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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

BAŞKAN ZELYURT’TAN,
REKTÖR KARABULUTA ZİYARET
Doğanşe-
hir Beledi-
ye Başkanı 
Durali Zel-
yurtan, Ma-
latya Tur-
gut Özal 
Üniversite-
si Rektörü 
Aysun Bay 
Karabulutu 
Makamın-
da ziyaret 
etti.2’DE

Kahtalı’dan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a Ziyaret!
AK Parti Malatya 
Milletvekili Ha-
kan Kâhtalı Bera-
berinde AK Parti 
il başkan yardım-
cısı Rıdvan Bu-
dak ile beraber 
Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt’u 
makamında ziya-
ret etti. 2’DE

Teşekkürler, Başkan Selahattin Gürkan
Malatya Büyükşe-
hir Belediye Başka-
nı Selahattin Gür-
kan, Doğanşehir’in 
onursal Belediye 
Başkanı Vahap Kü-
çük’ün hayaline 
sahip çıktı..3’TE

Doğanşehir’de
Kurtlar
Saldırdı
16 Hayvan
Telef Oldu
Doğanşehir bağlı 
Kurucaova Mahal-
lesinde kurtlar hay-
vanlara saldırarak 
16 küçükbaş hayvan 
telef oldu.3’TE
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NANE
Nane genellikle diş macunu, sakız ve nane şekeri 

gibi ürünlerde kullanılmaktadır, ancak bu lezzetli 

bitkide nefes ferahlatıcı özelliklerinden daha fazlası 

vardır.

Nanenin bitkisel bir ilaç olarak kullanımı M.Ö. 

1000 yılına kadar dayanmaktadır. Yakın zamanlarda 

yapılan araştırmalar, nanede bulunan bileşiklerin anti 

bakteriyel özelliklerine ilaveten burun tıkanıklığı, sin-

dirim ve hafıza problemleri için de faydalı olduğunu 

göstermektedir.

Solunum;

Nanede bulunan bir bileşik olan mentol, bitkiye 

kendine özgü lezzetini veren maddedir. Mentol, 

özellikle solunum sistemi problemleri için yararlıdır. 

Geleneksel Çin tıbbı, yüzlerce yıldır solunum yolu 

hastalıklarının tedavisi için naneyi kullanmaktadır. Bir 

çalışmada, mentol içeren pastillerin, soğuk algınlığı 

ile bağlantılı burun tıkanıklığından muzdarip kişilerde 

burun hava akışını iyileştirdiği bulunmuştur.

Sindirim

Mentolün sindirime de yardımcı olduğu gös-

terilmiştir. Bir hayvan çalışması, sıçanlara mentol 

verilmesinin mide koruyucu ve ishali önleyici etkilere 

sahi olduğunu ortaya koymuştur. Mentol ayrıca 

hazımsızlık ve karın ağrısını hafifletebilen etkilere de 

sahiptir.

Zihinsel aktivite;

Bir çalışma, ana etken madde olarak naneli 

sakız çiğneyenlerin, almayanlara göre daha yüksek 

düzeyde hafıza gücüne sahip olduğunu göstermiştir. 

Bir başka çalışmada da, nane aromasının da hafızayı 

güçlendirdiği tespit edilmiştir. 

Sonuç: naneyi lezzeti yanı sıra bu gibi özellikle-

rinden dolayı da mutfağımızdan eksik etmeyelim.

İLKER
DURAK

BAŞKAN ZELYURT’TAN,
REKTÖR KARABULUTA ZİYARET

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyur-
tan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü 
Aysun Bay Karabulutu Makamında ziyaret etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyur-
tan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü 
Aysun Bay Karabulut ile Doğanşehir’de ki Va-
hap Küçük Meslek Yüksek okulunun çalışma-
ları ve ile ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektö-
rü Aysun Bay Karabulut ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek,” Doğanşehir Belediye 
Başkanı Duralı zelyurt ziyaretimize geldiler. 
Kendileri ile Doğanşehir Vahap Küçük Meslek 
Yüksek Okulu ile ilgili görüş alış verinde bulun-
duk. Son derece çok faydalı bir görüşme oldu. 
Kendilerine çok Teşekkür ediyorum.”. Dedi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü 
Aysun Bay Karabulut, günün anısına Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali Zelyut’a bir plaket 
takdim etti.

MASKİ’DEN ‘SIFIR ATIK PROJESİ’NE DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 
başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine bir destek 
de Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Mü-
dürlüğü’nden geldi. Bu amaçla kurum 
içerisinde tüm birimlere paslanmaz çelik 
geri dönüşüm kutusu yerleştirildi. Ayrıca 
kurum dışında da depolama alanı oluştu-
ruldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan MASKİ 
Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, atıkla-
rın toplanarak doğanın zarar görmesinin 
önüne geçmek ve bu atıkların geri dönü-
şüm yolu ile ekonomiye kazandırılması 
adına önemli bir çalışma başlattıklarını 
belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık 
Projesi’ne destek olmak adına adeta bir 
geri dönüşüm seferberliği başlattık. Kuru-
mumuza bağlı tüm birimlere paslanmaz 
çelik geri dönüşüm kutusu yerleştirdik. 
Kurum dışına ise depolama alanı oluştur-

duk. Personellerimizi de bu konuda bilgi-
lendirerek daha duyarlı olmalarını iste-
dik” dedi.

Karataş, kampanyaya büyük önem 
verdiklerini kaydederek, “Projeye gerek-
li önemin verilmesi durumunda ülkemiz 
ekonomisine, çevreye ve gelecek nesil-
lere büyük bir kazanım olacaktır. Baştan 
itibaren bu projeye katkı sunmuştuk. Yeni 
bir karar alarak, ilçe şefliklerimiz dahil 
tüm birimlerimize kağıt atıkları, atık pil, 
metal, plastik, cam, elektronik atıkların 
bırakılması için geri dönüşüm kutuları-
nı yerleştirdik. Bizler MASKİ ailesi olarak 
israfın önüne geçmeyi amaçlarken insa-

nımıza da hak ettiği geleceği sunmanın 
gayreti içerisindeyiz. Çevre ve israf konu-
sundaki duyarlılığımızı ise atıkları ayrıştı-
rarak göstereceğiz. Personelimizin de bu 
konu da gereken hassasiyeti göstereceği-
ne yürekten inanıyorum. Ayrıca çevre ve 
atık konusunda personelimize eğitimler 
düzenleyerek, bilinçli bir toplum oluşma-
sında üzerimize düşen sorumluluğu gös-
tereceğiz. Her konuda bizlerden desteğini 
esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Selahattin Gürkan başta ol-
maz üzere emeği geçen tüm mesai arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.                                      

Kahtalı’dan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a Ziyaret!
AK Parti Malatya Milletvekili 

Hakan Kâhtalı Beraberinde AK 
Parti il başkan yardımcısı Rıd-
van Budak ile beraber Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt’u makamında ziyaret etti.

Bir dizi temas ve ziyaretler 
için Doğanşehir ilçesine giden 
AK Parti Malatya Milletvekili 
Hakan Kâhtalı Ziyaretler kap-
samında Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt’u ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bil-
giler aldı.

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti belirterek “  
AK Parti Malatya Milletvekilimiz 
Sayın Hakan Kâhtalı ve il Baş-
kan Yardımcımız Sayın Rıdvan 
Budak ziyaretimize gelmişlerdir. 
Kendilerine nazik ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ediyorum.”-

dedi.
AK Parti Malatya Milletve-

kili Hakan Kâhtalı Doğanşehir 
İlçesinde geçtiğimiz hafta Do-

ğanşehir AK Parti 7. İlçe Kong-
resinde güven tazeleyen Murat 
Kavuncuoğlu ve yönetim kurulu 
tarafından ilçe girişinde karşı-

landı. Gezi boyunca Milletvekili 
Kahtalıya Başkan Durali Zelyurt 
ile birlikte İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu da eşlik etti. 
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Özgürlük
Gün gelecek bu acılar dinecek
Yol yakındır geliyoruz özgürlük
Yüreklerde yanan ateş sönecek
Yol yakındır geliyoruz özgürlük

Devran bizim sohbet bizim saz bizim
Eda bizim işve bizim naz bizim
Şita bizim bahar bizim yaz bizim
Yol yakındır geliyoruz özgürlük

Elbet bir gün akan kanlar duracak
Hak gelecek batıl zail olacak
Mazlumlar da bu hesabı soracak
Yol yakındır geliyoruz özgürlük

Beklentim var umudum var varanda
Belki yarın belki yakın yarında
Gülizar ım zaman ağlar zarında
Yol yakındır geliyoruz özgürlük

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar
SAÇ ISLANIR
Yağmur yağar saç ıslanır,
Uzak düştün dost seslenir,
Duvar taştan sırt yaslanır,
O saçlardan seni gördüm.

Kuşlar öter yıldızlara,
Göç başladı koş bahara,
Zaman geldi sor dağlara,
O dağlardan seni gördüm.

Gül açılmış sarı renkte,
Söz yerinde denge denge,
Sen mihmansın bu gönülden,
O gönülden seni gördüm.

Gözüm arar o canları,
Mekân mekân gez diyarı,
İçten içe sev kulları,
Diyarlardan seni gördüm.

Sen garibe dal fidansın,
Sen gönülde gün zamansın,
Sen derdime bir dermansın,
O dermandan seni gördüm.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Sıkıntı... Enayi durumuna düşmek (argo)... 2. Elektrik 

akımında şiddet birimi... Sıkı dokunmuş bir tür pamuklu 

kumaş... Çocuğunu dünyaya getiren kadın, ana, valide... 

3. Rutenyum elementinin simgesi... Kütahya iline bağlı il-

çelerden biri... Futa... Stronsiyum elementinin simgesi... 

4. Çok ince bir tür ipekli kumaş... Görüş ve anlayışları bir-

birine uyan kimselerden her biri, kafadaş, kafa dengi... 5. 

Lorentiyum elementinin simgesi... Delik ve yırtığı uygun 

bir parça ile onarma, kapatma... Acar... 6. Bir saatlik za-

manın altmışta biri... Üç adım atlama... 7. Salak (argo)... 

Bozulmamış, bayatlamamış olan... Tanrıtanımaz... 8. İnme 

işi... Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik 

yer, uçurum... Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz... 

9. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı... Yıldızın bat-

ması (eski)... Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin 

genel adı... 10. Anlamak işi, vukuf... Ululuk, büyüklük... 

11. Ruhsal gerilim... Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Ma-

lezya’da yetişen değerli bir bitki... Selenyum elementinin 

simgesi... 12. Arı kuşugillerden, Güney Avrupa, Kuzey Af-

rika, Orta Asya’da az ağaçlıklı, açık yerlerde yaşayan, sır-

tı sarı, karnı mavimsi yeşil bir kuş... Kuru fasulye (halk 

ağzı)... 13. Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi 

gösteren nota işareti... Üye... Amerikan tohumundan yur-

dumuzda üretilen bir pamuk türü... Kemiklerin toparlak 

ucu... 14. Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi... Yardım (eski)... 

Güzel öten, ötüşü güzel olan... 15. Varis çorabı, bandaj vb. 

malzemeler kullanılarak yapılan tedavi yöntemi... Denizli 

iline bağlı ilçelerden biri...

Yukarıdan aşağıya
1. Çizgi im... Hafifçe topallamak... 2. Aldırış etme, önem 

verme (eski)... Soylu... Örülerek dokunan bir cins yün ku-

maş... 3. Neptünyum elementinin simgesi... Kantar... Kalay 

elementinin simgesi... 4. Esprisi olan... Eksiklikler, noksan-

lıklar (eski)... 5. Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), 

müzekker... Şartsız... 6. Sinek kurtçuklarının insanda ve 

hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk... Müzikal ses dizi-

lerinde mi ile sol arasındaki ses... Şiir söyleyen veya yazan 

kimse, ozan... 7. Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri... Yuvarlak, şişkin şey... Karada, denizde, göl-

de veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya 

yakalama işi... 8. Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, 

sarmal girinti veya çıkıntı... Herhangi bir konu üzerinde ay-

rıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum (eski)... Çocuğu 

olan kadın, anne... 9. İşaret... Kaç soru sıfatının üleştirme 

biçimi... Mimarlıkta, sanayide ve bazı sanat dallarında yer 

alan eserlerin taslak durumundaki küçük örneği... 10. Mü-

rekkep hokkalarına konulan ham ipek (eski)... Nicelik, ni-

telik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Yıldırım (eski)... 

11. Belli bir ifade taşımayan... İskambil oyunlarında elin-

deki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı... 12. 

Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, latifeci... 

Gözlemevinde bulunan, saatler içinde en doğru giden ve 

öbür saatlerin ayarlanmasında kullanılan saat... 13. Man-

ganez elementinin simgesi... Gücü kalmayarak bir işi daha 

ileri götüremeyecek duruma gelmek... İkiden sonra gelen 

sayının adı... 14. Hz. Muhammed’e hicret zamanında yar-

dım eden Medine-

liler.. Erkek keçi... 

Tiyatro, sinema 

vb. eğlence yerle-

rinde veya parla-

mento salonların-

da özel bölme... 

15. İnce softan 

hafif ve dar bir 

üstlük (eski)... Bir 

yerde öteden beri 

olagelen davra-

nış...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Teşekkürler, Başkan Selahattin Gürkan

Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gür-
kan, Doğanşehir’in onursal 
Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük’ün hayaline sahip çıktı..

Doğanşehir sevdalısı, 
Merhum Belediye Başkanı 
Vahap Küçük en büyük hayali 
olan Fatmanın Pınarı suyunu 
Doğanşehir ilçesine getir-
mekti. 

Malatya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Selahattin 
Gürkan Melet Deresinde in-
celemelerde bulunduğu ve 
basın yayın organlarında bu 
suyu Malatya'ya götürecek-
lerini belirtmişti. Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt konuyla ilgili Selahattin 
Gürkan'a Rahmetli Vahap Kü-
çük'ün en büyük hayali olan 
melet deresi Fatma Pınarı 
suyunun Doğanşehir ilçesine 

ve mahallerinde getirmek ol-
duğunu anlattı.

Başkan Gürkan konuyla 
ilgili müjdeli haber vererek 
Rahmetli Vahap Küçük'ün 
hayaline saygımız vardır bu 
suyun Doğanşehir ilçesi ve 
mahallelerine getirilmesi 
için gerekli çalışmaları yapa-
caklarını ve İlçe merkezi ile 
birlikte 14 mahallenin en az 
50 yıllık su ihtiyacını karşıla-
yacağı ve Doğanşehir'in içme 
suyu probleminin ortadan 
kalkacağını söyledi.

Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt emanete sahip çıkan 
ve konuyla ilgili destek olan 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan'a ve Ak 
Parti Malatya İl Başkanı İhsan 
Koca'ya teşekkür etti.

Doğanşehir de Kurtlar Saldırdı 16 Hayvan Telef Oldu
Doğanşehir bağlı Kurucaova Mahallesin-

de kurtlar hayvanlara saldırarak 16 küçükbaş 
hayvan telef oldu 

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Ma-
hallesinde kurtlar hayvanlara saldırarak 16 
küçükbaş hayvan telef oldu.

Kalecik Mezrasında hayvancılık yapan Be-
kir Ağçoban yaptığı açıklamada, "Koyun ve 
keçilerimize kurtlar saldırdı. Akşam hayvan-
ları otlaktan eve getirirken, sayıları tahmini 
4 ila 5 civarı kurt sürüsü koyun ve keçilere 
saldırdı. Saldırıda ürken koyunlar bölünüp 
kaçarak kayboldu. Gece boyu aramalar sonuç 
vermedi. Sabah gün ağarmasıyla birlikte bir 
kısmı bulunsa da,16 koyun ve keçinin kurtlar 
tarafından parçalanan ölülerine rastlandı. 6 
tane kayba ulaşılamadık. Kayıpların ise tama-
men kurtlar tarafından yendiği tahmin edili-

yor" şeklinde konuştu.
Ağçoban, "Bölgede bu yıl kurtların çok 

olduğu görülüyor. Çobanların korkulu rüyası 
olmaya devam ediyor. Güzel Köyde 4 koyun 
yedikleri, Kalecik te ise Mustafa Karakaş´ın 
koyunlarına saldırdıkları Karakaş`ın dikkati 
sayesinde erken fark edilerek, kurtların uzak-
laştıklarını öğrendik. Kurtlara bölgemizde bir 
çare bulunmalıdır" dedi.
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A D A L E T    
Ü Z E R İ N E -5

İbn Hazm’ın dediği gibi “ Adalet, her 
korkulu  olanın  sığındığı kaledir. Öyle ki, 
zalim olan olmayan herkes, bir başkası-
nın  kendisine  kötülük  etmek  istediğini 
görünce, hemen adalete sığınır, zulmü 
kötülemeye ve kınamaya başlar. Hiç kim- 
senin adaleti kötülediği görülmemiştir. 
Karakterinde adalet olanlar, bu muhkem 
kalenin sahibidirler …  Ragıp el- İsfahani 
de  adaletin  önemini  öteki  erdemlerle 
karşılaştırarak gösterir. Ona göre ‘ Ada-
leti terk edenin, erdemli olması mümkün 
değildir. Erdemli olmak ancak adalete 
uymakla sağlıklı olur. Adalet, farz ve vacip 
olanı yapmaktır. Erdem ise farzın üzerinde 
bir artıdır.’ 

     Rahmet Peygamberi “ Yönettikleri  
insanlara,  ailelerine ve  sorumlu oldukları 
kişilere karşı  ADALETLİ  davrananlar, Allah 
katında, Rahman’ın yanında  minber-ler 
üzerinde ağırlanacaklardır” der. Adaletin 
karşıtı zulümdür.  Allah’ın  zalimleri ne 
kadar sevmediği Ali İmran Suresinin 57. 
Ayetinde ‘ Allah zalimleri sevmez’ di-ye 
açıkça ifade edilmektedir.

     Peygamberimiz,  bir Müslüman’ın  
zalim olması bir yana, zalime karşı çıkıl-
ma-masını da şiddetle eleştirmiştir. Ona 
göre, ‘ İnsanlar, birinin zalimliğini görür de 
onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın 

da onları bir azaba  uğratması  akıldan  
çıkarılmamalıdır.’ Bu cümleden olarak, 
Allah’ın kendilerini sevmesini isteyen  
in-sanlar, zulümden uzak durmak ve ada-
letli davranmak zorundadırlar. “ Haksız-
lık-lar karşısında suskun kalanlar dilsiz 
şeytandırlar” Peygambere ait bu ibretlik 
söz bu maksatla söylenmiştir.         

    Hz. Muhammed’in ölümünden sonra 
başa geçen dört halife Ebu Bekir- Ömer- 
Osman ve Ali zamanında da akla, ilme, bili-
me, adalete, liyakate  ve  sadakate  ö-nem  
verilmeye  çalışılmış  ancak bu  arada  acı  
ve tatsız  olaylar da yaşanmamış değildir. 

    İlk halife Ebu Bekir, görevi Ömer’e  
teslim  ettiğinde, Ömer ilk evvela hazineyi 
kontrol eder. Gelir ve  giderlerin tespitleri 
tam olarak yapılmış  durumdadır.  An-cak 
orada büyükçe bir kutu daha vardır. Ömer  
merakla  kutuyu açar. İçinde  bir miktar 
para ve bir de not bulunmaktadır. O notta 
şunlar yazılıdır. “ Bu kutu için-deki paralar, 
bana tahsis edilen maaşlarımın tutarıdır. 
Onun  bir kuruşunu  dahi kullanmış deği-
lim. Bu paraların devlete  irat  olarak  kay-
dedilmesini isterim … Aslında  zamanının  
zenginlerinden  olan  Ebu Bekir, hemen  
hemen  bütün  mal varlığını İslam uğru-
na  harcamış  olmasının  yanında, görev  
yaptığı  süre  içinde  kendisi  için  tahsis  
olunan  tüm  maaşını da devlete  bağışla-
mıştır. Bütün bunla-ra  şahit  olan  Ömer’in  
gözleri yaşarır ve “ Sen ne  büyüksün  ya  
Ebu Bekir” de-miştir …

    Adalet timsali  olarak  kabul  gören  
Hz. Ömer, halife olur  olmaz ilk evvela adil 
bir düzen  kurmaya  çalışır. Bu konuda  hiç 
kimseye en ufak bir tavizde de bulun-maz. 
Bizatihi kendisi de, adaletten asla ayrılmaz 
… Çalışma ofisinde iki mum  bu-lundurur. 
Kendi  parası  ile  aldığı mumu şahsi işleri 
için kullanırken, devletin pa-rası ile aldığı 
mumu da devletin işleri için  kullanacak  
kadar  hassasiyet  gösterir. Zamanında,  
kendi öz kızını canlı canlı, tüm yalvarıp 
yakarmasına rağmen topra-ğa  gömmüş 
olan Ömer’in,  İslam’ı kabul  ettikten sonra 
çocukları ve torunlarına  karşı nasıl içten 
bir sevgi gösterdiğine şahit olmaktayız … 
Bir gün  evde  boş  vak-tinde  torunları ile  
oynaşmaktadır. Kendisi  eşek  konumunda  
torunlarını  sırtın-da  gezdirip eğlenmek-
tedir. Bu arada elinde bir evrakla birisi 
içeri girer. Ömer’ i  bu şekilde görmesi onu  
şaşkına  çevirir. “ Ya Ömer, sizi bu şekil-
de  görmeyi hiç ummazdım. Ben böyle bir 
durumu asla katlanamam” Adamın sözle-
rine içten içe sinirlenen Ömer “ Siz ne  için  
buradaydınız?” diye  sorar adama. O da “ 
Efendim  ben falan yere vali olarak atadı-
ğınız kişiyim. Onayımı  getirdim. Onaylayıp  
verin ki  gidip  görevime  başlayayım” der.  
Ömer “ Getir bakayım  şu onay yazısını” 
A-dam evrakı uzatır. Ömer evrakı ada-
mın  elinden  aldıktan sonra  yırtıp  atar.  
Ve  sonra  da ona “ Kendi  çocuğuna  ve 
torununa  sevgisini esirgeyen biri, temsil 
et-tiği  yerdeki  insanlara nasıl sevgi ve 

saygı  duyacak, nasıl adaletli davranacak-
tır” demiştir. 

    Ömer bir gün minberde insanlara  
vaaz  etmektedir. İçeriden  biri ayağa kal-
ka-rak “ Ya Ömer. Sen ki adaletinle kabul 
görmüş birisin. Herkese  birer  metre  bez 
dağıtıldığı halde,  sen nasıl oluyor da o bir 
metrecik bezden kendine gömlek dik-ti-
rebiliyorsun? Bu söz üzerine gözleri ile 
içerideki oğlunu arar. Onu gördüğünde el 
işareti ile kalkıp bir şeyler  demesini ister. 
Oğlu ayağa kalkıp şunları der.  “ Ey ahali, 
babamın sırtındaki gömlek, benim kendi 
hissem ve  kendisi  hissesi ile  bir-likte 
dikilmiş olan bir gömlektir ” dermiştir …          

    Üçüncü Halife Osman  zamanında  
devlet düzenin  bozulmaya başladığını 
gör-mekteyiz. Kendi yakınlarını himaye  
eden  Osman, halkın  tepkisine  maruz  
kalır. Bunun yanında, zamanında, Kuran’ı 
Kerim’in çoğaltılarak her tarafa  ulaştırıl-
dığı-nı ve insanların yakından tanımasına 
imkan sağladığını da unutmamak gerek …

MÜNİR
TAŞTAN

(BASIN: 1220174  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN İLANI

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uya-
rınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen Tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı Tarih ve saatlerde 
Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Milli Em-
lak Şefliği odasında satış İhalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale Tarih ve saatine kadar;
a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri sü-
resiz Teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya 
bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını İkametgâh belgesi ile ispatlamaları ve Tebligat için 
Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (Aslı 
İhale esnasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Ve Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildir-
meleri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve Sanayi Odasından veya benzeri Meslek Kuruluşlarından, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve Pey sürecek 
kişilerinin Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe Tasdik edilmiş imzalı sir-
külerini veya Vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde 
belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve pey 
sürecek kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
3- İhalelere ait Şartname ve Ekleri Mesai Saatleri dâhilinde Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak 
Şefliğinde görülebilir.
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak Müracaatlarda Teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine 
uygun hazırlanması ve İhale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir so-
rumluluk kabul etmez.
İLAN OLUNUR.

SIRA 
NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü m² SATIŞ 

AMACI SATIŞ USULÜ TAHMİNİ SATIŞ 
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT 
BEDELİ (TL) İHALE

1 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 5 3.994,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 93.859,00 TL 28.157,70 TL 02.10.2020 10:00
2 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 8 3.993,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 93.835,50 TL 28.150,65 TL 02.10.2020 10:30
3 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 14 1.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 35.250,00 TL 10.575,00 TL 02.10.2020 11:00
4 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 19 3.867,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 90.874,50 TL 27.262,35 TL 02.10.2020 11:30

Yeni Malatyaspor Toplu İmza Töreni Düzenledi
Bu hafta başlayacak 2020 - 2021 Futbol Sezonunda şanlı formamızı terle-

tecek yeni Kaplanlar görücüye çıktı.
Adem Büyük, Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Christian Cue-

va, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Zeki Yavru, Eray İşcan ve Doğukan Emek-
siz attıkları imzayla Kaplan oldular.

İmza töreninde bir konuşma yapan Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, "Bu 
hafta başlayacak Süper Lig bütün takımlar için hayırlı olsun. Yeni Malat-
yaspor olarak bu sezon güzel işler yapmak istiyoruz ve bu doğrultuda inan-
dığımız, güvendiğimiz isimleri renklerimize bağladık. Bu sene çok katkı sağ-
layacağına inandığımız karakterli, kaliteli futbolcu kardeşlerimizi transfer 
ettik. Yeni tranferlerimiz büyük camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Yeni Malat-
yaspor büyük bir camiadır. Bu büyük camiaya katılan futbolcularımızla inşal-
lah büyük başarılara imza atarız."

Taraftarların sorularını yanıtlayan Adem Büyük ise şunları söyledi: 
"2 sezon formasını giydiğim bu takımda tekrar olduğum için mutluyum. 

Çok isteyerek geldim buraya. Sevdiğim, bildiğim ve takım olarak güvendiğim 
bir şehre geldim. Bizleri desteklemeye devam edin. Geçmişte yaşanmış bazı 
sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına taraftar, yönetim 
ve futbolcular her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor."


