
Fiyatı:50 Kuruş 14 MAYIS 2019 SALIHaftalık Siyasi Gazete

ANNELER GÜNÜ
“Anne”, dünyanın en kutsal varlığıdır. En duy-

gusal, en vefalı, en çok değeri bilinen ve haklarının 
ödenmesi imkânsız olan en yüce değerimizdir. Dokuz 
ay bizleri karnında taşıyan, taşırken gururlanan, 
kendi bedeninde bir can oluşturan, daha karnında 
iken kalbinden kalbimize sevgisini aktaran, bizler için 
çekinmeden canını veren, ömrümüzün her gününde, 
bizimle ağlayan, sevincimizle mutlu olan, hastala-
nınca hasta bakıcı olan, ömrünün her gününde ve 
gecesinde yüreğinin içinde yaşattığı bizleri bir of 
bile demeden, sabırla, sevgiyle, nadide çiçekler gibi 
büyüten, muhterem insanlardır. Ona bağlılığımız göz-
lerimizi dünyaya açtığımız ilk gün başlar. Daha hiçbir 
şeyin farkında değilken onun kucağında ağlamamız 
kesilir ve her ağlamamızda derdimizin ne olduğunu 
bilir. Başkalarına kötü gelebilen ağlamamız ama 
ona en güzel müzik eseridir. Bizim ona verdiğimiz ilk 
hediye konuşmaya başladığımız gün, ilk öğrendiğimiz 
“anne” kelimesidir. Bilinçsizce verdiğimiz bu hediye 
onun en mutlu olduğu anlardan biridir. Hediyeyi çok 
duygusal bulduğu için sevincinden ağlar. Hakkını 
zaten ödeyemeyeceğimiz annelerimize değer vere-
lim, üzmeyelim, gözyaşları üzüntüden değil sevinç-
ten olsun ve onlara her zaman saygılı olalım. Tarih 
kitaplarında okuduğum alıntıyı buraya nakletmeden 
geçmeyeceğim. Kurtuluş savaşı yıllarında İneboludan 
Kastamonu’ ya kağnı ile top mermisi taşıyan bir anne 
gece boyu yağan kar fırtınasıyla beraber yola devam 
eder ve Kastamonu Kışlası önüne gelir. Sabaha karşı 
kağnıyı gören askerler yaklaşınca bakarlar ki yü-
kün üzerinde bir anne donarak şehit olmuş, örtüler 
açılınca top mermileri arasında canlı bir kız çocuğu 
bulurlar. Anne yorgan veya çulunu top mermileri ve 
kız çocuğuna örtmüş, kendisi şehit olmuştur. Selam 
olsun mermi taşıyan annelerimize, selam olsun top 
mermisini anne diye kucaklayan o günün annesine, 
selam olsun bu vatan için canlarını veren şehitleri-
mizin annelerine, o şehitlerin eşlerine, selam olsun 
tüm annelere ve anne adaylarına; hepinizin ellerin-
den saygı ve hürmetle öper, uzun ömürler dilerim. 
“Cennet annelerin, ayakları altındadır”.  “ANNELER 
GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN” SAYGILARIMLA

HÜSEYİN
KARAASLAN

VALİ AYDIN BARUŞ DOĞANŞEHİR’DE İFTARDA YETİM,
ÖKSÜZ, GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı
 Doğanşehir Belediye Başkan 

Vahap Küçük, Anneler Günü do-
layısıyla yayımladığı mesajında,” 
İnsanlığın hoşgörü, fedakarlık ve 
dayanışma duygularını güçlen-
dirmeye her zamankinden daha 
çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, 
sevginin, sabrın ve merhametin 
kaynağı olan annelerin anneler 
gününü kutladığını belirterek, 
"Anne sevgisi, sevgilerin en güze-
lidir. Anne, bağlılığın fedakârlığın, 
cömertliğin, karşılık beklemeden 

vermenin ve sevmenin sembolü-
dür. Bizim inanç anlayışımıza göre, 
annelik dünyanın en yüce, en kut-
sal vazifelerinden biri; anneler ise 
iyiliği en çok hak eden varlıklardır. 
Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, 
annelerin ayakların altındadır' di-
yerek, anneliğin ne kadar kutsal ne 
kadar mübarek olduğunu ifade et-
miştir. Bizleri canından, ruhundan, 
özünden bir parça olarak gören 
ve tüm hayatını bizim hayatımızın 
daha iyi olması için harcayan anne-

lerimizin hakkı asla ödenemez. Bu 
bakımdan, bu anlamlı günü vesile 
bilerek annelerimizi mutlu etmek, 
onların yüreklerini sevgiyle doyur-
mak, onlara layık olmak için daha 
fazla çaba göstermek en önemli gö-
revimiz olmalıdır. Bu duygu ve dü-
şüncelerle, başta evlatlarını vatan 
toprağı için feda eden şehit anne-
lerimiz olmak üzere, sadece anne 
olan değil, yüreği annelik hisleriyle 
dolu olan tüm kadınlarımızın Anne-
ler Günü'nü kutluyorum" dedi

Malatya Valisi 
Aydın Baruş, Doğan-
şehir ilçesinde ince-
leme, açılış ve iftar 
programına katıldı.

Doğanşehir ilçe 
ziyaretinde Vali Ay-
dın Baruş’u Doğan-
şehir  Kaymakamı 
Murtaza Ersöz, Do-
ğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap 
Küçük, İl Jandar-
ma Alay Komutanı 
J.Alb. Necmi İnce, İl 
Emniyet Müdürü Dr. 
Ömer Urhal ve ku-
rum müdürleri kar-
şıladı. 2’DE

ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Robotik Kodlama Atölyemizin ve Şehit Kütüphanelerimizin Açılışını Valimiz Sayın Aydın BARUŞ Yaptı. 3’TE
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VALİ AYDIN BARUŞ DOĞANŞEHİR’DE İFTARDA YETİM,
ÖKSÜZ, GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir 
ilçesinde inceleme, açılış ve iftar programına 
katıldı.

Doğanşehir ilçe ziyaretinde Vali Aydın Ba-
ruş’u Doğanşehir  Kaymakamı Murtaza Ersöz, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, İl 
Jandarma Alay Komutanı J.Alb. Necmi İnce, 
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve kurum 
müdürleri karşıladı.

İlk olarak yapımı devam eden 16 Derslikli 
Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lise-
si ve 200 Kişilik Yıldız Küçük Öğrenci Yurdu 
inşaatında incelemelerde bulunan Vali Aydın 
Baruş, yapılan çalışmalar ve gelinen aşama-
lar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yapılan değerlendirme ve incelemelerin 
ardından inşaat alanından ayrılan Vali Aydın 
Baruş, Şehit Barış Ayberk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Bünyesinde kurulan Şehit 
Kemal Aktay Kütüphanesinin açılış törenine 
katıldı. Tören öncesi okul içerisinde yer alan 
aziz şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu 
Şehitler Sokağını gezen Vali Aydın Baruş’a 
burada bulunan şehit aileleri de eşlik ettiler. 
Şehit aileleri ve protokol ile birlikte Şehit Ke-

mal Aktay Kütüphanesinin açılışını yapan Vali 
Aydın Baruş “Bu gün Şehit J.Uzman Çavuş 
Kemal Aktay’ın anısını yaşatmak üzere bu-
rada bulunuyoruz. Devletimiz ve hayırsever 
vatandaşlarımız şehitlerimizin emanetine 
verilen önemi bukitaplıkları, kütüphaneleri 
açmakla gösteriyor, öğrencilerimiz de şehit-
lerimizin emanetinin ne kadar önemli oldu-
ğunu her zaman bu kütüphanelere girerken 
öğrenme imkânı kavrama imkânı bulacaklar. 
Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin. 
Kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra Elmalı Ayşe Küçük İlk ve Orta-
okulu bünyesinde kurulan Şehit Serdar Top-
rak Kütüphanesinin açılış törenine katılan 
Vali Aydın Baruş’u minik öğrenciler coşkuy-
la karşıladılar. Şehit aileleri ve protokol ile 
birlikte Şehit Serdar Toprak Kütüphanesinin 
açılışını yapan Vali Aydın Baruş “Şehit Polis 
Memuru Serdar Toprak’ın anısını yaşatmak 
üzere böyle güzel bir kütüphane yapılmış. Bu 
okulda yaklaşık 200 çocuğumuz var. Kütüp-
hanenin kapısından girerken Serdar’ın ismini 
görecekler, içeriye girince onun hayatını oku-
yacaklar. Şehitlerimizin bizler için ne anlam 

ifade ettiğini güzelce öğrenecekler. 
Bu vatan ve millet için çalışmanın de-
ğerini de bu okul sıralarında kavraya-
caklar. Kitaplarını okudukça çalıştıkça 
memlekete hayırlı evlatlar olarak ye-
tişecekler. Bu kütüphane okulumuza, 
öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.

İlçe Belediye Başkanı ve Hayırse-
ver İşadamı Vahap Küçük tarafından 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünye-
sinde kurulan Robotik Kodlama Atöl-
yesi açılış töreni için İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne geçen Vali Aydın Baruş, 
Robotik Kodlama Atölyesi açılışını 
gerçekleştirdi. Açılışın ardından öğ-
rencilerle sohbet eden Vali Aydın Ba-
ruş, öğrencilere kodlamanın önemini 
anlatıp bu atölye sayesinde öğrencile-
rin robotik tasarımlarını kendilerinin 
yapabileceğine ve buradan geleceğin 
mucitlerinin çıkabileceğine inandığını 
söyledi. 

Robotik Kodlama Atölyesi açılışı-
nın ardından İlçe Belediyesine geçen-
Vali Aydın Baruş, 31 Mart yerel seçim-
lerinde belediye başkanlığına tekrar 
seçilen Vahap Küçük’ü tebrik ederek 
çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak Vali Aydın Baruş, Şehit 
Aileleri ile öksüz ve yetim aileleri için 
düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İf-
tar öncesi Vali Aydın Baruş yaptığı ko-

nuşmasında, “ Bu mübarek ramazan günün-
de sizlerle bir sofrada buluşmak istedik. Sağ 
olsun Kaymakamımız, Belediye Başkanımız 
sizleri bizlerle buluşturdu. Değerli ailelerimiz 
sizler şehitlerimizin bizlere olan emanetisi-
niz. Sizlerin gönlünü hoş tutmak ve sizlerle 
mümkün olduğunca beraber olabilmek için 
gayret sarf ediyoruz. Şehitlerimizin hakkını 
hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Onlar kutsal var-
lıklarını vatan uğruna feda ettiler. Gazileri-
mizin de hakkını ödeyemeyiz, onlarda mil-
let için, memleket için, vatan için canlarını 
ortaya koydular. Ancak dünya hayatı devam 
ediyor, biz bir şekilde kaybettiğimiz değerli 
evlatlarımızın, kardeşlerimizin bu yokluğu-
na alışmak zorundayız. Bunun için de sabırlı 

olmamız gerekiyor. Bu dünya hayatını yaşar-
ken birbirimize destek olursak birbirimizin 
acısını paylaşırsak, birbirimizle beraber olup 
teselli etmeye çalışırsak bu hayat daha kat-
lanılabilir olur. Bizlerde buna dikkat ettiği-
miz için sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. 
Bu akşamda sizlerle aynı sofrada bulunmak 
sizlerle aynı yemeği paylaşmak bizlere onur 
ve gurur veriyor. Allah şehitlerimize gani 
gani rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. 
Ebedi yurdunda da bizleri onlara kavuşmayı 
nasip etsin, bizlere de şehitlik makamını na-
sip etsin bu iftar vaktinde duamız odur” dedi.

Yemek duası ile son bulan iftar progra-
mında yer alan tüm çocuklara Vali Aydın Ba-
ruş çeşitli hediyeler takdim etti.

TSYD İL TEMSİLCİLİĞİ SOYKANI UNUTMADI
MGC Malatya gazeteciler cemiyeti ve TSYD il temsilciliği olarak ve bir-

likte Malatya kültür Turizm Şube müdürü aynı zamanda Malatyaspor eski 
yöneticisi Ali Cengiz, TSYD il temsilcisi Vahap Güner ve üyeleri ile her yıl 
olduğu gibi efsane başkan Nurettin Soykan'ı rahmet ve minnetle mezarı 
başında andık. 

Her yıl bizler geldiğimizde gördüğümüz manzara yürekleri parçalıyor 
bu güzel insanın sırtından kazananlar bir gün bile mezarına gelip bir su 
bile dökmemeleri de bir başka üzüntü olduğunu da söyleyebiliriz 

Efsane başkan Soykan ziyaretinde TSYD Malatya il temsilcisi Vahap 
Güner, Soykan malatyamızın ve Malatyasporumuzun önemli bir değeridir. 
Sporun birleştirici gücüyle Malatyalıları Malatyaspor’da bir araya getire-
rek hoşgörü anlayışıyla spor alanında efsaneleşmiştir. Malatya basınına ve 
Malatya ya da önemli hizmetler veren efsane Başkanı minnetle anıyoruz.

Malatya kültür Turizm Şube Müdürü ve eski yönetici Ali Cengiz ise Soy-
kan Gönül adamı yardımsever ve paylaşımcı bir karaktere sahip olan efsa-
ne başkana ölüm yıldönümü nedeniyle allahtan rahmet diliyor ve mekanı 
cennet olsun dedi.
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ANADOLU LISESİ MEZUNİYET TÖRENİ
Doğanşehir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni 

Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük MYO Salonunda ger-
çekleştirildi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği törene Doğanşehir Kayma-
kamı Murtaza Ersöz, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kurum 
amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle beraber çok sayı-
da davetli katıldı. 

Törende konuşan Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, “Mezun 
olacak olan öğrencilerimizin bu güzel mezuniyet törenleri bizleri se-
vindirmiştir. Öğrencilerimizin girecekleri üniversite sınavında başarılı 
olacaklarına inanıyorum. Ancak buradan kıymetli velilerimize de şunu 
belirtmek isterim ki; “İlk yıllarında istedikleri bölümlere yerleşemeyen 
çocuklarımızın okuma azimlerinin sonlandırılmaması gerekir. Bu anlam-
da bizler devlet olarak halk eğitim merkezleri bünyesinde açtığımız kurs-
larla her zaman sizlerin ve öğrencilerimizin destekleyicisi olmaya devam 
edeceğiz. Sizlere olan inancımız tamdır. Başarılar diliyorum. Yolunuz 
açık olsun” dedi. 

Tören, öğrencilere plaket ve mezuniyet töreni katılım belgesinin ve-
rilmesinin ardından sağladıkları destek ve katılımlarından dolayı, Do-
ğanşehir Anadolu Lisesi adına okul müdürü İbrahim Başaran tarafından 
İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Milli 
Eğitim Müdürü Caner Güler’e plaket takdimi ile sona erdi.

ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

“Robotik Kodlama Atölyemi-
zin ve Şehit Kütüphanelerimizin 
Açılışını Valimiz Sayın Aydın BA-
RUŞ Yaptı”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
müz bünyesinde Belediye Baş-
kanımız ve Hayırsever İşadamı 
Vahap KÜÇÜK’ün katkıları ile ya-
pılan Robotik Kodlama Atölyesi-
nin, Şehit Barış Aybek Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ve Elmalı 
Ayşe Küçük İlk-Ortaokulu bün-

yesinde Şehit Ailelerinin desteği 
ile kurulan Şehit Kütüphaneleri-
nin açılışına Valimiz Sayın Aydın 
BARUŞ, İlçe Kaymakamımız Sa-
yın Murtaza ERSÖZ, İl Jandarma 
Komutanı Albay Necmi İNCE, İl 
Emniyet Müdürü Ömer URHAL, 
Belediye Başkanımız Vahap KÜ-
ÇÜK, daire amirleri ve davetliler 
katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Caner GÜLER açılışı yapılan 
Atölye ve Kütüphaneler ile ilgili 

Valimiz Aydın BARUŞ’a bilgi ver-
di. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak açılışlara katılarak bizle-
ri onurlandıran Sayın Valimize, 
Atölyenin yapımında desteklerini 
esirgemeyen Doğanşehir Kayma-
kamımız Murtaza ERSÖZ’e, Bele-
diye Başkanımız Vahap KÜÇÜK’e 
ve Şehit Kütüphanelerinin yapı-
mında emeği geçen Şehit Ailele-
rimize teşekkür ediyoruz.

(BASIN: 995630  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2018/57 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi,Örencik Mahallesi, Yekli 
mevkiinde kain  112 Ada, 76 Parsel sayılı 3.662,22 M2. yüzölçümlü taşınmaz , Yerleşim merkezine 
yaklaşık 500,00 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 3,5 Km uzaklık-
ta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe 
tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 1 yaşlı 12 adet ceviz fidanı ekili, tarımsal problemleri 
bulunmayan fiili kullanımına göre cevizler henüz 1 yaşında  sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir. 
Kıymeti : 16.084,16 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik mahallesi, Hopun 
mevkiinde kain 112 Ada, 153 Parsel sayılı 1.430,51 M2. Yüzölçümlü taşınmaz  Yerleşim merkezine 
yaklaşık 60 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 2,5 Km uzaklıkta, müs-
takil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına 
uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 5 yaşlı  selvi kavak dikili olup,  tarımsal problemleri bulunmayan 
fiili kullanımına göre kavaklık  sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 3.703,15 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Hopun mevkiinde kain  112 
Ada, 165 Parsel sayılı 6.363,54 M2.yüzölçümlü taşınmaz Yerleşim merkezine yaklaşık 150 m. ilçe 
merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 2,5 Km uzaklıktadır. Güney sınırında yol 
geçmektedir. Kaynak ve dere suyundan kendi imkanları  ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına 
uygun düzeyde, mevcut haliyle üzerinde kısmen kesilmiş kavak kökleri ile muhtelif yaşta 24 adet ce-
viz  ve 1 adet kayısı ağaçları dikili olup, tarla ve bahçe olarak kullanılmaktadır. Tarımsal problemleri 
bulunmayan fiili kullanımına göre  sulu tarla  bahçe vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti  : 20.349,75 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ         : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik mahallesi, Yekli 
mevkiinde kain  112 Ada, 75 Parsel sayılı 3.107,43 m2. Yüzölçümlü taşınmaz;  yerleşim merkezine 
yaklaşık 500,00 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 3,5 Km uzaklık-
ta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe 
tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 1 yaşlı  32 adet ceviz fidanı ekili, tarımsal problemleri 
bulunmayan fiili kullanımına göre cevizler henüz 1 yaşında  sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 14.193,00 TL
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik Mahallesi Hopun 
mevkiinde kain  112 Ada, 163 Parsel sayılı 461,79 m2. Yüzölçümlü taşınmaz yerleşim merkezine yak-
laşık 150 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 2,5 Km uzaklıkta, müs-
takil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına 
uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 5 yaşlı  selvi kavak dikili olup, tarımsal problemleri bulunmayan 
fiili kullanımına göre kavaklık olarak kullanılan   sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 6.343,16 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik mahallesi, Yekli 
mevkiinde kain  112 Ada, 74 Parsel sayılı 3.912,41 m2. Yüzölçümlü taşınmaz yerleşim merkezine 
yaklaşık 500,00 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 3,5 Km uzaklık-
ta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe 
tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 1 yaşlı 40 adet ceviz fidanı ekili, tarımsal problemleri 
bulunmayan fiili kullanımına göre cevizler henüz 1 yaşında  sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 17.862,48 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tüm taşınmazlar için geçerli Müşterek Hükümler:
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğugibidir.
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASINDA 
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- Satış ilanının tebliği hususuda İİK. 127. Maddesinde “İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve 
taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ 
olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat 
adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik 
ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” hükmüne yer verildiğinden satış ilanı tebliğ oluna-
mayan ilgililere ve hissedarlara ilanın yapılmış sayılmasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/57 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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POLATIM

Evvel kasabaydın, mahalle oldun.
Güzel köyüm sana, nazar mı oldu?
Çiçeklerin boyun eğdi ve sodu
Söyle güzel köyüm sana ne oldu?

İki mahalleli başkanlık idin
Elma fasulyenle meşhurdu adın
Başkanlıktan düştün kalmadı tadın
Söyle güzel köyüm sana ne oldu?

Yıllardır çevreye nahiye idin
Esnaf hizmetinle. Şahane idin
Başkanlıktan düşüp, olmuşsun yetim
Söyle güzel köyüm sana ne oldu?

Akpınar’ın Ülger’inle şakırdın
Mahalleye düştün, şimdi sakindir
Seni düşürenler, kına yakınsın
Söyle güzel köyüm sana ne oldu?

Kalkan gibi durur ahmed’in kaya
Araba yolu yok, gidilir yaya
Kar gelirdi oradan, hastaya sağa
Mahalleye düştün, kar vermez köye

Köyümde doğmuşum, köyde büyüdüm
Sıla ziyareti,  atam öğüdü
Mahalle olunca, oldu ağadım
Yazarken ıslandı, yazı kâğıdım.

Mahalle olsan da, ben köy bilirim
Her nerede olsam, döner geliri
Suyun içer ve havanı solurum
Güzel Polat sana hayran olurum.

Aksoy Mustafa’nın içi kunadı
Kırıldı kolları, tutmaz kanadı
Köyüm halkı yapamadı kenedi
Mahalleye düşürdüler Polat’ı

Polat’ın Çobanı da derdini, 
Dağlarda kavalının
Nağmeleriyle, sürüsüyle paylaşır…
“”””””””
Polat’ın yolları bükülür gider
Çoban davarını ballıkta güder
Çoban Kavalını, dertli çalıyor,
Sürüsü yayılmaz nağmeyi dinler.

MUSTAFA
AKSOYDoğanşehirde Üreticilere

Sebze Fideleri Dağıtıldı
Doğanşehir Kaymakamlığı, Doğanşehir 

Belediye Başkanlığı ve Doğanşehir İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Sera 
Uygulama Alanında üretimi başarıyla ger-
çekleştirilen sebze fideleri üreticilere tören-
le dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüs 
alanında düzenlenen törene, Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, Bitkisel Üretim ve Bit-
ki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü, kurum 
amirleri, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya 
Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Doğanşehir Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Malatya Böl-
ge  Birliği Başkanı İsmet Bayram, teknik per-
soneller ile üreticiler katıldılar.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü 
katılımcılara proje hakkında bilgiler vererek 
"Projenin uygulandığı 50 m2' lik sera alanın-
da, 14.000 Adet Sırık domates, 3.500 Adet 
Kapya biber, 400 Adet Süs biberi ve 1.000 
Adet Tıbbi bitki fide üretimi gerçekleştiril-
miştir. Bu proje kapsamında Doğanşehir'de 
yetiştirilen tütün bitkisine alternatif olarak 
sırık domates yetiştirip, birim alandan daha 
fazla verim almak ve çiftçinin kendi fidesi-
ni üretebilmesini sağlamak, aynı zamanda 
seracılığı yaygınlaştırmak amacı ile İlçe Mü-
dürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Sera 
Uygulama Alanında üreticilere uygulamalı 
olarak gösterilmiştir."dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük, "Sebzecilik için uygun ortamların mev-
cut olduğu ilçemizde tek bir ürüne bağlı kal-
mayıp, çeşitliliğin sağlanması ve bölgemize 
uygun sebze çeşitlerinin fidelerinin üretimi-

nin de ilçemizde gerçekleştirilebileceğini bu 
projeyle sağladık. Bu tür projelerle ilçemiz-
de tarımın gelişmesi için yapılacak her çalış-
maya destek olmaya devam edeceğiz."dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, 
"Projenin birinci adımı olan Sera Uygulama 
Alanında fide üretimi gerçekleştirildi. Bugün 
burada üretilen fideleri sebzecilikte dene-
yimli ve önder olan çiftçilerimize dağıtaca-
ğız. İnşallah sahada da üretimleri başarılı bir 
şekilde sürecektir. Bu tür projelerin gelişti-
rilerek devam etmesini destekliyor, projede 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."-
dedi.

Sebze fidelerinin üreticilere dağıtımının 
ardından projeyle ilgili genel bir değerlen-
dirme yapan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürü Demet Köksal, "Doğanşehir 
İlçemiz, meyvecilik, tarla ziraatı gibi üre-
timlerin yanında sebze üretimi açısından da 
uygun iklim ve toprak yapısına sahiptir. Bu 

ilçemizde aile işletmeciliği şeklinde üretim 
modelleriyle hem tarımsal üretimin çeşitlili-
ğini ve hem de üretimin artarak aile ve dola-
yısıyla ülke ekonomisine katkılar sağlaması 
için uygulamalı projeler yapıyoruz. Geçen yıl 
Savaklı Köyümüzde kadınlara yönelik uygu-
lamalı olarak Kapya Biber Yetiştiriciliği Pro-
jesi yaptık. Bu yıl da İlçe Müdürlüğümüzce 
serada uygulamalı olarak sebze fidesi üre-
timi başarıyla gerçekleştirildi ve üreticilere 
dağıtıldı. Yapılan bu tür çalışmalar İlçe Tarı-
mının gelişmesi ve üreticilerimiz açısından 
büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda 
başta Doğanşehir Kaymakamlığına,  Beledi-
ye Başkanımıza ve özveriyle çalışan İlçe Mü-
dürlüğümüz teknik personellerine teşekkür 
ediyorum. Bu tarz çalışmaları İl Müdürlüğü 
olarak destekliyoruz ve önümüzdeki süreçte 
yeni projelerle Doğanşehirli üreticilere des-
teklerimiz devam edecektir."dedi.

EYMS 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Ev-

kur Yeni Malatyaspor evinde Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Ev-
kur Yeni Malatyaspor evinde Büyükşehir Bele-
diyesi Erzurumspor’u konuk ediyor. Mücade-
lenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 
4. dakikada sol kanattan yapılan ortaya 

altıpas içerisinde bulunan Eduok kafayla do-
kundu top auta gitti. 

10. dakikada ceza sahası dışında topla 
buluşan Opseth şutunu çekti meşin yuvarlağı 
kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti. 

22. dakikada Kamara’nın pasında ceza sa-

hası çizgisi üzerinde topu alan Bifouma şutu-
nu çekti zayıf şu kalecide kaldı. 

28. dakikada Mina’nın altıpas içine çevir-
diği topa Bifouma gelişine vurdu kaleciden 
dönen topu savunma kornere gönderdi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Ev-
kur Yeni Malatyaspor evinde Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 
50. dakikada Chebake’nin ortasında arka 

direkteki Aleksic'in gelişine vuruşunda top 
ağlara gitti: 1-0 

52. dakikada maçın hakemi Erzu-
rumspor’un golünü VAR incelemesi sonrası 
iptal eti. 

63. dakikada Aleksic’in aşırtma pasında 
ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bi-
fouma sağ çaprazdan vuruşu kaleciden dön-
dü. Döne topu Bifouma filelere gönderdi. 2-0 

70. dakikada Aleksic pasında Adem’in 
şutu direğe çarparak çarparak Bifouma’nın 
önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci 
kornere çeldi. 

75. dakikada ceza sahası içerisinde top-
la buluşan Rashad Muhammed'in vuruşunda 
top ağlara buluştu. 2-1 

90+3. dakikada orta alanda topla buluşan 
Kamara topla birlikte ceza sahasına girer gir-
mez pasını Ömer'e aktardı. Bu oyuncunun vu-
ruşunda top filelere gitti. 3-1


