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DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI HÜSNE KÜÇÜK KIZ 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE YILDIZ KÜÇÜK 

KIZ ÖĞRENCİ PANSİYONUNU ZİYARET ETTİ
Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet KILIÇ, rahmetli ha-
yırsever Vahap KÜÇÜK’ün 
kendi katkılarıyla yaptırdı-
ğı Doğanşehir Hüsne Küçük 
Kız Anadolu İmam Hatip Li-
sesi ve Yıldız Küçük Kız Öğ-
renci Pansiyonunu ziyaret 
ederek okul yönetimi tara-
fından düzenlenen rahmet-
li Vahap KÜÇÜK’ü anma 
programına katıldı.3’TE

MALATYA PLATFORMU MGC’Nİ ZİYARET ETTİ
Malatya Platformu Genel Baş-
kanı Muzaffer Tunç ve Genel 
başkan yardımcısı eski milli gü-
reşçi Dursun ateş ve platform 
yönetim kurulu  Malatya Gaze-
teciler Cemiyeti (MGC)'ye ziya-
ret gerçekleştirildi.3’TE

Doğanşehirde Ziraat Odaları Başkanlarının
Katılımıyla İstişare Toplantısı Yapıldı

Doğanşehir ziraat odası başkanlığı tarafından organize edilen toplan-
tıda Malatya genelindeki tarımsal faaliyetler, çiftçilerin sorunları dile 
getirilerek çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.2’DE

Malatyalı Girişimci Eren 
Bali’den Büyük Başarı

Malatyalı Girişimci Eren Bali, Udemy 
isimli eğitim platformunu kurdu. Kısa 
süre içerisinde büyük bir potansiyele 
ulaşan Udemy, Amerika Nasdaq borsa-
sında halka arz gerçekleştirdi.2’DE
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Doğanşehirde Ziraat Odaları Başkanlarının
Katılımıyla İstişare Toplantısı Yapıldı

Doğanşehir ziraat odası başkanlığı 
tarafından organize edilen toplantıda 
Malatya genelindeki tarımsal faaliyet-
ler, çiftçilerin sorunları dile getirilerek 
çözüm yolları konusunda görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yu-
nus Kılıç yaptığı açıklamada her ay 
düzenli olarak yaptıkları toplantının 
amacını anlatarak, çiftçilerin kendi-
lerine ilettikleri sıkıntı ve sorunlara 
çözüm yolu bulunması amacıyla dü-
zenlediklerini söyledi. Kılıç, açıklama-
sında; “Sorunları bürokratlarımızla 
siyasetçilerimizle ve il yönetimimizle 
paylaşmak için toplanıyoruz. Çiftçimi-
zin sıkıntılarını dile getiriyoruz. Son 
zamanlarda yapılan zamlar çiftçimi-
zi ürün üretemez durumuna getirmiş 
durumdadır. Spekülatörlerin eline 
geçen destekler çiftçimizin işine yara-
mıyor. Ülkemizde marketlerdeki fiyat-
lar çiftçinin elinden 1 liraya alınarak, 
zincir marketler aynı ürünü 6 liraya 
satıyorsa bu üreticimize yapılan bir 
zulümdür. Biz de bu zulmüm önünde 
eziliyoruz. Biz zulme uğruyoruz Hükü-
metimiz bize destek çıksın. Üreticinin 
elinde kalmasın. Üretici bu şekilde ba-
tıyor. Biz ne yapabiliriz. Üretimin de-
vamı için neler yapılacağını burada ka-
rara alıyoruz ve yetkililere iletiyoruz. 
Bir ilin yüzde 80 istihdamı tarımdan 
karşılanıyorsa Tarım daire Başkanlı-
ğının ödeneğinin yükseltilmesini talep 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Sektörü ve 
Tarım Sektörü Önemli

Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ko-
nuşmasında ziraat odası başkanlarına 
şu ifadelerle seslendi. “Hepimiz bu 

geminin içerisindeyiz. Pandemi birçok 
sıkıntılar getirdi. Herkes gördü ki sağ-
lık sektörü çok önemlidir ama tarım 
sektörü de vazgeçilmez sektörler ara-
sındadır. Dünyadaki bütün ülkelerin 
çok sağlık harcaması var. Bu sorunun 
çözümü de dengeli beslenmedir. Bu 
da yine ülkenin florası el verdiği müd-
detçe üretebileceğimiz tüm ürünleri 
yerinde üretmektir. Güvenli gıdada 
en önemli konu tüketiciye yakın yerde 
üretilmesidir. Tarım Piyasaları pande-
mi sürecinden sonra ciddi manada bir 
değer oluşturdu. Bizim amacımız bu 
değerdeki kazancı çiftçilerimize aktar-
maktır. Bu amaçla daha çok üreten ve 
ürettiği ürünle memnun olan bir çiftçi 
kesimle karşı karşıya kalmamız gere-
kir. Çiftçinin en fazla gelir elde etmesi 
işçin yaptığımız çalışmalar bu ülkenin 
tarımının gelişmesi açısından çok bü-
yük bir ufuk açacaktır. Bu konuda ciddi 
bir çalışma yapılması gerekir. Çiftçinin 
kazanması gerekir. Kazanamazsa bu 
konu tarım sektörü olmaktan çıkar. 
Biz üretimin artması için en fazla pa-
rayı çiftçimize kazandırmamız lazım. 
Aksi takdirde ileriki dönemlerde tarım 
konusunda çok ciddi sorunlar yaşaya-
cağı aşikârdır.” 

Tükettiğinden Daha 
Fazla Üreten Ülkeler 

Zengin Olacak
Malatya Ziraat Mühendisleri Oda-

sı Başkanı Fevzi Çiçek ise yaptığı ko-
nuşmada, yetiştiricilerin ürünlerinin 
yeterince değerlendirilmediğini dile 
getirerek çözüm yolları önerisinde 
bulundu. Fevzi Çiçek bu konudaki gö-
rüşlerini ise; “Tarım denince gıdadan 
istihdama, enerjiden iskâna kadar 

her ortamı içinde barındıran bir sek-
tördür. İnsanları doğduğu yerde do-
yurmadığınız sürece gıda konusunda 
her zaman sorun yaşanacaktır. Kent 
merkezleri yönetilmez hale gelecektir. 
Kırsal alanlar boşaltılacak, tarımsal 
alanlar boşa çıkacaktır. Tarımsal üre-
tim yapılan alanlar boşa çıkacaktır. 
Tarım diğer sanayi sektöründen farklı 
bir sektör olduğu için özellik arz edi-
yor. Çünkü burada üretim alanı mev-
cut bunu taşıyamazsınız. Bir fabrikayı 
taşırsınız ama tarımsal üretim alanını 
taşıma şansınız yoktur. Dolayısıyla ta-
rımın bulunduğu yerde üretebilirliğini 
sağlamak zorundasınız. Önümüzdeki 

dönemde, tükettiğinden daha fazla 
üreten ülkeler zengin olacak. Para-
sı çok olan ülkeler zengin olmayacak 
”şeklinde paylaştı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ise konuşmasında, top-
lantının tarım paydaşlarının Doğan-
şehir’de toplanmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, bu konu-
daki yapılacak çalışmaların her zaman 
desteklediklerini ifade ederek çalış-
maların verimli geçmesi temennisinde 
bulundu.  

Selamla konuşması yapan Doğan-
şehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Ta-
nışık, ilçenin en önemli gelir kaynakla-

rı arasında yer alan elmanın hak ettiği 
değeri bulması konusunda en büyük 
ihtiyacın soğuk hava deposu konusu 
olduğunu dile getirdi. Tanışık İstişare 
ve işbirliğinin önemi dile getirilerek bu 
tür toplantıların devam etmesi öneri-
sinde bulundu.  

Toplantıya Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın, 
Belediye Baskan Yardımcısı Bekir Al-
pağut, Belediye Meclis üyeleri, Malat-
ya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
Fevzi Çiçek, tüm ilçelerin ziraat odası 
başkanları katıldı. HABER MERKEZİ

Malatyalı Girişimci Eren Bali’den Büyük Başarı
Pandemi ile birlikte uzaktan eğitim sisteminin başla-

ması ile birlikte Malatyalı Girişimci Eren Bali, Udemy isimli 
eğitim platformunu kurdu. Kısa süre içerisinde büyük bir 
potansiyele ulaşan Udemy, Amerika Nasdaq borsasında 

halka arz gerçekleştirdi. Malatyalı Girişimci Bali’nin şirketi 
böylelikle 3.7 Milyar dolara ulaştı.

Malatyalı mühendis ve teknoloji girişimcisi Eren Bali(fo-
toğrafta solda) 'nin kurduğu eğitim platformu Udemy, Ame-
rika Nasdaq borsasında halka arz gerçekleştirdi. Udemy'nin 
halka arzı Nasdaq borsasında düzenlenen törenle gerçek-
leştirilirken törenen Eren Bali'de katıldı. Pandemi döne-
minde uzaktan eğitimin önem kazanmasıyla değer kazanan 
Udemy'nin değeri ise halka arzından sonra 3.7 milyar dola-
ra ulaştı. Udemy'nin hisseleri şu anda Nasdaq borsasında 27 
dolardan işlem görüyor.

Arz sonrası Udemy'nin değeri 3.7 milyar dolara ulaştı. 
Udemy'nin değerindeki artış Amerika'da büyük ses getirir-
ken Nasdaq borsasının resmi sosyal medya hesabınan yapı-
lan paylaşımda, eğitim platformuyla ilgili olarak: "Değişen 
bir dünyada başarılı olun" denildi.

Dünya'da ses getiren Malatyalı Eren Bali'nin başarısıy-
la ilgili Malatyalı İş Adamları Derneğinden de (MİAD) tebrik 
mesajı yayımlandı. MİAD'dan yapılan açıklamada: "Hem-
şehrimiz Eren BALİ genç yaşta Türkiye'de temellerini atıp, 
Amerika'da büyüttüğü şirketi Udemy'i Nasdaq borsasında 
3.7 milyar USD değerle halka açmıştır. Kendisini MİAD ola-
rak tebrik eder, genç iş insanlarımıza örnek olmasını dile-
riz." denildi. HABER MERKEZİ
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DOST

Acı gördüm yol verilmez,
Fidan uzar dal sarılmaz,
Âşık sordum kul görünmez,
Sordum dosta, dost benimle.

Ben ağlarım gül açılmaz,
Dil konuşur dert bilinmez,
Güzel uzak ses alınmaz,
Sordum dosta, dost benimle.

Söz gözüme ışık tutar,
Damar kalbe ilmik atar,
Dost sevgime sevgi katar,
Sordum dosta, dost benimle.

Kar yağınca bu dağlara,
Sevda girmiş bu bağlara,
Güneş doğmuş bu yollara,
Sordum dosta, dost benimle.

Aşkın olsun kalbin benim,
Garip oldum sensin tenin,
Murat almış güzel günün,
Sordum dosta, dost benimle.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI HÜSNE KÜÇÜK KIZ 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE YILDIZ KÜÇÜK 

KIZ ÖĞRENCİ PANSİYONUNU ZİYARET ETTİ
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet KILIÇ, rahmetli hayırsever 

Vahap KÜÇÜK’ün kendi katkılarıyla yaptırdığı Doğanşehir Hüs-
ne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yıldız Küçük Kız 
Öğrenci Pansiyonunu ziyaret ederek okul yönetimi tarafından 
düzenlenen rahmetli Vahap KÜÇÜK’ü anma programına katıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet KILIÇ, Doğanşehir Emni-
yet Müdürü Erkan SAMARAZ, Doğanşehir Jandarma Komutanı 
Onur KIRCAER, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner GÜLER, 
Hüsne KÜÇÜK ve Yıldız KÜÇÜK hanımefendiler, Okul Aile Bir-
liği Başkanı Hakan ÇİFTÇİOĞLU, okul yönetimi, öğretmen ve 
öğrencilerin katıldığı programda, rahmetli hayırsever işadamı 
Vahap KÜÇÜK için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Okul 
hakkında slayt gösterisinin de yapıldığı programda Doğanşehir 
Kaymakamı Mehmet KILIÇ, okul yemekhanesini de ziyaret ede-
rek burada öğrencilere kendi eliyle yemek dağıttı.

Düzenlenen anma programında LCW Waikiki tarafından her 
yıl dağıtıldığı gibi öğrencilerimize elbise dağıtımı da yapıldı.

MALATYA PLATFORMU MGC’Nİ ZİYARET ETTİ
Malatya Platformu Genel Başkanı Muzaffer 

Tunç ve Genel başkan yardımcısı eski milli güreş-
çi Dursun ateş ve platform yönetim kurulu  Ma-
latya Gazeteciler Cemiyeti (MGC)'ye ziyaret ger-
çekleştirildi.

Ziyaret için memnuniyetlerini ve teşekkürle-
rini ileten MGC Başkanı Vahap Güner; "Malatya 
platformu üyeleri cemiyetimizi ziyaret etmek-
tedir. Malatya için oluşan her türlü platformun 
yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Konu 
Malatya olunca tüm Malatyalılar ortak noktada 
buluşmaktadırlar. Bu nedenle  dostlarımızın da 
içinde yer aldığı Malatya Platformuna başarılar 
diliyoruz" dedi.

"MGC BÜYÜK BİR KURULUŞ"
MGC’ ye övgüler yağdıran Muzaffer Tunç; 

"Malatya gazeteciler cemiyeti yıllarıdır takip etti-
ğimiz bir yer. Basın dünyasında Malatya'mıza bü-
yük kazanımlar yapmışlardır. Siz onurlu insanları 
onure etmeye çalışıyoruz. Biz toplum olarak öyle 
bir yapıdayız ki, mütevazı bir toplumuz. Yapılan 
güzellikleri mümkün mertebe gidip anlatmıyo-
ruz. Kendilerine de söylemiyoruz. Söylemeyince 
de bizim idarecilerimiz, sivil toplum kuruluşları-
mız, yöneticilerimiz, sanki bir iş yapmamış gibi, 
sanki boş işlerle uğraşmış gibi görüyor. Bir müd-
det sonra soğuyup o mesleği, hizmeti, çalışma-
yı bırakmış oluyorlar. Bizde diyoruz ki hayır, siz 
güzel çalışmalar yapıyoruz, siz toplumun nab-
zını tutuyorsunuz., toplum sizi seviyor, sayıyor, 
önemsiyor, yaptıklarınızı takdir ediyor. Onun için 
bizde toplumun temsilcisi olarak sizleri ziyaret 
ediyoruz.  Sizlerin yaptığı çalışmaları anlatmış 
oluyoruz. Gazeteciler cemiyeti 1980'lerde kuru-
lan bir cemiyet, Türkiye'nin en uzun süreli cemi-

yeti. Rahmetli Haydar Karaduman başkanlığında 
uzun müddet devam etti. Daha sonra da siz de-
ğerli başkanımız Vahap Güner, cemiyeti omuzladı 
ve oda başkalarına bırakacak" dedi.

"TARİFİ VE MALATYA'YI 
SİMGELEDİK"

Platform logosundaki renkler ve simgeler 
hakkında bilgi aktaran Muzaffer Tunç; "Malatya 
platformu 5 yıl önce kurduk. 2 renkten oluştur-
duk. Kırmızı ve siyah, Kırmızı kan rengi, Malat-
yalılar dünyanın her tarafına kanı götürür, canlı-
lığı hareketliliği götürür.  Siyah ise zarafet işareti 
Malatyalılar zarif insanlardır. Herkese uyum sağ-
lar. Yapı olarak ta cumhurbaşkanlığı forsuna 
benzettik. İçerisinde 18 yıldızın barındırdığı bir 
yapı. Çünkü Malatya 18 devlete bağlı kalmıştır. 

En son Türkiye Cumhuriyeti,  İçerisinde 8 yıldı-
zımız var buda Selçuklu bayrağından esinlenildi. 
Diğer taraftan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 
ondan esinlendi.  Malatya platformu bir dernek 
değil, bir vakıf değil, sadece gönüllerden oluşan 
gönüllülük teşekkülü. Bütün dernekleri, vakıf-
ları ziyaret eden onları bir araya getiren 4 yapı 
üzerine tanışma, görüşme, proje yapı olarak ça-
lışmalarımızı yürütüyoruz. Tanışma olmadan gö-
rüşme devam etmez, görüşme olmadan projeler 
ortaya çıkmaz. Asıl temeli biz atmaya çalışıyoruz. 
Siz değerli büyüklerimizi bir araya getiriyoruz, 
toplantılar, konferanslar, seminerler bu şekil 
çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da daha ağırlıklı 
bir çalışma yapıyoruz.  Kırklareli'ni ziyaret ettik 
oradaki Malatyalılarla buluştuk, birkaç gün önce 
Tekirdağ'daydık oradaki Malatyalılarla bir araya 
geldik, toplantılar yaptık. Her gittiğimiz yerde 
Malatya'yı anlatmaya çalışıyoruz." Diye konuştu.

"MALATYA'YI 
ANLATIYORUZ"

İllerde ziyaretlerini sürdürdüklerini ve Ma-
latya kültürünü anlattıklarını söyleyen Tunç; "Ya-
pımız genel başkan, genel başkan yardımcıları, 
yönetim kurulu üyeleri, genel başkan vekilleri  
Malatyalılardan oluşuyor. Genel başkan danışma-
larının hiç biri Malatyalı değil. Her vilayette 3 kişi 
seçiyoruz. Örneğin Trabzon, Edirne, Van, Hak-
kâri'den 3 kişi Türkiye'nin 81 vilayettin de 3'er 
kişi seçiyoruz. Onlarda hem kendi vilayetlerinin 
tarihçesini coğrafyasını, hem de Malatya'yı anla-
tıyorlar. Orada olan güzel bir hadise, proje varsa 
Malatya'ya nasıl uygulanabilir bunu anlatıyorlar. 
Bizde yetkililere ulaştırıyoruz. Onlarda yapabi-
lecekleri kadar onları uygulamaya çalışıyorlar" 
diye belirtti. 
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OTOMASYON SİSTEMİ DÖKME AKARYAKIT
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Otomasyon Sistemi Dökme Akaryakıt 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   :2021/696560
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :250.000 Litre 95 Oktan Motorin(Diğer)
     Otomasyon sistemi dökme akaryakıt
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal müdürlüğü
c) Teslim tarihi    :Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım 
     Müdürlüğü makine parkına yüklenici tarafından akaryakıt 
     tankına veya tanklarına,Sözleşme imzalandıktan sonra
     ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü 
     içerisinde peyder pey 31.12.2022 tarihine kadar idarece 
     istenilen miktarda teslim edilecektir. 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   :07.12.2021 - 14:00
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:
a) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren 
belge,
b) İstekli bir “  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ ise ; Teklif sahibinin Bayisi oldu-
ğu kuruluşdan verilmiş  “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik 

Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu 
Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyanname-
si. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranla-
rına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirti-
len hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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.

HÜSEYİN
KARAASLAN

10 KASIM
Muhsin Yazıcıoğlu’nun 10 Kasım 

2006 Tarihinde yayınladığı Atatürk 
mesajı.

Tekrar tekrar okuduğum için gü-
nün anlam ve önemine istinaden pay-
laşma ihtiyacı hissettim, Atatürk’ü ve 
kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.

“Atatürk’ü ölüm yıldönümünde 
rahmet ve minnetle anarken, kendi-
mizle bir muhasebe yapmamız gerek-
tiğine inanıyorum. Çünkü ülkemizde 
uluslar arası camiada bu müstesna 
devlet adamının yeterince incelenip, 
anlaşılmadığı, bu yüzden de hakkında 
yalan-yanlış yargılara varıldığı kanaa-
tindeyim. Oysa Atatürk’ün hayatı, kişi-
liği ve görüşleri, başta ülkemiz olmak 
üzere diğer devlet adamlarına ışık tu-
tacak, yol gösterecek muhteşem bir 
hazinedir. O’nu yanlış anlamak veya 
görüşlerini saptırmak, tüm insanlık 
için, özellikle de bizim için büyük bir 
hatadır.

Geriye dönüp baktığımda, Ata-
türk üzerinden siyaset yapan kişi ve 
grupların, bir iki slogan peşine takılıp, 
olayları nasıl saptırdıklarını görüyo-
rum. Bir yanda, netleşmemiş “irtica” 
kavramının peşine takılarak, dinle 
ilgili her söylem ve davranışa itiraz 
eden güya “Atatürkçü” bir yaklaşım, 
diğer yanda Batı değerlerine kul-köle 
olurcasına saptırılan güya “Atatürkçü” 
bir hedef; aslında Atatürk’e yapılan en 
büyük ihanet bu tür saptırmalarda 
aranmalıdır. Çünkü Atatürk, TBMM’nin 
gizli tutanaklarında da gördüğümüz 
gibi, “Bugün büyük çoğunluğu em-
peryalist ülkelerin boyunduruğu al-
tında olan İslam dünyasının bir gün 
uyanarak, istiklallerine kavuşacakla-
rını ümit etmekle” bahtiyar olduğunu 
açıkça beyan edecek kadar İslam dün-
yasına duyarlı, Kuran’ın herkes tara-
fından kolayca anlaşılması için büyük 

bir çaba gösterecek kadar sa-
mimi bir Müslüman’dır.

Atatürk’ün Batıcılığı da 
saptırılmıştır. O, muasır me-
deniyet seviyesinin üstüne 
çıkmayı hedefleyen, yani Ba-
tı’nın vardığı noktayı aşan bir 
medeniyeti hedef göstermişti. 
Doğrusu da buydu. Oysa içeri-
de bir kısım insanlar, O’nu Batı hayra-
nı olarak tanıtarak halkından soğutma 
gayreti içindeyken, kendi içimizden 
bir kesim de, Atatürk’ü hiç okumadan, 
bu propagandaların etkisi altına gir-
miş ve Atatürk’ü kendi değerlerimize 
yabancılaşmakla suçlamıştı. Bunda, 
Cumhuriyet yönetimini içene sindire-
meyen, aşırı tutucu Müslüman-Arap 
dünyasının ülkemizdeki propaganda-
larının da etkisi olduğu açıktır.

Biz ülkücülerin de, doğal milli lide-
rimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
hakkında olumsuz propagandalara 
ve gelişmelere seyirci kalmakla hata 
yaptığımızı itiraf etmek isterim. Genç-
lerimizi önce komünizm ve kapitalizm 
tehlikesi hakkında eğitirken, milliyetçi 
saydığımız yazar ve mütefekkirlerin 
görüşlerine sarılıp, Atatürk’ü sağlıklı 
olarak öğretip, inceletmediğimiz ka-
naatindeyim.

Bugün İslam dünyasının içeri-
sinde bulunduğu acıklı durum, Yüce 
Atatürk’ün ne kadar uzak görüşlü 
olduğunu, bugünleri o zamandan gö-
rebildiğini göstermektedir. Devletin 
temellerini Cumhuriyet üzerine inşa 
etmesi laik ve üniter devlet yapısını 
yerleştirmesi sayesinde ülkemiz, tüm 
zorluklar ve yanlış yönetimlere rağ-
men, her türlü tehlikeye karşı göğüs 
gerebilen bir dünya devleti halinde 
varlığını devam ettirebilmektedir.

Toplum önderleri olarak bizler, ko-
laycı ve saptırılmış slogan Atatürkçü-
lüğü yerine, O’nun çocukluk ve gençlik 
yıllarından itibaren yeşermeye başla-

yan sağlam ve milli karakterini, devlet 
adamlığını ve ülkülerin dayandığı milli 
temelleri inceleyip, gençlerimize doğ-
ru olarak aktarmak zorundayız.

Atatürk’ü doğru anlayarak yetişen 
gençlerimizin dünyadaki her türlü ya-
rışta, onurla mücadele edip, başarılı 
olacağına inanıyoruz. Atatürk’ü doğru 
anlayan devlet adamı ve siyasetçilerin 
ülkemizi emperyalist ülkelerin pençe-
sine terk etmeyeceğini, dış mihraklar-
la içli dışlı olmayacağını da vurgula-
mak isterim.

Atatürk çizgisinden sapan yöneti-
cilerin, bugün ülkemizi tehlikeli ma-
ceralara ittiğini, ülkemizin çıkarlarını 
kendi çıkarları uğruna heba ettiklerini 
de üzülerek görmekteyiz. Bu türden 
siyasilerle yaptığımız mücadelemi-
zin temel fikri dayanağı, elbette Ata-
türk’ün manda ve himaye kabul et-
meyen tam bağımsızlık kavramında 
saklıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölü-
münün 68. yıldönümünde rahmet ve 
minnetle anarken, bir kere daha ifade 
etmek istiyorum ki; iktidarda bulunan-
lar gaflet, dalalet ve hatta ihanet için-
de bulunsalar dahi millet olarak, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesiyle 
ve milletiyle bütünlüğünü korumak, 
milletimizin şerefini müdafaa etmek 
ve Türk milletinin her türlü emper-
yalizme karşı direncini sağlamak ve 
milletçe onurlu bir şekilde devletiyle 
birlikte ebed müddet yaşamasını te-
min etmek bizim görevimiz olacaktır.

Muhsin Yazıcıoğlu

Almanya, Dr. Özlem Türeci 
ve Eşi Prof. Dr. Uğur 

Şahin’e Liyakat Nişanı Verdi
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tüm dünyada canlı ya-

yınlanarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Al-
manya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı 
verildiği töreni tv den izledim.

Cumhurbaşkanı ödül verirken "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa hiz-
mettir. Hikayeniz bir ilham kaynağıdır." dedi...

Görüntülerde iki şey çok dikkatimi çekti. 
İki Türk bilim insanının son derece mütevazi kıyafetleri, sade gö-

rüntüleri ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Başbakan Mer-
kel'in, Prof. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin arkasından yürümesi

Tebrikler
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e.
Biz burada Ortaçağ karanlığından kurtulmaya çalışırken, onlar 

insanlık için bilimsel bir devrim gerçekleştirdiler. 
Tebrikler
Almanya'da onlara özgürce bilim ve Araştırma yapmaları için her 

türlü imkânı sunan, buluşlarını ödüllendiren ve arkalarından yürüye-
cek kadar tevazu sahibi, cebini değil halkını düşünen gerçek siyaset-
çilere. HABER MERKEZİ


