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ŞEKER, İRAN ve
İNGİLİZLER

Eskiden İran’da, çaya tatlandırıcı olarak 

hurma ve üzüm katılıyordu. İngilizler, İran’a 

şeker satmaya kalktıklarında bunu başarama-

dılar. Sonra İranlı Mollalarla irtibat kurdular. 

İngilizler Mollaların vereceği FETVA karşılığın-

da, kazancın 10 % ‘nu teklif ettiler. Mollalar 

bu teklifi kabul ettiler.

İran’da Cuma namazları o bölgenin en 

büyük camisinde ve çok kalabalık olarak 

kılınıyor olup, bir Cuma hutbesinde Mollalar 

şu VAAZI verdiler. 

“Siz Allah’ın nimeti olan HURMA ve ÜZÜ-

MÜ nasıl olur da çaya katarsınız? Bundan böy-

le çaya şeker katacaksınız. Bu VAAZDAN sonra 

İran’lılar çaya şeker katmaya başladılar. İşler 

yoluna girince, İngiliz’ler, Mollalara verdikleri 

% 10 payı satışların iyi gitmediği gerekçesiyle 

vermemeye başladılar.Bunun üzerine Mollalar 

ilk Cuma hutbesinde ikinci bir FETVA daha 

verdiler.

“Gâvur icadı şekeri çaya katmak caiz 

değildir” dediler. Bu FETVA üzerine İran’ılar, 

evlerindeki şekerleri sokaklara döktüler. Bu 

durum üzerine İngiliz firmaları, mecburen 

Mollalarla yeniden masaya oturmak zorunda 

kaldı. Fakat Mollalar bu sefer, İngiliz firma-

larından % 20 pay istediler. Eee... Dinsizin 

hakkından sahte ve uydurma Muaviye İslam 

inançlı sahtekâr imanlı (!)gelirmiş. İngiliz’ler 

çaresiz kabul ettiler... Bunun üzerine Mollalar, 

ilk Cuma hutbesinde bu seferde şu FETVAYI 

verdiler.

“Biz size çaya şeker katmayın dedik ama 

sokaklara dökün de demedik. Şekerleri sokak-

lara dökmeyeceksiniz, şekeri çaya batıracak 

ve böylece gâvur icadı şekere boy abdesti al-

dırarak içeceksiniz” dediler. Tabii ki bu FETVA 

İran halkı tarafından hemen yaşama geçirildi. 

Dinin cahil insanları aldatmak, yönlen-

dirmek, onları sömürmek açısından ne kadar 

etkili olduğunu gösteren bir örnektir... Bu 

İran’da gerçekleşen yaşanmışlık... 

Prof. Yaşar Nuri ÖZTÜRK

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Durali Zelyurt
Muhtarlar İle Bir Araya Geldi
Doğanşehir 
Belediye Baş-
kanı Durali 
Zelyurt, ilçe 
sakinleri ara-
sında köprü 
vazifesi gören 
ve sorunların 
çözüme kavuş-
turulması için 
gayret göste-
ren mahalle 
muhtarlarını 
Belediye hiz-
met binasında 
ağırladı.3’TE

Doğanşehir’de Öğrenciler Karnelerini Aldı
Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet 
Kılıç, Muammer 
Şahin Zafer İlko-
kulu’nda gerçek-
leştirilen karne 
dağıtım törenine 
katıldı.2’DE

Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü 
Güler'e Veda Yemeği Düzenledi 

Doğanşehir Mil-
li Eğitim Müdürü 
Caner Güler, Yeşil-
yurt İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü gö-
revine verildi.2’DE

Başkan Güder: Kamu Görevi Yapıyorlar

10 Ocak Çalışan gazeteciler günü vesilesiyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman 
Güder Malatya gazeteciler cemiyeti (MGC)'ye ziyaret gerçekleştirdi. 3’TE
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BİRİ

BİZDE HERKES
AYNI OLUR

Genç Kaymakam, yeni atandığı ilçeye bak-
maya gitti.

İlçeyi kendi başına gezdikten sonra, ara 
sokakta gördüğü çay ocağında, bir bardak çay 
içeyim diye oturdu.

O anda 12-13 yaşlarında bir çocuk, “amca 
boyayayım mı?” dedi

Ayakkabısı boyalı olmasına rağmen, çocu-
ğu kırmamak için “Tamam gel boya” dedi.

Bu arada “iyi boyarsan sana istediğin pa-
ranın iki katını veririm” deyince, o çocuk;

“Ben hep aynı boyarım” dedi..!
Kaymakam, “Nasıl yani?” deyince;
- Öğretmenimiz: “çocuklar, ne iş yapar-

sanız yapın ama herkese AYNI YAPIN. Ayrım 
yapmayın” diye tembih etti. Ben de bu paray-
la hasta anneme ilaç alacağım, sana ayrım 
yaparsam o ilacın annemin hastalığına şifası 
olmaz..!”

Genç Kaymakam, hayatının en iyi dersini 
almıştı. Ağlamamak için kendini zor tuttu.

Boyacı çocuğa cebindeki en büyük parayı 
verirken, bir de kartını verdi.

Babası olmayan ve hem okuyan hem de 
hasta annesine bakmaya çalışan çocuğa ilgi-
lenme sözü verdi...

Çocuğa o dürüstlüğü aşılayan öğretmenini 
de ziyaret ederek, ilçede görev yaptığı sürece 
ilgi gösterdi.

Boyacı çocuktan duyduğu “BİZDE HERKES 
AYNI OLUR”

cümlesini meslek hayatında unutmamak 
ve hep uygulamak için makamında masasında 

bulunan isimliğinin arkasına yazdırdı...
Bazen uygulamakta zorlansa da asla taviz 

vermemeye çalıştı..!
***
“İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile öl-

çülür.!”
Özdemir Asaf

Başkan Durali Zelyurt
Muhtarlar İle Bir Araya Geldi

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, ilçe sakinleri 
arasında köprü vazifesi gören ve 
sorunların çözüme kavuşturul-
ması için gayret gösteren mahalle 
muhtarlarını Belediye hizmet bi-
nasında ağırladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, 39 mahalle muh-
tarıyla bir araya gelerek 2023 
yılında yapılacak çalışma progra-
mı için istişare ve değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ziraat Mü-
hendisi Durali Zelyurt, muhtar-
larla hem kendi mahallelerinde 
hem de periyodik olarak gerçek-
leştirilen toplantılarda bir araya 
gelerek onların talep, öneri ve 
şikâyetlerini dinlemeye, çözüm 
önerileri üretmeye devam ediyor. 
Son olarak Doğanşehir Belediye 
Toplantı Salonunda düzenlenen 
toplantıya; Belediye Başkan Yar-

dımcısı Ömer Karaköse ve mahal-
le muhtarları katıldı.

Yapılan Toplantıda muhtarla-
ra Doğanşehir Belediyesi tarafın-
dan 2021 ve 2022 yılları arasında 
mahallelerinde gerçekleştirilen 
altyapı ve üstyapı çalışmaları hak-
kında bilgi veren Başkan Zelyurt, 

2023 yılında gerçekleştirecekleri 
çalışmalar hakkında istişarelerde 
bulundu.

Muhtarların, vatandaşların 
talep ve şikâyetlerini öğrenme ko-
nusunda belediye ile bir köprü va-
zifesi gördüğünü belirten Başkan 
Zelyurt “Sizler, bizim mahallele-

rimizdeki gözümüz, kulağımızsı-
nız. Yaptığımız tüm çalışmalarda 
sizlerin görüşlerini alıyor, bizlere 
ilettiğiniz sorunları çözüme ka-
vuşturmak için çaba gösteriyoruz. 
Bugüne kadar verdiğiniz destek-
lerden dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum.” dedi.Doğanşehir Milli

Eğitim Müdürü 
Güler'e Veda
Yemeği Düzenledi 

Doğanşehir’de 
Öğrenciler
Karnelerini Aldı

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Muammer 
Şahin Zafer İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağı-
tım törenine katıldı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. döneminin sona 
ermesiyle, Doğanşehir okullarında öğrencilerin kar 
neleri dağıtıldı. Doğanşehir Kaymakamı Mehmet KI-
LIÇ , Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan 
Ürkmez, Doğanşehir Jandarma Komutanı Onur Kırca-
er Doğanşehir Emniyet Müdür V. Yunus Emre Kara-
dağ ve Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler 
ile birlikte Doğanşehir Muammer Şahin Zafer İlkoku-
lu’nda eğitim gören öğrencilerin karnelerini dağıta-
rak öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

Öğrencilerle sohbet eden Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıç öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlen-
dirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Ye-
şilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine verildi. 

9 yıldır İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev ya-
pan Caner Güler'in Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü olarak görev yerinin değişmesinden dolayı Caner 
Güler için okul müdürleri tarafından veda yemeği 
düzenlendi. Daha sonra Şube Müdürü İlhami Temur 
tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler'e 
Doğanşehi'deki çalışmalarından dolayı plaket tak-
dim edildi. Yemek sonrası Caner Güler kurum mü-
dürleri ve daire personeli ile vedalaştı.



324 OCAK 2023 HABER

BENİ

Bir mısra yaz al muradı,

Gönül ağlar bitmez derdi,

Bahar ile yaz hasreti,

Beni benden alır gider.

Uzak gider keman sesi,

Dalga dalga şal gölgesi,

Her cümlenin her hecesi,

Beni benden alır gider.

Yol giderim gelmez ardı,

Yaram beni dile sardı,

Keman sesi yarım kaldı,

Beni benden alır gider.

Sen Garip’le bir can idin,

İnancıma iman idin,

Düşüm olan devran idin,

Beni benden alır gider.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1768363

FINDIK MAHALLESİ (1 ADET 51 M2 ) MUHTARLIK BİNASI
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Fındık Mahallesi (1 Adet 51 m2 ) Muhtarlık Binası 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    :2023/59066
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :Fındık Mahallesi (1 Adet 51 m2 ) Muhtarlık Binası
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet 51 m2 Muhtarlık Binası
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya İli-Doğanşehir İlçesi Fındık Mahallesi
    103 ada 525 nolu parsel
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :02.02.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Encümen 
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 bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
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 yüklenicilere 
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:
B1 ve Bll Grubu dışındaki Üst Yapı Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Başkan Güder: Kamu Görevi Yapıyorlar
10 Ocak Çalışan gazeteciler günü 

vesilesiyle Battalgazi Belediye Başka-
nı Osman Güder beraberinde başkan 
yardımcısı Zafer Kırçuval, AK Parti Bat-
talgazi ilçe başkanı Basri Kahveci ile 
birlikte Malatya gazeteciler cemiyeti 
(MGC)'ye ziyaret gerçekleştirdi.

 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü 
vesilesiyle Battalgazi Belediye Başka-
nı Osman Güder beraberinde başkan 
yardımcısı Zafer Kırçuval, AK Parti Bat-
talgazi ilçe başkanı Basri Kahveci ile 
birlikte Malatya gazeteciler cemiyeti 
(MGC)’ye ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyarette gelen misafirleri Malatya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap 
Güner, Yönetim Kurulu Üyeleri Kayhan 
İnceoğlu, İskender Yılmaz ve Hüseyin 
Karaaslan karşıladı. 

Ziyaretlerinden dolayı memnu-
niyetlerini dile getiren MGC başkanı 
Vahap Güner; “10 Ocak Çalışan gaze-
teciler günü dolayısıyla Battalgazi Be-
lediye başkanımız Sayın Osman Güder, 
AK Parti Battalgazi ilçe başkanı Sayın 
Basri Kahveci,  Belediye Başkan Yar-
dımcısı Sayın Zafer Kırçuval ile cemiye-
timize ziyaret gerçekleştirdiler. 

Battalgazi Belediye başkanımız 
Kırkgöz mevkiinde sahil yolu projesi 
gibi birçok çalışması var. Bu nedenle 
katkılarından dolayı kendilerine teşek-
kür ediyoruz.” İfadelerinde bulundu. 

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı 
Basri Kahveci’de çalışan gazetecilerin 
gazeteciler gününü kutlayıp görev ya-
pan tüm gazetecilerin önemli görev 
üstlendiklerini söyledi.

 “Kamu Görevi Yapıyorlar”
Battalgazi Belediye başkanı Osman 

Güder ise, basının önemine dikkat çe-
kerek; “10 Ocak çalışan gazetecileri-
mizin günü. Bizde bu günlerini tebrik 
etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdik. 
Bugüne kadar ve bundan sonra da ye-
rel basınımızın yanında olduğumuzu, 
desteklerimizin kendilerinde olduğunu 
ifade etmek amacıyla bugün cemiyet 
başkanımızı ve yönetimini ziyaret etmiş 

olduk. Basın kamu görevidir. Kamu gö-
revi ifa edilirken kamu yararı kesinlikle 
gözetilmelidir. Malatya’mızda bugüne 
kadar yerel basınla çok güzel çalışma-
larımızı oldu. Basın milletle, millet ara-
sında bağ kuran bir mercidir. 

 Bugüne kadar rahmeti Rahmana 
kavuşmuş Haydar ağabeyimiz başta 
olmak üzere basın camiamızdaki tüm 
ağabeylerimizin, ablalarımıza rahmet 
diliyorum.” dedi. 

“Kale’den Sivas caddesine kadar 
sahil yolu”

Güder Kırkgöz’de yapımı devam 
eden sahil yolu projesi hakkında bilgi-
ler aktararak şunları söyledi; “Yıllanmış 
olan derme deresi ıslah çalışması, inşal-
lah 2023’de tamamlanıp Malatyalının, 
Batttalgazilinin hizmetine sunulmuş 
olacak. Yaklaşık 1,5-2 yıl önce başladı-
ğımız inşallah baharda bitireceğimiz 
kentsel dönüşüm projemiz var. Burada 
700 konut inşa edildi, birkaç ay içerisin-
de sahiplerine teslim edilecek. 

Cumhurbaşkanımıza sunmuş oldu-
ğumuz 2. Bir proje var. Değişimin ola-
bileceği alanlardan bir tanesi. Bunlar 
bulunmuş olduğu bölgelere ciddi kat-
kılar sağlıyor. Yıllardır özlemini çektiği-
miz, Malatya’nın sahille suyla, barajla, 
denizle buluşması Malatya’nın özle-
miydi. Bizde bu özlemi yaklaşık 3-5 ay 
sonra nihayete erdireceğiz. Orada 150 
bin metre kare alanda insanların isti-
fade edeceği değişik sosyal aktivitele-

rin, dinleti, spor alanlarının bulunduğu 
bir alanı hazır hale getirmiş olduk. En 
önemlisi de Kırköz köprüsünden Ada-
bek iskelesine kadar olan 7 kilometrelik 
sahil şerit yolunu açtık. Bu çok önem-
liydi. 

Bu 7 kilometrelik yol orada mülki-
yet sahibi olmak isteyenler hizmet et-
miş olacak.  Açılışı yapıldı, asfaltlama 
noktasında da yaz aylarında asfaltla-
ması yapılacak. Tabi bu 7 Kilometre ile 
sınırlı kalmamalı. Bu açıdan da çalışma 
yapıyoruz. Planlanan Kale’de sahil yo-
luna gireceksiniz, Sivas yoluna kadar 
sahil yolunu tercih edip en azından bir 
gezinti alanı ya da Malatya’ya ya ekstra 
bir çevre yolu görevi ifa edecek bir yo-
lun o bölgeye kazandırılması lazım.”

“Meydan Projesinde çalışmalar sü-
rüyor”

         Eski Malatya içerisinde yapımı 
devam eden meydan projesi çalışma-
ları hakkında da bilgi aktaran Güder; 
“Eski Malatya’da önemli bir eksiğimiz 
vardı ve orada bir merkez oluşturma-
mız gerekiyordu. Orada belediyemize 
ait olan binaların yıkımını gerçekleşti-
rip, orada hem bir meydan, hem de bir 
satış merkezi oluşturma hedefindeyiz. 
Şuan çalışmalar hızlı bir şekilde devam 
ediyor. İnşallah 3-5 ay içerisinde orası 
da tamamlanmış olacak.” dedi. 

“Türkiye’ye örnek olacak proje”
Yıldız Tepe’ye yapılacak olan çalış-

malar hakkında bilgi veren Güder;  “Or-

duzu’da Çınarımız var. Bu yapılan cüzi 
bir kısmıydı. Biz şuan orada 400 dö-
nümlük bir alanda çalışma yapıp sade-
ce 160 bin metre karesini gezinti alanı 
olarak şuan hazırlıyoruz. Yine belki Tür-
kiye’nin projesi olan Yıldız Tepe’de veri-
cilerin tek çatı altında toplanması, ora-
da seyir teraslarının olması, Malatya’da 
Çamlıca benzeri bir caminin Yıldız Te-
pe’de  yapılması, gezinti, yürüyüş alan-
larının, adrenalin parklarının, bisiklet 
yollarının olduğu 425 bin metrekarelik 
bir alanın projesini cumhurbaşkanımı-
zın Malatya’ya gelişlerinde kendilerine 
sunduk. Cumhurbaşkanımızda sayın 
bakanlarımıza projenin yapılması ko-
nusunda talimat verdi.” İfadelerinde 
bulundu. 

“Turizm alanlarını genişletmemiz 
lazım”

Battalgazi’nin turizmini genişlet-
mek için mücadele içerisinde oldukla-
rına işaret eden Güder; “İspendere’de 
karavan festivalini uyguladık. İnşallah 
600 dönümlük bir alanda çalışıp Ka-
ravan festivalini her yıl değil de her an 
yapılabilecek bir turizmi Malatya’ya 
kazandırmamız lazım. Kısaca şunu söy-
lemek istiyorum, Battalgazi ilçemiz Ma-
latya’nın eski yerleşke yeri. Bu nedenle 
tarih, kültür, medeniyet var. Ama bu-
nun yanında da Battalgazi Yeniliklerle 
de buluşturup, cazibe merkezleri oluş-
turup çarşıyı yaymamız, genişletmemiz 
lazım “diye konuştu.
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İPEK EŞARP

İki çok sevdiğim pembe eşarbım var.
Ne zaman kendimi beğenmek is-

tesem, o eşarplardan birini takarım 
ve kendi kendime, *İnce giyerim ince 
,pembe yakışır gence *,diyerek mırılda-
nırım...

Artık yaşım kemale erdi, O pembe 
eşarplarımı dışarıda pek takamıyorum. 
Evde özel misafirlerim olursa, o zaman 
kullanabiliyorum.

Yakın zamanda ,çok sevdiğim ar-
kadaşlarım geldi evime. Ben de pembe 
eşarplarımı çıkardım ve en pembe ola-
nını taktım...

Diğerini ise bir süre açıkta bıraktım.
Bu arada birkaç gelenim daha oldu. 

Misafirlerim geldi ve gittiler. Yakın za-
manda bir şeyler kaybedip aramaya 
başlıyorum. Bu çok sık olmamakla be-
raber rahatsız edici bir durum olabi-
liyor. Bir şey bir yere koyuyorum ve 
unutuyorum, saatlerce veya günlerce 
arayabiliyorum... Yaşlı bir insan için hoş 
bir durum değil bu... Düşünmeye başla-
dım,ama hayır,değerlerim gayet normal 
görünüyor ..

Yakın bir zamanda tekrar çok sevdi-
ğim bir eşyami kaybettim, evimin içinde 
kaybettim üstelik .

İpek eşarplarımdan, daha fazla 
takabileceğim olan ve oğlumun Pa-
kistan’dan getirdiği, açık pembe ,hafif 
çizgili  İpek eşarbımı evde aramaya baş-
ladım . Nerelere baktıysam yok.

Tekrar tekrar hep muhafaza ettiğim 
yeri kontrol ettim.

Sanki oraya koyduğumu hatırlar gi-
biydim.

İçindeki bütün malzemeleri çıkar-
dım ama eşarbım maalesef yok.

Aklıma kötü kötü şeyler geliyor, fa-
kat bir türlü konduramıyorum, arıyo-
rum arıyorum bulamıyorum. Nasıl bir 
şey, tekrar tekrar aradım. Olmadı dua 
etmeye başladım

Allah’ım içimdeki vesveseyi al, 
eşarbımın yerini bana hatırlat, dedim 
içtenlikle dua ettim. Biraz sonra, eşarp 
çekmecesini tekrar açtım ve çekmeceyi 
kapadım, kapadığım zaman   evet çek-
meceyi kapatırken, şak diye bir fikir 
geldi aklima, eşarbım çekmecenin arka-
sına düşmüş olabilirdi...

Çekmeceyi çektim, Bir de ne göre-
yim eşarbım orada şeffaf kabı ile bera-
ber yerde duruyor.

Rabb’ime içtenlikle teşekkür ettim 
bana hatırlattığı için. Duyup cevap ver-
diği için. duama icabet etti için... Elham-
dülillah elhamdülillah , beni duyan ve 
cevap veren Rabbime dedim...

Bu sefer pembe eşarplarımın  yerini 
değiştirdim ve şükür secdesi yaptım....
Bulduğum için değil,içimdeki vesveseyi 
kaldırdığı iç

Yaşamış olduğum bu olay, bana bu 
yıl, yakın bir arkadaşımdan duyduğum 
bir hazin hikâye’yi hatırlattı...

Arkadaşım evlerde kalorifer döşe-
me işleri yapıyormuş... Bir gün işçilerini 
tesisat yapacakları eve bırakmış, kısa 
bir süre sonra  usta başı, kendisini tele-
fonla aramış

“Patronum gelmeniz gerekiyor de-
miş...”bunun üzerine arkadaşımız ara-
basına biniyor ve iş aldıkları eve  gidiyor  
. Eve geldiğinde, insanlarda bir tuhaflık 
hissediyor... Konuyu kendisine açıyor-
lar..

Tamiratı yaptıkları sırada, gardro-
bun arkasında ,yani duvarla gardrob 
arasında hatırı sayılır miktarda altın 
bulduklarını gösteriyorlar. *Biz bunu 
bulduk, evin sahibine siz takdim edin* 
diyorlar...

Arkadaşım evin sahibini telefonla 
arıyor. Ev sahibi eve geliyor. Kendisine 
altın çıkınını takdim ettiklerinde, adam 
sevinmiyor aksine hüngür hüngür ağla-
maya başlıyor,yetmiyor ,

“Siz bugün beni öldürmeye mi gel-
diniz” diyor.

“Ben şimdi bu altını  ne yapayım  

,ölsem daha iyi “diyor.  Arkadaşım ve 
ekibi şaşkınlık içerisinde kalıyorlar, Se-
vinç beklerken   gözyaşları ile karşıla-
şıyorlar  .Bu sefer kendileri soruyorlar, 
konunun ne olduğunu  ; adam anlatıyor:

Benim elime külli bir para geçmişti  
, Ben de gittim onu altın aldım. Eşime 
bunu söyledim. Gardrobun üstüne koy-
dum. Bir süre sonra altınlarımı yerinde 
bulamadım. Eşime sorduğumda   o  da  
bıraktığım yerde durduğunu  söyledi..
Ama maalesef altınlar  yerinde  değil-
di,aradık aradık bulamadık.

Kadını dövdüm ,yetmedi boşadım...
Biz ayrıldık ,eşim gitti başkasıyla 

evlendi...
Aradan yıllar geçti. Ben bu acıyla 

yaşarken, siz altını bulup önüme getir-
diniz... Şimdi söyleyin bakalım bu bana 
bir ödül mü, yoksa kahreden bir ceza 
mı?

Ben şimdi ne yapayım. ,   başımı 
hangi taşlara çalayım, o kadına ne diye-
yim, nasıl özür dileyeyim, kaybettiğim 
yuvama mı, iftira ettiğim eşime mi, yok-
sa  yoksa  yapayalnız  haline mi yana-
yım, dedi ve hüngür hüngür ağlamaya 
devam etti, diye hikayeyi tamamladı...

(Şeytan nasıl sevinmiştir , diye tah-
min ediyorum.)

Bu hikâye bizi de çok etkilemiş ol-
malı ki ipek eşarbımı  ararken hep bu 
hazin hikâye’yi hatırlayarak   Rabb’ime 
dua ettim... Bizi koruyan ve kalbimizi 
mutmain eden Rabbime teşekkür edi-
yorum şimdi... Elhamdülillah ,

Senin kulların benim için çok kıy-
metlidir Rabbim... Bir insanı bilmeden 
kırmak veya onun hakkında onun , onur 
ve şerefini zedeleyecek bir şeyi düşün-
mek beni ziyadesiyle üzer, bunu bilirsin  
dedim durdum...

Rabbim de duydu ve cevap verdi .O’ 
na sonsuz  teşekkürlerimi sunuyorum...

Tekrar tekrar elhamdülillah, diyo-
rum...

Vesselam

Semra Benk 
FİRENGİZ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1768366

KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BETON BORDÜR TAŞ SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

8 cm yüksekliğinde Kilitli Parke taşı ve 50x20x10 cm boyutunda Beton bordür taş mal alımı 4734 sa-
yılı 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    :2023/60603
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :8 cm yüksekliğinde Kilitli Parke taşı ve 50x20x10 cm
    boyutunda Beton bordür taş
b) Niteliği, türü ve miktarı :46000 m² 8 cm yüksekliğinde Kilitli Parke taşı ve 7500 metre
     50x20x10 boyutunda Beton Bordür taşı
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Doğanşehir Belediyesi ve Mahalleleri
ç) Süresi/teslim tarihi  :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş
    tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey
    15/06/2023 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşme tarihinden itibaren 3 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :15.02.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Encümen 
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 bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Birgün 

Kimse bilmez kimselerin derdini,

Birgün anlar anasının kadrini,

Dönüp gelir, arar ama bulamaz,

Çare olmaz türbe bilse  kabrini.

Bu dünya hayatı bir imtihandır,

İnsanın ahreti esas vatandır.

Yâr  dediğin seni yardan atandır

Canım yanar  ama susasım vardır.

İnsanın yaptığı yanına kalmaz.

Döküp devirenin, yuvası onmaz,

Dünya dostun olsa , ana bulunmaz,

Sıranın kendine gelesi vardır...

El kızı ne bilsin benim halimi,

Sanki olmuş Ebucehil zalimi,

Eloğlunun hiç bitmiyor talimi,

Herkesin gününü göresi vardır.

Özlersin torunu, burnunda tüter,

Gün oluyor günden daha da beter,

Oğlun bir kenarda çaresiz ,bekler,

Dünyanın,böyle bir töresi vardır.

Heyhat ki böyle bir töresi vardır.


