak Kayıt Bürosu - 		
												 Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı
											
Orhaniye Mahallesi Birlik Sokak No:48
												 Kat:3 Menteşe/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak 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 İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
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Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
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 % 80 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 BIII Grubu işler benzer iş olarak
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
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 zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile
imzalanarak, 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 90 (Doksan)
takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu
tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basın: 1271096

