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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZNUR ÇALIK DOĞANŞEHİR’DE

AK Parti MKYK üyesi ve 
Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık Doğanşehir ilçesini zi-
yaret ederek incelemelerde 
bulundu.

Milletvekili Öznur Çalık be-
raberinde Karayolları 8.Böl-
ge Müdürü Kenan Keskin,AK 
Parti Malatya Kadın Kolları 
Başkanı Kibar Aslan ile birlik-
te Doğanşehir ilçesini ziyaret 
ederek yeni yapılan Devlet 
Hastanesinde ve Doğanşehir 
yol çalışmalarında inceleme-
lerde bulundular.2’DE

HAYIRLI OLSUN VE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ
Cumhuriyet Halk Partili Hekim-
han Belediye Başkanı Turan Ka-
radağ ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Doğanşehir İlçe Başkanı Kenan 
Erdem ile birlikte Yeni göreve 
başlayan Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt’u maka-
mında ziyaret ettiler.3’TE

15 Temmuz Doğanşehir’de Unutulmadı
Doğanşehir 
ilçesinde 
15 Temmuz 
Demokra-
si ve Milli 
Birlik Günü 
nedeniy-
le anma 
program-
ları yapıldı. 
2’DE

Doğanşehir’de Kültür Sanat Etkinliği
“Kuzu Maydanoz’un Maceraları” adlı tiyatro 
gösterisi Doğanşehir ilçesinde çocuk izleyi-
cilerle buluştu.4’TE



2 21 TEMMUZ 2020HABER

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZNUR ÇALIK DOĞANŞEHİR’DE

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık Doğanşehir ilçesini ziyaret 
ederek incelemelerde bulundu.

Milletvekili Öznur Çalık beraberinde Ka-
rayolları 8.Bölge Müdürü Kenan Keskin,AK 
Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Kibar 
Aslan ile birlikte Doğanşehir ilçesini ziyaret 
ederek yeni yapılan Devlet Hastanesinde ve 

Doğanşehir yol çalışmalarında incelemelerde 
bulundular.

Milletvekili Öznur Çalık Doğanşehir Be-
lediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt'a Vahap Küçük başkanının ve-
fatından dolayı taziyelerini iletip, yeni göre-
vinde hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt yaptığı açıklamada; "AK Parti MKYK 
Üyesi ve Milletvekilimiz Öznur Çalık ve Kara-
yolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ziya-
retimize gelerek Vahap Küçük başkanımızın 
vefatından dolayı taziyelerini iletip, yeni gö-
revimizde hayırlı olsun dileklerinde bulun-
dular. Kendilerine taziyelerinden dolayı ve 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür edi-

yorum.  İlçemizin Giriş-Çıkış yolları Malatya 
Caddesi, Sürgü caddesinde yarım kalan yol 
asfaltlama ve kaldırım çalışmalarının bir an 
önce bitmesi için Milletvekilimiz ve Karayol-
ları Müdürümüzle incelemelerde bulunduk. 
İnşallah Kasım ayına kadar caddemizin ça-
lışmaları bitmiş olacak. Daha sonra Rahmetli 
Vahap Küçük başkanımızın girişimleri sonu-
cu Doğanşehir ilçemize yapılan Devlet Has-
tanesi inşaatında incelemelerde bulunduk. 
Hastane inşaatımızda sona gelindi. İlçemize 
hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletve-
kili Öznur Çalık; "#Doğanşehir Belediyemizi 
ziyaret ederek Doğanşehir in onursal Beledi-
ye Başkanı  Vahap Küçük'ün vefatından son-
ra Belediye Başkanı seçilen Durali Zelyurt'a 
hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Rabbim 
hayırlı hizmetler nasip etsin. Ziyaretimizde  
Doğanşehir yatırımlarımızla alakalı istişa-
relerde bulunduk.  Doğanşehir Yeni Devlet 
Hastanemizin inşaatında incelemelerde bu-
lunduk. 100 yataklı,10 daireli lojmanlı olarak 
inşa edilen hastanemizin yapımında sona 
yaklaşıldı. Kısa sürede bitirilerek hemşehrile-
rimizin hizmetine girecek bu önemli yatırım 
hayırlı olsun.  Doğanşehir yol çalışmalarında 
incelemelerde bulunduk." dedi.

Milletvekili Öznur Çalık'a beraberinde Ka-
rayolları 8.Bölge Müdürü Kenan Keskin,AK 
Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Kibar As-
lan,Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncu-
oğlu,AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Özcan 
Selçuk ve partililer eşlik etti.

15 Temmuz Doğanşehir’de Unutulmadı
Doğanşehir ilçesinde 15 Temmuz Demok-

rasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma prog-
ramları yapıldı. 

Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik 
güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında 
gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi za-
ferinin dördüncü yıl dönümü sebebiyle şehit-

lerimizi yad etmek, gazilerimize minnet ve 
şükranlarımızı sunmak üzere Doğanşehir il-
çemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü anma etkinlikleri kapsamında;

15 Temmuz Çarşamba günü Doğanşehir 
ilçesinde bulunan şehit kabirleri ile şehit ya-
kınları ile gazi aileleri ziyaret edilerek, Kur’an 

tilaveti yapılarak dualar okundu.
Doğanşehir Belediyesi ve İlçe Mil-

li Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 
Temmuz konulu fotoğraf sergisi açılı-
şı yapılırken, etkinliklerin düzenlen-
diği alana anı defteri konuldu.

Saat 20.00’ da 15 Temmuz Cum-
huriyet ve Demokrasi Meydanında 
şehitler ve gaziler için anma progra-
mı gerçekleştirildi. 

Doğanşehir Kaymakamı Halil İb-
rahim Köroğlu programda yaptığı 
konuşmada; 

"15 Temmuz gecesi, ülkemizi, mil-
letimizi, demokrasimizi, Cumhuriye-
timizi ve aydınlık geleceğimizi yok 
etmek isteyen vatan hainleri hareke-
te geçmiş, milletin silahlarını yine bu 
aziz ve fedakar millete doğrultarak 
kanlı bir darbe girişiminde bulun-
muştur. Ancak milletimiz bu darbe 
girişimini sokakları ve meydanları 
doldurarak ölümü göze alarak onları 
başarısızlığa uğrattı." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ise programda yaptığı ko-
nuşamada; "

Bu millet birçok darbe görüp, çok 

badireler atlattı. Allah’a şükürler olsun ki bu-
gün Türkiye demokratikleşme yolunda çok 
ciddi aşamalar kaydetmiştir. Demokrasiye 
ve milli iradeye kast etmeye çalışan hainler 
yüce milletimizin hiçbir baskıya boyun eğ-
meyeceğini düşünmeden, zorla ülke yöneti-
mini ele geçirmeye çalışmışlardır. Milletimiz 
uçurumun kenarından dönmüştür. Devletin 
tüm birimlerine sızmış olan bu hainlerin bir 
an önce temizlenmesi gerekmektedir. Tarihi 
şan ve şerefle dolu yüce milletimiz ile onun 
bağrından çıkmış emniyet birimi mensupları-
mız ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız 
bu hain darbe kalkışmasına dur demek sure-
tiyle canları pahasına esareti kabul etmeye-
rek demokratik düzenimize sahip çıktıklarını 
tüm dünyaya göstermişlerdir. Gazi Meclisi 
bombalayan, kahraman emniyet mensupla-
rımıza saldıran, sivilleri katleden, kahraman 
Türk Ordusu’nu emellerine alet etmeye kal-
kışan darbeci hainleri, Allah Kahhar sıfatıyla 
kahretsin. Darbe girişiminde bulunan hainle-
ri lanetliyorum, bu darbe girişimi karşısında 

onurlu bir duruş sergileyerek demokrasiden 
yana tavrını koyan ve demokrasi nöbetinde 
tek yürek olan yediden yetmişe tüm hemşeri-
lerime ve kahraman milletimize şükranlarımı 
sunuyorum. Demokrasimize ve milli irademi-
ze kast eden FETÖ/PDY hainleri tarafından 
şehit edilen vatanseverlere Allah’tan rahmet, 
gazilerimize acil şifalar ve kederli ailelerine 
sabır diliyorum." sözlerine yer verdi. 

Doğanşehir İlçe Müftülüünce hazırlanan 
Kur’an tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunması-
nın ardından, 15 Temmuz’u anlatan video ve 
slayt gösterilerinin sunumu yapıldı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokra-
si Meydanı'ndaki program 15 Temmuz’u 16 
Temmuz 2020 Perşembe gününe bağlayan 
gece saat: 00:13 ‘ te Doğanşehir ilçesinde 
tüm camilerde okunan sala ile son buldu.

Programa İlçe Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt , 
Cumhuriyet Başsavcı Yılmaz Acar, 15 Temmuz 
şehit aileleri, gaziler, ilçe protokolü ve vatan-
daşlar katıldı.
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Sözler
İncinir

Gördüğüne dostum deme dost 

dersen

Gönüler incinir sözler incinir

Aşikar sırlarını verme gün 

döner

Gece incinir özler incinir

Zordan kalıp düşsen gelir mi 

dara

Düştün mu vefasız dost ile yara

Sevda deyip yansan ateşle nara

Sevdalar incinir közler incinir

Esme dersen böyle yel deli deli

Kırılır muhabbet gönülde teli

Gülizar bilirim haller evveli

Dost dersen gönülde güller 

incinir

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

GÜN İÇİNDE

Deniz sakin ses duyulmaz,
Yolcu geçer iz bulunmaz,
Gurbet acı dert çekilmez,
Sesin gelir gün içinde.

Arı gezer sır görünmez,
Sana koştum yol verilmez,
Yar gülmeden el sarılmaz,
Sesin gelir gün içinde.

Duman olmaz gök görünür,
Ceylan geze dağ bilinir,
Zaman gelir yol verilir,
Sesin gelir gün içinde.

Elde gezer divit kalem,
Dünya döner görür âlem,
Elden ele gider selam,
Sesin gelir gün içinde.

Garip dilden yollar güler,
Avuç açar dilek diler,
Dost üzgünse malı neyler,
Sesin gelir gün içinde.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adı-

nı eğreti olarak kullanma, eğretileme (eski)... Maço olma duru-

mu... 2. Işın (eski)... Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse... 

Genellikle kadınların kullandığı bir seslenme sözü... Polonyum 

elementinin simgesi... 3. Şen, rahat (eski)... Yorumlama... Dolaş-

ma... 4. Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde yirmi 

sekiz taşla masa üzerinde oynanan bir oyun... Ulan... Ayrıcalıklar 

bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış 

bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan’da görülen toplumsal sınıf-

ların her biri... 5. Utanma, utanç duyma... Konu külliyatı... Mobil-

ya... 6. Ilımlı... Saçmalık (argo)... 7. Bir cismin uzamasına, gen-

leşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, 

bir iş yapmasına neden olan fiziksel enerji... İki kişinin karşılıklı 

olarak gizlice sayı yazıp tahmin etmesine dayanan bir oyun... 8. 

Un satan kimse.,. Tepkili motorlarla çalışan, özel cihazların çı-

kardığı gazla basınç sağlanan, hızı çok olan uçak, tepkili uçak... 

Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de üç benekli olan yanlarının 

üste gelmesi... 9. Torik yavrusu... Sekiz yıllık ilköğretimden son-

ra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime ha-

zırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim... Karışık renkli, çok 

renkli, alaca... 10. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin 

sakladığı her türlü iz, hatıra... Çağdaş (eski)... Sık sık olan, ola-

gelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı... 11. Doğu (eski)... Tahta vb. 

bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert 

ses... Organik maddelerin ayrışmasından oluşan tutuşur sıvı-

ların birçoğu... 12. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edin-

dikleri kovuk... Açık çek... Deha sahibi kimse, dâhi... 13. Koyun, 

kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... Güzel kokulu yaprakları ye-

meklere konulan, nane ve yaban kekiğinin ortak adı... İlinek... 

14. İzmir iline bağlı ilçelerden biri... Birleşikgillerden, sulak yer-

lerde yetişen, boyu 1,5 m kadar olabilen, bir türü pembe çiçekli 

bitki, yaban keteni... 15. Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir 

tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan gü-

zel kokulu madde... Kıyı sağlık idaresi tarafından gemilere veri-

len giriş çıkış izni... Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp 

yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan 

küçük bitkiler...

Yukarıdan aşağıya
1. Kazanç sağlamak amacıyla ticaret veya sanayiye yatırım 

yapan kişi... Birden çok imam bulunan camilerde en kıdem-

li imam... 2. Suyu, su buharını bir yerden bir yere aktarmaya 

yarayan demir veya naylon boru... Nanesi olan... 3. Yemek, yi-

yecek (eski)... Metal bir nesne sert bir yüzeye düştüğü zaman 

çıkan ses... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... 4. Et, 

ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim (halk ağzı)... Kalsiyum 

elementinin simgesi... Sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü 

olan bir bitki... 5. Yemek... Yumru... Kuyruk sokumu kemiği, pöç 

(halk ağzı)... Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dö-

nem, devir... 6. Güzel söz söyleme, hitabet sanatı... Izdırap... 7. 

Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek... Kumsal... Bir 

tür dans (eski)... 8. Tam olarak belli olmayan... Kıymetli eşyayı 

ve parayı saklamak için çelikten yapılan kasa... 9. Masa üzerinde 

kullanılmak üzere yapılan saat... Dikme... 10. Dinî tören, ritüel 

(eski)... Berkelyum elementinin simgesi... Sonra olan... 11. Sığır 

vebası (halk ağzı)... Eşitlik, denklik, eş değerlik (eski)... Bir şeyin 

eksiğini tamamlamak için ona katılan parça... 12. O gösterme 

sıfatı (eski)... İlaç yapımında kullanılan kök, kabuk, çiçek, yaprak 

vb.ni satan kimse 

(eski)... Bir suçu, 

bir kusuru veya bir 

hatayı bağışlama... 

Baba... 13. Davul 

(eski)... Ahlak... 14. 

Çok uslu... Gözde 

sarıya çalan kesta-

ne rengi... Kürek-

le yürütülen dar, 

uzun, hafif tekne... 

15. Kabuk... Ankara 

taşı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HAYIRLI OLSUN VE
BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ
Cumhuriyet Halk Partili He-

kimhan Belediye Başkanı Turan 
Karadağ ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Doğanşehir İlçe Başkanı 
Kenan Erdem ile birlikte Yeni 
göreve başlayan Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt’u 
makamında ziyaret ettiler.

Hekimhan Belediye Başkanı 
Turan Karadağ ve Doğanşehir 
CHP ilçe başkanı Kenan erdem 
Bir Sure önce vefat eden Doğan-
şehir’in onursal Belediye başka-
nı Vahap Küçük için taziye ziya-
retlerini illettiler ve Doğanşehir 
Belediye Başkanlığına Yeni seçi-
len Durali Zelyut a Hayırlı olsun 
dileklerinde bulundular.

Hekimhan Belediye Başkanı 
Turan Karadağ yaptığı açıkla-

mada; “ Vahap başkanın vefa-
tını üzüntüyle öğrendik. Ülke 
çok büyük bir değerini kaybetti. 
Vahap Küçük başkanımıza Al-
lah’tan Rahmet kederli ailesi-
ne yakınlarına, sevenlerine Baş 
sağlığı diliyorum. Sizlere de ha-
yırlı olsun diyorum ve göreviniz-

de  başarılar diliyorum.” Dedi.
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt kendilerine 
Başsağlığı taziyelerinden dolayı 
ve nazik ziyaretleri için Belediye 
Başkanı Turan karadağa ve ilçe 
Başkanı Kenan Erdem’e teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Doğanşehir’de Silahlı Kavga 1 Ölü
Doğanşehir ilçesinde mevsimlik işçiler 

arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 
işçi hayatanı kaybederken 1 işçide yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, kavga Doğanşehir 
ilçesine bağlı Suçatı mahallesinde kayısı iş-
leri için mevsimlik işçi olarak gelen ve akra-
ba oldukları öğrenilen işçiler arasında silahlı 
kavga meydana geliyor. Meydana gelen si-
lahlı kavgada, N.D isimli şahıs tarafından av 
tüfeği ile açılan ateş sonucu B.D (16)  isim-

li vatandaş hayatını kaybetti. Olayda M.G 
(17) isimli şahıs ise yaralandığından 112 acil 
sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Beşir D. cenazesi in-
celemelerin ardından otopsi için Malatya 
Adli Tıp Kurumuba kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekip-
leri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olayla 
ilgili sortuşturma devam ediyor. 
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(BASIN: 1194467  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

TÜNEL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
N-M HATTI, KUMLU-KAPIDERE KM:161+704-869 ARASI 12 NOLU TÜNEL İLE KAPIDERE-ELMA-
LI KM:166+569-906 ARASI 15 NOLU TÜNELLERİN ISLAHI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 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    :2020/370214
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    :N-M HATTI, KUMLU-KAPIDERE KM:161+704-869 ARASI
    12 NOLU TÜNEL İLE KAPIDERE-ELMALI KM:166+569-906 
    ARASI 15 NOLU TÜNELLERİN ISLAHI
b) Niteliği, türü ve miktarı :2.359,50 Ton ENJEKSİYON YAPILMASI, 1.422,00 m
    ENJEKSİYON İLE 1.117,50 m BARBAKAN DELİĞİ AÇILMASI,
     7.680,00 m² ALÇI SIVA YAPILMASI
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
    idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:DOĞANŞEHİR/ MALATYA
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :11.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :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 yüklenici-
lere 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) II GURUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ, 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
Her türlü zemin ve kayada (Bloklu, molozlu, çakıllı, kumlu, siltli ve killi zeminler ile kayalarda) her 
derinlikte ve ortamda, Tünelde Enjeksiyon Amaçlı Delik Açılması 9,47% 15,78% 6
Tünelde Enjeksiyon Yapılması 41,3% 68,84% 26
Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda tünelde 
barbakan deliği delinmesi ve tesis edilmesi (Tünel içi dışı dahil) 2,8% 4,66% 2
Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya 
gidecek kazılarda) (Tünel içi ve tünel dışı dahil) 0,4% 0,66% 1
El İle Kuruda veya Suda 1 m² ve Daha Küçük Kesitteki Kutu veya Kemer Menfez ile Her Türlü Büz ve 
Mecra Kanallarının İçindeki Batak, Balçık ve Alüvyon vs. Birikinti Malzemesinin Temizlenmesi (Tünel 
içi ve dışı dahil) 1,35% 2,25% 1
Hazır makine sıvası ile 15 mm kalınlğında tek kat alçı sıva yapılması (Tünel içi ve dışı dahil) 
9,76% 16,27% 6
Tünel tipi drenaj borusu temini, nakli ve döşenmesi (Tünel içi ve dışı dahil) (herşey dahil) (Ø200 
mm) 0,46% 0,76% 1
Uygun granulometrede kırmataş veya elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, 
beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz ve Drenaj Boruları yanlarına kırma-
taş ile dolgu yapılması (Her şey dahil) (Tünel içi ve tünel dışı dahil) 0,39% 0,65% 1
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Gömme oluklu derz ile herşey dahil) (Tünel içi 
ve tünel dışı dahil) 3,56% 5,94% 2
Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı (köprü 
temel kazıları hariç) yapılması nakli ve kullanılması (herşey dahil) 0,54% 0,89% 1
Ocaktaşı ile istifsiz taş dolgu yapılması 1,53% 2,55% 1
40 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılması (herşey dahil) 2,31% 3,86% 1
Servis yolu yapılması 1,13% 1,88% 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 uygula-
nacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

(BASIN: 1194432  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
Sıra 
No

İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü 
(metrekare)

Cinsi İmar 
durumu

Tahmin 
edilen 
bedel

Geçici 
teminat

İhale tarihi İhale 
Saati

1 Malatya Doğanşehir Gövdeli 124 9 96,00 m2 Ham 
Toprak

İmarsız 1.000,00 300,00 10.08.2020 10:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 
ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince 
teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Milli Emlak Şefliği odasında satış yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz et-
meleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve  tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecek-
tir) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 
sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduk-
larını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) 
ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği 
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.  
3-İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Doğanşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
4-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale 
saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İLAN OLUNUR

Doğanşehir’de Kültür Sanat Etkinliği
“Kuzu Maydanoz’un Macera-

ları” adlı tiyatro gösterisi Doğan-
şehir ilçesinde çocuk izleyicilerle 
buluştu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu 
tarafından “Kuzu Maydanoz’un 
Maceraları” adlı tiyatro gösterisi 
Doğanşehir ilçesinde çocuk izle-
yicilerle buluştu.

Doğanşehir Belediyesi kat-
kılarıyla kurulan “Kuzu Mayda-
noz’un Maceraları” adlı tiyatro 
oyunu Doğanşehirli Çocuklar ta-
rafından büyük beğeniyle izlendi. 

Doğanşehir de çocukların ai-
leleriyle birlikte izlediği tiyatro 
oyununu Doğanşehir Belediye 

Başkanı Durali Zelyurt ta izlerken 
" İlçemizde çocuklar için düzenle-
nen T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu 
tarafından “Kuzu Maydanoz’un 
Maceraları” adlı tiyatro gösterisi-
ne katıldık. 

Kültür ve Sanat etkinlikleri 
kapsamında Doğanşehir Beledi-
yesi olarak çalışmalarımız daha 
da hız kazanacak. Bugün İlçemiz-
de geleceğimizin teminatı çocuk-
larımız Tiyatroyla tanışsın iste-
dik. Çok ta memnun kaldıklarını 
gördük. Büyük bir emek ile bu 
oyunu hazırlayan tiyatrocu ar-
kadaşları buradan tebrik ediyo-
rum." dedi.


