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Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 1923 Ülkemizde Cumhuriyet Yö-
netiminin ilan edildiği gündür. Her yıl Cumhu-
riyet Yönetiminin ilanını 28-29 Ekim günleri 
Cumhuriyet Bayramı olarak törenlerle kutla-
rız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çı-
karak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 
tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve 
adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet 
idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, 
Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve 
vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetin en 
büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bi-
lincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konu-
muna yükseltmesidir. Ulusumuz, Cumhuriyet-
le birlikte ulusal bir devletin, onurlu, özgürce 
düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları 
haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi 
olmuştur. Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği 
çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demok-
ratik Cumhuriyet rejimi ile kat etiğimiz me-
safe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet 
bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir 
üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayıştan 
taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda 
hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel 
olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti devle-
ti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki biz-
ler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı 
yoldan ayrılmayalım. Hak ve hürriyetlerden 
yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşa-
maları mümkün değildir. Bu nedenle, bizlere 
ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk 
ilke ve inkılâplarını koruyup, kollamak iç ve 
dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Cumhu-
riyet, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. 
Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem 
içinde güvencede olabilir. Türk Milleti Cum-
huriyet’e bağlanıp, onu yüceltip geliştirebi-
lirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır 
ve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu 
nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek her 
Türk’ün milli görevidir. NE MUTLU TÜRKÜM 
DİYENE

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
DOĞANŞEHİR DE TÖRENLERLE KUTLANDI

Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. Yıl döneminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Et-
kinlikleri 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Doğanşehir Kaymakamlığı önün-
de bulunan Atatürk anıtına Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un çelenk bırakmasıyla başladı.3’TE

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI MEHMET KILIÇ’IN
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhuriye-
timizin kuru-
luşunun 98. 
Yılını kutla-
mak için top-
lanmış bulun-
maktayız.2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DURALİ ZELYURT’TAN
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zel-
yurt, 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramının 
98. yıldönümü müna-
sebetiyle bir kutlama 
mesajı yayınladı.2’DE

Malatya Basınından Ortak Tepki:
Basın Susturulamaz

Malatya Kernek Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Kernek 
Meydanı'nın açılış töreninde bazı guruplar tara-
fından saldırıya uğrayan Malatyalı gazeteci Bur-
han Karaduman için Malatya basını bir araya geldi 
ve ortak bir sesle, 'Basın Susturulamaz' dedi.4’TE

Tütün
Kooperatifi
Kurulması
Çalışmaları
Toplantısı
Doğanşehir Kurucao-
va Mahallesi'nde tütün 
kooperatifi kurulması 
hakkında mahalle sa-
kinleri ile bir araya ge-
linerek bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.3’TE
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KAYIP

Değerli varlığımız, aile büyüğümüz
Sevgili babamız;

HACI KILIÇ’ın 
vefatı dolayısıyla bu büyük acımızı, 
bizlerle paylaşan, cenaze törenine 

katılan, evimize kadar gelerek 
taziye ziyaretinde bulunan, yurt 

içi ve yurt dışından telefon ile 
arayanlar, sosyal medya aracılığı ile 
acımıza ortak olan başta muhterem 

Doğanşehir halkı olmak üzere 
bütün hemşerilerimize eş, dost, 
akrabalarımıza teşekkür eder, 

saygılar sunarız...

TEŞEKKÜRLER

KILIÇ Ailesi Adına 
Kadir KILIÇ

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI MEHMET KILIÇ’IN
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 98. Yılını kutlamak için 
toplanmış bulunmaktayız.

Hepinize hoş geldin diyor 
Saygı ve sevgilerimi iletiyo-
rum.

Sözlerime başlarken va-
tanın bekası için şehitlik ve 
gazilikle şereflenen tüm kah-
ramanlarımızı rahmet ve şük-
ranla yâd ediyorum. 

"Cumhuriyetimizin kuru-
luşuna varan kurtuluş müca-
delesinde, yediden yetmişe 
kenetlenen, tek yürek, tek 
yumruk olan milletimiz, bu-
gün de birlik, beraberlik ve 
kardeşlik içinde geleceğini 

inşa etmektedir. Hedefleri-
mize yaklaştıkça, ülkemize 
yönelik saldırıların cephesi 
genişlemekte, sayısı ve dozu 
artmaktadır.

Malazgirt’te, Çanakka-
le’de, Kut’ül Amare’de, birçok 
mazlum coğrafyada insani 
duruşumuza kadar her geliş-
me, milletimizin asil duruşu-
nun göstergesidir.

Türkiye’nin her başarı-
sı, aynı zamanda insanlığın 
ortak vicdanındaki, bölge-
mizdeki ve dünyadaki tüm 
mazlumların, mağdurların 
yüreğindeki umutları besle-
mekte, canlandırmakta, ha-

rekete geçirmektedir. Bize 
düşen ise: Birlik beraberlik 
içinde ‘Ben evlatsız kalırım 
ama vatansız kalamam.’ di-
yen anaların ruhunu içimizde 
canlı tutarak, bu bilinçle ha-
reket etmektir.

Sözlerime son verirken, 
Cumhuriyetimizin ilanının 97. 
yıldönümünde, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, İstiklal Harbimizin ka-
zanılmasına ve yeni devle-
timizin kuruluşuna öncülük 
eden tüm kahramanlarımızı 
rahmetle yâd ediyor, sizlere 
saygı ve muhabbetlerimi su-
nuyorum.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DURALİ ZELYURT’TAN
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramının 98. 
yıldönümü münasebetiyle bir 
kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Durali Zelyurt me-
sajında; “Cumhuriyet, her şeyi-
ni kaybetmiş olan bir milletin 
ulusal bağımsızlığını kazana-
bilmek için giriştiği milli müca-
delenin sonucunda elde ettiği 

büyük bir zaferin sonucudur. 
Bu nedenle yüce Türk Milleti, 
kendine emanet edilen Türkiye 
Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah 
dolu yarınlara ulaştırmak için 
hiç şüphesiz ki el birliği ile ça-
lışacaktır.

Cumhuriyetimizin 98. yılını 
kutladığımız bu günlerde, ge-
leceğe büyük bir ümit, inanç ve 
gayretle yürümek azmi ve de 

kararlılığı içindeyiz. Bu duygu 
ve düşüncelerle, Büyük Önder 
Atatürk’ü ve silah arkadaşla-
rını, canından aziz bildiği va-
tanı için kanlarını bu toprağa 
dökmüş şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle bir kez daha yâd 
ediyor 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramınızı yürekten en kalbi 
sevgilerimle kutluyorum.” ifa-
delerine yer verdi.

Bıçaklı Kavgada
1 Kişi Öldü,

2 Kişi Yaralandı
Doğanşehir ilçesinde 2 grup arasında 

çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ya-
ralandı.

Alınan bilgiye göre, akraba oldukları 
öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma 
bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Emre, Yunus ve Er-
sen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Do-
ğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Turgut 
Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ersen Ay-
dın (30), müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı.

Gözaltına alınan Nusret G, Mahmut G, 
Abuzer G. ile Hıdır A, emniyetteki işlemle-
rinin ardından sevk edildikleri adliyede çı-
karıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 
tutuklandı.

Hayatını kaybeden Ersen Aydın'ın 40 
gün önce evlendiği öğrenildi.

Doğanşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Osman Doğan Atandı

Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Turgay 
Şengönül, Doğanşehir Ülkü Ocakları İlçe Baş-
kanlığı görevini bir süredir vekaleten sürdüren 
Osman Doğan’ın atandığını açıkladı. 

Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Turgay 
Şengönül Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek, 
görevi tebliğ ederken, “Doğanşehir Ülkü Ocak-
ları İlçe Başkanlığına Osman Doğan atanmıştır. 
Yeni görevinde muvaffakiyetler diler, geçmiş 
dönemlerde Ülkü Ocakları Doğanşehir ilçe Baş-
kanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür 

ederim.” Dedi.
Ülkü Ocakları Başkanı Osman Doğan "Yeni 

atandığımız bu görevde Doğanşehir Ülkü Ocak-
larını daha ileri götürmek için azim ve kararlı-
lıkla çalışacağız. İçimize fitne ve fesat sokmaya 
çalışanlar Ülkücü hareketin sarsılmaz kudreti 
karşısında ezilip yok olup gideceklerdir. Kela-
mımız belli kıblemiz belli tarafımız bellidir. Türk 
için yaşar Türklük için ölürüz. Ülkücü hareket bu 
güne gelene dek çok zorlu süreçlerden geçmiş-
tir, ülkücüler bu vatana olan sevgilerini Canları 
ve kanları ile ödemişlerdir. Bizlere düşen görev 
ise bu mukaddes emanete sahip çıkmaktır. " 
dedi.

Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Turgay 
Şengönül Doğanşehir ziyareti kapsamında MHP 
Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı’yı parti bi-
nasında ziyaret ederek, sohbet ettiler. 

MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti belir-
terek teşekkür etti. 

Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı 
Turgay Şengönül Doğanşehir’e geli-
şinde başta Cengiz Baktemur olmak 
üzere Ülkücü şehitlerin kabirlerini de 
ziyaret ederek dua etti. Şengönül’ün 
kabir ziyaretine MHP Doğanşehir Eski 
ilçe Başkanı Muzaffer Çelebi eşlik etti.



32 KASIM 2021 HABER

Soldan sağa
1. Sıkı dokunmuş bir tür pamuklu kumaş... Açık ve kesin ol-

mayan... 2. Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden olu-

şan fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu 

için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)... Ara 

sıra... 3. Fermiyum elementinin simgesi... Savaşan iki kuvvetin 

karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke... Ge-

minin arkası, kıç... 4. Tiplemek işi veya durumu... Bazı besin-

lerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, 

ferment... O gösterme sıfatı (eski)... 5. O yer... Keser... Aramak 

işi... 6. Duygu... Kararsız, tereddütlü (eski)... 7. Grafik tasarım-

cısı... Protaktinyum elementinin simgesi... Büyükbaş hayvan-

ları durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü... 8. Asaleten 

atamak işi... 9. Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, 

tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, 

iri gövdeli hayvan... Kripton elementinin simgesi... Maşalamak 

işi... 10. Sayısal... Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve 

memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, 

kehle... 11. Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakış-

tırma (eski)... İtme işini yapan... “İyilik edeyim derken kimseyi 

memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i 

memnun edemedi” sözünde geçer... 12. Titan elementinin sim-

gesi... Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak 

geri dönmesi, yansıma, yankı... Yapı malzemesi olarak kullanı-

lan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, 

silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz... 13. Son, son-

raki... Yalanmak işi... Tulyum elementinin simgesi... 14. Gemi-

nin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını 

gevşetme, bazısını germe işlemi... Yara (eski)... 15. Tambura 

cinsinden, on iki teli olan bir halk çalgısı... Destansı...

Yukarıdan aşağıya
1. İkiz ünlü... Canlı ve coşkulu bir biçimde (çalınmak)... 2. 

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Tren, tram-

vay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir-

den yol... Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç 

ve etkinliklerinin bütünü... 3. Molibden elementinin simgesi... 

Karşılığında, uğruna, ... için... Olağandan daha hacimli, olağanı 

aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... 4. Ham maddeyi işleyip mal 

üretme... Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... Biraz ufak... 5. El 

etek çekmek... Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi 

gösteren nota işareti... 6. Üremek işi... Kez, yol, defa, sefer... 

Atom numarası 53 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür 

durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birik-

miş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element 

(simgesi I)... 7. Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan 

içecek... Kitapçık (eski)... 8. Tahta vb. bir şeye vurulduğunda 

veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses... Çatıları örtmekte 

kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı 

akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık 

levha... Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz (eski)... 

9. Üremiyle ilgili olan... Eksiklik, kusur (eski)... 10. Para veya 

değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap... Hayta... Cin çağır-

ma, onlarla konuşma vb. iddialarla geçimini sağlayan (kimse)... 

11. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, 

bildirmeye yarayan söz, isim... Yaratabilmek işi... 12. Ekmek, 

peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek... “Kurnazca 

ve haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” an-

lamında “... kıran baş kesen”, “bir kimse birinden aldığını öte-

kine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek” 

anlamında “... külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek 

deyimlerinde ge-

çen bir söz... Eğreti, 

ödünç (eski)... 13. 

Şaşma ve korku bil-

diren bir söz (halk 

ağzı)... Hoş koku-

lu... İplik... 14. Yağ 

uru... Yenecek ka-

dar olgun olmayan 

(meyve), olmamış... 

Yüzeysel (eski)... 

15. Iralamak işi... 

Adama işini yaptır-

mak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AYRILIK VAR
Ayrılık var güle güle,
Gün karalık gece ile
Gözyaşlarım akar çöle,
Sensiz dünya göz neylesin

Ne ararsın sen yabancı?
Saç dalgayla inci inci,
Bir ten kokar sanki küncü,
Sensiz yaşam ten neylesin.

Sahne durgun ağlar keman,
Yer gök kaplı gezer duman,
Uzak bekler gözle zaman,
Sensiz sözü dil neylesin.

Ses ararım ta uzakta,
Terin akar bu toprakta,
Yalnız kaldım bu konakta,
Sensiz canı can neylesin.

Gök gürlüyor düşmez baran,
Derman olsan diner yaram,
Çiçek koksa buram buram,
Sensiz olan kul neylesin.

Garip ağlar gözü yaşlı,
Yastık yorgan tozlu taşlı,
Dağlar yüksek yolu dişli,
Sensiz dağı gül neylesin.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
DOĞANŞEHİR DE TÖRENLERLE KUTLANDI

Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. 
Yıl döneminde 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Etkinlikleri 28 Ekim Per-
şembe günü saat 13.00’te Doğanşe-
hir Kaymakamlığı önünde bulunan 
Atatürk anıtına Doğanşehir Kayma-
kamı Mehmet Kılıç ve Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un 
çelenk bırakmasıyla başladı. 

Doğanşehir Kaymakamı, Bele-
diye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, 
İlçe Jandarma Komutanı yanı sıra 
daire amirleri, okul müdürleri, siyasi 
parti temsilcileri, sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri ile vatandaşlar 
katıldı. 

Çelenk Töreni ile başlayan Cum-
huriyet Bayramı Etkinlikleri 29 Ekim 
Cuma günü Vahap Küçük meydanın-
da yapılacak kutlama etkinlikleriyle 
devam etti.

29 Ekim sabahı Doğanşehir 
Kaymakamı  Mehmet KILIÇ'ın daire 
amirlerini makamında kabul etmesi 
ve bayram tebriklerini almasının ar-
dından Doğanşehir Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda 
devam etti .Doğanşehir Kaymakamı 

Mehmet KILIÇ, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali ZELYURT, Doğanşe-
hir Cumhuriyet Savcısı Fahri CAVİT,-
Doğanşehir  Emniyet Müdürü Erkan 
SAMARAZ, Doğanşehir  Jandarma 
Komutanı Onur KIRCAER, siyasi parti 
temsilcileri, kurum amirleri, öğren-
ci ve vatandaşlarımızın katıldığı 29 
Ekim kutlamalarında, günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı ya-
pan Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
KILIÇ, programa katılan herkesin ve 
ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı 
kutladı. Kompozisyon ve şiirlerin 
okunduğu 29 Ekim kutlamaları res-
migeçit töreni ile sona erdi.

Tütün Kooperatifi Kurulması Çalışmaları Toplantısı
Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde tütün kooperatifi kurulma-

sı hakkında mahalle sakinleri ile bir araya gelinerek bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandar-
ma Komutanı Onur Kırcaer, İlçe Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, 
Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Alpağut, İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri ve mahalle sakinlerinin katılımları ile yapılan toplantıda, 
bölgenin önemli gelir kaynağı olan tütün yetiştiriciliği ile ilgili koope-
ratif kurulması konusunda toplantı yapılarak kooperatif kurulması 
hakkında bilgiler verilerek, vatandaşların soru ve görüşleri alındı.

Haber Önder AKBIYIK
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DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
40000 m2 8cm Kilitli Parke Taş ve 7000 metre 50x20x10 Ebatın da Beton Bordür Taşı alımı 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   :2021/684426
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :40.000 M2 8 CM lik Kilitli parke taşı 7.000 metre
     50x20x10 ebatında Beton Bordür Taşı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :Belediyemiz Karşıyaka Mah , Esentepe mah, Polat, mah, 
     Elmalı mah, yeni mah
c) Teslim tarihleri   :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş
     tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 
     30.04.2022 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ
      MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :22.11.2021 - 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyanname-
si. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranla-
rına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 

EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirti-
len hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. 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.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
8 cm lik kilitli parke taşı TS 2824 EN 1338
50X20X10 CM BETON BORDÜR TAŞI TS 436 EN 1340
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 FEN İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Malatya Basınından Ortak Tepki: Basın Susturulamaz
Malatya Kernek Meydanı'nda 

gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Kutlamaları ve Kernek Mey-
danı'nın açılış töreninde bazı guruplar 
tarafından saldırıya uğrayan Malat-
yalı gazeteci Burhan Karaduman için 
Malatya basını bir araya geldi ve ortak 
bir sesle, 'Basın Susturulamaz' dedi.

Kernek Meydanında Malatya'da 
faaliyet veren Küresel Gazeteciler 
Konseyi, Malatya Gazeteciler Cemi-
yeti, Malatya Gazeteciler ve Televiz-
yoncular Cemiyeti, Çağdaş gazeteciler 
cemiyeti ve Anadolu basın birliğine 
bağlı yönetimler ve üyeler Burhan Ka-
raduman'a yapılan saldırıyı kınamak 
amacıyla bir araya geldi. Ortak açık-
lamaya, bazı siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşları ile Malatya'da faaliyet 
gösteren medya kuruluşları ile basın 
çalışanları destek verdi.

"RAHATSIZ ETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ"
 Ortak açıklamayı Er TV Program 

sunucusu Hülya Kaya yaptı. Kaya açık-
lamasında şunları söyledi; “Biz ga-
zeteciler olarak gerçekleri yazmaya 
ve rahatsız etmeye devam edeceğiz. 
Gazetecileri susturamayacaksınız. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin en mutlu 
günlerinden biri olan 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlamalarının yapıl-
dığı Kernek meydanında görevini icra 
eden Malatya'nın emektar, dürüst ve 
cesur gazetecisi, değerli arkadaşımız 
Burhan Karaduman, törenlerin devam 
ettiği bir sırada alçakça bir saldırıya 
uğramıştır.  Malatya Valisi Sayın Aydın 
Baruş başta olmak üzere kentin tüm 
üst düzey yöneticilerinin hemen yanı 
başında gazeteci Burhan Karaduman’a 
yapılan bu saldırıyı şiddetle nefretle 
kınıyoruz. Görevleri gerçekleri, Sade-
ce gerçekleri yazan gazetecilerden ra-
hatsız olanları rahatsız etmeye devam 
edeceğimize ilan ediyoruz.”

"GEREĞİ YAPILSIN"
Saldırıyı yapan ve arkasında olan-

ların biran evvel yargı önüne getiril-

mesini istediklerini ifade eden Kaya; 
“Kernek meydanında yapılan bu sal-
dırı sadece gazeteci Burhan Karadu-
man’a yapılan bir saldırı değil,  tüm 
basına ve halkın haber alma özgürlü-
ğüne yapılmış bir saldırı değildir. Bu 
saldırı aynı zaman da basın özgürlü-
ğünü güvence altına alan anayasa-
mıza karşı ilaveten de yeri ve zamanı 
itibariyle Malatya Valisi Aydın Baruş 
başta olmak üzere, Malatya protokol 
ile ve Malatya'nın huzuruna, ayrıca 
kamu görevlileri nedeni ile görev ya-
panlara karşı girişilmiş kirli bir saldı-
rıdır. Bu saldırıyı devlet protokolünün 
yanı başında gerçekleştirme cüretini 
göstermesi yönüyle de aynı zaman-
da devletimize yönelik bir meydan 
okumadır. Bu nedenle Devletimiz bu 
saldırıyı tüm yönleriyle aydınlatmak-
la mükelleftir. Derhal sorumluları, 
failleri bulunmalı ve ilgili kanunlar 

çerçevesinde en ağır biçimde ceza-
landırılmalıdır. Saldırının tetikçilerini 
bulmak yetmez, bu tetikçilerin varsa 
azmettirenleri de ortaya çıkarılma-
lıdır. Anayasamızın 28 maddesinde 
devlet basın ve haber alma hürriyet-
lerini sağlayacak tedbirleri alır hük-
mü yer almaktadır. Malatya'daki dev-
let görevlileri Anayasamızın bu Amir 
hükmünün Gereğini yapmak zorunda-
dır. Gerçeklere yazmaya ve rahatsız 
etmeye devam edeceğiz. Gazetecileri 
susturamayacaksınız. Burhan Kara-
duman yalnız değildir tüm gücümüzle 
yanındayız.” Diye konuştu.

"BÜYÜK BİR AİLEM 
VAR"

Açıklamanın ardından gazetecile-
rin saldırı ile ilgili sorularını cevapla-
yan gazeteci Burhan Karaduman ise 

gazetecilerin soruları üzerine yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. “Bu sal-
dırı bütün yönleriyle de araştırılması 
gereken bir olay. Böyle bir saldırı uğ-
rayacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu 
yaşıma kadar kimseyle şahsi bir me-
selem olmadı. Bireysel olarak bana 
böyle alçak bir saldırı nedenini dü-
şünmedim. Herhangi bir düşmanım 
da olmadı. Saldırının tamamen mes-
leki çalışmalarımdan dolayı yaşadığı-
mı düşünüyorum. Ancak şunu ifade 
edeyim Malatya'daki gazeteci arka-
daşlarıma, dostlarıma ağabeylerine, 
ablalarıma çok teşekkür ediyorum. 
Gördüm ki yalnız değilim. Benim 4 ki-
şilik ve ailem var. Ama burada gördüm 
ki Malatya'da yüzlerce ailem varmış 
bunu hissettim. Bugün birileri kale-
mini kırmak istiyor diye düşündüm. 
Ama yüzlerce kalem harekete geçti. 
Ben tüm medyaya özellikle teşekkür 

ediyorum. Valilik zaten olayı takip 
ediyor. 7/24 saat kameralar izleniyor. 
İnanıyorum ki failler çıkacaktır. Hiç-
bir şey gizli kalmaz mutlaka ortaya 
çıkar. Gerçeklerin er yada geç ortaya 
çıkma gibi güzel doğruyu var.  İnanı-
yorum çünkü gerçekler gerçekten or-
taya çıkacaktır.  Platformda görüntü 
çekiyordum. Platformdan inip arka 
tarafında drone görüntüsü almaya 
gittim. Resim çekerken arka taraftan 
resim çekerken ‘sana selamını getir-
dik diye bir ses duyarak darp edildim. 
3-4 kişi arkadan saldırarak vurdular. 
Bu konudaki soruşturma sürüyor. 
Yani delikanlı olsalardı, yiğit olsalar-
dı, cesaretli olsalardı önden gelirler-
di. Korkmayacağım, korkmadım. Tabi 
soruşturma da devam ediyor şu anda 
yüzlerce kamera kayıtlarında bakılı-
yor. Bunun mutlaka ortaya çıkacağına 
inanıyorum."diye  konuştu.


