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Esnaf Odası Başkanlığına
Rıfat Topal Yeniden Seçildi
Doğanşe-
hir Esnaf ve 
Sanatkârlar 
Odası 2022 
yılı Olağan 
genel Kurul 
toplantısın-
da 2 adayın 
yarıştığı 
seçimlerde 
mevcut Baş-
kan Rıfat To-
pal yeniden 
seçimin gali-
bi oldu.2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ KARLA 
MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Belediyesi Karla Mü-

cadele ekipleri tüm mahallelerde, 

caddelerde, kar küreme, tuzlama 

ve kaldırım açma çalışmalarına 

gece gündüz devam ediyor.3’TE

Polat Sulu Mağarası 
(Damlataş) Tescillendi
Doğanşehir ilçesinde 
bulunan “Polat Sulu Ma-
ğarası” Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı tarafından Tabi-
at Varlığı olarak tescil 
edildi ve koruma alan 
sınırı belirlendi.2’DE

Doğadaki Canlılar İçin
Yemleme Yapıldı

Doğanşehir Avcılar Derneği ve Fahri av mü-
fettişleri tarafından doğadaki canlılar için 
yemleme yapıldı.3’TE
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Esnaf Odası Başkanlığına
Rıfat Topal Yeniden Seçildi

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası 2022 yılı Olağan genel Ku-
rul toplantısında 2 adayın yarıştığı seçimlerde mevcut Başkan Rıfat 
Topal yeniden seçimin galibi oldu.

Doğanşehir Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen Doğan-
şehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığı seçiminde Ali Zelyurt ve 
mevcut Başkan Rıfat Topal seçime girerken Esnaflar yine yeni dönem-
de Rıfat topal dedi.

Gerçekleştirilen Olağan kongreye TESKOMB Bölge Başkanı İsmet 
Bayram, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Esnaf Odaları Birliği Başkan 
vekili Orhan Özbek, Oda Başkanları ve Üyeler katıldı. Yoğun ilginin ol-
duğu kongrede Divan Başkanlığına Malatya Esnaf Odaları Birliği Baş-
kanı Şevket Keskin oybirliği ile getirilirken gündem maddeleri okuna-
rak karara bağlandı.

Doğanşehir’de yıllardır başarılı çalışmalarıyla Esnaf camiasının 
takdirini kazanan ve her seçimde daha güçlenerek güven tazeleyen 
mevcut Başkan Rıfat Topal 450 oy alırken aday olan Ali Zelyurt ise 193 
oy aldı. Yoğun katılım olduğu Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
2022 yılı Olağan genel Kurulunda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Esnafların tercihi, Seçimlerin galibi olarak başkan seçilen Rıfat 
Topal” Bugün yaptığımız 2022 olağan genel kurulumuzda kaybeden 
yok Kazanan Esnaf camiamız vardır. Yola çıktığımız hizmet yolunda 
dün olduğu gibi bundan sonra da Esnaf camiamızla birlikte hareket 
ederek istişare içerisinde olmaya devam edeceğiz.

Ben değil Biz anlayışının hakim olduğu Odamızda esnaflarımıza 
hizmet bizim için onurdur. Biz esnaflarımızla birlikte büyük bir aile-
yiz. Bugün gelerek oylarını kullanan ve Odanın geleceğine sahip çıkan 
tüm esnaf kardeşlerimize ve gelen misafirlerimize teşekkür ediyo-
rum” diye belirtti. HABER MERKEZİ

Polat Sulu Mağarası (Damlataş) Tescillendi
Doğanşehir ilçesinde bulunan “Polat Sulu Ma-

ğarası” Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığı tarafından Tabiat Varlığı olarak tescil edildi ve 
koruma alan sınırı belirlendi.

Doğanşehir ilçesinin Polat Mahallesindeki Kuz-
kaya Tepesinde bulunan ve çok sayıda sarkıt ve 
dikitin bulunduğu “Polat Sulu Mağarası”nın Tabiat 
Varlığı olduğuna ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel 
Müdürlüğü’nün kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuyla ilgili Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt yaptığı açıklamada; "Polat Sulu Mağara-
sı Tabiat Varlığı olarak tescillendi. Yaptığımızı mü-
racaatlar sonucu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu'nca tabiat varlığı olarak belirlenen Po-
lat Sulu Mağarası ile ilgili karar Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.Do-
ğanşehir'imize Hayırlı Olsun" dedi. HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yön-

temlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı... Yol yapımında kullanı-

lan, düzgün ve çeşitli biçimlerde taş, parke... 2. Saçı dökülmüş 

olan (kimse)... Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri... Tarla, 

bağ, bahçe vb. yerlerden toplanan üründen artakalanlar (halk 

ağzı)... 3. Siyasal kudreti elinde bulunduran (hükümdar)... Kli-

ması olan... 4. Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunu-

şu... İşlev yitimi... Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından 

eksik... 5. Aralıklı bir biçimde... Cankurtaran sandalı... 6. Kumar 

oynatan kişinin kazançtan aldığı pay (argo)... Dek, değin, kadar, 

beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, 

bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman 

ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 

Ruentgeniyum elementinin imgesi... Kemiklerin toparlak ucu... 

7. Dişi sığır... Damlatılmak işi... 8. Ağızcıl... Karşılıklı alıp verme 

(eski)... Su (eski)... 9. Şırnak iline bağlı ilçelerden biri... Sirke 

yapma veya satma işi... 10. Dayanıklı, güçlü, zorlu (eski)... De-

rinliği az olan kap... Çıplak resim... 11. Dolaylı olarak anlatma, 

üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... İyi 

bir şeye erişme durumu, mazhariyet (eski)... Üstü kapalı an-

latma, sezdirme, ima (eski)... 12. Türk alfabesinin on dördüncü 

harfinin adı, okunuşu... Gensoru (eski)... Köpek... 13. Herhangi 

bir faaliyet veya iş yapılamayan zaman, ölü zaman... Dostça 

(eski)... 14. Üç yaşına kadar olan at yavrusu... Yerine koyma, 

yerine kullanma (eski)... Tren... 15. Ödül ve cezanın herkesin 

hakkına göre üleştirilmesi temeline dayanan tüze...

Yukarıdan aşağıya
1. Yankılı konuşma... Şöyle böyle... 2. Uzun tüylü İngiliz kö-

peği... Yumru... Can sıkıntısı, usanç (eski)... 3. Telefon konuşma-

sına başlarken kullanılan bir seslenme sözü... Dünya üzerinde 

yer alan bir kıta... Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden 

her biri, aza... 4. Bütünü, olup olacağı... Dumanın değdiği yerde 

bıraktığı kara leke... 5. Tahıl kuyusu, zahire ambarı, silo (halk 

ağzı)... Araçlar, vasıtalar (eski)... 6. Çizgi im... Kolların ve ayak 

hareketlerinin önemli olduğu, giderek hızlanan bir tür halk 

oyunu... 7. Lüle taşı... Gelecek (eski)... Genellikle ahşap gövdeli, 

perdeli, altı teli olan, telleri parmakla çekilerek veya pena ile 

vurularak çalınan bir telli çalgı... 8. Zamanın bölünemeyecek 

kadar kısa parçası, lahza... Katmeri olmayan... Gam dizisinde re 

ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... 9. Bir tür 

dans (eski)... İlgi... Yokluk (eski)... 10. Her türlü maddeyi oluş-

turan çok ince ve uzun parça... Bunama (eski)... Holmiyum ele-

mentinin simgesi... 11. Hitit... Gericilikle ilgili, gerici (davranış, 

tutum) (eski)... Kayak... 12. Bir tasarın veya algı içeriğinin bilinç-

li olarak kavranması... Son bulma, yıkılıp dağılma (eski)... 13. 

Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak... Dili tutulmuş, konuşamaz 

duruma gelmiş, dilsiz (eski)... Bir kimsenin, bir kurum veya bir 

toplum içindeki durumu... 14. Genellikle Hindistan’da dokunan, 

özel motifleri olan 

değerli bir yün ku-

maş... Birkaç sana-

yi kuruluşunun tek 

yönetimde birleş-

mesi... Kendini be-

ğendirmek amacıy-

la yapılan davranış, 

cilve, eda... 15. Işı-

lamak durumu veya 

biçimi... Köstere...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YOLCU YÜRÜR

Yolcu yürür gülü elde

Kuşlar uçar gözü kulda

Bahar gelir göçler yolda

Ne istersin sen bu candan?

Nehir akar menzil uzak

Yârim sorar alır merak

Elde tırpan belde orak

Ne istersin sen bu candan?

Elma dalda al kırmızı

Ben çiçekten aldım sözü

Bir güzelde gördüm nazı

Ne istersin sen bu candan?

İlim öğren koşma boşa

Çimeni gör basma yaşa

Sevgi verdim kurda kuşa

Ne istersin sen bu candan?

Bir çobanım Garip derler

Aşkla gezdim gönül neyler

Hakk’a koştum Garip söyler

Ne istersin sen bu candan?

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ KARLA
MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri tüm ma-
hallelerde, caddelerde, kar küreme, tuzlama ve kaldırım 
açma çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Uzun zamandan sonra yağan yoğun karla birlikte ekipler 
kapanan mahalle yollarını, cadde ve sokakları temizleme ça-
lışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda da Doğanşehir 
belediyesine bağlı ekipler, kar temizleme çalışmalarına de-
vam ediyor.

Kar temizleme çalışmaları hakkında bilgiler veren Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; “Bölgemizde yoğun 
kar yağışı nedeni ile Birimlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve 
Muhtarlarımız ile koordineli şekilde karla mücadeleye devam 
ediyoruz. Her zaman sahadayız. Doğanşehir'imiz için gece 
gündüz demeden 7/ 24 Mahallelerimizde Karla mücadelede 
mahallelerimizde çalışmaları yerinde takip ederken, hemşeri-
lerimiz ile hasbi hal ediyor, taleplerini yerinde dinliyoruz. Ça-
lışan ekiplerimize teşekkür ediyorum.” Dedi. HABER MERKEZİ

Minibüs Kamyona
Arkadan Çarptı

Doğanşehir il-
çesinde, kamyona 
arkadan çarpan 
minibüsteki 1 yolcu 
yaralandı.

Minibüste sıkı-
şan Mehmet Demir-
kaya, Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekiplerince sıkıştığı 
yerden çıkarılarak 
112 sağlık ekipleri-
ne teslim edildi.

Yaralılar, am-
bulansla Doğanşe-
hir Şehit Esra Köse 
Başaran Devlet 
Hastanesine kaldı-
rıldı.

Doğadaki Canlılar İçin
Yemleme Yapıldı

Doğanşehir Avcılar Derneği 
ve Fahri av müfettişleri tarafın-
dan doğadaki canlılar için yem-
leme yapıldı.

Doğanşehir Avcılar ve Atı-
cılar Derneği Başkanı Mehmet 

Sandal ve Doğa Koruma Milli 
Parklar görevlileri Fahri av mü-
fettişleri ile yoğun kar yağışı 
nedeni ile Doğanşehir'de doğa-
daki canlı hayvanlar için yemle-
me yapıldı.
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GADAŞLARIN YAŞAR
( Y a m a n )
Akranım, çocukluk ve mahalle arkadaşım.
Çocukluğumda yazı yabanda kendisi ile hay-

van güttüğüm, bazen güreş tuttuğum bazen ise 
dövüştüğüm ancak, birbirimize karşı asla kötülük 
düşünmediğimiz değerli bir dostumdu ve meslek-
taşımdı Yaşar Yaman.

Çocukken cevval bir yapıda idi ve kasabanın 
çocukları ile hep hırdalaşır dururdu.

Ancak, birbirimize çok çok değer verir ve çoğu 
zaman halel getirmezdik dostluğumuza. Zamanla 
karakteri sanki değişiverdi. Sessiz, sakin, hoşgörü-
lü ve herkese karşı anlayışlı bir insan olup çıkıver-
di adeta.

Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra 
bazı köy okullarında öğretmen olarak çalıştı. Daha 
sonra ilçeye gelip öğretmenlik, bazı kurumlarda 
müdür olarak görevini sürdürdü ve 1993 yılında 
da emekliye ayrıldı.

Emekliliği sırasında ilçemiz Doğanşehir ve sa-
kinleri olan 93 muhacirleri hakkında bir kitap bas-
tırıp insanların istifadesine sundu. Bazıları yapılan 
bu çalışmayı küçümser ve yeterli bulmazken, ben 
onun bu çalışmasını takdirle karşıladım, önemse-
dim, hatta bu çalışmayı bir adım öteye taşımaya 
çalıştım. Umarım ileride başka bir evladımız bunu 
daha da ileriye götürür …

Bazı yöre insanları, kendi memleket ve in-
sanlarının evveliyatına dair yaptıkları geniş çaplı 
çalışmalarını derleyip, sonradan gelenlerin istifa-
desine sunmakla bir bakıma da onların unutulma-
malarını sağlamaktadırlar. Yorucu ve sabır isteyen 
bu çalışmaları yapanları kim olursa olsun takdirle 
karşılamak gerek diye düşünmekteyim. Eskiye 
dair bilgiler ancak büyük bir uğraş sonucu elde 
edilebilir. Binlerce yıl öncesinde yaşam sürmüş 
medeniyetler hakkında bilgiler, adeta iğne ile kuyu 
kazarcasına yer altından çıkartılan tarihi eserlerle 
insanlık tarihine ışık tutulmaktadır. Ve insanlar da 
müzelerde sergilenen bu tarihi eserleri büyük bir 
merak ve ilgi ile izleyip onlar hakkında bilgi sahibi 
olabilmektedirler.

( 1877-1878 ) yıllarında Ruslarla yapılan harp 
sonunda, büyük zorluk ve zahmetler içerisinde 
aylarca süren yorucu ve yıpratıcı bir yolculuktan 
sonra 1885 yılında gelip ilçemiz topraklarına 

yerleşen ve bir asırdan fazla yaşadıktan sonra, bir 
kısım insanlarımızın dünyalarını değiştirmesi, bir 
kısmımızın da çeşitli nedenlerle bu toprakları terk 
etmeleri sonucunda, ilçedeki muhacir kesimin 
bitme noktasına geldiğini görmek insanı doğal 
olarak hüzünlendiriyor.

Şayet Yaşar Yaman ve sonrasında ben ve daha 
sonrasında Atilla Özdemir böyle bir çalışmanın 
içerisinde olmasaydı bir zaman sonra unutulup 
gidecektik.

Kimse de burada bir zamanlar muhacir kesim-
den insanların yaşamış olduklarından haberdar 
olamayacaklardı. Belki zaman içerisinde insanlar 
arasında bu konu ile ilgili anlatımlar olmuştur. 
Ama bu, buz üzerine yazı yazmaya benzer. Bir za-
man sonra buz erir ve yazı kaybolur. Konu ile ilgili 
bilgilerin kalıcı olması için mutlaka yazıya dökül-
mesi ve bir kitapta toplanması şarttır. Çalışmadan, 
emek sarf etmeden herhangi bir menzile ulaşmak 
imkansızdır. İyi ya da kötü, küçük ya da büyük 
bir çalışmanın içinde olmamız gerek. Çalışmanın 
büyüğü küçüğü olmaz. Şayet çalışma alışkanlık 
haline getirilirse sonuçları da arkadan beraberin-
de gelecektir muhakkak. Yüce Yaratan; kimsenin 
emeğini zayi etmez, büyüğüne küçüğüne bakmak-
sızın farklı oranda da olsa mutlaka sarf edilen bu 
emeğin karşılığını verecek-tir.

Hangi konuda olursa olsun, ülkemiz insanları-
nın yaptıkları çalışmalar önemsenmeli ve kendileri 
de bir şekilde yüreklendirilmelidirler.

Bir süredir, beni bir şekilde etkileyen ve 
başkalarını da etkilediklerini düşündüğüm şimdi 
hayatta olmayan insanlarımızdan bazılarını 
gündeme taşıyıp, kendileri ve aile yapıları ile 
ilgili derlediklerimi insanların bilgisine sunmaya 
çalışmaktayım.

Tabii bu arada eksiklerim ve de hatalarım 
olabilmektedir doğal olarak. Bunların tespit edi-
lerek aile fertleri tarafından tarafıma bildirilmesi 
beni hiçbir zaman rahatsız etmemekte üstelik 
memnun kılmaktadır. Gerçeklere ve doğrulara 
erişmek adına yapılması gereken bir durumdur 
bu. Geçenlerde değerli büyüğümüz Nebi Şahinden 
bahsederken bilmeden bazı hatalar yapmış oldu-
ğum tarafıma bildirildi. Nebi abinin annesi kendisi 
dört, kardeşi iki yaşında iken vefat etmiş. Sevgili 
eşi değerli Sevim ablamızın henüz yaşıyor olduğu 
tarafıma bildirildi. Hatamı düzeltiyor aile fertlerin-
den ve özellikle de Sevim ablamdan özür diliyor, 
kendisine daha nice sağlıklı ömürler temenni 

ediyorum …
İstemeyerek yaptığım hatalardan ve de henüz 

yeterli bilgilere sahip olamadığım için gündemime 
alamadığım değerli insanlarımızın aile bireyle-
rinde bazı kırgınlıkların olabildiğini sezinliyorum. 
Başta kendi kasaba insanlarım olmak üzere, bu 
topraklarda yaşamakta olan tüm insanlarımı 
özelliklerine ve konumlarına bakmaksızın ve de 
ayırım gözetmeksizin seviyor ve saygı duyuyorum. 
İlçemde bulunduğum süre içerisinde de bu ko-
nuda kendimi ispat ettiğimi sanıyorum. Bu arada 
bütün bunlara rağmen üzdüğüm insanlar olduysa 
da onlardan özür diliyorum …

Konuyu fazla dağıtmadan esas konumuza 
dönelim. Çok değerli dostum Yaşar Yaman, bir 
zaman sonra felç geçirerek evine kapanmak zo-
runda kaldı. Hastalığı ilerledi ve geçenlerde de bir 
kaç ay önce aramızdan ayrılan bacanağı benim de 
değerli dostum Nazım Özer gibi bizleri terk edip 
gidiverdi.

Aynı mahallede oturuyor olmamızın nedeni 
taa eskiye dayanmaktadır. 93 Harbi sonunda 
bulundukları Şavşat’ın Mokda yeni adı ile Savaş 
köyünü ve oradaki topraklarını ve mal varlıklarını 
terk ederek Doğanşehir’e gelip aynı mekana yerle-
şen ailelerdendik bizler. Babası Gadaş Ahmet diye 
anılı-yordu. Bu sıfat neden dolayı yakıştırılmıştı 
onu bilememekteyim.

Gadaş Ahmet’ in babası Mustafa, annesi 
Altun’dur. Baba Mustafa seferberliğe katılmış 
ancak memlekete geri dönememişti. Zira harpte 
şehit düşmüştü. Oğul Ahmet ile yalnız başına 
kalan Altun, eşi vefat eden Hacı Memet Albayrak’ 
ın evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalıyordu. 
Bu evlilikten de Serfinaz adında bir kızları dün-
yaya geliyordu. Böylece ortaya karmakarışık bir 
aile yapısı çıkıyordu. Bu aile yapısını çözmek bir 
problem çözmek kadar zordu. Bu zorlu problemi 
çözmeye çalışalım şimdi. Umarım hata yapmayız. 
Zira yaşım gereği garip bir unutkanlık hasıl oldu 
bende. Bu nedenle de bazı küçük büyük hatalar 
yapabilmekteyim.

İlgilenenler hemen beni uyarıyorlar. Bu 
nedenlerden ötürü gocunmuyor, ancak, yaptığım 
hatadan ötürü de kendime kızmadan edemiyo-
rum. Geçenlerde Değerli büyüğümüz Nebi Şahin 
ile ilgili bilgilendirmede bazı küçük büyük hatalar 
yaptığım tarafıma iletildi.

Hatamı düzeltmemde tabii ki yararı oldu an-
cak çok üzüldüğümü de itiraf etmek isterim.

Yaman ailesinin karışıklığı nereden ileri 
geliyor? Yaman ailesinin; Gadaş Ahmet’in kızı Ra-
bia’dan ötürü HAN ailesiyle. Rabia, iğneci Mehmet 
Ali Han ile evli. - Annesi Altun’un, babası Musta-
fa’nın seferberlikte şehit düşmesi sonucunda Hacı 
Memet ile evlenmiş olmasından ötürü ALBAYRAK 
ailesiyle. - Gadaş Ahmet’in eşi Mülayim Hüse-
yin’in kızı Sona’ dan dolayı GENÇ ailesiyle. - Gadaş 
Ahmet’in üvey kız kardeşi Serfinaz’ ın Gogol Hacı 
ile evliliği nede-niyle PEHLİVAN ailesi ile. Yaşar’ın 
evlilik yaptığı eşinden dolayı YILMAZ ailesi ile. 
Kendisinden bir süre vefat eden bacanağı sevgili 
dostum Nazım Özer’ den dolayı ÖZER ailesi ile 
akrabalıklar oluşmuştur. Eşi Veceha’ nın bizim 
akrabamız olması münasebetiyle TAŞTAN ailesi-
ne de uzaktan da olsa akraba olmaktadır. Diğer 
kardeşler ve de çocuklarının akrabalık ilişkilerini 
de hesaba katmıyorum.

Zira başım döndü, işleri karıştırmaktan korku-
yorum.

Geriye dönüp baktığımızda Yaman ailesinde, 
sevgili dostum

Yaşar’ın da vefat etmesi ile hiç kimse kalmadı.
Gadaş Ahmet, ilk eşi Ayşe, ilk eşinden olan 

kızı Rabia, İkinci eşi Sona ve ondan olma Mustafa, 
Hediye, Memet, Ali, Fethi ve sonunda da Yaşar 
kardeşim Hakkın rahmetine kavuştular. Allah hep-
sine de rahmet eylesin, ruhları şad olsun.

Eşi hısımım Veceha’ ya ve de çocukları Türkan, 
Şükran, Hakan ve Gökhan’ a başsağlığı diliyorum. 
Değerli milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy “ Allah 
bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip et-
mesin” demiş ya, ben de diyorum ki Yüce Yaratan, 
dostla-rın ölümleri sonucunda, bana da böylesi 
yazılar yazdırmasın …

M ü n i r T a ş t a n
— Nuran Taştan ile birlikte.

MÜNİR
TAŞTAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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MALATYA-DOĞANŞEHİR-MELET GÖLETİ (SUÇATI VE SULTANSUYU SULAMALARINA SU 
TAKVİYESİ) PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İKMALİ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ
Malatya-Doğanşehir-Melet Göleti (Suçatı ve Sultansuyu Sulamalarına Su Takviyesi) Planlama ve 
Mühendislik Hizmetleri İkmali hizmet 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    :2021/870219
1-İdarenin
a) Adı    :DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ
b) Adresi   :Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ
    MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası :4242386911 - 4242386921
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :  
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :Malatya-Doğanşehir-Melet Göleti (Suçatı ve Sultansuyu
    Sulamalarına Su Takviyesi) Planlama ve Mühendislik
    Hizmetleri İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :Yapılması planlanan Melet Göleti ile işletmede olan Suçatı ve 
    Sultansuyu sulamalarına su takviyesi yapılarak brüt 1341 ha, net 
    1171 ha tarım arazisinin cazibe ile sulanması planlanmıştır.
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya-Doğanşehir
ç) Süresi/teslim tarihi  :İşe başlama tarihinden itibaren 360(ÜçyüzAltmış) gündür
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
    10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.02.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :DSİ 9.Bölge Müd. Konferans Sa-
lonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-

larına (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 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri 
tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Su kaynağı baraj veya gölet olmak üzere “sulama planlama raporu” işi yapmış olmak.
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 olanla-
rın, 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, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açık-
lama istenilmeksizin reddedilecektir.


