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VALİ’NİN ACI GÜNÜ
Hakkari Valisi/Belediye Başkan V. 

Doğanşehirli Hmeşehrimiz İdris Akbı-
yık'ın kayınpederi hayatını kaybetti.

Doğanşehirli Hemşehrimiz Hakka-
ri Valisi İdris Akbıyık'ın kayınpederi 
Nazım Şahin Şanlıurfa'da tedavi gör-
düğü hastanede vefat etti. Acı habe-
rin ardından Hakkari'den Doğanşehir 
ilçesine gelen Vali Akbıyık cenazeye 
katıldı. 

Vali Akbıyık'ın vefat eden 89 yaşın-
daki kayınpederi Nazım Şahin'in ce-
nazesi Doğanşehir ilçe mezarlığında 
defnedildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu’na Destek Ziyareti
Van ve Adana’daki Vefa 
Sosyal Destek Grubu 
personellerine yapılan 
saldırıların ardından, 
Battalgazi Vefa Sosyal 
Destek Grubuna destek 
ziyaretleri yapıldı.2’DE

GÜNEDOĞRU’DA YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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BÜYÜKŞEHİR’DEN
YAŞLILARA BERBER HİZMETİ
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Vefa Sosyal Destek Grubu’na Destek Ziyareti
Van ve Adana’daki Vefa Sosyal Destek 

Grubu personellerine yapılan saldırıların ar-
dından, Battalgazi Vefa Sosyal Destek Grubu-
na destek ziyaretleri yapıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Gü-
der, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık ile birlikte Battalgazi ilçe 
Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti. 
Burada yapılan çalışmalar hakkında genel 
bilgiler alan Başkan Güder ve Milletvekili Ça-
lık, gelen çağrılara da cevap vererek, vatan-
daşlardan gelen talepleri not aldı. İlçe Vefa 
Sosyal Destek Grubu’nda görevli personeller-
le de uzun süre sohbet eden ve herhangi bir 
ihtiyaçlarını olup olmadığını soran Milletve-
kili Çalık ve  Başkan Güder,  Van’da Vefa Sos-
yal Destek Grubu’ndaki görevli personellere 
yapılan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile 
sonuçlanan ve son olarak ta Adana’daki Vefa 
Sosyal Destek Grubu görevlilerine yapılan 
saldırıları kınadı.

MİLLETVEKİLİ ÇALIK: 
“MUHTEŞEM BİR GÖREV 

YAPIYORSUNUZ”
Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki görevli 

personellerin kutsal bir görev yürüttüğünü 
ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, “Aile Sosyal Politi-
kalar Bakanlığımızın koordinesinde Battal-
gazi Belediyemiz başta olmak üzere bütün 
kurumlarımızdan insanlar dahil edilerek, 
böyle ekipler oluşturuldu. Bugün Sosyal Vefa 
Destek Grupları içerisinde Belediyelerde çalı-
şan zabıtalar ve personelleri var. Bu süreçte 
Battalgazi Belediye Başkanımıza ve Battal-
gazi Kaymakamlığımıza göstermiş oldukları 
bu üstün gayretten ve burada ki arkadaşla-
rımızın hayırseverliğinizden dolayı teşekkür 
ediyorum. Sizlerin yardımlarıyla yaşlılarımı-
za, büyüklerimize, ulaşamadığımız insanla-
ra ulaşıyoruz. Sizler; 65 yaş üstü vatandaş-
larımızın, yaşlılarımızın duasını alıyorsunuz. 
Muhteşem, çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu 
kutsal işi yapan Vefa Destek Grubu’ndaki iki 
evladımızı, şerefsiz terör örgütü, teröristler 
şehit ettiler. Kutsalı olmayan o terör örgüt-
lerinin hepsinin kökünü kazıyacağız” Diye 
Konuştu. 

BAŞKAN GÜDER: 
“VEFA SOSYAL DESTEK 
GRUPLARINA YAPILAN 

SALDIRILARI KINIYORUZ”
Sözlerine Van ve Adana’daki Sosyal Des-

tek Gruplarına yapılan saldırıları kınayarak 
başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman 
Güder, “Bildiğiniz üzere Van'ın Özalp ilçesin-
de Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aracına hain 
bir saldırı gerçekleştirildi. Bu arkadaşlarımı-
zın bir hedefi vardı. Görevleri oradaki maz-
luma, garibana, fukaraya ve ihtiyaç sahibine 
yardım götürmekti. Ama katil terör örgütü 
2 kardeşimizi şehit etti. Hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve yakınla-
rına sabırlar niyaz ediyoruz. Birde Adana’da 
bir saldırı gerçekleşmiş. Bu saldırıyı da bura-
dan kınıyoruz. Bugün AK Parti MKYK Üyemiz 
ve Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi 
ile birlikte Sosyal Vefa Destek Grubumuzun 
yanında olduğumuzu ifade etmek ve yapılan 
çalışmalarını yerinde görüp istişare etmek 
için buradayız. Allah birliğimizi ve beraber-
liğimizi daim eylesin. Bu tür terör örgütleri 

bundan önce vardı, şimdi de varlar, bundan 
sonrada var olduklarını sanacaklar. Ama 
Milletin birlik ve beraberliği, Sayın Cumhur-
başkanımıza sahip çıkışıyla ve İçişleri baka-
nımızın da desteği ile bunların kökü kazındı. 
Kazınmaya da Allah’ın izniyle devam edecek. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 22 
Mart’ta Sosyal Vefa Destek Grubu’nu Battal-
gazi ilçemizde Battalgazi Kaymakamlığımızın 
koordinesinde kurmuş olduk.  O tarihten bu 
zamana kadar özellikle Battalgazi’de resmi 
kurumlar ve yerel yönetimlerde ki arkadaş-
larımız ile beraber 65 yaşın üzerinde dışarıya 
çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşla-
rımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. 
Battalgazi Belediyesi olarak Vefa Destek gru-
bunun içerisinde arkadaşlarımızı ile beraber 
yer alıyoruz. Hem araç desteği hem de perso-
nel desteği ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak adına büyük gayretler sarf ediyo-
ruz. Bu noktada Vefa Sosyal Destek Grupla-
rında görevli personellere bir parantez aç-
mak istiyorum. Gerçekten bu yapılan görev 
gönül işi. Sizlerde çok önemli bir görev ifa 
ediyorsunuz. Hayır duası alıyorsunuz, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yetişi-

yorsunuz. Allah sizden razı olsun. Battalgazi 
Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Ben 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. 

FIRAT: “BATTALGAZİ 
BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜK 

DESTEK ALIYORUZ”
Bu zorlu süreçte Battalgazi Belediyesi’n-

den büyük destekler aldıklarını dile getiren 
Malatya Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma 
Vakfı Müdürü Adnan Fırat, “Tüm Dünya’da ol-
duğu gibi ülkemizde bir pandemi sürecinden 
geçiyor. Bu süreçte ülke olarak seferber ol-
muş durumdayız. Bu zorlu süreçte Battalgazi 
belediye Başkanımız Osman Güder ve Başkan 
yardımcılarımız bizlere çok büyük destekleri 
olmuştur. Her daim araç ve personel gibi ih-
tiyaçlarımızda yanımızda oldular. Bu ihtiyaç-
larımızın büyük bölümü Battalgazi Belediyesi 
tarafından karşılandı. Ben, Battalgazi Beledi-
ye Başkanımız Osman Güder ve ekibine bu 
noktada ayrıca teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YAŞLILARA BERBER HİZMETİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi tara-

fından 65 yaş üstü vatandaşlara evlerin-
de berber hizmeti sunulmaya başlandı.

Koronavirus salgını dolayısıyla evle-
rinden çıkamayan ileri yaştaki vatandaş-
ların kişisel bakım ihtiyaçları Büyükşehir 
Belediyesi tarafından gideriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve  Sos-
yal İşler Dairesi Engelliler ve Yaşlı Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü Vefa Konağı Birimi 
ekiplerince berber hizmeti sunuluyor.

65 yaş üstü vatandaşları evlerinde zi-
yaret eden Vefa Konağı ekipleri, saç sakal 
kesimlerini yapıyor.

Gerekli tedbirlerin alınarak sunulan 
tıraş hizmetinden bugüne kadar 29 va-
tandaşın yararlandığı belirtildi. Tıraşı ya-
pılan vatandaşlara ayrıca kolonya hediye 
edildi.

Evlerinde ücretsiz verilen tıraş hizme-
ti ve kolonya hediyesinden memnuniyet-
lerini dile getiren vatandaşlar, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 
ve ekibine teşekkür ettiler.
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Yar Yaramı

Hasretini ver rüzgara

Yar gelip de sar yaramı

Özlemin yürekten yara

Yar gelip de sar yaramı

Buradan gittin gideli

Gönlüm eser deli deli

Zülfündeki siyah teli

Yar gelip de sar yaramı

Engel mı koydum yoluna

Yarim yapma bunu bana

Dayanamam ki ben sana

Yar gelip de sar yaramı

Gülizar ım hep gözledim

Gelmeyince çok özledim

Yüreğimi de közledim

Yar gelip de sar yaramı 

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

GÜLERİM
Sevgi verdin, dalın hani?

Yüze estin, yelin hani?

Aşka koştun, gülün hani?

Sen gülersen ben gülerim.

Sular akar kardan izim,

Dostla geçer acı sızım,

Uzak görür iki gözüm,

Sen gülersen ben gülerim.

Adım adım yol alırım,

Sen gülünce ben görürüm,

Senin sözü Hak bilirim,

Sen gülersen ben gülerim.

Garip bakar sen gülersin,

Su berraktır sen içersin,

Bu bir yaşam sen seçersin,

Sen gülersen ben gülerim.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

(BASIN: 1165878  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARAÇ (TAŞINIR) SATIŞ  İHALE İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamam-
lamış ve hizmet konusu kalmayan, trafikten çekme belgeli 11 adet araç;   ihale ile Satışa çıkarıla-
caktır. İhale 03.06.2020 tarihine Çarşamba günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı Cad no;1DOĞANŞE-
HİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Toplantı Salonunda Belediye 
Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale edile-
cektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR(Taşınır)
S. 
NO

CİNSİ MODELİ ŞASİ MOTOR NO MUAMMEN 
BEDEL

GEÇİCİ 
TEMİNAT

1 JCB 4CX kazıcı yükleyici 
kepçe

2011 Jcb4cxsmc02004931 
74.2-2200

185.000,00 5.550,00

2 JCB 4CX kazıcı yükleyici 
kepçe

2010 Jcb4cx4wj10706094 
SF320/40334U0679610

175.000,00 5.250,00

3 MST kazıcı yükleyici kepçe 2010 M544sk1100776
1104D-44TA/RGU506314U

90.000,00 2.700,00

4 HİDROMEK kazıcı yükleyi-
ci kepçe

2011 HMK102BTC35A19250 
004045L216003

150.000,00 4.500,00

5 BMC 214 kamyon damperli 
44 dv 111

1991 F0601278 
EGM4403MOT000016

30.000,00 900.00

6 Ford fokus 1.6otomobil-
44FA349

2000 Wfonxxwpdnxm29438 
Xw29438

15.000,00 450,00

7 Tofaş fiat kartal slx44fa555 1995 Nm4131b0000958172 
131d10166195767

5.000,00 15,00

8 Bmc kamyon damperli-
44FA 910

1990 1200161 
68taa50118581

30.000,00 900,00

9 Mercedes 302 otobüs44FA 
970

1986 37307310212601 
36098110108435

50.000,00 1.500,00

10 Mercedes 302 otobüs 
44fa973

1987 37307310213387 
36098110109179

50.000,00 1.500,00

11 Iveco m23 otobüs 44dv570 2011 Jcb4cxsmc02004931 21.000,00 630,00

Madde 2-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45,46,47’ inci maddeleri uyarınca AÇIK Teklif 
usulü ile yapılacaktır,ihaleye girme şartları şartnamede yazılı olup ihaleye gireceklerin 50.00 tl kar-
şılığında şartname almları zorunludur

Başsağlığı

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

Hakkari Valisi /Belediye Başkan V.
Hemşehrimiz İDRİS AKBIYIK’ın

Kayınpederi

NAZIM
ŞAHİN

Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Merhuma Allah’tan Rahmet Yakınlarına ve
Valimiz İDRİS AKBIYIK’a Başsağlığı Dileriz.

Çiftçilere Güve Uyarısı!
Tarım ve Orman İl Müdürü 

Tahir Macit, kayısı ağaçlarında 
meyvede kurtlanmaya sebep 
olan şeftali güvesi zararlısına 
karşı ilaçlamayı önerdi.

Kayısı ağaçlarında meyve-
lerin olgunlaşma döneminde 
dökülmesine ve kurtlanmasına 
sebep olan Şeftali Güvesi Zarar-
lısına karşı çiftçileri uyaran Ta-
rım ve Orman İl Müdürü Tahir 
Macit, alınacak en büyük ted-
birin ilaçlama olduğunu vurgu-
ladı. Güve tuzaklarının önemini 
ve tespiti halinde şeftali güvesi 
ile yapılacak mücadele yöntem-
lerini aktaran Macit, sözlerine 
şu şekilde devam etti;” Kayısı 
ağaçlarında meyvelerin olgun-
laşma döneminde dökülmesine 
ve kurtlanmasına sebep olan 
Şeftali Güvesi Zararlısına karşı 
ilaçlama zamanını belirlemek 
için o bölgeyi ekolojik olarak 
temsil eden kayısı bahçelerinin 
olduğu yerlere Şeftali Güvesi 
tuzakları kayısı ağacının güney 
yönüne 1.5-2 metre yüksekliğin-
deki uygun dala asılır. Bu tuzak-
larda haftalık sayımlar yapılır. 

Yoğunluk bakımında tuzakta 
görülen kelebek sayısı 1-hafta-
da 20’ye ulaşırsa bu bahçelerin 
bulaşık olduğu anlaşılır. Bu dö-
nemde fenolojik olarak kayısı 
çekirdeğinin siyahlaşmış, renk 
değişiminin ve hafif tatlanma-
nın olması gerekir. 2020 yılı 
İlkbahar aylarında iklimin sık 
sık değişiklik göstermesi ne-
deniyle bu yıl üreticilerimizin 
daha duyarlı olması ve bahçe-
lerini iyi takip etmeleri büyük 
önem arz etmektedir. Şeftali 
Güvesine karşı Bakanlığımızın 
ruhsat verdiği Malathion 650 
g/l terkipli ve Coragen 20 sc ti-

cari isimli  ilaçlar kullanılmalı-
dır. İlacın etkinlik süresi dikkate 
alınarak ilaçlama tekrarlana-
bilir. Fakat bu dönemde kayısı 
bahçelerinde Erik Koşnili müca-
delesi için yine Bakanlığımızca 
ruhsatlandırılmış Bitki Koruma 
Ürünlerinden biri ile ilaçlama 
yapılmış ise ayrıca ilaçlamaya 
gerek yoktur. Özellikle bir yıl 
önceden bu zararlının yoğun 
olarak görüldüğü bahçelerin 
zaman geçirilmeden ilaçlanma-
sı gerekmektedir. Bu dönemde 
yapılacak ilaçlama ile üreticile-
rimiz meyvelerini kurtlanmaya 
karşı korumuş olurlar.”

GÜNEDOĞRU’DA YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Belediyesinin Günedoğru mahallesinde yol genişletme ve düzenleme çalışmaları hız-
la devam ediyor.
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(BASIN: 1165428  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ GAYRİMENKUL SATIŞ  İHALE İLANI

MADDE 2- İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz 
olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale ka-
nunu ve kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, 
anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve iste-
nen belgeleri bulundurmak şarttır.İhale şartnamesi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde 
görülebilir İhale şartnamesini 50.00(elli)TL bedelle satınalabilir
MADDE 3- İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. 
maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı 
saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak 
muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, 
gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun 
ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter 
tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle belgelerin ihalenin yapılacağı 
saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. 
Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.
A.GERÇEK KİŞİLERDEN
1.İkametgah belgesi ve tebligat adresi
2.Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası
3.İmza beyannamesi,
4.Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
5.Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
6.Şartname alındı belgesi
B.TÜZEL KİŞİLERDEN
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi 
Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulun-
duğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı 

sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli 
sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının 
noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli 
sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
7.Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
8.Şartname alındı belgesi
C.Ortak girişim olması halinde;  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan 
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri 
belgeler istenecektir..
MADDE 6- Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek 
alınacaktır.
MADDE 7- Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alına-
caktır.
MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzen-
lenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül 
eden satış değerleri esas alınır.)
MADDE 9- Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat mek-
tupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılma-
sı zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen 
diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 10-  Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde alıcı, 
ihale bedelini  peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevrilerek ,Tapu devri  
işlemi bittikten sonra yapılacaktır.Bu süre içerisinde ihale bedelini ödemeyenlerin geçici teminatları 
Belediyeye irat kaydedilecektir

MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz gayrimenkuller ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 04.06.2020 tarihine Perşembe günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı 
Cad no;1DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale 
edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır..

DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER(Taşınmaz)
Sıra 
No

MAHALLE ADA 
NO

PARSEL 
NO

VASFI/NİTELİĞİ/
BAĞ.BÖL.NO

YÜZÖLCÜMÜ/M² PARSELİN İMAR DURUMU PARSELİN KULLA-
NIMI

PARSELİN  KA-
DASTRO İŞLEMİ 
ARSA PAY/PAYDA

M² BİRİM 
Fiyatı(TL)

MUAMMEN 
BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİ-
NAT %3(TL),00

1 KARŞIYAKA 172 10 Arsa 449 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut 260m2 inşaat alanı 70.00 31.430,00 1.000,00
2 KARŞIYAKA 172 11 Arsa 436 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut 250m2 inşaat alanı 70.00 30.520,00 950,00
3 KARŞIYAKA 172 14 Arsa 396 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut  234 m2 inşaat alanı 70,00 27.720,00 850,00
4 KARŞIYAKA 210 1 Arsa 4.146,03 Ticari alan 100,00 414.603,00 12.500,00
5 YENİ 72 4 1.Kat  No: 3(Bele-

diye eski pasajı)
835 1zemin 2 normal katlı 2 daire  4 iş-

yeri ve 17 dükkanlı kargir apartman
105,56 m2 kullanım 
lokanta

108/1392 1.894,66 200.000,00 6.000,00

6 YENİ 72 4 1.Kat  No: 4(Bele-
diye eski pasajı)

835 1zemin 2 normal katlı 2 daire  4 iş-
yeri ve 17 dükkanlı kargir apartman

222,09 m2 kullanım 
alanı kahvehane

187/1392 1.350,80 300.000,00 9.000,00

7 YENİ 72 4 2.Kat  No: 6(Bele-
diye eski pasajı)

835 1zemin 2 normal katlı 2 daire  4 iş-
yeri ve 17 dükkanlı kargir apartman

137,83 m2 kullanım 
alanılı otel

208/1392 3.627,66 500.000,00 15.000,00

8 SÜRGÜ 0 3575 Zemin kat no;7 
sürgü

910,63 3 katlı Betonarme   apartman ve 
arsası

21,25 m2 kullanım 
alanlı işyeni

1437/910,63 3.000,00 63.750,00 2.000,00

9 SÜRGÜ 0 3575 Zemin kat no;13  
sürgü

910,63 3 katlı Betonarme   apartman ve 
arsası

49,15 m2 kullanım 
alanlı işyerii

3324/910,63 2.000,00 98.300,00 3.000,00

Berber Esnafına Siper Maske Desteği
Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezlerinde üretimi yapılan maske-

ler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dağıtılıyor. Bulaş ris-
kini azaltmak için kullanılan şeffaf siperlik maskelerin üretimi bir 
yandan devam ederken, şuana kadar 30 bine yakın maske dağıtı-
mı sağlandığı belirtildi. Malatya’daki risk grubunda olan hemen 
hemen her sektöre siperlik maske ulaştırdıklarını belirten Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayan, virüsün görüldüğü ilk vakadan 
itibaren bünyesindeki merkezlerde çalışmalar yürütüldüğü aktardı. 
Kayan sözlerine şu şekilde devam etti;” Bugüne kadar 30 bin şef-
faf siperlikli maske dağıtımı yaptık. Kurumumuza bağlı Beydağı ve 
Fırat Gençlik merkezlerimizde, Korona Virüs ülkemizde görülmeye 
başladığı andan itibaren fizibilite çalışmaları yaparak derhal şeffaf 
siperlikli maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeler yıkanabi-
lir özelliğe sahip maskelerdir.  Şeffaf olma özelliğiyle özel önem ta-
şımaktadır. Bu güne kadar 30 bin civarında maske üretimi yapıldı. 
Ürettiğimiz Maskelerden Araştırma hastanesine ile Hekimlerimize, 
İl ve İlçe Belediyelerimize, MOTAŞ 'a,  Pazar esnafına dağıtırken bazı 
komşu illere de gönderdik." 

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ”Kurum-
ların Berber Esnafına verdikleri destek için teşekkürlerimi belirtmek 
istiyorum” sözleriyle açıklamasına başladı. Sürecin başından bu 
yana Berber Esnafının zor durumda olduğunu belirten Toptaş,  1100 
civarında berber esnafı olduğunu ve yanlarında çalışanlarla birlikte 
3 bin civarında bir aile olduklarını, birçok kurum tarafından destek 
aldıklarını ve bu desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiklerini ak-
tardı.


