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Doğanşehir Belediyesine Ödül Verildi
Kent & Başkan 
Dergisinin her yıl 
düzenlediği pro-
je bazlı beledi-
ye çalışmalarının 
değerlendirildiği 
ödül töreni bu yıl 
Kayseri’de yapıldı. 
Törende Doğanşe-
hir Belediyesi “Do-
ğanşehirli Kadınlar 
Kurufasulye ile Bü-
yüyor” projesi ile 
ödül aldı.2’DE

Belediye Başkanı Zelyurt Kahvaltı Etkinliğinde Çocuklarla Bir Araya Geldi
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, MİAD Çocuk 
Evleri Sitesi Müdürlüğünde 
kalan 6-12 yaş grubu 50 ço-
cuk ile Belediyenin Beypınarı 
Sosyal Tesislerinde kahvaltı-
da bir araya gelerek, çocuk-
lar ile sohbet etti.2’DE

Doğanşehir Belediyesi Tarafından
Aşure Etkinliği Yapıldı
Doğanşehir Be-
lediyesi tarafın-
dan Muharrem 
ayı nedeniyle 
aşure ikramı 
yapılarak birlik 
ve beraberliğin 
artması için du-
alar edildi.2’DE

Doğanşehir‘de Dolu Tütün Üreticisini Vurdu
Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova ve Erkenek 
mahallelerinde meydana gelen dolu yağışı ekinle-
re özellikle tütünlere büyük hasar verdi.2’DE
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MARİA ELİF’E
MÜSLÜMAN
İŞKENCESİ

On sekiz yaşında bir kız, Belçika’da ya-
şıyor.

“Türk müsün?” dedim.
“Daha karar vermedim” dedi.
“Müslüman mısın?” dedim.
“Ona karar vermek daha zor” dedi.
Merakım iyice kabarmıştı.
“Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlama-

dım” dedim.
“Ben de bir şey anlayamıyorum. Haya-

tım bir kördüğüm. Nasıl çözeceğimi bilemi-
yorum.”

“Neden ama?..”
“Babam Fransız, annem Türk... Babam 

Maria ismini koydu, annem Elif’i... İkisini 
de seviyorum... Babam Hristiyan bir Fran-
sız olmamı istiyor. Annemse Müslüman bir 
Türk olmamı... Bu iki istek arasında sıkışıp 
kaldım... Bilemiyorum ne yapacağımı?”

Sis perdesi biraz aralanmıştı. Biraz 
daha açmak için sorulara devam ettim.

“Kendini kalben Hristiyanlığa mı daha 
yakın hissediyorsun, Müslümanlığa mı?..”

“İslam’a daha sıcak bakıyorum, ama 

Müslümanlara baktığımda birden soğu-
yorum. Babam annemin Türkiye’deki ak-
rabalarını Brüksele getirip oturum aldı, iş 
buldu... Bir iki yıl çalıştılar o kadar... Şim-
di hepsi ‘somaca basıyorlar’ yani işsizlik 
parası alıyorlar. Hepsi de sapa sağlam... 
Babamın akrabaları Hristiyan... Kiliseye 
gitmiyorlar ama iş ahlakları var... Herkes 
işinde dürüstçe çalışıyor... Annemin akra-
baları hem namaz kılıyor, yeri gelirse hır-
sızlık bile yapıyorlar... Türkiye’ye gidiyoruz 
her taraf cami dolu, camiler de namaz kılan 
insan dolu... Ama herkes hile yapıyor, sizi 
kandırmaya çalışıyor... Belçika’da kiliseler 
bomboş ama Hristiyanların hepsi ahlaklı... 
İşte bu yüzden olmak istediğim halde Müs-
lüman olamıyorum...”

Afallamıştım. Umutsuz bir hamle yap-
tım.

“Ama şey... Yani... Müslümanlara baka-
rak karar vermek...”

Ani bir çıkışla sözümü kesti.
“Çok dinledim bu masalları, hem de pek 

çok...Kusura bakmayın lütfen... Bir din an-
layışı güzel ahlak üretemiyorsa ben o dini 
yani Müslümanlığı kabul edemem. Brüksel-
deki Müslümanları geçtim; Türkiye’de her-
kes devleti soyuyor, vergi kaçırıyor, haram 
yiyor... Her şeyi yapıyorlar... Ondan sonra 
“Döndüm Kabe’ye Allahü Ekber”. Jimnastik 
bu ya, namaz değil jimnastik...”

Bu sözler ceviz büyüklüğündeki dolu ta-
neleri gibi başıma çarpıyordu.

“O zaman siz Hristiyanlıkta kesin karar-
lısınız?” diye sordum.

“Annem ‘Müslüman ol’ diyor ama bu 
ihtimal çok zayıf... Brüksel’de en çok Ezan 
seslerini seviyorum, çan sesleri beynimi tır-
malıyor... Haaa annemin hatırına belki Tür-
küm diyebilirim...”

Maria Elif’in yaşadığı Müslüman işken-
cesinin vebali kimlerin omuzunda?..

Dünyanın Müslümanları neden sevme-
diklerini anladınız mı?

Sorun dinde değil !!!
Sorun Müslümanların yaşama biçimin-

de...
---
Bani çok etkileyen bu hikayeyi geçen yıl 

da okumuş paylaşmıştım

MUSTAFA
BİRİ

Doğanşehir Belediyesine Ödül Verildi
Kent & Başkan Dergisinin her yıl düzenlediği 

proje bazlı belediye çalışmalarının değerlendi-
rildiği ödül töreni bu yıl Kayseri’de yapıldı. Tö-
rende Doğanşehir Belediyesi “Doğanşehirli Ka-
dınlar Kurufasulye ile Büyüyor” projesi ile ödül 
aldı.

Türkiye’nin her bölgesinden Büyükşehir il, 
ilçe, belde belediye Başkanlarının ve Türk Bele-
diyeciliğinin yerel yönetimlerinin gelişimi, güç-
lendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve 
seçkin isimlerin bir araya geldiği ödül törenine 
çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Türkiye’deki belediyelerin birbirinden de-
ğerli projelerinin yarıştığı ve alanında en çok oy 
alan çalışmaların ödüllendirildiği törende Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Zir.Müh. Durali Zel-
yurt da ödüle layık görüldü.

“Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile Büyü-
yor” projesi ile ödüle layık görülen Başkan Dura-
li Zelyurt, ödülünü Kent & Başkan Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Okan Geçgel’in elinden aldı.

Ödül töreninde açıklama yapan Başkan Zel-
yurt,” İlçemizin marka ürünü Kurufasulyenin 
hak ettiği değeri bulması, Kadın girişimcilerimiz 
ve üreticilerimizin desteklenmesi amacı ile yap-
tığımız 'Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile 
Büyüyor' projemiz, yapılan oylama neticesinde, 
Kent&Başkan dergisi tarafından ödüle layık gö-
rülmüştür. İlçemize hayırlı olsun. Bizim derdimiz 
Doğanşehir. “ dedi.

Belediye Başkanı Zelyurt 
Kahvaltı Etkinliğinde

Çocuklarla Bir Araya Geldi
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 

MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 
6-12 yaş grubu 50 çocuk ile Belediyenin Beypı-
narı Sosyal Tesislerinde kahvaltıda bir araya ge-
lerek, çocuklar ile sohbet etti.

Doğanşehir Belediyesi Beypınarı Sosyal Te-
sislerinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar sabah 
kahvaltısı yaptıktan sonra tesisin parkında doya-
sıya eğlendiler. Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
çocuklar ile sohbet ederek yakından ilgilendi.

Çocuklar ile sohbet eden Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt, Çocuklar gülerse tüm 
dünya güler diyerek sözlerine şöyle devam etti. 
“Çocuklar gülerse tüm dünya güler. Miad Çocuk 
Yetiştirme Sitesi 6-12 yaş, 50 çocuğumuz ile Bey-
pınarı Tesislerimizde bir araya geldik. Onların 
mutlu ve neşeli halleri bizleri de mutlu etti. Aile 
ortamının hissettirildiği, huzurlu ve mutlu yetiş-
mesine vesile olan MİAD çalışanlarına teşekkür 
ederim. Bu çocuklarımız kimsesiz değil, çünkü 
sizler varsınız. Hepimiz bu çocuklarımıza sahip 
çakmalıyız. Çocuklar ile yaptığım sohbette çok 
mutlu olduklarını gördüm, neşeli halleri var. Bu-
nun yanı sıra özgüvenlerinin yüksek olduğunu 
gördüm. Bu konuda yöneticilere ve annelerine 
çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Düzenlenen etkinliğe 6-12 yaş 50 çocuk ve 
görevli personeller katılım sağladı.

Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Ali Yah-
şi ise Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a böyle bir 
etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Doğanşehir‘de Dolu Tütün Üreticisini Vurdu
Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova ve Erkenek mahalle-

lerinde meydana gelen dolu yağışı ekinlere özellikle tütünlere 
büyük hasar verdi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova ve Erkenek mahallele-
rinde meydana gelen dolu yağışı ekinlere ve özellikle de tütün-
lere büyük hasar verdiği görüldü. Tarlalarda oluşan hasar nede-
niyle üreticilerde kara, kara düşünmeye başlarken yetkililerin 
bir an önce hasar tespiti yapmaları istendi.

Deva Partisi Doğanşehir İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yılmaz 
yağış sonrası hasar gören bahçeleri gezerek üreticilere geçmiş 
olsun dedi. Resmi Twitter hesabından dolu yağışı sonrası olu-
şan hasarları paylaşan Başkan Yılmaz “ İlçemiz Kurucuova ve 
Erkenek mahallelerinde meydana gelen dolu yağışında ekinleri 
zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Yetkilileri çiftçilerimizin yaralarını sarmaya davet ediyoruz” 
diye belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba ise Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Do-
ğanşehir Kurucaova Mahallesi başta olmak üzere bölgede etkili 
olan dolu yağışı sonucu tütünde ciddi zarar oluştuğu belirtiliyor. 
Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, zararın tesbiti 
ve karşılanması için yetkilileri göreve davet ediyorum.” Dedi.
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BİLİRİM

Bilirim,

Bilirim kimsesizleri,

Geceleri, ayazları

Soğuk esen rüzgarları

Bilirim, bilirim seni.

Bilirim.

Daracık sokakları,

Balı veren çiçekleri,

Uçan kelebekleri,

Bilirim, bilirim seni.

Bilirim.

Gökteki yıldızları,

Boynu bükük çocukları,

Ağlayan bebeleri,

Çaresiz anneleri,

Bilirim, bilirim seni.

Bilirim.

Garip ile acıları,

Bahçemdeki yuvaları,

Gölge olan duvarları,

Gözü yaşlı yanakları,

Bilirim, bilirim seni.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1680080

MALATYA DOĞANŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU ONARIM İŞİ
MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Malatya Doğanşehir Atatürk Ortaokulu Onarım İşi 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    :2022/842579
1-İdarenin
a) Adı    :MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   :KERNEK MAH. ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO:2 44300
    KANALBOYU BATTALGAZİ/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4222804400 - 4222804549
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 Atatürk Ortaokulu Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bina Onarımı
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya Doğanşehir Atatürk Ortaokulu
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :31.08.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :YAKINCA MAH. EĞİTİM SK. İBNİ 
HALDUN ANADOLU LİSESİ EK BİNA BLOK NO 16 YEŞİLYURT / MALATYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 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 
% 50 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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği” nde yer alan ,B/III grubu işlerde yapılan bina yapım onarım işleri benzer iş olarak kabul edi-
lecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık  Mezuniyet Belgesi/Diploması
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Doğanşehir Belediyesi Tarafından
Aşure Etkinliği Yapıldı

Doğanşehir Belediyesi tarafından 
Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramı 
yapılarak birlik ve beraberliğin artma-
sı için dualar edildi.

Doğanşehir Belediyesi tarafından 
Şerafettin Yıldırım Parkı'nda aşure et-
kinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, yapılan dualar ile birlikte 
vatandaşlara aşure ikramında bulun-
du. Aşure etkinliğine, eski ilçe ve bel-
de belediye başkanları, daire amirleri, 
siyasi parti başkanları ve yönetim ku-
rulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, 
mahalle muhtarları, sivil toplum örgü-
tü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir Belediyesi Aşure Et-
kinliği Yaptı

Doğanşehir Belediyesi tarafından 
Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramı 
yapılarak birlik ve beraberliğin artma-
sı için dualar edildi.

Doğanşehir Belediyesi tarafından 
Şerafettin Yıldırım Parkı'nda aşure et-
kinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, yapılan dualar ile birlikte 
vatandaşlara aşure ikramında bulun-
du. Aşure etkinliğine, eski ilçe ve bel-
de belediye başkanları, daire amirleri, 
siyasi parti başkanları ve yönetim ku-
rulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, 
mahalle muhtarları, sivil toplum örgü-
tü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı 
açıklamada, "Yoğun ilgi göstererek 
burada bulunan vatandaşlarımızın ve 
tüm halkımızın Muharrem ayının ha-

yırlara vesile olmasını temenni ediyo-
rum" dedi.

Zelyurt, "Dostluk, kardeşlik, barış 
duygularının daha yoğun yaşandığı 
Muharrem ayına ayrı bir manevi de-
ğer katan aşure ikramımızı gerçek-

leştirdik. Allah kabul etsin" ifadelerini 
kullandı.

tüm halkımızın Muharrem ayının 
hayırlara vesile olmasını temenni edi-
yorum" dedi.

Zelyurt, "Dostluk, kardeşlik, barış 

duygularının daha yoğun yaşandığı 
Muharrem ayına ayrı bir manevi de-
ğer katan aşure ikramımızı gerçek-
leştirdik. Allah kabul etsin" ifadelerini 
kullandı.
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN  PENCERESİ
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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 150.00(yüzelli)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 12.09.2022 tarihine Pazartesi günü tarihine 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 MEVKİİ ADA 
NO 

PAR-
SEL 
NO

VASFI/NİTE-
LİĞİ

YÜZÖL-
CÜMÜ/
M2

PARSELİN İMAR DURUMU PARSELİN 
KULLANIMI

PARSELİN  KADASTRO 
İŞLEMİ

M2 Birim 
Fiyatı(TL) 

Muammen 
Bedel (TL)

Geçici te-
minat(TL)

İhale 
saati

1 KARŞIYAKA 124 106 Sulu tarla ve 
bahçe

446 Ayrık Nizam 2 Katlı konut yakla-
şık 240 m2 konut alanı 

Yaklaşık 40 m2 yola terki 
var

90.00 40.140,00 1250,00 10,00

2 KARŞIYAKA 141 30 Arsa 506,17 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yakla-
şık 455,55m2 konut alanı

225,00 113.888,25 3.420,00 10,10

3 KARŞIYAKA 141 31 Arsa 480,80 Ayrık Nizam 2 Katlı konut yakla-
şık 432,72m2 konut alanı

225,00 108.180,00 3.250,00 10,20

4 KARŞIYAKA 141 32 Arsa 503,72 Ayrık Nizam 2 Katlı konut yakla-
şık 453,35 m2 konut alanı

225,00 113.337,00 3.400,00 10,30

5 KARŞIYAKA 141 33 Arsa 466,61 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yakla-
şık 419,95m2 konut alanı

200,00 93.322,00 2.800,00 10,40

6 KARŞIYAKA 141 34 Arsa 385,95 Ayrık Nizam 3Katlı konut yaklaşık 
347,35m2 konut alanı

200,00 77.390,00 2.320,00 10,50

7 KARŞIYAKA 141 35 Arsa 385,96 Ayrık Nizam 3Katlı konut yaklaşık 
347,35 m2 konut alanı 

200,00 77.192,00 2.320,00 11,00

8 KARŞIYAKA 141 36 Arsa 385,28 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yakla-
şık 346,75m2 konut alanı

--- 200,00 77.056,00 2.315,00 11,10

9 KARŞIYAKA 141 37 385,51 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yakla-
şık 346,96m2 konut alanı

200,00 77.102,02 2.315,00 11,20

10 KARŞIYAKA 141 38 Arsa 474,82 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yakla-
şık 427,34m2 konut alanı

200,00 94.964,00 2.850,00 11,30

11 KARŞIYAKA 93 129 Arsa 801,12 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yakla-
şık 1.201,68m2 konut alanı 

2.250,00 1.802,520,00 5.400,00 11,40

12 KARŞIYAKA Tatar Yazısı 124 51 Arsa 415.46 Ayrık Nizam 3 Katlı konut yakla-
şık 350m2 konut alanı 

25m2 yola terk var 225,00 93.478,50 2.800,00 11,50

13 KARŞIYAKA Tatar Yazısı 124 54 Arsa 399.34 Ayrık Nizam 2 Katlı konut yakla-
şık 359m2 konut alanı

240,00 95.841,16 2.9200,00 12,00

14 KARŞIYAKA Dikilitaş 125 43 Arsa 881 İmarsız 5403 sayılı 
Kanuna tabi

Yolu var 90,00 79.290,00 240,00 12,10

15 KARŞIYAKA Peyler 126 24 Arsa 2.058 İmarsız 7 mt imar yoluna yaklaşık 
150m2 terki var

5403 sayılı 
Kanuna tabi

Yolu Yok 100,00 205,800,00 620,00 12,20

16 Erkenek Kınalıtaş 101 4 Arsa 682,93 Ayrık nizam 3 kata müsaadeli 
konut alanı

Yapı var yaklaşık 205m2ta-
ban alanı lı yapı yapılabilir

30,00 20.487,79 615, ,00 12,30

17 Erkenek Kınalıtaş 101 5 Arsa 529,46 Ayrık nizam 3 kata müsaadeli 
konut alanı

Yapı var yaklaşık tek başı-
na yapı yapılmaz

30.00 15,883,80 480, ,00 12,40

18 Erkenek Kınalıtaş 101 6 Arsa 702,26 Ayrık nizam 3 kata müsaadeli 
konut alanı

Yapı var yaklaşık tek başı-
na yapı yapılmaz

30,00 21.067,80 632.,00 12,50

19 Erkenek Kınalıtaş 104 10 Arsa 272,18 Ayrık nizam 3 kata müsaadeli 
konut alanı

Yapı var yaklaşık 870m2ta-
ban alanı lı yapı yapılabilir

30,00 81.654,00 250,00 13,00

20 Sürgü 390 2 ZEMİN-1 BLM 57.44 Ofis işyeri bürüt alanı yaklaşık 
57,44 m2

Yolu Yok 11.500,00 660.560,00 1.983,00 13,10

21 Sürgü 390 2 ZEMİN-2 BLM 53,65 Ofis işyeri bürüt alanı yaklaşık 
53,65 m2

Yolu yok 11.500,00 616.975,00 1.851,00 13,20

22 Sürgü 390 2 ZEMİN-3 BLM 37,94 Ofis işyeri bürüt alanı yaklaşık 
97,94 m2

11.500,00 436.610,00 1.310,00 13,30


