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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ
MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI
1829 yılından beri mevcudiyetini koruyan
muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel
demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan
katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir
görevi yerine getirmektedirler. 3’TE
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Elmalı Göleti Sulamasıyla Araziler Sulanacak
Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı
Göleti sulaması
su yapıları-basınçlı borulu işi
ihalesi 11 Kasım’da gerçekleşecek.
AK Parti Doğanşehir ilçe Başkanı
Murat Kavuncuoğlu Elmalı Göleti Sulaması ile
ilgili yaptığı açıklamada, su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesi 11
Kasım’da ihalesi
gerçekleşeceğini
belirtti.3’TE

Başkan Durali Zelyurt Kolları Sıvadı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali
Zelyurt Sürgü mahallesinde uzun süredir atıl halde duran Belediye Hizmet
Binası inşaatı için
kolları sıvadı.2’DE

Ankara Malatyalılar
Federasyonundan
İyi Partiye Ziyaret

Ankara Malatyalılar Federasyonu
Başkanlığı olarak Siyasi Partilerimizde yetkili Makamlardaki hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz.2’DE
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KUDRET
ERDEM
YAZ GAZETECİ YAZ
TÜRKİYE, DEKİ İNSAN
KALİTESİNİ DE YAZ..
NOT:
Gecenin geç vakitleri haberlerden sönra
bilgisayarın başında Türkü dinliyorum ama
haberin etkisi daha fazla oldu ki, 0 güzel
türküyü bırakıp yazmaya başladım.
Evet biz kaliteyi hep ürün ve hizmetlerde ararız.
Ama bu kalitenin insandan kaynaklandığını pek
düşünmeyiz. Sağlıklı insan, insani yönden ve
mesleki yönden kaliteli odlumu ülkemizde her
şeyde düzgün ve kaliteli olur.
İNSAN SAĞLIĞI BENCE ÇOK ÖNEMLİDİR.
Bunun için koruyucu hekimliğe ve sağlıklı
olmaya önem vermeliyiz.
Bu arada korona virüsünün ortadan kalkması ve
insanların sağlıklı olması için hem çalışmalıyız
ve hem de dua etmeliyiz.
Altmış beş yaş üstü tecrübe yüklü insanlarımızı
evlerine kapadılar ve onların deneyimlerinden yeterince
faydalanamaz olduk..
Kaliteli insan olma konusunda burada bazı hatırlatmalarda bulunacağım.
Toplumda sevgi ve saygıyı gereğince yeterince gösterebiliyor muyuz ?
Yardıma muhtaç olanlara yeterince yardım
yapabili yormuyuz?
İşlerimizi sağlam, düzenli yapabiliyor muyuz ?.
Çocuklara gereken değeri verebiliyor muyuz ?.
Kul hakkına dikkat edebiliyor muyuz ?.
Haramdan kaçınıp helal kazanç sağlayabiliyor
muyuz?.
Ürettiklerimizi sağlam ve kaliteli üretebiliyor
muyuz ?. İlim ve bilim bakımından Yenilikleri öğreniyor muyuz ?.
Aile hayatının sağlam olmasına dikkat ediyor
muyuz?
Kadınlarımıza tehdit ve işkence yerine sevgi ve
saygıyı gösterebiliyor muyuz ?.
Suyu,havayı ve toprağı temiz tutabiliyor muyuz ?.
Temiz bir dünyada temiz, ahlaklı ve dürüst olarak
yaşayabiliyor muyuz ?. Eğer bunları yapabiliyorsak
İşte o zaman insan kalitesini yakalamışız demektir
Yeter artık Usandık,bıktık şu şiddet,işkence,kadın
katliamları televüzyon haberlerinden...
Bu toplumda iyi ve vasıflı insanlarında olduğunu
biliyor ve inanıyorum..
Biraz da çocuklarımıza örnek olması için onların
iyi ve güzel haberlerini de duymak istiyoruz yetkili
beylere duyrulur.. Haklımıyım ?.
Dieburg, 17.10.2020. K.E. Kalın sağlıcakla.
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Başkan Durali Zelyurt Kolları Sıvadı
Doğanşehir
Belediye
Başkanı Durali Zelyurt Sürgü mahallesinde uzun süredir atıl halde duran Belediye
Hizmet Binası inşaatı için
kolları sıvadı.
Başkan Durali Zelyurt
inşaat ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi.
Başkan Zelyurt, "İlçemize bağlı Sürgü mahallemizde
bulunan uzun süredir çalışması yapılmayan Belediye
Hizmet Binası inşaatı kısa
süre içerisinde ihaleye çıkarılarak kullanıma hazır
hale getirilecektir. AK Parti

Malatya Milletvekilimiz ve
MKYK üyemiz Öznur Çalık’ın
girişimleri sonucunda inşaat tadilatı için iller bankasından ödenek sağlanmıştır.
Kendisine Doğanşehir ilçemiz adına teşekkür ediyorum."dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise uzun
süredir yapılamayan bina
için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, En
kısa zamanda Doğanşehir,
Sürgülü hemşerilerinin hizmetinde olacağını ve hayırlı
olsun. Sözlerine yer verdi.

Ankara Malatyalılar Federasyonundan
İyi Partiye Ziyaret

Ankara
Malatyalılar Federasyonu
Başkanlığı olarak Siyasi Partilerimizde
yetkili Makamlardaki
hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz.
Bugünkü ziyaretimiz İyi Parti Genel
Başkan Yardımcısı
YAVUZ AĞIRALİOĞLU
oldu. Yavuz Ağıralioğlu nun kıymetli eşi
Malatya nın Arapgir
ilçesi doğumlu Bilge
Bilgin
Ağıralioğludur. Bizlerde sayın
başkanımızı Malatyalıların bir eniştesi olması hasebiyle
ziyaret ettik çok hoş

sohbet
ortamında
geçen ziyaretimizde kendisinin Tarbzonsporlu olduğunu
ve eşi Bilge hanımında koyu Y.Malatya sporlu olduğunu
öğrendik tabi bu
arada çocuklarınında Y.Malatyasporlu
olduklarını öğrendik
Y.Malatyaspor Trabzonsporu 4 -0 yendiğinde evde kıyamet
koptuğunu çocuklarıyla annesinin kendisine çok takıldıklarını söyledi.
Bizde bu güzel
sohbet ten sonra
başkanımızı Malat-

yasporlu
yapmak
için 44 numaralı Malatyaspor formamızı
takdim ettik
Ziyarete Katılan
Yöneticilerimiz
Kamil Göksu-Ankara Malatyalılar Federasyonu Başkanı
Sıddıka Kuşanaç:
Ankara Malatyalılar
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Alanyüz:
Mastöb Ankara Şube
Başkn Vekili
Naki Dikbaş:Ankara
Malatyalılar
Federasyonu Başkan
Yardımcısı ve Battalgazi Derneği Başkanı

MEHMET AKİF BOZKURT
ŞİİR KİTABI ÇIKARDI

AKİFE AYHAN
BENİM HİKAYEM
14 yaşındaydım
Okul sonrası bir örgücüde çıraklık yapıyordum
Görevim ayak işlerine bakmaktı
Para karşılığında değil öğrenmeye çok hevesliydim
Ve o genç kızların yanında olmak hoşuma
gidiyordu
Bir de kitap okumayı çok seviyordum
ama ders kitaplarımın dışında hiç kitabım
yoktu
Tabi kitap alacak param da yoktu
Kasabanın ortasında küçük bir kulübe vardı
İki gazete
bir kadın dergisi birkaç ta çizgi roman
Tomiks Teksas ve buna benzer bir kaç şey
Her gün okul çıkışı kulübenin camına yapışıp
dış kapaklarını okuyordum
Kulübenin sahibi 20 yaşlarında bir gençti
Çok iyi bir insandı
Birgün bana bir teklifte bulundu
Senin çıraklık yaptığın yerde bir kız var ben o
kıza aşığım
eğer ona mektup götürürsen sana her hafta
bir kitap veririm
Ama kitabı bir gecede bitirip yırtmadan bana
getireceksin dedi
Hiç düşünmeden tamam dedim
Sevincimden havalara uçtum
Her pazartasi okul dönüşü bir çizgi roman
seçiyordum
Ama bir sorun var dı
Eskiden ayrı ayrı odalarımız yoktu öyle
Sadece bir oda da soba yandığı için
Annem babam kardeşlerim aynı odada yatıyorduk
Rahatsız etmemek için gaz lambasını iyice
kısıyordum
Ama yinede Rahmetli babam birkaç defa uyanıp ya kızım söndür şu lambayı da uyuyalım
artık diyordu
Bir kitabı okuyabilmek için bu kadar şeye
katlanıyordum
Hayat bazen sahip olmak istediğiniz şeylere
bedeller ödetir
Ama zor elde edilen şeyler çok değerlidir
Mobilyacı gezmek yerine dünyayı gezmek
isterim
Kafe sohbetleri
beş çayları
altın günleri yerine kitap okumayı tercih
ederim
Okumak ufka açılan penceredir
Tanrı da böyle istemişti
“İKRA”
Akife AYHAN
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Elmalı Göleti Sulamasıyla Araziler Sulanacak
Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı
Göleti sulaması su yapıları-basınçlı
borulu işi ihalesi 11 Kasım’da gerçekleşecek.
AK Parti Doğanşehir ilçe Başkanı
Murat Kavuncuoğlu Elmalı Göleti Sulaması ile ilgili yaptığı açıklamada,
su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesi
11 Kasım’da ihalesi gerçekleşeceğini
belirtti.
Başkan Kavuncuoğlu, "AK Parti Malatya Milletvekilimiz ve MKYK
üyemiz Öznur Çalık’ın girişimleri ve
destekleriyle Doğanşehir ilçemiz
Elmalı Göleti Sulamasıyla 2 bin 530
dekar arazi sulanacak. Devlet su işleri tarafından göletin su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesi 11 Kasım’da

yapılacaktır. Temelden 53 metre
yükseklikte, 500.000 m³ gövde dolgu hacmine sahip, 1.03 milyon m³ su
depolayacak ve ön yüzü membran
kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiştir. Elmalı Göleti ile 2 bin530 dekar tarım arazisi sulanacaktır."dedi.
AK Parti Malatya Milletvekilimiz
ve MKYK üyemiz Öznur Çalık ise Elmalı Göleti ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Doğanşehir Elmalı Göleti Sulamasıyla 2 bin 530 dekar arazi suya
kavuşacak. DSİ tarafından gölletin
su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesi
11 Kasım’da gerçekleştirilecek. Doğanşehir’imize hayırlı olsun."dedi.
Haber Merkezi

MEHMET
KAYABAŞI
Şair ve yazar

TURNALAR

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ
MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI
“1829 yılından beri mevcudiyetini
koruyan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini
oluşturmaktadır. Çağdaş kamu yönetimi
anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri
olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.
Halkımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, Cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallelerimizin en
önemli temsilcisi olmuştur. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine
ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme
noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin
temel harcını oluşturmaktadır.
Vatandaşımızın hastasında, cenaze-

sinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın içerisinde kendini gösteren, her türlü
üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı makamda görev yapan
muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır.
Yeşillikler diyarı Doğanşehir ilçemizin
her alanda gelişmesinde, kalkınmasında
muhtarlarımızın rehberliğine, düşüncelerine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki
her bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi
bundan sonra da bu bilinçle çalışmalarını
sürdürecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle Mahalli İdarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi
olacağını ümit ettiğim 19 Ekim Muhtarlar
Günü’nü, en içten dileklerimle kutluyor;
tüm Mahalle muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum."

Turnam uçar bulut altta,
Deniz dalga tutmaz volta,
Gölge yürür yolu dulda,
Gözüm yolda dön turnalar.
Dal dal olmuş iç içedir,
Renkler solmaz elkededir,
Sultan oldu saç taçtadır,
Gözüm yolda dön turnalar.
Parmak nasır yüzük sığmaz,
Zülüf gülsüz yüzü gülmez,
Gökler gürler suyu sağmaz,
Gözüm yolda dön turnalar.
Orman gürdür toprak atmaz,
Tane olgun aşa yetmez,
Sevgi arar düzen tutmaz,
Gözüm yolda dön turnalar.
Garip bekler haber olur,
Güzel günler bize kalır,
Gönül arar bir yol bulur,
Gözüm yolda dön turnalar

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Antimon elementinin simgesi... Meclisin iki genel seçim arasında geçirdiği süre... 2. Spor toto... Dil ve kültür
yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan
veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak... Alçalma, düşkünlük (eski)... 3. Deniz
kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan
en yüksek rütbeli amiral... Bir tür kumar oyunu... 4. Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen bir tür mantardan
elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi madde... Zarifçe
(eski)... “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında kullanılan
bir söz... 5. Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden
biri... Baraj ateşi... 6. Dokuma tezgâhlarında mekikle atkı
atmak, argaçlamak... Tokat iline bağlı ilçelerden biri... 7.
Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkala-

rınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma
yüz... Rütbesiz asker, nefer... Dolaysız, aracısız... 8. Şaşma
ve korku bildiren bir söz (halk ağzı)... Binme, yük çekme,
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan...
“Hayır” anlamında bir söz... Ağabey (halk ağzı)... 9. İçten,
gönülden gelerek, yürekten (eski)... Baryum elementinin
simgesi... Yumuşak huylu (kimse)... 10. Söyleyen (eski)...
“Sırtına almak, yüklenmek” anlamlarındaki “... etmek”
deyiminde geçer... 11. Kar yağmak... Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu
veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı,
cerahat... 12. O gösterme sıfatı (eski)... Adaklamak işi... Bir
fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya
parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan
ince, uzun aydınlatma aracı... 13. Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk
ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde
kumaş, sancak... Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil yaprakları olan, uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür süs bitkisi...
14. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Sürekli su akan boru (eski)...
Şair... 15. Ad soylu kelimelerin veya bazı fiilimsilerin fiil gibi
kullanılmalarını sağlayan “imek, etmek, eylemek, olmak,
kılmak” fiilleri, yardımcı eylem... Radyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. İhtiyacın üstünde bir malı aşırı miktarda yığmak...
Bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint
domuzu... 2. Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr... Tabakalamak işi veya durumu... 3. Tavukları ve tepeli

tavukları içine alan bir takım... Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, uçurum... 4. İyi talih, iyi haber
(halk ağzı)... Güzel, zarif, modaya uygun... Katranlı kıldan
yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun... 5. Yok
etme, giderme (eski)... Yabancı kimse... 6. Alay, istihza...
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Mevki,
kat, yer... 7. Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki
vergiler (eski)... Kabarma... Uyanık, gözü açık, müteyakkız (eski)... Skandiyum elementinin simgesi... 8. Bir barın
binde biri değerinde atmosfer basıncı ölçü birimi... Baklası olan... 9. Utanma, utanç duyma... Tuzak, kapan (eski)...
Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan
yiyecek (halk ağzı)... İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer... 10. Çıkış... Gam dizisinde “si” ile “re”
arasındaki ses... Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe...
11. Ölme hakkı... Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma
gelmiş, yıkkın, viran... 12. Bir şeyi örtme, gizleme (eski)...
Başkaldırıcı... Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan... 13.
Üzme, sıkıntı verme, üzgü... Çok ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
kötü, berbat... 14.
Teşekkür
etme
durumunda olan
(eski)...
Uçan,
uçucu... 15. “Bu
ne hâl, ne tuhaf”
gibi şaşma, sitem
bildiren bir söz...
Bütünüyle, olduğu gibi, tamamı
tamamına, tamı
tamına...
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ADALET
Ü Z E R İ N E -10
O heyecan dolu andan itibaren, Adalet, hep Ata’nın sözlerini düşünüp durdu.
Evet madem ki Atası, kendisine adalet dağıtma görevi vermişti, o halde liseden mezun olduktan sonra Hukuk Fakültesine
girmeli, mezun olduktan sonra da Türk
halkına adalet dağıtmaya devam etmeliydi … Ata’nın tavsiyesi üzerine, li-seyi
bitirir bitirmez, hiç düşünmeden Hukuk
Fakültesine kaydını yaptırdı. Bunun aksini
asla düşünemez ve yapamazdı. O, onun
tavsiyesini emir telakki ediyordu. Adalet,
Hukuk Fakültesini başarı ile bitirip yurdun çeşitli yörelerinde adalet da-ğıtmaya
başladı. Görevini ifa ederken de haksızlıklara asla müsaade etmedi. Çünkü Ata’nın
sözleri kulaklarında her zaman çın çın
ötmekteydi. Verdiği karar-larda adaletten asla ayrılmamalı, hata yapmamalı ve
hiçbir kimsenin etkisi altın-da kalmadan,
hiçbir leke sürmeden, görevini adaletle
tamamına erdirmeliydi. Ata’sının tavsiyesi kendisi için çok çok önemliydi … Hiçbir
zaman, Ata ile karşı-laştığı o anı ve onun
sözlerini asla ve asla unutmayacaktı …
Bir genç subayla evlilik yaptı. Bu evlilikten çocukları oldu doğal olarak. Ellili
yılların başı idi. Nato adına Kore’ye gönderilecek askerler arasında eşi de vardı. Çaresiz verilen görev yerine getirilmeliydi.
Bağrına taş basıp onu büyük bir öz-lemle
bekleyecekti. Gerçi ülkemizi ilgilendiren
bir durum değildi ama olsundu. Hükümetçe alınan karar gereği, bu görev yerine
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getirilmek durumunda idi … Ay-rılıklar
hep hüzün verici olurdu. Bu ayrılık ise çok
daha farklıydı. Kilometrelerce uzak bir
ülkeye savaşmak için gidiliyordu. Gidip
de dönmemek vardı. Nitekim de öyle oldu.
Eşi bir daha da hiç dönemedi ülkesine
ve sevdiklerine. Üzüntünün haddi hesabı
yoktu. Ne giden geliyor, ne de üzüntü son
buluyordu … Çocukları için dik durması,
üzüntüsünü kalbine gömüp hayatla mücadeleye devam etme-liydi …
Çocuklar büyümüş, ev bark sahibi
olmuşlardı. Yuvalarında mutlu bir şekilde
yaşarlarken, Azrail hala yakınlarında dolanıp duruyordu. 1999 Marmara depre-mi
oldu ve biricik evlatları enkaz altında kalıp
bu hayattan kopup gittiler. Daha eşinin
acısını yeni yeni unutmaya başlamışken,
daha beter bir acı ile yıkılıp kal-mışmıştı.
Böylesi bir acıya dayanılabilinir miydi?...
Hayatın acımasızlığı olanca hızı ile sürüyor, zaman da su gibi akıp gidiyordu …
Emeklilik hayatı, bütün acıları ile
birlikte yaşamaya devam ediyordu. Buna
ya-şamak denilirse tabi. Acılarla yoğrulmuş bedeni, kendisini olduğundan yaşlı
gös-teriyordu… Bir gün sabah erkenden
kalktı. Biraz sonra sabah ezanı okunmaya
başlamıştı. Abdestini alıp namazını kıldı.
Kuran’dan birkaç ayet okudu. Sonra eşinin ve çocuklarının fotoğraflarının olduğu
masaya yaklaştı. Önce eşinin fotoğ-rafını,
sonra çocuklarının fotoğrafını sanki canlı
imişlercesine elleri ile okşayıp doya doya
öptü. Daha sonra kalkıp telefonunun ahizesini çevirip duraktan bir taksi çağırdı.
Bu arada kendisi de hazırlandı…
Taksi gelmiş uyarı için kornasını

çalıp duruyordu. Buna sinirlendi. “ Çatladın mı n’oldu? Acelen ne sanki” dedi içinden. Elindeki çantası ile iniverdi aşağıya.
Taksici kapıyı açmış kendisini bekliyordu.
Bismillah diyerek taksiye bindi. Tak-sici “
Nereye gidiyoruz teyzeciğim?” diye sordu. Adalet hanım “ Ben sana ne-relere gideceğimizi söyleyeceğim, bana bir daha
soru sorma tamam mı ve sür şimdi” dedi.
Ve arkasından şunları ilave etti. “ Sen bir
günde kaç lira kazanıyor-sun? diye sordu.
Taksici normal olarak 350 lira kazanıyor
olmasına rağmen 600 lira dedi. Adalet
hanım “ Kabul. Yalnız, bu gün sadece bana
çalışacaksın. Ben nereye dersem oraya
gideceksin, tamam mı?” dedi. Taksici de
“ Tamam teyze-ciğim, bu andan itibaren
emrindeyim. Sen nereye dersen oraya
gideceğiz, itiraz yok” diye cevap verdi.
Taksi hareket etti. Bir müddet sonra
Adalet Hanım “ Şu bankanın önünde duruver” dedi. Taksici durdu. Adalet Hanım
taksiden indi ve “ Beni burada bekle”
dedi. Bir müddet sonra Adalet Hanım
bankadan çıkarak taksiye bindi. “ Falanca okula götür beni” dedi. Taksici ismi
verilen okulun önünde durdu. Bu yatılı
bir o-kuldu. Belli ki bu okulla ilgili bir
bağlantısı vardı. Adalet Hanımın taksiden
indiği-ni gören başta okulun hademesi,
takiben okul müdürü koşar adım gelerek
ken-disini saygı ile karşıladılar. Belli ki
kendisini çoktan beridir tanıyorlardı. Zira
her defasında okula maddi yardımlarda
bulunuyordu … Bir müddet sonra Adalet
Hanım kapıda göründü. Kendisi aynı saygı
ve temennayla yolcu edildi. Taksicinin kafası karma karışıktı. ‘ Bu kadın kim ola ki?
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MÜNİR
TAŞTAN
’ diye kendi kendine soruyor ve de çokça
merak etmeye başlıyordu. Görünürde,
çok değer verilen bir insan diye düşündü. Merakını gidermek için sormak ihtiyacı duyuyor, ama cesaret edemi-yordu.
Adalet Hanımın taksiye binmesi ile taksici
“ Şimdi nereye?” diye sordu. Adalet Hanım
“ Falanca Yaşlılar ve Yoksullar yurduna”
dedi. Taksici bahsi edi-len yurdun önünde durdu. Yine yurdun idarecileri, sanki
önceden haberleri varmışçasına koşarak
gelip onu karşıladılar. Nazik bir şekilde içeriye davet etti-ler. Taksici dışarıda, meraklı
ve karmakarışık duygular içinde bekliyordu. Mera-kı her geçen zaman daha da
artıyordu. Bu sefer gelir gelmez hiç çekinmeden bütün merak ettiklerini muhakkak sorup öğrenecekti. Aksi halde rahat
ede-meyecekti. Bir süre sonra yurt içinde
ne kadar insan varsa hep birlikte kapıda
göründüler. Hep birlikte büyük bir saygı
ile taksiye kadar refakat edip kendisini
yolcu ettiler.Taksici merakını daha fazla
gizleyemezdi. Nitekim “ Teyzeciğim me-rakımı bağışlayın, siz kimsiniz Allah aşkına?
Neden bu yerleri özellikle ziyaret et-tiniz?
Neden insanlar size bu kadar değer verip
saygı gösterdiler?”…

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2020/40 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 		
: Malatya İl, Doğanşehir İlçe, Karşıyaka Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi 111
ada,32 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarına göre 350,00 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfında,1.
normal kat, bağımsız bölüm No:1 tam hisseye sahip Borçlu Sinan Uçar adınadır.Mesken yaklaşık
142.00 m² dir.Meskenin bulunduğu bina bodrum kat zemin kat ve 4 normal kattan oluşmaktadır.
Binada asansör sistemi mevcuttur.Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Meskenin ısınma sistemi ve suyu
doğalgaz kombi sistemidir. Mesken salon, günlük oda, iki yatak odası, mutfak , banyo , wc , antre
ve balkon mahellerinden oluşmaktadır.Salon, günlük oda, iki yatak odası tabanları laminat parke,
duvarları sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemedir. Mutfağın taban seramik ,duvarlar sıvalı boyalı, dolaplı,mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramikduvarlarısıvalı boyalıdır. Banyo ,wc tabanlarıve duvarları sermaik kaplama, kapıları phwc doğramadır.Islak hacim mahallerinin kapıları pwc,
oda kapıları ahşap, dış kapı çelik,pencereler pwc doğramadır.Bina ve meskenin yapı sınıfı III.SINIF
B GRUBU YAPI’DIR. Bina yaşı yaklaşık 4 yıldır.Mesken bina girişinin ön cephesine (yol cephesi)
bakmaktadır.
Adresi 			
: Malatya ili, Doğanşehir ilçe, Karşiyaka Mah.111 ada,32 parsel 1. Kat
			
1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Yüzölçümü		
: 142 m²
İmar Durumu 		
: Revizyon uygulama imar planında bitişik Nizam 5 kata müsaadeli
			
ticari + konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti 		
: 232.435,00 TL
KDV Oranı		
: %1
Kaydındaki Şerhler
: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü 		
: 26/11/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 		
: 22/12/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri 		
: DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri		
: Malatya İl, Doğanşehir İlçe, Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Doğu Mahallesi, Malatya Caddesi 4 ada,30 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarına göre 340,50 m² yüz ölçümüne
sahip arsa vasfında,4. normal kat, bağımsız bölüm No:10tam hisseye sahip Borçlu Necla Gençer
adınadır.Mesken yaklaşık 135,00 m² dir.Meskenin bulunduğu bina bodrum kat zemin kat ve 4 normal
kattan oluşmaktadır.Binada asansör sistemi yoktur..Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Meskenin ısınma sistemi ve suyu doğalgaz kombi sistemidir. Mesken salon, günlük oda, iki yatak odası, mutfak ,
banyo , wc , antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır.Salon, günlük oda, iki yatak odası tabanları
laminat parke, duvarları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı kartonpiyer süslemedir. Mutfağın taban seramik ,duvarlar sıvalı boyalı, dolaplı,mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları
sıvalı boyalıdır. Banyo ,wc tabanları ve duvarları sermaik kaplama, kapıları pwc doğramadır.Islak
hacim mahallerinin kapıları pwc, oda kapıları ahşap, dış kapı çelik,pencereler pwc doğramadır.Bina
ve meskenin yapı sınıfı III.SINIF B GRUBU YAPI’DIR. Bina yaşı yaklaşık 9-10 yıldır.Mesken bina
girişinin ön cephesine (yol cephesi)bakmaktadır.
Adresi 			
:Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Doğu Mah. 4 ada, 30 parsel ,4. Kat,

			
10 nolu bağımsız bölüm
Yüzölçümü 		
: 135 m²
İmar Durumu 		
: Revizyon uygulama imar planında bitişik Nizam 5 kata müsaadeli
			
ticari + konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti		
: 186.334,00 TL
KDV Oranı 		
: %1
Kaydındaki Şerhler
: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü 		
: 26/11/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü 		
: 22/12/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri 		
: DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 masraflarıalıcıya 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 2020/40 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(BASIN: 1237937 www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Vali Baruş’a Muhtarlardan Ziyaret
19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi üyeleri, Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti
İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur,
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Tünay, Battalgazi Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Yaşar Karataş,
Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü
Ömer Sucu, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi
Muhtarlar Derneği Başkanı A. Vahap Ortaç,
Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman

Şahbaz, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya ve Kayısı Kent
Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş,
19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile Vali
Baruş’u makamında ziyaret ettiler.
Vali Baruş, tüm muhtarların “19 Ekim
Muhtarlar Günü” nü kutlayarak başladığı
konuşmasında “Sizlerin de yardımıyla vatandaşımıza en iyi hizmetleri götürmek, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için elimizden
gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.
Sizlerin burada emekleri büyük, mahalle
halkımızın nabzının tutulmasında, vatan-

daşlarımızın sorunlarının aktarılmasında
sizlerden zaten sık sık bu talepleri alıyoruz.
Önemli olan burada vatandaşla devlet ilişkisinin sağlıklı kurulması. Bu sağlıklı ilişkinin
tesis edilmesinde de en temel rol sizlere ait.
Vatandaş en yakın kişiler olarak sorunlarını
sizlere aktarıyor, sizler bizlere, belediyelerimize aktarıyorsunuz. Bunların çözüm noktasında da sizlerin fikirlerine başvuruyoruz.
Sizleri mümkün olduğunca yerinde dinlemek
amacındayız. Ancak bu pandemiden dolayı mahalle mahalle ziyaretlerimiz kesintiye
uğradı. Önemli olan bu sıkıntılı sürecin atla-

tılması vatandaşlarımızın, esnafımızın, mahalle halkımızın bu sıkıntılı süreçten bir an
önce kurtulmasıdır. Yine salgın sürecinin yönetilmesinde de vermiş olduğunuz katkılar,
emekler için de çok çok teşekkür ediyorum.
Gerek işyerlerinin kurallara uyması, gerekse
vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi anlamında sizlerin katkısı büyük. İnşallah önümüzdeki süreçte kutlayacağımız Muhtarlar
Gününün daha nezih ve güzel bir ortamda
kutlama bahtiyarlığına erişiriz sizlerle birlikte. Tekrar gününüzü tebrik ediyorum” dedi.
HABER MERKEZİ

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2020/41 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 		
: Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 92 Ada, 254 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy,
BİRİNCİ KAT 4 NOLU DAİRE Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu olan Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah., Eşref Bitlis Caddesi, 92 ada, 254 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarına göre 1.339,69 m²yüz ölçümüne sahip arsa vasfında, 1. normal kat, Bağımsız bölüm no:4 tam
hisseye sahip borçlu LEYLA ARSLAN’A aittir. Mesken yaklaşık 155,00 m² dir. Meskenin bulunduğu
bina bodrum kat, zemin kat, ve 4 normal kattan oluşmaktadır. binada asansör sistemi mevcuttur.
Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgazkombi sistemidir.
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 süslemedir. Muftağın tabanları seramik , duvarlar sıvalı boyalı, dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonların tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır.Banyo , wc tabanları
ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallerinin kapıları pwc oda
kapıları ahşap, dış kapı çelik , pencereler pwc doğramadır. Bina ve meskenin yapı sınıfı III.sınıf B
grubu yapı’dır.Bina yaşı yaklaşık 5 yıldır. Mesken bina girişinin arka cephesine bakmaktadır. Kıymeti: 251.861,67 TL dir.
Adresi 			
: Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah. Eşref Bitlis cad.92 ada
			
254 Parsel 1. Normalkat. bağımsız bölüm no:4
Yüzölçümü 		
: 155 m²
Arsa Payı 		
: 1/33
İmar Durumu		
: İnşaat tarzı İmar planına bitişik nizam 5 kata müsadeli Ticari+Konut
			
alanında kalmakla beraber yaklaşık 100m² yola terkini bulunmaktadır.
Kıymeti 		
: 251.861,67 TL
KDV Oranı 		
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü 		
: 25/11/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 		
: 23/12/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri 		
: DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
------------------------------------------------------------------------------2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 		
: Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 92 Ada, 254 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/
Köy, ÜÇÜNCÜ KAT 18 NOLU DAİRE Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu olan Malatya ili,
Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah., Eşref Bitlis Caddesi, 92 ada, 254 parsel sayılı taşınmaz tapu
kayıtlarına göre 1.339,69 m²yüz ölçümüne sahip arsa vasfında, 3. normal kat, Bağımsız bölüm
no:18 tam hisseye sahip borçlu BİLAL KORKMAZ’A aittir. Mesken yaklaşık 155,00 m² dir. Meskenin
bulunduğu bina bodrum kat, zemin kat, ve 4 normal kattan oluşmaktadır. binada asansör sistemi
mevcuttur.Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgazkombi
sistemidir.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 süslemedir. Muftağın tabanları seramik , duvarlar sıvalı boyalı,
dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonların tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır.Banyo , wc
tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallerinin kapıları
pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik , pencereler pwc doğramadır. Bina ve meskenin yapı sınıfı III.
sınıf B grubu yapı’dır.Bina yaşı yaklaşık 5 yıldır. Mesken bina girişinin arka cephesine bakmaktadır.
Kıymeti: 259.146,67 TL dir.
Adresi 			
: Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah. Eşref Bitlis cad.92 ada
			
254 Parsel 3. kat. bağımsız bölüm no:18
Yüzölçümü 		
: 155 m2
Arsa Payı 		
: 1/33
İmar Durumu 		
: İnşaat tarzı İmar planına bitişik nizam 5 kata müsadeli Ticari+Konut
			
alanında kalmakla beraber yaklaşık 100m² yola terkini bulunmaktadır.
Kıymeti 		
: 259.146,67 TL
KDV Oranı 		
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü 		
: 25/11/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü 		
: 23/12/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri		
: DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜLĞÜ
---------------------------------------------------------------------------------3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 		
: Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 92 Ada, 254 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/
Köy, DÖRDÜNCÜ KAT 31 NOLU DAİRE Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu olan Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah., Eşref Bitlis Caddesi, 92 ada, 254 parsel sayılı taşınmaz
tapu kayıtlarına göre 1.339,69 m²yüz ölçümüne sahip arsa vasfında, 4. normal kat, Bağımsız bölüm
no:31 tam hisseye sahip borçlu VOLKAN ORMAN’A aittir. Mesken yaklaşık 165,00 m² dir. Meskenin
bulunduğu bina bodrum kat, zemin kat, ve 4 normal kattan oluşmaktadır. binada asansör sistemi
mevcuttur.Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgazkombi
sistemidir.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 süslemedir. Muftağın tabanları seramik , duvarlar sıvalı boyalı,
dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonların tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır.Banyo , wc
tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallerinin kapıları
pwc oda kapıları ahşap, dış kapı çelik , pencereler pwc doğramadır. Bina ve meskenin yapı sınıfı III.

sınıf B grubu yapı’dır.Bina yaşı yaklaşık 5 yıldır. Mesken bina girişinin arka cephesine bakmaktadır.
Kıymeti: 265.491,67 TL dir.
Adresi 			
:Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah. Eşref Bitlis cad.92 ada
			
254 Parsel 4. kat. bağımsız bölüm no:31
Yüzölçümü 		
: 165 m2
Arsa Payı 		
: 1/33
İmar Durumu 		
: İnşaat tarzı İmar planına bitişik nizam 5 kata müsadeli Ticari+Konut
			
alanında kalmakla beraber yaklaşık 100m² yola terkini bulunmaktadır.
Kıymeti 		
: 265.491,67 TL
KDV Oranı 		
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü		
: 25/11/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü 		
: 23/12/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri 		
: DOĞANŞEHİRADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
------------------------------------------------------------------------------4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri 		
: Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 92 Ada, 254 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy,
İKİNCİ KAT 17 NOLU DAİRE Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu olan Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah., Eşref Bitlis Caddesi, 92 ada, 254 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarına
göre 1.339,69 m²yüz ölçümüne sahip arsa vasfında, 2. normal kat, Bağımsız bölüm no:17 tam hisseye sahip borçlu VOLKAN ORMAN’A aittir. Mesken yaklaşık 165,00 m² dir. Meskenin bulunduğu
bina bodrum kat, zemin kat, ve 4 normal kattan oluşmaktadır. binada asansör sistemi mevcuttur.
Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgazkombi sistemidir.
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 süslemedir. Muftağın tabanları seramik , duvarlar sıvalı boyalı, dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonların tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır.Banyo , wc tabanları
ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallerinin kapıları pwc oda
kapıları ahşap, dış kapı çelik , pencereler pwc doğramadır. Bina ve meskenin yapı sınıfı III.sınıf B
grubu yapı’dır.Bina yaşı yaklaşık 5 yıldır. Mesken bina girişinin arka cephesine bakmaktadır. Kıymeti: 273.246,67 TL dir.
Adresi 			
:Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah. Eşref Bitlis cad.92 ada
			
254 Parsel 2. kat. bağımsız bölüm no:17
Yüzölçümü 		
: 165 m²
Arsa Payı		
: 1/33
İmar Durumu		
: İnşaat tarzı İmar planına bitişik nizam 5 kata müsadeli Ticari+Konut
			
alanında kalmakla beraber yaklaşık 100m² yola terkini bulunmaktadır.
Kıymeti 		
: 273.246,67 TL
KDV Oranı		
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü 		
: 25/11/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü 		
: 23/12/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri 		
: DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
-------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 ileteslim masraflarıalıcıya 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 2020/41 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(BASIN: 1238769 www.bik.gov.tr)
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20 EKİM 2020
SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya Doğanşehir Elmalı Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN				
:2020/528097
1-İdarenin
a) Adı				
:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
				
KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi			
:Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069
				
ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası
:4242386911 - 4242386921
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı				
:Malatya Doğanşehir Elmalı Göleti Sulaması
b) Niteliği, türü ve miktarı
:253 ha tarım arazisinin basınçlı borulu olarak sulanması işidir.
				
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
				
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Malatya Doğanşehir Elmalı Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi		
:Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) 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:11.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Proje ve
İnşaat Servisi) Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
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 yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A IX. Grup işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Azami Fiyat
Oran Oran Dışı
Unsur
Puanı
500 mm Anma Çapında 8 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temi- 23% 27% 12
ni ve Döşenmesi nakliye dahil komple
500 mm Anma Çapında 6 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temi- 7%
10% 4
ni ve Döşenmesi nakliye dahil komple
400 mm Anma Çapında 6 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temi- 6%
8%
3,5
ni ve Döşenmesi nakliye dahil komple
280 mm Anma Çapında 6 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temi- 5%
7%
3
ni ve Döşenmesi nakliye dahil komple
Ø400 Basınç Düşürücü Vana ve Koruma yapısı yapılması
3%
4,5% 2

Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton Dökülmesi (Beton
Nakli Dahil)
355 mm Anma Çapında 6 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi nakliye dahil komple
Her genişlikte İşletme ve Bakım Yollarının Yapımı
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Çift Çıkışlı Hidrant ve Koruma
Yapısı Yapılması
315 mm Anma Çapında 6 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi nakliye dahil komple
HDPE Borulu Şebeke Cazibeli Tahliye Ø100 ve Koruma Yapısı Yapılması
Ø350 Basınç Düşürücü Vana ve Koruma yapısı yapılması
Her Türlü Uygulama, Tatbikat, Tadilat ve Detay Projeleri İşleri
Ø300 Basınç Düşürücü Vana ve Koruma yapısı yapılması
Her Çapta Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant ve Koruma
Yapısı Yapılması
225 mm Anma Çapında 8 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi nakliye dahil komple
140 mm Anma Çapında 10 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının
Temini ve Döşenmesi nakliye dahil komple
180 mm Anma Çapında 8 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi nakliye dahil komple
HDPE Borulu Şebeke HV Ø150+HKV Ø500+HV Ø150 Hat Kapama Vanası Yapısı Yapılması
HDPE Borulu Şebeke Ø400 Ayrım +Ø100 Hava Vanası ve Koruma Yapısı
Yapılması
HDPE Borulu Şebeke Pompajlı Tahliye Ø100 ve Koruma Yapısı Yapılması
Ø100 Hava Vanası Yapısı ve Koruma Yapısı Yapılması
250 mm Anma Çapında 6 Atm HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi nakliye dahil komple

3%

3,8%

2

2,8%

3,3%

1,5

2,5%
2,5%

3,1%
3%

1,5
1,5

2,5%

3%

1,5

2,4%
2,4%
2,3%
2%
1,8%

2,9%
2,9%
2,8%
2,5%
2,3%

1,5
1,5
1,5
1
1

1,7%

2,2%

1

1,6%

2,1%

1

1,2%

1,7%

0,5

1,1%

1,6%

0,5

1%

1,5%

0,5

0,8%

1,1%

0,5

1,3%
0,9%
0,9%

1,8%
1,3%
1,2%

1
0,5
0,5

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İş Grubu 1* ve İş Grubu 2**yi oluşturan iş kalemleri ve bunlara ait alınacak
puanlar aşağıda gösterildiği gibi tanımlanmıştır. İş Grubu 1 ve İş Grubu 2’nin fiyat dışı unsurda toplam puanları yan tabloda gösterildiği gibi 5’tir
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır
Tanımı
* İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri: EGS-36, EGS-29, EGS-9, EGS-10, EGS-42,
EGS-8, EGS-5, EGS-32, EGS-38, EGS-4 İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri toplamının, toplam fiyat teklifine oranı %5 ile %7 arasında kalırsa istekli yan tabloda gösterilen puanı alacaktır.
** İş Grubu 2’yi oluşturan iş kalemleri: EGS-35, EGS-2, EGS-23, EGS-1, EGS-30,
EGS-22, EGS-34, EGS-33, EGS-28, EGS-31, EGS-6, EGS-25, EGS-24,EGS-27 İş
Grubu 2’yi oluşturan iş kalemleri toplamının, toplam fiyat teklifine oranı %3 ile %5
arasında kalırsa istekli yan tabloda gösterilen puanı alacaktır.
İş Grubu 1* ve İş Grubu 2**yi oluşturan iş kalemleri ve bunlara ait alınacak puanlar
yukarıda gösterildiği gibi tanımlanmıştır. İş Grubu 1 ve İş Grubu 2’nin fiyat dışı unsurda toplam puanları yan tabloda gösterildiği gibi 5’tir

Fiyat Dışı
Unsur
Puanı
3

2

5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 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 sonucunda, 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarihinde yayınlanan 29418 sayılı Resmi Gazetede; “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır
değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.
(BASIN: 1237133 www.bik.gov.tr)
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