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Sevgililer Günü

Sevgililer günü bugün..Niye günleri ayırırlar 

hiç anlamadım..Anneler günü,babalar günü, 

öğretmenler günü,sevgililer günü vs. günler..

Annemizi anneler gününde arayacağımıza veya 

hediye alacağımıza sair günler arasak ne kaybe-

deriz..Aynı şekilde babalarımızı , öğretmenleri-

mizi ve sevgilimizi niye gününde hediye almak 

isteği olur içimizde..

Babamızı durup dururken hediye alsak veya 

sevdiğimizi gösteren mesaj atsak sevinmez mi? 

Öğretmenimizi sabah okula giderken bir demet 

çiçek götürsek,gözündeki parıltıyı hissetmez 

miyiz..? Sevgilimize gül almak için veya hedi-

yeler almak için illaki sevgililer günü olması mı 

gerekir. Ben hiç anlayamadım böyle günleri..

Ama dostlar orda görsün diye ister istemez 

uyuyoruz..

Sabah uyandığında sevdiğin birine kısa me-

saj ile sevdiğini hissettirmek veya arayıp hatırını 

sormak o kadar zor bir iş olmasa gerek..Onun 

için sevdiklerimizi ihmal etmeyelim.Aranmayı 

beklemeyelim...Sadece özel günlerde arandıkla-

rını hissettirmeyelim..Sevgililer gününü kutladı-

ğımızda sevgiler daha mı kalıcı oluyor..?

Sevginin günü yoktur. Seviyorsam her gün 

seviyorumdur..Sadece sevgililer gününde değil..

Sevginin derecesi de yoktur.. Cebinde ekmek 

alacak parası olmadığı halde sevgilisine veya 

eşine çiçek almak için öz veride bulunan arka-

daşlar..Sevgimizi her zaman gösterelim..Gününü 

beklemeyelim..Bütün günler bizim..Pahalı 

hediyelerle değil;güler yüzle,tatlı dille sevgimizi 

gösterelim..İmkanımız olduğu sürece birbirimi-

zi hatırlayalım ve küçük hediyelerle sevgimizi 

gösterelim..Unutulmadıklarını ve sevildiklerini 

gösterelim..

Küçücük şeylerle mutlu olalım..Mutluluğun 

sırrı bu değil mi sizce?

YİNE DE BÜTÜN GÜNLERİNİZ SEVGİYLE DOL-

SUN..SEVGİSİZ KALMAYIN..

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir’de Kaymakam Kılıç’ın
Başkanlığında Tütün Toplantısı Yapıldı

Tütünle ilgili sorunu çözmek için Doğanşehir İlçe Ziraat Odası’nda, Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet Kılıç başkanlığında Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık ve 29 mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı 
düzenlendi. Toplantıda üreticinin tütününü ucuza satmaması uyarısı yapıldı.3’TE

Bozkurt Türkiye’nin Kendi Potansiyeline Dikkati Çekti 
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Boz-
kurt ve yönetimi Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziya-
ret etti. Ülke gündemini değerlendiren Bozkurt: “Tür-
kiye’nin çıkış yolu kendi gücüne güvenen, kendi insan 
kaynaklarına, kendi enerji gücüne güvenen doğru bir 
yönetim ve doğru politikadır. Bunlarla Türkiye’nin 
aşılamayacak hiçbir sorunu yoktur.” dedi.2’DE

Temel Gıdada KDV Yüzde 1’e Çekildi
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda 
ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i 
indirildiği müjdesini verdiğini ve Resmî Ga-
zete’de de yayımlandığını belirterek, “Bu in-
dirimin fiyatlara yansıması için şimdi sıra iş 
dünyasında, reel sektörde. Milletimizi yüksek 
enflasyon ve hayat pahalılığından koruyacak 
güçlü adımları birer birer atıyoruz.” dedi.2’DE
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Bozkurt Türkiye’nin Kendi Potansiyeline Dikkati Çekti 
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 

Başkanı Hüsnü Bozkurt ve yönetimi 
Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziya-
ret etti. Ülke gündemini değerlendi-
ren Bozkurt: “Türkiye’nin çıkış yolu 
kendi gücüne güvenen, kendi insan 
kaynaklarına, kendi enerji gücüne 
güvenen doğru bir yönetim ve doğru 
politikadır. Bunlarla Türkiye’nin aşıla-
mayacak hiçbir sorunu yoktur.” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Vahap Güner Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt 
ve yönetiminin yaptığı ziyarete yöne-
lik , “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
91 yıl önce Malatya’ya yapmış olduğu 
ziyarette Malatya demiryolunun ge-
lişini sağlamış, hemen akabinde de 
Malatya Sümer Tesislerinin yeri için 
araştırmalarda bulunmuş ve bir son-
raki gelişlerinde de Sümerbank’ ın 
temellerini atmıştır.  Atatürk'ün her 
etkinliğinin bir görüntüsünde mutla-
ka Malatya vardır. 13 Şubat Malatya 
için ayrı bir önem arz etmektedir.  91 
yıldan beri de kutlanmaktadır.  Bu 
vesile ile Atatürkçü Düşünce Derne-
ği Genel Başkanı ve yönetim kurulu 
üyelerinin Malatya’ya yapmış olduğu 
bir dizi ziyaret sırasında da cemiyeti 
ziyaret etmeleri nedeniyle kendilerini 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.    Özellikle 

Atatürk'ün politikalarını anlatmaları 
konusunda yapmış oldukları seminer-
ler ve konferanslar için kendilerine 
ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadeleri-
ne yer verdi.   

Atatürkçü Düşünce Derneği Ge-
nel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Boz-
kurt ise: “Bizler Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak bu sorunları aşmanın 
yolunun kesinlikle Atatürk öğretisi, 
Atatürk  düşüncesi, Kemalizm, Kema-
list devlet modeli ile mümkün oldu-
ğunu düşünüyoruz.  Türkiye bunları 
başarmış bir ülkedir.   1923 yılında 
Cumhuriyet kurulmuş 1926'da Kayseri 
de açtığı uçak fabrikasıyla uçak üre-
tebilen, 1930'larda İran şahına Tür-
kiye ziyaretinde 2 uçak hediye eden, 
1938 yılında kendi kurduğu Refik Say-
dam hıfzıssıhha en üstünde ürettiği 
17 aşıyla bütün Anadolu'da  aşılama 
çalışmaları yaptığı gibi orada kolera-
dan kırılan Çin’e  1 milyon doz aşı  he-
diye eden,1923'te kurulduğu zaman 
ekmeklik buğday unu olmadığı halde 
1930'larda buğday  ihraç eden,  38- 39 
yıllarında 2 dünya savaşında açlık çe-
ken Yunanistan’a  buğday hibe eden,  
Tekstil’den kağıt sanayine,  şeker sa-
nayinden gübre sanayine, cam sana-
yiden, silah sanayine, uçak sanayiden 
lokomotif sanayine, demir çelikten 

petrokimya ya aklınıza gelen her alan-
da 1923-1938 arası dünyanın   büyük 
ekonomik buhranlarla sarsıldığı dö-
nemde 44 ulusal Sanayi tesisi kurarak 
uçak üretip satan bir sanayi yaratan 
bir milletiz biz. Bu millet yaptı bunu. 
Hem de tamamen kendi gücüyle yap-
tı.  Bir kuruş dış yardım almadığı gibi 
duyunu umumiyeden kalan Osmanlı 
borçlarını da ödedi.  Bir Hekim olarak 
49 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. 
Bu milletin azizliğine, bu milletin fe-
raseti ne bir gram bile şüphe etme-
memiz lazım. Yeterki bu millete helal 

süt emmiş, namuslu doğru yol gös-
terilebilsin . Bu millete yol gösteren 
Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini 
çok önemsiyorum. Bu cumhuriyeti 
kurarken Cumhuriyetimizin kurucula-
rını Mustafa Kemal, Malatyalı  İsmet 
İnönü ve diğer silah arkadaşları bu 
hamura bir maya katmışlarıdır.  Bu 
mayanın adına namus diyoruz. Bu 
mayadan namusu çekersek hamur 
çürüyor. Ne ekmek yapabiliriz. Ne de 
kimseye yararı olur. Namustan kastım 
milletin kör kuruşunu harcarken onun 
tamamının milletin hayrına harcandı-

ğının bilinmesi lazım. Namus derken 
bunu kastediyorum.  Biz ADD olarak 
bunu Türkiye’nin her yerinde bu sesi 
yükselteceğiz. Hiçbir ayrım gözetme-
yeceğiz. AKP’ye, CHP’ye, İyi Parti’ye 
MHP’ye oy vermiş değil hiçbir ayrım 
gözetmeksizin bütün yurttaşlarımıza 
şunu söyleyeceğiz.  Türkiye’nin çıkış 
yolu kendi gücüne güvenen, kendi in-
san kaynaklarına, kendi enerji gücüne 
güvenen doğru bir yönetim ve doğru 
politikalarla Türkiye’nin aşılamaya-
cak hiçbir sorunu yoktur. Bu amaçla 
buradayız.” şeklinde konuştu. 

Temel Gıdada KDV Yüzde 1’e Çekildi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öz-
nur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde 
KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği 
müjdesini verdiğini ve Resmî Gazete’de 
de yayımlandığını belirterek, “Bu indi-
rimin fiyatlara yansıması için şimdi sıra 
iş dünyasında, reel sektörde. Milletimizi 
yüksek enflasyon ve hayat pahalılığın-
dan koruyacak güçlü adımları birer birer 

atıyoruz.” dedi.
Milletvekili Çalık, Malatya’daki te-

masları kapsamında Attarlar, Bakkallar 
ve Bayiler ile Kahveciler Esnaf Odalarını 
ziyaret etti. Çalık ilk olarak Kahveciler 
Odası’nı ziyaret ederek, oda başkanı 
Hacı Karanfil ve yönetim kurulu üyele-
riyle bir araya geldi.  Milletvekili Çalık, 
ziyarette yaptığı konuşmada iyi günde, 
kötü günde her zaman esnafla yan yana 
olduklarını ve sorunlarını hep birlikte 
çözdüklerini ifade etti. 

Türkiye’nin 2002’den buyana 20 
yıllık süreçte çok önemli gelişmeler ka-
tettiğini dile getiren Çalık, “Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla Ticaret Bakanlığımız tara-
fından esnaf ve sanatkarlarımıza gelir 
kaybı desteği, kira desteği, 3 bin lira ve 
5 bin lira tutarlı hibeler kapsamında 8.9 
milyar lira karşılıksız destek sağlandı. 

Özellikle TESKOMB aracılığıyla vermiş 
olduğumuz destekler, normalde süspan-
siyon oranı yüzde 20’lerdeydi, biz bunu 
yüzde 50’ye yüzde 100’e çıkarttık. Genel 
işletme yatırım kredileri kapsamındaki 
işyeri ve taşıt edindirme kredileri için, 
kredi faizlerinin yüzde 50’sini karşılar 
hale getiriyoruz. Geleneksel, kültürel, 
sanatsal ve kaybolmaya yüz tutan mes-
lek kollarına esnaf vergi muafiyet belge-
lerini veriyoruz. Sicil aflarını getiriyoruz. 
KOSGEB aracılığıyla desteklerimizi veri-
yoruz. Kredi üst limitlerini yeniden dü-
zenledik ve onların ihtiyaçlarına binaen 
esnafımız desteklerimizi veriyoruz.” diye 
konuştu. 

Her daim esnafın yanında oldukları-
nı ve yaşanan sorunları birlikte çözdük-
lerini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

“Malatya bir deprem yaşadı ve sa-
dece depremin yaşandığı bölgedeki es-

nafımızı değil, Malatya’nın tümündeki 
esnafımızın hepsini verilen desteklerin 
kapsamına aldık. Malatya’daki bütün es-
nafımıza sıfır faizli 50 bin TL’lik destekle-
ri sağladık. Zor ve dar günde her zaman 
esnafımızın yanında olduk, olmaya da 
devam ediyoruz. KOSGEB, Halk Bankası 
TESKOMB üzerinden esnafımıza destek 
sağladık. Bir deprem yaşadık ama biz 
esnafımızı yalnız bırakmadık. Hariçten 
gazel okuyanlara buradan sesleniyorum; 
biz zor gününde de iyi gününde de dar 
gününde de esnafımızın hep yanınday-
dık. O yüzden 20 yıldır esnafımız bize 
destek vermeye devam ediyor. Bunun 
yanında pandemi döneminde çok önem-
li ve güçlü destekler verdik. Sosyal Koru-
ma Kalkanı çerçevesinde desteklerimizi 
esnaf ve vatandaşlarımızla buluşturduk. 
Geçtiğimiz ay ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza 5 milyar TL nakdi yardım yaptık.”

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde 
KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği 
müjdesini verdiğini belirterek, “Esnaf 
odalarımız, esnaflarımız KDV’de indirim 
yapılmasını istiyordu. İşte indirim de 
geldi ve resmî Gazetede de yayımlan-
dı. Bu indirimin fiyatlara yansıması için 
şimdi sıra iş dünyasında. Ben iş dünya-
sının, gıda sektör temsilcilerinin, piyasa-
nın KDV indirimini ürünlerin fiyatlarına 
yansıtacağını ümit ediyorum. Bu önemli 
karar bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. 
Milletimizi yüksek enflasyon ve hayat 
pahalılığından koruyacak güçlü adımları 
birer birer atıyoruz. Sayın Cumhurbaşka-
nımız öncülüğünde her şey Türkiye için, 
herşey milletimiz için diyerek çıktığımız 
yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim 
derdimiz milletimize hizmettir, eser ka-
zandırmaktır” dedi. HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Toprağı sürmede kullanılan ilkel bir tarım aracı... M.Ö. 

11-8 yüzyıllarda yaşamış Mezopotamya’da yaşamış bir halk... 2. 

Zeki ve yaramaz (çocuk)... Belirtke... 3. Çikolata ile yapılan bir 

çeşit tatlı, supangle... Doğal olarak, tabiatıyla, tabii, elbette... O 

zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... 4. Özdeyiş... İn-

san ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı taba-

ka, cilt, ten... Fermiyum elementinin simgesi... 5. İstek, dilek... 

Tanrıtanımaz... Bu, özellikle bu (eski)... 6. Bir yüzeyde boy sa-

yılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Zencefilgillerden, 

karabiber tadında bir bitki... 7. Gök... Yiğit, kahraman... Tuttur-

gaç... 8. Baba... Arayı çok açarak... Kısa sürede birçok mermi 

atabilen, isabet oranı düşük, tek elle de kullanılabilen bir tür 

makineli tüfek... 9. Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle gö-

revli kimse (eski)... Birden sonra gelen sayının ad... Cinsiyet... 

10. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren cihaz... Baryum 

elementinin simgesi... 11. Kişilere verilen ilk ad, küçük ad... 

Dünya... Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her 

türlü dokuma... 12. Notada duraklama zamanı ve bunu göste-

ren işaretin adı... İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden 

yapılmış, genellikle kapaklı kap... İçine domates, biber, soğan, 

kokulu otlar, süt veya yoğurt katılan, bulgur, mayalanmış ve ku-

rutularak ufalanmış hamur vb.nden yapılan çorba malzemesi... 

13. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün... Âlâ... Buğdaygiller-

den, bahçelerin, yol kenarlarının ve parkların yeşillendirilme-

sinde yararlanılan çok yıllık bitki... 14. Ham madde işlenerek 

yapılan her türlü mal... Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duru-

ma getirmek... 15. Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk... 

Futbolda ve hentbolda bir oyuncunun bilerek yaptığı kural dışı 

davranışın penaltı ile cezalandırıldığı veya kalecinin topu elle 

tutmasına izin verildiği alan, penaltı alanı, ceza sahası, penaltı 

sahası...

Yukarıdan aşağıya
1. Uzaklığı az olan yer... Etkilenme, çağrışım veya içe doğ-

mayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham... 2. Pis koku 

(eski)... Kan kanseri... 3. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan in-

celeme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri 

bildiren yazı, yazanak... Malca (eski)... Dizi, sıra... 4. Bir suçu, 

bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... Hindistan’da prenslere 

verilen unvan... Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... 

Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 5. Bir formülde ge-

çen ve önceden belirlenmiş bulunan değişmez nicelik... Dudak-

lardan altta bulunanı... 6. Gücü bir işe yetmez olanın durumu, 

güçsüzlük... Çaresi olmayan, çaresiz... Bazı cisimlerin tat alma 

organı üstünde bıraktığı duyum (eski)... 7. Batman ilinden olan 

kimse... Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence... 

8. Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstere-

rek bir olayı doğrulama, yemin... Tepkimek işi... Kendisinin olan 

bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, 

sahip... 9. Sayı... Akordu olmayan, akort edilmemiş, akordu bo-

zuk... 10. Özellikle Rumeli’de seslenmek ve dikkati çekmek için 

kullanılan bir söz (halk ağzı)... Renksiz veya beyaz, sarı, gri renk-

lerde olabilen, sondaj, dolgu vb. alanlarda kullanılan bir mine-

ral, baritin, baryum sülfat... Akmak işi... 11. İta amiri (eski)... Ok-

ramak işi veya durumu... 12. Rubidyum elementinin simgesi... 

Doyurma (eski)... Siirt iline bağlı ilçelerden biri... Alüminyum 

elementinin simgesi... 13. Telefon konuşmasına başlarken kul-

lanılan bir seslenme sözü... Güler yüzlü, şen şakrak... Trabzon 

iline bağlı ilçeler-

den biri... 14. Nef-

ret edilen, iğrenç, 

tiksindirici... Ce-

hennem bekçisi... 

15. Cemaate namaz 

kıldıran kimse... 

Hem suyun içinde 

hem karada yaşa-

yabilen, amfibik...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Gece gündüz
Bir çobanım
Duymayana
Bazen çanım
Umutlarla
Sana canım
Naçar düştüm 
Görmez gözün

Gül soluyor
Su akmıyor
Gönül okşar
Dost bakmıyor
Elde testim
Su dolmuyor
Naçar düştüm
Görmez gözün

Gece olur
Dert acıtır
Sevgi olmaz
Kalır hatır
Gözüm görmez
Yere ağlar
Umut olur
Satır satır
Naçar düştüm
Görmez gözün
Yüksek uçma
İn ovaya
Avcı vurmuş
Bak yuvaya
Sevmek zor mu?
Sor sılaya
Naçar düştüm
Görmez gözün

El sallarım
Kimse görmez
Güzel derim
Söz anlamaz
Yalnız kaldım
Yar dinlemez
Naçar düştüm
Görmez gözün

Toprak ağlar
Su bakmıyor
Garip düştüm
Ses çıkmıyor
Gölgen olur
Kul sığmıyor
Naçar düştüm
Görmez gözün

Duvar yüksek 
Kapı demir
Yol ararım
Gelmez emir
Boşa kar 
Koca nehir
Naçar düştüm
Görmez gözün

Garip ağlar
Gözü pınar
Damar şahlar
Dalı çınar
Yol giderim
Önüm duvar
Naçar düştüm
Görmez gözün

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar
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Doğanşehir’de Kaymakam Kılıç’ın
 Başkanlığında Tütün Toplantısı Yapıldı

Tütünle ilgili sorunu çözmek için 
Doğanşehir İlçe Ziraat Odası’nda, Do-
ğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç 
başkanlığında Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, Ziraat Odası 
Başkanı Burhan Tanışık ve 29 ma-
halle muhtarlarının katıldığı toplantı 
düzenlendi. Toplantıda üreticinin tü-
tününü ucuza satmaması uyarısı ya-
pıldı.

Doğanşehir ilçesinde çiftçinin 
kanayan yarası olan tütündeki sorun 
çözülüyor. Tütünün ferdi değil de koo-
peratifler kanalıyla satılacağı yasası-
nın ertelenmesini bekleyen çiftçilerin 
tütününü ucuza satmaması uyarısı 
yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Burhan Ta-
nışık, toplantıda yaptığı konuşmada, 
üreticinin tütünlerini ucuza satma-
masını istediklerini belirterek, “Va-
tandaşlar arasında tütün yasak deyip 
çok ucuza alıyorlar. 20 lira ile 50 lira 
arasında şuanda tütün alıyorlar. Bu 
konuyu da muhtarlarımızla istişare 
edip siz de yasağın ne şekil olduğunu 
anlatırsanız üretici tedirgin olmaz. 
Tütün üreticilerine söyleyiniz, bir iki 
ay tütünü ucuza vermeyin. Sattığınız 
tütünler piyasaya gitmiyor. Hepsi de 
stoğa gidiyor. Tütün stoklanırsa sizin 
ürünleriniz sonradan satılmaz. Şimdi-
den diretin ürünlerinizi değerinde sa-
tın. Bu tütün önce yüz liraya satılma-

dı mı? Şimdi niye 25-50 lira diyorlar. 
Gübre mi ucuzladı, mazot mu ucuzla-
dı ki siz ürünlerinizi ucuza satasınız" 
ifadelerini kullandı.

"Tütün pazarı 
kuracağız"

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ise tütün üreticilerinin 
mağdur olmaması için her zaman gi-
rişimde bulunduğunu dile getirerek, 
"Zorlu kış şartlarında birlikte Ankara 
ya gittik. Orada gördük ki, MHP ve AK 
Parti Malatya Milletvekillerimiz ge-
rekli girişimlerde bulunmuşlar. Çift-
çinin haklarını korumayı amaçlayan 

yasayı komisyona sunmuşlar. Bizler 
gerekli görüşmeleri yaptık ve yasa 
çıkıncaya kadar bir ek süre istedik. 
Bu süre verildi. Gerekli bilgiler İçişle-
ri Bakanlığı tarafından Valiliklere ve 
Emniyet Müdürlüğüne verildi. Tütü-
nün satışında sıkıntı yok. Şimdi sizler-
den ricam ürünlerinizi fırsatçılara al-
danıp kaptırmayın. Değerinde satın. 
Ucuza satmayın” şeklinde konuştu. 
Zelyurt, belediye olarak tütün pazarı 
kurma çalışmaları olduğuna da dikkat 
çekerek, “Biz ilçe belediyesi olarak 
önümüzdeki günlerde mevcut pazar 
yerimizde haftada bir gün olmak üze-
re tütün pazarı kurmak istiyoruz. Tü-
tün satıcılarını da inşallah orada gör-
mek istiyoruz. Ayrıca sizlerden ricam 
mümkün olduğu kadar tütünlerinizi 
değerinde satın" dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
Kılıç da, "Değerli muhtarlarımızdan 
halkımıza şunları iletmesini istiyo-
ruz. Birinci konu, yasayla ilgili erte-
lemenin yakın zamanda yapılacağı 
ve tütün satışında herhangi bir engel 
olmadığı, ertelemenin yakın zaman-
da çıkacağıdır. İkinci konu da, tütünü 
değerinin altında satmayınız. Çiftçi-
nin emeğinin sömürülmesine izin ver-
meyiniz. Tütün satışında herhangi bir 
sıkıntı yok. Bu üç temel üzerine çalış-
malarımız devam ediyor. Çiftçilerimiz 
rahat olsun. En kısa zamanda erte-
leme ile ilgili kanuni düzenlemenin 
yapılacağını düşünüyoruz. Çiftçinin 
emeğine her zaman sahip çıkacağız 
ve bu konuyu da en kısa zamanda çö-
zeceğiz "diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı soru ve cevap-
larla sona erdi.



4 15 ŞUBAT 2022

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1550987

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2020/47 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 37 Ada, 44 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 1 kat 20 
nolu bağımsız bölüm işyeri Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Yeni mah, 37 ada, 44 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 1.373,30 m² yüz  ölçümüne sahip iş yeri vasfında , 1. kat, 
bağımsız bölüm No:20, arsa payı 55/950 ‘dir. Bina zemin kat ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Çatı 
örtüsü kiremit kaplamadır. Bağımsız bölüm No: 20 dükkan olarak kullanılmaktadır. Dükkan yaklaşık 
170,00 m² alandan oluşmaktadır. Dükkan tabanı seramik kaplama, duvarları sıvalı boyalı, kapıları 
ve pencereleri alüminyum doğramadır. Bina ve meskenin yapı sınıfı III. sınıf A grubu yapıdır. Bina 
yaşı  yaklaşık 30-35 yıldır.Dükkan çarşı merkezinde ve pasajın iç cephesine bakmaktadır. KIYMETİ: 
318.750,00 TL:dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Yeni Mah, İnönü Cad. Yeni Belediye Pasajı 
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  : 170,00 m²
Arsa Payı  : 55/950
İmar Durumu  :  İnşaat tarzı iş merkezi vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçekli koruma amaçlı 
   uygulama imar planında bitişik nizam 2 kata müsaadeli ticari alanda
   kalmakta ve kısmen de (yaklaşık 155 m²) 7ve 17 metrelik
   imar yolunda kalmaktadır. 
Kıymeti  : 318.750,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.  Yola terkedilen kısmın kolonaltı geçiş hakkı 
   vardır. Taşınmaz alıcıya 3.derecede sit alanıdır şerhi ile devir ve tescil
   yapılacaktır ve satışa konu yerin sit alanı oluş nedeniyle gayrimenkulde
   yapılacak tüm değişikliklerin onaylı KAİP hükümleri doğrultusunda ilgili
   idareden izin alınması gerekmektedir. 
1. Satış Günü  : 18/04/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü  : 17/05/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA DARİESİ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/47 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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İLAN
DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/162 Esas
KARAR NO : 2021/244
Davacı FETTULLAH AVCI aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İs-
temli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2021/162 esas, 2021/244 kararı ile 23/11/2021 tarihinde Davanın Kabulü ile 
Malatya İli Doğanşehir İlçesi Altıntop Mahallesi  Cilt no:7, Hane no:34, BSN:9,  42973687376 TC 
kimlik numaralı FETTULLAH AVCI’nın FETTULLAH olan adının İPTALİ İLE, FETİH olarak TASHİH 
İLE TESCİLİNE, dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren 
iki hafta sonra Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 
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İLAN
DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/129 Esas
KARAR NO : 2021/186
Davacı SELDA ÖNDER aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2021/129 esas, 2021/186 kararı ile 24/09/2021 tarihinde Davanın Kabulü ile 
Isparta İli Sütçüler İlçesi Pınarköy Mahallesi  Cilt no:35, Hane no:2, BSN:119,  20834424704 TC 
kimlik numaralı SELDA ÖNDER’in SELDA olan adının İPTALİ İLE, BÜŞRA olarak TASHİH İLE TES-
CİLİNE, dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta 
sonra Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

“Kavramlar ve Tasavvufî İzâhlar Açısından 
Aleviliğin El Kitabı” Başlıklı Eser, Kriter 

Yayıncılık Tarafından Yayımlandı

Malatya’mızın sevilen inanç önderlerinden ve 
CEM VAKFI Malatya Şubesi Başkanı Sayın Eşref 
DOĞAN Dedenin ve gazetemiz yazarı, Eğitimci-

Yazar Sayın Hasan ÇELİK’in müştereken 
kaleme aldıkları, “Kavramlar ve Tasavvufî 

İzâhlar Açısından Aleviliğin El Kitabı” başlıklı 
eser, Kriter Yayıncılık tarafından yayımlandı 

ve okurlarının takdirlerine sunuldu. Ülkemizin 
asli unsuru ve sosyal bir olgusu olan Aleviliğe 

ilişkin kıymetli bilgilerin aktarıldığı eser, 
bu hafta içerisinde Malatya’daki Deniz 

Kitabevlerinden de satışa sunulacaktır. Söz 
konusu eser; Kitap Yurdu, İdefix, D&R, Pandora 

Kitabevi ve N11 gibi internet kitap satış 
platformları üzerinden de temin edilebilir.

DuyuruMASKİ’de Eğitimler Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi (MASKİ) Genel Müdürlü-
ğü, hizmet içi eğitimlerine ara 
vermeden devam ediyor. 2022 
hizmet içi eğitimleri kapsa-
mında Daire Başkanları, Şube 
Müdürleri ve teknik personele, 
Yağmursuyu, Kollektör Hatları, 
Atıksu İşletimi, Atıksu Arıtma 
Tesisleri Yönetimi ve Sürdürü-
lebilirlik, Su Yönetimi, Fizibi-
lite ve Proje Kriterleri, Finans 
İşletme ve Sürdürülebilirlik 
eğitimleri verilecek. 

Personelin daha donanımlı 

hale gelmesi amacıyla eğitim 
programlarını aralıksız sür-
dürdüklerini belirten MASKİ 
Genel Müdürü Mehmet Mert, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan’ın talimat-
ları doğrultusunda eğitimle-
rin verildiğini söyledi. Mert, 
personele ilk olarak yağmur-
suyu, kollektör hatları ve 
atıksu işletim sistemi eğitimi-
nin verildiğinin altını çizerek, 
“Vatandaşımıza daha güzel 
hizmet etmenin yolunun önce-
likle personelimizin eğitimin-
den geçtiğine inanıyoruz. Bu 

kapsamda eğitim faaliyetlerini 
çok önemsiyoruz. İnsan Kay-
nakları ve Eğitim Dairesi Baş-
kanlığımız yıl boyunca peri-
yodik aralıklarla çeşitli eğitim 
çalışmaları yürütüyor. Eğitim 
faaliyetlerimize tüm personel-
lerimiz katılım sağlıyor. Eğitim 
çalışmalarımızı daha da artı-
rarak, halkımıza daha faydalı 
hizmetler üretmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Uzman Eğitimci İnşaat Mü-
hendisi Oktay Özelçi tarafın-
dan verilen eğitimler verimli 
geçiyor. HABER MERKEZİ


