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14 ŞUBAT
SEVGİLİLER GÜNÜ

Bir anınızı bile onsuz geçiremediğiniz, ya-
nındayken bile özlediğiniz, bir gülüşüne tüm 
dünyayı feda ettiğiniz, hayatınızın anlamı, ya-
şamınızın kaynağı, yüzüne baktığınızda huzur 
veren, sizi hep seveceğinden emin olduğunuz 
sevgiliniz…

Üzülmesine dayanamadığınız, bir damla 
gözyaşı akıtsa içinizin sızım sızım sızladı-
ğını hissettiğiniz, sözleriyle sizi mest eden, 
bakışlarıyla bambaşka âlemlere götüren, her 
hayalinizde var olan, dününüz, bugününüz, 
yarınınız, yüreğinizin yarısı sevgiliniz…

Dokunuşuyla içinizi titreten, tutkunun 
ateşini kalbinize yerleştiren, yağmuru, soğu-
ğu keyifli hale getiren, her daim baharınız, 
çiçeğiniz, en parlak maviniz, kırmızınız, gök-
kuşağınız, yol arkadaşınız, en iyi dostunuz, 
gururunuz, gökte ararken yerde bulduğunuz 
sevgiliniz…

Dünyanın en güzeli, en şirini, en tatlısı, en 
ateşlisi, en akıllısı, en sadığı, sizi siz olduğu-
nuz için seven, sizi her şeyinizle kabul eden, 
kendisinden çok sizi düşünen, çocuk, olgun, 
genç, yaşlı, her zaman deli sevdalı sevgiliniz…

Gündüz güneşiniz, gece ayınız, masmavi 
yıldızınız, sarı sıcak kumsalınız, yemyeşil or-
manınız, ağaçtaki dalınız, denizdeki martınız, 
yüreğinizdeki kelebeklerin sahibi, ülkenizin 
tek hâkimi, sizi siz yapan, zaten ne yaparsa 
hep iyiyi yapan sevgiliniz…

Kokusuyla sarhoş eden, gölgesiyle bile 
mutluluk veren, sırdaşınız, gönüldaşınız, siz 
ağlarken ağlayanınız, gülerken güleniniz, 
sevinciniz, hüzün kovucunuz. “Tanrım ona 
bir şey olmasın” diye dua ettiğiniz, varlığı için 
her zaman şükrettiğiniz sevgiliniz…

Yaşamı boyunca herkes birini bulur, ama 
birbirini bulmak çok az insana nasip olur. O 
yüzden sevdiğinize sahip çıkın, onu önemse-
yin ve kırmayın.

Kadın mutluysa güzelleşir, güzelse mutlu 
olur. Mutlu olursa sen de mutlu olursun. Sev-
diğinizi üzmeyin...

Bu duygu ve düşüncelerle tüm sevenlerin 
ve sevilenlerin 14 Şubat Sevgililer gününü 
kutlar, ömür boyu mutluluklar dilerim.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Merkez İlçeler Hariç
En Çok Nüfus Doğanşehir’den; 

Türkiye nüfusu 31 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 
154 bin 997 kişi olurken Malat-
ya’nın nüfusu ise 800 bin 165 
kişi olarak gerçekleşti. Toplam 
nüfus itibarı ile Malatya, 81 il 
içerisinde 28. sırada yer alırken 
nüfus artış hızına göre Malatya 
81 il içerisinde 43. sırada yer 
aldı

Türkiye nüfusu 31 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 
154 bin 997 kişi olurken Malat-
ya’nın nüfusu ise 800 bin 165 
kişi olarak gerçekleşti. Toplam 
nüfus itibarı ile Malatya, 81 il 
içerisinde 28. sırada yer alırken 

nüfus artış hızına göre Malatya 
81 il içerisinde 43. sırada yer 
aldı

Konu ile ilgili Türkiye İstatis-
tik Kurumu (TÜİK) yaptığı açıkla-
mada: “Türkiye nüfusu 31 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 
154 bin 997 kişi olmuştur. Ma-
latya’nın nüfusu ise 800 165 kişi 
olarak gerçekleşmiştir. Toplam 
nüfus itibarı ile Malatya, 81 il 
içerisinde 28. sırada yer almak-
tadır. 2019 yılında Malatya’nın 
nüfus artış hızı binde 3,9 olarak 
gerçekleşmiş,  nüfus artış hızına 
göre Malatya 81 il içerisinde 43. 
sırada yer almıştır. 4’TE

“NİŞAN YÜZÜKLERİNİ BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK TAKTI”

Genç Çiftin nişan yü-
züklerini Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük 
Taktı. 2’DE

217 Yataklı Onkoloji
Hastanesi Bitmek Üzere

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, 217 yataklı 
Onkoloji Hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık alanında 
önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Malatya ve böl-
ge illerindeki kanser hasatalarına şifa olacak Onkoloji Hastane-
sinde son yaklaşılıyor. 3’TE
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BEKO-KASİO 108.er yazar kasa sicil 
no:91203725 yazarkasa ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.  

Ahmet Şen (TC.55759260908)

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde Almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim.  
Hükümsüzdür.

Fadime Demirbaş

Doğanşehir Jandarma bölük komutanlığında 
almış olduğum, av tüfeği ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.  

Tahir Çolak

KAYIP

Gönül gözüyle Bakan hiçbir insanı 
kandıramamasınız,
Sizi açık bir kitap gibi okurlar.
Mevlana
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“NİŞAN YÜZÜKLERİNİ BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK TAKTI”
Genç Çiftin nişan 

yüzüklerini Doğanşe-
hir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Taktı.

Gamze Karabağ ve 
Ahmet Demirci çifti-
nin nişan yüzüklerini 
takan Doğanşehir Be-
lediye Başkanı vahap 
Küçük yaptığı açıkla-
mada; “Genç çiftimizi 
evlilik yolunda attık-
ları bu adımın hayırlı 
ve uğurlu olmasını, 
mutluluklarının daim 
olmasını diliyorum. 
Karabağ Ve Demirci 
Ailelerini tebrik edi-
yorum. Allah hayırlı 
uğurlu etsin.” Dedi.

Özcan: Belediyeler Deprem Projelerinde Görev Almalı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ra-
mazan Özcan, depremin hasara neden 
olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi 
başta olmak üzere de Yeşilyurt ve Battal-
gazi Belediyelerinin deprem projeleriyle 
yaraları sarmak için daha fazla görev al-
maları gerektiğini söyledi

Depremde hasar gören Malatya Ga-
zeteciler Cemiyetini ziyaret eden Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MGC 
Başkanı Vahap Güner ve Yönetim kurulu 
üyeleri tarafından karşılandı. Cemiye-
te gecikmiş bir ziyarette bulunduklarını 
kaydeden Özcan “Ağır bir deprem yaşa-
dık. Deprem anından itibaren bölgedeyiz. 
TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
çağrısıyla 100 TIR yardımla bölgeye koş-
tuk, yaraların sarılması için çaba sarf 
ettik. Ancak depremin hasarı çok büyük. 
Bu nedenle de bu depremi daha sağlıklı 

yapılar için bir fırsata dönüştürmek gere-
kiyor. Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt 
ve Battalgazi ile diğer belediyelerimiz ar-
tık daha sağlam yapılar için gerekli ted-
birleri almalıdırlar. Yeni yapılacak bina-
ların sağlam olmasına özen göstersinler. 
Hazırlanacak tüm deprem projeleri ilçe 
Belediyelerimiz ve Büyükşehir Beledi-
yemiz ekiplerince ya hazırlanmalı ya da 
hazırlanan projeleri detaylı olarak ince-
lesinler. Belediye şirketlerimiz yeni pro-
jeleri uygulamak için çalışmalıdır. Bölge 
de TOKİ olacak ama Belediyelerimizde 
yeni projelerde aktif görev almalıdırlar. 
MGC Başkanımızın söylediği depremze-
deleri TOKİ’nin insafına bırakmayın çağrı-
sı önemlidir. Belediyelerimiz bu depremi 
vatandaş lehine fırsata çevirmelidir. Dep-
remde evini kaybeden vatandaşlar bir an 
önce evlerine kavuşturulmalıdır”  dedi.

“BELEDİYELER GÖREV 
ALMALI”

MGC Başkanı Vahap Güner, ağır ha-
sarlara yol açan bir deprem yaşadıklarını 
ifade ederek “yıkım ve hasar ağır oldu. 
Ama şimdi yaraların sarılması zamanıdır. 
TOKİ’nin Elazığ ve Malatya’da kurtarıcı 
olarak sunulmasını doğru bulmuyoruz. 
Yıkılan şehir merkezindeki binaları yeni-
den projelendirmek için TOKİ’nin kararı-
nı beklemek yerine Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Esenlik Şirketi, Yeşilyurt ve 
Battalgazi belediyelerinin şirketleri en 
azından birkaç proje ile yıkılan binaların 
yerine yenilerini yapmalarını öneriyoruz. 
Yoksa vatandaşın TOKİ’nin insafına terk 
edilmesini doğru bulmuyoruz. Belediye-
lerimiz deprem projelerinde aktif olarak 
görev almalıdır” diye konuştu.

Yılın En Soğuk Gününü Yaşadık
Türkiye genelinde olduğu gibi İlimizde de yılın en 

soğuk günleri yaşanıyor. Son yılların en soğuk gün-
lerinden birisini yaşayan İllimizin bazı bölgelerinde 
termometrelerin -10 dereceyi gösterdiği görüldü

Arapgir, Darende, Doğanşehir, Kuluncak ve Pü-
türge, ilçelerinde ise zaman zaman termometrele-
rin -10 dereceyi gösterdiği bildirildi. Elazığ Bölge 
Tahmin Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından verilen 
bilgide ise hava sıcaklıklarının bugün Şehir merke-
zinde -2, Akçadağ -1, Arapgir -5, Arguvan -3, Battal-
gazi 0, Darende -5, Doğanşehir -3, Doğanyol 0, He-
kimhan -4, Kale 0, Kuluncak -5, Pütürge -2, Yazıhan 
0,  Yeşilyurt -2 derece civarında olacağı belirtildi. 
A.Vahap Kaygusuz
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T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2019/115 TLMT. 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 no’lu taşınmazın tapu kaydı ve  Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi,  Karaterzi  Mahallesi, 
Haramideresi mevkii, 8.250,00 M2. Yüzölçümlü, 27 parsel sayılı  taşınmazın tamamı. Taşınmaz, 
karaterzi mahallesine kuş bakışı mesafede 1,60 km, Malatya-Gaziantep karayoluna 7,00 km, ilçe 
merkezine ise 13,5 km. Mesafededir. Çevresi tarım arazileri, yol, sulama kanalı ile çevrilidir. Haliha-
zırda 8 yaşlarında kapama kaysı bahçesi olarak kullanılmaktadır. Sürgü barajından beslenen sulama 
kanalından sulanmaktadır. Kaysı bahçesi niteliğindeki taşınmaz II. sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 183.232,50 TL.-
1. Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 28/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 no’lu taşınmazın tapu kaydı ve  Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Karaterzi mahallesi, Ka-
rataş mevkii, 8.000,00 M2. Yüzölçümlü  623 Parsel sayılı taşınmazda borçlunun 7/16 hissesi. Taşın-
maz, karaterzi mahallesine kuş bakışı mesafede yaklaşık 3,20 km, Malatya-Gaziantep karayoluna 
4,00 km, ilçe merkezine ise 13,00 km. Mesafededir. Çevresi tarım arazileri, yol, sulama kanalı ile 
çevrilidir. Halihazırda 15 yaşlarında kapama kaysı bahçesi olarak kullanılmaktadır.. Ulaşım  komşu 
parseller üzerinde sağlanmakta, yetiştirilen ürünlerin il, çevre il ve ilçe merkezlerine pazarlama im-
kanı mevcuttur. Sürgü barajından beslenen sulama kanalından sulanmaktadır.Tarımsal problemleri 
bulunmayan taşınmaz  %1-3 civarında  ortalama eğime sahip, kayısı bahçesi vasfında II. sınıf tarım 
arazisidir. Borçlu 7/16 hisseye sahiptir.
Kıymeti : 66.640,00 TL.-
1. Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 28/05/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 no’lu taşınmazın tapu kaydı ve  Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Karaterzi Mahallesi, 
Ayabakan (Dağdibi) mevkii, 5.900,00 m2. Yüzölçümlü  1008 Parsel sayılı taşınmazda borçlunun 2/8 
hissesi. Taşınmaz, karaterzi mahallesine kuş bakışı mesafede yaklaşık 1,00 km, Malatya-Gaziantep 
karayoluna 5,50 km, ilçe merkezine ise 12,30 km. Mesafededir. Çevresi üzüm bağları ile çevrilidir. 
Halihazırda üzüm bağı olarak kullanılmaktadır. Ulaşım  komşu parseller üzerinde sağlanmakta, yetiş-
tirilen ürünlerin il, çevre il ve ilçe merkezlerine pazarlama imkanı mevcuttur. Bağ bakımsız durumda, 
susuz  % 25-30 ortalama eğime sahip III. sınıf tarım arazisidir.Borçlu 2/8 hisseye sahiptir.
Kıymeti : 3.761,25 TL.-
1. Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 28/05/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 no’lu taşınmazın  tapu kaydı ve Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Karaterzi mahallesi, Aya-
bakan(Taşlıdirsek) mevkii, 1.000,00 m2. yüzölçümlü, 1015 Parsel sayılı taşınmazda borçlunun 2/4 
hissesi, Taşınmaz, karaterzi mahallesine kuş bakışı mesafede yaklaşık 850 m, Malatya-Gaziantep 
karayoluna 5,60 km, ilçe merkezine ise 12,00 km. mesafededir.Çevresi üzüm bağları ile çevrilidir. 
Halihazırda üzüm bağı olarak kullanılmaktadır. Ulaşım  komşu parseller üzerinde sağlanmakta, yetiş-
tirilen ürünlerin il, çevre il ve ilçe merkezlerine pazarlama imkanı mevcuttur. Bağ bakımsız durumda , 

susuz  %25-30 ortalama eğime sahip III. sınıf tarım arazisidir.Borçlu 2/4 hisseye sahiptir.
Kıymeti : 1.275,00 TL.-
1. Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 28/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Müşterek Özellikler:
KDV Oranı ........................: %18
Satış Yeri...........................: Doğanşehir Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odasında
Tapu kaydındaki şerhler...: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Dev-
let tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdir-
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- İİK.un 127. Maddesi gereğince adresi tapuda kayıtlı olmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere, 
yurt dışında mukim hissedarlara, gazetede ve elektronik ortamda yapılan işbu ilanının satış ilanı 
tebligatı yerine yapılmış sayılacağına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/115 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

311 ŞUBAT 2020 HABER

Çömlek Obası

Malatya çevresi çemberli dağlar

Ne güzel açmışlar bostanı bağlar

Bir güzel oturmuş nedendir ağlar

Derdini sorup da alasım gelir

Sırtını dayamış Toros Dağına

Bülbül yuva kurmuş gülşen bağına

Doymadın ben yarin gençlik çağına

Gidip güzel yari sarasım gelir

Doğanşehir Malatya nın ilçesi

Dört bir yanı yarim kaysı bahçesi

İçinde sevdiğim yayla akçesi

Koklayıp koklayıp alasım gelir

Gülizar der köyüm Çömlek Obası

Burcu burcu kokar çiçek yoncası

Yıllar oldu soldu gülün goncası

Gidip de orada ölesim gelir

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

İZİ BENİM
Âşık çalar ozan dinler
Gülüm solar dağlar inler
Güzel ile acı günler
Gurbet elde aşık benim

Bizi görür dağ taşları
Akar gider gözyaşları
Bize öter göç kuşları
Mevsim geldi göçen benim

Gecem uzun güneş doğmaz
Gök karanlık ışık yanmaz
Acım olur tabip duymaz
Yaran olur soran benim

Gökte duman yere koşar
Yolu çetin dağı aşar
Sadık gönül engin düşer
Yolu ince gönül benim

Rüya ile duydum sesi
Bu bir garip kimin nesi
Gönül verdim aldı dersi
Kendi gider izi benim
Kendi gider izi benim

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

217 Yataklı Onkoloji
Hastanesi Bitmek Üzere

İnönü Üniversitesi Rektö-
rü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, 217 
yataklı Onkoloji Hastanesinin 
tamamlanmak üzere olduğunu 
açıkladı. 

İnönü Üniversitesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi sağlık alanında 
önemli hizmetlere imza atmaya 
devam ediyor. Malatya ve bölge 
illerindeki kanser hasatalarına 
şifa olacak Onkoloji Hastanesin-

de son yaklaşılıyor.
İnönü Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr. Ahmet Kızılay "Tıp fa-
kültesi dekanlığımda 2011 yı-
lında fikir olarak başlatıp, tabip 
odası başkanlığımda tüm şehri-
mize mal olmasını sağladığımız 
“onkoloji hastanesi”ne rektör-
lüğümde 2017 yılında temel 
atarak başladık. 217 yataklı 30 
bin metrekare onkoloji hasta-

nemiz bitmek üzere. İlk etabını 
Nisan-Mayıs ayında açacağız. 
Ülkemizin en büyük onkoloji 
merkezlerinden birisi olacak. 
Hastaneyi açtıktan sonra “On-
koloji enstitüsü” kuracağız" 
dedi. 

Onkoloji Hastanesi kurul-
ması için çaba gösterenlere te-
şekkür ediyoruz. 
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Merkez İlçeler Hariç En Çok Nüfus Doğanşehir’den; 
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itiba-

rıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken Ma-
latya’nın nüfusu ise 800 bin 165 kişi olarak 
gerçekleşti. Toplam nüfus itibarı ile Malatya, 
81 il içerisinde 28. sırada yer alırken nüfus 
artış hızına göre Malatya 81 il içerisinde 43. 
sırada yer aldı

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itiba-
rıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken Ma-
latya’nın nüfusu ise 800 bin 165 kişi olarak 
gerçekleşti. Toplam nüfus itibarı ile Malatya, 
81 il içerisinde 28. sırada yer alırken nüfus 
artış hızına göre Malatya 81 il içerisinde 43. 

sırada yer aldı
Konu ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) yaptığı açıklamada: “Türkiye nüfusu 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 154 
bin 997 kişi olmuştur. Malatya’nın nüfusu ise 
800 165 kişi olarak gerçekleşmiştir. Toplam 
nüfus itibarı ile Malatya, 81 il içerisinde 28. 
sırada yer almaktadır. 2019 yılında Malat-
ya’nın nüfus artış hızı binde 3,9 olarak ger-
çekleşmiş,  nüfus artış hızına göre Malatya 81 
il içerisinde 43. sırada yer almıştır.

2019 yılında Malatya’nın Battalgazi ve 
Yeşilyurt ilçelerinde nüfus artarken diğer il-

çelerde nüfus azalmıştır. En yüksek 
azalış, ‰ 220,3 ile Hekimhan’da 
gerçekleşmiştir. Elazığ’da  nüfusu 31 
Aralık 2019 tarihi itibarıyla  591 098 
kişi oldu. Bingöl’de nüfusu 31 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla  279 812 kişi 
oldu.Tunceli’de ise  nüfusu 31 Ara-
lık 2019 tarihi itibarıyla  84 660 kişi 
oldu.

TÜRKİYE NÜFUSU 83 
MİLYON 154 BİN 997 

KİŞİ OLDU
Türkiye’de de ikamet eden nüfus, 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir 
önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 
kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 
kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 
721 bin 136 kişi olurken, kadın nü-
fus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. 

Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2’sini 
erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (AD-
NKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet 
eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 
320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 
kişi oldu. Bu nüfusun %50,8’ini erkekler, 
%49,2’sini kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı, binde 13,9 
oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 
14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların ora-
nı %92,8 oldu

Türkiye’de 2018 yılında %92,3 olan il 
ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 
2019 yılında %92,8 oldu. Diğer yandan bel-
de ve köylerde yaşayanların oranı %7,7’den 
%7,2’ye düştü.

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 
kişi oldu

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 
451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 
kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18,66’sının 
ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 
kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile 
İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 
milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il 84 bin 660 kişi ile 

Tunceli oldu
Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa 

sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi 
ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 
bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gü-
müşhane takip etti.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,4’e 
yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaş-
lıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları 
küçükten büyüğe doğru sıralandığında or-
tada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı 
zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlan-
masında kullanılan önemli göstergelerden 
biridir.

Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca 
yaş, 2019 yılında 32,4’e yükseldi. Cinsiyete 
göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkekler-
de 31,4’ten 31,7’ye, kadınlarda ise 32,7’den 
33,1’e yükseldiği görüldü.

Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek or-
tanca yaşa sahip il Sinop oldu

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre 
dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 39,5 ile 
Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il 
olurken, 19,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca 
yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,1 ile 
Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine 
sahip olan il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük 
ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

(BASIN: 1126704  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2019/184 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Polat Mahallesi, Keçipınarı mevkiinde 
kain 5.000,00 M2. Yüzölçümlü, sulu tarla niteliğindeki 3820 Parsel sayılı taşınmazda borçlunun 
1/4 hissesi.  Taşınmaz, polat mahallesine 8 km, ilçe merkezine 8,25 km, uzaklıkta, ulaşım prob-
lemi bulunmamaktadır. Polat barajından sulanmaktadır. Eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun dü-
zeydedir. Mevcut hali ile tarla tarımı yapılmaktadır. 4 seki halinde kullanılmaktadır.Alt sekide 45 
adet 15 yaşlı karakavak ağacı dikilidir.Tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Sulu tarla vasfında 
II. sınıf tarım arazisidir.Yetiştirilen ürünlerin, il ve çevre il ve ilçe merkezlerinde pazarlama imkanı 
mevcuttur.
Kıymeti  : 19.743,75 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü  : 13/03/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü  : 08/04/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri  : Doğanşehir Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odasında 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif ve-
rilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçme-
si şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcı-
ya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi 
gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın-
daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- İİK.un 127. Maddesi gereğince adresi tapuda kayıtlı olmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere 
gazetede veya elektronik ortamda yapılan işbu ilanının satış ilanı tebligatı yerine yapılmış sayıla-
cağına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka-
ca bilgi almak isteyenlerin 2019/184 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

(BASIN: 1127556  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2016/5 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Polat mahallesi,Susuz Bayır mevkiinde 
kain 6.500,00 M2. Yüzölçümlü Üzüm bağı niteliğindeki  4528 Parsel sayılı taşınmazın tamamı. 
Toprak Özelliği: Kahverengi, iyi tekstürlü, geçirgen, verim düzeyi orta, bitki kök ve gövde gelişimi-
ne uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi tarımsal problemleri bulunma-
maktadır. Kuş uçuşu mesafede  polat mahallesi yerleşim birimine 2 km, ilçe merkezine 9 km, Ma-
latya - Gaziantep karayoluna 11 km mesafededir. Ortalama eğimi %2-3 civarındadır. Eğimi tarla 
ve bahçe tarımına uygun düzeyde II. sınıf tarım arazisidir. Polat Barajından sulanmaktadır. Her 
ne kadar tapu kayıtlarında üzüm bağı vasfında ise de, fiili kullanım durumuna göre, yaklaşık 1500 
m2. üzüm bağı,  kalan kullanım da ise  22 yaş gelişiminde kayısı ağaçları dikili, kısmen üzüm bağı 
tarımı yapılmaktadır. Tarımsal problemleri bulunmamaktadır.. Ulaşım komşu taşınmazlar üzerin-
den sağlanmaktadır. Polat Kasabasına yaklaşık 2,5 km mesafededir.
İmar Durumu  : Uygulama imar planı dışında yer almaktadır.
Kıymeti  : 94.190,00 TL.-
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü  : 13/03/2020 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü  : 08/04/2020 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri  : Doğanşehir Adliyesi Zemin kat İcra Müdürlüğü Odasında 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif ve-
rilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçme-
si şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcı-
ya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi 
gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın-
daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- İİK.un 127. Maddesi gereğince adresi tapuda kayıtlı olmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere 
gazetede veya elektronik ortamda yapılan işbu ilanının satış ilanı tebligatı yerine yapılmış sayıla-
cağına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka-
ca bilgi almak isteyenlerin 2016/5 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.


