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Doğanşehir Atık Su Arıtma
Tesisi’nin Temeli Atıldı

Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi MASKİ Genel Müdür-
lüğü, Malatya’nın en büyük 
ilçelerinden biri olan Doğan-
şehir’e Atık su Arıtma Tesisi 
kazandırıyor. Temiz Su, Te-
miz Çevre, Sağlıklı Gelecek 
anlayışını Malatya’nın her 
metrekaresine işleyen MAS-
Kİ Genel Müdürlüğü, 3 yıllık 
periyotta Doğanşehir’e 70 
kilometre içme suyu, 35 kilo-
metre kanalizasyon hattı, 12 
içme suyu deposu yaptı.2’DE

ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 83’ÜNCÜ YILINDA DOĞANŞEHİR’DE ANILDI 
Hükümet binası önünde baş-
layan törende, Atatürk anıtı-
na çelenklerin konulmasının 
ardından Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve aziz şehit-
lerimizin manevi huzurunda 
saygı duruşunda bulunularak 
İstiklal Marşımız okundu.3’TE

Doğanşehir’de Üreticilere
Kaba Yem Tohumu Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarımsal Üretimin Artırıl-
ması Projesi kapsamında, 
Malatya’nın Doğanşehir 
İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü tarafından üretici-
lere yüzde 75 hibe destekli 
5 ton kaba yem tohumu da-
ğıtımı gerçekleştirildi.2’DE

Doğanşehir’de Fidanlar Toprakla Buluştu
Doğanşehir’de “Milli Ağaçlandırma Günü” Dolayısıyla 
Fidan Dikim Etkinliği düzenlendi.3’TE
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Doğanşehir Atık Su Arıtma Tesisi’nin Temeli Atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’nın 
en büyük ilçelerinden biri olan Doğan-
şehir’e Atık su Arıtma Tesisi kazandı-
rıyor. Temiz Su, Temiz Çevre, Sağlıklı 
Gelecek anlayışını Malatya’nın her met-
rekaresine işleyen MASKİ Genel Müdür-
lüğü, 3 yıllık periyotta Doğanşehir’e 70 
kilometre içme suyu, 35 kilometre ka-
nalizasyon hattı, 12 içme suyu deposu 
yaptı.

Doğanşehir’in Çığlık Mahallesi sı-
nırları içerisinde 12 dönüm alan üzerine 
kurulacak olan Atık su Arıtma Tesisi için 
temel atma, altyapı ve üstyapı yatırım-
ları içinde açılış töreni düzenlendi. Kur-
ban kesilerek hazırlanılan Temel Atma 
ve Açılış Törenine. Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Cemal Noğay, Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, Hekimhan Belediye 
Başkanı Turan Karadağ, siyasi parti İlçe 
Başkanları, Muhtarlar, STK temsilcileri, 
Belediye Meclis üyeleri, Daire Müdürle-
ri, Büyükşehir ve Doğanşehir Belediyesi 
ile MASKİ yöneticileri ve çalışanları ka-
tıldılar.

Törende ilk olarak Çığlık Mahalle 

Muhtarı Doğan Dağdeviren konuştu. 
Kanalizasyon ve içme suyu hatlarının 
yenilendiğini belirten Muhtar Dağdevi-
ren, “Kanalizasyon atıklarımız derelere 
ve baraja akıyordu. Temeli atılacak olan 
Arıtma Tesisi bu çevre sorununu çöze-
cek. Bu sorun ortadan kalkacak. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanşehir’in kangrene dönüşmüş 
sorununun çözüleceğini hatırlatan Do-
ğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı 
Mehmet Hatun, “Bugün temel atma tö-
reninin gerçekleştirildiği bu hizmet, Bü-
yükşehir Belediyemizin Doğanşehir hal-
kına verdiği önemin en güzel kanıtıdır. 
Kanalizasyon atıklarının arıtılmaması 
Doğanşehir için kangren yarasıydı. Bu 
tesisin yapılmasıyla bu yaramız iyileşe-
cek” şeklinde konuştu.

Atıksu Arıtma Tesislerinin toplum 
sağlığı üzerinde önemli etkisi olduğunu 
ifade eden Türkiye Muhtarlar Konfede-
rasyonu Malatya Şube Başkanı Musta-
fa Eren, “Şehirlerin en büyük ihtiyacı 
altyapıdır. Altyapı olmadan bir şehir 
kurulamaz. Kurulsa bile sağlıklı olmaz. 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından top-
lum sağlığı için kurulan bu tesis Doğan-
şehir’e hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altya-
pı Koordinasyon Da-
ire Başkanı Hakan 
Demir’de Doğanşe-
hir’de yapılan yol 
çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler verdi. 2019 

yılından 2021 yılının Kasım ayına kadar 
Doğanşehir’de 247 kilometre yol asfalt-
ladıklarını açıklayan Demir, “Doğanşe-
hir ilçemizde Büyükşehir Belediyemizin 
görev alanında bulunan asfaltsız bir yo-
lumuz yoktur. Uzun yıllardır beklenen 
sanayi sitesinin sıcak asfaltlamasını 
yapıp halkımızın hizmetine sunduk. Do-
ğanşehir’imize hayırlı olsun” ifadelerini 
kullandı.

Temeli atılan Atıksu Arıtma Tesi-
sinin Doğanşehir’de 20 bin nüfusun 
ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede 
olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü 
Mehmet Mert, Malatya’nın bütün ilçele-
rine Atıksu Arıtma Tesisi yapacaklarını 
söyledi. Doğanşehir’e 2 yıl içerisinde 
yaklaşık 105 kilometrelik içme suyu ve 
kanalizasyon hattı yaptıklarını vurgu-
layan Genel Müdür Mert, “Doğanşehir 
de içme suyu ve kanalizasyon altyapısı-
na dair bir sıkıntımız yok. Yapacağımız 
bazı yatırım ve hizmetlerimiz var. Her 
ilçemize arıtma tesisleri yaparak akar-
sularımızı koruyacağız. Çevremizi temiz 
tutacağız. Bu hizmetlerin yapılmasında, 
bizlere imkan sağlayan Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Doğanşe-
hir İlçe Başkanı Saffet Yağcı, “Doğanşe-
hir’e hizmet etmek için çalışmalar ya-
pan herkese teşekkür ediyorum. Büyük 
bir sorunumuz çözülüyor” dedi.

Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı 
Yaşar Toraman da, “İlçemize yapılan 

hizmetlerde emeği olan rahmetli baş-
kanımız Vahap Küçük’e, şuan ki baş-
kanımız Durali Zelyurt’a MASKİ Genel 
Müdürlüğü’ne ve Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşek-
kür ediyorum” dedi.

Doğanşehir’in Atıksu Arıtma Tesi-
sine ihtiyacı olduğunu ifade eden Cum-
huriyet Halk Partisi Doğanşehir İlçe 
Başkanı Kenan Erdem, tesisin yapımına 
vesile olan herkese teşekkür etti.

Arıtma Tesisinin Doğanşehir’in atık-
larını temizlediği gibi güzel bir çevrenin 
oluşmasına da katkı sunacağını belirten 
AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu, “Arıtma tesisimiz Doğan-
şehir’e hayırlı olsun. 2019 yılında Sela-
hattin Gürkan Başkanım Doğanşehir’e 
geldiğinde, asfaltsız yol, içme suyu, ka-
nalizasyon sorunu kalmayacak demişti. 
Yapılan çalışmalarla sözünü yerine ge-
tirdi. Emeklerinden dolayı herkese çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullan-
dı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan’ın parti ayırmaksızın her-
kese hizmet ettiğini hatırlatan Hekim-
han Belediye Başkanı Turan Karadağ, 
“Bugün burada konuşulan hizmetleri 
Malatya’nın 13 ilçesinde de yapan Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza teşek-
kür ediyorum. Uzaklık, zor arazi şartları 
demeden ulaşılması zor yerlere bile 
hizmet götürüyorlar. Selahattin Başka-
nım ayrım yapmadan tek derdi hizmet 
olacak şekilde hareket ediyor. Bizlerde 
her zaman yanındayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan’ın Doğanşehir’e büyük 
önem verdiğini söyleyen Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Yak-
laşık maliyeti 15 milyon olan arıtma te-
sisimiz ilçemiz için büyük bir ihtiyaçtı. 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçe-
mize verdiği önem bizleri mutlu ediyor. 
Başkanımız bizlere, derelere kanalizas-
yon suları akmayacak, insanların sosyal 
yaşamı olumsuz etkilenmeyecek demiş-
ti. Çalışmalara hemen başladılar. Bugün 
bu çalışmanın meyvelerini topluyoruz. 
Yol çalışmalarımız için yine büyükşehir 
belediyemizle iş birliği halindeyiz. İl-
çem ve vatandaşlarım adına emeği olan 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu,

Altyapının önemine değinen Do-
ğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ise 
“Büyükşehir Belediyemiz ilçemizde sı-
kıntıları çözmek için büyük bir gayret 
içerisinde. Atıksu arıtma tesisimiz başta 
olmak üzere tüm alt ve üstyapı çalışma-
ları ilçemize hayırlı olsun” dedi.

GÖREVİMİZ 
MEMLEKETE HİZMET 

ETMEK
Büyükşehir Belediyesi’nin ve MAS-

Kİ’nin Doğanşehir İlçesi’ne büyük ya-
tırımlar yaptığını belirten Malatya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, “Doğanşehir’in altyapısı için 70 
km içme suyu, 35 kilometre kanalizas-
yon hattı inşa ettik. İlçelerimiz için çok 
önemli olan ve bizlerin öncelik sırasına 
koyduğumuz atıksu arıtma tesisini inşa 
ediyoruz. Bizim görevimiz memlekete 
hizmet etmektir. Göreve başladığımız-
da, 21. yüzyılda asfaltsız yolumuz, içme 
suyu olmayan köyümüz kalmayacak, 
akarsularımıza atıksular karışmayacak 
dedik. Bunun için çalışmalar başlattık. 
Çok şükür, bugün Malatya Türkiye’de 
en çok yatırım yapan büyükşehir be-
lediyesidir. Doğanşehir atıksu arıtma 
tesisimizle beraber diğer ilçelerimizde 
de tesisler inşa ediyoruz. Kanalizasyon 
atıklarının akarsulara karışmasını ke-
sinlikle istemiyoruz. İhtiyaç olan yerlere 
yeni tesisler inşa etmek için çalışmalar 
yapıyoruz. Bizler yatırım yaparken ay-
rım yapmıyoruz. Hangi ilçenin, mahalle-
nin ihtiyacı varsa oraya hizmet götürü-
yoruz. Bizler bir olacağız, diri olacağız, 
Doğanşehir olacağız, Malatya olacağız 
hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

Malatya genelinde yapılan yatırım-
lara da değinen Başkan Gürkan, “Kuzey 
Kuşak Yolu çalışmaları başlattık. Güney 
Kuşak Yolunu tamamladık. Anayurt 
Bulvarı, Altın Kayısı Bulvarı, Mıhlıdut 
Caddesi, Şehit Kıbrıs Caddesi, Çiftlik 
Caddesi’nde çalışmalarımızı tamamla-
dık. Danişment Gazi Bulvarı içinde ihale 
sürecini başlattık.12 bin 313 kilometre-
karelik alana sahip şehrimizin 13 ilçesi 
718 mahallesinde çalışmalar yapıyo-
ruz. Büyükşehir’e ait asfaltların yüzde 
99’unu bitirdik. İlçe belediye başkan-
larımızla beraber ilçelerinde yollarını 
asfaltlamak için çalışmalar yapıyoruz. 
Yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik yol ça-
lışması yaptık. Bu cumhuriyet tarihinin 
rekorudur. Bunları pandemi ve deprem 
gibi sıkıntıların olduğu zamanda yapı-
yoruz. Biz şehrimizi ve insanımızı se-
viyoruz. Biz şehrimize aşığız. Durmak 
yok yola devam diyoruz. Doğanşehir’e 
yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını di-
liyorum” dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının 
ardından törene iştirak eden proto-
kolün katılımı ile Doğanşehir Atık su 
Arıtma Tesisinin temeli atıldı, yapılan 
alt ve üst yapı yatırımlarının da kur-
delesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.  
HABER MERKEZİ

Doğanşehir’de Üreticilere Kaba Yem Tohumu Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım-

sal Üretimin Artırılması Projesi kap-
samında, Malatya’nın Doğanşehir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafın-
dan üreticilere yüzde 75 hibe destekli 
5 ton kaba yem tohumu dağıtımı ger-
çekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 
bünyesinde gerçekleştirilen tohum 
dağıtımına İlçe Kaymakamı Mehmet 
Kılıç, İlçe Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, Ziraat Odası İlçe Başkanı Burhan 
Tanışık ile çok sayıda üretici katıldı. Ta-
rım ve Orman İlçe Müdürü İsmet Çılğın 
yaptığı konuşmada, kaba yem tohumu 
dağıtımıyla ilgili bilgi aktarıp, "İlçemiz-
de yem bitkileri ekiliş alanının genişle-
mesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının 
karşılanabilmesi ve tarımsal girdi ma-
liyetini azaltmak amacıyla bakanlığı-
mızın destekleriyle kaba yem tohumu 

dağıtımı yapmış bulunmaktayız” dedi. 
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç 
ise üreticilerin bu tür desteklerden 
faydalanmaları gerektiğini, hibeli yem 
bitkisi tohum projesinden mutluluk 
duyduğunu belirterek, çiftçilerin İlçe 
Tarım Müdürlüğü ile diyaloglarını kes-
memelerini ve tarımsal destekleme 
konularında ihtiyaç duyduğu her türlü 
desteğin arkasında olduğunu söyledi. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt da, her zaman çiftçinin yanın-
da olduklarını dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Tarım ve 
Orman Bakanlığı Tarımsal Üretimin 
Artırılması Projesi kapsamında, Do-
ğanşehir İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü tarafından üreticilere yüz-
de 75 hibe destekli 5 ton kaba yem 
tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.  
HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahta-

dan tarım aracı... Çeşitli duyguları pekiştiren veya özlem ve 

acınma bildiren bir söz... 2. Uğursamak işi veya durumu... Özet, 

fezleke... 3. Süt şekerini üzüm şekerine çeviren bir bağırsak en-

zimi... Çok, pek çok... 4. Karışık renkli, çok renkli, alaca... İlahî 

(eski)... Çıkın... 5. Nargilede tütünün üstüne ortalamasına ko-

nulan yuvarlak, küçük, yanar kömürler... Boyun eğen, kendini 

başkasının buyruğuna bırakan (eski)... 6. Havada beyaz ve hafif 

billurlar biçiminde donarak yağan su buharı... Zamanın bölüne-

meyecek kadar kısa parçası, lahza... Güney Amerika’da yapılan 

bir dans... 7. Çoğu ipekten yapılan, bir çeşit uzun, süslü üst giysi-

si... Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı... 8. Hüc-

relerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında 

oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma... 

Germanyum elementinin simgesi... Elma, armut vb. meyvelerin 

kurutulmuşu (halk ağzı)... Kobalt elementinin simgesi... Tanrı 

(eski)... 9. Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt... 

Arkadaşlar (eski)... 10. Onursuz sayılacak veya gülünç olacak 

bir duruma düşmekten üzüntü duymak, korkmak, mahcup ol-

mak... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... Her 

türlü maddeyi oluşturan çok ince ve uzun parça... 11. Dili tutul-

muş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz (eski)... Anaforcu olma 

durumu... 12. Ter (eski)... Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşit-

sizlik... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... 13. Billurlaşmış 

doğal kalsiyum karbonatı... Millî... 14. Üst görevlinin yanında 

bulunan kimseler, alt kademedekiler... Ödemeye yetkili kimse... 

15. Fişek koymaya yarayan bölümü silindir biçiminde ve namlu 

gerisinde olan, tek parçadan oluşmuş, altı tane fişek alan ta-

banca, revolver... Yakın olmayan yer...

Yukarıdan aşağıya
1. Buğdaygillerden, en çok hayvan yemi olarak yetiştirilen 

otsu bitki... Kurulaşmak işi... 2. Ağa olma durumu... Gecikme... 

Alüminyum elementinin simgesi... 3. Ayak (halk ağzı)... Yeşil 

renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, 

bakır taşı... 4. Arka, geri... Ejderha... Oğuz Türklerinin yirmi dört 

boyundan biri... 5. Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün... Av 

köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi... Dudak... 6. Uzluk 

(eski)... Bir tür kâğıt oyunu... 7. İlaç, merhem (halk ağzı)... Arda-

han iline bağlı ilçelerden biri... Okuyucu, okur (eski)... 8. Pembe 

veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir 

korindon türü olan değerli taş... Yaprakları karşılıklı, çiçekleri 

büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... Lambada, kandil-

de ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, 

türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan 

genellikle yağ çekici madde... 9. Kırılmış kemiklerin düzgün bir 

biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden ya-

pılmış destek... Kısa, beli lastikli iç çamaşırı, don... Dek, değin, 

kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir ha-

reketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, 

zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir 

söz... 10. Büyüklük... Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşı-

lıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan oluşan dü-

zenek, cırcır, carcur... 11. Bazı devletlerde prensten sonra gelen 

en yüksek soyluluk unvanı... Kırsal topluluklarda köyün zorunlu 

ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle 

gerçekleştirilmesi... Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimya-

sal bileşik... 12. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü 

yollarla kullanılan madde, em, deva... Blokları olan, bloklardan 

oluşan... Umut, is-

tek, arzu... 13. Anı-

lar, andaç... Ailesi 

olmadan... 14. No-

tada duraklama za-

manı ve bunu gös-

teren işaretin adı... 

İçki içmeye yarayan 

ayaklı bardak... 

Yoksul, fakir... 15. 

Tam işlenmemiş... 

Eski ayakkabı (halk 

ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DUYAN GELSİN

Yüksek dağa karlar yağar,
Güneş ufka günlük doğar,
Gönül kalpten kalbe sığar,
Duyan gelsin, bilen gelsin.

Sevgi sözü hep duyarım,
O gönülle ben yanarım,
Gerçek gülü dost sayarım,
Duyan gelsin, bilen gelsin.

Gönül sever deli deli,
Dertli çalar sazın teli,
Seher ile bülbül dili,
Duyan gelsin, bilen gelsin.

Benden aldın güzel çağın,
Sevgi ile gönül bağın,
Gazel olan gül yaprağın,
Duyan gelsin, bilen gelsin.

Doğru sözü Garip yazar,
Göz ucuyla ince süzer,
Yağmur ile gökte gezer,
Duyan gelsin, bilen gelsin.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU BAŞKOMUTAN 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 

83’ÜNCÜ YILINDA TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ 
İLÇEMİZDE DE DÜZENLENEN TÖREN İLE ANILDI 

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
KILIÇ, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali ZELYURT, Doğanşehir Emniyet 
Müdürü Erkan SAMARAZ, Doğanşehir 
Jandarma Komutanı Onur KIRCAER, 
kurum amirleri, siyasi parti temsilci-
leri ve STK’ların katılımlarıyla, Hükü-
met binası önünde başlayan törende, 
Atatürk anıtına çelenklerin konulma-
sının ardından Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin 
manevi huzurunda saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşımız okun-
du.

Saatler 09:05’i gösterdiğinde ilçe 
genelinde sirenlerin çalındığı anma 
programı Doğanşehir Fen Lisesi Kon-
ferans Salonunda devam etti.

Günün anlam ve öneminin belir-
tildiği konuşmanın yapıldığı prog-
ramda, şiirler okunarak Atatürk’ün 
sevdiği türküler seslendirildi.10 Ka-
sım Atatürk’ü Anma Haftası dâhilin-
de ilçemizde düzenlenen liseler arası 
kompozisyon yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere hediyelerinin ve-
rildiği program Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi’nin okunması ile sona erdi.

Doğanşehir’de Fidanlar Toprakla Buluştu
Doğanşehir’de “Milli Ağaç-

landırma Günü” Dolayısıyla Fi-
dan Dikim Etkinliği düzenlendi.

Milli Ağaçlandırma Günü kap-
samında “Geleceğe Nefes Dünya-
ya Nefes” sloganıyla başlatılan 
fidan dikim kampanyası dolayı-
sıyla Doğanşehir’de yeni yapılan 
Devlet Hastanesi bahçesine fidan 
dikim etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen fidan etkinliğine 
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
Kılıç, Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, Siyasi Par-
ti temsilcileri, kurum amirleri, 
muhtarlar ve öğrenciler katıldı-
lar. HABER MERKEZİ
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T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2020/30 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 2 Ada, 245 Parsel, DOĞU Mahalle/Köy, Malat-
ya ili, Doğanşehir ilçesi, Doğu mah., 2 ada,245  parsel sayılı taşınmız tapu kaydına göre 5.628,11 m²  
yüz ölçümüne sahip konut vasfında C blok, 1. normal kat, bağımsız bölüm 5 dir. Parsel içerisinde site 
olarak planlanmış 3 blok mevcuttur. C blok bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan oluşmaktadır. 
Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Asansör sistemi mevcuttur. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu 
doğalgaz kombi sistemidir. C blok 1 kat bağımsız bölüm no:5 olan konut yaklaşık 125,00 m²  alandan 
oluşmaktadır. Mesken salon, günlük oda, iki yatak odası , mutfak , banyo, wc , antre ve iki balkon 
mahallerinden oluşmaktadır. Salon, günlük oda, iki yatak odası tabanları laminat parke, duvarları 
sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı,kartonpiyer süslemelidir. Mutfağın taban seramik , duvarlar sıvalı 
boyalı, dolaplı , mermer tezgahldır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. Ban-
yo, wc tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallerinin 
kapıları pwc, oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc penceredir. Bina ve meskenin yapı 
sınıfı III.sınıf B grubu yapıdadır. Bina yaşı yaklaşık 6 yıldır.  Mesken bina girişinin sol köşesine ve yol 
cephesine bakmaktadır. KIYMETİ:210.820,85 TL. dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Doğumah.Polat Cad. Zelyurt Evleri.
   C Blok Apt. No:26/1 Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   5.628,11
Arsa Payı  : 2/118
İmar Durumu  : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında kısmet trafo 
   alanı, kısmet bitişik nizam 2 kata müsadeli konut alanı kısmen ayrık nizam 
   4 kata müsadeli konut alanı , kısmen 5 kata müsaadeli konut alanı ve geriye 
   kalan kısımda imar yolunda kalmaktadır.
Kıymeti   : 210.820,85 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu takdiyatındaki gibidir.”3.derece sit alanıdır” şerihi ile alıcıya devir ve
   tescil yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 10/02/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü  : 10/03/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 32 Ada, 31 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 1. kat 2 
nolu Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, yeni mah.32 ada 31 parsel sayılı taşınmaz 
tapu kayıtlarına göre 142,75 m² yüz ölçümüne sahip konut vasfında, 1. normal kat.bağımsız bölüm 2 
dir. Bina zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Asansör sistemi 
mevcut değildir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombi sistemidir. 1. kat bağımsız 
bölüm no 2 olan konut yaklaşık 60 m² dir. Mesken salon, yatak odası, mutfak ,banyo, wc , antre 
ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon yatak odası tabanları laminat parke, duvarları sıvalı 
boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemedir. Mutfağın tabanı seramik, duvarlar sıvalı boyalı, 
dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. Banyo, wc 
tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallarının kapıları 
pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc penceredir. Bina ve meskenin yapı sınıfı III.
sınıf A grubu yapıdır. Bina yaklaşık 35 yıldır. Mesken bina girişinin sol köşesine ve yol cephesine 
bakmaktadır. KIYMET TAKDİRİ: 59.992,85 TL ‘dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Yeni Mah, Esat Doğan Cad. Orman Market
   Üstü No:52/A Dır.  Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   142,75
Arsa Payı  : 1/7
İmar Durumu  :  İnşaat tarzı Yeni mah. 32 ada, 31 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli 
   koruma amaçlı imar palanında ticari +konut bitişik nizam 4 kata müsadeli
   alanda kalmaktadır. 
Kıymeti   : 59.992,85 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler :  Tapu takdiyatındaki gibidir.”3.derece sit alanıdır” şerihi ile alıcıya devir ve
   tescil yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 10/02/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü  : 10/03/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 30 Ada, 31 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 3. kat 7 
nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, yeni mah.32 ada 31 parsel sayılı 
taşınmaz tapu kayıtlarına göre 142,75 m² yüz ölçümüne sahip konut vasfında, 3. normal kat.bağım-
sız bölüm 7  dür. Bina zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. 
Asansör sistemi mevcut değildir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombi sistemidir. 
3. kat bağımsız bölüm no 7 olan konut yaklaşık 50 m² dir. Mesken salon, yatak odası, mutfak ,banyo, 
wc , antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon yatak odası tabanları laminat parke, duvar-
ları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemedir. Mutfağın tabanı seramik, duvarlar sıvalı 
boyalı, dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. Ban-
yo, wc tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallarının 
kapıları pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc penceredir. Bina ve meskenin yapı 
sınıfı III.sınıf A grubu yapıdır. Bina yaşı  yaklaşık 35 -40 yıldır. Mesken bina girişinin sağ köşesine ve 
yola cephesi yoktur. . KIYMET TAKDİRİ: 50.392,85 TL ‘dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Yeni Mah. Esat Doğan Cad. Orman Market
   Üstü 52/A Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   142,75
Arsa Payı  : 1/7
İmar Durumu  :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında ticari+konut bitişik
   nizam 4 kata müsaadeli alanda kalmaktadır. 
Kıymeti   : 50.392,85 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler :  Tapu takdiyatındaki gibidir.”3.derece sit alanıdır” şerihi ile alıcıya devir ve
   tescil yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 10/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü  : 10/03/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 32 Ada, 31 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 3. kat 6 
nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, yeni mah.32 ada 31 parsel sayılı 
taşınmaz tapu kayıtlarına göre 142,75 m² yüz ölçümüne sahip konut vasfında, 3. normal kat.bağım-
sız bölüm 6  dür. Bina zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. 
Asansör sistemi mevcut değildir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombi sistemidir. 
3. kat bağımsız bölüm no 6 olan konut yaklaşık 50 m² dir. Mesken salon, 2 yatak odası, mutfak ,ban-
yo, wc , antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon 2 yatak odası tabanları laminat parke, 

duvarları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemedir. Mutfağın tabanı seramik, duvarlar 
sıvalı boyalı, dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. 
Banyo, wc tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahalla-
rının kapıları pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc penceredir. Bina ve meskenin 
yapı sınıfı III.sınıf A grubu yapıdır. Bina yaşı  yaklaşık 35 -40 yıldır. Mesken bina girişinin sol köşesine 
ve yola cephesine bakmaktadır.  . KIYMET TAKDİRİ: 50.392,85 TL ‘dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Yeni Mah, Esat Doğan Cad. Orman Market
   Üstü 52/A Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   
Arsa Payı  : 1/7
İmar Durumu  :  İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında ticari+konut 
   bitişik nizam 4 kata müsaadeli alanda kalmaktadır. 
Kıymeti   : 50.392,85 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler :  Tapu takdiyatındaki gibidir.”3.derece sit alanıdır” şerihi ile alıcıya devir ve 
   tescil yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 10/02/2022 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü  : 10/03/2022 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 30 Ada, 31 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 2. kat 4 
nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, yeni mah.32 ada 31 parsel sayılı 
taşınmaz tapu kayıtlarına göre 142,75 m² yüz ölçümüne sahip konut vasfında, 2. normal kat.bağım-
sız bölüm 4  dür. Bina zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. 
Asansör sistemi mevcut değildir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombi sistemidir. 
2. kat bağımsız bölüm no 4  olan konut yaklaşık 60 m² dir. Mesken salon, 2 yatak odası, mutfak ,ban-
yo, wc , antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon 2 yatak odası tabanları laminat parke, 
duvarları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemedir. Mutfağın tabanı seramik, duvarlar 
sıvalı boyalı, dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. 
Banyo, wc tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahalla-
rının kapıları pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc penceredir. Bina ve meskenin 
yapı sınıfı III.sınıf A grubu yapıdır. Bina yaşı  yaklaşık 35 -40 yıldır. Mesken bina girişinin sol köşesine 
ve yola cephesine bakmaktadır. KIYMET TAKDİRİ: 59.992,85 TL ‘dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Yeni Mah. Esat Doğan Cad. Orman Market
   Üstü 52/A Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :142,75
Arsa Payı  : 1/7
İmar Durumu  : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında ticari+konut bitişik 
   nizam 4 kata müsaadeli alanda kalmaktadır. 
Kıymeti   : 59.992,85 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler :  Tapu takdiyatındaki gibidir.”3.derece sit alanıdır” şerihi ile alıcıya devir ve
   tescil yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 10/02/2022 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü  : 10/03/2022 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 32 Ada, 31 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 1. kat 
3nolu Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, yeni mah.32 ada 31 parsel sayılı taşın-
maz tapu kayıtlarına göre 142,75 m² yüz ölçümüne sahip konut vasfında, 1. normal kat.bağımsız 
bölüm 3  dür. Bina zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Asan-
sör sistemi mevcut değildir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombi sistemidir. 1. kat 
bağımsız bölüm no 3 olan konut yaklaşık 50 m² dir. Mesken salon, yatak odası, mutfak ,banyo, wc 
, antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon yatak odası tabanları laminat parke, duvarları 
sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemedir. Mutfağın tabanı seramik, duvarlar sıvalı 
boyalı, dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. Ban-
yo, wc tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallarının 
kapıları pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc penceredir. Bina ve meskenin yapı 
sınıfı III.sınıf A grubu yapıdır. Bina yaşı  yaklaşık 35 -40 yıldır. Mesken bina girişinin sağ köşesine ve 
yola cephesi yoktur. . KIYMET TAKDİRİ: 53.392,85 TL ‘dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Yeni Mahallesi,Esat Doğan Cad. Orman 
   Market Üstü 52/A Dır.  Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :  142,75 
Arsa Payı  : 1/7
İmar Durumu  : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında ticari+konut bitişik 
   nizam 4 kata müsaadeli alanda kalmaktadır. 
Kıymeti   : 53.392,85 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler :  Tapu takdiyatındaki gibidir.”3.derece sit alanıdır” şerihi ile alıcıya devir ve 
   tescil yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 10/02/2022 günü 12:30 - 12:40 arası
2. Satış Günü  : 10/03/2022 günü 12:30 - 12:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 32 Ada, 31 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, 2. kat 5 
nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, yeni mah.32 ada 31 parsel sayılı 
taşınmaz tapu kayıtlarına göre 142,75 m² yüz ölçümüne sahip konut vasfında, 2. normal kat.ba-
ğımsız bölüm 5 dir. Bina zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. 
Asansör sistemi mevcut değildir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombi sistemidir. 
2. kat bağımsız bölüm no 5 olan konut yaklaşık 50 m² dir. Mesken salon, yatak odası, mutfak ,banyo, 
wc , antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon yatak odası tabanları laminat parke, duvar-
ları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemedir. Mutfağın tabanı seramik, duvarlar sıvalı 
boyalı, dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. Ban-
yo, wc tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallarının 
kapıları pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc penceredir. Bina ve meskenin yapı 
sınıfı III.sınıf A grubu yapıdır. Bina yaşı  yaklaşık 35 -40 yıldır. Mesken bina girişinin sağ köşesine ve 
yola cephesi yoktur. . KIYMET TAKDİRİ: 53.392,85 TL ‘dir.
Adresi   : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Yeni Mah, Esat Doğan Cad. Orman Market
   Üstü 52/A Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  :   142,75
Arsa Payı  : 1/7
İmar Durumu  :  İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında ticari+konut 
   bitişik nizam 4 kata müsaadeli alanda kalmaktadır. 
Kıymeti   : 53.392,85 TL
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KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler :  Tapu takdiyatındaki gibidir.”3.derece sit alanıdır” şerihi ile alıcıya devir ve
   tescil yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 10/02/2022 günü 13:00 - 13:10 arası
2. Satış Günü  : 10/03/2022 günü 13:00 - 13:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - 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 2020/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.04/11/2021
NOT: Alacaklı bankanın ihaleyi alacağına mahsuben alması halinde ipotek verenlerin dosyada borç-
lu olmaması nedeniyle Kdv kanunun 17.maddesnin r bendi dışında kaldığından KDV’ den muafiyet-
leri bulunmamaktadır.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU
23. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 23. 
Başkanlar Kurulu Toplantısı, 12-14 Kasım 2021 ta-
rihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirildi. TGK 
Başkanlar Kurulu toplantısında, medya sektörün-
deki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışıldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğin-
de gerçekleşen ve 9 gazeteciler federasyonu ile 
84 gazeteciler cemiyeti başkanı ve basın meslek 
kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra 
açıklanan TGK 23. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildir-
gesi’nde şu görüşlere yer verildi:

1. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluş-

turan 93 basın meslek örgütü olarak ülkemizde 
öncelikle; darbe dönemlerinden bu yana değiş-
meyen Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücade-
le Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtla-
yıcı maddelerin kaldırılmasını, basın özgürlüğüne 
engel olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesini 
istiyoruz.

2. GAZETECİLİK MESLEK YASASI
Ülkemizde bugün dileyen herkes, eğitimine 

ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” 
diyerek mesleğe başlayabilmektedir. 

Yasal kaydı olmayan “sözde basın kuruluşla-
rı”, aynı şekilde çalıştırılan internet haber sitele-
ri, yoldan geçen herhangi birini, eline bir fotoğraf 
makinesi vererek istihdam edebilmektedir.

Bu durum, basın mesleğini her türlü istisma-
ra açık hale getirmekte, daha da üzücüsü haber-
cilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılabil-
mektedir. Bu durumun üzücü örneklerine birçok 
şehrimizde tanık olmakta, sözde gazetecilerin 
tehdit ve şantaj suçuyla gözaltına alındığını ha-
ber yapmaktayız.

Mesleğimizdeki bu çarpık durumu ortadan 
kaldırmak için, gazetecilik mesleğini ve bu mes-
leği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazete-
cilik Meslek Yasası”, teknolojik gelişmeler de göz 
önüne alınarak günümüz koşullarına uygun ola-
rak mutlaka çıkarılmalıdır.

3. İNTERNET YASASI VE SOSYAL MEDYA DÜ-
ZENLEMESİ

Sektörde istihdam sağlayan, gazete ve tele-
vizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal 
internet haber siteleri başarılı örnekler olarak 
karşımıza çıkarken, internet deyimiyle “kopyala 
yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen bazı in-
ternet haber siteleri, mesleğimizi ve basın meslek 
etiğini tehdit eden yaklaşımlar sergilemektedir.

Yasal boşluktan kaynaklanan bu sorunlar, her 
geçen gün daha da artmaktadır. İstihdam sağla-
yan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurum-
sallaşan internet haber siteleri desteklenmeli, bu 
kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız 
da düzenleme yapılarak gazeteci sayılmalı, basın 
kartı alabilmelidir.

Yıllardır beklenen, ancak detaylarına ilişkin 
açıklama yapılmayan İnternet Yasası, son dö-
nemde gündeme gelen “sosyal medya” düzen-
lemesinin gölgesinde kalmamalı, internet orta-
mında faaliyet gösteren basın kuruluşlarının ve 
bu kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızın 
sorunları zaman geçirilmeden çözümlenmelidir.

Sosyal medyaya yönelik yasa da çok dikkatli 

hazırlanmalı, ifade ve basın özgürlüğünü yasak-
layıcı değil,  kişi hak ve özgürlüklerini savunan, 
yalan, iftira ve şantaja geçit vermeyen, bilgi kir-
liliğine yol açmayan nitelikte maddeler içermeli-
dir. 

4. MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA KOŞULLA-
RI

2022 yılına girmeye hazırlandığımız günü-
müzde, basın çalışanlarının çalışma koşulları ne 
yazık ki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler düze-
yinde değildir.  

Hatırlatmakta yarar var ki; Gazetecilik mes-
leğinin özellikleri, çalışma koşullarının zorlukları, 
toplumsal işlevi, kamuoyu oluşturma gibi önemli 
bir hizmet görmesi ve bunu doğru ve kamuoyu 
yararına yapacak imkân ve güce sahip olabilmesi, 
kendine özgü özel bir yasal düzenlemeye ihtiyaç 
gösterdiğinden ”5953 sayılı kanun” çıkarılmıştır.

Yaklaşık 70 yıl önce, 20 Haziran 1952'de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 5953 sayılı kanunda, 
1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek 
meslektaşlarımıza önemli kazanımlar sağlanmış-
tır. Yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat 
hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpaze-
deki bu kazanımlar, aradan geçen süre içerinden 
bir bir değiştirilmiş ve birçoğu geri alınmıştır.

Bu yasanın günümüz koşullarına uygun ola-
rak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecile-
rin değil, toplumumuzun bir ihtiyacı haline gel-
miştir. 5953 Sayılı Kanun; yıpranma hakkından 
yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye 
kadar geniş bir yelpazede ele alınarak, elektronik 
medyayı da kapsayacak şekilde güncellenmelidir.

Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi koşu-
luna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir 
iş olarak kabul edilmeli, gazetecilerin Anayasal 
sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet 
süresi zammı geri verilmelidir.

Mesleğimizin kanıtı olan basın kartları da, 
basın meslek kuruluşlarının söz sahibi olduğu 
kurullarca yerelde verilmelidir.

5. TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE SORUNLARI
Türkiye genelinde yerel, bölgesel ve ulusal 

yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntı-
sı Turksat yayın ücretleri, RTÜK’e ödenen ücretler 
gibi diğer yayın mecralarında olmayan ücretlen-
dirmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artması-
dır.

Özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan te-
levizyon kanalları büyük bir borç yükü altında 
kalmıştır. RTÜK Yasası günümüz koşullarına göre 
mutlaka yeniden ele alınmalı, RTÜK gelirlerinin 
bir bölümü, kurumsal yerel radyo ve televizyon-
lara destek olarak verilmelidir.

Yerel yayıncıların ödediği 10 yıllık yayın lisans 
bedeli de acilen düşürülmeli, yerel ve bölgesel 
yayıncıların gelirlerine uygun hale getirilmelidir.

Yerel yayıncılar açısından benzer sorunun 
yaşandığı TÜRKSAT yayın iletim ücreti de aynı 
çerçevede değerlendirilmeli ve acilen düşürül-
melidir.

RTÜK üye seçimlerinin bir bölümü meslek ör-
gütleri tarafından belirlenmelidir.

6. KORONAVİRÜS’ÜN BASINA ETKİLERİ
Medya kuruluşlarının, özellikle de yerel bası-

nın ilan ve reklam gelirleri, koronavirüs salgını ile 

birlikte kelimenin tam anlamıyla durmuştur. Pan-
demi döneminde basılı gazetelerin tiraj gelirleri 
de yüzde 60 ile yüzde 80’lere varan oranlarda 
gerilemiş, yerel televizyonların reklam gelirleri 
adeta sıfırlanmıştır.

Bu süreçte firmalar reklamları tamamen dur-
dururken, Basın İlan Kurumu üzerinden alınan 
resmi ilanlar da, icra ve ihale ilanlarının yayın-
lanmaması sonucu yüzde 90’lara varan oranlar-
da azalmıştır.

İlan, reklam ve tiraj gelirlerinden mahrum 
kalan medya kuruluşları, basın çalışanlarının ma-
aşlarının ödenmesi bir yana, zorunlu giderlerini 
ödeyemeyecek duruma gelmiştir.

Bu aşamada uygulamaya konan “kısa çalış-
ma ödeneği”, bu ödenekten yararlanma olanağı 
bulunan kuruluşları için ilk aşamada can suyu 
olmuştur.

Medya kuruluşlarının Koronavirüs krizinden 
çıkması için gündeme getirdiğimiz çözüm öneri-
lerimizi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu 
oluşturan 93 meslek kuruluşu olarak Trabzon 
Başkanlar Kurulu toplantısı vesilesiyle bir kez 
daha Türkiye gündemine getirmek istiyoruz;

A) Medya sektöründe faaliyet gösteren gaze-
te, televizyon, radyo ve kurumsal internet haber 
siteleri için “kredi ve hibe” niteliğinde maddi kay-
nak sağlanmalıdır. Medya kuruluşlarına banka si-
cil durumuna bakılmaksızın miktarı yayın kapasi-
telerine göre belirlenecek yüzde 50’si hibe, yüzde 
50’si faizsiz kredi olmak üzere maddi kaynak sağ-
lanmalıdır.

B) Medya kuruluşlarının birikmiş SGK ile di-
ğer vergilerinde indirim yapılmalı, indirim sonra-
sı hesaplanacak borç taksitlendirilmelidir.  

C) Gazete, televizyon, radyo ve kurumsal in-
ternet haber sitelerinde görev yapan basın çalı-
şanlarına ve diğer basın kartı sahibi gazetecilere, 
Basın İlan Kurumu aracılığıyla faizsiz kredi veril-
melidir.

D) Televizyon kuruluşlarından alınan uydu 
bedellerinde indirim yapılarak taksitlendirilmeli, 
RTÜK payları bir süre alınmamalıdır.

E) Yerel basın kuruluşları, belediyeler ve 
kamu kurumları tarafından ilan ve reklamlarla 
desteklenmelidir. THY, Vakıfbank, Ziraat Bankası 
gibi kamu kurumlarının ilanları yerel medyaya da 
yönlendirilmeli, ayrıca bakanlıklar ücretli “Kamu 
Spotu” ve “Zorunlu Yayın” desteği vermelidir.

7. BASIN İLAN KURUMU DESTEKLERİ
Ekim ayında “Vergi Usul Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi” TBMM gündemine gelmiştir. Yerel gaze-
telerin yıllık yaklaşık 50 milyon TL gelir kaybına 
uğramasına neden olacak bu teklif, AK Parti, CHP, 
MHP ve İYİ Parti’li siyasetçilerle TGK yönetimi 
olarak gerçekleşen görüşmelerimiz sonucu öner-
ge ile değiştirilmiş, yerel basının resmi ilan kay-
bına neden olacak düzenleme değişiklik teklifin-
den çıkarılarak, teklif, basına zarar vermeyecek 
düzenlemeyle kabul edilmiştir.

Yerel basın kuruluşlarımız büyük bir felaketin 
adeta eşiğinden dönmüşken, 4 Kasım tarihinde 
"5. Yargı Paketi” adı altında TBMM Başkanlığı’na 
sunulan ve 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 
maddelik teklif de, yerel gazetelere icra iflas ka-
nunu kapsamında verilen ilanlarda değişikliğe gi-
dilerek benzer şekilde yerel basının ilan kaybına 
uğramasını öngörmektedir.

Önerilen teklifin bizleri ilgilendiren bölümü-
nü şöyledir;

“Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı 
Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış por-
talında açık artırma suretiyle yapılacak. İlanın 
şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra da-
iresince alakadarların menfaatlerine en muvafık 
geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunacak. 
İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile 
yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış 
talebi tarihinde tirajı 50 bin üzerinde olan ve yurt 
düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle 
yapılacak.”

Bu değişiklik teklifinin kabul edilmesi halin-
de, yerel gazetelere verilen icra iflas ilanlarında 
önemli oranda düşüş yaşanacaktır. Oysa Türki-
ye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan 93 
basın meslek kuruluşu olarak her fırsatta, yerel 
basının güçlenmesi ve desteklenmesi çağrısında 
bulunuyoruz.

Başta teklifi veren AK Parti olmak üzere si-
yasi partilerin bu yanlıştan da dönmesini istiyor, 
“Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde nasıl yerel 
gazeteler lehine düzenleme yapıldıysa,  5. Yargı 
Paketi’nde de aynı şekilde basın lehine değişiklik 
yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz.

Yerel basınımız Basın İlan Kurumu aracılığıy-
la desteklenmeye devam edilmeli, destekler geli-
şen ekonomik koşullara bağlı olarak arttırılmalı, 
BİK tarafından uygulanan ilan tarifesi enflasyon-
da gözlenen artış da göz önüne alınarak güncel-
lenmelidir.  

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur…
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DOĞANŞEHİR İSTASYON SAHASINDA BULUNAN İŞYERLERİ VE LOJMANLARIN
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN YAPILMASI İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)
5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞANŞEHİR İSTASYON SAHASINDA BULUNAN İŞYERLERİ VE LOJMANLARIN DOĞALGAZ 
DÖNÜŞÜMLERİNİN YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2021/726323
1-İdarenin
a) Adı    :T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
    MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   :GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080
    YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4222124800 - 4222124816
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR İSTASYON SAHASINDA BULUNAN İŞYERLERİ VE
    LOJMANLARIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :DOĞANŞEHİR İSTASYON SAHASINDA BULUNAN İŞYERLERİ VE
    LOJMANLARIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN YAPILMASI İŞİ
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:DOĞANŞEHİR/MALATYA
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :23.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
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 
% 100 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:
CII GURUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak be-
lirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) 
+ Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami 
oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin 
kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için 
belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı un-

sur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere 
istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam tek-
life oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami 
oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme 
ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından 
otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari 
Oran

Azami 
Oran

Fiyat 
Dışı 
Unsur 
Puanı

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya 
yapılması (iç cephe)

5,15% 7,72% 4

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon 
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

6,91% 10,37% 6

Min 20.000 kcal/h’lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yo-
ğuşmalı kombi

8,36% 12,54% 7

30 KW - 39,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan-
lar doğalgaz veya lpg yakıtlı

4,47% 6,7% 3

70 KW - 79,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan-
lar doğalgaz veya lpg yakıtlı

6,7% 10,5% 6

Panel radetyatör (tip 22) 600 4,19% 6,28% 3
Ø180 çift cidarlı paslanmaz çelik baca 1,22% 1,83% 1
PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2” ø20/2,8 mm (oksijen bari-
yerli) kompozit pp-rc borular (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı 
olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

1,19% 1,79% 1

Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4” ø25/3,5 mm (oksijen bariyer-
li) kompozit pp-rc borular (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak 
döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

3,2% 4,79% 2

Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1” ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) 
kompozit pp-rc borular (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak 
döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

1,12% 1,68% 1

Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pom-
pası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss

0,86% 1,29% 1

Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pom-
pası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss

2,94% 4,41% 2

Dikişsiz çelik boru dış çap 33,7/2,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş 
boru montaj malzemesi bedeli dahil)

2,41% 3,62% 2

Dikişsiz çelik boru dış çap 42,4/2,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş 
boru montaj malzemesi bedeli dahil)

0,99% 1,49% 1

Dn25 mekanik lpg veya doğal gaz kesme vanası 2,99% 4,48% 2
Dn32 mekanik lpg veya doğal gaz kesme vanası 0,8% 1,2% 1
Dn40 mekanik lpg veya doğal gaz kesme vanası 0,89% 1,33% 1
Doğalgaz dedektörü 1,53% 2,29% 1
Binaya Ait Doğalgaz Kolon Hattı Proje Çizilmesi 1,69% 2,54% 2
Binaya Ait Doğalgaz İç Tesisat Proje Çizilmesi, Onaylatılması 1,69% 2,54% 2
Karotla Betonarmede delik açma, kapama(24-52 mm) 1,46% 2,19% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucun-
da, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygula-
nacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

Bu gün Doğanşehir’in kaybolmuş bir ta-
rihi eserinden bahsedeceğim.

Benim emsallerim ve benden biraz daha 
yaşlıların hatırladığı bir tarihi eser vardı. ( 
DANALIK HÖYÜĞÜ ) Şu anda yok talan edile-
rek yok edildi!! Kayboldu.

Doğanşehir, (eski adı SUBATRA ) çok 
eski tarihi olan bir ilçedir. Bizans döneminde 
Bizans'ın en önemli bir ticaret ve garnizon 
şehriydi.. 

O yıllarda Malatyadan ( Şimdiki Malatya 
yok Eski Malatya dan ) daha canlı ve işlek bir 
şehirdi. Etrafı yüksek ve kalın surlarla çevrili 
bir şehirdi O surların bir kısmının kalıntıları 
halen var. Ancak büyük bir bölümü bilinçsiz-
ce yok edildi. ( Surlar iki bölümdü. Birinci bö-
lümü Bizans'a ait, ikinci bölümü Selçuklulara 

ait.)
Doğanşehir Selçuklular zamanında da 

önemini korumuştur. Cengiz ve Timur 'un ya-
kıp yıkması ile (1402) tamamıyla boşalmıştır. 
Surlarıyla ve höyüğü ile uzun süre yalnız kal-
mıştır.

Ta ki, 93 Harbi olarak tarihimize geçen 
1778 OSMANLI RUS HARBİNDE Kars Artvin 
çevresini Rusların işgal etmesi sonucu Rus 
egemenliğini kabul etmeyen Posof ve Şavşat 
(Kars, Artvin ) yöresinden göç eden ahalinin 
devlet tarafından Doğanşehir’e yerleştiril-
mesine kadar boş kalmıştır...

O yıllarda buraya Viranşehir derlermiş...
Muhacir göçmen yerleşiminden sonra 

MUHACİR Köyü denmiş...
Daha sonrada DOĞANŞEHİR adını al-

mış...
Doğanşehir böyle kısaca anlatılacak bir 

ilçe değil. İnşallah ileride daha detaylı anla-
tacağım...

Şimdi anlatmaya fırsat bulamadığım asıl 
konuya gelelim.

Doğanşehir’in tarihi Bizans’tan da eski-
ye HİTİTLERE kadar gidiyor . Belki daha es-
kisi de vardır.

DANALIK HÖYÜĞÜNDEN bahsedeceğim:
Eski Santral deresi (Hamam ) deresi ile 

Danalık deresinin birleştiği yerde hafif bir 
yükseklik ve üzeri düz bir alan vardır şimdi-
lerde Karşıyaka Mahallesin de Şirin Sokağın 
bittiği yerde, Fatih öğrenci yurdunun da bu-
lunduğu yerde çok büyük bir HÖYÜK vardı. 
Bu höyüğün toprağı hemen yanı başında 

bulunan Danalık Deresinin yanında taşınmış 
çünkü orası ta 23 evlere kadar çukur olmuş.

Bu HÖYÜĞÜN etrafı büyük yapma kesme 
taşlarla çevrilmiş haldeydi.

Höyüğün yüksekliği 50 metre kadar var-
dı (belki yanılabilirim)

Bu güzelim tarihi eser etrafındaki yapma 
taşlarla birlikte bilinçsizce talan edildi. Şimdi 
höyükten hiç bir kalıntı yok. (Temeli varsa 
bilmiyorum.) üzerinde bir cadde kuruldu...

Kesme taşları ve toprağı ilçe halkı tara-
fından ev yapmak amacıyla kerpiç toprağı 
olarak talan edildi. 

İlçemizin tarihine ışık tutarak tanıklık 
edecek çok önemli bir tarihi eser bilinçsizce 
yok edildi...

Mustafa Bire

DOĞANŞEHİR (SUBATRA)


