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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün katılımıyla

Doğanşehir’de Tarla Günü Ve
Elmada Hasat Zamanının Belirlenmesi

Doğanşe-
hir'de Elmada 
hasat zama-
nının gelmesi 
ile birlikte, 
Çığlık mahal-
lesinde Elma 
Tarla Günü ve 
Elmada Hasat 
zamanının 
belirlenmesi 
ile ilgili faa-
liyetler ger-
çekleştirildi. 
4’TE

DOĞANŞEHİRDE GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
19 Eylül Gaziler Günü'nün 98. yıl dönümü İlçemizde düzenlenen tö-
renle kutlandı. Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştiri-
len etkinlik, Doğanşehir İlçe Kaymakam Vekili Turgay GÜLENÇ  ve Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK'ün Atatürk Anıtına çelenk 
bırakması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının 
ardından Jandarma Asb. Çvş. Ahmet Muhammet YILMAZ tarafından 
yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. 2’DE

MALATYA MİLLETVEKİLİ AHMET ÇAKIR,
MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNDE

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Gazeteciler Cemiye-
ti'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Çakır, Malat-
ya'da yetersiz uçak seferleri ile ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. 3’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AŞURE İKRAMI
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Kü-
çük, Muharrem ayı 
dolayısıyla belediye 
binası önünde cuma 
namazından sonra 
vatandaşlara aşure 
ikramında bulundu. 
Düzenlenen aşure 
etkinliği tüm şehit-
lerimiz için Mevlid-i 
Şerif okunmasıyla 
başlandı. 2’DE
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Geminin tek kaptan’ı olur,
Gerisi  mürettebattır….
Yüreğin tek sahibi olur,
Gerisi teferruattır….
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DOĞANŞEHİRDE GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

19 Eylül Gaziler Günü'nün 98. yıl dönümü İlçemizde düzenle-
nen törenle kutlandı. Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde ger-
çekleştirilen etkinlik, Doğanşehir İlçe Kaymakam Vekili Turgay 
GÜLENÇ  ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK'ün Ata-
türk Anıtına çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Asb. Çvş. Ahmet 
Muhammet YILMAZ tarafından yapılan günün anlam ve önemini 
belirten konuşma yapıldı.

Program daha sonra protokol üyeleri, sürgü mahallemizde 
bulunan Gazi ve Şehit Mezarlıkları ziyaret edilip, İlçe Müftüsü 
Fevzettin SÖNMEZ tarafından dualar edildi. Program Gazilere 
verilen yemek ile sona erdi.

Doğanşehir İlçe Hükümet Konağı önündeki programa Doğan-
şehir İlçe Kaymakam vekili Turgay GÜLENÇ, Belediye Başkanı 
Vahap KÜÇÜK, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz ACAR, Kurum 
amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

YAZ GAZETECİ YAZ!
İNSANLARI
HÜZÜNLENDİREN
SONBAHARIDA YAZ..

Her ayrılık, yeni bir başlangıçtır.
Yeni bir sonbaharla birlikte yine hüznün kokusu 

iyiden iyiye hissedilmeye, yürekleri sızlatmaya ve 
güz yağmurları gibi gözleri buğulandırmaya başladı. 
Hüzün ve sonbahar, iç içe yaşanılan bir duygu....

Sonbaharda yüreği burkulmayan, hüzünlenme-
yen, gözü uzaklara dalıp da derin düşüncelere dal-
mayan insan yoktur. İşte yine vakit o vakit, hüzün ve 
sonbahar vakti. Bu gün pazar, tek başıma Tefekkürün 
en yoğun yaşandığı muhteşem güzellikler içinde yine 
ormanda yürüyorum. Güneşin son sıcaklığını sunduğu 
tatlı bir sonbahar gününde,  Yüreğim burkulsa da 
ağaçlardan

sararıp düşen yaprakları hayranlıkla izliyorum, o 
yeşilden sarıya, turuncuya, bakır rengine dönen yap-
rakların birer gözyaşı gibi daldan sessizce süzülüşünü, 
gelecek sonbahara kadar yine hafızamda

kalsın o tatlı anlar. Her mevsimi severiz, hiç 
bitmesin, bizi terk etmesin isteriz. Ama herşeyin 
sonu olduğu gibi onlarda terki diyar edecek ki yerine 
yenileri gelsin.

Hiç bir şey durmuyor ki, mevsimlerde dursun. Ba-
kın bir yıl daha geçti ömürden. Bazen derin üzüntüler 
verdi yüreklere,

bazen, sevinçten sevinçlere. Hiçbir şey tek
düze gitmez ömürde öyle. Üzüntülerin ardı
sevinç,gözyaşının ardı bir hüzün. Kimler geldi,-

kimler geçti.Kalan varmı bu dünyada?
Dön bir bak maziye,ne deden kaldı ne de
ninen...Hiç düşündünüzmü sonbahar da
neden duygularımız hüzünlenir ?..Sorarız
birbirimize ? Kimimiz ayrılıktan kimimiz yalnız-

lıktan hüzünleniriz. Ama asıl bizi hüzün dünyasına 
daldıran gözümüzdeki

yaşı çoğaltan ne biliyormusunuz ?..
Ölümü hatırlamak !. Biliyoruz ki birgün sonbahar-

larımız gibi ecelde gelip kapımızı
çalacak. Ve ağacın dalından kopan yaprak gibi 

bizide alıp ebedi aleme taşıyacak.
İşte o zaman dünyadaki sevdiklerimizden
ayrılmak zor gelecek ve hüzünleşeceğiz.
Hani derler ya.. Bir ölüm vefasız bir de Sonbahar. 

Sizlere sağlıklı ve hüzünsüz bir sonbahar diliyorum. 

KUDRET
ERDEM

Kavanoz Kapağı
Ekonomiye ilişkin tahminlerde bulunur-

ken genellikle makro verilere bakarız. Piyasa 
aktörlerinin bu verileri nasıl yorumladığı, bu-
radan hareketle de gelecek dönemlerde ne-
lerin bizi beklediği konusunda çıkarsamalar 
yaparız.

Örneğin, kredi hacmindeki değişimler, 
yatırım harcamalarının seyri, istihdamdaki 
gelişmeler vb. Bunların her birine anlam yük-
leriz, her birini yorumlarız ve tahminlerde 
bulunuruz.

Ama bir de pek dikkat çekmeyen, fakat 
en büyük “ekonomik aktör” olan vatandaşla-
rın davranışlarını, karar süreçlerini, aldıkları 
“pozisyonları” dikkatle izlemekte yarar var.

Dün gazetelerde ülkede son zamanlarda 
kavanoz kapağı talebinde ciddi şekilde bir 
patlama olduğu, vatandaşların bu kapakları 
bulamadıkları ve bulabilenlerin de neredeyse 
on katına çıkmış olan fiyatlardan bunları al-
dıklarına ilişkin haberler yer alıyordu.

Ne oldu da kavanoz kapağı talebinde artış 
yaşanıyor? Vatandaşlar neden beklenenden 
daha fazla miktarda (ki açık bu öngörüleme-
yen talep artışından kaynaklanıyor) konserve 
yapma ihtiyacı hissetti? Bu sorulara verilecek 
yanıtlar, aslında vatandaşın ekonomiye ilişkin 
beklentilerinin ne yönde olduğunun bir gös-
tergesi olacaktır.

Anadolu’da yaygındır. Yaz mevsiminin 

sonuna doğru evlerde kış hazırlıkları yoğun 
yaşanır. Yazın meyve sebze boldur, ucuzdur, 
kolay erişilebilir. Bu dönemde bunları kulla-
narak kış mevsiminde ailenin beslenme ihti-
yacının karşılanması için hazırlıklar yapılır.

Hepimizin bildiği turşular, reçeller bu 
hazırlıkların temel örnekleridir. Anadolu’dan 
büyükşehirlere gelen otobüslerin bagajları 
bu mevsimde bu tür ürünlerle doludur. Bize 
de gelir. Her ne kadar kayısı Malatya’nın en 
bilinen ürünü olsa da, ben annemin yaptığı 
vişne reçelinin üzerine reçel tanımam.

Tarım teknolojisindeki gelişmeler, sera-
cılığın artmış olması, soğuk hava depolarının 
yaygınlığı artık hemen her tür meyve ve seb-
zenin her mevsimde bulunur olmasına imkân 
vermektedir. Bu nedenle benim yaş grubu-
mun çok iyi hatırladığı “turfanda” kavramı 
artık pek kullanılmamaktadır. Çünkü her şey 
her zaman erişilebilir.

Ancak erişilebilir olması bunların kolay-
lıkla satın alınabileceği sonucunu doğurma-
maktadır. Tarımsal ürünlerin fiyatları çok 
yüksek olabildiği için, erişilebilir olmasına 
rağmen satın alınabilir olmaktan çıkmakta-
dırlar. Geçen yıl meyve ve sebze fiyatlarının 
nasıl yükseldiğini hatırlayın. Tanzim satışlar 
ile vatandaşa patlıcan biber satılmıştı.

İşte kavanoz kapağı talebindeki artışın 
gerekçesini burada arayabiliriz.

Konserve yapmak talebindeki bu artış va-
tandaşların kış aylarında tarımsal ürünlerin 
fiyatlarına ilişkin beklentilerinin bir sonucu-

dur. Vatandaş, geçen sene artan enflasyon ile 
birlikte yaşadığı sıkıntıların bu yıl da yaşan-
ma belirsizliğine karşın önlem almaktadır.

Siz bakmayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın 
“enflasyon düşecek” demesine. Vatandaşın 
enflasyonun yüksek seyredeceği beklentisine 
uygun olarak “pozisyon” aldığını görüyoruz. 
Bu sadece fiyatların yüksek seyredecek olma-
sı endişesi değil, aynı zamanda gelirlerinde 
bir artış olmayacağı karamsarlığının da bir 
göstergesidir.

Geniş tanımlı işsiz sayısının yedi milyo-
nun üzerinde olduğu, iş bulma ümidinin kal-
madığı bir dönemde kışın karşılaşılacak olan 
zorlukların bir nebze olsun altından kalkabil-
me çabasının bir göstergesidir kavanoz kapa-
ğı talebindeki artış.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan 
zamlar ve bunların önümüzdeki aylarda arta-
cağına ilişkin beklentiler, vatandaşın harca-
nabilir geliri üzerinde ciddi kısıtların oluşma-
sına yol açmaktadır.

E, vatandaş ne yapsın? Mecbur konserve-
ye kapak arayacak.

YALÇIN
KARATEPE 

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AŞURE İKRAMI
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Vahap Küçük, Muharrem 
ayı dolayısıyla belediye bina-
sı önünde cuma namazından 
sonra vatandaşlara aşure 
ikramında bulundu. Düzen-
lenen aşure etkinliği tüm şe-
hitlerimiz için Mevlid-i Şerif 
okunmasıyla başlandı.

Vatandaşa aşure ikramın-
da bulunan Doğanşehir Be-
lediye Başkanı  Vahap Küçük 
birlik beraberlik mesajları 
vererek; “Muharrem ayımız 
mübarek olsun. Allah Yolun-
da Kerbelada Şehit olanları 
rahmetle anıyoruz. Muhar-
rem ayının ülkemize birlik, 
beraberlik, kardeşlik, sevgi 
ve huzur getirmesini temen-
ni ediyorum. Allah birlik ve 
beraberliğimizi daim etsin.” 
Dedi.

Doğanşehir Belediye 
önünde düzenlenen aşure 

dağıtım etkinliğine; Doğanşe-
hir Kaymakam Vekili Turgay 
Gülenç, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ahmet Kızılay, Doğanşehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Yıl-
maz Acar İlçe Müftüsü Fev-
zettin Sönmez, Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri  Malatya Bölge 

Birliği Başkanı İsmet Bayram, 
Ak Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu, Kurum Müdür-
leri, sivil toplum örgütlerli  ve 
vatandaşlar katıldı.
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Soldan sağa
1. Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma 

ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren 

derin dalgınlık durumu... Devlet eliyle yürütülen ekono-

mik işlerin bütünü, kamu sektörü... 2. Antalya iline bağlı 

ilçelerden biri... Büyük erkek kardeş, ağabey (halk ağzı)... 

Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri... 

3. Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş... Rubidyum elemen-

tinin simgesi... Çalışma saati... 4. İran’dan geçerek Kuzey 

Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse... 

Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki ya-

nında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek 

için açılan keskin, sivri köşeli yuva... Futbolda topu karşı 

takımın kalecisinin üzerinden aşırtma... 5. Bunalma işi... 

Nicelik... 6. Olup olacağı, alt yanı... Hayvan yiyeceği... 7. 

Bitki yiyerek beslenen canlılar, otoburlar... Karnında yav-

ru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı... 8. 

Stronsiyum elementinin simgesi... Atatürk’ün mezarının 

bulunduğu anıtsal yapı... Berkelyum elementinin simge-

si... 9. Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür, diğer... Ola-

ğanüstü niteliklere sahip... 10. Kılağı (halk ağzı)... Döne 

döne, tekrar tekrar... 11. Demek (eski)... Ayaksız olduğu 

için yılan sanılan, solucanla beslenen bir tür kertenkele 

(Anguis fragilis)... 12. Saraçların kullandığı yün kırpıntısı... 

Bir şeyin en üstteki bölümü... Düşünce... 13. Bir kimsenin 

oğlu veya kızı, çocuk... Başka kimse, başkası (eski)... Yığın 

durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe 

eşit hacim ölçüsü birimi... 14. Sebep (eski)... Boa yılanı... 

Azalmak işi, eksilme, tenakus... 15. İrkme imkânı veya ola-

sılığı bulunmak... Şarkı...

Yukarıdan aşağıya
1. Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özel-

liklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde... Laf 

ebesi... 2. Pazarlıkta olabilecek en düşük fiyat... Yer hava 

yuvarında kat yuvarının üzerinde, sıcaklığın azaldığı yak-

laşık 60-80 kilometre arasındaki katman, mezosfer... 3. Av 

hayvanlarının, balığın ve diğer et türlerinin daha lezzetli 

olması ve yumuşaması için baharatlardan hazırlanan bir 

sos türü... Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil... 4. 

Çocuğu olan kadın, anne... Yerden uzaklığı az olan... So-

luk borusu... 5. Altın sarısı... Satranç oyununda taraflar-

dan birinin yenilgisi... 6. Karşıtlık, zıtlık gösteren, tezatlı... 

Giysi kolu... Bizmut elementinin simgesi... 7. Boş duruma 

getirmek... Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi maçların-

da topun kaleye sokulmasıyla kazanılan sayı... 8. Koyun, 

kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... Kuzey Amerika’da, 

ağaçlarda yaşayan, kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu 

alaca halkalı, boyu yaklaşık 90, kuyruğu 30 cm olan kürklü 

hayvan... Yemek, yiyecek (eski)... 9. Ut çalan çalgıcı, utçu... 

Bursa iline bağlı ilçelerden biri... 10. Bilinmeyen çok önem-

li bir şeyi keşfeden (eski)... Yaprakları halka dizilişli, genel-

likle akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi... 11. Sanma 

durumu veya sonucu, zan, zehap... Madenleri ergitme, sıvı 

durumuna getirme (eski)... 12. Sergilik... Nar çiçeği rengin-

de bir süs taşı... Birçok kalın direk yan yana bağlanarak ya-

pılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı... 13. İs-

tenççilik (eski)... 

Zamanında ya-

pılan, zamanın-

da olan... 14. Bir 

konuyu dikkatle 

araştıran, irde-

leyici, araştırıcı 

(eski)... Ödemek 

işi... 15. Bir şe-

yin sayısını ikiye 

çıkarmak (halk 

ağzı)... Onluklar 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BERABERİM

Resim renkli, gök gürlenir
Nehir yürür, yer dinlenir
Gönül engin, dağ söylenir
Gül, çiçekle beraberim

Yer ararım, yuva damda
Ses çıkıyor, berrak camda
Gül arınmış demle gamda
Ben o sesle beraberim

Bir gül ile murat almış
Her yaylaya haber salmış
El verince o gül vermiş
Ben o elle beraberim

Yollar çetin, tırmanırım
Gece günle barınırım
Turnam döner sevinirim
Ben turnayla beraberim

Be hey gönül ova harman!
Bacam olmuş, tüter duman
Devran döner ahir zaman
Gönül ile beraberim

Garip ile o dağlara
Can yoldaşım düş yollara
Nehir çöle, göz pınara
Ben o gözle beraberim

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

MALATYA MİLLETVEKİLİ AHMET ÇAKIR, 
MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNDE
AK Parti Malatya Milletvekili 

Ahmet Çakır, Malatya Gazete-
ciler Cemiyeti'ne hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Burada ko-
nuşan Çakır, Malatya'da yetersiz 
uçak seferleri ile ilgili çalışma 
yapacaklarını söyledi.

Haydar Karaduman'ın geçti-
ğimiz günlerde vefat etmesi ile 
boşalan cemiyet başkanlığı gö-
revine getirilen Vahap Güner'i 
ziyaret eden AK Parti Malatya 
Milletvekili Ahmet Çakır, yeni 
yönetime başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Cemiyet 
Başkanı Güner, Çakır'ın belediye 
başkanlığı döneminde cemiyet-
lerinin her zaman yanında oldu-
ğunu anımsatarak “Özellikle 441 
TOKİ konutlarının kazandırılma-
sında büyük emekleri olmuştur. 
40 dönümlük bir arsayı TOKİ'ye 
tahsis ederek bizimde böyle bir 
projeyi gerçekleştirmemize ve-
sile olmuştur. Cemiyetimize ver-
diği destekten dolayı teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Güner ayrıca, Malatya'da ya-
şanan uçak seferleri eksikliğini 
de gündeme getirerek, “Yeni 
Malatyaspor Süper ligde, bu-
nunla birlikte Malatya'da süper 
ligde. Geçtiğimiz hafta oynana 
Galatasaray maçı için İstan-
bul'dan 30'a yakın gazeteci ak-
redite yaptı ancak uçak tarifesi 
üzerinden gelemediler. Bir çoğu 
da Elazığ'a inip oradan araç tu-

tarak Malatya'ya gelmek zorun-
da kaldı. Aynı şekilde İzmir'e, 
Antalya'ya da direk seferlerin 
olmaması nedeniyle ciddi bir 
sorun yaşanmakta. Bu konuda 
sayın vekilimizden bu sorunun 
çözümü noktasında destek bek-
liyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Çakır ise konuş-
masına geçtiğimiz günlerde 
hayatını kaybeden Haydar Ka-
raduman'ı anarak başlayarak, 
“Haydar ağabeyimiz gerçekten 
çok nezaketli, Malatya'nın geç-
mişi çok iyi bilen, birleştirici sı-

cak bir insandı. Allah tekrardan 
rahmet eylesin” şeklinde konuş-
tu.

Gündeme gelen uçak tarifesi 
sorunu ile ilgili de konuşan Ça-
kır, “Uçak seferlerinin gerçekten 
yetersiz olduğun biliyoruz. Bize 
de bu konuda çok talep geliyor. 
Diğer Milletvekili arkadaşlarımız 
ile en kısa zamanda Bakanlığı-
mıza giderek buradaki seferle-
rin arttırılması konusunda des-
tek isteyeceğiz.” dedi.

Havayolu taşımacılığının her 
geçen gün arttığını ve ciddi ma-

nada bir büyüme yaşadığını dile 
getiren Çakır, “Malatya'da da 
yıllık bir milyon yolcu kapasitesi 
var. Bunu daha yukarı çıkarılma 
potansiyeli de var. Türk Hava 
Yollarının uçak yetiştirememe-
sinden dolayı bir eksiklik oldu-
ğunu biliyoruz. Turizm sezonun 
yoğun geçmesinden de dolayı 
bir yoğunluk var. Yeni terminalin 
de yapılması konusunda bir ka-
rara verildi ama hızlı bir şekilde 
ihale sürecine geçmesi konusun-
da de konuyu takip ediyoruz” 
diye konuştu.
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60 yaşın
üzerindeysen
üşenmeden
dikkatle oku...

Yaşam boyu tasarruf ettiğiniz parayı kullanma za-
manıdır. Bunları onu biriktirmek için bulunduğunuz 
özverileri bilmeyenlere bırakmayınız.

Size üzüntü verecek yatırımlar için kullanma za-
manı değildir, sizin için huzur ve sükunet dönemi baş-
lamıştır artık. 

Çocuklarının ve torunlarının, parasal problemleri 
ile uğraşmaktan vazgeç; senin için harcadıkları para-
lar için suçlu hissetme kendini.

Eğitim dahil, onlar için en iyisini yapmaya çalıştın 
daima. Şimdi sorumluluk onlarındır.

Biraz bencillik yap, ama tefeci olma. Gezintiye 
çık ve başkalarının hoşuna gidecek şeylerin peşinden 
koşmaktan vazgeç.

Sağlıklı, büyük fiziki hareketler gerektirmeyen bir 
yaşamın olsun.

Ölçülü bir şekilde jimnastik yap ve iyi beslen.
En iyisini ve en zarifini al. Bu dönemde, ana gaye, 

paranın sizin tarafınızdan, zevkinize ve arzularınıza 
göre harcanmasıdır. Unutma ki, ölümden sonra para, 
sadece kin ve nefrete yol açar.

Küçük şeyler için kendini üzme, hatırlamak iste-
yeceğin güzel anlar gibi unutulması gereken kötü an-
larında olur. Yaşa bağımlı kalma, sevgini hep canlı tut.

Kendine iyi bak, temizliğine dikkat et. Görünüşün 
Görkemli olsun: sık sık kuaföre git, tırnakların bakımlı 
olsun,cildiyeciye, diş hekimine git, düzenli bir şekilde 
parfüm ve krem kullan. Artık genç ve yakışıklı olma-
san bile, en azından bakımlı olursun.

Modern olmak önemli değil, iyi bir klasik olmaya 
çalış. Saçlarını boyatarak ve şatafatlı giyinerek gülünç 
olma.

Gün, bu gündür.
Kitapları ve gazeteleri oku, radyo dinle, TV de ki 

güzel programları seyret, internete gir, mailler gön-
der ve al, sosyal ağlara katıl, dostlarına telefon et.

Gençlerin düşüncelerine saygılı ol, onlar senin bil-
diklerine bilmeseler de,

yaşadıklarını yaşamasalar da, senin yaşına geldik-
lerinde muhtemelen senin konumunda olacaklardır, 
kendi düşüncelerini de söyle onlara, dinlemesini bilen 
yararlanır, yanılmış olsalar bile, onlarla tartışma.

Sadece anılarınla yaşama, “bizim zamanımızda” 
deyimini çok sık kullanma,

senin zamanın da bu gündür. Kıymetini bil...
Çocukların ve torunlarınla birlikte yaşamaktan 

kaçın, sadece onları görmeye git veya davet edildiğin-
de onlarla beraber ol. 

Gerektiğinde bir yardımcı kadın bulundur evinde.
Gündelik Yaşamını mümkün olduğunca ve imkan-

ların nisbetinde kolaylaştır.
Seyahat etmek, yürümek, resim yapmak, dostla-

rınla oyun oynamak veya bir şeylerin koleksiyonunu 
yapmak gibi hoşuna giden bir “hobin” mutlaka olsun, 
olanakların dahilinde ki şeyleri yap.

Yeni veya faydalı bir şey öğrenmeye gayret et ve 
zoruna gitse bile ileri teknolojinin gerisinde kalma-
maya çalış.

Sosyal ve kültürel etkinliklere katıl. Müzeleri gez, 
sinemaya git... Önemli olan, biraz evden uzaklaşmak-
tır. Eğer arzu ettiğin bir yere davet edilmezsen, sakın 
gücenme, Unutma ki, gençliğinde, sende birilerini 
hayal kırıklığına uğratmış olabilirsin, anne ve babanı 
fazlaca davet etmemiş olabilirsin.

Az konuş, çok dinle, yaşamın ve geçmişin, sadece 
seni ilgilendirir. Bir şey ile ilgili fikrini soran olursa, 
kısa konuş ve sadece, iyi ve hoşa giden şeylerden bah-
setmeye çalış. Yavaş bir tonla ve kısa konuş, eleştir-
me. Her şey gelip geçicidir, olduğu gibi kabul et. Bir 
dönemin doğruları bazen başka bir dönemin yanlışla-
rı olarak kabul edilebilir.

Acılar ve üzüntülerle hep karşılaşılır, onlarla ilgi-
li problemleri fazlaca dile getirme. Azaltmaya gayret 
et. Sonuçta, sadece sizi etkilerler bu yaşta sorunları-
nız sadece sizin ve doktorunuzun problemleridir.

Her fırsatta gül, yaşadığın ve sağlıklı olduğun için 
mutlu ol, unutma sen şanslısın,

hayatının geleceğinin belirsiz olması gibi, ölü-
münde başka bir meçhul evre olacaktır.

Eğer biri size, artık hiçbir işe yaramıyorsunuz der-
se, duymamazlıktan gel ve bunu dert etme. Sen de 
kendi dünyanda sana göre önemli bir şeyler yapmış-
sındır.

Mühim olan bunu senin hissetmendir.Unutma ha-
yat hikayen iyi veya kötü olsun, bir daha tekrar etme-
yecektir. Alıntıdır.

FATİH
DULKADİROĞLU

GÜRKAN VE BARUŞ BURSA GAZETECİLER
CEMIYETİ MERKEZİNİ İNCELEDİ

Malatya Gazeteciler Cemiyeti arsa-
sına yapılacak Basın Merkezi için proje 
hazırlığı yapan Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahattın Gürkan, Vali 
Aydın Baruş ile birlikte Bursa Gazeteci-
ler Cemiyeti Basın Merkezi ve tesislerini 
gezerek bilgi aldılar.

Vefat eden Malatya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Haydar Karaduman'ın 
hayalî olan Mehmet Buyruk Caddesinde-
ki cemiyet arsasına Basın Merkezi yapma 
kararı alan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattın Gürkan proje hazırlıyor. MGC 
Başkanı Vahap Güner proje öncesinde 
Bursa Gazeteciler Cemiyeti tesislerinin 
incelenmesini Başkan Gürkan' a önerdi. 
Bursa da düzenlenen Malatya günlerine 
katılan Başkan Gürkan, Malatya Valisi 
Aydın Baruş ile birlikte Bursa Gazeteci-
ler Cemiyetini ziyaret etti. Türkiye Gaze-
teciler Konfederasyonu Başkanı ve Bursa 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolay-
lı Vali Baruş ve Başkan Gurkan'a cemiyet 
tesislerini tek tek gezdirerek bilgi verdi 
ve "Malatya'ya örnek bir basın merkezî 
yakışır. Böyle bir karar almanız bizleri 
onurlandırmıştır" dedi.

Vali Baruş ve Başkan Gürkan' a vefat 

eden MGC Başkanı Haydar Karaduman 
hakkında da bilgi veren Kolaylı, Karadu-
man'ın projesine destek verilmesi nede-
niyle teşekkür etti.

Başkan Gürkan örnek bir Basın Mer-
kezi yapacaklarını söyledi. Vahap Güner

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün katılımıyla

Doğanşehir'de Elmada hasat zamanı-
nın gelmesi ile birlikte, Çığlık mahallesin-
de Elma Tarla Günü ve Elmada Hasat za-
manının belirlenmesi ile ilgili faaliyetler 
gerçekleştirildi.

İlçemizde yoğunluğunu Golden ve 

Starking elma çeşitlerinin oluşturduğu 
yaklaşık 12 bin dekarlık alanda tahmini 
20 bin ton elma üretimi beklenmektedir. 
İlçemize has tat ve aromaya sahip Do-
ğanşehir elmasında İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 

özverili çalışma sonrası Elma İçkurdu ve 
karalekeye karşı başarılı bir mücadele 
yapılmıştır. İlçede bulunan Erken uyarı 
sistemlerinden alınan veriler, bahçeler-
de kullanılan feromon tuzaklar sayesinde 
doğru zamanda, doğru dozda ve doğru 
mücadele teknikleri kullanılarak olumlu 
sonuçlar elde edilmiştir.   

Düzenlenen Elma Tarla Gününe İl Ta-
rım ve Orman Müdürü Tahir Macit,  Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakan Ürkmez, Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Do-
ğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Emre Sülü, Ziraat Odası Başkanı Burhan 
Tanışık, Elma Üreticiler Birliği Başkanı 
İmam Tuncer, Mahalle Muhtarları, İl ve 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personel-
leri ile üreticilerin katıldığı programda, 
Ziraat Mühendisi Badin Kılıç tarafından 
Elmada Hasat zamanının belirlenmesi uy-
gulamalı olarak çiftçilere anlatıldı.

Doğanşehir’de Tarla Günü Ve
Elmada Hasat Zamanının Belirlenmesi

MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNDE VAHAP GÜNER DÖNEMİ

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanlığına TSYD Malatya Temsilcisi Vahap 
Güner seçildi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başka-
nı Haydar Karaduman’ın vefat etmesiyle 
boşalan Cemiyet Başkanlığı için görev-
lendirme yapmak üzere Denetim Kurulu 
gözetiminde MGC Basın Merkezinde top-
lanan Cemiyet Yönetim Kurulu, oybirliği 
ile Cemiyet Sekreteri Vahap Güner’i Yö-

netim Kurulu Başkanlığına seçti. Cemiyet 
Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Eren, 
Ali Er, Cemiyet Sekreterliğine Ali Aladağ, 
Cemiyet Muhasipliğine Remzi Hayta, Yö-
netim Kurulu üyeliklerine Esma Karado-
ğan, Hüseyin Erduran, İsmail Demirci, 
Hüseyin Karaaslan, Kayhan İnceoğlu, ve 
Nursel Tokgöz getirildiler.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Vahap Güner, Malatya Basınını bir 

araya getirmek için hemen kolları sıva-
yacaklarını belirterek “Malatya’da basın 
kuruluşlarımızda çalışan gazetecileri tek 
çatı altında toplayarak güç birliği oluş-
turacağız. Malatya Gazeteciler Cemiyeti 
olarak basının sorunlarını biliyoruz ve 
sorunların çözümü noktasında gerekli 
çalışmalara hemen başlayacağız. Ma-
latya’nın sorunlarını sahipleneceğiz. 30 
Yılı geride bırakan Malatya Gazeteciler 
Cemiyetinde vefat eden Başkanımız Hay-
dar Karaduman’ın izinde ve onun bizle-
re öğretmiş olduğu basın ahlakı ilkeleri 
çerçevesinde tüm basın mensupları ile 
birlik beraberlik içinde çalışmalara baş-
layacağımızdan kimsenin şüphesi olma-
sın. Malatya’da basın olarak iz bırakacak 
yatırım ve hizmetler yapmayı amaçlıyo-
ruz. Verilen görevi en iyi şekilde yapmak 
istiyoruz” dedi.


