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KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, iyilik yap-
manın zamanıdır. Maddi imkanları elverişli olan 
insanlar kurban keserek fakirlere, akrabalarına 
ve komşularına yardımda bulunur, onları mutlu 
ederler. Aynı zamanda bu bayram birçok iyiliğe 
de vesile olmaktadır. Bayram olması dolayısı ile 
insanlar birbirlerini ziyaret eder, hal hatırlarını so-
rarlar. Varsa küskünler barışır ya da barıştırılırlar.

   Kurban Bayramı, iki dini bayramımızdan bir 
tanesidir. Bu bayramı usulüne uygun bir şekilde 
geçirmek, kurban kesip dağıtmak ve o etten ken-
dimiz de yemek hepimizin dini borcudur. Onu en 
güzel şekilde yaşamalı veyaşatmalıyız.

Kurban bayramı, Müslümanların iki önemli dini 
bayramlarından bir tanesidir. Kurban bayramı, 
Müslümanlar için dini günlerdendir. Kurban bay-
ramı, Ramazan bayramı ve diğer tüm dini günler 
Müslümanların kardeşlik, barış ve sevgi içinde 
yaşamalarını sağlar. Bayramlar sayesinde küçük-
ler büyüklerini ziyaret edip ellerini öperler, uzun 
süredir görüşmeyen insanlar bir araya gelerek 
görüşürler ve hasret giderirler.

Kurban bayramında maddi durumları iyi olan 
Müslümanlar kurban keserler ve durumu iyi olma-
yan fakirlere et dağıtırlar ve karınlarını doyururlar. 
Kurban bayramı günleri bol rahmetli günlerdir 
özellikle bu günlerde insanların yaptığı iyiliklerin 
kat kat fazlasını verir. Çünkü insanlar iyilik yaptık-
ça kalplerine iyilik, sevgi ve merhamet doğacaktır.

Kurban bayramında kurban kesemeyen kim-
seler büyüklerini ve akrabalarını ziyaret ederler. 
Kurban bayramının 1. gününde erken kalkılır ve er-
kekler erkenden camiye bayram namazına gider-
ler. İbadetlerini yaparlar ve camide bayramlaştık-
tan sonra kurban kesebilen insanlar kurbanlarını 
keserler kesemeyenler ise ziyaretlerine başlarlar.

Kurban kesildiğinde etlerin dağıtımında adil 
davranılmalıdır. Durumu iyi olmayan kimselere 
etleri ulaştırmaya çalışılmalıdır. Çünkü kurban 
bayramın amacı et yiyemeyen  kimselerin et ye-
melerini sağlamaktır.

Kurban kesmek, İslam dinince tüm Müslü-
manlara verilmiş bir emirdir. Bu emri yerine 
getirmenin çok büyük faziletleri vardır. Böyle bir 
emrin daha güzel yaşanması için dinimizce kurban 
kesildiği günler bayram olarak kabul edilmiştir. 
Her sene Kurban Bayramı dört gün olarak kutlan-
maktadır.
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Çalık “Emin Adımlarla
Yatırımlarımıza Devam Ediyoruz”
Doğanşehir İlçesinde ziya-
retler kapsamında Doğan-
şehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt'u makamında 
ziyaret eden MKYK üyesi 
Malatya Mv. Çalık ilçedeki 
yatırımları inceledi. 
AK Parti MKYK Üyesi ve Ma-
latya Milletvekili Öznur Ça-
lık, “Bir taraftan pandemi 
süreci devam ederken, bir 
taraftan ekonomimize dar-
beler yapılmak istenirken, 
biz emin adımlarla yatırım-
larımıza devam ediyoruz” 
dedi. 2’DE

BAŞKAN ZELYURT’UN KURBAN MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Kurban Bay-
ramı dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan Durali Zel-
yurt, “Kurban Bayramı, barı-
şın, esenliğin, sabrın, yoksula, 
kimsesize, çaresize yaklaş-
manın bayramıdır” dedi.3’TE

DOĞANŞEHİRDE YAĞMUR HEYELANA YOL AÇTI
24 dü 25 e 
bağlayan gece 
yoğun ve şi-
detli yağış 
Beğre mahal-
lemizde şid-
detli yağış son-
rası yaşanan 
sel felaketinde 
Pınarbaşı mez-
ra yolu zarar 
gördü.3’TE
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Çalık “Emin Adımlarla
Yatırımlarımıza Devam Ediyoruz”

Doğanşehir İlçesinde ziyaretler kapsamın-
da Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt'u makamında ziyaret eden MKYK üyesi 
Malatya Mv. Çalık ilçedeki yatırımları inceledi. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletve-
kili Öznur Çalık, “Bir taraftan pandemi süreci 
devam ederken, bir taraftan ekonomimize dar-
beler yapılmak istenirken, biz emin adımlarla 
yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, Doğanşehir ilçesindeki temasları 
kapsamında ilk olarak bir süre önce vefat eden 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük için 
taziyede bulunmak ve Küçük'ün vefatından 
sonra Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Du-
rali Zelyurt'a hayırlı olsun dileklerini iletmek 
üzere Doğanşehir Belediyesi’ne ziyarette bu-
lundu.

Vahap Küçük'ün vefatından sonra Doğan-
şehir Belediye Başkanı seçilen Durali Zelyurt, 
rahmetli Vahap Küçük’ün Doğanşehir’e birçok 
değerler kattığını ifade ederek, “Kiminin amca-
sı kiminin babası kiminin dayısı kiminin ağabeyi 
oldu. Kısacası Doğanşehir’in her şeyiydi. Onun 
vefatıyla Doğanşehir ilçemiz yetim kaldı.

Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı diliyorum. Vahap başkanımdan son-
ra bu görevi devralmanın meşakkatli ve sorum-
luluk isteyen bir görev olduğunun bilincinde-
yim. Bu görevi arkadaşlarımızla birlikte en iyi 
şekilde yapmak bizim boynumuzun borcudur. 
Vahap başkanımızın hedefinde daha yaşanıla-
bilir bir Doğanşehir vardı. O, tertemiz bir Do-
ğanşehir istiyordu. Yarım kalan işleri, hedefleri 
vardı. O hedeflere gitmek, ulaşmak bizim için 
bir görev ve sorumluluktur” diye konuştu. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili 
Çalık ise Küçük ailesinin Doğanşehir ile özdeş-
leştiğini kaydederek, rahmetli Vahap Küçük’ün 
Doğanşehir’in, Malatya’nın, Türkiye’nin ve dün-
yanın yüz ülkesinde ticaret yapan, Türkiye’nin 
ihracatını artıran, tüm dünyaya da ismini du-
yurduğunu dile getirdi. 

Rahmetli Vahap Küçük’ün mağdurun, maz-
lumun, yoksulun, fakir ve fukaranın babası 

olduğunu ifade eden Çalık, “Vahap Küçük ba-
bamızı Hakk’ın rahmetine uğurladık. Mekanı 
cennet olsun. Duyduğum andan itibaren ve de 
halen anınca ve resimlerine bakınca yüreğim 
çok kötü oluyor. Bütün Malatya’ya emeği var. 
AK Parti’ye emeği var, benim üzerimde emeği 
var. Partinin kuruluşunda kurucu ilçe başka-
nımızdı. AK Parti’nin Doğanşehir’de kurucu 
unsurları çok önemliydi. İlk düğmenin doğru 
iliklenmesi her zaman ve her yerde en önem-
li adımdır. Doğanşehir’de de Vahap Küçük’ün 
ilçe başkanı olması hem Doğanşehir hem de 
Malatya için çok önemli bir kazanımdı. Bende 
çok derin izleri, büyüklüğü, babalığı, ağabeyliği 
var” dedi. 

Milletvekili Çalık, rahmetli Vahap Küçük’ün 
belediye başkanlığında Doğanşehir’e çok 
önemli hizmetler yaptığını kaydederek, şunları 
söyledi: “Belediye başkanı olmadan da çok bü-
yük hizmetler yaptı. Şuanda LC Waikiki markası 
Türkiye’nin ve dünyanın markası ve inanıyorum 
ki oradaki çalışanların büyük bir çoğunluğu Ma-
latya ve Doğanşehirli. Biz bununla yetinmedik 
ve Vahap amcaya, ‘Doğanşehir’e bir fabrika 
kur’ dedik. ‘Senin emrin olur’ dedi ve şuan 600 
kişinin çalıştığı fabrikayı kurdu. Doğanşehir’e 
bir hastane yaptık, ‘bir hastane daha yapalım’ 
dedi. İkinci bir hastaneyi kazandırdık. Anka-
ra’ya geldi birlikte bakanımıza gittik, Battalgazi 
ve Yeşilyurt’tan sonra ilk doğalgaz Doğanşehir 
ilçemize geldi. Meslek Yüksekokulu’nu Doğan-
şehir’e kazandırdı. İlkokul, ortaokul, lise, kız 
yurdu, sağlık ocağı kazandırdı. Vahap amca her 
birimizin gönüllerinde güzel izler bıraktı. Rab-
bim mekanını cennet eylesin.

Birçok yatırımın, hizmetin Doğanşehir’e 
gelmesine vesile oldu. Vahap amcamızın ema-
netleri birçok yatırımlarımız var. Sizler bundan 
sonra bu yatırımların hepsinin takipçisi olacak-
sınız. Yapılması gereken ne varsa hep birlikte 
bu memlekete bir çiviyi daha fazla çakmak için 
mücadele edeceğiz.”

Milletvekili Çalık, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu ile geçen günlerde 
bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, 

“Vahap amcanın en büyük emaneti 
Doğanşehir’deki 9 kilometrelik yoldu. 
Vahap amacımızla birlikte bakanımızla 
görüşme gerçekleştirmiştik. Karayolla-
rı Bölge Müdürümüz Kenan Keskin ile 
görüştük. Yerinde tespitler, inceleme-
ler yapıldı ve çok büyük bir gayretle 9 
kilometrelik yola başladık. Eksen İnşa-
at Doğanşehir’deki yolu yapıyor.

Yaklaşık 5 kilometrelik yolu ta-
mamlamış vaziyetteler. Geride kalan 

4 kilometrelik bir yolumuz var. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu gerekli 
görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu 9 kilometrenin 
en hızlı şekilde bitilmesi için bakanımız gerekli 
talimatları verdi” ifadelerini kullandı. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık daha sonra Doğanşehir ilçe merke-
zinde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla 
bir araya geldi. Bir esnaf, rahmetli Vahap Kü-
çük’ün ilçeye büyük katkı ve hizmetlerinin ol-
duğunu ifade ederek, gözyaşı döktü. 

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “İlçe-
mizin değerli büyüğü Vahap ağabeyimiz bu 
hastanenin yapımına büyük emek verdi. Millet-
vekilimiz Öznur hanımında desteğiyle bu has-
tanemiz bitme aşamasına geldi. Kendilerinden 
özel bir isteğimiz var; bu hastaneye Vahap Kü-
çük isminin verilmesini istiyoruz” dedi. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık ise rahmetli Vahap Küçük’ün ema-
neti olan devam eden çalışmaları yerinde ince-
lediklerini belirtti.

Doğanşehir’e bir devlet hastanesinin yapıl-
dığını ancak rahmetli Vahap Küçük’ün ‘Doğan-
şehir’e bu hastane küçük kalır’ diyerek, yeni bir 
hastanenin yapılmasını istediğini dile getiren 
Çalık, “En son 100 yataklı hastanesinin, Cum-
hurbaşkanımızın talimatları ve bakanlarımızın 
çok ciddi destekleriyle yapımına başladık. 60 
milyona yakın bir bedelle, 100 yataklı,10 daireli 
lojmanlı olarak inşa edilen hastanemizin yapı-
mında sona yaklaşıldı. Dünya pandemi sürecini 
yaşadı, Türkiye olarak bu süreci iyi bir şekilde 
atlattık. Bunun en önemli sebebi ilçelerimi-
ze kadar yapmış olduğumuz hastanelerdi. Bu 
muhteşem hastanemizde Doğanşehir’e hizmet 
verecek. Vahap amcamız hemen yan tarafta 

Meslek Yüksek Okulu, ardından da bu hasta-
neyi kazandırmamıza vesile oldu. Vahap Küçük 
Devlet Hastanesi talebini başkan ve vatandaş-
larımızdan duyuyoruz. Benimde gönlümden 
geçiyor ve bakanımız ile paylaşacağım. Bizde 
memnuniyetle olsun isteriz” diye konuştu. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletve-
kili Öznur Çalık daha sonra Karayolları Bölge 
Müdürü Kenan Keskin, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Duyar, İl Kadın Kolları Başkanı 
Kibar Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavun-
cuoğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Barış Yılmaz 
ile birlikte Doğanşehir yol çalışmalarında ince-
lemelerde bulundu. 

İnceleme sonrası bir açıklamada bulunan 
Çalık, “Yollarımızı Vahap amcayla çok konuş-
tuk. Doğanşehir’deki 9 kilometrelik yolun ya-
pım çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na yaptığımız 
ziyarette de bu yolla ilgili istişarede bulunduk.

Bu yol, Vahap başkanımızın bize kalan 
emaneti. Allah nasip ederse yolumuz Kasım ayı 
itibariyle bitirilmiş olacak. Doğanşehirli vatan-
daşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Karayolları-
mızın çok kolay girmediği bir yer. İlçe içi yükü 
ve uzun bir yol. Bazı yerlerde tek gidiş tek geliş 
ama yolun el verdiği yerlerde duble yol kalite-
sindeki 9 kilometrelik yolu Doğanşehir’e kazan-
dırıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür 
ediyorum. Cumhurbaşkanım hem Vahap am-
cayı hem de Doğanşehir’i çok severdi. Cum-
hurbaşkanımızın talimatlarıyla Doğanşehir’e, 
memleketimize hizmet ediyoruz. Bir taraftan 
pandemi süreci devam ederken, bir taraftan 
ekonomimize darbeler yapılmak istenirken, biz 
emin adımlarla yatırımlarımıza devam ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.Haber Merkezi

DEDEYAZI MAHALESİNDE YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Doğanşehir Dedeyazı mahalle-

mizde ormanlık alanda henüz belir-
lemeyen nedenle çıkan yangın, kısa 
sürede meşe ağaçlarının bulundu-
ğu ormanlık alana sıçradı. Orman-
lık alana sıçrayan yangın jandarma 
personeli, orman işletme müdürlü-
ğü personeli, belediye personelleri-
miz ve vatandaşların müdahalesi ile 
kontrol altına alındı. Yangında can 
kaybı yaşanmazken, ancak maddi 
hasar  meydana geldi.  Doğanşehir 
kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 

Doğanşehir Belediye Başkan yar-
dımcısı Hakan Ürkmez yangın bölge-
sine gelerek bilgi alıp yangının sön-
dürme çalışmasına destek verdik. 

Doğanşehir Kaymakamı Ha-
lil İbrahim Köroğlu ve Doğanşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Hakan 
Ürkmez Vatandaşları uyararak Milli 
Servetimiz olan ormanlarımızı ko-
ruyalım, böyle yangınların bir daha 
yaşanmaması için dikkatli olunması 
gerekir diyerek vatandaşların du-
yarlı olmalarını söylediler.
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Sivas

Ezelidir Sivas davam ezeli
Darağacındaki Pir Sultan idi
Otuz üç şehidi sazı gazeli
Yakanda insanlık nasibi yoktur

Ne Sivas son oldu ne de dost 
Maraş

Hep pusuda öldük biz yavaş 
yavaş

Bu kaçıncı ölüm bilinmez kar-
daş

Yolunda insanlık nasibi yoktur

Kamil insandan korkan cahiller
Aydınlık düşmanı bu kör cahil-

ler
Ne anlar ki ilim irfan kafirler
Kanında insanlık nasibi yoktur

Din adına havalanıp eserler
Allah ekber deyip insan keser-

ler
Bu nasıl insanlık nefret besler-

ler
Kulunda insanlık nasibi yoktur

Gülizar aşına katılar zehir
Bu dünya geçici bekliyor ahir
Gün gelir sorulur kalır mı zahir
Özünde insanlık nasibi yoktur

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

BİLMEM

Elde dalın sorar yaprak,
Yol alırım bilmem durak,
Yolcu derler alır konak,
Yola düştüm uzak derler.

Çiçek açar gözü gökte,
Yıldız kayar yayla okta,
Ay doğunca iz yanakta,
Yola düştüm uzak derler.

Güneş doğar gün ışıkla,
Bebe güler el beşikle,
Lokma lokma aş kaşıkla,
Yola düştüm uzak derler.

Dere akar bakar yalı,
Umut olur açar gülü,
Filiz yerde eser yeli,
Yola düştüm uzak derler.

Çimler büyür suyu gözden,
Garip söyler dili sözden,
Kin nefretle olmaz bizden,
Yola düştüm uzak derler.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Üç yaşına kadar olan at yavrusu... Hile, düzen, tuzak... 

Yalnızca bir yönde akım geçiren devre... 2. Çok ak... Prens ve 
prenseslere verilen şeref unvanı... Türk alfabesinin on üçüncü 
harfinin adı, okunuşu... 3. İstek, dilek... Başköşe (eski)... Ba-
şından, temelinden, kökeninden... 4. Koyun, kuzu vb. hayvan-
ların çıkardığı ses... Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yön-
temini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek 
için konulmuş kural... Gözde sarıya çalan kestane rengi... 5. 
Aile ile ilgili... Bitkisel ve özellikle hayvansal stearin durumun-
da bulunan stearik asit... 6. Hekimlik taslayan kimse (halk 
ağzı)... Tartı (halk ağzı)... Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses 
ve bu sesi gösteren nota işareti... 7. Küme... Belirli kurallara 
uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu... Türlü se-
beplerle kişiliğin bütünlük ve uyum gücünü geniş ölçüde yı-
kan ruhsal bozukluk... 8. Törel... Az tavlı, yarı yaş yarı kuru 

olan (toprak) (halk ağzı)... 9. Serilmiş, yayılmış... Bazı dillerde 
erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker... Güneş doğmadan 
önceki alaca karanlık, fecir... 10. İyi bir nitelikte bilinip tanın-
mış olma durumu, şöhret, şan, nam, ad... Alçak ve altı düz 
gemi... Gösterişli, çalımlı... 11. Geminin direk, seren, yelken, 
ip vb. donanımını düzenleyen usta... Patlıcangillerden, çi-
çekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, hekimlikte 
kasların kasılmasını gidermek üzere kullanılan bir yıllık ve 
otsu bir bitki, şeytan elması, boru çiçeği... 12. Türlü metaller-
den yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun 
nesne... Metal, tahta vb. üzerine resim basma, çoğaltma yön-
temi... Molibden elementinin simgesi... 13. Üfürmek işi... Ma-
cun... Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha (eski)... 14. Anlam 
bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan 
bir söz... Cephe (halk ağzı)... Kumaş veya derinin cilalanması, 
perdahlanması... 15. Geviş getirenlerden, Kongo’da bataklık 
ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kı-

zıl kestane renginde, bacakları beyaz çizgili bir memeli hay-
van... Külçe biçimindeki şeker... İyi talih, iyi haber (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Yemek, yiyecek (eski)... O gösterme sıfatı (eski)... Sürer 

durum... 2. Gerçeklik... Arkadaş, dost (eski)... 3. Kuzey yarım 
kürede 21 Haziran 23 Eylül tarihleri arasındaki zaman dilimi, 
ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim... Endoskopik... 
4. Puslanmış, pusarık, hafif sisli... Tırpana... Ayakların yürür-
ken çıkardığı ses... 5. Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla bir-
likte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin 
başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakı-
mından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... İş görmeyi, 
çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan 
(kimse), üşengeç... Çok demlenmiş, koyu (çay)... 6. Sekiz ses-
ten oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki do sesi ara-

sındaki uzaklık... Üçüncü Çağın miyosen ile eosen arasındaki 
dönemi... 7. İştah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, 
aperitif... Arka, geri... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 8. Eskrim, 
boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum... Notada du-
raklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... Kolun bilek-
ten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yara-
yan bölümü... Küçük gümüş para... 9. Alüminyum elementinin 
simgesi... Asklı mantarlara özgü üreme organı... Kalp atışla-
rındaki düzensizlik ve eşitsizlik... 10. Düzenli, derli toplu, yerli 
yerinde... Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak... 
11. Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada 
bağlanmışı, demet, bağlam... Genellikle bazı çiğ ot ve sebze-
lerle yapılan, yağ, limon vb. maddeler konulan, yemeklerle 
birlikte yenen yiyecek... Türk alfabesinin yirminci harfinin adı, 
okunuşu... 12. “İyilik edeyim derken kimseyi memnun ede-
medi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun 
edemedi” sözünde geçer... Amonyağın hidrojeni yerine bir 
asit kökünün geç-
mesiyle oluşan 
birleşiklerin sınıf 
adı... Eğrelti otu... 
13. Aynı tarzda ve 
çok sayıda cinayet 
işleyen kimse... 
Eski Rumen para 
birimi... 14. Oje 
sürülmüş... Ovala-
mak işi... 15. Çeliş-
me, çelişki (eski)... 
Nikel elementinin 
simgesi... Kötü bir 
durumdan kurtul-
ma...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BAŞKAN ZELYURT’UN KURBAN MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan Durali Zelyurt, “Kurban Bay-
ramı, barışın, esenliğin, sabrın, yoksula, kimse-
size, çaresize yaklaşmanın bayramıdır” dedi. 

Doğanşehir i Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt , Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı 
mesajında, “Bizler için ilahi bir armağan olan 
bayramlar, dayanışmanın ve paylaşma¬nın hu-
zurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendir-
diğimiz çok değerli ve özel zamanlardır. Kurban 
Bayramı, barışın, esenliğin, sabrın, yoksula, 
kimsesize, çaresize yaklaşmanın bayramıdır. 
İslam âlemi için sevinç günleri olması gereken 
bayramlarımızı, maalesef uzun yıllardır İslam 
coğrafyala¬rında yaşanan acılar sebebiyle hep 
buruk bir şekilde geçir¬mekteyiz Bu duy¬gular-
la, başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm va-
tandaş-larımızın Mübarek Kurban Bayramı’nı 
kutluyor, bayramın İslam âlemine, ülkemize ve 
bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getir-
mesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

DOĞANŞEHİRDE YAĞMUR HEYELANA YOL AÇTI
24 dü 25 e bağlayan gece yoğun 

ve şidetli yağış Beğre mahallemizde 
şiddetli yağış sonrası yaşanan sel fe-
laketinde Pınarbaşı mezra yolu zarar 
gördü. Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir be-
lediyesi genel sekreteri Cemal Noğay 
ve Yol Asfalt daire başkanı Mehmet 
Mert ile bölgeye giderek incelemeler-
de bulundular.. Büyükşehir belediyesi 
ekipleri ve Belediye ekiplerimizin anın-
da müdahale ettiği çalışmalar ve heye-
lan bölgesinde, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt yaptığı açıkla-
mada; Heyelan Bölgesinde Hamd ol-
sun herhangi bir can ve mal kaybımız 
yoktur. Bölgedeki bütün vatandaşları-
mıza çok geçmiş olsun diyorum.
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Doğanşehir Bıçakcı mahallesi Çok Amaçlı Salon ( Taziye evi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2020/386784
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
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :109 Kalem Taziye evi yapım ve çevre duvar yapım işi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Doğanşehir Bıçakcı mahallesi 109 ada 37 nolu parsel üzerine
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Yeni Mahalle İshak Yağcı Caddesi No:1
     Belediye Hizmet Binası -Doğanşehir /MALATYA
b) Tarihi ve saati   :13.08.2020 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenici-
lere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 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:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ - III. GRUP : BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diploması
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 Yeni Mahalle İshak yağcı cad. No: 1 Belediye Hizmet Binası 
Fen İşleri Müdürlüğü /Doğanşehir/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

BAŞKAN DURALİ ZELYURT’UN
GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyur, 24 Temmuz Gazeteci-
ler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir 
mesaj yayınladı. Başkan Durali Zel-
yurt“Basın, demokrasinin yaşama-
sını ve gelişmesini sağlayan kurum-
ların başında gelmektedir” dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, 24 Temmuz Gazete-
ciler ve Basın Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesajında, “Bilindiği 
üzere 24 Temmuz 1908 tarihi ba-
sından sansürün kaldırıldığı ta-
rihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez 
sansürsüz olarak yayınlanmaya 
başlamış ve sansür, ağır suçlardan 
biri sayılmıştır. Bu nedenle bugün 
‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmak-
tadır. Günümüzün en dinamik ve 
fedakârlık isteyen mesleklerinin 
başında gelen basın, teknolojide-
ki hızlı gelişmelerin de etkisiyle 

geçmişten günümüze ülkemizin ve 
ilimizin gelişmesinde çok değerli 
katkılarda bulunmuştur. Halkımıza 
doğru haber alma imkânı sağlayan 
ve düşüncelerini başkaları ile pay-
laşmasına aracı olan basın kuru-
luşları, önemli bir toplumsal görev 
icra etmektedir. Demokratik haya-
tımızın vazgeçilmez unsurlarından 
biri olan, haber alma ve yayma 
özgürlüğünün en etkili aracı olan 
basın, demokrasinin yaşamasını ve 
gelişmesini sağlayan kurumların 
başında gelmektedir. Basın meslek 
ilkelerine uygun, kişi hak ve hürri-
yetlerine saygılı, tarafsız ve objek-
tif bir yayıncılık anlayışı ile hareket 
etmek, toplumda basına güvenin 
artmasını sağlamaktadır. Toplum-
sal değerlere saygılı, sorumluluk 
bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla 
görevini yerine getiren özgür basın, 

demokratik toplum düzeninin ko-
runmasının en büyük güvencesidir. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, 
“Basın, Milletin müşterek sesidir” 
ifadesi basının toplumu aydınlat-
ması bakımından üstlendiği misyo-
nu en güzel şekilde açıklamaktadır. 
Ayrıca bu günleri fırsat bilerek, 
böylesine önemli bir görevi yerine 
getiren basın emekçilerinin çalış-
ma şartları bakımından çok daha 
iyi, çok daha ileri bir seviyeye geti-
rilmesi için neler yapılacağı da ye-
niden değerlendirilmelidir. Bu duy-
gu ve düşüncelerle, başta ilimizde 
faaliyet gösteren yerel gazete, te-
levizyon, radyo, dergi, internet ga-
zeteleri ve haber ajanslarının tem-
silcileri olmak üzere tüm değerli 
basın çalışanlarının 24 Temmuz 
Basın Bayramını kutlar, kendilerine 
başarılar dilerim” dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin,
Vali Aydın Baruş’u Ziyaret Etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Vali Aydın 
Baruş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik Makamında  bir süre karşılıklı 
yapılan  sohbetin  ardından  ziyaretten 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Vali Baruş, Vali Şahin’i Malatya’da ağırla-

maktan büyük bir mutluluk duyduğunu 
belirtti.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imza-
layan Vali Şahin, 2012-2014 yılları arasın-
da görev yaptığı Malatya’da bulunmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.


