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Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 1923 Ülkemizde Cumhuriyet 
Yönetiminin ilan edildiği gündür. Her yıl 
Cumhuriyet Yönetiminin ilanını 28-29 Ekim 
günleri Cumhuriyet Bayramı olarak törenlerle 
kutlarız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a 
çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 
1923 tarihinde de “Türk Milletinin karakterine 
ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuri-
yet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, 
Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve 
vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetin en 
büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma 
bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konu-
muna yükseltmesidir. Ulusumuz, Cumhuriyet-
le birlikte ulusal bir devletin, onurlu, özgürce 
düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları 
haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi 
olmuştur. Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği 
çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, de-
mokratik Cumhuriyet rejimi ile kat etiğimiz 
mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuri-
yet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu 
bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayıştan 
taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda 
hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel 
olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti 
sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler 
Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı 
yoldan ayrılmayalım. Hak ve hürriyetlerden 
yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşa-
maları mümkün değildir. Bu nedenle, bizlere 
ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk 
ilke ve inkılâplarını koruyup, kollamak iç ve 
dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Cumhu-
riyet, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. 
Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem 
içinde güvencede olabilir. Türk Milleti Cum-
huriyet’e bağlanıp, onu yüceltip geliştirebi-
lirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır 
ve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu 
nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek her 
Türk’ün milli görevidir. NE MUTLU TÜRKÜM 
DİYENE

HÜSEYİN
KARAASLAN

Kadılıda İçme Suyu
Çalışması Başladı

Doğanşehir Kadılı Ma-
hallesinde içme suyu-
na destek amacıyla 
başlatılan çalışmalar 
sonuç vermeye başla-
dı.
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt 
beraberinde Başkan 
Yardımcısı ve Mahalle 
Muhtarı ile Kadılı ma-
hallesinde içme su-
yuna destek amacıy-
la yapılan çalışmaları 
yerinde inceledi.2’DE

İYİ Parti Doğanşehir 
İlçe Kongresi Yapıldı
İYİ Parti İlçe Kongreleri kapsamında Doğanşehir 

İlçe Kongresi gerçekleştirildi. İYİ Parti Doğanşehir 

İlçe Başkanlığı için iki aday yarıştı, yapılan kong-

rede 216 oy ile Süheyla Kurnaz ilçe başkanlığına 

seçildi.>3’TE

MALATYA CEM EVİ TEMELİ ATILDI
“CEM EVİ İBADETHANEDİR”

Malatya'da son 
dönemlerde bü-
yük bir ihtiyaç 
haline gelen ve 
Alevilerin inanç 
merkezî olarak 
kabul gören Ma-
latya Cem Evi ve 
Kültür Merkezî 
yapılıyor.>4’TE
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GİDEN BİR TÜRK 

ÖĞRENCİNİN ANISI!!

*”O, Müslüman Değil mi?”*  ... 

Amerika’da master yaptığım yıllarda, çalış-

tığım üniversitenin yemek salonu açık büfe şek-

lindeydi.

Herkes dilediği yemekten istediği kadar ala-

biliyordu.

Yemekhanenin kapısında; 

“Take what you need. Eat what you take”

(Yiyeceğin kadar al, ne aldıysan ye) diye 

yazmakta idi.

Bir gün aynı masada yemek yediğimiz Çinli 

bir arkadaşı, tabağında kalan son pirinç tanesini 

almaya çalışırken görünce dayanamadım; dene-

mek için dedim ki:

“Bir pirinç tanesi için neden bu kadar uğra-

şıyorsun? 

Bırak tabakta kalsın.”

Çinli arkadaşın verdiği cevap çok düşündü-

rücüydü:

“Her Çinli bir pirinç tanesi israf etse,

Çin nüfusu ile çarp bakalım, kaç ton pirinç 

yapar?

Biz kalabalık bir ülkeyiz, israf etme lüksü-

müz yoktur.” dedi.

Yine denemek için dedim ki:

“Şu anda Çin’de değil Amerika’dasın.

Tabağında bırakacağın pirinç tanesi Çin’i 

değil, Amerika’yı zarara uğratacaktır?”

Bu sözlerim karşısında güldü ve şöyle dedi:

“Yaşadığım ülke olan Amerika’yı bu şekilde 

zarara uğratmak onurlu bir davranış olmaz.”

Çinli arkadaşı bu onurlu davranışından do-

layı tebrik ettim ve düşüncesini paylaştığımı 

söyledim. 

İslam dininin bu konudaki; 

“*Yiyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz.* 

*Çünkü Allah israf edenleri sevmez.*” 

Buyruğunu açıkladım.

Çok hoşuna gitti. Tam o sırada, Ürdünlü 

Müslüman bir arkadaş tabağındaki yemek artık-

larını çöp sepetine boşalttı. 

Bunu gören Çinli arkadaş Ürdünlüyü göste-

rerek:

“*O Müslüman değil mi?*” dedi. O kadar 

üzüldüm ki, ne diyeceğimi bilemedim...  

Ey Âdemoğulları!

Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve te-

miz giyinin).

Yiyin için fakat israf etmeyin.

Çünkü O, israf edenleri sevmez.’’ uyarısıdır.

A’RAF SURESİ 31. AYET. 

Rabbim sen uyandır, israf etmekten sana 

sığınırız.

MUSTAFA
BİRİ

Kadılıda İçme Suyu Çalışması Başladı
Doğanşehir Kadılı Mahallesinde 

içme suyuna destek amacıyla başlatı-
lan çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt beraberinde Başkan Yar-
dımcısı ve Mahalle Muhtarı ile Kadılı 
mahallesinde içme suyuna destek 
amacıyla yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; “Kadılı Mahallemizin sa-
kinlerinin aslında temelde içme suyu 
problemi olmasa da sulama alanları-
nın genişlemesi nedeni ile içme suyu-
nun da sulama suyuna kayması sonucu 
hem sulama alanları hem de içme suyu 
problemleri kendiliğinden gelişmiş du-
rumdadır. Bu konuda mahalle sakinle-
rimiz bir çok talep de bulundular. Biz 

de bu konuda MASKİ ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ile görüşmek su-
retiyle çalışmalar başlattık. Doğanşe-
hir Belediyesi olarak bir takım yerler-
de su bulmaya çalıştık ayriyeten böyle 
kanal çalışması yaparak eskavatörü-
müz ve makinelerimiz ile şuanda mev-
cutta çalışmalarımız son hızıyla devam 
ediyor. Bu şekilde bir miktar suyu bul-
duk. İnşallah bu içme suyunu Kadılı’da 
hemşehrilerimize mahalle sakinlerimi-
ze ulaştıracağız. İçme suyunun proble-
mini temelden çözmeyi hedefliyoruz. 
İnşallah bunu da halledeceğiz.”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olduktan sonra AK Be-
lediyeciliğin AK Hizmetin çözemeyece-
ği hiçbir problem yoktur.”

Belediye Başkanı Zelyurt sözleri-
ne şöyle devam etti, Başkan Zelyurt; 
“Nerde bir sorun var nerde bir prob-
lem var AK Belediyecilik oradadır. AK 
Belediyecilik sorunun üzerine gider 
ve çözer. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olduktan sonra 
AK Belediyeciliğin AK Hizmetin çöze-
meyeceği hiçbir problem yoktur. Allah 
başımızdan eksik etmesin. Kadılı Ma-
hallemize hayırlı olsun.” dedi.

Kadılı Mahallesi Muhtarı Hasan 
Torun ise yapılan çalışmalardan dola-
yı teşekkürlerini belirterek sözlerine 
şöyle devam etti. Muhtar Torun; “Kadı-
lı Mahallemizin içme suyunun yokluğu 
nedeni ile içme suyumuzun olmaması 
nedeni ile yapılan çalışmada Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Selahattin 
Gürkan, Doğanşehir Belediye Başka-
nımız Durali Zelyurt ve MASKİ’nin des-

tekleri ile gerekli çalışmalar yapılıyor. 
Bir miktar su bulundu çalışmalarımız 
halen devam ediyor. Mağduriyetimizin 
giderilmesi için ellerinden gelen ça-
baları gösteriyorlar. Bu çalışmalardan 
dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Selahattin Gürkan’a, Doğanşehir 
Belediye Başkanımız Durali Zelyurt’a 
ve MASKİ ekibine çok teşekkür ediyo-
rum.” Dedi.

Çiftçilere 625 Ton Buğday ve Arpa Tohumu Dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve 

Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Tarım 
arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ama-
cıyla ‘Malatya Buğday Üretimini Artırıyor Proje-
si’  ve ‘Malatya Tahıl Ambarları Arpa İle Doluyor 
Projesi’ kapsamında toplam 1064 çiftçiye 625 ton 
arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

“Malatya Buğday Üretimini Artırıyor Proje-
si” ile buğday ve “Malatya Tahıl Ambarları Arpa 
İle Doluyor Projesi” ile arpa tohumu dağıtımı 
Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasında il 
protokolü ve çiftçilerin katılımıyla yapıldı. Yapı-
lan törende 30.000 dekar alan için 1064 çiftçiye 
625.000 kilogram arpa ve buğday tohumu dağı-
tıldı.

Buğday ve Arpa dağıtım töreninde konuşan 
Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, 
“Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve 
Valiliğimizin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün 
katkılarıyla düzenlenen tohum dağıtımı, kırsalda-
ki çiftçi ve yetiştiricilerimize destek olma adına 
büyük bir proje. Çünkü geçmişte bu tür projeler 
çok fazla destek görmedi. Üretmemiz lazım, üre-

tene destek olmamız lazım, sahada olmamız la-
zım. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz” 
diyerek, bu projede emeği geçen herkese teşek-
kür etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Bölge Ko-
ordinatörü Yunus Kılıç ise, “Son yıllarda yaşanan 
kuraklık ve dünyadaki pandemi sürecinden dolayı 
gıdaya olan talebin karşılanması için Türkiye Zira-
at Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayrak-
tar her zaman şunu söylüyor, ‘gıdaya hükmeden 
bundan böyle dünyaya hükmeder.’ Ben burada 
değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve değer-
li ekibine Malatya ve üreticilerimiz adına şükran-
larımı sunuyorum. Malatya’mızda önemli ürünleri 
üretiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza Belediye Başkanı demiyoruz, Şehrül-Emin 
diyoruz. Çünkü fuar alanını, Dünya Kayısı Ticaret 
Merkezi, Fidancılar Sitesi, Buğday Pazarı, park 
ve yeşil alanlar oluşturursanız işte biz de burada 
tüm dünyaya seslenerek, Belediye Başkanı demi-
yoruz, Şehrül-Emin diyoruz. Selahattin Gürkan 
bundan sonra Şehrül-Emin’dir. Milletin emane-
tine sahip çıkarsanız işte böyle Emin olursunuz. 

Ben başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza saygılarımı şükranlarımı sunuyor, 
çitçiye olan bu desteklerin her zaman her yerde 
olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

Türkiye’nin çok kritik bir jeopolitik konuma 
sahip olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin, “Tür-
kiye her türlü güvenliğini almakla mükellef. Gıda 
güvenliği de bunlardan biri. Özellikle dünya, pan-
demi krizi ve Ukrayna krizinde gördü ki gıda arzı 
güvenliği bir milli güvenlik meselesidir. Dolayısıy-
la biz kesinlikle kendi ihtiyacımızı üretebilecek 
kapasitede olmalıyız. Bunun için ne eksiğimizi 
varsa tamamlamalıyız. Türkiye bu açıdan şanslı 
bir ülkedir. Toprakları geniştir, sulama imkânları 
vardır, iklimi müsaittir. Dolayısıyla iyi bir orga-
nizasyonla Türkiye sadece kendi nüfusunu değil 
başkalarını da besleyecek kapasiteye sahiptir. 
Bunun için her alanda dışa bağımlılığı ortadan 
kaldırmamız lazım. Yani tohumda dışa bağımlı 
olmamalıyız. Gübrede dışa bağımlı olmamalıyız. 
Diğer unsurlarda dışa bağımlı olmamalıyız. Kendi 
tohumunu üreten ve sürekli bir şekilde tohumu-
nu çeviren bir yapıyla çiftçimizi desteklemeliyiz. 

Buğdayımızı üretmeliyiz, şekerimizi üretmeliyiz, 
yağımızı üretmeliyiz. Özellikle stratejik ürün-
lerimize çok önem vermeliyiz. Buğday ve arpa 
bunlardan biri. Çünkü arpa hayvancılığın ana gir-
dilerinden bir tanesi. Bugün tarıma yapmış oldu-
ğumuz desteklerin yeni bir halkasını yapıyoruz. 
Bu sefer arpa ve buğday tohumları dağıtıyoruz. 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapmış oldu-
ğumuz çok sayıda ortak çalışmadan bir tanesini 
daha gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçimize daha 
önce verdiğimiz tohumların yanında ilave 625 ton 
daha tohum hibe ediyoruz. Hedefimiz kaliteli to-
humla yüksek verim elde etmek. Böylece tarlada 
izimiz olsun ki yüzümüz olsun diye hazırlanıyo-
ruz. Çiftçi gülerse bütün ülke güler. Çiftçinin yü-
zünü güldürecek işler yapmalıyız. Buda onlardan 
biri. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ekibiyle 
beraber tarıma verdiği destekten dolayı teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü 
Veysel Işıldar’ın yaptığı duanın ardından protokol 
tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleşti-
rildi.
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Soldan sağa
1. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına 

yapabilen kimse... İçinden su akıtmak için toprağı kazarak ya-

pılan açık oluk, arık... Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte 

koltuk, çekyat... 2. Bağımlılığına, tutukluluğuna veya baskı al-

tındaki durumuna son vererek serbest kılmak, bırakmak, ko-

yuvermek... İçinde bulunulan zamanda... 3. Lütesyum elemen-

tinin simgesi... İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit küçük 

balık... Bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için 

düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük bahçe... 4. Aklında kalma-

mak, hatırlamamak... Ayaklar veya bir destek üzerine oturtul-

muş tabladan oluşan mobilya... Kurçatovyum elementinin sim-

gesi... 5. Söz, lakırtı... Baba... Elbette... 6. Aktarıvermek işi... 7. 

Kömürle işleyen tren... Silisyum elementinin simgesi... Çikolata 

ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle... 8. Yitikler, kayıplar... Bazı 

ülkelerde kullanılan para biriminin yüzde birine eşit olan kü-

çük para birimi... 9. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine 

ayırdığı şey, kazanç.. Rubidyum elementinin simgesi... Mantosu 

olmayan... 10. Çamaşırların beyazlamasını ve kolayca temizlen-

mesini sağlayan kimyasal birleşimli su... 11. Dinlenmelik... İşte 

(halk ağzı)... Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve kepekle 

hazırlanan yiyecek (halk ağzı)... 12. Bir şeyin geçtiği veya önce 

bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... Kal-

seduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmak-

ta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli 

bir taş... Antalya iline bağlı ilçelerden biri... 13. Yoksulluk, fu-

karalık (eski)... Danışık, danışıklık (eski)... Bir kimseyi, bir şeyi 

anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, 

isim... 14. Parlatılmış, parlak (eski)... Kan veya evlilik yoluyla 

birbirine bağlı olan kimseler, hısım... 15. Düşünüp söyleme ye-

teneği (eski)... Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı... Bir işin, 

bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen...

Yukarıdan aşağıya
1. Uslu olma durumu... Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır 

karşıtı... 2. Kuru buhar banyosu... Üye... Uzamak durumu... 3. 

Talyum elementinin simgesi... Oldukça ufak veya küçük... Kısa 

ve kalınca... 4. Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün 

geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı... Yağmur, yaz yağmu-

ru (eski)... Esnafın kullandığı ölçü aletlerini denetleyen görevli 

(eski)... 5. Bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına 

karar verdirmek... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona ka-

tılan parça... 6. Akmak işi... Tekerlekli, motorlu veya motorsuz 

her türlü kara taşıtı... Yazım... 7. Akar (eski)... Çekül (eski)... 8. 

İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parça-

sı... Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi... Çivi... Saniyede 

bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi... 9. Kütahya iline bağ-

lı ilçelerden biri... Alay, istihza... 10. Yeryüzündeki altı büyük 

kara parçasından her biri, ana kara... Bitkilerden türlü yollarla 

çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu 

sıvı... Yakın olmayan yer... 11. Utanma, utanç duyma... Sıcaktan 

etkilenmeden daha soğuk bir durumda bulundurmak... 12. Yan-

gın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya 

sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde... Gençliği sebebiyle 

görgüsüz ve beceriksiz olan, deneyimsiz, acemi, çaylak... An-

sızın... 13. Davranış, tavır... Bitkilerin damarlarında dolaşan 

besleyici su... Alüminyum elementinin simgesi... 14. Konut, iş 

yeri vb. yerlerin tabanını döşemek için çeşitli boyutlarda, ince, 

uzunca tahta parçalarının veya yapay malzemenin belirli bir 

düzene göre yerleş-

tirilmesiyle yapılan 

döşeme... Umut, is-

tek, arzu... Merak, 

kararsızlık veya 

kuşku anlatan bir 

söz, acep... 15. Yer 

yuvarlağının, Ek-

vator’dan en uzak 

olan yer ekseninin 

geçtiği varsayılan 

iki noktasından her 

biri... Gizlice...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÜL İDİM 

Bir gül idim sen doğmadan

Gönül verdim kar yağmadan

Aşık oldum el değmeden

Yolum uzak sen sor beni

Saçlar sarkmış kaşa değer

Göze baktım bir yar sever

Giz gizli sevmiş meğer

Yolum uzak sen sor beni

Gönül varsa bakmaz derde

Yürek yanar fikir serde

Yağmur yağar perde perde

Yolum uzak sen sor beni

Garip hasret saç teline

Gönül vermiş dağ gülüne

Dert dökülür saz teline

Yolum uzak sen sor beni

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

İYİ Parti Doğanşehir İlçe Kongresi Yapıldı
İYİ Parti İlçe Kongrele-

ri kapsamında Doğanşehir 
İlçe Kongresi gerçekleşti-
rildi. İYİ Parti Doğanşehir 
İlçe Başkanlığı için iki aday 
yarıştı, yapılan kongrede 
216 oy ile Süheyla Kurnaz 
ilçe başkanlığına seçildi.

Mevcut başkan Ce-
mal Güler aday olmazken, 
kongrede Süheyla Kur naz 
ve Ahmet Fazıl Yılmaz ya-
rıştı. Yapılan kongre seçi-
minde Süheyla Kurnaz 216 
oy ile İYİ Parti İlçe Başkan-
lığına seçildi.

Doğalgaz’da Tasarruf Yöntemleri
Havalar soğumaya başladı, bir an önce kapalı 

bir alana girip ısınma ihtiyacını karşılama zamanı 
geldi! Bu aynı zamanda yaşam alanlarınızı ısıtmak 
için yardım aldığınız kombilerin de açılacağı anla-
mına geliyor. Düşük derece ile az ödeyerek ideal 
ısıyı bulmanın püf noktasını aktaran Kombi Ba-
kım-Onarım Uzmanı Yunus Aktürk, en temel husu-
sun evin ısı yalıtımlı olmasından geçtiğini söyledi. 

ideal ısının 20 ila 22 derece arasında olması 
gerektiğini vurgulayan Aktürk, sözlerine şu şekilde 
devam etti,” Oda sıcaklığındaki her bir derecelik 
sıcaklık artışı yaklaşık yüzde6 ila 8 arasında daha 
fazla yakıt tüketimine sebep olur. Bu konuyu biraz 
açacak olursak; farklı odalar farklı sıcaklıklar ister. 
Oturma odalarında ve salonlarda 20 - 22 ⁰C dere-
ce arasında sıcaklık istenir. İnsanların evde ve ha-
reketli olduğu saatlerde konfor sıcaklığı için salon 
sıcaklığının 22 °C derece olması gerekir. İnsanlar 
dışarıda veya evde uykuda iken oda sıcaklığının 16 
- 18 ⁰C derece arasında olması yeterlidir. Buna da 
ekonomi sıcaklığı adı verilir. Aksi bir durum olma-
dığı sürece konfor sıcaklık zamanları, sabah 5.00 
ile 9.00 saatleri arasında, akşam ise 17.00 ila 23.00 
saatleri arasında ayarlanır. Ekonomi sıcaklığı za-
manları ise konfor sıcaklığı dışında kalan zamanlar 
olarak ayarlanır. Konfor ve ekonomi sıcaklık ve za-

manlarını kullanıcı kendisi yapabilir. Fakat bu işlem 
çok da kolay değildir. Konfor ve ekonomi sıcaklık ve 
zamanlarını kontrol edebilen kontrol üniteleri bu-
lunmaktadır. Kullanıcı, basit olan kontrol panelleri, 
programlama saatleri, internet veya wi-fi erişim-
li kontrol panelleri, dış hava kontrol paneli temin 
eder ve uygun olarak kullanırsa ciddi bir yakıt ta-
sarrufu sağlar.

Radyatörlere termostatik vana konulmasın-
da fayda vardır. Termostatik vana ile oda sıcaklığı 
ayarlanarak, odanın gerektiğinden fazla ısınması 
engellenir. Bu da çok ciddi bir yakıt tasarrufu sağ-
lar. Tesisatın yapımı sırasında metal borular içeri-
sinde oluşan kirlilik, oksitlenme, kaynak cürüf ve 
çapakları ile tesisatın işletilmesi sırasında sisteme 
yüklenen besleme suyunun özelliklerine ve işletme 
koşullarına bağlı olarak tesisatta meydana gelen 
kireç, korozyon sonucu oluşan tortu ve kirlilikler, 
tesisatta su ile birlikte dolaşarak ‘‘tesisat çamuru’’ 
olarak adlandırılan oluşuma sebep olabilmektedir. 
Oluşan bu tesisat çamuru radyatörleri tıkayıp, ve-
rimsizliğe, kombinin yüksek sıcaklıklarda çalışma-
sına, kapasite düşümüne sebep olmaktadır. Ayrıca 
kireç, tortu ve kirlilikler, işletme sırasında kombi 
eşanjörü içerisinde geçiş kanallarını tıkayabilmek-
te ve yüksek sıcaklıktaki metal yüzeylere yapışarak 

taşlaşmakta ve bu noktalarda suya ısı transferini 
engelleyerek yüksek sıcaklık bölgelerinde metal-
lerin deformasyon görmesine, çatlamasına ve de-
linmesine sebep olabilmektedir. Bunu önlemek için 
tesisat suyunun kontrol edilmesi, radyatör temizli-
ği, kombi eşanjörü temizliği, tesisat ve tesisatta bu-
lunan filtre temizliğinin yapılması gerekmektedir. 
Bu işlem ile birlikte olası arızaların önüne geçilir 
ve yakıt tasarrufu sağlanmış olur. Bu konuda yasal 
düzenleme mevcuttur. Yeni binalar mantolanmalı 
yapılmaktadır. Mevcut binaların ise yasalar çerçe-
vesinde mutlaka izole edilmesi, yani mantolama 
yapılması gerekmektedir. Bu da çok ciddi tasarruf-
lar sağlayacaktır.”
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MÜNİR
TAŞTAN

Yazılarına
Devam Ediyor

Bölüm -1

 Hasan KOCA   Ali CAN 

Konu ile ilgili yazılarıma geçmeden, almış 

olduğum ve çok üzüntü duyduğum iki ölüm ha-

berinden bahsetmek isterim. 

Biri, bir zamanlar komşumuz da olan ve de 

kendisine saygı duyduğum İbrahim Can amcanın 

küçük oğlu Ali Can’ ın genç yaşta aramızdan ay-

rılmış olmasıdır. 

İlçede iken kendi özel dükkanlarında defa-

larca bir araya gelip sohbet ettiğimiz değerli ve 

hoşsohbet bir insandı. Kaybından ötürü kendisi-

ne Allah’tan rahmet yakınlarına da sabır ve baş-

sağlığı dilerim …

Can ailesi; başta babaları İbrahim amca ol-

mak üzere, çocukları, torunları, damatları benim 

üzerimde çok çok olumlu intiba bırakmışlardır. 

Aslında onları tek tek ele alıp değerlendir-

meliyim. 

Hasan Can’ın evlendiği günü, yaptığı çalış-

maları, insanlara vermiş olduğu maddi ve ma-

nevi yardımlarını ve talebelerim olarak kendi-

leri sevdiğim, onların da bana saygı duydukları 

çocuklarını hatırlarım. Ortaokulda beraber aynı 

sınıfta olduğum, öncesinde Şeyho, sonrasında 

isim değişikliği ile Şahin Can’ı ve onun genç yaş-

ta ölümünü hatırlarım. Damatları değerli insan 

maliyeci Ali Uçar’ı ve meslektaşım sevdiğim in-

san Ali İnan’ı hatırlarım. 

Hemen hepsini iyiliklerle hatırlarım. Onların 

yakınlarında olduğumdan dolayı mutlu olduğu-

mu ve kendilerinden memnun kaldığımı açıkça 

beyan eder, hayatta olmayanlara Allah’tan rah-

met, geride kalanlara da en içten sevgi ve saygı-

larımı sunarım. 

***

Bir diğer ölüm haberi de değerli öğrencim 

Hasan Koca’nın kaybıdır. 

Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı dile-

rim. 

Ortaokulda öğrencim iken kendisini yanıma 

çağırıp pastaneden meşrubat alıp gelmesini is-

temiştim. 

Bunu bizzat kendisi sonradan bana gülerek 

anlatıvermişti. 

Onun ifadesi ile “ Ben meşrubatın ne oldu-

ğunu bilmemekteyim. Hocamın istediği şey pas-

tanede değil de postanede olabilir ancak. 

Herhalde ben yanlış anladım diyerek posta-

neye gidip bana meşrubat verir misiniz? dedim. 

Postacı gülerek “ Oğlum meşrubatı niçin is-

tersin?” diye sordu. 

Ben de hocam istedi dedim. 

Daha sonra postacı bana “ Oğlum burada 

meşrubat olmaz. Senin dolayısı ile hocanın iste-

miş olduğu meşrubat postanede değil pastane-

de olur ancak” demesi üzerine pastaneye gidip 

meşrubatı aldım. Meşrubatı a kendisine verirken 

hocam “ Hasan nerde kaldın bu zamana kadar?” 

sorusuna utandığımdan cevap dahi veremedim 

demişti …

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1719360

KİLİTLİ PARKE VE BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Kilitli Parke ve Beton Bordür mal 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    :2022/1156729
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
    DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :Kilitli Parke ve Beton Bordür
b) Niteliği, türü ve miktarı :26500 metrekare 8 cm lik Kilitli Parke Taşı ve 5000 metre 
    50x20x10 cm boyutlarında Beton Bordür taşı
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Doğanşehir Belediyesi Mahalleleri
ç) Süresi/teslim tarihi  :Sözleşmeye müteakip izleyen 30 gün
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşme tarihinden itibaren 3 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.11.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Encü-
men Toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 ilişkin bilgiler 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.
4.1.5 İhale 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 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 sonu-
cunda, 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

MALATYA CEM EVİ TEMELİ ATILDI
“CEM EVİ İBADETHANEDİR”

Malatya'da son dönemlerde 
büyük bir ihtiyaç haline gelen 
ve Alevilerin inanç merkezî ola-
rak kabul gören Malatya Cem 
Evi ve Kültür Merkezî yapılıyor. 

Cemal Gürsel Mahallesi Çi-
çek Sokakta yapımına başla-
nan Cem Evi ve Kültür Merkezî 
temel atma töreni düzenlendi. 

Temel Atma Törenine yoğun bir 
katılım oldu.

Malatya Cemevinin Temel 
Atma Töreni Yapıldı 

CEM VAKFI Malatya Şubesi 
olarak Malatya'ya kazandırılan 
ve Cemal Gürsel Mahallesinde 
yapılacak olan Malatya Ceme-
vinin temel atma töreni gerçek-

leştirildi. 
Temel atma törenine Malat-

ya Valisi Hulusi Şahin, CHP Ma-
latya Milletvekili Veli Ağbaba, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, İnönü Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Kızılay, Turgut Özal Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. İlhan Erdem, Zeynel Abidin 
Vakfı Başkanı Celal Abbas Ka-
raduman , İl Müftüsü Veysel 
Işıldar, Yeşilyurt Kaymakamı 
Osman Uğurlu, Yeşilyurt Be-
lediye Başkanı Mehmet Çınar, 
Arapgir Belediye Başkanı Haluk 
Cömertoğlu, Hekimhan Beledi-
ye Başkanı Turan Karadağ, Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye 
Başkan Yrd. Fahrettin Kayhan, 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Birliği Başkanı 
Şevket Keskin, CEM Vakfı Genel 
Başkan Vekili Hasan Sezgin, Bü-
yük Birlik Partisi (BBP) Genel 
Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. 
Durmuş Boztuğ, Çağdaş Gazete-
ciler Derneği Malatya Şube Baş-
kanı Ibrahim Göçmen , TSKGV İl 
Temsilcisi Vahap Altunok , Kü-
resel Gazeteciler Konseyi Yöne-
tim Kurulu Üyesi Memet Duran 
Özkan , Darende Ziraat Odası 
Başkanı Orhan Karaca , ADD 
Malatya Şube Başkanı Yunus 
Milliogulları , Ali Kapısı Derneği 
Pir Teslim Abdal Cem Evi Dedesi 
ve Başkanı Muhsin Topalcengiz 
Dede , Alevi Dedeleri, Kanaat 
Önderleri ile STK temsilcileri, İl-
çeler başta olmak üzere Adıya-
man, Sivas ve Elazığ’dan gelen 
canlar katıldılar. 

Malatya Cem Evi Temel 
Atma Töreni nedeniyle, mev-
cut inşaat alanının 2000 M2 
olduğu, toplam 4 katlı olacağı, 
inşaat alanının bitirilmesi nok-

tasında toplam kullanım alanla-
rı dahil 6020 M2 olarak hizmet 
verecek.

Cem Vakfı Şube Başkanı Eş-
ref Doğan Dede ; Bugün temeli 
atılacak olan Malatya Cemevin-
deki çalışmalar ile ilgili bilgiler 
vererek, açıklamalarda bulun-
du.

Eşref Doğan tarafından ya-
pılan açıklamada:

"Cem Evi Projesi; süreç içe-
risinde yoğun çalışmalar ve 
yapılan değerlendirme sonu-
cunda, en uygun ileriye dönük 
ve önümüzdeki yüzyılın beklen-
tilerine cevap verecek şekilde 
hazırlanmıştır.

Cemevi projesinde 750 ki-
şilik cem salonu, 1.000 kişilik 
taziye salonu, mutfak, ceme ha-
zırlık odaları, 5 Adet kitap-he-
diyelik satış yerleri, kermes 
salonu, 3 adet kurs odası, kü-
tüphane, zakir odası, Dede oda-
sı, Dede konuk karşılama odası, 
750 kişilik yemekhane, mutfak 
ve yemek pişirme yerleri, adak 
kesimhanesi, soğuk hava de-
posu, çamaşırhane, 120 kişilik 
seminer odası, yönetim birimi 
odaları, 8 yataklı konuk misafir-
hane odası, 250 kişilik cem so-
lunu, ayrıca 60 araçlı otopark, 
gasilhane, morg ve diğer sosyal 
donatılar bulunacaktır" dedi.


