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SÜRGÜ MAHALLESİNE FİFA 
STANDARTLARINDA FUTBOL SAHASI

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesine FİFA Standartların-
da bir futbol sahası yapılıyor. Gençlerin sportif faaliyetle-
rini rahatlıkla yapabileceği alanların kazandırılması için 
yoğun bir çalışma içinde olan ekipler, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Destekleri ve Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt'un gayretleri sonucu Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları sonrasında 
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapı-
lan Doğanşehir Sürgü Mahallesinde FİFA standartların-
da futbol sahası yapım çalışmaları devam ediyor.2’DE

Ağbaba’dan Öznur Çalık’a: Bu Yasayı Savunman Malatya’ya İhanettir
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ma-
latya Milletvekili Veli Ağbaba, tütün mamulleri düzenlemesini 
içeren teklifin meclisten geçmesine ilişkin, “Keşke Öznur Ha-
nım benim yanımda olsaydı. Bu tütüne, Malatya’ya ihanet değil 
mi? Keşke aslanlar gibi korkmadan benim yanımda dursaydı. 
Ben yasağın kaldırılmasını savunuyorum.” dedi.3’TE

Başkan Zelyurt Sürgü Mahallesinde Yapılan Çalışmaları Gezdi
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali ZELYURT 
Sürgü Mahallesinde ya-
pılan çalışmaları ince-
ledikten sonra esnaf ve 
vatandaşlar ile bir araya 
gelerek selam verdi. 2’DE
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 Takvim yaprakları pazarı gösteriyor. Bur-

num da keskin bir yeşil sabun kokusu. Annem 
erkenden kalkıp mavi leğende okul kıyafet-
lerimizi yıkıyor. Klasik temizlik günlerinden 
bilmem kaçıncısı. Oldum olası sevmem pazar 
günlerini. Hep banyo sırasının bana geleceği 
anın sıtması tutar. Babamın ahırdan yeni gel-
diğini üzerine sinen kokudan anlıyorum. Ney-
se ki fırınlı sobadan gelen, üzeri yumurta ve 
salça ile soslanmış  pileke kokusu bastırıyor 
tüm kokuları. Pencerenin hemen dibindeki 
yatağımın içindeyim. Perdeyi aralayıp dışa-
rıya bakıyorum ve içimden karın çok yağmış 
olması için dualar ediyorum. Gece başlayan 
kar sabaha doğru durmuş. Rüzgâr sağa sola 
savurmaya başlamış karları. Birden içim titri-
yor soğuktan. Duvarın soğuğuna maruz kalan 
ayaklarım buz tutmuş sanki. “En çok ayakları 
üşürmüş insanın, o yüzden yün çoraplarını gi-
yin.” derdi babaannem. Yün çoraplarımı giy-
mesem de sobanın sıcağından istifade etmek 
için ayaklarımı yorgandan çıkarıp iyice yaklaş-
tırıyorum sobaya. Annem, ablamla birlikte ye-
şil sabunla köpürttükleri pantolonlarımızı di-
ğer leğende durulamaya geçiyor. Sonra uzun 
süre tüm kıyafetleri sıkıp sobanın üzerindeki 
askıya seriyorlar. Günlerden pazar. Kahvaltı 
temizlik dolayısı ile biraz geç yapılacak diye 
düşünürken babamın açlığa dayanamayan 
tavırları temizliğe mola verilmesini sağlıyor. 
Kahvaltı için hummalı bir hareketlilik başlıyor 
mutfakta. Tereyağı, deri çökeleği, pekmez, 
pileke, üzerine sıcak su dökülmüş peynir ve 
ablamın hepimize yetsin diye içine un katıp 
pişirdiği yumurta sofradaki yerini alıyor ni-
hayet. Annem sobanın üzerinde bir yüzünü 
pişirdiği darı ekmeğini akdaracakla çevirip 
pişen ekmekleri sofraya koyuyor. İyice ısın-
mış olan odanın içersinde tereyağı, yumurta 
ve yanık ekmek kokusu birbirine karışıyor. 
Kahvaltı sonrası ben hariç evin tüm bireyleri 
görev dağılımı yapılmış memur misali işlerine 
koyulurken ben ise banyo yapmadan sokağa 
kaçmanın planlarını yapıyorum. Somyanın 
altındaki sepetten parmak kısımları delik ço-

rapları üst üste giyerek kendimce delikleri ka-
patmaya çalışıyorum. Babam, kapının önünde 
çekmeye çivi çakmakla meşgul. Hep küçük bir 
greydere benzettiğim bu alet damdaki karları 
kürümeye yarıyor. Benim için de sapı ve eni 
küçük bir çekme ayarlamış babam. Kış günle-
rinin en sevdiğim etkinliklerinden biri bu. Üze-
rimizi sıkıca giyinip dama çıkıyoruz. Gece bo-
yunca yağan karı babamla evin sağına soluna 
kürüyoruz. Arka mahallede damları birbirine 
bitişik olan evler imece usulü kürüyorlar kar-
ları. Geceden beri yaklaşık yarım metre kadar 
yağan karları toprak damlardan temizleme 
işimiz öğleye doğru bitiyor. Rüzgar biraz dursa 
da havanın yüzümüzü bıçak gibi kesen soğuğu 
iliklerimize kadar işliyor. Evimizin güney cep-
hesine bakan taraftaki süyüğe yasladığımız 
tahta merdivenden aşağı iniyor babam. Ama 
ben doğal yolu tercih ederek kürüdüğümüz 
yumuşacık kar yığınının üzerine atlıyorum. 
Belime kadar karın içindeyim. Bir iki hareket-
le karın içinden çıkıyorum. Babamdan izin alıp 
arka mahalledeki amcamlara yardım etmeye 
gidiyorum. Benden önce kimsenin yürümedi-
ği dar sokakta karları yara yara koşuyorum. 
Koşarken yüzümde o hınzır gülümseme. Sa-
nırım bu pazar da banyo yapmaktan yırttım.. 
Akşamüzeri güneşin kızıllığı karları kırmızıya 
boyuyor. Gündüz azıcık da olsa eriyen karlar 
soğukla birlikte damların süyüğünde sarkıtlar 
oluşturmuş. Kar topu ile sarkıtları kıra kıra 
evin yolunu tutuyorum. Evlerin bacasından 
dumanlar, pencerelerinden mis gibi yemek 
kokuları çıkıyor. Yoğun Cizre kömürü ve yemek 
kokuları arasında eve geliyorum. Babamın 
ahırda olduğunu görünce, gün boyu ortalarda 
gözükmemenin ve banyodan kaçmış olmanın 
verdiği suçluluk psikolojisi ile ahıra giriyorum. 
Elime aldığım gelberi ile inek pisliklerini te-
mizlemeye koyuluyorum. Ahırın kokusu beni 
hiç rahatsız etmiyor. Kapının arkasındaki el 
arabasına doldurduğum zibili babamın açtığı 
yoldan evin arkasına boşaltıyorum. Kuşlar be-
nim boşaltmamı beklermişçesine zibilin için-
den akşam yemekleri için buğday tanesi arı-
yor. Ben annemin tavuklar için ayırdığı buğday 
ve kırık darıdan ceplerime doldurup gizlice 
kuşlara atıyor ve bu davranışımın verdiği haz-
la yeniden ahıra dönüyorum. Ahırın temizlik 

işi bitince babam inekleri sağması için anne-
mi çağırıyor. Annem bir elinde büyük hengil, 
bir elinde üzerine oturacağı iskemle ile topal 
ineğe yaklaşıyor. Topal inek oldukça uysal, 
adını ayağının birinin kırık olmasından almış. 
Hepimiz en çok onu seviyoruz. Annem ona hiç 
kıymıyor. Sağarken onu incitmeden sağdığının 
ikimiz de farkındayız. Topal ineğin memelerin-
den hengile dolan sütün köpürüşünü izlerken 
anneme onu sağmak istediğimi söylüyorum. 
Annemin tarif ettiği gibi yaparak memelerin 
birinden süt çıkarmayı başarıyorum. Lakin ca-
nını yakmış olmalıyım ki topal inek huysuzla-
nıyor. Hengili alıp annemle ahırdan çıkıyoruz. 
Annem ahır kapısının yanındaki malzeme dolu 
tahta sandığın içinden aldığı tabağı sütle dol-
durup kedilerin bugünkü istihkakını veriyor. 
Hava iyice kararmış. Elektrikler öğleden beri 
yok. Evlerin pencerelerinden gelen mum ışığı 
yahut gaz lambası ışıklarını seyrederek eve 
giriyoruz. Akşam yemeğinde ekşili köfte ve 
yanında ayran var. Yemekten sonra annemin 
anlattığı hikayeleri; yarısı patlamış, yarısı yan-
mış mısırları yiyerek ve loş ışıkta tavşan kanı 
olup olmadığını pek anlayamadığımız çayla-
rımızı yudumlayarak dinliyoruz. “Başı Büyük 
Cemal Ağa, Ağ Enik Ellişere Kara Enik Kırk Be-
şere, Ese Dayı ve Canım Şahmedan” dinleme-
ye doyamadığımız hikâyelerin başında geliyor. 
Annem hikâyeleri bitirince duvarda asılı olan 
gaz lambasının ışığında yün eğirmeye başlı-
yor. Bilmeceler, fıkralar ve güzel bir muhabbet 
sonrası gaz lambasının gazının iyice azaldığını 
fark ediyoruz. Yarın okul var, o yüzden erken 
kalkılacak. Lambayı iyice kısıp, günün verdiği 
yorgunluk ile yatağa giriyorum. İçeri evden 
getirilen döşek ve yorgan buz gibi. Kafamı yor-
ganın altına çekip ayaklarımı birbirine sürtüp 
ısınmaya çalışıyorum. Gün boyu yaptıklarımı 
ve banyodan nasıl kaçtığımı düşünerek uyku-
ya dalıyorum..

SÜRGÜ MAHALLESİNE FİFA STANDARTLARINDA FUTBOL SAHASI
Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahalle-

sine FİFA Standartlarında bir futbol 
sahası yapılıyor. Gençlerin sportif fa-
aliyetlerini rahatlıkla yapabileceği 
alanların kazandırılması için yoğun bir 
çalışma içinde olan ekipler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Destekleri ve Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un 
gayretleri sonucu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimat-
ları sonrasında Malatya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 
Doğanşehir Sürgü Mahallesinde FİFA 
standartlarında futbol sahası yapım 
çalışmaları devam ediyor.

Aktaş, “ Selahattin Başkanımız her 
sorunumuzla ilgileniyor”

Sürgü Mahallesinin eksiği olan fut-
bol sahasının gençlere kazandırılaca-
ğını belirten Sürgü Mahallesi Muhtarı 
Tamer Aktaş, “Müracaatlarımız sonu-
cunda gençlerimizin eksiği ve ihtiya-
cı olan futbol sahamızı mahallemize 
kazandıran başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı-

mıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür 
ediyorum. Emeği geçen herkesten Al-
lah razı olsun. Selahattin Başkanımız 
bizim her sorunumuzla ilgileniyor. Ne 
eksiğimiz varsa iletiyoruz ve sorunla-
rımız çözüme kavuşuyor.  Başkanımı-
za buradan özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Başkanımız sağ olsun var 
olsun” dedi.

Okyay, “ Futbol sahamızın çalışma-
larını bahar aylarında tamamlayaca-
ğız”

FİFA standartlarında yapılan fut-
bol sahasındaki çalışmalarla ilgili bilgi-
ler veren Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Sayın 
Başkanımız Sürgü’yü ziyaret ettiğin-
de gençlerimizin, muhtarımızın Sayın 
Başkanımızdan Sürgü’ye bir stadyum 
yapılması için talepleri olmuştu. Baş-
kanımız da daha Sürgü’deyken bizlere, 
‘burayı projelendirin, FIFA standartla-
rında resmi müsabakaların yapılabile-
ceği bir stad yapalım’ şeklinde talimat 

vermişti. Bizlerde 
Sayın Başkanımızın 
talimatları doğrul-
tusunda Sürgü’ye 
yapılacak stadın 
projelendirme ve 
ihale çalışmalarını 
tamamladık. Ya-
kın bir zamanda 
da yer teslimi ya-
pılmış, çalışmalara 
başlanmıştı. Çalış-
malar %50 aşama-
sına gelmiş, yağışlı 
havalardan dolayı 

biraz iş yavaşladı ama inşallah bahar 
aylarında buranın yapımı tamamlana-
cak ve kullanılabilir hale gelecektir. 
Sürgülü vatandaşlarımızın ve genç-
lerimizin hizmetine sunulacak. Sayın 
Başkanımızın yine bizlere talimatları 
doğrultusunda Doğanşehir ilçemize 
gençlerimize yönelik başka sahalar da 
yapmıştık. Başka mahallelerimize bas-
ketbol, voleybol, tenis kortu gibi spor-
tif faaliyetlerin yapılacağı, alanlar da 
yapılmıştı. Bizlere bu desteği sağlayan 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. 
Gençlerimize ve Sürgü’ye hayırlı uğur-
lu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Zelyurt, “ Selahattin Başkanımızın 
girişimleriyle futbol sahamız yapılıyor”

Futbol sahası konusunda gençlerin 
talepleri olduğunu söyleyen Doğanşe-

hir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
“Doğanşehir Sürgü Mahallesi en büyük 
mahallelerimizden bir tanesidir. Daha 
önceden burası belediyeydi, Büyükşe-
hir olmamızdan sonra burası mahalle 
oldu. Mahallemizde de genç nüfusu-
muz oldukça fazla ve gençlerimizin de 
futbol sahası için çok ciddi talepleri 
olmuştu. Sahanın yapılacağı alan önce 
toprak bir zemindi. Gençlerimiz top-
rak zeminde, içerisinde yetişen otlara 
takıla takıla, düşe kalka futbol oynu-
yorlardı. Maç yapmaya çalışıyorlardı. 
Ayrıca burada Sürgü Spor Kulübümüz 
var. Kulübümüzün yöneticileri, muh-
tarımız, meclis üyelerimizde sürekli 
futbol sahasının yapılmasını gündeme 
getiriyorlardı. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın 
girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakan-

lığımızın da destekleriyle bu proje 
onaylandı. Şu anda da Büyükşehir Be-
lediyemiz tarafından yapılan ihaleyle 
çalışmanın  %50’si tamamlandı. Sta-
dımız FIFA standartlarında ve resmi 
müsabakaların yapılacağı bir şekilde 
yapılıyor. Sürgülü halkımız ve gençle-
rimiz böyle hizmetlere layık bir halktır. 
Gerçekten vefakâr bir halktır. O yüz-
den Sürgü’müze yapılan bu hizmetten 
dolayı özellikle Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, 
Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakan 
Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a ver-
miş oldukları destekten dolayı teşek-
kür ediyorum. Muhtarımızın da ifade 
ettiği gibi ‘durmak yok yola devam’ 
diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a şükranlarımız sunu-
yorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Zelyurt Sürgü 
Mahallesinde Yapılan 

Çalışmaları Gezdi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali ZELYURT 
Sürgü Mahallesinde yapılan çalışmaları inceledik-
ten sonra esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gele-
rek selam verdi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali ZELYURT; 
"Her geçen gün Doğanşehir'mizi daha da güzelleş-
tirmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam edi-
yoruz. Sürgü'de hem yapılan çalışmaları inceledik 
hem de vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza selam 
verip, hasbihâl ettik. Bu güzellikleri yaşatan Al-
lah’a hamdolsun." dedi. 
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YİNE SENİ

Anlattıkça hatırlarım
Umutları, hatıraları
Damla damla gözyaşları
Yine seni hatırlarım

Ağlarım sokaklara
Güzel olan yapraklara
Yuvasız kalan yavrulara
Yine seni hatırlarım

Yağmur yağan bulutlara
Seher vakti ışıklara
Umut veren aşıklara
Yine seni hatırlarım

Ben bir Garip seni gördüm
Sesim oldun umut verdin
Al dediler gönül aldım
Yine seni hatırlarım

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1748001

AKARYAKIT ( 300000 LT MOTORİN)
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Akaryakıt ( 300000 lt Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak-
tır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN     :2022/1375794
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 mal alımın
a) Adı     :Akaryakıt ( 300000 lt Motorin)
b) Niteliği, türü ve miktarı  :300.000 Litre 95 Oktan Motorin(Diğer)
     Otomasyon sistemi dökme akaryakıt
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi   :Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım 
     Müdürlüğü makine parkına yüklenici tarafından akaryakıt 
     tankına veya tanklarına,Sözleşme imzalandıktan sonra
     ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü 
     içerisinde peyder pey 31.12.2022 tarihine kadar idarece 
     istenilen miktarda teslim edilecektir. İdarenin Talebi
     doğrultusunda talep miktarı kadar Belediyenin akaryakıt 
     tankına boşaltılacaktır 10.4. Teslim programında değişiklik
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşme tarihinden itibaren 3 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.01.2023 - 10:00
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.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alın-
ması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren 
belge,
b) İstekli bir “  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ ise ; Teklif sahibinin Bayisi oldu-
ğu kuruluşdan verilmiş  “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik 
Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu 

Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
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 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile 
tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren 
belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte 
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Ağbaba’dan Öznur Çalık’a: Bu Yasayı
Savunman Malatya’ya İhanettir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Malatya Mil-
letvekili Veli Ağbaba, tütün mamulleri 
düzenlemesini içeren teklifin meclisten 
geçmesine ilişkin, “Keşke Öznur Hanım 
benim yanımda olsaydı. Bu tütüne, 
Malatya’ya ihanet değil mi? Keşke as-
lanlar gibi korkmadan benim yanımda 
dursaydı. Ben yasağın kaldırılmasını 
savunuyorum. Ben, Malatya’da herke-
sin tütünü ekebilmesi ve satabilmesini 
savunuyorum. Eğer Malatya’nın ortak 
paydasıysa benim savunduğum şey-
dir. Yoksa Öznur Hanımın yasağı Ma-
latya’nın ortak paydası olamaz. Ortak 
payda varsa keşke yanıma gelseydi” 
dedi.

Milletvekili Ağbaba, mecliste kabul 
edilen teklifin üretici ve esnafın aleyhi-
ne olduğunu ifade ederek, “Bu yasayla 
birlikte esnafa kaçakçı muamelesi yapı-
lıyor. Bu yasayla birlikte hapis cezası 3 
ila 6 ay arasında iken 2 yıl ila 5 yıl ara-
sına indiriyorlar. Bununla övünüyorlar. 
Ceza var mı var, fakir fukaranın tütün 
ekmesine, üretmesine, satmasına en-
gel var. Bununla övünen siyasetçileri de 
Malatya’daki tütün üreticilerinin vicda-
nına bırakıyorum” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık’ın “Biz 6 ay bu 
yasanın uygulamasını öteledik. Sonra-
sında hem Kurucaova hem de Doğan-
şehir’deki 35 muhtarımız Ankara’ya 
meclisimize geldi. Bu noktada da hapis 
ve para cezalarının düşürülmesini iste-

dik” açıklamasını da eleştiren Ağbaba, 
şunları söyledi:

“6 ay erteletmenin kime ne faydası 
var? 6 ay ertelettin yakında seçim var 
göz yumacaksınız ama yasa geçtikten 
sonra bu insanlar tütün satarken uyuş-
turucu satıcısı muamelesi görecek. On 
binlerce insan bundan ekmek yerken, 
uyuşturucu satısını muamelesi göre-
cek. Bu yasayı savunman Malatya’ya 
ihanettir. Bu demeç, kendisi adına ta-
lihsiz bir demeçtir. Anlaşılıyor ki Öznur 
Çalık bu yasayı savunuyor. Keşke geçen 
yaz gittiği Kurucaovalıların yanına yine 
gitse ve “Ben bu yasayı savunuyorum” 
dese. Madem savunuyor, gitsin Doğan-
şehir’de söylese.”

Milletvekili Ağbaba, Milletvekili 
Çalık’ın CHP’li Ağbaba’nın mecliste ko-
nuşma yapmak için kürsüye geçtiğinde 
meclisin dışına çıktığını ifade etmesine 
ilişkin ise “Keşke söyleyecek lafın varsa 
söyleseydin. Söyleyecek lafın olmadığı 
için, bu yasa utanç yasası olduğu için 
kaçtın gittin. Benim konuşmamdan 
kaçmadın, bu yasadan kaçtın. Ben Ma-
latya için kavga ediyorum. Şahıslarla bir 
kavgam yok. Ben bu kavgayı Malatya 
ve Adıyaman, üretenler için yapıyorum. 
Bu kavga benim şahsi kavgam değil ki. 
Benim bir metrekare tütünüm yok, tü-
tün içmiyorum ya da tütün tarlam yok. 
Bu yasayı savunanlar Adıyamanlıların, 
Doğanşehirlilerin hakkını değil çok 
uluslu sigara firmalarının hakkını savu-
nuyorlar” yorumunda bulundu.

Milletvekili Ağba-
ba, tütün mamulleri 
düzenlemesini içeren 
teklifle ilgili “Keşke 
Öznur Hanım benim 
yanımda olsaydı” ifa-
desini kullanarak, “Bu 
tütüne, Malatya’ya 
ihanet değil mi? Keşke 
aslanlar gibi korkma-
dan benim yanımda 
dursaydı. Ben yasağın 
kaldırılmasını savu-
nuyorum. Ben, Malat-
ya’da herkesin tütünü 
ekebilmesi ve satabil-
mesini savunuyorum. 
Eğer Malatya’nın ortak paydasıysa be-
nim savunduğum şeydir. Yoksa Öznur 
Hanımın yasağı Malatya’nın ortak pay-
dası olamaz. Ortak payda varsa keşke 
yanıma gelseydi” diye konuştu.

Malatya’da tekel fabrikasının ka-
patıldığın da anımsatan Veli Ağbaba, 
“Türkiye genelinde 400 bin tondan 70 
bin tona düştü üretim. Çiftçi sayısı da 
400 binden 70 bine düşmüş durum-
da. Artık bir milyon 200 bin aile artık 
tütün üretemez olmuş. Malatya’da he-
pimizin ortak değeri olan tekel ve Sü-
merbank bu iktidar döneminde peşkeş 
çekilip, satıldı. Malatya’da Sümerbank 
Fabrikası 5 milyon 300 bin dolara satıl-
dı şimdi 250 milyon dolara vermezler. 
Sümerbank’ı makine parasına sattılar. 
Aynı şekilde tekeli arazi parasına bile 

satmadılar. Tekeli oradaki makine kar-
şılığında sattılar. Malatya’da tekel ve 
Sümer’den emekli olacak kimse kalma-
dı. Malatya ekonomisine büyük darbe 
vuruldu. O zaman siyasiler buna göz 
yumdular. Kendi yandaşlarını zengin-
leştirme uğruna Malatya’yı fakirleş-
tirdiler. Birde ayrıca, rahmetli Mevlüt 
Aslanoğlu tütün yasakları geldiği za-
man meclis kürsüsünde tütün sardı. O 
zaman yasakların karşısında tütüncü-
nün yanındaydı. Keşke Öznur Hanım o 
zaman Mevlüt Aslanoğlu’nun, Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin yanında olabilseydi. 
Mevlüt Aslanoğlu, tekelin satışına karşı 
çıkıp, eylemler yaparken, Ankara’da 
gaz yerken Öznur Hanım tekelin satışı-
nı destekliyordu. Ortak paydaysa keşke 
Mevlüt Aslanoğlu’nun, Veli Ağbaba’nın 
yanında durabilseydi” dedi.
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MÜNİR
TAŞTAN

DÜŞÜNDÜKLERİM VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Bundan  sonra  meydana  gelmiş  ya  da  gele-

bilecek  olaylara  burada  nokta  koyuyor,  gelişen  
olayların  müspet  ve  menfi  sonuçlarına  herkesin  
bizzat  şa-hit  olunduğunu  düşünerek  sadece  ve  
özet  olarak  zikredip  herkesin  görüş ve  anlayışına  
bırakalım  istiyorum … 

1)  Almanya’da  başlayıp  ülkemizde  devam  
eden  parasal  ilişkili   Deniz  Feneri  bir  şekilde  te-
davülden  kaldırıldı. 2)  Özeleştirme  furyası  bütün  
hızı ile  devam  etti.  Cumhuriyet  Döneminde  ülke  
için  yaşamsal  birer  önem  taşıyan  kurum,  kuruluş  
ve  fabrikalar  birer  birer  elden  çıkarılıp  partidaş-
lara  adeta  pay  edil-di.  Aynı  amaçlarla  değil,  farklı  
amaçlarla  rant  elde  edilmeye  çalışıldı.  Bu se-fer  
bu  kurumlarca üretilen  ürünler,  başka  ülkelerden  
döviz  karşılığı  ithal  e-dilmeye  başlandı.  Zaman-
la  fütursuzca  yapılan  harcanmalar  sonucu  döviz  
sı-kıntısı  çekilir  oldu.  Ekonominin  alarm  vermeye  
başlaması  üzerine,  dışarıdan  döviz  bulmak  olduk-
ça  güç  hale  geldi.  3)  Fethullah  Gülen Hareketi  ile  
kurul-muş  olan  ilişkiler  gitgide  menfaatler  nokta-
sında  kopma  noktasına  geldi.       4)  17 - 25  Aralık  
2013  de  Fethullahçılar  tarafından  kurulan  parasal  
kumpas,  hükümeti  oldukça  sarsıverdi.  5)  Mit Müs-
teşarına  kurulan  tuzak  anında  etki-sizleştirildi.   
6)  Cumhurbaşkanlığı  seçiminde   Abdullah  Gül’ün  
yeniden  aday gösterilmeyip,  Erdoğan’ın  adaylığı-
nı  koyması  ikili  arasında  ipleri kopma  nok-tasına  
getirdi.  7)  Cumhurbaşkanlığı  seçimi  Erdoğan  ile  
Bahçelinin  önerdiği  ve  muhalefetin  desteklediği  
Ekmeleddin  İhsanoğlu  arasında  geçti.  Erdoğan  ra-
hat  bir  şekilde  ipi  göğüsledi.  8)  7  Haziran  2015 de  
yapılan  genel  seçimde  A.K.P. çoğunluğu  kaybetti.  
Hükümet  kurma  çabaları,  Başbakan  Davutoğlu  ve  
Kılıçtaroğlu’nun  çabalarına  rağmen   Erdoğan’ın  di-
renç  göstermesiyle  sonuç  vermedi.  Bu  boşlukta,  
ülkede   meydana  gelen   bir  çok  ölümlü  vaka  
insan-ları  huzursuz  ediverdi.  Üç  ay  gibi  kısa  bir  
süre  sonra  alınan  seçim  kararı  ile  A.K.P. eskisin-
den  daha  güçlü  bir  şekilde  seçimleri  kazanarak  
tek  başına  hükümet  kurma  şansını  elde  etti.   9 ) 
Hükümetin  alel  acele  alınan  kararlar-la  uygulama-
ya  koyduğu  Kürt  açılımı,   alevi  açılımı,  Ermeni ve  
komşularla  sı-fır  sorun  yaklaşımının  hiçbiri  amacı-
na  ulaşmadı.  10 )  Bir  zamanlar  en  yakın  dost  bili-
nen  Esat’ ın  ülkesi  Suriye’ye  müdahil  olundu.  Bazı  

kazanımlar  elde edileceği  umulurken  6-7  milyon  
Suriyeli  ülkemize  doluştu.  Sadece  onlar mı?  Her  
ülkeden  insanlar  ellerini  kollarını  sallayarak  orta-
lıklarda  dolaşmaya  baş-ladı.  11) 15  Temmuz  2016  
da  Fethullah  Gülencilerce  yapılan  darbe  girişimi  
deşifre  olması  üzerine  bastırıldı.  Darbeye  şu  veya  
bir  şekilde  iştirak  etmiş  olanlar  tutuklanıp  çeşitli  
cezalara  çarptırıldı.  Asıl  failler  bir  yolunu  bulup  
kurtulurken  bir  kısım  insanlar  hak  etmedikleri  ce-
zalara  çarptırıldılar.           12 )  Erdoğan,  ikinci  sefer  
Cumhurbaşkanlığı  için  aday  olduğunda  karşısında  
bu  sefer  güçlü  bir  aday  vardı.  C.H.P. nin  adayı  
Muharrem  İnce’nin  bu  se-çim  sırasında  gösterdiği  
performans  ile  kazanacağına  kesin  gözü  ile  ba-
kılı-yordu.  Ancak  seçim  sonuçlarının  belli  olacağı  
gece,  gerek  İnce’nin  ve  gerek   partisinin  pasif  
durumda  kalması ve  sonucu  kabullenir  olmaları  
insanları  sü-kutu  hayale  uğratmıştı.   13)  Ülke-
deki  fiili  durum  nedeni  ile  olağanüstü  hal  ilan  
ediliyordu. Ülke, uzunca  bir  süre  kararnamelerle  
idare  edilmeye  başlan-dı.  14)  Milliyetçi  Hareket  
Partisinde  gidişatı  beğenmeyenlerce  kurulan  Me-
ral  Akşener  liderliğindeki  İyi  Parti,  engellemele-
re  rağmen  Kılıçtaroğlu’nun  son  anda  yaptığı  bir  
hamle ile  seçimlere  girme  hakkı  elde  ediyor  ve  
girdiği  ilk  seçimde  grup  oluşturarak  parlamento-
daki  yerini  sağlamlaştırmış  oluyor-du.   15) Bir  ba-
kıma  zaafa  uğrayan  Bahçeli  yerini  sağlama  almak  
için,  Erdo-ğan’a  göz  kırpmaya  başlıyordu.  16)  Dev-
let  Bahçeli’nin  cevaz  vermesi  üzeri-ne  başkanlık  
için  alınan  referandum  kararı  ile,  her  şeyin  daha  
düzgün  ve  iyi  sonuçlar  vereceği  ileri  sürülerek,  
sonuçta  bir  şekilde  başkanlık  sistemine geçilmiş  
oluyordu.  17)  Başkanlıkla  birlikte  daha  önceden  
başlamış  olan  sa-vurganlık  daha  da  hız  kazanıyor  
ve  ekonomi  alarm  vermeye  başlıyordu.  18)  Bir  
yandan  salgın  hastalık  covit- 19  etkisi,  bir  yandan  
aşırı  savurganlık,  üretmeden  tüketmeye yönelik  
politikalar  ve  döviz  sıkıntısı  ülkeyi  zor durum-lara  
sokuyordu.  Aşırı  derecede  ve  devamlı   artış  gös-
teren  pahalılık  insanları  hayatlarından  bezdirme  
noktasına  getiriyordu. 18) Ehil durumlarına  bakıl-
mak-sızın  yandaşlara  maddi ve  manevi  büyük  ko-
laylıklar  sağlanırken  diğer  insan-ların  konumları  
ne  olursa  olsun  görmezlikten  gelinmesi  insanları  
adeta  öf-ke  krizine  sokuyordu.  19 ) İhale  yasasının  
ha  bire  değiştirilerek,  ihalelerin  devlet  garantisi  
sağlanarak  belli  kişi  ve  gruplara  verilmesi,  yıllar-
ca  sürecek  ödemelerle  çok  büyük  kayıplara  neden  
oluyor,  devlet  adeta  ipotek  altına  alınıyordu.  Bu  
durumlar  insanları  tedirgin   ediyor  ve  de  çokça  

düşündürü-yordu.  20 )  Ülkede  adaletin  hemen  he-
men  çökme  noktasına  gelmesi  insan-ları  tedirgin  
etmeye  başladı. Kılıçdaroğlu’nun  bu  konuya  dikkat  
çekmek  adı-na  Ankara’dan  başlatıp  İstanbul’a  ka-
dar  büyük  insan  katılımı  ile  yürümesi  etkili  oldu  
ve  büyük  ses  getirdi.   21) Her  şeyin  gitgide  kötüye  
gittiğini  gö-ren  Erdoğan,  Demirel’ in  deyimi  ile  “  
Dün  dündür,  bu  gün  bu gündür ”  di-yerek  hatala-
rını  hızla  telafi  etmeye  başlıyor,  agresif  davranış-
larından  vazge-çerek  nizalı  olduğu  devletlerle  iyi  
ilişkiler  kurmaya  özen  gösteriyor  olması  insanlar-
ca  olumlu  karşılanıyordu.   22)  Birbirleri  ile  ihtilaflı  
ve  çatışır  durum-daki  ülkelerin  barışmaları  için  
yapmış  olduğu  girişimleri  diğer  bir  olumlu  bir  
hareket  olarak  kabul  görüyordu.  23)  Sonradan  dış  
ülkelere  gösterilme-ye  başlanılan  olumlu  tavırdan  
ne  yazık  ki,  helalleşme  ile  yumuşak  bir  tavır  
sergilemeye  çalışan Kılıçdaroğlu  nasibini  alamıyor,  
gerek Erdoğan  ve  gerekse  Bahçeli  ona  hakaret  
etme  yarışına  giriyor  ve  diğer  muhalif  partileri  
ise  kü-çümsemeye  devam  ediyorlardı.   24)  2023  
seçimleri  yaklaşırken  hem  A.K.P. nin  parti  baş-
kanlığını  ve aynı  zamanda  devlet  başkanlığını da  
üstlenmiş  olan  Erdoğan,  bir zamanlar  birbirlerine  
düşman  gözü ile  baktığı  ve  şimdilerde  ise  ara-
larından  su  sızmadığı  Bahçeli  ile  birlikte,  ana  
muhalefetin  başını  çektiği  Kılıçdaroğlu  ve  Meral  
Akşener,  Gültekin  Uysal,  Ali  Babacan,  Ahmet  Da-
vut-oğlu  ve  Temel Karamollaoğlu’ nun  oluşturduğu  
altılı  masa  arasındaki  düello,  bakalım  nasıl  sonuç  
verecektir? … 

Şimdi de  her  şeyi  bir  tarafa  bırakarak,  ya-
bancı  ve  yerli  düşünürlerin  sözlerine   ve  de  mey-
dana  gelmiş   ilginç  olaylara  odaklanalım.  Bütün  
bun-lardan  yararlanarak  kendimiz  için  dersler 
çıkaralım.  Alınan  bu  dersleri  baş-kalarına  da  ak-
tararak  onların  da  yararlanmalarına  olanak  sağla-
yalım.  İşle-yen  demir  ışıldar,  işlenmez  ise  de  pas  
tutar.  Bilgiler  de  aynı  şekilde,  kulla-nılmadıkça  
adeta  pas  bağlayarak  unutulmaya  mahkum  olur-
lar.  O  halde  ve-rilen  örneklerden  kendilerimize  
paylar  çıkaralım  mı,  ne  dersiniz? … 

Zeki  Kuneralp,  yabancı  devletlerde  eğitim  
alarak  yetişmiş  değerli  bir  bilim  adamıdır.  Cum-
huriyetin  kurulduğu  ilk  yıllarda  bu  bilim  adamı,  
Türki-  ye  Cumhuriyeti  Devletinde  görev  almaya  
taliptir.  Zeki  Kuneralp,  en  büyük  vatan  haini  Ali  
Kemal’in  oğludur.  Yetkililer  onun  bu  girişimine  
soğuk  bakmaktadırlar. En  iyisi  bu  durumu  Başba-
kan  İnönü’ye  danışalım  derler.  İnönü  ise  kendileri  
gibi  düşünmemektedir.  Onlara  şunları  söyleyive-

rir.  “  BİZ   BU  DEVLETİ   KAN   İLE   KURDUK,   KİNLE   
YÖNETEMEYİZ” …  Bunun  üzerine  Zeki  Kuneralp’a  
görev  verilir  ve  o  da  verilen  bu  görevi  bi  hakkın  
ile  yerine  ge-tirir … Bu  arada  şu  andaki  İngiltere  
Başbakanı  Boris’ in,  Ali  Kemal’in  torunu  olduğunu  
belirtmiş  olalım …  

…  &  …
Demokrat  Parti  iktidarının  ilk  yıllarında,  Baş-

bakan  Adnan  Menderes’ in  büyük  oğlu,  bir  arka-
daşı  ile  birlikte  ticari  bir  işe  girişmek  istediğini  
babası-na  iletir.  Adnan  Menderes  anında  tepkisini  
ortaya  koyarak  “ Senin  bu  tür   işlere  girmeni  
doğru  bulmam. Senin  bu  girişimin,  ilerde  beni  
sıkıntıya  soka-bilir” der…  Belli  bir zaman içinde  bu  
hassasiyete  önem  verilirse  de,  sonraki  dönemler-
de  bu  hassasiyetlerin  tamamen  ortadan  kalktığı-
na üzülerek  şahit  olmaktayız …

…  &  …
Demokrat  Partinin  ilk  yıllarında,  bir  zaman  

sonra   hükümetin  Dış  İşleri  Bakanı  olarak  görev  
alacak  olan  İhsan  Sabri  Çağlayangil  Sivas  Va-
lisidir. Mu-halefet  parti  Genel Başkanı  İnönü  bu  
sırada  Sivas’ı  ziyaret  etmektedir.  Bir  vali  olarak  
görevini  yapmaya  çalışan  Çağlayangil  Başbakan  
Menderes  tara-fından  telefonla  acil  olarak  ara-
nır. Menderes  vali  Çağlayangil’e hiddetle  me-alen  
şunları  söylemektedir. “ Sen  hangi  hakla  ve de  
kimden  izin  alarak  İnö-nü’ye  hizmet  etmekte  ve  
ona  kolaylıklar  sağlamaktasın!… Menderes’in  bu  
kızgın  ifadesi  üzerine  Sivas  valisi  şu  mealde söz-
lerle  karşılık  vermiştir. “  E-fendim  ben  şu  anda   
devletin  valisi  olarak  Sivas  ilinde  görev  yapmak-
tayım.  Görevim  neyi  gerektiriyorsa  onu  yaptım” 
deyiverir  açık  yüreklilikle … Men-deres,  valinin  bu  
karşı  çıkışına  ve  de  bu  duruma   son  derece  sinir-
lenmesi- ne  rağmen,  bir  süre  sonra  Çağlayangil’i  
partisine  davet  edecek  ve  Dış  İşle-ri  Bakanlığı  
gibi  önemli  bir  göreve  getirecek,  o  da  bu  görevi  
layıkı  ile  yeri-ne   getirecektir …>>DEVAM EDECEK
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Fındık Mahallesi Muhtarlık Binası 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     :2022/1312373
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     :Fındık Mahallesi Muhtarlık Binası
b) Niteliği, türü ve miktarı  :1 Adet 51 m2 Muhtarlık Binası
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Malatya İli-Doğanşehir İlçesi Fındık Mahallesi
     103 ada 525 nolu parsel
ç) Süresi/teslim tarihi   :Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) 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 :16.01.2023 - 14:00
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. 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:
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:
B1 ve Bll Grubu dışındaki Üst Yapı Bina İşleri
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.


