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8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü 1908 yılından bu yana kutlanıyor; 

ancak kadınlar aradan geçen yüzyıllık bir zamana rağmen 
sorunlarına çözüm bulabilmiş değiller. Sorunlar biçim 
değiştiriyor, çeşitleniyor ve artarak devam ediyor. Ben 
Kadınlar gününün tarihçesinde, nereden geldiğinden, nasıl 
geldiğinden bahsetmeyeceğim. Ben başka bir pencereden 
kadınlar gününü değerlendirmeye çalışacağım. 

Bugün, Dünya Kadınlar Günü. Kadın sorunları, kadın-er-
kek eşitliği, kadın hakları konularında yoğunlaşacağımız bir 
gün... Çeşitli platformlarda kadınlarımız toplanacak, durum 
tespitleri yapacak, acil önlem kararları alacaklar. Sonra? 

Sonra evli evine, köylü köyüne çekilecek! 
Daha önceden siyasi tecrübe geçirmiş olan iyi eğitim-

li, aydın ve donanımlı olan kadınlar “bizden bu kadar, bu 
ülkede, bu ortamda çalışmak imkânsız” tavrı içinde kendi 
meslek alanlarının veya özel hayatlarının sınırlarına çekile-
cekler. Davetli oldukları toplantılarda konferans vermekle 
yetinecekler. 

Yönetimde kariyer mücadelesi verenler, çeşitli biçimler-
de engellemeler, ortalıkta dönüp duran entrikalar yüzün-
den yorulup tepe noktalara varma hedefinden vazgeçecek-
ler, bulundukları yerde pasifleşecekler veya gerileyecekler 
yada ileriye gitmeleri engellenecektir.

Kimileri evlerine, ocak başlarına dönecekler. Aştan 
ve işlerinden başka bir şey düşünmeyecekler. Televizyon 
dizilerinin sadık izleyicileri olacaklar. Konu komşuyla tertip-
ledikleri bol karbonhidratlı günlerde dizi kahramanlarını, 
mankenlerin aşk dedikodularını konuşacaklar. 

Kimileri yokluk, yoksulluk dertleriyle, dert küpüne 
dönen aile içi sorunlarla boğuşacak. 

Üzerinde yaşadığı gezegeni tüketen insanoğlu, uzayda 
yerleşim projeleri hazırlarken dünyada ve Türkiye’de ka-
dınlar hâlâ yönetimlerde ağırlıklı bir yer edinemeyişlerinin, 
kendi sorunlarını temelden halledemeyişlerinin sıkıntısını 
çekip duracak..

Parlamentoda 600 Milletvekilinin kaç tanesi kadındır 
sayıları yüzde on beşi geçmez... 

Bugünde böyle karamsar olmak, moral bozan tablolar 
çizmek hiç hoş değil ama gidişat kanaatimce böyle..…..

Kadınlar haklı davalarında kararlılık ve istikrarla tam 
bir dayanışma ve birliktelik içinde olmadıkça uzaya da çık-
mış olsak mevcut sonucun değişmesi mümkün görünmüyor. 

Kadınlar isterlerse (kendi zaaflarını aşıp sıkı bir daya-
nışma içinde olurlarsa) siyasette ve yönetimde ağırlıklarını 
koyarak dünyanın çehresini değiştirebilirler.

Kadınlar Bakan olmalı, Başbakan olmalı, Devlet Başkanı 
olmalı.

Ağlayan Dünyanın gözyaşlarını ancak ve ancak kadınlar 
dindirebilir……... 

Tabii  dayanışma içerisinde olurlarsa…………. 
Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya kadınlar günü-

nü kutlar saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir’de Çiftçilere
Buğday ve Arpa Tohumu Dağıtıldı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla, Buğday Üreti-
mi Artıyor ile Atıl Arazilerin Değerlendirilmesi ve Hububat, Yağlı Tohum-
lu Bitkilerin Ekilişi Projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca 
Doğanşehir'de çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.3’TE

DERECEYE GİREN GÜREŞÇİLERİMİZDEN KAYMAKAMIMIZA ZİYARET
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
KILIÇ Malatya’da düzenlenen 
‘’Okullar Arası Güreş Turnuvası" 
nda grup halinde dereceye gire-
rek 3 il birincisi olan ve ayrıca 2 
ikincilik kazanan Sürgü Dursun 
Şahin Ortaokulu öğrencilerini 
makamında kabul etti.2’DE

DOĞANŞEHİRDE “AFET TATBİKAT YILI’’
KAPSAMINDA YAPILAN TAHLİYE TATBİKATI
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“BİR TOPLUM
OLSUN İSTERİM”
Tarancı’nın “ Memleketin’e “ selam 

olsun.
Bir toplum olsun isterim; Çekilmesin 

hiçbir yas, akmasın gözlerden yaş, başlara 
yağmasın taş - Olmasın hiçbir karışıklık, 
her şey açık ve şeffaf olsun - Tüm insanlar 
rahatlık ve huzur bulsun …

Bir toplum olsun isterim ; Hiçbir kötü-
lüğün ulaşmadığı, hiçbir acının yaşanma-
dığı - Her taraf gündüz gibi aydınlık ve her 
zaman kar gibi beyaz olsun. - Ağlayanlar 
hiç olmasın, gülen yüzler solmasın. Ölüm-
ler hiç ama hiç, olursa şayet, ecelden olsun 
…

Bir toplum olsun isterim ; Karamsarlık 
Kaf Dağ ardında, umutlar hep var olsun - 
Olmasın hiç kimseye kurulmuş bir tuzak 
- Yaşansın hayatlar gönlünce rahat, tüm 
gailelerden uzak …

Bir toplum olsun isterim; insanların 
hepsi dost , varsa bir sıkıntı he-men son 
bulsun. – Ne ırk, ne mezhep, ne de cinsiyet 
ayrımı - Bir tarağın dişleri gibi hepsi birden 
eşit olsun … 

Bir toplum olsun isterim; Birlik olunsun 
sevinç ve tasalarda - Birileri üzülürken 
başkaları sevinmesin – Sevinenle sevinilsin, 
üzülenle üzülünsün - Aralara hiçbir kara 
kedi girmesin …

Bir toplum olsun isterim ; İçine hiçbir 
hırsızlığın, yolsuzluğun bulaşma-dığı - 
Helalinden kazançlara hiç ulaşmadığı. - Bir 
komşusu aç iken, bir diğeri yatmasın tok 
- Yoklar hiçbir zaman olmasın yok - Herkes 
elindekini bir baş-kası ile üleşsin - Kalplere 
merhamet ve sevgiler dolsun …

Bir toplum olsun isterim ; İçindeki tüm 
tümsekler dümdüz, karanlıklar olsun gün-
düz. – Tüm uzaklar yakınlaşsın, insanlar 
hasretle kucaklaşsın - Her zaman arkadaş, 
hep yoldaş olsun … 

Bir toplum olsun isterim ; İçinde düz-
gün yönetimler hep var olsun - Adalet daim 
kılınsın - Tüm insanlar eşit olsun - Yardım 
görsün hiçbir ay-rım yapılmadan - Tutulsun 
elinden yoksulun, garip ve gurebanın - Hiç 
caka satmadan, hiç bir amaç gütmeden 
- Zararlar biter mi hiç, vadesi hiç dol-ma-
dan? - Güzel şeyler hiç olmaz; plan, proje 
ve de niyet olmadan …

Bir toplum olsun isterim ; Ehilsizler tü 
kaka, her iş ehil ellerde - Her-kes tutsun bir 
iş ucundan, olmasın eller bellerde – Ehiller 
hep baş köşede, içinde bu vatanın - Ne 
benim olsun, ne de senin adamın - Ehil-
sizler olmazsa hemen her yerde, o zaman 
bulunur bir çare hemen her derde … 

Bir toplum olsun isterim ; Olmasın 

kimseye hiçbir haksızlık, kul hakkı tavan 
bulsun - Tüm haksızlıklara karşı durulsun 
- Kalpler hep dolsun inançla - Yine de olu-
yorsa bir hak ihlali - Haram it kanı olsun, 
yapanlar Allah’ından bulsun …

Bir toplum olsun isterim ; Gerektiğinde 
büyükler küçük, küçükler bü-yük olsun - 
Büyükler küçüklere hep sevgi, küçükler bü-
yüklere hep saygı duysun - Kalksın aradaki 
mesafe ve dokunulmasın hiçbir keyfe …

Bir toplum olsun isterim ; Herkes oku-
muş aydın olsun, cahillik fırsat bulmasın 
- Kafalar bilgi ile dolu, hep dik durulsun- 
Cahillerden adam çık-maz, boş çuvallar hiç 
dik durmaz … 

Bir toplum olsun isterim; İnsanlar 
dininden, imanından uzak olmasın – İzle-
necek yol, kimselere ait değil, Kur’ an’dan 
olsun - Korkulmasın hiçbir şeyden cesur ve 
atik olunsun - Korku olacaksa eğer, bu da 
sadece Allah’ a olsun … 

Bir toplum olsun isterim ; Varsa bir 
sorunu birince, bir de olmuşsa derince - 
Mutlaka yardım gerek, ne duruyor ime-
ce? - O zaman sorun kalmaz bu yardımlar 
sürünce …

Bir toplum olsun isterim ; Tüm genç-
lerde özgürlük, büyüklerde anlayış olsun – 
Sevgiler sessiz kalmasın, tam yerini bulsun 
- Her genç sevdiği ile kursun bir yuva 
- Çekilsin aradan büyükler, herkes dengini 
bulsun …

Bir toplum olsun isterim ; Tüm kötü-
lüklerden ari, herkes hür olsun bari - Kahır, 
ağıt hiç değil, kahkahalar duyulsun - Girin-
ce yataklara, gailesiz uyunsun. - Karamsar-
lığa gerek yok, yeter ki, tutunacak bir dal 
olsun …

Bir toplum olsun isterim ; Herkes bir-
biri ile dost, hep birlik olunsun.- Birlikten 
kuvvet doğar, hep akılda tutulsun. - Varsa 
bir yerde bir sorun, yardımına koşulsun - 
Akıl ve bilimde daim ortak olunsun …

Bir toplum olsun isterim ; Olmasın 
çekemezlik, kıskançlık, herkese saygı du-
yulsun - Varsa birinde bir başarı, sevinilsin, 
takdir bulsun - Yokta, varsa bir sıkıntı, hep 
birlikte yok olsun …

Bir toplum olsun isterim ; Varsa kızgın-
lık, küskünlükler, çare bulunsun - Ortalık 
hemen durulsun, süt liman olsun. Neden 
olsun ki düşene vurmak, hemen elinden 
tutulsun …

Bir toplum olsun isterim; Kimse in-
cinmesin birin dili ile - Darbe almasın hiç, 
birisinin eliyle - İnsanlar yaklaşsın birbirine 
ellerinde gülü ile - Her türlü kötülükten 
uzak olsun insanlar - Gerilmiş bir ip gibi 
düp düzgün olsun …

Bir toplum olsun isterim; Şeffaf 
olunsun hep, hem de dup duru – Yeni-len 
ekmek olsa da kuru - Yoksa el emeği ve 
de göz nuru - Vazgeçilmesin doğruluk ve 

de dürüstlükten - Işıklar hiç sönmesin hep 
aydınlık olsun … 

Bir toplum olsun isterim; Hiç ağlamasın 
çocuklar, gözleri hepten gülsün - Büyükler 
yakın dursun, sevgi, şefkat daim sürsün - 
Hiç bir çocuk ne üzül-sün ne de hayatına 
küssün …

Bir toplum olsun isterim ; Sevgiler 
daim olsun, olsun da ister vatan, ister mil-
let olsun, ister herhangi bir canlı, isterse 
dost, arkadaş olsun - Bir de karşı cinsten 
biri için olsun, hem de bu en güzeli - Sev-
ginin kötüsü mü olur? olsun da, isterse 
çamurdan olsun … 

Bir toplum olsun isterim ; İnsanlar 
güvenilir, hep dürüst olsun - Hem yalan-
dan, gıybetten, hem iftiradan kaçınsın - 
Her şeyde bir bereket, fela-ketler olmasın 
- Umutlar hep var olsun, umutsuzluk yok 
bulsun …

Bir toplum olsun isterim ; Her inanca 
saygı, Allah’ tan korku olsun - Kalpler kin 
ve nefretle değil, sevgi, şefkatle dolsun 
- Olmasın hiçbir ortam, her zaman için 
karışık - Her yerde tüm insanlar, her dem 
olsun barışık …

Bir toplum olsun isterim ; Her daim hep 
var olsun bütün üstün değer-ler - Hiç olma-
sın doğruları, eğip eğip bükenler. - Zamanla 
bir bir söner ba-caları tütenler - Sen hep 
doğru söyle, varsın olsun küsenler …

Bir toplum olsun isterim; okullar cıvıl 
cıvıl, öğrenciler coşkulu - Öğret- menler za-
lim değil, hepsi Allah’ ın kulu - Şiddetler hiç 
girmesin kapısından içeri - Hem öğretmen, 
öğrenci, çok sevsinler okulu … 

Bir toplum olsun isterim; Milletim, 
vatanıma ve de saygı duyulsun Ata’ ma 
- İhanetler, hoyratlıklar hep birlikte son 
bulsun - Selam olsun vatan için bu toprakta 
yatana - Sade bir canımız var, feda olsun 
vatana …

Bir toplum olsun isterim; İnsanlarda 
olsun biraz akıl ve biraz da kafa - Dönüp de 
bakılmasın hiç bir tarafa - Önlerinde iki gü-
zel örnek dururken - Bir yanda Hz. Muham-
med ve bir yanda da Kemal Mustafa … 

Bir toplum olsun isterim ; Beni seven 
de olsun, varsın sevmeyen de - Varsa 
büyük bir suçum, kolum kanadım kırıl-
sın - Ben razıyım herkesten, Allah da razı 
olsun…

MÜNİR
TAŞTAN

DERECEYE GİREN GÜREŞÇİLERİMİZDEN
KAYMAKAMIMIZA ZİYARET

Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet KILIÇ Malatya’da 
düzenlenen ‘’Okullar Arası 
Güreş Turnuvası" nda grup 
halinde dereceye girerek 3 
il birincisi olan ve ayrıca 2 
ikincilik kazanan Sürgü Dur-
sun Şahin Ortaokulu öğren-
cilerini makamında kabul 
etti.

Doğanşehir Milli Eğitim 
Müdürü Caner GÜLER ve 
Okul Müdürü Ömer ÇILGIN’ın 
da bulunduğu ziyarette, Do-
ğanşehir Kaymakamı Meh-
met KILIÇ başarılarından do-
layı öğrencilerimizi ve okul 
yönetimini tebrik ederek ba-
şarılarının devamını diledi.DOĞANŞEHİRDE

“AFET TATBİKAT
YILI’’ KAPSAMINDA
YAPILAN TAHLİYE
TATBİKATI

Afet ve Acil Durum Yönetimi kapsamında 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) tarafından 2022 yılı "Afet Tat-
bikat Yılı" olarak belirlendiğinden, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı taşra teşkilatı okul ve kurum-
larında, 2021/13 Sayılı Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Genelgesi gereğince, 2022 yılı 01-07 Mart 
Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ülke 
genelinde bu yıl 04.03.2022 tarihinde ve saat 
11.30'da eş zamanlı “Tahliye Tatbikatı” yapılma-
sı planlanmıştır. İlçemizde yaptığımız planlama 
doğrultusunda deprem anı ve tahliye tatbikatı 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet KILIÇ’ın 
katılımıyla merkez Atatürk Ortaokulu’nda ve 
diğer tüm okul/kurumlarımızda idarecilerin gö-
zetiminde tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak ya-
pılan tatbikatlarda öğrencilerin acil durumlarda 
nasıl davranmaları gerektiği konusunda tam bir 
simülasyon gerçekleştirildi.
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GÖRÜR GÖZÜM

Yeşil gördüm ağaçları

O dalları yaprakları

Yelle uçan yazmaları

Süze süze görür gözüm

Yüksek uçan kanatları

Yüze gülen yanakları

Bize bakan toprakları

Süze süze görür gözüm

Sessiz akan ırmakları

Yol gösteren âşıkları

Güne doğan ışıkları

Süze süze görür gözüm

Damar damar pak suları

Aşkla koşan o kulları

Şaha giden o yolları

Süze süze görür gözüm

Garip görür o gözleri

Çölde gezen o izleri

Yorgun düşen o dizleri

Süze süze görür gözüm

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1568867

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2020/112 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri   : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 92 Ada, 254 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 
Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka mah, Eşref Bitlis cad. 92 ada, 254 parsel sayılı taşınmaz 
tapu kayıtlarına göre 1.339,69 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfında, 4. normal kat bağımsız bölüm 
no:29 tam hisseye sahip borçlu EYYÜP ZELYURT’a aittir. Meskenin bulunduğu bina bodrum kat, 
zemint kat, ve 4 normal kattan oluşmaktadır. Binada asansör sistemi mevcuttur. Çatı örtüsü kiremit 
kaplamadır. Meskenin alanı yaklaşık 145 ,00 m² dir. Meskenin ısınma sistemi ve sıcak suyu doğal-
gaz kombi sistemidir. Mesken salon, günlük oda, iki yatak odası, mutfak, banyo,wc, antre ve balkon 
mahallerinden oluşmaktadır.Salon,günlük oda, iki yatak odası tabanları laminat parke, duvarları sı-
valı boyalı,tavan sıvalı boyalı,kartonpiyer süslemedir. Mutfağın taban seramik, duvarlar sıvalı boyalı, 
dolaplı, mermer tezgahlıdır. Antre ve balkonun tabanı seramik duvarları sıvalı boyalıdır. Banyo, wc, 
tabanları ve duvarları seramik kaplama, kapıları pwc doğramadır. Islak hacim mahallerinin kapıları 
pwc, oda kapıları ahşap, dış kapı çelik, pencereler pwc doğramadır. Bina ve meskenin yapı sınıfı 
III. sınıf B grubu yapıdır. Bina yaşı yaklaşık 4-5 yıldır. Mesken bina girişinin sağ köşesinde ve iki yol 
cephesine bakmaktadır. Taşınmazı oluşturan 254 parsel belediye imar planı içerisinde 5 katlı konut + 
ticari alanda yer almaktadır. Konum itibariyle anayol üzerinde ve ilçe merkezine yakın olup, genelde 
konut alanı olarak kullanılan bir bölgededir. Taşınmaz sosyal donatı alanlarına, marketlere, resmi 
kurumlara , şehrin ana ulaşım arterlerine, sağlık ocağına, semt pazarına, okullara parklara yürüyüş 
mesafesindedir. Mevcut belediyenin bütün alt ve üst yapı hizmetlerinden asgari ölçüde faydalanmak-
tadır. KIYMETİ:272.000,00 TL dir.
Adresi    : Karşıyaka Mah, Eşref Bitlis Cad. 26/29Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü   : 145 m²
Arsa Payı  : 1/33
İmar Durumu  : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında bitişik
   nizam ticari+konut alanında kalmakla beraber kısmen (yaklaşık 190,00 m²) 
   12 ve 15 metrelik imar yolunda kalmaktadr.
Kıymeti   : 272.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
Kaydındaki Şerhler  : TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü   : 16/05/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 10/06/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri   : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüç-
hanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 ileteslim masraflarıalıcıya 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 Devlet 
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 takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin 
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 
2020/112 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Doğanşehir’de Çiftçilere
Buğday ve Arpa Tohumu Dağıtıldı

Tarım arazilerinin kullanımı-
nın etkinleştirilmesi amacıyla, 
Buğday Üretimi Artıyor ile Atıl 
Arazilerin Değerlendirilmesi ve 
Hububat, Yağlı Tohumlu Bitkile-
rin Ekilişi Projeleri kapsamında 
Tarım ve Orman Bakanlığınca 
Doğanşehir'de çiftçilere buğday 
ve arpa tohumu dağıtıldı.

Üreticilerin talepleri doğrul-
tusunda yüzde 75 hibe ile Doğan-
şehir'de 5 bin 350 kg yazlık buğ-
day tohumu ve 5 bin 750 kg yazlık 
Arpa tohumu İlçe Tarım Müdürlü-
ğünde çiftçilere dağıtıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Meh-
met Kılıç, Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ve İlçe Tarım Müdürü 
İsmet Çılğın üreticilere, çiftçilere 
bol bereketli bir sezon dilediler. 

Düzenlenen programa,  Do-
ğanşehir Kaymakamı Mehmet Kı-
lıç, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Birişik, Do-
ğanşehir İlçe Tarım Müdürü İs-
met Çılğın ve çiftçiler katıldı. 

Doğanşehir’de Su Dolum Tesisleri Satılacak
Doğanşehir'in Kınalıtaş mahallesinde 4 adet su 

dolum tesisleri ihaleyle satılacak.
Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğin-

ce Kınalıtaş mahallesinde bulunan 4 adet su dolum 
tesisleri açık teklif usulü ile ihaleyle satılacak. Do-
ğanşehir Kaymakamlığı hizmet binasının 1. katında 
bulunan Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzen-
lenecek olan ihale 23.03.2022 tarihinde farklı saat-
lerde gerçekleştirilecek.

Arsa ve Ham Toprak Vasfına sahip olan bu ta-
şınmazlar için istenilen tahmini bedel 1062 numa-
ralı parsel için 127 bin 638 TL, 1064 numaralı par-

sel için 284 bin 650 TL, 1067 numaralı parsel için 
209 bin 600 TL, 1069 numaralı parsel için 635 bin 
950 TL olarak belirlendi. İmar durumu imalatha-
ne Tesis Alanı (Su Dolum Tesisi) ve Kısmen yol ve 
İmalathane Tesis Alanı (Su Dolum Tesisi) olan 4 ta-
şınmaz için Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak 
Şefliği tarafından düşülen not şu şekilde; ”Geçici 
teminat (Malmüdürlüğünden alınacak muhasebe 
işlem fişinin/ alındı belgesinin ihale saatine kadar 
İhale komisyonuna ibrazı şarttır.)(Geçici teminat 
olarak kabul edilecek değerler; 1- Tedavüldeki Türk 
parası 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecek-

leri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müste-
şarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senet-
leri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) 
Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mek-
tubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. Komisyon gerekçe-
sini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi 
durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine 
müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen 
sırada olduğu şekilde devam edecektir.”
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Vefat ve Teşekkür

"Kıymetli babam Hasan ZELYURT'un
vefatı nedeniyle bizleri yalnız bırakmayan,

cenazemize iştirak ederek acımızı paylaşan,
telefonla arayan,
mesaj gönderen,

sosyal paylaşım siteleri üzerinden
taziyelerini ileten,
acımıza ortak olan

devlet büyüklerimize,
milletvekillerimize,

belediye başkanlarımıza,
AK Parti teşkilatlarımıza,

siyasi partilerin temsilcilerine,
ve tüm hemşehrilerime
sonsuz teşekkür eder;

şükranlarımı sunarım."

Durali ZELYURT
Doğanşehir Belediye Başkanı


