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ENVER HAN, TBB ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Türkiye Baro-
lar Birliği Eği-
tim Merkezi 
tarafından bu 
yıl sekizincisi 
düzenlenen 
Stajyer Avu-
katlar Türki-
ye Kurgusal 
Duruşma Ya-
rışması Fina-
li, 16-17 Eylül 
2022 tarihle-
rinde Anka-
ra’da gerçek-
leştirildi.2’DE

BAŞKAN ENVER HAN;  
“GÜVENLİK 

SORUŞTURMASI VE ARŞİV 
ARAŞTIRMASI’NA KARŞI 

DAVA AÇILMIŞTIR”

Büyükşehir
Meclisi Toplandı
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ey-
lül ayı II. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkan-
lığında 16 Eylül Cuma günü saat 14.00’de 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi.3’TE

İlçeler El Ürünlerini Sergilediler
Bu yıl  2'ncisi düzenlenen 
Uluslararası Melita’dan 
Malatya’ya Arslantepe 
Buluşmaları etkinlik-
leri kapsamında İnönü 
Kapalı Çarşı üstündeki 
alanda yöresel ürünler 
sergisi açıldı.2’DE
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KAYIP

DOĞANŞEHİRLİ HEMŞEHRİMİZ BAŞKAN
ENVER HAN, TBB ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl sekizincisi 
düzenlenen Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması 
Finali, 16-17 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Haziran ayında, 60 baronun katılımıyla yapılan yarışmanın ilk 
aşamasında bölge birinciliğini alan takımlar iki gün boyunca Türkiye 
derecesine girme mücadelesi verdi.

Trabzon Barosu, Kocaeli Barosu, Muğla Barosu, Kahramanmaraş 
Barosu, Eskişehir Barosu, Kars Barosu ve Batman Barosu stajyerleri 
arasındaki yarışmada şampiyon BATMAN BAROSU oldu. İkinciliği KO-
CAELİ BAROSU stajyerleri alırken, KAHRAMANMARAŞ BAROSU staj-
yerleri üçüncü, ESKİŞEHİR BAROSU stajyerleri de dördüncü oldu.

Finalde dereceye girenlere ödülleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Koordinatö-
rü Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gök-
han Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Nizam Dilek, Av. Ali Bayram, 
TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri, TÜRAVAK Başkanı Av. En-
ver Han, Baro Başkanları ile TBB önceki dönem Başkan Yardımcısı ve 
Eğitim Merkezinin kurucu başkanı Av. Berra Besler tarafından verildi.

Ödül töreninde Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses, Kocaeli 
Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Kahramanmaraş Barosu 
Başkanı Av. Muhammed Burak Gül ve Eskişehir Barosu Başkanı Av. 
Mustafa Elagöz birer konuşma yaptı.

Ödül Töreninin sonunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren TBB 
Başkanı Sağkan, yarışmaya katılan stajyer avukatları kutlayarak, jüri 
üyelerine ve TBB Eğitim Merkezi’ne teşekkür etti.

İlçeler El Ürünlerini Sergilediler
Bu yıl  2'ncisi düzenlenen Uluslararası Me-

lita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşmaları 
etkinlikleri kapsamında İnönü Kapalı Çarşı üs-
tündeki alanda yöresel ürünler sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bu tür 
etkinliklerin yöresel el sanatlarının gelişme-
sine katkı sunduğunu belirterek; “Malatya’nın 
fethinin 921.yılı münasebetiyle Valiliğimiz, 
Büyükşehir’imiz, İlçe Belediyelerimiz, Sivil 
Toplum örgütlerimiz ve diğer paydaşlarla bir-
likte Fetih gününü kutluyoruz. Konuyla ilgili 
sabah gerçekleşen programda konuşmacılar 
gereken bilgileri verdiler. Bu konuda çeşitli 
etkinlikler de yapıldı. Burada ayrıca değişik 
illerden gelen Güzel Sanatlar Fakültelerinde-
ki öğretim üyelerimizin yapacakları seramik 
çalışmaları, workshop çalışmaları, resim ,cam 
ve tezhip ile ilgili çalışmalar olacak. Burada da 
İlçedeki STK’larımız ve Halk Eğitimler tarafın-
dan üretilen kendi el emeği göz nuru ürünle-
ri kendi stantlarında sergiliyorlar. Tekrardan 
Malatya’nın 921. Fetih yıldönümünü de kutlu-
yorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİMİZİN KÜLTÜRÜNE 
KATKI SUNUYORUZ 

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise konuşma-
sında Malatyalılara, şu şekilde hitap etti. “Ma-
latya olarak çok önemli günler yaşıyoruz. Bir 
fetih günü kutluyoruz. Bundan dolayı ne ka-
dar gurur duysak azdır. Bu topraklar neredey-

se 1000 yıldır var.  Ayrıca bizim Büyükşehir 
Belediyemiz Arslantepe’den başlayarak şeh-
rimizin kültürünün gelişmesine katkı sunuyor. 
Hedefimiz Malatya’yı tanıtmak. Malatya’nın 
özelinde Türk ve İslam Kültürünü, bu toprak-
lardaki köklü geçmişini gelecek kuşaklara ak-
tarmaktır. Nihai hedefimiz ise şehrimizin Tu-
rizmini kalkındırmaktır. Burada 13 ilçemizin, 
Halk Eğitim Müdürlükleri ve Belediyelerimi-
zin, STK’lar ve Kadın Kooperatiflerimizin çok 
kıymetli eserleri var. Bunlar bizim kültürleri-

mizin unsurlarını barındırıyor. Hayırlı uğurlu 
olsun dileklerimi sunuyorum.” dedi.

Açılan sergide İlçe Belediyeleri, Halk Eği-
tim Müdürlükleri bünyesindeki el sanatları 
kursları ve özel işletmeler tarafından yapılan 
el sanatları ve yöresel ürünler sergilendi. Ser-
gi ve stantlar için düzenlenen açılış törenine 
Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurum ve Ku-
ruluşların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. 
A.Vahap Kaygusuz
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Soldan sağa
1. Iramak işi... Başarılı kimse... 2. Boyacılıkta kullanılan Hint 

zamkı (eski)... Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek 

ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, 

Hu, Oğan... İrade yitimi... 3. Almanya’da Hitler döneminde kuru-

lan gizli, siyasi polis örgütü... Göre, oranla, kıyasla... 4. İskam-

bil kâğıtlarında birli... İnançsız... Galyum elementinin simgesi... 

5. Mantarı andıran, mantara benzeyen, mantar gibi... Kökleri 

eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim 

gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içi-

ne alan ocak... 6. Enerji... Rodyum elementinin simgesi... Su 

(eski)... Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... 7. Kısa kepe-

nek... Satışı ve dağıtımı yasaklanmış olan kitap... 8. Genellikle 

giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka 

kumaştan geçirilen ince şerit... Acılık veren sıvılarla özel bir bi-

çimde kaynatılarak pişirilen bir tür acı kahve... Utanma, utanç 

duyma... 9. Seçme işi... Bakterilerle ilgili... 10. Bu, özellikle bu 

(eski)... Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstü-

ne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası... Kalsiyum 

elementinin simgesi... 11. Şeker kamışından şeker yapılırken 

elde edilen öz suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıy-

la oluşturulan alkollü sert içki... Hindistan’da prenslere verilen 

unvan... Erteleme... 12. Alüminyum elementinin simgesi... Kü-

rekle atıp temizlemek, kürelemek, kürümek... Renyum elemen-

tinin simgesi... 13. Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölü-

mü, dolambaç... Ondalık sistem... 14. Işın (eski)... Ödemek işi... 

Ada halkından olan (kimse)... 15. İmparatoriçe olma durumu 

veya unvanı...

Yukarıdan aşağıya
1. Atı dörtnala sürmek (halk ağzı)... Değeri fazla olmayan, 

fabrikasyon... 2. Başkanlar (eski)... Genellikle çocuk oyunlarında 

baş olan, diğer çocuklara veya gruba karşı cezasını çekmek ve 

bundan kurtulmak için tek başına bütün sorumluluğu üzerine 

alan çocuk, oyun ebesi... Hekimlik taslayan kimse (halk ağzı)... 

3. Dingil... Nasıl?... İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi 

alabilen oyuk nesne... 4. Titreme işi... Kurçatovyum elementi-

nin simgesi... 5. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek... Yak-

maç... 6. Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz... Bu 

süre içinde... 7. Sesli duyuru... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi 

birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Erkeklerin 

ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, 

kollu üst giysisi... 8. Lorentiyum elementinin simgesi... Büsbü-

tün ıslak, çok ıslak, sırılsıklam... Molibden elementinin simge-

si... 9. Türlü müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt 

etmeyi sağlayan ses özelliği... “Sırasız, saygısız davranışlarda 

bulunmak” anlamındaki hartası hurtası olmamak deyiminde 

geçen bir söz... Fiyat, paha, değer.. 10. Üye... Tene yumuşaklık 

vermek veya güneş, yağmur vb. dış etkilerden korunmak için 

sürülen koyu kıvamlı madde... Türk alfabesinin on dördüncü 

harfinin adı, okunuşu... 11. Kendini beğendirmek amacıyla yapı-

lan davranış, cilve, eda... Onur kırma, onura dokunma... Baş de-

risini kaplayan kıllar... 12. Kaba ve kalın (kumaş)... Ötede... 13. 

Hep aynı durumda ve değişmeden kalan... Üç yaşına kadar olan 

at yavrusu... Yüz güzelliği (eski)... 14. Karışık renkli, çok renkli, 

alaca... Yönetici... “Kurnazca ve haince düzen” anlamında “... 

Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, “bir 

kimse birinden al-

dığını ötekine, öte-

kinden aldığını bir 

başkasına vererek 

işini yürütmek” an-

lamında “... külahı-

nı Veli’ye, Veli’nin 

külahını ...” giydir-

mek deyimlerinde 

geçen bir söz... 15. 

Gölge balığı... Lala 

olma durumu veya 

lalanın görevi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÇAL KAVALI

Çal çoban çal çal kavalı

Kuşlar uçar ver yolunu

Dağlar sevmiş al gülünü

Çal çoban çal çal kavalı

Geçer yıllar zor ömürden

Sana canım her devirden

Seni sevdim bu gönülden

Çal çoban çal çal kavalı

Sen bir cansın canım gibi

Özgür oldun anın gibi

Bir gül ağlar senin gibi

Çal çoban çal çal kavalı

Bir yel eser dağ başına

Berivanın saç kaşına

Irmak olan gözyaşına

Çal çoban çal çal kavalı

Garip der ki koş yanıma

Kadeh dolu bak suyuna

Sütü beyaz çal demine

Çal çoban çal çal kavalı

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

BAŞKAN ENVER HAN; GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE 
ARŞİV ARAŞTIRMASI’NA KARŞI DAVA AÇILMIŞTIR

Türkiye Barolar Birliği Vakfı ( 
TÜRAVAK) Başkanı Av. Enver HAN, 
03 Haziran 2022 tarihinde Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Güvenlik Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair 

Yönetmelik’in bazı maddelerinin 
yürütmesinin durdurulması ve iptali 
için TBB tarafından Danıştay’a dava 
açmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Vakfı ( 
TÜRAVAK) Başkanı Av. Enver Han 
yayınladığı bildiride, “Dava konu-
su yönetmelik, hukuki belirlilik ve 
öngürülebilirlik ile kişisel verilerin 
korunması ve kanun önünde eşitlik 
ilkelerine aykırılık oluşturduğu gibi 
çalışma özgürlüğüne Kanun’un ön-
görmediği şekilde bir sınırlama ge-
tirmekte; temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin uluslararası sözleşmelere de 
açıkça aykırılık içermektedir.

Yönetmelikte güvenlik soruştur-
ması ve arşiv araştırması sırasında 
elde edilen kişisel verilere itiraz 
olanağının bulunmaması ve bu ve-
rilerin silinmesi sırasında izlenecek 

usule ilişkin düzenlemenin yer al-
maması, yönetmeliğe dayanak oluş-
turan yasal düzenlemelerin iptaline 
ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına 
da aykırılık teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin il-
gili maddelerine dayanak kanun hü-
kümlerinin iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulması talep 
edilmiştir.

Ayrıca iptali talep edilen Yönet-
melik hükümleri yürürlükte kaldığı 
sürece, ilk defa veya yeniden kamu 
görevine atanacak binlerce vatan-
daşımıza ve meslektaşlarımıza karşı 
anayasal güvencelere aykırı sonuç-
lar ile uygulamada farklılıklar doğa-
bileceğinden yürütmenin durdurul-
ması isteminde de bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyuru-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Meclisi Toplandı
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 

Eylül ayı II. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkan-
lığında 16 Eylül Cuma günü saat 14.00’de 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı II. 
birleşiminde imar ile ilgili konulardan olu-
şan gündem maddeleri arasında yer alan 
bazı maddeler görüşülerek karara bağlan-
dı. Meclis gündeminde bulunan Battalgazi, 
Akçadağ, Doğanşehir, Arguvan, Doğanyol 
belediyelerinin ek bütçeleri hakkındaki ko-
misyon raporları görüşülerek karara bağ-
landı.  Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı 
III. birleşiminin ise 19 Eylül 2022 Salı günü 
saat 14.00’de yapılmasına karar verildi. 
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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

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1692726

MALATYA İLİ DOĞANŞEHİR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI
MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Malatya İli Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi 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 aşa-
ğıda yer almaktadır:
İKN    :2022/940417
1-İdarenin
a) Adı    :YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE 
    KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI MALATYA YATIRIM 
    İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi   :Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. 129 44110 
    YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4222385537 - 4222385538
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :Malatya İli Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı
    Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Malatya İli Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı
    Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Doğanşehir/Malatya
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) 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 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Malatya Yatırım İzleme ve Koordi-
nasyon Başkanlığı Toplantı Salonu / Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt / 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 
% 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:
11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Teb-
liği”nde yer alan CIV.Grup: Gaz Tesisatı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu elamanların diplomaları ihale konusu 
işe iş deneyim belgesi olarak denk sayılacaktır.
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.

Ahi Heyeti Vali Hulusi Şahin’i Ziyaret Etti
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar 

Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali 
Evren, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan 
Özbek ve Ticaret İl Müdürü Ahmet 
Demirbağ, Ahilik Haftası kutlamaları 
kapsamında Vali Şahin’i makamında 
ziyaret etti. 

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kre-
di Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Ev-
ren, desteklerinden ötürü Vali Şahin’e 
teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, 
Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleşti-
rilen ziyaretten dolayı heyete teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar diledi.


