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Cumhuriyet
Bayramı

29 Ekim 1923 Ülkemizde Cumhuriyet Yöne-
timinin ilan edildiği gündür. Her yıl Cumhuriyet 
Yönetiminin ilanını 28-29 Ekim günleri Cum-
huriyet Bayramı olarak törenlerle kutlarız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çı-
karak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 
tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve 
adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet 
idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, 
Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve 
vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetin en bü-
yük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bilin-
cine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumu-
na yükseltmesidir. Ulusumuz, Cumhuriyetle 
birlikte ulusal bir devletin, onurlu, özgürce 
düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları 
haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi 
olmuştur. Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği 
çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demok-
ratik Cumhuriyet rejimi ile kat etiğimiz mesafe 
küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize 
ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üye-
si olma bilincini kazandırmıştır. Türkiye Cum-
huriyeti laik ve demokratik anlayıştan taviz 
vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla 
ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel olama-
yacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza 
kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk’ün 
mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılma-
yalım. Hak ve hürriyetlerden yoksun toplum-
ların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün 
değildir. Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesil-
lere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılâplarını 
koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere karşı 
duyarlı olmaktır. Cumhuriyet, demokrasiyi 
geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve öz-
gürlükleri ancak bu sistem içinde güvencede 
olabilir. Türk Milleti Cumhuriyet’e bağlanıp, 
onu yüceltip geliştirebilirse demokrasinin ni-
metlerinden yararlanır ve çağdaş toplumlar 
içindeki yerini alır. Bu nedenle Cumhuriyeti 
yüceltip sürdürmek her Türk’ün milli görevi-
dir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Malatya Büyükşehir Belediye-
si yanındaki Miting Alanı'nda gerçek-
leştirilen AK Parti Malatya 7.Olağan İl 
Kongresi'ne katıldı.

Ak Parti Malatya 7.Olağan İl Kong-
resi sosyal mesafe kuralları ve yoğun 
güvenlik önlemleri altında gerçekleş-
tirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği ve koronavirüs tedbirlerinin 
alındığı kongreye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın yanı sıra; Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, 
Mahir Ünal, Erkan Kandemir, Cevdet 
Yılmaz, Malatya Milletvekilleri Ahmet 
Çakır, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkçi 
ve Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
ilçe belediye başkanları, parti yöneti-
cileri ve parti üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Mi-
ting Alanı’nda gerçekleştirilen AK 
Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'ne 
katılarak, partililere hitap etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın 
yiğit insanlarının Türkiye'nin her mü-
cadelesinde ilk safta yer aldığını dile 
getirerek, AK Parti'nin 19 yıllık geç-
mişinde Malatya'nın daima en önde 
olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Malatya’da yaptığı konuş-
mada, “Hamdolsun bugüne kadar, 
terörle mücadeleden sınır ötesi ha-
rekâtlarımıza kadar hiçbir konuda, 
milletimizin başını yere eğdirecek bir 
yanlışımız, ihmalimiz olmadı. Bugün 
Türkiye, dünyanın her yerindeki top-
lumların gönüllerinde, mazlumların 
hamisi, hakkın ve adaletin savunucu-
su olarak taht kurmuştur” dedi.

Miting alanında da kendisine 
sevgi gösterisinde bulunanları se-
lamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Malatya'ya bir yılı aşkın süre sonra 
geldiğini hatırlatarak, alanı doldu-
ranlara 2019 yılındaki seçimlerde 
verilen yüzde 68,5 oranındaki oy 

oranından dolayı teşekkür etti. Ma-
latya'nın önemli bir kent olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye çağ 
atlattığını ifade ettiği merhum Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal'ı da yetişti-
ren şehir olan Malatya'yı önemsedik-
lerini vurguladı. Konuşmasına tüm 
Malatya'yı selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güz gelin-
ce bağlar döker gazeli, çok hasretlik 
çektim gurbet gezeli, yedi iklim, dört 
köşeyi dolaştım bulamadım Malat-
ya'dan güzeli." dizelerini okudu. Ma-
latya'nın 1365 yıl önce İslam orduları-
nın, Hz. Muhammed'i dünya gözüyle 
gören kutlu insanların çiçeklendir-
diği, Battalgaziler'in tarih yazdığı, 
Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan, 
atlarına su, gönüllerine huzur veren 
bir şehir olduğunu dile getiren Erdo-
ğan, "Malatya Selçuklu'nun mührünü 
taşıyan, Danişmentlere başkent olan, 
Yavuz Sultan Selim'le birlik olan şe-
hir. Malatya İbni Arabi'lere, Sadrettin 
Konevi'lere adeta alevden bir gönül 
ırmağı gibi coğrafyamızı irfanla sula-
yan nice alimlere kucak açan şehir." 
ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Malatya ve Elazığ'da 
yaşanan depremi hatırlatan ve her 
iki şehirde yaşayanlara tekrar geçmiş 
olsun dileğinde bulunan Erdoğan, 
depremin ardından yaraları sarmak 
için harekete geçtiklerini vurgula-
yarak, "Yapılan tespitlerin ardından 
Malatya'da 1555'i ahırlı köy evi olmak 
üzere 5024 konut inşa etmek için ça-
lışmalara başladık. Bugün Pütürge'de 
208, Kale'de 238 konut olmak üzere 
446 konutu vatandaşlarımıza teslim 
ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar 
halinde teslim edilecek. Depremin yıl 
dönümünde konut inşasını tamamla-
mış olacağız. Depremin merkez üssü 
olan Elazığ'da da 1015'i ahırlı köy ol-
mak üzere 18 bin 868 adet konut inşa 
ediyoruz. Bu konutların 2521'i teslim 
aşamasına gelmiştir. İnşallah en kısa 
zamanda Elazığ'a gidip, bu konutları 
bizzat vatandaşlara teslim edeceğiz. 
Elazığ ve Malatya'da 9 ay gibi kısa 
sürede vatandaşlarımıza konutlarını 
teslim aşamasına getiren bakanlığı-

mız ile yüklenici 
firmaları tebrik 
ediyorum" diye 
konuştu.

Türkiye'yi 2023 
hedeflerine ulaş-
tırma mücadelele-
rinin sembol şehir-
lerinden birinin de 
Malatya olduğunu 
söyleyen Erdoğan, 
şunları söyledi: 
"Şimdi ülkemizi 
2053 vizyonuy-
la buluşturmaya 
hazırlanırken gö-
zümüz yine Ma-
latya'nın üzerinde 
olacaktır. Biz de 
Malatya'nın hem 
kalkınma gayret-
lerinde hem de 
yaşadığı felaket-
lerde hep yanında 
olduk, olmaya da 
devam edeceğiz. 
Bu tarihi süreçte 
AK Parti 7'inci Ola-
ğan Kongresi'nin 

kritik bir dönüm noktası teşkil edece-
ğine inanıyorum. Malatya'nın da her 
zaman olduğu gibi bu yeni dönemin 
lokomotifliğini üstleneceğini düşünü-
yorum. Kuruluşundan bugüne teşki-
latlarda görev alanlara şükranlarımı 
sunuyorum, vefat edenlere de Al-
lah'tan rahmet diliyorum.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda 
Milletvekili Wilders'e tepki gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türki-
ye’nin demokrasi ve kalkınma müca-
delesi uzun ve meşakkatli süreci ifade 
eder. Bir yandan halka rağmen halk-
çılık, bir diğer yandan güya halkının 
yanında olduğunu ifade ederken hal-
kının duygularını sömürenler. Güya 
ülkeyi asilleştirmek isteyen jakoben 
bir zihniyet, diğer yanda ise gönlü ve 
gözü milletle aynı istikamete bakan 
bir anlayış var. Milletimizin değerleri-
ne savaş açanlar, kimi zaman darbe 
ve siyasi ve ekonomik krizlerle so-
mutlaştığı şekliyle dışarıdan destek 
almışlardır. Dünyanın pek çok yerin-
de ve bölgemizdeki kimi ülkelerde 
de benzer mücadeleler yaşandı. Bu 
ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, 
inancına, kültürüne yabancı, hatta 
husumet besleyen yönetimlerin yol 
açtığı felaketlere şahit olduk. Son 
zamanlarda Fransa’nın başındaki zat 
şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan 
ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, 
nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir 
vaka. Bunun için bir kontrolden geç-
mesi lazım. Hollanda’da milletvekili 
müsveddesi var. O da kalkmış bizimle 
ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa had-
dini bil, haddini bil. Kiminle yol yürü-
düğünü hiç hesap ettin mi? Haddini 
bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda 
yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi 
Almanya’da yaşadık, İtalya’da yaşa-
dık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol 
yürüdünüz. Bizim kitabımızda sosyal 
adalet var. Biz bu sosyal adaletle yol 
yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi-
lerinin yeri geldiğinde bir avuç 
ekmeği fakir fukara, garip gure-
bayla paylaşmasını bildiklerini 
ifade ederek, "Suriye'de bütün o 
zulme uğrayan o garip gurebala-
rın yanına, imdadına kim, Türki-
ye koşuyor? Türkiye, biz koşuyo-
ruz. Şu anda 4 milyon göçmeni 
topraklarımızda biz beslemiyor 
muyuz, biz barındırmıyor mu-
yuz? Bir o kadarını da Suriye'de 
aynı şekilde biz beslemiyor mu-
yuz? Bunu gören göz sizde yok. 
Sizin gözünüz var görmüyor, 
kulağınız var duymuyor, ağzınız 
var hakkı, hakikati konuşamıyor. 
Sizin benzerleriniz ülkemizde de 
var zaten. Onlara dersi inşallah 
2023'te, 2024'te en güzel şekliy-
le vereceğinize inanıyorum. Dün-
yayı yaşanmaz hale getiren güç-
ler, oyunlarını bozduğumuz için 
bizi hedef tahtasına koymuşlar" 
sözlerini kullandı. Bugün Tür-
kiye'nin dünyada en çok sığın-
macıya ev sahipliği yapan ülke 
olduğunu anımsatan Erdoğan, 
aynı şekilde milli gelirine göre en 
çok insani yardım gerçekleştiren 
ülkelerin başında da Türkiye'nin 
geldiğini, binlerce yıllık kardeşlik 
ve dostluklarının olduğu insan-

lara zor günlerinde el uzatmaktan, 
kucak açmaktan şeref duyduklarını 
vurguladı. "Dünyayı yaşanmaz hale 
getiren güçlerin oyunlarını bozduğu-
muz, gerçek yüzlerini ortaya çıkar-
dığımız için bizi de hedef tahtasına 
koymuşlar. Varsın koysunlar. Durmak 
yok yola devam." ifadelerini kulla-
nan Erdoğan, "Suriye'de briket evler 
yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalanları bu 
evlere yerleştirmenin gayreti içinde-
yiz. Söz verdiler. Başta Almanya, '125 
milyon avro destek veririz' dediler. 
Ondan sonra 50 dereden 50 türlü 
su getirdiler. Yok Birleşmiş Milletler 
dediler, yok şurası dediler, burası 
dediler, bir Allah kuruşu yok. Bunla-
rın sözlerine inanılmaz. 'Biz STK'lar 
ile bu yolda devam ederiz ve bu bri-
ket evleri de inşallah yaparız' dedik. 
Orada emeği olan tüm STK'larımıza 
şahsım, milletim adına teşekkür edi-
yorum." dedi. 

Erdoğan, Batı'dan teşekkür bek-
lerken Türkiye'nin sınırları dibinde 
terör koridorları oluşturma gayret-
leriyle karşılaştıklarını dile getirdi. 
Fırat'ın doğusunda bir terör devleti 
kurma hazırlığı olduğuna dikkati çe-
ken Erdoğan, Libya'da ülkenin meşru 
yönetiminin yanında yer aldıkları için 
destek beklerken Türkiye'nin iftiralar 
ve ithamlarla bölgeden dışlanmaya 
çalışıldığını ifade etti.

Erdoğan, "Oradaki kardeşlerimi-
zin ve meşru hükümetin daveti ile 

Libya'dayız. Suriye'de Suriye halkının 
daveti ile oradayız. İlla zalim Esed'in 
davetini beklememize gerek yok. Za-
lim Esed işine gelenleri davet edebilir 
ama biz orada o mazlum milletin da-
vetiyle varız." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de haksız ve hu-
kuksuzluğu ortada olan girişimlere 
karşı hamlelerin üzerine tehdit ve 
engellere maruz kaldıklarını anlatan 
Erdoğan, şöyle devam etti: " Kaf-
kasya'da kendi topraklarını savunan 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanın-
da olduğumuz için suçlandık. Bazı 
ABD'liler çıkıyor İlham Aliyev kar-
deşimizi arıyor, 'Biz sizin yanınızda 
kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan 
var, Türkiye var, biz, yaptırım uygu-
larız' diyor. Sen kimle dans ettiğinin 
farkında değilsin. Yaptırım neyse geç 
kalma, yap. Biz sizden F 35 için adım 
attık, paramızı ödedik. Siz F 35'leri 
vermediniz, vermiyorsunuz. Bizi teh-
dit ettiniz; S 400'ü Rusya'ya geri gön-
derin dediniz. Biz kabile devleti de-
ğiliz, Türkiye'yiz, Türkiye. Yıllar önce 
yeni başbakan olduğum sırada İHA 
istedik vermediler, oyaladılar. Fakat 
bu ne yaptı bizi ev sahibi yaptı. Şimdi 
İHA'ları bırakın SİHA'larımız var. Bu 
SİHA'larımız şu anda dünyada örnek 
konumda. Bazı ülkeler SİHA'lar nok-
tasında önümüzü kesmeye çalışıyor-
lar. İHA'yı da SİHA'yı da Akıncı'yı da 
yapmaya muvaffak olan grubumuzu 
tebrik ediyorum."
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T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2020/25 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 181 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, Taşın-
maz çavuşlu mahallesi,Başgöl mevkiindedir. Keşif tarihi ileboş olup tarla olarak kullanılmaktadır.
Kahverengi,iyi  tekstürlü (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 arazi yapısı ilebenzer eğimde olup, ortalama eğimi %8-10 civarındadır. 
Kaynaktan beslenen göl suyu ile sulanmaktadır. Sulama nöbet usulü yapılmaktadır. 2 yılda bir su 
nöbeti geldiği belirtilmiştir. Güneyi tarla, diğer çevresi mera ile çevrilidir. Fiili kullanım durumuna göre 
sulu tarla vasfında 3. sınıf arazisidir.Müstakil yolu bulunmamaktadır. Ulaşım komşu parsel üzerinden 
sağlanmaktadır.Kuş bakışı mesafede, Çavuşlu yerleşim birimine yaklaşık 1,20 km, ilçe merkezine 
yaklaşık 10,5 km, Karayolunda yaklaşık 12,5 km uzaklaktadır.Tapu kayıtlarına göre 430 m ² dir. 
Taşınmazın, eğimli, nöbet suyu ilesulanması, ulaşım durumu , yerleşim birimi ile merkezine olan 
mesafesi ile yöredeki arazilere talep durumu değerine olumsuz etki yapmaktadır. HACI VAROL tam 
hissedir. KIYMETİ: 1.384, 60 TL.dir.
Yüzölçümü  : 430 m2  
İmar Durumu  : İMAR ALANI DIŞINDA
Kıymeti   : 1.384,60 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 204 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, BAŞGÖL 
MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz çavuşlu mahallesi,Başgöl mevkiindedir. Keşif tarihi ileboş olup tarla olarak 
kullanılmaktadır.Kahverengi,iyi  tekstürlü (kum-kil- silt dağılımı iyi), geçirgen, verim düzeyi vasat(or-
ta), bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi tarım-
sal problemleri bulunmamaktadır. Çevre arazi yapısı ile benzer eğimde olup, ortalama eğimi %4-6 
civarındadır. Kaynaktan beslenen göl suyu ile sulanmaktadır. Sulama nöbet usulü yapılmaktadır. 2 
yılda bir su nöbeti geldiği belirtilmiştir. Doğusu kadastro harici arazi, diğer evresi mera ile çevrilidir.
Fiili kullanım durumuna göre sulu tarla vasfında II.. sınıf  tarım arazisidir.Müstakil yolu bulunma-
maktadır. Ulaşım komşu parsel üzerinden sağlanmaktadır.Kuş bakışı mesafede, Çavuşlu yerleşim 
birimine yaklaşık 800 m, ilçe merkezine yaklaşık 10 km, Karayolunda yaklaşık 12  km uzaklaktadır.
Tapu kayıtlarına göre 1.400,00 m ² dir. Taşınmazın nöbet suyu ile sulanması, ulaşım durumu , yerle-
şim birimi ile ilçe merkezine olan mesafesi ile yöredeki arazilere talep durumu değerine olumsuz etki 
yapmaktadır. HACI VAROL tam hissedir. KIYMETİ: 5.208,00  TL.dir.

Yüzölçümü  : 1.400 m2  
İmar Durumu  :  İMAR ALANI DIŞINDA 
Kıymeti   : 5.208,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRAMÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 321 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, ARPA-
LIK MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz çavuşlu mahallesi,Arpalık mevkiindedir. Keşif tarihi ile boş olup tarla 
olarak kullanılmaktadır.Kahverengi,iyi  tekstürlü (kum-kil- silt dağılımı iyi), geçirgen, verim düzeyi 
vasat(orta), bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu 
gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Çevre arazi yapısı ile benzer eğimde olup, ortalama 
eğimi %2-4  civarındadır. Susuz durumdadır.  Kuzeyi  kadastro harici yer, diğer evresi tarım arazileri 
ile çevrilidir. Fiili kullanım durumuna göre susuz  tarla vasfında II. sınıf tarım arazisidir.Müstakil yolu 
bulunmamaktadır. Ulaşım komşu parsel üzerinden sağlanmaktadır.Kuş bakışı mesafede, Çavuşlu 
yerleşim birimine yaklaşık 600 m, ilçe merkezine yaklaşık 9 km, Karayolunda yaklaşık 11 km uzak-
laktadır.Tapu kayıtlarına göre 2.560,,00 m ² dir. Taşınmazın  susuz oluşu,, ulaşım durumu , yerleşim 
birimi ile  ilçe merkezine olan mesafesi ile yöredeki arazilere talep durumu değerine olumsuz etki 
yapmaktadır. HACI VAROL tam hissedir. KIYMETİ: 5..913,60 TL.dir.
Yüzölçümü  : 2.560 m2  
İmar Durumu  : İMAR ALANI DIŞINDA
Kıymeti   : 5.913,60 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR  ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 265 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, ÇATA-
LALİ Mevkii, Taşınmaz çavuşlu mahallesi,Çatalali mevkiindedir. Keşif tarihi ile boş olup tarla olarak 
kullanılmaktadırTaşınmaz üzerinde birkaç kök meyve ağaçları mevcut olup, ağaçlar yaşlı ve bakım-
sız olup ekonomik ömrünü tamamlamışlardır. .Kahverengi,iyi  tekstürlü (kum-kil- silt dağılımı iyi), 
geçirgen, verim düzeyi vasat(orta), bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik 
ve drenaj bozukluğu gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Çevre arazi yapısı ilebenzer eğimde 
olup, ortalama eğimi %4-8 civarında olup seki halinde kullanılmakta ve sekilerde eğim daha düşük-
tür. Kaynaktan beslenen göl suyu ile sulanmaktadır. Sulama nöbet usulü yapılmaktadır. 2 yılda bir su 
nöbeti geldiği belirtilmiştir. Doğusu kadastro harici yer, diğer evresi tarım arazileri ile çevrilidir. Her ne 
kadar tapu kaydında bahçe vasfında ise de ,Fiili kullanım durumuna göre sulu tarla vasfında II. sınıf 
tarım arazisidir.Müstakil yolu bulunmamaktadır. Ulaşım komşu parsel üzerinden sağlanmaktadır.Kuş 
bakışı mesafede, Çavuşlu yerleşim birimine yaklaşık 800 m, ilçe merkezine yaklaşık 10 km, Karayo-
lunda yaklaşık 12 km uzaklaktadır.Tapu kayıtlarına göre 1.928,00 m ² dir. Taşınmazın nöbet suyu ile 
sulanması, ulaşım durumu , yerleşim birimi ile  ilçe merkezine olan mesafesi ile yöredeki arazilere 
talep durumu değerine olumsuz etki yapmaktadır. HACI VAROL tam hissedir. KIYMETİ: 7.172,16 
TL.dir.
Yüzölçümü  : 1.928 m2  
İmar Durumu  :  İMAR PLANI DIŞINDA 
Kıymeti   : 7.172,16 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 4592 Parsel, POLAT Mahalle/Köy, toprakgöl 
mevkii Mevkii, Taşınmaz Polat  mahallesi,Toprakgöl mevkiindedir. Keşif tarihi ile boş olup tarla ola-
rak kullanılmaktadır .Kahverengi,iyi  tekstürlü (kum-kil- silt dağılımı iyi), geçirgen, verim düzeyi va-
sat(orta), bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi 
tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Çevre arazi yapısı ile benzer eğimde olup, ortalama eğimi 
%1-2  civarındadır. Polat barajından  sulanmaktadır. Doğusu sulama kanalı ve arazi yolu, devamı 
ve diğer çevresi tarım arazileri ile çevrilidir. ,Fiili kullanım durumuna göre sulu tarla vasfında II. sınıf 
tarım arazisidir.Sınırından geçen arazi yolundan ulaşım sağlanmaktadır.Kuş bakışı mesafede   , 
Polat yerleşim birimine yaklaşık 1,80 km, ilçe merkezine yaklaşık 9 km, Karayolunda yaklaşık 10 
km uzaklaktadır.Tapu kayıtlarına göre 608,00 m ² dir. Taşınmazın  eğimi, sulanma durumu, ulaşım 
durumu  değerine olumlu etki yaparken,  yerleşim birimi ile  ilçe merkezine olan mesafesi ile yöredeki 
arazilere talep durumu değerine kısmen  olumsuz etki yapmaktadır. TALAT ÖZCAN  tam hissedir. 
KIYMETİ: 9.436,16 TL.dir.
Yüzölçümü  : 608 m2  
İmar Durumu  : İnşaat tarzı imar alanı dışında
Kıymeti   : 9.436,16 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 2712 Parsel, POLAT Mahalle/Köy, toprakgöl 
mevkii Mevkii, Taşınmaz Polat  mahallesi, Toprakgöl mevkiindedir. Keşif tarihi itibari ile 6 yaş gelişi-
minde selvi kavak dikili olup, kavaklık olarak kullanılmaktadır. Kahverengi,iyi  tekstürlü (kum-kil- silt 
dağılımı iyi), geçirgen, verim düzeyi vasat(orta), bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. 
Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Çevre arazi yapısı 
ile benzer eğimde olup, ortalama eğimi %1-2 ciranındadır. Polat barajından  sulanmaktadır.Çevresi 
tarım arazileri ile çevrilidir. Her ne kadar tapu kaydında sulu tarla  vasfında ise de ,Fiili kullanım 
durumuna göre kavaklık  vasfında II. sınıf tarım arazisidir.Müstakil yolu bulunmamaktadır. Ulaşım 
komşu parsel üzerinden sağlanmaktadır.Kuş bakışı mesafede, Polat yerleşim birimine yaklaşık 1,80 
km, ilçe merkezine yaklaşık 9 km, Karayolunda yaklaşık 10 km uzaklaktadır.Tapu kayıtlarına göre 
1.600,00 m ² dir. Taşınmazın eğimi, sulunma durumu değerine olumlu etki yaparken, yerleşim birimi 
ile  ilçe merkezine olan mesafesi ile yöredeki arazilere talep durumu değerine kısmen olumsuz etki 
yapmaktadır.TALAT ÖZCAN  tam hissedir. KIYMETİ: 48.832,00  TL.dir.
Yüzölçümü  : 1.600 m2  
İmar Durumu  :  İMAR ALANI DIŞINDA 
Kıymeti   : 48.832,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 2710 Parsel, POLAT Mahalle/Köy, Toprakgöl 
mevkii Mevkii, Taşınmaz Polat  mahallesi,Toprakgöl mevkiindedir. Keşif tarihi ile boş olup tarla ola-
rak kullanılmaktadır.Kahverengi,iyi  tekstürlü (kum-kil- silt dağılımı iyi), geçirgen, verim düzeyi va-
sat(orta), bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi 
tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Çevre arazi yapısı ile benzer eğimde olup, ortalama eğimi 
%1-2 civarındadır. Polat barajından sulanmaktadır. Batısı dere yatağı devamı ve  diğer çevresi tarım 
arazileri ile çevrilidir. Fiili kullanım durumuna göre sulu tarla vasfında II. sınıf tarım arazisidir.Müstakil 
yolu bulunmamaktadır. Ulaşım komşu parsel üzerinden sağlanmaktadır.Kuş bakışı mesafede, Polat  
yerleşim birimine yaklaşık 1,80 km, ilçe merkezine yaklaşık 9 km, Karayolunda yaklaşık 10km uzak-
laktadır.Tapu kayıtlarına göre 8.700,00m ² dir. Taşınmazın eğimi sulanma durumu,değerine olumlu 
etki yaparken , yerleşim birimi ile  ilçe merkezine olan mesafesi ile yöredeki arazilere talep duru-
mu değerine olumsuz kısmen olumsuz etki yapmaktadır.TALAT ÖZCAN  tam hissedir. KIYMETİ: 
135.024,00  TL.dir.
Yüzölçümü  : 8.700 m2  
İmar Durumu  : İMAR ALANI DIŞINDA 
Kıymeti   : 135.024,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 4595 Parsel, POLAT Mahalle/Köy, toprakgöl 
mevkii Mevkii, Taşınmaz  Polat  mahallesi,Toprakgöl mevkiindedir. Keşif tarihi ile itibari ilebüyük bö-
lümü tarla olup, yaklaşık 3 dekarı 8 yaşlı kayısı bahçesidir. Ayrıca üzerinde kerpiç yapı(bakımsız ve 
kerpiç yapı yapranmış olduğunden ekonomik değeri kalmamış) ahır bulunmaktadır. 8 adet 10-20 yaş 
arası cevaz ağacı dikilidir. Sulu tarla , bahçe ve kerpiç ahır olarak kullanılmaktadır .Kahverengi,iyi  
tekstürlü (kum-kil- silt dağılımı iyi), geçirgen, verim düzeyi vasat(orta), bitki kök ve gövde gelişimine 
uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır. 
Çevre arazi yapısı ile benzer eğimde olup, ortalama eğimi %1-3 civarındadır. Polat barajından  su-
lanmaktadır. Doğusu sulama kanalı ve arazi yolu, devamı ve diğer çevresi tarım arazileri ile çevrilidir. 
,Fiili kullanım durumuna göre sulu tarla ,bahce ve ahır vasfında II. sınıf tarım arazisidir.Sınırından 
geçen arazi yolundan ulaşım sağlanmaktadır.Kuş bakışı mesafede  , Polat yerleşim birimine yakla-
şık 1,80 km, ilçe merkezine yaklaşık 9 km, Karayolunda yaklaşık 10 km uzaklaktadır.Tapu kayıtlarına 
göre 18.742,00 m ² dir. Taşınmazın  eğimi, sulanma durumu, ulaşım durumu  değerine olumlu etki 
yaparken,  yerleşim birimi ile  ilçe merkezine olan mesafesi ile yöredeki arazilere talep durumu değe-
rine kısmen  olumsuz etki yapmaktadır. TALAT ÖZCAN  tam hissedir. KIYMETİ: 318.575,84 TL.dir.
Yüzölçümü  : 18.742 m2  
İmar Durumu  : İMAR ALANI DIŞINDA 
Kıymeti   : 318.575,84 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir.
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1. Satış Günü  : 24/12/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü  : 19/01/2021 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ  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 2020/25 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Sultan Suyu Harası Kapatılmak mı İsteniyor?

Malatya’da Sultan suyu Hara-
sı'nın yıkım kararına karşı çıkan 
MHP Malatya Milletvekili Mehmet 
Celal Fendoğlu, konuyu TBMM 
gündemine taşıdı. 

Malatya'da tarihi Sultansuyu 
Harası'nın yıkım kararına kar-
şı çıkan Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) Malatya Milletvekili 
Mehmet Celal Fendoğlu, konuyu 
TBMM gündemine taşıdı. Fendoğ-
lu, Genel Kurulda yaptığı konuş-

mada, özel bir şirkete hazırlatılan 
raporu sipariş olarak nitelendir-
di ve yıkımı kabul etmediklerini 
açıkladı. Fendoğlu, bahanelerle 
Sultansuyu harasının kapatılmak 
mı istendiğini de sordu.

Konuşmasında, Sultansuyu 
Harası’ndaki tarihi ve kültürel mi-
ras niteliğindeki binaların yıkılma 
kararının amacını ve arka planını 
sorgulayan MHP Malatya Millet-
vekili Fendoğlu, Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ce-
vaplandırması için, “Sultansuyu 
Harası zarar ettirilerek kapatıl-
mak mı isteniyor?” sorusunu yö-
neltti.

YIKIM KARARI 
MANİDAR

MHP Malatya Milletvekili 
Fendoğlu, bir yılı geride bırakan 
depreme karşın yıkım kararının 
bugünlerde alınması manidar 
olduğunu ifade eden Fendoğlu, 
şunları söyledi:

"ASLA KABUL 
ETMİYORUZ"

“Türkiye’nin stratejik öneme 
sahip tarımsal üretim alanlarını 
barındıran ve dünyaca ünlü saf 
kan Arap taylarının yetiştirilme-
sinin yanı sıra hayvan yetiştirici-
liği yapan Sultansuyu Harasının 
kültürel miras nitelindeki bina-
ların özel bir şirkete hazırlatılan 
deprem raporu bahane edilerek 

yıkılmasını asla kabul etmiyoruz.

KAPATILMAK MI 
İSTENİYOR?

Sultansuyu Harası’nın tari-
hi taş yapılarının özel bir şirkete 
hazırlatılan deprem raporuna da-
yanılarak yapılacak yıkım sonrası 
yaklaşık 15 milyon TL harcanarak 
yeni binaların yapılacağını öğren-
dik. Bir süre önce restore edilen 
iki katlı ve yatay mimarı tarzın-
daki yapılar için özel siparişle 
hazırlanan raporla yıkım kararı 
alınmasını kabul etmiyoruz. Dep-
remin ardından yaklaşık bir yıl 
geçmesine rağmen yıkım kara-
rının bugünlerde alınması mani-
dardır. Tarihi ve kültürel yapının 
yıkılmasına gönlümüz razı değil.  
Sultansuyu Harası zarar ettirile-
rek kapatılmak mı isteniyor?”.

Fendoğlu, Sultansuyu Hara-
sı’nın dokusunun korunması için, 
MHP olarak konunun yakın takip-
çisi olacaklarını da bildirdi. / Ra-
mazan DURMUŞ

Doğanşehir’de Koronavirüs Denetimi
Doğanşehir ilçesinde Koronavirüs 

(COVID 19) denetimleri devam ediyor.
Koronavirüs salgınının toplum 

sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, sosyal 
izolasyonu temin, fiziki mesafeyi 
koruma ve hastalığın yayılım hızını 
kontrol altında tutma amacıyla içe-
risinde bulunduğu kontrollü sosyal 
hayat döneminin temel prensipleri 
olan temizlik, maske ve mesafe ku-
rallarının yanı sıra

salgının seyri ve olası riskler göz 
önünde bulundurularak hayatın her 
alanına yönelik uyulması gereken ek 
kurallar ve önlemler belirlenmekte 
ve uygulamaya geçirilmekte olup bu 

kapsamda tüm ülkemizde de olduğu 
gibi Doğanşehir ilçesinde de  Sağlık 
Bakanlığı ile birlikte Cumhurbaşkanı 
talimatları üzerine ülkemizin tüm il 
ve ilçelerinde denetimler yapılacak 
olması sebebiyle Doğanşehir ilçe-
sinde ve mahallerinde bu kapsamda  
denetimler aralıksız şekilde devam 
etmektedir.

Doğanşehir ilçesi  genelinde yapı-
lan denetimlerde işletmelerdeki sos-
yal mesafe,temizlik ve maske kural-
ları yerinde incelenmekte olup ayrıca 
sürekli olarak vatandaşların korona-
virüs tedbirlerine uymaları amacıyla 
anons ve ilanlar yapılmaktadır. Yangın Büyümeden 

Kontrol Altına Alındı

Kasımlar
Karantinaya Alındı

Doğanşehir ilçesinde meydana ge-
len yangın büyümeden kontrol altına 
alındı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı 
Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebepten 
dolayı yangın Meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Savaklı Mahal-
lesi'nde bahçede bilinmeyen bir sebep-
ten dolayı yangın çıktı. Yangını gören 
vatandaşlar Malatya Büyükşehir İtfaiye 
ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri 
yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kasımlar 
Mahallesi Karantinaya Alındı. 

Malatya Valiliği tarafından yapılan 
açıklamada;

“Doğanşehir İlçesi Kasımlar Ma-
hallesinde Covid-19 vakaları tespit 
edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha 
Kurulu Kararıyla 19 Ekim 2020 tarihi 
saat:15:00’dan itibaren 14 gün süreyle 
karantina kararı alınmıştır. Kamuoyu-
nun bilgisine sunulur.” Bülten

MASKİ’DEN KIŞ ÖNLEMLERİ YAĞMUR SUYU HATLARI TEMİZLENİYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-

nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 
ekipleri kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte 
meydana gelebilecek su baskın ve taşkınla-
ra tedbir almak amacıyla Malatya genelinde 
mazgal (Yağmursuyu Kovaları) temizliklerini 
sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve 
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 
şehir genelinde yürütülen mazgal temizliği 
çalışmalarıyla, meydana gelebilecek su bas-

kınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama ya-

pan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Ka-
rataş, il geneli başta olmak üzere ilçelerde 
bulunan mazgalların temizliğinin yapılmaya 
başlandığını kaydederek, alt yapının sorun-
suz çalışması için tedbirleri en üst seviyeye 
çıkardıklarını aktardı. Karataş, “İlkbahar ve 
Sonbahar aylarında yılda iki kez mazgal te-
mizliği yapıyoruz. Altyapının sorunsuz çalış-
ması, yollarda meydana gelebilecek tahriba-

tın önlenmesi ve en önemlisi can güvenliğinin 
sağlanması için yapılan çalışmalarda su bas-
kınlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor. 
Yağmur suyu hatlarının tıkanmasına neden 
olan çöp, moloz, kum, çakıl, yaprak ve atıkla-
rın mazgalların kaldırılarak temizlenmesiyle 
birlikte hattın sağlıklı bir şekilde çalışması 
sağlanıyor. Düz cadde ve sokaklardaki hat-
larda eğim olmadığından dolayı daha çabuk 
tıkanma yaşandığından temizlik çalışmaları 
diğer hatlara göre daha sık gerçekleştiriliyor. 

Periyodik olarak yapılan çalışmaların yanın-
da yoğun yağışlarda meydana gelen ani su 
baskınlarında da ekipler anında müdahale 
gerçekleştiriliyor. Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın 
Malatya genelinde sorunsuz bir alt yapı için 
talimatları olmuştu. Bizlerde bu doğrultuda 
çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. 
Görev tanımımız çerçevesinde vatandaşları-
mızın rahatlığı için ekiplerimiz sahada çalış-
maktadır” dedi.


