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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK
7.200 ÖĞRENCİYE KIŞLIK ELBİSE DAĞITTI
Her yıl binler-
ce öğrenciye 

elbise yardımı 
yapan Doğan-
şehir Belediye 

Başkanı Va-
hap Küçük bu 

yıl da 7 bin 
200 öğrenciye 

kışlık elbise 
dağıttı. Çocuk-
ların mutlulu-

ğu gözlerin-
den okundu

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, ilçede bulunan 7 bin 
200 öğrenciye kışlık elbise Dağıtı-
mı yaparak öğrencileri mutlu etti. 
Elbise dağıtımı için düzenlenen 
programda konuşan İlçe Milli Eği-
tim Müdürü CANER GÜLER, yapılan 
yardımlardan dolayı Doğanşehir 
Belediye Başkanı VAHAP KÜÇÜK Ve 

Ailesine teşekkür ederek, çocukla-
rın mutlu olmasının kendilerini de 
mutlu ettiğini söyledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
VAHAP KÜÇÜK ise, "Her Sene Yap-
tığımız Yardımı Bugünde Yapıyoruz 
Sizlerden Tek Ricam Derslerinize 
Çok Çalışmanız Anne Ve Babaları-
nıza Saygılı Olun.. Sizleri Bi nebze 

mutlu edebildiysek ne mutlu biz-
lere. Hamd olsun ki Doğanşehir 
Geneli Öğrenim Gören 7 bin 200 
öğrenciye Kışlık Elbise yardımı 
yaptık. Allah bizlere ömür verdikçe 
bizler de onun rızası uğruna dağı-
tacağız” Dedi.

Elbise Dağıtımında Doğanşehir 
Kaymakamı MURTAZA ERSÖZ ve 

Belediye Başkanı VAHAP KÜÇÜK 
Öğrenciler İle Yakından İlgilendi. 
Yapılan konuşma ve törenin den 
sonra İlk olarak Doğanşehir Er-
kenek Mahallesindeki Hürriyet 
Ortaokulu, Erkenek İmam Hatip 
Ortaokulu Ve Erkenek Anaokulu 
Öğrencilerine yapılan elbise dağıtı-
mından sonra Doğanşehir genelin-

de çocuklara elbise yardım dağıtı-
mına başladı.

Elbise dağıtım programına Do-
ğanşehir İlçe Kaymakamı MURTA-
ZA ERSÖZ, Belediye Başkanı VAHAP 
KÜÇÜK, İlçe Jandarma Komutanı 
TOLGA COŞKUN Ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü CANER GÜLER Katıldı.

Haber Foto: KADİR AYDIN

DOĞANŞEHİR İLÇE MÜFTÜLÜK KÜLLİYESİ YAPIMI BİTMEK ÜZERE
Doğanşehir İlçe Müftülüğü 

tarafından hayırseverlerin des-
teği ile Doğanşehir Müftülük Kül-
liyesi’nin inşaatı tamamlanmak 
Üzere. 

Doğanşehir İlçe Müftüsü ŞEM-
SETTİN KARCI Yaptığı Açıklama-
da,” Külliyemizde Olanlar Mescit, 
Yatılı Kuran Kursu, Konferans 
Salonu, 4-6 Yaş Anasınıfı, Türki-
ye Diyanet Vakfı Kütüphanesi Ve 
Okuma Salonu, Müftülük Hizmet 
Binası, 2 Lojman Ve Misafirhane 
Olmak Üzere Bütün Aktivitelerin 
Ve Hizmetlerin Yürütüldüğü Bina 
Olduğu İçin Doğanşehir Müftülük 
Külliyesi İsmi Verildi. Ayrıca Mi-
safirhanemizin Yapımını İş Adamı 
HACI BAYRAM ÇELİK Üstlenmiştir 
Ve Bizde Misafirhanemizin İsmini 
HACI BAYRAM ÇELİK Diyanet Evi 

Olarak Belirledik. Yaklaşık 3 Ay 
İçerisinde İnşaatımız Bitip Açılışı 
İçin Diyanet İşleri Başkanı PROF. 
DR. ALİ ERBAŞ Hocamızın Katı-
lımlarıyla Açılışımızı Gerçekleş-
tirmeyi Düşünüyoruz. Bende Bu 
İnşaat Yapımında Gece Gündüz 
Çalıştım Müftüden Ziyade Bu-
rada Bir Müteahhit Gibi Burada 
Bulundum. Bu Doğanşehir Müf-
tülük Külliyesinde Emeği Geçen 
Malatya Milletvekilimiz BÜLENT 
TÜFENKÇİ, Doğanşehir Belediye 
Başkanımız VAHAP KÜÇÜK, Ha-
yırsever İş Adamlarımıza, Malat-
ya Ve Doğanşehir Halkına Allah 
Rızası İçin Yaptıkları Yardımlar-
dan Dolayı Herkese Teşekkür Edi-
yorum Allah Yaptıklarını Hayrı 
Kabul Eylesin” Dedi.

Haber-Kadir Aydın
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TABURCU
niye denir?
İşte size ‘’taburcu’’luğun hikâyesi…
Neden Türk hekimleri hastalarını iyileş-

tirdikten sonra ‘’taburcu’’ ederler; ‘’gitsin’’, 
‘’evci’’ gibi kelimeler kullanmazlar, hiç aklını-
za geldi mi? Taburcu kelimesinin çok hüzünlü 
bir hikâyesi vardır aslında. Bakın anlatayım 
dilim döndüğünce…

Özellikle 1. Dünya ve Çanakkale Savaşı sı-
rasında ülkenin tıp eğitimi veren tek kurumu 
Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, hocaları-
nı, öğrencilerini cepheye yolluyor, eğitime ara 
vermek zorunda kalıyor, binası ise tamamen 
hastaneye dönüşüyordu. Sadece cephede 
savaşmakla kalmıyor, savaş olmadığında ya 
da geride kalan kıdemsiz tıbbiyeliler, direniş-
te bizzat çalışıyorlardı. İzmir’in işgalinin üç 
gün sonrası, 18 Mayıs 1919’da, okulda hara-
retli, hüzünlü konuşmaların yapıldığı, hemen 
direniş gruplarının örgütlendiği bilinir. 

Daha çok bahsedilecek olay, anlatılacak 
konu var ancak, söylemek istediğim şudur;

Ülkede herkes askerdir, eli silah tutan tüm 
erkekler savaştadır. Gerçek kurumsal düzey-
de tek hastane vardır, ülkenin her yanındaki 
cephelerde tüm hekimler subaydır, askerdir. 
Yaralılar iyileştirilir, komutan hastalarını, as-
kerlerini dolaşır. Hastanede, kışlada, revirde, 
cephede çadırda, savaşta, Tabip subay, iyile-
şenleri, tekrar silah tutabilecekleri savaşa, 
taburuna yollar, ‘’taburcu’’ eder. Başka hiçbir 
milletin, ülkenin hastanesinde, hastalar 
iyileştiklerinde ‘’taburuna yollanmaz, tabur-
cu’’ edilmez. Bazı değerleri, yaşamının içine 
böylesine sindirmiş başka bir millet yoktur. 
Başkalarını bilmem ama taburcu ettiğim her 
hastada, göğsümün ağlamaklı kabarması 
bundandır. Ordusunu, askerini, bağımsızlık 
mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal’ini, silah 
arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerini, yaşamına 
böyle sindiren başka bir millet yoktur. Bazı 
olguların farkında olmasak da her zaman, 
sonsuza kadar bizimle yaşayacaklar…

“Büyük Türk Atatürk” sayfasından alın-
mıştır.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir İlçesi’nde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Malatya Doğanşehir ilçe-
sinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun 95'inci yılı coş-
kuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşu-
nun 95'inci yılı dolayısıyla 
Doğanşehir İlçe Kaymakamı 
MURTAZA ERSÖZ, makamında 
tebrikleri kabul etti. Daha son-
ra Doğanşehir Belediye Binası 
Önünde program düzenlen-
di. Programa Doğanşehir İlçe 
Kaymakamı MURTAZA ERSÖZ, 
Belediye Başkanı VAHAP KÜ-
ÇÜK, Cumhuriyet Savcısı TU-
GAY ÇAGLAYAN, İlçe Jandar-
ma Komutanı TOLGA COŞKUN, 
protokol üyeleri, öğrenciler ve 
halk katıldı. İlçe Kaymakamı 
MURTAZA ERSÖZ ve İlçe Be-
lediye Başkanı VAHAP KÜÇÜK 
’ün törene katılanların bayra-
mını kutlamasının ardından 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Doğanşehir İlçe Kaymaka-
mı günün anlam ve önemini 
belirten konuşmasında “Bu-
gün Türkiye Cumhuriyetinin 
Kuruluşunun 95. Yıldönümünü 
Milletçe Coşkuyla Kutlamak-
tayız. Türkiye Cumhuriyeti, 

Her Ne Kadar 29 Ekim 1923’te 
Kurulmuş Olsa Da Devletin 
Temelleri;1071’de Malazgirt-
te,1453’te İstanbul’da, 1915’te 
Çanakkale’de Ve 1922 Yılında 
Büyük Taarruz Meydan Mu-
harebesinde Atıldı. O Neden-
le Bu Devlet; Canını Bu Vatan 
İçin Feda Eden Binlerce Kah-
ramanın Omuzlarında Yaşa-
maktadır. Kıymetli Doğanşehir 
Halkı, Cumhuriyet Rejimi İle 
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil-
letin Olmuştur. Cumhuriyette 
Devlet Yönetimi; Sınıfların, 
Kişilerin Ailelerin Ve Bir Zum-
renin Eline Bırakılamaz, Mille-
tin Bütün Bireyleri Yönetime 
Katılabilir Ve Söz Sahibi Ola-

bilir. Çünkü Cumhuriyet Yö-
netiminde Bütün Vatandaşlar 
Eşit Haklara Sahiptir. Türkiye 
Cumhuriyeti, 3 Kıtada Adaleti 
Ve Barışı İnşa Etmiş Osmanlı 
İmparatorluğunun Varisidir Ve 
Büyük Önder Atatürk’ün Kur-
duğu Cumhuriyet, Türkiye’nin 
Çağdaş Ve Demokratik Bir 
Ülke Olarak Varlığını Ve Gelişi-
mini Sürdürmesinin En Büyük 
Teminatıdır. Aydınlık Yarınlara 
Ulaşılmasında En Büyük Gü-
vencemiz Türk Milletinin Birlik 
Ve Beraberliği, Vatanını Ve Ba-
ğımsızlığını Her Şeyin Üstünde 
Tutan Yaşam Felsefesidir.

Bu Duygu Ve Düşünceler 
İle Cumhuriyetimizin Kurulu-

şunun 95.Yıl Dönümünde Baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Olmak Üzere Canlarını Bu Va-
tan Uğrunda Feda Eden Şehit-
lerimizi Ve Ebediyete İntikal 
Etmiş Gazilerimizi Rahmet, 
Halen Hayatta Olan Gazileri-
mizi De Minnet Ve Şükranla 
Anıyorum. Hepimizin Cum-
huriyet Bayramı Kutlu Olsun” 
Dedi. Konuşmanın Ardından 
öğrenciler de şiirler okudu. 
Doğanşehir Anadolu Lisesi öğ-
rencisi Esmagül Yılmaz 'Ata-
türk Bir Çıkıştır Varış Değil' 
adlı Şiir okudu. Doğanşehir 
Belediyesi Mehteran Ve Halk 
Oyunları gösterisi sunuldu. 
Okullar arası Gerçekleştirilen 
Şiir Ve Spor Dalında Dereceye 
Giren Öğrencilere İlçe Doğan-
şehir Kaymakamı MURTAZA 
ERSÖZ, Doğanşehir Belediye 
Başkanı VAHAP KÜÇÜK ve Do-
ğanşehir Cumhuriyet Savcısı 
TUGAY ÇAĞLAYAN Tarafından 
Hediyeler Verildi.

Halkın Da Yoğun Katılımıy-
la Gerçekleşen Tören Resmi-
geçitle Sona Erdi.

Haber-Foto - KADİR AYDIN

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI ERSÖZ’E ZİYARET
Doğanşehir Kaymakamlığı görevine baş-

layan Kaymakam Murtaza Ersöz, Makamında 
ziyaret ederek, başarılar diledik.

 Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Doğan-
şehir de yeni göreve başlayan Kaymakam 
Murtaza Ersöze hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundular…

Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi 
Hüseyin Karaaslan, Doğanşehir’e yeni ata-
nan Kaymakam Murtaza Ersöz’ ü makamın-
da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu.

Doğanşehir’e yeni atanan Kaymakam 
Murtaza Ersöz ziyarette duyduğu memnuni-
yeti belirterek Yeni Doğanşehir Gazetesi imti-
yaz sahibi Hüseyin Karaaslana Teşekkür etti. 
Kaymakam Ersöz, Doğanşehir’de yapacakları 
projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak, 
Doğanşehir e yapacakları hizmet için elinden 
gelen gayreti göstereceğini belirterek, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Soldan sağa
1. Doğada olan, doğada bulunan... Kanguru gibi, dişileri-

nin karnında yavrularını taşımaya yarayan kese bulunan hay-
vanlar takımı... 2. Araçsal olma durumu... Rus imparatorları-
na ve Bulgar krallarına verilen unvan... 3. Hindistan’ın Pencap 
bölgesinde yaşayan bir topluluk... İki şeyi birbirinden ayıran 
uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... Belirli nesneler veya 
durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı... 
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, 
ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitki-
ler... 4. Domates, salatalık ve biberlerin küçük küçük doğran-
masıyla yapılan soğanlı salata... 5. İçilen her şey, meşrubat... 
Utanma duygusu... İnce perde veya örtü... 6. Kurçatovyum 
elementinin simgesi... Atamak işi, tayin... Aynası olan... 7. Ma-
den kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kö-
mürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, 

kok kömürü... Geçirdiği ışığı polaran saydam yaprak... 8. Sı-
kıntı... Tıkanmış olan... Uzak Doğu’da yetişen Amerika elma-
sından çıkan zamk... 9. Arapça... Saklamaksızın... 10. Olta ile 
balık avlamada usta kimse... Metneryum elementinin simge-
si... Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... 
İşaret... 11. Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı... Ceza ola-
rak ayak tabanlarına vurmakta kullanılan, ayakları uygun bir 
durumda sıkıştırıp tutan, kalınca bir sopa ile bunun iki ucuna 
bağlı bir ipi olan cezalandırma aracı... 12. Arı beyi... Hastanın 
bakıldığı, muayene edildiği yer... 13. Prometyum elementinin 
simgesi... Etçil memeliler sınıfının etçiller takımının kedigil-
ler familyasından bir hayvan... Alışkın... 14. Asklı mantarlara 
özgü üreme organı... Milimetre... Oyun kâğıtlarının küçük, 
kırmızı, baklava biçimli benekli olanı, orya... 15. Hücre çe-
kirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile bo-
yanmamış kromozomları oluşturan bölüm... Afyonkarahisar 
iline bağlı ilçelerden biri...

Yukarıdan aşağıya
1. Doğrulama... Ebegümecigillerden, sıcak ülkelerde ye-

tişen, çok yüksek olmamakla birlikte, gövdesinin çevresi 20 
metreyi aşabilen bir ağaç... 2. İran’dan geçerek Kuzey Hin-
distan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse... Çukur 
durumuna girmek veya çukurlu olmak... 3. Sebze, meyve, 
çiçek veya ağaç yetiştirilen yer... Onatmak işi... Stronsiyum 
elementinin simgesi... 4. Herhangi bir durumun, cismin veya 
alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil... Ateş yakma-
ya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan 
yer... Güçlü, gösterişli, iri yarı (kadın) (argo)... 5. Hedefe var-
ma, hedefi vurma... Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin... 6. İki yapı 
veya oda arasında geçişi kolaylaştırmak için açılan kapı... 
Isıtma işi, teshin... 7. Boy... Çok kokulu bir tür kahve... İlgilen-

diren, ilişkin, ilişik, ilgili... 8. Kolun bilekten parmak uçlarına 
kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Üst bir 
mevki, sorumlu sayılan birine soru sormak... Lityum elemen-
tinin simgesi... 9. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya 
hukuki bakımdan yeri ve özelliği... Önemli bir olayın veya bü-
yük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için 
yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, 
abide... Lanetlenmiş, melun (eski)... 10. Bir bilim ve sanat ko-
lunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, 
okul... Ark (halk ağzı)... Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sine-
macılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, 
bükülebilir şerit... 11. Banyoyu ve suyu ısıtmak için yapılan 
özel kazan veya ısıtma aleti... 12. İçilecek şey (eski)... Nikel 
elementinin simgesi... Söylenilen sözlerin, yapılan davranış-
ların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks... 13. Gam dizi-
sinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Azat edilmiş cariye veya 
köle (eski)... Bozulmamış, saf, temiz... 14. Erosçu, erotik... 
Kalseduan kuvar-
sının bir türü olan, 
yüzük taşı, mü-
hür vb. yapmakta 
kullanılan, türlü 
renklerde, yarı 
saydam, parlak ve 
değerli bir taş... 
Karakter... 15. Sert 
bir yüzeye çarpan 
para vb. metal bir 
nesnenin çıkardığı 
ses... Alman gü-
müşü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

(BASIN: 888083  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

PARK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Park ve çevre düzenlemesi malzemeleri alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır: 
İhale Kayıt Numarası   :2018/557512  
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  :Park ve çevre düzenlemesi malzemeleri alımı ÇEŞİTLİ 
     PARKE TAŞI 692,95 M2 ÇOCUK OYUN GRUBU 1 AD
     FİTNES ALETİ 1 AD
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :Doğanşehir Belediyesi
c) Teslim tarihi    :60 GÜN İÇERİSİNDE MONTAJ DAHİL BİTİRİLECEK
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Yeni Mah İshak Yağcı Cad No ;1 Doğanşehir/Malatya
b) Tarihi ve saati   :26.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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.   
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak , Park,çocuk oyun parkı ve çevre düzenlemsi ile  ilgili özel veya resmi 
kurumlarda kurulumu tamamlanmış ve çalışır durumda örnek uygulamalar, 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 belediyesi yazı işleri müdürlüğü adresine 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. 



4 6 KASIM 2018HABER

Tüketmeye alışmıştık bir kere ve asla doyuma ulaşamı-
yorduk. Bunun farkında olan yabancı devletlerin, sadece 
gıda ürünlerini değil, imal ettikleri her türlü be-yaz eşya ve 
elektronik aletlerini ekonomik durumumuza bakmaksızın 
kapış ka-pış alıyorduk. Özellikle bilgisayar ve cep telefonu, 
televizyonlar olmak üzere tüm elektronik araçlar anında 
kapışılıyor ve ihracat yaban yabancılar ve ithalatı yapan gi-
rişimciler ellerini ovuşturarak keyifle ve büyük bir istekle 
daha ilginç ve yeni versiyonları sunuyor adeta birbirleri ile 
yarış ediyorlardı. Bu ürünler özel-likle çocuklar tarafından 
büyük bir zevkle kullanılır oluyorlardı. En küçüğün-den bü-
yüğüne kadar çocuklarla iletişim kurulamıyor, kendilerini 
bu tür ürünlere o denli kaptırıyorlardı ki çoğu zaman yüz-
lerini dahi göremez oluyorduk. Dünya bir para ödeyerek 
alınan bu ürünler, her geçen gün çocuklarımızı esir alma-
ya devam ediyordu. Sadece çocuklar değil, her türlü kredi 
olanakları sağlanan va-tandaşlarımız, hiç çekinmeden ve 
ilerisini hiç düşünmeden bu yeniliklerden fay-dalanmanın 
zevkini yaşıyorlardı … Sonunda olan tabii ki bizim insan-
larımızın ruh sağlığına ve ülkemiz ekonomisine oluyordu. 
Aldıkları kredileri ödeyemez duruma düşen insanlar çok 
büyük sıkıntı yaşarken, adliye koridorları icra dosya-ları ile 
dolup taşarken, bazıları ise çareyi intihar etmekte buluyor-
du. Daha önemlisi aynı hovardalık içinde olan devletimizin 
de, iç ve dış borçları devasa boyutlara ulaşıyordu. Hadi, 
insanlar kurtuluşu intihar etmekte buluyordu diye-lim, ya 
anlı şanlı devletimizin durumu ne olacaktı? Osmanlının son 
zamanla-rında yaşanmış olan duyun-u umumiye ile tekrar 
mı karşı karşıya kalınacaktı?  

İngiliz Başbakanı Churchill bir konuşmasında mealen 
şunları demişti. “ Karnı tok ve sırtı pek olan bir insan asla 
alt edilemez. Böylesi insanların olduğu bir ülke de yok edi-
lemez.  İşte Türkler böyle insanlardır. Ülkeleri de öyle bir 
ülke-dir. Çünkü Türkler öyle bir ülkede yaşıyorlar ki tahılın 
ve sebzelerin çokça üre-tildiği, hayvanlarının bol olduğu bu 
ülkede, insanların aç kalması mümkün de-ğildir. Dolayısı ile  
Türkler böylesi bir ülkede asla aç kalmazlar ve bu nedenle 
de asla alt edilemezler” ... Evet bizler, topraklarının verimli, 
suyunun bol ve dört iklimin bir arada yaşandığı bir güzel ül-
kede kimselere muhtaç olmadan yaşı-yorsak, vatan bildiği-
miz bu topraklara sahip çıkmalı ve icabında onun uğrunda 
canımızı bile verebilmeliyiz. Ancak gel gör ki  1950 li yıllar-
dan başlamak üzere, zamanla bu topraklarda üretim kısıt-
lanmaya, hayvanlar beslenemez hale gelme-ye başlıyor ve 
bu durum artarak devam ediyor, bazı iç ve dış güçler elle-
rimizi ve kollarımızı bağlıyorlardı. Topraklarımızda en alası 
fazlası ile yetiştirilen buğda-yı, mısırı, mercimeği, pirinci, 
pamuğu, her türlü sebze tohumlarını, hayvanları ve etlerini 

ve akla gelen her türlü gıda ve teknolojik ürünleri dışarıdan 
ithal ediyorduk. Üretim yapılmayan ülke topraklarını, ya 
arsa olarak ya da içinde bu-lunan envai türlü ağaçları kesip 
binalar dikerek yabancılara satmaya başlıyor-duk. Dere ve 
çaylarımızın üzerlerinde H.E.S. kurarak ve dağlarımızı ma-
den çıkarma adına kurutarak, yurdun hemen her yöresin-
de özellikle de kritik yer-leşim yerlerine A.V.M. ler dikerek 
bütün esnaf kesiminin çanlarına ot tıkıyor-duk. Bir yandan 
tüm varlıklarımızı satarken, bir yandan da yabancıların her 
türlü ürünlerini yararlı olup olmamasına bakmaksızın sa-
tın alıyorduk. Üretmeyen, ancak devamlı tüketen bir ülke, 
sonunda açlığa mahkum olacak demektir. He-men hemen 
bütün mal varlıklarını yabancılara satan bizler, yarın aç 
da kaldı-ğımızda halimiz nice olacaktır?  O zaman, İngil-
tere Başbakanı Churchill’in söz-leri geliyor insanın aklına. 
Ve kısaca demek istiyorum ki, bu millet ve bu mem-leket 
bütün bunları asla hak etmiyor. Başkalarına her bakımdan 
bağımlı olan ülkelerin sonu karanlık demektir. Hiç vakit ge-
çirilmeden, her bakımdan kendi kendine yeten bu güzelim 
ülkeyi eski durumuna getirmeye gayret etmeliyiz.  

ŞEKERİN  TADI  KAÇIYOR 
     Köylü; mazotu, gübreyi  pahalıya  aldığı, ürününü 

normal fiyata satamadığı için çaresizdi. Ama hayat devam 
ediyordu ve hayata  bir  şekilde  tutunmak  zo-runda kalı-
nıyordu. O zaman ne yapılacaktı?  Başka bir ürüne yöneli-
necekti. Çok yorucu ve masraflı bir işti ama, başka da çare 
yoktu. Pancar ekimine karar veriliyordu. Ekimini, çapasını, 
seyreltmesi, gübrelemesi, sulaması ve daha sonra da sökü-
mü yapılarak götürülüp pancar  şirketine  teslim  ediliyor-
du.  Doğanşehir  toprağında yetişen pancarın şeker oranı 
yüksek olduğu için, aynen kuru fasul-yesinde olduğu gibi 
tercih ediliyordu… Pancarın  tam kıvamına gelmesi, şeker 
oranının yüksek olması için, sonbaharın soğuğunu yeme-
si gerekti. Sonbaharda genelde çok yağmur yağdığı için de 
pancarın çıkarılması, hazır hale getirilmesi ve taşınması ol-
dukça zor oluyor, diğer yandan, soğuğun da etkisi ile insan-
lar hayatlarından beziyorlardı. Ama olsundu. Yeter ki elle-
rine 5-10 kuruş  geçsin de, kimselere muhtaç olmasınlardı…

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-9

Devamı Gelecek Sayıda

(BASIN: 888418  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
TAŞINMAZ GAYRİMENKUL(TAŞINMAZ) KİRA  İHALE İLANI

1-İHALE KONUSU
1- Malatya ili Doğanşehir  İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller  (,işyerleri) 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü ayrı,ayrı 5(beş)yıllığına ile 
ihale edilelektir
DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)
SIRA NO NİTELİĞİ M2 ADA-PARSEL 1 Yıllık kira Mummen bedel Geçici teminat
1 SÜRGÜ MAH 96,1 226-1 2.000,00 60,00

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat mik-
tarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 
09.11.2018 tarihinde Cuma  günü saat 10.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Salonunda 
yapılacak ihale ile 5(BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşe-
hir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00TL karyılığınada satın alabilirler( görebilirler) 

Aytemiz Alanyaspor’a 
konuk olan Evkur Yeni Ma-
latyaspor, Lig’in 11. Hafta-
sını da galibiyetle kapattı. 
Ev sahibi takımı, Adem Bü-
yük’ün 12. Dakikada attığı 
golle yenen Yeni Malat-
yaspor bu hafta da sahası-
na 3 puan getirmeyi başardı

Evkur Yeni Malatyaspor, 
Spor Toto Süper Lig’in 11. 
hafta maçında Aytemiz 
Alanyaspor'a konuk oldu. 
Mücadele Evkur Yeni Ma-
latyaspor’un 1-0 üstünlüğü 
ile sona erdi. Sarı Kırmızılı 
takım aldığı bu galibiyetle 
puanını 18’e çıkarmış oldu

 MAÇTAN 
DAKİKALAR

12. dakikada Alanyaspor 
yarı sahasının ortaların-
dan serbest vuruş kulla-
nan Adem Büyük, meşin 
yuvarlağı doğrudan kaleye 
gönderdi. Kaleci Haydar'ın 
hamle yapmakta geciktiği 
top uzak direğin dibinden 

ağlarla buluştu. 0-1 
18. dakikada Alan-

yaspor’da serbest vuruş 
kullanan Lucas’ın ortasını 
ceza alanında Sadık kafayla 
karşıladı. Pozisyonun deva-
mında Isaac Sackey bir kez 
daha topu içeri ortaladı an-
cak Merih Demiral'ın kafa 
vuruşunda top auta çıktı. 

32. dakikada Alanyaspor 
atağında Efecan rakip ceza 
sahası içinde maruz kaldığı 
müdahaleyle yerde kaldı ve 
hakem Cüneyt Çakır penaltı 
noktasını gösterdi. 

33. dakikada penaltı vu-
ruşunu kullanan Cisse'nin 
şutu kaleci Fornelle kurtar-
dı. Dönen topu tekrar önün-
de bulan Cisse bu fırsattan 
da yararlanamadı. 

59. dakikada gelişen 
Alanyaspor atağında Fer-
nandes'in Cisseyle paslaş-
masının ardından kaleciyle 
karşı karşıya kaldığında top 
kaleciden döndü. İkinci şan-
sı bulan Fernandes'in şutu 
az farkla dışarı çıktı. 

62. dakikada gelişen 
Alanyaspor atağında Baia-
no'nun sağ kanattan yaptığı 
ortaya Cisse yükselip kafa-
yı vurdu ama Farnolle iki 
hamlede topu kontrol etti. 

76. dakikada gelişen 
Alanyaspor atağında Efe-
can, ceza sahası içinde top-
la buluşarak sağ çaprazda 
dar açıdan vurdu ancak ka-
leci Farnolle topu kontrol 
etti. 

82. dakikada gelişen 
Malatyaspor atağında rakip 
ceza sahasında topla bulu-
şan Aleksic bir türlü şut açı-
sını bulamadı ve savunma 
son anda perdeleyerek gol-
cü oyuncuyu engelledi. 

85. dakikada sol kanat-
tan yapılan ortada Merih ile 
Sadık hava topu mücadele-
sine çıktı ve Cüneyt Çakır 
Merih'in faul yaptığını işa-

ret etti. Ancak Alanyaspor-
lu futbolcular Sadık'ın elle 
oynadığını belirtti. VAR in-
celemesinin ardından faul 
kararıyla oyun devam etti. 

Stat: Bahçeşehir Okulla-
rı 

Hakemler: Cüneyt Çakır 
xxx, Bahattin Duran xx, Ta-
rık Ongun xx, 

Aytemiz Alanyaspor: 
Haydar Yılmaz xx, Merih 
Demiral xxx, Fabrice N'Sa-
kala xxx, Giorgos Tzavellas 
xx, Baiano xx, Giannis Ma-
niatis xx (Welinton Silva dk. 
84 ?), Isaac Sackey xxx, Lu-
cas Villafanez xxx, Efecan 
Karaca xxxx, Papiss Cisse 
xxx, Junior Fernandes xxx 
(Djalma Campos dk. 75 x) 

Yedekler: İsmail Ünal, 
Kaan Kanak, Cenk Ahmet 
Alkılıç, Taha Yalçıner, Hasan 
Ayaroğlu, Filipe Augusto, 
Ceyhun Gülselam, Bobo 

Teknik Direktör: Mesut 
Bakkal 

E. Yeni Malatyaspor: 
Fabien Farnolle xx, Issam 
Chebake xx, Murat Akça, xx, 
Sadık Çiftpınar xxx, Erkan 
Kaş xxx, Mitchell Donald xx 
(Sulley Muniru dk. 32 xx), 
Guilherme Marques xx (Ah-
med Ildiz dk. 80 ?), Michael 
Pereira xxx (Danijel Aleksic 
dk. 57 xx), Murat Yıldırım 
xx, Khalid Boutaib xx, Adem 
Büyük xxx 

Yedekler: Abdulsamed 
Damlu, Gökhan Akkan, Ar-
turo Mina, Rahman Buğra 
Çağıran, Mustafa Eskihel-
laç, Eren Tozlu, Issiar Dia 

Teknik Direktör: Erol 
Bulut 

Gol: Adem Büyük (dk. 
12) (E. Yeni Malatyaspor) 

Sarı kartlar: Mitchell 
Donald, Erkan Kaş, Murat 
Yıldırım (E. Yeni Malat-
yaspor), Merih Demiral (Ay-
temiz Alanyaspor) 

Malatya Alanya’dan 3 Puanla Döndü

Spor Toto Süper Lig’in 
11. hafta maçında dep-
lasmanda Aytemiz Alan-
yaspor’u 1-0 mağlup eden 
Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Teknik Direktör Erol Bulut, 
”İyi defans yaptık. Bugün 
çok ofansif oynamasak da 
bazen böyle maçlarda böy-
le oynamak gerekir. Benim 
takımım bu oyunu maç so-
nuna kadar iyi sergiledi. 
Aldığımız 3 puandan dolayı 
çok mutluyuz” dedi. 

Maçın ardından dü-
zenlenen basın toplan-
tısında konuşan E. Yeni 
Malatyaspor Teknik Di-
rektörü Erol Bulut, bugün 
Alanyaspor karşısında zor 

bir maç olacaklarını tahmin 
ettiklerini söyledi. Bulut, 
”Alanyaspor kendi evinde 
iyi baskı yapan, koşan ve 
güzel oyun sergileyen bir 
ekip. Bugün de aynı şekilde 
baskılı oynadılar ama biz 
bir golü bulduktan sonra 
skoru korumaya çalıştık ve 
sonuna kadar koruduk. O 
yüzden takımımı oynadığı 
oyundan dolayı tebrik edi-
yorum. İyi defans yaptık. 
Bugün çok ofansif oynama-
sak da bazen böyle maçlar-
da böyle oynamak gerekir. 
Benim takımım bu oyunu 
maç sonuna kadar iyi yaptı. 
Aldığımız 3 puandan dolayı 
çok mutluyuz” dedi. 

”Aldığımız 3 Puandan
Dolayı Çok Mutluyuz” 


