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Vahap KÜÇÜK

Batan Gemi…

Öğretmen bir gün denizin ortasında batmak üzere olan bir geminin hikaye-
sini sınıfta öğrencileriyle paylaşır.

Gemideki çift cankurtaran botunun yanına kadar gelir ve sadece bir kişilik 
yer olduğunu görür.

Hikâyenin gerçekliği hakkında tamamen emin olmasam da, hepimizin hika-
yeden ders çıkaracağını zannediyorum.

Öğretmen, hikâyeyi anlatmaya başlar.
Gemi, denizin ortasında aniden batmaya başlar. Gemideki bir çift cankurta-

ran botuna yaklaşırken sadece bir kişilik yer kaldığını görür.
O an adam, karısını geride bırakır ve bota atlar.
Batmak üzere olan gemideki kadın eşine bakar ve son cümlesi şu olur.
Öğretmen bir an durur ve öğrencilerine, “Sizce kadın, kocasına ne demiş 

olabilir?” diye sorar.
Öğrencilerinin çoğu: “Senden nefret ediyorum. Nankör herif!” demiştir diye 

cevap verir.
Öğretmen, köşede sessizce oturan bir çocuk görür ve aynı soruyu ona da so-

rar. Çocuk, “Öğretmenim bence ‘Çocuğumuza iyi bak demiştir'” diye cevap verir.
Öğretmen şaşırarak çocuğa sorar, “Daha önce bu hikâyeyi duymuş muydun?”
Çocuk kafasını sallar ve “Hayır ama annem babam vefat etmeden önce aynı 

şeyi söylemişti.” der.
Öğretmen suratında üzgün bir ifadeyle, “Cevabın doğru” der.
Gemi batar, adam evine gider ve kız çocuğunu tek başına yetiştirir.
Yıllar sonra çocuk vefat eden babasının günlüğünü bulur.
Meğerse çift gemi seyahatine çıktıklarında kadına ölümcül hastalık teşhisi 

konmuş. O kritik anda, baba ölmek üzere olan eşi yerine kendini bota atmış.
Baba günlüğünde, “Denizin dibine beraber batmayı o kadar isterdim ki… 

Ama çocuğumuz için, tek başına denize batmanı izlemek zorunda kaldım.” yaz-
mış.

Hikâye biter ve sınıf sus pus olur.
Öğretmen, çocukların hikâyeden gereken dersi çıkardıklarını düşünür. İyiyle 

kötüyü ayırmanın, aralarındaki ince çizginin ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu 
anladıklarını düşünür.

Bu nedenle, olaylara yüzeysel olarak bakmamalı ve ön yargılarda bulunma-
malıyız.

Hesap geldiğinde hesabı ödeyen bir arkadaş, zorunlu hissettiği için değil ar-
kadaşlığa paradan daha çok önem verdiği için bunu yapar.

İş hayatında sürekli inisiyatif alanlar bunu aptal oldukları için değil sorumlu-
luğun ne demek olduğunu bildiklerinden yaparlar.

Tartışma sonrasında ilk özür dileyen kişi bunu suçlu olduğu için değil etra-
fındakilere değer verdiği için yapar.

Size sürekli mesaj atan birisi, yapacak başka bir şeyi olmadığından değil, 
size önem verdiğinden bunu yapar.

Bir gün hepimiz sevdiklerimizden bir şekilde ayrılacağız. Sohbetlerimizi ve 
beraber kurduğumuz hayalleri özleyeceğiz.

Bir gün çocuklarımız eskilerden bir fotoğraf görecek ve “Bunlar kim?” diye 
soracaklar. İçimiz kan ağlayarak “Bunlar, hayatımın en güzel günlerini geçirdi-
ğim insanlar.” diye cevap vereceğiz.

Başkan Zelyurt
Kurucuova’da
Hemşerileri İle
Bir Araya Geldi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde 
Başkan Yardımcısı, Meclis Üyesi ve Kurucuova Muhtarıyla 
birlikte Kurucuova Mahallesini ziyaret ederek hemşerile-
riyle buluştu.3’TE

Oktay Demirci’den Başkana Ziyaret
Yeni Doğanşehir Ga-
zetemizin Eski Yazı 
İşleri Müdürü Oktay 
Demirci'den, Do-
ğanşehir Belediye 
Başkanlığına yeni 
seçilen Durali Zel-
yut a Ziyaret.2’DE
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Söyle Ne Diyem
Neden kimse duymaz benim sesimi
Yürek ah vah çeker söyle ne diyem
Hava mı bulutlu gönül sis mi?
Yürek ah vah çeker söyle ne diyem

Gören sensin bana hayat ne verdi
Rüzgar vurdu yönüm terse çevirdi
Ömür kaç geceyi günü devirdi
Yürek ah vah çeker söyle ne diyem

Ne yar benle ne ben yarla barıştım
Dertler bana ben dertlere karıştım
Gülizar ım toz toprakla yarıştım
Yürek ah vah çeker söyle ne diyem

GÜLİZAR
ÖZGÜR 
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Demet Tuncel

Oktay Demirci’den Başkana Ziyaret
Yeni Doğanşehir Gazetemizin Eski Yazı İşleri 

Müdürü Oktay Demirci'den, Doğanşehir Belediye 
Başkanlığına yeni seçilen Durali Zelyut a Ziyaret.

Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Oktay De-
mirci, Başkan Vahap Küçük'ün vefat etmesinden 
dolayı yerine Belediye Başkanı olarak seçilen 
Durali Zelyurt'a Hayırlı Olsun ziyaretinde bulun-
du. Oktay Demirci Başkan Zelyurt'a Bosna Her-
sek tasarımlı hediye sundu.

Oktay Demirci yeni seçilen Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt'a görevinde başarı-
lar dileyerek, "Öncelikle Başkan Vahap Amcaya 
Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyo-
rum. Yeni seçilen Başkanımız Durali Zelyurt'a 
görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki 
Başkan Zelyurt Doğanşehir ilçesinde hizmetler 
konusunda Rahmetli Vahap Amcanın kaldığı 
yerden devam edecektir. " Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek teşekkür etti.

Samsun’da ‘Kuş Cenneti’nin Malatyalı Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcısı Hekimhanlı 

hemşerimiz Vedat Soğukpınar 'Kuş Cenne-
ti'nin Fotoğrafcısı olarak şimdiye kadar 358 
kuş türünü resimleyerek belgeledi. Samsun 
Basınında 'Kuş Cenneti'nin Savcısı olarak yer 
alan Savcı Soğukpınar mesai dışında kamuf-
lajını giyerek fofoğraf makinası ile kuş türle-
rini araştırıp belgeliyor.

Yerel ve Yaygın basında çok sayıda habe-
ri çıkan Samsun Bölge Adliyesi’nde görevli 
Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar Sam-
sun’da gözlemlenen 358’inci ve son kuş olan 
kap Kumrusunu belgeledi. 

6 Yıldan beri kuş fotoğrafçılığı yaptığını 
ifade eden Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğuk-
pınar, izinli günlerinde herkesin uyuduğu 
saatlerde kamuflajını giyip Kızılırmak Delta-
sı’na gelerek kuşları fotoğraflayabilmek için 
saatlerce sabırla bekliyor. Bir kuş türünün 
fotoğrafını çekmek için saatlerce kıpırdama-
dan bekleyen Soğukpınar, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde ülkede bulunan 450 kuş türün-
den 320’sinin fotoğrafını çektiğini belirterek 
"Kuş fotoğrafçılığına 6 yıl önce 19 Mayıs ilçesi 
Yörükler Mahallesi’nde değişik türde kuşları 
görmem üzere başladım. Kuş fotoğrafçılığı 

benim için vazgeçilmez bir hobidir. Kuş fo-
toğrafı çekmekten zevk alıyorum. Avcılar gibi 
kuşlara ateş etmiyor, onları öldürmüyoruz. 
Kuşları çektiğimiz fotoğraflar ile ölümsüz-
leştiriyoruz. Avcıların kuşlara ya da diğer 
hayvanlara ateş ederek öldürmeye odaklı 
bir yaşam tarzı varken, biz kuşları fotoğraf-
lamaya ve onları yaşatmaya odaklanıyoruz. 
Çektiğiniz bir fotoğrafı 5-10 yıl sonra görseniz 

bile o fotoğrafı çekerken yaşadığınız duygu-
ları anında hissedebiliyorsunuz. Görevim ge-
reği hafta sonları ve tatil günlerinde fotoğraf 
çekiyorum. Fotoğraf çekmek insanları mutlu 
ettiği gibi kuş fotoğrafı çekmek bana göre in-
sanları daha çok mutlu eder” diye konuştu.

Malatyalı hemşerimiz Vedat Soğukpı-
nar'ın saatlerce kıpırdamadan beklediği kuş 
resimlerinden bazıları:

MASKİ VE İLBANK MALATYA İÇİN TOPLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 
ile İLBANK Elazığ Bölge Müdürlüğü 2020 yı-
lında Malatya’ya yapılacak olan alt yapı ya-
tırımları için istişare toplantısı gerçekleştirdi

Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Kaptaj’da ya-
pılan toplantıya MASKİ Genel Müdürü Yaşar 
Karataş, İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal 
Kaştı, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, MAS-
Kİ Yatırım İnşaat Dairesi teknik personelleri, 
Plan Proje birimi personelleri ve İLBANK Ela-
zığ Bölge Müdürlüğü kontrol teşkilatı perso-
nelleri katıldı.

Karşılıklı görüş alış-verişi ve soru-cevap 

şeklinde ilerleyen toplantıda konuşan Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdü-
rü Yaşar Karataş, “Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın 
projeleri arasında yer alan “Daha yaşanabilir 
bir Malatya” için mesai mefhumu gözetme-
den çalışıyoruz. Malatya’mız için özellikle 
2019 – 2020 yılları için hızlı bir şekilde proje-
ler planladık. Özellikle JICA’dan dolayı 2020 – 
2021 yılları için de ciddi bir şekilde yatırımlar 
planlıyoruz. Kısmen ihale ettiğimiz ve özellik-
le yerinde ihale edeceğimiz çok projelerimiz 
var. Bu projeler hakikaten bizlere umut oldu” 
dedi.

Hatasız ve sorunsuz bir alt yapı için de-
vamlı iş ortakları ve personel ile istişare ha-
linde olduklarını kaydeden Karataş, “Finan-
sal boyutta sıkıştığımız da ilk çaldığımız kapı 
İller Bankası’dır. Gerek araç-gereç gerekse de 
altyapıyla ilgili olarak gelen her türlü talebi 
karşılayabilecek duruma geldik. Bundan do-
layı sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başta, 
siyaseten ve bürokraten bizlerden desteğini 
esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. Hizmet etmekteki asıl 
gayenin gelecek kuşaklara kalıcı yatırımlar 
yapmak olduğunu aktaran MASKİ Genel Mü-
dürü Yaşar Karataş, “Birbirimizin deneyim ve 
tecrübelerinden faydalanarak kalıcı işler ya-
pacağız” dedi.

İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı 
ise Malatya ve bölge illeri için her zaman des-
tek olduklarını ve olmaya devam edecekleri-
ni aktararak, “Bizler, Büyükşehir Belediyesi 
için, MASKİ için üstümüze düşeni yapıyoruz. 
MASKİ ve İLBANK olarak istişare ile çok güzel 
işlere imza atacağımıza inancım tamdır” diye 
konuştu.



311 AĞUSTOS 2020 HABER

CANDIR

Zaman geçer ömür yetmez,

Toprak dosttur seni itmez,

Bu bir seda günlük bitmez,

Her gül bize candır derim.

Beşik bekler emer kuzum,

Yağmur gibi akar gözüm,

Doğru birdir sana sözüm,

Her gül bize candır derim.

Acı verme anla beni,

Sen gel bana üzmem seni,

Dalgalansın saçla tenin,

Her gül bize candır derim.

Garip der ki seyri tamam,

Yıllar geçti hayli zaman,

Bize rehber doğru divan,

Her gül bize candır derim. 

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Başkan Zelyurt Kurucuova’da
Hemşerileri İle Bir Araya Geldi

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt beraberinde Başkan 
Yardımcısı, Meclis Üyesi ve Kurucu-
ova Muhtarıyla birlikte Kurucuova 
Mahallesini ziyaret ederek hemşeri-
leriyle buluştu. 

Kurucuova Mahallesinde esnaf 
ziyareti de yapan Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt Esnaf-
ların sorunlarını, sıkıntılarını, Bilek 
ve Belediyeden beklentilerini bi-
rinci ağızdan öğrendi. Karşılarında 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt'u gören vatandaşlar oldukça 
memnun olurken her gittiği esnafta 
çay ikramı yapmadan bırakmadılar.

Vatandaşların da büyük ilgi gös-
terdiği Başkan Zelyurt sosyal mesa-
fe kuralları içerisinde Kurucuovalı-
larla sohbet edip fikir alışverişinde 
bulundu. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt " Belediye Başkan 
yardımcımız, Meclis üyemiz ve ma-
halle muhtarımız  Kurucaova ma-
hallemizde hemşerilerimiz ile bir 
araya geldik. 

Hemşerilerimizin fikirlerini 
almak ve görüş alışverişinde bu-
lunmak için yaptığımız bu ziyaret-
lerimize devam ediyoruz. Bu Gün 
Kurucuova Mahallemizde Esnaf ar-
kadaşlarımızla ve hemşerilerimizle 
bir araya geldik. İstek ve düşüncele-
rini birinci ağızdan duymak için bir 
aradayız. "

GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ARAPGİR POSTASI GAZETESİNE ZİYARET

Malatya Gazeteciler Cemiyet 
Başkanı Vahap Güner ile birlikte 
Arapgir Postası Gazetesini Ziya-
ret ettik. 1954 Yılından beri yayın 
hayatına devam eden Malatya’nın 
en eski gazetesi ve Kamuran Sezer 
üstadımızın sahibi olduğu Arapgir 
Postası Gazetesini ziyaret ettik. 
Ve tam 40 yıldır gazete de çalışan 
basın emekçimiz ile sohbet ettik. 
Arapgir Postası 67 yıldır aralıksız 
yayınlanıyor. Yayın hayatınca ba-
şarılar diliyoruz.

Malatya Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Vahap Güner, Yönetim 
Kurulu üyesi ve Yeni Doğanşehir 
Gazetesi Sahibi Hüseyin Karaaslan 
ile birlikte Arapgir ilçesinde yayın-
lanan Arapgir Postası Gazetesini 
ziyaret etti. Arapgir Postası Gaze-
tesinde 40 yıldır çalışan Mehmet 
Yalçın ile sohbet eden MGC Başka-
nı Vahap Güner, "ilk sayısı 25 Hazi-
ran 1954 yılında yayınlanan Arap-
gir Postası Gazetesi, Arapgirlilerin 
olduğu kadar tüm Malatyalılarında 
guru duyduğu bir gazetedir. 67 Yıl-

dır yayın hayatını sürdürüyor. Her 
Arapgirli'nin işyerinde ya da evi,n-
de Arapgir Postası Gazetesi var. 
Teknoloji gelişse de dijital gazete-
cilik ön plana çıksa da Arapgir'de 
yazılı basın olarak bu gazetemiz 
yayın hayatını başarıyla devam 
ettiriyor. Bu nedenle Gazete sa-
hibi üstadımız Kamuran Sezer ile 
birlikte tüm çalışanlarını kutluyo-
ruz. Resmi ilan dahi almadan yayın 
hayatını sürdüren Arapgir Postası 
Gazetesi adeta Malatya da tarih 
yazmaktadır. Gazeteye sahip çıkan 

Arapgirli okuyuculara da teşekkür 
ediyoruz" dedi. 

Arapgir Postası Gazetesi çalışa-
nı Mehmet Yalçın'ın tam 40 yıldır 
Gazetede çalıştığını da ifade eden 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Vahap Güner, ofset basılan ve 
abonelere gönderilen gazetenin 67 
yıldan bu yana tüm ödülleri hak et-
tiğini de ifade etti. Arapgir Postası 
Gazete çalışanı Mehmet Yalçın, zi-
yaret nedeniyle teşekkür etti. 

MEKTUP GİBİ GAZETE 
ULAŞTIRILIYOR

Arapgir Postası’nın, her hafta 
gurbetteki Arapgirliler’e bir mek-
tup havasında ulaştırılıyor. Gaze-
te aboneleri, Arapgir’deki en ufak 
bir ayrıntının dahi gazetede haber 
olarak yer almasından mutluluk 
duyuyor. Ölümler, doğumlar, ağaç-
ların çiçek açması, bahçe işlerinin 
başlaması, üzümlerin, dutların ol-
ması gurbetteki Arapgirliler için 
önem taşıyan haberler arasında 
yer alıyor. Arapgirliler, gazete elle-
rine ulaştığında memleketlerinden 
bir mektup gelmiş kadar mutlu ol-
makta, bir sonraki haftanın gaze-
tesini özlemle beklediklerini ifade 
ediyor. Arapgir Postası, bir köprü 
görevi üstlenmekte ve sloganı da  
‘Sıladan Gurbete Köprü’ diye yazı-
yor.

Arapgir Postası, 66 yıllık ya-
yın hayatında sayısız gazetecilik 
ödülünün de sahibi oldu. Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdür-
lüğü’nün “Anadolu Basınını Özen-
dirme” yarışmasında, farklı ta-
rihlerde 10 ayrı kategoride ödül 
kazandı. Malatya Gazeteciler Ce-
miyeti ile Edebiyat, Sanat ve Kül-
tür Araştırmaları Derneği tarafın-
dan da ödüle layık görüldü.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
40000 m2 8 cm lik Beton Parke Taş 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   :2020/399011
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :40.000 m2 8 cm lik Parke taş alımı yapılacaktır
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :Doğanşehir Merkez ve merkeze en fazla 30 km
     uzaklıktaki mahalleler
c) Teslim tarihi    :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş
     tarihinden itibaren 5 ( Beş) iş günü içerisinde peyder pey
     30/12/2020 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Belediye Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati   :03.09.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 tü-
zel 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 Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 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.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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 belge, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş dene-
yimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sundu-
ğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması ye-
terli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Yetkili satıcı ise Bayilik Belgesi
İmalatçı ise 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen  sanayi Sicil Belgesi
b)İsteklinin  Üyesi Olduğu Meslek odası tarafından  İstekli adına düzenlenen  Kapasite Raporu
c) Aday veya İsteklinin  kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından  aday veya istekli adına düzenlenmiş 
yeterlilik belgesi
ç)İstekilinin adına veya Ünvanına  düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin  Yerli Malı Belgesi veya  
Teknoloji  Ürün deneyim Belgesi
d)İsteklinin  alım konusu malı  ürettiğine ilişkin  olarak  ilgili mevzuat uyarınca  yetkili Kurum ve Ku-
ruluşlarca  düzenlenen  ve isteklinin  üretici veya  imalatçı  olduğunu gösteren belgeler.
İstekli  imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak  iamaltçı tesvik edecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 2824 EN 1338
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bordür taşları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mahalle İshak yağcı cad. No:1 Belediye Hizmet Binası/ 
Doğanşehir/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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DOĞANŞEHİR İŞLETME ŞEFLİĞİ BİNASINA DOĞALGAZ SİSTEMİ YAPILMASI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MALATYA 

Doğanşehir İşletme Şefliği Binasına Doğalgaz Sistemi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elekt-
ronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN    :2020/397198
1-İdarenin
a) Adı     :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MALATYA DİĞER ÖZEL
    BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :Çöşnük Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. Esentepe Sokak No:4
    44320 BATTALGAZİ/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası  :4223712070 - 4223712077
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı     :Doğanşehir İşletme Şefliği Binasına Doğalgaz Sistemi Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı  :Doğanşehir Hizmet Evleri ve İdare Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Doğanşehir Orman İşletme Şefliği
ç) Süresi/teslim tarihi   :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   :18.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  :Malatya Orman İşletme
Müdürlüğü Toplantı Salonu
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 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 tü-
zel 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 Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 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 yüklenici-
lere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği’’ ekinde bulunan cetvelde belirtilen (B) Üst yapı bina işleri,(C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesi-
sat  İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat, Makine, Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakülteleri ve Mimarlık Fakülteleri mezuniyet belge-
leri veya diplomaları
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 


