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Dr.Berk: 100 Bin Randevudan 30 Bini Gelmiyor 
Malatya Sağlık 
Müdürü Dr. Er-
han Berk, Malat-
ya'da Hastaneler-
den randevu alan 
100 bin kişiden 
30 bininin Doktor 
randevusuna gel-
mediğini belirte-
rek "Randevu al-
mışsanız mutlaka 
randevuya geli-
nin yoksa sistem 
üzerinden rande-
vunuzu iptal edi-
niz" dedi.3’TE

Ağaçlandırmaya 10 Milyonluk Yatırım Yapılacak
Malatya Orman İşletme 
Müdürlüğü sorumluluk 
alanındaki ağaçlandırma 
sahalarına içinde bulun-
duğumuz yıl içinde yakla-
şık 10 Milyon TL tutarında 
yatırım yapılacak. 4’TE

Malatya Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Açılış Töreni Gerçekleştirildi
Vali Hulusi Şahin Malatya Şeker Fabrikası pan-
car alımı ve şeker üretimi kampanyasının açılış 
törenine katıldı.
Vali Şahin, “Kampanya açılışında yaptığı konuş-
mada Cumhuriyet tarihi boyunca milli ekonomi-
yi tesis etmek için ne kadar zorluklarla bu tesis-
lerin kurulduğunu ve bugün geldiğimiz noktada 
şeker fabrikaları özelinde bu tesislerin ne kadar 
kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu fabrika-
ların elimizde olması hem pandemi döneminde 
hem de Ukrayna krizi nedeniyle piyasalarda ya-
şanan dalgalanmaların Türkiye’de çok daha az 
hissedilmesini sağladığını ifade etti.2’DE
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İDARE veya ÇIRA  

Aşağıda gördüğünüz nesneyi 1965 son-

rası doğanlar pek bilmezler.

Bunun adı, bazı bölgelerde idare, bazı 

bölgelerde çıra denirdi.

Camdan yapılmış gaz lambası, lüks 

ve elektrikle aydınlanmanın başlamadığı 

ya da olmadığı yerlerde en çok kullanılan 

aydınlatma aracıydı. Kullanılmaya ilk baş-

landığı zaman aydınlatmada devrim olarak 

nitelenmiş. Çünkü önceki aydınlatma araç-

larının ( başta meşale olmak üzere) hepsi-

nin tahtını tacını yıkmıştır...

‘’’’

Yapısı şekilde de görüldüğü gibi koni 

şeklinde tabanı düz yukarıya doğru bükü-

lerek koni biçimine getirilmiş üst tarafı da 

bir silindir biçimine sokularak kıvrılmış bir-

leştirilen yerleri de içine konulan sıvıyı dı-

şarıya bırakmayacak şekilde yapıştırılmış, 

tenekeden yapılmıştır..

Daha bitmedi üstüne de yine silindir 

şekline iki boğum halinde yapılmış bir apa-

rat daha takılır.

‘’’

Koni şeklindeki alt kısmına ‘gaz yağı’ 

doldurulur.

( Gazyağı, petrolden elde edilir, petrol 

arıtılınca benzim, mazot, gaz yağı, fuiloil 

v.b gibi yakıtlara ayrılır)

‘’’’

O dönemin en büyük ihtiyaçlarının ba-

şında gaz, tuz gelirdi. ( Yiyecek ihtiyaçları 

genelde evde temin edilirdi Şehre gidenler 

en önce gaz, tuz ihtiyacını temin ederdi.)

‘’’

En üsteki dar borudan geçirilen pamuk-

lu kalın bir ip fitil olarak idarenin (çıranın) 

şişman kısmına bırakılır, o şişman kısım 

gaz yağıyla doldurulur içine bırakılan fitil 

gaz yağını emerek uç kısmına gönderir uç 

kısmı ince silindirin ucunda çıkar o kısma 

kibrit yada çakmakla ateş verilir ve idare 

(çıra) fitili yanmaya başlar. Etrafı aydınla-

tırdı.

‘’’

Çok kullanışlıydı. Kenarındaki kulpun-

dan tutup bir yerden başka yere götürülür 

yada bir yere konulurdu. Genelde duvarla-
rın içine doğru bir oyuk olurdu buna taka 
denirdi. Bazen de dikdörtgen biçiminde 
olan oyuklar vardı, buna da dolap denir-
di. Oraya konulurdu. Başka bir odaya yada 
ahıra gitmek gerekirse kulpundan tutu-
larak götürülürdü. Üstü açık olduğundan 
dolayı rüzgara karşı hiç direnemezdi onun 
için de taşıyan kişi elini hep rüzgara karşı 
siper ederdi...

‘’’
Ben çocukluğumda ders çalışacağım 

zaman ( masamız yoktu ) yere ağız üstü 
yatar ve idareyi yanıma alır onun ışığında 
çalışırdık

MUSTAFA
BİRİ

AYRILIĞIN SEMBOL MEVSİMİ
S O N B A H A R !...

Ayrılığın hüzne, hüznün sarıya dönüştüğü mev-
simdir sonbahar...

Her ayrılık, yeni bir başlangıçtır...
Yeni bir sonbaharla birlikte yine hüznün kokusu
iyiden iyiye hissedilmeye, yürekleri sızlatmaya ve
güz yağmurları gibi gözleri buğulandırmaya 

başladı... 
Hüzün ve sonbahar, iç içe yaşanılan bir duygu...
Sonbaharda yüregi burkulmayan,hüzünlenmeyen
gözü uzaklara dalıp da derin düşüncelere dalma- 

yan insan yoktur...
İşte yine o vakit, hüzün ve sonbahar vakti.. 
Eskiden yaşlılarımız şöyle derlerdi..
Ölümün adı Eylül...
Kefenin adı Ekim...
Mezarın adı Kasım dır...
3 ay ölüm uçuşur rüzgarların kucağında, ayrılık
türkülerinin yakıldığı, bağların bozulduğu hasretin
ekildiği sonbahardır. Sonbahar, som sevdaların,
halis gurbet türküsüdür... 
Göçmen kuşların uçarak göçtüğü son aydır son-

bahar...
Bu gün pazar, tek başıma Tefekkürün en yoğun
yaşandığı muhteşem güzellikler içinde yine or-

manda yürüyorum... 
Güneşin son sıcaklığını sunduğu tatlı bir sonbahar 

gününde, yüreğim burkulsada ağaçlardan sararıp 
düşen yaprakları hayranlıkla izliyorum, o yeşilden sa-
rıya, turuncuya bakır rengine dönen yaprakların birer 
gözyaşı gibi daldan sessizce bizi terk etmesin isteriz...

Ama herşeyin sonu olduğu gibi onlarda terki diyar 
edecek ki yerine yenileri gelsin...

Hiç bir şey durmuyor ki, mevsimlerde dursun...
Bakın bir yıl daha geçti ömürden... 
Bazen derin üzüntüler verdi yüreklere, bazen 

sevinçten sevinçlere... 
Hiç bir şey tek düze gitmez ömürde öyle...
Üzüntülerin ardı sevinç gözyaşlarının ardı 
bir hüzün...
Kimler geldi, kimler geçti, gitti...
Kalan varmı bu dünyada ?..
Dönüp bir bakın maziye, ne deden kaldı ne de 

Ninen...Hiç düşündünüz mü sonbahar da neden duygu-
arımız hüzünlenir ?...

Sorarız biribirimize ?, kimimiz ayrılıktan kimimiz
yalnızlıktan hüzünleniriz... Ama asıl bizi üzen 

hüzün dünyasına daldıran gözümüzdeki yaşı çoğaltan 
ne biliyormusunuz ?...

ÖLÜMÜ HATIRLAMAK !.
Biliyoruz ki bir gün sonbaharlarımız gibi ecelde
gelip kapımızı çalacak..
Ve ağacın dalından kopan yaprak gibi bizide alıp 

ebedi aleme taşıyacak !.
İşte o zaman dünyadaki sevdiklerimizden ayrıl-

mak
zor gelecek ve hüzünleşeceğiz...
Hani yaşlılarımız derler ya.....
Bir ölüm vefasız, bir de Sonbahar !..
Sizlere sağlıklı ve hüzünsüz günler diliyorum...
05. 09. 2022. Dieburg Kudret Erdem.

KUDRET
ERDEM

Av Sezonu Kısmen Başladı
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal, Tarım ve 

Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2022-2023 dönemine ilişkin karar-
ları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından av sezo-
nunun başladığını söyledi. 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği 
Başkanı Mehmet Sandal, “20 Ağustos’ta başlayan av sezonu süresinde bölge-
mizde, Bıldırcın ve üveyik avı başlayacak. Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik 
avı ise 15 Eylül 2022- 8 Ocak 2023 arasında yapılabilecek. Sakar meke, sakar-
ca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, 
elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter 
ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avının  ise 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Mart 2023'te 
sona ereceği belirtildi.  Açıklamanın devamında ise “Alakarga, küçük karga, 
ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı 20 Ağustos başlayacak ve 
5 Mart 2023 kadar devam edeceği hatırlatılarak Yaban tavşanı, ada tavşanı ve 
tilki avı 15 Ekim 2022- 8 Ocak 2023, yaban domuzu ve çakal avı ise 20 Ağustos 
2022-19 Şubat 2023 arasında yapılabilecek” denildi.  Açıklamanın devamın-
da ise avlanma limitleri, “Bir avcı gün içerisinde, 10'dan fazla bıldırcın, 3'er 
adetten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla 
tahtalı, 6'dan fazla kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 
4'ten fazla sakar meke avlayamayacak. Söz konusu süreler içinde çarşamba, 
cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest 
olacak. Yaban domuzu avı salı günü de yapılabilecek” ifadelerini kullanarak, 
avcılardan belirlenen kurallara uyarak avlanmalarını istedi. A.Vahap Kaygusuz

Vali Hulusi Şahin Malatya Şe-
ker Fabrikası pancar alımı ve şeker 
üretimi kampanyasının açılış töre-
nine katıldı.

Vali Şahin, “Kampanya açılışın-
da yaptığı konuşmada Cumhuriyet 
tarihi boyunca milli ekonomiyi te-
sis etmek için ne kadar zorluklar-
la bu tesislerin kurulduğunu ve 
bugün geldiğimiz noktada şeker 
fabrikaları özelinde bu tesislerin 
ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Bu fabrikaların elimizde 
olması hem pandemi döneminde 
hem de Ukrayna krizi nedeniyle 
piyasalarda yaşanan dalgalanma-
ların Türkiye'de çok daha az hisse-
dilmesini sağladığını ifade etti.

Şekerin, tahıl ürünlerinin, bit-
kisel yağ üretiminde kullanılan 
ayçiçeği ve aspir gibi bazı tarımsal 
ürünlerin, diğer ürünlerden ayrı 
değerlendirilmesi gerektiğini belir-
ten Vali Şahin, çünkü son yıllarda 
gıdanın, gıda ürünlerinin, petrolün, 
doğalgazın silah olarak kullanıldığı 

bir dönemden geçiyoruz, Türk şe-
ker ailesinin ülkemiz için çok de-
ğerli olduğunu söyleyen Vali Şahin, 
Türk Şeker’in bu yıl 6.5 ton alım 
yapacağını ve ilk alım kampanya-
sının da Malatya'dan başlayaca-
ğını belirterek kendilerini burada 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz, bu şeker fabrikası Ma-
latya'mız için çok değerli, tüm şe-
ker fabrikaları Türkiye’miz için çok 
değerli, bu kuruluşlara gözümüz 
gibi bakmalıyız ve piyasada reka-
bet edebilir hale getirmek için ne 
tür yatırımlar gerekiyorsa ne tür 
fedakarlıklar gerekiyorsa onu da 
yapmalıyız. Bu kurumları yaşat-
malıyız. Eğer bunlar yaşarsa Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti de içinden 
geçtiğimiz bu zor günleri hasarsız 
bir şekilde atlatıp, sadece kendi-
sine değil tüm dünyaya da fayda 
sağlar” dedi.

Şeker Fabrikası Müdürü Suat 
Altun’un verdiği bilgilere göre; bu 
yıl Malatya’da 70.000 dönüm alan-

da 1292 çiftçi tarafından pancar 
ekimi yapılarak, 445.000 ton pan-
car tesellümü edilecek ve yaklaşık 
400.000 ton pancar işlenecektir. 
Buna karşılık 50.000 ton kristal 
şeker üretilecek; yan ürün olarak 
da 120.000 ton yaş pancar posası 
ve 18.000 ton melas elde edilecek-
tir. Fabrika bu üretim kapasitesi 
ile ülke ekonomisine yaklaşık 900 
Milyon TL katma değer sağlayacak. 
Bu üretim döneminde Elazığ, Si-
vas, Kahramanmaraş,

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıya-
man ve Malatya illeri olmak üzere 

7 ilde pancar üretimi yapılacak.
Pancar Alım Kampanyası Açı-

lış Törenine Vali Hulusi Şahin, AK 
Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet 
Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, Türk Şeker Genel Müdürü Dr. 
Muhiddin Şahin, Siyasi Parti Tem-
silcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş-
larının Temsilcileri, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen Program Çiftçilere 
hediyelerin verilmesi, ilk araçların 
kantarda tartılması ve kurban ke-
simi ile sona erdi.HABER MERKEZİ

Malatya Şeker Fabrikası Pancar Alım
Kampanyası Açılış Töreni Gerçekleştirildi
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Soldan sağa
1. Deniz kenarı (eski)... Soğuk veya sıcak hava vererek kapa-

lı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı... 

2. Çok ak... Sığırın iki kürek arasından ve pirzolalık yerinden 

çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi... 3. İşaret vermek, 

uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran 

bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen 

araç... İrin toplamış, cerahatli... Yapı... 4. Birbirini izleme, birbi-

ri arkasından gelme, düzenli sıralanma... Küçük gümüş para... 

Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç 

harcayarak yapılan etkinlik, çalışma... 5. Aylık... Bir şeyin nite-

liklerini övme (eski)... Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık 

veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan di-

van edebiyatı nazım ölçüsü... 6. Kolun bilekten parmak uçlarına 

kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Deveyi 

çöktürmek için çıkarılan ses... Üzerinden bir veya daha çok yıl 

geçmek... 7. Dayanarak... İffetli... 8. Avro (eski)... Kuru şeylerin 

birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan sesin adı... 

Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren 

ince uzun nesne... 9. Stadyum... Kaynağı mitolojik çağlara da-

yanan kirişli bir çalgı... Anadolu ile ilgili, Anadolu’ya bağlı, Ana-

dolu’da yaşayan (eski)... 10. Numara verilerek belirtilmemiş... 

Asma, kavun, karpuz vb. bitkilerin sürgünü veya dalı (halk 

ağzı)... 11. Enemek işi... Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak (halk 

ağzı)... 12. Talyum elementinin simgesi... Çapı 9 milimetre olan, 

İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek... Kesir 

niteliğinde olan (sayı)... 13. Anlam... Hesap belgesi... Selin sü-

rükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak 

karışımı... 14. Emaylamak işi... Tohumdan yetiştirilip başka yer-

lere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek... 15. Köşk 

(eski)... Ana yola açılan ikinci derecedeki sokak...

Yukarıdan aşağıya
1. Yapılması gerekli olan şey (eski)... Esnemesine sebep ol-

mak... 2. Eğik yazı... Unlamak işi... 3. Ağacı kesme, yarma, yont-

ma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç... Süsmek işi... 

Açıklık, açık ve kesin yargı (eski)... 4. İplik... Bir ışık kaynağın-

dan çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua... Bir bütünü 

oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı, adedimürettep... 

5. Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, - ile ilgili, üstü-

ne... Onur kırma, onura dokunma... Lorentiyum elementinin 

simgesi... 6. Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürü-

len, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük... Veri... Davranış, 

tavır... 7. Verme, ödeme (eski)... Bir şeyin eksiğini tamamlamak 

için ona katılan parça... Herhangi bir hareketi düzenli aralık-

larla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra 

bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya 

perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi... 8. 

Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü... Aynı olma 

durumu, özdeşlik, ayniyet... Havada beyaz ve hafif billurlar bi-

çiminde donarak yağan su buharı... 9. Ayrıntılarıyla anlatma... 

Risk... 10. Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi... Su 

samuru... Lenf... 11. Kripton elementinin simgesi... Diken, çalı 

(halk ağzı)... Er bezi... 12. Serbest ekonomiden yana olan (kimse, 

parti vb.), liberalist... Genellikle dört kişi arasında elli kâğıtlık 

bir deste ve iki jokerle oynan bir iskambil oyunu... Gam dizisinde 

“si” ile “re” arasındaki ses... 13. Birden sonra gelen sayının ad... 

Çabucak veya kısa sürede unutmak... 14. Tekçilik... Emek harca-

narak elde edilen, zor, zahmetli... 15. Tutturgaç... Duvar şamda-

nı, duvar lambası... 

Giysi, yorgan çar-

şafı, yastık kılıfı vb.

nin gereken belirli 

yerlerine düğmenin 

geçirilebilmesi için 

iplikle örülerek, 

parça geçirilerek 

veya biye ile yapı-

lan küçük yarık...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Dr.Berk: 100 Bin Randevudan 30 Bini Gelmiyor 
Malatya Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk, Ma-

latya'da Hastanelerden randevu alan 100 bin 
kişiden 30 bininin Doktor randevusuna gelme-
diğini belirterek "Randevu almışsanız mutlaka 
randevuya gelinin yoksa sistem üzerinden ran-
devunuzu iptal ediniz" dedi. 

 Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep 
Bentli'nin 4,5 yıl görev yapmasından sonra gö-
rev süresinin dolmasıyla tekrar İnönü Üniversi-
tesi'ndeki görevine dönmesiyle Malatya Sağlık 
İl Müdürlüğü'ne atanan Erhan Berk’e Malatya 
Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Gü-
ner ve Yönetim Kurulu hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.   Ziyarette ilk olarak bir değerlendirme-
de bulunan MGC Başkanı Vahap Güner, kendisi 
ve yönetimini kabul ettiği için teşekkür ederek 
şunları söyledi;

“Erhan Berk hocamıza hayırlı olsun ziyare-
tinde bulunduk. Tabi bu ziyarette önemli gördü-
ğümüz şeyler var. Özellikle hastaların randevu 
alma hususunda bir takım sıkıntıları var. Şuanda 
hastanelerimizde doktor sıkıntısı ve sağlık per-
soneli sıkıntısı var mı, yok mu? Bu konuda bizleri 
bilgilendirişe mutlu oluruz.” diyerek yeni göre-
vinde başarılar diledi. 

“RANDEVUYA 
GELMİYORLAR” 

 Cemiyet üyelerine ziyaret için teşekkürlerini 
ileten Malatya Sağlık İl Müdürü Dr. Erhan Berk 
ise; “Malatya sağlıkta gerçekten bölgenin ileri 
gelen illerinden. Hem Üniversite hastanesi, hem 
sağlık alt yapısıyla önemli. Başkanımızın da de-
diği gibi bir takım sıkıntılarımız var. Ama en son 
sayın bakanımızın da belirttiği gibi ciddi bir he-
kim ataması oldu. Malatya’da da 138 hekimimiz 
atandı. İnşallah bir terlik olmasa bu hekim ar-
kadaşlar Ekim’in başına kadar görevlerine baş-
layacaklar. Eylül ayı itibariyle MHRS sistemimiz-
de yaklaşık olarak yüzde 20’lik bir artış yaptık. 
Hekimlerin çalışma sistemlerini tekrar kontrol 
ederek düzenleme yaptık. Burada tanık olduğu-
muz bir konu oldu. Maalesef alınan randevula-
rın yüzde 30’una vatandaşlarımızın gelmediğini 
fark ettik. Yaklaşık 100 bin kapasiteyi aştığımız 

Temmuz ve Ağustos ayında 30 bin vatandaşı-
mızın randevusuna gelmediğini gördük. Bizim 
vatandaşlardan ricamız, sizin gelmediğiniz ran-
devu başka bir vatandaşın randevu almasını et-
kileyebiliyor. Bundan dolayı da özellikle aldığı-
nız randevulara uyamayacak durumunuz varsa, 
başka bir işiniz çıktıysa lütfen randevuları iptal 
edin. Başka bir vatandaşımız bu hizmeti alabil-
sin.” İfadelerinde bulundu. 

 “HEYET HİZMETİ DE 
BAŞLAYACAK”

Yeni Battalgazi devlet hastanesinin heyet 
hizmetlerine de başlayacağını müjdeleyen Berk; 
“Tabi bunun haricinde randevu dışı hastalara da 
bakıyoruz.  Şuanda birçok bölümde hastanelere 

başvuruda bulunan hastalarımıza başvuran has-
taları geri çevirmiyoruz. Ama dediğim gibi bazı 
bölümlerde hekim eksiğimiz vardı. Bunları da 
peyder pey kapatıyoruz. Battalgazi devlet hasta-
nemizin de kapasitesini her geçen gün arttırıyo-
ruz. Modern mimarisi, yapısı, fiziki ve donanımı 
ile çok iyi bir hastane. Orda da hem poliklinik, 
hem acil, hem yataklı servis hizmetleri, hem 
ameliyathane hizmetleri başladı. Yaklaşık olarak 
her gün 2 bin 500 vatandaşımıza da hastanede 
hizmet veriyoruz. Aynı zamanda heyet hizmetle-
rine de bu hafta içerisinde başlayacağız.” dedi.  

 “DOĞRU OLAN KENDİ DİŞİNİ 
KORUMAK”

 Ağız ve diş sağlığında bazen muayene sü-

relerinin uzamasına da değinen Berk; “Ağız diş 
sağlığında vatandaşlarımızın ciddi problemleri 
vardı. Bunu da 20 hekim arkadaşımızla mesai 
dışı dediğimiz saat 5 ile 8 arasında yine rande-
vulu olarak hasta bakmaya devam edeceğiz. Yal-
nız vatandaşlarımızdan şunu tekrardan istirham 
ediyorum. Biz diş sağlığı hizmetlerinde vatanda-
şın mümkün oldukça dişini korumak tarafındayız 
ki, doğrusu da bu. Buda kişiye yapılan işlemleri 
uzatıyor. Bir diş çekimi yaparak hastanın işini 2-3 
dakikada bitirişiniz ama kanal tedavisi, dolgu 
tedavisi veya başka tedavi ile dişini kurtarmak 
15-20 dakikayı alabiliyor. Zaten doğru olan doğal 
dişi korumak. Bundan dolayı da bazen rande-
vular ile ilgili değim gibi gecikmeler olabiliyor.” 
Diyen Berk, burada da vatandaşların randevu 
konusunda hassa olmalarını rica etti.
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MALATYA-DOĞANŞEHİR BEĞRE GÖLETİ VE SULAMASI PLANLAMA VE
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ
Malatya-Doğanşehir Beğre Göleti ve Sulaması Planlama ve Mühendislik Hizmetleri hizmet alımı 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İKN     :2022/854752
1-İdarenin
a) Adı     :DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
     9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ
b) Adresi    :Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ 
     MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası  :4242386911 - 4242386921
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı     :Malatya-Doğanşehir Beğre Göleti ve Sulaması
     Planlama ve Mühendislik Hizmetleri
b) Niteliği, türü ve miktarı  :Malatya -Doğanşehir Beğre Göleti; Malatya Doğanşehir 
     ilçesinin 30 km güneybatısında Kıskaçlı Deresi üzerinde 
     üzerinde yapılması düşünülen Beğre Göleti ile brüt 227ha
     tarım arazisinin cazibe ile sulanması planlanmıştır.
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Malatya İli Doğanşehir İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi   :İşe başlama tarihinden itibaren 360(ÜçyüzAltmış) gündür
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
     10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :28.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :DSİ 9.Bölge Müdürlüğü
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 bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri 
tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nez-

dindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 
sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç 
kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin 
%15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son 
iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına ba-
kılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 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:
4.4.1.Su kaynağı baraj veya gölet olmak üzere “sulama planlama raporu işi yapmış olmak”
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, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açık-
lama istenilmeksizin reddedilecektir.

1946 Kuruldu kuraldu kazam,
Hele şu kazanın tarihini yazam
Dolaşıp etrafı köyleri gezem
Görmeyi değersin sen Doğanşehir

İsmini almışsın kendi yörenden
Haklın çok çalışkan çalışır candan
Fasulyen,pancarın meşhur ytörenden
Görmeyi değersin sen Doğanşehir

Kurucu Rahmetli Esat Doğan a rahmet
Rahmetle anarız buna ne minet
Mahşerde şefaat eylesin Ahmet
Görmeyi değersin sen Doğanşehir

Asfalt Demiryolu seni süslüyor
Halkın çok çalışkan binbir hayvan bes-
liyor
Seher yeli ılgıt ılgıt esiyor
Görmeyi değersin sen Doğanşehir.

Yeşil sürgü kurucaova erkenek
Seni kuran cana Tanrıdan rahmet
Toprağında vardır binbir bereket
Görmeyi değersin sen Doğanşehir.

Tarihi surları görmeyi değer
Bütün yöre köyler kazayı sever
İlime Bilkime veriyor değer
Görmeyi Değersin sen Doğanşehir

Harapşehir kadılı söğüt elmalı
Küçüklü kapıdere şu bergeye varmalı
Örencik Gövdeli Halın sormalı
Görmeyi değersin sen Doğanşehir.

Güzel fındık çavuşlu Polat beldesi
Her tarafı gül kokar cennet yöresi
Çalışıp kalkınmak halkın çabası
Görmeyi değersin sen Doğanşehir

Dede yazı Karaterzi bahçelik bağlık
Eski köy koç dere ormanlık dağlık
Polatdere Suçatı sanki sultanlık
Görmeyi değersin sen Doğanşehir

Mızgı Toprakdepe kazaya yakın
Hele şu kazanın halkına bakın
Karanlık dereyi unutma sakın
Görmeyi değersin sen Doğanşehir

Kelhalil Çığlıkla Tüm oba köyler
Ekiğim varsa gücenmeyin beyler 
Ngüzel görünür bütün yöreler.
Görmeyi Değersin sen Doğanşehir.

Bazar Kuruluyor her Salı günü
Boldur içmesuyu vardıre imkanı
Gezmeyi görmeyi değersin yörenin
Görmeyi değetsin sen Doğanşehir

M alatya iline bağlı kazamız
Çalışıp kalkınmak bizim çabamız
Babamız ADEMDİR, Hava anamız
Görmeyi Değersin sen Doğanşehir

Hasan Türkmenoğlu kazasını sever
Bütün insanlığa veriyor değer
Gelecek umuttur gün gibi doğar.
Görmeyi Değersin. Sen Doğanşehir.

Hasan TÜRKMENOĞLU

DOĞANŞEHİR,

Ağaçlandırmaya
10 Milyonluk Yatırım Yapılacak

Malatya Orman İşletme Müdürlü-
ğü sorumluluk alanındaki ağaçlandır-
ma sahalarına içinde bulunduğumuz 
yıl içinde yaklaşık 10 Milyon TL tuta-
rında yatırım yapılacak. 

İşletme Müdürlüğünün faaliyet ra-
porunda yer alan bilgilere göre  1 Ocak 
2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasın-
da ilimiz genelindeki ağaçlandırma 
sahalarına ve ormanlık alanlarda kul-
lanılmak üzere 10 Milyar 111 bin TL 
tutarından ödenek ayrıldığı belirtildi.  

Yapılan çalışmalarda bu güne kadar 
gerçekleştirilen çalışmaların yüzde 
15 civarına ulaştığı hatırlatılarak yıl 
içinde 1 Milyar 270 bin TL tutarında 
harcama yapıldığı ve yılsonu itibarıyla 
yapılan harcamaların 10 Milyar 111 bin 
lirayı bulması planlanıyor. 

Tarım-Ormancılık sektörü adı 
altında yapılan çalışmalarda Ağaç-
landırma ve Toprak Koruma Projesi 
6 Milyon 502 bin TL, Orman Koruma 
ve İşletmecilik Projesine 1 Milyon 659 

Bin TL, Orman Köylülerini Destekle-
me Projesine 1 Milyon 500 TL, Bozuk 
Ormanların İyileştirmesi Projesine 
ise 450 bin TL ödenek belirlendiği ve 
toplam ödenek tutarının 10 Milyon 111 
bin TL olduğu açıklandı. Geçtiğimiz ay 
itibarıyla ise yapılan harcamaların 1 
Milyon 270 bin TL’ye ulaştığı belirtildi. 
Parasal gerçekleşmenin yüzde 13 ol-
duğu çalışmalarda Fiziki gerçekleşme-
nin ise yüzde 35’i geçtiği hatırlatıldı. 
A.Vahap Kaygusuz


