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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kömürhan Köprüsünü Açtı!

16 ili bağlayan yeni Kömürhan Köprüsü’nün açılışı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans 
ile katılmasıyla gerçekleştirildi. Köprünün açılışında 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapım bedeli 720 

milyon lira olan bu proje Elazığ ile Malatya'yı birbirine 
bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu-batı ve kuzey-gü-
ney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluş-
turuyor" dedi.4’TE

Doğanşehirli Kıbrıs Gazisi Aziz Akbaş Vefat Etti
Doğanşehirli Kıbrıs Gazisi 
Aziz Akbaş’ın vefat etti.
Doğanşehir ilçesinde 1974 
Kıbrıs Barış Harekâtı gazi-
si Aziz Akbaş vefat etti. 
Vefat nedeniyle Doğanşe-
hir Belediye Başkanı taziye 
mesajında yayınlandı.2’DE

2020’de 1 Milyon 150 Bin Fidan Dikildi 
Malatya Orman İşletme Müdürlü-
ğü 2020 yılı yatırım faaliyetlerini 
değerlendirdi. Yapılan değerlen-
dirmede 2020 yılı içinde plan-
lanan Silvikültür, Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolu, Orköy ve 
Makina İkmal Çalışmalarının ta-
mamlandığı belirtildi. 3’TE
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Yaban Domuzu Sürek Avı Başlıyor
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Der-

neğine üye Avcıların oluşturduğu Avcı 
Grubunun yaban domuzu sürek avı 
için hazırlıklara başladıkları bildirildi. 
Geçtiğimiz yıl düzenlenen sürek avla-
rında çok sayıda yapan domuzunun 
etkisiz hale getirildiği belirtildi

Konuyla ilgili olarak bilgi veren 
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Der-
nek Başkanı Mehmet Sandal yaptığı 
açıklamada şu bilgileri verdi. “Son 10 
yıldır ilçemiz sınırları içinde yaban do-
muzları hızla üremeye başladı. Şu an 
için sayılarını bilmiyoruz ama bu sayı-
ları yüzlerce olarak ifade edebiliriz. Bu 
hayvanlar bölgedeki bağ ve bahçelere 
önemli zararlar veriyor. Sürü halinde 
gezdikleri için insanlarımız da araziye 
çıkmaktan korkuyorlar. Bizler de aldı-
ğımız izinle yaklaşık 25 avcı arkadaşı-
mızla sürek avı düzenliyoruz. Doğan-
şehirli avcılardan oluşan ekibimizle 
belirli güzergahlarda sürek avına çı-
karak kanunlar çerçevesinde av yapı-
yoruz. Buradaki amacımız domuz sürü 
varlıklarının kontrol altına alınması, 
bağ ve bahçelerin güven altında olma-
sını temin etmek için çabalıyoruz. Bu 
konuda bizlere destek veren ilçe yöne-
ticilerine de teşekkür ediyoruz”

Doğanşehirli Kıbrıs Gazisi 
Aziz Akbaş’ın vefat etti.

Doğanşehir ilçesinde 1974 
Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi 
Aziz Akbaş vefat etti. 

Vefat nedeniyle Doğanşe-
hir Belediye Başkanı taziye 
mesajında yayınlandı.

Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt, 30 Aralık 
2020 tarihinde sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşım-
da, “Doğanşehirli hemşerimiz 
Kıbrıs Gazisi Aziz Akbaş vefat 
etmiştir. Merhum Gazimize 
Allah’tan rahmet; kederli aile-
sine ve yakınlarına başsağlığı 
diliyorum” dedi.

Doğanşehirli
Kıbrıs Gazisi
Aziz Akbaş
Vefat Etti

Doğanşehir’de Kaza 1 Ölü
Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi 

mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen 
Tır sürücüsü öldü.

Malatya- Adıyaman karayolunda Kelhalil mahal-
lesi mevkiinde meydana gelen kazada, Malatya yö-
nüne giden 34 yaşındaki Erhan Okçu yönetimindeki 
31 AFA 152 plakalı Tır, sürücüsü direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Erhan Okçu olay 
yerinde hayatını kaybederken, Malatya Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıka-
rılarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Basın İlan Kurumu 
60 Yaşında

Ülkemizde resmi ilan ve reklamların da-
ğıtımına yarım asırdan fazla süredir aracılık 
eden, Türk basınına en güçlü desteği veren 
Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor

Türkiye genelinde 81 ilde resmi ilan ve 
reklamların dağıtımına aracılık eden Basın 
İlan Kurumu (BİK), özellikle yerel basın için 
büyük önem taşıyor. 60. yılını yeni logosu ve 
genel müdürlük binasında karşılayan Basın 
İlan Kurumu, gazetelere kredi, basın dernek-
lerine maddi yardım ve basın çalışanlarına 
faizsiz taksitli borç vermeyi de sürdürüyor.

PANDEMİ BOYUNCA DA 
TÜRK BASINININ YANINDA

2020 yılında baş gösteren salgının etki-
leriyle mücadele başta olmak üzere basın 
sektörünü zorlayan tehditlere karşı önlemler 
alan Basın İlan Kurumu, sağladığı maddi des-
tek paketleri ve kolaylıklarla gazetelerin ve 
gazetecilerin yanında oldu. Yıllık 135 milyon 
görüntüleme ile Türkiye’nin en çok ziyaret 
edilen resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr 
resmi ilan ve reklamları daha geniş kitlelere 
ulaştırmak için alt yapısını yeniledi.

BASIN İLAN KURUMU 
YENİ LOGOSUYLA YENİ 

ADRESİNDE
Basın İlan Kurumu, yenilenen kurumsal 

kimliği ile yeni Genel Müdürlük adresi Mer-
ter Platform’da 60. hizmet yılına merhaba 
diyecek. BİK, dijital dönemin ruhunu ve ge-
leneksel gazete kültürünü yansıtan, akılda 
kalıcı, güçlü ve zarif tasarımıyla yeni logo 
ve tipografisini 1 Ocak 2021’den itibaren 
kullanıma aldı. Yeni logonun renkleri, güç, 
güven ve geleceğin sembolü turkuaz (Türk 
mavisi) ve kağıdın, kültürün, geleneğin ve 
sağduyunun rengi kahverengiden oluşuyor.  
HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Filistin halkının başkaldırısı... Belirsiz, önemsiz, boş 

birtakım sözler söylemek” anlamına gelen “...etmek”, 

“düzenle veya el çabukluğu ile yapılan, kimsenin akıl erdi-

remediği iş” anlamındaki “...şorolop” deyimlerinde geçen 

bir söz... 2. İndirimsiz... Avustralya’da yaşayan, okaliptüs 

yapraklarıyla beslenen, yaklaşık 80 santimetre boyunda, 

otçul, kuyruksuz, keseli, tüyleri soluk boz veya sarımsı 

renkte olan bir memeli türü... 3. Bir şeyin geçtiği veya önce 

bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... 

Az sözle çok şey anlatma... Büyük yankı uyandıran, utanç 

verici veya küçük düşürücü olay... 4. Dik olma durumu... 

Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve 

yağlı toprak... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... 

5. Hoş kokulu... Er bezlerinin iltihaplanıp şişmesi... Gizli 

yer, köşe bucak (halk ağzı)... 6. Lekelemek işi... Bir yer-

den alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, 

aktarım... 7. Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... 

Büyük, geniş, mikro karşıtı... Su (eski)... 8. İyice yanarak 

ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası... Diplo-

ma, sertifika (eski)... 9. Yetimler (eski)... Kızarmak... 10. 

Sıradağlarla kaplı olan (yer)... Kısımlar... 11. Hünnapgiller-

den, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacı-

lıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik 

dikeni, akdiken... O gösterme sıfatı (eski)... Laklamak işi... 

12. Sodyum elementinin simgesi... Arkası olmayan... Kira-

ya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, 

akaret (eski)... 13. Mesut bir biçimde, mesut olarak, me-

sudane... Mikropla oluşan, mikroplu (eski)... 14. Kalabalık 

(halk ağzı)... Düzenli, tertipli... 15. Kendini akıllı ve bilgili 

sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)... Şapka... Neodim ele-

mentinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük... Elâzığ 

iline bağlı ilçelerden biri... Kurçatovyum elementinin sim-

gesi... 2. Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz 

(eski)... Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir 

şey üzerine çekmek, meşgul etmek... 3. Tulyum elemen-

tinin simgesi... Kokart takmış olan (kimse)... Gözde sarı-

ya çalan kestane rengi... 4. İtme işi yapılmak... Parasal... 

5. Facialaşmak durumu... Giysi, giyecek, urba (eski)... 6. 

Ter (eski)... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Çok 

küçük boyutlarda işaret, benek... 7. Kaval, baldır ve uyluk 

kemiğinin birleştiği yer... Kemiklerin toparlak ucu... Yünü, 

pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme 

işini yapan kimse, atımcı... 8. Bir suçu, bir kusuru veya bir 

hatayı bağışlama... Kreması olan... Sen zamirinin yönel-

me durumu eki almış biçimi... 9. Çukur yer (halk ağzı)... 

Bingöl iline bağlı ilçelerden biri... İplik... 10. Çimento yapı-

mında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü... Ermiş ka-

dın (eski)... 11. Ağabey (halk ağzı)... Bir şeyin birim cinsten 

ağırlığını bulmak... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının 

tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... 

12. Kumaştan veya deriden yapılan, genellikle belden ke-

merli, üstünde cepleri bulunan, gömlek, hırka vb. üzeri-

ne giyilen kısa, hafif giysi... Konaklatmak işi... 13. Sınır, uç 

(eski)... Titan elementinin simgesi... Bir meslekte yaşça, 

kıdemce ileride 

ve yetenek bakı-

mından üstün ni-

teliğe sahip olan 

kimse, duayen... 

14. Sıra sıra... 

Korkma ve şaşma 

sözü (halk ağzı)... 

15. Malca (eski)... 

Bir kabı kaynar 

suya oturtmak 

yolu ile içindekini 

ısıtma veya erit-

me yöntemi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ALIR BENİ

Sen ararsın canla şanı,
Bahar olmuş gül zamanı,
Gökte gezer dağ dumanı,
Bir yel okşar alır beni.

Çalar alkış beden yorgun,
Şahin uçar gönül engin,
Âşık olan neden sürgün,
Bir yel okşar alır beni.

Yazı yaban yeşil çimen,
O gariptir eli veren,
Bir çiçektir beni seven,
Bir yel okşar alır beni.

Sevdim seni ağlar gözüm,
Derdim olur çalmaz sazım,
Sebep söyle alın yazım,
Bir yel okşar alır beni.

Ben Garib’im koştum Hakk’a,
Sevgi aldım özü yuka,
Toprak alır baka baka,
Bir yel okşar alır beni.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

2020’de 1 Milyon 150 Bin Fidan Dikildi 
Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 2020 

yılı yatırım faaliyetlerini değerlendirdi. Yapılan 
değerlendirmede 2020 yılı içinde planlanan Sil-
vikültür, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu, Or-
köy ve Makina İkmal Çalışmalarının tamamlan-
dığı belirtildi  

İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2020 Yılı 
Programı Silvikültür Çalışmaları kapsamında 10 
hektar suni tensil, 100 hektar sıklık bakımı, 100 
hektar kültür bakımı, Bin 400 hektar Rehabili-
tasyon çalışması 75 Hektar İlk aralama bakımı 
yapıldığı, yapılan bakım çalışmaları için 357 bin 
500 TL tutarında ödeneğe karşın 393 bin TL lik 
harcama yapıldığı açıklandı. Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında yer alan 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları 
kapsamında ise, 30 Hektar Ağaçlandırma Tesi-
si, 800 Hektar Ağaçlandırma Bakım çalışması, 
500 Hektar Erozyon Kontrol Tesisi, 12 bin Hektar 
Erozyon Kontrol Sahalarında Bakım Çalışması, 
100 Hektar Rehabilitasyon Tesisi, 800 Hektar 
Rehabilitasyon Bakım Çalışması, 200 Hektar 
Mera Islah Çalışması, 10.000 Hektar Etüt Proje 
Çalışması yapıldığı ifade edildi. Orman İşletme 
Müdürlüğüne 2020 Yılı Yatırım projesi kapsa-
mında Ağaçlandırma , Erozyon kontrolü, Mera 
Islahı, Etüt proje yapımı, Rehabilitasyon tesis ve 
bakım çalışmaları için özel bütçeden tahsis edi-
nen 6 Milyon 300 bin TL ödenek kullanılarak ger-
çekleştirildiği ifade edildi. 

Açıklamanın devamında ise “Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrol Programı Kapsamında yapı-
lan çalışmalar sonucunda ise, 500 hektar alanda 
arazi hazırlığı ve toprak işleme çalışmaları Ku-
luncak ilçesi Alvar ve Temüklü mahallelerinde 
2020 yılı mayıs ve haziran aylarında, dikim çalış-
maları Kasım-Aralık aylarında tamamlanmıştır. 
Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mahallesinde Polis Özel 
Harekat Bölge Müdürlüğüne tahsisli arazide 120 
Hektar sahada erozyon kontrol çalışması kapsa-
mında toprak işleme çalışmaları ve dikim çalış-
maları kasım-aralık aylarında tamamlanmıştır. 

İlimiz genelinde toplam 12 bin 600 Hektar ağaç-
landırma ve erozyon kontrol sahalarında önceki 
yıllarda dikilen fidanların bakım çalışması ya-
pılmıştır. Doğanşehir İlçesi Fındık Mahallesinde 
bulunan Polat Barajı etrafında 60 Hektar sahada 
toprak işleme çalışması ve dikim çalışmaları ta-
mamlanmıştır. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol 
çalışmaları kapsamında 2020 yılında Malatya ili-
ne toplam 1 Milyon 150 bin  adet fidan dikilmiştir. 
İşletme Müdürlüğümüzce dikilen fidanlara ila-
veten 2020 yılında ilimiz genelinde; Belediyeler, 
Muhtarlıklar, okullar, mezarlıklar, sağlık ocakları, 
diğer kamu kurumları ve vatandaşlarımıza top-
lam 55 bin adet bedelsiz fidan tahsisi yapılmış-
tır” denildi.

İşletme Müdürlüğü ve Rehabilitasyon Prog-
ramı Kapsamında yapılan çalışmalar ise şu şekil-
de özetlendi. “Arapgir ve Arguvan ilçelerinde 100 
Hektar sahada Rehabilitasyon Tesis çalışması 
kapsamında önceki yıllarda ekim ve dikim yoluy-
la meydana getirilmiş 80 bin adet yabani badem 
ağaçlarına budama işlemi yapılmıştır. 700 Hek-
tar Rehabilitasyon Bakım Çalışması yapılmıştır. 
Etüt Proje Tesis programı Kapsamında, Pütürge 
İlçesi kırsalında 10 bin Hektar alanda etüt- proje 
çalışması ihale yapılmış olup, çalışmalar tamam-
lanmıştır. Mera Islah Programı Kapsamında, 

Yeşilyurt İlçe sınırlarında Beydağı mıntıkasında 
200 Hektar sahada mera ıslahı yapılması için 
ihaleye çıkılmış olup, ekim ayı itibarıyla mera ıs-
lah çalışmaları tamamlanmıştır. Orköy Çalışma-
ları kapsamında 2020 Yılı Programında Milyon 
550 bin TL ödenek tahsis edildiği belirtilerek şu 
bilgiler yer aldı. “Ülkemizin geçirmekte olduğu 
pandemi sürecine rağmen çeşitli ilçelerimize 
bağlı Orman mahallelerinde 3 Milyon 550 bin TL 
tutarında Ünite Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculu-
ğu kredi tahsisi gerçekleştirilmiş ve verilen öde-
neğin tamamı kullanılmıştır. Bu kapsamda 9 ilçe-
mizde 15 mahallede bulunan vatandaşlarımıza 
96 ünite süt sığırcılığı ve 5 ünite süt koyunculuğu 
kredisi olmak üzere 101 ünite kredi verilmiştir. 
Makina ve ikmal çalışmaları 2020 Yılı Programı 
çerçevesinde, 5 km B Tipi Orman Yolu Tesisi, 4,5 
km Orman Yolları Büyük Onarım Çalışması, 115 
Km Üretim Yolları Tamir Bakım Çalışması, 4 Km 
Traktör Yolu Tesis Çalışması yapılarak Makine İk-
mal Programları kapsamında 311 bin TL ödenek 
tahsis edilmiş, Makine ikmal programları kap-
samında 5,25 Km yeni yol yapımı, 4,8 km büyük 
onarım, 4 km traktör yolu ve 265 km üretim yolu 
tamir bakımı yapılmış ve toplam 282 bin 500  TL 
harcama yapılmıştır.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kömürhan Köprüsünü Açtı!

16 ili bağlayan yeni Kömürhan Köprü-
sü’nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın video konferans ile katılmasıyla 
gerçekleştirildi. Köprünün açılışında konu-
şan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapım bedeli 
720 milyon lira olan bu proje Elazığ ile Malat-
ya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemi-
zin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım aksının 
en önemli noktalarından birini oluşturuyor" 
dedi. 

Yeni Kömürhan Köprüsü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanı Adil Karaismailoğlu ’nun katılımı 
ile Cumartesi günü gerçekleştirilen tören ile 
hizmete açıldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nden 
video konferans yöntemiyle katıldığı Kömür-
han Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu. 
Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlayacak 
köprü için, "Fırat'ın azgın sularında kaybe-
dilen vatandaşların ardından artık ağıtlar 
yakılmayacağını söyleyen" Erdoğan, "Fırat'ı 
refahın sembolü haline getirdik" dedi.

Toplam maliyeti 720 Milyon TL olan pro-
jenin kendi grubunda Dünya’da 4’üncü ol-
duğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan 
”Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje 
(Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı 
birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin 
doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en 
önemli noktalarından birini oluşturuyor. Ta-
sarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 
100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu 
eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gü-
cünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri 
olacaktır. Kömürhan Köprüsü, kendi grubun-
da dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşı-
yor. Bu köprü ile vakitten ve yakıttan tasarruf 
sağlanacak. Proje, bölgenin kalkınmasına, 
refahına katkı sağlayacak. Yaptığımız yatı-

rımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuş-
manın, sevincin, muhabbetin, refahın sem-
bolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz. 
Hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz 
bir iklim oluşturmakta kararlıyız.” İfadeleri-
ne yer verdi. 

MALATYA'YA 8,8 MİLYAR 
LİRA ULAŞIM YATIRIMI 

YAPILDI
Ulaşım yatırımı noktasında Malatya’ya bu-

güne kadar 8,8 Milyar TL’lik yatırım yapıldığı 
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Bugüne 
kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 
milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş 
yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar 
her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik. 
Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir 
üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir 
zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir. Biz 
en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser 
üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk.” 
dedi.  Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Ül-
kemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir 
üretim yapmayan zihniyet hâlâ varlığını sür-
dürmektedir. Bunlar hiçbir hayırlı adım at-
madıkları gibi atılan adımlardan da rahatsız. 
Türkiye'nin hukukta, demokraside, özgürlük-
te ilerlemesine tahammül edemezler. Aya-
sofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü 
hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis 
zihniyetin yansımalarını görüyoruz" şeklinde 
konuştu.

KARAİSMAİLOĞLU,” 
BÖLGENİN TİCARETTEKİ 

YÜKÜNE OMUZ VERECEK”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-

mailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nün açılış tö-
reninde konuştu. Yeni Kömürhan Köprüsü 
ile bölgedeki iş olanaklarını artırmak ve böl-
genin ticaretteki yüküne omuz verileceğini 
söyleyen Bakan Karaismailoğlu konuşmasın-
da,” Yaptığımız yollar, köprüler ve tünellerle 
insanımızın bereketine bereket katmak, iş 
olanaklarını artıracak yeni yatırımlara zemin 
hazırlamak, çiftçimizin, sanayicimizin tica-
retine omuz vermek için çalışıyoruz. Bugün 
açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ve 
Kömürhan Tüneli de bu azimle, memleketin 
her köşesine inşa ettiğimiz eserlerden yalnız-
ca biridir. Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepi-
miz için iftihar vesilesi olan projelerimizden 
biridir. Projemiz, tamamen Türk mühendis 
ve işçilerin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle 
gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün ulaşım ve 

haberleşme projelerimizde yerli ve milli tek-
nolojilerimizin, kaynaklarımızın ve bilgi biri-
kimimizin payını artırmaya devam edeceğiz." 
İfadelerini kullandı. 

KÖPRÜYÜ ÖZEL KILAN NE?
İnşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yak-

laşık 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan 
Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, yarın açılıyor. 
Kömürhan Köprüsü, 380 metrelik orta açıklı-
ğıyla dünyada dördüncü sırada yer aldı. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle 
hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasar-
lanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek 
pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya 
literatüründe dördüncü sırada yer aldı. Orta 
açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve 
gergin eğik askılı projelendirilen köprünün 
yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı ger-

çekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki ka-
dar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, ta-
sarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli 
kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mü-
hendis ve işçileri tarafından inşa edildi. Pro-
jeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli 
bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın 
günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya 
çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 
Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artıra-
rak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek 
amaçlandı. 5 bin 155 metre uzunluğundaki 
projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 
metresini gergin eğik kablolu tipte Kömür-
han Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı 
yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 
1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol bi-
nası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bu-
lunuyor.

Kızılay Kısıtlamada da İyiliklere Devam Etti
Malatya Genç Kızılay gönüllüleri 80 sa-

atlik sokağa çıkma kısıtlamasında da mola 
vermedi. Yardıma muhtaç ailelere kuru gıda 
ve konserve yardımında bulunuldu.

Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik 
sokağa çıkma kısıtlamasında herkes evin-
de otururken onlar iyiliğe kısıtlama olmaz 
diyerek yola koyuldu. Malatya Genç Kızılay 
gönüllüleri ellerinde Gıda kolileri ve kon-
serveler ile daha önce muhtaç olduğu tespit 
edilen adresleri ziyaret etti. 

Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi nokta-
sında sosyal sorumluluk projeleri oluşturan 
Kızılay Malatya Şubesine bağlı Genç Kızılay 

gönüllüleri hafta sonu sokağa çıkma yasa-
ğı ile birlikte Kent merkezinde ikamet eden 
yardıma muhtaç ailelere kuru gıda ve kon-
serve yiyecek yardımında bulundu. 

Türk Kızılay’ı olarak ‘İyiliğe Kısıtlama Ol-
maz’ sloganı ile çalıştıklarını aktaran Geç Kı-
zılay Malatya İl Başkanı Furkan Dermanbey, 
haftanın her günü ve her saatinde gönüllü 
gençler ile birlikte iyilik yarışında oldukla-
rını söyledi. Ülke genelinde gerçekleştirilen 
sokağa çıkma kısıtlamasında yanmayan oca-
ğın ve yemek pişmeyen evin kalmaması için 
uğraş verdiklerini vurgulayan Başkan Der-
manbey,” Türk Kızılay’ı Türkiye ve Dünya’da 

mazlumun sesine ilk yanıtı veren yardım ku-
ruluşudur. Bizlerde özellikle ülkemiz içerisin-
de yardıma muhtaç vatandaşlarımızın temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara iniyo-
ruz. Gayemiz ocağı yanmayan ve aş pişiril-
meyen ev bırakmamak.” sözlerini kullandı. 

Son olarak Malatyalı gençleri Genç Kızı-
lay çatısı altında yardım için gönüllü olmaya 
davet eden Geç Kızılay Malatya İl Başkanı 
Furkan Dermanbey,” Malatya’da üye sayımız 
her geçen gün artıyor. İyilik yarışında ben de 
varım diyorsanız gonulluol.org adresinden 
kaydınızı yaptırabilirsiniz. Unutmayın gönül-
lülükte rütbe olmaz.” dedi.


