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Belediye Başkanı Durali Zelyurt; “Doğanşehirli
Her Bir Vatandaşımızın Emrinde ve Hizmetindeyiz”
Doğanşehir ilçemizin 
karayoluna bağlan-
masında alternatif yol 
olan Esentepe Mahal-
lesi Dikilitaş mevkiin-
de yapılan asfalt ça-
lışmalarını Doğanşehir 
Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, Belediye 
Başkan Yardımcısı Be-
kir Alpagut ve AK Parti 
Meclis üyesi Mehmet 
Ormancı yerinde ince-
leyerek vatandaşlar ile 
bir araya geldiler. 2’DE

Esentepe Mahallesi Deprem Evlerinde Kilitli Parke Taşı Çalışmaları 
Doğanşehir Esentepe Mahallesi Depre-
mevleri'nde kilitli parke taşı çalışmala-
rını Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, Belediye Başkan Yardımcısı Be-
kir Alpagut , AK Parti Meclis üyesi Meh-
met Ormancı ve Esentepe Mahalle Muh-
tarı Aziz Arslan ile yerinde inceleyerek 
vatandaşlar ile bir araya geldiler.4’TE

Emniyet Müdür’ü Samaraz’ı Ziyaret Ettiler

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Erkan Samaraz’ı Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Belediye Başkan Yardımcıları 
Bekir Alpagut, Hakan Ürkmez ve AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Birişik 
makamında ziyaret ettiler.3’TE

Hakim ve Savcı 
Adaylarının
Ataması Yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli 
yargı hakim, cumhuriyet savcısı adayı ve 7 
idari yargı hakim adayının atanmasına yö-
nelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre Malatya bazında yapılan atama-
larda Cumhuriyet savcısı adayı 8 kişi ve ha-
kim adayı 6 kişi Malatya’dan başka şehirle-
re atanırken il dışından Cumhuriyet savcısı 
adayı 6 kişi ve hâkim adayı 4 kişi Malatya 
iline atanmak üzere toplamda 10 kişi Malat-
ya’ ya, 14 kişi de Malatya dışına atandı.4’TE
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Demet Tuncel

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde almış 
olduğum Nüfus Cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Hasan KURT

Adıma kayıtlı olan B Sınıfı Ehliyetimi 
Kaybettim. Hükümsüzdür.

Hasan KURT

001093 seri nolu yazarkasa ruhsatımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatih Alpagut

0001268 seri nolu yazarkasa ruhsatımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatih Alpagut

KAYIP

Belediye Başkanı Durali Zelyurt; “Doğanşehirli
Her Bir Vatandaşımızın Emrinde ve Hizmetindeyiz”

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt; “Do-
ğanşehirli her bir vatandaşı-
mızın emrinde ve hizmetin-
deyiz.” 

Doğanşehir ilçemizin 
karayoluna bağlanmasında 
alternatif yol olan Esentepe 
Mahallesi Dikilitaş mevki-
inde yapılan asfalt çalışma-
larını Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Be-
kir Alpagut ve AK Parti Mec-
lis üyesi Mehmet Ormancı 
yerinde inceleyerek vatan-
daşlar ile bir araya geldiler.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt; “Do-
ğanşehir'li her bir vatanda-
şımızın emrinde ve hizme-
tindeyiz. Esentepe mahallesi 
Dikilitaş mevkiinde Karayo-
luna bağlanmasında alter-
natif  yol olan bölgede ya-
pılan Asfalt çalışmalarından 
dolayı Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sela-
hattin Gürkan 'a, Yol Daire 
ekibine ve Doğanşehir Bele-
diyemiz çalışanlarına teşek-
kür ederim. İlçemize hayırlı 
olsun.” dedi. Haber Merkezi

Destan Duru Evren’e Destek İçin
Tiyatro ve Konser Düzenledi

Doğanşehir'li ve SMA TİP-2 
hastası olan 18 aylık Destan Duru 
Evren’in yurtdışı tedavi giderleri-
ni karşılamak için başlatılan yar-
dım kampanyası hız kesmeden 
devam ediyor. 

Bu kapsamda Malatya Büyük-
şehir Belediyesi ve Doğanşehir 
Belediyesi'nin müşterek katkıla-
rıyla, Doğanşehir Belediyesi Ka-

palı Pazar Alanında bir konser 
organizasyonu düzenlendi. 

Program, Büyükşehir Bele-
diyesi Malatya Sahne Sanatları 
Grubundan Ömer Konakçı’nın, 
“Nasreddin Hoca” gösterisiyle 
başladı. Doğanşehir Noter Kâtibi 
Arzu Yaşar’ın öncülük ettiği kon-
serde de açılışı mahalli sanatçıla-
rımız Cengizhan Karaçoban, Bu-

rak Şahin, Seren Canbay ve Faruk 
Şahin yaptılar. 

Ardından Destan Duru adına 
yürütülen kampanyaya destek ol-
mak amacıyla Doğanşehir’e gelen 
sanatçı Cevdet Bağca sahne aldı 
ve kendi bestelerinden oluşan bir 
repertuvarla konserini gerçekleş-
tirdi. 

Konsere, Doğanşehir Beledi-

ye Başkanı Durali Zelyurt , Do-
ğanşehir İlçe Emniyet Müdürü 
Erkan Samaraz , CHP Malatya İl 
Başkanı Enver Kiraz, MASKİ Ge-
nel Müdürü Mehmet Mert, CHP 
İlçe Başkanı Kenan Erdem başta 
olmak üzere, birçok STK, parti 
temsilcisi ve halk katıldı.

Haber; Hasan Çelik
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Soldan sağa
1. Eksiklik, kusur (eski)... Yeniçeri Ocağındaki askerî göre-

vinin yanı sıra, başkentin düzenini korumakla da yükümlü olan 

yirmi sekizinci ortanın çorbacıbaşısı... 2. Notada duraklama za-

manı ve bunu gösteren işaretin adı... Yığılışmak işi, izdiham... 

Alüminyum elementinin simgesi... 3. Düzenli işleyen, aksama-

yan... Lak ile cilalanmış... Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan 

biri... 4. Tadı acı olmayan... Ayakkabı üzerine giyilen kauçuktan 

pabuç... 5. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal 

olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı... İmamlık (eski)... Her-

hangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı... 6. 

Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon vb. mad-

deler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek... Amerikan 

tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü... 7. En kalın 

erkek sesi... Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi 

gösteren nota işareti... Kötü bir davranış veya sözü cezalandır-
mak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam... Virüs-
lerle ilgili... 8. Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam... 9. 
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, 
yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük 
kale, kermen, germen... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin 
adı, okunuşu... Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından ek-
sik... Çekme, sürükleyerek götürme (eski)... 10. Geminin, zinciri 
toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması... Simge (eski)... 11. 
Hayvan yiyeceği... Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrol-
süz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urların yol açtığı 
hastalık, amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana... Acı, 
üzüntü, dert, keder... 12. Ağaç, ağaççık veya çalılarda gövde-
den ilk çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal... Akciğer zarı... 
13. Kirliliği gösteren iz... Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, 
söbe, beyzi... Nisan (halk ağzı)... 14. İlaç, merhem (halk ağzı)... 
Paraziti olan... Demir elementinin simgesi... 15. Akraba ve ya-
kın arkadaşları kayırma... Beş tane taşla oynanan bir tür çocuk 
oyunu...

Yukarıdan aşağıya
1. Arkadaş, yakın dost (eski)... Hayalî olarak (eski)... 2. Bazı 

ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç 
sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metal-
den değnek... Sinirli... Enemek işi... 3. Öldürme hırsı duymak... 
4. Sonu iyi, tehlikesiz (hastalık), iyi huylu... Bitkinin dal, yaprak, 
çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde du-
rumunu alan bölüm... Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde 
kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye... 5. Dar... Dünya 
üzerinde yer alan bir kıta... Binme, yük çekme, taşıma vb. hiz-
metlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 6. İplik, sicim, tel vb. 
ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... Büyük bakraç, 

su kovası (halk ağzı)... Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 
15 °C’lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 
10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, 
ısın... 7. Ilımak işi veya durumu... Ortodokslarda İsa, Meryem 
veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla 
yapılmış dinî içerikli resimleri... Konma, konulma (eski)... 8. Dö-
külen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb 
(halk ağzı)... Deha sahibi kimse, dâhi... Özellikle kalp, mide ve 
kasların elde olmadan kasılması... 9. Benzerleri veya parçala-
rı arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı... Döküm par-
çasında, içi boş, kopya elde etmek için kullanılan kum, maden 
veya erimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı başka bir 
maddeden yapılmış dolgu kalıp... Teli olan... 10. Elma, armut, 
ayva vb. meyvelerin yenmeyen iç bölümü (halk ağzı)... Kadın 
şair (eski)... Terbiyum elementinin simgesi... 11. Samaryum 
elementinin simgesi... Atacılık... İskambil kâğıtlarında oğlan, 
bacak... 12. Gemiye hayvan yüklerken kullanılan sandık... Kay-
nağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... Serpme işi... 13. 
Çankırı iline bağ-
lı ilçelerden biri... 
14. Yayılmış haber, 
yaygın söylenti, du-
yultu... Gemilerde 
türlü işlerde kulla-
nılan bir tür demir 
halka... Bir işi yap-
ma, yerine getirme 
(eski)... 15. Ortala-
ma 15 °C sıcaklıkta 
yaşayan bitki, me-
zoterm... İki kuzulu 
koyun (halk ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Malatya Milletvekili

Veli Ağbaba'nın
Muhterem Annelerinin

vefatını öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet 

ve kederli ailesine ve sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Emniyet Müdür’ü Samaraz’ı Ziyaret Ettiler
Doğanşehir İlçe Emniyet 

Müdürlüğüne yeni atanan Er-
kan Samaraz’ı Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt, 
Belediye Başkan Yardımcıları 

Bekir Alpagut, Hakan Ürkmez 
ve AK Parti Meclis Üyesi Mus-
tafa Birişik makamında ziyaret 
ettiler.

Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt, İlçeye yeni 
atanan Emniyet Müdürüne gö-
revinde kolaylıklar dileyerek 
misafirperverlikleri için teşek-
kürlerini belirtti. 

9 Ayda 278 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı
Malatya’da 2021 yılının 9 

ayında 278 Milyon 824 Bin do-
larlık ihracat gerçekleştirildi. 
Toplamda 135 ülkeye ulaşan 
Malatyalı ihracatılar, Kuru Mey-
ve ve Mamulleri Sektöründe ye-
niden rekor kırarak 133 milyon 
650 bin dolarlık bir gelir elde 
etti. İhracatta en büyük düşü-
şün görülüğü sektör ise yüzde 

91,6’lık gerileme ile Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon Sektörü oldu.

Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM)1 Ocak– 30 Eylül 2021 
tarihleri arası iller bazında 
ihracat rakamlarını açıkladı. 
Açıklanan verilere göre yılın 
9 ayında Malatya 278 Milyon 
824 bin Dolarlık ihracat geliri 
ile ülke genelinde 41’inci sırada 

yer aldı.
Pandemi sürecinde Koro-

navirüse karşı alınan tedbirler 
Dünya genelinde olduğu gibi 
Türkiye’de de etkisini göster-
di. Salgının etkisi her geçen 
gün artarken yaklaşık 2 yıldır 
durma noktasına gelen sana-
yi tekrar canlanmaya başladı. 
HABER MERKEZİ
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(BASIN: 1459855  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2020/24 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 121 Ada, 98 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/
Köy, Sığır Yolu Mevkii, Taşınmaz karşıkaya mah.Sığır yolu mevkiindedir. Keşif tarihi itibariyle büyük 
alanı boş olup, tarla olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 7 dekarı elma bahçesi 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 civarındadır. 
Sürgü barajından sulanmaktadır. Batısı ara sulama kanalı, devamı tarla, diğer çevresi tarım arazileri 
ile çevrilidir. Sulu tarla ve elma bahçesi vasfında 2. sınıf tarım arazisidir. Müstakil yolu bulunmamak-
tadır. Yaklaşık 30 m batısındaki sığır yoluna sınırındaki arazi üzerinden geçilerek ulaşım sağlanmak-
tadır. Yetiştirilen ürünlerin il ve çevre il ve ilçe merkezlerinde pazarlama imkanı mevcuttur. Kuş bakışı 
mesafede, Malatya Gaziantep karayoluna yaklaşık 520 , ilç e merkezine yaklaşık 2 km uzaklıktadır. 
Tapu kayıtlarına göre 25.010,00 m² dir. Hasan KARAMAN’IN hissesi 1/2 dir. TEK GENEL MÜDÜR-
LÜĞÜ lehine 875 m² irtifak hakkı vardır. Taşınmazın ilçe yerleşim birimine ve Malatya Gaziantep 
karayoluna yakın, eğimin düşük ve sulu oluşu, değerine olumlu etki yapmaktadır. Müstakil yolunun 
olmayısı değerine olumsuz etki yapmaktadır. KIYMETİ 485.940,46 TL ‘dir.
Adresi   : Karşıyaka Mah. Sığır Yolu Mevkii Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  : 25.010,00 m²
Arsa Payı  : 
İmar Durumu  : Yok   , İnşaat tarzı imar planı dışında 
Kıymeti  : 485.940,46 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.  TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine 875 m² 
   irtifak hakkı vardır. İrtifak hakkıyla yükümlü olarak satışa çıkarılmıştır.
1. Satış Günü  : 27/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü  : 24/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 121 Ada, 42 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 
Sığır Yolu Mevkii, Taşınmaz karşıkaya mah.Sığır yolu mevkiindedir. Keşif tarihi itibariyle büyük alanı 
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 %1-2 civarındadır. Sürgü barajından sulanmaktadır. Batısı ara sulama kanalı, deva-
mı tarla, diğer çevresi tarım arazileri ile çevrilidir. Sulu tarla ve elma bahçesi vasfında 2. sınıf tarım 
arazisidir. Müstakil yolu bulunmamaktadır. Yaklaşık 20 m batısındaki sığır yoluna sınırındaki arazi 
üzerinden geçilerek ulaşım sağlanmaktadır. Yetiştirilen ürünlerin il ve çevre il ve ilçe merkezlerinde 
pazarlama imkanı mevcuttur. Kuş bakışı mesafede, Malatya Gaziantep karayoluna yaklaşık 580 , ilç 
e merkezine yaklaşık 2 km uzaklıktadır. Tapu kayıtlarına göre 7.205,00 m² dir. Hasan KARAMAN’IN 
hissesi 1/2 dir.  Taşınmazın ilçe yerleşim birimine ve Malatya Gaziantep karayoluna yakın, eğimin 
düşük ve sulu oluşu, değerine olumlu etki yapmaktadır. Müstakil yolunun olmayısı değerine olumsuz 

etki yapmaktadır. KIYMETİ 138.444,08 TL. dir.
Adresi   : Karşıyaka Mah.Sığır Yolu Mevkii Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  : 7.205,00 m²
Arsa Payı  : 
İmar Durumu  : Yok, İnşaat tarzı imar planı dışında kalmaktadır. 6360 sayılı büyükşehir 
   yasasıyla beraber belediye sınırlarına dahil edilmiştir. 
Kıymeti  : 138.444,08 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü  : 27/01/2022 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü  : 24/02/2022 günü 11:30 - 11:40 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 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 2020/24 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Esentepe Mahallesi Deprem Evlerinde Kilitli Parke Taşı Çalışmaları 
Doğanşehir Esentepe Mahalle-

si Depremevleri'nde kilitli parke taşı 
çalışmalarını Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Bekir Alpagut , AK Par-
ti Meclis üyesi Mehmet Ormancı ve 
Esentepe Mahalle Muhtarı Aziz Arslan 
ile yerinde inceleyerek vatandaşlar ile 
bir araya geldiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt; “Doğanşehir'li hemşeh-
rilerimizin yaşam alanlarını güzel-
leştirmek adına, kilitli parke taşı ve 
asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla de-
vam etmektedir. Esentepe Mahallemi-
zin Depremevleri'nde kilitli parke taşı 
çalışmalarımızı yerinde inceleyerek 
kıymetli hemşehrilerimiz ile bir araya 
geldik.Her şey daha yaşanabilir bir Do-
ğanşehir için var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz.” HABER MERKEZİ

Hakim ve Savcı Adaylarının Ataması Yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yar-

gı hakim, cumhuriyet savcısı adayı ve 7 idari yargı 
hakim adayının atanmasına yönelik karar Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna göre Malatya bazında 
yapılan atamalarda Cumhuriyet savcısı adayı 8 kişi 
ve hakim adayı 6 kişi Malatya’dan başka şehirlere 
atanırken il dışından Cumhuriyet savcısı adayı 6 kişi 
ve hâkim adayı 4 kişi Malatya iline atanmak üzere 
toplamda 10 kişi Malatya’ ya, 14 kişi de Malatya dı-
şına atandı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan 
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına 
göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı 
adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 
Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleşti-
rildi. Söz konusu atamaların 2802 sayılı Hakimler ve 

Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı-
ğı belirtildi. Buna göre Cumhuriyet savcısı adayı 8 
kişi ve hakim adayı 6 kişi Malatya’dan başka şehir-
lere atanırken il dışından Cumhuriyet savcısı adayı 
6 kişi ve hâkim adayı 4 kişi Malatya iline atanmak 
üzere toplamda 10 kişi Malatya’ ya, 14 kişi de Ma-
latya dışına atandı. İlimiz çerçevesinde yapılan söz 
konusu atamalar şöyle: İstanbul Anadolu C.Sav-
cısı Adayı (251388) Burak Arı Pütürge (Malatya) 
Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu C.Savcısı 
Adayı (251407) Ebubekir Aslan Darende (Malatya 
) Cumhuriyet Savcılığına, Boğazlıyan Hâkim Adayı 
(251497) Betül Bilir Malatya Hâkimliğine, Erzurum 
C. Savcısı Adayı (251506) Arif Bostancı Arapgir (Ma-
latya) Cumhuriyet Savcılığına, Malatya C.Savcısı 
Adayı (251555) Zeynel Kaya Gaziantep Cumhuriyet 

Savcılığına, Samsun C.Savcısı Adayı (251564) Ha-
lenur Kaymak Doğanşehir (Malatya) Cumhuriyet 
Savcılığına, Muş Hakim Adayı (251736) İrem Demir 
Hekimhan (Malatya) Hakimliğine,  Malatya Hakim 
Adayı (251743) Şaban Demir Pınarhisar (Kırklare-
li) Hakimliğine, Ankara Batı Hakim Adayı (251818) 
Ömer Faruk Duran Pütürge (Malatya) Hakimliğine, 
İzmir C.Savcısı Adayı (251857) Ahmet Arda Okur 
Arapgir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına, Malat-
ya Hakim Adayı (252035) Aslı Pişgin Gölköy (Ordu) 
Hakimliğine, Malatya Hakim Adayı (252060) Fat-
ma Porsuk Çatalca (Silivri) Hakimliğine, Adıyaman 
C.Savcısı Adayı (252117) Hacı Yusuf Satıcı Doğan-
şehir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul 
Hakimadayı (252146) Yasin İnce Darende (Malatya) 
Hakimliğine, Malatya C.Savcısı Adayı (252198) Se-

lim Sevindi Yerköy (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına, 
Malatya C.Savcısı Adayı (252203) Beril Karaköse 
Konya Cumhuriyet Savcılığına, Malatya C.Savcısı 
Adayı (252319) Recep Sezer Kilis Cumhuriyet Sav-
cılığına, Malatya Hakim Adayı (252328) Nuseybe 
Mercan Manyas (Bandırma) Hakimliğine, Malatya 
C.Savcısı Adayı (252372) Ali Berkan Soyer Türke-
li (Sinop) Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Hakim 
Adayı (252555) Bilal Tat Eleşkirt (Ağrı) Hakimliğine, 
Malatya C.Savcısı Adayı (252607) Bedir Türk Afşin ( 
Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına, Malatya C.Savcısı 
Adayı ( 252634) Emrullah Uzar İskenderun Cumhu-
riyet Savcılığına, Malatya C.Savcısı Adayı (252673) 
Ayşe Şeyma Yetkin İnebolu Cumhuriyet Savcılığına, 
Malatya Hakim Adayı (256420) Sabriye Merve Öz-
lük Samsun Hakimliğine atandı. 


