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Mevlana Haftası
Mevlana sadece ülkemizde değil dünyada 

da bilinen, düşünceleri kendi çağı kadar asır-
lar ötesini bile etkilemiş bir düşünce ve din 
adamıdır. Hoşgörü ve dinde kolaylığı anlatan 
“Ne olursan ol, gel!” sözü kâinatı kucaklar. Bu 
büyük kanaat önderi ve düşünce adamını an-
mak ve fikirlerini daha iyi anlamak amacıyla 
Aralık ayında Mevlana Haftası kutlanmaktadır.

1207 yılında günümüz Tacikistan sınırla-
rı içerisinde kalan Belh bölgesinde dünyaya 
gelen Mevlana önemli bir devlet mevkisinde 
görev yapan babası 13. Bahaeddin Veled’in 
zamane hükümdarı ile ters düşmesi nedeniyle 
aile olarak Anadolu’ya göç etmiştir.

Asıl adı Muhammed bin Muhammed bin 
Hüseyin el-Belhî olup “Mevlana” onu yücelt-
mek için kullanılır. Mevlana kelimesinin mana-
sı “Efendimiz” demektir. Ayrıca lakabı da “Ce-
laleddin” dir. Anadolu o zamanlar Rum diyarı 
olarak anıldığı için Ona Rumi de denmektedir. 
Böylece Mevlana Celaleddin Rumi adı ortaya 
çıkmıştır.

Mevlana kendini ilahi aşka adamıştı. Bu 
nedenle ölmeden önce öleceği günü sevgilisi 
ile buluşma günü yani düğün günü olacağını 
söylüyordu. Bu nedenle Mevlananın vefat et-
tiği güne düğün günü manasına “ŞebiArus” 
denildi. Bu nedenle Mevlana’nın öğretileri çer-
çevesinde hareket eden Mevleviler bu günde 
ŞebiArus kutlamaları yaparlar.

Mevlana’nın düşünceleri bugün bile in-
sanları etkilemeye devam etmektedir. Yazdığı 
Mesnevi hala okunmakta ve İslami kaynaklar 
arasındaki yerini korumaktadır.

Mevlana Rabbe aşk ile bağlıydı ve dinimi-
zin bilinen şekil yönünün ahlaki çerçevede de 
yaşanması gerektiğini söylüyordu. Onun ahlak 
anlayışı gayrimüslimleri bile derinden etkile-
miştir. Günümüz ahlaki hastalıklarından “Gös-
teriş Hastalığı”na karşı söylemiş olduğu “Ya 
olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!” 
düsturuna kim itiraz edebilir.

Mevlana Haftası coğrafyamızda yetişen bu 
değerli cevheri tanımak fikirlerini öğretmek 
ve insanlığa yaymak için güzel bir fırsattır. Gü-
nümüz şekilperest dünyanın Mevlana Celaled-
din Rumi’den öğreneceği çok dersler vardır.

Tehlike Arz Eden Yol Düzeltildi
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt’un talimatları doğ-
rultusunda sokak kısıtlamalarını 
fırsata çeviren ve Doğanşehir’de 
hizmet seferberliği başlatan Baş-
kan Zelyurt çalışmalarıyla takdir 
almaya devam ediyor. 

Doğanşehir belediyesi 2 gün-
lük sokağa çıkma kısıtlamasından 
faydalanarak şehir merkezinde 
yoğun şekilde kullanılan ve tehli-
ke arz eden yol çalışmasını esnafı 
ve vatandaşı mağdur etmeden 
düzelterek asfaltlamasını yaptı.

İlçede Esat Doğan caddesin-
den Hürriyet caddesine bağlanan 

yolda tehlike arz eden yolun eği-
mi düşürülerek düzeltildi. 

Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt yapılan çalışmayı yerinde 
inceleyerek konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; "Doğanşehir ilçe-
mizde olası trafik kazasını ön-
lemek amacı ile sokağa çıkma 
kısıtlamasından faydanılarak, 
Esat Doğan caddesinden Hürriyet 
Caddesine bağlanan, kot olarak 
tehlike arz eden kısmın eğimini 
düşürme çalışmamız yapılarak 
gerekli düzenleme yapılmıştır. 
Yapılan çalışmada çalışanlarımı-
zın emeğine sağlık."dedi.

Sürgü Takaz‘a Bungalov Otel Yapılacak
Doğanşe-
hir ilçesine 
bağlı Sür-
gü mahal-
lesi sınır-
ları içinde 
yer alan 
soğuk su-
larıyla ünlü 
Takaz'a 
Bungalov 
otel yapıla-
cak.>2’DE

Hemşehrimiz Cumali Kınacı Rektör Olarak Atandı

“HEMŞEHRİMİZ PROF.DR. CUMALİ KINACI REKTÖR OLARAK ATANDI”
Erkenekli hem-
şehrimiz Cumali 
KINACI İTÜ’nün 
Kuzey Kıbrıs’ta 
açmış olduğu 
üniversiteye 
rektör olarak 
atandı. 3’TE

Doğanşehirli Zabıta Komiseri Virüse Yenik Düştü
Doğanşehirli Zabıta 
Komiseri yakalanmış 
olduğu Koronavirüs'e 
yenik düştü, hayatını 
kaybetti.2’DE
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Sürgü Takaz‘a Bungalov Otel Yapılacak
Doğanşehir ilçesine bağlı 

Sürgü mahallesi sınırları içinde 
yer alan soğuk sularıyla ünlü 
Takaz'a Bungalov otel yapıla-
cak.

Kaynak sularının çıktığı 
Sürgü Vadisinde yer alan Sür-
gü Takaz'ı devr alan işadamı 
Kenan Sevim, Takaz'ı güzel-
leştirmek için bir projeye daha 
imza atıyor. İşadamı Sevim 
Sürgü Takaz'a Bungalov otel 
yapılacağını belirtti. 

İşadamı Kenan Sevim pro-
jeyle ilgili yaptığı açıklamada 
şu sözlere yer verdi. 

Sevim; "Sürgü Takaz'a yıl-
lardır bir çivi bile çakılmamış 
atıl bir yerdi, doğunun göz be-
beği Sürgü takaz'ı dahada gü-
zelleştirmek için devletten bir 
kuruş dahi para ve destek talep 
etmedim, kendi gücüm doğrul-
tusunda yaparak emek verdim. 
Sürgü Takaz'ı güzelleştirme 
anlamında hala çalışmalarımı-
za devam etmekteyim, Sürgü 
Takaz'ın geçmişteki dönemle-
rini herkes bilir şu anda gerek 

Doğanşehir’imizin gerekse Ma-
latyamızın göz bebeği haline 
gelmiştir. Sürgü Takaz Resta-
urant'ta çalışan personelimiz 
ellinin üzerinde olup buda 250 
kişinin evlerine ekmek götür-
mesi ve Sürgü mahallemizin 
ve bir çok esnafımızın bundan 
yararlanması demektir."

"Sürgü Takaz'a 
Bungalov otel 

kazandıracağız"
Sürgü Takaz Restaurant sa-

hibi ve işadamı Kenan Sevim, 
Sürgü Takaz'a Bungalov otel 
kazandıracaklarını belirterek 
sözlerine şöyle devam etti. 

"Sürgü Takaz'ı turizm açı-
sından iyi bir konuma getiri-
yoruz ve vatandaşlarımızın 
geldiğinde rahat,nezih ve hu-
zur bulduğu bir ortam haline 
getiriyoruz. Sürgü Takaz'a 500 
araçlık otopark daha yaparak 
kazandırdık, sonra karşı me-
sire alanı ve gezi alanı yapa-
cağız, bungalov otel projemi-

ze başlayacağız bizim önemli 
olan insanların gönül rahatlığı 
ile misafirlerini getirmesi ama-
cımız para kazanmak değil in-
san kazanmaktır."dedi. 

Sürgü Takaz'ın 
tarihçesi

Doğanşehir ilçesi'nin, Sür-
gü Kasabası'nda kaynak suları-
nın çıktığı Sürgü Vadisinde yer 
alır. Malatya'ya 70 km. mesa-

fededir. Asfalt yol ile ulaşılan 
mesire yeri bol, temiz ve soğuk 
sulu Takaz kaynağının oluştur-
duğu doğal bir akvaryum görü-
nümünde olup, alabalık üret-
me tesisleri de bulunmaktadır. 
Sürgü Takaz, halkın, doğasıy-
la,suyuyla vatandaşın ilgisini 
çekerken, yöreyi ziyaret eden-
ler, lezzetli alabalıkların tadına 
bakmaktan geri kalmazlar.

Haber Önder AKBIYIK

Malatyalılar Derneği Başkanı Yıldız; 
Karakuş’un Görevine İadesini İstedi

Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı Battal Yıldız An-
talya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı 
görevine atanan ve Muhittin Böcek tarafından görevin-
den alınan Malatyalı Bürokrat Hüseyin Karakuş’un göre-
vine iade edilmesini istedi.

Ankara’da faaliyet gösteren 24 Malatyalı Dernekler 
Birliği Adına bir açıklama yapan Ankara Malatyalılar Der-
neği Başkanı Battal Yıldız “15 gün önce CHP Genel Merkezi 
tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi  Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevine  atanan deneyimli hemşerimiz Hü-
seyin KARAKUŞ’un ani bir karar  ile Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Muhittin BÖCEK tarafından göre-
vinden alınmasına hiçbir anlam veremiyor ve bu kararı kı-
nıyoruz.  Hüseyin KARAKUŞ’un biran evvel görevine iade 
edilmesini Malatya Dernekleri Birliği olarak talep ediyor 
ve umuyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi.

Doğanşehirli Zabıta Komiseri Virüse Yenik Düştü
Doğanşehirli Zabıta Komiseri yaka-

lanmış olduğu Koronavirüs'e yenik düştü, 
hayatını kaybetti.

Doğanşehir Polatlı hemşerimiz İs-
tanbul Eyüp sultan Belediyesinde Zabıta 
Komiseri ve Eyüp sultan’ın sevilen isimle-
rinden, Aydın Şen koronavirüse yenik dü-
şerek, hayatını kaybetti. 

Hemşerimiz Aydın Şen Eyüp sultan 
camiinde kılınan cenaze namazının ardın-
dan defn edildi.

Eyüp sultan Belediye Başkanı Deniz 
Köken; "Kıymetli çalışma arkadaşımız, 
Eyüp sultan’ın sevilen isimlerinden, Zabı-
ta Müdürlüğümüzün ağabeyi komiser Ay-
dın Şen'i son yolculuğuna uğurladık. Allah 
rahmet eylesin, başımız sağ olsun." Dedi.  
Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak hemşe-
rimiz Zabıta Komiseri Aydın Şen’e Allah-
tan Rahmet kederli ailesine Polat belde-
miz başta olmak üzere tüm Doğanşehirli 
hemşerilerimize Başsağlığı diliyoruz….

Doğanşehir’de Eller Semaya Yağmur Duası İçin Kalktı
Son dönemde ülke genelinde yaşa-

nan kuraklık nedeniyle bütün illerde ol-
duğu gibi Doğanşehir'de de cuma nama-
zı sonrası yağmur duası yapıldı.

Yağışların giderek azalması büyük 
bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diya-
net İşleri Başkanlığınca cuma namazı 
sonrası tüm camilerde yağmur duası ya-
pıldı. Doğanşehir ilçesi merkez camiinde 

korona virüs salgını nedeniyle sosyal 
mesafeye uygun bir şekilde cuma nama-
zı kılınırken, vatandaşlar ellerini semaya 
kaldırıp yağmurun yağması için dua etti.

Cuma namazı sonrası tekbirler ge-
tirilerek yapılan yağmur duasında eller 
semaya açılarak Doğanşehir ilçe müftü-
sü Fevzettin Sönmez tarafından yağmur 
duası yapıldı.

TEMA Vakfı
Doğanşehir’de
Faaliyetlere Başladı

Gücünü Türki-
ye’nin dört bir ya-
nındaki gönüllüle-
rinden alan TEMA 
Vakfı, Doğanşehir 
ilçesinde çalışma-
larına başladı. 

Doğanşehir’in 
İlçe Sorumlusu 
olarak göreve baş-
layan Serkan Yıl-
maz, TEMA Vakfı’nı temsil etmekten büyük 
bir gurur duyduğunu belirterek; “Bugün ülke 
genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunan 
TEMA Vakfı’nı ilçemizde temsil etmek benim 
için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk 
ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm 
doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci 
geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var 
gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimi-
zi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmaları-
mızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda 
öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul 
TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA 
gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artır-
mayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en 
üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu 
çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her za-
man daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu 
sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA 
Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Doğanşehir İlçe Sorumluluğu 
ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu 
bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli 
tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve 
orman alanlarının korunmasını sağlamak için 
çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetiş-
mesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş 
birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücret-
siz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimleri-
ne yaygınlaştıracak.
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Soldan sağa
1. Anılık... 2. Ağır vasıta... Anlam bakımından birbirle-

riyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... 3. Perde 

ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada 

yaşayan, uçan, yabani veya evcil kuş... İhtiyaca yetmeye-

cek kadar az, bol karşıtı... Kirli ve yağlı şeyleri temizlemek-

te kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılan 

madde... 4. İşaret... Çekik olma durumu... Yiğit, özellikle 

Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek... 5. Dinlerin ve dinci felse-

felerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği 

öz, tin... Antlaşma... En ve boyca alışılmış olandan büyük... 

6. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan (Tanrı)... Soy-

lu... 7. İlaç, merhem (halk ağzı)... Bir noktanın uzaydaki 

yerini belirtmeye yarayan çizgilerden her biri... Engel... 

8. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle gö-

revlendirilen, dört büyük melekten biri... Başkan... Gam 

dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota 

işareti... 9. Acı, üzüntü, dert, keder... Akrabası mı, yakını 

mı?... Giysi (eski)... 10. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, 

ün... Güzel yazı sanatı... 11. İki önermesi bulunan ve her 

iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilem-

ma... İlenme, beddua... Yanardağların püskürme sırasında 

yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen 

kızgın, erimiş maddeler, püskürtü... 12. Zamir... Elbise üze-

rinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş 

veya metalden yapılan özel bağ, bel bağı... 13. Ekonomik 

olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önü-

ne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik çalışma-

ların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel 

yöntem... Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, amor... 14. 

Futa... Su samuru... Çizgi im... 15. Oturma işi... Düşünce... 

Mantar meşesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Kur’an indirilmeye başlandığı için kutsal sayılan ra-

mazan ayının yirmi yedinci gecesi... Sesin bir yere çarpıp 

geri dönmesi, yankılanması; yankı... 2. Davranma, dav-

ranış... Sözleşme (eski)... 3. Hıçkırırken boğazdan çıkan 

ses... Hafniyum elementinin simgesi... Tohumların içinde 

embriyoyu çevreleyen bölüm, besi dokusu... 4. Kastamo-

nu iline bağlı ilçelerden biri... Biçim, şekil... Bıçak, kılıç vb. 

kesici araçların kabı... 5. İş gücünü güçlendirmek amacıyla 

farklı kaynaklardan sağlanan para... Şişman... 6. İridyum 

elementinin simgesi... Papayı seçen, danışmanlığını ya-

pan başpapazlardan her biri... Türkiye’nin Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 7. İnce, narin (eski)... 

Sonsuza değin, sonsuzluğa kadar, sürgit... 8. Bir yerin uza-

ğından... Bakışım... 9. Talyum elementinin simgesi... Ame-

rika’da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan 

keseli hayvanlardan bir tür sıçan... Lorentiyum elementi-

nin simgesi... 10. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona 

katılan parça... Barındırma (eski)... Kadın rakip (eski)... 11. 

Hazineye ilişkin (eski)... Tanrıça... 12. Yoğunlaştırma, sık-

laştırma, koyulaştırma (eski)... Güneş’e olan uzaklığı, yerin 

Güneş’e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin 

ilki olan kızıl gezegen, Merih... 13. Her hâlde, şüphesiz, kuş-

kusuz, elbet... Bir 

araya gelme, top-

laşma, birleşme... 

14. Ufaltmak işi... 

Birleşiminde fel-

dspat bulunan, 

kum taşı türün-

den bir tortul ka-

yaç... 15. İğnesi 

olan... Hristiyan... 

İki...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AĞLAR GECE

Şalı saldım dağı aşma,

Sen güzelsin buna şaşma,

Yaran varsa sakın deşme,

Uzun uzun yol giderken…

Bazen derde sen dermansın,

Bazen söze gül fermansın,

Bazen Hakk’a bir divansın,

Uzun uzun yol giderken…

Su olmuşsun akma boşa,

Yağmur ile tat ol aşa,

Doğru yürü doğru yaşa,

Uzun uzun yol giderken…

Garip söyler hece hece,

Gündüz yürür ağlar gece,

Menzil uzun daha nice,

Uzun uzun yol giderken…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Hemşehrimiz Cumali Kınacı Rektör Olarak Atandı

Erkenekli hemşehrimiz Cuma-
li KINACI İTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ta 
açmış olduğu üniversiteye rektör 
olarak atandı. 

Geçtiğimiz yıllarda Müsteşar 
Yardımclığı, Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdür-
lüğü ve Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreterliği görev-
lerini başarıyla yürüten Cumali 
KINACI’nın çalışma hayatı başarı-
larla dolu..

BİYOGRAFİSİ
Prof. Dr. Cumali KINACI, 1957 

yılında, Malatya’nın Doğanşehir 
İlçesi Erkenek Kasabası’nda doğ-
du. Malatya Turan Emeksiz (1972 
- 1974) ve İzmir Atatürk Lisesinde 
(1974 - 1975) okudu.

İstanbul Teknik Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği (1980), 
Yüksek Lisans (1982) ve Doktora 
(1987) programlarını tamamladı. 
Çevre Teknolojisi bilim alanında 
1992 yılında doçent, 2003 yılında 
profesör unvanlarını almaya hak 
kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Çevre Mühen-
disliği Bölümünde 1981 - 1992 
yıllarında asistan, 1992 - 1993 
yıllarında yardımcı doçent, 1993 

- 2003 yıllarında doçent olarak 
görev yaptı. 2003 yılında Çevre 
Mühendisliği alanında profesör 
ünvanını aldı. 1990 yılında 6 ay 
süreyle ABD’nde The State Uni-
versity of New Jersey-Rutgers’da 
doktora sonrası çalışmalarda bu-
lundu.

Özellikle su ve atık su arıtma 
teknolojileri, altyapı sistemle-
rinin tasarım ve işletme esasla-
rı, mühendislik ekonomisi gibi 
konularda eğitim, araştırma ve 
uygulama faaliyetlerinde bulun-
du. Ulusal ve uluslararası ölçekli 
150’den fazla yayın yaptı. Ulusla-
rarası saygın dergilerde yayınla-
nan 50 makalesine Eylül 2020 iti-
barıyla Web of Science’a göre 905 
(h=15), Scopus’a göre 972 (h=16) 
atıf yapıldı. 20 civarında yabancı 
dergi için hakemlik görevinde bu-
lundu.

11 doktora (3’ü eşdanışman) 
ve 42 yüksek lisans tez çalışma-
sını yönetti. 4 farklı üniversite-
de lisans ve lisansüstü düzeyde 
20’den fazla farklı ders verdi. İTÜ 
Çevre Mühendisliği Bölüm Baş-
kanlığı (2003 – 2010) ve İnşaat 
fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 
(1998 - 2003) görevlerinde bu-
lundu. 11 araştırma projesinde 
yürütücü, 20 civarında araştırma 

projesinde ise araştırmacı olarak 
görev yaptı. 5 Türkçe kitap içinde 
Bölüm yazarlığı yaptı. Çok sayıda 
büyük ölçekli altyapı projelerinin 
planlanması ve tasarımı çalışma-

larına katıldı.
Eylül 2020 tarihi itibariye İTÜ 

Kuzey Kıbrıs Rektörlüğüne ata-
nan Sayın KINACI evli ve iki çocuk 
babasıdır.

“HEMŞEHRİMİZ PROF.DR. CUMALİ
KINACI REKTÖR OLARAK ATANDI”
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BİNA İNŞAATI VE PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Doğanşehir Millet Bahçesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2020/681148
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :264M2Betonarme mİLLET kıraathanesi Binası ,36 m2 
     Betonarme WC ve Mescit Binası 66,649m2 alan etrafı 
     çevre duvarı ve nizamiye ile 15000 m2 peysaj alanı 
     düzenlenmesi ve inşaat işleri yapımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Doğanşehir Karşıyaka mah 205 ada 21 nolu parsel
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ 
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :29.12.2020 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenici-
lere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B GRUBU ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİNDEN II. GRUP VEYA III.GRUP BİNA İŞLERİ benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ, PEYZAJ MİMARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

MALATYA 3 PUANLA DÖNDÜ
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında 

Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe’yi 
3-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar 
rakibini hem fiziksel hem de taktiksel açıdan 
yıkan Sarı Siyahlılar, Fenerbahçe savunma-
sında Tisserand ve Sadık'ın hatalarına cezayı 
kesti. Tarihi farkı atmak üzere olan Yeni Ma-
latyaspor, karşılaşmanın son 20 dakikasında 
süreyi eritmeye çalıştı. 

Yeni Malatyaspor, Kadıköy’de adeta rüzgar 
olup esti, alev olup yaktı. Hamza Hamzaoğ-
lu'nun 4 forvetle sahaya çıkardığı Malatya'da 
goller Adem Büyük (9', pen.), Umut Bulut (22) 
ve Youssouf Ndayishimiye'den (48) geldi. Yeni 
Malatyaspor, süper lig tarihinde ilk kez Fener-
bahçe’yi deplasmanda mağlup etti. Sezon bo-
yunca deplasmandaki ilk galibiyetini de Fener-
bahçe maçında almış oldu. 

Hamza Hamzaoğlu'nun korkusuz ve müca-
deleci futbolu Fenerbahçe’yi şoka uğrattı. 90 
dakika boyunca rakip takıma tek bir pozisyon 
dahi vermeyen Yeni Malatyaspor, Kadıköy’de 
3 puanı eze eze aldı. Bu skorun ardından Yeni 
Malatyaspor 16 puana yükselirken, Fenerbah-
çe 23 puanda kaldı. 

Karşılaşma öncesi hafta boyunca Fener-
bahçe camiasında Hakemin haksızlık yapacağı 
söylentileri ile gündem oluşturulmaya çalışıl-
mıştı. Yeni Malatyaspor, Futbolu ile alınlarının 
akıyla 3 puanı evine getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
1’ Karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuru-

şuyla başladı! 
3' Yeni Malatyaspor'da Chebake'in yaptı-

ğı orta Fenerbahçe savunmasına takıldı. Yeni 
Malatyaspor maça daha baskılı başladı.

6' PENALTI! Tetteh ceza sahasında Tisse-
rand'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Erkan Öz-
damar beyaz noktayı gösterdi.  Bir yandan Yeni 
Malatyaspor ’da penaltı sevinci yaşanırken, 

Tetteh yerde uzun süre kalınca, sağlık ekipleri 
sahada Ganalı oyuncuya müdahale etti. 

8' Yeni Malatyaspor Öne Geçti! Adem Bü-
yük penaltıyı kullandı. Tecrübeli oyuncu topu 
ve kaleci Altay'ı ayrı köşelere yolladı! Bu sezon 
Süper Lig'deki 4. Golünü Kadıköyde, Fener-
bahçe ağlarına yollayarak kaydetti.

12' Fenerbahçe şu ana dek geriden uzun 
toplarla çıkmak dışında bir çözüm bulamadı. 
Fenerbahçe'de Gökhan'ın ceza sahasının sa-
ğından içeri çevirdiği top kaleci Ertaç'ta kaldı.

19' Yeni Malatyaspor'dan tehlikeli atak! 
Acquah'ın içeriye doğru yükselttiği topa Tet-
teh kafayı vurdu, Altay’ın müdahalesi ile top 
dışarıda. Tetteh adeta Fenerbahçe kalesine 
gol atmaya yeminli!

21' Yeni Malatyaspor’dan İkinci Gol! Acqu-
ah'ın pası, Kubilay’a, sol kanattan Kubilay'ın 
ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut 
Bulut'un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu! 
Asist Kubilay’dan Gol Umut ’tan! Umut Bulut 
böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Fe-
nerbahçe ağlarına göndermiş oldu. 

36' Fenerbahçe karşılaşmanın bu dakika-
larında Yeni Malatyaspor yarı sahasına tüm 
hatları ile yüklenmiş durumda. Caner'in sol 
kanattan yaptığı ortası Yeni Malatyaspor sa-
vunmasına çarptı. Topu tekrar kazanan Gök-
han, ceza sahasının dışında gelişine vurdu ve 
top üstten auta çıktı.

39' Fenerbahçe'den Tehlikeli Atak! Mert 
Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu 
kaleci Ertaç kornere çeldi.

45+ 4' Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez, 
serbest vuruşu kullanmayı geciktirdiği için 
sarı kart gördü. Hafez’ın serbest vuruşu kul-
lanması ile Hakem ilk yarının bitiş düdüğünü 
çaldı. Yeni Malatyaspor soyunma odasına 2-0 
üstün girdi. 

46' Erkan Özdamar ikinci yarı düdüğünü 

çaldı. İkinci yarıya 2-0 galip başlayan Malat-
ya ekibi hem defans hattında temkinli davra-
nıyor, hem de Fenerbahçe kalesine ataklarını 
sürdürüyor. 

47' Yeni Malatyaspor farkı üçe çıkardı! Sol 
kanattan Hafez'in kullandığı serbest vuruşa al-
tıpasta Caner'in üstünden kafayı vuran Yous-
souf topu ağlarla buluşturdu! Youssouf ‘da bu 
sezon Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe 
ağlarına atarak bulmuş oldu.

48' Fenerbahçe'den tehlike! Pelkas'ın ceza 
sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Ertaç 
kornere çeldi.

53' Yeni Malatyaspor'da Umut'un ceza sa-
hasının sağından çektiği şutu kaleci Altay'ın 
kucağında kaldı.

55' Dördüncü Gol Şansı! Ceza sahasının so-
lunda topla buluşan Tetteh'in uzak köşeye vu-
ruşunu kaleci Altay kornere çeldi. Tetteh 

59' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük sa-
katlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdur-
du ve sağlık görevlilerini sahaya davet etti. 
Adem'in tedavisi saha içinde devam eti. Adem 
sağlık ekiplerinin eşliğinde saha kenarına çık-
tı. Tedavisi saha kenarında devam edecek. 

65' Fenerbahçe'de Ozan'ın yine ceza saha-

sı dışından çektiği şutu bu defa kaleci Ertaç'ın 
kucağında kaldı. 

72' Yeni Malatyaspor'da Acquah bir sakat-
lık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 
Acquah'ın önemli bir sorunu yok, oyuna de-
vam edebilecek.

77' Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, 
kale vuruşunu kullanmakta geciktiği için sarı 
kart gördü.

77' Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir 
noktadan serbest vuruş kullanacak. Caner'in 
kullandığı serbest vuruş barajda Umut Bulut 
kafasıyla dışarıya çıkardı. Sosa’nın sağ kanat-
tan kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Hafez 
uzaklaştırdı.

79' Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in ceza sa-
hası dışından çektiği şutu yandan auta gitti.

81' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Cisse'nin 
ceza sahasının solundan uzak köşeye çektiği 
şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

84' Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in ceza sa-
hası içinden çektiği şutu üstten dışarı gitti.

88' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Umut Bu-
lut'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90+5’  Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 
3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


