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10 Kasım
“ÖLÜMSÜZ BİR ÖLÜM, SONSUZ BİR YAS”
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 

günü saat 09.05’te yaşamını yitiren, Türkiye’nin kuru-
cusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım 
gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk’ün yurt 
genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, 
radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden 
yayımlandığı, Atatürk’le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-
16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
kaybettiğimiz gün bugün; İki Mustafa Kemal ATATÜRK 
vardır.1. Beden olarak her fani gibi ebediyete intikal 
eden fiziki ATATÜRK.

2. Kazandığı kurtuluş savaşında sonra yaptığı dev-
rimlerle Milletin gönlüne taht kuran uygarlık yolunu 
açan ölümsüz ATATÜRK… İşte Bu ATATÜRK manen 
hala yaşıyor, düşünce ve fikirleri ile yaptığı muhte-
şem devrimlerin yarattığı ışık milyonlarca insanımızı 
aydınlatmaya devam ediyor.

10 Kasım günleri saat 09.05’te çalan siren ses-
leriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Ata-
türk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayrak-
lar hariç, Türkiye’deki tüm resmi binalarda ve ülkenin 
dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak 
yarıya indirilir. Anıtkabir’de bulunan bayraklar diğer 
günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın 
sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce gön-
dere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.[1][2]

Her yıl 10 Kasım günü saat 09.05’te sirenlerin 
çalmasıyla birlikte ülke genelinde pek çok kişi, o sıra-
da törende olmasa bile, bulundukları noktada saygı 
duruşuna geçmektedir. O anda trafikte olan insanlar 
arabalarından inerek saygı duruşuna katılmakta 
ya da korna çalarak sirene eşlik etmektedir. Devlet 
kurumlarının düzenlediği anma törenlerinin yanı sıra 
sivil toplum örgütleri de tören, gösteri veya yürüyüş 
gibi etkinlikler düzenlemekte ya da resmî kurumların 
düzenledikleri etkinliklere katılmaktadırlar. Dol-
mabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün hayatını kaybettiği 
odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyen-
ler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından 
Atatürk’ün yatağına karanfiller bırakıp Saray’ı ziyaret 
etmektedir. 

Ayrıca Türkiye’nin pek çok yerinden yüz binlerce 
insan, her yıl Atatürk’ü mezarı başında anmak için 
Anıtkabir’i ziyaret etmektedir. Ebediyete intikalinin 
yıl dönümünde Atamızı sonsuz bir sevgiyle anıyoruz. 
“ÖLÜMSÜZ BİR ÖLÜM, SONSUZ BİR YAS”

”RUHU ŞAD MEKÂNI CENNET OLSUN” 

HÜSEYİN
KARAASLAN

Rektör Bentli Başkan
Zelyurt’u Ziyaret Etti

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Doğanşehir Meslek 
Yüksek Okulu’nda incelemelerde ve Doğanşehir Belediye Başkanı Zurali zel-
yurt u makamında ziyaret etti.>3’TE

Başkan Zelyurt’dan 10 Kasım Mesajı
Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt, 
10 Kasım Ata-
türk'ü Anma 
Günü dolayı-
sıyla mesaj 
yayımladı.3’TE

Fındık Mahallesinin Altyapısı Yenileniyor
Doğanşehir İlçesine 
Bağlı Fındık Mahalle-
sinin altyapı çalışma-
ları devam ediyor. 
Malatya'nın başarılı 
kadın muhtarların-
dan olan Diler Yıl-
dırım’ın çabalarıyla 
başlayan çalışma-
larda, Büyükşehir ve 
Doğanşehir Belediye-
lerinin destekleriyle 
altyapı çalışmalarına 
devam ediliyor.2’DE

Malatya TSO, Sadıkoğlu Okul
Bahçesine Atatürk Büstü Yaptırdı
Doğanşehir Fen Lisesi bah-
çesinde bulunan ve hasar 
gören Atatürk Büstü, Ma-
latya Ticaret ve Sanayi 
Odası (MTSO) tarafından 
yeniden yaptırıldı.2’DE
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Fındık Mahallesinin Altyapısı Yenileniyor
Doğanşehir İlçesine Bağlı Fındık 

Mahallesinin altyapı çalışmaları de-
vam ediyor. Malatya'nın başarılı kadın 
muhtarlarından olan Diler Yıldırım’ın 
çabalarıyla başlayan çalışmalarda, 
Büyükşehir ve Doğanşehir Belediyele-
rinin destekleriyle altyapı çalışmaları-
na devam ediliyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt Fındık mahallesinde ya-
pılan altyapı çalışmalarını yerinde 
inceledi. Çalışmalar hakkında Mahalle 
Muhtarı Diler Yıldırım ve Ekip sorum-
lularından bilgiler de alan Başkan 
Durali Zelyurt, yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi. Başkan Zelyurt, 
“Bilindiği gibi Fındık mahallemiz ilçe-
mizin önemli büyük mahallelerinden 
bir tanesidir. Fındık mahallemiz nüfus 
ve yerleşim olarak büyük bir mahal-
lemiz olduğu için buralarda çalışma 
alanlarımız oldukça geniş bir alanı 
kapsıyor. Bu nedenle buradaki çalış-
maları Malatya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde bulunan MASKİ İşletmesi 
tarafından altyapı çalışmaları başlatıl-
dı. Dolayısıyla mahallemizde yeniden 
bir altyapı ve kanalizasyon çalışması 
başlatıldı. Fındık mahallemizin iç kı-
sımları, yol kenarları, ev araları, sokak 
yolları tamamen eşildi. Dolayısıyla 
mevsim itibariyle yağışların başlama-

sıyla birlikte yollarımız önemli ölçüde 
çamurla karşı karşıya kaldılar. Biz de 
yağmurlar durur durmaz hemen bü-
tün kamyonlarımızı seferber ederek, 
sınırlarımız içindeki maden işletme-
leriyle de görüşerek üretilen mıcırları 
Fındık mahallemize serdirerek, hem-
şerilerimizi çamur ortamından kurta-
rarak geçici bir şekilde idare etmeleri 
için çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
ediyor. Şu an itibarıyla da mıcır serme 
çalışmalarımız devam ediyor. Tabi kış 
mevsimi başladı. Mevsim itibariyle ya-
ğışlar devam ediyor. Havaların soğuk 
olması, zeminin ıslak olması şimdilik 
asfalt yapmamızı engelliyor. İnşal-
lah önümüzdeki süreçte Büyükşehir 
Belediyemiz ve MASKİ desteğiyle bu 
sorunu da çözeceğiz. İnşallah 2023 
yılında Büyükşehir Belediyemizin de 
desteğiyle, hem Fındık mahallemizin 
altyapı çalışması tamamlamış, ter-
temiz bir Fındık mahallesini inşallah 
Mahallemize ve muhtarımıza teslim 
edeceğiz.”

İLÇEMİZİN EN GÜZEL 
MAHALLESİNE SAHİBİZ

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak 
konuşan Fındık Mahalle Muhtarı Di-
ler Yıldırım ise değerlendirmesinde 

yapılan çalışmalardan duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek; “Mahallemize 
yönelik yapılan çalışmalardan dolayı 
Öncelikle Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, 
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’e 
ve MASKİ çalışanlarına, Doğanşehir 
Belediye Başkanımız Durali Zelyurt ve 

ekibine çok teşekkür ediyorum. Ma-
hallemizin altyapısı, içme suyu olsun 
kanalizasyon olsun çok eskiydi. Sağ 
olsun MASKİ Genel Müdürümüz, Şube 
Müdürlüleri destek oldular. Ekipler 
gelerek incelemeler yaptılar. Şu anda 
mahallemizin altyapısını, içme suyu-
muzla ilgili yenilemeler yapılıyor. Ça-

lışmalar şu anda devam ediyor. Bu ça-
lışmalardan dolayı da yollarımız eşildi. 
Bundan dolayı çamurlar oluşuyordu. 
Bunlar giderilmeye çalışılıyor. Bunlar 
tamamlandığı takdirde mahallemiz, 
ilçemizin en güzel mahallelerinden bi-
risi olmaya devam edecek ” şeklinde 
konuştu.

Malatya TSO, Sadıkoğlu Okul Bahçesine Atatürk Büstü Yaptırdı
Doğanşehir Fen Lisesi bahçesinde bulunan 

ve hasar gören Atatürk Büstü, Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yeniden yap-
tırıldı.

Bakım ve onarımı tamamlanan Atatürk Büs-
tü için okul bahçesinde bir program düzenlendi. 
Programa Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü Şube Müdürü İlhami Temur, Doğanşehir Fen 
Lisesi Müdürü İbrahim Başaran, MTSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Batuhan Demi-
rel, MTSO Meclis Başkan Vekili Ayhan Altunok, 
MTSO Meclis Üyeleri Zekeriya Çelebi, Burhan 
Lüleci, Cumaali Kaynar, Doğanşehir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Lüks Do-
ğanşehir Minibüs, Otobüsçüler ve Taşıyıcılar Ko-
operatif Başkanı Şaban Erdoğan, Doğanşehirli 
İşadamları Derneği Başkanı Cahit Sarı, öğrenci-
ler ve öğretmenler katıldı.

Atatürk Büstünün bakım ve onarım işini Oda 

olarak üstlenmiş olmaktan mutluluk duydukla-
rını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Doğanşehir Fen 
Lisesi’nde birbirinden kıymetli öğrenci kardeş-
lerimiz eğitim alıyor. İlçemizin en başarılı oku-
lu olan fen lisesinin Atatürk Büstünün Odamız 
tarafından yapılması bizler için onurdur. Özel-
likle 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne 
yetişmesini istedik. Bu vesile ile Türk ve dünya 
tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönü-
münde onu özlemle, saygıyla ve rahmetle andı-
ğımı belirtmek isterim. Yeni büstün okulumuza, 
öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun” dedi.

Okul Müdürü İbrahim Başaran, Başkan Sa-
dıkoğlu’na ve Malatya TSO’ya teşekkürlerini su-
narken, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü İlhami Temur da katkılarından do-
layı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi tak-
dim etti.BÜLTEN

Başkan Zelyurt Doğalgaz Talepleri İçin Harekete Geçti
Malatya'nın Büyükşehir olmadan önce 

Doğanşehir İlçesine bağlı belde olarak hizmet 
veren Sürgü, Erkenek ve Kurucaova mahalle 
sakinleri Doğalgaz ve TOKİ tarafından yapıl-
ması planlanan Sosyal Konut Projesinde yer 
alma beklentisi içindeler.

Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmaları 
değerlendiren, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt şu sözlere yer verdi.

Başkan Zelyurt; “İlçemiz sınırları içinde 
yer alan büyük mahallelerimizden Sürgü ve 
Erkenek Mahallelerinde sürekli olarak Do-
ğalgaz talebi oluyordu. Biz de konuyu Aksa 
doğalgaz yetkililerine talep olarak ilettik. İl-
çemiz sınırları içindeki doğalgaz hizmet alanı-
nın genişletilmesi için yazılı olarak da başvu-
ruda bulunduk. Bu başvurunun onaylanması 
ve başvurunun işletilmesi için Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumunun Başkanından Rande-
vu aldık. Başkan ile yaptığımız görüşmele-
rin ardından, Başkanımız da talebimizi ilgili 
birimlere iletildiğini söyledi. Ayrıca konuyla 
ilgili olarak şirkete çalışma yapılması için li-
sans alanının genişletilmesi için talimat veril-
diğini, İnşallah olumlu sonuç çıktığında 2023 
yılında programı aldırabiliriz diye bize olumlu 
bir haber verdiler. Kendilerinden Allah razı ol-

sun diyorum.”
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt, sosyal konut projesi kapsamında TOKİ 
ile yapılan çalışmalar ile ilgili yaptıkları çalış-
malarda ; “Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşka-
nımız tarafından başlatılan çok önemli büyük 
bir sosyal konut projesi var. Bu sosyal konut 
projesi kapsamında, Doğanşehir ilçemiz nüfu-
suna baktığımız zaman çok düşük bir rakam 
vermişti. Bu rakam 200 adet sosyal konutu 
kapsıyordu. TOKİ bu konuda bizden yer istedi. 
Biz de yer verdik. Konuyu hemşerimiz işadamı 
Vahap Küçük de takip ediyordu. Konuyu Çev-
re Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla 
görüşerek talebimizi 350 konuta çıkarttık. Şu 
anda ilçe merkezindeki yapılması planlanan 
sosyal konut sayısı 200’den 350'ye çıkarıldı. 
Bu konuda bize destek veren başta hemşeri-
miz Vahap Küçük’e de ilçem adına teşekkür 
ediyorum. Diğer yandan Sürgü ve Erkenek 
mahallelerimizden de sosyal konut talebi var-
dı. Bu konuda da Çevre Şehircilik İl Müdürlü-
ğümüze yerler ile ilgili gerekli çalışmalarını 
yaparak, parselleri göstermek ve haritalarını 
da koymak suretiyle talepte bulunmuştuk. 
Ankara'da TOKİ Başkan yardımcısıyla bizzat 
görüşüp bu Sürgü ve Erkenek’teki TOKİ tale-

bimize yazılı olarak direkt TOKİ yetkililerine 
ilettik. İnşallah 1. etaba yetişmezse 2. etaba 
yetiştirme gibi bir çabamız olacak. Planlanan 
yerler içerisinde ise Sürgü yolu üzerinde, yeni 
devlet hastanemizin arkasında bir yerde ol-
dukça uygun bir alan var. İnşallah buralara 
350 sosyal konut projesi yapıldığı takdirde 
Doğanşehir'in önemli sosyal konut projesi çok 
büyük bir kazanım olacak. Doğanşehir inşa-
at konusunda aktif ve hareketli bir bölgedir. 
İnşallah vatandaşımıza daha iyi hizmet daha 
konforlu bir hayat sunmak için her türlü çalış-
mayı yapacağız” şeklinde konuştu.
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Soldan sağa
1. Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru 

sokulduğu bölümü... Kuramsal (eski)... Askerlik görevini yap-

maya çağırma... 2. Tombul, gürbüz, iri (bebek ve küçük çocuk)... 

Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten 

görevli... 3. Güç vermek, güçlendirmek, tekit etmek... Sorun... 

4. İridyum elementinin simgesi... Eşitlik, denklik, eş değerlik 

(eski)... Emme, emerek içine çekme, soğurma (eski)... 5. Bir 

işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj... Efilemek işi... 6. 

Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duy-

gular anlatan söz... Başkaldırıcı... İstiridye gibi bazı kavkılı de-

niz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef 

renginde süs tanesi... 7. Başka kimse, başkası (eski)... Evlilik ve 

kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki 

ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... Sanat-

sal ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi... 

8. Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, 

varoluş karşıtı... Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap... Atın 

eşkin yürüyüşü (halk ağzı)... Demir elementinin simgesi... 9. 

Amerika’da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan ke-

seli hayvanlardan bir tür sıçan... Eşkenar dörtgen (eski)... Yazı 

ile bildirme (eski)... 10. Volkanik tüf... Genellikle işlemelerde 

kullanılan, gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik vb 

(eski)... Yok etme (eski)... 11. Son... Önceleme... 12. Uygun bul-

mama, geri çevirme, kabul etmeme... Amerikalı... Öğütülerek 

toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... 13. 

Askere alındığında ailesine bakacak kimsesi olan... Birbirle-

rinin yerine geçen, konulabilen mal... 14. Yok olmak, ortadan 

kalkmak, kaybolmak... Antimon elementinin simgesi... Olağan-

dan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... 

15. Çocuk yuvası... Çevirmek, çevrelemek, kuşatmak, sarmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Kovmak, uzaklaştırmak... 2. Sözlerinin bütünü veya çoğu 

şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri... Paylama... Evro-

piyum elementinin simgesi... 3. Tibet’te, Asya’nın bazı yörele-

rinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü, 

Tibet öküzü, Tibet sığırı... Tren, tramvay vb. taşıtlarda teker-

leklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol... Getirimci... 4. 

Gemilerin limana girip çıkması, yük alıp vermesi işlerine bakan 

yetkili kimse... Duvar içinde bırakılan oyuk... 5. İnsanın yaradı-

lış özelliği... Cıva elementinin simgesi... Bir şeyi başka bir şeyle 

karıştırma (eski)... 6. Akmak işi... Mavi (eski)... Candan, açık yü-

reklikle davranan... 7. Büyük erkek kardeş, ağabey (halk ağzı)... 

Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı (eski)... “Olur, peki veya fena 

değil” anlamlarında kullanılan bir söz... 8. Sazangillerden bir 

cins tatlı su balığı... Dünya üzerinde yer alan bir kıta... 9. Rad-

yum elementinin simgesi... Lise okuyan (öğrenci)... Herhangi bir 

kas kümesinin irade dışı hareketi... 10. Bir tarafında inme bulu-

nan, mefluç... Kayınbirader (halk ağzı)... Para veya değerli eşya 

saklamaya yarayan çelik dolap... 11. Yasa dışı işler yapmak veya 

etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk... 

Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 

Aleve tutarak pişirme yöntemi... 12. Çocukları ateşe ve tehlikeli 

şeylere karşı uyarırken söylenen bir söz... Miskince (eski)... 13. 

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla 

elde edilemeyen madde... Ün... Arap alfabesinin yirmi dördüncü 

harfinin adı (eski)... 

14. Çocuğun bakım, 

eğitim ve öğreti-

miyle görevli kim-

se (eski)... Zulüm... 

Gece gösterimi... 

15. Protestan mez-

hebinin demokratik 

kurallara göre ku-

rulmuş bir kolu...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

O BİR AŞK
Kızılırmak aşkım
Mevsim yaz
Güneş vurur gözlerine
O bir aşk
Dokunur
Dokunur yüreğime

Kızılırmak aşkım
Mevsim kış
İçim içime sığmaz
Gök duman
O bir aşk
Işıklar sönmez
Sönmez hiçbir zaman

Kızılırmak aşkım
Mevsim sonbahar
Toprağa nefes verir
Sanki yorgun
O bir aşk
Durmaz
Durmaz hiçbir zaman

Kızılırmak aşkım
Garip hep arar
Mevsim bahar
O özgür akar
Durmaz
Durmaz hiçbir zaman

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Rektör Bentli Başkan Zelyurt’u Ziyaret Etti
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Recep Bentli, Doğanşehir Meslek Yüksek 
Okulu’nda incelemelerde ve Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Zurali zelyurt u makamında 
ziyaret etti.

Doğanşehir ilçesinde Karşıyaka Mahal-
lesi sınırları içinde yer alan Malatya Turgut 
Özal Üniversitesi’ne (MTÜ) Bağlı olarak hiz-
met veren Vahap Küçük Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Alper Durak, görevini Doç.Dr. 
Ahmet Kızıl’a devretti. Devir teslim törenin-
de Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr 
Recep Bentli, Rektör Danışmanı Doç Dr. Ser-
dar Deniz, Vahap Küçük Meslek Okulu Mü-
dürü Doç.Dr. Ahmet Kazan ile de yer aldı. 

Rektör Bentli, devir teslim töreninin ar-
dından Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt’u da makamında ziyaret ederek bir 
süre görüştü. Başkan Zelyurt, Meslek Yük-
sekokulunun ilçeye ayrı bir katma değer 
kattığını belirterek, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Zelyurt’dan 10 Kasım Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 10 Kasım 

Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Zelyurt mesajında, Cumhuriyetin ku-

rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 
84. yıl dönümünde saygı, şükran ve rahmetle yad ettiğini 
belirterek, "Askeri ve siyasi kişiliğiyle önemli bir devlet ada-
mı olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümündeyiz. 

Başkan Zelyurt, "Ulu önder Atatürk, milletimizin gön-
lünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah 
arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve 
gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve dü-
şüncelerle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz 
hatırasını saygı ve özlemle yad ediyor, vatanı için canlarını 
feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayat-
ta olan gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." 
dedi.
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1727543

DOĞANŞEHİR KURUCAOVA 4 DERSLİK ANAOKULU YAPIM İŞİ
MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DOĞANŞEHİR KURUCAOVA 4 DERSLİK ANAOKULU YAPIM İŞİ 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     :2022/1195708
1-İdarenin
a) Adı     :MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
     MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi    :KERNEK MAH. ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO:2 
     44300 KANALBOYU BATTALGAZİ/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası  :4222804400 - 4222804549
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı     :DOĞANŞEHİR KURUCAOVA
     4 DERSLİK ANAOKULU YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı  :1 Adet Bina Yapımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :DOĞANŞEHİR KURUCAOVA ANAOKULU
ç) Süresi/teslim tarihi   :Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :05.12.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :YAKINCA MAH. EĞİTİM SK. İBNİ 
HALDUN ANADOLU LİSESİ EK BİNA BLOK NO 16 YEŞİLYURT / MALATYA
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 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği” nde yer alan B/III grubu işler veya B/III grubu işlerde yapılan  benzer iş olarak kabul edile-
cektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Mezuniyet Belgesi/Diploması
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1728924

DOĞANŞEHİR KARŞIYAKA 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ
MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DOĞANŞEHİR KARŞIYAKA 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ 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     :2022/1199153
1-İdarenin
a) Adı     :MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM 
     BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi    :KERNEK MAH. ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO:2 
     44300 KANALBOYU BATTALGAZİ/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası  :4222804400 - 4222804549
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı     :DOĞANŞEHİR KARŞIYAKA
     8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı  :1 Adet Bina Yapımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :DOĞANŞEHİR KARŞIYAKA ANAOKULU
ç) Süresi/teslim tarihi   :Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) 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 :07.12.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :YAKINCA MAH. EĞİTİM SK. İBNİ 
HALDUN ANADOLU LİSESİ EK BİNA BLOK NO 16 YEŞİLYURT / MALATYA
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 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği” nde yer alan B/III grubu işler veya B/III grubu işlerde yapılan  benzer iş olarak kabul edile-
cektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Mezuniyet Belgesi/Diploması
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


