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HÜSEYİN
KARAASLAN

ZAFER

BAYRAMI

Milletimizin kararlılık, azim, birlik ve be-

raberlik içerisinde 99 yıl önce bugün zaferle 

sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı tüm vatan-

daşlarımızın bağımsızlık ve özgürlüklerine 

verdikleri değerin en önemli yansımasıdır. 

Bu sebepledir ki her sene 30 Ağustos Zafer 

Bayramı görkemli kutlamalara sahne olur. 

Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı kutla-

malarına ülkemizde yaşanmakta olan terör 

olayları nedeniyle kaybettiğimiz şehitleri-

mizin üzüntüsü yansıyor olsa da büyük ko-

mutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 

kazanılmış olan bu zafer vatandaşlarımızın 

ilhamı ile tüm ihtişamını koruyor.

 Bilinmeli ki, dün olduğu gibi bu gün de 

ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütün-

lüğüne ve birliğine yönelik saldırılara karşı, 

aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, 

milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, hür 

ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını 

ilelebet sürdürecektir. Farklı dil, inanç ve 

kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi 

kaynaştıran büyük bir adalet ve barış me-

deniyetinin mirasçıları olan bizler, birbi-

rimizi kardeşçe kucaklayarak, birbirimize 

sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımıza 

hep birlikte yürüyeceğiz. İnanıyorum ki, 

bundan sonra da Cumhuriyetimizin hedef-

leri doğrultusunda daha büyük mesafeler 

kat edeceğiz.

 Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatan-

daşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 

kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş-

ta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm 

kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyo-

rum

Doğanşehir MYO Müdürü
Karakurt’tan Başkan Zelyurt’a Ziyaret
Malatya Turgut 
Özal Üniver-
sitesi Doğan-
şehir Vahap 
Küçük Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürlüğüne 
Öğr. Gör. Alper 
Karakurt ata-
narak göreve 
başlamıştı.2’DE

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali ZELYURT 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, mesajında, Cumhuriyet'in 
temellerinin 30 Ağustos'ta elde 
edilen bu büyük zaferle atıldığını 
belirterek, "Bugün hepimize düşen 
görev, Cumhuriyetimize ve kaza-
nımlarına hassasiyetle sahip çık-
mak, ülkemizi uygarlık yarışında en 
üst sıralara taşımak olmalıdır.3’TE

Başkan Zelyurt Kurucu Üyeleri Ziyaret Ediyor 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Kurucu üyelerini ziya-
ret ediyor. Başkan Zelyurt, AK Parti İlçe Kurucu üyeleri ve AK Parti’ye gönül ve 
emek vermiş kurucu üyeleri evlerinde ziyaret ediyor.3’TE



2 31 AĞUSTOS 2021HABER

Sayfa Editörü
Kenan Eren

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 15    Sayı: 787

Yayın Türü: Süreli

31 AĞUSTOS 2021

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Kemal Karaaslan

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde Almış 
Olduğum, Nüfus Cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Harun Kurukafa

Bingöl Üniversitesi Genç Meslek 
Yüksekokulu Sivil Savunma  ve İtfaiyecilik 
Bölümü’nün 191661030 numaralı öğrencisiyim. 
Okuldan almış olduğum öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Yusuf AKBAŞ

KAYIP

Doğanşehir MYO Müdürü
Karakurt’tan Başkan Zelyurt’a Ziyaret

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yük-
sek Okulu Müdürlüğüne Öğr. Gör. Alper 
Karakurt atanarak göreve başlamıştı.

Merhum Vahap Küçük tarafından 
Doğanşehir ilçesine kazandırılan ve 
önemli Meslek Yüksek okullarından 
olan Doğanşehir Vahap Küçük MYO 
Müdürü olarak atanmasıyla birlikte gö-
revine başlayan Öğr. Gör. Alper Kara-
kurt Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’a ziyaret gerçekleştirdi. 

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek 
Yüksekokul Müdürü  Öğr.Gör Alper Ka-
rakurt beraberinde Müdür yardımcıları 
Öğr. Gör. Dilan Aydın ve Öğr. Gör. Mu-
hammed Fatih Aslan ile birlikte Başkan 
Durali Zelyurt’u makamında ziyaret 
ederek istişareli sohbet gerçekleştir-
diler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti belirttiği konuşmasında” Doğan-
şehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokul 
Müdürü görevine atanan Öğr.Gör Alper 
Karakurt, Müdür yardımcıları Öğr. Gör. 
Dilan Aydın ve Öğr. Gör. Muhammed 
Fatih Aslan'a nazik ziyaretleri için te-
şekkür ediyorum. 

Doğanşehir ilçemize hizmet etmek 
için atanan MYO Müdürümüz Sayın 
Öğr.Gör Alper Karakurt, Müdür yardım-
cıları Öğr. Gör. Dilan Aydın ve Öğr. Gör. 
Muhammed Fatih Aslan'a Yeni görev-
lerinde kendilerine başarılar dilerim.” 
Dedi.

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

SMA hastası evladımız Destan 
Duru EVREN için seferber olan 
Doğanşehir halkımızın bu anlamlı 
gayretlerine, belediyemizde du-
yarsız kalmadı. Doğanşehir Bele-
diyesi Zabıta Müdürlüğü personel-
leri, ilçemizde her hafta kurulan 

Salı Pazarının işgaliye harçlarını, 
Destan Duru EVREN evladımız 
adına açtığımız standa getirerek, 
sorumlu arkadaşlarımız aracılı-
ğıyla kampanyamıza bağışta bu-
lunmuşlardır. Ayrıca gün boyunca 
belediyenin merkezi ses sistemle-

rinden de kampanyamızın duyu-
rusunu yaparak, bağışçı sayımızın 
artmasına katkı sunmuşlardır. 
Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü 
personelleri başta olmak üzere, 
bu anlamlı adımları atmayı ko-
laylaştıran Doğanşehir Belediye 

Başkanı Durali ZELYURT’a ve per-
soneline  bağışlarıyla yarınlara 
daha büyük umutlarla bakmamızı 
sağlayan tüm güzel yürekli can-
larımıza, Doğanşehirliler Grubu 
olarak bizlerde sonsuz teşekkür-
lerimizi iletiyoruz.
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Soldan sağa
1. Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp 

dua edildikten sonra okunan Kur’an ayetleri (eski)... Abartı-

sız... 2. Kötümser... İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış... 

3. Cömert.. En azından, hiç olmazsa (eski)... 4. Şarap (eski)... 

Kaval kemiği... 5. Başkaldırıcı... Çok az, çok seyrek... İnsan ve 

hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan 

madde dışı varlık... 6. Aralatmak işi... Uyum... 7. Hünnapgiller-

den, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılık-

ta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, 

akdiken... Öbür şeyler arasında, bu arada... 8. İki kelime veya 

iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan 

bir söz... Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahen-

gi veren heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen 

sesler, kafiye... Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp 

giden ışık demeti, şua... Toprak üstündeki bölümleri odunlaş-

mayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra 

kuruyan küçük bitkiler... 9. Ağırlamak... Böğürtlen, ahududu 

gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bit-

ki... 10. Kayarak yer değiştiren (halk ağzı)... Sadrazam, vezir, 

beylerbeyi vb. yüksek devlet görevlileri tarafından yazılan 

buyruk... 11. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara 

parçası, cezire... Art düşünce... Bazı hayvanların derisinde, 

insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan 

ipliksi uzantı... 12. Tekrarlanma işi, yinelenme, tekerrür... İl-

gilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... 13. Kırmızımtırak, küçük ta-

neli sert buğday... Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı 

açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, açıöl-

çer, mastara, minkale... 14. İki cam plakanın çevresel olarak 

metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline 

dayanan pencere camı... Moral bakımından... 15. Kemikli kuzu 

etinin, arpacık soğanı, yeşilsoğan, havuç, dereotu ile birlikte 

ağır ateşte pişirilmesiyle yapılan bir yemek türü... Can veya 

mal kaybına, zararına neden olan kötü olay...

Yukarıdan aşağıya
1. İki elemanlı mermer yapıştırıcısı... Avukat mesleği... 2. 

Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu... Her zaman görü-

len, olağan... Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda 

bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... 3. İri yapılı... 

Uyağı bulunmayan, kafiyesiz... 4. Tanrı... Dökümcülerin kul-

landığı ağaçtan yapılmış kalıp... Geri dönme, sözünü geri alma, 

cayma, tersinme (eski)... 5. Hareketli, taşınabilir... Gevezelik 

etmek, tatsızlık etmek (halk ağzı)... 6. Hiçbir zaman, hiçbir bi-

çimde, sakın, zinhar... İnsan... Artmak işi... 7. Baryum elemen-

tinin simgesi... Dede, büyük baba, ata... Boy... 8. Arlanmak 

işi... Kubarmak işi... 9. Darı... Giysi kolu... Kemiklerin toparlak 

ucu... 10. Soluk borusu... Tarım ürünlerinden alınan onda bir 

oranındaki vergiler (eski)... Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret 

noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan göz-

lenen, geometrik biçimli tahta lata... 11. Makarası olan, maka-

ra ile çalışan... Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan 

(kimse)... 12. Şaşkın, dağınık, ne yapacağını bilmez... Hıncı 

olan, öfkeli... Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları 

olan, iri bir tür geyik... 13. Yıkandıktan sonra kurulanmak için 

kullanılan büyük 

havlu, hamam hav-

lusu... Atlatmak 

işi... 14. İndiyum 

elementinin simge-

si... Manto giymiş 

olan... Uyarma, 

uyarı, dikkat çek-

me, ihtar, tembih... 

15. Giriş katı... 

Özen...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

MAVİ GÖZLER
Sen baharla çağır yazı,
El çalıyor keman sazı,
Sen seversin kışla güzü,
Mavi gözler arar beni.

Uzak durma bak denize,
Otlar büyür göze göze,
Seher yeli eser yüze,
Mavi gözler arar beni.

Sora sora derdi deştin,
Adım adım dağı aştın,
O güzelden ayrı düştün,
Mavi gözler arar beni.

Aha geldik gidiyoruz,
Gerçek derdi yazıyoruz,
Toprak olsan seviyoruz,
Mavi gözler arar beni.

Yağmur yağar yer ıslanır,
Mavi gözler hep seslenir,
Deha oldun gök uslanır,
Mavi gözler arar beni.

Sensiz olmaz benim dünyam,
Garip ile gerçek rüyam,
Sana aşkım neyi sayam,
Mavi gözler arar beni.
Mavi gözler arar beni.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Başkan Zelyurt Kurucu Üyeleri Ziyaret Ediyor 
 Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti 

İlçe Kurucu üyelerini ziyaret ediyor. Başkan Zelyurt, AK Par-
ti İlçe Kurucu üyeleri ve AK Parti’ye gönül ve emek vermiş 
kurucu üyeleri evlerinde ziyaret ediyor.  

Başkan Zelyurt; “AK Parti demek ahde vefa demektir” 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “AK Par-

ti’mize Geçmişten bugüne kadar partimize gönül vermiş,e-
mek vermiş kurucu üyelerimizden Turan Yalınız, Ali Deniz ve 
Vahap Kuzucu’yu evlerinde ziyaret ederek eski günleri yad 
edip, ilçemizi ve ülkemizi ilgilendiren meselelerde sohbet 
ettik.AK Parti demek ahde vefa demektir.” Dedi. 

Eski İl Genel Meclis Üyesine Ziyaret 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt  daha son-

ra Geçmişten bugüne kadar partimize gönül vermiş,emek 
vermiş AK Parti eski İl Genel Meclis üyelerimizde Mustafa 
Demirtaş'ı ziyaret ederek eski günleri yad ettik. Rabbim bir-
liğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali ZELYURT
30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, me-
sajında, Cumhuriyet'in temellerinin 30 Ağustos'ta 
elde edilen bu büyük zaferle atıldığını belirterek, 
"Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve 
kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi 
uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır.

Türkiye bugün demokraside, ekonomide, ula-
şımda, eğitim ve sağlıkta kat ettiği mesafelerle, 
adalete, hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hür-
riyetlerine olan bağlılığıyla muasır medeniyetlerin 
üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha 
yakındır.

Bu düşüncelerle, Aziz Milletimizin, bağımsızlık 
uğruna gösterdiği büyük zaferin 99. yılına ulaşma-
nın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Doğan-
şehirli hemşerilerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetle-
rimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi 
bize armağan eden bütün istiklal kahramanlarımızı 
ve Şehitlerimizi  rahmet ve şükranla anıyorum." ifa-
delerine yer verdi.
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DOĞANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DOĞANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2021/516419
1-İdarenin
a) Adresi    :KERNEK MAH. ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO:2 
     44300 KANALBOYU BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4222804400 - 4222804549
c) Elektronik Posta Adresi  :destek44@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :1 ADET OKUL ONARIMI
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM BİNASI
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT EMLAK
     ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati   :13.09.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyanname-
si. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranla-
rına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirti-
len hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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 
% 50 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:
11.06.2011Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebli-
ğinde belirtilen C-4 Grup Bina işleri benzer iş olarak kabul edilecek
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSİ.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT SERVİSİ ad-
resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(BASIN: 1440233  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

YÜZME HAVUZU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2021/515714
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :1 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR İLÇESİ KARŞIYAKA MAH
     140 ADA 1 PARSEL
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ 
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :27.09.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyanname-
si. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranla-
rına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirti-
len hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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 Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BIII Grubu bina işleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN  PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ


