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Cevdet Atay Düzce Valisi Oldu
Doğanşehir ilçemiz-
de 2007/2010 yılla-
rında Kaymakamlık 
görevi yapan Cev-
det ATAY Düzce Va-
lisi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın imzası ile 
yeni Valiler Karar-
namesi yayımlandı. 
Kararnameye göre 
33 ilin valisi değişti, 
17 ilin valisi merke-
ze alındı.3’TE

Doğanşehir’de Kurufasulye Ekimi Yapıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ekil-
medik üretim yapılmayan tarım arazisi bırak-
mamak, yeni milli tohum çeşitlerinin tanıtımı 
ve yaygınlaştırılması, ayrıca yeni üretim tek-
niklerinin çiftçilere ulaştırılması amacıyla Do-
ğanşehir ilçesi Sürgü mahallesinde 12 dekarlık 
alanda üç çeşit yerli kuru fasulye ekimi gerçek-
leştirildi.2’DE

Rakamlar Speküle Edilmesin!

Milletvekili Çalık, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziya-
ret etti. Tahmini rekoltelerin, speküle edecek rakamlarla Malatya gündemine 
getirilmemesi gerektiği söyleyen Milletvekili Çalık, “Tespit komisyonunun oluş-
turulmasının amacı; bu spekülasyonların önüne geçmektir”dedi.2’DE

Lisanslı
Depoculukla
Kayısıda
Yeni Dönem
Milletvekili Çalık, Malatya’daki te-
masları kapsamında 33 milyon TL 
maliyetle, 6 bin ton kayısı depola-
ma kapasiteli Lisanslı Kuru Kayısı 
Deposunu, Malatya Ticaret Borsası 
(MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve 
beraberindekilerle birlikte ziyaret 
ederek, bilgiler aldı. AK Parti MKYK 
Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık, Lisanslı Kuru Kayısı Depo-
su’nun Malatya kayısısı adına ha-
yati bir öneme sahip olduğunu ifa-
de ederek, “Kayısı üreticilerimizin 
özellikle hasat döneminde yaşamış 
oldukları maddi sıkıntıları ortadan 
kaldıracak, bertaraf edecek bir sis-
temi Malatya’mıza kazandırıyoruz” 
dedi. 4’TE
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Doğanşehir’de Kurufasulye Ekimi Yapıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ekilme-

dik üretim yapılmayan tarım arazisi bırakmamak, 
yeni milli tohum çeşitlerinin tanıtımı ve yaygınlaş-
tırılması, ayrıca yeni üretim tekniklerinin çiftçilere 
ulaştırılması amacıyla Doğanşehir ilçesi Sürgü ma-
hallesinde 12 dekarlık alanda üç çeşit yerli kuru fa-
sulye ekimi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaya Tarım ve Orman İl Müdürü Ta-
hir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Mü-
dürü Demet Köksal, Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Emre Sülü ve teknik personeller katıldı.

Faaliyet kapsamında Tarım ve Orman İl Müdü-
rümüz Tahir Macit; "İlimiz Doğanşehir İlçesi Sürgü 
Mahallesinde bulunan 12 dekarlık araziye Akdeniz 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü tarafından geliştirilen ve tescil edilen Göksun 
çeşidi ile iki yeni çeşit hat Kuru Fasulye Tohumu tek-
nik personellerimiz tarafından uygun görülen ara-
zide ekim öncesi gerekli tüm çalışmalar yapılarak 
Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 5 kg bakteri 
de ekim öncesi tohuma aşılanarak ekim gerçekleşti-
riyoruz. Tohum, gübre ve ekim bedellerinin tamamı 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşı-
lanmış olup, projenin takibi Kurumumuzca yapıla-
caktır" dedi.

Bakteri aşılanmasının gerek nodül gelişimi ge-
rekse verim bakımından olumlu artış sağlaması için 
bu yeni uygulamanın bölge üreticilerine ulaştırma-
nın olumlu sonuçlar doğuracağını ve takibinin ya-
pılacağını belirterek, Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi ve verim artırıcı faaliyetler ile böl-
geye uygun görülen tohum çeşitleri ile üretim çalış-
malarına devam edileceğini ifade etti.

Milletvekili Çalık, Malatya 
Ticaret Borsası (MTB) Başkanı 
Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. 
Tahmini rekoltelerin, speküle 
edecek rakamlarla Malatya 
gündemine getirilmemesi 
gerektiği söyleyen Milletvekili 
Çalık, “Tespit komisyonunun 
oluşturulmasının amacı; 
bu spekülasyonların önüne 
geçmektir”dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve 
Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık, Malatya’daki temasları 
kapsamında, Malatya Ticaret 
Borsası (MTB) Başkanı Ramazan 
Özcan’ı ziyaret etti. Ziyarette 
konuşulan en önemli başlık, 
yine rekolte oldu. Açıklanan 

tahmini rekoltenin rakamlarla 
speküle edilmeye çalışıldığını 
belirten Milletvekili Çalık, 
“2020 için Türkiye geneli için 
104 bin, Malatya için ise 85 bin 
ton rekolte açıklandı. Tahmini 
rekolteleri speküle edecek 
rakamlarla Malatya gündemine 
getirmemek lazım.” dedi.  
Gündemin en önemli maddesinin 
kayısının 2020 yılı tahmini 
rekoltesi olduğunu dile getiren 
Çalık, “Malatya’mızda kayısının 
tahmini rekoltesini açıklayacak 
bir tespit komisyonu oluşturuldu. 
Bu tespit komisyonunda bütün 
disiplinler görev alıyor. Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya 
Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma 

Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve 
Geliştirme Vakfı, Turgut Özal 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Malatya Ziraat Odası temsilcileri 
ve Malatya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün bünyesinde 
kayısı rekoltesi tespit komisyonu 
oluşturulmuş vaziyette. Hem 
akademisyenlerimiz hem 
sivil toplum örgütlerimiz hem 
devletimiz masa başında değil 
sahada tespitler yaparak 
Malatya’nın rekoltesini 
belirlemiş ve bunları da 
kamuoyu ile paylaştılar. Tahmini 
rekolteleri speküle edecek 
rakamlarla Malatya gündemine 
getirmemek lazım. Bu tespit 
komisyonunun oluşturulmasının 

amacı; bu spekülasyonların 
önüne geçmektir. Dolayısıyla tek 
bir rakam bu tespit komisyonu 
tarafından belirlenen rakam 
olarak piyasaya söylenecektir. 
Valiliğimiz tarafından 
yapılan tespit komisyonunun 
açıklamaları da bellidir. Bu 
vesileyle inşallah tahmini 
kayısı rekoltesi de geçmiş 
dönemlerde çok az farklılıklarla 
gerçekleşen rekolteyle örtüşen 
orandadır. Bu senede inşallah 
kayısı üreticilerimizin yüzünü 
güldürecek bir dönem yaşarız. 
2020 için Türkiye geneli için 
104 bin, Malatya için ise 85 
bin ton rekolte açıklandı. 
Türkiye genelindeki 104 bin 
ton kayısının yaklaşık yüzde 
85-90’ını Malatya’nın ürettiğini 
vurgulamak istiyorum. Bununla 
ilgili olarak Tarım ve Orman 
Bakanımızla, Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin bu dönem kayısımızı 
Malatya’dan almasıyla ilgili 
gerekli çalışmalarımızı 
yaptık. Lisanslı depoculuk ile 
ilgili çalışmalarımızın bitme 
aşamasına geldiğini paylaştık. 
İnşallah kayısı ile ilgili 4 numara 
kayısının 16 ila 20 lira arasında 
satışa sunulduğunu, üreticimizin 
yüzünü güldüren bir rakamın 
piyasalarda var olduğunu sizlerle 
paylaşmaktan memnuniyet 
duyuyorum. İnşallah Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin alımıyla 
ilgili olarak da hem bakanımız 
hem de Cumhurbaşkanımızla 
görüşmelerimizi yapacağız” diye 
konuştu.

Rakamlar Speküle Edilmesin!
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GÜLİZAR ÖZGÜR

Üç tane kardeşle anne babalı

Sanma ki şükredip yattı Gülizar

Doğanşehir ilçe Çömlekoba’lı

Bir dilim huzur mu tattı Gülizar

Daha ilkokul’da kurt kucağına

Atıldı bakmadan kol bacağına

Göz yaşlar içinde taş ocağına

Kahpe felek köle sattı Gülizar

Yarım asır oldu sanki daha dün

Bitmez içerimde feryat figan ün

Sevgi katıp hayal derdiği o gün

Güneş ta şafak’da battı Gülizar

Başında yemeni ayakta çarık

Yüreğin burkulmuş ciğerin arık

Sağ yanın ezikti sol yanın kırık

Sevdasına dram kattı Gülizar

Tecrübeler şiir destan yazdırdı

Semahlar dönderip yaran azdırdı

Gönül bahçen çapa ile kazdırdı

Artık siyah beyaz mattı Gülizar

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

GEL SEN BANA
Bir aynada seni gördüm,
Sana koştum gönül verdim,
Şarkılarla hayal kurdum,
Güle güle gel sen bana.

Bir gün gördüm aldım murat,
Bir dost sevdim yolu ırak,
Ömrüm geçer durak durak,
Güle güle gel sen bana.

Irmak ol da ak toprağa,
Dal dal dolaş dön yaprağa,
Bir gül ile kon yanağa,
Güle güle gel sen bana.

Bir yel eser soğur terim,
Akar duygumla alın terim,
Bir gönülde olsun yerim,
Güle güle gel sen bana.

Garip dosttur dert sormasın,
Gül çiçekler hiç solmasın,
Dağlar benim can yanmasın,
Güle güle gel sen bana.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Cevdet Atay Düzce Valisi Oldu

Doğanşehir ilçemizde 
2007/2010 yıllarında Kayma-
kamlık görevi yapan Cevdet 
ATAY Düzce Valisi olarak atan-
dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
imzası ile yeni Valiler Kararna-
mesi yayımlandı. Kararnameye 
göre 33 ilin valisi değişti, 17 ilin 
valisi merkeze alındı.

Cevdet Atay 
Kimdir?

1973 senesinde Elazığ’da 
doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi-
ni memleketinde tamamladı. 
2000 senesinde İİBF’yi bitirdi

Samsun Kavak, Isparta 
Aksu ve Kırşehir Çiçekdağı’nde 
Kaymakamlık vekilliği görevle-
rini ifa etti.

Çorum’un Oğuzlar, Malat-
ya’nın Arguvan, Doğanşehir, 
Trabzon Çaykara ilçelerinde 
Kaymakamlık yaptı.

İller idaresi Genel Müdür-
lüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 
Daire Başkanlıkları görevleri-
ni yapan Atay, 1 Eylül 2018’de 
Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı’na atandı.

(BASIN: 1172379  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makineli Toprak İşleme hizmet 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    :2020/296361
1-İdarenin
a) Adı     :ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ELAZIĞ DİĞER ÖZEL
    BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :Üniversite mahallesi Zübeyde hanim Caddesi 123 23000
    ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası  :4242411113 - 4242411119
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası   
   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı     :Makineli Toprak İşleme
b) Niteliği, türü ve miktarı  :3,5 Km. Servis Yolu, 54,96 Km. Ekskavatörle Gradoni Şeklinde 
    Toprak İşlemesi. 3,5 Km. Dikenli tel Çit İhatas. ÇALIŞMA
    SATLERİ KISMİ ZAMANLI
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
    idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya İli, Doğanşehir-Fındıklı Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi   :İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
    5 gün içinde işe başlanacaktır. 

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :22.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  :Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 
İhale Salonu, Araştırma Müdürlüğü İdare Binası, Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi NO:127 
ELAZIĞ

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 imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgi-
leri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler, 
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. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilen Makine ve İş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü, toprak muhafaza, suni tensil, fidan üretimi, fidan dikimi ve bakımı hizmet  işleri ile 
bunların etüt proje işleri birbirlerinin benzeri iş olarak kabul edilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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(BASIN: 1173353  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

YAYA ALT GEÇİDİ YAPTIRILACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞANŞEHİR İSTASYONUNA YAYA ALTGEÇİTİ YAPILMASI 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    :2020/291237
1-İdarenin
a) Adı    :T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
    MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   :GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 
    YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4222124800 - 4222124816
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 İSTASYONUNA YAYA ALTGEÇİTİ YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :45 METRE BETONARME YAYA ALT GEÇİDİ YAPILMASI
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
    idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:MALATYA/DOĞANŞEHİR
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) 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 :02.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 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 
% 70 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:
(A) I GURUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA JEOLOJİ MÜHENDİSİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak be-
lirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari 
Oran

Azami 
Oran

Fiyat 
Dışı 

Unsur 
Puanı

Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması 0,56% 0,85% 1
Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. 2,14% 3,2% 1 
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 1,18% 1,77% 1
Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması 3,92% 5,89% 2
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) 0,91% 1,37% 1
290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile 
duvar yapılması 0,59% 0,88% 1

3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükül-
meli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su 
yalıtımı yapılması

1,66% 2,49% 1

Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması 0,57% 0,85% 1
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve 
yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz 
aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

1,09% 1,64% 1

Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapıl-
ması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 2) eğilme dayanımı minimum 
3,2 mpa aşınma direnç sınıfı (3-h), yüzey alanı <= 1600 cm2, her 
türlü yüzey işlemli)

0,74% 1,1% 1

Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) 
merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) 1,1% 1,65% 1

Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması 0,71% 1,07% 1
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 3,31% 4,97% 2 
Kazı ve Moloz Nakli 0,76% 1,14% 1
ENGELLİ PLATFORMU 5,55% 8,33% 4
Her türlü inşaat temellerinde (köprüler hariç) kuruda veya suda her 
dozda demirsiz beton yapılması (herşey dahil) (min C16/20 hazır 
beton harcı ile)

8,2% 12,3% 5

Her türlü inşaata kuruda veya suda her dozda demirli beton yapıl-
ması (betonarme duvar, menfez, altgeçit, baca, tüm açıklıklarda 
aç-kapa yapıları vb.) (herşey dahil)( C25/30 veya C 30/37) (Hazır 
beton harcı ile)

15,05% 22,57% 9

İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşın-
ması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (her çapta) (herşey dahil) 23,61% 35,41% 13

Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, 
nakli ve kullanılması (sulama ve sıkıştırma dahil) (depo yerleri yük-
leniciye ait) (herşey dahil)

2,44% 3,65% 2

MULTİSENSÖR IP SABİT KAMERA 0,74% 1,1% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulana-
cak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

Lisanslı Depoculukla Kayısıda Yeni Dönem
Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları 

kapsamında 33 milyon TL maliyetle, 6 bin ton 
kayısı depolama kapasiteli Lisanslı Kuru Ka-
yısı Deposunu, Malatya Ticaret Borsası (MTB) 
Başkanı Ramazan Özcan ve beraberindekilerle 
birlikte ziyaret ederek, bilgiler aldı. AK Parti 
MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nun Malatya kayısı-
sı adına hayati bir öneme sahip olduğunu ifade 
ederek, “Kayısı üreticilerimizin özellikle hasat 
döneminde yaşamış oldukları maddi sıkıntıları 
ortadan kaldıracak, bertaraf edecek bir sistemi 
Malatya’mıza kazandırıyoruz” dedi. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık ise kayısının Malatya ekonomisinin 
omurgası olduğunu ifade etti. Malatya tarımının 
da omurgası olan kayısı adına hayati bir önem 

taşıyan Lisanslı Kuru Kayısı Deposunda incele-
melerde bulunduklarını kaydeden Çalık, bu pro-
jeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti. Milletvekili Çalık, Lisanslı Kuru Kayısı 
Deposuyla ilgili sürecin 2017 yılı itibariyle baş-
ladığını anımsatarak, “Cazibe merkezleri kapsa-
mında başlattığımız süreç üç sene gibi bir süre-
de tamamlandı ve Malatya’nın hizmetine 2020 
yılı itibariyle girecek. Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanımıza, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım ve Orman 
Bakanımıza canı gönülden teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunuyorum. Malatya’mız için çok 
önemli bir yatırım. Kayısı üreticilerimizin özel-
likle hasat döneminde yaşamış oldukları maddi 
sıkıntıları ortadan kaldıracak, bertaraf edecek 
bir sistemi Malatya’mıza kazandırıyoruz” dedi. 


