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AK Partili Çalık: Doğanşehir’imize
Her Alanda Yatırım Yaptık

AK Parti Merkez Karar Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık, Malatya’nın 
Doğanşehir ilçesine yaptıkla-
rı hizmetlerin, yolların, okul-
ların, hastanelerin ve sulama 
tesislerinin milletten aldıkları 
desteği hizmetle millete nasıl 
geri döndürdüklerinin işareti 
olduğunu söyledi. Çalık, “AK 
Parti’nin 19 yılda Doğanşehir’e 
yaptığı icraatlar, 75 yıllık tari-
hinde yapılanların en az 5 katı, 
10 katı.” dedi.>2’DE

Çavuşlu Mahallesinde Parke Taşı Çalışması
Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt beraberinde AK Parti 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 
Hasan Kaplan, AK Parti İlçe Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mustafa Karadağ 
ve Mahalle Muhtarı Mehmet Akbı-
yık ile yapılan kilitli parke taşı çalış-
malarını yerinde incelediler.3’DE

Doğanşehir Belediyesinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek
Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt ' 
Kan Bağışı Ha-
yat Kurtarır' 
kampanyasına 
destek için Be-
lediye çalışanla-
rıyla birlikte Kan 
bağışı gerçek-
leştirdiler.4’TE
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AK Partili Çalık: Doğanşehir’imize
Her Alanda Yatırım Yaptık

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ma-
latya’nın Doğanşehir ilçesine yaptıkları hiz-
metlerin, yolların, okulların, hastanelerin ve 
sulama tesislerinin milletten aldıkları desteği 
hizmetle millete nasıl geri döndürdüklerinin 
işareti olduğunu söyledi. Çalık, “AK Parti’nin 
19 yılda Doğanşehir’e yaptığı icraatlar, 75 yıl-
lık tarihinde yapılanların en az 5 katı, 10 katı.” 
dedi.

Milletvekili Çalık, Doğanşehir ilçesinde 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
AK Parti İl Başkan yardımcısı Mustafa Duyar, 
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Peli-
toğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı M.
Sinan Özhüsrev, AK Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağçı, 
muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcile-
riyle toplantı gerçekleştirdi. Çalık, 100 yataklı 
Doğanşehir Devlet Hastanesinin yapımının 
tamamlandığını belirterek, “Doğanşehir ilçe-
mizde 28 bin metrekare kapalı alan sahip yak-
laşık 75 milyon TL maliyetli devlet hastanemi-
zin yapımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde 
açılışı gerçekleştirilecek hastanemiz 5 genel 
ameliyat odası, 10 yataklı yoğun bakım, 30 
poliklinik odası, 4 ağız ve diş sağlığı ünitesi 
ve 6 yataklı palyatif bakım merkezine sahip 
olacak. Doğanşehir’imize Söğüt Sağlık evi ile 
Gövdeli’ye personel lojmanı yapılacak” dedi.

“YENİ OKULLAR YAPIYORUZ”
Doğanşehir’e eğitim alanında birçok yatırı-

mı yapıldığını, yeni yatırımlarında yapılacağı-
nı kaydeden Çalık, “Çığlık Mahallesine 8 ders-
likli ilköğretim okulumuzun yapımı devam 
ediyor. Proje tutarı 7 milyon 400 bin TL olan 
okulumuzun 2021-2022 eğitim öğretim yılına 
yetişmesi planlanıyor. Kurucuova Mahallesin-
de yaklaşık 5 milyon 300 bin TL maliyetli 8 
derslikli ortaokulu yapımı bitmek üzere. Proje 
tutarı 28 milyon TL tutarındaki 16 derslik ve 
200 öğrencilik pansiyonu ve 1 spor salonunu 
kapsayan Doğanşehir Çok Programlı Lisenin 
yapımı ile 715 bin TL tutarındaki Gövdeli Ma-

hallemizdeki öğretmen konutu tamamlandı. 
Proje tutarı 9 milyon 300 bin TL olan 12 ders-
likli Erkenek Hürriyet Ortaokulu ile proje tuta-
rı 8 milyon 400 bin TL olan 8 derslikli Erkenek 
Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu’da 2021 
yatırım programına alındı” şeklinde konuştu. 
Çalık, Doğanşehir tren istasyonuna yaya alt 
geçidi yapımının da tamamlandığını belirten 
Öznur Çalık, ilçenin karayolu ağındaki yolla-
rıyla ilgili de Karayolları Genel Müdürü Kenan 
Keskin ile görüştü.

“GÖLETLERİMİZİN YAPIMI 
DEVAM EDİYOR”

İlçede Devlet Su işlerinin de yatırımlarına 
devam ettiğini belirten Çalık, şu bilgileri verdi: 
“Doğanşehir’de 2 bin 530 dekar araziyi suya 
kavuşturacak Elmalı Göleti’nin yapımı devam 
ediyor. Gölet kapsamında gövde dolgusu, 
membran kaplama imalatları, 6 adet tersip 
bendi ve sulama şebekesi tamamlanmıştır. 
Gölette su depolanamadığı için gövde tipi de-
ğişikliği yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi 
için temel sondaj çalışmaları devam etmekte-
dir. Proje tutarı 122 milyon TL olan ve Erkenek 
bölgesinde 9 bin 130 dekar araziyi sulayacak 
gölette su depolanamadığı için gövde üzerin-

de bir plint betonu dökülerek enjasyum çalış-
ması yapılması yönünde karar alındı. Gövde 
imalatları ile sulama şebekesi tamamlanan 
Söğüt Göletinin rezervuar alanındaki memb-
randa meydana gelen hasarlar nedeniyle ilave 
imalatlar yapılacak ve bu yıl iş tamamlanmış 
olacaktır. Doğanşehir İlçesinde Bıçakçı, Göv-
deli ve Devrent göletleri ve sulamaları kap-
samında 12 bin 805 dekar arazi suya kavuşa-
cak, planlama ve ara rapor çalışmaları devam 
ediyor. Doğanşehir Beğre Göleti ile 2 bin 610 
dekar arazi suya kavuşacak. Doğanşehir Melet 
Barajı proje yapımı 24 bin 780 dekar araziyi 
kapsayacak ve planlama çalışmaları devam 
etmektir” dedi.

“ERKENEK FUTBOL SAHASI 
BU YIL TAMAMLANACAK”
Doğanşehir Erkenekli gençlerin isteklerini 

önemsediklerini ve bu istekleri yerine getir-
menin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren 
Çalık, “2 milyon TL maliyetli Doğanşehir Erke-
nek Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası yapımı 
devam ediyor ve yılsonunda tamamlanacak. 
Sürgü Mahallemizdeki futbol sahasının da 
sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştü-
rülmesi ve tribün yapılması için gerekli görüş-
melerde bulunduk. 1 milyon 475 bin TL proje 

bedelli yapımı devam eden Doğanşehir Genç-
lik Merkezi önümüzdeki yılsonunda hizmete 
girmiş olacak” ifadelerinde bulundu.

TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN 
TALEPLERİNİ BAKAN 

PAKDEMİRLİ’YE AKTARDI
Doğanşehir ilçesine yaptıkları hizmetlerin, 

yolların, okulların, hastanelerin ve sulama te-
sislerinin milletten aldıkları desteği hizmetle 
millete nasıl geri döndürdüklerinin işareti ol-
duğunu ifade eden Çalık, “AK Parti’nin 19 yılda 
Doğanşehir’e yaptığı icraatlar, 75 yıllık ilçenin 
tarihinde yapılanların en az 5 katı, 10 katı” 
dedi. Doğanşehir ilçesindeki 5 bin 282 binanın 
5 bin 125’ine doğalgaz ulaştığını ifade eden 
Milletvekili Çalık, Fırat Elektrik’in (FEDAŞ) ise 
bu yıl için ilçeye 13 milyon TL tutarında yatı-
rımda bulunacağını sözlerine ekledi. Millet-
vekili Çalık, tütün üreticilerinin taleplerini de 
Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemir-
li’ye aktardı. Çalık daha sonra ilçede AK Parti 
Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu “Gençlik 
Buluşması” programına katıldı, Gülşehir Ka-
dın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini 
ziyaret etti, vatandaşların sorun ve taleplerini 
dinledi.

Tayini Çıkan Doğanşehir Müftüsünden Veda Ziyareti
Siirt Müftülüğü’ne İl Müftü Yardımcısı olarak atanan 

Doğanşehir İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez İl Müftüsü Vey-
sel Işıldar’ı ziyaret etti. Ziyarette Işıldar Sönmez’e plaket 
takdim etti.

Doğanşehir İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez Siirt Müftü-
lüğü’ne İl Müftü Yardımcısı olarak atanması üzerine İl Müf-
tüsü Veysel Işıldar’a veda ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette 
önemli olanın hoş bir seda bırakmak olduğunu belirten 
İl Müftüsü Işıldar, “Kıymetli müftümüz mesai mefhumu 
gözetmeden ve hizmet etmekten kaçınmadan güzel hiz-
metlerde bulunarak bu kubbede hoş bir seda bıraktı. Yeni 
görev yerinde de bu hizmetlerini devam ettireceğine olan 
inancımız tamdır. Kendisine bundan sonraki hayatında 
üstün başarılar diliyorum. Hizmet ve katkılarından dolayı 
hem şahsım hem teşkilatım adına yürekten teşekkür edi-
yorum. Her daim sohbetimiz, muhabbetimiz, dostluğumuz 
daim olsun. Haklarımız helal olsun” ifadelerine yer verir-
ken Doğanşehir Müftüsü Fevzettin Sönmez ise, “Çalışma 
süresi boyunca en iyi şekilde hizmet etmek için amirleri-
mizle uyum içerisinde ve hassas bir şekilde hizmet yürüt-
meye gayret ettik. Bizler amirlerimizden çok şeyler öğren-
dik. Bundan sonra da edindiğimiz bu bilgi ve tecrübelerle 
daha iyi hizmet etmek için çalışacağız.” şeklinde konuştu. 
Ardından Sönmez her türlü destekleri için İl Müftüsü Işıl-
dar’a teşekkür ederek, helallik istedi. Haber Merkezi
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Soldan sağa
1. Birikme, bir yerde toplanıp yığılma... Belit... 2. Şim-

di, şu anda, hâlâ, henüz, daha (eski)... Bir kimsenin, bir 
kurum veya bir toplum içindeki durumu... Veri... 3. Leşle 
beslenen (hayvan)... Hatasız, kusursuz... 4. Kül rengi, boz 
renk, demir rengi, demiri... Sekiz yıllık ilköğretimden son-
ra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime 
hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim... İp iskelesi... 
5. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve 
iş yapmaya yarayan bölümü... Depremin başladığı yer ola-
rak kabul edilen nokta... Devlet idaresinde güç, yaratıcılık 
ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç... 6. Letonca... 
Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya’nın sıcak 
bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan... Galyum 
elementinin simgesi... Magnezyum elementinin simgesi... 7. 
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek... Lenincilik... 8. Bir 

konuda söyleyecek söz kalmadığını anlatan bir söz... Tel-
lerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan or-
gan ve bu organın telsi dokusu, adale... Dingil... 9. Ansızın 
ortaya çıkan... At vb. hayvanların sırtına, eyerin altına ko-
nulan keçe, meşin veya kalın kumaş parçası, yapık, yuna 
(halk ağzı)... 10. Ad... Bir şeyin en üstteki bölümü... Alt alta 
yazılmış şeylerin bütünü, dizelge... 11. Renyum elementinin 
simgesi... Çok uzakta olmayan, elin ulaşabileceği uzaklık 
(halk ağzı)... Yıldız... 12. Kayınbirader (halk ağzı)... Zamanın 
bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Asıl konu, te-
mel motif, ana konu... Klavyeli büyük ve küçük borulardan 
yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan 
geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise 
çalgısı, erganun... 13. Lekelemek işi... Yavaş, ağır... 14. Atom 
numarası 53 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür 
durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça 
birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir 
element (simgesi I)... Banka, ticarethane vb. yerlerde kul-
lanılan ve cilt kapakları özel bir düzen ve anahtarla gevşe-
tilip sıkıştırılabilen defter... 15. Gerçeklik (eski)... Sebze ve 
meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu 
cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser... Anlam bakımın-
dan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Belgelendirilme işi... 2. İlerlemek işi... Gelecek sene... 

3. Rüşvet veren kimse (eski)... Çağrışım (eski)... Ortodokslar-
da İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yu-
murtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimleri... 4. Uzun-
luğu 2,54 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus... 
İçlenmek işi... Hitit... 5. Yönetim bakımından yurt bölüm-
lemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza... 

Nikel elementinin simgesi... Dili tutulmuş, konuşamaz duru-
ma gelmiş, dilsiz (eski)... 6. Gücünden yararlanmak için elde 
edilen buhar, istim... Lityum elementinin simgesi... Yumu-
şak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac... 7. Metner-
yum elementinin simgesi... Savaşa hazırlanmış veya girmiş 
(askerî birlik)... Satranç oyununda taraflardan birinin yenil-
gisi... 8. Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için 
söylenen söz, bravo (eski)... Epitelyum... 9. Baba... Tıklamak 
işi... İskambil kâğıtlarında birli... 10. Külçe (halk ağzı)... At, 
eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, aya-
ğın şekline uygun demir parçası... Tespihlerin baş tarafına 
geçirilen uzunca parça... 11. Sezgili... Hattatların kâğıt cila-
lamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan 
özel bir karışım (eski)... 12. Çok tanrılı dinlerde tapınılacak 
nesne... Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... 
Güzel... Üzme, sıkıntı verme, üzgü... 13. Bir işin yapılmasına 
karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet... Bir par-
ça görkemli bir bi-
çimde ve ağır tem-
poyla çalınarak... 
14. Bir meclis veya 
kurulun çözüm-
lenmesi gereken 
sorunları görü-
şüp tartışmak için 
yaptığı birleşim-
lerden her biri, 
celse... Kovma, çı-
karma (eski)... 15. 
Mazotla çalışan 
araçlarda mazo-
tun düzeyini gös-
teren alet...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GEL GÖR BENİ
Seni sordum nedir adın?
Gözyaşımdan aldın tadı,
Bize bakmaz elin yâdı,
Sen ağlama sormasınlar,
Sen ağlama sormasınlar.

Yeminim var bana inan,
Sen bilmezsin duyar cihan,
Ne sevgi yetti ne de zaman,
Sen ağlama sormasınlar,
Sen ağlama sormasınlar.

Sevenlerin derdi bitmez,
Yıllar geçti zaman yetmez,
Duygum senin seni atmaz,
Sen ağlama sormasınlar,
Sen ağlama sormasınlar.

Bak bahara yazın gelsin,
Açan çiçek bize kalsın,
Sen mutlu ol gülen gülsün,
Sen ağlama sormasınlar,
Sen ağlama sormasınlar.

Bu yaylalar göç diyarı,
Garip ağlar gel gör gayrı,
Aşkla seven yormaz yâri,
Sen ağlama sormasınlar,
Sen ağlama sormasınlar.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Çavuşlu Mahallesinde
Parke Taşı Çalışması

Başkan Zelyurt; “Mücadelemiz 
Hizmet Gayemiz Vatandaş Mem-
nuniyetidir.”

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt beraberinde AK 
Parti Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Hasan Kaplan, AK Parti İlçe 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ka-
radağ ve Mahalle Muhtarı Mehmet 
Akbıyık ile yapılan kilitli parke taşı 
çalışmalarını yerinde incelediler.

Amaçlarının ilçeye en güzel 
şekilde hizmet etmek olduğunu 

belirten Başkan Zelyurt; “Müca-
delemiz Hizmet Gayemiz Vatan-
daş Memnuniyetidir.”dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt; “İlçemizde bulu-
nan bütün mahallelerimizde hiz-
met seferberliği imkanlarımız öl-
çüsünde şuanda yapmaktayız ve 
yapmaya devam ediyoruz. Muh-
tarımız, vatandaşlarımız,belediye 
meclis üyelerimiz ve teşkilatımız 
ile çalışmaları yerinde inceliyo-
ruz. Büyükşehir ile aynı zamanda 

birinci kat ikinci kat sıcak asfalt 
serme sıkıştırma çalışmalarımız 
ile şuanda Kadılı ve Beğre mahal-
lelerimizde çalışmalarımız devam 
ediyor. Aynı zamanda Altıntop ma-
hallemizinde alt yapısı hazırlanıp 
inşallah yolunu tamamlayacağız. 
Şehir içi çalışmalarımız devam 
ediyor. Kanal çalışmalarımız var 
arıza çalışmalarımız var. Bu ara-
da bir çok kuruma desteklerimiz 
devam ediyor. İnşallah memleke-
timizin ihtiyacı çok bunları bir an 

önce tamamlamaya çalışıyoruz.” 
dedi.

Çavuşlu Mahalle Muhtarı 
Mehmet Akbıyık ise yapılan çalış-
malardan dolayı Büyükşehir Be-
lediyesine ve Doğanşehir Beledi-
yesine teşekkür etti.

Muhtar Akbıyık; “Mahallemiz-
de yapılan çalışmalardan dolayı 
ve kilitli taş çalışmasından dolayı 
teşekkür ederiz size, Mezarlığımı-
zın yolu kilitli taş döşendi.Teşek-
kür ederiz.” dedi.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

8 CM KİLİTLİ PARKE TAŞI 50000M2 50X20X10 BETON BORDÜR TAŞI 5000 MT
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

8 cm kilitli parke taşı 50000m2 50x20x10 beton bordür taşı 5000 mt alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   :2021/363366
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/533
b) Telefon ve faks numarası  :6248301 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :50000 M2 8 CM2 kİLİTLİTAŞ 5000 MT
     50X20X10 Beton bordür taşı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :Doğanşehir İlçesi Belediye Başkanlığı
c) Teslim tarihi    :İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞME
     SÜRESİ İÇERİSİNDE PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ 
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :26.07.2021 - 11:00
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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş dene-
yimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
tse
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel sektör Kilitli taş ve Beton Bordür taşı alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Doğanşehir Belediyesinden
Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ' Kan Bağışı Hayat Kurta-
rır ' kampanyasına destek için Bele-
diye çalışanlarıyla birlikte Kan bağışı 
gerçekleştirdiler.

Kızılay gezici kan bağışı alma ara-
cının adresi Doğanşehir İlçesi oldu. 
Doğanşehir Belediyesi Önüne park 
eden Gezici Kan bağışı aracında Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt kan bağışı  yaptı. Kan bağışı kam-
panyasında Belediye personelleri, ve 
vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. 

Bir Damla Kan Bir Hayat diyen 
Başkan Durali Zelyurt” "Kan Bağışı 
Hayat Kurtarır" kampanyasına destek 
verdik. Türk Kızılayı Malatya Şubesi 
tarafından Belediye önünde kan ba-
ğışı kampanyasına destek olarak, kan 
bağışında bulunduk. Herkesin Kan 
bağışına destek vermesi gerekmekte-
dir. Bu İnsani bir görevdir. Bağışladı-
ğımız her kan bir hayat kurtarır”

Kütüphane İnşaatı İncelemesi
Kaymakamımız Sa-

yın Halil İbrahim Köroğ-
lu, Kaymakamlığımız-
ca kendine özgü bir 
mimari ile yaptırılan, 
belediye ve hayırsever 
iş adamları tarafından 
da desteklenen Kütüp-
hanede incelemelerde 
bulunarak, kütüphane-
nin geriye kalan tüm iş-
lemlerinin 3 haftaya ta-
mamlanacağını söyledi.

Doğanşehir Eskiköy mahallesinde anız yangını 
meydana geldi. Paniğe neden olan yangın kısa sü-
rede yapılan müdahale sonucu söndürüldü

Havaların fazla ısınması sonucu kırsalda irili 
ufaklı yangınlar görülmeye başladı. İşte o yan-
gınların biri de Doğanşehir Eskiköy Mahallesi 
kırsalında görüldü. Hasan Şahin isimli vatanda-
şa ait 5 dönümlük badem bahçesinde, bahçenin 
içerisinden geçen yüksek gerilim hattından çıkan 
kıvılcımlar sonucu yaşnan anız yangını mahalle 
halkı tarafından korku ve paniğe sebebiyet ver-
di. Yangınına ilk müdahale mahalle sakinlerinden 
geldi. Ardından yangın söndürme çalışmalarına 
Doğanşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1, 
Merkezden 2 Arasöz yangın alanına gelerek ge-
rekli müdahaleyi yaptı. Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarına 
destek oldu. Yangın mahalline gelen Orman İş-
letme Şefi Şeyma Aygün Safça 10 kişilik ekibiyle 
yangın söndürme çalışmalarına katılırken, Do-
ğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ile Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt’ da yangın alanında 
incelemelerde bulundu. Kısa sürede söndürülen 
yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildi-
rildi. Böylelikle badem fidanlarının zarar gördüğü 
yangın kısa sürede felakete sebebiyet vermeden 
söndürülerek vatandaşların derin bir nefes alma-
sını sağladı. A.Vahap Kaygusuz

Eskiköy’de Çıkan
Anız Yangını Korkuttu


