
Doğanşehir Belediyesi Sokak 
hayvanlarını unutmadı. Yiyecek 
bulmakta zorlanan sokak hay-
vanlarına belediye ekipleri tara-
fından şehrin muhtelif noktaları-
na köpek maması bırakılıyor.2’DE

Fiyatı:1 TL 25 OCAK 2022 SALIHaftalık Siyasi Gazete

Doğanşehir’in Tütün
Heyeti Ankara’da

Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet 
Kılıç, Doğanşehir 
Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğ-
lu, İlçe Ziraat Oda-
sı Başkanı Burhan 
Tanışık ve 24 Ma-
halle Muhtarı ile 
birlikte tütün ko-
nusunu hükümet 
yetkilileriyle gö-
rüştüler.2’DE

Başkan Zelyurt, Kar Çalışmalarını Denetledi
Doğanşehir İlçesi’nde de 
kar etkili oluyor. Doğanşe-
hir Belediyesi ekipleri, kar 
ile mücadeleye devam edi-
yor. Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, kar 
çalışmalarını denetledi.3’TE

Doğanşehir
Belediyesi Sokak
Hayvanlarını Unutmadı



2 25 OCAK 2022HABER

Sayfa Editörü
Kenan Eren

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 15    Sayı: 808

Yayın Türü: Süreli

25 OCAK 2022

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Kemal Karaaslan

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

Acı biber
Acı biberi diyetinize dâhil etmenin birçok nedeni 

vardır.
Dr. Naidoo, “Bir beslenme psikiyatristi olarak, ba-

harattan hoşlananları yemeklerine acı biber eklemeye 
teşvik ediyorum, çünkü sindirim, iştah ve metabolizma 
üzerinde çeşitli faydaları var” diyor.

Sindirime yardımcı olur.
Baharatlı yiyeceklerin iyi bilinen bir yararı, sindirim 

sisteminizi tam anlamıyla yüksek vitese geçirmesidir. Dr. 
Axe, “Acı biber, sindirim sürecini başlatmak için gerekli 
olan tükürük üretimini tetikler” diye açıklıyor. “Ayrıca 
vücudun gıdaları düzgün bir şekilde metabolize etmesi 
için gerekli olan enzim üretim akışını da uyarır.”

İştahı düzenler
Canınız yemek istiyor ve porsiyon kontrolü yapı-

yorsanız, yemeğinize acı biber eklemeyi deneyin. Dr. 
Naidoo, “Acı biberin beynimize yemek yeme sinyalini 
veren açlık hormonu ghrelin üretimini azalttığı gös-
terildi” diyor. “Bu, daha uzun süre tok kalmamıza ve 
açlık hissetmediğimiz için daha az yememize yardımcı 
oluyor.”

Kilo kaybını destekler
Daha az iştaha sahip olmak doğal olarak kilo kaybı-

na yol açacaktır. Ayrıca, acı biber iltihabı azaltır ve daha 
fazla yağ yakılmasına sebep olur. Dr. Axe, “Acı biber 
iltihabı yatıştırmaya yardımcı olur ve iştahınızı azaltır” 
diyor. Metabolizma hızlandırıcı olarak çalıştığı için aşırı 
yağ yakmaya yardımcı olduğu da biliniyor.

Ağrı kesicidir
Acı çekiyorsanız, topikal olarak acı biber kullanın. 

Cayenne veya kapsaisin içeren merhemleri arayın. Dr. 
Axe, “Ağrı bölgelerine topikal olarak uygulandığında acı 
biber, beyindeki ağrı mesajlarını taşıyan P maddesi mik-
tarını azaltır” diyor. “Bu, vücudun ağrı kesici deneyim-
lemesini sağlar. Bu nedenle, kırmızıbiber veya kapsaisin 
ile yapılan topikal merhemler migren ve baş ağrısını 
hafifletmeye yardımcı olur.”

Metabolizmayı hızlandırır
Baharatlı yiyecekler yediğimizde genellikle ısıyı 

hissederiz! Dr. Naidoo, “Acı biber yemek, diyete bağlı 
termojenez adı verilen ve vücudumuzun daha fazla ka-
lori yakmasına neden olan bir süreç yoluyla vücut ısısını 
arttırmaya yardımcı olur” diyor.

Kan basıncını düşürür. Dolaşımı hızlandırır.
Araştırmalar, acı biber gibi kapsaisin içeren yiye-

cekler yemenin kan damarları ve ardından kan basıncı 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu, kan dolaşımını 
hızlandırdığını gösteriyor.

Dr. Naidoo, “Kapsaisin içeren bir diyet, kan damar-
larını gevşeterek kan basıncını düşürmeye yardımcı 
olur” diyor.

Detoksifikasyonu destekler
Doğal bir detoks mu arıyorsunuz? Arnavut biberi, 

vücut temizliği, detoks söz konusu olduğunda harikalar 
yaratır. Dr. Axe, “Arnavut biberi dolaşımı ve vücuttaki 
asidin atılmasını uyarır” diyor. “Kılcal damarların açıl-
masına yardımcı olur ve kandan bakteri ve toksinlerin 
atılmasını destekler.”

Kanser riskini azaltabilir.
Araştırmalar, kapsaisinin vücudu kansere karşı 

koruyabileceğini düşündürmektedir. Dr. Naidoo, acı 
biberin “Birçok kanser türü için kanser hücrelerinin 
büyüme hızını azaltabilir ve ayrıca tümör büyümesiyle 
ilişkili düzensiz hücre büyümesi riskini azaltabilir” diyor.

....
Uygun olduğunda, aşırıya kaçmamak şartıyla acı 

biberi her fırsatta tüketmekte fayda var.

İLKER
DURAK

Doğanşehir’in Tütün
Heyeti Ankara’da

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK 
Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, İlçe Zi-
raat Odası Başkanı Burhan Tanışık ve 24 Ma-
halle Muhtarı ile birlikte tütün konusunu hükü-
met yetkilileriyle görüştüler.

Yapılan görüşmeler hakkında gazetemize 
açıklama yapan Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, tütün konusundaki sıkıntılarını 
Ankara’da dile getirdiklerini söyleyerek değer-
lendirmelerini aktardı.

Başkan Zelyurt, açıklamasında; “Ankara zi-
yaretimizde Cumhur ittifakının AK Parti Malat-
ya milletvekilleri ve MHP Milletvekilimizle bir-
likte TBMM Grup Başkanı Sayın İsmet Yılmaz ve 
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’dan Sayın 
Öznur Çalık vekilimiz tarafından randevu alın-
mıştı. AK Parti'nin 4 milletvekili ve Milliyetçi 
Hareket Partisi milletvekili ile birlikte 5 millet-
vekilimizle grup başkan vekillerini ve İçişleri 

Bakanımızı ziyaret ettik. Yetkililerimiz konuyla 
ilgili görüşlerimizi tek tek dinlediler. Önerileri-
mizi sunduk. Taleplerimizi dile getirdik. Millet-
vekillerimizin de desteğiyle hâlihazırda ekilen 
tütünün, değerlendirilmesi talebinde bulun-
duk” ifadelerini kullandı.

Zelyurt, tütün ile ilgili yeniden yasal dü-
zenleme yapılması, aksi taktirde planlanan ko-
operatifin Tekel oluşturacağını dile getirerek; 
yasal düzenleme tamamlanana kadar, “Bizler 
bu konunun 2024 yılının sonuna kadar erte-
lenmesini talep ettik. Konuyla ilgili Sayın Öz-
nur Çalık vekilimiz çok ayrıntılı şekilde dosya 
hazırlamıştı. O dosyada yer alan raporlarda 
taleplerin ne şekilde olacağız belirlenmişti. Di-
ğer Vekillerimizden Sayın Ahmet Çakır, Bülent 
Tüfenkçi, Hakan Kahtalı ve Mehmet Fendoğ-
lu’nun konuya hakim olduklarını da müşahede 
ettik. Burada grup başkanvekillerimizden ve 
Başkan İsmet Yılmaz'dan Bu tütün yasağının 

1 Şubat'tan sonra 2024 yılı sonuna kadar er-
telenmesi konusunda söz aldık. Ayrıca İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’dan da mec-
listen erteleme talebimiz gerçekleşene kadar 
elimizdeki tütünlerin satışı noktasında destek 
beklentimizi dile getirdik. Aksi takdirde çiftçi-
mizin emeğini zayi olacağını dile getirdik. Bu 
süreçte bir kolaylık yapılması talebinde bulun-
duk. Ürünlerin satışında nakliyesinde müsaade 
verilmesi konusunda çalışma yapılmasını rica 
ettik. Bize verilen Sayın bakanımızın da bu 
konuda bir çalışma içerisinde olduklarını ve 
konuyu değerlendireceklerini bilgisini aldık. 
Sayın bakanımız bu kadar muhtarın, bu kadar 
insanın gelmesinin önemine değinerek konuyu 
değerlendireceklerini söyledi. Vekillerimiz ara-
cılığıyla kooperatifleşmenin Tekel mantığıyla 
oluşturacağını tek kooperatife dayalı olması 
tütün satışında tekel oluşturacağını, sözleşme-
nin önünü açmak için yasal mevzuatın yeniden 
düzenlenerek çiftçiyi rahatlatacak bir şekilde 
düzenleme yapılmasında ve başka alternatifler 
aranmasını talep ettik. Bu kapsamda butik tar-
zı işletmeler açılabileceğini, vergisinin alınma-
sı gerektiğini dile getirdik. Yetiştirilen bölgede-
ki tütünün, yüksek kaliteli olduğunu, kıymalık, 
sarmalık şark tipi tütünün kendine has özelliği 
olduğu, yetiştirme maliyetinin yüksek olduğu, 
fabrikasyon makoron tütünden ayırt edilmesi 
gerektiği, fabrikasyon tütünde olduğu gibi koo-
peratif yasasında verginin de yüksek olduğunu 
belirttik. Vergi yükünün hafifletilmesi talebin-
de bulunduk. Bunun Çiftçi yansıyacağını söyle-
dik. Bunun için yeniden düzenleme gerektiğini 
ifade ettik.

Doğanşehir Belediyesi
Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Doğanşehir Belediyesi Sokak hayvanlarını 
unutmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarına belediye ekipleri tarafından 
şehrin muhtelif noktalarına köpek maması 
bırakılıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt’un talimatı üzerine başlatılan çalışmalar-
la yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanla-
rını beslemek için İlçenin muhtelif noktalarına 
köpek maması bırakıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatları doğrultusunda Doğanşehir ilçe-
mizde farklı noktalarda sokak hayvanları için 
beslenme noktaları oluşturduk. Farklı nokta-
larda beslenme noktalarını oluştururken özel-
likle son çıkan yasa ile sokak hayvanları mal 
değil can olmuştur. Bunlar bizim can dostla-
rımız, insanlarımıza ve mahalle sakinlerimi-
ze zarar vermeden bunlara sahip çıkmamız 
gerekiyor. Sahip çıkma işlemini yaparken de 
özellikle kar yağışlarının olduğu dönemlerde 
beslenme problemi yaşayan sokak hayvanla-
rımıza Doğanşehir Belediyesi olarak sahip çık-
ma bilinci içinde hareket ediyoruz. Bu bilinçle 
çalışmalarımıza hız verdik yaklaşık 1 tona ya-

kın köpek maması alarak sokak hayvanlarımı-
zı beslemeye çalışıyoruz.” 

Doğanşehir’e Sağlıklı Hayvan Barınağı Ya-
pacağız

Belediye Başkanı Durali Zelyurt sözlerine 
şöyle devam etti. Başkan Zelyurt, “Bunları 
daha sağlıklı bir ortamda beslenmelerini sağ-
ladığımız gibi teknik ekibimiz ile çalışmalar 
başlatarak hayvan barınağı oluşturma nok-
tasında yer belirleme aşamasındayız. Bunla-
rı tamamladığımızda Doğanşehir ilçemizde 

daha sağlıklı hayvan barınağı yaparak bu can 
dostlarımıza Doğanşehir Belediyesi olarak sa-
hip çıkmak istiyoruz. Bu çalışmaları yaparken 
özellikle veteriner hekimimiz, Zabıta ekiple-
rimiz, Başkan yardımcılarımız ve teknik ekip 
ile birlikte yapıyoruz. Emniyet ve Jandarma 
ekiplerimizde gece bu noktalarda yem dökme 
konusunda sokak hayvanlarımıza yardımcı 
oluyorlar. Çalışmalardan dolayı özellikle çalı-
şan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”-
dedi.
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Soldan sağa
1. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... Yerden 

yüksekte bulunmak... 2. Artvin iline bağlı ilçelerden biri... Ça-

bucak... O yer... 3. Ana yurt... Perslerde il yöneticisi, vali... 4. 

Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, 

yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak... Geminin saatteki hızını 

anlamak için kullanılan araç... Protaktinyum elementinin sim-

gesi... 5. Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik 

oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez topra-

ğı... Tekgövde... 6. Doğal olma durumu... Eğilimi olan (eski)... 

7. Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine 

ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı... Bir şeyin eksiğini tamamlamak 

için ona katılan parça... Ölçek, ölçü (eski)... 8. Ağabey (halk 

ağzı)... Niyobyum elementinin simgesi... Karada, denizde, gölde 

veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakala-

ma işi... Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, taban-

larına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri göv-

deli hayvan... 9. Estetik yönü ağır basan güzellikler (eski)... Bu 

kelimesine göre yerde, zamanda veya söz zincirinde biraz uzak 

olanı niteleyen söz... Balık avında kullanılan, ucu demir kan-

calı bir çeşit zıpkın... 10. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, 

sakil, ince karşıtı... Katarlamak işi... 11. Basur... Bir şeyin nite-

liklerini övme (eski)... 12. Su (eski)... Altın sarısı renginde saç... 

Çalışma, emek (eski)... 13. Çiftçi (halk ağzı)... Değer ve önemi 

olmayan, boş (şey veya söz)... 14. Şaşma ve korku bildiren bir 

söz (halk ağzı)... Avuç içindeki çizgilere göre bakılan fal... Gö-

revden alma... 15. Kızılımsı... Tuh...

Yukarıdan aşağıya
1. Kuşatma (eski)... Mizaç, huy, tabiat, karakter (eski)... İki 

ağaç veya direk arasına asılarak kurulan, içine yatılan ve salla-

nabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak, ağ yatak... 2. İki dörtlü 

ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı şiir türü... Koyun 

eti ve kuyruk yağının kömürde pişirilmesiyle yapılan, üzerine 

baharatlardan oluşan sos dökülen bir tür kebap... 3. Çok kısa 

boylu kimse... Gün (eski)... 4. Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyin-

deki ince tüy, ülger... Özellikle Rumeli’de seslenmek ve dikka-

ti çekmek için kullanılan bir söz (halk ağzı)... Gemide hareket 

hâlindeki halatın veya zincirin bir an durdurulması için verilen 

komut... 5. Nisan (halk ağzı)... Bel hizası... 6. Yurtsal... Nikel ele-

mentinin simgesi... O yerden olan... 7. Güneybatı Kafkasya’nın 

Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara... 

“Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anla-

mak” anlamındaki “....demeden leblebiyi anlamak” deyiminde 

geçen bir söz... “Hangi kişi?” anlamında cümlede, özne, tümleç, 

nesne, yüklem görevinde kullanılan bir söz... Fermiyum elemen-

tinin simgesi... 8. Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki 

ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi... Görkem... 9. Alümin-

yum elementinin simgesi... Maden kömürünün damıtılmasıyla 

elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu 

madde bulunan katı yakıt, kok kömürü... Dış (spor)... Pazartesi 

ile çarşamba arasındaki gün... 10. Bir şekli özellikle bir üçgenin 

kenarlarını kesen doğru... Mendelevyum elementinin simge-

si... Ögeler (eski)... 11. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve 

organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih... 

İstavrit balığının küçüğü... 12. Yiyecek koymaya yarar, az derin 

ve yayvan kap... Karışık renkli, çok renkli, alaca... Tuzak, ka-

pan (eski)... 13. Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, 

menekşe renginin kırmızıya çalanı... Liyakati olmayan, başarı-

sız, yeteneksiz, değimsiz... 14. Söylenen bir şeyin doğruluğuna 

inandırmak için “söylediğim söz doğru değilse kararayım, es-

merleşeyim” anlamında kullanılan bir söz... Turnusolün mavi 

rengini kırmızıya 

çevirmek özelliğin-

de olan ve birleşi-

mindeki hidrojenin 

yerine maden ala-

rak tuz oluşturan 

hidrojenli birleşik, 

hamız... 15. Her tür-

lü kabın üstünü ört-

meye veya bir deliği 

kapamaya yarayan 

nesne... Lağım yolu 

veya buna benzer 

yer altı yolu...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YOLCULUK
O bir derya deniz 
Mevsim gibi gelir geçer
Ne bugün ne yarın
Ne de anlık
O uzun bir yolculuk 

O bazen bir devran
Göçer zaman zaman
Ne önü var ne sonu
Ta arşa kadar 
O uzun bir yolculuk

Sen hep koşarsın
Özün özle gider
Nice nice yol aşarsın
Ta çilen bitene kadar
O uzun bir yolculuk

Gâh ağlayan var 
Gâhi coşan
Bazen duran bazen şaşan var
O uzun bir yolculuk

Çiçekler bizim dalımız
Sırlar bizin arımız
Gönüller bizim yerimiz
Ta bulana kadar
O uzun bir yolculuk

Gönül, o bir resim 
Uzak duran bir sima
Aşkla gülen bir sevda
Ta gülene kadar
O uzun bir yolculuk

Bu bizim didarımız
Garip dost narımız
Doğa bizim varımız
Ta sonsuza kadar
O uzun bir yolculuk

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Başkan Zelyurt, Kar
Çalışmalarını Denetledi

Doğanşehir İlçesi’nde de kar etkili oluyor. Doğanşehir Belediyesi 
ekipleri, kar ile mücadeleye devam ediyor. Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, kar çalışmalarını denetledi.

Doğanşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar yağışının ar-
dından tüm araç ve gereçler ile kar ile mücadeleye devam ediyor. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçe merkezindeki ça-
lışmaları yerinde inceleyerek karlı yolları açan ekipleri denetledi ve 
kolaylıklar diledi. 

Başkan Durali Zelyurt yaptığı açıklamada, "İlçemiz ana arter yollar 
açılmaya devam ediyor. Bir yandan yeniden kapanan yollar, acil hasta-
lar ve kayan araçlardan dolayı sokak aralarında gecikme yaşanmakta-
dır. Hemşerilerimizin hoş görüsüne sığınarak en kısa sürede sokak ara-
larındaki kar ile mücadelemizi tamamlayacağız" dedi.HABER MERKEZİ
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Ahd-ı Vefa
“Geçmişimize
sahip çıkmak”

İnsanlarımızın olumlu özelliklerinden bahsederken, 

kabul görülmezse de olumsuz özelliklerinden de bahset-

menin gerekliliğine de inanmaktayım. 

Gerçek bilgilere ancak bu şekilde ulaşabiliriz diye 

düşünmekteyim. 

İlçemiz ta başından beri, tüm özellikleri ve en 

önemlisi insanları ile sorunsuz yaşanabilir bir yer özelliği 

taşımaktadır. 

Zamanla her yöreden insanların buraya gelip yer-

leşme istekleri, devlet dairelerinde görev yapan memur-

ların emekli oluncaya kadar burada yaşama istekleri 

ve tercihleri ( Bu durumlar önceki dönemlerle ilgili 

düşüncelerimdir) buradaki yerli insanların yabancılara 

gösterdikleri yakınlıktan ve güvenden kaynaklanmakta-

dır. Ülkenin hemen her yöresinde çeşitli anlaşmazlıklar 

nedeniyle, insanlar, hatta yakın akrabalar arasında 

düşmanlıklar, kin gütmeler, cinayetler olağan bir şekilde 

devam ederken, ilçemizde böylesi hadiselerin yaşanma-

mış olması olumlu kabul edilmesi gereken yansımalardır. 

Başlangıçtan itibaren farklı yöntemli tarımsal ve 

dinsel uygulamaların ve imece usulü yapılan çalışmaların 

daha önceden buralarda yaşayan insanlarca kabul gör-

mesi, yörede yaşayan tüm insanların birbirine yakınlaş-

masına vesile olması bakımından önem arz etmektedir 

… 

Diğer taraftan, buraya ilk yerleşildiği andan itibaren 

kale surlarının kullanım alanları temin etmek amacıyla 

tahrip edilmesi, zamanla tamamen ortadan kaldırılmış 

olması tarihe ve tarihi eserlere hiç değer vermeyişimizin 

bir göstergesidir. Başta yabancı ülkeler olmak üzere ül-

kemizin bazı yörelerinde tarihi eserlere ne ölçüde değer 

verildiği ve koruma altına alındığı bilinen ve önemle 

üzerinde durulması gereken bir durumdur. 

- Ayrıca benim de bizzat bilgim dahilinde olan birkaç 

yerdeki mezar yerlerinin sorumsuzca ortadan kaldırılmış 

olmasını 

– Çocukların, büyüklerin yanında anne ve özellikle de 

babalar tarafından sevgi ve ilgiden uzak tutulmasını 

- Zamanla, sonradan gelen neslin, buradaki mal var-

lıklarını ucuz pahalı demeden satıp buradaki mezarlıklar-

da yatan atalarını bir kenara bırakarak, arkalarına dahi 

bakma-dan bir daha dönmemecesine bu toprakları terk 

etmelerini kabul edemiyor ve de hoş karşılayamıyorum.

Geriye dönüp baktığımızda tüm muhacir kesimden 

ibaret olan bu ilçede şimdilerde bir kaç aile dışında hiç 

kimse kalmadı. Üzerinde doğup büyüdüğümüz acı tatlı 

anılarımızın bulunduğu bu toprakları ne çabuk unutuver-

dik? 

Şimdi ben, bizim insanlarımıza soruyorum;

‘ Önceleri ölen büyüklerimizin mezarları nerede? 

Bilenlerimiz var mı? 

Varsa bile yerlerini gösterebilirler mi? 

Hiç merak ettik mi acaba? 

Maalesef gidip de bir Fatiha okuyabileceğimiz bü-

yüklerimize ait mezarlardan haberdar değiliz çoğumuz.

Neyse ki sonradan insanların akılları başlarına geldi 

de mezar yerlerimizin varlığından haberdar olmaktayız. 

Eskiye dair gidenler gitti de sonradan vefat etmişlerin 

mezarlarının başında şimdilerde istediğimiz zaman, 

ruhlarına Fatiha okuyabiliyoruz artık. 

Oysa gerek yabancı ülkelerde ve gerekse ülkemizin 

bazı bölgelerinde mezarlıklar, insanların nefes alabildik-

leri yeşil alanlar olarak göze hoş gelmektedirler. Bir diğer 

konu da yabancılara gösterdiğimiz hoşgörü ve yakınlığın 

kendi insanlarımıza ne yazık ki gösteremeyişimizdir. 

Garip bir kıskaçlık duygusu ile birbirimize düşmanca 

değil ama, dostça yaklaşmaktan çoğu kez imtina ediyor 

olmamızdır… — Nuran Taştan ile birlikte.

MÜNİR
TAŞTAN
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2020/107 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 708 Parsel, ÇIĞLIK Mahalle/Köy, Taşınmaz Malatya 
ili, Doğanşehir ilçesi, Çığlık mah., tatari mevkii sınırları içerisindedir. Taşınmazın alanı 14.150,00 m² 
olup tapuya bahçe olarak kayıtlıdır. Borçlu Hasan Gencer hissesi tamdır.Taşınmazın toprak yapısı 
kumlu- tınlı, toprak derinliği ve su geçirgenliği iyi, eğimi düze yakın 1. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. 
Taşınmaz sulu tarla olarak tasarruf edilmekte olup, üzerinde 7  adet 10-15 yaşlarında ceviz ağacı, , 
4 adet 5-6 yaşlarında ceviz ağacı, 2 adet 7-8 yaşlarında dut ağacı, 2 adet  7 8 yaşlarında erik ağacı, 
4 adet 7-8  yaşlarında elma ağacı ve 1 adet 25 30 yaşlarında kayısı ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz 
sürgü barajından beslenen DSİ kanalı ile sulanmaktadır.Taşınmazın etrafı benzer tarım arazileri ile 
çevrelidir. Taşınmaza ait müstakil yol bulunmaktadır. Taşınmazın çığlık mahalle merkezine kuş uçusu 
yaklaşık 3 km, Doğanşehir ilçe merkezine yaklaşık 2 km mesafede oluşu taşınmazda yetişen ürün-
lerin diğer ile ve ilçelere pazarlama imkanı sunmaktaır. Taşınmazın ilçe ve mahalle merkezine yakın 
oluşu, sulu olması ulaşım porebleminin olmaması taşınmazın değerine olumlu etki etmekdedir.
Parsel içerisinde iki katlı kerpiç bina ve tek katlı depo bulunmaktadır. Zemin kat ve 1. normal kattan 
oluşan yapı mesken ve ahır olarak kullanılmaktadır. Çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Meskenin ısınma 
sistemi soba sistemidir.Sıcak su ihtiyacı için güneş enerjisi sistemi mevcuttur.Binanın yapı sınıfı III. 
sınıf A grubu yapıdır. Bina yaşı yaklaşık 30 dur. Bina yol cephesine paralel ve yakın konumdadır. Ze-
min kat yaklaşık 110,00 m² alandan oluşmaktadır. Zemin kat ahır olarak kullanılmaktadır. Pencereler 
ahşap pencere, dış kapı demir kapıdır.
1 normal kat yaklaşık 110 m ² alandan oluşmaktadır.
1. normal kat salon, mutfak ,iki yatak odası , antre, banyo, tuvalet, iki balkon mahallerinden oluşmak-
tadır. Salon günlük oda, iki yatak odası tabanları laminat parke, duvarları sıvalı boyalı, tavan sıvalı 
boyalıdır. Mutfağın tabanı seramik, duvarlar 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 demir , 
pencereler pwc penceredir.
Depo kat yaklaşık 40,00 m² alandan oluşmaktadır.Tek odalıdır. Kargir yapıdır. Dış kapı demir kapıdır. 
Binanın yapı sınıfı I. sınıf B grubu yapıdır .TOPLAM KIYMETİ 500.896,00 TL.
Adresi    : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Çığlık Mah.Tatari Sok.No:5
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü   :   14.150,00 m²
Arsa Payı  :
İmar Durumu   : Yok   , İnşaat tarzı imar planı dışında
Kıymeti   : 500.896,00 TL
KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler  : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü   : 17/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü   : 14/04/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri   : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 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 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 2020/107 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Hasan Meşeli
Güven Tazeledi

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür 
Merkezi Vakfı’nın 9. Olağan genel ku-
rul toplantı gerçekleştirildi. Tek liste 
ile gidilen seçimde mevcut Başkan 
Hasan Meşeli güven tazeledi. 

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür 
Merkezi Vakfı 9. Olağan genel kurul 
toplantısı vakfın genel merkezinde 
gerçekleştirildi. Oluşturulan divan 
kurulunda vakfın 2021 takvim yılına 
ait faaliyet, denetim raporları, genel 
kat-i bilançosu ile gelir gider cetvel-

leri okunarak vakfa kayıtlı ve toplan-
tıda hazır bulunan bütün genel kurul 
üyelerinin oyları ile ibra edildi.

Vakfın gündeminde başkanlık 
seçimi de vardı. Vakfın kurucu ve 
genel başkanı Hasan Himmet Meşeli 
tek liste halinde toplantıda hazır bu-
lunan bütün genel kurul üyelerinin 
tamamının oyları ile yeniden 3 yıllı-
ğına başkan seçildi. Yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve divan kurulu asil 
ve yedek üyelikleri belirlendi.


