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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Vahap Küçük Hayır Çarşısı Kuruldu
Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan 
yeni açılacak olan hayır çarşı-
sına Vahap Küçük adının ve-
rilmesi talimatında bulundu. 
Kernek Külliyesi içerisinde yer 
alan hayır çarşısının kurulum 
çalışmaları tamamlandı.3’TE

BAŞKAN ZELYURT “2020-2021 EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN”

Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt, İl-
köğretim Hafta-
sı ve 2020-2021 
Eğitim-Öğretim 
yılının başlama-
sı sebebiyle ya-
zılı bir mesaj ya-
yınladı.2’DE

Doğanşehirlilerden Başkan Gürkan’a Teşekkür Ziyareti
Malatya Büyükşe-
hir Belediye Başka-
nı Selahattin Gür-
kan’ın 2 yıla kadar 
Malatya merkez ve 
ilçelerinde yol ve 
asfalt çalışmaları-
nın tamamlanması 
talimatıyla uzun sü-
reden beri çalışma-
larına hız kesmeden 
devam eden Yol 
ve Alt Yapı Koordi-
nasyon Daire Baş-
kanlığı yol ve asfalt 
çalışmalarına Do-
ğanşehir köylerinde 
devam ediyor. 2’DE

HEMŞERİMİZ KINACI
REKTÖR OLDU

Hemşerimiz Cumali KINA-
CI İTÜ Kuzey Kıbrıs Rek-
törlüğüne atandı.4’TE
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Doğanşehirlilerden Başkan Gürkan’a Teşekkür Ziyareti
Malatya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Selahattin Gürkan’ın 2 yıla 
kadar Malatya merkez ve ilçele-
rinde yol ve asfalt çalışmalarının 
tamamlanması talimatıyla uzun 
süreden beri çalışmalarına hız kes-
meden devam eden Yol ve Alt Yapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı yol 
ve asfalt çalışmalarına Doğanşehir 
köylerinde devam ediyor. 

Doğan şehir ilçesinde devam 
eden asfalt çalışmaları ile ilgili bir 
açıklama yapan Yol ve Alt Yapı Ko-
ordinasyon Dairesi Başkanı Meh-
met Mert, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Gürkan’ın verdiği hedefler 
doğrultusunda çalışmaya devam 
ettiklerini söyleyerek, “Bu çalış-
malar doğrultusunda Kurucuova, 
Erkenek, Reşadiye ve Toprakte-
pe’deki çalışmalarımız bitti. Yine 
aynı hedef doğrultusunda yol ala-
rak Güzelköy’de de asfalt serim 
çalışmalarına devam ediyoruz. He-
defimiz, Doğanşehir’de asfaltsız yol 
bırakmamak” dedi.

Köylerine ilk kez sıcak asfalt 
döküldüğünü söyleyen Güzelköy 
Mahallesi muhtarı Celal Bayar, 

“Başta Büyükşehir Belediye Başka-
nı Sayın Selahattin Gürkan’a ve tüm 
emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim. Ayrıca köyümüz ilk defa sıcak 
asfaltla buluştu. Bu da köyümüz 
için bulunmaz bir nimettir. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.  

Güzel köy Mahallesi sakinlerin-
den Mustafa Işık ise, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza Doğanşe-
hir’e yapmış olduğu hizmetlerden 
dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” 
dedi. 

Kara terzi Mahallesi muhtarı 
Mahmur Çakır’da, hizmetlerden 
dolayı şuana kadar memnun olduk-
larını dile getirerek, “Başta Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Selahattin Gürkan başkanımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim” dedi. 

Konuyla ilgili değerlendirme 
yapan AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu, “Do-
ğanşehir mahallelerinin çalışmala-
rını gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Sayın Selahattin Gürkan’a vermiş 
olduğu hizmetlerden dolayı teşek-
kür ediyorum. Çalışmaların yapıl-
dığı Güzelköy’de hedeflenen 3 kilo-
metre sıcak asfalt yapımıydı. 

Fakat Büyükşehir Belediyesi 
sayesinde 6.5 kilometre sıcak asfalt 
döküldü. Ayrıca Karaterzi’de yapı-
lan 15 kilometrelik asfalt çalışması 
da bizi çok mutlu etti. Bu çalışmala-
rından dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyorum” dedi. KENAN EREN

BAŞKAN ZELYURT “2020 -2021 EĞİTİM 
VE ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN”

Haber Merkezi
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt, İlköğretim Haftası 
ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı-
nın başlaması sebebiyle yazılı bir 
mesaj yayınladı.

Başkan Zelyurt Mesajında;”“O-
kullar; Hayata hazırlanış değil, 
hayatın ta kendisidir. Öğrencileri-
mizin sevinçle, coşkuyla, hasretle 
beklediği okul arkadaşlarıyla, öğ-
retmenleriyle buluştuğu, okulla-

rın açıldığı ilk hafta okullarımızda 
ilköğretim haftası olarak kutlan-
maktadır.” Diyen Başkan Zelyurt 
mesajında şunları söyledi;

Türkiye Cumhuriyetinin eğitim 
ve öğretiminin temel kültürüdür. 
Türk Milli Eğitim Sistemi; Tüm öğ-
rencilerimizi, Türk Milletinin mane-
vi ve kültürel değerlerini yaşayan, 
koruyan, geliştiren bireyler olarak 
yetiştirilmesi; sağlıklı, gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere sahip iyi bir 
vatandaş, huzur ve barış içinde, 
hoşgörü ve adalet anlayışı ile bir 
arada yaşama kültürünü destekle-
yici ortamda yetiştirmeyi amaçla-
maktadır.

Okul sadece bireyin hayat 
standartlarını yükseltecek ve iyi 
bir meslek sahibi yapacak bilgi ve 
becerileri vermekle kalmaz aynı 
zamanda toplumların yapılarını, 

insan ilişkilerini nasıl alacağını bi-
reysel ve toplumsal sorumlulukla-
rını neler olacağının, hizmet ettiği 
toplumun maddi ve manevi değer-
lerini öğrencilere aktararak insan-
da davranış şekli haline gelmesini 
sağlar.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm 
öğrencilerimizin yeni bilgiler ala-
rak, yeni dostluklar kurup, güzel 
günler yaşaması ve aydınlık fikir-
lere kavuşması dileklerimle, kendi-
lerini mesleklerine adamış, büyük 
fedakârlıkla ülkemizin her köşesin-
de görev yapan öğretmenlerimiz 
başta olmak üzere tüm öğrencileri-
mizin ve tüm öğrenci velilerimizin, 
2020- 2021 eğitim – öğretim yılı ile 
ilköğretim haftasını en içten duy-
gularımla kutlar, eğitim hayatların-
da başarılar dilerim” dedi.

Başkan Zelyurt’tan
Polat ve Yuvalı
Mahallelerinde
İnceleme!

Başkan Zelyurt'tan Polat ve Yuvalı Ma-
hallelerinde İnceleme!

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt Yuvalı ve Polat mahallelerinde yapımı 
devam eden hizmetleri inceledi. 

Göreve geldiği günden beri Hizmet se-
ferberliği başlatarak Doğanşehir ilçesinin 
tüm mahallelerini adeta yeniden dizayn 
edilmesini sağlayan Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt "Durmak yok Yola 
Devam. Her şey Güzel Doğanşehir'imiz için" 
dedi.

İlçenin tümünde başlattığı hizmet se-
ferberliğinde Altyapı yanında üst yapı hiz-
metlerinde ise Yol, Asfalt Kilitli Parke taş 
döşeme, Çocuk Oyun alanları ile Doğanşe-
hir ilçesini yeniden inşa eden Başkan Durali 
Zelyurt Halkın takdirini kazanmaya devam 
ediyor. 

Başkan Zelyurt " Doğanşehir ilçemize 
bağlı Polat ve Yuvalı mahallemizdeki çalış-
maları yerinde inceledik. Durmak Yok Yola 
Devam diyerek ilçemizin her yerinde çalış-
malar hızla devam etmektedir " dedi. 

KURU DUT’UN FAYDALARI
Kuru dutun, sağlık açısından çok faydalı 

olduğunu herkes bilir. İçerisinde yer alan zen-
gin demir içeriği, idrar söktürücü etkisi, kanser 
hastalıklarına karşı fayda sağlaması kuru dutu 
faydalı yapan en önemli özellikler arasında yer 
alıyor. 

Dut meyvesi, taze olarak tüketildiğinde ol-
dukça faydalıdır ancak dut kurutulduğunda fay-
dası iki katına çıkmaktadır.

Doğal antibiyotiktir: Demir, kalsiyum, B1, 
B2 ve C vitamini açısından kuru dut oldukça 
zengindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller 
sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Ateş düşürücü 
etkisinin olmasının yanı sıra vücutta doğal anti-
biyotik etkisi yaratır.

Kan yapıcıdır: İçerdiği zengin demir mine-
ralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bu-
lunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun 
önemli bir yeri vardır.

İdrar söktürücü etkisi: Aç karnına bir avuç 
tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir 
şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve ba-
ğırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar 
söktürücü özellik göstermektedir.

Bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı 

olur
Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün dü-

zenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurt-
ların düşmesine yardımcı oluyor.

Karaciğeri güçlendirir: Kuru dutun bir diğer 
yararı da karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğeri 
güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynakla-
nan hastalıkların engellenmesini sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir: İçerisinde yer alan 
yüksek C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlen-
mesine yardımcı olur. Özellikle kış mevsiminde 
1 avuç tüketilen kuru dut bağışıklığı güçlendire-
rek kışın hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Kalp hastalılarından korur: Damar açıcı ve 
temizleyici etkisi olduğundan kalp hastalıkları-
na karşı koruma sağlar.

Saça ve cilde faydalıdır: Saçı ve cildi temizler 
ve Kuru dut kaynatılarak suyu ile yıkanıldığında 
saçı ve cildi temizler, besler ve canlandırır.

Kuru dut nasıl tüketilmeli?
Her besinde olduğu gibi kuru dutun da tü-

ketimini abartmamak gerekmektedir. Aksi tak-
dirde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, sağlık 
açısından faydalı hale gelecekken zararlı hale 
dönüşebilir.

Kuru dut içerisinde yüksek miktarda protein 
barındırdığından normal ölçülerde kilosu olan 
birisi tarafından günde 1 avuç tüketilebilir.

Ancak rejim yapan biriyseniz ve kuru dutun 
faydalarından yeterince yararlanmak istiyorsa-
nız yemeklerden önce 1 çorba kaşığı kuru dut tü-
ketebilirsiniz. Bu sayede hem sağlıklı beslenmiş 
olursunuz hem de kuru duttan çok fazla kalori 
almazsınız.

Son yıllarda gıda sektöründe de kendine yer 
bulan KURU DUT, özellikle sabah kahvaltısında 
mısır gevreği ile karıştırılıp sıcak süt ve bir kaşık 
bal ilave edilmesiyle doyurucu bir özelliği vardır. 
Çocuklar için çok faydalıdır. 

Ayrıca Ev hanımlarının kek yapımında öğü-
tülmüş veya küçük tane tanelerini kek hamuru-
na katarak şeker yerine kuru dutu kullanmaları 
tavsiye edilir.

Dipnot: Bu tür ürünleri, organik ve yöresel 
ürünler satan yerlerden tedarik etmenizi önem-
le tavsiye ederim. Çünkü yöresel ürünler, satıcı-
lar tarafından tanınan ve bilinen kişilerden te-
darik ettiklerinden, muhatabınız belli olur.

Sağlıklı bir yaşam dileğiyle,
Ali İhsan Öztürk
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SORMA

Yine akşam güneş batar,
Kadeh kadeh yudum atar,
Bir güzele bir gül tutar,
Sordum onu sorma dedi.

Taşa baktım gölgesi yaş,
Gözde damla yanakta kaş,
Gıdım gıdım tavadan aş,
Sordum onu sorma dedi.

Yayla serin havası hoş,
Güzel gördüm güzel bir düş,
Uzak öter renkli bir kuş,
Sordum onu sorma dedi.

Kimsesi yok bilmem neden,
Kuzu meler yoktur giden,
Seda sana bu can beden,
Sordum onu sorma dedi.

Garip dedim sözüm sana,
Acı verme nazlı cana,
Gül soluyor yana yana,
Sordum onu sorma dedi.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış... Hün-

nap... Oyun, roman, hikâye, masal vb. anlatı türlerinde kişilerin 
ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı 
bölüm... 2. Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasın-
dan önceki güvenlik görevlisi (eski)... Kendine gelmek, aklı başı-
na gelmek, ayılmak (halk ağzı)... Kurçatovyum elementinin sim-
gesi... 3. Tüylü hayvan derisi... İnsan vücudunun dış yüzü, cilt... 
Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım kükürtle işlenmesinden elde 
edilen plastik madde... 4. Alüminyum elementinin simgesi... Yüz 
ve davranışları gülünç olan (kimse)... Kelimenin sonuna geldi-
ğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan 
cümleler yapmaya yarayan bir söz... 5. Eklemek işi... Gerçekten, 
hakikaten... 6. Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görev-
li kimse... Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozuk-
luk, akse... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 

7. Kayak... Ortaya çıkarma, meydana getirme (eski)... Hastalık 
(eski)... 8. Kili andıran, kile benzeyen, kil gibi... Hz. İsa’ya in-
dirilen kutsal kitap, Ahd-i Cedit... 9. “Sonra” edatı gibi, çıkma 
durumundaki sözlerin ardı sıra geldiğinde birbirine bağladığı 
iki yargıdan birincisini zorlayıcı bir sebep olarak gösteren bir 
söz (halk ağzı)... Hayvanların eskiyen nallarının çivilerini de-
ğiştirme işlemi (halk ağzı)... Hitit... 10. Kolun bilekten parmak 
uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 
Keyifli bir durum anlatılırken “ne güzel, ne iyi” anlamlarında 
söylenen bir söz... Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere 
iliştirip sarkıtmak... 11. Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan 
(eski)... Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ip-
ten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı... 12. Yürek-
lendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa... İta amiri (eski)... 
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... 13. Sağlık havuzu... 
Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler... Akasya, kit-
re, sütleğen vb. ağaçların kabuklarından sızarak donan, eriyi-

ği yapıştırıcı olarak kullanılan, renksiz veya sarı kırmızımtırak 
renkte biçimsiz madde... 14. Bir şeyin geçtiği veya önce bulun-
duğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... Acımasız ve 
haksız davranan, zulmeden... Yapılan bir şeyin beğenilmediğini, 
küçümsendiğini bildiren bir söz... 15. Eşit aralıklarla ilerleyen 
ancak birlikte değil, art arda duyulan iki veya daha çok sesin bir-
birini sürekli taklit etmesiyle oluşan bütün... Şişmek işi... Doğu 
Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü...

Yukarıdan aşağıya
1. Artvin iline bağlı ilçelerden biri... Ruhsal... 2. Oleik asit... 

Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan 
vb (halk ağzı)... 3. Emme, emerek içine çekme, soğurma (eski)... 
Tıklamak... 4. Dolma kalem... İlla (halk ağzı)... Yunan rakısı... 5. 
Türk alfabesinin dördüncü harfinin adı, okunuşu... İçinde insan, 

hayvan ve doğa ögeleri bulunan (resim veya heykel), figüratif... 

Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yara-

yan büyük, derin kap... 6. İslim... Hassiyum elementinin simge-

si... Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel (eski)... 7. Ken-

ger... Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için 

güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma... 8. Başta, kaslarda ve 

oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli 

ve salgın bir hastalık... Radyum elementinin simgesi... Kar, süt 

vb.nin rengi, beyaz... Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malez-

ya’da yetişen değerli bir bitki... 9. Kendisine söz söylenilen kimse 

veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getiri-

len ve uzatılabilen bir seslenme sözü... Öncecilik, üstünlük... 10. 

Yumurtalık (eski)... Sodyum elementinin simgesi... Dizem... 11. 

Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan... Yapılan 

işler, çalışmalar, uygulamalar... Türk alfabesinin yirmi üçüncü 

harfinin adı, okunuşu... 12. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, 

yankılanması; yankı... Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı... 

Özellikle kalp, mide 

ve kasların elde ol-

madan kasılması... 

13. Nikellemek işi... 

İlgilendiren, ilişkin, 

ilişik, ilgili... 14. İki 

parçadan oluşan, 

kendinde herhangi 

bir şeyden iki tane 

bulunan... Saygı 

gösterme, ulula-

ma (eski)... 15. Mu-

temedin görevi... 

Sayı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Vahap Küçük Hayır Çarşısı Kuruldu
Malatya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Selahattin Gürkan yeni 
açılacak olan hayır çarşısına Va-
hap Küçük adının verilmesi tali-
matında bulundu. Kernek Külliyesi 
içerisinde yer alan hayır çarşısının 
kurulum çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Kernek Külli-
yesi alt katında kurulan hayır çar-
şısında incelemelerde bulundu. 
Yapılan çalışmaları yerinde denet-
leyen Başkan Gürkan, hayır çar-
şısına; hayırsever işadamı kimli-
ğiyle bilinen merhum Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün 
adının verilmesi talimatında bu-
lundu. İnceleme gezisinde açıkla-
malarda bulunan Başkan Gürkan, 
şunları kaydetti:

“Malatya Büyükşehir Beledi-
yemiz Sağlık ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığımız vasıtasıyla aylık or-
talama 7 bin kişiye, gıda, giyecek 
ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak 

için yardımlar yapıyoruz. Bu hayır 
işlerinin daha standart ve daha 
düzenli hale getirilmesi; beledi-
ye yükünün ve yükümlülüğünün 
azaltılması, kamuoyunun paydaş 
olması noktasında ‘Hayır Çarşı-
sı’ yapılması konusunda gerekli 
çalışmaları yaptık. Yaklaşık 1000 
m2’lik bir alanda yapılan çalış-
manın ardından Hayır Çarşısı’nın 
açılması için sona geldik. Bu ko-
nuda ilgili paydaşlarımızla, ilgili 
hayırsever iş adamları ve ilgili ku-
rum-kuruluşlarla görüşmelerimizi 
yaptık. En kısa zamanda giyecek, 
yiyecek ve mobilya türü reyonlar, 
hayırseverler tarafından dolduru-
lacaktır.”

Puan usulüyle 
alışveriş yapılacak
Başkan Gürkan, hayır çarşı-

sının çalışma usul ve esaslarının 
belli standartlar ölçüsünde olaca-

ğını belirterek, “Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı ile ortak 
çalışmamız var. Orada da belir-
lenen ve bizim de belirlediğimiz 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
dosyaları örtüştüğünde puan usu-
lü alışveriş yapma imkânı gelecek-

tir.  İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, 
her ay kendine verilen puan üze-
rinden alışverişini yapıp ihtiyacı-
nı karşılayacaktır. Bu çalışmada 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” açıklamasın-
da bulundu. ISA KANLIBAŞ

Başkan Durali Zelyurt’tan Gaziler Günü Mesajı
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayın-

layan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
tüm Şehit ve Gazileri minnetle andığını kaydetti.

Gaziler Gününü tebrik ettiğini ifade eden Baş-
kan Durali Zelyurt mesajında;

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ordu-
suyla birlikte 13 Eylül 1921 yılında Sakarya Meydan 
Muharebesini kazanırken aynı zamanda yaralanmış 
ve Gazi olmuştur. 19 Eylül 1921’deki Meclis oturu-
munda da Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’ unvanı 
verilmiştir. Dolayısıyla 19 Eylül günü her yıl Gaziler 
Günü ve Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün kut-
lamakta olduğumuz Gaziler Haftası, Türk Tarihinin 
önemli bir dönüm noktasının ifadesidir. Tabi bu 

coğrafya pahalı bir coğrafyadır. Bu pahalı coğrafya-
da nice şehitlerimiz ve gazilerimiz olmuştur. Yakın 
tarihimizde ülkemizi bölüp parçalamak gayesi içe-
risinde olan 15 Temmuz hain darbe girişimi, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Millete 
seslenişiyle Milletin sinesinde yok olmaya mahkûm 
olmuştur. Gerek 15 Temmuz’da olsun gerekse daha 
öncesindeki bütün Gazilerimizin Gaziler Gününü 
kutluyorum. Bu vatan toprağı için şehit olmuş, bu 
toprağa düşmüş Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rah-
metle minnetle anarken; hayatta olan Gazilerimize 
de sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Allah, Mil-
letimizin dirliğini, birliğini, beraberliğini, düzenini 
bozmasın” dedi.
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   Halifelik için en başta düşünülmesi  
gereken Ali ki, o  hem  Hz. Muhammed’in  
damadı ve hem de amcasının oğludur ve 
çocukluklarından  beri bir  aradadırlar, en 
sona kalmıştır. Ama hiçbir zaman tepki 
koymamış, verilen kararlara rıza gös-ter-
miştir. Osman’ın bir  suikast  sonunda 
öldürülmesi üzerine Halife  olan  Ali’yi bir 
çokları içlerine sindirememiş, çalışma-
ları daima engellenmiş en nihayet diğer 
halifeler Ömer, Osman gibi o da bir sui-
kast sonucu öldürülmüştür. Büyük  İslam 
düşmanı Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye ve 
daha sonra onun oğlu Yezit zamanında  acı 
Kerbela olayı yaşanmış, halifeliğe aday 
Ali’nin oğulları ve aynı zamanda Pey-gam-
berin  torunlarından  önce  Hasan ve  daha  
sonra Hüseyin korkunç bir şekil-de öldü-
rülmüşler, hatta Hüseyin’in  kafası kesilip, 
bir sopaya  takılarak sokak so-kak  gezdi-
rilmiştir … Bu hadiseden önce kendisi ile 
görüşerek sarayına davet edi-len Hüseyin, 
eşi, çocuğu ve güven duyduğu insanlar-
la davete icabet etmiş, belli bir noktada 
durdurularak kendisine biat etmesi isten-
miştir. Kabul etmeyen Hü-seyin ve etrafın-
dakiler, yazın o çok sıcak gününde orada 

beklemeye mahkum e-dilmişlerdir. Gü-
neşin etkisi ve susuzluk, bu insanları çok 
zor  durunda  bırakmış ancak Muaviye ya 
da Yezit onların kıpırdamasına dahi imkan 
vermemiştir. Hüse-yin’ in üç yaşındaki 
oğlu susadığı için ağlaşıp durmaktadır. En  
sonunda  dayana-mayan Hüseyin, oğlunu 
kolları ile yukarı kaldırarak “  Ey Muavi-
ye  ( ya da  Yezit- hangisi olduğunda emin 
değilim) haydi bizlere acımıyorsun  bari 
şu  çocuğa  acı-yın. İzin verin de yakındaki 
ırmaktan susuzluğunu giderelim çocuğun” 
demesi ile birlikte atılan bir ok, Hüseyin’in 
elleri üzerinde tuttuğu oğlunun boğazı-
nın bir ta-rafından girip diğer tarafından 
çıkmıştır. Bunun üzerine yanındaki küçük 
bir grup insanla  can havli ile saldırıya 
geçmişler ve ne  yazık ki  tümü  kılıçtan  
geçirilerek hayatlarına son verilmiştir. Bu 
elim olay “ Kerbela Vakası” olarak  tarihe  
geçmiş, şimdilerde bile acı, kin ve nefretle 
anılmaktadır … Görüldüğü  gibi,  insanlar  
ara-sında  düzen ve  adalet sağlamak üze-
re Yüce Yaratan tarafından  görevli  kılınan 
rahmet  Peygamberi  Hz. Muhammet  tara-
fından  yaşatılmaya  çalışılan Yüce  İs-lam, 
ta o zamanlardan başlamak üzere, çıkar 
ve ihtiras uğruna ne hallere dönüş-türülü-
yor.  Günümüz dünyasında  bile  tüm  İslam  
ülkeleri, ne  yazık ki   bundan farklı bir 
çizgide bulunmamaktadırlar. Görünüşte 

İslam’ a değer verilirken, men-faat, itibar, 
ihtiras, zevk, sefa, şatafat ve iktidarlarının 
devamı uğruna  İslami  ku-rallar  göz ardı 
edilebiliyor, görmezlikten, duymazlıktan, 
anlamazlıktan gelinebi-liyor.  Acaba bütün 
bunların Yüce Yaratan tarafından bilinme-
diği mi, farkına va-rılmadığı mı sanılmak-
tadır? …     

      Mekke’den Medine’ye hicret eden  
Müslümanların  burada yaşamakta olan 
gayrimüslimlerle beraber kardeşçe sulh ve 
huzur içerisinde yaşaması için MEDİ- NE  
SÖZLEŞMESİ  İslam ve Dünya tarihinde 
önemli bir yer almıştır. Bu sözleşme-ye 
hem Müslimler ve hem de Gayrimüslim-
ler tamamen riayet etmişlerdir. Ada-lete, 
hak ve hukuka dayalı bir sözleşme olduğu 
için de her kesim bunu gönül ra-hatlığı ile 
kabul etmiş, hiçbir  rahatsızlık duymamış,  
Hz. Muhammed’in  yaşamı  boyunca  hiçbir 
aksamaya meydan verilmemiştir. Bu söz-
leşmenin önemli  mad-deleri şu şekildedir.

1) Medine’de yaşayan her topluluk 
kendi yaşadığı çevreden sorumludur.

2) Müslüman ve Yahudiler birlikte 
barış içinde yaşayacak, birbirlerinin dinine 
saygı gösterecektir.

3) Medine’ye dışarıdan herhangi bir 
saldırı olduğunda, birlikte savaşıp, birlik-te 
savunma yapacaklardır.

4) Yahudiler dinlerini yaşarken ser-

best ve özgür olacaklardır.
5) Yahudi ve Müslümanlar arasında-

ki uyuşmazlıklarda hakem olarak, Hz.
Mu-hammed söz sahibi olacaktır.

6) Medine’deki anlaşmazlıklarda Hz. 
Muhammed’e baş vurulacaktır.

7) Medine yaşayan bütün herkes eşit 
haklara sahip olacaklar, herkes eşit va-tan-
daş olacak, hiçbir topluluğun birbirine 
üstünlüğü olmayacaktır.

8) Medine’de yaşanan savaşlar sıra-
sında herkes kendi giderini sağlayacaktır.

Görüldüğü üzere bu sözleşme, o top-
lumda yaşamakta olan tüm kesimden 
insanları kapsamaktadır. Herkesin yaşam 
hakkı ayrım  gözetilmeksizin  ka-yıt altına 
alınmıştır. Dolayısı ile de her kesimden 
insanlarca  kabul  görmüş ve sorunsuz bir 
şekilde Hz. Muhammed’in  yaşamı boyun-
ca sürmüştür. Bu sözleşmenin bu gün ki 
demokrasi anlayışından ne farkı vardır? … 

MÜNİR
TAŞTAN

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

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN İLANI

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

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

SIRA 
NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü m² SATIŞ 

AMACI SATIŞ USULÜ TAHMİNİ SATIŞ 
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT 
BEDELİ (TL) İHALE

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

HEMŞERİMİZ KINACI REKTÖR OLDU
Geçtiğimiz yıllarda Müsteşar Yardım-

cılığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ASKİ 
Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerini 
başarıyla yürüten Cumali KINACI’nın ça-
lışma hayatı başarılarla dolu.

BİYOGRAFİSİ
Prof. Dr. Cumali KINACI, 1957 yılın-

da, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Erke-
nek Kasabası’nda doğdu. Malatya Turan 
Emeksiz (1972 - 1974) ve İzmir Atatürk 
Lisesinde (1974 - 1975) okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşa-
at Mühendisliği (1980), Yüksek Lisans 
(1982) ve Doktora (1987) programlarını 
tamamladı. Çevre Teknolojisi bilim ala-
nında 1992 yılında doçent, 2003 yılında 
profesör unvanlarını almaya hak kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Fakültesi Çevre Mühendisliği 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 University of 
New Jersey-Rutgers’da doktora sonrası 
çalışmalarda bulundu.

Özellikle su ve atık su arıtma tekno-
lojileri, altyapı sistemlerinin tasarım ve 
işletme esasları, mühendislik ekonomisi 
gibi konularda eğitim, araştırma ve uy-
gulama faaliyetlerinde bulundu. Ulusal 
ve uluslararası ölçekli 150’den fazla ya-
yın yaptı. Uluslararası saygın dergilerde 
yayınlanan 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 gö-
revinde bulundu.

11 doktora (3’ü eşdanışman) ve 42 
yüksek lisans tez çalışmasını yönetti. 4 
farklı üniversitede lisans ve lisansüstü 
düzeyde 20’den fazla farklı ders verdi. 
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 
(2003 – 2010) ve İnşaat fakültesi Yönetim 
Kurulu Üyeliği (1998 - 2003) görevlerinde 
bulundu. 11 araştırma projesinde yürütü-
cü, 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 çalışmalarına 
katıldı.

Eylül 2020 tarihi itibariye İTÜ Kuzey 
Kıbrıs Rektörlüğüne atanan Sayın KINACI 
evli ve iki çocuk babasıdır.


