İSTİKLAL MARŞININ
KABULÜ KUTLAMASI

BASIN İLAN KURUMU MÜDÜRÜNE
ZİYARET
Yeni Doğanşehir gazetesi Sahibi Hüseyin
Karaaslan, Basın İlan
Kurumu Malatya Şube
Müdürlüğüne Atanan
İbrahim yalınbaş’a
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.3’TE

Doğanşehir de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıl Dönümünü Kutlama ve İstiklal Şairi
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.
Şehit Barış Aybek M.T.A.L Konferans salonunda
yapılan törene Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük, protokol mensupları, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.2’DE

Haftalık Siyasi Gazete

Fiyatı:1 TL

HAYIRSEVER İŞADAMI
GÜNGÖR OKUL YAPTIRIYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş Başkanlığında Malatya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Güngör Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına Yönetim
Kurulu Başkanı Hemşerimiz İbrahim Güngör arasında protokol
imzalandı.2’DE

CHP MALATYA KADIN
KOLLARINA ATAMA YAPILDI

İl Başkanı Enver Kiraz, Güllü Tuncer'in
istifa etmesinden dolayı boşalan koltuğa
Nezahat Aydın'ın atamasının yapıldığını
ifade etti.4’TE

17 MART 2020 SALI

HÜSEYİN
KARAASLAN
ÇANAKALE ZAFERİ
18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatıyor diye bir soru karşısında her
Türk evladı hiç tereddüt etmeden “Çanakkale Zaferi” cevabını vermelidir.
Beş bin yıllık geçmişe sahip olan Türk Milleti’nin tarih sayfalarında
çok sayıda zaferleri mevcuttur. Türk Milleti’nin sayısız şeref levhalarından biri olan“Çanakkale Zaferi”nin yıldönümünü milletçe anacağız.
Hepimize kutlu olsun.
Çanakkale demek…
Çanakkale; Türk Milleti’nin Kurtuluş Savaşı’nın müjdesidir.
Çanakkale; annesi kadar aziz bildiği vatanına “namahrem eli” nin
değmemesi için din, vatan ve namus uğruna canlarını, mallarını, kanlarını adamış yiğitlerin tarih oldukları yerdir.
Çanakkale; ayağında postalı, sırtında ceketi, atacak mermisi olmayan Türk Milleti’nin, dönemin en teknolojik silah ve mühimmatına sahip
olan Haçlı milletini toprağın ve denizin derinliklerine gömdüğü yerdir.
Çanakkale; anaların körpecik yavrularının saçlarına ve ellerine kına
yakarak vatana kurban olmaları için cepheye gönderdikleri 16, 17, 18,
19, 20 yaşlarındaki “Kınalı Kuzuların!” abideleştikleri yerdir.
Çanakkale; Anadolu coğrafyasını “İslam’ın son kalesi” olarak tanımlayan M. Akif’in “Çanakkale Aslanları”nı yani Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş
gibi cesaret ve iman sahibi ecdadımızı, “Bedrin Aslanları” olan Sahabe-i
Kiram efendilerimize benzettiği yerdir. Çanakkale; kafa, göz, gövde,
bacak, kol, çene, parmak, el ve ayakların ovalara, sırtlara, denizlere ve
vadilere sağanak sağanak yağdığı yerdir.
Çanakkale; göklerin ölüm indirdiği, toprağın ölü püskürttüğü yerdir.
Çanakkale; Metrekareye 6000 merminin düştüğü ve mermilerin
havada çarpıştığı yerdir.
Çanakkale; Alçıtepe, Kumtepe, Seddülbahir, Kilidbahir, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı, Soros Körfezi, Arıburnu ve Anafartalar’da
253 bin genç ve münevver bir neslin destanlaştığı yerdir.
Çanakkale; Anadolu’yu ebedi vatan yapan “İstiklal Harbi”nin temel
harcının oluştuğu yerdir.
Çanakkale; M. Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının “Yedi Düvel” e ders verdikleri yerdir.
Çanakkale; düşmanın Türk milletini “sonsuza dek yenemeyeceğini”
anladığı yerdir.
Çanakkale; Türk Milleti’nin bütün mahrumiyetler ve mühimmat
yetersizliğine rağmen yere göğe, dağa taşa, denize ovaya “Çanakkale
Geçilmez” destanını yazdığı yerdir.
Dün milletimizi Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Anafartalar’da yenemeyen düşmanlarımız, bugün milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak için “nifak tohumu” ekmekte ve “fitne ateşi” yakmaktadırlar..
Milletimizin birlik ve bekası, ülkemizin bölünmez bütünlük ve
saadeti, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen gönderde dalgalanması için
gençlerimize ve gelecek nesillerimize “Çanakkale ruhu” nu ilmek
ilmek işlemek gerekir..
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HAYIRSEVER İŞADAMI GÜNGÖR OKUL YAPTIRIYOR
Malatya Valisi Aydın Baruş Başkanlığında
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güngör Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına Yönetim Kurulu
Başkanı Hemşerimiz İbrahim Güngör arasında
protokol imzalandı.
“Eğitime % 100 Destek” kampanyası kapsamında Malatya İli Doğanşehir İlçesinde hayırsever iş adamı İbrahim Güngör Tarım İnş. San. Ve
Tic. A.Ş. tarafından %51’lik kısmı yapılarak, hibe
edilecek olan 8 derslikli babası Abuzer Güngör
adına yaptırılacak “Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu-Ortaokulu inşaatı ile ilgili protokol Valilik
makamında düzenlenen törenle imzalandı.
Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, Doğanşehir İlçesinin çığlık mahallesinde
üç katlı 8 derslikli okul için protokol imzaladık.
Eski okulun yıkılması ve hafriyatının temizleme
işini de yapacaktır. Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu-Ortaokulu yapımına katkı sağlayan hayırsever iş adamı İbrahim Güngör’e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, eğitim
camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ KUTLAMASI
Doğanşehir de 12 Mart İstiklal
Marşı’nın Kabulünün 99. Yıl Dönümünü Kutlama ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi. Şehit Barış Aybek M.T.A.L
Konferans salonunda yapılan törene
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük, protokol mensupları, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından video gösterisi, öğrenciler tarafından
şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi, İstiklal Marşı’nın kabul sürecini
anlatan metnin okunması ve tiyatro
gösterisi sergilendi.

Haftanın Sözü
Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen,
Yaşadığını iddia edemez.

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Demet Tuncel
Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi
Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14 Sayı: 715
Yayın Türü: Süreli
17 MART 2020
Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6
Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir
www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com
Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş
Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA
KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

İbrahim Güngör Kimdir?
İbrahim GÜNGÖR,
1949 yılında Doğanşehir’de doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Malatya’da
tamamlayan GÜNGÖR,
1981 yılında Ankara
Devlet Mühendislik ve
Mimarlık akademisini
başarıyla bitirerek aynı
yıl içerisinde GÜNGÖR
İNŞAAT adı altında inşaat, taahhüt, nakliyat
işleri ile ticari faaliyetine başladı. 1990 yılında kardeşleri ile birlikte Güngör Tarım İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş’ni
kurdu. İbrahim GÜNGÖR’ün Yönetim Kurulu
Başkanı olduğu şirket
2006 yılında Malatya ili
vergi ödeme rekortmeni oldu. MASİAD (Malatya Sanayici İş Adamları Derneği) Başkanlığı
görevini sürdürmekte
olan ve birçok başarılı
projeye imza atan İbrahim GÜNGÖR evli ve iki
çocuk babasıdır.

GÜLİZAR
ÖZGÜR
Şair-Yazar
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BASIN İLAN KURUMU
MÜDÜRÜNE ZİYARET

Gel Gönül

MEHMET
KAYABAŞI

Gel seninle anlaşalım

Şair ve yazar

Ne sen inçin ne ben gönül

KOŞTUM

Demleyelim muhabbeti
Ne sen inçin ne ben gönül

Sille vurma, ağlar dağlar
Güzel olsun bahçe bağlar
Dert olmasın, içim ağlar
Seni sevdim o aşk ile

Bir gül ver de koklayalım
Sohbet demde saklayalım

Aşkım sana, atma nara
Saygın hep var alın tere
Bir gül sevdim, koşar yâre
Seni sevdim o aşk ile

Hakka şaşı bakmayalım
Ne sen inçin ne ben gönül

Gel beraber yolda yoldaş
Hak yolunda her kul kardaş
Ben sana sen bana sırdaş
Ne sen inçin ne ben gönül

Nefes tenden ayrı ölmez
Sen gidince yüzüm gülmez
Gülizar der sensiz olmaz
Ne sen inçin ne ben gönül

Yeni Doğanşehir gazetesi
Sahibi Hüseyin Karaaslan, Basın İlan Kurumu Malatya Şube
Müdürlüğüne Atanan İbrahim
yalınbaş’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.
Ziyarette konuşan Yeni Doğanşehir Gazetesi sahibi Hüseyin Karaaslan, " İbrahim Yalınbaş Malatya basının içinden
gelen bir kişi, yani içimizden
biri olarak ve Malatyalı hem-

şerimiz olarak bizleri sevindirmiştir ve bizlerde her zaman
olduğu gibi bugünde kendilerine yardımcı ve destek olmaya
çalışacağız. Kendisinin de Malatya basınına faydalı olacağı
kanısındayım. Yeni Görevinin
hayırlı uğurlu olmasını diler.
Başarılarının devamını dilerim”
dedi.
Malatya Basın İlan Kurumu
Müdürlüğüne atanan İbrahim

Yalınbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek.;”
Sağ olsun Hüseyin abi bizlere
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular, Kendilerine çok teşekkür
ederim”. Dedi. Malatya'da hizmet veren Basın İlan Kurumu
Malatya Şubesinin Müdürlüğüne yeni atandım. Malatya basınının sorunlarını biliyorum.
Malatya basınına faydalı olacağıma inanıyorum. Dedi.

Sevmek senin doğal hakkın
Güzel günler bize yakın
Kuşlar döner akın akın
Seni sevdim o aşk ile
Şarkı oldun, belde tura
Yerde dolaş, gökte ara
Damla damla akar dere
Seni sevdim o aşk ile
Garip der ki, canım sana
Sevgi yanar, derde gene
Ömrüm ile geçmiş sene
Seni sevdim o aşk ile

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Yıldız falcısı... Duruk... 2. Cila sürerek parlatmak, cila
vurmak... Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri... 3. İndiyum elementinin simgesi... Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi... Ok gibi
fırlamak... 4. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye
dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak
veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü... -den -e kadar (eski)...
Kobalt elementinin simgesi... 5. İri taneli bezelye... Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle
yapılan, kokulu ve uçucu sıvı... Fırıl fırıl... 6. Kara yazı...
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek (halk
ağzı)... 7. Bilen (eski)... Ebesi olan... Dek, değin, kadar, beri
vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin,

bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 8. İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz
olan... Laçka duruma gelmek... 9. İslim... Allanmak işi...
10. Adaylık... Iskarta mal... 11. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge (eski)...
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça...
Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan... 12. Türk
alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... İstiridye,
midye, tarak vb. kabuklu hayvanları avlamak için deniz
dibini taramakta kullanılan, ağız kısmı demirden bir ağ...
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik... 13. İlerleme, yükselme, gelişme (eski)... Keten ve yünden dokunan
kumaş... 14. Hanım arkadaş (eski)... Yüksek ısıda pişirilmiş
topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne... 15. Birlik, birleşmiş olma durumu... Hedef noktaları dairesel olarak belirlenmiş nişan tahtasına küçük okların atılmasıyla
oynanan bir tür oyun... Teknetyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak... Dinme işi... Çıplak resim... 2. Büyük zoka... Bir görevde temelli olarak, asıl
olarak, vekâleten karşıtı... 3. Talyum elementinin simgesi...
Karartmak işi... Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa
kalışını anlatan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... 4. Kökten... İzmaritgillerden, pullu
ve kılçıklı bir çeşit küçük balık... 5. Olunabilmek işi veya
durumu... Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde
tel bulunan kumaş veya metal parlaklığı verilmiş deri... 6.
Lak... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya
yarayan bir söz, amma, lakin... Tarikattan olanların barın-

dıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh... 7. Kalça kemiği (halk ağzı)... “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında
kullanılan bir söz... Çalkar (halk ağzı)... 8. Galyum elementinin simgesi... Bir şeye karşı isteği olan... Zarara uğrama
tehlikesi, riziko... 9. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta
kullanılan özel nişasta... Bir yapının genellikle dışarıya
doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü, ayazlık... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan,
tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 10. Mum... Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten
atma... 11. Taş kemer veya taş kemerlerle yapılmış ev, oda,
kapı vb. şey (halk ağzı)... Sulanmak işi... Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... 12. Avuç (halk ağzı)... Şişmanlamak işi... 13. Tema...
Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses... Portakal
kabuğu, cin ve vermutla yapılan içki... 14. Hemen o yerde,
olduğu yerde...
Dolaysız, aracıÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
sız... 15. Sıhhi tesisatta iki boruyu
döndürmeden
birbirine bağlanmasını sağlayan
bağlantı parçası... Bir meslekte
yaşça, kıdemce
ileride ve yetenek
bakımından üstün niteliğe sahip
olan kimse, duayen...
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CHP MALATYA KADIN
KOLLARINA ATAMA YAPILDI

İl Başkanı Enver Kiraz, Güllü Tuncer'in istifa etmesinden
dolayı boşalan koltuğa Nezahat
Aydın'ın atamasının yapıldığını
ifade etti.
Kiraz "Kadın kolları yeni başkanımız Nezahat AYDIN ve yönetimini tebrik ediyor. Başarılar
diliyorum" dedi.
CHP Kadın Kollarında Yeni
Dönem Başladı
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya il kadın Olları’nda yeni yö- layıkıyla taşıyacağım”. dedi.
netim oluşturuldu. Yaklaşık on
Aydın başkanlığında oluştusenedir CHP kadın kolları Baş- rulan kadın kolları yönetiminde
kanlığı görevini yürüten Güllü yer alan isimler ise şöyle;
Tuncer'in istifa etmesinden dolaBaşkan: NEZAHAT AYDIN
yı boşalan koltuğu Nezahat Aydın
OLCAY ÇALIŞKAN
devraldı.
ZÜBEYDE ASLAN
Yıllardır partiye gönül veren
İNCİ TOPLAR
ve emek harcayan Nezahat AyFAHRİYE ALBAL
dın önemli bir görevi üstlendiğiFATMA ATALAY
ni belirterek “Cumhuriyet Halk
FİRDES ŞAHİN
partisinin bir mensubu olmak
ŞENGÜL YILDIZ
her zaman ayrıcalıktır. Bende
FERDANE TURAN
Malatya’da çağdaş, cumhuriyet
SOLMAZ BOZKURT
kadınlarını temsil etmekten onur
CANAN AKGÜL
duyuyorum. Devraldığım bayrağı
SÜMEYYA GÜRENEKLİ
yönetici arkadaşlarım ve partiSEBAHAT AVCI
mizin kadınlarıyla el ele vererek
GÜLAY ÜNVERDİ

ASİYA ŞAHİN
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Kadın Kolları Başkanlığına atama ve yeni oluşan yönetimle ilgili açıklaması:
(Resim 2014 yılına ait olup,
açıklama yenidir.)
Gece-gündüz, yaz-kış demeden özveriyle çalışan, mahalle
mahalle, ev ev dolaşıp partimizi
iktidara taşımak, Türkiye’yi aydınlık yarınlara ulaştırmak için
emek veren, katkı sunan kadın
kollarımızın başkanından her bir
üyesine minnetlerimi, saygılarımı iletiyorum.
Uzun yıllar Malatya İl Kadın
Kolları Başkanlığımızı yapan Gül-

lü Tunçer, Yeşilyurt İlçesi Kadın
Kolları Başkanımız Olcay Çalışkan, Battalgazi İlçesi Kadın Kolları Başkanımız Rezzan Koçer’e ve
yönetimlerine bugüne kadar verdikleri emek ve katkıları nedeniyle teşekkürlerimi iletiyorum.
Yeni göreve gelen İl Kadın
Kolları Başkanımız Nezahat Aslan ve Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları
Başkanımız Ayşegül Şenol’u ve
yönetim kurulu üyelerini tebrik
ediyor, başarılar diliyorum.
Geçmişte olduğu gibi bundan
sonra da il ve İlçe Kadın Kollarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim.

DSİ’DEN BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünde gelen Ekip Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundular.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük yaptığı açıklamada;”
DSİ 9 Bölge Müdür Yardımcısı Dilek Aydın, Barajlar Şube Müdürü Ergün Keleş, 92. Şube Müdürü
Arif Tüfekçi ve İnşaat Mühendisi Mihraç Yuşan ziyaretimize gelmişlerdir. Kendileriyle Erkenek, Söğüt ve Elmalı göletlerimiz hakkında istişarelerde
bulunarak Sorunların bir an önce çözülmesi için
istişarelerde bulunduk” dedi.
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KUDRET
ERDEM
YAZ GAZETECİ YAZ,
TÜRKİYE,DE BİR
“KORONO VİRÜS
BELASI” EKSİKTİ,
SONUNDA ODA GELDİ.
BUNUDA YAZ.
Suriye belası, Libya belası,Terör belası, deprem
belası,
Ekonomik kriz belası, Buna bağlı işsizlik belası
vardı...
Bir “korono virüs belası” eksikti, sonunda o da
geldi.
Ortalık toz duman !
Piyasalar, “bomba atılmış” gibi. Kimsenin ağzını
bıcak açmıyor.
Herkeste bir kaygı !
Herkeste bir endişe !
Başta sağlık kaygısı. Acaba bana da bulaşır mı ?.
Acaba yakınlarım zarar görür mü ?
İtalya,da olduğu gibi acaba sokağa çıkma yasağı
ilan edilirmi?
Geçen gün sabahın ilk saatlerinden itibaren koruyucu maskeye, kolonyaya, dezenfektan ürünlere, gıda
maddelerine
hucum başladı. Kapış kapış... Bir de bizim milletin
huyudur,
abartır, ihtiyacından 6-7 misli fazlasını alır..
Hepsi onun olacak...Başkaları umurunda değil.
Türkiye,de bir
kaç gündür bunlar yaşanıyor. Gündem, virüs.
Virüs dışında bir şey konuşulmuyor..
Tamam, önce sağlığımız, ama acilen konuşulması
gereken başka konular da var. Olağanüstü günler,
yaşıyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü bile “uluslararası acil durum”ilan etti.
Günlük yaşantımız allak bullak oldu.
Turizm, durdu..Ulaşım durdu...Ticaret durdu...
Yatırım durdu...
Piyasalarda “kaos”var. Ülkeyi yönetenler; bir
taraftan virüsün “sağlık” boyutuyla ilgilenirken, diğer
taraftan virüsün ekonomi üzerindeki tahribatına çare
bulmalılar. Dün büroma gelen bir turizimci arkadaşın
anlattığına göre Oteller boşalmış, ileri tarihli rezervasyonlar iptal edilmiş. Bazı oteller belirli sayıda çalışan
işcilerini ücretsiz izine çıkarmış. Diğer sektörler perişan... Lokantalar, kefeler... Sanayi üretimi yapanlar...
Bütün iş dünyası aynı havuzda !.
Kısacası Türkiye tam zorlayıcı bir sebep ortamında. Bir virüs geldi, bütün dünyanın başına bela oldu.
Pek çok ülke diğer ülkelerle uçuşlarını durdurdu. En
son Avrup,adan ABD,ye uçuşlar bir ay süreyle askıya
alındı.
Söylemek istediğim şu: Sağlıkla ilgili önlemler iyi
gidiyor.
Ama bu önlemler alınırken iş dünyası ikinci plana
atılmış görünüyor. Ülkemizde acilen mücbir sebep
uygulanmasına geçilmeli, diye düşünüyorum.

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2019/328 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Elmalı Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde kain 44
Ada, 5 Parsel, 1.036,00 M2. yüzölçümlü Taşınmaz içerisinde 187,50 m2 oturum alanlı iki katlı kerpiç
ev ve yaklaşık 20,00 m2 alanlı tek katlı yığma depo mevcuttur. Kerpiç evin zemin katı ahır ve birinci
katı mesken olarak kullanılmaktadır. Zemin kat; 6 oda olarak bölünmüş ahır ve yem deposu olarak
kullanılmaktadır. Duvarları kerpiç, taban toprak, tavan tahta, kapıları ahşap kapıdır. 1. kat; mutfak,
salon, günlük oda, üç yatak odası, banyo-tuvalet, antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Duvarları kerpiç, tavan tahta, taban beton, iç kapılar ahşaptır. Çatı örtüsü kiremit kaplıdır, ısınma sistemi
sobalıdır. Yapının yaşı yaklaşık 50 yıl olduğu III. sınıf A Grubu yapıdır. Depo tek katlı yığma yapı
olarak yapılmış, duvarları tuğla, tavanı-tabanı beton kaplamadır. Yaşı yaklaşık 3 yıl olup I. sınıf yapı
grubudur. Arsa kısmında 2 adet 14 yaşlı, 1 adet 10 yaşlı, 2 adet 8 yaşlı, 2 adet 4 yaşlı toplam 7 adet
ceviz ağacı dikilidir.Taşınmaz konum itibirayile mahalle merkezinde ve konut olarak kullanılan bölgede olup, mevcut belediyenin bütün alt ve üst yapı hizmetlerinden asgari ölçüde faydalanmaktadır.
Adresi			
: Elmalı Mah.Yarımay küme evleri No:65-Doğanşehir
Kıymeti		
: 141.225,00 TL.KDV Oranı		
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü		
: 05/05/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü		
: 02/06/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri		
: Doğanşehir Adliyesi İcra Müdürlüğü Odasında
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 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 kadar 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 Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 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 takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/328 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(BASIN: 1149752 www.bik.gov.tr)
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