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Öğretmenler Günü 

Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı 
ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve 
başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri 
yüce gayemize ulaştıran bir vasıtadır.

İşlenen nakışlar ayrı bir sevda anımsatır 
gençlere. Dokunan kilimlerde alın teri karı-
şır renklere. Kitaplar, inci Tanesi bilgiler sa-
vurmaya başlar rüzgâr gibi. Bilgiler bir oraya 
savrulur bir buraya. O bilgileri hayat yolunda 
birileri bulur ve kendilerine pusula edinir-
ler. Onlar ki dünyadaki en şerefli, en kutsal 
mesleği yapanlar Öğretmenlerdir. Öğrenciler, 
karanlık bir kuyu içinde kurtuluşu beklerken 
gizli bir el dokunur titreyerek. Puslu camlar-
dan bakanlara açık bir yol olmuştur hiç kapan-
mayacak. Bu sayede geleceğe ilk adım atmış 
olacaklar öğrenciler. Dünyanın anlamsızlığını 
çözmeye çalışmışlardır kitapların arasından. 
24 Kasım, yürekleri sevince boğacak anlamlı 
bir gün. Noktalı virgülün iki cümleyi birbirine 
bağlaması gibi onlar da öğrencilerle birlik-
tedir her daim gözlerdeki puslu camı şefkat-
leriyle silerler içten bir tavırla. Bir deryada, 
hırçın dalgalarla mücadele ederler içlerinde 
umut ışığı var oldukça. Hep bir şeyi öğretmek 
için emek verirler öğrencilere. Doğruluk, ha-
yatta en mühim şeydir insanların yüreğinde. 
Bu mükemmel olan şeyi öğretenler yine onlar-
dır. Bir anne, bir baba gibi üstlerine titrerler 
öğrencilerin. Bu emeklerine karşı en çok iste-
dikleri şey ise “Başarı”dır. Öğrencilerini başa-
rılı olarak görmek, yüzlerinde bir tebessüm 
oluşmasına dâhi yeter. Mutluluğun kapısını 
açmak için anahtarını bulmak gerekir ilk önce. 
O anahtar ise, beyinlerindeki hazinede saklı-
dır bulmak isteyen için. Gülmekte ağlamakta 
insanlar içindir dünya çemberinde. Bugün gül-
me vakti geldi Türk evlatlarına. Onlar bir gül-
dür hiç solmayan ve hep kan kırmızısı kalan. 
Bugün, onlara öğretmen olduklarının mutlulu-
ğunu yaşatalım yüreklerinde. Hakiki başarıyı 
gösterelim önlerinde.

Sadece, 24 Kasım’da değil, her zaman on-
ları hatırlayalım. Bir tebessüm dâhi yeter on-
ları mutlu etmek için. Onlardan bu tebessümü 
esirgemeyelim. Çünkü onlar her şeye değer.

Gürkan, “Doğanşehir
Vahap Küçük’ün Bize Emaneti”

Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, Doğan-
şehir İlçesi’nde mahalle 
muhtarlarıyla bir araya 
geldi.

Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılan çalış-
maların istişaresinin ya-
pıldığı toplantıda, önü-
müzdeki dönemde ilçeye 
yapılacak olan çalışma-
lar hakkında Doğanşe-
hir Mahalle Muhtarla-

rıyla fikir alışverişinde 
bulunuldu. Gürkan’a te-
şekkür eden muhtarlar, 
bugüne kadar ilçeye ya-
pılan hizmetlerden ötü-
rü mutlu olduklarını be-
lirttiler.2’DE

Belediye Yağmur Çamur Demeden Çalışıyor
Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt, 
ilçenin her bir ma-
hallesinde yapımı 
devam eden pro-
jeleri ve çalışma-
ları yağmur çamur 
demeden yerinde 
incelemeye de-
vam ediyor.4’TE

COVID Aşısı Denemeleri TÖTM’de Başladı
Çin’de üretilen Koronavirüs aşı-
sının denemelerinin Türkiye’de 9 
ilde başlanmasının ardından, Tur-
gut Özal Tıp Merkezinde de aşıla-
ma çalışmalarına başlandı. Üçün-
cü fazdaki denemelerin gönüllülük 
esasına göre, ilk etapta sağlık ça-
lışanlarına yapıldığı belirtildi.3’TE
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Gürkan, “Doğanşehir Vahap Küçük’ün Bize Emaneti”
Malatya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Selahattin Gürkan, Doğan-
şehir İlçesi’nde mahalle muhtarla-
rıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapılan çalışmaların istişare-
sinin yapıldığı toplantıda, önümüz-
deki dönemde ilçeye yapılacak olan 
çalışmalar hakkında Doğanşehir 
Mahalle Muhtarlarıyla fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Gürkan’a teşekkür 
eden muhtarlar, bugüne kadar ilçe-
ye yapılan hizmetlerden ötürü mut-
lu olduklarını belirttiler.

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Doğan-
şehir’de yapılan çalışmaları yerin-
de görmek ve incelemek için ilçeyi 
ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Doğanşehir İlçesi’nde 
yapılan yatırımları yerinde ince-
leyen Başkan Gürkan, daha sonra 
Doğanşehir ilçesi Mahalle Muhtar-
ları ile düzenlenen toplantıya ka-
tıldı. Toplantıda, Doğanşehir İlçe 
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, AK Parti İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı 
Saffet Yağcı, mahalle muhtarları, 
Genel Sekreter Yardımcıları, Daire 
Başkanları ve ilgili şube müdürleri 
yer aldı.

Doğanşehir İlçesi muhtarları ile 
yapılan istişare toplantısında açılış 
konuşmasını yapan Doğanşehir Ma-
halle Muhtarları Dernek Başkanı ve 
Eskiköy Mahalle Muhtarı Mehmet 
Hatun, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Doğanşehir’e yaptığı çalışmalar-
dan dolayı Başkan Gürkan’a teşek-
kür etti. Mehmet Hatun, ‘Muhtarlar 
olarak Muhtarlar gününde kutla-
ma mesajı ile birlikte göndermiş 
olduğunuz hediyelerle bizleri çok 

duygulandırdınız. Bu konuda sizle-
re şahsım ve muhtar arkadaşlarım 
adına teşekkür etmek istiyorum. 
Doğanşehir ilçemiz hizmet bekle-
yen en büyük ilçelerimizden birisi-
dir. Doğanşehir’e yapılan hizmetler 
için teşekkür ediyoruz. Eksik olan 
tamamlanmayan çalışmaların da en 
yakın zamanda yapılacağını biliyo-
ruz. Bu konuda hiç tereddüdümüz 
yoktur’ dedi.

Muhtarlarla yapılan istişare 
toplantısında açıklamalarda bulu-
nan Doğanşehir MHP İlçe Başkanı 
Saffet Yağcı ise, Gürkan’ın Doğan-
şehir ile ilgili çok güzel projeleri-
nin olduğunu bildiklerini ifade etti. 
Yağcı, ‘Selahattin Gürkan Başkanı-
mızın ilçemiz için yapacağı projeleri 
araştırdık, inceledik. Başkanımızın 
güzel hizmetlerinden ve Doğanşe-
hir Belediye Başkanımız Durali Zel-
yurt’a yaptığı yardımlarından dola-
yı teşekkür ediyoruz. Kim ne hizmet 
yaparsa yapsın burada kalacak. Biz 

her hizmet yapanı 
yaptığı hizmetler-
den dolayı takdir 
ederiz, teşekkür 
ederiz.’ dedi.

AK Parti İlçe 
Başkanı Murat 
K a v u n c u o ğ l u 
ise, ‘Bizleri yal-
nız bırakmayan, 
D o ğ a n ş e h i r ’ i n 
ağabeyi olarak 
g ö r d ü ğ ü m ü z , 
büyüğümüz Se-
lahattin Gürkan 
Başkanımıza Do-
ğanşehir ilçemize 
geldikleri için te-
şekkür ediyorum. 
Hizmet biter mi 
bitmez. Doğanşe-
hir’de gerçekten 
güzel hizmetler 
yapıldı. Selahattin 
Başkanımızdan 
Allah razı olsun, 
ne asfaltsız bir 
yer ne susuz ne 
de kanalizasyon-
suz bir ev bırak-
mayacağım dedi. 
Hedefleri doğrul-
tusunda hareket 
ediyor. Ne za-
man Başkanımızı 
ararsak bizlere 
yol gösteriyor ve 
öncülük ediyor. 

Öyle bir çalışma sistemi var ki ben 
gerçekten takdir ediyorum. Başta 
geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrı-
lan Vahap Küçük başkanımız olmak 
üzere Doğanşehir’e kim ne hizmet 
yapmışsa teşekkür ediyoruz.’ diye 
konuştu.

Kernek Külliyesi’nde hizmete 
girecek olan Hayır Çarşısı’na ismi-
ne yakışan bir şekilde hayır insanı 
Vahap Küçük’ün adının verilmesin-
den dolayı Doğanşehir halkı adına 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan’a teşekkür eden Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt’ da yakın dönemde Başkan 
Gürkan ile birlikte ilçelerine gelen 
hizmetleri aktardı. Zelyurt, “Önemli 
tarım ürünlerimizden fasulyemizin 
Esenlik Marketlerde satılmasında 
katkısı olan ve ürünümüzle birlikte 
çiftçimizi destekleyen Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Göreve gelme-
den önce Vahap Başkanımızla Se-
lahattin Başkanımızın yakın diyalog 
içerisinde, samimi, abi kardeş iliş-
kisini yakından gözlemledik. Vahap 
Başkanımızdan sonra bizlere de 
Vahap Başkanımızın emanetini de 
çok yakından sahiplendi. Selahattin 
Başkanımız ilçemize çok önemli hiz-
metler yaptı. Yapılan hizmetler hızlı 
bir şekilde devam etmektedir. Bü-
yükşehir Belediyemizin 250 Km’ye 
yakın bir asfalt çalışması oldu. Polat 
ve Topraktepe’de içme suyu irsaliye 
hatlarının yenilenmesi, kanalizas-
yon hatlarının yenilenmesi yapıl-
dı. Bazı mahallelerimizde yine bu 
çalışmalar hızlı bir şekilde devam 
etmektedir. Önümüzdeki dönem 
için birçok mahallemizin ihaleye 
çıkacak kanalizasyon ve içme suyu 
programları var. Yol çalışmalarımız-
da gelecek yıl yine devam edecek. 
Büyükşehir Belediyemiz bu planla-
maları bizden istemişlerdi. Bu dö-
nemde çalışmaların hızlı bir şekilde 
devam etmesinden dolayı Selahat-
tin Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyorum’ şeklinde konuştu.

Doğanşehir ilçesi Mahalle Muh-
tarları ile yapılan değerlendirme 
toplantısında açıklamalarda bulu-
nan Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, gele-
cek dönemde Doğanşehir ilçesinde 
usul ve esaslara uygun bir şekilde 
asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz 
bir yer kalmayacağını söyledi. Baş-
kan Gürkan, ’Toplantımızın amacı 
yapılan çalışmaların değerlendiril-
mesi, bundan sonraki yapacağımız 

çalışmaların hangi ölçüde, hangi 
standartlarda ve hangi aşamadan 
geçeceği noktasında istişare etmek-
tir. Doğanşehir bizim için önemlidir. 
Doğanşehir Malatya için de önem-
lidir. Doğanşehir Malatya’mızın en 
büyük ilçesidir. Doğanşehir hem nü-
fus anlamında, hem coğrafi anlam-
da, hem ekonomi anlamında önemli 
bir yerde olması bizim için çok daha 
önemlidir. Bu anlamda Doğanşe-
hir’e yapılan hizmetlerin sunumun-
da biz elimizden geldiği kadar adil 
ve adaletli olmak koşuluyla hizme-
timizi yapacağız. Biz her platform-
da şunu diyoruz; Bizim şemsiyemiz 
gökyüzüdür. Gökyüzünde gözünü 
kapatmayan güneşten nasıl yarar-
lanıyorsa, perdesini kapatmayan 
güneşin ışığından ısısından nasıl 
yararlanıyorsa ve ağızını tutmayan 
herkes gökyüzünden doğal nefesini 
alıyorsa bizim hizmet anlayışımızda 
o kapsamda o çerçevede olacaktır 
diyoruz. Dolayısıyla bu hizmet an-
layışı içerisinde 717 mahallemiz 13 
ilçemizde de bu dönemde Büyük-
şehir Belediyesi olarak gerek Yol ve 
Asfaltta olsun, gerek MASKi’de ol-
sun, gerek çevre düzenlemelerinde 
olsun, gerek park bahçelerde olsun, 
gerek sosyal ve kültürel anlamdaki 
etkinliklerde olsun, gerek ulaşımla 
ilgili çalışmalarımızda olsun, bele-
diyemizin diğer şirketleriyle de her 
yere yoğun bir şekilde hizmet gö-
türmeye gayret gösterdik. Biz gö-
reve geldiğimizde şunu ifade ettik, 
iki yıl içerisinde Malatya’da asfaltsız 
yol bırakmayacağız. Yine iki yıl içe-
risinde susuz ve şartların uygunlu-
ğu dâhilinde kanalizasyonsuz yer-
leşim yeri bırakmayacağız dedik. 
Yaptığımız çalışmaları değerlendir-
diğimizde de Doğanşehir ilçemizde 
bu hizmetlerin yüzde 80’nini ger-
çekleştirdiğimizi görüyoruz. Yine 
ilçemizin çevre ve meydan düzenle-
meleriyle ilgili çalışmalarını Büyük-
şehir Belediyesi olarak yürütüyoruz. 
Alt yapı ve su ile ilgili çalışmalarda 
da MASKİ Genel Müdürlüğümüz yo-
ğun çalışma içerisinde. Birinci etap 
olarak Büyükşehir Belediyemizin 
uhdesinde iki yıl içerisinde yolları 
tamamlayacağız. Bundan sonraki 
süreçte de biz ilçe belediyelerimi-
ze iki yılsonunda çalışmalarında 
yardımda bulunacağız. Biz devlet 
hizmetini şu kurumun, bu kurumun 
anlayışı içerisinde yapmadık. Hiçbir 
şekilde bir ayrım içerisine girmedik. 
Önümüzdeki dönemde su ve kana-

lizasyon anlamındaki çalışmaları 
proje bazında yapacağız. Projele-
rinde ekonomik anlamda uygun ol-
ması noktasında bizzat proje yapan 
kişi projeyi yerinde görüp inceleye-
rek projelendirilmesini yapmasını 
hassaten rica ediyorum. Proje ye-
rini görüp yapılmayan hiçbir proje 
rantabl değildir, ekonomik değildir, 
sürdürülebilirlik anlamında sürdü-
rülme imkanı yoktur’ açıklamasında 
bulundu. Göreve gelmeden önce en 
büyük projenin Sosyal Entegrasyo-
nu sağlamak olduğunu ifade Başkan 
Gürkan, “Geçtiğimiz 6 ay içerisinde 
eski Belediye Başkanımız Vahap Kü-
çük’ü burada rahmet ve minnetle 
yâd ediyorum. Vahap Küçük haki-
katen Doğanşehir’in babasıydı. Ço-
cukları bugün hayır abidesi konu-
muna geldiler ve her tarafa hizmet 
ediyorlar. Bizler Vahap Küçük’ün 
anısına Doğanşehir meydanını yap-
tık ve Vahap Küçük ismini meydana 
nakşettik. Malatya’da Vahap Küçük 
adına yaklaşık 1000 m2 kapalı alanı 
olan Hayır Çarşısı yaptık. Yaptığı-
mız bu hizmetinde Vahap Küçük’ün 
anısına Doğanşehir’e hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. Bizler 
bu çalışmaları yaparken, çevre dü-
zenlemeleri noktasında da yeni hiz-
metlerin buraya aktarılması nokta-
sında da yeni istihdam alanlarının 
oluşturulması noktasında da yoğun 
bir çalışma içerisindeyiz. Bizler Ma-
latya Sümer Parkta 13 ilçeye ayrı 
ayrı alanlar verdik. Her ilçe orada 
kendi doğal ürünlerini bizzat getirip 
halkla buluşturarak üretici ile tüke-
ticinin bir arada olduğu bir mekân 
oluşturduk. Biz gönül belediyeci-
liğini, gönül insanı olma olgusunu 
ve insanların duygularında gönül 
cenneti oluşturmayı kendimize şiar 
edinmemiz lazım. İnanın bunun 
yaptığınız zaman hem evlerimizde 
huzurlu olacağımızı, hem iş yerle-
rimizde huzurlu olacağımızı hem 
kazancımızın ve karımızın bereketli 
olacağını göreceğiz diye düşünüyo-
rum. Doğanşehir ilçemize yapılan 
çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum’ şeklinde konuş-
tu.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt program sonunda, 
geçtiğimiz aylarda vefat eden Va-
hap Küçük ile Başkan Gürkan’ın 
birlikte olduğu el dokuması ha-
lıyı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan’a hediye etti.  
Önder AKBIYIK

05-02-2003 tarihinde kardeşler 
matbaasında yapmış olduğum 0151-0250 seri 
numaralı 2cilt taşıma irsaliyesi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

YUSUF ERKMAN

KAYIP
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Soldan sağa
1. Lavanta çiçeğinden yapılan ispirtolu esans... Sıcaklı-

ğı artırılmak yoluyla bir cisim katı durumdan sıvı duruma 

geçmek, zeveban etmek... 2. Karada, denizde, gölde veya 

akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakala-

ma işi... Yazma, kitabet, kompozisyon (eski)... Çeşitli renk 

ve büyüklükteki karelerden oluşan (desen veya kumaş)... 

3. Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, 

yazı, plan... Entari yapılmaya uygun (kumaş)... 4. Çocuğu 

olan kadın, anne... Dananın kesilip parçalanmış eti... Bü-

yük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... 5. Kireç, taş, tahta vb. 

maddeleri sertleştirmek üzere silikata batırmak... 6. Şe-

hir... Kokmuş hayvan ölüsü... İnci çiçeği... 7. Teknik, sanayi, 

endüstri... Şen, rahat (eski)... Çok büyük, ulu (eski)... 8. Bir 

şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan 

bir söz... Bazı mobilya kilitlerinin içinde bulunan, birbiri-

nin benzeri fakat farklı ölçüdeki uçları yaylı kilit elemanı... 

Bayındırlık... Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunu-

şu... 9. Kuzey Anadolu dağlarının ormanlarında yetişen, 

toprak altında bilek kalınlığında kökü bulunan çok yıllık 

ve otsu bir bitki... Sıkı dokunmuş bir tür pamuklu kumaş... 

İtme işi... 10. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacı-

lıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, 

bükülebilir şerit... Çizgi... Et, ekmek, peynir vb.nde parça, 

lokma, dilim (halk ağzı)... 11. Anlayışsızlık, kalın kafalı-

lık, bönlük (eski)... Vuruş, çarpış... 12. Karışık renkli, çok 

renkli, alaca... Alakalanmak işi... 13. Şama ile yapılmış... 

İta amiri (eski)... 14. Şişelenmiş bazı içeceklerin kapakları-

nı açmaya yarayan araç... Sağgörü... 15. Aykırılamak işi... 

Erkeklerin cinsel organından salgılanan madde, er suyu, 

bel, atmık...

Yukarıdan aşağıya
1. Dar ve kalınca tahta... Tuhaflaşmak işi... 2. Öndelik... 

Geri dönen (eski)... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 

ses... 3. Yıldırım (eski)... Atı dörtnala sürmek (halk ağzı)... 

4. Baba... Lenf düğümlerinde çıkan ve lenfositlerden oluşan 

urların tümü... Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan 

çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, 

zaviye... 5. Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hay-

vanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük 

bir bitki... Köpek... Pedavra (eski)... 6. Toryum elementinin 

simgesi... Lüle taşı... Halı dokuyan veya satan kimse... 7. 

Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılan alan... Kar-

şılıksız, parasız, emeksiz, caba... Alüminyum elementinin 

simgesi... 8. Ayak direyerek... Kaba ve hoyrat bir biçimde 

iterek, zorla... 9. Resmî geciktirme, moratoryum... Eksik-

siz, kesintisiz... 10. Tutturgaç... Geleneksel olarak yayılan 

veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alego-

rik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos... Sancak (eski)... 

11. Dinlenme durumundaki kasın normal gerginliği... Kalsi-

yum elementinin simgesi... Yönetimsel... 12. Birden sonra 

gelen sayının ad... Amerikancılık... 13. Element veya bile-

şikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en 

küçük birim, madde... İki çenekliler sınıfının baklagiller 

familyasından beyaz çiçekleri olan, acı olan taneleri suda 

tatlılaştırılarak yenilen bir yıllık otsu bitki, acı bakla, deli-

ce bakla, gâvur baklası, koyun baklası, kurt baklası, mısır 

baklası, yaban baklası, Yahudi baklası... 14. Çukur yer (halk 

ağzı)... Azarla-

ma sözü (halk 

ağzı)... Kayakta 

dengeyi veya hızı 

sağlamak, beyz-

bol, hokey, kriket 

gibi sporlarda it-

mek veya vurmak 

amacıyla kullanı-

lan sopa... 15. Ke-

kemeleşmek işi... 

Ansızın ortaya çı-

kan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

(BASIN: 1261669  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2019/216 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  :Taşınmaz Borçlu Osman PÜRÇEK’in hissesi 1/3 hissesi oranındadır.. Ma-
latya İl, Doğanşehir İlçe, 182 Ada, 27 Parsel, GEDİKAĞZI Mahalle/Köy, Mağaraönü Mevkii, Gedi-
kağzı mahallesi, Mağaraönü mevkiindedir.Keşif tarihi itibari ile boş olup, tarla olarak kullanılmaktadır. 
Her ne kedar kaydında kayısı bahçesi vasfında ise de, kayısı ağaçları kesilerek kökten sökülmüş 
ve zemin boş durumdadır.Kahverengi , iyi teksürlü(kum-kil-silt dağılımı iyi), geçirgen,verim düzeyi 
vasat(orta),bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik vedrenaj bozukluğu 
gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır.Çevre arazisi yapısı ile benzer eğimde olup, ortalama 
eğimi %1-2 civarındadır. Erkenek sulama kooperatifinden sulunmaktadır.Sulu tarla vasfında II.Sınıf 
tarım arazisidir.Karayolu tarafından gelen zemindeki arazi yolundan ulalışm sağlanmaktadır. Yetişti-
rilen ürünlerin il ve ilçe merkezinlerinde pazarlama imkanı mevcuttur.Kuş bakışı mesafede, Erkenek 
mahallesi yerleşim birimine yaklaşık 200 m, Malatya-Gaziantep karayoluna 320 m,ilçe merkezine 
yaklaşık 19 km uzaklıktadır. Tapu kayıtlarına göre 21.729,23 m² dir. Taşınmazın Erkenek yerleşim 
birimine ve Malatya Gaziantep karayoluna yakın,eğiminin düşük ve sulu oluşu,değerine olumlu etki 
yapmaktadır.Sulama kooperatifinden sulamadan kaynaklanan elektrik maliyetine bağlı olarak sula-
ma maliyetinin yüksek olması değerine olumsuz etki yapmaktadır.
NOT: TAŞINMAZ KAYDINDA 22/07//2004 TARİH VE 1198 YEVMİYE NOLU ‘’A-H:3235,37 M2 KIS-
MINDA BOTAŞ (BORU HATLAR İLE PETROL) TAŞIMA A.Ş. LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI VAR-
DIR.’’ ŞEKLİNDE ŞERH BULUNMAKTA OLUP , İHALE ALICISI ADINA BU ŞERHLE BİRLİKTE TA-
ŞINMAZIN TESCİLİ VERİCEKTİR.
Adresi   : Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Gedikağzı mah, Mağara önü mevki
   182 ada, 27 parsel 
Yüzölçümü  : 21.729,23 m2  
Arsa Payı  : 1/3
İmar Durumu  : imar alanı dışında 
Kıymeti  : 164.997,29 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü  : 20/04/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü  : 17/05/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA DAİRESİ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
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 öncelik-
le teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/216 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Çin’de üretilen Koronavirüs aşısının denemelerinin Türkiye’de 9 
ilde başlanmasının ardından, Turgut Özal Tıp Merkezinde de aşılama 
çalışmalarına başlandı. Üçüncü fazdaki denemelerin gönüllülük esa-
sına göre, ilk etapta sağlık çalışanlarına yapıldığı belirtildi. Konuyla 
ilgili açıklama yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kı-
zılay, Korona virüs aşısının Türkiye’de 9 ilde uygulandığını, uygulama 
yapılan sağlık merkezleri içinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezi’nin de yer aldığını belirterek şöyle konuştu. “Koronavirüs aşı-
sı uygulaması yapan ilk hastanelerden birisiyiz. Sağlık Bakanlığı tara-
fından alınan kararlar gereği hastanemizde Pfizer, Çin Sinovak aşısı 
uygulaması yapıyoruz.  Aşılama çalışması önce sağlık çalışanlarına 

yapılmaya başlandı. Perşembe gününden itibaren de 18-59 yaş ara-
sı gönüllü vatandaşlara yönelik uygulamaya başlandı. Uygulanan Çin 
Aşısı, İn aktive virüs aşısı. Bu uygulama aşı tekniğinde en klasik, en ta-
rihi, en eski tarihli bir uygulamadır. Muhtemelen de aşılama işlemi ta-
mamlandığında Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak bir aşı olduğunu 
düşünüyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımız 1 hafta önce yaptığı açıkla-
mada 5-6 Milyon doz aşı alınacağını açıklamıştı. Faz 3 çalışma olduğu 
için insanların yarısına aşı, yarısına serum yapılıyor. Yapan doktor da 
bunu bilmiyor. Yapılan insan da bilmiyor. Ancak aşı merkezi biliyor. 
Buna Çift-kör aşı çalışması diyoruz. Buradaki amaç şudur. Aşı yapılan 
ve yapılmayan arasındaki farkı ortaya çıkarmaktır.  Deneme aşılama 

çalışmalarında Turgut Özel Tıp Merkezinin görev almasının önemli 
olduğunun altını çizen Rektör Kızılay, açıklamasının devamında ise; 
“Buranın aşı için bir deneme merkezi olması bizim için çok önemlidir. 
Buranın büyük bir merkez olduğunun göstergesidir. Büyük bir merkez 
olduğumuz için diğer aşı denemelerinden de merkezimizde yapılacak. 
Turgut Özal Tıp Merkezine de bu yakışır. En önemeli zamanlarda dev-
rede olmak açısından, hem sorumluluk üstleniliyor, hem de vazifeyi 
en iyi şekilde yapmaya aday ve en iyi şekilde de yapıyor. Bu konuda da 
Enfeksiyon hastalıkları bölümünden de Prof. Dr. Yaşar Bayındır hoca-
mız yapılan Çin aşısının sorumlusudur. Başarılı bir şekilde başladı ve 
gidiyor” ifadelerini kullandı.  

COVID Aşısı Denemeleri TÖTM’de Başladı
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(BASIN: 1264509  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2020/59 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, 
10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKEN Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşi-
yaka Mah. Eşref Bitlis Caddesi,92 ada, 254 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 1.339,69 m² 
yüz ölçümüne sahip arsa vasfında, 1. normal kat, bağımsız bölüm no:10 tam hisseye sahip Borçlu 
İBRAHİM ALKAN’A  aittir. Mesken yaklaşık 163,00 m² ‘dir.Meskenin bulunduğu bina bodrum kat, ze-
min kat, ve 4 normal kattan oluşmaktadır. Binada asansör sistemi mevcuttur. Çatı örtüsü kiremit kap-
lamadır.Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğalgaz kombi sistemidir. Mesken salon, günlük 
oda, iki yatak odası, mutfak, banyo,wc, antre ve iki balkon mahallerinden oluşmaktadır. Solan günlük 
oda iki yatak odası tabanları laminat parke, duvarları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer 
süslemelidir. Mutfağın taban seramik, duvarlar sıvalı 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. Kıymet takdiri 262.765,67 
TL. dir.
Adresi   : Malatya ili , Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka mah. Eşref Bitlis cad. 
Yüzölçümü  : 163,00 m²
Arsa Payı  : 1/33
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı İmar planında bitişik nizam 5 kata müsaadeli ticari konut 
alanında 
Kıymeti   : 262.765,67 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler :tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 07/01/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü  : 02/02/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri  : doğanşehir adliyesi icra müdürlüğü 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 187 Ada, 18 Parsel, DOĞU Mahalle/Köy, Kırık Köprü 
mevkii Mevkii, B BLOK 6 KAT 28 NOLU BAĞIMBIZ BÖLÜM MESKEN Nolu Bağımsız Bölüm Ma-
latya ili, Doğanşehir ilçesi,Doğu Mah. Kırık köprü mevkii,187 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz tapu 
kaydına göre 3682,11 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfında,B blok , 
6. normal kat, bağımsız bölüm no:28 tam hisseye sahip Borçlu KADİR DEMİRTAŞ’A aittir. Mesken 
yaklaşık 140  m² ‘dir.Meskenin bulunduğu bina zemin kat, ve 5 normal kattan oluşmaktadır. Binada 
asansör sistemi mevcuttur. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır.Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu 
doğalgaz kombi sistemidir. Mesken salon, günlük oda, iki yatak odası, mutfak, banyo,wc, antre ve 
balkon mahallerinden oluşmaktadır. Solan günlük oda iki yatak odası tabanları laminat parke, duvar-
ları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süslemelidir. Mutfağın taban seramik, duvarlar sıvalı 
sıvalı boyalı,dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. 
Banyo, wc tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahalleri-
nin 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 4 yıldır. Mesken bina girişinin sol ön köşesi ve 
site içine  bakmaktadır. Kıymet takdiri 223.820,00 TL. dir.
Adresi   : Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Doğu mah, Malatya cad.
   Cihangir Park sitesi, B blok apt:26 
Yüzölçümü  : 140 m² dir. 
Arsa Payı  : 6600/368211
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı (E=1,50 Yençok=21,50) Ticari konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti  : 223.820,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 07/01/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü  : 02/02/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri  : doğanşehir adliyesi icra müdürlüğü 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 92 Ada, 254 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 
9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKEN Nolu Bağımsız Bölüm Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşiya-
ka Mah. Eşref Bitlis Caddesi,92 ada, 254 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 1.339,69 m² yüz 
ölçümüne sahip arsa vasfında, 1. normal kat, bağımsız bölüm no:9 tam hisseye sahip Borçlu İSHAK 
ÜRKMEZ’ e aittir. Mesken yaklaşık 163,00 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 doğalgaz kombi sistemidir. Mesken salon, günlük oda, iki 
yatak odası, mutfak, banyo,wc, antre ve iki balkon mahallerinden oluşmaktadır. Solan günlük oda iki 
yatak odası tabanları laminat parke, duvarları sıvalı boyalı, tavan sıvalı boyalı, kartonpiyer süsleme-
lidir. Mutfağın taban seramik, duvarlar sıvalı sıvalı boyalı,dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve bal-
konların 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. Kıymet takdiri 262.765,67 TL. dir.
Adresi   : Malatya ili , Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka mah. Eşref Bitlis cad.
Yüzölçümü  : 163,00 m²
Arsa Payı  : 1/33
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı imar planında bitişik nizam 5 kata müsaadeli ticari
   konut alanında
Kıymeti  : 262.765,67 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidiri.
1. Satış Günü  : 07/01/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü  : 02/02/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri  : doğanşehir adliyesi icra müdürlüğü - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
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 öncelik-
le teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/59 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Belediye Yağmur Çamur Demeden Çalışıyor
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt, ilçenin her bir ma-
hallesinde yapımı devam eden pro-
jeleri ve çalışmaları yağmur çamur 
demeden yerinde incelemeye de-
vam ediyor.

Doğanşehir ilçesindeki her bir 
çalışmayı yakından takip eden Baş-
kan Durali Zelyurt, her an sahaya 
inerek çalışmaları denetliyor. Yetki-
lilerden çalışmalar hakkında bilgi-
ler alan Başkan Zelyurt, özverili bir 
şekilde çalışan belediye personeli-
ne de moral ve motivasyon veriyor.  

Başkan Zelyurt, Doğu Mahallesi 
ve Esentepe Mahallerinde doğal-
gaz alt yapı çalışmalarının bitmesi 
sonrası mahalle halkını çamurdan 
kurtarmak için yollara çekilen mal-
zeme işlem çalışmasını yerinde in-
celedi.

Başkan Zelyurt: “2021 yılında 
hizmeti artıracağız”

2021 yılında Doğanşehir hal-
kına hizmette daha güzel işler çı-
karacakları yıl olacağını belirten 
Doğanşehir Belediye Başkanı Du-

rali Zelyurt, “İlçemizde hizmete 
hız katmak için çözümü yerinde 
hizmeti yerinde çalışarak belirle-
nen program dahilinde hep birlikte 
güzel işler yapıyoruz ve yapacağız. 
Halkımızdan aldığımız güçle ilk 
günkü aşkla, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izin-
den, Milletvekillerimizin, AK Parti 
İl, İlçe teşkilatlarımızın katılımı ve 
Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Selahattin Gürkan ile uyum 
içinde çalışmalarımıza devam etti-
ğimiz gibi, 2021 yılındada hizmeti 
artırarak, hız kesmeden bir üst ka-
demeye çıkararak devam edeceğiz. 
Doğanşehir ilçemiz ve mahallerin-
de kalıcı işler yaparak ilçemizi gele-
ceğe taşıyacağız.” dedi.

Başkan Zelyurt Doğu ve Esente-
pe Mahallerinde İncelemede

Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
Doğu ve Esentepe Mahallerinde 
doğalgaz çalışmaları bitmesinden 
sonra mahalle halkını çamurdan 
kurtarmak için yola yapılan malze-
me çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan Zelyurt yaptığı açık-
lamada, "Doğalgaz alt yapısı ta-
mamlanan Doğu ve Esentepe ma-
hallerimizde ikamet eden mahalle 
sakinlerimizi bir an önce çamurdan 
kurtarmak için yollara malzeme 
çekme işlemimiz tüm hızıyla devam 
etmektedir."dedi.
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