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Bir hanımefendi anlatıyor; 

1919 yılı idi. İstanbul baştan aşağı İngilizlerin işgali altınday-
dı. Liseyi yeni bitirmiştim.

Güzel bir kızdım.
Dünür gelmeye başladılar.
Biri avukatmış.
Gösterdiler uzaktan, boylu poslu yakışıklı bir delikanlıydı, 

beğendim.
Nişanlandık.
Nişanlımı seviyordum.
Mutlu bir yuva kurmak hevesi ile lamba ışığının altında 

sabahlara kadar oyalar örüyor, çeyizler hazırlıyordum.
Ama çok geçmedi ki mahallede bir dedikodu yayıldı.
(Ayşe’nin nişanlısı avukat değilmiş, ipsizin biriymiş, üstelik 

cami önlerinden tabut taşıyarak karnını doyuruyormuş) dediler.
Alt üst oldum.
Babam götürdü, uzaktan izledik, gerçekten de tabut taşı-

yordu…
Yıkıldım.
Nişanı atıp, ayrıldık.
Aradan 5 yıl geçti.
Evlenmiştim,
Bir de çocuğum olmuştu.
1924 yılıydı.
Artık ülkemiz özgürdü.
Bir gün Beyoğlu’nda rastladım ona.
Oğlum yanımdaydı.
Beni görünce titredi, ceketini düğmeledi.
Saygı göstererek durdu önümde.
Vaktiniz varsa size bir çay ikram etmek isterim, dedi.
Olur, dedim.
Bir büroya girdik.
Burası bir avukatlık bürosuydu ve kapıda adı yazıyordu.
İçeride yardımcıları çalışıyordu.
Siz gerçekten avukat mısınız, dedim.
Evet, dedi.
Peki, avukatsınız da neden cami önlerinden tabut taşıyor-

dunuz, diye sordum.
Durdu, başı öne eğildi.
Beni affedin, dedi.
İstanbul işgal altındaydı,
Her taraf İngiliz askeri kaynıyordu.
Her şeyi didik didik arıyorlardı.
Biz de Anadolu’ya, Milli kuvvetlere ancak, cenaze süsü vere-

rek tabutlarla silah kaçırıyorduk.
Bu ülke için hayati bir işti.
Bunu size bile söyleyemezdim...
BU VATANI CANLARINI VE AŞKLARINI FEDA EDEBİLENLERE 

BORÇLUYUZ....

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EVİ
YANAN VATANDAŞI ZİYARET ETTİ

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, 
Polat mahallemizde evi 
yanan Cafer Dönertaş 
hemşerimizi AK Parti 
ilçe başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu ile birliktr 
ziyaret etti. Yanan evde 
bazı incelemelerde bu-
lundu. Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Kü-
çük yaptığı açıklamada; “ 
Çok Şükürler olsun ki can 
kaybı yok. Maddi hasar 
oluşmuş. Bizler iyi günde 
de, kötü günde de vatan-
daşlarımızın yanındayız. 
Ailemize geçmiş olsun. 
Evin tamiri en kısa süre-
de yapılacaktır. Bizlerde 
Dönertaş ailesine geçmiş 
olsun diyoruz.” Dedi.

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİNDEN
KAYMAKAM
KÖROĞLU’NA
ZİYARET>2’de

Kaymakam Köroğlu Öğrenciler İle Beraber
Doğanşehir İlçe Kaymakamı Köroğlu Öğrenci-

ler ile bir araya geldi.
İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu 3 Ara-

lık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Doğanşehir 
ilçesinde özel eğitim gören öğrenciler ile bir ara-
ya geldi.

Öğrencilerden Ümit Taştan'ı makamında ağır-
layan Kaymakam Köroğlu Ümit'e polis üniforma-
sı hediye ederek birlikte esnafları ziyaret ettiler.

Daha sonra  özel eğitim gören öğrencilerle 
yemek yiyen Kaymakam  Halil İbrahim Köroğlu 
öğrencilerle sohbetin ardından tüm öğrencilere 
hediyelerini takdim etti.

KAYMAKAM MİNİK 
ÖĞRENCİLERLE
KAHVALTIDA BULUŞTU

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve eşi 
Hanımefendi Doğanşehir Anaokulu tarafından hazırla-
nan kahvaltı programına katıldı.

Minik öğrenciler ile kahvaltı yapan Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim Köroğlu öğrencilerle sohbet ederek 
günün ilk öğünü olan kahvaltının öneminden bahsetti.

Doğanşehir Öğrencileri Malatya’da Sergi Açtı

SAYFA 2
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Sırtında vurana kızma;
Ona güvenip arkanı dönen sensin.
Arkanda konuşana da darılma,
Onu adam yerine koyanda yine sensin…

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14    Sayı: 701

Yayın Türü: Süreli
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Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİNDEN
KAYMAKAM KÖROĞLU’NA ZİYARET

Doğanşehir’e yeni atanan Kaymakam 
Halil İbrahim Köroğlu’na Yeni Doğanşehir 
gazetesinden Hayırlı Olsun Ziyaretinde bu-
lundu. Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan İlçemize yeni ata-
nan Kaymakama hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan Doğanşehir’e yeni 
atanan Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu 
’nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu. Doğanşehir Kayma-
kamı Halil İbrahim Köroğlu ziyarette duydu-
ğu memnuniyeti belirterek” Sağ olsun yeni 
Doğanşehir gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin 
Karaaslan bizleri ziyarete gelmiş, Kendileri-
ne çok Teşekkür ediyorum.  Hep birlikte, el 
birliği ile Doğanşehir ilçesini kalkındırmaya 
ve hizmet etmeye çalışacağız. Doğanşehir 
çok güzel bir ilçe bu ilçede görev yapmak-
tan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu şirin 
ilçeye hep birlikte faydalı olmaya çalışaca-
ğız. Bu ilçece çok güzel hizmetler yapılmış, 
bizde bu yapılan hizmetlere yenilerini ek-
lersek daha da mutlu olacağız.” dedi.

Doğanşehir’de Mevlid-i Nebi Haftası  Düzenlendi
2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve-

silesiyle Doğanşehir İlçe Müftülüğü-
nün Organize ettiği programda Hz. 
Peygamber ve Aile konusu işlendi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbra-
him Köroğlu, Belediye Başkan Yardım-
cısı Bekir Alpagut, AK Parti Doğanşe-
hir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, 
daire amirleri ve vatandaşların katıldı-
ğı programa, Yeşilyurt Müftüsü Selami 
Sayın ve Battalgazi Müftüsü Hüseyin 
Özdemir de konuşmacı olarak katıldı.

4 ve 6 yaş anaokulu öğrencileri 
tarafından ilahilerin okunduğu prog-
ramda, Hz. Peygamberin hayatından 
örnekler verilerek toplum içerisinde 
ailenin önemine vurgu yapıldı.

Yapılan program liseler arası şiir 
ve ortaokullar arası kompozisyon yaz-
ma yarışmalarında dereceye giren öğ-
rencilere ödüllerinin takdim edilmesi 
ile sona erdi.

Doğanşehir Öğrencileri Malatya’da Sergi Açtı
Doğanşehir Ortaokulu 

tarafından Bilim ve Sanat 
Atölyesi sergisi düzenlendi.

Malatya Park AVM’de 
gerçekleştirilen ve Doğan-
şehir Ortaokulu öğretmen 
ve öğrencileri tarafından 
hazırlanan serginin açılışına 
Doğanşehir İlçe Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu ve eşi 
Hanımefendi, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Hakan Ürk-
mez, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Caner Güler, Doğanşehir 
Ortaokulu Müdürü Kazım 
Şakar, kurum amirleri, öğ-
retmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışını yapan 
Kaymakam Köroğlu, tüm 
stantları inceleyerek yapı-
lan projeler hakkında yetki-
lilerden bilgi aldı.

Milletvekili Fendoğlu
Doğanşehir’in
Sorunlarını Anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya Mil-
letvekili Mehmet Fendoğlu, Doğanşehir ilçesi-
nin sorunlarını dile getirdi. 

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapmış olduğu 
konuşmasında, Doğanşehir ilçesi kırsal mahalle 
sorunlarını dile getirdi. 

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de 
yapmış olduğu konuşmasında, Elmalı, Kapıde-
re,Gövdeli,Savaklı ve Küçüklü mahallerinin so-
runlarını ve problemlerini dile getirdi. 

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ko-
nuşmasında, "Doğanşehir ilçemizde; Elmalı 
Mahallesi'nde ki tapulaştırma sorunu, Savaklı-
dan geçen Malatya-Gaziantep karayolu üzerine 
alt veya üst geçit , yol ve mahalle içerisindeki 
aydınlatma eksikliği, Kapıdere yolunun yenilen-
mesi, Kapıdere, Gövdeli, Küçüklü ve Kahraman-
maraş Tatlar Köyü’nün olduğu bölgede foseptik 
ve arıtma eksikliği gibi var olan sorunların gide-
rilmesi gerekmektedir."dedi. 
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Soldan sağa
1. Bu kelimesine göre yerde, zamanda veya söz zinci-

rinde biraz uzak olanı niteleyen söz... Omurgalılarda, den-
ge ve yönelimle ilgili işitme taşları... Mizaç, huy, tabiat, ka-
rakter (eski)... 2. Utmak işi... Kaynar suda haşlanıp üzerine 
yağ gezdirilen mısır unu yemeği... 3. İyi, güzel, mükemmel 
(halk ağzı)... Arabalı vapur... 4. “İdealleştirmek” anlamın-
daki “.... etmek” birleşik fiilinde geçen bir söz... Aba yapan 
veya satan kimse... 5. İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı... Do-
ğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı... Alü-
minyum elementinin simgesi... 6. Havada beyaz ve hafif 
billurlar biçiminde donarak yağan su buharı... Kretenizme 
tutulmuş kimse... İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse 
(eski)... 7. İğnesi olan... Karanın deniz, göl, ırmak boyun-
ca uzanan bölümü, kıyı, yaka, yalı... 8. At, eşek, öküz vb. 

yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uy-

gun demir parçası... Yangın söndürme kuruluşu... Değer-

siz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan... 9. İrkmek işi... 

Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey... 10. Yerinde, ön-

ceki durumunda bırakma (eski)... İliği olan... Çelişkili ve 

tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, 

amma, lakin... 11. Rütbesiz asker, nefer... Damak sesleriyle 

başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbi-

re söyleyen ve keserek konuşan, keke, kekeç... Namaz... 

12. Genellikle gömlek yapmakta kullanılan, çizgili, ince, 

pamuklu bir tür kumaş... Şeker karıştırılarak pişirilmiş 

meyve ezmesi... 13. Sinir bilimi... Bir metnin doğrudan 

doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfle-

riyle yazılmasını sağlayan araç... 14. Çemeni olmayan... 

Haykırma, bağırma... 15. Karakter... Oğlanevi... Fransiyum 

elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Işın (eski)... İkindi namazının vaktinin geldiğini bil-

dirmek için okunan ezan... 2. Utanma duygusu... Vezirlerin 

gözde uşağı... İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin 

uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik 

olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere... 3. 

Çağdaşlık... İskambil destesinin en altındaki kâğıt (argo)... 

4. Ay takviminin ikinci ayı, sefer ayı (eski)... Kadın rakip 

(eski)... 5. Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve 

vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız 

olması, laisizm... Erimek işi... 6. İşler, işlemler (eski)... Di-

zemli... Dünya... 7. Ölen kimsenin yakınlarına başsağlığı 

dileme, taziyet... Bugünkü Hollanda, Belçika ve Kuzeydo-

ğu Fransa’ya eskiden verilen ad... 8. Kemiklerin toparlak 

ucu... Kişi (eski)... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı ola-

rak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Selenyum ele-

mentinin simgesi... 9. Çok konuşan, herkese laf yetiştiren 

kimse, dil ebesi, söz ebesi... Kertilmiş yer, gedik, çentik... 

10. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, 

araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yara-

yan bir söz... Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol, 

cadde... İçki içilirken yenilen yiyecek... 11. Eski Yunan’da si-

yasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse... 

Sarmal... 12. Benzeri (halk ağzı)... Açık, ortada, meydanda, 

herkesin içinde yapılan... 13. Kuru tütün yaprağını andıran 

kızılımsı kahverengi, tütün rengi... Alacalamak işi... 14. 

Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaç-

larla kullanılan yer... Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme 

töreni sırasında 

verilen ad, güve-

yi... Kurçatovyum 

elementinin Ame-

rikalılar tarafın-

dan adlandırılan 

Rutherfordyum 

biçiminin sim-

gesi... 15. Batıl 

inanç... Yaprakla-

rı karşılıklı, çiçek-

leri büyük, koyu 

kırmızı renkte, 

küçük bir ağaç...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÖZLEM

Işık gelir gözlerime

Gök uzakta perde perde

Özlemişim seni oğul

Doğduğum doğduğun yerde

Güller rüzgâra kapılmış

Tozla karışır dumana

Garipler dert yanar oğul

Dil neden söyler zamana?

Yalnız kalmasın toprağım

Gül çiçek olsun ocağım

Sesin eksik olmasın oğul

Öpülsün güzel yanağın

Garip söyler, çocuk dinler

Sensiz olmaz gülüm neyler

Güle güneş doğmuş oğul

Seni sorar yiğit beyler

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Bizim Dost
Mihman oldum bu gün dostun gönlüne
Muhabbet eyledik gönül gönüle 
Dert ile kederi sazın telline
Özümüz sözümüz sazdır bizim dost

Dost Yolunu bilip dosta varınca 
Arif muhabbete gönül sarınca 
Sofrasından sevgi katıp karınca 
Özümüz sözümüz baldır bizim dost 

Dostun mülkü insan olmak bilesin
Lütfeyle her cana gönül veresin
Yarasına dikiş merhem süresin
Özümüz sözümüz haldır bizim dost 

Hakikat bakidir unutma bunu 
Dayma değiştirme renk ile donu
Dostluk pazarında insanlık konu
Özümüz sözümüz haktır bizim dost

Dost Sadık olunca inan sözüne 
Baharda çiçekler yazda közüne
Gülizar kurbandır dostun özüne 
Özümüz sözümüz güldür bizim dost

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

KAYMAKAM ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU
Doğanşehir Kaymakamı 

Halil İbrahim Köroğlu Doğan-
şehir ilçe merkezinde esnafları 
ziyaret ederek hayırlı kazanç-
lar diledi.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu Doğan-
şehir ilçe merkezinde esnafları 
ziyaret ederek esnaflara hayır-
lı işler ve bol kazançlar diledi.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrakim Köroğlu’na esnaf 
ziyaretinde Doğanşehir Jan-
darma Bölük Komutanı Teğ-
men Tolga Coşkun,  Doğanşe-
hir Emniyet Müdürü Alparslan 
Güven ve Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı Müdürü Emrah Çoban eş-
lik etti.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğu yapmış 
olduğu ziyarette esnaflar ile 
tanıştı ve esnafların sorun ve 
beklentilerini dinledi. Çeşitli 

konularda esnaflar ile görüş 
alışverişinde bulunan Kayma-
kam Halil İbrahim Köroğlu tüm 
esnaflara işlerinde başarılar 
ve hayırlı satışlar diledi.

DOĞANŞEHİRDE YAMAÇ PARAŞÜTÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Doğanşehir Kay-

makamı Halil İbrahim 
Köroğlu Doğanşehir ilçe-
sinin tanıtımı için bir ilke 
imza atıyor.

Kaymakam Köroğ-
lu Doğanşehir ilçesinde 
paraşüt şenliği için Sür-
gü Mahallesinde incele-
melerde bulundu. Do-
ğanşehir Kaymakamlığı 
tarafından yaptırılacak 
olan 1'nci Yamaç Paraşüt 
Şenliği için Sürgü Mahal-
lesi Karşıyaka mevkiinde 
bir dizi incelemelerde 
bulundu. 

İlkbaharda Düzenle-
necek olan 1'nci Yamaç 
Paraşüt Şenliği Doğanşe-
hir ilçesinin tanıtımında 
katkısı olacağı öğrenildi.



4 10 ARALIK 2019HABER

KUDRET
ERDEM

YAZ GAZETECİ YAZ !..
BU GÜN TÜRK
KADININA SEÇME
VE SEÇİLME HAKKININ
VERİLİŞİNİN 85’İNCİ
YILDÖNÜMÜ BU
GÜZEL HABERİ DE YAZ

Kadın, yaşayan bir toplumun, bir milletin 

en temel öğelerindendir. Türk kadını geçmiş 

yüzyıllar yaşadığımız çağa kadar üzerine dü-

şen bütün görevleri yerine getirmiştir.

ATATÜRK. Türk kadınını şöyle tarif eder:

“Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar 

üzerinde göklere yükselmeye layıksın”

Türk kadınının İstiklal Savaşı, nda, elindeki 

silahla gönüllü olarak dövüşerek, şehitler ver-

diğini ve aynı zamanda analık görevi ile diğer 

görevleri de en sert koşullar içerisinde başar-

dığını belirtmiştir. Elinde silahıyla cephelerde 

mücadele eden pek çok Türk kadını vardır.

Nene Hatun, Tayyar Rahmiye, Gördesli 

Makbule, Erzurumlu Fatma Seher, 70,inci Alay 

Komutanı Hafız Halit Bey,in Kızı Nezahat, isim-

li Kuveyi milliyetciler tarihe geçmiş kadın sa-

vaşçılarımızdan birkaçıdır.

KADININ: Hak ve özgürlükleri.

ATATÜRK 21.03.1923,te şöyle sesleniyor..

Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun 

ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara götü-

rerek paraya çeviren, aile ocaklarının duma-

nını tüttüren, bütün bunlarla beraber, sırtıyla, 

kağnısı ile kucağındaki yavrusuyla, yağmur 

demeyip,sıcak demeyip cephenin mühimmatı-

nı taşıyan hep onlar o fedakar

Anadolu kadınları olmuştur. Hepimiz bu 

fedakâr kadınlarımızı şükran ve minnetle ebe-

diyen şerefli ve kutsal sayalım.

Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkek-

lerden geri kalmasını talep etmez. 

5 Aralık 1934 te Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanı-

yan yasayı kabul ederek, Türk kadınına yasa-

lar önünde erkeklerle eşit haklar verilmiştir. 

Böylece Türk kadını ATATÜRK, ün önderliğinde 

gerçekleştirilen devrimle pek çok Avrupa ülke-

sinden önce seçme ve seçilme hakkını kazan-

mıştır..

GELELİM GÜNÜMÜZE: Kadın haklarına ye-

terince önem veriliyor,mu ?.

Verilmiyor...

Siyasi parti milletvekillerine bakın, kaçı 

kadın milletvekili.. Valilere, Kaymakamlara, 

Belediye.başkanına İlçe başkanlarına,okul 

müdürlerine bakın..

Bunların kaçı kadın ?..

Ayrıca kadın cinayetleri de cabası...

Kısaca, toplum olarak kadın haklarına ye-

terince önem vermediğimiz açıkça görülmek-

tedir... Tüm kadınlarımıza adaletli, demokra-

tik, eşit, huzurlu ve mutlu bir yaşam dilerim. (BASIN: 1096191  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 (kira)ihale edilecektir
2-DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)

Sıra 
No

İL/İLÇE Mahalle Ada 
No

Parsel 
No

Blk/Grş-Bağ.Böl.No Toplam 
Yaklaşık 
Maliyet

Geçici 
Temi-
nat %3

1 MALATYA /DOĞANŞEHİR POLAT 0 4904 ZEMİN / 2,000,00 60,00
2 MALATYA /DOĞANŞEHİR POLAT 0 4904 KAT-1/13 2,500,00 75,00
3 MALATYA /DOĞANŞEHİR POLAT 0 929 1.NORMAL ZEMİN/1 1,200,00 40,00
4 MALATYA /DOĞANŞEHİR POLAT 0 929 1.NORMAL KAT-1/2 1,000,00 30,00
5 MALATYA /DOĞANŞEHİR POLAT 0 874 A/BLK/ZEMİN/8 800,00 30,00
6 MALATYA/DOĞANŞEHİR POLAT 0 874 A/BLK/ZEMİN/9 1,200,00 40,00
7 MALATYA/DOĞANŞEHİR POLAT 0 874 B BLOK KAT.1/1 1,800,00 60,00
8 MALATYA/DOĞANŞEHİR POLAT 0 874 B BLOK KAT.1/2 1,800,00 60,00
9 MALATYA /DOĞANŞEHİR YENİ 59 11 ÇAY BAHÇESİ 9,000,00 270,00
10 MALATYA /DOĞANŞEHİR YENİ 42 13 BAHÇELİ KARGİR İŞLETME

BİNASI VE ARSASI
12,000,00 360,00

11 MALATYA /DOĞANŞEHİR YENİ 37 44 1.KAT P:12 3,000,00 90,00
12 MALATYA /DOĞANŞEHİR YENİ 37 44 1.KAT P:37 1,500,00 50,00
13 MALATYA /DOĞANŞEHİR YENİ 37 44 1.KAT P:86 2,500,00 75,00
14 MALATYA /DOĞANŞEHİR YENİ 37 44 KAT:ZEMİN96 3,700,00 120,00
15 MALATYA /DOĞANŞEHİR YENİ 37 44 KAT:ZEMİN97 5,000,00 150,00
16 MALATYA/DOĞANŞEHİR DOĞU 5 2 ZEMİN-2 2,700,00 90,00
17 MALATYA/DOĞANŞEHİR DOĞU 5 2 ZEMİN-4 2,700,00 90,00
18 MALATYA/DOĞANŞEHİR DOĞU 5 2 ZEMİN-5 2,700,00 90,00

3- Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Doğanşe-
hir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 13.12.2019 tarihinde Cuma  günü saat 10.00’de Do-
ğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile 5(BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin 
Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00TL karşılığınada satın alabilirler( görebilirler) 

Sürgülüler ve Reşadiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Tarafından Üyelere Kurufasulye İkramı

A.Vahap Kaygusuz  
Sürgülüler ve Reşadiye-

liler Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği tarafından 
üyelere yönelik olarak Ku-
rufasulye günü düzenlendi. 
Dernek Başkanı Burhan Gü-
ler bu etkinliğin her hafta 
süreceğini söyleyerek Malat-
yalıları kurufasulye yemeye 
davet etti. Etkinliğe Doğanşe-
hir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu da katılarak destek 
verdi.

Geçen hafta kuruluş ça-
lışmalarını tamamladıklarını 
söyleyen Sürgülüler ve Re-
şadiyeliler Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Burhan Güler yapacakları et-
kinliklerle hem derneğin bi-
linirliğini artıracaklarını hem 
de hemşerilerinin bir çatı 

altında toplanmasına vesile 
olacaklarını ifade etti. Güler, 
Düzenlenen Kurufasulye et-
kinliğinde bir araya gelen mi-
safirlere hitaben yaptığı ko-
nuşmada ise şunları söyledi. 
“Derneğimiz 7 yıl önce genç-
lerimiz tarafından kurulmuş-
tu. Allah onlardan razı olsun. 
Onlarsan daha sonra bayrağı 
biz teslim aldık. Biliyorsu-
nuz Doğanşehir sanki siyasi-
ler bakımından sahipsiz gibi. 
Gelene gidene alkış çalan 
birileri gibi bizi görüyorlar. 
Her milletvekili diyor ki biz 
Doğanşehir’in milletvekiliyiz 
ama hiçbiri de Doğanşehir 
milletvekili değil. Ölümüzde 
yoklar. Dirimizde, hastamız-
da yoklar. Hiçbir şeyimizde 
yoklar. Doğanşehir’de Sür-
gü’de sadece biz varız.  Bu-

gün Malatya'da 2 tane tescilli 
turizm bölgesi var. Birisi Sür-
gü, birisi Orduzu. Sürgü’ye 
bir tane turizmle ilgili bir şey 
yapılmamış. Sürgü’de sani-
yede 8 bin ile 10 bin litre su 
çıkıyor. Yüzlerce su kaynağı 
var. Malatya'da 15 tane gezi-
lecek yer var. Bunların için-
de sürgü yoktur. Doğanşehir 
yoktur milletvekillerimiz geli-
yor,  bizi hesaba katmıyorlar. 
Gelene gidene alkış çalmışız. 
Biz Allahın kuluyuz ve mem-
leketimizin de hizmetinizde-
yiz. Malatya'daki Sürgü’lü, 
Reşadiye’li, i Doğanşehir lerin 
hizmetindeyiz.  Sürgü’de bu-
gün 13 tane balık çiftliği var. 
Yıllık 800 ton civarında balık 
üretimi yapılıyor. Hiç adı sonu 
yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bir 
yerde ufak bir taş koysalar 

herkes oraya gidiyor. Bizim 
aklımızı başımıza toplamamız 
lazım ve birlik olmamız lazım. 
Hepinizden Allah razı olsun 
diyorum.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu etkin-
liğe katılarak Sürgü’lülerle 
bir araya geldi. Kaymakam 
Köroğlu düşüncelerini ise şu 
şekilde Paylaştı. “Ben göreve 
geleli 1 ay oldu. Asaleten gel-
dik. Bir ay oldu geleli. Doğan-
şehir çok güzel bir yer. Malat-
ya'nın en güzel yerlerinden 
biri.  Tabii Doğanşehir’in çok 
güzel yerleri var. Onlardan 
birisi Sürgü ve Reşadiye. Biz 
Reşadiye'nin üst tarafında bir 
yamaç paraşütü projemize 
başladık. Nasip olursa Mayıs 
ayında böyle bir haftalık et-
kinlik yapacağız. Eğer tutar-
sa orada işletme açtırmayı 
düşünüyoruz. Bu konu bizim 
aklımızda sizin de aklınızda 
bulunsun. Vatandaşın ilgisini 
oraya çekmeye çalışın. Ayrıca 
bu organizasyonu düzenle-
yen Dernek başkanı Başkanı 
Burhan Güler ve ekibine de 
teşekkür ediyorum.”

Programa, Doğanşehir 
Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu,  Dernek başkanı 
Başkanı Burhan Güler ve yö-
netim kurulu üyeleri, Bazı si-
yasi parti temsilcileri işadam-
ları, Doğanşehirli Bürokratlar 
ile birlikte yaklaşık 150 kişi 
katıldı. Katılanlara kurufasul-
ya ve bulgur pilavı ikram edil-
di. Etkinliğin devam edeceği 
belirtildi.


