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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Fen Lisesi Doğanşehir’e Hayırlı Olsun
D o ğ a n ş e h i r 
Anadolu Lisesi 
artık Doğanşe-
hir Fen Lisesi 
olarak eğitim 
verecek.
Doğanşehir Fen 
Lisesinin 2021-
2022 eğitim ve 
öğretim Yılında 
öğrenci alımı 
yaparak eğiti-
me başlayacağı 
öğrenildi.2’DE

Çavuşlu Mahallesi Karantina Altına Alındı
Doğanşe-
hir ilçesi-
ne bağlı 
Çavuşlu 
Mahallesi 
karanti-
naya alın-
dı.3’TE

AK Parti Millet Vekili Öznur Çalık Doğanşehir’de

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Mil-
letvekili Öznur Çalık, “19 yıl öncesinin Doğanşehir’ini düşünü-
yorum. Nerede o Doğanşehir nerede bugünkü Doğanşehir. Alt 
yapısıyla üst yapısıyla bugün bambaşka bir Doğanşehir var. Biz 
eserlerimizle, yaptıklarımızla, yapacaklarımızla, hedeflerimizle, 
proje ve planlarımızla konuşuruz” dedi.4’TE

İYİ Parti’den Doğanşehir Çıkartması
İYİ Parti Malatya İl Başkanı ve ekibinden 
Doğanşehir ilçesine ziyaret.3’TE
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Doğanşehir Jandarma Bölük  
Komutanlığından almış olduğum av tüfeği 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet Öksüz

KAYIP

Fen Lisesi Doğanşehir’e Hayırlı Olsun
Doğanşehir Anadolu Lisesi ar-

tık Doğanşehir Fen Lisesi olarak 
eğitim verecek.

Doğanşehir Fen Lisesinin 
2021-2022 eğitim ve öğretim Yılın-
da öğrenci alımı yaparak eğitime 
başlayacağı öğrenildi.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü sosyal paylaşım site-
sinde "Doğanşehir'e büyük müj-
de" başlığı altında yaptığı açık-
lamada; “Doğanşehir Fen Lisesi 
ilçemize ve tüm öğrencilerimize 
hayırlı olsun.Bir süredir devam 
eden girişimler sonucunda Do-
ğanşehir Anadolu Lisesi binasının, 
yapımı tamamlanan 200 kişilik 
yurt, kapalı spor salonu ve diğer 
müştemilatları ile Fen Lisesine 
dönüştürülmesine karar verildi. 
Doğanşehir Fen Lisesi 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yılında eğitime 
açılacak. Emeği geçen,katkı su-
nan herkese öğrencilerimiz adına 
teşekkürler." denildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt ise Fen Lisesi ile il-
gili yaptığı açıklamada, Rahmetli 
Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün 
ilçeye Fen Lisesi açılması için bü-
yük emek harcadığını belirti. Baş-
kan Zelyurt sözlerine şöyle devam 
etti.

"Doğanşehir Fen Lisesi İlçe-
mize ve öğrencilerimize hayırlı 
olsun. Rahmetli Belediye Başkanı-
mız Vahap Küçük'ün açılması için 
çok büyük emek harcadığı, Fen 
lisesi açılıyor.2021-2022 Eğitim ve 
Öğretim yılında eğitime açılacak 
olan Fen Lisesinde emeği geçen 
ve bu süreçte desteğini bizlerden 
esirgemeyen Milli Eğitim Bakanı-
mız ZiyaSelçuk 'a, Bakan yardımcı-
sı Mahmut Özer'e, AK Parti MKYK 
üyesi ve Malatya Milletvekilimiz 
ÖznurÇalık 'a, Malatya Milletvekil-
lerimize, ve emeği geçen tüm her-
kese teşekkür ederim."dedi.

Haber Merkezi

Öznur Çalık: 2023 de Aday Olmayacağım

AK Parti Merkez Karar Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık, Türkiye’nin ihtiyacı olan İnternet 
Yasasının çıkarılması için hazırlık yaptık-
larını belirterek “Yakın zamanda İnternet 
Yasası”nı kurumlarımızın görüşlerini de 
alarak çıkaracağız” dedi. Çalık, 2023 se-
çimlerinde Milletvekilliğine de kesin ola-
rak aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Ça-
lık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut 
Boyraz ve il yöneticileriyle birlikte, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıy-
la Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret 
etti. MGC Başkanı Vahap Güner ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri ve gazeteciler tarafın-
dan karşılanan Çalık, Cemiyette önemli 
açıklamalarda bulundu.

GÜNER: “Tüm Anadolu 
olarak İnternet Yasasının 

Çıkmasını Bekliyoruz”
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Vahap Güner, Sayın Çalık’ın Malatya’nın 
seçilen ilk bayan Milletvekili olduğunu 
belirterek “edindiği tecrübesiyle, bilgi bi-
rikimini Malatya’ya aktaran Milletvekili-
miz Çalık’tan tüm Anadolu Basınının bek-
lediği internet yasasının çıkarılması için 
gayret ve desteklerini bekliyoruz. Gazete 
çıkarmak için Savcılıklara, Radyo ve Te-
levizyon kurmak için RTÜK’e başvurmak 
zorunlu olduğu halde internet haberciliği 
içinse hiçbir yere başvurulmuyor. Türki-
ye de 100 bin adet Malatya’da 300 adet 

internet sitesinden bahsediliyor. İnternet 
Yasası çıkarılıp gazetelerde olduğu gibi 
Savcılıklara beyanname verme şartı ge-
tirildiği takdirde internet yayıncılığı yasal 
yapıya kavuşacak ve en az 50 bin kişinin 
bu sitelerde istihdamı sağlanacaktır. Tür-
kiye internet Gazetecileri Federasyonu 
bünyesinde her il’de 20 internet sitesi 
olmak üzere 2 bin 500 internet sitesi bir 
araya getirildi. Kurumsal çalışmalar yapı-
lıyor. Hükümet ve İletişim Başkanlığı, bu 
konuda çalışıyor, Basın İlan Kurumu Ya-
sal düzenlemeler için çalışıyor. Sizlerden 
isteğimiz bu çalışmalara destek vererek 
internet Yasasının bir an önce çıkarılması 
için bu işe el atmanızı bekliyoruz” dedi.

ÇALIK: “İNTERNET 
YASASINI ÇIKARACAĞIZ”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 
vefat eden gazetecileri rahmetle anarak 
tüm Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Gününü kutladı. Malatya Gazeteciler 
Cemiyetinin vefat eden Başkanı Haydar 
Karaduman’ı her zaman şükranla andığı-
nı belirterek “Malatya Gazeteciler Cemi-
yetinde rahmetli Karaduman’ı rahmetle 
anıyoruz. Başkanımızın istediği internet 
yasası konusunda Hükümetimiz, İleti-
şim Başkanlığımız ve diğer kurumlar bu 
konuda çalışma halindeler. Sosyal med-
ya yasasını çıkardık ve bu sosyal medya 
platformlarının birer temsil atamalarını 
zorunlu hale getirdik. Şimdi temsilciler 
atanıyor. İnternet medyası içinde Malat-
ya Gazeteciler Cemiyetinin talebini çok 

haklı ve yerinde görüyorum, Mecliste de 
çalışmalar var. Yakın zamanda ihtiyaçlara 
cevap verecek internet yasasını çıkaraca-
ğız. Çıkacak yasayla istihdam yaratılması 
daha da önemli olduğunu gösteriyor. İn-
ternet Yasasını çıkarmak içinde bendeü-
zerime düşen görevi yapacağımdan emin 
olabilirsiniz” diye konuştu.

2023’DE 
MİLLETVEKİLLİĞİNE KESİN 

ADAY OLMAYACAĞIM
Gazetecilerin Milletvekilliği ve Büyük-

şehir Belediye Başkanlığına aday olup ol-
mayacağı konusunda sorusu üzerine de 
Milletvekili Çalık, “Daha önce de açıkla-
dım, şimdi bir kez de burada söylüyorum. 
Ben 5 dönemdir Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın takdirleriyle Malatya Milletvekilliği 
görevinde bulundum, bundan sonra yeni 
genç arkadaşlarımızın önünü açmak için 
2023’de Malatya Milletvekilliğine kesin-
likle aday olmayacağım. Allah bana bu 
memleketin 5 dönem milletvekilliğini 
nasip etti. Bundan sonra Sayın Cumhur-
başkanım ne derse o olur. Gel Genel mer-
kezde çaycılık yap dese yaparım. Arka-
daşlarıma yardımcı olurum. Olmazsa da 
eşime, çocuklarıma bakarım. Büyükşehir 
konusunda ise bu görevi layıkıyla yapan 
Başkanlarımız var. Onların başarılı olma-
larını isterim” ifadelerine yer verdi.

2020 YILINI DEĞERLENDİRDİ
 Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha 

sonra 2020 yılını değerlendirdi. Malat-
ya’nın bu yılda deprem yaşadığını belirte-
rek “Elazığ-Sivrice depremiyle Malatya’da 
6 bin konut ağır hasar aldı. Yaraların sa-
rılması için 2 milyar liralık yatırım yapıldı, 
konutlar inşa ediliyor. Pandemi nedeniyle 
zor günler yaşayan esnafımız ve vatan-
daşlara yardım etmeye çalıştık. Hava-
lanına Terminal yapılması, Kuzey Çevre 
yolunda istimlak bedellerinin ödenmesi 
sağlandı. Kömürhan Köprüsü hizmete 
açıldı. Turgut Özal Üniversitesine Tıp Fa-
kültesi açıldı. Sağlık alt yapımızı daha da 
güçlendiriyoruz. 2021 Yılında da Malat-
ya’ya hizmete devam edeceğiz” diye be-
lirtti.

DOĞANŞEHİR’İN 
DÜNYAYA AÇILAN 

PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR 

GAZETESİ
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BENİM YOLUM

Gülerim çimenim olsun
Güzel olan dosta dönsün
Çiçek gülle yola düşsün
Benim yolum Pir’e gider

Çiçeksin yolum seninle
Gül verdim sana yeminle
Uzak değil o benimle
Benim olum Pir’e gider

Nar ağacım nar dalında
Baş tacımsın Pir yolunda
Sedam öter kuşdilinde
Benim yolum Pir’e gider

Bir ilaçsın bak acıma
Su akıyor dök saçıma
Yorgun düştüm bak gücüme
Benim yolum Pir’e gider

İnci olsan parmak benim
Pınar olsan toprak benim
Çınar olsan yaprak benim
Garip benim çırak benim
Benim yolum Pir’e gider

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Çavuşlu Mahallesi Karantina Altına Alındı
Doğanşehir ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi ka-

rantinaya alındı.
Doğanşehir ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Doğanşehir 

Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında top-
landı. 

Malatya valiliği tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada; İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından ilçeye bağlı 
Çavuşlu mahallesi 12 Ocak 2021 tarihi itibari ile top-
lam 9 kişide aktif Covid 19 pozitif vaka tespit edildiği 
ve bu kişilerin diğer mahalle halkı ile temas kurduğu 
belirlenmiştir. 

Salgının yayılım hızını azaltmak, mahalle ve ilçe 
toplum sağlığını korumak maksadıyla, Çavuşlu ma-
hallesinin acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir karara 
kadar 14 gün karantina altına alındı. 

Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış olup ilçe 
jandarma ekipleri tarafından kontrol edilmektedir. 
Mahallenin ihtiyaçları Doğanşehir Kaymakamlığı vefa 
sosyal destek grupları tarafından karşılanacaktır. 

Haber Önder AKBIYIK/Oktay DEMİRCİ

İYİ Parti’den Doğanşehir Çıkartması
İYİ Parti Malatya İl Başkanı ve ekibinden Do-

ğanşehir ilçesine ziyaret.
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş 

ve parti teşkilatı Doğanşehir ilçesini ziyaret ede-
rek, İlçe Başkanı Cemal Güler ve parti yöneticileri 
tarafından karşılanarak parti binasında toplantı 
yaptılar. 

Parti binasında yapılan toplantının ardından 
İYİ Parti Malatya il Başkanı Süleyman Sarıbaş,İl-
çe Başkanı Cemal Güler, Yeşilyurt Teşkilat Başkanı 
Abdullah Alpdoğan ve İYİ Parti teşkilatı esnafları 
ziyaret ederek İlçe esnafı sorunlarını dinlediler. 

Heyet daha sonra Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
ESKKK Malatya Bölge ve Doğanşehir Başkanı İsmet 
Bayram, Esnaf Odası Başkanı Rıfat Topal ve Ziraat 
Odası Başkanı Burhan Tanışık'ı makamlarında zi-
yaret ederek İlçe hakkında istişarede bulundular. 

(BASIN: 1294929  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

AĞAÇ KÜTÜPHANE YAPIM İŞİ 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   :2021/14000
1-İdarenin
a) Adresi    :yeni Mahalle Cumhurriyet cad. 44500 
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171003 - 4225173016
c) Elektronik Posta Adresi  :kaymakamlik@dogansehir.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :1 ADET 150M2 AĞAÇ EV KÜTÜPHANE YAPIMI 50 M3 
     BETON,1.SINIF SARI ÇAM TAŞIYICI VE ÇATI İÇİN ÇELİK 
     MLZ ANAHTAR TESLİMİ(teknik şartnameye uygun olacak)
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR İLÇESİ YENİ MAH 42 ADA 13 PARSEL
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :YENİ MAH CUMHURİYET CD HÜKÜMET KONAĞI
b) Tarihi ve saati   :08.02.2021 - 14:00
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:
11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “YAPIM İŞLERİNDE BEN-
ZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ “NDE YER ALAN B III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL 
EDİLECEKTİR
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜH VEYA MİMAR
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 KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MD 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 120 (YüzYirmi) 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.
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Doğanşehir Eşrafından,
tanınmış iş adamlarından

Vefat Etmiştir.
Merhuma Allahtan Rahmet,
Kederli Ailesine, yakınlarına 
ve Tüm Doğanşehir Halkına 

Başsağlığı Diliyoruz

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

BÜLENT 
ÖZDEMİR

AK Parti Millet Vekili Öznur Çalık Doğanşehir’de
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “19 yıl öncesinin 
Doğanşehir’ini düşünüyorum. Nerede o Doğanşehir 
nerede bugünkü Doğanşehir. Alt yapısıyla üst yapı-
sıyla bugün bambaşka bir Doğanşehir var. Biz eser-
lerimizle, yaptıklarımızla, yapacaklarımızla, hedef-
lerimizle, proje ve planlarımızla konuşuruz” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsa-
mında Doğanşehir ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı ile 
Doğanşehir Belediyesini ziyaret etti. Çalık ilk olarak 
AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyaret ede-
rek ilçe başkanı Murat Kavuncuoğlu ve partililerle 
bir araya geldi. Milletvekili Çalık, burada yaptığı 
konuşmada, 19 yıl boyunca Malatya’daki bütün ilçe 
ve mahallelere hizmet götürme gayreti içerisinde 
olduklarını ve kent genelinde bu süreçte 23,5 mil-
yar lira tutarında bir yatırım gerçekleştirdiklerini 
kaydetti. Çalık, “İşte bizim farkımız bu, bizi diğerle-
rinden ayıran bu. Onlar laf üretir, biz icraat üretiriz, 
farkımız bu” diye konuştu.

“Doğanşehir’de bizi eserlerimiz anlatıyor”
AK Parti'nin siyasetinin eser siyaseti olduğu-

nu vurgulayan Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Onlar esersizlik siyaseti yapar, yalan ve hakaret 
siyaseti yapar. Fakat AK Parti, eser siyaseti yapar. 
Farkımız bu. Onlar yaptıklarıyla değil, iftiralarıyla, 
yalanlarıyla ayakta durmaya çalışırlar. Biz eserle-
rimizle. İşte burada Doğanşehir’de bizi eserlerimiz 
anlatıyor. Yaptığımız okullar, yurtlar, pansiyonlar, 
meslek yüksekokulumuz, hastanemiz, sağlık evleri-
miz, göletlerimiz, yollarımız, ilçeye gelen doğalgaz 
anlatıyor. 19 yıl öncesinin Doğanşehir’ini düşünüyo-
rum. Nerede o Doğanşehir nerede bugünkü Doğan-
şehir. Alt yapısıyla üst yapısıyla bugün bambaşka 
bir Doğanşehir var” dedi.

“Doğanşehir ilçemizdeki tren istasyonuna 
yaya alt geçidi yapıyoruz”

Çalık, “Bizden önce sorun Allah aşkına, Malat-
ya’da karayollarında kaç kilometre bölünmüş vardı 
diye sorun. Ben cevap vereyim 36 kilometre. Şim-
di 442 kilometreye çıkardık. Şu Erkenek yolunu 
hatırlayın. O Erkenek yolunda ne çileler çektiğimi-
zi hatırlayın. Şimdi o Erkenek yolunda tünelimizle 
birlikte elhamdülillah kazalar minimize oldu. O eski 
durumlar artık yok. Hem zamanda kazandık, hem 
de o kazalardan artık kurtulduk. İşte bu bölünmüş 
yollarda Malatya genelinde bizim bu işimize yaradı. 
Bu muhalefet bu işlerden anlamaz. Doğanşehir’i-
mizin hem bağlantı yollarını hem de ilçe içindeki 
yolları yaptık. Şimdi Doğanşehir ilçemizdeki tren is-
tasyonuna yaya alt geçidi yapıyoruz. Haziran ayında 
tamamlanacak” ifadelerinde bulundu.

“Eğitimde neler yaptık, neler yapıyoruz”
Doğanşehir ilçesinde başta hayırsever mer-

hum işadamı ve belediye başkanı Vahap Küçük’ün 
de destekleriyle özellikle eğitim alanında bir çok 
yatırımın gerçekleştirildiğini anımsatan Çalık, “Do-
ğanşehir 8 derslikli Yunus Emre İlkokulu, Muammer 
Şahin Vaizoğulları İlköğretim Okulu, Söğüt İlköğre-
tim Okulu, Çığlık Abuzer Güngör İlköğretim Okulu, 
Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu, Koldere İlköğretim 
Okulu, Erkenek Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, 
Kurucuova İlköğretim Okulu, Erkenek Lisesi, Elmalı 
Köyü Vahap Küçük İlköğretim Okulu, Kapıdere Or-
taokulu, Kurucuova Ortaokulu, 12 derslikli Dursun 
Şahin İlköğretim Okulu, Fındık İlköğretim Okulu, 5 
derslikli Doğanşehir Anaokulu, Erkenek Anaokulu, 
Kadılı Anaokulu, 15 derslik Polat Vaiz-Şahin İlköğre-
tim Okulu, 16 derslikli Doğanşehir Lisesi Ek Bina ve 
TOKİ Anadolu Lisesini yapmıştık. Şimdi 16 derslikli 
Doğanşehir İmam Hatip Lisesi ile 200 kişilik yurt 
binası tamamlandı, eğitim öğretime hazır. Çığlık 
ve Kurucuova Mahallerimizdeki 8 derslikli okul in-
şaatlarımız bitmek üzere. Gövdeli Mahallemize öğ-
retmen konutu tamamlandı. Doğanşehir ilçemizde 
16 derslikli Çok Programlı Lise ve 200 öğrencilik 
pansiyonu ile 1 spor salonu yapımı tamamlandı. 
Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Yurdu tamamlandı. 
Doğanşehir Anadolu Lisesi'nin Spor Salonu ve Yur-
du tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tara-
fından yapılan yaklaşık 5 milyon lira maliyetli 500 
seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonumuz faaliyete 
geçti” diye konuştu.

“Göletlerimizle birlikte sulamayla ilgili 
sıkıntılar çözülmüş olacak”

Çalık, Doğanşehir ilçesinde Elmalı ve Erkenek 

Göletlerinin kapalı sulama hatlarının yapım ihale-
sininde gerçekleştirildiğini belirterek, “Proje tutarı 
27,8 milyon lira olan Elmalı Göletimizle 2 bin 530 
dekar arazi suya kavuşacak. Gövde dolgusu imalat-
ları tamamlanmış, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 
75’e ulaşmış olup 2021 yılı Haziran ayı sonunda gö-
letin projesi tamamlanmış olacaktır. Göletin sulama 
hatlarının yapım işi ise 11 Kasım 2020 tarihinde iha-
le edilmiş olup, 2021 çalışma sezonunda yapımına 
başlanarak tamamlanacaktır. Erkenek Göletimiz 9 
bin 130 dekar alanı sulayacak. Çok büyük bir göleti-
miz ve proje tutarı 65 milyon lira. Bu göletimizinde 
fiziki gerçekleşmesi tamamlandı, 2021 yılının so-
nunda sulama sezonunda faaliyete geçsin istiyoruz. 
Vatandaşlarımızın sulamadan kaynaklanan elektrik 
borçları bir daha yaşanmasın istiyoruz. Bu göletle-
rimiz hizmete girdiğinde sulamayla ilgili sıkıntıları 
ciddi bir şekilde bertaraf etmiş olacağız. Doğanşe-
hir Söğüt Göleti’nin rezervuar alanının iyileştirilme-
si ihalesinin de 21 Ocak 2021 tarihinde yapılması 
planlıyor ve bu ihale sonrasında gölette geri kalan 
imalatlar tamamlanacak. Bunun maliyeti de 8 mil-
yon lira” şeklinde konuştu.

“100 yataklı hastanemiz bitmek üzere”
Doğanşehir ilçesinde 100 yataklı devlet has-

tanesinin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 97’ye 
ulaştığını belirten Çalık, “Pandemiden dolayı biraz 
uzadı fakat yapımında sona gelindi. 5 genel ame-
liyat odası, 10 yataklı yoğun bakım, 30 poliklinik 
odası, 4 ağız ve diş sağlığı ünitesi ve 6 yataklı palya-
tif bakım merkezine sahip olacak hastanenin fiziki 
gerçekleşme oranı yüzde 97’ye ulaşmıştır. Nisan 
ayında hizmete açılması planlanmaktadır ” dedi.

“Malatya’da doğalgazın en hızlı geldiği 
üçüncü ilçe”

Malatya’da doğalgazın en hızlı geldiği üçün-
cü ilçenin Doğanşehir olduğunu ifade eden Çalık, 
“Doğalgaz denilince akla benim buradaki analarım 
geliyor. Çünkü o analarım kömür taşırdı, odun ta-
şırdı. Soba bir odada yanıyor, her odada yanmıyor. 
Dolayısıyla bir oda ısınıyor. Koku bir taraftan kül-
ler bir taraftan... Ama şimdi hamdolsun, kombiye 
basıyoruz düğmeye bütün ev ısınıyor mu? Isınıyor. 
Sıcak su banyoda mutfakta her yerde var mı? Var. 
Şimdi ilçemizde eksik kalan bölgeler için de talimat 
verdim oralara da hızlı bir şekilde ulaşacak” diye 
konuştu.

“Devlet müdahalesiyle fiyat istikrarsızlığı 
son buldu”

Milletvekili Çalık, Doğanşehir ilçesinin en önem-
li geçim kaynaklarından birinin de tarım olduğunu 
belirterek, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pak-
demirli’nin destekleri ve Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ında talimatıyla Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) geçen 21 Eylül’den itibaren 4 
numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş 
için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 
ise 23 liradan alıyor. Yani devletin müdahalesiyle 
kuru kayısı da fiyat istikrarsızlığı son buldu. Bu yıl 
için yeniden TMO kayısı sezonunda fiyatı belirleye-
cek. Pandemi sürecine rağmen geçen yıl 100 ülkeye 
90 bin 317 ton kuru kayısı satılarak 266 milyon 202 
bin dolar döviz girdisi sağlandı.” dedi. Çalık, yakla-
şık 1,8 milyon lira maliyetli Erkenek futbol sahasının 
sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülme-
si çalışmasının da devam ettiğini kaydetti.

“Doğanşehir Belediyesini ziyaret etti”
Çalık daha sonra Doğanşehir Başkanı Durali 

Zelyurt’u ziyaret ederek, belediyenin yaptığı çalış-
malarla ilgili bilgi aldı. Milletvekili Çalık, ziyarette 
yaptığı konuşmada, 18 Haziran’da kalp rahatsızlığı 
nedeniyle hayatını kaybeden Doğanşehir’in eski Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük’ü rahmetle andıklarını 
ifade ederek, “Doğanşehir’e yaptıkları için teşek-
kürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimiz 
öyle bir hoş-seda bırakarak rahmete kavuşalım. Al-
lah hepimize sağlık, sıhhat, uzun ömür versin ama 
vefatımızın sonrasında da böyle arkamızdan güzel 
konuşulmayı Allah hepimize nasip etsin. Görevdey-
ken vefat etti ve sonra göreve gelen Durali Zelyurt 
başkanımız, göreve geldiğinden itibaren hem ilçe 
başkanımız, hem belediye meclis üyelerimiz ve hem 
de ilçe teşkilatımızla ahenkli bir çalışma yapıyor” 
diye konuştu. Milletvekili Çalık, Doğanşehir Beledi-
yesi’nin de ilçede meydan, dere ıslahı bisiklet yolları 
gibi bir çok alanda hummalı bir şekilde çalışmalar 
yürüttüğünü aktardı. Çalık, Doğanşehir Elması’nın 

tescilli ürünler arasında yer aldığını anımsatarak, 
“Tarım ve Orman Bakanlığımızdan talep etmiştik, 
özellikle bodur elma üretimi başlamış vaziyette, çok 
güzel ve lezzetli elmalarımızın tanıtımını yapmak 
ise burada kurulan Doğanşehir Kadın Kooperatifi-
miz ve Büyükşehir Kadın Kooperatifimiz ile müm-
kün olacak” dedi. 

“Meyve kurutma tesisi kurulacak”
Kooperatifin elmanın paketlenmesinden sa-

tışına kadar faaliyette olacağını kaydeden Çalık, 
ürünlerin kurutmalık hale gelmesi içinde Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den destek iste-
diklerini, özellikle kayısı ve meyve kurutma tesisini 
Akçadağ, Yeşilyurt ve Battalgazi’de kurduklarını, 
dördüncüsünü de Doğanşehir’e kazandıracaklarını 
ifade etti. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt ile AK Parti Doğanşehir ilçe Başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu ise konuşmalarında, Milletvekili Çalık’ın 
ilçeye en çok ziyaret yapan ve hizmet eden millet-
vekili olduğunu söylediler.


