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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

HÜSEYİN
KARAASLAN

YENİ BİR YIL!

“Yeni Bir Yıl” demek, yeni beklentiler, yeni 

ümitler demektir aslında… Mutlu olmak için 

yeni yıl bir şanstır… Ben bu yeni yılın hepimize 

yenilik getirmesini ve yapmak istediğimiz fa-

kat çeşitli olumlu olumsuz nedenlerle bir türlü 

gerçekleştiremediğimiz tüm güzellik dolu ha-

yallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yıl ol-

masını diliyorum…

Yeni bir yıl, yeni olan her şey güzellikleri 

hatırlatır insana… Yeni bir ev, yeni bir araba, 

yeni kıyafetler gibi… Yeni hep güzeldir, taze ve 

enerji doludur. İnsanı mutlu eder. 

Bazılarımız çok lüks yerlerde, belki ülke-

mizden uzakta yurtdışında merhaba diyecek 

yeni yıla… Bazılarımız evlerinde, çalışanla-

rımız olacak yeni yıla girerken, yarının endi-

şesiyle yaşayanlarımız, hastanelerde acı çe-

kenler de olacak, yakınını kaybedip gözyaşı 

dökenler de...  Ya da 2021’e merhaba diyen 

yeni bir bebek olacak, anne ve babası ise mut-

lu bir heyecanla gülümseyecek yeni yıla… Ama 

dilekler, istekler bir önceki yıldan daha iyi ve 

daha güzel için olacak.

İşte yeni bir yıl derken, geçtiğimiz yılı acı 

tatlısıyla anılarla içimizde saklayacağız. Eski-

miş koca bir yılı daha geride bırakırken, yep-

yeni tazecik güzellikler umut ettiğimiz içeri-

sinde birçoğumuzun beklentileri olan yeni bir 

yılı kucaklamanın heyecanıyla yeni yılı karşı-

layacağız. 

Ve seneye bu yılında eski bir yıl olacağını 

bilerek… Evet, işte burada bir gülümseme du-

daklarıma yapışıyor… Eskiyen yıllar mı, bizler 

mi? İçimizdeki güzel yeni beklenti ve dilekler 

eskimedikçe, yeninin heyecanı içimizi sardıkça 

nice mutlu yıllara!

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik getirme-

sini ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli olumlu 

olumsuz nedenlerle bir türlü gerçekleştireme-

diğimiz tüm güzellik dolu hayallerimizi gerçek-

leştirebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

SEVGİ DOLU YENİ YILINIZ KUTLU OL-

SUN…….

Çok Amaçlı Ekskavatör Kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğanşehir Belediyesine çok amaçlı ekskavatör 
hibe etti. 2’DE

Durali Başkan Mahalle Mahalle Geziyor
Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt 
m a k a m ı n d a 
d u r m a y a r a k 
yapılan çalış-
maları yerinde 
inceliyor.3’TE

Erkenek Kanyonu’da Sit Alanı Oldu

Doğanşehir'de bulunan ünlü Erkenek Karanlıkdere Kanyonu ile ala-
kalı Bakanlıktan sit alanı olması için karar çıktı. 2’DE
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Çok Amaçlı Ekskavatör Kazandırıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı, Doğanşehir Belediyesine çok 
amaçlı ekskavatör hibe etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt'un talepleri ve giri-
şimleri ile ilçede çok amaçlı kulla-
nılacak ekskavatör ihtiyacı olduğu-
nu, taleplerini Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına ilettiklerini, AK Parti 
MKYK üyesi ve Malatya Milletve-
kili Bülent Tüfenkçi'nin ise des-
tekleriyle Doğanşehir ilçesine çok 
amaçlı ekskavatör kazandırıldı.

İlçe Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, hibe edilen iş makinesinin 
Doğanşehir'e hayırlı olmasını te-
menni etti.

Zelyurt, iş makinesinin ilçeye 
ve belediyeye kazandırılmasında 
emeği geçen başta Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum ol-
mak üzere AK Parti MKYK üyesi 
ve Malatya Milletvekili Bülent Tü-
fenkçi'ye ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Haber Önder AKBIYIK

DOĞANŞEHİR MA-GÜL KADIN KOOPERATİFİ
Kadın Emeğini Değerlendirmek yaşamlarını ve içinde 

yaşadıkları toplumu dönüştürmeleri, yoksulluk ve eşitsiz-
liğin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaları amacıyla 
kadınları güçlendirmek için kurulan MA-GÜL KOOP Malat-
ya Gülşehir kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi 
bir sivil toplum kuruluşu olarak Doğanşehir de kuruldu.

MA-GÜL KOOP yereldeki kadınların, katılımcı liderlik 
becerilerini güçlendirmeleri ve toplum odaklı kalkınmada 
dönüştürücü rol oynamaları için yereldeki kadınlarla bir-
likte ve onlar için çalışır.

Bu amaçla tabandaki kadınların ortak ihtiyaçları etra-
fında toplanmaları, kalkınmada ve güçlü toplumlar oluştu-
rulmasında kadınların öncülüğünün teşvik edilmesi üretim 
istihdam yönetiminde kadınların rolünün güçlendirilmesi 
alanlarında programlar Yürütecek olan DOĞANŞEHİR MA-
GÜL KOOP Malatya’mıza ve Türkiye’mize hayırlı olsun. 

Erkenek Kanyonu’da Sit Alanı Oldu
Doğanşehir'de bulunan ünlü Erkenek 

Karanlıkdere Kanyonu ile alakalı Bakan-
lıktan sit alanı olması için karar çıktı.

Doğanşehir’de Meled Deresinden 
sonra Erkenek Karanlıkdere kanyonu da 
“Doğal Sit- Nitelikli koruma” alanı ilan 
edildi. Malatya- Adana Karayolu güzer-
gahının kuzeyinde yer alan yaklaşık 2.5 

kilometre (2324 metre) uzunluğunda ve 
içerisinde 2 adet şelalenin bulunduğu 
kanyon Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından tabiat varlıklarının korunması 
amacıyla Bakanlıkca yapılan çalışmalar 
çerçevesinde Doğanşehir ilçesinde Do-
ğal sit alanı olarak anılan bazı alanların 
statüsü değiştirildi. İlgili karar Resmi 

Gazete'de ilan edildi.
Resmi Gazete ilanında, Malatya ili 

Doğanşehir ilçesi, Erkenek Karanlıkdere 
Kanyonu Doğal Sit Alanı Bakanlık Maka-
mının 13.11.2020 tarihli ve 242221 sayılı 
olur'u ile Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koru-
ma Alanı olarak tescil edilmesi kararı 
verildiği kaydedildi.
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Soldan sağa
1. Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak... 

Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçisi... 
Formülü C8H18 olan doymuş hidrokarbonlara verilen ad... 
2. Bayındırlık... Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi... Tuh... 3. Ge-
nellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr... İran’dan 
geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan 
olan kimse... Yük ve binek hayvanının, semer veya eyerinin 
ileri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri 
üzerinden geçirilen kayış (eski)... 4. Köpek... Nazik olma 
durumu veya nazikçe davranış, nezaket... Güzel kadın... 
5. Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb... Yavaş 
iş gören, ağırelli... 6. Hristiyan... İstasyon, sinema, ban-
ka, mağaza ve bazı giriş kapılarında bilet veya para alıp 
verilen, çoğu küçük pencere biçiminde olan yer, şalter... 
Lityum elementinin simgesi... 7. İşaret vermek, uyarmak, 

çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir 
tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen 
araç... Bir işi yerine getirmek için verilen söz... Ruhsal... 
8. Çıkış, başlama... Sonu iyi, tehlikesiz, kötücül olmayan, 
iyicil (ur veya hastalık) (eski)... 9. Piston... Son, sonraki... 
Ad... 10. Kurçatovyum elementinin simgesi... Ihmak işi... 
Japon çizgi filmi... 11. Baltası olan.. Pepe... 12. “Kurnazca 
ve haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok zor-
ba” anlamında “... kıran baş kesen”, “bir kimse birinden 
aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek 
işini yürütmek” anlamında “... külahını Veli’ye, Veli’nin 
külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen bir söz... İki 
veya daha çok kimse birbirine bakmak... İki kelime veya 
iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu an-
latan bir söz... 13. Çirkin, huysuz... Rusya Federasyonu’n-
da yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan 
kimse... Başkan... 14. Lorentiyum elementinin simgesi... 

Acar... Acaba... 15. Gündelikle çalışan işçi... Kendini akıllı ve 
bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)... Büyük, yetişkin, 
yaşlı, kart (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Bağımlı (eski)... Bir şeyin geçtiği veya önce bulundu-

ğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... Yaş bak-
lanın tanesi... 2. İşitme kesesi... Bir uyarıyı, bir tehlikeyi 
bildirmek için verilen işaret... 3. Alt (eski)... Peltek olma 
durumu, peltek konuşma... 4. Balkanlardan göç etmiş, ge-
nellikle Marmara bölgesinde yaşayan bir topluluk... İnatçı, 
ayak direyici (eski)... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının 
tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... 
5. Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak 
bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya 

sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abart-
malı bir biçimde anlatan bir söz... Önceden satış... Alfabe... 
6. Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak... Atkılamak işi... 7. 
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde 
dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskum-
ru iriliğinde bir balık... Hıçkırırken boğazdan çıkan ses... 
Rutenyum elementinin simgesi... 8. Üstün, yüksek (eski)... 
Bitirme, tamamlama (eski)... Uzak... 9. Aktinyum elemen-
tinin simgesi... Kokmuş hayvan ölüsü... Hapşırırken çıkan 
ses.. 10. Sara... Benzer, eş, denk... 11. Olabilir ki, belki... 
Baştan başa, bütün olarak (eski)... Kalsiyum elementinin 
simgesi... 12. Saçı dökülmüş olan (kimse)... Hastalıklı, sakat 
(eski)... Beklenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyen, gül-
dürücü hikâye anlatan (kimse), nükteci (eski)... 13. Doğada 
ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, 
birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğun-
da birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon... Delici kılıç-
la oynanan, hedef 
bölgesi bütün vü-
cut olan bir tür 
kılıç oyunu... 14. 
İyi nişan alan, 
attığını vuran 
(kimse)... Kadın-
lara özgü cezaevi 
(halk ağzı)... 15. 
Sayısal... Koyun, 
kuzu vb. hayvan-
ların çıkardığı 
ses... Esmek işi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AKIL ERMEZ

Bulut ağlar bülbül kuşuna
Damla damlar yârin döşüne,
Akıl ermez gönül işine,
Sen ne istersin aziz gönül.

Çıra yanar saçak altında,
Yuva durur dalın üstünde,
Balık yüzer deniz suyunda,
Sen ne istersin aziz gönül.

Güzel gezer eli kınalı,
Rüzgâr vurur saçı dalgalı,
Hep ağlarmış gitti gideli,
Sen ne istersin aziz gönül.

O bir candır Tanrı’nın kulu,
O bir gönül dağların gülü,
O bir izdir gerçeğin yolu,
Sen ne istersin aziz gönül.

Nehir akar dağın dibine,
Dallar sarkar suyun gözüne,
Garip girmiş eren yoluna,
Sen ne istersin aziz gönül.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Durali Başkan Mahalle Mahalle Geziyor
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt makamında durmayarak yapılan çalışma-
ları yerinde inceliyor.

Belediye başkanı Durali Zelyurt mesaisini 
makamından çok sahada, mahalle mahalle ge-
zerek yapılan çalışmaları, yapılması gereken 
çalışmaları ve sorunları yerinde görerek ince-
lemelerde bulunuyor.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, DDY gar 
tarafından inşaatı devam eden alt geçit çalış-
malarını, Yeni mahalle, Esat Doğan caddesin-
de kot düzeltmesi yapılan yerde, dinçer sitesi 
sorumlusu ile görüşerek, yoldan görüşü engel-
leyen duvarın kaldırılıp, tel örgü yapımı konu-
sunda fikir birliğine varıldığı, Çığlık mahallesi 
elma deresindeki yolda incelemelerde bulun-
duğu ve Güroba mahallesi ile Polatdere mahal-
lesi Kozluk sokak'da incelemelerde bulundu.

HABER MERKEZİ

3. Faz Tablet Dağıtım Töreni Yapıldı
Uzaktan eğitim sürecinde internet ve ci-

haz gereksinimi olan öğrenciler için  tamamı 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edi-
len 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve da-
ğıtım sürecinde 3. faz başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca dağıtılacak olan 
500 bin adet tablet bilgisayar seti (TBS) üçün-
cü faz dağıtım töreni e-konferans yolu ile ger-
çekleştirildi. İlimizin de yer aldığı 38 İl Milli 
Eğitim Müdürlüklerine 3’üncü fazla birlikte 
266 bin 500 adet tablet bilgisayar seti tesli-
matı yapıldı. Tablet dağıtımı için öğrenci lis-
teleri okullardan İlçe Milli Eğitim Müdürlük-
lerine buradan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
üzerinden Milli Eğitim Bakanlığına gönderil-
di. Milli Eğitim Bakanlığınca da tablet dağıtı-
mı yapılacak öğrenci listeleri belirlendi. Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak olan 
tablet bilgisayar seti verilecek öğrenci isimle-

ri belirlenirken; Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı’ndan yardım alan öğrenciler öncelikli 
olmak kaydı ile yüz yüze eğitim yapıldığı dö-
nemdeki öğrencilerin başarı ve devamsızlık 
durumuna ek olarak öğrencilerin kardeş sayı-
sı da etkili olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bu 
kriterlere göre öğrenci isimlerini belirlemiş 
ve İlimize dağıtımı yapılmak üzere 5 bin 790 
kişilik isim listesini göndermiştir. Bu kriterler 
kapsamında ilk parti dağıtılacak olan 1930 
adet tablet bilgisayar seti ve ücretsiz internet 
için gerekli olan SIM kartlar 25.12.2020 Cuma 
günü itibariyle Müdürlüğümüze ulaşmıştır. 
Tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim 
edilecektir. İlçe Müdürleri ise tabletleri öğ-
rencilere ulaştıracaklar.  Bakanlığımızca gön-
derilen tabletler önümüzdeki hafta içerisinde 
okullara ulaştırılarak belirtilen listedeki öğ-
rencilere dağıtılacaktır. HABER MERKEZİ
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(BASIN: 1284355  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

GÖLET İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya-Doğanşehir Söğüt Göletinin Rezervuar Alanının İyileştirilmesi 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 aşağıda yer almak-
tadır:
İKN    :2020/719869
1-İdarenin
a) Adı    :BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
    KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   :Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 
    ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası :4242386911 - 4242386921
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-Doğanşehir Söğüt Göletinin Rezervuar Alanının
    İyileştirilmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :Gölet rezervuar alanında 30.000 m2 Epdm esaslı Geomembran 
    ve Geotekstil keçe, gerekli kazı-dolgu ve beton imalatları 
    yapılacaktır. Sulama şebekesi hazır olan gölette su depolanması 
    ile 133 ha tarım arazisi sulanacaktır.
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
    idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Malatya İli, Doğanşehir İlçesinin Söğüt Mahallesi (Söğüt Göleti)
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) 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 :21.01.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Barajlar 
ve HES Servisi) Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 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 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 (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 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 
% 100 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:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’den AVIII Grubu İşler 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan, İnşaat Mü-

hendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
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 Tür Demirli ve Demirsiz Beton Yapımı 17,55% 25,35% 11
Rezervuar Alanında EPDM Esaslı Geomembran ve Geo-
tekstil Keçe Yapılması

48,07% 70,03% 30

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İş Grubu 1*, İş Grubu 2** ve İş Grubu 3*** yi oluşturan iş kalemleri ve bun-
lara ait alınacak puanlar aşağıda gösterildiği gibi tanımlanmıştır. İş Grubu 1, İş Grubu 2 ve İş Grubu 
3 ün fiyat dışı unsurda toplam puanları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 9(dokuz) dur.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

Tanımı Fiyat Dışı 
Unsur 
Puanı

*İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri: SR-01, SR-02, SR-12 İş Grubu 1 kalemleri topla-
mının, toplam fiyat teklifine oranı %2,30 ile %3,39 arasında kalırsa teklif veren istekli 
yan tabloda gösterilen 1(bir) puanı alacaktır.

1

**İş Grubu 2’i oluşturan iş kalemleri: SR-05, SR-06, SR-07 İş Grubu 2 kalemleri topla-
mının, toplam fiyat teklifine oranı %3,82 ile %5,48 arasında kalırsa teklif veren istekli 
yan tabloda gösterilen 2(iki) puanı alacaktır.

2

***İş Grubu 3’ü oluşturan iş kalemleri: SR-03, SR-09, SR-10, SR-11 İş Grubu 3 ka-
lemleri toplamının, toplam fiyat teklifine oranı %9,52 ile %13,93 arasında kalırsa teklif 
veren istekli yan tabloda gösterilen 6(altı) puanı alacaktır.

6

İş Grubu, *İş Grubu 1, **İş Grubu 2 ve ***İş Grubu 3’ü oluşturan iş kalemleri ve bunlara 
ait alınacak puanlar yukarıda gösterildiği gibi tanımlanmıştır. İş Grubu 1, İş Grubu 2 ve 
İş Grubu 3 Fiyat dışı unsurda toplam puanları yandaki tabloda gösterildiği gibi 9(do-
kuz)’dur.

9

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 120 (YüzYirmi) 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.
(16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ) “ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dev-
let Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine 
göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. mad-
desi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1” olarak belirlenmiştir.)

Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu 
ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut 
TESKOMB Bölge Başkanı İsmet Bayram'a makamında ziyaret 
gerçekleştirdiler.

TESKOMB Bölge Başkanı İsmet Bayram Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti belirterek " bugün iki değerli kurum müdürü-
müzü misafir ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. 

Sosyal Güvenlik Kurumu il Müdürümüz Sayın Tekin Kutlu 
ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürümüz Rasim Bu-
lut Bölge Birliğimizi ziyaret ettiler.2020 yılında esnaflarımı-
zın Gerek pirim borçları yapılandırmaları ile ilgili gerek sos-
yal hakları ile ilgili ve çeşitli konularda görüşlerimizi istişare 
ettik. Her iki il müdürümüze ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederim."dedi.

HABER MERKEZİ

SGK İl Müdürü Kutlu ve SHİM Müdürü
Bulut’tan TESKOMB Bölge ye Ziyaret!


