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Atıl Araç Parçalarından Sulama (Arazöz) Araç Yapıldı

Başkan Zelyurt; “İlçemize İkinci
Bir Arazözü Kazandırmış Olduk”
Doğanşehir Beledi-
yesi Makine İkmal 
Bakım ve Onarım 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler atıl durum-
da olan hurda araç-
ların parçalarını 
kullanarak, yine 
hurda durumda 
olan BMC kamyonu 
birleştirerek tam 
donanımlı yeni bir 
sulama arazöz tan-
kerini hazır hale 
getirdiler. 2’DE

AK Partili Tüfenkci Doğanşehir Ziyaretinde Yatırım Vurgusu Yaptı
AK Parti Malat-
ya Milletvekili 
ve MKYK Üyesi 
Bülent Tüfenkci, 
Doğanşehir ilçe-
sinde temaslar-
da bulundu.3’TE

KAYMAKAM HALİL İBRAHİM KÖROĞLU’NUN TAYİNİ ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Do-
ğanşehir Kaymakamımız Halil İbrahim 
KÖROĞLU'nun yeni görev yeri Iğdır'ın 
Aralık'ın ilçesi olmuştur. Aynı kararna-
mede ise Doğanşehir İlçemize Kahraman-
maraş Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet 
KILIÇ, Kaymakam olarak atanmıştır.2’DE
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KAYIP

Atıl Araç Parçalarından Sulama (Arazöz) Araç Yapıldı

Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve 
Onarım Müdürlüğüne bağlı ekipler atıl durumda 
olan hurda araçların parçalarını kullanarak, yine 
hurda durumda olan BMC kamyonu birleştirerek 
tam donanımlı yeni bir sulama arazöz tankerini 
hazır hale getirdiler.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde 
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili Va-
hap Çelik,Kademe sorumlusu Fatih Karaoğlan ile 
atıl durumda olan hurda araçların parçalarını kul-
lanarak, yine hurda durumda olan BMC kamyonu 
birleştirerek yeni bir sulama arazöz tankerini ka-
demede incelediler.

Doğanşehir Belediyesi Kademe Sorumlusu 
Fatih Karaoğlan; “Başkanımız Durali Zelyurt’a ar-
kamızda büyük bir güç olarak durduğu ve destek-
lediğinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz malum 
günümüzde orman yangınları var, orman yangın-
larından dolayı biraz teknik özelliğini değiştirmek 
istedik. Araç tepesinden su atma, yandan ilçemiz-
de kaldırım yıkamasından dolayı yandan hortum 
eklemesi yaparak kaldırımlarımızı yıkama yapıyo-
ruz.”dedi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Veki-
li Vahap Çelik, arazöz hakkında bilgiler vererek 
Başkan Zelyurt’a teşekkürlerini belirtti. Çelik söz-
lerine şöyle devam etti. “İkinci bir arazözü atıl 
vaziyetteki araçlardan kazandırdık. Bu hususta 
Başkanımızın verdiği destekler sayesinde cüzi bir 
miktara maleddik. Yaklaşık 30 bin lira maliyet ile 
tamamladık, oysa teknik ekibin yapmış olduğu tes-
pit sonucu 100 bin lira civarında mal olacaktı. Aynı 
zamanda hem kaldırım yıkama temizleme hemde 
yol temizleme çalışmalarında kullanılabileceği gibi 
son zamanlarda çıkan orman yangınlarına müda-
hale etmek için araç tepesinde su fiskiyesi ile çok 
amaçlı olarak olaylara müdahale edecektir. Bize 

verdiği desteklerden dolayı başkanımıza teşekkür 
ediyoruz.”dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Daha önce kul-
lanılmayan atıl durumda olan araçlarımızı değer-
lendirme yönünde toplantı yaparak neler yapıla-
bilir konusunda istişarede bulunduk. Daha önce 
birincisini yapmış olduğumuz arazözümüzü ilçe-
mize kazandırmak adına bu çalışmalar yapılmış-

tır. Akabinde ikinci bir arazöz çalışmamızı yapmış 
bulunmaktayız. Yapılan bu çalışmada ustalarımı-
zın ve teknik ekibimizin yanı sıra yönetici arkadaş-
larımızın önemli katkıları olmuştur. Makine İkmal 
Bakım ve Onarım kademesinde çalışan ekibimiz 
daha aktif nasıl kullanılacağı yönünde çalışmaları 
yapan Vahap Çelik Müdürümüze, Fatih arkadaşı-
mıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni yapılan aracı-
mızın bir önceki arazözümüzden farklı bir özelliği 

var, Mevcut araç üzerine monte etmiş olduğumuz 
arazözün aracın maliyeti bizim kadememizde 30 
bin lira civarında mal olmuştur. Daha önce alınan 
tekliflerde dışarıdan yaptırdığımız takdirde yakla-
şık 100 bin lira maliyet çıkmaktaydı. Bu aradaki 70 
bin fark arkadaşlarımızın katkıları ile belediyemi-
zin kasasında kalmıştır. İlçemize ikinci bir arazözü 
kazandırmış olduk. Çalışanlarımıza teşekkür edi-
yorum.” Dedi. BÜLTEN

Başkan Zelyurt; “İlçemize İkinci
Bir Arazözü Kazandırmış Olduk”

KAYMAKAM HALİL İBRAHİM KÖROĞLU’NUN TAYİNİ ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

Doğanşehir Kaymakamımız Halil İb-
rahim KÖROĞLU'nun yeni görev yeri 
Iğdır'ın Aralık'ın ilçesi olmuştur. Aynı 
kararnamede ise Doğanşehir İlçemize 
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam 
Adayı Mehmet KILIÇ, Kaymakam olarak 
atanmıştır. Kaymakamımız Halil İbra-
him Köroğlu na İlçemize yaptığı hiz-
metlerden dolayı kendilerine Teşekkür 
ediyoruz. Yeni atanan Kaymakamımız 
Mehmet Kılıç a hoş geldiniz diyoruz.

Kaymakam Mehmet 
KILIÇ kimdir? 

10 Ekim 1993 yılında Gaziantep'in 
Oğuzeli İlçesinde doğdu. İlk ve orta eği-
timini Oğuzeli İlçesinde, lise eğitimini 
Gaziantep Necip Fazıl Kısakürek Ana-
dolu Lisesinde tamamladı. 2012 yılında 
başladığı İstanbul Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümün-
den 2016 yılında mezun oldu.

Ticaret Bakanlığında memuriyet 
hayatına başlayan Kaymakamımız, bu-
radaki görevinin ardından Kahraman-
maraş Kaymakam Adayı olarak 107. 
Dönem Mülki İdare Amirliğine intisap 
etti. İçişleri Bakanlığı tensibiyle Trab-
zon Beşikdüzü ve Çanakkale Ayvacık 
İlçelerinde refiklik stajını tamamladı.  
Mehmet KILIÇ, 20 Ağustos 2021 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de 
Doğanşehir Kaymakamı olarak atan-
mıştır. HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Antlaşma... Bir çeşit üzüm... 2. Öğrenim çağına henüz 

gelmemiş 2-6 yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazır-

layan eğitim kuruluşu, ana mektebi... İş yeri, pencere, kapı 

vb. yerleri kapamak için kullanılan, türlü biçimlerde sac levha, 

demir veya tahta kanat... 3. Bir yana eğilmiş, yatık... Çok olma 

durumu, çokluk (eski)... 4. Çocuğu olan kadın, anne... Jeoloji-

nin katmanları inceleyen kolu... 5. Ayakkabıların altına çakılan 

demir... Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süs-

lü aydınlatma aracı... Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasın-

dan çıkan zamk... 6. Özellikli... Bir yapının konut olarak kulla-

nılan bölümlerinden her biri, kat... 7. Zamanın bölünemeyecek 

kadar kısa parçası, lahza... Güçlük... 8. Bir kimseyi, bir şeyi an-

latmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, 

isim... Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu 

lapçın (halk ağzı)... Türlü müzik araçlarının verdiği sesleri bir-

birinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği... Türk alfabesinin 

beşinci harfinin adı, okunuşu... 9. “Şap” diye ses çıkarmak... 

Tuh... 10. Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desen-

li, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma... Güçlükle, zorlukla... 

11. Kalça kemiği (halk ağzı)... Üzerinde döndüğü ve kendisini 

taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma... Baş ör-

tüsü... 12. İmkân vermek, fırsat vermek... Dili tutulmuş, konu-

şamaz duruma gelmiş, dilsiz (eski)... 13. Padişahların erkek ve 

kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan... Politika... 14. 

Temizlik... Küçük bir lokma... 15. Büyük bir kapının içinde veya 

yanında bulunan küçük kapı, kuzuluk, kuzuluk kapısı, yavru 

kapı... Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay...

Yukarıdan aşağıya
1. Son, sonuç, nihayet (eski)... Bir işi başarmak için çalış-

mak... 2. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç... Her vakit, sürekli 

olarak... Rutenyum elementinin simgesi... 3. İki çeneklilerden, 

yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi... 

Belirli bir planı olmayan... 4. Açlığını gidermiş, doymuş, aç 

karşıtı... Çenesi olan... Suyu olan, içinde su bulunan, koyu kar-

şıtı... 5. Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü kendisine aynı 

biçimde uygulayarak cezalandırma (eski)... Damat olma duru-

mu, güveyilik... 6. Bir şey için uygun zaman, fırsat... İçme işi, 

içiş... Giysilerde, omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla 

içine konulan parça... 7. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 

olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Üstüne ötebe-

ri koymak için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel 

olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal 

levha... Genellikle otelin ana binasının dışında, plaj veya havuz 

kıyısında bir oda... 8. Dayanıklı, güçlü, dirençli (eski)... Karnı 

olan... 9. Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, 

defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek için üzerlerine 

konulan küçük kâğıt... Eksiksiz, kesintisiz... Osmiyum elemen-

tinin simgesi... 10. Eki olmayan... Henüz mayalanmamış üzüm 

suyu... Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne... 11. Sı-

cak ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde bir veya iki boynu-

zu bulunan, kalın derili, saldırgan bir hayvan... Çekme işi... 12. 

Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü... 

Akıtma işi... Tibet’te, Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya 

evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü, Tibet öküzü, Tibet 

sığırı... 13. Madensel, madenle ilgili... Ukala bir biçimde... 14. 

Radon elementinin 

simgesi... Elektrik 

sığa birimi... Sü-

rekli olarak, arkası 

kesilmeden, ara 

vermeden, müste-

mirren, vira... 15. 

Kadın (halk ağzı)... 

Kamyon, otomobil 

vb. kara taşıtları-

na takılan numara 

levhası...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

KISMET

Yolum düştü bir bozkıra,

Nefes aldım dura dura,

Pınar coşar akar yere,

Pınar bana umut olur.

Güzel uzak tek başına,

Sevgiyi al kat aşına,

O bir çiçek gözyaşına,

O aşk bana umut olur.

Bir nehre sır akarsa,

Bir sepetten gül kokarsa,

Bir ovaya yel eserse,

O sır bana umut olur.

Bu topraktan kısmet çıkar,

Kar suyuyla nehir akar,

Garip olan dostça bakar,

O dost bana umut olur.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

AK Partili Tüfenkci Doğanşehir
Ziyaretinde Yatırım Vurgusu Yaptı

AK Parti Malatya Milletvekili ve 
MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Doğanşe-
hir ilçesinde temaslarda bulundu.

Milletvekili Tüfenkçi beraberinde 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, AK Parti İl Başkan Yardımcı-
sı Rıdvan Budak,AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğlu, Doğanşehir Ko-
ordinatörü Barış Yılmaz, İlçe Kadın ve 
Gençlik Kolları Başkanları,Teşkilat üye-
leri ve Meclis üyeleri ile Savaklı,Sür-
gü,Erkenek,Polat mahallelerini ziyaret 
edip ilçe merkezinde Karayolları tara-
fından yapılan yol çalışmasını, Kapalı 
Spor salonunu ve Millet Bahçesinde in-
celemelerde bulundu.

Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine AK 
Parti iktidarında yapılan yatırımları 
inceleyerek vatandaşlarla istişarelerde 
bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Tü-
fenkci, “AK Parti deyince aklımıza hiz-
met geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti 
hizmet üretiyor, eser üretiyor. Yollara 
baktığımız zaman AK Parti’nin eserini 
görüyoruz. Erkenek Tüneli‘ne baktığı-
mız zaman AK Parti’nin hizmetini görü-
yoruz. Hastanelere gittiğimizde AK Par-
ti’nin eserini görüyoruz. Önümüzdeki 
aylarda Doğanşehir’deki hastanemizi 
de hizmete alacağız. Sulamalara ve 
barajlara baktığımızda da AK Parti’nin 
hizmetini görüyoruz. AK Parti’den önce 
bunlar niye yoktu diye kendimize soru-
yoruz. Bir çok sorunu Türkiye’de nasıl 
AK Parti çözüyorsa Malatya’da Doğan-
şehir‘de, bir çok ilçemizde sorunların 
çözüm adresi AK Parti” dedi.

“Cumhurbaşkanımız bu millete ne 

söz vermişse yerine getiriyor”
Türkiye’de kumpas kurup, ekono-

mik yönden terör uygulamaya çalışan-
lar üzerinden siyaset yapıldığını ifade 
eden Milletvekili Tüfenkci, “Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
üzerinden, onun karşıtlığı üzerinden, 
Türkiye’ye kumpas kuranlar oyunlar 
oynayanlar, ekonomik terör uygulama-
ya çalışanlar, acılar üzerinden siyaset 
yapanların Türkiye’de hizmet üretmek 
ve eser üretmek gibi bir dertleri olma-
dığını biliyoruz. AK Parti olarak bizim 
için Erkenek önemli Erkenek'in, ge-
lişmesi,değişmesi,dönüşmesi önemli. 
Doğanşehir'in gelişmesi demek, Malat-
ya’nın gelişmesi demek. Esasında

Türkiye’nin gelişmesi demektir. Biz 
buraya geldiğimizde okul sorunu var. 
diyorlardı. Eski okulları yıktık yenilerini 
yapıyoruz, ihalesi çok yakında bitecek 
çok güzel bir okulumuzu Erkenek'e ka-
zandırmış olacağız. Erkenek’e bir saha 
lazımdı. Bugün onun sözünü de yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz 
istiyoruz ki buraya gençlik merkezi de 
yapalım. Erkenek'in gençlerini sokak-
lardan kurtarıp iş, aş anlamında hem 
kültürel anlamda hem de sosyal anlam-
da buraya yeni projeler yapalım. Yeteri 
kadar çalışacak gencimiz varsa biz bu-
raya tekstilkent de yapabiliriz. Erkenek 
tarım beldesi dolayısıyla su önemli, ba-
raj noktasında yapılmaz diyenlere biz 
cevabımızı verdik. Teknik olarak sıkıntı-
lar çıktı ama talimatları verdik. Çözüm 
olarak karar verecekler, karar verdik-
ten sonra biz oraya çözümü uygulayıp 
inşallah 2022’nin sonunda da bitirmek 
istiyoruz ve millete suyu vermek istiyo-

ruz. Cumhurbaşkanımız bu millete ne 
söz vermişse yerine getiriyor. Bizler de 
o sözü yerine getiririz” diye konuştu.

“Doğanşehirli gençlere gençlik 
merkezi ve olimpik havuz yapacağız”

Doğanşehir Kapalı Spor Salonu'nun 
da incelemelerde bulunan Tüfenkci, “ 
Özellikle 2014-2015 seçimlerinde Do-
ğanşehir ziyaretlerimizde gençlerimi-
zin bizden önemli bir talebi vardı. Saha 
ve spor salonu istiyorlardı. AK Parti 
olarak verdiğimiz sözü yerine getirdik. 
Söz vermiştik, o sözün gerçekleştiğini 
görmek bizi mutlu etti. Özellikle hem 
saha hem de kapalı spor salonu, aynı 
zamanda portatif yüzme havuzu ile 
gençlerimiz eğitiliyor. Gençlik Doğan-
şehir için önemli. Gençlik merkezinin 
de buraya yapacağız. Onun da ihalesini 
kısa zaman içerisinde gerçekleştirmiş 
olacağız. Burası bir kompleks olacak 
çevre düzenlemesi ile beraber. İnşallah 
buradan yetişecek gençlerimiz veya 
sporcularımız Türkiye çapında önemli 
başarılara imza atarlar” ifadelerini kul-
landı.

“Doğanşehirimize millet bahçesi 
kazandırıyoruz”

Doğanşehir’e yapılan millet bahçe-
sinde konuşan Tüfenkci, “Doğanşehiri-
miz bir yandan tarım ilçesi bir yandan 
yeni yeni sanayileşen bir ilçemiz ama 
aynı zamanda turizm ilçemizde baktı-
ğımız zaman turizm potansiyeli olan 
Sürgü'sü ile Polat’lıyı gezip görülecek, 
vakit geçirilecek önemli merkezle-
rimizden birisi 66 dönüm içerisinde 
Başkanımızın başlattığı millet bahçesi 
projesi Doğanşehir’imiz için önemli bir 
kazanım. Böyle bir çalışma basit gibi 
görülebilir ama kolay değil yıllarca atıl 
vaziyette duran 66 bin metre kare dö-
nümlük dönümlük bir alanı

Doğanşehir’e kazandırmak ve Do-
ğanşehirlilerin gelip rahatlıkla yürüye-
ceği sporlarını yapacağı ücretsiz millet 
kıraathanesinde çayını içeceği ve kita-
bını okuyacağı rahat nefes alacağı bir 
ortam. Doğanşehirlilere hayırlı olsun. 
Biz Doğanşehir’in gelişimi noktasındaki 
çalışmalarımıza var gücümüzle devam 
edeceğiz”şeklinde konuştu.BÜLTEN
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DOĞANŞEHİR MUAMMER ŞAHİN ZAFER İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM 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   :2021/490980
1-İdarenin
a) Adresi    :KERNEK MAH. ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO:2
     44300 KANALBOYU BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4222804400 - 4222804549
c) Elektronik Posta Adresi  :destek44@meb.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 DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :MALATYA İLİ DOĞANŞEHİR İLÇESİ
     MUAMMER ŞAHİN ZAFER İLKOKULU
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
     İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati   :07.09.2021 - 10:00
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.
4.1.5İhale 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:
11.06.2011Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebli-
ğinde belirtilen  C-4  Grup Bina işleri benzer iş olarak kabul edilecek
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNA MÜHENDİSİ
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 MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderile-
bilir.
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Hasan
ÇELİK 

Kerbela’dan
‘Kör’belaya...

Kerbela Olayı, sadece Müslüman âleminin 
değil, tüm insanlığın hatırlamak istemediği, 
insanlık tarihinin bu acı karşısında ortak pay-
dada buluştuğu üzücü ve bir o kadar da düşün-
dürücü bir olaydır. Bu olayı düşündürücü hale 
getiren, sadece Hz. Hüseyin ve 72 yâreninin 
şehit edilmelerinden öte; kıvılcımlarını daha 
eskilere, iktidar mücadelelerine, Hz. Ali’nin şe-
hit edilişine kadar uzanan ve bu olayla birlikte 
son haddine ulaşan, yeni ve sancılı bir döne-
min başlamış olduğu gerçeğidir. Bu gerçekten 
hareketle, insanlar çeşitli gruplara ve mezhep-
lere ayrılmak suretiyle dinlerini yaşamaya ve 
yaşatmaya çalışmışlardır.

Hz. Hüseyinʼin Kerbela Çölünde o kavuru-
cu sıcakta, Fırat Nehrinin yakınında olmasına 
karşın aç susuz bırakılması, annelerin bu yüz-
den çocuklarını bile emzirememesi, bu mü-
cadelenin ne kadar “adaletsiz” olduğunun en 
büyük ispatıdır.

Yezidʼin iktidar hırsını, Hz. Hüseyinʼin 
şehit edilişi bile dindirememiştir. İmam Hüse-
yinʼin mübarek kafasını bir tepsiye koydura-
rak önüne getirttirmesi ve “Benim dedem ve 
babam senin deden ve babandan daha hayır-
lıydı” demesi, bu iktidar hırsının onu ne hale 
getirdiğinin en açık delillerinden biridir.

Bu mücadele iki önemli kavramı da öne 
çıkarmıştır: iyilik ve kötülük. Yezid kötülüğü 
temsil ederken, Hz. Hüseyin ise iyiliği ve haklı-
lığı temsil etmektedir. Bunun en önemli kanıtı, 
İslâm dünyasında ʼYezidʼ isminin, çocuklara 
verilmemesi ve bu ismin bugün bile hakaret ve 
aşağılama anlamı taşımasıdır.

Peygamber soyuna ve taraftarlarına yapı-
lan bu haksızlıklar ve zulümler, İslâm âlemini 
derinden etkilemiş; bugün bile etkileri devam 
etmektedir.

Bu etki tarihi ve kültürel olmak üzere bir 
takım sonuçlar doğurmakla birlikte, edebiyat, 

tarih, sosyoloji, İslâm bilimleri vb. sosyal bi-
limlerde geniş yankı uyandırmış ve farklı bakış

açılarıyla yorumlanmıştır. Ama bu bilim-
lerin hepsinde ortak kaygı olarak, Kutlu Pey-
gamberin torunu Hz. Hüseyinʼin şehit edilişi-
nin hüznünün işlenmesi vardır.

Aslında haksızlığın karşısında ki direncin 
sembolü olan Hz. Hüseyin’e yakılan ağıtlar, 
Anadolu’da sevdiğini kaybeden her insanın 
yaktığı ağıtlar kadar samimi ve bir o kadar da 
duygusaldır. Hz. Hüseyin ailemizin içindedir ve 
acısı tarihin silemeyeceği kadar taze ve derin-
dir.

***
Alevi-Bektaşi cemlerinde ̓ delilʼler (çerağ-

lar) söndürülmez sadece ʼuyutulurʼ ve vakti 
gelince tekrar uyandırılır. Çünkü tevhit nazarı 
tüm cihanı kaplamıştır ve o delil (çerağ/nûr) 
ümidin en büyük işaretidir... Zaman, hakaret-
lerini ağırlaştırdığı vakitler bile Alevi-Bektaşi 
tarikatına mensup canlar ümitlerini yitirme-
miş ve o tevhit ışığına sarılmışlardır... Kerbe-
la’da ki delil (nûr veya ümit) ise İmam Zeynel 
Âbidin (4. imam) olmuştur. Küçük yaşta ve 
hasta olması Oʼnu Yezidʼin kılıcından kurtar-
mış ve yaşadığı dönemde ʼEbter (soyu kesik)ʼ 
hakaretlerine muhatap olan Hz. Peygamberin, 
o kutlu nesli Hz. Ali - Hz.Fatıma’nın evlatları 
üzerinden devam etmiştir.

***
Mevlana Hazretleri şöyle buyurmuşlardır: 

“Neyi arıyorsan, sen Oʼsun.ʼ Şüphesiz ki kişi 
aradıklarında ve ulaştıklarında manasını idrak 
eder. İmam Hüseyin, tarihsel kimliği gereği 
kirlilik katılmamış bir İslâmî yorumun yaşadığı 
dönemde ki en büyük temsilcisidir. Kendinden 
önce haksızlıklara uğrayan ve Yezidʼin entri-
kalarına boyun eğen eşi tarafından zehirlene-
rek Hakkʼa yürüyen ağabeyi İmam Hasanʼın, 
tüm sıkıntılarına rağmen barışı koruması ve 
kan dökülmesine karşı olan tavrını aynen 
İmam Hüseyinʼde devam ettirmiştir. Çünkü 
bugün Alevi canların dergâhlarında yazılı olan 
ve bir ahlâk ilkesi olmaktan daha çok yaşamla-
rına sirayet eden şu kuralı babaları Hz. Ali ken-

dilerine miras bırakmıştı: ʼBİN KERE MAZLUM 
OLSANDA, BİR KERE ZALİM OLMA!ʼ diye…

***
Devran usul usul ilerlerken, Muaviye kol-

tuğunu oğlu Yezidʼe bırakmış ve o makam 
artık saltanat usulü yürütülmeye başlamıştır. 
Evlâd-ı Resül neslini her daim tehlike ve karşı-
larına dikilecek bir otorite olarak gören Yezid 
ve taraftarları zaten İmam Hüseyinʼin varlı-
ğından baştan beri rahatsızlık duymaktaydılar. 
Çünkü Hüseyinʼin var olması Yezid

saltanatının meşruiyeti açısından bir tehli-
kedir... İmam Hüseyin, zulme farklı şekillerde 
direndi. Artık nefes alamayacağını hissedin-
ce ve Küfeʼden gelen talepleri de düşünerek 
yola çıktı. Bilgisi ve ileri görüşlülüğüyle aslında 
yolun sonunda nelerin olacağını önceden gö-
rebilmişti. Ama dedesi -alemlere rahmet- Hz. 
Muhammed (sav.)ʼin ve babası Hz. Aliʼnin ma-
nevi mirası ona tercih olarak tek bir istikameti 
göstermekteydi: “Zalime, zulme ve haksızlığa 
karşı koymak!..ʼ

***
Kerbela, cehaletin ve hırsın, mazlumiyet 

ve vicdandan daha örgütlü olduğu yerin adıdır. 
Bu örgütlenme öylesine iğrenç ve karanlıktır 
ki Kerbela adete “kör-belaʼdır... Ve o körlük 
yazar Ahmet Turgutʼun ifadelerine şöyle yan-
sır: “Kerbela; akıl ve nefsin iş birliği yaparak 
VİCDANʼı öldürdüğü yerdir!..ʼ Onun için ta-
rih İmam Hüseyinʼe çok şey borçludur çünkü 
İmam Hüseyin vicdanları diri tutan yegâne 
güçtür...

***
Diplomasız erler yetiştiren ve irfân okulla-

rını pek de bilmediğimiz Alevi-Bektaşi toplu-
mu, yüzyıllardır İmam Hüseyinʼi “diri” tutma-
nın gayretindedirler. Mazlumluğu miras almış 
bu toplumlar, tarihin farklı evrelerinde birçok 
Kerbela yaşadılar ve ne yazık ki yaşamaya da 
devam ediyorlar! Bugün, Türkiye hudutlarında 
yaşayan herkesin bir vicdan telakkisine ihti-
yacı vardır. Şunu iyi biliyorum, İmam Hüseyin 
sadece Alevi toplumunun değeri değildir/ol-
mamalıdır da! Aynı bahçenin gülü olmak, aynı 

topraktan beslenmek ve aynı güneşi görmek 
bunu gerektirir. “Hepimiz kardeşiz” cümlesine 
sığınmıyorum!.. Biri birimizi anlamak için ak-
raba olmamıza gerek de yok. Saygı ve insanlık 
ölçüleri apaçık ortada. İmam Hüseyin, Hakkʼın 
ve mazlumluğun rengi gibi bembeyaz; Yezid, 
şehvetin ve nefsin istekleri gibi simsiyah... 
Ya beyazlığı tercih edeceksiniz ya da koyu si-
yahlığı? Belki “gri” olmak isteyenlerde vardır! 
Zaten insanlık ne acı yaşadıysa hep “griʼ du-
ruşlu insanlardan dolayı yaşadı!.. Ehl-i Beytʼi 
sevmek; saf, beyaz ve kirlenmemiş olmaktır. 
Griʼnin manası yoktur, zaman ve güç neyi ge-
rektirirse ona dönüşür. İmam Hüseyinʼin acısı-
nın arkasında da hep gri fikirli insanlar vardı...

***
Şimdi yeni cümleler söylemenin tam zama-

nı... Matem-i Muharrem manasıyla yaşatılıyor, 
gücü yeten Hakkʼa ve nefsine oruç bağışlıyor. 
İnsanlar yaşadıkça ve nefisler var oldukça Ker-
belaʼlar bitmeyecektir. Ama vicdanlarını diri 
tutanların yolları bir daha

Kerbelaʼdan geçmeyecektir. Onlar İmam 
Hüseyinʼi de Kerbelaʼyı da anlamışlardır, an-
layanlara binlerce kez âşk olsun... Muharrem 
ayı, iradelerinizi kör kuyulardan çıkarmanın 
mevsimidir. Tüm insanlık ya bu “kör-belaʼnın 
üstesinden gelecektir ya da o “kör-belaʼya 
mahkûm vicdanlarını hep öksüz büyütecektir...

Karar hepimizin:
Ya Kerbelaʼyı anlayacağız ya da bu 

“kör-belaʼyı ömür boyu vicdanımızda taşıya-
cağız!

E-posta: hasancelikkafkas@gmail.com


