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Doğanşehir Belediye Başkanı
Durali Zelyurt Oldu
Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Kü-
çük’ün vefatından dolayı belediye Mec-
lisi Ak Parti Adayı Durali Zelyurt’u Baş-
kan seçdi.
Doğanşehir belediyesi Meclisinde yapı-
lan başkanlık seçiminde Ak Parti Adayı 
olarak Durali Zelyurt, CHP adayı Eyüp 
Eyup Ersoy oldular. yapılan seçim 3 tur 
yapıldı. Birinci tur seçiminde Durali Zel-
yurt 9 oy Eyüp Ersoy 6 oy aldı. İkinci Tur 
seçiminde sonuçlar değişmedi aynı oldu. 
Üçüncü tur seçiminde ise Durali Zelyurt 
10 alırken Eyüp Ersoy 5 oy aldı.2’DE

Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

SÜRGÜ’YE 8 BİN 200 METRELİK SULAMA KANALI
Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi (MASKİ) Genel Müdürlü-
ğü DAP ile ortak yürütülen 
projeler kapsamında Doğan-
şehir İlçesi Sürgü Mahallesi 
Pınarbaşı Gözesi açık sistem 
sulama kanalı inşa etti.4’TE

Salgın Ve Deprem Konut Yatırımına Dikkati Çekti 
Deprem bölgesinde olmamız hasabiyel 
kendini sık sık hatırlatan deprem ve 
tüm dünyanın ensesinde olan koronavi-
rüs sebebiyle ilde konut yatırımları dik-
kati çekti. Bu noktada uzmanlar salgın 
sonrası konut yapım maliyetlerinin ar-
tacağına dikkat çekerek yatırımın şim-
di tam zamanı olduğunu vurguladı.3’TE
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Doğanşehir Belediye Başkanı
Durali Zelyurt Oldu

Doğanşehir Belediye başkanı 
Vahap Küçük'ün vefatından dola-
yı belediye Meclisi Ak Parti Adayı 
Durali Zelyurt'u Başkan seçdi.

Doğanşehir belediyesi Mecli-
sinde yapılan başkanlık seçimin-
de Ak Parti Adayı olarak Durali 
Zelyurt, CHP adayı Eyüp Eyup 
Ersoy oldular. yapılan seçim 3 tur 
yapıldı. Birinci tur seçiminde Du-
rali Zelyurt 9 oy Eyüp Ersoy 6 oy 
aldı. İkinci Tur seçiminde sonuç-
lar değişmedi aynı oldu. Üçüncü 
tur seçiminde ise Durali Zelyurt 
10 alırken Eyüp Ersoy 5 oy aldı.

Doğanşehir Belediye Meclisi 
Belediye Başkanı seçiminde Ak 
Parti Adayı Durali Zelyurt Beledi-
ye Başkanı olarak seçildi.

Durali Zelyurt 
Kimdir?

1966 yılında Doğanşehir/Fın-
dık’ta doğdu. İlkokulu Kayseri’de, 

Ortaokulu Artvin Hopa’da, Liseyi 
Malatya Ş.K.Ö. Endüstri Meslek 
Lisesinde tamamladı. 1984 yılın-
da Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesini kazandı ve 1988 yılın-
da mezun oldu. Askerliğini tank 
asteğmen olarak yaptı. Kısa bir 
süre esnaflık, 3.5 yıl ücretli öğret-
menlik yaptı. 1995 yılından beri 
Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefale Kooperatifinde 
Müdür olarak görev yapmakta-
dır. 1999 yılından bu güne kadar 
ve halen Mahkemelerde Ziraat 
Mühendisi olarak bilirkişilik gö-
revi yapmaktadır. 2002 yılında 
Doğanşehir ilçesinde Ak Parti 
kurucu üyeliği, partide, parti sek-
reterliği, Siyasi ve Hukuk İşlerin-
den sorumlu başkan yardımcılığı, 
Teşkilatlardan sorumlu başkan 
yardımcılığı görevinde bulundu.

Durali Zelyurt, evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Vali Baruş’tan Kurban Bayramı Uyarısı
Kurban Bayramına yaklaşık 1 ay kala 

uyarılarda bulunan Vali Aydın Baruş, kurban 
kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi 
gerektiğini belirterek, pandeminin Kurban 
Bayramında da etkisini devam ettirmesi 
durumunda tedbirin elden bırakılmaması 
hususunda vatandaşlarımızın duyarlı 
olması gerektiği uyarısında bulundu. 
Kalabalık ortamı seven virüsün bulaşma 
riskini ortadan kaldırmak için kurban 
kesimini günlere yayarak yığılmalara 
meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak tarihinde 
ilimizi de olumsuz etkileyen Elazığ depremi 
ve sonrasında tüm dünya ile birlikte ülkemizi 
etkileyen Koronavirüs sürecinde esnafın 
yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinlemek üzere 
Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Malatya 
Şubesi, Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Odası ve Kırmızı Et Üreticileri 
Birliğine ziyarette bulundu Malatya’daki 
kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdüren 
Vali Baruş, Türkiye Ziraat Mühendisleri 
Odası Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Burada 
Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
Fevzi Çiçek ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından karşılandı. Başkan Çiçek’den 
oda faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler 
alan Vali Baruş, “Ziraat Odalarının çiftçileri 
bilinçlendirerek sorunlarının çözümü 
noktasında her türlü desteği sağlayan 
stratejik öneme sahip bir kuruluş olduğunu 

belirtti. Kayısı hasadının  başladığı bu 
günlerde kayısının kalitesi ve durumu 
hakkında bilgi alan Vali Baruş, geçiminin 
büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan 
sağlayan ilimizdeki tarımsal faaliyetleri 
önemsiyoruz” dedi. 

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası 
ziyaretinin ardından Minibüsçüler ve 
Umum Servis Araçları Odasını ziyaret eden 
Vali Baruş’u Başkan Mesut İnce ve Oda 
Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Odanın 
sorunları ve talepleri hakkında bilgi veren 
Başkan İnce, Vali Baruş’a ziyaretinden 
dolayı teşekkür etti. Vali Baruş’da, “ 
Pandemi sürecinde alınan tedbirler 
sebebiyle sıkıntı yaşayan minibüsçü 
esnaflarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde 
kazançlarını sağlaması konusunda çalışma 
arkadaşlarımızla birlikte sizlerden gelen 
talepler doğrultusunda üzerimize düşeni 
yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Son olarak Vali Baruş, Kırmızı Et 
Üreticileri Birliğini ziyaret ederek Başkan 
Mehmet Taneli’den 1300 üyesi bulunan 
birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Ziyarette yakın tarihte ülkemizde Kurban 
Bayramının kutlayacağını ifade eden Vali 
Baruş, öncelikle kurban kesim alanlarında 
hijyene dikkat edilmesi gerektiğini 
belirterek, pandeminin Kurban Bayramında 
da etkisini devam ettirmesi durumunda 
tedbirin elden bırakılmaması hususunda 

vatandaşlarımızın duyarlı olması gerektiği 
uyarısında bulundu. Kalabalık ortamı 
seven virüsün bulaşma riskini ortadan 
kaldırmak için kurban kesimini günlere 
yayarak yığılmalara meydan verilmemesi 
gerektiğini aktaran Vali Baruş, bayrama 
yakın gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Bilim 
Kurulu ve gerek Cumhurbaşkanlığı’nın 
sürecin seyri ve kurban kesimiyle ilgili 
gerekli açıklamayı yapacağını sözlerine 
ekledi. Ayrıca Vali Baruş, bölgenin en 
önemli geçim kaynakları arasında yer alan 
hayvancılığın gelişmesi için devlet olarak 
gereken her türlü desteğin verildiğini ifade 
etti.

Doğanşehir’de Tütün
Ekimi Tamamlandı

Doğanşehir çiftçisinin önemli bir gelir 
elde ettiği tütün ekimi tamamlandı. Yakla-
şık 20 bin dekar alana ekilen tütün, ilçenin 
en önemli gelir kaynaklarından birisi olmaya 
devam ediyor. Bölgenin en iyi tütünlerinin 
yetiştiği ilçede yetiştiriciler tohumdan elde 
ettikleri fideleri tarlalara dikerek çalışmalara 
başladı

Daha önce Malatya Tekel fabrikasının tü-
tün ihtiyacının karşılayan Doğanşehir çiftçile-
ri, 2009 yılında Tekel fabrikasının kapanması 
ile birlikte tütün üretimine ara verilmişti. Do-
ğanşehir çiftçisi daha sonra bir müddet kuru 
fasulye üretimine yönelmiş, bundan da ran-
dıman alamayınca kayısı ve elma ağaçları di-
kerek tarımsal alanları değerlendirmeye baş-
lamıştı. Yapılan tarımsal faaliyetler hakkında 
bilgi veren Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı 
Burhan Tanışık  ise gelinen süreci şu şekilde 
değerlendirdi. “İlçemizde daha önce tekel 
fabrikasına tütün üretiliyordu. Pancarda ol-
duğu gibi münavebeli olarak kota sistemine 
göre ekilen tütünler tarımsal üretimde ilçe 
çiftçisine önemli bir gelir kaynağı oluşturu-
yordu. 209 yılında fabrikanın kapanmasıyla 
birlikte tütün üretimi sona erdi. Çiftçilerimiz 
bunun üzerine pancar ekimine yöneldiler. 
Münavebeli olarak ekilen pancarlar il yıllar-
da 35 bin ton civarında üretilirken mevsimsel 
değişlikler nedeniyle son yıllarda 5 bin ton ci-
varına düştü. Son 2 yıldır ise pancar ekimi de 
yapılmıyor.” Diye konuştu.

Tütün ekiminin Halkın büyük bir bölümü-
nün geçim kaynağı olduğunu belirten Oda 
Başkanı Tanışık açıklamasını söyle sürdür-
dü. “Zirai alanlardan yeterli ürün elde ede-
meyen Doğanşehir çiftçisi son yıllarda artan 
talebe göre tütün ekimi yapmaya başladı. Bu 
yıl 20 bin dönüm alana tütün ekimi yapıldı. 
Üreticilerimiz kendi fidelerini Şubat ayından 
itibaren ekip yetiştirildi ve geçtiğimiz hafta 
içinde de fidelerin dikimine başladılar.  Hem 
kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisi-
ne katkı sunan yetiştiricilerimiz diğer yandan 
da özellikle güney bölgelerden gelen kaçak 
sigara tüketimin de önüne geçtiler. Bizim ta-
lebimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan 
sonra da kontrollü bir şekilde ekimin devam 
etmesi yönündedir. Hem üretiminin hem sa-
tışının kontrol altına alınması, kullanılan ilaç-
ların kontrol edilmesi  yönünde taleplerimizi 
de yetkililere iletiyoruz” şeklinde konuştu.  
A.Vahap Kaygusuz
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Gülistan ım

Ver elini yar elime

Gel gidelim Gülistan ım

Eller ne der ise desin

Gel gidelim Gülistan ım

Gönül bağım hem gülümsün

Her demdeki bülbülümsün

Hem cananım hem ömrümsün

Gel gidelim Gülistan ım

Kalmışım ben bir başıma

Acı gözde ki yaşıma

Zehir katma can aşıma

Gel gidelim Gülistanı ım

El sözüne sakın uyma

Kulağını kapat duyma

Yalvarırım bana kıyma

Gel gidelim Gülistan ım

 

Gülizar der canımsın sen

Damarımda kanımsın sen

Evvelim sin ahirimsin

Gel gidelim Gülistan ım

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

ZAMAN DEDİ

Dağı aştım vardım düze,

Gün doğmadan baktım ize,

Gül kurudu ağlar yaza,

Sebep sordum zaman dedi.

Saç teline kar yağıyor,

Sürü çoban yol alıyor,

Dal uykuda gün sayıyor,

Sebep sordum zaman dedi.

Sen hüneri senden ara,

Mutlulukta olmaz yara,

Hakkı al da tartı dara,

Sebep sordum zaman dedi.

Kış bitiyor gelir bahar,

Garip gezer gelmez o yar,

Tadı aldım daldan bir nar,

Sebep sordum zaman dedi.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa 
1. Keyifli bir durum anlatılırken “ne güzel, ne iyi” anlamla-

rında söylenen bir söz... Berilyum elementinin simgesi... Doğal 

olarak, tabiatıyla, tabii, elbette... 2. Eyerlerin ön ve arka taraf-

larındaki çıkıntılı bölüm... En azından, hiç olmazsa (eski)... 3. Bir 

yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya par-

maklıkla çevrili bölümü, ayazlık... Yunan mitolojisinde, geçen 

yolculara birtakım bilmeceler sorarak bilemeyenleri yuttuğuna 

inanılan efsanevi yaratık (eski)... 4. Kelimenin sonuna geldiğinde 

birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler 

yapmaya yarayan bir söz... Toplu geziler için yapılmış büyük oto-

büs... Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı... 

5. Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz 

(eski)... Kısmet, talih, baht... Bir alaşımdaki madenlerin erime 

derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma iş-

lemi... 6. Teleks görevlisi... Anlatım... 7. Kenarları ve açıları bir-

birine eşit olan dörtgen, dördül, murabba... Pek çok, çok sayı-
da... 8. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve 
yağdan oluşan tabaka... Halk hizmeti gören devlet organlarının 
tümü... Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha (eski)... Nikel elemen-
tinin simgesi... 9. Yapıştırma işlerinde kullanılan, ince, saydam, 
bir yüzü yapışkan şerit, selobant... Etkilenme, çağrışım veya içe 
doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham... 10. Güzel 
bir rastlantı olarak, ne mutlu... Vücut ısısı herhangi bir sebeple 
artmış bir biçimde ve bu sebeple tende kızarıklık oluşarak, alaz 
alaz... 11. Genellikle bir şey koymaya yarayan, giysinin belli bir 
yeri açılarak içine yerleştirilen astardan yapılmış parça... Elekt-
rik sığa birimi... Yabancı yer, gurbet... 12. Bir alanda yaratıcılığı 
ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse... Ka-
dın rakip (eski)... Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, 
din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir 
tür ağaç veya metalden değnek... 13. Maydanozgillerden, 1-1,5 
m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı, 

hoş kokulu, baharatlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı 
içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü 
olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki... Üremiyle ilgili olan... 
14. Abartılı söz... Belli bir tarifeye göre olan... 15. Sevinç, şenlik, 
neşe (eski)... “Hayır” anlamında bir söz... Etene (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Büyük, ulu (eski)... Alt ve üst çenenin ön tarafında bulunan, 

yiyecekleri kesmeye yarayan, yassı, keskin ön dişlerden her biri... 
2. Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür 
bağımsızlığı olan büyük il... Seyrek ve eğreti dikiş... Renyum ele-
mentinin simgesi... 3. Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince 
pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri 
olan böceklere verilen genel ad... Riyolit... 4. İçinden su akıtmak 
için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık... Rafadan yumurta... 
Tuvalet... 5. Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde 

etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik... İnce perde veya 

örtü... 6. Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde 

kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant... Büyük sıçan 

(halk ağzı)... Arife... 7. Birbirinin aynı olan veya birbirine çok 

benzeyen iki şeyden her biri, benzeri... Fransa’da 30,59 gr, İngil-

tere’de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi... Uyarma 

işini yapan (kimse veya şey), münebbih... 8. Yelkenli gemilerde 

direklerin alt uçlarının içine oturtulduğu yuva... Onurluk... 9. Fa-

milya (eski)... Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını 

anlatan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk 

ağzı)... Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç 

anlatan bir söz... 10. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, 

geri karşıtı... Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki 

ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule... Çalışma odası, yazıhane... 

11. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir... Alışverişin çok 

olduğu yer... 12. Yerinde konuşma veya davranma... Genellikle 

ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çama-

şırı... Yiğit, özellik-

le Batı Anadolu köy 

yiğidi, zeybek... 13. 

Bir meslekte yaşça, 

kıdemce ileride ve 

yetenek bakımın-

dan üstün niteliğe 

sahip olan kimse, 

duayen... Pişman-

lık... 14. Baryum 

elementinin sim-

gesi... Bilgisiz, cahil 

(eski)... Sebep, ba-

hane... 15. İlikleme 

işi... Ama...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Salgın Ve Deprem Konut
Yatırımına Dikkati Çekti 

Deprem bölgesinde ol-
mamız hasabiyel kendini sık 
sık hatırlatan deprem ve tüm 
dünyanın ensesinde olan ko-
ronavirüs sebebiyle ilde konut 
yatırımları dikkati çekti. Bu 
noktada uzmanlar salgın son-
rası konut yapım maliyetlerinin 
artacağına dikkat çekerek yatı-
rımın şimdi tam zamanı oldu-
ğunu vurguladı

Geride kalan ama izleri ha-
len taze olan 24 Ocak depremi 
sonrası yıkılan binalar ve dep-
rem bilançosu ile Çin’de ortaya 
çıkan ve tüm dünyayı etkisi altı-
na alan koronavirüs salgını kar-
şısında tedbir amaçlı evlerinde 
karantina uygulamasına geçen 

insanlar akıllara kentsel dö-
nüşüm ve yapıda dayanıklılığı 
getirirdi. Bu iki nedenle evlerin 
birer sığınak olduğunun altını 
çizen müteahhit Ahmet Yılmaz 
özellikle salgın sonrası olumsuz 
etkilenen ekonomiden kaynaklı 
konut yapım maliyetlerinin ar-
tacağına dikkat çekerek, “Ev sa-
hibi olmak isteyen vatandaşlar 
elini çabuk tutmalı çünkü eko-
nomideki dalgalanmalar bize 
fiyatların artacağını gösteriyor. 
Yaşadığımız süreç hem deprem 
olsun hem salgın olsun konut-
ların önemini bir kez daha gös-
terdi. Bu yönde çalışmalar hız 
kazandı. Yatırım yapmak iste-
yenler bu yüzden bu alana yö-

nelebilirler, şimdi tam zamanı.  
Depremle yıkılan konutları gör-
dük bu konuda sağlamlılık son 
derece önemli.  Dayanım, daya-
nıklılık, işlevsellik, ekonomik ve 
estetik birlikte ele alınmalıdır. 
Çünkü deprem sürekli olan bir 
şey salgın ise sürekli olmayan 
bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu noktada dep-
remde çok önemli yer tutan 
kentsel dönüşüm bölgelerinin 
de bir an önce dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Çünkü yaşanan 
deprem yeni can yeni mal kaybı 
demektir. Belediyeler bu nok-
tada elini çabuk tutup gerekli 
işlemleri yapmalıdır.” şeklinde 
konuştu. 
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Bilirkişilikten Başkanlığa,

Öncelikle,  yaklaşık altı yıldan beri Doğanşehir Belediye 
Başkanlığı görevini yürütürken  geçtiğimiz günlerde sağlık 
sorunları nedeniyle yaşamını yitiren merhum Vahap Küçük’e 
Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bilirkişi-
ye başvurulması gereken hâller başlıklı 266. Maddesinde  
“Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi 
gerektiren hâllerde,taraflardan birinin talebi üzerine yahut 
kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına ka-
rar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki 
bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye 
başvurulamaz.” denilmektedir. 

Bilirkişilik konusunu ele alan İMO Onur Kurulu Üyesi İn-
şaat Mühendisi – Hukukçu AliRıza Yücel de bir makalesinde 
bu kanun maddesiyle ile ilgili olarak  “Maddede yer alan dü-
zenlemeyle, hakim tarafından bilinmeyen, bilinmesi de ola-
naklı olmayan teknik veya özel bir bilginin mahkemece ay-
dınlatılması konusunda bilir kişiye başvurulur. Yani hakimin 
genel hayat deneyimiyle sahip olunması gereken bilgilerle 
ve hukuki bilgiyle çözümleyeceği konular hakkında bilirkişi-
ye başvuramayacağı, ancak çözümü hukuk dışında özel veya 
teknik bilgiyi gerektiren hususlarda bilirkişiden yararlanabi-
leceği hüküm altına alınmaktadır.” şeklinde bir açıklamada 
bulunmaktadır. 

Okurlarım arasından haklı olarak “Doğanşehir Belediye 
Başkanının vefatından sonra durup dururken bilirkişilik de 
nereden çıktı?” diyenler olabilir. 

Bu gün yapılan Doğanşehir Belediye Meclisi  toplantısı sı-
rasında yapılan seçim sonucunda merhum Vahap Küçük’ten 
boşalan koltuğa Ziraat Mühendisi Sayın Durali Zelyurt’un se-
çildiği haberleri yayımlandı.

Yayımlanan haberlerin altında Sayın Durali Zelyurt’un 
özgeçmişini okuduğumda Ziraat Mühendisi olduğunu ve  
ağırlıklı olarak bilirkişilik yaptığı yönünde bilgilere rastla-
dım. 

Bir İnşaat Mühendisi olarak kırk iki yıllık meslek yaşa-
mımda en soğuk durduğum konulardan birinin bilirkişilik 
olduğunu itiraf etmeliyim. Kırk iki yıllık meslek yaşamımın 
hemen hemen yarısını masanın bu tarafında, diğer yarısını 
da masanın karşı tarafında geçirmiş olmama rağmen mah-
kemelerden zorunlu olarak gelen bilirkişilik görevlerinin dı-
şında bilirkişilik görevinde bulunmamaya olabildiğince özen 
gösterdim. Zorunlu olarak gelen bilirkişilik görevlerinin hep-
sinde de hakim, verdiğim raporlar doğrultusunda karar ver-
di. Yanlış anlaşılmasın, yapamayacağımdan ya da başarılı 
olmayacağımdan değil, hukukun tanıdığı bu yetkiyi kullanır-
ken adaletsiz davranabileceğimi, taraflardan birine haksız-
lık yapabileceğimi düşündüğüm için özenmedim bu göreve.

Sayın Durali Zelyurt’u bundan yaklaşık dokuz ay önce, 
davacısı olduğum bir mahkeme dosyasına bilirkişi olarak gö-
revlendirildiği için  keşif esnasında  tanıma fırsatını buldum. 
Keşif esnasındaki duruşuna, keşif yapılacak alanda gösterdi-
ği dikkatine ve titizliğine saygı duymuştum.Yaptığı tespitler 
sonucunda  mahkemeye sunduğu ayrıntılı bilirkişi raporu 
ile de olabildiğince adil bir rapor sunduğunu, üzerine aldığı 
bir görevi layıkıyla yerine getirdiğini görünce kendisine olan 
saygım bir kat daha artmıştı.

Bu gözlemlerim sonucunda bende iyi bir intiba bırakan, 
ilk defa o gün karşılaştığım ve o günden sonra hiçbir ortam-
da karşılaşmadığım, bundan sonra da karşılaşabileceğimi 
sanmadığım Sayın Durali Zelyurt’un bu gün Doğanşehir Be-
lediye Başkanlığı’na seçilmiş olmasından bir Doğanşehirli 
olarak mutluluk duyduğumu gizleyecek değilim. 

Sayın Durali Zelyurt’un,  bilirkişiliği sırasında mahkeme-
lerde gösterdiği titizliği, dikkati, ciddiyeti ve adaleti, seçil-
diği makamda da göstererek ve genel hayat deneyimlerine 
iktidarda olan bir partiye mensup olmanın avantajlarını da 
katarak  Doğanşehir’i layık olduğu yere taşıyacağını; Doğan-
şehir’in en uçtaki yerleşim birimleri ile  mensubu olduğu si-
yasi partiye oy vermemiş olan yerleşim birimlerinin  ihtiyaç 
duyduğu hizmeti götürmede  adaletsiz davranmayacağını 
umut ederek bilirkişilikten başkanlığa uzanan yoldaki yeni 
görevini kutluyor ve başarılar diliyorum. 

İnş. Müh. Fatih 
DULKADİROĞLU

Halk Toplantıları Önlemlerle Başlıyor

Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında geçici olarak durdurulan 
muhtar/ halk toplantıları 1 Temmuz 
itibariyle yeniden başlıyor. Konuyla 
ilgili toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 
bulaş riskini önlemek amacıyla 
uyulması gereken kuralları açıkladı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29 
Haziran Pazartesi günü Vali Aydın 
Baruş başkanlığında Valilik Toplantı 
Salonunda toplandı. Muhtar Halk 
toplantılarının 1 Temmuz itibariyle 
başlatılacağını belirten Kurul, 
toplantılarda alınacak olan tedbirleri 
görüşerek karara bağladı. Toplantıda 
şu kararlar alındı. “ Düzenlenecek 
muhtar/halk toplantıları sırasında 
salgınla mücadele kapsamında alınan 
tedbirlere eksiksiz uyulmasına, 
Toplantıların mümkün olduğunca 
açık havada yapılması; temizlik, 
maske ve mesafe kurallarına dikkat 
edilmesine, Toplantıların kapalı 
yerlerde yapılmasının zorunlu olması 
halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun 
rehberleri doğrultusunda;    Toplantı 
esnasında mesafe kuralına uygun 
şekilde oturum düzeni alınmasına 

(her yöne en az 1 metre mesafe 
olacak ve görevli personel dâhil 4 
metrekareye 1 kişi düşecek şekilde), 
Toplantıların yapılacağı yerlerin/
binaların girişlerinde kişilerin 
ateşlerinin ölçülmesine, 38 0C 
dereceden yüksek ateş ölçümlerinde 
kişilerin içeriye alınmayarak 
tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna 
başvurmasının sağlanmasına, 
Katılımcıların toplantı alanına maske 
ile alınmasına ve toplantı boyunca 
maske kullanmasına, bu amaçla 
toplantı mekânlarında yeterli 
miktarda maske bulundurulmasına, 
Toplantı yapılacak ortak kullanım 
alanlarında mesafeye yönelik yer 
işaretlemelerinin yapılmasına, 
Toplantı yapılacak alanın girişinde ve 
içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği 
b u l u n d u r u l m a s ı n a ,To p l a n t ı 
sürelerinin toplanma amacını 
karşılayacak şekilde mümkün 
olduğunca kısa tutulmasına, 
toplantının uzaması durumunda 
ara verilmesi ve pencereler 
açılarak ortam havalandırmasının 
yapılmasına, Toplantı için doğal 

havalandırması olan (pencereli) 
odaların/mekânların tercih 
edilmesine, Merkezi havalandırma 
sistemleri bulunan toplantı 
odalarının havalandırmasının 
doğal hava sirkülasyonunu 
sağlayacak şekilde düzenlenmesine, 
havalandırma sistemlerinin bakımı 
ve filtre değişimlerinin üretici firma 
önerileri doğrultusunda yapılmasına, 
Klima veya vantilatörlerin mümkün 
olduğunca kullanılmamasına, 
kullanılmasının zorunlu olması 
durumda ise Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde 
yer alan “COVID-19 Kapsamında 
Klima/İklimlendirme Sistemlerinde 
Alınacak Önlemler”e uygun hareket 
edilmesine, Toplantıların yapılacağı 
yerin girişine/görünür bir yerine 
Koronavirüs (COVID-19) kapsamında 
alınması gereken önlemlerle ilgili 
afişler (el yıkama, maske kullanımı 
ve toplantı yapılacak yerin içinde 
uyulması gereken kurallar) 
asılmasına, Toplantı öncesinde ve 
sonrasında kullanılan alanların 
temizlenmesi/dezenfekte edilmesi 
ve havalandırılmasına, Toplantı 
salonlarının temizliğinde özellikle sık 
dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
kolların dayanıldığı yerler, masalar, 
sandalye kolçakları) temizliğine 
azami derecede dikkat edilmesine, 
Temizlik yapan personelin tıbbi 
maske ve eldiven kullanmasına, 
Toplantılarda zorunlu olmadıkça 
yiyecek ikramından kaçınılmasına, 
yiyecek ikramında bulunulması 
durumunda tek kullanımlık servis 
ekipmanlarının tercih edilmesine, 
Servis personelinin kıyafetlerinin 
günlük temizliği ve hijyeni ile maske 
kullanmalarının sağlanmasına, 
Toplantıdan sonra tüm katılımcıların 
adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 
gün saklanmasına karar verilmiştir.”

SÜRGÜ’YE 8 BİN 200 METRELİK SULAMA KANALI

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü DAP ile ortak yürü-
tülen projeler kapsamında Doğanşe-
hir İlçesi Sürgü Mahallesi Pınarbaşı 
Gözesi açık sistem sulama kanalı inşa 
etti.

Yaz aylarının gelmesiyle daha 
verimli üretim için çiftçilerin sulama 
suyuna olan ihtiyacı artıyor. Bu kap-
samda MASKİ Genel Müdürlüğü bir 
taraftan şehrin altyapısını yeniler-

ken, diğer taraftan çiftçilerin zor du-
rumda kalmaması için DAP ile ortak 
projeler hazırlayarak sulama suyu 
ihtiyacı olan bölgelere sulama kanalı 
inşa ediyor. Malatya merkez Battal-
gazi ve Yeşilyurt ilçesi başta olmak 
üzere diğer 11 ilçede sulama kanalla-
rı inşa eden MASKİ Genel Müdürlüğü 
son olarak Doğanşehir İlçesi Sürgü 
Mahallesi Pınarbaşı Gözesi açık sis-
tem sulama kanalı inşa etti. Maliyeti 
763 bin TL olan yaklaşık 8 bin 200 

metre uzunluğunda açık sistem sula-
ma kanalı Pınarbaşı Gözesi’ne kazan-
dırıldı.  Bu kapsamda bölge ikamet 
eden vatandaşlarımızın sulama suyu 
ihtiyacı karşılandı ve Sürgü çiftçisi 
rahata kavuştu. Şehrin içmesuyu, ka-
nalizasyon ve yağmursuyu altyapısı-
nı yenilemek için 7/24 çalışan MASKİ 
Genel Müdürlüğü çiftçilerin zor du-
rumda kalmamaları için diğer ilçe-
lerde de sulama kanalı çalışmalarına 
devam ediyor.


