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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFEKÇİ İLE ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JULİDE SARIEROĞLU NUN KATILIMIYLA

Selam Medya Grubu’nun Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Selam Medya Grubu’nun Kuruluş Yıldönümü Etkin-
liği’ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğ-
lu, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Malatya Mil-
letvekili Öznur Çalık, Malatya Valisi Ali Kaban, AK 
Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, MHP İs-
tanbul Milletvekili Arzu Erdem, Malatya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Bele-
diye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Yeni Malatyaspor Kulüp 
Başkanı Adil Gevrek, İlçe Belediye Başkanları, STK 
temsilcileri, kamu dairelerinin il müdürleri, basın 
mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.>>4’TE

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’TEN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI KAYMAKAM PEKPAK DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Belediye Başkanı Küçük’ten 
Kadınlar Günü Etkinliği

SÜRGÜDE AFRİN ŞEHİRTLERİ VE
GAZİLERİ İÇİN MEVLİD OKUTULDU
Doğanşehir İlçesinde Tüm Yurtta olduğu gibi Afrinde savaşan 
Kahramanlarımıza Destek ve yanlarında olduklarını göstermek 
amacıyla Yürüyüş yapıldı. Kuranı kerim okutuldu. Dualar edile-
rek yaklaşık 2 bin kişilik yemek ikram edildi.>>5’te

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebeti ile Do-
ğanşehir Belediyesi Doğanşehir’li kadınları unut-
madı.>>2’de

Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Va-
hap Küçük, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayın-
ladı. Başkan Vahap 
Küçük, Kadınların, 
toplum yaşamın-
da daha aktif yer 
almasının, o ülk-
enin gelişmişliğinin 
göstergesi olduğunu 
ifade etti. >>3’TESAYFA 3
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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/

Belediye Başkanı Küçük’ten Kadınlar Günü Etkinliği
HABER MERKEZİ 
8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebeti ile Doğanşehir Belediye-

si Doğanşehir’li kadınları unutmadı.
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük, Belediyede çalışan kadınlara çiçek takdim etti.
Belediye Başkanı Vahap Küçük daha sonra 8 Mart Dünya Kadın-

lar günü nedeniyle kadınlara yönelik yemek tertip ederek kadınlara 
çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Vahap Küçük 8 Mart Kadınlar Günü münasebe-
tiyle verdiği mesajında;

"Cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinin mensupları olan 
bizler kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bizleri eğiten, yetiştiren, 
büyüten, sevgi ve şefkati karşılıksız veren, desteklerini bizlerden es-
irgemeyen, fedakâr kadınlara gereken değeri vermek bizler için en 
önemli unsurların başında gelir. Şanlı tarihimize baktığımızda ismini 
tarihe altın harflerle yazdıran öyle büyük kadınlarımız olmuştur ki, 
günümüze ışık tutmuş ve günümüz kadınları da bu yolda kendilerine 
bırakılan bu ışığı benimseyerek yaşantılarına yön vermişlerdir.

Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil 
eden kadınların, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle 
de geleceğin şekillendirilmesinde en önemli katkıyı sağladığını unut-
mamak gerekir. Ne mutlu ki bizler milletçe, tarih boyunca her zaman 
kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin 
mirasçılarıyız. Yüce dinimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş 
ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun 
altını önemle çizmiştir. Bu konuda Peygamberimiz Hz.Muhammed 
(SAV): "Cennet, anaların ayakları altındadır. Kadınların haklarına 
riayet ediniz, onlar size Allah’ın emanetidir.” diyerek kadına verilen 
değeri açıkça gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla kadınları korumak, 
kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizler-
in görevidir. İslam Dinimizin ve medeniyetimizin kadına böylesine 
değer vermiş olması, kadının ne kadar değerli olduğunu gösterme-
ktedir. 

Biz, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan 
bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir 
dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkani-
yet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyoruz. 

Bugün dünya kadınlar günü, dünyanın dört bir tarafında, çocuk-
larıyla savaşın ortasında kalan veya çeşitli nedenlerle hak hukuk ada-
let ve demokrasi mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, 
verdikleri mücadelede zafer diliyoruz ve kadına şiddete hayır diyoruz. 

Yüreklerindeki sevgi ve şefkati bir ömür boyu fedakârca, hiç 
karşılık beklemeden veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü kutlar, selam ve saygılarımı sunarım."dedi.

ÖNEMLİ 
DUYURU

01.01.2012 tarihinden itibaren her-
hangi bir sigortalılığı bulunmayan 
ve bu tarihten sonra hiç gelir testine 
müracaat etmeyen vatandaşların en 
geç 02.04.2018 (Dâhil)tarihine kadar 
gelir testi için sosyal yardımlaşma vak-
fına (Fona) müracaat etmesi gerek-
mektedir. Gelir testi sonucu Yeşil kart 
çıkanların geçmiş dönem tüm borçları 
silinecektir. 2 Nisan 2018’densonra ge-
lir testine başvuranların sonucu Yeşil 
kart çıksa dahi geçmiş dönem borçları 
silinmesi mümkün olmayacaktır.

Gelir testi sonucu ücretli çıkan 
vatandaşların geriye dönük borçları 
6824 sayılı kanun kapsamında 
yapılandırılan borçlarının son ödeme 
tarihi olan 30.04.2018 olup, bu tarihe 
kadar ödenmemesi halinde yapılandır-
ma kapsamına giren borçlarına bir 
yıllık gecikme zammı eklenecek ayrı-
ca 30.04.2018 tarihinden sonra sağlık 
hizmeti alamayacaklardır. Genel Sağlık 
Sigortalısı olan vatandaşların mağ-
duriyet yaşamaması için borçlarını 
30Nisan2018tarihine kadar ödeme-
leri büyük önem arz etmektedir. Daha 
detaylı bilgi için Doğanşehir Sosyal 
Güvenlik Merkezimize müracaat etme-
leri gerekmektedir. 

Bilal HAN
Doğanşehir Sosyal 

Güvenlik Merkezi Müdürü
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Organik kozmetikçiler
Bitkilerin bir diğer önemlibir kullanım alanı da kozmetik sek-

törü. Ancak bu pazarın halen büyük bölümü ithal ürünler tarafından 

domine ediliyor. Bu ürünlerin menşesi ise çoğunlukla Avrupa. Bu 

alandaki nadir yerlilerden Sağlık Gıda Yatırım, 2009 yılından bu 

yana İstanbul Küçükköy?deki fabrikasında Rare Blossom? markasıy-

la tamamen bitki karışımlarından kozmetik ürünler üretiyor.

Rare Blossom Pazarlama Müdürü Vildan Mert, kozmetikte kul-

lanılan en yaygın bitkilerin zeytin yaprağı, buğday özü, shea fındığı, 

mamaku yaprağı, hodan, lavanta, nane, söğüt kabuğu, üzüm çekird-

eği, karanfil ve çay ağacı olduğunu söylüyor. Ancak Mert, tüketicinin 

genelde doğal ürünlerle organik ürünleri birbirine karıştırdığını 

belirterek aradaki farkı şöyle açıklıyor:

?Doğal ürünlerde bitkisel hammaddelerin yüzde 50?si, tüm 

hammaddelerin de yüzde 5?i organik. Oysa organik kozmetiklerde 

bitkisel hammaddelerin yüzde 95?i, tüm hammaddelerinse en az 

yüzde 10?unun organik olması gerekiyor.?

Piyasadaki en yaygın organik kozmetik ürünler el, ayak ve yüz 

bakımıyla ilgili. Vildan Mert, Rare Blossom ürünlerinin cilt sağlığına 

zararlı paraben, silikon, yapay boya, sentetik koku gibi maddeleri 

içermediğini vurguluyor. Mert, ?Tamamen organik yağlar, bitki 

özleri, balmumu gibi doğal maddelerden oluşan ürünlerimizi, Avru-

pa?nın en önemli ekolojik sertifikasyon kuruluşlarından ECOCERT?in 

onayıyla üretiyoruz? diyor.

Üreticiye yüzde 75 hibe desteği

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirenlere çok ciddi destekler verili-

yor. Bu alandaki girişimciler, başta Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı olmak üzere kalkınma 

ajanslarından ve Avrupa Birliği fonlarından finansman sağlayabili-

yor. KOBİ ölçeğindeki firmaların yapacağı tarımsal uygulamalara 

yüzde 75?e kadar hibe sağlanıyor. Dönüm başına 25 TL destekleme 

primi ödeniyor. Damla sulama için de Ziraat Bankası?ndan 5 yıl 

vadeli faizsiz finansman sağlanıyor.

Organik bitki tarımı yapmak isteyen girişimcilerin izleyeceği yolu 

sırasıyla şöyle özetlemek mümkün:

>>  Önce uygun bir tarım arazisi bulmak gerekiyor. Bu girişim-

cinin kendi toprağı olabildiği gibi orman vasfını kaybetmiş hazine 

arazilerini kiralama şeklinde de olabilir.

>>  İkinci aşamayı, yetiştirilecek ürüne karar verilmesi oluşturuy-

or. Ardından bunu projelendirmek; söz konusu arazi üzerine ne 

kadar tohum ekileceği veya kaç fidan dikileceğini hesaplamak gere-

kiyor.

>>  Kaç yıl süreyle söz konusu ürünü yetiştireceğinizi de belirle-

melisiniz. Tabii bunun için ne kadarlık bir maliyet gerektiğini hesap-

layıp geri dönüş süresini öngörmek de kazançlı bir yatırımın olmaz-

sa olmazlarından.

>>  Tarım Bakanlığı, kalkınma ajansları ve ilgili AB fonlarından 

proje desteği sağlamak, hem maliyeti düşürmek hem de kazancı 

artırmak adına önemli bir adım. Çünkü proje uygun görüldüğü tak-

dirde yapılan tüm harcamaların yüzde 75?i karşılanıyor. Yani tama-

men karşılıksız hibe şeklinde destekleniyor.

>>  Üretime geçildikten sonra, hasat için gereken tüm makine 

ekipman da faturalandırılarak yine yüzde 75?i söz konusu fonlardan 

karşılanıyor. Satış ve pazarlama aşamasında ise yurtdışı fuarlara 

verilen desteklerden faydalanmak mümkün…

İLKER
DURAK

Devamı Gelecek Sayıda

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’TEN
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI 

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Beledi-

ye Başkanı Vahap Küçük, 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan Vahap 
Küçük, Kadınların, toplum 
yaşamında daha aktif 
yer almasının, o ülkenin 
gelişmişliğinin göstergesi 
olduğunu ifade etti. 

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla yayınladığı 
mesajında, “Kadınların, 
toplum yaşamında daha 
aktif yer alması, o ülkenin 
gelişmişliğinin gösterge-
sidir. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, kadının si-
yasi yaşama dâhil olması-
na büyük önem vererek bu 
hakları, Avrupa’nın bazı 
ülkelerinden daha önce 
Türk kadınına vermiştir. 
Bu yüksek düşünce, Türk 
kadınının gurur kaynağı 
olmuştur. Bizler, cenneti 
annelerin ayağının altına 
seren bir dinin mensu-
plarıyız. Hem yönetimde 
hem de aile içerisindeki 
vakur duruşuyla örnek 

teşkil eden analarımızın, 
yeri geldiğinde İstiklal Mü-
cadelemizde eşsiz kahra-
manlıklar gösteren Nene 
Hatunların torunlarıyız. 
Kendi kadim kültür ve me-
deniyetimizi, yaşadığımız 
zamanı, sahip olduğumuz 
bu yüce mirasın, incelik 
ve feraseti çerçevesinde 
tefekkür ediyoruz. Bi-
zleri eğiten, yetiştiren, 
bizi biz yapan, yürekler-
imize sevgi tomurcukları 
bırakan, şefkati ve mer-
hameti aşılayan kadın-
larımıza, her şartta ve 
her ortamda hak ettiği 
saygıyı göstermek en 
önemli görevimizdir. Bir 
kadını yetiştirmek bir 
toplumu yetiştirmektir. 
Bugün dünya genelinde 
ve ülkemizde kadınlara 
yönelik şiddet ve kadın 
cinayetleri, bizleri derin-
den üzmektedir. Kadın-
larımızın, Allah’ın emaneti 
olarak görüldüğü, hak 
ettiği değerin ve önemin 
verildiği bir dünya temen-
nisi ile tüm kadınlarımızın 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutluyorum” dedi

KAYMAKAM PEKPAK DÜNYA
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak beraber-
inde Cumhuriyet Savcısı Nezir Bayram  ile birlikte Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, Adliye, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve Doğanşehir Noterliği bünyesinde çalışan bayan personellerin Kadınlar Gününü kutlayarak bu 
personellere çiçek takdim ettiler.
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFEKÇİ İLE ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JULİDE SARIEROĞLU NUN KATILIMIYLA

Selam Medya Grubu’nun Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
HABER MERKEZİ 
Radyo Selam’ın 25’inci, Vuslat TV’nin 

8’inci ve Vuslat Gazetesi’nin 1’inci kuruluş 
yıldönümü düzenlenen bir etkinlikle kut-
landı.

Selam Medya Grubu’nun Kuruluş 
Yıldönümü Etkinliği’ne Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcı Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık, Malatya Valisi Ali Kaban, 
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şa-
hin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı 
Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Yeni Malatyaspor 
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İlçe Belediye 
Başkanları, STK temsilcileri, kamu daireler-
inin il müdürleri, basın mensupları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Selam Medya Gru-
bu’nu tanıtan bir tanıtım videosu izlettiril-
di. Daha sonra açılış konuşmasını yapan 
Selam Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 
Süleyman Bakırcı, “Yaptığımız programlar-
la Malatya’mızda ve bölgede doğru ve hızlı 
haberciliğe önem verip, toplumun tüm ke-

simlerine eşit mesafede bulunup, inançlara 
saygılı, geleneklere bağlı, değerler eğitimini 
önemseyen, tarihe, kültüre ve sanata gerek-
tiği önemi veriyoruz” dedi.

Vuslat TV ve Vuslat Gazetesi Haber 
Müdürü Ökkeş Cerit de yapmış olduğu 
konuşmada, “Yasama, Yürütme ve Yargıdan 
sonra dördüncü kuvvet olduğu söylenen 
medyanın toplum üzerinde ki inkâr edile-
mez etkisini, Selam Medya Grubu olarak 
bizler kamu menfaatine uygun bir şekilde 
kullanıp, toplumu bilgilendirirken doğru ve 
tarafsız olmayı tercih ediyoruz. Genç, dina-
mik ve heyecanlı bir ekibiz. İmkânlarımız 
dâhilinde, sizlerinde desteğiyle medya gru-
bumuzu daha iyi yerlere taşıyacağımızın 
sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol 
üyeleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından Selam Medya Grubu İle Milli Eğit-
im Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Me-
hmetçiğe Mektup yarışmasında ilk üçe giren 
öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin 
kaleme aldığı mektuplar hazırlanan bir vid-
eo ile salondakilere izlettirildi. Öğrencilerin 
mektupları salonda duygusal anlar yaşattı.

Birinci olan Kemal Özalper İlkokulu'ndan 
3-G sınıfı öğrencisi Ali Özgür Gülpınar’a 
ödülünü MHP İstanbul Milletvekili Arzu Er-

dem verdi. İkinci olan TOKİ İlkokulu 4-D 
sınıfı öğrencisi Nazgül Cengiz’e ödülünü AK 
Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin 
verdi. Üçüncü olan Doğanşehir Kurucaova 
İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Elanur Kurtul-

muş’a ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır verdi.

Selam Medya Grubu’nun Kuruluş 
yıldönümü Etkinliği, katılımcılara plaket 
takdimi ile sona erdi.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI 

Nihat ABACI
(Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü) YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Malatya basınına emekleri olan,  
emekli Gazeteci –Yazar 

Şerafettin
ÖZHAN

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhuma Cenab-ı Allah’tan 

rahmet,  ailesi ve  basın camiasına 
başsağlığı dileriz.

 Malatya Basınının Emekli 
Gazetecilerinden 

Şerafettin
ÖZHAN

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesi ve basın camiasına 
başsağlığı dileriz.
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8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü 1908 yılından bu yana kut-
lanıyor; ancak kadınlar aradan geçen yüzyıllık bir zam-
ana rağmen sorunlarına çözüm bulabilmiş değiller. So-
runlar biçim değiştiriyor, çeşitleniyor ve artarak devam 
ediyor. Ben Kadınlar gününün tarihçesinde, nereden 
geldiğinden, nasıl geldiğinden bahsetmeyeceğim. Ben 
başka bir pencereden kadınlar gününü değerlendirmeye 
çalışacağım. 

Bugün, Dünya Kadınlar Günü. Kadın sorunları, 
kadın-erkek eşitliği, kadın hakları konularında yoğun-
laşacağımız bir gün... Çeşitli platformlarda kadınlarımız 
toplanacak, durum tespitleri yapacak, acil önlem karar-
ları alacaklar. Sonra? 

Sonra evli evine, köylü köyüne çekilecek! 
Daha önceden siyasi tecrübe geçirmiş olan iyi eğit-

imli, aydın ve donanımlı olan kadınlar “bizden bu kadar, 
bu ülkede, bu ortamda çalışmak imkânsız” tavrı içinde 
kendi meslek alanlarının veya özel hayatlarının sınırları-
na çekilecekler. Davetli oldukları toplantılarda konfer-
ans vermekle yetinecekler. 

Yönetimde kariyer mücadelesi verenler, çeşitli biçim-
lerde engellemeler, ortalıkta dönüp duran entrikalar 
yüzünden yorulup tepe noktalara varma hedefinden 
vazgeçecekler, bulundukları yerde pasifleşecekler veya 
gerileyecekler yada ileriye gitmeleri engellenecektır.

Kimileri evlerine, ocak başlarına dönecekler. Aştan 
ve işlerinden başka bir şey düşünmeyecekler. Televizyon 
dizilerinin sadık izleyicileri olacaklar. Konu komşuyla 
tertipledikleri bol karbonhidratlı günlerde dizi kahra-
manlarını, mankenlerin aşk dedikodularını konuşacak-
lar. 

Kimileri yokluk, yoksulluk dertleriyle, dert küpüne 
dönen aile içi sorunlarla boğuşacak. 

Kimileri kuaför, estetik ameliyatları, sauna, jimnastik 
salonu peşinde koşarak yeni vizyon oluşturmaya çalışa-
cak. 

Kimileri gelinim olur musun, size anne diyebilir mi-
yim, bir yıldız doğuyor gibi abuk sabuk Televizyonlarda-
ki evlilik programları yoluyla şöhret ve kazanç sahibi 
olma hayaline kapılacak. 

Kimileri sosyete ortamlarında birilerine hava ata-
bilme yarışı içinde ömür tüketecek... 

Kimileri evin sıkıcı havasından kurtulmak için 
derneklere kaydolarak bir şeyler yapıyorum havalarına 
girecek... 

Neticede havanda su dövülecek. 
Üzerinde yaşadığı gezegeni tüketen insanoğlu, uzay-

da yerleşim projeleri hazırlarken dünyada ve Türkiye’de 
kadınlar hâlâ yönetimlerde ağırlıklı bir yer edinemey-
işlerinin, kendi sorunlarını temelden halledemeyişlerin-
in sıkıntısını çekip duracak..

Parlamentoda 550 Milletvekilinin kaç tanesi kadındır 
sayıları yüzde on beşi geçmez... 

Bugünde böyle karamsar olmak, moral bozan 
tablolar çizmek hiç hoş değil ama gidişat kanaatimce 
böyle..…..

Kadınlar haklı davalarında kararlılık ve istikrarla tam 
bir dayanışma ve birliktelik içinde olmadıkça uzaya da 
çıkmış olsak mevcut sonucun değişmesi mümkün görün-
müyor. 

Kadınlar isterlerse (kendi zaaflarını aşıp sıkı bir 
dayanışma içinde olurlarsa) siyasette ve yönetimde 
ağırlıklarını koyarak dünyanın çehresini değiştirebilirler.

Kadınlar Bakan olmalı, Başbakan olmalı, Devlet 
Başkanı olmalı.

Ağlayan Dünyanın gözyaşlarını ancak ve ancak 
kadınlar dindirebilir……... 

Tabii  dayanışma içerisinde olurlarsa…………. 
Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya kadınlar 

gününü kutlar saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

SÜRGÜDE AFRİN ŞEHİRTLERİ VE
GAZİLERİ İÇİN MEVLİD OKUTULDU
Doğanşehir İlçesinde Tüm Yurtta olduğu gibi Afrinde savaşan Kahraman-
larımıza Destek ve yanlarında olduklarını göstermek amacıyla Yürüyüş yapıldı. 
Kuranı kerim okutuldu. Dualar edilerek yaklaşık 2 bin kişilik yemek ikram edildi

HABER MERKEZİ 
Düzenlenen mevlit programına 

başta Şehit Yakınlarımız ve Gaziler-
imiz olmak üzere Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü PEKPAK, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap KÜÇÜK, Doğanşehir Cumhuriyet 
Savcısı Tugay ÇAĞLAYAN,  Doğanşehir 
İlçe Emniyet Müdürü  Ali Yüksel SA-
TILMIŞ, Doğanşehir  İlçe Jandarma 
Komutanı J.Teğmen Tolga COŞKUN, 
Malatya İl Müftü Yardımcısı Musta-
fa KILIÇ, AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu, kurum 
amirleri ve vatandaşlarımız katıldı. 
Düzenlenen programda tüm şehit-
lerimiz için Kur’an-Kerim ve mevlit 
okundu ve dualar edildi…

 Sürgü Mahalle Muhtarı Akif Kara-
kurt yaptığı açılış konuşmasında şun-
ları kaydetti. “ değerli kaymakamımız 
ve belediye başkanımız ve komutan-
larımız aracılığıyla yaptığımız araştır-
mada Mehmetçiğimizin şuan için acil 
ihtiyacının olmadığını öğrendik. Bu 
vesile ile bizlerde burada bir yem-

ek ve mevlit tertipledik katılan her-
kese teşekkür ederiz. Dualarımızla 
askerlerimizin yanında olduğumuzu 
gösteriyoruz. Allah onları muzaffer 
kılsın. Şuan mahallemizden geçerek 
Afrine gidecek olan askerlerimiz 
de teşrif ettiler onlara da minnet-
tarlığımı bildiririm saygılar sunarım. 
Bu ikram tüm Sürgü halkının kat-
kılarıyla yapıldı” Dedi.  Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük ise 
Şunları kaydetti:” Türk Milleti Türki-
ye’nin hep yanında aynı aşk aynı sevgi 
aynı aşk var. Bugün çağırsalar herkes 
yaşlısı genci koşarak, askere gidecek.  
Türkiye’nin dostu yoktur. Birlik bera-
berlik içinde olacağız bir yumruk gibi 
olacağız. İnşallah Türk Askeri ora-
da Muvaffak olur. Dünya devletleri 
Türkiyeden korkuyor neden çünkü 
Türk askeri Ölürsem Şehit kalırsam 
gaziyim diyor” dedi. Doğanşehir Kay-
makamı Muhammed Şükrü Pekpak 
ise yaptığı konuşmada şunları kaydet-
ti: “ Sürgü mahallesi Muhtarlığı ve 
tüm mahalle halkının katkılarıyla 

düzenlenen Afrindeki Mehmetçikler-
in onuruna verilen yemek yapılan 
dualar için teşekkür ederim. ’Ülkem-
izin bağımsızlığı ve bütünlüğünü ko-
rumak uğruna canlarını hiçe sayarak 
ölüme koşan, Yurdumuzun ve dün-
yanın dört bir köşesinde görevini 
yapmış olmanın huzuru içerisinde 
yatan kahraman şehit askerlerimizi, 
ülkemizin esenliği, vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliği için canlarını 
feda eden yüreği pek şehit polisler-
imizi, Yurdumuzun en ücra köşeler-
inde insanımızı aydınlatma yolunda 
cefakâr ve fedakârca görev yaparken 
şehit edilen öğretmenlerimizi saygı 
ve minnet ile anıyorum.’’Eleştiril-
er şöyle 3 belde aldık yüz civarın-
dada köy aldık. Orada biz askeri bir 
başarı peşinde değiliz bizim hassas-
iyetimiz sivil halkın zarar görmeme-
si için çabalıyoruz. Çok şükür terörle 
olan bağımızı kestik. Biz şimdi ABD, 
Rusya İran Çin ile savaşıyoruz bura-
da karşımızda terör yok Dünya var.” 
Dedi. 

Program daha sonra Mahalle Mu-
htarı Akif Karakurt tarafından afrine 
giden askerlerimize verilmek üzere 
Jandarma Bölük komutanına Türk 
bayrağı hediye edildi. Bayrak afrin 
fet edilince ilk gönlere çekilecek. 

Programa Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü Pekpak, 
Belediye başkanı Vahap Küçük, Ma-
halle muhtarları sürgü halkı katıldı. 

Program yemek ikramı ve dualar-
la sona erdi. 

Doğanşehir ilçesinde Emine akıncı 
isimli kadın Emniyet Müdürlüğüne sıfır 
olan TCDD ye ait lojmanda ikamet et-
meydi. Emine Akın İsimli kadın (72) Yıl-
lardır evi çöp ev olarak kullanıyordu.  

Geçen yıl evi yanan Emine Akın ın 
evi temizlenmişti. Ancak yaşlı kadının 
evinde yangın çıkmış ve kadın Emniyet 
ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarılmıştı. Son olarak yaklaşık bir ay 
önce Doğanşehir Kaymakamı Muham-
met Şükrü Pekpak ve Belediye Başkan 
velkili Hakan çiftçioğlu ile birlikte yaşlı 
kadını çöp evinde ziyaret etmişlerdi. 
Kaymakam Pekpak ın tüm ısrarlarına 
rağmen yaşlı kadın evi terk etmemiş evi 

temizleme tekliflerini geri çevirmişti. 
Kaymakam Pekpak  defalarca evin Em-
niyet Müdürlüğüne sıfır konumda old-
uğunu yangın çıkabileceğini söyledi. An-
cak yaşlı kadın kendilerine evinde bişey 
olmadığını söyleyerek kaymakamın git-
mesini söyledi. Emine Akın “ bu nedir her 
gün geliyorsunuz gidin babam ben ba-
harın iki göz ev alıp çıkacağım “ demişti. 
Emine akın Gece saat 03 sularında çıkan 
yangında yaşlı kadın evin içinde yandı. İt-
faiyenin gelmesi üzerine kurtarılan kadın 
112 ekiplerince Malatya araştırma hasta-
nesine kaldırıldı. Yaşlı Emine Akın bura-
da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

YAŞLI KADIN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
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Soldan sağa
1. Öç... Dönence... 2. Radyum elementinin simgesi... 

İspanya’nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap... 

Yayımcı (eski)... 3. Ülkü... Sarsalamak işi... 4. Çokluk ikinci 

kişi zamiri... Bir müzik parçasının seslendirilişinde insan 

sesleri ile çalgıların görevlendiriliş düzeni... Küçük limon... 

5. Mahrama... Para veya değerli eşya saklamaya yarayan 

çelik dolap... 6. Kendi kendini yetiştirmiş, doğal bir plas-

tik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan 

resim sanatı... Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olar-

ak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip... Tek, eşi olma-

yan... 7. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı... Tastamam, 

aynen... 8. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Tik-

sinme, iğrenme (eski)... Utanma, utanç duyma... 9. Duruş, 

duraklama (eski)... Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne 

yayılıp giden ışık demeti, şua... Bir kimsenin kendisinden 

büyük olan kız kardeşi... 10. Şaşkın, dağınık, ne yapacağını 

bilmez... Çocuğu olan kadın, anne... Yardım (eski)... 11. 

Dokuma... Han işleten kimse... 12. Futbol, hentbol, ho-

key ve buz hokeyi maçlarında topun kaleye sokulmasıy-

la kazanılan sayı... Ayırabilmek işi... 13. Gümüş balığının 

küçüğü... Apazlamak işi... 14. Anlamca (eski)... Onda yok-

tur... 15. Çok inat eden kimse... Hindistan halkından veya 

bu halkın soyundan olan kimse...

Yukarıdan aşağıya
1. Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, 

ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü... 

Çok bol (pantolon)... 2. Yaptığı bir davranıştan pişmanlık 

duyan, pişman (eski)... Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, 

zayıflık, dayanamama... O gösterme sıfatı (eski)... 3. Ezan-

la ilgili (eski)... Katlamak işi... 4. Dolaylı olarak anlatma, 

üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ih-

sas... Gizlenmiş... Uygun bulmama, geri çevirme, kabul 

etmeme... 5. Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 

°C’lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcak-

lığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan 

ısı birimi, ısın... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, 

okunuşu... Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç 

mineralden oluşan kütle, külte, porfir... 6. Alüminyum el-

ementinin simgesi... Bir tür sert, ipekli kumaş... Asya’da 

yaşayan kimse... 7. Suçsuz, günahsız... Ikınma işi... Bir 

şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça... 8. 

Görülmemiş, şaşılacak şeyler, işitilmemiş olaylar (eski)... 

Şaire yakışır biçimde, şair gibi, ozanca... 9. Kovma, çıkar-

ma (eski)... Harabe... Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde 

çıkan ses... 10. Birleşikgillerden, sulak yerlerde yetişen, 

boyu 1,5 m kadar olabilen, bir türü pembe çiçekli bitki, 

yaban keteni... Kurucu (kimse)... 11. Onamak işi... İridyum 

elementinin simgesi... Telefonda seslerin duyulduğu ve il-

etildiği parça... 12. Bir cins güvercin... “Tanrı’yı her türlü 

kusur, ayıp ve eksiklikten, insanlığa özgü niteliklerden uzak 

tutarım” anlamında kullanılan bir söz, fesüphanallah... 13. 

Çalışılacak, kazanç sağlanacak dal... Bir kabı kaynar suya 

oturtmak yolu ile içindekini ısıtma veya eritme yöntemi... 

14. Birtakımı, ba-

zısı, kimisi... Ken-

disine inanılan 

kimse... Toplam 

olarak, hep-

sini içine alarak 

(eski)... 15. Arama 

yapılabilmesi için 

hâkim tarafından 

verilmiş karar... 

Arka, geri... 

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞIHaziran ayının 21. Günü akşamıy-

dı. Gecenin gündüzün eşit olduğu bir 

geceydi, o akşam azda olsa bir saatlik 

bir yürüyüş yapmak üzere evden çık-

tım.  

Adananın Yurt Mahallesinin Mavi 

Bulvar semtinde geçen kanal boyunda 

biraz yürüyüş yaparken gerek kanal 

boyunda gerekse kanal boyunun 

etrafındaki kaldırımlarda birkaç 

çocuğun halsiz vaziyette oturduk-

ları, kiminin eli kafasında kiminin bir 

gazete parçasının üzerinde uzanar-

ak yattığını birkaç çocuğun da çöp 

bidonlarının çöplerin içindeki kağıt 

parçalarını kartonları plastik pet 

şişelerini topladıklarını görünce kendi 

kendime hem yürüdüm, hem de düşün-

meye başladım.  

Hayatın acımasız olduğunu orada 

belirli bir şekilde görünüyordu. Ora-

da bulunan çocukların sokakta yalnız 

kaldıklarını, çaresizlik içinde sokak-

larda yattıklarını, insan görünce içinin 

burkulmaması, gözlerimizden yaşların 

kendiliğinden yere dökülmesi her 

insanın acı duyguların içinde yaşaması 

gerçekten çok zor olduğunu öğrenirk-

en o sokak çocuklarının arayanı soranı 

yoksa sevilmeye öpülmeye hasretsen, 

annesiz babasız sokakta sabaha kadar 

dolaşıp yatacak yer bulamıyorsa, hayat 

acımasız değil de nedir.   

Çocuksun ama yalnızsın çocuksun 

ama çöp bidonlarında gece yarılarına 

kadar kâğıt parçalarını, pet şişelerini 

toplarsın, çocuksun ama doğru dürüst 

sıcak bir yemek bulamazsın, çocuksun 

sevgiden mahrumsun, sıcacık bir yatak 

arar bulamazsın.  

O yatak hasretiyle ya bir park-

ta veya bir duvar dibinde bir gazete 

parçasının üzerinde yatarak geceyi 

orada geçirirsin. Çocuksun ama sokak-

ta yalnız kaldığını neden sevgi bulam-

adığını niçin aç kaldığını neden çöp 

topladığını ben de bilmiyordum sen de 

bilmiyorsun.  

Çocuksun sen hayal kurar onunla 

yaşarsın. Belki bir gün bende çocuk 

olurum diyerek kendi kendinin farkın-

da olmadan belki bir gün başıma bir 

güneş doğar. Hayaliyle yaşar gidersin. 

İnşallah o güneş doğar başınıza çocuk-

lar. Bütün çocuklarımız kıymetlidir. Ve 

öyle olmalıdır.  

Onların hakkı olan yaşama hakkı, 

onlara verilmeli o sokak çocuklarına 

sahip çıkılmalı ki o çocukların kurduk-

ları 

hayaller gerçekle iç içe yaşamalı 

onlar çocuk iken kendilerini yaşlı 

hissetmemeleri için onları sevgi ile 

kucaklamalı onlara annelik şevkati ver-

ilmeli ki onlar kendilerini güvende gör-

meleri bende varım diyebilmeli öksüz 

kalanlara yardım edilmeli ki onlarda 

bende varım diyebilmelidir. 

 İşte ben çocuklarına sahip çıkan 

onlara şefkat elini uzatan sokakta 

gördükleri çocuklara yardım eden on-

lara sevgi veren onlarla iç içe yaşamayı 

bilen onları hor görmeyen, annelerin 

babaların ablaların abilerin kardeşler-

in amcaların dayıların halaların teyze-

lerin olduğu bir dünya isterim. Şefkati 

ver ki saadet bulasın onları sev ki 

saygıyı göresin, abla ol ki kardeşliği 

öğrenesin, amca ol ki yeğeninden 

saygıyı göresin anne ol ki helal sütü o 

çocukların kursağına sağasın, baba ol 

ki sen o çocuklara örnek olasın onların 

gururu olasın, böyle bir dünyaya kim 

itiraz edebilir ki?  

İşte istediğimiz çok değil. Sadece 

sevgi saygı sahip çıkma yardım eli 

uzatma böyle bir sevgiye kim saygısı-

zlık yapar uzanan böyle bir eli kim 

öpmez? Böyle bir dünyayı kim sevmez? 

Böyle bir anneye bir babaya bir ablaya 

bir amcaya veya bir teyzeye kim 

saygı duymaz ki? Bunların hepsinin 

başımızın üzerinde yeri var. Elbet saygı 

bunların hakkı olmalı ki bu çocuklar da 

rahat bir uyku, sıcak bir yemek, huzur-

lu bir yuva bulabilsinler. 

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ ( 30 )
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(BASIN: 766255  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

KİLİTLİTAŞ, BORDÜR VE YAĞMUR OLUĞU SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

60000M2 KİLİTLİTAŞ 14000 MT BORDÜR 6000 MT YAĞMUR OLUĞU alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bil-
giler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası   :2018/111615
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 (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :60.000 M2 8”LİK KİLİTLİTAŞ 14000 MT BORDÜR
     6000 MT YAĞMUR OLUĞU
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI nakliye,
     yükleme, boşaltma yükleniciye aittir
c) Teslim tarihleri   :Belediyemizin ihtiyaçlarından mal tesliminden 10 gün önce 
     sipariş olarak belirlenecek miktarda mal teslimi yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ YENİ MAH
     İSHAK YAĞCI CAD NO;1 DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Tarihi ve saati   :09.04.2018 - 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 imza beyannamesi veya imza 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. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest mu-
hasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b)İstekli kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE-İSO
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli önce numuneyi idarenin onayına sunacak idare kabul görmeyenleri almayacaktır.Numuneler 
idarenin onaylayacağı kurum veya şirket labaratuarında istenilen testlere tabi tutulacak ve ücreti 
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak ,KİLİTLİTAŞ.alım ve satımı kabul edilecektir.
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, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

DOĞANŞEHİRDE OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ
HABER MERKEZİ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın himaye-
lerinde başlatılan "Okuryazarlık Sefer-
berliği" kapsamında Doğanşehir'de 150 
kişi başvuruda bulundu.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak, beraberinde Cumhuriyet 
Savcısı Nezir Bayram ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler İlçede başlatılan 
"Okuryazarlık Seferberliği" kapsamın-
da kurs gören kursiyerleri ziyaret etti.

Sürgü ÇPAL’den İhtiyaç Sahibi Yaşlılara Ziyaret
Sürgü ÇPAL'den İhtiyaç Sahibi Yaşlılara 

Ziyaret
Doğanşehir Sürgü Çok Programlı Anad-

olu Lisesi öğrencileri "Meslek Liseleri Ailel-
erle Buluşuyor" proje kapsamında yaşlıları 
ziyaret ediyorlar.

 Sürgü Çok Programlı Anadolu Lisesi 
11 bilişim sınıfı öğrencileri ve öğretmen-
leri “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor”  
projesi kapsamında Sürgü mahallesinde 
yaşayan, yaşlı ihtiyaç sahiplerini ziyaret 
ederek onlara gıda ve temizlik malzemesi 
yardımında bulundular. 

Ev işlerinde ihtiyaç sahibi yaşlılara 
yardım eden Sürgü ÇPAL öğrencileri, on-
larla çay içip sohbet ederek örnek bir et-
kinliğe imza atmış oldular. Doğanşehir Ak-
tüel İnternet Gazetesi olarak Emeği geçen 
öğrenci ve tüm öğretmenlere teşekkür ed-
eriz

KAYMAKAM DENETİMLERİ 
YERİNDE İNCELEDİ

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Muham-
met Şükrü Pekpak, İlçe Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yapılan yol taraması, asayiş ve 
güvenlik uygulaması denetimlerini yerinde 
inceledi.

Asayiş ve trafik denetlemeleri hakkın-
da görevlilerden bilgi alan İlçe Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak; "Yol, asayiş ve 
kontrol uygulamalarını yerinde görmek, 
personelin görev bilincini iş başında tet-
kik etmek amacıyla ara ara bu kontrolleri 
gerçekleştiriyoruz” dedi.

Güvenlik güçlerinin halkın huzur ve 
güvenliği için mesai mefhumunu gözet-
meksizin, 24 saat görevlerinin başında 
olduğunu kaydeden Kaymakam Pekpak 
“Amacımız, hem ilçemizin, hem de bölgem-
izin güvenliğini sağlamak ve Halkımızın 
huzurunu temin etmektir. Bu çalışmalarda 
fedakârca görev alan güvenlik güçlerimize 
çok teşekkür ediyor, başarılı görevler dili-
yorum” dedi
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 25 17 2 6 61 28 33 53

2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25 14 8 3 47 22 25 50

3.M BAŞAKŞEHİR FK 25 15 5 5 45 26 19 50

4.FENERBAHÇE A.Ş. 25 13 8 4 49 30 19 47

5.KAYSERİSPOR 25 11 8 6 36 30 6 41

6.GÖZTEPE A.Ş. 25 11 6 8 38 38 0 39

7.DG SİVASSPOR 25 11 5 9 36 37 -1 38

8.TRABZONSPOR A.Ş. 24 9 9 6 38 35 3 36

9.E YENİ MALATYA 25 9 7 9 28 31 -3 34

10.TM AKHİSARSPOR 24 9 6 9 34 36 -2 33

11.KASIMPAŞA A.Ş. 25 8 7 10 39 43 -4 31

12.BURSASPOR 25 8 6 11 33 35 -2 30

13.A ALANYASPOR 25 8 3 14 40 46 -6 27

14.GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 8 11 30 38 -8 26

15.ANTALYASPOR A.Ş. 25 6 7 12 28 45 -17 25

16.OSMANLISPOR 25 6 6 13 34 45 -11 24

17.A KONYASPOR 25 5 6 14 24 36 -12 21

18.K KARABÜKSPOR 25 3 3 19 18 57 -39 12

A ALANYASPOR 4 - 1 M BAŞAKŞEHİR FK

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

OSMANLISPOR 2 - 1 BURSASPOR

DG SİVASSPOR 2 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

KAYSERİSPOR 3 - 2 K KARABÜKSPOR

GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

E YENİ MALATYASPOR 0 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. 2 - 1 A KONYASPOR

TM AKHİSARSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

25.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS 3 PUANI KAPTIRDI
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni 

Malatyaspor sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Malat-
ya Stadında oynanan karşılaşmadan ev sahibi EYMS 2-0 
mağlup ayrıldı. Fenerbahçe’nin gollerini 342üncü da-
kikada Neustaedter ve 90’cı dakikada Giuliano kaydetti.   
20’ci dakikada Adem’in attığı gol ise hakem Mete Kalka-
van tarafından ofsayt olarak değerlendirildi. Karşılaşma-
da Neustaedter, Aatif sarı kart gördü. 

Maçtan Dakikalar 
5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bout-

aib'in uzaktan sert şutunda kaleci Volkan meşin yuvar-
lağı kornere çeldi. 

15. dakikada sol kanattan Rahman'ın ortasında 
savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan 
Adem'in plasesi dışarı çıktı. 

19. dakikada Aytaç’ın kullandığı köşe atışında ceza 
sahası içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunu 
Volkan son anda kornere çeldi. 

20. dakika Adam’in attığı gol ofsayt olarak değer-
lendirildi. 

31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda 
Neustaedter'in şutunda top az farkla auta gitti.

34. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda 
Mehmet Topal'ın kafayla dokunda, top kaleci Ertaç'tan 
döndü. Pozisyonun devamında Neustaedter meşin yuvar-
lağı ağlara gönderdi. 0-1 

60. dakikada sağ kanattan Dirar’ın ortasında ceza 
sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top dışarı 
çıktı. 

61. dakikada Giuliano’nun ara pasında kaleci ile karşı 
karşıya kalan Fernandao'nun yerden şutu yan direğe 
çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma 
uzaklaştırdı. 

62. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası 
içinde Adem kafa vuruşunda Volkan topu kornere çeldi. 

90. dakikada ceza sahası sol kanadından Alper’in or-
tasında arka direkte Giuliano topu ağlara gönderdi. 0-2 

Stat: Malatya 
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Er-

dem Bayık xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Dorıa xx, Murat 

Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx, 
Chebake xx, Aytaç xx, Mina xx, Rahman Buğra xx 

Yedekler: Farnolle, Pereira, Nacer Barazite, Eren, Cis-
sokho, Berk, Dening, Gilberto, Diallo, Mustafa Teknik Di-
rektör: Erol Bulut 

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Skrtel xx, Neu-
staedter xxx, Şener xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza 
xx, Giuliano xx, Dirar xxx, Aatif xx, Fernando xx   

Yedekler: Kameni, Isla, Alper, Mehmet Ekici, Neto, 
Valbuena, Erten, Oğuz, Serhat, Soldado 

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

0-2

 “Yolumuza Devam Edeceğiz”
Fenerbahçe mağlubiyetini 

yorumlayan EYMS Teknik Di-
rektörü Erol Bulut, “Maça çok 
iyi başladık, baskılı oynadık, 
istediğimiz pozisyonları da 
yakaladık ama maalesef golü 
bulamadık. Burada kalite 
farkı devreye giriyor, kaliteli 
ayaklar olunca kazanan taraf 
onlar oldu.” dedi

Evkur Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Erol Bulut, 
“Fenerbahçe karşısında is-
temediğimiz bir mağlubiyet 
aldık. Maça çok iyi başladık, 
baskılı oynadık, istediğimiz 
pozisyonları da yakaladık ama 
maalesef golü bulamadık. Bu-
rada kalite farkı devreye giri-
yor, kaliteli ayaklar olunca ka-
zanan taraf onlar oldu. Bunun 
üzerine çalışmamız lazım, 
bulduğumuz pozisyonları gole 
çevirmek için neler yapabil-
ir bunu geliştirmemiz lazım. 
Maçta defans anlamında iyi 
oynadık şampiyon adayına 
karşı az pozisyon vermeniz 
olumlu bir şey ancak yakal-
adığınız pozisyonları gole 
çeviremezseniz mağlup olur-
sunuz ama biz yolumuza de-
vam edeceğiz” diye konuştu.


