Başkan Vahap Küçükten Şehit Düşen
Mehmetçikler İçin Bir Başsağlığı Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, idlip'te şehit düşen Mehmetçikler için
yayımladığı baş sağlığı mesajında saldırıya tepki göstererek, “Tüm kalbimiz ve dualarımızla vatan, millet ve bayrak uğruna

Haftalık Siyasi Gazete

mücadele veren şanlı ordumuzun yanındayız. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Başımız sağ olsun” dedi.>3’TE
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Doğanşehir Belediyesi’nden
Sokak Köpeği İddialarına Yanıt

Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük, sokak köpeklerinin toplanıp, eziyet
edilip ve öldürüldüğü iddialarına ilişkin
bir açıklama yaptı.
Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük, sokak köpeklerinin toplanıp, eziyet
edilip ve öldürüldüğü iddialarına ilişkin
açıklama yaptı. >2’DE

KAYMAKAM VE BAŞKAN
ÇIĞLIK
ABUZER
GÖNGÖR
GAZİNİN SÖZ TÖRENİNE KATILDILAR
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kuzey Irak'ta yapılan
operasyonda yaralanarak bir süredir tedavi
gören Uzm.Çvş. Mustafa Karakaya ile Sibel
Mutlu nun söz merasimine katıldı.>4’TE

OKULLARI YENİLENİYOR

Doğanşehir Çığlık Abuzer Güngör İlkokul ve Orta
Okulu Yeniden Yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı bir genelge ile yığma duvarlarla yapılan okulların tamamı yenilenecektir denilmektedir. Bu kapsamda Çığlık Abuzer Güngör Okulu
da yığma duvarlarla yapıldığından Yenilenmesine depremsen önce karar verilmiştir. >2’DE
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ÇIĞLIK ABUZER GÖNGÖR
OKULLARI YENİLENİYOR

Doğanşehir Çığlık Abuzer Güngör İlkokul ve
Orta Okulu Yeniden Yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı bir genelge ile yığma duvarlarla yapılan okulların tamamı yenilenecektir
denilmektedir. Bu kapsamda Çığlık Abuzer Güngör Okulu da yığma duvarlarla yapıldığından Yenilenmesine depremsen önce karar verilmiştir.
Yani bu okullar depremden zarar gördükleri
için değil, yığma duvar oldukları için yeniden yapılacaktır. Malatya Milli eğitim Müdürlüğü yetkililerle yaptığımız görüşmelerde bu okulların
depremden önce yenilenmesine karar verilmiştir bilgilerini aldık.
Malatya Milli eğitim müdürlüğü yetkililerinin, Bu okulları yaptıran İş Adamı İbrahim Güngör ile bir araya gelerek çığlık Abuzer Güngör
okullarının yenilenmesi ı için teklif götürdükleri
öğrenildi.
İş Adamı İbrahim Güngör de Babası “Abuzer
Güngör” okulunun Adını Taşıyan okul için, Milli
eğitim Müdürlüğü yetkililerine okulun projesini
yapın getirin ben bir bakayım. Dediği bilgisini
aldık.

KAYIP
YC- 013401 – 013450 seri nolu fatura
koçanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Bilgen İlhan

Haftanın Sözü
“İlaç olsa içme düşman tasından
Sakın taş attırma dost arkasından
Kim ikiyüzlüyse tut takasından
Bir yüzüne birde canına tükür.”
Abdurrahim Karakoç

Başkan Vahap Küçük’ü Mübarek
Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük;, mübarek
üç ayların başlaması ve Regaip
Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında mübarek
gün ve gecelerin insanların
kalplerini yaklaştırdığını belirtenBaşkan Vahap Küçük, “Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım.
Başta ülkemiz olmak üzere
tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını, deprem
gibi doğal afetlerin sona ermesini niyaz ediyorum. Edilen
duaların ve tövbelerin kabul
gördüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz
affından merhametinden ve
iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik
ve beraberliğimizin artmasını
temenni ediyorum.” Dedi
Doğanşehir Belediye BaşkanıVahap Küçük, mübarek
üç ayların başlaması ve Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj
yayımladı. Mesajında mübarek gün ve gecelerin insanların kalplerini yaklaştırdığını
belirten Başkan Vahap Küçük
, “Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada
olalım. Başta ülkemiz olmak
üzere tüm dünyada barış ve
kardeşliğin hâkim olmasını,
deprem gibi doğal afetlerin
sona ermesini niyaz ediyorum.
Edilen duaların ve tövbele-

rin kabul gördüğü, yüreklerin
nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın
sonsuz affından merhametinden ve iyiliğinden bol bol
yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin
artmasını temenni ediyorum.”
Dedi
Mübarek üç aylar ve Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj
yayımlayan Doğanşehir Belediye Belediye Başkanı Vahap
Küçü mesajında, 25 Şubat Salı
günü mübarek üç ayların başlangıcını, 27 Şubat Perşembe
gününü Cuma gününe bağlayan gece de Regaip Kandilini
idrak edeceklerini belirterek,
“Manevi güzelliklerin habercisi, Müslümanlar için rahmet,
bereket ve mağfiret ayları olan
üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin tüm
Müslümanların kurtuluşuna,
huzuruna ve esenliğine vesile
olmasını Yüce Allah’tan niyaz
ediyorum” dedi. Mübarek gün
ve gecelerin insanların kalplerini yaklaştırdığını belirten
Başkan Vahap Küçük, “Bir kez
daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin
bol bol ihsan edildiği üç aylara
ve Regaip Kandiline erişmenin
mutluluğunu yaşamaktayız.
Böylesi günler kalplerimizi
sevgiyle dolduran, birbirimize
hoşgörülü ve saygılı olmamız
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gerektiğini bizlere hatırlatan,
kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah’a
yakınlaştıran günlerdir” Bu
mübarek günler vesilesiyle
birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapanBaşkan Vahap
Küçük , “Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir
arada olalım. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış
ve kardeşliğin hâkim olmasını,
deprem gibi doğal afetlerin

sona ermesini niyaz ediyorum.
Edilen duaların ve tövbelerin kabul gördüğü, yüreklerin
nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın
sonsuz affından merhametinden ve iyiliğinden bol bol
yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin
artmasını temenni ediyorum.
Ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaip
Kandilini tebrik eder, hayırlara
vesile olmasını Yüce Mevla’dan
dilerim” dedi.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, sokak köpeklerinin toplanıp, eziyet
edilip ve öldürüldüğü iddialarına ilişkin bir açıklama
yaptı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, sokak köpeklerinin toplanıp, eziyet
edilip ve öldürüldüğü iddialarına ilişkin yapyığı açık-

lama;” Hayvanların da ruh
hallerinin tıpkı insanlar gibi
bozulduğunu anlatan” Vahap
Küçük, sözlerine şöyle devam
etti:
''Şefkat ve merhametle
bakıldığı, ihtiyaçlarının giderildiği, hastalıklara karşı
aşılarının yapıldığı, rehabilite edildikleri ortamda, geçici olarak barındırıp sonra
da tekrar yaşam alanlarına

şikayet aldıklarını aktaran
Doğanşehir Belediye Baikanı
Vahap Küçük, ;belediyenin
bu hayvanların reabilatasyonuyla ilgili eylem planı hazırlığında olduğunu söyledi.
Başkan Vahap Küçük, Sosyal medyada sokak köpeklerinin toplanıp, eziyet edilip
ve öldürüldüğü iddialarının
bulunduğunu belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını
ifade etti.
Malatya Doğa ve Hayvanlar İçin El Ele Dernek Başkanı
Gülsüm Fırat ise Doğanşehir
Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün hayvanlar konusunda
çok duyarlı olduğunu anlatasalıveriyoruz. Bizim arzumuz rak, ''Hayvanlar bizim dostlasahipsiz hiçbir hayvanın kal- rımız yani doğanın bir parçamaması. Gönüllülük sistemi- sı bunu kimse inkar edemez.
ni getirmeye çalışıyorduk. Bizim bir tarafı yaparken diBir yandan kısırlaştırma ka- ğer tarafı yıkmak gibi bir lükpasitesini artırmaya , beslen- sümüz yok. Mademki hayvan
me noktalarımızı artırmaya seviyorsak yani sevmekten
çalışıyoruz bir yandan da gö- ziyade bu bir insani görevdir.
nüllülerin sayısını arttırmaya Yani ortada olmayan bir yalan yüzünden insanları linç
çalışıyoruz.''
Sokaktaki hayvanlarla il- etmeninde bir anlamı yok.''
gili ilçe halkından çok sayıda Dedi.

GÜLİZAR
ÖZGÜR
Şair-Yazar

Ayrılık
Özlem sensin sevda sensin aşk sensin
Tartmışlar ki dirhem dirhem ayrılık
Yürekteki yanan alev kor sensin
Tartmışlar ki dirhem dirhem ayrılık

Gözüm seni yolda bekler gelesin
Aylar geçti nerde kaldın nerdesin
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Başkan Vahap Küçükten Şehit Düşen
Mehmetçikler İçin Bir Başsağlığı Mesajı
yanındayız. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun”
dedi.
Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan
Başkan Vahap Küçük, “Suriye'nin İdlib kentinden
gelen acı haber hepimizi derinden üzerek, yüreğimizi yaktı. İdlip kentinde rejim güçleri tarafından
gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen 33 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar
diliyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür” ifadelerini kullandı.
Hain ve alçak saldırıya hak edildiği şekilde
cevap verildiğini vurgulayan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük; Coğrafyasında barışın,
huzurun ve güvenliğin yegâne adresidir. Mehmetçiğimizin büyük zaferler kazanacağından şüpheDoğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, miz yoktur. Allah tüm güvenlik güçlerimize güç
idlip’te şehit düşen Mehmetçikler için yayımladığı kuvvet versin. Şehitlerimizin kanının yerde kalbaş sağlığı mesajında saldırıya tepki göstererek, mayacağını bir kez daha bütün dünyaya göstere“Tüm kalbimiz ve dualarımızla vatan, millet ve rek, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen
bayrak uğruna mücadele veren şanlı ordumuzun askeri hamlelerle ortaya kondu” dedi.

Nevruz’lar Yüzünü Göstermeye Başladı
Cemrelerin düşmesinin ardından hava sıcaklıklarının artması ile baharın müjdecisi Nevruz’lar
yüzünü göstermeye başladı. Kentin yumuşak topraklı alanlarında yüzünü
gösteren nevruzların Türk
tarihinde önemli bir yeri
olması ise nevruzlara verilen önemi artırıyor. Nevruzların çıkması birçok
Türki Cumhuriyetlerde de
düzenlenen çeşitli şenliklerle kutlanıyor.

İkrar verdin ama sen bu değilsin
Tartmışlar ki dirhem dirhem ayrılık

Ayrılığın derdi zordur amansız
Ayırdı yar bizi felek zamansız
Sen gideli Gülizar kaldı cansız
Tartmışlar ki dirhem dirhem ayrılık

MEHMET
KAYABAŞI
Şair ve yazar

RÜYAM SENSİN
Dalga olsan, deniz kaçmaz
Bahar olsan, kuşlar göçmez
Gurbet olsan, gönül seçmez
Deniz benim, gönül sensin
Soluk aldım, sille vurmaz
Yüzüm güldü, sevgi yormaz
Güneş doğar, ışık sönmez
Aşktan aşka sevgim senin
Doğam özler, bulut coşar
Ağaç dalla aşkı yaşar
Benim sevdam sana koşar
Bir hayal var, rüyam sensin
Lodos eser, gözde saçlar
Güzel koşar, başta taçlar
Aşk seninle aşkı atlar
Aşkın benim, sevdam sensin
Garip gülden güle konar
Gül solarsa içim yanar
Özüm en son sana döner
Garip benim, özüm sensin

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Düşünce... Bir şehir halkının ulaşım gereksiniminin,
çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla
karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi... 2. Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı... Üzerinde çıkarıldığı yılın
tarihi bulunan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına göre
daha yayvan ve iri olan altın sikke... 3. İş yapmak... Kapamak işi... 4. Nikel elementinin simgesi... Plakası olmayan...
Ulan... 5. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri
karşıtı... Oyalamak işi... 6. Öz, kök, içyüz (eski)... Bir cismin
uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına neden olan fiziksel
enerji... Yapılan iş, edim, fiil... 7. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember

bağ... Beşten sonra gelen sayının adı... Ondalık (eski)... 8.
Radyum elementinin simgesi... Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı...
Kumarda ortaya sürülen para... İnsanlarda, hayvanlarda
deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka... 9.
“Ne hoş” anlamında kullanılan bir söz... Bir işi yerine getirmek için verilen söz... Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı...
10. Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya’da yetişen değerli bir bitki... İnsan vücudunun dış yüzü, cilt... Yüzyıl... 11.
Hızlı ve düzenli giden (at)... Altısı bir arada doğan (çocuk)...
12. Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe
renginin kırmızıya çalanı... Kendisinden önce + işareti bulunan, sıfırdan büyük sayı, pozitif sayı... Türk alfabesinin
yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... 13. Sözleşme yapılmış
olan... Kanaatkârlık... 14. Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, gayzer... Aktinyum
elementinin simgesi... Görme engelli... 15. Damaksıllaşmak
işi...

Yukarıdan aşağıya
1. Bunalıma veya sıkıntıya sokmak, endişeye düşürmek...
2. Bazı dillerde dişi cinsten sayılan (kelime), müennes... Yunan alfabesinin üçüncü harfi (g)... Yayla atılan, ucunda sivri
bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk... 3. C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 santimetre
hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Dünya üzerinde
yer alan bir kıta... 4. Köprülenme işi... Eksiksiz, kesintisiz...
5. Mürekkeple çizgi çizmeye yarayan, türlü kalınlıklarda ge-

reç... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... Sadeyağ ile pişirilen bir çeşit kabak veya patlıcan yemeği... 6.
Onmak işi veya durumu... Sınır, uç (eski)... Peşin... 7. Sesin
bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılanması; yankı... Osmanlı
donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı... İskambil kâğıtlarında birli... 8. İlgisiz, aldırmaz, umursamaz,
kayıtsız... Anlıkçılık yanlısı olan... 9. Utanma duygusu... Sasımak işi, tefessüh... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun
edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” sözünde geçer... 10. Takılmış, tutturulmuş,
asılmış... Verme, ödeme (eski)... Anüsle ilgili... 11. Dökülen
tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
(halk ağzı)... Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Sayı bakımından, adetçe, adedî... 12. Biz... Maşacının işi
veya mesleği... 13. Iralamak işi... Arka, geri... Arap alfabesinin
yirmi üçüncü harfinin adı... 14. Be- ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
bek için hazırlanan yiyeceklerin
genel adı... Ermiş... Işımak işi,
ışıklanma, aydınlanma... 15. Sebep
sonuç
ilişkisini
etkin bir biçimde
kurabilen, kavrama ve algı seviyesi yüksek olan
zekâ...
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KAYMAKAM VE BAŞKAN
GAZİNİN SÖZ TÖRENİNE KATILDILAR
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu,
Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda yaralanarak bir
süredir tedavi gören Uzm.
Çvş. Mustafa Karakaya ile
Sibel Mutlu nun söz merasimine katıldı.
Doğanşehir Kaymakamı
Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap üçük, Doğanşehir
Emniyet Müdürü Alparslan Güven ve Doğanşehir
Jandarma Bölük Komutanı
Tolga Coşkun 'un da katıldığı söz isteme merasiminde Doğanşehir Kaymakamı
Halil İbrahim Köroğlu ve
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,” Evlilik
yolunda atılan bu ilk adımın MUTLU ve KURUKAFA
aileleri için hayırlı ve uğurlu olmasını, bu merasimle
aile büyükleri önünde sözlenen Sibel ve Mustafa'nın
da mutluluklarının daim
olmasını dileriz,”. Dediler.

MALATYASPOR
YİNE MAĞLUP

Süper Lig’in 24. haftasında Malatyaspor,
Deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’a 2-0’lık
skorla boyun eğdi. Sarı siyahlarda galibiyet
hasreti 8 maça çıkarken, Teknik direktör Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile çıktığı 5. Maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Denizlispor’un gollerini 35’nci dakikada
Mustafa Yumlu ve 75’nci dakikada Barrow kaydetti. Maçın 45’nci dakikasında Malatyasporlu
Hadebe Kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
24. Hafta sonunda 24 puanda kalan Malatyaspor düşme hattına bir adım daha yaklaştı.
Malatyalı taraftarlar maçın ardından sosyal
medyada, Kemal Özdeş ve Başkan Adil Gevrek’e büyük tepki gösterdi. Denizli maçında
alınan mağlubiyetle galibiyet hasreti 8 maça
çıkarken, Kemal Özdeş takımıyla çıktığı 5 maçta henüz puanla tanışamadı.

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL)
TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI
1- Malatya ili Doğanşehir İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller (,işyerleri ve meskenlar)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü 5(beş)yıllığına
ile ihale edilecektir
DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)
SIRA
NİTELİĞİ
NO

M2

ADA/PARSEL
BAĞIMSIZ BL

CİNSİ

1 Yıllık kira
Geçici
Mummen teminat
bedel

1

Malatya /Doğanşehir/ 100,75
Sürgü Mahhallesi

3575 ZEMİN/15

OFİS/İŞYERİ

2500,00

75,00

2

Malatya /Doğanşehir/ 22,75
Sürgü Mahhallesi

3222- ZEMİN/12 OFİS/İŞYERİ

1200,00

50,00

3

Malatya /Doğanşehir/ 23,40
Sürgü Mahhallesi

3222- ZEMİN/13 OFİS/İŞYERİ

1200,00

50,00

4

Malatya /Doğanşehir/ 45,58
Sürgü Mahhallesi

3222- ZEMİN/16 OFİS/İŞYERİ

4900,00

150,00

5

Malatya /Doğanşehir/ 87,49
Sürgü Mahhallesi

3222- ZEMİN/19 OFİS/İŞYERİ

4900,00

150.00

6

Malatya /Doğanşehir/ 42,53
Sürgü Mahhallesi

3222- ZEMİN/22 OFİS/İŞYERİ

4900,00

150,00

7

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

8

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

9

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

10

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

11

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

12

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

13

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

14

Malatya /Doğanşehir/ 73,00
Sürgü Mahhallesi

37/5

LOJMAN

1500,00

50,00

15

Malatya /Doğanşehir/ Çay
Yeni mahhalle
bahçesi

42/13

Bahçeli kargir
işletme binası
ve arsası

12000,00 360,00

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca
16.03.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ayrı,ayrı yapılacak ihale ile 5(beş) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler 50 ,00 tl karşılığında satın alabi-

lirler Taşınmazların muhammen kiralama bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz
konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen
bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.İştirakçilerin Geçici teminat bedelini İhale tarihinde ve saat inden önce belediyemiz
veznesine yatırmaları gerekmektedir.Gayrimenkul ihale kiralama bedelleri peşin olarak ödenecektirİhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttirİhale onay tarihinden itibaren beş işgünü
içerisinde almış olduğu ihale bedelinin tamamını yatıracaktırHer türlü harç ve vergiler ihaleyi alan
kişiye aittirHer türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkilidirKiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü yapılacaktır
İhaleye katılacakların;
A-GERÇEK KİŞİLERDEN
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
1) Taşınmaz Mal kiralama Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından
imzalanmak zorundadır.)
2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)
4) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
5) isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
6)Vergi,Kira,Çevre Temizlik Vergisi,İlan Reklam Vergisi,vb,borcu olmadığına dair belge veya ödeme
tahütnamesi(Doğanşehir Belediye Başkanlığından)
7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi
Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
8)İmza sirküsü
9)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yasaklı olmadıklarına
dair taahhütname(Doğanşehir Belediye Başkanlığından)
B-TÜZEL KİŞİLERDEN
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi
Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili
olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı
sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli
sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının
noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli
sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
A)Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri
belgeler istenecektir..
Açık teklif usülüne göre ihale isteklerini komisyon önünde sözlü olarak belirtmek sureti ile yapılacaktır.
İhaleye katılanlar bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar
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