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Doğanşehir Kurufasulyesi Markalaşıyor
Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajans-
ları Genel Mü-
dürlüğü Sosyal 
Gelişmeyi Des-
tekleme Prog-
ramı (SOGEP) 
çerçevesinde 
Fırat Kalkınma 
Ajansı (FKA) ta-
rafından des-
teklenen “Kuru 
Doğanşehir'de 
Yeşeriyor” pro-
jesi düzenlenen 
törenle imza-
landı.3’TE

Şampiyon Boksörler
Başkan Zelyurt’la
Biraraya Geldi
Şampiyonlar Hatice Akbaş ve Rabia Koç, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali  Zelyurt’un spor ve sporcuya 
verdiği desteğin anlamlı olduğunu söylediler.2’DE

Ağustos Ayı UKOME Toplantısı Yapıldı
Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
bünyesinde hizmet ve-
ren Ulaşım Koordinas-
yon Merkezi (UKOME), 
paydaş kurum tem-
silcilerinin katılımı ile 
2022 yılı Ağustos ayı 
genel kurul toplantısı-
nı gerçekleştirdi.2’DE
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OSMANLI HANEDANININ
DİP-ANASI
BİR RUM KADINIDIR

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in 
ölümünden sonra, 1326 yılında tahta oğlu Or-
han Bey geçti.

Orhan Bey, Bizans İmparatoru Kantakuzi-
nos’un kızı Teodora ile evlendi.

Dilimizde, Bizanslılara da Yunanlara da 
“Rum” denilmektedir.

Rumlar Ortodoks Hıristiyan’dır.
Orhan Bey, Müslüman bir Türk ile değil de 

bir Hıristiyan ile evlenen ilk Osmanlı sultanıdır.
6 Nisan 1326 tarihinde Orhan Bey, halkı-

nın çoğunluğu Hıristiyan ve Yahudi olan Bursa 
şehrini Bizanslardan aldı, devletinin başkenti 
yaptı.

1330 yılında Orhan Bey, bir Bizans kenti 
olan İznik’i fethetti.

İznik’in fethinden sonra Orhan Bey, Türk 
gazileri dul Rum kadınlarıyla evlenmeye teşvik 
etti.

Türk gazilerin Hıristiyan kadınlarla evlen-
mek için büyük arzu duyduklarına dair birçok 
kayıt bulunmaktadır.

Esir Hıristiyan kadınlardan doğan çocuklar 

hür sayılıyordu.
Orhan Bey; İzmit, Marmara Adaları, Üskü-

dar, Kadıköy ve Ankara’yı fethederek genç Os-
manlı devletinin topraklarını büyüttü.

Osmanlı devletinin Bizans devletiyle olan 
sınırlarında görev yapan özgür Bizans valileri-
ne “Tekfur” denilmektedir. Tekfurlar güçlü ve 
yetkili yöneticilerdi.

Yarhisar Tekfuru’nın kızı Holofira, Bilecik 
Tekfuru ile evlendirilirken Osmanlı güçleri dü-
ğünü bastı. Holofira’yı esir alarak kaçırdı.

Orhan Bey, Yarhisar Tekfurunun kızı Holofi-
ra ile evlendi. Adı, Nilüfer Hatun olarak değişti-
rilip kayıtlara geçti.

Orhan Bey’in Holofira’dan olan oğlu 1. Mu-
rat, Orhan Bey’in ölümünden sonra Osmanlı 
tahtına oturdu.

Bu nedenle, Osmanlı hanedanının dip-ana-
sı bir Rum kadınıdır.

Değerli Dostlar,
Günümüzde Osmanlı’ya “Ecdadımız” diyen 

Osmanlı sevdalıları, özellikle de gençler bu ger-
çeği öğrenmek, içlerine sindirmek ve özümse-
mek zorundadırlar.

Ecdadımız dedikleri Osmanlı padişahları-
nın dip-anası bir Rum kadınıdır.

Acıtsa da bu gerçekle yüzleşmekten kaça-
mazlar!

Osmanlı padişahlarına “ecdadımız” diyen-

ler, bundan böyle özelde, Osmanlı’nın üçüncü 
padişahı 1. Murat’ın Rum annesi Holofira’ya, 
genelde ise tüm Hıristiyan kadınlara saygılı ol-
mak zorundadırlar.

Eğitimsiz bırakılmış oldukları için Osman-
lı tarihini bilmeyenler, gerçek dışı masallarla 
şişirilmiş, palavralarla yüceltilmiş Osmanlı pa-
dişahlarına ecdadım, demeden önce bir seçim 
yapmalıdırlar:

Ya Osmanlı sevdalısı olmayı sürdürecekler, 
ama milliyetçilikten vazgeçecekler, ya da mil-
liyetçilik yapmayı sürdürecekler, ama Osmanlı 
sevdasını bırakacaklar!

Çünkü Osmancılıkla millyetçilik birlikte yü-
rümez!

(Kaynak: Halil İnalcık, “Kuruluş ve İmpara-
torluk Sürecinde Osmanlı”, 
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

1 Adet Gençlik Merkezi Binası ve Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2022/912740
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :1 Adet Gençlik Merkezi Binası ve Çevre Düzenlemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Gençlik Merkezi Binası ve Çevre Düzenlemesi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Doğanşehir İlçesi Karşıyaka mahallesi 140 ada 1 nolu parsel
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.09.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Encümen 
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 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.
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 
% 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:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) Üst Yapı 
(Bina) İşleri III.Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
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, 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Şampiyon Boksörler Başkan Zelyurt’la Biraraya Geldi

Şampiyonlar Hatice Akbaş ve Rabia Koç, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali  Zel-
yurt’un spor ve sporcuya verdiği desteğin an-
lamlı olduğunu söylediler.

Dünya Şampiyonu Hatice Akbaş’ın babası 
ve antrenörü Kerem Akbaş, annesi İlkay Ak-

baş’da buluşmaya katıldı.
Başkan Zelyurt ne dedi ?
“Dünya Kadın Boks Şampiyonumuz Hatice 

Akbaş, Türkiye Şampiyonu Rabi Koç ve ailesi-
ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.”  
dedi. HABER MERKEZİ

Ağustos Ayı UKOME Toplantısı Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME), paydaş kurum temsilcilerinin 
katılımı ile 2022 yılı Ağustos ayı genel kurul top-
lantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Latif Okyay başkanlığında yapılan UKOME 
genel kurul toplantısında; Kuluncak İlçesinde-
ki İstiklal ve Yeni Mahalle sınırlarındaki bisik-
let yolu ve yürüyüş yolu projesi hakkında karar 
alınması; Doğanşehir İlçesi Savaklı Mahallesine 

ortalama hız tespit sistemi kurulması; Çolakoğlu, 
Yarımcahan, Karakaş, Kuluşağı, Ağınyazı, Adagö-
ren mahalleleriyle, mezraların Baskil feribotuyla 
bağlantısını sağlayan yoldaki hemzemin geçide 
ışıklı bariyer yapılması; Battalgazi İlçesi Kernek 
Mahallesi Recep Hoca Sokağının tek yön olması, 
Malatya İli Yeşilyurt ilçesi içerisindeki Hadi Çe-
kirdek ve Mazi Sokaktaki kavşak düzenlemeleri, 
öğrenci servis ücret tarifeleri ve gündemde yer 
alan trafik düzenleme projeleri dâhil olmak üze-
re 24 gündem maddesi ve 3 gündem dışı madde 
görüşülüp, karara bağlandı.

UKOME genel kurulunda alınan kararlar, Ma-
latya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan'ın onayına sunulurken, diğer maddeler 
ise alt komisyona havale edildi. Toplantı, katılım-
cıların görüşlerini belirtmelerinin ardından sona 
erdi.HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Utanma duygusu, utanç, utanma, sıkılma... Bir devletin 

kendi sınırları içinde kamu işlerinin örgütlenmesine ve yöne-
time ilişkin uyguladığı siyaset... 2. Ağa olma durumu... Etobur-
ların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan tenya 
türü... 3. Kripton elementinin simgesi... Atom numarası 77 olan 
ve platin filizlerinde bulunan değerli bir element (simgesi Ir)... 
Kumaş, kâğıt vb.nde bir bölümün öbürünün üzerine getirilme-
siyle oluşturulan kıvrım, kırma... 4. Kakma işleri yapan usta... 
Anlam, kavram, mefhum (eski)... Ülkenin vali yönetimindeki 
bölümü, vilayet... 5. Yunan rakısı... Bazı Türk topluluklarında ve 
İran’da kullanılan bir soyluluk sanı (eski)... Giysilerde, omuzla-
rın dik durmasını sağlamak amacıyla içine konulan parça... 6. 
Işın (eski)... Dikelmek durumu... 7. Kökler, asıllar... Bazı hayvan-
ların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri 
ürünü olan ipliksi uzantı... Radyum elementinin simgesi... Yü-

reklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa... 8. Yazılı kâ-
ğıtları düzenli ve sıralı bir biçimde korumak için kullanılan mu-
kavva veya plastikten telli kap, cilbent, sıralaç... Berbat, kötü, 
fena durumda olduğu belirtildiğinde kullanılan bir söz (argo)... 
9. İç içe geçen veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya 
yarayan bir tür tahta veya metal çivi... İnsanlarda, hayvanlarda 
deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka... Çivi... 
İzmir iline bağlı ilçelerden biri... 10. Bitkilerin, hayvanların 
doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, 
hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, ya-
pışkan madde... Verme, ödeme (eski)... 11. Bakma, gözetleme, 
erkete (argo)... Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaları-
nın yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi... 
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret (eski).... 
12. Su (eski)... Cinsiyet... Birtakım getir götür işleri... 13. İçeri-
sinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde 
dizgi aleti... İlgili... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... 
14. Zehirlemek, ağılamak (halk ağzı)... Ağ tabaka... 15. Gerekli 
bütün işlerin yapılabilmesi için gemiye alınan her türlü araç, 
gereç... Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler 
(eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Bataklık baykuşu... Eğitimci... 2. Garazlar (eski)... Kayak... 

Barındırma (eski)... 3. “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme 
sözü... Koşmak işi yapılmak... Mikroskopta incelenecek mad-
delerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... 4. Bilgin... 
Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Lise okuyan (öğrenci)... 5. 
Iramak işi... Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların 
taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat... Binme, yük çek-
me, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 6. 
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist... İstenilen, beğenilen ni-
telikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı... Silah olarak 
kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak... 7. Bezginlik 

verecek biçimde söylenen söz... Sürekli su akan boru (eski)... 8. 
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayaca-
ğını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası... İşa-
ret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu 
çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle 
işletilebilen araç... Baş, kumandan, amir (eski)... Herhangi bir 
kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geç-
tiği varsayılan güç çizgileri, seyelan... 9. Yazıya geçirilmiş bir 
metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı 
zamanda seslere çevirmek... Ses çıkarmak... 10. Parça (eski)... 
Siirt iline bağlı ilçelerden biri... Herhangi bir konu, sorun üzeri-
ne ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih... 11. Yaban hayvanlarının ken-
dilerine yuva edindikleri kovuk... Avı çok olan yer, av yeri... Yok 
etme, giderme (eski)... 12. Toplama işleminin sonucu, mecmu, 
yekûn... Dış (spor)... Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından 
her biri, ana kara... 13. Birden sonra gelen sayının ad... Siyasi 
iktidarın, Tanrı’nın temsilcileri olduklarına inanılan din adam-
larının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki... 
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç 
harcayarak yapılan 
etkinlik, çalışma... 
14. Kalın bağırsak-
ta, genellikle karın 
boşluğunda aralıklı 
duyulan güçlü san-
cı... Dili tutulmuş, 
konuşamaz duru-
ma gelmiş, dilsiz 
(eski)... Bildik, ta-
nıdık... 15. Akıllıca 
(eski)... Manisa ili-
ne bağlı ilçelerden 
biri...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BİLİRİM

Bilirim,

Bilirim kimsesizleri,

Geceleri, ayazları

Soğuk esen rüzgarları

Bilirim, bilirim seni.

Bilirim.

Daracık sokakları,

Balı veren çiçekleri,

Uçan kelebekleri,

Bilirim, bilirim seni.

Bilirim.

Gökteki yıldızları,

Boynu bükük çocukları,

Ağlayan bebeleri,

Çaresiz anneleri,

Bilirim, bilirim seni.

Bilirim.

Garip ile acıları,

Bahçemdeki yuvaları,

Gölge olan duvarları,

Gözü yaşlı yanakları,

Bilirim, bilirim seni.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Kurufasulyesi Markalaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Prog-
ramı (SOGEP) çerçevesinde Fırat 
Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 
desteklenen “Kuru Doğanşehir'de 
Yeşeriyor” projesi düzenlenen tö-
renle imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansı toplantı 
salonunda düzenlenen imza töre-
nine, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Fırat Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yo-
ğunlu ve FKA İzleme ve Değerlendir-
me Birimi Başkanı Mehmet Şirin Bu-
dancamanak katıldı. İmza töreninde 
konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, 
Doğanşehir Belediyesi ile birlikte 
ilçe için önemli bir ekonomik değeri 
olan Doğanşehir Fasulyesinin hem 
yetişme koşullarını geliştirmek hem 
de kırsal alanda yaşayan insanlara 
gelir getirici bir faaliyete dönüştür-

mek amacıyla projeyi geliştirdikleri-
ni söyledi.

“700 kişiye kuru 
fasulye tohumu 

dağıtılacak”
Yoğunlu, projeye ilişkin bilgilen-

dirmelerde bulunarak, “Amacımız 
Doğanşehir Fasulyesinin ekimini 
daha fazla yaygınlaştırmak daha 
fazla kişinin ekmesini sağlamak için 
700 kişiye proje çerçevesinde Do-
ğanşehir ilçemize özgü dermason 
fasulye olan Doğanşehir ilçemizde 
yetişen kuru fasulye tohumlarını 
dağıtacağız. Tabi dağıtılan bu to-
humlarla kuru fasulye üretimini yıl-
lık yaklaşık 600 tonlara ulaştırmayı 
amaçlıyoruz. İnşallah projemizle 
kurulacak tesislerde doğrudan 15 
kişiyi istihdam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Projenin etkisini daha da artırıl-
ması için Doğanşehir Belediyesinin 
de desteklediği Gülşehir Kadın Ko-
operatifinin projeye dahil olacağını 
aktaran Yoğunlu, “Gülşehir Kadın 
Kooperatifimizin işletmesine ver-
meyi planladığımız ve üreteceğimiz 
kuru fasulyenin gerek yemek olarak 
gerekse paketlenip satılabileceği ve 
Doğanşehir'imizde yetişen diğer do-
ğal ürünlerin, yöresel ürünlerin sa-
tışının da yapılabileceği Adana yolu 
üzerinde bir satış merkezi ve resta-
urant açacağız. Projemizde özellikle 
kadın kooperatifimizin işin içinde ol-
ması yine yöresel ürünlerimizin mar-
kalaştırılması, ticari ve markalaşma 
kapasitesini geliştirmesi bu ürünün 
tüm ülkeye pazarlama koşullarının 
sağlaması açısından önemli ve güzel 
bir proje. Ben projeyi hazırlayan Do-
ğanşehir Belediyemizi, başkanımız 
başta olmak üzere ekibine teşekkür 
ediyorum, tebrik ediyorum. Destek-

leri için de Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğümüze, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımıza teşekkür ediyorum, 
projemiz hayırlı olsun” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt ise projenin ilçe için 
öneminde değinerek, “Projemiz ilçe-
mizin marka değeri olan kuru fasul-
yenin daha fazla yaygınlaştırılması 
marka değeri olan bu ürünün toplu 
ve daha geniş alanlara yayılırken 
aynı zamanda istihdama katkı sağ-
laması ve kadın girişimcilerimizin 
sayısının artırılmasını hedefleyen 
önemli bir proje. Projenin desteklen-
mesinde özellikle emeği geçen Fırat 
Kalkınma Ajansı genel Sekreteri Dr. 
Abdulvahap Yoğunlu ve ekibine te-
şekkür ediyorum. Verdikleri destek-
lerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığımız ile bakanımıza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin 
imzaları atıldı. HABER MERKEZİ
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İLAN
DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1-Yukarıda belirtilen taşınmazın, imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak organi-
ze hayvancılık (Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz 
adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmi-
beşbin adet hayvan kapasitesinden az olmaması) hayvancılık yatırımı yapılmak üzere 30 (otuz) yıl 
süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51’inci 
maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ilanda belirtilen muammen bedel üzerinden karşı-
sında yazılı tarih ve saatte Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği İhale Odasında toplanacak 
komisyonca yapılacaktır.   
2-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
3-    
a) Taşınmazın ihalesine iştirak etmek isteyen gerçek kişilerin, geçici teminat makbuzunu veya limitiçi 
süresiz banka teminat mektubunu (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen 
teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) Yasal yerleşim 
yeri belgesi (ikametgâh senedi) ve nüfuz cüzdanı örneğini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise 
bunlara ilaveten idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini, müşterek isteklilerde 
ise bunlara ilave olarak, taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak gi-
rişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale 
saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ya da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci 

maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale saatine kadar İhale Ko-
misyonu Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri zorun-
ludur.          
b) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare sorumlu değildir.
4- 
a) Taşınmazın tahmini bedeli ilk yıl için hesaplanan irtifak hakkı bedelidir.
b) Taşınmazın irtifak hakkı ihalesi sonucu alıcısına, ön izin verilmesinin talep edilmesi durumunda, 
gerekli görülmesi halinde ve fiili kullanım olmaksızın, imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygu-
lama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili Kurum ve 
Kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesini teminen yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda 
1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ek-12 
Ön İzin Sözleşmesi düzenlenecektir. Ön izin verilen gerçek ve tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi halinde ise verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. 
c) Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, irtifak hakkı ihalesinde ka-
rarlaştırılan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca ilan edilen 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması su-
retiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli 
irtifak hakkı tesis edilmek üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik EK-14 İrtifak 
Hakkı Sözleşmesi düzenlenecektir. 
5-      Komisyon, ihale yapıp yapmamakta serbesttir.       İlan Olunur.

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerinde otuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.   
İLİ İLÇESİ Mahallesi Ada/Parsel 

No
CİNSİ YÜZÖLÇÜM (M2) FİİLİ DU-

RUMU
İMAR DU-
RUMU

İHALE USULÜ İLK YIL TAHMİNİ 
BEDELİ (TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT 
TUTARI (TL.)

İHALE TARİHİ/
SAATİ

Malatya Doğanşehir Dedeyazı 101/2 Ham Toprak 115.620,70 m² Boş İmarsız 2886 51/g
Pazarlık Usulü

34.700,00-TL 10.400,00-TL 26.09.2022 
09/00
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Doğanşehir Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Anahtar Teslim) yapım işi 4734 sayılı Kamu İha-
le 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    :2022/926706
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
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 Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Anahtar Teslim)
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çevre Düzenlemesi İşi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya ili, Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi
    140 Ada 1 Parsel (Yeni: 398 Ada 1 Parsel)
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Hizmet Bi-
nası - Meclis 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 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mev-
duatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunul-
mak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilanço-

sunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağ-
landığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir 
ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeleri-
ni sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeter-
lidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin 
% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağ-
lanmadığına bakılır.
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:
Kamu İhale Kurumu´nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Teb-
liğ´inde (Resmi Gazete Sayısı:27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve (B) ÜST YAPI 
(BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Mimarlık Bölümü mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.
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, 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


