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ZAFER BAYRAMI

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 
1922’de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk 
ulusunun yeniden dirilişidir.

Malazgirt Savaşı’yla (1071) 26 Ağustos’ta Anado-
lu’nun Türklere kapıların açan kahraman ordumuz; 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle de Anadolu 
topraklarının Türk Vatanı” olduğunu önünde du-
rulmaz bir iradeyle düşmana ispatlamıştır. Ve yine 
ulusumuzun iradesiyle Cumhuriyet kurulmuştur.

Atatürk, ünlü “Nutuk”unda Kurtuluş Savaşı’nı 
anlatır. Her Türk yurttaşının okuması gereken Nutuk 
(Söylev)’da Atatürk savaşa nasıl hazırlandığımızı da 
anlatmaktadır.

O’ndan öğrendiğimize göre: Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı ve İnö-
nü Savaşları kahramanı İsmet Paşa ve Genelkurmay 
Başkanı Fevzi Çakmak Paşa büyük bir gizlilik içinde 
taarruz planlarını hazırlarlar.

1922 Ağustos ayında Türk Ordusu taarruza geç-
mek için, Kurmay heyeti’nce karar verilir. Mustafa 
Kemal, İsmet Bey, Fevzi Çakmak ve diğer paşalar 
ile kurmaylar; savaşı yönetmek üzere Kocatepe’ye 
gelirler.

26 Ağustos sabah, saat 05.30’da Türk topçu 
birlikleri Afyon’un güneyinden düşman siperlerini 
ateşle vurmaya başlar. Ardından piyadeler hücuma 
geçerler. Planlandığı gibi Büyük Taarruz devam eder 
ve düşman gerilemeye başlar, bozguna uğrayarak 
ikiye ayrılır.

30 Ağustos’a kadar düşman ordusu çembere alı-
nır. 30 Ağustos sabahı, 1. Ordu ve avcı hatlarını ile 4. 
Kolordu’yu denetleyen Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa; saat 14.00’da Aslıhanlar yakınındaki “Komuta 
Karargâhından taarruz emrini verir. Dumlupanır’da 
ordumuz düşmana son darbeyi vurur. Düşman as-
kerleri kaçmaya başlar. Mustafa Kemal Paşa; kaçan 
düşman askerlerini kovalamak için, “Ordular, ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” komutunu verir. Yunan 
Başkomutanı General Tikopıs dâhil çok sayıda esir 
alınır.

Şahlanan Türk Ordusu düşman güçlerini İzmir’e 
kadar kovalar. 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu 
İzmir’e girer. Batı Anadolu’yu yakan yıkan düşman 
kuvvetleri canlarını zor kurtararak, geldikleri gibi 
gemilere binerek giderler.

30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek 
isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla çocu-
ğuyla, ordusuyla topyekûn verdiği bir savaşın ve 
ulusal benliğini kurtardığı ve Zafer Destanı’nın yazıl-
dığı gündür. Ulusumuza Zafer Bayramı kutlu olsun.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir’de Asfalt Ve Kilitli
Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor

Doğanşehir ilçesinde asfalt ve kilitli parke taşı çalışmaları hakkında değer-
lendirmelerde bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Göreve 
başladığımız günden bu yana bir fazla hizmet etme, bir fazla soruna çözüm 
üretme noktasında Doğanşehir’imize layıkıyla hizmet etmeye devam ediyo-
ruz. Yol bakım ve onarım, asfalt, kilitli parke taşı hizmetlerimiz program da-
hilinde devam ediyor”3’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANININ ZAFER
BAYRAMI MESAJI 
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayınlayan Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan, Türk milletinin tari-
hinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.2’DE

FKA İstihdam Seferberliği Başlatıyor
Fırat Kalkınma Ajansı, 
TRB1 bölgesindeki işsiz 
kadın ve gençlerin istih-
dama katılımlarını sağ-
lamak amacıyla, Mesleki 
Eğitim ve İstihdam sefer-
berliği başlatıyor.4’TE
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DERT BENİ

Köylüuüm Çiltyle geçti hayatım
Şimdi ise seksensekizdir yaşım
Neyimi sorarsın benim kardaşım
Çileden çileye soktu dert beni

Yazılmış çizilmiş bendeki kader
Bilememki sonu nereye gider
Herkes ayrı ayrı bir şeyler söylet
Çileden çileye soktu dert beni

Çerkıgerdin böyle çevirir dolap
Yıktı kalp evimi eylede harap
Ne zaman iyi gün doğdurdu felek
Çileden çileye soktu dert beni

Bir oyun oynadı indirdi darbe
Yaşadığım müddet gördüm işkence
Çok zaman yatırdı beni kuru yerlerde
Çileden çileye soktu dert beni

Gariban olanın yüzü gülermi
Bu felek zalimin yanında yer aldı
İstediği zaman derbe indirdi
Şileden Çileye soktu dert beni.

Bir harman misali vurup savurdu
En sonunda doğmamışa dönderdi
Sağolsun ki toprak misafir aldı
Çileden çileye soktu dert beni

Bir güneş misali parladı hayat
Dünyaya gelinde sevindim gayet
Aman bu felekten yok ki merhamet.
Çileden çileye soktu dert beni

Yazmakla bitmiyor benim şu derdim
Her zaman ağladım ne zaman güldü
Bu derdi çileyi felek sen verdin
Çileden çileye soktu dert beni

Beyhe de üzülme sen Türkmen oğlu
Sağın solun baksana kederle dolu
Şimdi yaşlanınca kırıldı kolum
Çileden çileye soktu dert beni

Hasan
TÜRKMENOĞLU

İBRETLİK
BİR HİKAYE
Gerçek hayattan bir kesit...
( Benim basima gelmez deme...)
----
“Eşimle ben tayinlerle birçok il ilçe do-

laştıktan sonra, 2000 yılında tayinle Mani-
sa’ya geldik. 

Çocuklarımız liseye gidiyordu. İlk defa 
geldiğimiz Manisa’yı çok sevdik. 

Önce kirada oturuyorduk, nasıl olsa 
başka bir şehre tayin ihtimalimiz vardı. 

Ancak yıllar geçtikçe, Manisa’dan ayrı-
lamayacağımızı anlayıp, buraya yerleşme-
ye karar verdik 

Krediyle ev aldık, çocuklar üniversiteye 
başlamıştı, bizim de emekliliğimiz yaklaş-
mıştı. 

Eşim polis, ben öğretmendim. 
Önce ben emekli oldum, birkaç yıl son-

ra da eşim... 
Bu arada oğlumuz evlendi, kızım nişan-

landı, her şey çok güzeldi.
İşleri gereği çocuklar ayrı şehirlere git-

tiler. Tatillerde, bayramlarda bir araya ge-
lip, hasret gideriyorduk.

Bu mutluluk çok uzun sürmedi. 
Hani dünya bir imtihan sahnesidir ya, 

benim payıma da o kötü hastalık düştü. 
Halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorulmalar-

la başlayan şikâyetlerim, aslında bedenimi 
saran kötü tümörün işaretleriymiş. 

Ege üniversitesinde başlayan tedavi ve 
bende artan korku hayatımı alt üst etmişti. 

Öyle çaresiz, öyle halsizdim ki... Ne 
yapacağımı bilemiyor, benliğimi saran bu 
berbat durumdan biran önce kurtulmak is-
tiyordum. 

Tedavimle uğraşan doktor, temiz ha-
valı, doğal bir ortamın bana iyi geleceğini, 
toprakla uğraşmam gerektiğini söyledi. 

İlerlemiş hastalığı ancak bu şekilde za-
yıflatıp, normale dönebilirdim, aksi halde...

Çevreye çok duyurmadan bu hastalık-
tan kurtulmak istiyordum, kimsenin benim 
için üzülmesini, hastalığımla kimseyi meş-
gul etmek istemiyordum.

Hastalığımın altıncı ayında , tahlil so-
nuçlarını alıp eve geldiğimde...., koridorda 
valizler gördüm. 

Eşime sorduğumda neye uğradığımı şa-
şırdım. 

Kısacası eşim ölümcül hastalığı olan bir 
kadınla uğraşmak istemiyordu. 

Marmaris’teki yazlığa gideceğini, bir 
ay içinde boşanma davası açacağını söyle-
di. Oturduğumuz ev bana Marmaris’teki ev 

ona kalacaktı. 
Ben daha hastalığın ciddiyetini hazme-

dememişken bu haber yüreğime kurşun 
gibi saplandı. 

Söyleyecek bir şey yoktu, eşim boşan-
maya kararlıydı. 

Bir ay içinde geçimsizlik vs gibi baha-
neler bulmalıydım. Hasta olduğum için bo-
şanmak zorunda kalmak çok ağırıma gidi-
yordu. 

28 yıllık eşim, bana hiç beklemediğim 
ağır bir darbe vurup gitti. 

Birinci katta oturuyorduk. 
Apartmanın küçük bahçesine bakar-

ken, yaşadıklarımın bir kâbus olmasını di-
liyor, sessiz gözyaşlarımı akıtırken, şifa ve 
dayanma gücü versin diye Allah’a yalvarı-
yordum. 

O an Allah’ın izniyle iyileşip normal ha-
yatıma dönebileceğime dair içime müthiş 
bir inanç doldu. 

Apartmanın küçük bahçesi, tohumlar, 
çiçek ve sebzeler benim yaşama sevincim 
olacaktı. 

Öyle de oldu. 
Bu arada eşim giderken komşulara, 

yazlıktaki evi tadilat için gittiğini söylemiş. 
Ben küçük bir çapa alıp işe başladım. 
İlk günler on dakikada nefessiz kalıyor-

dum, zamanla bu süre uzamaya başladı. 
On beş gün içinde çapa işini bitirdim, 

gübre aldım, toprağı ekilecek hale getirdim. 
Komşular da heveslenip, bana yardım 

etmeye başladılar. 
Bahçeyi, tohumlar ve saksı çiçekleriyle 

doldurduk. 
Nisan ayında tohumlar çıkmaya başla-

yınca yaşadığım mutluluğu hayatım boyun-
ca unutmayacağım. 

Bir aydan fazla bir zaman geçmişti, bu 
süre içinde kendimi boşanmaya, hayatı bir 
başına yaşamaya alıştırmaya çalışıyordum. 

Arada bir, hastalığı yüzünden eşi tara-
fından terkedilen var mıdır, diye düşünü-
yordum. 

Bahçem yeşerdikçe ben de iyileşiyor-
dum sanki. 

Mayıs ayının ortalarında telefonla has-
taneye çağrıldım.

Tahlillerle ilgilidir diye gittiğimde, ha-
yatımın şokunu yaşadım. 

Eşim Manisa’ya gelirken Sabuncube-
li’nde trafik kazası geçirmiş, yoğun bakıma 
alınmıştı. 

2010 yılı Mayıs ayının ılık bir perşembe 
günü benim hayatımın dönüm noktası oldu.

Doktorlar eşimin durumunun ağır oldu-
ğunu, her şeye hazırlıklı olmamı söylediler. 

Bu arada telefonunu bana verdiler. 

Akşamüstü saat beş sularında eşimin 
telefon çaldı.

Arayan avukattı, eşim boşanma vekâ-
leti vermeye geleceğini söylemiş, gecikince 
avukat merak etmiş o yüzden aramıştı. 

Eşi olduğumu söylemedim. Ağır bir 
kaza geçirdiğini, hastanede olduğunu söy-
leyip telefonu kapattım. 

Ama allak bullak olmuştum. 
Eşim benimle boşanmak için vekâlet 

vermeye gelirken bu kazayı geçirmişti. 
Sadece “Takdiri ilahi “ dedim. 
Bir şey düşünemiyordum. Boşanacağı-

mızdan kimsenin haberi yoktu.
O yüzden eşim iyileşinceye kadar bunu 

kimseye söylemeyecektim. 
Eşim yoğun bakımdan çıktıktan sonra 

da birçok ameliyat geçirdi, ancak tekerlekli 
sandalyeye mahkûm oldu. 

Omuriliği zedelendiği, beyin kanaması 
geçirdiği için felç olmuştu. 

Hastaneden çıkınca eve getirdim, ona 
bakmaya başladım. 

Konuşamıyor ama hareketleriyle derin 
bir pişmanlık içinde olduğunu söylemeye 
çalışıyor, zaman zaman gözlerinden piş-
manlık yaşları döküyor. 

Ne çocuklarım, ne de yakınlarım eşimin 
boşanma davası açmak için gelirken kaza 
geçirdiğini bilmiyor. 

Eşime Allah rızası için bakıyorum.
Şimdi düşünüyorum da eşimi affettim 

mi? Bilmiyorum, ama kırgınlığım hiç geç-
medi... 

Eşime her baktığımda hayatın nasıl ib-
retlerle dolu olduğunu görüyor, şifa versin 
diye Allah’a yalvarıyor dua ediyorum. 

Beni tümörlerden, kötü hastalıktan 
kurtaran Rabbim; hastayım diye benden 
boşanmak isteyen eşimi yatağa mahkûm 
etti. 

Anlayana bundan büyük ibret olur 
mu?..” 

Allah hasta kullarına şifa, bakanlara da 
sabır ve merhamet versin. 

Allah kimseyi başkasının umuduna bı-
rakmasın... Amin ..

MUSTAFA
BİRİ

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayınlayan Doğanşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan, Türk milletinin tarihinin 
zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Bağımsızlığımızın simgesi 30 Ağustos Za-
fer Bayramı’nı kutlarken, başta Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
özgürlük için Kurtuluş Savaşı’nda canını feda 
eden tüm silah arkadaşlarını minnet ve say-
gıyla andıklarını ifade eden Başkan  Durali 
Zelyurt  mesajında şunlara yer verdi:

“30 Ağustos Zaferi, Birinci Dünya Sava-
şı’nda yenik ve yorgun düsen Türk milletinin 
küllerinden yeniden doğarak, ülkemizi par-
çalamak ve milletimizi esaret altına almak 
isteyen devletlere karşı azmi, inancı, vatanse-
verliği ve kahramanlığı ile kazandığı şanlı bir 
zafer olarak tarihte yerini almıştır. 30 Ağus-
tos, Atatürk’ün önderliğinde milletimizin hür 
ve bağımsız yasama iradesinin tüm dünyaya 
ilanıdır.

30 Ağustos zaferi, aziz milletimizin azim 

ve iradesinin, gücünün ortaya koyulması ba-
kımından büyük önem arz ediyor. Bu zaferin 
arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda 
eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. 
Bu zaferi kazanan milletin mirasçısı olarak, 
ülkemiz için bizler de gece gündüz demeden 
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
Türk Milleti’nin en büyük adımlarından biri; 
30 Ağustos zaferinin yıldönümünde, Ulu Ön-
der Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşlarının elde ettiği zaferi bir kez daha 
tüm benliğimiz ile gururla kutluyoruz. Büyük 
Zafer’den aldığımız ilham ve cesaretle Türki-
ye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için 
mücadelemizi sürdüreceğiz

Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık inan-
cıyla verdiği mücadele tarihin sayfalarına al-
tın harflerle yazılan gerçekten de büyük ve 
emsalsiz zaferlerden biridir. Yurdun dört bir 
yanından Ulusal Kurtuluş mücadelesine katı-
larak canını ortaya koyan kahramanlarımızı 
minnetle anmak, onların kazandığı bağımsız-

lığı korumak hepimizin olduğu gibi gelecek 
nesillerinde görevidir.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimi-
zin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı 
Gazi Mustafa Kemal’i ve İstiklal Mücadelemi-
zin bütün kahramanlarını minnetle yâd edi-
yorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu 
olsun.” Dedi.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ
ZAFER BAYRAMI MESAJI
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Soldan sağa
1. İşlemez, kullanılmaz duruma gelmiş (eski)... Toz havala-

narak çevreye yayılmak, tozumak... 2. Hayvanlarda vücudun 

gerisinde bulunan ayaklardan her biri... Hoşlanarak bakma, 

seyretme (eski)... 3. Terim (eski)... Ağırbaşlılık... 4. Suyun ani ve 

fazla miktarda dökülmesi sırasında çıkan ses... Polisin kuşkulu 

gördüğü kimseler üzerinde bıçak, silah, esrar vb. yasak şeyler 

araması... 5. Banka müşterisinin kendi hesabından kart aracı-

lığıyla harcama yetkisi verdiği ve kendisiyle birlikte müşterek 

ve müteselsil borçlu olan kişinin kullandığı kart... İşler, işlemler 

(eski)... Tanrı... 6. Yapılması gerekli olan şey (eski)... Anyon... 7. 

Anlam... Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tah-

vil... Dingil... 8. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil 

olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi... Tellür elementi-

nin simgesi... Çinko elementinin simgesi... Radyum elementinin 

simgesi... 9. Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç biri-

mi... Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum... 

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kas-

ların genel adı... 10. İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç... Melez... 

11. Sığır vebası (halk ağzı)... Tanrı’ya ibadet amacıyla yeme, 

içme vb. şeylerden belli bir süre kendini alıkoyma... Birinin su-

çunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme... 12. Gelişigüzel 

dikmek (halk ağzı)... “Ey, hey” anlamında kullanılan bir seslen-

me sözü (eski)... 13. Topluluk, zümre... Ukala bir biçimde... 14. 

Ulanmak işi... Sıcak, içten... 15. Namlusu 42 milimetre çapında 

olan bir tür tabanca (eski)... Göğüs...

Yukarıdan aşağıya
1. Deve, fil vb. hayvanların sırtına konulan, üzerine oturma-

ya yarayan sepet (eski)... Mavi hastalığa yakalanmış çocuk... 2. 

Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokula-

rında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neop-

lazma... Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca, 

ince değnek... Kenarına oya yapılmış veya geçirilmiş... 3. Akış 

özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal... Dağınık, karı-

şık, perişan (eski)... 4. Genellikle içine sulu şeyler konulan metal 

vb.nden yapılmış kap... Serbest bırakma (eski)... Atın eşkin yü-

rüyüşü (halk ağzı)... 5. Tam pişmemiş (halk ağzı)... İç evlilik... 6. 

Ayırtmak işi... O sıra... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 7. Çocuğun 

bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse (eski)... Bir işi, aldığı 

buyruk gereğince yapmak yükümlülüğünde olan kimse, buyruk 

kulu... 8. Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin 

uzun bıçak... Çakıl taşı... 9. Yersiz, yakışıksız söz ve davranışları 

olan kimse, çiğ adam... Mal ile ilgili... 10. Toprak üstündeki bö-

lümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki 

mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... Yerinde konuşma veya 

davranma... Herhangi bir lira değerinde olan... 11. Yok olmayan, 

ortadan kalkmayan, bitmeyen, kalımlı... Baklagillerden, odu-

nundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç... 12. Çare... Tüketiciyi 

korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî 

makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat... Çocuk-

ları ateşe ve tehlikeli şeylere karşı uyarırken söylenen bir söz... 

13. İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü bi-

çimlerdeki kuru hamur... Klavsen... 14. Önem veya değer bakı-

mından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, 

mertebe, paye... 

Yanardağ ağzı... 

İndiyum elemen-

tinin simgesi... 15. 

Sıkıntılı ve korkulu 

düş, kâbus... Suda 

çiğnenerek keçe-

leştirilen yünden 

dokunmuş (kumaş, 

keçe vb.) (halk 

ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÇAL KAVALI

Çal çoban çal çal kavalı

Kuşlar uçar ver yolunu

Dağlar sevmiş al gülünü

Çal çoban çal çal kavalı

Geçer yıllar zor ömürden

Sana canım her devirden

Seni sevdim bu gönülden

Çal çoban çal çal kavalı

Sen bir cansın canım gibi

Özgür oldun anın gibi

Bir gül ağlar senin gibi

Çal çoban çal çal kavalı

Bir yel eser dağ başına

Berivanın saç kaşına

Irmak olan gözyaşına

Çal çoban çal çal kavalı

Garip der ki koş yanıma

Kadeh dolu bak suyuna

Sütü beyaz çal demine

Çal çoban çal çal kavalı

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir ilçesinde asfalt ve ki-
litli parke taşı çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
“Göreve başladığımız günden bu yana 
bir fazla hizmet etme, bir fazla soruna 
çözüm üretme noktasında Doğanşe-
hir’imize layıkıyla hizmet etmeye de-
vam ediyoruz. Yol bakım ve onarım, 
asfalt, kilitli parke taşı hizmetlerimiz 
program dahilinde devam ediyor”

Doğanşehir ilçe genelinde ve ma-
hallelerinde Malatya Büyükşehir ile 
Doğanşehir Belediyesinin ortaklaşa 
yürüttüğü asfalt çalışmaları aralık-
sız devam ediyor. Ayrıca Doğanşehir 
Belediyesi tarafından Sokak araların-
da ise Kilitli Parke Taş çalışmaları ise 
tüm hızıyla devam ediyor.

Hafta sonu olmasına rağmen be-
lirlenen program dahilinde hummalı 
bir çalışma yürüten belediye ekiple-
rini, ziyaret eden Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt, çalışmalar 

hakkında bilgiler alarak Mahalle sa-
kinleri ile bir araya geldi.

Doğanşehirli vatandaşların ve 
Mahalle sakinlerinin istek ve beklen-

tilerini bir bir gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Başkan Zelyurt, Doğanşe-
hirlilerin yüzünü güldürecek çalışma-
ları yaz mevsimi boyunca sürdürecek-
lerini vurguladı.

Doğanşehir Belediyesi olarak 
belirledikleri hedefler doğrultusun-
da program dahilinde çalışmalarına 
devam ettiklerini de anlatan Başkan 
Zelyurt, “Doğanşehir’imizde hangi 
mahallemizin belediye hizmetleri açı-
sından neye ihtiyacı varsa karşılana-
cak. Birlik ve beraberlik içerisinde bir 
bir hizmetlerimize devam edeceğiz. 
Geleceğe yönelik kalıcı hizmetlerle 
Doğanşehir’de huzuru inşa etmeye 
kararlıyız. Bu doğrultuda üretime, 
istihdama ve eğitime yönelik hiz-
metlerle, fiziki, sosyal ve kültürel 
hizmetlerle, üretken belediyecilik 
anlayışımızla inşallah huzur şehri Do-

ğanşehir’i gelecek nesillerimize miras 
bırakacağız” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediyesi olarak bü-
tün yükümlülüklerini aksatmadan 
yerine getirmeye çalıştıklarını dile 
getiren Başkan Zelyurt, “Durmuyo-
ruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Bü-
yükşehir Belediyemiz ile Doğanşehir 
Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü 
asfalt çalışmaları devam ediyor. Ayrı-
ca program dahilinde kilitli parke taşı 
çalışmalarımızla hemşerilerimizin 
güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekil-
de evlerine gitmelerini amaçlıyoruz. 
Yollarımızı tek tek elden geçirerek

vatandaşlarımızın hizmetine su-
nuyoruz. Asfalt çalışmalarından do-
layı Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Selahattin Gürkan’a ve Yol Daire Baş-
kanlığı ekibine teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ

Doğanşehir’de Asfalt Ve Kilitli
Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor
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Doğanşehir Belediye Başkanlığı
DÜZELTME İLAN

Yeni Doğanşehir haftalık gazetesinin 23 Ağustos 2022  tarihli sayısında yayımlanan “Doğanşehir Belediye Başkanlığından Taşınmaz Gayrimenkul Satış İhale ilanın” 3,4,9,11,15,19,20 ve 21.satırlarındaki 
taşınmaz  bilgilileri aşağıda ki şekilde düzeltilmiştir.

Sıra 
No

MAHALLE MEVKİİ ADA 
NO 

PARSEL 
NO

VASFI/ Nİ-
TELİĞİ

YÜZÖL-
CÜMÜ/M2

PARSELİN İMAR DURUMU PARSELİN 
KULLANIMI

PARSELİN  KADAST-
RO İŞLEMİ

M2 Birim 
Fiyatı(TL) 

Muammen 
Bedel (TL)

Geçici temi-
nat(TL)

İhale 
saati

3 KARŞIYAKA 141 31 Arsa 480,80 Ayrık Nizam 3Katlı konut yaklaşık 
432,72m2 konut alanı

225,00 108.180,00 3.250,00 10,20

4 KARŞIYAKA 141 32 Arsa 503,72 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yaklaşık 
453,35 m2 konut alanı

225,00 113.337,00 3.400,00 10,30

9 KARŞIYAKA 141 37 Arsa 385,51 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yaklaşık 
346,96m2 konut alanı

200,00 77.102,02 2.315,00 11,20

11 KARŞIYAKA 93 129 Arsa 801,12 KONUT E:1,50 Yençok 21,50 m 
(yaklaşık 1.201,68m2 konut alanı)

2.250,00 5.400,00 11,40

15 KARŞIYAKA Peyler 126 24 Arsa 2.058 İmarsız 7 mt imar yoluna yaklaşık 
150m2 terki var

5403 sayılı 
Kanuna tabi

Yolu var 100,00 205,800,00 620,00 12,20

19 Erkenek Kınalıtaş 104 10 Arsa 272,18 Ayrık nizam 3 kata müsaadeli 
konut alanı

Yapı var yaklaşık 
80m2 taban alanı lı 
yapı yapılabilir

30,00 8.165,40 250,00 13,00

20 Sürgü 390 2 ZEMİN-1 
BLM

57.44 Ofis işyeri bürüt alanı yaklaşık 
57,44 m2

11.500,00 660.560,00 1.983,00 13,10

21 Sürgü 390 2 ZEMİN-2 
BLM

53,65 Ofis işyeri bürüt alanı yaklaşık 
53,65 m2

11.500,00 616.975,00 1.851,00 13,20

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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ATATÜRK-ELBİSTAN 380 KV EİH 250 NOLU DİREK İÇİN TAŞ DUVAR YAPILMASI
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)

13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ
Atatürk-Elbistan 380 kV EİH 250 Nolu Direk İçin Taş Duvar Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İha-
le Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elekt-
ronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2022/856526
1-İdarenin
a) Adı    :TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)
    13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ
b) Adresi   :CUM.MAH.MALATYA CAD MELİKE SOK.NO:1 23270 
    ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası :4242472604 - 4242472620
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :Atatürk-Elbistan 380 kV EİH 250 Nolu Direk İçin
    Taş Duvar Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı :İş, Malatya ili, Doğanşehir İlçesi ,Çavuşlu Köyü , Kömürcük Mevkii
    sınırları içerisinde yer alan Atatarük-Elbistan 380 kV EİH 250 Nolu
    Direk İçin Taş Duvar Yapılması işi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
    idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya-Doğanşehir
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.09.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bölge Müdürlüğümüz Toplantı 
Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

FKA İstihdam Seferberliği Başlatıyor
Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 bölgesindeki işsiz 

kadın ve gençlerin istihdama katılımlarını sağlamak 
amacıyla, Mesleki Eğitim ve İstihdam seferberliği 
başlatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet göste-
ren Fırat Kalkınma Ajansı’nın yararlanıcı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu İs-
tihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Ope-
rasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında Avrupa 
Birliği tarafından desteklenen “TRB1 Bölgesindeki 
Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebi-
lir Entegrasyonu” operasyonu çerçevesinde, kadın ve 
gençlerin istihdama katılımının sağlanmasına yönelik 

düzenlenen mesleki eğitim kursları için başvurular 
alınmaya başlandı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunce-
li’deki işsiz kadınlar ile gençlerin iş gücü piyasasına 
dâhil olmalarını sağlamak ve mesleki becerilerini ar-
tırmak amacıyla geliştirilen mesleki eğitimler Avrupa 
standartlarında hem teorik hem de uygulamalı olarak 
verilecek. Programlardan yararlanan her bireyin tüm 
yönleriyle iş hayatına girmeye hazır hale getirilmesi 
için katılımcılara mesleki eğitimlerin yanı sıra beceri 
geliştirme eğitimleri, profesyonel kariyer danışmanlı-
ğı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlanacak. 
Eğitim programlarına katılarak, programları başarıy-
la tamamlayan kursiyerlerin MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi ve Europass Sertifika Eki Belgesi alma hakkını 
elde edeceği mesleki eğitimlerin sonunda kursiyer-

lerin iş bulma ve işe yerleştirme sürecine de destek 
verilecek.  Genel sağlık sigortası primleri ve/veya iş 
kazası meslek hastalığı sigorta primlerinin ödenece-
ği eğitimler kapsamında kursiyerlerin ulaşım, yemek 
vb. diğer masrafları da karşılanacak.

İş dünyasının beklentilerini karşılayacak iş gücü-
nün yetişmesine katkı sağlayacak olan mesleki eğitim 
programları aynı zamanda TRB1 bölgesindeki kadın-
ların ve gençlerin iş ve meslek sahibi olmalarına fır-
sat sağlayacak. Her bir ilde proje kapsamında yapılan 
ihtiyaç analizine ve gelen taleplere göre açılacak olan 
mesleki eğitimlere  katılmak isteyenler başvurularını 
proje web sitesi http://www.kadinvegencistihdam.org  
web sitesi  üzerinden yapılabilecek.  Başvurular 23 Ey-
lül 2022 tarihine kadar açık kalacak.HABER MERKEZİ


