
Fiyatı:50 Kuruş 4 ARALIK 2018 SALIHaftalık Siyasi Gazete

MGC YÖNETİM KURULUNDAN
VALİ AYDIN BARUŞ’A ZİYARET 

Malatya Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu, Malatya Valiliği 
görevine atanan Aydın Baruş’a ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Malatya Gazeteciler Cemiye-
ti Yönetim Kurulunu  kabul eden 
Vali Aydın Baruş’a Malatya basını-
nın durumu hakkında bilgi verildi. 
MGC Genel Sekreteri Vahap Güner, 
Cemiyetin 1089 Yılında 8. Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal’ın destek-

leriyle kurulduğunu ve 30 yıllık 
bir geçmişi olduğunu belirterek 
“Malatya basını tüm zor koşulla-
ra rağmen ilkeli bir şekilde yayın 
hayatını sürdürmektedir. Yazılı 
basın ile birlikte yerelde yayın ya-
pan uydu kanallarımızın frekans 
ücretleri, gazetecilere istihdam 
yaratan Televizyonlarımızı zorla-
maktadır. Frekans ücretlerinin TL 
olarak ödenmesi ve ücretlerin dü-

şürülmesi beklentimizdir. İnternet 
yasasının çıkarılarak yasal statüye 
kavuşturulması gerekmektedir” 
dedi.  

Vali Aydın Baruş, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ede-
rek “Malatya’da güçlü bir basın 
olduğunu görüyorum. En kısa za-
manda Cemiyeti ziyaret edeceğim. 
Sizlere teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

GAZETEMİZDEN YÜKSEK 
OKUL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Yani Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibinden Doğanşehir Va-
hap Küçük Meslek yüksek okulu Müdürüne ziyaret.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz sahibi Hüseyin Karaaslan, 
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek yüksek okulu Müdürlüğüne ata-
nan Doç. Dr. Ünal İspiri makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.
Dr. Ünal ispir ziyarette duyduğu memnuniyeti belirterek Yeni Do-
ğanşehir gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin Karaaslan’a teşekkür 
etti. Haber Merkezi

Doğanşehir İlçesi Gövdeli 
Mahallesi Orta Okulunda Mev-
lid-i Nebi Haftası Dolayısıyla 
Program Düzenlendi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanlığı Ve Doğanşehir İlçe 
Müftülüğü Tarafından Gövdeli 
Mahallesi Ortaokulunda Düzen-
lenen Program Saygı Duruşu Ve 
İstiklal Marşının Okunmasının 
Ardından Doğanşehir İlçe Vaizi 
Mustafa Tan Açılış Konuşmasını 
Gerçekleştirdi. Açılış Konuşma-
sının Ardından Kuran-ı Kerim 
tilaveti Ve ilahiler devam etti.

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Vahap Küçük Yaptığı Konuş-
mada  “Peygamber Efendimiz 
(S.A.V.) güzel ahlakı tamamla-
mak üzere gönderildim demiş-
tir. Bu bağlamda bütün insan-
ların güzel ahlaka sahip olması 

ve ebetteki gençlerimizin güzel 
ahlaklı bir şekilde yetişmesi en 
büyük idealimiz olmalıdır. Bu-
günü omuzlayan dünün genç-
liğidir, yarını omuzlayacak olan 
da bu günün gençliğidir. Eğer 
biz bu günün çocuklarını, genç-
lerini en iyi şekilde ahlaklı bil-
gili bir şekilde yetiştirebilirsek, 
Allah’ın izniyle gelecek kaygı-
mız olmayacaktır. Mevlid-i Nebi 
Haftası ülkemize ve İslam ale-
mine hayırlar getirmesini dile-
di”.

Düzenlenen Programa Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, Doğanşehir Gövdeli, 
Kapıdere, Bıçakçı Ve Güzelköy 
Mahalle Vatandaşları Katıldı.

Haber
Kadir Aydın-Kenan Eren

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI DOLAYISIYLA 
DOĞANŞEHİR’DE PROGRAM DÜZENLENDİ

Gazetemizin Eski Sorumlu Yazı iş-
leri müdürü Oktay Demirci Gazetemi-
zi ziyaret etti.

Yeni Doğanşehir Gazetemizin Eski 
sorumlu Yazı işleri müdürü Oktay De-
mirci Gazetemizin Sahibi Hüseyin Ka-
raaslan'ı ziyaret ederek sohbet ettiler.

Gazetemiz sahibi Hüseyin Karaas-
lan ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirtti.

Eski Yazı işleri Müdürümüz Oktay 
Demirci Gazetemiz Sahibi Hüseyin Ka-
raaslan'a ziyaret anısına Bosna Her-
sek simgesi olan plaket takdim etti.

HABER MERKEZİ

Eski Yazı İşleri Müdürü Oktay 
Dermirci’den Gazetemize Ziyaret

VALİ BARUŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ 
BAŞKANLARI İLE TOPLANTI YAPTI

Vali Aydın Baruş, Doğanşehir Anadolu Lisesi  
toplantı salonunda Okul Müdürleri ve okul aile bir-
liği başkanlarına yönelik bir toplantı düzenlendi. 

Okul Aile Birliği başkanlarına yönelik düzen-
lenen toplantıya İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, 
İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, İl Jandarma 
Komutanı J. Albay Necmi İnce,  İl Emniyet Müdü-
rü Dr. Ömer Urhal, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı,  
İlçe Millî Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri ve Okul 
Aile Birliği Başkanları katıldı. 2’DE
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VALİ BARUŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI İLE TOPLANTI YAPTI
Vali Aydın Baruş, Doğanşehir Anadolu Lisesi  top-

lantı salonunda Okul Müdürleri ve okul aile birliği 
başkanlarına yönelik bir toplantı düzenlendi. 

Okul Aile Birliği başkanlarına yönelik düzenlenen 
toplantıya İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük, İl Jandarma Komutanı J. 
Albay Necmi İnce,  İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 
İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı,  İlçe Millî Eğitim Mü-
dürü, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları 
katıldı. 

Toplantı öncesi Vali Baruş yaptığı konuşmasında, 
“Öncelikle eğitim konusunun çok önemli olduğunu 
bilelim, sizler yöneticiler olarak, okul aile birliği baş-
kanları olarak çocuklarımızın geleceğini, eğitim kali-
tesini artırması ve çocuklarımızın geleceğe güvenle 
adım atması, sınavlarda başarılı olması ama aynı za-
manda da çok iyi bir insan olarak yetişmeleri için eli-
mizden gelen gayreti sarf etmek zorundayız. İyi insan 
yetiştirmek zorundayız, çünkü ülkemizin bir yandan 
kalkınmasını sağlarken diğer taraftan da insanların 
birbirine güvendiği, birbirine ihtimam duyduğu bir 
ülke olarak yol almak çok önemli. Çünkü milli bilin-
ce sahip, şuurlu, disiplinli bireyler yetiştirmediğimiz 
takdirde başımıza her türlü belanın geldiğini görü-
yoruz. Gerek terör hadisesi gerekse feto hadisesinde 
bunları yakından yaşadık ve yaşıyoruz. Dolayısıyla 
çocuklarımızın millet vatan bilincine sahip bireyler 
olarak yetiştirip içinde okul velileri ve okul aile birliği 
başkanları olarak bizlere görevler düşüyor. Aramızda 

çok güçlü bir iletişim olması lazım. Çocuklarımızın ya-
şadığı sorunlarla teke tek ilgilenmemiz lazım. Gerek 
maddi anlamda yaşadıkları sorunlar; elbisesi iyi mi, 
ayakkabısı var mı, giysisi yeterli mi? okulda ders ki-
taplarınızı devlet veriyor ama diğer alanlarda ihtiyaç-
ları var mı, bu ihtiyaçları tek tek ele alıp, bu ihtiyaçları 
zamanında gidererek bu çocuklarımızı mahcup etme-
memiz lazım. Boyunları bükük bir şekilde okula gel-
mesinler, ayakkabısı yırtık; üzerinde elbisesi yetersiz 
soğuktan üşüyen bir çocukla karşılaşmak istemiyo-
ruz. Bunu hem okul aile birliği başkanlarımız hem 
de okul müdürlerimiz sıkı bir şekilde takip edecekler. 
Öğrenci gördükleri zaman mutlaka durumuna baka-
caklar. Okul müdürü de bu durumda olanlar varsa he-
men kaymakamlığımıza iletecek. Sosyal Yardımlaşma 
Vakfımızla, hayırsever vatandaşlarımızla bu çocukla-
rımızın boyun büküklüğünün önüne geçmek bizim 
vazifemiz. Okulların güvenliği konusunda gerekli ted-
birleri arttırdık. Bazı okullarımıza kolluk görevlileri, 
özel güvenlik görevlileri temin ettik. Diğer taraftan 
da servislerle çocukların taşınmasında da yine okul 
müdürlerimiz; gelen servis araçların gerekli şartla-
rı taşıyıp taşımadığını, özellikle servislerde çalışan 
şoförlerin tavır ve davranış hareketlerine dikkat et-
sinler. Çocuklarımıza yönelik en ufak bir risk olmasını 
istemiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin bindiği servis 
araçlarını süren servis sürücüsünün ruhi dengesinin 
yerinde olması, kötü bir alışkanlığın olmaması lazım. 
Biz bunları Emniyet ve Jandarma tarafından takip et-

tiriyoruz ama sizlerde 
devreye gireceksiniz, 
sizde bir şekilde takip 
edeceksiniz. Okul-
larda çocuklarımızın 
uyuşturucu, sigara 
gibi kötü alışkanlıkla-
ra alışmasının önüne 
geçmemiz lazım. En 
ufak şüpheli olay-
larda, duyumlarda 
okul aile birliği baş-
kanlarımız, ailelerle 
ve okul idaresi ile 
irtibata geçerek ço-
cuklarımızı koruyucu 
tedbirler alınmasını 
sağlamalıdır. Sosyal 
hizmet merkezi, kay-
makamlık, emniyet 
ve jandarma ile pay-
laşmak ve birlikte alı-
nabilecek tedbirleri 
tespit etmemiz gere-
kiyor. Diğer bir konu 
Türkiye genelinde 
çocuk tacizlerine ve 

çocuklara karşı suçlar son dönemde artmış durumda. 
Okul müdürlerimiz rehberlik öğretmenleri vasıtasıyla 
bunun ortaya çıkarılmasında önemli pay sahibi. Ço-
cuklarımız bu konuda daha şuurlu bir şekilde öğret-
menleri tarafından eğitilmek de ve çocukların sosyal 
olarak kendi hislerini rahatça ifade neticesinde ken-
dilerine karşı kötü bir tavır ve davranışı dile getire-
biliyorlar. Bu bir cesaret konusu, çocuklarımıza bu 
cesareti vermemiz lazım. Çocuklarımızın ruhi ve fi-
ziksel bütünlüğünün, vücut bütünlüğünün korunması 
için her türlü çabayı göstermemiz lazım. Çünkü okul 
çağında ruhi bütünlüğü yıkılan dengesi bozulan bir 
çocuğun ileride sağlıklı bir şekilde hayatına devam 
etmesi çok zor oluyor. Zamanında tedbir alıp çocuk-
larımıza psikolojik danışmanlık, rehberlik yapmamız 
lazım ki çocuklarımızın ruhsal eğitimlerine güzel bir 
şekilde devam etsinler. Yatılı okullarımızdaki çocuk-
larımıza da büyük bir itina gösterin. Çünkü yönetici 
olarak onların her şeyi sizsiniz. Bu çocuklarımızın 
sorunlarıyla çok yakından ilgilenin ve çocuklarımızla 
onların arasındaki ilişkileri bir aile ortamı gibi oluş-
ması için onlara duyarlılık eğitimi verin. Oturup ge-
rekirse sohbet edin. Öğretmenlerimizin öğrencilerle 
arasındaki ilişkileri çok iyi olsun. Özellikle çocuklara 
kitap okuma alışkanlığı mutlaka kazandırın. Ders ça-
lıştırın demiyorum, bir saatini sadece kitap okumak 
için değerlendirsinler. Kitap okuma etkinliği yapın. 
Çünkü dersle kitap okumayı ayırmamız lazım. Kitap, 
insanın gelişimini sağlayan; hem bilgi hem dünya-
sını genişleten, bir ufka sahip olmasını temin eden 

kaynaktır. Kitap sevgisini geliştirmediğimiz takdirde 
bugün artık sosyal medya, telefon, bilgisayar gibi in-
sanı kâğıttan soğutan aktivitelere daha fazla zaman 
harcanıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için 
zekâlarını geliştirici oyunlar koyarsak okullarımıza; 
çocuklarımız teneffüse çıktığında her zaman kitap 
okunmaz ama bir oyun vardır arkadaşıyla oynamak 
ister, zekâlarını geliştirici oyunlar koyarsak çocukla-
rımızın daha güzel vakit geçirmesini sağlayarak boş 
vakitlerini sokaklara çıkarak geçirmelerinin önleye-
biliriz. Bir de sportif, sanatsal aktivitelere de mutlaka 
önem verin. Değerli yönetici arkadaşlar; çocukların 
toplumla tanışması, toplumsal meseleler ile tanış-
ması için toplumsal duyarlılığa sahip birer birey ol-
maları için okul dışında çocuklarımızın hastane ziya-
retleri ile gazilerimizin ziyareti hatta şehit kabirleri 
ziyareti gibi etkinlikler ile çocuklarımızın olgun birer 
karakteri olmasını sağlayacaktır. Bize önemsiz gözü-
kebilir ama onların hafızasında ve yüreğinde bıraktığı 
izler farklı olur. Milli bilincin oluşması, yüreklerinde-
ki vatan-millet sevgisi oluşması için bu davranışlar, 
organizasyonlar çok önemli. Lütfen bunlara da önem 
verin. Çocuklarımızın mutlaka sportif aktivite veya 
sanatsal aktivitesi olsun. Bunu sağlayabilirsek karak-
teri daha sağlam kişiler ortaya çıkar bundan da ülke-
miz milletimiz faydalanır” dedi.

Vali Baruş, toplantıda okul aile birliği başkanla-
rına tek tek söz vererek onların sorun ve önerilerini 
dinledi. Başkanlar okulları ile ilgili taleplerini paylaş-
tılar. Haber Merkezi

Üreticilere Elma Zararlılarına Karşı Eğitim
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek 

Yüksek Okulu Konferans Salonunda 
üreticilere elmada sıkça rastlanan 
kara leke hastalığı ve elma iç kurdu 
ile mücadele eğitimi verildi

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek 
Yüksek Okulu Konferans Salonunda 
üreticilere elmada sıkça rastlanan 
kara leke hastalığı ve elma iç kur-
du ile mücadele toplantısı yapıldı. 
yapılan toplantıya Doğanşehir  Kay-
makam Murtaza Ersöz,Doğanşe-
hir  Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Malatya  İl Tarım ve Orman Müdürü 
Tahir Macit, Doğanşehir ilçe Tarım 
ve Orman Müdürü Şerif Çetintaş, 
Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği 
Başkanı İmam Tuncer Malatya Tur-
gut Özal Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim 
Üyeleri Dr. Erçin Oksal ve Dr. Meh-
met Karacaoğlu, kurum amirleri, 
muhtarlar ve elma üreticileri katıldı. 
Katılımcılara elma iç kurdu ve kara 
leke hastalığı ile mücadele konula-
rında bilgi ve eğitim verilen toplantı, 
soru-cevap şeklinde devam etti.

ELMA İÇ KURDUYLA 
NASIL MÜCADELE 

EDİLİR?
Elma iç kurdu başta elma olmak 

üzere armut, ayva, ceviz ağaçları-
nın en önemli zararlısıdır. Doğrudan 

meyvelerde zarar yapan  larvalar, 
meyveleri delerek içlerinde galeri-
ler açmakta, etli kısmını ve çekirdek 
evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. 
Bütün bunların sonucu olarak mey-
velerin dökülmesine, ağaçta kalabi-
len kurtlu meyvelerin ise niteliğinin 
bozulmasına ve dolayısıyla elmanın 
piyasadaki değerinin düşmesine 
neden olmaktadır. Mücadele yapıl-
mayan bahçelerdeki zarar yüzde 60-
100 olabilmektedir. Ülkemizde elma 
üretim bölgelerinin her yerinde bu-
lunmaktadır. Mücadele yöntemleri: 
Kültürel Önlemler; Öncelikle elma 
bahçelerinin, Elma iç kurdunun di-
ğer konukçusu olan armut, ayva ve 

ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık 
olarak kurulmamasına özen göste-
rilmelidir. Elma ağaçlarının altına 
dökülen meyvelerin toplanıp uzak-
laştırılması. Ambalaj ve depolama 
yerlerinin elma bahçelerinin ke-
narlarına kurulmaması. Bahçenin 
sürümüne özen gösterilmesi. Ağaç 
gövdelerine haziran ayı başlarında 
oluklu mukavvadan tuzak bantlar 
sarılarak, bunlara gelen larvaların 
haftalık kontrollerle imha edilmesi 
gerekmektedir. Kimyasal Mücadele; 
Elma iç kurdu mücadelesinde hedef 
her döle ait larva çıkışı süresince 
ağaçları ilaçlı bulundurarak yumur-
tadan çıkan larvaları meyve içine 

girmeden önce öldürmektir. Bunun 
için kışlayan ve yazlık döllerin ergin 
çıkış ve uçuş süresi ile yumurtaların 
bırakılması ve açılışlarının izlenmesi 
gerekir. Bunların kesin olarak sap-
tanması için eşeysel çekici tuzaklar, 
etkili sıcaklıklar toplamı, gözle ince-
leme ve tuzak bant yöntemlerinden 
yararlanılır. Bu yöntemlerden elde 
edilen veriler esas alınarak, Elma 
iç kurduna karşı birinci döle 20 gün 
Aralıklarla 2, ikinci döle karşı ise 1 
veya 2 olmak üzere toplam 3 ila 4 
ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu 
uygulama yeterli olmaktadır.

Haber; Kenan Eren
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Hemşerimiz Ali Eroğlu Genel Başkan Seçildi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkanlığına seçilen Tarım Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcılarından Doğanşehirli 
Hemşerimiz Ali Eroğlu, görevi Talat Gözet’ten 
devraldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkanlığına seçilen Tarım Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcılarından Doğanşehirli 
Hemşerimiz Ali Eroğlu üyelere birer mesaj 
göndererek, şunları kaydetti:

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 
48.olağan Büyük Kongresi 24 Kasım 2018 Cu-

martesi günü Ankara'da yapılan Genel Kurul 
Çalışmaları ve 25 Kasım Pazar günü yapılan 
seçimler ile sona ermiştir.

Büyük Kongremiz yüzde doksanın üzerin-
de çok yüksek katılımla seviyeli, başarılı ve 
her yönüyle Veteriner Hekimlere yakışan bir 
kongre olmuştur.

Seçimlere iki liste halinde gidilerek, ta-
mamen demokratik ve hoş görü ortamında 
gerçekleşen oy verme işleminin sonunda 
şahsımın arz ettiği liste daha fazla delegenin 
güven ve teveccühü ile kabul görmüştür.

Öncelikle sonuçların ülkemiz, mesleğimiz 
ve meslektaşlarımız için yarınların daha gü-
zel yaşanmasına vesile olmasını diliyorum.

Baştan beri sözümüz; Güven ve Birlik 
içinde Daima İleriye, Birlikte Düşünüp Birlik-
te Başaracağız olmuştur. Kazanan Ülkemiz, 
Kazanan Mesleğimiz, Kazanan Meslektaşla-
rımız olsun. Olmuştur.

Bunların bilinci ve sorumluluğu ile yolu-
muza devam edeceğiz.

Seçimin kaybedeni yoktur.
Bir kez daha Merkez Konseyi Başkanlı-

ğından ayrılan Sayın Talat Gözet Başkana ve 
çalışma arkadaşlarına öz verili gayretlerin-
den ve başarılarından dolayı teşekkür eder-
ken, her zaman yardımlarına ihtiyacımızın 
olduğunu belirtmek istiyorum. Değerli divan 
başkan ve yönetimine, tüm bölge ve il oda 
başkanlarımız ve delegelerimize teşekkür 
ediyorum. Çok anlamlı varlıkları ve destekle-
ri ile katkıda bulunan büyüklerime, arkadaş-
larıma, dostlarıma ve meslektaşlarına teşek-
kür ediyorum." Dedi.

Haber;  Demet Tuncel

Doğanşehir Yunus Emre İlkokulu Okul 
öncesi öğrencileri hastane korkusunu yen-
mek ve hastane personellerini tanımak 
amacıyla Doğanşehir Şehit Esra Köse Ba-
şaran Devlet Hastanesine ziyarette bulun-
dular. Yunus Emre İlkokulu okulöncesi öğ-
retmeni Yavuz TEKİN  “Çocuklarda hastane  
korkusu ve önlemenin yolları” hakkında 
bilgi verdi.

Pek çok çocuk daha ‘’doktora gidiyoruz’’ 
cümlesini duyunca paniğe kapılır Çocuk, 
bir sağlık kuruluşu veya hastane ortamına 
geldiğinde, önceki hastalık yaşantıları ve 
çevresindekilerin uyarıları sonucu oluşan 
korku ve endişelerle dolu tedirginlik göste-
rebilir. Anne babanın endişe ve korkuları, 
doktora gitme işinin fazla büyütülmesi ve 
yetişkinlerin sıklıkla kötü hastalıklardan 
bahsetmesi çocuklara hoş olmayan bir de-
neyimle karşı karşıya olduklarının işaretini 
verir. Beyaz önlük korkusu, iğne ve canının 

yanması korkuyu pekiştirir. Sağlık çalışan-
larının yaklaşımı ve çocuğa olan ilgileri dü-
zeyinde tepkiler farklılaşır. Doktora gitme-
nin korkutucu bir olaya dönüşmemesi için 
kendi korkularınızı yenmeli, çocuğunuza 
karşı dürüst davranmalı ve onu iyi hazır-
lamalısınız. Çocuklarınızı ev ortamında bir 
olumsuz olayla karşılınca “bak sana iğne 
yaptırırım” diye korkutmamalıyız. Çocuğu-
nuzla doktora giderken alışverişe gider gibi 
doğal davranın, olayı önceden güzelleştir-
meye kalkışmayın. “Doktor canını acıtma-
yacak” gibi sözler verirseniz, çocuğunuzda 
güvensizlik yaratırsınız. Doktorun ona yar-
dımcı olacağını söyleyin. Doktor ona do-
kunacak, onu muayene edecek, tartacak, 
ölçecek ve kulaklarının içine bakacaktır. En 
iyisi doktorun ona yapacaklarını evde önce-
den prova edin. Bütün çocuklar doktorcu-
luk oynamaya bayılır. HABER MERKEZİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNDEN HASTANE ZİYARETİ

(BASIN: 909278  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

250000 lt motorin 3000 lt 95 oktan kurşunsuz benzin 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   :2018/629218  
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 (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :250.000 lt Motorin 3000 lt 95 oktan kurşunsuz benzin
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :Motorin Belediye garajı yakıt deposu
     Benzin Bayi satış pompası
c) Teslim tarihi    :sözleşme tarihi ile 31.12.2019 tarihleri arasında ihtiyaç
     dahilinde sipariş fişi ile
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Yeni Mah İshak Yağcı Cad No ;1 Doğanşehir/Malatya
b) Tarihi ve saati   :28.12.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alın-
ması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif sahibinin bayisi olyduğu kuruluştan alacağı bayilik belgesi
İstekliye EPDK bayilik yapmak üzere verilmişistasyon bayilik belgesi
İsteklinin bağlı bulunduğu belediye tarafından verilmiş işyeri açma ve izin belgesi
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, 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. 
4.1.5 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 serbest mu-
hasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen 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 % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
 
Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
Aday veya isketli adına düzenlenen kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen kapasite 
raporu
Aday veya istaklininin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen imala yatarlilik belgesi
Aday veya istekli ünvanına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün 
deneyim belgesi
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
benzin TSEN228
MOTORİN TS3082EN-590  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde akaryakıt dağıtım ve pazarlama işleri yaptığına dair iş deneyim belgeleri 
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 ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğanşehir 
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğanşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adre-
sine 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 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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A.V.M.’ ler – K R E D İ’ ler  ve   DAHA  
NELER  NELER

     Özellikle büyük şehirlerde meydanlar, hatta deprem 
için toplanma alanları, yüksek katlı A.V.M. lerle donatılıyor-
du. Oysaki bu türden alışveriş merkezleri yasa gereği şehrin 
10-15 kilometre dışına yapılması gerekmekte idi. Her geçen 
gün bunlar pıtrak gibi bitmeye devam etmektedirler. Hatta 
bunlardan biri, çok kısa süre içerisinde bilmem kaç bin şu-
beye ulaştıklarını övünerek reklamlarla in-sanlara duyuru-
yordu. Hatta kurduğumuz bu A.V.M. lerin çokluğu ile Avrupa 
ül-kelerine fark attığımız övünç kaynağımız oluyordu. Bu 
alışveriş merkezlerinde her şeylerden fazlası ile vardı, yok 

yoktu. Son zamanlarda akla hayale gelmeyen şeylerin sa-
tışına da el atıldı. Hatta ve hatta et reyonları ile kasaplığa 
soyunduk-ları yetmiyormuş gibi şimdi celepçiliğe de başlanı-
yor, kurban bayramında kur-ban hayvan satışına bile el ko-
yuluyordu… Köşe başlarında açmış oldukları dük-kanlarında 
nafakalarını temin etmeye çalışan bakkallar, kasaplar ve her 
türlü ti-caret yapan insanlar, iş yapamaz, sinek avlar hale 
geldiler… Buralardan eskiden veresiye alışveriş yapmakta 
olan insanlar bile, alışveriş merkezlerinin cazibe-sine kapı-
lıp oralara koşmakta ve üstelik de peşin alışveriş yapmak-
tan çekin-memektedirler. Çünkü oralarda her bir şeyden is-
tedikleri kadar vardı ve o yanda bu yanda bir şey aramaya 

da gerek kalmıyordu. Buraları aynı zamanda, gezip tozarak 
zaman geçirmek için uygun yerlerdi. Paraya gelince kredi 
kartlarının canı sağ olsundu … 

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-13

Devamı Gelecek Sayıda

(BASIN: 908506  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi 
uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde 
Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Milli Em-
lak Şefliği odasında satış yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz temi-
nat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 
yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve  tebligat için Türkiye’de 
adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale 
sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare 
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Oda-
sından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile 

tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu 
tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi 
vermeleri gerekmektedir.  
3-İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Doğanşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak 
Servisinde görülebilir.
4-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uy-
gun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk 
kabul etmez.            
İLAN OLUNUR

Sıra No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü(metrekare) Cinsi İmar durumu Tahmin edilen bedel Geçici teminat İhale tarihi İhale Saati
1 Malatya Doğanşehir Sürgü 2042 4.250,00 Höyük İmarlı 120.000,00 12.000,00 17/12/2018 09:30

MUSTAFA SOYER SÜKUT MHP’DEN 
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI
Malatya Doğanşehir İlçesinde 

Mustafa Soyer Sükut, Aday aday-
lığı Başvuru Formunu Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Doğanşe-
hir İlçe Başkanlığına Vererek Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Aday 
Adayı Oldu.

 Doğanşehir İlçe Merkezinde 
kalabalık bir grupla parti binası-
na önüne gelen Doğanşehir Bele-
diye Başkan Aday Adayı Mustafa 
Soyer Sükut, daha sonra berabe-
rindekilerle vatandaş ve partilile-
ri selamlayarak MHP İlçe Başkanı 
Selim Güven’e Başvuru Formunu 
Teslim etti.

Doğanşehir İlçesi Belediye 
Başkan Aday Adayı olan Mustafa 
Soyer Sükut Başvuru Programın-
da Yaptığı Açıklamada;

”Kıymetli Hemşerilerim He-
pinizi Saygı Ve Sevgiyle Selamlı-
yorum, Burada Bizi Yalnız Bırak-
madığınız İçin Hepinize Ayrı Ayrı 
Teşekkür Ediyorum. Çıktığımız 
yolun Zorluğunun Farkındayız Bu 
Zorluğunda Hep Beraber Aşaca-
ğımızın Bilincindeyiz. Doğanşe-
hir’de Bir Değişimin Olması Ge-
rekiyor İnşallah Bu Değişiminde 
Sizlerle Beraber Biz Başaracağız 
Allah Yolumuzu Açık Etsin Rab-
bim Yar Ve Yardımcımız Olsun.” 
Dedi.

Doğanşehir MHP İlçe Başkanı 
Selim Güven İse Yaptığı Açıkla-
mada;

“Gencecik Bir Arkadaşımız 
Partimize Müracaat Ederek Aday 
Adayı Olmuştur. Allah Yolunu 

Bahtını Açık Etsin. Bizde Elimzi-
den Geldiği Kadar Gücümüzün 
Yettiği Kadar Kimseyi Kırmadan 
İncitmeden Arkadaşımıza Yar-
dımcı Olacağız İnşallah En Güzel 
Yerde Görmeyi Cenab Allah Bize 
Nasip Eder Bunuda Görürüz. Biz-
lere Çok İş Düşüyor Gitmediği-
miz Sıkmadığımız El Bırakmaya-
cağız Madem Bu Davaya Gönül 
Verdik Bu Davamızın Neferi var 
Bunun İçin Herkes Gücünün Yet-
tiği Kadar Arkadaşımıza Yardımcı 
Olacak. Ama Kimseyi Kırmadan 
Dökmeden Kimsenin Canını Yak-
madan Devam Edeceğiz.Allah Ha-
yırlı Uğurlu Etsin  Hepinize Teşek-
kür Ediyorum.” Dedi.

MUSTAFA SOYER 
SÜKUT KİMDİR?

1982 de Doğanşehir İlçesinde 
Doğdu, İlkokulu Doğanşehir Za-
fer İlkokulunda, Orta Okulu Do-
ğanşehir İmam Hatip Lisesinde, 
Liseyi Doğanşehir Çok Programlı 
Lisesi Elektronik Bölümünde Oku-
du. 2001 Yılında Türk Telekom’da 
Çalışmaya Başladı, 10 Yıldır TÜRK 
Telekom’da Erişim Şebekesi İlçe 
Şefi Olarak Görev Yapmaktadır. 
Evli Ve İki Çocuk Babası. Doğan-
şehir Belediye Spor Ve Doğanşe-
hir Dağ Ve Doğa Sporları Derneği 
Yönetim Kurulunda Görev Yap-
maktadır.

Kadir Aydın-İsa Kanlıbaş

DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MESLEK 
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ YURDUNDA 

KANTİN AÇILIŞI YAPILDI
Doğanşehir Tur-

gut Özal Üniversitesi 
Vahap Küçük Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci 
Yurduna Kantin Açılışı 
Yapıldı. Açılış Prog-
ramıma Doğanşehir 
İlçe Kaymakamı Mur-
taza Ersöz, Doğanşe-
hir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, Turgut 
Özal Üniversitesi Rek-

tör Yardımcısı Prof.Dr. 
Feridun Merter, Do-
ğanşehir Vahap Küçük 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Dr.Ünal İspir, 
Öğretmenler Ve Öğ-
renciler Katıldı.

Düzenlenen Prog-
ram Açılış Kurdelesi-
nin Kesimi Sonrasında 
Kantin Konuklar Tara-
fından Gezildi. Daha 

Sonra İlçe Kaymakamı 
Murtaza Ersöz, İlçe Be-
lediye Başkanı Vahap 
Küçük Ve Turgut Özal 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr.Fe-
ridun Merter Öğrenci-
ler İle Sohbet Ederek 
Açılan Kantinin Hayırlı 
Olsun Dileklerinde Bu-
lundular.
Kadir Aydın-Kenan Eren


