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Öğretmenler ahlak pınarıdır!
Öğretmenlik her şeyden önce bir ideal, bir gaye ve bir 

hizmet mesleğidir. İçerisinde ilim, irfan, erdem ve medeniyeti 
barındıran bir harfi öğrettiği için kendisine kırk yıl köle oluna-
cak ahlak pınarlarıdır.        

    Çocuklarımızın ruhunda tohumlanan yetenek ve eği-
limleri, vatanımızın, milletimizin ve insanlığın menfaatleri 
doğrultusunda hayata geçiren öğretmenler, kutsal ve ulvi 
bir görev ifa etmektedirler. Çünkü öğretmenlikten başka 
doğrudan insan yetiştirmeyi hedefleyen bir meslek dalı daha 
mevcut değildir.

 “Öğretmenlik ilk insanlık tarihi ile başlayan bir iştir. 
Anadolu da meslek olarak öğretmenlik Fatih döneminde 
profesyonel olarak başlamış ancak; Cumhuriyet döneminde 
öğretmenlik mesleği gelişmiş ve çağdaş normlara uygun 
hale getirilmiştir.  Bu kadim meslek mensubu  öğretmenler 
geleceğimizin emanet edileceği yeni nesiller yetiştirilirken, 
tarihimizden alacağımız değerleri de ileriye taşıyıp Anadolu 
mozaiğinde nakış nakış işleyen yine öğretmenlerdir.. 

Unutulmamalıdır ki; iyi ve doğru eğitilen insan, huzurlu 
bir toplum, aydınlık bir gelecek demektir! , Öğretmenlerimizin 
görevi son derece hayati ve bir o kadar ehemmiyetlidir, öğret-
menin güzel hasletlerle donattığı her çocuk, yetiştirdiği her 
birey, kurtarılmış bir gelecek ve filizlenmiş bir medeniyettir!  
Öğretmenler şanlı tarihimizde ve milletimizin gönlünde müs-
tesna bir yeri olan, takdir ve saygıyla anılan toplum mimarla-
rıdır.   Öğretmenler Çağ açıp çağ kapayan Fatih’in mihmandarı 
Ak Şemsettin,. Anadolu’yu ebedi Türk Yurdu yapan Sultan 
Alp Aslan’ı, mazlum milletlerin hürriyet timsali Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü yetiştirenler sizlersiniz! İçerisinde ilim, irfan, 
erdem ve medeniyeti barındıran bir harfi öğrettiği için kendi-
sine kırk yıl köle olunacak ahlak pınarlarısınız! İnanıyorum ki, 
kutlu vazifenizi yerine getirmek hususunda hiçbir fedakârlık-
tan kaçınmayacak, coşkun azminiz ve inancınızla istikbalimizi 
inşa etmeye devam edecek öğretmenlerdir.

Atatürk, öğretmenlere her zaman değer vermiştir. Bir 
ulusun kalkınmasında öğretmenin önemini belirtmek için “Öğ-
retmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” demiş, böylece 
öğretmenlere olan güvenini dile getirmiştir

 Değerli Öğretmenler ülkemizin dönüşüm mimarları olan 
sizler Anadolu’nun kültürel lisanı ve fehiminizle bu ülkeyi gele-
ceğe taşırken çağdaş bilimin kazanımlarını kullanma ve onları 
ileriye götürme geleneğimizi geliştirerek tam bağımsızlığımızı 
sağlamış olacaksınız. Asımın neslini yetiştirecek olan değerli 
öğretmenler, Akif’in öğretmen tanımını hep akılda tutmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım değerli öğretmenleri-
mizin şahsında bütün öğretmenlerimizin öğretmenler Günü’nü 
kutluyor, Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere ebediyete intikal etmiş bulunan tüm öğretmenleri-
mize Allahtan rahmet, emekli olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet, 
hasta olanlara acil şifalar diler, tüm ahlak pınarı öğretmenlere 
saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir Belediye Bşk. Zelyurt’tan MGC’ye Ziyaret

Doğanşehir’e 66 Dönüm
Üzerine Millet Bahçesi Projesi

Doğanşehir belediye başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir’e 66 dönüm-
lük bir alanda millet bahçesi projesi çalışması yaptıklarını ifade ederek, 
Doğanşehir’e önemli bir yatırım kazandıracaklarını vurguladı. 2’DE

Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt’dan 
24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Kasım 
1928'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı 
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" 
ünvanının verilmesinin ardından, her yıl 24 Kasım gününün 
Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.3’TE

CHP’li Aydın ’Kadın Cinayetleri Politiktir’

CHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Nezahat Aydın 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla CHP Malatya 
İl Binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.3’TE
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BİR HİKÂYE ADALET!

Hukuk fakültesinde bir öğretim görevlisi 

derse girer ve bir öğrenciye adını sorar, öğren-

ci “Ali” diye cevap verir. Öğretmen bir anda,

“Defol bu sınıftan, bir daha asla dersime 

gelme” der.

Bütün öğrenciler şaşkınlık içindedir, neye 

uğradığı şaşıran Ali de sınıfı terk eder.

Herkes ne olduğunu anlamak için bekle-

mektedir hiç birinden tek bir ses bile çıkmaz…

Hoca sınıftaki sessizlikle beraber ileri geri 

yavaş yavaş dolaşmaya başlamış bütün öğren-

cileri şöyle biraz süzdükten sonra, tabi bu ara-

da herkes göz temasından kaçınıyor, başlamış 

derse.

Hoca: “Kanunlar ne için vardır?” diye so-

rar ve ders başlar…

Bir çok cevap gelmiş, bir öğrenci düzeni 

korumak, diğeri toplumda yaşayan bireylerin 

hak ve hürriyetini sağlamak için, öbürü yaşam 

haklarını idame ettirmek, bir başkası devlete 

güveni, o devletin saygın bir vatandaşı oldu-

ğunu göstermek için, bir diğeri her yerde hak-

kını yasalar çerçevesinde arayacağını bilmek 

ve devletin vatandaşına haklarını nasıl araya-

cağını göstermek için…

Hoca başka diye tekrar sorunca bir öğren-

ci de “Adalet için diye cevap vermiş.

Bu cevabı verene hoca parmağı ile işaret 

ederek işte aradığım cevap bu dercesine “peki 

az önce arkadaşınıza adaletsiz davrandım 

mı?”, herkeste aynı cevap “evet hocam”.

Öğretim görevlisi sınıf kapısını açarak dı-

şarıdaki öğrencisini içeri alır ve teşekkür edip 

yerine geçebileceğini söyler, herkes bunun bir 

senaryo, oyun olduğunu anlar.

Fakat hoca son sözlerini söylememiştir 

henüz;

“Peki buna hepiniz şahit oldunuz, neden 

tepki göstermediniz, bir açıklama istemedi-

niz, arkadaşınızın hakkını savunmadınız!?

Herkes susar çıt yok. Hoca bakın sevgili 

arkadaşlar, bu olaydan hepinizin çıkarması 

gereken bir öğüt var, bunu size 100 saat sınıf-

ta ders versem anlatamazdım der ve son söz-

lerini söyleyip dersi bitirir.

“Asla bana dokunmayan yılan bin yaşasın 

zihniyeti de olmayın, o yılan bir gün mutlaka 

sizi de sokacaktır.”

“Adaletsizliğe şahit olup göz yuman insan-

lar haysiyet ve onurlarını kaybetmeye mah-

kumdur.”

“Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese 

karşı yapılmış bir tehdit demektir.”

Doğanşehir Belediye Bşk. Zelyurt’tan MGC’ye Ziyaret

Doğanşehir belediye başkanı Du-
rali Zelyurt, Doğanşehir’e 66 dönüm-
lük bir alanda millet bahçesi projesi 
çalışması yaptıklarını ifade ederek, 
Doğanşehir’e önemli bir yatırım ka-
zandıracaklarını vurguladı. 

Malatya Gazeteciler Cemiyeti 
(MGC)’nin 34. Yıl kuruluşu vesilesiyle 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt beraberinde AK Parti belediye 
meclis üyesi Hasan Kaplan ile birlikte 
MGC Başkanı Vahap Güner, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Remzi Hayta, Kayhan 
İnceoğlu, Ali Aladağ'a ziyaret gerçek-
leştirdiler. 

 MGC Başkanı Vahap Güner, ziyaret 
için teşekkür ederek; “Malatya’nın en 
büyük ilçelerinden olan Doğanşehir 
ilçelerinden olan Doğanşehir belediye 
başkanımız Durali Zelyurt cemiyeti-
mizin 34. Yaş günü nedeniyle bizlere 
destek vermek amacıyla cemiyeti-
mizi ziyaret etmişlerdir. Kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Vahap Küçük’ün 
vefatıyla birlikte görevi devralan baş-
kanımız, Vahap Küçük’ten almış ol-
duğu ilhamla görevine devam ediyor. 
Bu arada da elmanın başkenti, kuru 
fasulyenin merkezi olduğu içinde yap-
tıkları çalışmalarla ilgili bizi bilgilen-
dirirse memnun olacağız.” dedi. 

 “Sesimiz 
oluyorsunuz”

Basın ve medyanın toplumun ve 
yöneticilerin sesi olduğuna işaret 
eden Doğanşehir belediye başkanı 
Durali Zelyurt; “34. Yıl dönümünü-
zün seneyi devriyesini geçirdiğiniz 
bu günlerde AK Parti belediye meclis 
üyemiz Hasan Kaplan ile birlikte sizle-
ri ziyarete geldik. Bu sıcak karşılama-
nızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Basın olarak sorunlarınıza rağmen 
çok ciddi hizmetler veriyorsunuz. Bir 
ilin, ilçenin, memleketin sesi oluyor-
sunuz. Bizlerinde sesiz oluyorsunuz. 
Bu konuda çalışmalarınızdan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Nice 34’lü yıl-
lar dileğiyle hayırlı olsun diliyorum” 
ifadelerinde bulundu. 

“Yeri Doldurulamaz”
Doğanşehir belediye başkanlık 

görevini yürütürken vefat eden Va-
hap Küçük’ü saygıyla ve rahmetle 
anan Zelyurt; “Rahmetli başkanımız-
dan sonra meclis tarafından seçilen 
bir belediye başkanıyım. 2020 yılının 
Temmuz ayından itibaren bu görevi 
ben yürütmekteyim. Rahmetli başka-
nımız Vahap Küçük’e Allahtan rahmet 
diliyorum. Kendisi ilçemiz ve ilimiz 
için önemli bir insandı. Yokluğunu ha-
len derinden hissediyoruz. Memleke-
tine aşık bir insandı. İlçemizin 100 ya-
taklı hastanesine kavuşmasına vesile 
olan Vahap Küçük’tür. Oldukça büyük 
bir ilçe ve 3 tane büyük mahallesi olan 
bir ilçede Vahap Küçük’ün dokunma-
dığı hiçbir devlet yatırımı yoktur. İlçe-
mize 2 tane tekstil atölyesi kazandır-
mıştır. İlçemiz için önemli yatırımlar 
yapan önemli bir insandan sonra gö-
rev almak, yatırımları devam ettir-
mek ilk başta ürkütücüydü. Ama onun 
oğlu Vahap Küçük olsun, çocukları 
olsun kaldığı yerden devam ediyorlar. 
Hepimize, ilçemize destek veriyorlar. 
Babalarının boşluğunu doldurmak 
zor ama, kaldığı yerden aynı şekilde 
desteklerine devam ediyorlar. Bizde 
belediye olarak Oğlu Vahap Küçük’ten 
ciddi destekler alıyoruz. İlçemize sos-
yal konun projesi altında sosyal ko-
nut 200 tane verilmişti. Vahap Küçük 
ile görüşerek bunu 350’ye çıkarttık. 
Buna vesile oldu.” Diye konuştu. 

“66 dönümlük millet 
bahçesi” projesi

Göreve geldikten sonra yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler veren Zel-
yurt; “Rahmetli Vahap Küçük zama-
nında projelendirilen millet bahçesi 
projesi vardı. Çevre şehircilik bakan-
lığından alınan 1 milyonluk hibe vardı. 
Bakanımız Murat Kurum ile görüştük. 
Kurum, ‘ öncelikle bu 1 milyonla baş-
layın bun harcayın gelin verelim’ dedi. 
Ona başladık 1 milyonu harcadık. 1,5 
milyon tekrar aldım. Millet bahçemi-
zin 2. Etabına onu da harcadık.

3. Etabındayız şuanda 1 milyon 
750 bin lira daha para aldık. Burada 
66 dönüm bir alandan bahsediyoruz. 
Çamlık alanının içerisinde ciddi bir 
millet bahçesi projesi var. Yapımı de-
vam ediyor, inşallah önümüzdeki se-

zonda tamamlayacağız. Ayrıca genç-
lik merkezi projeleri vardı. Bunun 
protokolünü imzalamak bana nasip 
oldu. Ancak mevcut planlanan yerini 
değiştirdim. Gençlik merkezini ihale 
ettik şuanda yapımına başlamak üze-
reyiz. İnşallah gençlik merkezimizle 
birlikte yarı olimpik havuzumuzu da 
gençlerimize sunacağız. Ayrıca spor 
bakanlığımızdan 8 tane semt sahası 
talebimiz vardı. İnşallah 4 tanesinin 
olurunu almak üzereyiz. Onu da ta-
mamlarsak mahallelerimize halı saha 
kazandıracağız.” dedi.

3 Mahalle için 
doğalgaz talepleri
İlçe yatırım ve çalışmaları hak-

kında değerlendirmelerini sürdüren 
Zelyurt; “Parklarımızın bakımlarını 
yeniledik. Mahallelerimizde çalışma-
lar devam ediyor. Gelecek sene de de-
vam edecek park çalışmalarımız var. 
Malzemelerimizi aldık, yatırımlarımı-
zı yaptık, park projelerimizi hayata 
geçirmeyi düşünüyoruz. 3 tane bü-
yük mahallemize Doğalgaz talebimiz 
oldu. Taleplerimizin hızlandırılması 

için görüşmelerde bulunduk. İnşallah 
Sürgü, Erkenek, Kurucuova’ya da do-
ğalgaz kazandırmış olacağız. TOKİ ta-
leplerimiz vardı. Randevu alarak TOKİ 
başkanımız ile görüştük.

Görüşmemizin neticesinde inşal-
lah 2. Etap sosyal konutu da yaptır-
mayı planlıyoruz. Ayrıca bizim ilçe 
merkezimizde kurutma tesisi kurduk. 
Meyve kurutma tesisimizi tamamla-
dık. ‘Doğanşehirli kadınlar kuru fa-
sulye ile büyüyor’ diye bir projemiz 
vardı. Bu projemizi sunduk. Koopera-
tif adına 2 proje onaylandı. Protoko-
lünü FKA ile imzaladık. ‘Doğanşehirli 
kadınlar kuru fasulye ile büyüyor’ 
diyerek ana yol kenarına bir tesisi 
kurmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra 
paketleme tesisi kuracağız.” İfadele-
rinde bulundu.

“Vatandaş kapısının 
önüne bakıyor” 

Hizmette ilk olarak vatandaşın 
kapısının önüne baktığını ifadeleriyle 
konuşmasını sürdüren Zelyurt; “Biz 
bunları yaparken bir şey dikkatimizi 
çekti. Biz ne yaparsak yapalım vatan-

daş için en büyük hizmet kapısının 
önü. Vatandaş kapısının önüne bakı-
yor. Eğer yağmur yağdığı zaman ça-
mura ayağı değiyorsa, ‘belediye hiç-
bir şey yapmamış’ yanıtını alırsınız. 
En büyük çalışmalarımızdan bir tane-
si mahallelerimizde kilit taşı çalışma-
sını çok önemsiyoruz. Çalışmalarımız 
devam ediyor. Önümüzdeki sene Allah 
nasip ederse İnşallah Doğanşehir’in 
tüm mahallelerini kilitli taş problemi-
ni tamamen bitirip vatandaşlarımıza 
konforlu yaşamı bütün mezralarıyla 
sunmayı planlıyoruz.” dedi.

“Sulu Mağara” projesi 
Doğanşehir bölgesinin su zengini 

bir ilçe olduğunu kaydeden Zelyurt 
konuşmasını şu cümleyle tamamladı; 
“Sulu mağaramız var. Bu mağaramı-
zın ‘astıma iyi geldiği’ biliniyor. Çevre 
şehircilik bakanımıza verdiğim dosya 
neticesinde ‘tabiat varlıkları’ olarak 
tescilini yaptırdım. Burada da proje-
lerimiz var. İnşallah Polat mahallesin-
den başlayıp yaklaşık 5 kilometre bir 
yürüyüş yolu düzenleme planımız var. 
Doğanşehir suyu ile meşhur bir yer.”-
dedi.

Doğanşehir’e 66 Dönüm Üzerine Millet Bahçesi Projesi
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ÖZLEDİM
Bahar gelmiş gözde nehir
Ömür geçmiş koca devir
Sevgi bitmez aşka meyil
Su gözünde gördüm seni

Çok özledim gel konağa
Yorgun düştüm dar yolağa
Güneş doğmuş asma bağa
Gül açarken gördüm seni

Sen bir saza gönül oldun
Tel çaldıkça sen de güldün
Bahar geldi kuşlar döndü
Saz telinde gördüm seni

Garip der ki gökte çıra
Gönlüm ağlar habbe nara
Semah döndüm çıktım dara
Yüreğimden gördüm seni

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt’dan
24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Kasım 1928'de Türkiye Cum-
huriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'e "Başöğretmen" ünvanının verilmesinin ardından, her yıl 24 
Kasım gününün Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Başkan Zelyurt yayımladığı mesajın detayları şu şekilde:
“Değerli öğretmenlerimiz,
Toplumumuzun geleceğini şekillendiren, Başöğretmenimiz Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği yolda ilerleyen ve çocuklarımızın 
üzerinde büyük emekleri olan tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Öğretmenler, bir ülkenin toplum mühendisleridir. Yeni 
nesiller yetiştiren, topluma ve öğrencilere örnek olan öğretmenlerimi-
zin, aynı zamanda çocuklar üzerinde anne-baba kadar emekleri vardır. 
Sevgili öğretmenlerim, sizlerin yetiştireceği nesiller ülkenin hangi yöne 
gideceğini belirleyecektir. Aydın bir gelecek için yaydığınız ışık çok ama 
çok önemlidir."

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil siz-
lerin eseri olacaktır' sözüyle öğretmenlere verdiği değeri ve yükledi-
ği sorumluluğu göstermektedir. Çocuklarımıza verdiğiniz emeklerden 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Atamızın bize emanet ettiği 
nesillerin yetiştirilmesinde en önemli görevi üstlenen tüm öğretmen-
lerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, öğretmenlerimize 
yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum." Dedi.

CHP’li Aydın ’Kadın Cinayetleri Politiktir’
CHP Malatya Kadın Kolları İl Baş-

kanı Nezahat Aydın 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü dolayısıyla CHP Ma-
latya İl Binasında basın toplantısı 
gerçekleştirdi.

CHP Malatya Kadın Kolları İl Baş-
kanı Nezahat Aydın 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü dolayısıyla CHP Ma-
latya İl Binasında basın toplantısı 
gerçekleştirdi. 

        İl Kadın Kolları Başkanı Ay-
dın Kadın Cinayetleri Politiktir dediği 
açıklamasında şu sözleri ifade etti.; 
“ Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü. Dünya çapında şiddete karşı 
dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi 
büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamı-
nı kaybeden kadınları saygıyla anma 
günü. Bu nedenle örgütümüzle birlik-
te, 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı ba-
sın açıklaması yapıyoruz. 

Tarih sayfalarında bugünü özel 
kılan ve sorumluluk yükleyen onurlu 
bir mücadele hikayesi var. Dominik 
Cumhuriyeti’ni yöneten diktatör, hal-
ka baskıyı, zulmü ve ölümü reva gö-
rüyordu. Ülkede insan hakları ve de-
mokrasi askıya alınmıştı. Tarihe adını 
“kelebekler” olarak yazdıracak üç kız 
kardeş, yaşananlara “Dur!” demek 
için mücadele meşalesini yaktı.  

İşkencelerin ayyuka çıktığı bir 
süreçte, örgütlenmenin tek çözüm 
olduğunun bilinciyle hareket etti-
ler. Direnişin simgesi olan “Mirabal 
Kardeşler” defalarca tutuklandı. Mal 
varlıklarına el konuldu. Diktatör tara-
fından açıkça hedef gösterilmelerin-
den 23 gün sonra, takvimler 25 Kasım 
1960’ı gösterdiğinde; üç kız kardeşin 
arabası yolda durduruldu. Önce te-
cavüze uğradılar, sonra da öldürülüp 
uçurumdan aşağı atıldılar.

Diktatör, “kelebekler”den kurtul-
duğunu sandı. Oysaki onların uçu-
rumun kenarında çırptığı kanatlar, 
büyük bir rüzgâra dönüştü ve dikta-
törlüğü yıktı. 

1999 yılında Birleşmiş Milletler 
bugünü Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü ilan etti. 

Biz kadınlar dünyada ve Türki-
ye’de şiddet sarmalına karşı sesimizi 
yükseltiyoruz. “Kelebekler”in onurlu 

direnişine sahip çıkmaya ve mücade-
leyi büyütmeye devam ediyoruz.

Ülkemizde yaşayan kadınlar, en 
temel hak olan yaşam hakkı için di-
reniyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002 
yılından bu yana kadın cinayetleri 
sistematik olarak arttı. Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu’nun 
verilerine göre, 2002 yılında 66 ka-
dın cinayeti işlenmişken, 2021 yılında 
217’si şüpheli olmak üzere 497 kadın 
hayattan koparıldı. 1 Ocak 2022 ile 1 
Kasım 2022 arasında ise 202’si şüphe-
li olmak üzere en az 482 kadın öldü-
rüldü. 

Şüpheli kadın ölümü yoktur, etkin 
yürütülmeyen soruşturmalar vardır!

Malatya’da 14 yaşındaki Elif Gül-
tekin’in intihar ettiği öne sürüldü. 
Savcılık soruşturmayı yeniden başlat-
tığında, Elif’in töre cinayetine kurban 
gittiği üç yıl sonra anlaşıldı.

Eskişehir’de evinin bodrumunda 
ölü olarak bulunan 41 yaşındaki iki 
çocuk annesi Beyhan Biçer’in intihar 
etmediği, evli olduğu Ercan Biçer ta-
rafından öldürüldüğü ise iki yıl sonra 
ortaya çıktı. 

Bizler “Kadın cinayetlerini dur-
durun!” diye haykırırken, eski Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, “Her kadın ci-
nayeti bizim kadına yönelik şiddet-
teki kadın cinayeti değildir. Her şüp-
heli ölüm de kadın cinayeti değildir” 
demekle yetindi. Çocuğa yönelik te-
cavüzde “çocuğun rızası”ndan bah-
seden Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı 
oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
öldürülen kadınlardan sadece “sayı” 
olarak bahsetmeye devam etti. Yetti 
mi? Hayır! 

Şimdiki Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı Derya Yanık, “2021’in ilk 10 
ayında 242 ve 2022’nin ilk 10 ayın-
da 225 vaka var. 2022’de yüzde 7 bir 
azalış görülüyor’’ dedi. Yanık’ın açık-
lamasında bir de itiraf vardı: “Kadın 
cinayetlerinin yüzde 8’i koruma kara-
rı altında yaşanıyor!”

Kadınları koruyamayan, şiddeti 
tolere edilebilir bulan, öldürülen ka-
dınları sadece sayı olarak nitelendi-
ren zihniyete bir kez daha sesleniyo-
ruz: “HER KADIN BİR HAYATTIR!”

Edanur Demir, öldürüldüğünde 17 
yaşındaydı. Antalya’da bir kafede ça-
lışıyordu. Semih Melih D. tarafından 
öldürüldü. Sanık ifadesinde "Tabanca 
ile şaka yapmak istedim” dedi. Nasıl 
bir şakaysa, namluyu Edanur’un başı-
na doğrultmuştu!

Sıla Şentürk, öldürüldüğünde 16 
yaşındaydı. Ailesinin defalarca ka-
rakola giderek şikayetçi olduğu, 10 
ayrı suçtan sabıkası olan Hüseyin Can 
Gökçek tarafından öldürüldü.

Hasret Dalkoparan, öldürüldü-
ğünde 20 yaşındaydı, 1,5 yaşında ço-
cuğu vardı ve 5 aylık hamileydi. Katili, 
dini nikahla birlikte olduğu Ozan Dum 
idi.

İsimlerini tek tek saymanın günler 
süreceği binlerce kadın katledildi! Bu 
kadınlar sayı değildi, hayatın ta ken-
disiydi. Anne, evlat, abla, kız kardeş, 
arkadaş, öğretmen, doktor, mühen-
dis, hemşire, karşı komşu… Yaşam-
dan koparılan kadınların arkasında 
gözü yaşlı anneler, babalar, çocuklar 
kaldı. Kimimiz öğretmenini, kimimiz 
doktorunu, kimimiz sırdaşını, kimi-
miz akrabasını sonsuzluğa uğurladı…

O nedenle bugün 81 il, 973 ilçede 
kadın erkek tek ses olduk, haykırıyo-
ruz: 

İktidarın kadını yok sayan politi-
kalarına karşı, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak kadınları güçlendiren 
eşitlikçi politikaları hayata geçirece-
ğiz. Bu mücadeleyi kadın erkek bir 
arada vereceğiz.

Kadınların can simidi olan İstan-
bul Sözleşmesi’nden asla vazgeçme-
dik, vazgeçmeyeceğiz. İktidara gel-
diğimizde Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği 
gibi 24 saat içinde İstanbul Sözleşme-
si’ni yeniden yürürlüğe koyacağız.

İki yıl önce İstanbul Sözleşme-
si’nin bir maddesini hayata geçirdik. 
Genel Merkezimizde bir “Alo Şiddet” 
hattı kurduk. “YaşamHak” projemiz 
aracılığıyla 444 82 85 numaralı hat-
tımızı arayan tüm şiddet mağduru ka-
dın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek 
hizmeti verdik, vermeye de devam 
ediyoruz.

Yaşam Hak projemiz kapsamında 
bugüne kadar binlerce kadının haya-
tına bire bir dokunduk. 81 ilde 129 gö-
nüllü avukat ekibi kurduk. Bu sürede 
1135 kadına yönelik şiddet ve çocuk 
istismarı duruşmasını takip ettik. Si-
vil toplum örgütleri, meslek odaları, 
barolar ve yerel yönetimlerle 125 pro-
tokol imzaladık.

İktidara geldiğimizde, yol harita-
mız hazır. Kadını güçlendirecek eşit-
likçi politikaları derhal uygulamaya 
koyacağız. Bizlere ülkemizin ve par-
timizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ten kalan büyük bir mücade-
le mirası var! Hiçbirimiz eşitlik mü-
cadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz! 
Bugün sokaklara çıkarken, haklarımı-
zı ve demokrasiyi savunmak için bir 
arada olacağız, kadın erkek hep bir-
likte sesimizi yükselteceğiz. 

Malatya’da 
Sosyal Konut
Kuraları
Çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut 
İdaresinin (TOKİ) “İlk Evim, İlk İş-
yerim” toplu konut projesi çerçe-
vesinde Malatya’da kura çekimi üç 
etap şeklinde gerçekleştiriliyor. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük 
toplu konut projesi olan “İlk Evim, 
İlk İşyerim” çerçevesinde Malat-
ya’da yapılacak 2 bin 221 konutun 
kura çekimi 26 Kasım ve 27 Kasım 
tarihlerinde Merkez Kapalı Spor 
Salonu'nda noter huzurunda ger-
çekleştirildi. Kalan 570 konutun 
kurası ise bugün çekilecek. 

Malatya Merkezde 1180 adet 
konut için toplamda 53 bin 566 
kişi başvuru yaptı. Bu başvurular 
arasında 1180 kişi hak sahibi oldu. 
Malatya Darende’de 241 konut için 
toplamda 2057 başvuru, Doğanşe-
hir’de yapılacak 350 konut için 1133 
başvuru, Akçadağ’da 250 konut için 
851 başvuru, Arapgir’de 100 konut 
için 499 başvuru, Hekimhan’da 100 
konut için 463 başvuru, Yazıhan’da 
150 konut için 321 başvuru, Daren-
de Balaban’da 120 konut için 244 
başvuru, Kuluncak’ta 100 konut 
için 156 başvuru ve Pütürge’de 100 
konut için 122 başvuru yapıldı.
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MÜNİR
TAŞTAN

DÜŞÜNDÜKLERİM VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Diğer  Cumhurbaşkanlarından  farklı  bir  görün-

tü  veren  Ahmet  Necdet  Se-zer,  kendisi  bir  Anaya-
sa  hukukçusu  olarak  hukuk  dışı  sayılabilecek  hiç  
bir  duruma  müsamaha  göstermiyordu.  Hükümet  
üyeleri  ile  yapılan  ortak  bir  toplantıda,  hüküme-
tin  bir  faaliyetine  hukuka  uygun  olmadığı  için  
onay  ver-  memesi  üzerine  yapılan  itiraz  sonunda   
Necdet  Sezer  Anayasa  kitapçığını Ecevit’in  önüne  
fırlatıyordu.  Bunun  üzerine  toplantı  sonlandırılı-
yor,  Ecevit kızgın  bir  şekilde  ortakları  Bahçeli  ve  
Yılmaz  ile  televizyon  karşısına  geçe-rek  ağlamaklı  
bir  şekilde  durumdan  duyduğu  rahatsızlığı  dile  
getiriyordu.  Finansal  durum  anında  tepki  veriyor,  
mali  disiplin  darmadağın  oluyordu.  Enflasyon  ora-
nı  binlerin  üzerinde  telaffuz  edilmeye  başlıyordu.  
Ortalık  toz  duman  ve  herkes  şaşkınlık  içindeydi.  
Acilen  bir  çözüm  bulmak  gerekti.  Ça-re  olarak  da  
ekonomiyi  düzlüğe  çıkarma  konusunda   Amerika’ 
da  Dünya Bankasında  görev  yapmakta  olan  Kemal 
Derviş  acilen  ülkeye  çağrılıyordu.  Kemal Derviş’in  
sıkı  para  politikası  ile  ekonomide  ufak ufak  düzel-
meler  gö-rülüyorsa  da  hükümete  güven  tamamen  
ortadan  kalkmış  bulunuyordu …

Oluşan  durumdan  ötürü  yeni  hükümet  kurma  
girişimleri  bütün  hızı  ile  devam  ediyordu.  Hüsa-
mettin  Özkan  ve  İsmail  Cem  bir  yanda,  Deniz  
Baykal  ve  Kemal  Derviş  bir  yanda,  Mehmet Ağar  
ve  Erkan  Mumcu  bir  yanda  harıl  harıl  hükümet  
kurma  konusunda  çalışırlar  ve   bir  netice  ala-
mazlarken,  Ece-vit’ in  sağlığının  ve  ekonominin  
de  birazcık  düzelmekte  olduğu  görülüyor  olması  
ile,  hükümetin  seçimlere  kadar  devam  etmesi  yö-
nünde  bir  karar  oluşuyordu.  Erken  seçim  kararı  
alınırsa  büyük  güç  kaybına  uğranacağı,  se-çimlere  
kadar  tahammül  gösterilmesinin  yararlı  olacağı  
Ecevit  tarafından  dillendirilse de  hükümet  ortağı  
Devlet Bahçeli,  erken  seçim  de  erken  seçim  diye  
ısrarında  diretiyordu. Ve  en  sonunda  erken  seçim  
kararı  alınıyor,  yapı-lan  seçimler  sonucunda  tah-
minler  doğrultusunda,  hükümetin  üç  ortağı  da  
çok  çok  düşük  oylar  alarak  baraj  altında  kalı-
yorlarken,  Refah  Partisi’nden  ayrılıp  eski  partisi-
ne  ait  milli  görüş  gömleğini  üzerinden  çıkarttığı  
iddiası  ve  yepyeni  bir  anlayışla  sahnede  yerini  
alan  Tayyip  Erdoğan  ve  arkadaşları  ta-rafından  
kurulan  Adalet  ve  Kalkınma  Partisi,  seçime  katı-
lan  diğer  partiler  yüzde  on  barajını  aşamadıkları  
için   tek  başına  iktidar  olurken,  Deniz  Bay-kal  
liderliğindeki  C.H. P.  de  muhalefet  partisi  olarak  
yerini  alıyordu …

     Erdoğan  okuduğu  bir  şiirden  dolayı  yasaklı  

olduğu  için,  hükümet  Abdul-lah  Gül  tarafından  
kurulup  hemen  çalışmalara  başlanıyordu.  Partinin  
başın-daki  Erdoğan’ın  bu  konumunu  uygun  kar-
şılamayan  Deniz  Baykal,  hüküme-tin  başına  geç-
mesi  hususunda  ne  gerekiyorsa  yapacağını  ilan  
ediyordu.  Ne-ticede  Siirt  ilinde  bir  milletvekili  is-
tifa  ettirilip  yeniden  bölgesel  bir  seçim  kararı  alı-
nıyor,  seçim  sonucunda  Erdoğan  Siirt  milletvekili  
olarak  seçildikten  itibaren  başbakanlık  koltuğuna  
oturuyor,  Abdullah  Gül  de Dış İşleri  Bakanlı-ğı-
na  kaydırılıyordu …   Yepyeni  bir  dönem  başlı-
yordu.  Vatandaş  belli  bir  za-man  diliminde  çok 
sıkıntılar  çekmiş,  eski  partileri  gözden  çıkarmıştı. 
Tek  ba-şına  iktidara  gelen  Adalet  ve Kalkınma  
Partisi, halk  için  bir  umut ışığı  olmuş  ve  ondan  
çok  şeyler  beklenir  olmuştu.  Yeni  iktidar Partisi  
her  kesimden  in-sana  hitap  ediyordu.  Halkın  dini  
inançları  önemseniyor,  Avrupa Birliğine  ka-tılım  
konusunda  büyük  gayretler  gösteriliyor  olması  ve  
özellikle Tayyip Erdo-ğan’ın  Avrupa’da  adeta  ka-
rargah  kurup,  Avrupalı  ülkelerinden  474  üyenin  
oyunu  alarak  Avrupa  müktesebatına  dahil  olmayı  
başarabilmiş  olması  ülke-de  büyük  sevinç  yara-
tıyor,  bu  büyük  başarı  halk  tarafından  sokak  ve  
mey-danlarda  coşku  ile  kutlanıyordu …  Hükümete  
ve  liderine  olan  güven  adeta  pik  yapmıştı.  Her  
partiden  ve  de  özellikle  “  Yetmez  ama  evet ” di-
yen  libe-ral  görüşçüler  olmak  üzere  büyük  oran-
da  katılımlar  oluyordu.  Bütün  bunla-rın  dışında  
Erdoğan’ın  “ Ey  millet  şu  parmağımdaki  yüzüğü  
görüyor  musu-nuz?  İşte  benim  tek  mal  varlığım  
budur. Beni  yarın  başka  bir  konumda  bu-lursanız  
bilin  ki  yoldan  çıkmış  hırsızlık ve  yolsuzluğa  bu-
laşmışımdır” diyordu.  Ayrıca  Oran’ daki  milletvekili  
lojmanlarını  yıktırıyor  “ Milletvekilleri  için  ayrı-ca-
lık  olamaz.  Mesela  ben,  Keçiören’de  mütevazi  bir  
evde  kalıyorum.  Sizler  de  aynını  yapınız”  diyor,  
bazen  de,  lalettayin  bir  yoksul  evine  misafir  olup  
ve  onlarla  aynı  sofrayı  paylaşma   görüntüsü  veri-
yordu.  Halkın  tam  da  öz-lem  duyduğu  bir  ortam  
oluşmuştu … Güçlü  ve  tek  parti  iktidarında,   ülke  
adeta  cazibe  merkezi  olmuş,  yatırımlar  yağmur  
gibi  yağmaya başlamıştı. Bunun  neticesinde  enf-
lasyon  düşüş  trendine  giriyor,  Türk  parası  değer  
ka-zanıyor,  hatta  paradan  altı  sıfır  atılarak Türk  
parasına  işlerlik  kazandırılıyor-du.  Her  şeyin  dü-
zen  içinde  yürümesi,  insanları  rahatlatıyor  partiye  
olan  te-veccüh  hızla  artıyor,  yapılan  tüm  seçim-
lerde  oy  oranı  ha  bire  artış  gösteri-yordu …                          

       Tayyip  Erdoğan  nasıl  böylesine  bir  değişi-
me  girmişti?  Kendisini  bu  de-ğişime  iten  nedenler  
nelerdi?...  Hiç  kimse  bunu  umursamıyordu.  Ma-
dem  ki  ülke  her  yönü  ile  düzlüğe  çıkmıştı  gerisi  
teferruat  idi.  Tayyip  Erdoğan’ ı  ta  İstanbul  bele-
diye  başkanlığından  itibaren  takip  ediyordum.  İlk  
parti  propa-ganda  gezisine  Kayseri’den  başlamış,  

orada  bulunmam   münasebetiyle   ko-nuşmalarını  
dinlemiş,  başarılı  olacağına  inancım  artmıştı. R. 
Tayyip  Erdoğan düşünce  ve  uygulamalarında  sa-
mimi  mi  idi,  yoksa  takiyye  mi  yapıyordu?  Bunu  
zaman  gösterecekti  …  Çalışmalar  oldukça  umut  
vericiydi.  Açılımlar  birbirini  izliyordu.  Kürt  açılı-
mı,   alevi  açılımı,  Ermeni  açılımı,  komşu  ülke-lerle  
sıfır  sorun  derken  ortam  adeta  baş  döndürücü  
bir  hızla  ilerliyordu.  Herkes  hayatından  memnun,  
mutlu  ve  huzurlu  bir  yaşam  sürmeye  başla-mış-
tı.  Erdoğan  ileride  sorun  yaşamak  istemiyor, ik-
tidarının  çok  uzun  bir  süre  bu  şekilde  devam  
etmesini  istiyordu.  Ama  bütün  bunlar  bir  çırpıda  
gerçekleşemezdi.  Sabırlı  olmak  ve  ortaya  çıkacak  
güçlüklere  göğüs  germek  lazımdı …  Erdoğan,  her  
şeyin  kendi  istekleri  doğrultusunda  ve  de  acilen  
gerçekleşmesini  istiyor,  gecikmeler  ve  bazı  prob-
lemler  çıkınca da  asla  sabır  ve   anlayış  göstere-
miyor,  laiklik  karşıtı  tutumlar  nedeni  ile  hukuksal  
açıdan  partisinin  kapatılması  çalışmaları  karşısın-
da,  en  sonunda  Anayasa Mahkeme-si  üye  sayısı-
nın  küçük  bir  oy  farkı  ile  kefeni  yırtıyordu.  Bu  
durumlar  karşı-sında  Erdoğan  sinirli  bir  yapıya  
bürünüyordu.  Bir  ara  gündeme  bomba  gibi  düşen  
“ Deniz  Feneri” olayı  kafaları  iyice  karıştırıyordu. 
İyi  amaçlarla  Alman-ya’daki  işçilerimizden  topla-
nan  oldukça  yüklü  paranın  çıkar  ve  siyasi  amaç-
lar  için  kullanıldığı  ortaya  atılıyordu.  Almanya’dan  
başlayıp  ülkemizde  son-lanan  bu  parasal  ilişki-
ler,  açılan  soruşturmalara  rağmen  sonuca  ulaşa-
ma-dan  hemen  üstü  örtülüp  rafa  kaldırılıyordu.  
Sadece  bu  mu?  Siyasi  atmos-ferden  yararlanarak  
yükünü  tutmuş  olanlar  paralarını  ülke  dışındaki  
vergi  cennetlerine  taşıyorlardı.  Daha  önceleri  bu  
girişimde  olanlara  % 30  vergi  uygulaması  yapılır-
ken  A.K.P.  döneminde  vergi  uygulaması  yapılmı-
yor,  ülke-nin  kaybı  ise  büyük  oluyordu …      

     Ahmet  Necdet  Sezer’in  görev  süresi  dol-
muş,  yerine  yeni  bir  Cumhurbaş-  kanı  seçimi  ya-
pılması  gündeme   gelmişti.  Erdoğan  direkt  olarak  
Abdullah Gül’ü  aday  gösteriyordu.  Hukuken  367 
oya  ihtiyaç  vardı.  Bu  konuda  bir  sü-re  polemikler  
sürse  de  neticede  hal  yoluna  koyuluyor  ve  Ab-
dullah  Gül yeni    Cumhurbaşkanı  olarak  koltuğuna  
oturuyordu… 

      Bu  sıralar önemli  bir  durum  gündem  oluş-
turuyordu.  A. B. D,   daha  önce  yarım  bıraktığı  
Irak olayını  tamamlamak  istiyor,  Erdoğan  da  bu  
girişime  ye-şil  ışık  yakıyordu.  A.B.D   tüm  ordu  
gücü  ile  ülkemiz  topraklarını  kullanmak  istiyor,  
Erdoğan  da  kararın  meclis  çoğunluğa  sahip  ol-
ması  nedeniyle  rahat-lıkla  geçeceğine  güvenerek  
onay  veriyordu.  Ama  olay   hiçte  göründüğü  gibi  
gerçekleşeceğe  benzemiyordu.  Yapılan  oylamada  
bazı  A.K.P.  milletvekilleri  muhalefet  milletvekilleri  
ile  olumsuz  oy  kullanıyor,  A. B.D.  nin  yaptığı  ha-

zır-lıklar  da  boşa  gidiyordu.  Erdoğan  duruma  çok  
öfkeli,  A. B. D.  ise  çok  çok  daha  öfkeli.  Sonuçta  
Amerikan  ordusu  başka  yollardan  Irak’ a  saldırı-
yordu.  Milyonlarca  insanın  ölümüne  sebep  olunu-
yor,  Irak  Devlet  Başkanı  Saddam  Hüseyin  bir  süre  
direnmesine  rağmen  yakalanıp  idam  ediliyordu.  
A.B.D.  ile  aramız  açılıyor,  bir ara  A.B.D. li  komu-
tanlarca Türk  askerlerinin  başlarına  çu-val  geçirti-
lerek  bir  şekilde  cezalandırma  yoluna  gidiyordu …

      Genel Kurmay Başkanı  Yaşar Büyükanıt,  son  
zamanlardaki  gelişmeler  üze-rine  hükümeti  bir  
şekilde  uyarmak  ihtiyacı  duymuştu.  O  günün  ge-
cesi  Ge-nel  Kurmay  Başkanlığı  binasının  lambaları  
sabahlara  kadar  yanık  dururken  Partinin  Milletve-
killerinden  Turhan Çömez’in  ifadesine  göre,  korku  
ve  panik  yaşanmış,  hükümetin   kurmay  heyeti  
toplanarak  bir  durum  değerlendirmesi  yapılması  
istenmiş,  gece  boyunca  Büyükanıt’ a  ulaşılamamış  
olması  tedirgin-liği  daha  da  artırmıştı.  En  sonun-
da  Genel Kurmay Başkanlığına  özel  bir  elçi  ile  bir  
mesaj  iletiliyordu.  Mesajda  istifa  dahil  her  isteğin  
kabul  görüleceği-ne  işaret  ediliyordu.  Ertesi  gün  
Erdoğan’ı  arayan  Büyükanıt  “ Benimkisi  sa-dece  
bir  uyarı  idi.  Dikkati  çeken  bazı  gelişmelerde  
hassas  davranılması  ge-rektiğine  vurgu   yaptım  
o  kadar.  Lütfen  çalışmalarınıza  gönül  rahatlığı  
için-de  devam  ediniz”  diyor  ve  konuşmanın  bitimi  
ile  Erdoğan  “   İstifa  falan  yok  artık  arkadaşlar,  
buhran  sona  ermiştir.  Yaşar  Paşa  teminat  verdi,  
yolu-muza  devam  ediyoruz”  diyordu.  Ancak  çok  
geçmeden  ikili  arasında  bir  ö-nemli  görüşme  ger-
çekleşiyor,  merak  edip  öğrenmek  isteyenlere  “ Bu  
bir  sırdır.  Bu sır  bizimle  mezara  kadar  gidecektir” 
denilerek  bu  bahis  tamamen  bir  daha  açılmaya-
cak  şekilde  örtülüyordu …

       Hükümete  olanca  gücü  ile  destek  ve-
ren  Fethullah  Gülen,  kendi  adam-ları  vasıtası  
ile  muhalefet  partilere  kumpaslar  kuruluyor,  bu  
kumpaslar  so-  nucunda  C.H.P.  Genel  Başkanı  De-
niz  Baykal  görevinden  istifa  ederken,  par-  tinin  
başına  Kemal  Kılıçdaroğlu  geçiyordu.  Kurulan  
kumpaslardan  M.H.P.  de  payını  alıyor,  olaya  ismi  
karışan  bazı  milletvekillerinin  istifaları  sağlanıyor-
du.>>DEVAM EDECEK
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN     : 2022/1278079 
1-İdarenin
a)Adı     : DOĞANŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
    ADALET BAKANLIĞI BAKANYARDIMCILIKLARI
b)Adresi    : ESENTEPE MAHALLESİ ESENTEPE CAD 12 44500
    DOĞANŞEHİR/MALATYA
c)Telefon ve faks numarası  : 4225173032 - 4225173031
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a)Adı: SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA
b)Niteliği, türü ve miktarı  : 35+1 KİŞİLİK ARAÇ/ARAÇLAR 253 SEFER İLE
    9+1 KİŞİLİK ARAÇ 477 SEFER
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DOĞANŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi   : İşe başlama tarihi 01.02.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi   : 01.02.2023
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2022 - 11:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kuru-
mu Genel Bütçe Ambar Birimi
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 ilişkinbilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 olanların, 
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 EKAPüzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatşeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
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/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


