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Dünya Kadın Hakları 

“Dünya Kadın Hakları Günü her yıl dünya-

nın farklı yerlerinde kutlanmaya devam edili-

yor. 5 Aralık 1934 tarihinde ‘’Kadınlara Millet-

vekili Seçme ve Seçilme Hakkı’’ veren yasanın 

kabulü ile her yıl ‘’Kadın Hakları Günü’’ olarak 

kutlanıyor. “

Bu anlamlı gün; kadın ile ilgili sorunların 

dile getirilmesi, bu konudaki farkında lığın ya-

ratılması açısından çok önemlidir. Çağdaş, de-

mokratik, ileri bir toplum için kadınların güç-

lendirilmesi ve cesaretlendirilmesi, söz sahibi 

olmaları, etkinlik alanlarının genişletilmesi, 

eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi 

alanlarda eşit fırsat olanaklarından faydalan-

maları çok büyük önem taşımaktadır.

5 Aralık 1934 yılında Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına 

seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934 

tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Se-

çilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl 

“Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Atatürk yeni neslin yetişmesi ve eğitimin-

de birinci rol oynayan Türk toplumunda Türk 

kadınına çok önem vermiştir. Özellikle hukuk 

alanında kadınlara geniş haklar tanınmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında ‘’ … şuna 

inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğü-

müz her şey kadının eseridir’’ ya da  ‘’… Toplu-

mun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara kar-

şı olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir 

organı faaliyette iken diğer bir organı işlemez 

ise o toplum felç olur.’’ demiştir.

Yüce Peygamber Efendimiz ”CENNET ANA-

LARIN AYAKLARI ALTINDADIR” Buyurmuşlar-

dır.

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Belediye-İş Sendikası ile Doğanşehir belediyesi arasında KHK’lı işçileri kapsa-
yan toplu sözleşme imzalandı.2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
BORÇLARI YAPILANDIRIYOR 
Doğanşehir Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Be-
lediye’ye borcu bulunan vatandaşların vergi, kira ve diğer ko-
nulardaki borçlarını yapılandırıyor.3’TE

DOĞ-AK İçin İlk Girişimler Başladı

Doğanşehir ilçesinde kurulması planlnan DOĞ-AK için ziyaretler başladı. Do-
ğanşehir ilçesinin deprem bölgesi olmasından dolayı Facebook Doğanşehir-
liler GRUBU bir girişimde bulunarak ilçede eksik olarak görülen Doğanşehir 
Arama/Kurtarma Derneği (DOĞ-AK) kurulması için mütevelli heyeti Malatya 
Büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanlığını ziyaret ettiler.4’TE
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DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ’NDE
TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Belediye-İş Sendikası ile Doğanşe-
hir belediyesi arasında KHK’lı işçileri 
kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

KHK’lı işçilerin kadroya geçirilme-
sinin ardından başlayan süreçte sen-
dikalar ile işverenler arasında gerçek-
leşen toplu sözleşmeler de ilk imzalar 
atılıyor. Belediye iş sendikası Malatya 
Şubesi ile Doğanşehir belediyesi ara-
sında uzun zamandır süren toplu gö-
rüşmeler atılan imzalar ile sona erdi.

Doğanşehir belediyesi toplantı 
salonunda düzenlenen imza töre-
ninde konuşan Doğanşehir belediye 
başkanı Durali Zelyurt, “Belediyemiz 
bünyesinde faaliyet gösteren Doğan-
şehir Ulaşım Tem. İnş. Ltd. Şirketin-
de çalışan işçi arkadaşlarımızın uzun 
süredir beklediği görüşmeleri bugün 
noktaladık. İşçi arkadaşlarımıza im-
kanlarımız noktasında zam yaptık. 
Bu sözleşmenin işçi arkadaşlarımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Temmuz ayında yapılması gere-
ken görüşmeleri gereken görüşme-
lerin nedeniyle 3 ay ertelendiğini 
hatırlatan Belediye İş Sendikası Ma-
latya Şube Başkanı Osman Solmazgül, 
“Yaklaşık 2 aydır Doğanşehir beledi-
yesi ulaşım hizmetleri bünyesinde ça-
lışan arkadaşlarımızı ilgilendiren söz-
leşme ile ilgili Doğanşehir belediyesi 
ile süren görüşmelerimiz mutlu son 
ile bitti. 2 yıllık bir süreci kapsayan 
bu sözleşmede işçi arkadaşlarımıza 
ilk yıl %30 oranında zam yapılacak. 
İkinci yıl ise enflasyon +5 oranında 
zam yapılacak. Bu görüşmelerde asıl 
hedefimiz yaklaşık 2 yıldır zam ala-
mayan KHK li arkadaşlarımızın ücret 
zamlarını belirlemekti. Görüşmeleri-
mizde 4 +4 zamma mahkum edilen 
arkadaşlarımızın refah seviyesi civa-
rında bir zam almaktı” ifadelerini kul-
lanarak sözleşmeyi imzalayan Doğan-
şehir belediye başkanı Durali Zelyurt 
ta teşekkür ettiğini kaydetti.

Barajların Doluluk Oranı Düşüyor
Doğanşehir ilçemizde bulunan 2 barajda doluluk oranları düştü.
Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya 92.Şube Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından ya-

yınlamış oldukları raporda, 2 Aralık 2019 ile 2 Aralık 2020 tarihlerindeki Sürgü ve Polat 
barajlarının doluluk oranı, bir yıl önceki durum ile bu yılki duruma göre azalış gösterdiği 
görülüyor.

Sürgü ve Polat Barajı SOS veriyor
Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Baraj'ında doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 60,05 iken, 

2 Aralık 2020 tarihinde bu oran yüzde 39,51’e düştüğü ve Polat Barajı da doluluk oranı 2 Ara-
lık 2019’da yüzde 42,96 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran 23,27’ye indiği görülmektedir.

Sözü edilen barajlarda doluluk oranının düşmesinin yağışların azlığına bağlanırken, ya-
ğışların artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranın da yükselmesinin beklendiği vurgu-
landı.

2020 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı
Doğanşehir Belediyesi Ara-

lık ayı meclis toplantısı Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt baş-
kanlığında gerçekleştirildi.

2020 yılının son meclis top-
lantısı yapıldı. Belediye hizmet 
binasında bulunan toplan-
tı salonunda gerçekleştirilen 
toplantıda koronavirüs salgını 
dolayısıyla maske ve sosyal me-
safe kurallarına dikkat edildi.

Meclisin açılış konuşmasını 
yapan Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt, Kasım ayı içerisinde 
ilçe genelinde yürütülen ve de-
vam eden çalışmalar hakkında 
meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Zelyurt konuşma-
sında, “Aralık ayı meclis toplan-
tımızda alınan kararlar özelde 
ilçemize bölgemize, genelde 
ülkemize hayırlar getirmesini 
diliyorum. İlçemiz için hayırlı 
olsun."dedi.
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Soldan sağa
1. Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... Molibden 

elementinin simgesi... Bekitmek işi... 2. Gencecik... Benzer, eş 

(halk ağzı)... 3. Tembellik (eski)... Uzaklaşmak, uzamak, ara 

açılmak (halk ağzı)... 4. Yasaklama, izin vermeme... Raptiye-

lemek işi... 5. Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından is-

tenilen durumu... Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, 

prensip... III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kul-

lanılan alfabenin harflerinin her biri... 6. Pilav yapmaya elve-

rişli... Aykırı, karşıt, ters... 7. Sözleşme, yazılı anlaşma (halk 

ağzı)... 1609 m uzunluğundaki bir ölçü birimi... 8. Utanma, 

utanç duyma... Çünkü... Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. 

işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap... Lityum elementinin 

simgesi... 9. Geminin su üstünde ve su altında kalan bölümle-

rinin kesiştiği yer, su hattı... Tel, kurşun boru gibi uzun ve bü-

külebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ... 

10. Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılan ayar, düzen... 

Konakçının içinde yaşayan as... 11. Yumuşak ve ağır bir şey 

düştüğünde çıkan ses... Yaşa... Beyazla az miktarda siyah ka-

rışmasından oluşan renk... 12. Her türlü arazi koşulunda özel 

motorlu araçlarla yapılan yarış... Birbirini kesen iki yüzey 

veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu 

geometrik biçim, zaviye... 13. Matematik, geometri vb. bilim-

lerle ilgili olan (eski)... Korkma ve şaşma sözü (halk ağzı)... 

14. Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol, cadde... Ka-

nırtmak işi... 15. Kanatma işi... Holmiyum elementinin simge-

si... Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Borazan kuşu... Kasalara yerleştirmek... 2. Yağlı, mayalı 

veya mayasız hamurdan yapılan çörek (halk ağzı)... Berber 

(eski)... Sodyum elementinin simgesi... 3. Kör bağırsağın ince 

bir parmak gibi olan son bölümü... Kolları geriye sarkık cep-

ken biçiminde, beyaz keçeden yapılmış kaytanla işlemeli bir 

çeşit ceket (halk ağzı)... 4. Saçı dökülmüş olan (kimse)... Sa-

dist... Işık (eski)... 5. Cermen dilleri uzmanı... Atom numarası 

53 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda 

rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak 

bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element (simgesi 

I)... 6. Mal, ticaret malı... Bir araştırmanın, bir tartışmanın, 

bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done... Kenarı-

na oya yapılmış veya geçirilmiş... 7. Dokuzdan sonra gelen sa-

yının adı... Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, 

batarya... Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim... 

8. Çitlembik (halk ağzı)... Bir şeyin içinde bulunanların bütü-

nü, muhteva, mazruf... 9. İncelik, naziklik (eski)... Memelilerin 

etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürü-

yen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan... İlen-

me, beddua... 10. Üzeri emayla kaplanmış olan... Bir tür dans 

(eski)... Tiyatro sahnesi (eski)... 11. Büyük sıçan (halk ağzı)... 

Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi... 12. 

Kendisine inanılan kimse... İnsaflı, vicdanlı... İslam inanışına 

göre göğün en yüksek katı... 13. Tekeri olan, tekerlekli... Gü-

vence... 14. Man-

ganez elementinin 

simgesi... Sonuca 

bağlanmamış, sü-

rüncemede kal-

mış (eski)... Halat 

ucu... 15. Etken.. 

İki çeneklilerden, 

30 metreye kadar 

uzayabilen, göv-

desi kalın, uzun 

ömürlü, geniş yap-

raklı bir ağaç...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

USTAM 

 Ağlamayı doğduğumda öğrendim.

 Susmayı kendi çığlıklarımda, 

Bir gülün renginde ki yanan ateşte  

Sevdaya saygıyı öğrendim. 

Gurbeti yoksullukta,

 Kavgayı çocuklar ağlarken, 

Küfürü Can Yücel’den öğrendim.

 Hasreti seni özlediğimde, 

Aşk’ı yanıp küle döndüğümde, 

Sana giden yolların,

 Kilometre taşlarını sayarken matematiği 

öğrendim.

 Martıların ağladığını daha şimdi, 

Ama sevdalara yalın ayak yüründüğünü sen-

den öğrendim. 

Sana bir sorum daha olacak can özüm! 

Şimdi yüreğim derin bir yasta 

Sensizlik nasıl yazılır, 

Ölüm nasıl yazılır be usta? 

AKİFE AYHAN

AĞLAR GECE

Şalı saldım dağı aşma,

Sen güzelsin buna şaşma,

Yaran varsa sakın deşme,

Uzun uzun yol giderken…

Bazen derde sen dermansın,

Bazen söze gül fermansın,

Bazen Hakk’a bir divansın,

Uzun uzun yol giderken…

Su olmuşsun akma boşa,

Yağmur ile tat ol aşa,

Doğru yürü doğru yaşa,

Uzun uzun yol giderken…

Garip söyler hece hece,

Gündüz yürür ağlar gece,

Menzil uzun daha nice,

Uzun uzun yol giderken…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Belediyesi, 7256 sayılı vergi 
affı kapsamında Belediye’ye borcu bulunan 
vatandaşların vergi, kira ve diğer konular-
daki borçlarını yapılandırıyor. Vatandaşların 
yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2020 
tarihine kadar başvurmaları halinde peşin 
ödemede yüzde 90 oranında gecikme zam-
mı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkânı 
sağlıyor. 

Doğanşehir Belediyesi, Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı 
Kanun kapsamında belediyeye borcu olan 
kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer ko-
nulardaki borçlarını yapılandırıyor. Yapılan-
dırma işlemlerine başvurmak isteyen vatan-
daşlar, Doğanşehir Belediyesine müracaat 
edebilecekler. Yapılandırma kapsamında 
31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları 
halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında 
gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksit-
lendirme imkânı sağlıyor. 

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borç-
lar yapılandırma kapsamında yer alırken, bu 

tarihten sonraki borçlar için ise yapılandırma 
kapsamına girmiyor. Yapılandırmada mükel-
leflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlen-
dirme olmak üzere iki seçenek sunulacaktır. 
Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşla-
rın ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar 
yapmaları gerekiyor. Taksitli ödemeyi tercih 
eden mükellefler ise ilk iki taksiti süresinde 
ve tam ödemesi koşuluyla birer ay arayla 
ödemelerini gerçekleştirebilecek. Buna göre 
ilk taksit 2021 Ocak ayı sonu (hafta sonuna 
gelmesi) 1 Şubat 2021 tarihine kadar, ikinci 
taksit 2021 Mart, üçüncü taksit 2021 Mayıs 
ayı içerisinde ödenmek suretiyle birer ay at-
layarak tercihindeki taksit sayısına göre öde-
necektir. İlk iki taksitin süresinde ödenme-
mesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında 
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi 
veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen 
veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme 
zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın so-
nuna kadar da ödenmemesi halinde yapılan-
dırma hakkını kaybedecek. 

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
BORÇLARI YAPILANDIRIYOR 
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(BASIN: 1273928  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

İLAN
DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/62 Esas
KARAR NO : 2020/159
Davacı HANIM ATAMAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstem-
li) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2020/62 esas, 2020/159 kararı ile 27/10/2020 tarihinde Davanın Kabulü ile Ma-
latya İli Doğanşehir İlçesi Çığlık köyü Cilt no:11, Hane no:86, BSN:38, 29384139830 TC kimlik 
numaralı HANIM ATAMAN’ın HANIM olan isminin İPTALİ İLE, SONGÜL olarak TASHİH İLE TES-
CİLİNE dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta 
sonra Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

(BASIN: 1272192  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

2021 Yılı Otomasyon ve Mobil Sistemli Dökme Akaryakıt (300000 llitre motorin)Alımı 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   :2020/673312
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  :300.000 Litre Motorin
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım 
     Müdürlüğü makine parkına yüklenici tarafından akaryakıt 
     tankına veya tanklarına, idarece istenilen miktarda teslim 
     edilecektir.
c) Teslim tarihi    :İdarenin Talebi doğrultusunda talep miktarı kadar
     Belediyenin akaryakıt tankına boşaltılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ 
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :30.12.2020 - 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:
İstekli; aşağıda belirtilen belgelerin herhangi birini ihale tarihi itibariyle geçerli olacak ve teklifleri ile 
birlikte sunacaklardır.
a) Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tara-
fından verilmiş, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren bel-
gesini.
b) Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan 
verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik 

Sözleşmesini.
c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Bayilik yapmak üzere verilmiş olan Bayilik 
Lisansı (İstasyonlu) Belgesini.
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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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.
4.2. 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL 
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

DOĞ-AK İçin İlk Girişimler Başladı
Doğanşehir ilçesinde ku-

rulması planlnan DOĞ-AK 
için ziyaretler başladı.

Doğanşehir ilçesinin 
deprem bölgesi olmasından 
dolayı Facebook Doğanşe-
hirliler GRUBU bir girişimde 
bulunarak ilçede eksik ola-
rak görülen Doğanşehir Ara-
ma/Kurtarma Derneği (DOĞ-
AK) kurulması için mütevelli 
heyeti Malatya Büyükşehir 
belediyesi itfaiye daire baş-
kanlığını ziyaret ettiler.

Kurulmakta olan Doğan-
şehir Arama/Kurtarma Der-
neği mütevelli heyeti olarak 
Eski AFAD müdürü Hamza 
Demiralp, Derneğin Kuru-
cu Başkanı Dr.Veysel Cihat 

Doğan ve Atilla Özdemir ilk 
ziyaretlerini Malatya Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığını Ziyaret ederek 
görüşmelere başladı.

Heyet İtfaiye Daire Baş-
kanı Hanifi Acar'ı, İtfaiye 
Önlem ve Denetim şube Mü-
dürü Ömer Çoban ve İtfaiye 
Dairesinin Sualtı arama kur-
tarma amiri Bahattin Yıldı-
rım'ı ziyaret ettiler.

Mütevelli heyetinden At-
tilla Özdemir yapılan ziya-
retten sonra yaptığı açıkla-
mada, 

"Bizler ne maksatla bir 
araya geldiğimizi,amaçla-
rımızı hedeflerimizi Daire 
başkanımız Hanifi Acar ile 

paylaştık. Böyle bir harekete 
kendimizin geçmesinden çok 
etkilendiğini belirtti. Konu 
ile ilgili girişimlerinden ve 
bizlerin oluşturduğu yapının 
nasıl olması gerektiğini bi-
zimle paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi 
olarak her zaman yanımızda 
olacağını belirtti. Doğanşe-
hir için yapılabilecek proje-
ler üzerinden görüş alışveri-
şi yaptık. Sürdürülebilir bir 
yapının oluşması için nelere 
dikkat etmemizi iletti. Hani-
fi beyin candan karşılaması 
bizleri çok etkiledi. Zaman 
içinde tekrar bir araya gelip 
projeleri görüşmek üzere ay-
rıldık." Dedi. 

Doğanşehir’de Etkili Olan Yağışa
Belediye Ekiplerinden Anında Müdahele!

Doğanşehir İlçesi ge-
nelinde etkili olan yağ-
mur Mahalle ve sokak-
larda bazı aksaklıklara 
neden olurken Doğan-
şehir Belediyesi ekiple-
rinin anında müdahalesi 
sorunları kısa sürede gi-
derdi.

Aniden bastıran sa-
ğanak yağmura karşı 
hazırlıklı olan Doğanşe-
hir Belediyesi ekipleri 
aksaklıklara kısa sürede 
müdahale ederken va-
tandaşlardan tam not 

aldı. Fazla bir sorunun 
yaşanmadığı İlçede Do-
ğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt ça-
lışmaları bizzat yerinde 
inceledi. 

Doğanşehir Belediye 
Başkan Durali Zelyurt 
" Yağan yağmura mü-
teakip, meydana gelen 
aksaklıklara zamanın-
da  müdahale edilerek, 
problemler hızlı bir şe-
kilde çözülmüştür

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt 

Sokaklarda ve Cadde-
lerde çalışan ekiplere 
bizzat kendisi eşlik et-
miştir. Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt Yaptığı; 
açıklamada; Çalışanla-
rımızın eline, emeğine 
sağlık. Ekiplerimiz Kış 
şartlarına göre hazırlık-
lı vaziyette. Doğanşehir 
halkımız rahat olsun-
lar,Bundan sonra olacak 
doğal felaketlere karşı 
ekiplerimiz 7/24 her za-
man hazırlıklıdırlar.." 
dedi. 


