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TURİZM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞME DESTEK
SÖZLEŞMESİ TÖRENLE İMZALANDI

Doğanşehir Belediyesi tarafından Fırat 
Kalkınma Ajansına sunulan “Ekonominin 

Nazarı Sabit Semt Pazarı” isimli proje, 
2018 yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme 
Mali Destek Programı olarak asil listede 
kabul edilmiş olup, yapılacak iş ile ilgili 

Fırat Kalkınma Ajansı Sayın Abdulvahap 
YOĞUNLU ile Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Sayın Vahap KÜÇÜK tarafından Fırat 
Kalkınma Ajansı 2018 yılı Turizm ve En-
düstriyel Gelişme Mali Destek Programı 
destek sözleşmesini imzaladılar.>>3’TE

Malatya’nın Fasulyesi Doğanşehir’den
Damak tadını iyi bilen Malatya, doğal ve yerelde yetişen 

lezzetleri sofralarından eksik etmiyor. Bölgedeki birçok hal-
kın geçim kaynağı olan Fasulye ve Kara Mercimek sofraların 
vazgeçilmezi haline geldi. Doğanşehir ilçesinde yetişen fasul-
yelerin Malatya halkının sofralarından eksik olmuyor. Doğal 
ve tatlı lezzetiyle sıcak yemeklerin vazgeçilmezi olan Doğan-
şehir Fasulyesinin en önemli özelliği, fasulye yetiştirmeye tar-
laların uygun ve verimli olmasıdır. Genellikle sulu, sulak yer-
lerde yetişen fasulyeler, Doğanşehir ilçesindeki halkının bir 
kısmının aynı zamanda geçim kaynağı olarak biliniyor.>>5’TE

5 MAHALLEYE KANALİZASYON HATTI
Malatya Büyükşehir Be-

lediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ) 

Genel Müdürlüğü ola-
rak 5 mahallenin top-
lam uzunluğu bin 850 
metre olan kanalizas-

yon hattını yaptı.>>4’TE

19 Ülkeden 23 Öğrenci
Malatya'da Misafir Ediliyor

Yunus Emre Enstitüsü yaz okulları projesi kapsamında Ma-
latya'ya gelen 19 ülkeden 23 öğrenci İnönü Üniversitesi Türkçe 
Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından misafir ediliyor.>>5’TE
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Su kaynarken patatesi yumuşatır, 
yumurtayı sertleştirir.
Önemli olan içinde bulunduğun
durum değil senin ne olduğundur.
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DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

HABER MERKEZİ 
Yaz aylarında soğuk içecekler her zaman-

kinden daha popüler oluyor. O kadar ki, yılın 
geri kalanında sıcak içtiğimiz kahve ve çayın 
bile soğuk alternatifleri bu aylarda daha ca-
zip bir hale geliyor. Ancak özellikle serinle-
mek ve yazın artan sıvı ihtiyacını karşılamak 
için tercih ettiğimiz asitli, gazlı veya kremalı 
soğuk içecekler, aldığımız kaloride sinsi bir 
atışa sebep olabiliyor

Bu artışın nedeni ise bu içeceklere ilave 
edilen şeker ve bazen kremadan kaynakla-
nıyor. Sonuç; alınan kilolar! Oysa kavurucu 
sıcaklarda hem serinlemek hem de sağlıklı 
beslenmeden ödün vermemek mümkün! Ör-
neğin içeceğinizin içerisine şeker ve krema 
eklenmemiş olmasına dikkat edebilirsiniz ya 
da hazırlanırken bu içeriklerin çıkarılmasını 
isteyebilirsiniz. Aynı zamanda hafif bir tatlı-
lık isterseniz kahvenize birkaç damla şeker-
siz vanilya şurubu ekletebilirsiniz. Dışarıda 
sağlıklı alternatifleri tercih etmenin yanı sıra 
evde sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. 
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman 
aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan 
hem lezzetli hem sağlıklı pratik içecek tarif-
leri hazırladı.

BUZLU TÜRK KAHVESİ
Malzemeler: 2 Türk kahvesi fincanı pi-

şirilmiş soğutulmuş Türk kahvesi, yarım su 
bardağı soğuk süt (gaz şikâyeti olanlar lak-
tozsuz tercih edebilir), 4-5 kalıp buz, 1 adet 
kuru hurma.

Yapılışı: Bütün malzemeleri bir blende-
re ekleyin ve özellikle hurmalar tamamen 
parçalanana kadar öğütün. Bu tarif özellikle 
Türk kahvesi severlere hitap ediyor ve hur-
manın vereceği hafif tatlılık sayesinde tatlı 
isteğinin de sağlıklı yoldan önüne geçmeye 
yardımcı oluyor.

ÇİLEKLİ FROZEN
Malzemeler: 15 adet çilek, 3 yemek kaşı-

ğı yoğurt, 1 bardak dolusu buz küpü, isteğe 
göre 1 tatlı kaşığı bal.

Yapılışı: Çilekleri saplarından ayırın ve bir 
tepsiye birbirine değmeyecek şekilde dizin. 
En az 4 saat buzlukta dondurun. Yoğurdu 
ise yarım saat buzlukta bekletin. Bütün mal-
zemeleri blendere alın ve tamamen parça-
lanana kadar blenderi çalıştırın. İstediğiniz 
kıvama gelene kadar daha fazla buz ilave 
edebilirsiniz. İsteğe göre bal ilavesi de yapa-
bilirsiniz. Çilek yüksek antioksidan içeriğiyle 
kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok 
yararlı etkiye sahip.

FESLEĞENLİ LİMONATA
Malzemeler: 4 adet limon, 1 adet misket 

limonu, 4-5 yemek kaşığı bal, 10+ 5 yaprak 
fesleğen.

Yapılışı: Limonların ve misket limonunun 
kabuklarını, beyaz kısımlarını almayacak 
şekilde rendeleyin. 10 yaprak fesleğeni ince 
ince doğrayın. Bir kaba bal, fesleğen ile limon 
kabuklarını alın ve en az 3-4 saat buzdolabın-
da bekletin (Ne kadar uzun süre bekletirseniz 
aromalar o kadar yoğun olacaktır.) Limon ve 
misket limonunun suyunu sıkın. Beklettiğiniz 
karşımı bir süzgece alın ve bu karışımı, üze-
rine limon suyunu dökerek, bir sürahiye alın. 
Üzerine 1,5 litre su ekleyin. (Daha yoğun tat 
isterseniz daha az ekleyebilirsiniz.) En sona 
ayırdığınız 5 yaprak fesleğeni de servis eder-
ken bardaklara ilave edin. Fesleğen vücutta 
inflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaş-
tırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi 
sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp 
hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma ris-
kini azaltıyor.

SERİNLETİCİ KARPUZ İÇECEĞİ
Malzemeler: 400 gr karpuz (çekirdekle-

rinden ayrılmış), ½ adet limon suyu, buz
Yapılışı: Çekirdeklerinden ayrılmış karpu-

zu ve limon suyunu blendere koyun, tama-
men sıvı hale gelene kadar blenderi orta şid-
dette çalıştırın. Kırılmış buzlarla servis edin. 

Karpuzun yüzde 92’si sudan oluşuyor ve bu 
sayede yaz aylarında artan sıvı ihtiyacını kar-
şılamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda zen-
gin mineral içeriği sayesinde yaz aylarında 
terle kaybedilen minerallerin vücuda tekrar 
alınmasını sağlıyor.

ANANASLI-ZENCEFİLLİ YAZ KOKTEYLİ
Malzemeler: 1 bütün ananas (soyulmuş 

ancak merkezindeki sert kısmını atmayın), 
50 gram taze zencefil, ½ adet limon suyu ya 
da 1 adet misket limonu suyu, 400 ml su, buz

Yapılışı: Ananas ve zencefili tamamen 
ince bir püre haline gelene kadar blender-
den geçirin. Ardından bir süzgeç yardımıyla 
süzün. Kaşığın tersiyle süzgeçteki posayı eze-
rek bütün suyun süzüldüğünden emin olun. 
Süzdüğünüz suya ½ adet limon ya da 1 adet 
misket limonunun suyunu ilave edin. Üzerine 
su ekleyin. Damak zevkinize göre eklenecek 
suyu azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Soğuk 
servis edin. Dilerseniz süzdüğünüz pürenin 
bir kısmını hazırladığınız içeceğe ilave edip 
içeceğin lif içeriğini zenginleştirebilirsiniz.

NANELİ DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler: 1 salatalık, 10 dal nane, buz, 

1 litre su.
Yapılışı: 1 adet salatalığı halka halka doğ-

rayın, nane yapraklarını dallarından ayıkla-
yın. 1 litre suya salatalık ile nane yapraklarını 
ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin. 
Ertesi gün servis ederken taze nane yaprağı 
ve buzla servis edin. Salatalık içeriğindeki fi-
setin antioksidanı sayesinde beyin hücreleri-
nin korunmasında yardımcı oluyor.

ŞEFTALİLİ SODA
Malzemeler: 2 adet kokulu şeftali, ½ adet 

misket limonu, 2-3 dal taze biberiye, 2 şişe 
maden suyu.

Yapılışı: 1 adet şeftaliyi püre haline ge-
tirin ve içine ½ adet misket limonunu sıkın. 
Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın. Bardak-
lara püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin. 

Üzerine sodayı dökün. Buz ve taze biberiye-
yi dallarıyla servis edin. Şeftali, içeriğindeki 
fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve 
diş sağlığını güçlendirmede etkili oluyor.

REYHANLI AYRAN
Malzemeler: 400 gr yoğurt, 10-15 yaprak 

taze reyhan, tuz.
Yapılışı: Bir rondoya ya da blendera yo-

ğurt ve reyhan yapraklarını ekleyin. Reyhan 
yaprakları tamamen parçalanana kadar blen-
derdan geçirin. Damak zevkinize göre tuz ek-
leyin. Tuz tüketimini mümkün olduğunca en 
aza indirmek için ayran yoğurt vb. yiyecek ve 
içecekleri taze ya da kuru baharatlarda tat-
landırabilirsiniz. Reyhan, mor renginden de 
anlaşılacağı üzere çok yüksek antioksidan 
içeriğine sahip ve bu sayede anti-aging ile 
kansere karşı koruma özelliği gösteriyor.

Sıcak Havalarda Serinleten Sağlıklı İçecekler
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Kuraklığa Karşı Çiftçiler Neler Yapmalı? 
KENAN EREN 
Kışın ve ilkbaharda gereken 

yağışı almadığımızı ve tarımsal 
bir kuraklık yaşadığımızı vurgu-
layan Malatya Ziraat Mühendis-
leri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, 
“Önceden analitik olarak veriler-
le ortaya koyduğumuz öngörüler 
ve çiftçilerimize ikazlarımıza ria-
yet etmelerini tavsiye ediyoruz. 
Bu yıl kurak bir periyot bekli-
yorsak suya dayalı ürün çeşidini 
de daraltmaları gerekir.  Ya da 
kuraklığa dayanıklı tohum çeşit-
lerini artık tohumluk olarak kul-
lanmaları gerekiyor. Gerekirse o 
yıl iklimsel verileri takip ederek 
hiç ekmemek, hiç yetiştirmemek 
bazen daha kârlı duruma gelebi-
liyor. Buna dikkat etmek gereki-
yor.” dedi

Kışın ve baharda yeterli yağı-
şı alamadığımız için kurak bir yıl 
yaşıyoruz. Kuraklığa karşı neler 
yapmamız gerektiğini, almamız 
gereken önlemleri Malatya Zira-
at Mühendisleri Odası Başkanı 
Fevzi Çiçek’le konuştuk. Yeter-
li yağış alınmadığı için ciddi bir 
kuraklık yaşadığımızı ifade eden 
Çiçek sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “ 2017 yılında ekim kasım 
ayında almamız gereken yağışı 
alamadık. Sonbaharda tarım-
sal kuraklık yaşadık. 2018 yılın-
da Nisan ayında yağış alamadık 
yaklaşık. 49 kilogram 50 kilog-
ram yağış almamız gerekirken 
nisan ayında 8.3 kilogram yağış 
aldık. Bu da ciddi anlamda ku-

raklık. Bunun yanı sıra sıcaklık-
larının yüksek seyretmesi bitki 
gelişimini olumsuz etkiledi. Sa-
dece bu sebzelerde değil diğer 
meyve türlerinde de işte sebze-
lerde de gerek gelişme fizyolojik 
aksamalara sapmalara gerekse 
de daha önce yoğunluğunu ya-
şamadığımız birçok zararlıların 
ortaya çıkmasına sebebiyet ve-
riyor. Buna hazırlıklı olmamız 
gerekiyor Biz birçok yere bunları 
çiftçilerimize üreticilerimize ikaz 
etmeye çalışıyorsak da maalesef 
yaşanmadan bunu fark etmek 
mümkün değil. Ta ki yaşanınca 
o iş ortaya çıkıyor. Önümüzdeki 
günlerde de buna benzer iklime 
bağlı ve genel coğrafi değişime 
bağlı sıkıntıları bekliyoruz açık-
çası.”

ÇİFTÇİLER NE TÜR 
ÖNLEMLER ALMALI?

Çiçek çiftçilerin alması gere-
ken önlemleri şu şekilde sırala-
dı: “Buradaki iki tane husus var. 
Bir tanesi illa yaşanması gerek-
miyor. Önceden analitik olarak 
verilerle ortaya koyduğumuz 
öngörüler ve çiftçilerimize ikaz-
larımıza riayet etmelerini tavsiye 
ediyoruz. Bu yıl kurak bir periyot 
bekliyorsak suya dayalı ürün çe-
şidini da daraltmaları gerekir.  
Ya da kuraklığa dayanıklı tohum 
çeşitlerini artık tohumluk olarak 
kullanmaları gerekiyor. Gere-
kirse o yıl iklimsel verileri takip 

ederek hiç ekmemek, hiç yetiş-
tirmek bazen daha kârlı duruma 
gelebiliyor. Buna dikkat etmek 
gerekiyor. Bunun tedbirini almak 
gerekiyor. Her zaman sulanan 
alanlar için söylüyorum meyve-
ler için söylüyorum. Her zaman 
sadece zirai mücadele yapma, ya 
da çok miktarda su vermek bu işi 
susuzluktan kurtaracağım daha 
yüksek verim, daha kaliteli verim 
alacağım anlamına gelmiyor.”

“ÇİFTÇİLER 
TEKNOLOJİYİ 

GÜNCELİ TAKİP 
ETMELİ”

Çiçek son olarak şunları sı-
raladı: “Her zaman söylediği-
miz doğru kullandığınızda çare, 
yanlış kullandığınız da zehir et-
kisi yapan bir kimyasal ile karşı 
karşıyayız. Tedbirler hakeza kül-
türel tedbirlerde, yine siz doğru 
zamanda bir planlama ile ya-
parsanız gelirimiz yüksek olur. 
Zarar etmezsiniz. Ama gelenek-
sel usulde devam ettiğinizde bu 
dediğimizi iklim verileri iklim 
değişikliklerini dikkate almadan 
sürdürdüğümüz de buna benzer 
sıkıntılar yaşarsınız. Artık geç-
mişte de böyleydi ama günü-
müzde hissedilir oldu. Teknolo-
jiyi takip etmeden, günceli takip 
etmeden sadece yaşam değil, 
sosyal yaşam değil tarımsal üre-
timde artık mümkün değil.”

HABER MERKEZİ  
Doğanşehir Belediyesi tarafın-

dan Fırat Kalkınma Ajansına su-
nulan “Ekonominin Nazarı Sabit 
Semt Pazarı” isimli proje, 2018 yılı 
Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali 
Destek Programı olarak asil listede 
kabul edilmiş olup, yapılacak iş ile 
ilgili Fırat Kalkınma Ajansı Sayın 
Abdulvahap YOĞUNLU ile Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Sayın Vahap 
KÜÇÜK tarafından Fırat Kalkınma 
Ajansı 2018 yılı Turizm ve Endüst-
riyel Gelişme Mali Destek Programı 
destek sözleşmesini imzaladılar.

Halihazırda açık semt pazarı 
olarak kullanılan yere, üstü kapalı 
olarak yapılacak ve insanların çe-
şitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek-
leri eklentilere de sahip olan sabit 
semt pazarı ile;

- “Yerel üretici ve yerel satıcı-
ların, uygun ortam şartlarında yaz 
sıcaklarında sıcaktan, kış soğuk-
larında soğuktan etkilenmeden, 
ürünlerinin bozulma ve solma ris-
kinden uzak ve hijyenik bir şekil-
de ürünlerini pazarlarken, alıcı 
konumundaki ilçe halkı ile ilçeye 

gelen yerli ve yabancı vatandaşlar 
aynı şartlarda rahat ve güvenli alış 
verişlerini sağlamak suretiyle hiz-
metten daha rahat ve uygun koşul-
larda yararlanmaları,

- Yöre halkının ürettiği ürünle-
ri aracısız bir şekilde satmalarını 
sağlamak suretiyle aracıyı ortadan 
kaldırarak hem üreticinin hem tü-
keticinin kazançlı çıkmasını sağla-
mak.

- Bayanların üretime ve aile 
bütçesine katkı sağlamalarını sağ-
lamak.

- Hava muhalefetinin olduğu 
zamanlarda mağdur olan üreti-
ci ve tüketicinin güvenle alışveriş 
yapmasını kolaylaştırmak.

- Kapalı bir mekan olacağı için 
kontrolü sağlayarak kapkaç, do-
landırıcılık, cinsel taciz gibi olum-
suzlukların önüne geçmek,

- Atıkların yerinde toplanarak 
çevreye saçılmalarını engellemek 
suretiyle hem çevre kirliliğini ön-
lemek, hem de geri dönüşüme ka-
zandırmak suretiyle ülke ekonomi-
sine katkı sağlamak,

Amaçlanmaktadır.” 

TURİZM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞME DESTEK
SÖZLEŞMESİ TÖRENLE İMZALANDI
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(BASIN: 848012  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

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

Malatya İli Doğanşehir İlçesi 16 Derslikli Lise, 200 Yatak Kapasiteli Pansiyon ve Spor Salonu Yapım 
İşi 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   :2018/379820
1-İdarenin
a) Adresi    :Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. 129 44110 
     YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4222385537 - 4222385538
c) Elektronik Posta Adresi  :malatyayikob@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :1 Adet Malatya İli Doğanşehir İlçesi 16 Derslikli Lise, 
     200 Yatak Kapasiteli Pansiyon ve Spor Salonu Yapım İşi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Doğanşehir/MALATYA
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati   :29.08.2018 - 14:00
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 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 yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest mu-
hasebeci 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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mev-
duatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunul-
mak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilanço-
sunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağ-
landığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir 
ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeleri-
ni sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeter-
lidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin 
parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin ger-
çekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağ-
lanmadığına bakılır.
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 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Teb-
liği”nde yer alan BIII.Grubu Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
Bu ihale kapsamında; tamamlama (ikmal), onarım güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş 
deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
Mezunu Olan Elemanların Diplomaları İhale Konusu İşe Denk Sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya YİKOB 
İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya YİKOB İhale Birimi 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü olarak 5 mahallenin 
toplam uzunluğu bin 850 metre olan kanalizasyon 
hattını yaptı. Malatya’nın en önemli kurumlarından 
biri olan ve şehre 100 yıl dayanıklı altyapı inşa etmek 
için çalışan bir kurum olarak 5 mahallede kanalizas-
yon imalatı gerçekleştirdi.

“Çevre ve İnsan Sağlığını 
Önemsiyoruz”

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre için çalıştıklarını 
ifade eden  MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Alt-
yapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hem-
şerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapı-
yoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin 
tamamında çalışmalar yapmaya gayet gösteriyoruz. 5 
mahallemizde kanalizasyon hattı yaptık. Arguvan Akö-
ren’de, Hekimhan Yayladamı’nda, Doğanşehir Sürgü 
ve Gövdeli’de, Yazıhan Çavuş’ta toplam bin 850 metre-
lik kanalizasyon hattı yapıldı. Hedefimiz kanalizasyon 
şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha te-
miz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak. Çalış-
malarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

5 MAHALLEYE KANALİZASYON HATTI
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Malatya’nın Fasulyesi Doğanşehir’den
İSA KANLIBAŞ 
Damak tadını iyi bilen Malatya, 

doğal ve yerelde yetişen lezzetleri 
sofralarından eksik etmiyor. Böl-
gedeki birçok halkın geçim kayna-
ğı olan Fasulye ve Kara Mercimek 
sofraların vazgeçilmezi haline gel-
di. Doğanşehir ilçesinde yetişen 
fasulyelerin Malatya halkının sof-
ralarından eksik olmuyor. Doğal 
ve tatlı lezzetiyle sıcak yemeklerin 
vazgeçilmezi olan Doğanşehir Fa-
sulyesinin en önemli özelliği, fasul-
ye yetiştirmeye tarlaların uygun ve 
verimli olmasıdır. Genellikle sulu, 
sulak yerlerde yetişen fasulyeler, 
Doğanşehir ilçesindeki halkının 
bir kısmının aynı zamanda geçim 
kaynağı olarak biliniyor. Hekimhan 
Kara Mercimeği ise, doğal, damak 
tadı ve lezzetiyle başka yörede 
kolay bulunamayan bir mercimek 
türü. Doğu yöresinde çokça kulla-
nılan kara mercimek, batı da pek 
bilinmeyen bir lezzet.

DOĞUNUN LEZZETLERİ
Malatya halkına bölgede yetişti-

rilen Organik Baklagiller satan Es-
naf Sait Emre Doğanşehir Fasulye-
si ve Hekimhan Mercimeği ile ilgili 
olarak, “Doğanşehir fasulyesi kolay 
pişirilebilir, diğer fasulyelerden 
daha yumuşak bir yapıya ve harika 
bir damak tadına sahiptir. Diğer yö-
relerde yetişen fasulyelere nazaran 
Doğanşehir’deki fasulyelerin yetiş-
tirilmesi ve toprak verimliliği daha 
uygundur. Hekimhan Mercimeği 
ise, pilavından, köftesine ve çorba-
sına kadar birçok farklı yemeklerde 
kullanılan ve genellikle doğu yöre-
sinde çokça kullanılan bir baklagil 
türüdür. Batı da ise yetişmediği için 
pek bilinmiyor. Her yörenin merci-
meği farklı olduğu gibi Kara Merci-
meğin de kendin has bir tadı ve lez-
zeti vardır” ifadesini kullandı.

HALK 
BAKLAGİLLERDEN 

GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
Aynı zamanda bölgede yaşayan 

insanların geçim kaynağı olan bak-
lagillere yönelik konuşan Esnaf Sait 
Emre, Doğanşehir İlçesinde yetişen 
Fasulyeye ilişkin şunları dile getir-
di, “Ağustos aylarının ortalarından 
sonra taze fasulyeler gelmeye baş-
lar. Yaklaşık bir ay sonra taze fasul-
yeler sofralarda yerini almaya baş-
lar. Fasulyelerin birbirinden farkı 
var, yani her yerin fasulyesi ayrıdır. 
Doğanşehir fasulyesi ise kaynaması 
çok uzun sürmeyen çok rahat ye-
nilebilir bir ürün, bazı fasulyelere 
göre çok daha erken kaynaya bili-
yor. Biliyorsunuz fasulyeyi düdüklü 
tencerede kaynatıyorlar, ama Er-
kenek fasulyesini vatandaş normal 
tencerede bile kaynatıyor.”

KURUCUOVA 
FASULYESİNİN FARKI

Doğanşehir’de bir başka bölge-
sinde yetişen fasulyeden bahseden 
Ensaf Sait Emre, “Kurucuova fasul-
yesi ise düdüklü tencerede kaynar 
ama diğer fasulyelere göre daha 
erken pişer. Taze fasulye kolay yu-
muşamıyor ve kaynatmadan bir 
önce suya koyulursa kaynamanın 
kısa sürmesine faydalı oluyor. Ku-
rucuova’da yetişen fasulye boyutu 
biraz küçüktür, Erkenek Fasulyesi 
ise biraz daha iridir. Her ikisi de su 
aldıkça büyürler ama daha erken 
aldığınızda Erkenek Fasulyesinin 
daha büyük ve iri olduğunu fark 
edersiniz. Her ikisinin arasında bir 
lezzet farkı var derseniz, çok da 
bir fark olduğunu düşünmüyorum. 
Çünkü aynı topraklarda yetişiyor, 
aynı havayla, aynı suyla yetişiyor. 
Kimi bölgelerin fasulyesi çok daha 
geç kaynar, bazen 2 gün suda bek-
letirler ki yumuşasın ama kendi yö-

remizde annelerimiz, teyzelerimiz 
geceden suya koyuyor, sabaha ye-
meğini yapmaya başlıyor. Burada 
en önemli husus buraya has ürün-
ler olmasıdır” diye konuştu.

“GURBETÇİLER 
BAKLAGİLİ BURDAN 

GÖTÜRÜYOR” 
Doğuda çokça bilinen ama ba-

tıda pek rastlanmayan Hekimhan 
Kara Mercimeğinin eşsiz tadı, lez-
zeti ve farklılığına değinen Esnaf 
Emre Şunları dile getirdi, “Siyah 
mercimek türü burada çok kullanı-
lır, batıya gittiğiniz de çoğu yerde 
bulmak zordur. Buradan kargoyla 
il dışına gönderdiğimiz mercimek-
ler oluyor, çünkü orada yetişmiyor 
veya oralara kadar gitmiyor. Özel-
likle gurbetçi vatandaşlarımız gelip 
buradan kutularla, paketlerle ha-
zırlayıp gönderiyoruz. Kara merci-
meği ancak İzmir, İstanbul, Ankara 
gibi İllerde Malatya Pazarı dedikleri 
yerlerde bulabiliyorlar, başka türlü 
bulamıyorlar. Yeşil mercimek bura-
da pek kullanılmıyor, ama Batıda 
da yeşil mercimek çok kullanılıyor. 
Bir bakıma kültürel bir farklılıktır, 
bir anlamda damak tadı da önem-
lidir, özellikle Malatya yöresine ait 
lezzetler başka yerlere göre çok 
daha ön plandadır.”

MALATYA ÜRÜNÜ 
OLMAYANLARA 

DİKKAT
Başka illerden getiren baklagil-

lerin Malatya ürünü olarak da ta-
nıtıldığını vurgulayan Esnaf Emre, 
Malatya ürününün nasıl olması 
gerektiğini belirterek, “Kimi vatan-
daşlar için kara mercimek normal 
mercimekten çok daha lezzetli gelir, 
biliyorsunuz kara mercimeğin pila-
vı bile oluyor, köftesinden tutun da 
çorbasına kadar birçok yemeklerde 
kullanılan bir lezzettir. Her yörenin 
mercimeği farklıdır, aynı lezzeti 
vermez. Örneğin Muş yöresinden 
mercimek geliyor, bunu Hekimhan, 
Malatya, Sivas mercimeği diye kan-
dırıyor. Onlardaki sadece görüntü, 
aslında hakiki mercimek bile değil. 
Suya koyduğunuzda hemen dağılan 
bir yapısı var. Ama Hekimhan mer-
cimeğini suya koyup ayıkladığınız-
da çok daha temiz olduğunu görür-
sünüz. Hatta Hekimhan mercimeği 
tertemiz geliyor, bazen ayıklamaya 
bile ihtiyaç duymuyor. Mersin yöre-
sinde de mercimek gelir ama Malat-
ya’ya ait mercimek dediniz mi akan 
sular durur. Bu ürünleri marketler-
de de görürsünüz ama genellikle bu 
yöreye ait fasulye paket ambalajda 
bulunmuyor, fabrikasyon ürün ol-

duğu için vatandaş genellikle bu tür 
ürünleri açıktan, zahirecilerden, 
baklagil ürünler satan yerlerden 
satın alıyor” ifadesine yer verdi.

DOĞAL 
BAKLAGİLLERİN 

FAYDALARI
Fasulyenin ve kara mercimeğin 

sağlık açısında faydalarına da deği-
nen Esnaf Sait Emre, “bilindiği gibi 
fasulyenin kansere iyi geldiği, beyin 
fonksiyonlarını harekete geçirdiğini 
biliyoruz. Aynı zamanda kan şekeri-
ne, sindirim sistemine ve kalp sağ-
lığına da faydalı olduğu kanıtlanmış 
bir baklagil türüdür. Bununla birlik-
te insana enerji veren bir yapısı, 
güçlü bir protein içermesi ile bir-
likte kemiklere, kan şekerine ve cilt 
hastalıklarına iyi geliyor. Aslında 
doğal bir olmasıyla birlikte faydala-
rını saymakla bitiremeyiz. Özellikle 
yöremizde böyle bir fasulyenin ye-
tişmesi ise Malatyalılar için büyük 
bir şans olsa gerek. Hekimhan yö-
resine ait siyah mercimek ise, çok 
bilinmemesine karşın birçok has-
talığa faydaları var. Özellikle kan-
ser hastaları ve kalp rahatsızlığı 
çekenler için birebir faydalı bir gı-
dadır. İçerisinde ise birçok protein, 
vitamin ve mineraller bulunuyor” 
şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ 
Yunus Emre Enstitüsü yaz okul-

ları projesi kapsamında Malatya'ya 
gelen 19 ülkeden 23 öğrenci İnönü 
Üniversitesi Türkçe Öğretim Merke-
zi (TÖMER) tarafından misafir edili-
yor.

Türkçeyi tam konuşan Öğrenci-
ler Doğanşehir Vahap Küçük MYO ve 
Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün 

konuğu oldu.
Malatya'da Yunus Emre Ensti-

tüsü tarafından organize edilen yaz 
okulları kapsamında Malatya da ge-
len öğrenciler üç haftalık kursa tabi 
tutularak Türkçe konuşmaya baş-
ladılar. Konuyla ilgili konuşan Doç. 
Dr. İlhan Erdem, "Bizler İ.Ü TÖMER 
'de eğitim gören öğrenciler ile Va-
hap Başkanımızı ziyarete geldik. Bu 

öğrencilerimiz Cumhur başkanlığı 
himayesinde Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından organize edilen 2018 yaz 
okulu kapsamında İnönü Üniversite-
sinde misafirler. Bu öğrencilerimiz-
le sabahları Türkçe öğrenme üzeri-
ne eğitim yaptıktan sonra öğleden 
sonra ve akşamları daha çok tanıtıcı 
etkinliklerde bulunuyoruz. Malatya-
mızı gezdirdik, Malatyamızın değer-

lerini öğrencilerimize anlattık, gös-
terdik. Sultan Suyu Harası, Levent 
Vadisi, Doğanşehir ve Darende'yi 
gezdirdik. Tabi ki dil öğretmek aynı 
zamanda kültür öğretmektir. Kül-
türümüzü ve sanatımızı bu öğren-
cilere vermeye çalıştık. Büyükşehir 
Belediyesi sanat merkezinde ebru 
öğrettik bu arkadaşlarımıza, ka-
bak işlemeciliği, hüsnü hat aldılar, 

kaliografi aldılar. Çok memnun bir 
şekilde burada eğitim gördüler. Bu 
eğitim dört hafta sürüyor, üç haftası 
yerel üniversitelerde gerçekleşiyor, 
son haftamızda bu arkadaşlarımız 
İstanbul'da gezip en sonunda Cum-
hurbaşkanımızla yapılacak ortak bir 
programla memleketlerine uğurla-
nacaklar" şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Vahap Küçük ise "Bu öğrenciler 
memleketlerine gittiklerinde Tür-
kiye'yi anlatacaklardır. Aramızda 
barış elçileri olacaklar. Ben bu or-
ganizasyonda emeği geçen her kese 
teşekkür ediyorum" Diye konuştu.

Daha sonra Doğanşehir Bele-
diyesine ait Beypınarı Tesislerinde 
kendilerine ikram edilen yöresel 
yemekleri yiyen öğrenciler Doğan-
şehir'i harika bulduklarını söyledi. 
Belediye Başkanı Vahap Küçük ta-
rafından öğrencilere ihtiyaçlarında 
kullanmak üzere hediye çekleri ve-
rildi.

19 Ülkeden 23 Öğrenci Malatya'da Misafir Ediliyor
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Soldan sağa
1. Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar... 

Tabaka durumuna getirmek... 2. Bir malın tür, miktar, fiyat vb. 

nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu be-

lirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt... Başa gelen belayı 

savma... 3. Çapalamak işi... Korkma ve şaşma sözü (halk ağzı)... 

4. İlaç, merhem (halk ağzı)... Ortalığı aydınlatmak için çıra vb. 

yakmakla görevli kimse... Çocuğu olan kadın, anne... 5. Bir şeyin 

üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğin-

den oluşmuş sertçe bölüm, kışır... Şema biçiminde olan... 6. Bir 

hendek veya temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutmak 

için yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan 

kalın tahtalarla kurulan düzen, bağın... Ulan... Birçok kişinin 

birlikte yaptığı işte birbirlerine gayret vermek için söylenen bir 

söz... 7. Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eği-

timle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim ku-

rumu, ortaöğretim... Hıyanet eden (kimse)... Bahçelerde kulla-

nılan küçük çapa (halk ağzı)... 8. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı 

bakımından eksik... Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya 

doğru sertçe yere vurma, küt... Başlangıcı belli olmayan zaman, 

öncesizlik... Lityum elementinin simgesi... 9. Osmanlı Devleti’n-

de Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır valilerine veri-

len unvan... Mal, ticaret malı... Leyleksilerden, Afrika ve Batı 

Asya’nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası... 10. 

Kötü bir durumdan kurtulma... Birçok kalın direk yan yana bağ-

lanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı... 

Su kıyılarındaki böcekleri yiyerek yaşayan yaban ördeği (halk 

ağzı)... 11. Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerinden 

biri... İki kaş arası (halk ağzı)... 12. Selin sürükleyip getirdiği çok 

küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı... Bir şeyde 

herhangi bir ayıp veya kusur bulunmadığını bildirmek, tenzih 

etmek... İşaret... 13. Fabrika, vapur, lokomotif vb. ateşle işleyen 

yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan 

kimse... Açabilmek işi... 14. Koka yapraklarından çıkarılan ve 

bağımlılık yapan uyuşturucu bir alkaloit... Silisyum elementinin 

simgesi... Hayvanları çayıra bağlamaya yarayan kalın ip, örük 

(halk ağzı)... 15. İstanbul lalesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Ordudan veya resmî görevden çıkarılmak... 2. Atamak işi, 

tayin... Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsa-

ade, ruhsat, icazet, mezuniyet... Köpek... 3. Biz... İkinci kez... İki 

katlı (ev)... 4. Devlet eliyle yürütülen ekonomik işlerin bütünü, 

kamu sektörü... Uğursuz (eski)... 5. Telsiz ve telem araçlarına 

uzaktan haber yazdırma düzeni... Mendelevyum elementinin 

simgesi... Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması... 6. Tut-

turgaç... İşte (halk ağzı)... Çabucak (eski)... 7. Bir çeşit börülce... 

Açma yapan veya satan kimse... Ülkenin vali yönetimindeki bö-

lümü, vilayet... 8. Kaslı... El ile dağıtılan yazılı duyuru... 9. Türk 

alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Birine geçici 

olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, 

kimse vb., inam, vedia... Herhangi bir şeyin niceliğini sormak 

için kullanılan soru sıfatı... 10. Zeki ve yaramaz (çocuk)... Bir 

şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma, bin-

dirim... Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tabladan 

oluşan mobilya... 11. Sınır... Türk alfabesinin dördüncü harfinin 

adı, okunuşu... Sağanlardan, kentler ve açık alanlarda yaşayan, 

kırlangıca göre kanatları daha uzun ve kavisli bir tür kuş, dağ 

kırlangıcı... 12. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş 

(halk ağzında)... Ad soylu kelimeye eklenerek kime veya neye 

ait olduğunu bildiren ek... 13. Menkıbeler (eski)... İşaret (halk 

ağzı)... En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karı-

şımı, sarı renkli verimli balçık... 14. Yüzün, kaşlarla saçlar ara-

sındaki bölümü... 

Kilim, yünden do-

kunmuş yaygı... 

Elindeki parayı har-

camaya kıyama-

yan, bitli, eli sıkı, 

ekti, hasis, kısmık, 

kibritçi, mıhsıçtı, 

nekes, pinti, sıkı, 

varyemez... 15. Kı-

sas yapılmasını is-

temek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Beyaz Er Son Yolculuğuna Uğurlandı
HABER MERKEZİ 
Geçirdiği rahatsızlık do-

layısıyla yoğun bakıma alı-
nan ancak burada hayata 
tutunamayan Sonsöz Gaze-
tesi İmtiyaz Sahibi Ali Er’in 
annesi Beyaz Er (81) dün se-
venlerinin duaları eşliğinde 
son yolculuğuna uğurlandı  

Kayseri’de geçirdiği ra-
hatsızlık dolaysıyla yoğun 
bakıma alınan ve yapılan 
tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayan Sonsöz 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali 
Er’in annesi Beyaz Er (81) 
dün sevenleri eşliğinde 
son yolculuğuna uğurlandı. 
Kayseri’de vefat eden Be-
yaz Er’in cenazesi, Malatya 
Şehir Mezarlığında öğlen 
namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından 
Şehir Mezarlığında defne-
dildi.

Cenaze namazına Vali 
Yardımcısı Abdulkadir Du-
ran, Ak Parti Malatya Mil-
letvekilleri Bülent Tüfenkci, 
Ahmet Çakır, Hakan Kâhta-

lı, MHP Malatya milletvekil-
li Mehmet Celal Fendoğlu, 
Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Hacı Uğur Polat, 
Yeşilyurt Belediye Başka-
nı Mehmet Çınar,  Yazıhan 
Belediye Başkanı Nevzat 
Öztürk, Battalgazi Belediye 
Başkan Vekili Zafer Kırçu-
val, İnönü Üniversitesi Rek-
törü Ahmet Kızılay, Malatya 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Ali Evren, , Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Malatya İl 
Koordinatörü Murat Tunç, 
Çalışma ve İş Kur (İŞKUR)
Malatya İl Müdürü Vahap 
Toman, Ak Parti eski Ma-
latya Milletvekili Mustafa 
Şahin ile sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, 
dernek ve oda başkanları, 
Karaduman ailesi ve med-
ya temsilcileri katıldı. Er 
ailesi taziyeleri  AK Parti İl 
Binası arkasında Çavuşoğlu 
Mahallesi girişinde kabul 
ediyor.
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(BASIN: 846558  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

KAPALI SABİT HALK PAZARI 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   :2018/385384
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  :1636,80 M2 çelik konstrüksiyon kapalı pazar alanı ve 
     76,38 m2 Betonarme karkas hizmet binası yapım işi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Doğanşehir Belediye sınırları
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Yeni Mah İshak Yağcı Cad No ;1 Doğanşehir/Malatya
b) Tarihi ve saati   :29.08.2018 - 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 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 yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest mu-
hasebeci 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:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nden B/III grubu işler 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 ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğanşehir 
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 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.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sağlıkta Şiddete Jandarmalı Önlem
DEMET TUNCEL 
Hastanelerde sağlık personel-

lerine karşı uygulanan şiddetin 
artması üzerine polis ekiplerinin 
yanı sıra jandarma da hastane-
lerde görev yapmaya başladı. 
Malatya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde de bu uygulamaya ge-
çildiğini vurgulayan İl Sağlık Mü-
dürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Bizim 
bu konuda Hastanemizin Acil Ser-
visi girişinde yer konusunda bir 
sıkıntımız yoktur. Orada bir polis 
merkezimiz, bir polis noktamız 
var. Bunun yanında ya da aynı 
olayı bölerek farklı bir noktada 
acile yakın bir noktada jandarma-
daki görev yapan arkadaşlarımıza 
yer ayarlayacağız.” dedi

Son zamanlarda sağlık per-
soneline uygulanan şiddetin 
artması üzerine Jandarma has-
tanelerde görev yapmaya başla-
dı. Malatya Eğitim ve Araştırma 
Hastane ’sinde istihdam edilme-
si düşünülen jandarma ile ilgili 
İl sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep 
Bentli ile konuştuk. Bentli şunları 
dile getirdi: “Bildiğiniz gibi geçen 
haftalarda bir hekiminize yapılan 
çok kınanacak ve lanetlenecek bir 
saldırı sonrasında alınan bir karar 
ile hastanelerin acil servislerinde 
Jandarma bulundurulması kararı 
alındı.  Bizim bu konuda Hasta-
nemizin Acil Servisi girişinde yer 
konusunda bir sıkıntımız yoktur. 
Orada bir polis merkezimiz, bir 
polis noktamız var. Bunun yanın-

da ya da aynı odayı bölerek farklı 
bir noktada acile yakın bir nokta-
da jandarmadaki görev yapan ar-
kadaşlarımıza yer ayarlayacağız.  
Bu iyi olacak diye düşünüyorum. 
Oradaki polis noktasındaki görev-
li arkadaşlar bir olay olunca mü-
dahale ediyorlar ama daha çok 
onlar adli vakalara bakıyor. Adli 
vaka olunca rapor tutuyorlar. Özel 
bir durum olduğunda Polis ekibi 
çağırıyorlar. Jandarmanın burada 
memuriyet işi olmayacak. Doğru-
dan kendi işini yapacak. Belki her 
vardiyada 2 ya da 3 Jandarma gö-
rev alabilir diye düşünüyorum.” 

CAYDIRICI BİR 
UYGULAMA OLACAK 

Uygulamanın caydırıcı olaca-
ğını vurgulayan Bentli: “Bu uygu-
lama yapılırsa kesinlikle iyi olacak 
ve olası saldırı olaylarını önleme-
de caydırıcı olacaktır diye düşü-
nüyorum. Emniyet müdürümüze 
acillerdeki önden konusunda sağ 
olsun bize çok destek veriyor. 
Özellikle gece vardiyasında ekip-
leri çok sık olarak bölgede gezi-
yorlar. Hastaların en çok yoğun 
olduğu dönemde ekipler sürekli 
bölgede görev yapıyor. Emniyet 
müdürümüz de bir konuda bizi 
çok destekledi. Orada bir jandar-
manın olması inşallah olayların 
önlenmesi noktasında caydırıcı 
olacaktır diye düşünüyorum.” ifa-
delerini kullandı.
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Sonsöz Gazetesi İmtiyaz 

Sahibi Ali Er’in Annesi

Beyaz Er 

Hakkın Rahmetine

Kavuşmuştur. Merhumeye 

Allah’tan Rahmet, Kederli 

Yakınlarına Sabır ve

Başsağlığı Dileriz. 

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI


