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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
Topraktepede İncelemelerde Bulundu 

Doğanşehir 
Belediye Baş-
kanı Durali 
Zelyurt Beledi-
ye Birim amir-
leriyle birlikte 
Topraktepe 
mahallesinde 
yapımı devam 
eden yol dü-
zenleme çalış-
malarını ye-
rinde inceledi. 
2’DE

Doğanşehir ilçesinde Covid 19 tedbirleri kapsamında sıkı denetim başladı

Doğanşehir’de Sıkı Denetimler Başladı
Doğanşehir  ilçesinde covid19 tedbirleri 
doğrultusunda yapılan denetimlere İlçe 
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu’da 
eşlik etti. 
Türkiye genelinde 06.08.2020 tarihin-
de  yapılan denetlemeler çerçevesinde 
Doğanşehir’de berber/ kuaför/ güzellik 
merkezleri, kafeler, internet kafeleri, 
kahvehaneler, çay bahçeleri, düğün ve 
nikah yapılan yerler, lokantalar, alışve-
riş merkezleri, toplu taşıma araçları, tak-
siler, taksi durakları denetlemeye tabi 

tutuldu. Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu , Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt , İlçe Jandarma Komutanı ve 
İlçe Emniyet Müdür Vekili   denetimlere 
katılarak eksik gördükleri konularda es-
naflara uyarılarda bulundular. Özelikle 
kafelerde ve lokantalarda birbirlerine 
yakın olarak oturulmaması, maske ta-
kılması işyerlerinde temizlik şartlarına 
uyulması, dezenfektan  bulundurulma-
sı,  sosyal  mesafe kurallarına uyulması 
konusunda  uyarıda bulunuldu.

Doğanşehir’de Buğdaylar Kaynamaya Başladı
Doğanşehir ilçesinde buğday 
hasadının ardından bulgur 
kaynatma telaşı başladı.
Kırsal kesimlerde oldukça 
yaygın olan bulgur kaynatma 
işlemi, kurulan büyük ocak-
larda büyük kazanların yer-
leştirilmesiyle yapılıyor.2’DE
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

YAZ GAZETECİ YAZ !
MUHARREM AYINDA
MATEM ORUCU
TUTMAYI DA YAZ..
Değerli canlar...
Muharrem ayının inancımızdaki yerini özel kılan 

olaylardan biri de Matem ayı olması.
Matem, çok sevilen çok değerli olan bir şeyi veya 

bir kimseyi kaybetmenin verdiği acıyı en ileri düzeyde 
hissetmenin adıdır.

Bu ay Alevilerin yani gerçek müminlerin matem 
ayıdır. 

Çünkü bu ay Hz. İmam Hüseyin ve ikrar verenlerin 
Kerbela, çölünde hunharca, katledildikleri aydır. Kerbela 
zulmü insanlık tarihinin utanç sayfalarından biridir. 
İnsanlık Kerbelada çok değerli bir varlığı zulme kurban 
vermiştir. Peygamberler Sultanı Hz.Muhamed,in Ehl-i 
Bayt-inin kan ağladığı, mübarek bedenlerin Kerbela 
çöllerinde yerlere serildiği, başlarının mızraklar ucunda 
gezdirildiği, tüm Müslümanların namusu olan Ehl-i Beyt 
kadınlarının çıplak develer üzerinde perişan edildiği ay 
olan Muharrem ayında yer ve gökler baştan başa karalar 
bağlamış, mateme bürünmüştür.. Bu ay,

Ehl-i Beyt,i sevenler ile sevmeyenlerin ayrıştığı aydır. 
Gerçek müminlerin tevella ile Ehl-i Beyt,e bağlandıkları, 
teberra ile de zalimlere muhalefet ettikleri bir aydır bu 
ay.

Matemimiz Ehl-i Beyt aşkınadır.
Matemimiz İmam Hüseyin aşkına dır.
Matemimiz mazlumlar aşkına dır.
Bir tarafda adaletin, hakkın, şerefin, kahra-
manlığın temsilcisi İmam Hüseyin ve yol
yarenleri, diğer tarafta ise zalim yezitin katilleri.. İşte 

bu ayda matem tutmak, adaletten, haktan, şereften yana 
olmak demektir. Zulme boyun eğmeyen İmam Hüseyin 
için yas tutmak demektir. Peygamber soyunun acısıyla 
ağlamak demektir. Bu ayda matem tutmak zalimle-
re karşı öfkemizin yüzyıllar sonra bile tükenmediğini 
göstermek demektir. Şehitler Şahı İmam Hüseyin aşkıyla 
olmak demektir. Kerbela kıyamı kahramanlığın, yiğitliğin, 
haysiyetin ve zulme isyanın öğretildiği bir okul gibidir. 
İmam Hüseyin de bu okulun başöğretmenidir. Bu okulda 
okuyup mateme bürünenlere selam olsun.

Bu okulda okuyup da insan olanlara selam olsun.. 
Hz. İmam Hüseyin için ah çekip ağlayanlara selam olsun. 
yezite ve tüm zalimlere nefret okuyanlara selam olsun.

Ali bizim, Hasan bizim, Hüseyin bizim..
Değerli canlar. Yüce Tanrı yaptığımız tüm ibadetleri 

kabul eylesin, ibadetlerimiz Ulu Dergahta Hak Defterine 
yazılsın. Hz.Muhammed Mustafa ve tüm Ehl-i Beyt,in 
şefaati üzerinize olsun. Allah, Allah....

KUDRET
ERDEM

Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
Topraktepede İncelemelerde Bulundu 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt Belediye Birim amirleriyle birlikte Top-
raktepe mahallesinde yapımı devam eden 
yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi 

Ziyaret ve inceleme kapsamında Toprak-
tepe Mahallesine gelen ve mahalle sakinle-
riyle de istişare eden Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt " Doğanşehir Beledi-
yesi olarak tüm mahallelerimizde çalışma-
larımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 
Bu günde Topraktepe mahallemizi ziyaret 
ederek, yol düzenleme çalışmalarını yerin-
de inceledik.

Hemşerilerimizle hasbihal ederek öne-
rileri, taleplerini ve görüşlerini sorduk. 
Hizmetlerimizi insan odaklı sürdürüyoruz. 
Ekiplerimiz devamlı sahada görevlerinin bi-
linciyle işlerini en iyi şekilde yapmanın gay-
reti içerisindeler. "

Hüseyin Karakurt adlı vatandaş ise " Du-
yarlı başkanımız çok teşekkürler okul ile me-
zarlık arasındaki yol da yapılırsa çok bizleri 
memnun edersiniz. Başarılarınızın devamını 
dilerim." diyerek memnuniyetini belirtti.

Doğanşehir’de Buğdaylar Kaynamaya Başladı
Doğanşehir ilçesinde buğday hasadının ardın-

dan bulgur kaynatma telaşı başladı.
Kırsal kesimlerde oldukça yaygın olan bulgur 

kaynatma işlemi, kurulan büyük ocaklarda büyük 
kazanların yerleştirilmesiyle yapılıyor.

Doğanşehir ilçesinde buğday hasadından son-
ra hummalı bir çalışma başladı. Doğanşehir ve 
mahallerinde vatandaşlar, dev kazanlarda büyük 
bir emekle buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık 
yapıyor. Tarladan buğday hasadının toplanmasıy-
la kaynamaya başlayan buğdaylardan bulgur elde 
ediliyor.

Hasat yapılan buğdayların yıkanmasının ardın-
dan kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazan-
larda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha 
sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde 
kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha 
sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderi-
liyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazır-
lıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak 
gelir elde ediyor.

MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Değişti
MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı Oldu.
MHP Doğanşehir ilçe Başkanlığına tek liste ile Saf-

fet Yağcı getirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya'da ilçe kongrele-

rini yapmaya devam ediyor. Doğanşehir ilçesi Düğün 
Salonunda yapılan genel Kurulda MHP Malatya Millet-
vekili Mehmet Fendoğlu’nun katılımıyla, MHP Doğan-
şehir ilçe kongresinde tek liste ile Saffet Yağcı getirildi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı 
açıklamada; "MHP Malatya ilçe kongrelerimizden  al-
tıncısını bugün Doğanşehir ilçemizde gerçekleştirdik. 
Seçim sonucunda seçilen Saffet Yağcı başkanımıza ve 
yönetimine başarılar diliyor, önceki dönem ilçe baş-
kanımız Selim Güven'e yaptığı hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum "dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ise kong-
rede yaptığı açıklamada: "İstiklal için birlik, İstiklal 
için dirlik" şiarıyla Malatya’daki kongrelerimizin altın-
cısınıA bugün Doğanşehir ilçemizde gerçekleştirdik. 
Seçime tek liste olarak giren Saffet Yagcı ve yönetim 
kurulu üyelerimize başarılar diliyorum."dedi.

MHP Doğanşehir ilçe başkanlığına seçilen Saffet 
Yağcı ilçe teşkilatında yıllardır görev aldığı ve Doğan-
şehir ilçesinde esnaflık yaptığı ve ilçe halkı tarafından 
sevilen bir isimdir.
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Oy Felek

Nisanda yağdırdın karı boranı
Güvendiğim dağı yıktın oy felek
Nedir benim ile bunca sorunun
Güvendiğim dağı yıktın oy felek

Kocaman bir tarih ulu bir çınar
Asırlık bir çeşme çoşkun bir pınar
Babamdan ayırıp beni mi sınar
Güvendiğim dağı yıktın oy felek

Gönül bahçesinden ektiğim güller
Bir lokma aş için gezdiğim iller
Neden sustu neden o tatlı diller
Güvendiğim dağı yıktın oy felek

Ozan Gülizar ım soğudum senden
Etimle kemiğimi ayırdın tende
Söyle alacağın kaldı mı benden
Güvendiğim dağı yıktın oy felek

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

GÜNEŞ
DOĞSUN

Ben yalnızım o dağlarla,

Gece ile gündüzlerle,

Yorgun bakan o gözlerle,

Güneş doğsun sokaklara.

Sıla tatlı gülsün yüzüm,

Kader derler diner sızım,

Baharınla olsun yazım,

Güneş doğsun sokaklara.

Ömür kısa dünya döner,

Aşk olunca içim yanar,

Mevsim ile dilim söyler,

Güneş doğsun sokaklara.

Garip izler söz ozanın,

Hak verenle iz gezenin,

Mekan mekan sır yazanın,

Güneş doğsun sokaklara.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, morto, 

diri karşıtı... İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse... 
Sıyrık, çizgi biçiminde yara... 2. Et, ekmek, peynir vb.nde par-
ça, lokma, dilim (halk ağzı)... Yemeğin taşacak kadar kayna-
ması... Radyum elementinin simgesi... 3. Sindirim sisteminin 
sonunda bulunan ve dışkının atılmasına yarayan çıkış deliği, 
makat, şerç... Boa yılanı... Hafakan... 4. İki... Alaturka tuvalet-
te taşın arka bölümü... Evin veya herhangi bir yapının otur-
ma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş 
vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, 
göz... 5. Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü... Ke-
sinlik (eski)... 6. Küçük et parçası... Ulaştırma (eski)... Lütes-
yum elementinin simgesi... 7. Bir, tek... Genellikle belli meslek 
adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar 
topluluğu, iş merkezi... Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bu-

lunması durumu, düzenlilik, güvenlik... 8. Coşkunluk (eski)... 
Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten 
karşıtı (eski)... 9. Kısa bir süre... Kendisine inanılan kimse... 
Sevimli, neşeli (eski)... 10. Akıl... Bir cismin veya bir gücün bi-
çimini değiştirmeye yarayan alet, değiştirgeç, konvertisör... 
Kural... 11. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme ni-
teliği, kabiliyet, istidat... Çok seven, düşkün, tutkun... 12. O 
zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... Eteklemek işi... 
Nikel elementinin simgesi... 13. Uzaklaştırma (eski)... Arap 
alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı... Bir şeyin yerine yeni-
sinin verilebilmesi için kabul edilmiş bulunan süre, kullanma 
süresi (eski)... 14. Kemiklerin toparlak ucu... Güzel bir rast-
lantı olarak, ne mutlu... Sebep (eski)... 15. Kişilere özellikle 
dış ticaret için devletçe verilen izin... Tahıl unundan yapılmış 
hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan 
yiyecek, nan, nanıaziz... “İyilik edeyim derken kimseyi mem-
nun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i 

memnun edemedi” sözünde geçer...

Yukarıdan aşağıya
1. Kişilere verilen ilk ad, küçük ad... Kendisine söz söyleni-

len kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın 
başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... Biyolojik 
ortam... 2. Nükte söyleyen... Enemek işi... 3. Genellikle giysi-
lerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçi-
rilen kızgın demir araç... Turunçgillerden, özellikle limonlar-
da gelişerek dal uçlarının kurumasına yol açan ve birkaç yıl 
içinde ağacın ölmesine sebep olan bir tür mantar... 4. Hristi-
yan... İçine mendil, gecelik vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşit-
li büyüklükte, kumaştan koruncak... “Hangi kişi?” anlamında 
cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan 
bir söz... 5. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince 

ve kısa tahta çubuk... Kısaltma, kısma (eski)... Mutluluk ve 
beğenme anlatan bir söz... 6. Balta (eski)... İşareti olan, işa-
retle belirlenmiş olan... 7. Oksijenin bir element veya kökle 
birleşmesiyle oluşan madde... Deha sahibi kimse, dâhi... Türk 
alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... 8. Stadyum... 
At, eşek ve sığırların ayaklarında bileğe veya dize kadar çıkan 
beyazlık, seki... Hizip... 9. Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla 
birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şe-
yin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakı-
mından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... Ağabey (halk 
ağzı)... “Ne iyi, diyecek bir şey yok” anlamlarında kullanılan 
bir söz... 10. Şaşalamak işi... Yazma kitapların cildine, baş 
sayfalarının üst bölümüne veya kumaşlara, kapı, pencere vb. 
yerlere işlenen veya çizilen güneş biçiminde süs (eski)... 11. Hi-
leci, düzenbaz... Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir ara-
da bulunan meyve... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 12. Dolaylı 
olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anış-
tırma, ihsas... Duyuru... İki elemanlı mermer yapıştırıcısı... 13. 
Karaya yakın yeşil, 
yeşilin bir veya 
birkaç ton koyu-
su... Birden sonra 
gelen sayının ad... 
14. Bir şeyi yapıp 
yapmamaya karar 
verme gücü, is-
tenç (eski)... Ters-
lik olsun diye... 15. 
Kanatma işi... Türk 
alfabesinin beşinci 
harfinin adı, oku-
nuşu... Söndürme 
(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir ilçesinde Covid 19 tedbirleri kapsamında sıkı denetim başladı

Doğanşehir  ilçesinde co-
vid19 tedbirleri doğrultusun-
da yapılan denetimlere İlçe 
Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu’da eşlik etti. 

Türkiye genelinde 
06.08.2020 tarihinde  yapı-
lan denetlemeler çerçeve-
sinde Doğanşehir’de berber/ 
kuaför/ güzellik merkezleri, 
kafeler, internet kafeleri, 
kahvehaneler, çay bahçele-
ri, düğün ve nikah yapılan 
yerler, lokantalar, alışveriş 
merkezleri, toplu taşıma 
araçları, taksiler, taksi du-
rakları denetlemeye tabi 
tutuldu. Doğanşehir Kayma-
kamı Halil İbrahim Köroğlu , 
Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt , İlçe Jandarma Komu-
tanı ve İlçe Emniyet Müdür 

Vekili   denetimlere katılarak 
eksik gördükleri konularda 
esnaflara uyarılarda bulun-
dular. Özelikle kafelerde ve 
lokantalarda birbirlerine 
yakın olarak oturulmaması, 
maske takılması işyerlerinde 
temizlik şartlarına uyulması, 
dezenfektan  bulundurulma-
sı,  sosyal  mesafe kuralları-
na uyulması konusunda  uya-
rıda bulunuldu.

Denetlemeler sonucun-
da Kaymakam Halil İbrahim 
Köroğlu, uygulamaların Tür-
kiye genelinde yapıldığını 
vurgulayarak “SAĞLIK İÇİN 
HEPİMİZ İÇİN”  sloganı ile 
bugüne kadarki en kapsamlı 
denetimin gerçekleştirildi-
ğini, denetimde görev alan 
tüm görevlilerin  denetim 

sırasında rehberlik edici ve 
bilinçlendirmeye  yönelik 
faaliyetlere de ağırlık veril-
diği, denetimlerdeki amacın 
vatandaşlarımızı  rahatsız 
etmek değil, onların daha 
sağlıklı ortamlarda  bulun-
malarını ve daha sağlıklı 
hizmet almalarını sağlamak 
olduğunu ifade etti. Maale-
sef tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de artan covid-19 
vaka sayısı nedeniyle vatan-
daşlarımızın tedbirlere uy-
ması konusunda biraz daha 
dikkatli olmasını diliyoruz. 
Denetimlere katılan katkı ve-
ren Doğanşehir Belediyesine, 
İlçe Jandarma Komutanlığı, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü  ve 
diğer  tüm kurumlara  teşek-
kür ediyorum" dedi.

İlçemizde Sıkı Denetimler Başladı
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A D A L E T    
Ü Z E R İ N E -1

      Her ülke ve insanlarını olduğu ka-
dar, ülkemiz ve insanlarını da çok yakından 
ilgilendiren adalet mefhumunu, tarihsel 
örneklerle gözler önüne sermeye çalış- 
makta yarar vardır  diye düşünmekteyim. 
Önce de  adaletin tanımı ile işe başla-ya-
lım. Adalet, kısaca, haklıya hakkını teslim 
eden, haksızı  ise  cezalandıran, bila-is-
tisna hemen herkesin uyması gereken bir 
sistemler topluluğudur  bana  göre. Hangi 
durumda olursa olsun, hak eden kimseye 
hakkını hakkaniyetle veren kişi, adaletli, 
adil  biri  olarak bilinir.  Adalet, ahlaki bir 
erdemliliktir. Adalet, hiç ama hiç kimseye 
en ufak bir şekilde haksızlıkta bulunma-
mayı ve zulmetmemeyi  ön görür. Devlet 
erkinin de  bu kuralların uygulanmasında 
hassasiyet  göstermesi  istenir. Dünya 
kurulduktan itibaren insanların, toplumsal 
hayata geçişi ile birlik-te,  sağlıklı,  sorun-
suz  ve sürdürülebilir bir  yaşam sürmeleri  
amaçlanmıştır. Ka-nun,  kaide ve kurallar-
la desteklenen ADALET’ in  hiç  olmadığı 
ya da olduğu hal-de aslına uygun olarak 
hayata geçirilmediği hallerde  orman 
kanunlarının  uygu-landığı, herkesin, kendi 
hakkını kendisinin aradığı durumlarla kar-
şılaşılmış ve in-san toplumlarının insicamı 
bozulmuştur. Bunun içindir ki her devirde 
ADALET’ e ve adil olunmaya ihtiyaç duyul-
muştur …  

    Adalet denilince akla hemen adlî 
ve hukuk sistemi gelir ya, onlardan daha 
ön-ce  ahlakî  erdemlilik  ve  hakkaniyet  

gelmelidir. Hak ve  hakkaniyette duyarlı ol-
mak, kimseye karşı haksızlık yapmamak, 
hak edene hakkını vermek ve insanlara 
ve tüm canlılara zulmetmekten kaçınmak 
gerekir. Adalet, haksızlık ve zulme  uğ-ra-
yanların başvuracağı  güvenli bir  sığı-
naktır. Adaletten yakınana  hiçbir  zaman 
rastlanılmamıştır ama, adaleti uygula-
yanlarda ve adaleti yanıltanlarda büyük 
so-runlar vardır. Maddi ve manevi çıkarlar 
söz konusu olduğunda  adaleti doğru bir 
şekilde  uygulamak  güçleşir. O zaman hem 
adaleti uygulayanların dürüst ve vic-danlı 
olmaları, asla hiçbir şekilde etki altında 
kalmadan karar vermeleri, hem de muha-
keme edilenlerin de kendi menfaatlerini 
gözetmeksizin gerçekleri olduğu gibi eğip 
bükmeden anlatmaları gereklidir. “ Ada-
letin kestiği parmak acımaz” di-ye de bir 
önemli söz vardır. Adaletin verdiği karara 
uymak, her erdemli kişilerce uyulabilir bir 
özelliktir. Aksi durumda verilen kararlara 
uymamak ve adaleti ken-di usullerine ve 
çıkarlarına göre uygulamak ise suçtur ve 
dinen de günahtır. 

    İnsanlar adalet karşısında eşittir-
ler. Dini, ırkı, cinsiyeti ve özel durumu ne 
olur-sa olsun asla ayırım gözetilmez. Hakkı 
olana hakkının  verilmesi ve haksız  ola-
nın da cezalandırılması gerekir. Ancak bu 
eşitlik, liyakat ve ehliyetin esas alındığı 
du-rumlarda  söz konusu  olamaz. Bilenle 
bilmeyen  bir  olmadığı gibi, ehil olanla 
ol-mayan da bir olamaz kuşkusuz. Bilen 
bilmeyenden, ehil  olan  olmayandan daha 
üstündür. O zaman; doğru  bilgi edinmek  
gerektiğinde  bilen  birine  danışılmalı, 
yaptırılmak istenen bir işin de sağlam ve  
ekonomik  olmasını isteniyorsa, ehil o-lan  

birilerine  verilmesi  lazımdır. Haksızlıklar 
karşısında  görmezlikten, duymaz-lıktan 
ve hiçbir tepki göstermezlikten gelmek, 
ne İslam’ın ve ne de insanlığın bir gereği-
dir. İslam Peygamberi’ nin “ Haksızlıklar 
karşısında  susanlar dilsiz  şeytan-dırlar” 
dediği herkes  tarafından  bilindiği  halde 
yapılan  haksızlıkları, hukuksuz-lukları ve 
hırsızlıkları umursamadan onaylamak ve 
bu konuda ısrarlı olmak nasıl açıklanabilir? 
Eğer tüm bu özelliklere  dikkat  edilmezse, 
o zaman  toplumda  bir çürümüşlüğün baş 
göstereceği muhakkaktır.   

       İnsanları diğer canlılardan ayıran  
birçok  önemli  özellikler vardır. Ancak  bu 
özelliklerin her insanda ne kadar bulun-
duğu ve nasıl değerlendirildiği, o  insanın 
toplum içerisindeki  tutum ve  davranış-
larıyla açığa çıkar ancak. İnsanı  insan 
ya-pan  ahlakî  erdemler:  Kalp temizliği,  
iyi niyetlilik,  akıllılık, vicdanlılık, doğru-
luk, dürüstlük,  hakkaniyetlilik,  cömert-
lik,  iyilik severlik,  saygı duyulmak,  sev-
gi  du-yulmak,  çalışkanlık,  helaliyetlik,  
haya etmek,  iffetli olmak, şefkatli olmak, 
mer-hametli olmak, cesaretli olmak, mert 
olmak,  sabırlı olmak,  sakin olmak,  ölçü-
lü olmak,  dengeli olmak,  temiz olmak, 
düzenli olmak,  özgür olmak, hoşgörülü 
ol-mak,  sorumluluk taşımak,  yükümlülük  
taşımak,  alçak  gönüllülük,  ağırbaşlılık, 
kardeşlik, dostluk, barışseverlik, güveni-
lirlik, birliktelik, beraberlik, arabuluculuk, 
yumuşak huyluluk,  istişare etmek,  ka-
rarlılık, kanaatkarlık, kendini  bilmelik,  
kâ-mil olmak, bilgili olmak, nezaketli 
olmak, zarafetli olmak, mutlu olmak, 
şükür et- mek ve adil ve adaletli olmaktır. 
Bütün bunlar bir insanda olması istenen 

özellik-lerdir. Ancak bu özelliklerin ne 
kadarının ve ne ölçüde insanlarda bulun-
duğunu bilebilmek ve tahmin edebilmek  
mümkün değildir. Bu özelliklerin tümünün 
bu-lunabileceği ancak, Yüce Yaratan’ın, 
insanları  doğru yolu  iletmesi için sorumlu 
kılındığı Peygamberlerde olacağı kabul 
görülür. Normal insanların ise bütün bu 
ahlaki özellikleri bir arada bulundurması 
mümkün değildir. “ Hatasız kul olmaz ” sö-
zünden hareketle insanların yanlış ve hata 
yapabilecekleri kabul edilebilir. An-cak, ya-
pılan yanlış ve hatanın ağırlık ve hafifliği, 
bilerek ve bilmeden  yapılıp  ya-pılmadığı, 
yapılan  yanlışta ısrar edilip edilmediği  
göz önüne  alınarak bir değer-lendirmeye 
tabi  tutulmasının gerekliliği, hafiflendirici  
nedenler  olarak  ortaya çıkmaktadır. Peki,  
bütün bu ahlakî erdemler arasında, hangi-
si çok  daha  önem arz  etmektedir? şeklin-
de bir  soruya sanırım hemen herkes;  hak, 
hukuk ve hak-kaniyeti bir bütün olarak 
içinde barındıran ADALET kavramında hem 
fikir olacak-lardır. O zaman, adalet olma-
dan  diğer insani özelliklerin  bir anlam 
ifade  etme-yeceğinden hareketle bu konu 
üzerinde hassasiyetle durmak lazımdır.
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MALATYA İLİ DOĞANŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
20 DAİRELİ LOJMANLI HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

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

Malatya İli Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 20 Daireli Lojmanlı Hizmet Binası Doğalgaz Dönü-
şüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2020/414506
1-İdarenin
a) Adı    :YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE 
    KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI MALATYA YATIRIM İZLEME 
    VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi   :Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. 129 44110
    YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4222385537 - 4222385538
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :Malatya İli Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 20 Daireli Lojmanlı
    Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Doğalgaz Dönüşüm İşi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Doğanşehir/MALATYA
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :25.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Malatya Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale 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 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Teb-
liği”nde yer alan CIV.Grup :Gaz Tesisatı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olanların diplamaları bu işe denk 
sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


