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Belediye Başkanı Zelyurt’un Acı Günü

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un Babası Hasan Zelyurt (81) tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araş-
tırma hastanesinde yaşamını yitirdi.3’TE

Kaymakamlıktan YKS’ye Girecek Öğrencilere Destek 
Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet 
Kılıç 2022 Yükse-
köğretim Kurumla-
rı Sınavına girecek 
öğrencilere destek 
verilecek.2’DE

Doğanşehir Fen Lisesinde Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi
Doğanşehir Fen Lisesi 2021-2022 
Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem 
müfredatının kapsadığı konuların 
öğrenciler tarafından hedeflenen 
kazanımlara ne düzeyde eriştiğini 
tespit etmek ve tam öğrenmenin 
gerçekleşmediği kazanımların ta-
mamlanması için 1. dönemin son 
haftasında yapılan seri "kazanım 
ölçme sınavları" sonucunda başa-
rılı öğrenciler ödüllendirildi.2’DE
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Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

DÜNYA’DA TÜRK
OLMAK KOLAY DEĞİL!...

Türk olmak: Osmanlının borcunu ödemek. Hovar-

da babanın borçlu yaşayan evladı gibi.

Kosova,da, batı trakya da ve Mekedonya da

bilmem kaç asır geçmişte kalan meselelerin hesa-

bını vermektir...

Türk olmak: Kıbrısta, Hocali de, Anadolu da ve 

balkanlar da soykırıma uğrayıp karşılığın, da yapmadı-

ğı soykırımla suçlanmaktır...

Türk olmak: Avrupa da yakılmaktır, hor görül-

mektir. Türk olmak: Zordur,çetindir ve eziyetlidir...Üç 

kıtadan dönüp bir küçük yarımada da misafir muame-

lesi görmektir.

Sayısız imparatorluklar kurmak ve sayısız

imparatorluklar yıkmak da Türk olmaktır.. Türk 

olmak: Mostar,da köprüdür, Kerkük te kaledir, İstanbul 

da kızkulesidir. Anadolu da buğdaydır, Çukurova da 

pamuktur, Eğe de tütündür, Karadenizde fındıktır..Trak-

ya da ayçiçeğidir, Malatya da kaysıdır...

Türk olmak: Yağan yağmura rahmet,yağan kara 

bereket diye bakmaktır... 

Türk olmak: Askere davul zurna ile uğurlan- mak-

tır,belkide dönmeyecveğini bilerek...

Türk olmak: Annenin şehit oğlunun ardın-

dan (bir oğlum daha olsa onu da vatan için

gönderirim) demesidir...

Türk olmak: Evinde ki bir kap aşın yarısını tanrı 

misafirine vermektir, kendisi yerde, misafiri döşekte 

yatırmaktır...

Türk olmak: Ehli-Beyti, Hacı Bektaşı veliyi, Yunusu, 

Mevlanayı ve Hoca yeseviden tek bir satır okumasa da 

yüreğinde taşımaktır...

Türk olmak: Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Ke-

mal,ın duygularını hissetmek ve ona göre

haraket etmek demektir..

Türk olmak: Saz çalındığında, ney üflendiğin de 

davul dövüldüğün de ve kaval çalındığın da yüreginin 

içinde bir sızı sezmektir, hayatın sana verdiklerine 

nasip vermediklerine kısmet demektir..

Türk olmak: zor iştir, Anadolu da her düşen

yağmur damlasına hamdetmek, her çıkan başak 

için şükretmektir... 

Türk olmak: Kan, vahşet ve kargaşa bölgesi 

Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya bölgesinin ortasında 

medeniyetler mezarlığı Anadolu da dik durmaktır...

Türk olmak: Yeniden küresel güç olmak için

haraket etmektir..Saygılar. 18.02.2022.

Sevgili okurlarım Türk olmanın ne kadar zor

Olduğunu sizlerle paylaşmak istedim.

KUDRET
ERDEM

Yastık altı
Türkiye ne zaman ekonomik sıkıntılar 

yaşasa, bunları aşmak üzere ilk akla gelen 
iki şey olur: bor madeni ve yastık altındaki 
varlıklar. Bunlar bir değerlendirilebilse var 
ya… Tüm dertlerimiz bitecek diye anlatılır.

Neyse ki bugünlerde bor pek gündeme 
gelmiyor. Ama yastık altı pek bir gündem. 
Bakan Nebati’ye göre yastık altında beş 
bin ton altın varmış. Şimdi bunu “sisteme 
sokmak” istiyorlar. Peki, yastık altındaki al-
tınlar sisteme girince hangi sorunumuz çö-
zülmüş olacak? Mesela enflasyon düşecek, 
işsizlik azalacak mı? Elbette olmayacak. 
Yaptıkları “müflis tüccar eski defterleri ka-
rıştırırmış” deyimindeki gibi bir şey. Ülkenin 
ekonomik sorunlarının neden bu kadar bü-
yüdüğünü, bu süreçte kendilerinin rolünü 
anlamayanlar, her zorluk döneminde akla 
gelen “ah şu yastık altındakiler var ya” yak-
laşımına sarılıyorlar. Ama nafile bir çaba. 
Daha önce denenmiş ama sonuç vermemiş 
bir “çözümü” yeniden denemek bize bir şey 
kazandırmaz.

Son zamanlarda uygulamaya konulan 
kur korumalı mevduat gibi yastık altı al-
tınlara yönelik ürün de aslında iktidarın 
çaresizliği nedeniyle her tür riski kamunun 
(vatandaşın) üzerine yıkmaktan çekinmedi-

ğinin bir göstergesidir.
Mesela altın. Fiyatı neye bağlı? Birinci-

si dünya piyasalarında altının ons fiyatına 
bağlı. Yani sizin kontrol edemediğiniz bir 
şey. Bu yazının yazıldığı saatlerde ons fiyatı 
dolar cinsinden yükseliyordu. Bu yükseldik-
çe bizde de altın fiyatı yükselecek. Diğer et-
ken döviz kuru. Son iki aylık dönemde sanki 
“sabitmiş” gibi hareket etmesine bakmayın. 
Aslında KKM üzerinden açılan hesapların 
etkisinden dolayı bu seviyelerde. Yarın do-
ların ne olacağını kestirmek zor. Bir artış da 
burada yaşanırsa ne olacak? Yastık altından 
dönüştürülen hesapların TL karşılığı çok ar-
tacak. Peki, iktidar bu riski niye alıyor? Doğ-
rusu şu: İktidar risk almıyor, sadece zamana 
oynuyor. Ekonomik sorunlara çözüm üret-
me kapasitesi olmayan bu iktidar, “hele bir 
bugünü atlatalım” yaklaşımını sürdürüyor.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın kabine toplantısı sonrası açıklama-
ları merakla bekleniyordu. Çünkü elektrik 
fiyatlarına yapılan fahiş zamlar sonrasında 
oluşan tepkilere bağlı olarak, elektrik fiyat-
larının düşmesine yol açacak bir karar çıkar 
diye bekleniyordu. Ama çıkmadı. Bu konu-
nun üzerinde çalışıyorlarmış. Ne çalışması 
yapıyorlar anlamadım. Tüm verilere sahip-
ler. Yarım saatte karar verebilirler. Ama 
“çalışıyoruz” diyerek bunu da zamana yayı-
yorlar. Nasıl olsa havalar ısınacak, elektrik 

sarfiyatı görece düşecek, bir de insanlar 
zaten yüksek faturala alışmış olacakları 
için, konu gündemden düşecek diye umut 
ediyorlar.

Bir taraftan içeride zamana oynarken 
diğer taraftan yurtdışı piyasalarda yüksek 
faiz ödemeye devam ediyorlar. Bu hafta 
yurtdışına ihraç edilen “kira sertifikaları” 
için ödemeyi taahhüt ettikleri kira (faiz) do-
lar bazında yüzde 7,25. Üç milyar dolar için 
her yıl 217,5 milyon dolar, beş yılda toplam 
bir milyar doların üzerinde faiz ödeyecek-
ler. Bu kadar yüksek faiz ödeyen başka han-
gi ülke var?

Kur riskini, altın fiyatlarında artış riski-
ni, yüksek faiz maliyetini kime yüklüyorlar? 
Bize! Bütün bu yaptıklarının yüksek faturası 
hep bize çıkacak. Bakmayın siz öyle “cefayı 
da sefayı da paylaşacağız” dediklerine. Şim-
diye kadar olduğu gibi bundan sonra da size 
düşecek olan sadece “cefa” olacaktır.

YALÇIN
KARATEPE 

Kaymakamlıktan YKS’ye
Girecek Öğrencilere Destek 

Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıç 2022 Yükse-
köğretim Kurumları Sınavına 
girecek öğrencilere destek 
verilecek.

Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıçın yaptığı açıkla-
mada, "Doğanşehir İlçemizde 
ikamet edip Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS)’na 
girecek öğrencilerimizin sı-
nav giriş ücretleri Kayma-
kamlığımız tarafından kar-
şılanacaktır. Sınava girecek 
öğrencilerimizin 7 Mart 2022 
tarihine kadar Kaymakamlı-
ğımıza başvurmaları gerek-
mektedir. Tüm öğrencilerimi-
ze başarılar dileriz." Dedi.

Doğanşehir Fen Lisesinde Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi
Doğanşehir Fen Lisesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 

1. dönem müfredatının kapsadığı konuların öğrenciler 
tarafından hedeflenen kazanımlara ne düzeyde eriştiğini 
tespit etmek ve tam öğrenmenin gerçekleşmediği kaza-
nımların tamamlanması için 1. dönemin son haftasında 
yapılan seri "kazanım ölçme sınavları" sonucunda başarılı 
öğrenciler ödüllendirildi.

Doğanşehir Fen Lisesi Müdürü İbrahim Başaran "Ka-
zanım Ölçme Sınavları" ödül töreninde öğrencilere bir 
konuşma yaptı. Okul müdürü İbrahim Başaran “Salgın ne-
deni ile yüz yüze eğitime verilen arada meydana gelen öğ-
renme kayıplarının telafisi amacıyla Milli Eğitim Bakanlı-
ğımız tarafından bu yıl ara sınıflara da verilmeye başlanan 
destekleme ve yetiştirme kurslarında ve normal öğretim 
süreci içerisindeki çabalarımızla her öğrencimizin öğren-
me eksiğini tamamlama hedefimizi gerçekleştirmeye çalı-
şıyoruz. Hedeflediğimiz tam öğrenme düzeyinin ne oldu-
ğunu görebilmek için mevcut öğrenme düzeylerinizi tespit 
etmeye yönelik yaptığımız bu ölçme ve değerlendirmeler 
oldukça önemlidir. Değerlendirmeler sonucunda artan 
öğrenme düzeyleriniz bizleri mutlu etmektedir. Artan ba-
şarılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve başarıla-
rınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Yapılan Kazanım Ölçme Sınavları sonucunda öğrenci-
ler, öğrenme materyalleri ve çeşitli hediyelerle ödüllendi-
rildi.HABER MERKEZİ
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Gece gündüz
Bir çobanım
Duymayana
Bazen çanım
Umutlarla
Sana canım
Naçar düştüm 
Görmez gözün

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

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

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

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

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

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

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

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

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

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

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Dev-
let tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdir-
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/47 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

GÖRMEZ GÖZÜN

Belediye Başkanı Zelyurt’un Acı Günü
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt’un Babası Hasan Zelyurt (81) tedavi gördüğü 
Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaşa-
mını yitirdi.

Başkan Zelyurt'un babası Hasan Zelyurt'un 
cenazesi Doğanşehir Merkez Camiinde öğlen na-
mazına müteakip İlçe Müftüsü Tayyip Tuz tarafın-
dan kıldırılan cenaze namazının ardından İlçe Me-
zarlığında defin edildi. Cenaze törenine, AK Parti 
Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet Kılıç, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı 
Fahri Cavit, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet 
Çınar, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Rıdvan Bu-
dak, Mustafa Duyar, Mahmut Poyraz, Darende 
Belediye Başkanı İsa Özkan, Akçadağ Belediye 
Başkanı Ali Kazgan, Battalgazi Belediye Başkanı 
Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, 
Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK 
Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, siyasi par-
ti başkanları, temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, 
STK Temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya’da Atatürk Büstünü
Kıran 2 Kişi Tutuklandı

Malatya Kernek Anadolu Lisesi 
bahçesinde bulunan Atatürk büstü-
nü kıran 2 kişi çıkarıldıkları adli ma-
kamlarca tutuklandı.

Malatya'nın Karakavak mahal-
lesinde bulunan Kernek Anadolu 
Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk 
büstünü 10 Şubat Perşembe günü 
kırarak yerinden sökülmesi olayıyıla 
ilgili olarak soruşturmayı sürdüren 
Polis 2 kişiyi gözaltına aldı. İfadele-
ri alınan ve isimleri açıklanmayan 
2 zanlı  Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Adli 
makamlarca sorgulanan zanlılar tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk büstüne saldırı olayı 
Malatya'da tepkilere neden olmuş 
ve zanlıların bulunması istenmişti. 
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BAŞSAĞLIĞI

Doğanşehir Belediye Başkanı
Durali Zelyurt'un 

Babası 

Hasan ZELYURT
 vefat etmiştir.

Merhuma Allah'tan Rahmet
ailesine ve yakınlarına

başsağlığı dileriz. 
Mekânı Cennet Olsun.

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ


