
Fiyatı:1 TL 14 EYLÜL 2021 SALIHaftalık Siyasi Gazete

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram Güven Tazeledi

“Esnaf Toplumun Birliğinin Teminatıdır”
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifleri Malatya Bölge Birliği Başkanlığı 
Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığına ye-
niden İsmet Bayram seçilerek güven taze-
lerken, yapılan konuşmalarda Esnafın Top-
lumun birlik ve beraberliğinin güvencesi 
olduğu vurgulandı.2’DE

Doğanşehir Mahallelerinde Çalışmalar Devam Ediyor
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Doğu Mahallesi 
Okul Sokak, Beğre, Bıçakçı ve 
Örencik Mahallelerinde yapılan 
çalışmaları yerinde inceleyerek 
mahallede vatandaşlar ile bir 
araya gelip sohbet ediyor.3’TE

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Yeni Hastanede İncelemelerde Bulundu

“Yüksek Standartta Sağlık Hizmeti Verilecek”
Doğanşeh i r 
Belediye Baş-
kanı Durali 
Zelyurt, İlçe-
ye yeni yapı-
lan hastanede 
incelemeler-
de bulunarak, 
has tanen in 
son aşamaları 
hakkında bil-
giler aldı.3’TE

MASKİ Muhtarlar 
İle Bir Araya Geldi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürü Memet Mert, Doğanşehir İlçe-
si’ni ziyaret ederek, Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt ve mahalle 
muhtarlarıyla biraraya geldi.4’TE
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Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram Güven Tazeledi

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanlığı 
Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığına yeni-
den İsmet Bayram seçilerek güven tazelerken, 
yapılan konuşmalarda Esnafın Toplumun bir-
lik ve beraberliğinin güvencesi olduğu vurgu-
landı.

Ramada Altın Kayısı Otel Toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen ve 3 yılda bir yapılan 
genel kurul ve seçime, Malatya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Kes-
kin, Malatya ESKKK Başkanı TESKOMB Merkez 
Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ali Evren, Türk 
Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap 
Güner, Kurum Kuruluş yetkilileri, Malatya, 
Adıyaman, Elazığ, Muş ve Bingöl illeri ve ilçe-
lerinden Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri başkanları ile toplam 26 koope-
ratifin başkanları ve delegeleri katıldı.

Katılımın yüksek olduğu 2021 yılı olağan 
genel kurul toplantısında Divan başkanlığına 
Adana 1. Bölge Birliği Başkanı Muhammed 
Yalçın, üyeliklere Malatya Mahrukatçılar es-
naf odası başkanı Orhan Özbek, Akçadağ Es-
naf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif 
Başkanı Battal Yardımcı seçildi.

Divan Başkanlığı olarak gündem madde-
lerine geçilen Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği 

Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’nda Ma-
latya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Şevket Keskin yaptığı konuşmada Esnaf ca-
miasını Covid 19 tedbirlerine karşı uyarır-
ken Pandemi döneminde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Esnaflara verdiği 
kredi paketlerinden dolayı teşekkür ede-
rek “Önce deprem ardından pandemi sü-
recinde çok zor günleri Esnaflara sağlanan 
kredilerle büyük ölçüde atlattık. Malatya 
esnafları sıkıntılarına rağmen kötü günleri 
atlatırken, sağlanan krediler nefes alma-
mızı sağladı. Esnaflara yeni destekler ve-
rilmesini de bekliyoruz” dedi.

“ESNAF TOPLUMUN 
GÜVENCESİDİR”

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifleri Malatya Bölge Başkanı İsmet Bay-
ram, esnaf camiasının büyük bir aile olduğu-
nu belirterek “Bizim işlerimiz görev yapmış 
olduğumuz bölgelerdeki birlik ve beraberliği 
sağlamak olduğu gibi toplumun birlik ve bera-
berliğini yaşamını bir araya getiren, idame et-
tiren, onların sıkıntılarını gidermektir.  Esnaf-
larımız yani sizler Ülkemizin bel direğisiniz. 
Ekonominin olmazsa olmazlarısınız. Pandemi 
döneminde zor bir süreçten geçen esnafları-
mıza verilen kredilerden dolayı Esnaflarımız 

adına Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Esnaflarımızın bankası olan Halk 
Bankasının değerli yöneticilerine de buradan 
minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Cumar-
tesi Pazar demeden doğal afetlerde, Selde ve 
Pandemi  dönemin de zarar gören esnafları-
mızın banka işlemleri için gece gündüz çalışan 
Esnaflarımıza faydası büyük olan Halk Banka-
sı Müdürlerimiz de buradalar tüm yöneticile-
re ve çalışanlarına Esnaflarımız adın teşekkür 
ediyorum.

Biz büyük bir aileyiz. Ekonominin olmazsa 
olmazı Esnaflarımıza hizmet eden tüm 
Kooperatiflerimizi de buradan tebrik 
ediyorum. Birliğimizi kuran, Ebediyete 
intikal etmiş Ebubekir Zorlu ve Mehmet 
Acet’i de buradan rahmetle anıyoruz. 
Temellerini attıkları Esnaf Kredi Kefalet 
Kooperatiflerimizin hepsi hamdolsun 
çok güzel ve başarılı çalışmalarıyla tak-
dir alıyorlar. Tüm başkanlarımızı emek-
lerinden dolayı kutluyorum. Burada 
ayrıca Halk Bankası Değerli yöneticile-
rimize de Esnaflarımıza gösterdikleri 
destek ve hizmetler anısına plaketleri-
mizi sunuyoruz ve teşekkür ediyoruz.“ 
diye konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimde oyların 
tamamını alarak güven tazeleyen İsmet 
Bayram yeniden seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu:

•İsmet Bayram ( Başkan )
•Abuzer Aslantürk
•Ali Evren
•Fikret Çelik
•Orhan Demirtürkoğlu
•Ali Bayram
•Seydi Güşen
•Ahmet Saray
•Mustafa Salman
•Turan Kurnaz
•Arif İşitmen
Denetim kurulu asil
•Kazım Karabekir Canal
•Kemal Duman
•Nevzat Başak
MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ
•İsmet Bayram
•Abuzer Aslantürk
•Orhan Demirtürkoğlu
•Ali Bayram

“Esnaf Toplumun Birliğinin Teminatıdır”
SELMAN’I PAK
Herkesin bir isim hikayesi var mıdır bilmem 

ama benim ismimin Salman konulmasının olduk-
ça ilginç bir hikayesi var:

“Babamın arka arkaya 5 kızı olmuş.En küçük 
ablam annemin kucağında iken “anlatılanlara 
göre köylünün çoğunun bir ermiş olarak bildiği” 
rahmetli Mullahalil (Banaz) anneme ablamın adı-
nı ne koyduklarını sormuş.Annem de Meral ismi 
Kuran’da geçmediği için ve bu sebeple Mullahalil 
dayıdan çekindiği için ismini daha koymadık de-
miş.O da ablamı kucağına alıp,bunun adı Emine 
olsun diyerek kulağına ezan okumuş.Sonra da 
anneme bundan sonra bir erkek çocuğun olacak 
onun da adı Salman-i Pâk olsun demiş.Ben doğdu-
ğumda da rahmetli eşini bize göndererek;”Şu elli 
lirayı al,eğer o çocuğun ismini Salman koymuşlar 
ise yastığın altına koy.Koymamışlar ise yüzlerine 
tükür gel”demiş.Rahmetli de gelip anneme sorun-
ca o da oğlumun adını Mullahalil dayım koydu,adı 
Salman demiş.Daha sonra beni yanına götürdük-
lerinde ise huyu bana çeksin diye ağzıma tükür-
müş.Zira ağza tükürmek eski bir gelenektir. 

Salman isminin çevrede bir tek bende olma-
sı ve bilindik bir isim olmaması dikkatimi çekince 
öğrenmiştim bu hikayeyi.Sonra isim sahibimin 
kim olduğunu merak ettim ve bir araştırma yap-
tım.Salman-ı Pak,aslında Pazarcık’a bağlı bir köy.
Köye adını veren ise Konya tarafından gelip bura-
da vefat eden Salman-ı Pâk adındaki muhterem 
zatın türbesinin bu köyde olması.

Ana yoldan 5 km mesafede olan bu köye 
gitmeyi yıllardır arzu ediyordum lakin bir türlü 
kısmet olmuyordu.Bugün nasip oldu ve türbeyi 
ziyaret ettim.Köy mezarlığının içindeki eski bir 
mağara onarılarak türbeye dönüştürülmüş.Me-
zarlıkta türbeyi ziyarete gelen bir aile ile tanıştık.
Durumu anlatınca oldukça şaşırdılar tabiki.İlgi,a-
laka ve samimiyetlerini asla unutamayacağım bu 
güzel insanların sofralarına oturup muhabbet et-
tik ve isim sahibime bir dua okuyarak türbeden 
ayrıldık.Rabbim ismimi koyan Mullahalil dedemin 
ve isim sahibimin mekanlarını cennet eylesin..
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

Gençlik Merkezi yapım işi 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   :2021/542579
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
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :466 ,47m2 Toplam kapalı inşaat alanı, Betonarme Tuğla
      Duvar ve çelik çatı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Doğanşehir Karşıyaka mah 140 ada 1 nolu parsel
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ 
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :30.09.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenici-
lere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) Üst Yapı 
(Bina) İşleri III.Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat mühendisi
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 FEN İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek-
tir.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Yeni Hastanede İncelemelerde Bulundu

“Yüksek Standartta Sağlık Hizmeti Verilecek”
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçeye 

yeni yapılan hastanede incelemelerde bulunarak, hasta-
nenin son aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yeni ya-
pılan hastanede Başhekim Uzm.Dr. Haşim Özdemir, İdari 
ve Mali Hizmetler Müdürü Ali Topal, Sağlık Bakım Hizmet-
leri Müdürü Haluk Baktemur ile incelemelerde bulunarak 
yetkililerden son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Zelyurt, hastane incelemesi ile ilgili 
yaptığı açıklamada,

“Hastanemiz hizmete girdiği zaman yüksek standart-
ta sağlık hizmetinin verileceği, otel konforunda olacak 
Doğanşehir Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulun-
duk. İlçemize bu yüksek standartta Hastanenin yapımın-
da önemli katkısı olan Rahmetli Vahap Küçük Başkanımı-
zı rahmetle anıyorum. Otel konforunda olan hastanemizi 
en kısa sürede Doğanşehirli hemşerilerimizin hizmetine 
sunacağız. ” dedi.

Doğanşehir Mahallelerinde Çalışmalar Devam Ediyor
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yapılan 
çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlar ile 
sohbet ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
Doğu Mahallesi Okul Sokak, Beğre, Bıçakçı ve 
Örencik Mahallelerinde yapılan çalışmaları ye-
rinde inceleyerek mahallede vatandaşlar ile bir 
araya gelip sohbet ediyor.

Kilitli Parke Taşı Çalışması
Belediye Başkanı Zelyurt, “Programlar da-

hilinde Mahalle ve sokaklarımızda yapılan çalış-
malarımız devam ediyor. Doğu Mahallesi Okul 
Sokak'ta Kilitli Parke taşı çalışmalarımızı yerinde 
inceleyerek kıymetli vatandaşlarımız ile sohbet 
etmeye devam ediyoruz.” Dedi.

Beğre’de Sathi Kaplama ve Asfaltlama
Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde 

mahalle Muhtarı ile Beğre mahallesinde yapılan 
çalışmayı yerinde inceleyerek konuyla ilgili yap-

tığı açıklamada,
Başkan Zelyurt şu sözlere yer verdi. “Beğre 

Mahallemizde sathi kaplama asfalt çalışmaları-
mızı Muhtarımız Abdurrahman Küçük ile yerinde 
inceleyerek, hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. 
Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı Ma-
latya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin 
Gürkan 'a, Yol Daire Ekibine ve Doğanşehir Bele-
diye ekibimize çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Bıçakçı Mahallesinde Serme Sıkıştırma Çalış-
ması

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
Bıçakçı mahallesinde serme sıkıştırma çalışmala-
rını mahalle muhtarı ile yerinde incelediler.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Bıçakçı 
Mahallemizde Belediyemiz tarafından yapılan 
serme sıkıştırma çalışmalarını Muhtarımız Hacı 
Gürlek ile yerinde inceledik. Kıymetli hemşehri-
lerimiz ile bir araya gelerek sohbet ettik.” Dedi.

Başkan Zelyurt, “Malatya Valimize Teşekkür 

ederim”
Belediye Başkanı Zelyurt, Malatya Valiliği Yİ-

KOB tarafından yapılan kilitli parke taşı çalışma-
larını yerinde inceleyerek, Malatya Valisi Aydın 
Baruş’a teşekkürlerini belirtti.

Başkan Zelyurt yapılan çalışmayla ilgili yaptı-
ğı açıklamada şu sözlere yer verdi. “ Malatya Va-

liliği YİKOB Başkanlığı tarafından Örencik Mahal-
lemiz Hopun Sokak ve Beğre Mahallemiz Erenler 
Sokak'ta yapılan Kilitli parke taşı çalışmalarını 
yerinde inceleyerek, kıymetli vatandaşlarımız-
la bir araya geldik. Mahallelerimizde yapılan bu 
çalışmadan dolayı Malatya Valimiz Sayın Aydın 
Baruş'a çok teşekkür ederim.” Dedi.
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T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2020/132 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 112 Ada, 1 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, Kıy-
met takdirine konu olan taşınmaz Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Çığlık mah., 112 ada 1 parsel sayılı 
taşınmaz tapu kaydına göre 499,99 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfındadır. Parsel içerisinde her-
hangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel içerisinde7-8 yaşlarında 20 adet yarı bodur elma agaçları 
vardır.Parsel tam hisseye sahip ENVER TAPAR ‘A aittir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Çığlık Mah. 112 Ada, 1 Parsel
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   499,99 m²
Arsa Payı  : 
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı Doğanşehir belediye imarına göre ayrık nizam
   2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 102.600,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü  : 11/11/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü  : 07/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 112 Ada, 3 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, tatari 
deresi mevkii Mevkii, Kıymet takdirine konu olan Malatya ili,Doğanşehir ilçesi, Çığlık mah.,112 ada,3 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 488,81 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfındadır.Parsel 
içerisinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Parsel tam hisseye sahip ENVER TAPAR’A aittir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi Çığlık Mah.Tatari Deresi Mevkii 
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   488,81²
Arsa Payı  : 
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı Doğanşehir belediye imarına göre ayrık nizam
   2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 98.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü  : 11/11/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü  : 07/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 112 Ada, 5 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, TATA-
Rİ DERESİ MEVKİİ Mevkii, Kıymet takdirine konu olan Malatya ili,Doğanşehir ilçesi, Çığlık mah.,112 
ada,5 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 554,78 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfındadır.
Parsel içerisinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Parsel içerisinde 15 yaşlarında 7 adet kayısı 
ağacı bulunmaktadır.Parsel tam hisseye sahip ENVER TAPAR’A aittir.
Adresi   : Malatya İli,Doğanşehir İlçesi, Çığlık Mah. Tatari Mevkii.
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   554,78 m²
Arsa Payı  : 
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı Doğanşehir belediye imarına göre ayrık nizam
   2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 112.540,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü  : 11/11/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü  : 07/12/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 112 Ada, 7 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, TATA-
Rİ DERESİ MEVKİİ Mevkii, Kıymet takdirine konu olan Malatya ili,Doğanşehir ilçesi, Çığlık mah.,112 
ada,7 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 607,56 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfındadır.
Parsel içerisinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Parsel içerisinde 6 adet 15 yaşlarında kayısı 
ağacı vardır.Parsel tam hisseye sahip ENVER TAPAR’A aittir.

Adresi   : Malatya İli,Doğanşehir İlçesi, Çığlık Mah. Tatari Deresi Mevkii.
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   607,56 m²
Arsa Payı  : 
İmar Durumu  : Var, İnşaat tarzı Doğanşehir belediye imarına göre ayrık nizam
   2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 123.320,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü  : 11/11/2021 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü  : 07/12/2021 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 112 Ada, 9 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, tatari 
deresi mevkii Mevkii, Kıymet takdirine konu olan Malatya ili,Doğanşehir ilçesi, Çığlık mah.,112 ada,9 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 510,72 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfındadır.Parsel 
içerisinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Parsel içerisinde 3 adet 15 yaşlarında kayısı ağacı 
vardır.Parsel tam hisseye sahip ENVER TAPAR’A aittir.
Adresi   : Malatya İli Doğanşehir İlçesi, Çığlık Mah.Tatari Deresi Mevkii
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   510,72 m²
Arsa Payı  : 
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı Doğanşehir belediye imarına göre ayrık nizam
   2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 102.660,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü  : 11/11/2021 günü 12:30 - 12:40 arası
2. Satış Günü  : 07/12/2021 günü 12:30 - 12:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 verilebilecektir. 
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 
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 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 öncelik-
le teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/132 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

MASKİ Muhtarlar İle Bir Araya Geldi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su 

ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürü Memet Mert, Doğanşehir İlçe-
si’ni ziyaret ederek, Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt ve mahalle 
muhtarlarıyla biraraya geldi.

ZELYURT’TAN BAŞKAN 
GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

İlçeye yapılan ve yapılması plan-
lanan çalışmalar hakkında görüş alış 
verişinde bulunulduğunu ifade eden 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, “MASKİ, ilçemizde planlı ve 
programlı bir şekilde çalışmalarına 
devam ediyor. Memet Mert Bey daha 
önce yol asfalt daire başkanıydı. O 
dönemde ilçemize ve Malatya’mıza 
çok güzel hizmetler yaptı. Yapılan ça-
lışmalardan dolayı Memet Mert nez-
dinde Yol Asfalt Daire Başkanlığına ve 

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyo-
rum. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
ve ekibinin vermiş olduğu karar sonu-
cu Memet Bey, MASKİ Genel Müdürlü-
ğü’ne getirilmiştir. Genel Müdürümüz 
Memet Bey’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunduğumuzda ilçemizde altyapı ile 
alakalı yaşanan aksaklıklardan bahset-
miştik.  Kendileri bu noktada, oluşan 
arızalara anında müdahale edilmesi 
ve gerekli çalışmaların yapılması için 
yeni bir strateji geliştirerek planlama-
lar yapmışlar. Yeni görevinde başarılar 
diliyorum” dedi.

MERT: ÇOK HIZLI 
HAREKET EDECEĞİZ
Çalışmaların daha hızlı yapılması 

için gerekli tedbirleri aldıklarını kayde-
den MASKİ Genel Müdürü Memet Mert 

ise, “Yoldan MASKİ’ye geçtik. Yolda bi-
zim altyapıda bizim. Yaşar Başkanımız 
görevde bulunduğu sürede çok ciddi 
çalışmalar yaptı. Bizlere bıraktığı yer-
den devam ederek çalışmalara devam 
ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Selahattin Gürkan’ın, üstyapı 
ve altyapıda bize vermiş olduğu tali-
matları net. Arızalar ve bakım-onarım 
noktasında çok hızlı hareket etmemiz 
gerekiyor. Bu sebeple daire başkanlık-
larımız, ortak çalışarak sürekli istişare 
halindeler. Yaşar Başkanımızın yaptığı 
gibi sahada tüm ekip arkadaşlarımızla 
beraber çalışacağız. Sayın Başkanım, 
siz değerli muhtarlarımız ve bizler hep 
beraber kamu hizmeti yapıyor, vatan-
daşlarımızın taleplerini yerine getir-
meye çalışıyoruz. Bunu daha hızlı ve 
seri yapıp zamanı kısaltabilirsek bizim 
için daha randımanlı olur. İçme suyu ve 
kanalizasyon bekleyemez. Anında mü-
dahale edilip en kısa sürede çözülmesi 

gerekiyor. Doğanşehir’de sondaj nok-
tasında eksiklerimiz ve kuruyan kuyu-
larımız var. Bu çalışmalar için uygula-
dığımız sistem şöyle; mevcut ekiplere 
ek olarak yeni ekipler dâhil ederek iş-

leri daha seri yapacağız. Bekleyen çok 
iş var. Her işin aynı anda bitme şansı 
yok ama aciliyet arz eden yerleri ön-
celikli yaparak sırayla tamamlamayı 
planlıyoruz” dedi.  


