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ŞEHİT ORÇUN KUBAT
KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI 

Başkan Vahap Küçük Polis Teşkilatının 
Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı yayınladı 

KAYMAKAM 
EHLİYET VE 
PASAPORT 

İŞLEMLERİNİ 
YERİNDE 
İNCELEDİ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Birlik Vakfı Malatya 
Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katıldı  

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Şehit Kütüphaneleri Gönüllüler Gurubunun çabalarıyla haya-
ta geçirilen ve yapımı Tamamlanarak hizmete sunulan Şehit 
Orçun Kubat Kütüphanesi, Doğanşehir Vaizoğulları Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde kullanımına açıldı. >>3’TE

Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından 
vakıf binası düzenlenen "Doğanşehir'in Dünü, 
Bugünü, Yarını" konulu sohbete konuşmacı 
olarak Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük katıldı.  Küçük ‘’Göreve geldikleri günden 
bu yana, sevgi, saygı ve samimiyetle hareket et-
tiklerini; etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap 
verebilen, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışıyla 
hareket ederek ilçeyi kalkındırdıklarını ifade 
etti.  Hayır, işlerini çok seven Başkan Küçük, her 
yıl,  Türkiye’nin her yerinden öğrencilere giye-
cek ve burs yardımı yaptığını ve yaptığı yardım-
ların, ömrü olduğu sürece devam edeceğini be-
lirtirken öğrencilerin sevincinin kendisine çok 
büyük mutluluk verdiğini söyledi.>>5’TE

Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Va-
hap Küçük Türk 
Polis Teşkilatının 
173. Kuruluş Yıl 
dönümü sebebi-
yle mesaj yayın-
ladı.>>4’TE

SAYFA 4

Doğanşehirli Hakim
Hayatını Kaybetti

Doğanşehirli hemşerimiz Abuzer Kara Kurtarılamadı. Ordu’da tedavi gördüğü 
hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hâkim Abuzer Kara için 
adliye önünde tören düzenlendi. Hâkimin cenazesi, törenden sonra memleketi 
Doğanşehir’e uğurlandı. >>3’TE

DOĞANŞEHİR TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
TAKIMINDAN KAYMAKAMA ZİYARET 5’TE
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Geçimini mertçe kazanmaya çalış,
Nefesini alçaklıktan koru ki;
Fakir olsan bile, şerefli kalasın.
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Baharın Tetiklediği Hastalıklar
Kışın bitmesiyle zincirlerini kıran doğa 

bütün renkleriyle kendini göstermeye 
başladı. Bahar mevsimiyle birlikte güneşin 
yeniden göz kırpmasıyla, kışın dondurucu 
soğuğunda kapalı mekânlarda geçird-
iğimiz günlere inat kendimizi olabildiğince 
doğaya atma, onun enerjisinden faydalanma 
isteğimiz de arttı. Ama tüm bu olumlu duygu-
lara rağmen aynı zamanda bir geçiş dönemi 
olan bu ayda değişikliklere ayak uydurulam-
adığında mevsime özgü hastalıklar da kend-
ini gösteriyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja 
“Bir geçiş dönemi olan bu zamanda değişik-
liklere ayak uyduramadığımızda birçok be-
densel ve ruhsal problemler yaşıyoruz. Bu 
nedenle bahar aylarının tetiklediği hast-
alıklara karşı baştan önlem alarak korunmak 
gerekir. Dikkat edilmesine rağmen bu şikay-
etler devam ederse altta yatabilen nedenlere 
yönelik tetkik etmeyi ihmal etmemek gere-
kir” diyor. Acıbadem Hastanesi İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Edvin Murrja baharın tetiklediği 
5 hastalığı anlattı, önemli uyarılar ve öneril-
erde bulundu. 

ENFEKSİYONLAR
Kış aylarında başta grip ve soğuk algınlığı 

olmak üzere birçok hastalığa maruz kaldık. 
Baharın gelişiyle tam ‘kış griplerinden kur-
tulduk’ derken bu kez de havaların değişken-
liği nedeniyle bağışıklık sisteminin zayı-
flaması sonucu diğer virüslerin yaptığı üst 
ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına maruz 
kalıyoruz.  

Korunma yolları: Enfeksiyonlardan ko-
runmak için ilk yapmamız gereken sağlıklı 
ve dengeli beslenmek, hasta kişilerle teması 
önlemek. Enfeksiyonların çoğu el ve ağız 
yoluyla bulaştığından ellerinizi gerektiği 
sıklıkta sabunla yıkayın. Bulunduğunuz or-
tamı düzenli havalandırın. Spor ve güneş 

ışınlarından yararlanmak hastalıklardan ko-
runmak için önemli unsurlar olduğundan, en 
azından haftada 3 gün yarım saat tempolu 
yürüyün. Bağışıklık sistemini en çok güçlen-
direnler C ve D vitamini olduğu için, C vitamin 
kaynağı olarak taze meyve ve sebzelerden 
faydalanırken D vitaminini güneş ışınları ile 
artırmayı ihmal etmeyin. 

BAHAR ALERJİSİ/ ALERJİK 
RİNİT

Bahar alerjisi yaşam kalitesini etkileyen 
bir hastalık. Ateş olmadan sürekli gözlerde 
yanma, sulanma, kaşıntı gibi şikayetler bahar 
alerjisini düşündürmeli. Bu şikayetler çocuk-
ların okul başarısını veya erişkinlerin gün içi 
performansını etkileyebiliyor. Bu durum da 
üst solunum yollarının fonksiyonunu etkile-
diğinden alerjik bünyeli kişiler diğer kişilere 
göre daha sık sinüzit ve kulak enfeksiyonları 
ile karşılaşıyor. 

Korunma yolları: Bahar alerjisi olanlar 
için ağaç ve çiçeklerin yoğun olduğu yerl-
erden uzak durmak önemli. Evde halı, kilim 
gibi toz tutan eşyaları kaldırmak ve sık tem-
izlik yaptırmak faydalı olabilir. Tedavi olarak 
alerji ilaçları veya uygun hastalarda aşı uygu-
lanıyor. Tedaviyi ihmal etmemek, hastalığın 
astıma çevrilmemesi açısından çok önemli. 

ASTIM
Baharla birlikte polenler alerjik yapıdaki 

kişilerde hapşırık, burun akıntısı, nezle, nef-
es darlığı gibi şikayetlere yol açıyor.

Korunma yolları: Astımlı hastalar ba-
har aylarında sık atak geçirme riskiyle karşı 
karşıya kaldığından bu hastalarda ilaç teda-
visinin yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor. 
Önlem olarak sabah saatlerinde dışarıya çık-
mamaya dikkat edilmeli, pencereler kapalı 
tutulmalı, evin havalandırılması polenlerin 

azaldığı geç saatlere bırakılmalı. Akşam eve 
dönüldüğünde kıyafetlerin değiştirilmesi ve 
duş alınması gerektiği unutulmamalı.

MİDE BAĞIRSAK 
HASTALIKLARI

Mide-bağırsak sistemine ait hast-
alıklardan özellikle gastrit ve reflü şikayetleri 
bahar mevsimiyle birlikte artış gösteriyor. Bu 
dönemde bazı virüslere bağlı ishal vakalarına 
da sık rastlanıyor. Stres ve beslenme değişik-
likleri ile birlikte bağırsak düzensizlikleri de 
ortaya çıkabiliyor. 

Korunma yolları: Dikkatli bir diyetle bir 
yandan kışın aldığınız fazla kiloları verirk-
en, diğer yandan mide bağırsak şikayetler-
ini de azaltabilirsiniz. Bol su içmek, sebze 
meyveleri bol suyla yıkamak ve dışarıda iyi 
temizlendiğinden emin olmadığınız yerlerde 
yeşillik ve çiğ sebze tüketmemeniz önemli. 

BAHAR YORGUNLUĞU
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja 

“Bahar ile birlikte halsizlik, yorgunluk, uyku 
hali, eklem ağrıları gibi şikayetlere sık rastl-
anmakta. Hormonal sistemler ve metaboliz-
madaki değişikliklerle birlikte kişinin ruhsal 
yapısı da etkilenmekte. Işık, ısı, renk gibi 
doğadaki değişiklikler pozitif yönde etki et-
mesi beklenir ancak uyum sağlanamadığında 
negatif etkisi kaçınılmazdır. Ancak alacağınız 
bazı önlemlerle bahar yorgunluğuna karşı 
koyabilirsiniz. Bu tedbirlere rağmen geçmez 
ise altta başka bir neden yatabileceği için uz-
mana görünmekte fayda var” diyor. 

Korunma yolları: Bahar yorgunluğunu 
önlemek için özellikle 2-3 litre su tüketimi, 
yeterli vitamin, mineral ve antioksidan içer-
en dengeli beslenme önemli. Bu dönemde 
yürüyüş, koşu, yüzme gibi düzenli egzer-
siz yapmalı, yeterli uyku, çalışma/dinlenme 
aralıkları ve ısı değişimlerine dikkat edilmeli. 
Sigara, kafein ve alkolden kaçınmalı.
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ŞEHİT ORÇUN KUBAT
KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI 

DEMET TUNCEL 
Şehit Kütüphaneleri Gönüllüler 

Gurubunun çabalarıyla hayata geçir-
ilen ve yapımı Tamamlanarak hiz-
mete sunulan Şehit Orçun Kubat 
Kütüphanesi, Doğanşehir Vaizoğul-
ları Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
sinde kullanımına açıldı.  

Türkiye genelinde şehitlerimizin 
adını yaşatmak ve ihtiyacı olan okul-
larda kütüphane oluşturulmasını 
amaç edinmiş ve gönüllülük esasıy-
la çalışan insanlardan oluşan Şehit 
Kütüphaneleri Gönüllüler Gurubu-
nun çabalarıyla hayata geçirilen ve 
yapımı tamamlanarak hizmete sunu-
lan Şehit Orçun Kubat Kütüphanesi, 
Doğanşehir Vaizoğulları Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde kullanımı-
na açıldı. 

Şehit Orçun Kubat’ın özgeçmişinin 
okunduğu açılış programında şehidin 
ailesine bayrak ve çiçek takdim edil-
di. Kütüphanenin açılışında emeği 
geçenlere plaketlerinin verildiği 
açılış programına Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü Pekpak, 
Belediye Başkan Yardımcısı Musta-
fa Gülhaş, İlçe Emniyet Müdürü  
Ali Yüksel Satılmış, İlçe Jandarma 
Komutanı Jandarma Teğmen. Tolga 
Coşkun ve kurum amirleri katıldı. 
Açılışta konuşan Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü Pekpak: 
“Açılan kütüphanenin hayırlı olması 
temennisinde bulunarak, tüm şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet dile-

di. Kütüphanenin açılışında emeği 
geçen herkese de teşekkür etti”. 

“SAYIYI ARTTIRMAYI 
DÜŞÜNÜYORUZ” 

Şehit Kütüphaneleri Malatya İl 
Koordinatörü ve Şehit Barış Aybek'in 
ablası Şehriban Aybek ise tamamla-
nan proje ile ilgili olarak şu açıklama-
larda bulundu: “Türkiye genelinde ki 
illerde gönüllü yüreklerin başlattığı 
ve hem ihtiyaçların karşılanmasını 
hem de şehitlerimizin isimlerin-
in yaşatılmasını amaç edinen Şehit 
Kütüphaneleri Ailesi, bugün açılışını 
gerçekleştireceğimiz kütüphaneyle 
108. kütüphanesini ülkemizin hizme-
tine sunmuş olacaktır. Bu kütüphane 
Malatya'da hizmete sunulan ikinci 

kütüphanemiz oldu ancak ihtiyaçlar 
doğrultusunda kütüphane sayılarını 
arttırmayı düşünüyoruz. Farklı il-
lerdeki dostlarımızla koordineli olar-
ak ihtiyaçları belirleyip o ihtiyaçlara 
göre de hareket etmekteyiz.  Bu pro-
je dâhilinde 1841 adet kitap bir araya 
getirildi. Bu süreçte emeği olan baş-
ta Doğanşehir Kaymakamı Sayın Mu-
hammet Şükrü Pekpak’a, Şehidimiz-
in Ailesine, Okulumuzun idareci ve 
öğretmenlerine, Şehit Kütüphanesi 
Ailesinin tüm mensuplarına ve bi-
zlere gönüllerini açmaktan çekin-
meyen tüm güzel dostlara Şehit 
Kütüphaneleri Ailesi adına sonsuz 

Şükranlarımı sunuyorum. Hak ve 
Erenler katkısı ve emeği olan herk-
esten Allah razı olsun” dedi.

Doğanşehirli Hakim Hayatını Kaybetti
İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehirli hemşerimiz Abuzer Kara 

Kurtarılamadı. Ordu’da tedavi gördüğü 
hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası 
hayatını kaybeden Hâkim Abuzer Kara için 
adliye önünde tören düzenlendi. Hâkimin 
cenazesi, törenden sonra memleketi 
Doğanşehir’e uğurlandı. 

Ordu’da tedavi gördüğü hastanede 
geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybe-
den Hakim Abuzer Kara için adliye önünde 
tören düzenlendi. Hakimin cenazesi, tören-
den sonra memleketi Doğanşehir’e uğur-
landı. 

Ordu Adliyesi 4. Aliye Ceza Mahkem-
esinde görevli evli ve 2 çocuk babası 56 
yaşındaki Hakim Abuzer Kara, dün rahatsı-
zlanarak SB-ODÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine gitti. Bir süredir ra-
hatsız olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen 
Hakim Kara, dün gece saatlerinde kalp krizi 
geçirmesi sonucu, yapılan tüm müdahalel-
ere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 

Ordu Adliyesi önünde, vefat eden hakim 
için düzenlenen törende, Hakim Abuzer 
Kara’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, 
askeri erkanlar tarafından alana getirildi. 
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
tören, vefat eden hakimin öz geçmişinin 

okunması ile devam etti. 
Ardından kısa bir konuşma yapan Ordu 

Valisi Seddar Yavuz, Hakim Abuzer Kara’yı 
tanıdıklarını belirterek, üzüntü duyduk-
larını söyledi. Hastane süreçleri yakından 
takip ettiklerini aktaran Vali Yavuz, vefat 
eden hakimin yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadığını hatırlattı. Vali 
Yavuz, “Gerçekten çok kıymetli bir yargı 
mensubumuzu kaybettik. Rabb'im, rah-
meti ile muamele eylesin inşallah, mekanı 
cennet olsun” diyerek, hakimin yakınları 
ve yargı arkadaşlarına başsağlığı diledi. 

Helallik alınmasının ardından edilen 
dualar ile Hâkim Abuzer Kara, memleketi 
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine uğurlandı. 
Hakim Abuzer Kara’nın, cenazesi Doğanşe-
hir ilçesine getirildikten sonra ilçedeki ev-
lerinin önünde bir süre bekletilip helallik 
alınıp dualar edildikten  sonra Doğanşe-
hir merkez Caminde öğlen namazı sonrası 
kılınan cenaze namazından helallik alınıp 
dualar edildikten sonra Doğanşehir İlçe 
Mezarlığında toprağa verildi. 

Doğanşehir ilçesinde düzenlenen ce-
naze törenine İlçe Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak'ın yanı sıra Doğanşehir pro-
tokolü, askeri erkanlar, vefat eden hakim 
yakınları, yargı arkadaşları, Siyasi parti 
başkanları ve vatandaşlar katıldı.



4 10 NİSAN 2018HABER

Başkan Vahap Küçük Polis Teşkilatının 
Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı yayınladı 
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük Türk Polis Teşkilatının 173. 
Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle mesaj 
yayınladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Türk Polis Teşkilatının 173. Kuru-
luş Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayın-
ladı.  Başkan Vahap Küçük yayınladığı 
mesajda, "Halkımızın huzur ve güven-
liği için gece gündüz demeden, feda-
kârca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 
173. kuruluş yıl dönümünü büyük 
bir gurur ve mutlulukla kutlamak-
tayız. Toplumsal barışımızın, huzur 
ve güvenliğimizin teminatı olan polis 
teşkilatımız, ülkemizin en köklü ku-
rumlarından biridir. Polisimizin özver-
ili çalışmaları vatandaşlarımızı daha 
huzurlu ve güvenli kılmakta, ilçemizi 
ve ülkemizi daha yaşanabilir bir hale 
getirmektedir. Polis teşkilatımızın, 
vatandaşlarımızın huzur ve güven içer-
isinde bulunması için gösterdiği gay-
ret ve mesai kavramı gözetmeksizin 
fedakârca yaptığı çalışmalar her türlü 

takdire şayandır. Gecesini gündüzüne 
katarak toplumumuzun huzur ve 
güvenliği için büyük bir özveriyle 
çalışan polislerimize, halkımız da her 
zaman destek olmuş, onlara minnet-
tar kalmışlardır. Bu vesileyle Türk Po-
lis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. Yıl 

dönümünde, görevini kahramanca 
yerine getirirken şehit olan polisler-
imizi rahmet ve minnetle, gazilerimi-
zi saygıyla anıyor, görevleri başındaki 
fedakâr polislerimize çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi.

POLİSİM
Vatanına şeref verdin, şan verdin.
Al bayrağa gönül verdin, kan verdin.
Bu uğurda seve seve can verdin.
Vatanına, bayrağına kurbanım.
Vatan için aksın helaldir kanım…

Adaleti sende başlar milletin
Dürüstlüktür, dirayettir servetin.
Hainlerin kâbusudur kudretin.
Şefkatine, kudretine kurbanım
Senin için aksın helaldir kanım.

Ana kadar şefkatlisin, hislisin,
Hâkim kadar adaletin pirisin,
Asker gibi disiplinli dirisin.
Ana gibi şefkatine kurbanım,
Ay yıldızlı kasketine hayranım.

Şehidiyle, gazisiyle Ulu’sun,
Yetimini, dullarını korursun,
Emeklini nerde olsa bulursun.
Vefalısın, erdemlisin, şanlısın…
Bayrağına, sancağına bağlısın.

Kemal Atatürk’ün şaşmaz izinde 
Çok yücesin milletinin gözünde.
Milletinle güller açar yüzünde,
Hak yoluna can verensin polisim;
Bayrağına kan verensin polisim…

Gösterirsin ölümüne sadakat,
Düşünmeden sicil, terfi, mükâfat…
Babadan nasihat, Hak’tan liyakat,
Gönüllerin dileğisin polisim,
Bu milletin direğisin polisim.

Yüreğiyle, bileğiyle, beyniyle;
Yaklaşırsın mazlumlara sevgiyle;
Dünya senden söz ediyor övgüyle,
Dertler senin, derman sensin polisim,
Yollar senin, ferman sensin polisim.

Vatanına, milletine tutkunsun;
Ulusuna, devletine meftunsun;
Şerirlerin şirretine efsunsun.
İyilerin yüreğisin polisim,
Bir milletin direğisin polisim.

Sende başlar, sende biter adalet,
‘‘Katil polis’’ demek büyük hakaret.
Yen gafleti, Uyan ey yüce millet!
Millet olma şuuruna kurbanım.
Bu bayrak senindir, senin vatanın.

Mesleğin üç şartı kesindir Ana’m;
Eline, beline, diline sağlam,
Yeminim bozmadım, görmedim haram.
Vatanına, bayrağına ölürüm,
Çağır beni otağına gelirim Türkiye’m!..

Ömür dediğimiz şey ne ki; şu koskoca dün-
yada..

Bir kaç gün (30yıl) mensubu olup, bir ömür 
şereflendiğim, şerefli polis teşkilatımın 10 
Nisan Polis Bayramını canı gönülden kutluyor, 
aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kalanlara 
dayanma gücü diliyorum. 

Saygılarımla...

Abdullah
Tüzün

KAYMAKAM EHLİYET VE PASAPORT 
İŞLEMLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

KENAN EREN 
2 Nisan 2018 tarihinden itibaren 

pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus 
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilm-
esi nedeniyle Kaymakamımız Sn. Muham-
met Şükrü PEKPAK Doğanşehir İlçe Nüfus 
Müdürlüğünde yapılan işlemleri yerinde 
denetledi. Ehliyet ve pasaport işlem-
lerinin ilk defa nüfus müdürlüklerinde 
yapılacak olması nedeniyle hizmetlerin 
aksatılmadan başlamasının büyük önem 
arz ettiğini belirten Kaymakamımız, 
görevli personellerden gereken azami 
önemi göstermelerini istedi.

4 NİSAN DÜNYA MALATYALILAR GÜNÜ
HABER MERKEZİ 
İstanbul'da bir grup hemşerimiz 

bir araya gelerek 4 Nisan tarihini DÜN-
YA MALATYALILAR GÜNÜ ilan ederek 
kutlamaya başlamış. Geçen yılda İs-
tanbul'da güzel bir etkinlikle 4 Nisanı 
Malatyalılar günü olarak kutlamış. 
Bakanımız Bülent Tüfenkci de törene 
katılmış. 

Hemşerilerimize duyarlılıkları için 
teşekkür ediyoruz. Battalgazi adıyla 
kurulan internet sitesinde de 4 Nisan 
Dünya Malatyalılar günü dolayısıyla 
birde logo hazırlamışlar, Malatya'nın 
değerlerini logoya taşımışlar. 

Bakın Malatyalıların beğenisine 
sunulan 4 Nisan Dünya Malatyalılar 
Günü Logosu hangi anlamlara göre 
hazırlanmış:

"4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü 
için tasarladığımız ve geçmişten ge-
leceğe birçok mesajı içerisinde taşıyan 

logomuzu beğenilerinize sunuyoruz. 
Logomuz 4 ana bölümden oluşmak-
tadır. Merkezden çevreye doğru sırayla 
ilerlediğimizde: 

Kırmızı halka: Dünyayı temsil et-
mektedir. Dünyanın 4 bir köşesinde 
olan Malatyalıları temsil eder. 

Halka etrafındaki "4" rakamları: 

Malatyalıyı temsil eden 4 ana değeri 

ve 4 ara değeri ifade etmektedir. Ayrı-

ca Malatya'nın plaka işareti olan 44'e 

atıfta bulunur.

8 Köşeli Turkuaz Yıldız: Kadim 

bir geçmişi olan Malatya tarihine ve 

Malatya'da hissedilir derecede tarihi 

eseri bulunan Selçuklu Medeniyetini if-

ade eder. 8 köşeli yıldız iki adet karenin 

üst üste yerleşiminden oluşur. Turkuaz 

bize ait geleneksel renklerdendir. Bu 

anlamda hem Selçuklu hemde turkuaz 

renk ile geçmişimize, tarihimize atıf 

vardır.

5 Köşeli Yıldız: 5 köşeli yıldız 

günümüzü, Cumhuriyetimizi ve ge-

leceğimizi ifade eder. Tarihte her daim 

önemli bir yeri bulunan Malatya Şehri 

ve Malatyalıların gelecekte de aynı 

şekilde önemine atıfta bulunur. 
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“Goethe Felsefesi ve
Oryantalizm”...

Bir süredir üzerinde çalıştığım ve artık nihayeti itibarı 

ile İzmir ve çevresinde yaşayan, edebiyat, resim, müzik gibi 

sanat dallarına gönül vermiş paylaşımcı çevreme konuyu 

sunma vaktidir. Konferans salonunun kısıtlı oturma kapasitesi 

münasebeti ile sınırlı sayıda insana duyurumu özel davetiye 

biçiminde ilettim... LCV’ li olan davetime istinaden katıla-

mayacaklar en geç son iki gün kala haber verirlerse, gelmek 

ve onure etmek isteyen diğer destekçilerime yeni bir imkan 

sunmuş olacaklardır. 

Konu başlığı artı içerik olarak; ülkemiz ve diğer Avrupa 

ülkelerinin son günlerdeki iletişimsiz ve nahoş tablosuna, 

bizzat yerinde izlenimlerim ve edindiğim bilgi ve görgü ile 

sanat penceresinden birleştirici ve insanlık barışının yapıcı ve 

onarıcı yönleri ile değişik bir açıdan sizlere sunacak biçimde 

tarafımdan özenle hazırlanmıştır.

İzleyicimi, gereksiz ve sıkıcı felsefik yaklaşımlar yerine ilgi 

çekici ve karşılaştırmalı, düşündürücü ve sonrasında araştır-

maya itecek kritik ve ilginç noktaları paylaşarak oradan 

mutlu ve bir başka hayal dünyası ile evlerine uğurlayacağıma 

eminim.

İlk uluslararası paylaşım platformumu uzunca bir hazırlık 

evresinden sonra; Mersin-Silifke Atatürk kültür Merkez-

inde “Bir Kitap Hakkında Söyleşi” başlığı ile, 21 Eylül 2016 

da gerçekleştirdim. “Yanya Aslanı” adlı kitabın Maurus 

Jokai ile “Silifke Mağaraları” nı bir başka pencereden yöre 

insanı, akademisyen ve yazarları ile paylaşmak bir başka 

onurdu benim için. Aynı konu başlığı için, Arnavutluk-Tiran 

ve Macaristan-Budapeşte’de ikinci ayağını gerçekleştirme 

çalışmalarım da olanca hızı ile sürmektedir.

İzmir-Goethe Instutıt’de gerçekleştireceğim bu ikinci ul-

uslararası paylaşım platformu konumu da daha sonra Alman-

ya’nın Baden Baden şehri ile Karlsruhe Kentinde yineleme 

girişimlerimi de yapmış bulunmaktayım.

(İçeriği, “Sonuç Bildirgesi” olarak daha sonra yayınlaya-

cağım)

Saygı ve sevgilerimle....

FİKRİ ÖNAY
BULANIK

DOĞANŞEHİR TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
TAKIMINDAN KAYMAKAMA ZİYARET

KENAN EREN 
Doğanşehir Belediye Spor 

Tekerlekli Sandalye Basket-
bol Takımı, Doğanşehir İlçe 
Kaymakamı Sayın Muhammet 
Şükrü Pekpak’ı Ziyaret Etti.

31 Mart 1 Nisan Tarihleri 
Arasında Antalya’da Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu 
Tarafından Düzenlenen Türki-
ye Atletizm Şampiyonasında 
Dereceye Girerek 12 madalya 
kazanan Doğanşehir Belediye 
Spor Engelli Takımı Doğanşehir 
İlçe Kaymakamı Sn. Muhammet 
Şükrü Pekpak’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette, Doğanşehir Bele-
diye Spor Kulüp Başkanı Nusret 
Ürkmez Doğanşehir Şehit Serd-
al Toprak Çok Programlı ve An-

adolu Lisesi Müdürü Serkan Yıl-
maz Müdür Yardımcısı Ahmet  
Dalcı, Tekerlekli Sandalye Bas-
ketbol Takımın Antrenörü Edip 
Karakuş ve sporcular yer aldı.

Kaymakam Pekpak Ziyaret-
ten Duyduğu Memnuniyeti Dile 
Getirerek, 'Engelliler Toplumun 
Ayrılmaz Bir Parçasıdır. 
Takımımıza Başarılar Dili-
yorum.' Diye Konuştu.

Madalya Kazanan Sporcu-
lar; Bahadır Özşimşek 1 altın 
1 bronz, Çilem Ceyhan 2 altın, 
Enes Mert Özdemir 1 altın, Şa-
hin Kelelci 2 gümüş, Seyit Ru-
fani Karapınar 1 gümüş Mahmut 
Keskin 1 gümüş 1 bronz, Ab-
dullah Akgün 1 gümüş , Emrah 
Türk 1 Altın madalya aldılar.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Birlik Vakfı Malatya 
Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katıldı  

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

DEMET TUNCEL 
Birlik Vakfı Malatya Şubesi 

tarafından vakıf binası düzenlenen 
"Doğanşehir'in Dünü, Bugünü, Yarını" 
konulu sohbete konuşmacı olarak 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük katıldı.  Küçük ‘’Göreve geld-
ikleri günden bu yana, sevgi, saygı 
ve samimiyetle hareket ettiklerini; 
etkin, verimli, vatandaş odaklı, hes-
ap verebilen, katılımcı ve şeffaf hiz-
met anlayışıyla hareket ederek ilçeyi 
kalkındırdıklarını ifade etti.  Hayır, 
işlerini çok seven Başkan Küçük, her 
yıl,  Türkiye’nin her yerinden öğrencil-
ere giyecek ve burs yardımı yaptığını 
ve yaptığı yardımların, ömrü olduğu 
sürece devam edeceğini belirtirken 
öğrencilerin sevincinin kendisine çok 
büyük mutluluk verdiğini söyledi.

İŞİ EHLİNE VERMEK
Siyaset yapmanın önemli olduğunu 

ve İslâm'ın, siyaset ve idare işlerinde 
ortaya koyduğu en önemli ilkelerden 
birinin, "İşi ehline vermek" ilkesi old-
uğunu söyleyen başkan Küçük, dev-
let işlerinin düzenli yürümesi için bu 
işlerin ehliyet ve liyakat sahibi kişilere 
teslim edilmesi ve onlar tarafından 
yönetilmesi gerektiğini vurguladı. 
Eğitimin öneminden bahseden ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
Kız İmam Hatip Lisesi yaptırmak için 
söz verdiğini söyleyen Başkan Küçük: 

”Eğitim çok önemli, kız çocuklarımızın 
eğitimi daha da önemli. Çocuklarımızın 
iyi yetişmesi adına ne kadar katkı yap-
sak azdır. O zaman Başbakan olan 
Cumhurbaşkanımız Doğanşehir’e geld-
iğinde sohbet sırasında İmam Hati-
plerin durumunu sordu ve bana dedi 
ki ‘Vahap amca sizden bir kız İmam 
Hatip Okulu istiyorum’. Bende ‘Başım 
üstüne Sayın Başbakanım’ dedim. Söz 
verdik ve sözümüzü tuttuk. 16 derslik-
li kız İmam Hatip Lisesinin yapımı için 
30 dönümlük yeri Milli Eğitime tahsis 
ettik.” dedi.

İlçeye doğalgaz getirilmesine yöne-
lik çalışmalar hakkında da konuşan 
Küçük,  "Doğalgaz verilmesi için ye-

terli abone sayısına ulaşmak gereki-
yordu. Bu konuda yoğun çaba göster-
dik. Abonelik işlemlerini tamamlayan 
Doğanşehirliler, doğal gaz konforuyla 
tanışmaya başladı" dedi.

Gençlere başarılı olmaları için tav-
siyelerde bulunan Küçük: "Gençlerim-
izin, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü 
bozmaya niyetli şer odaklarına karşı 
uyanık olması gerekir. Gençlerimiz çok 
önemli. Onları iyi yönlendirmeliyiz" if-
adelerini kullandı.  

VAHAP KÜÇÜK 
MYO'YU KAZANAN HER 

ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ 
BURS    

Gençlerin eğitimine önem veren 
Başkan Küçük, burslarla gençlerimi-
zi öğrenim hayatlarında desteklemek 
için, Doğanşehir Vahap Küçük Mesl-
ek Yüksekokuluna kayıt yaptıran her 
öğrenciye burs verileceğini söyledi. 
Sağlanan karşılıksız burs Mesleki Eğit-
im Destek protokolü ile ÖSYS tercih 
kılavuzunda yer alacak. Başkan Küçük 
konuşmasının ardından, tüm katılım-
cılara teşekkür etti ve Birlik Vakfı Baş-
kan ve yöneticilerine vakıf çalışma-
larından dolayı tebrik etti.
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Soldan sağa
1. Sinir... Uyuklamak, uyuklar gibi hareketsiz kalmak... 

2. Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parla-
mento üyelerinden oluşan meclis... Tanrıtanımaz... Dar, 
uzun ve hafif bir yarış kayığı, kik... 3. Şen, rahat (eski)... 
Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... İstetme işi... 
4. “Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabu-
cak anlamak” anlamındaki “....demeden leblebiyi anlam-
ak” deyiminde geçen bir söz... İkinci derecede olan, ikincil 
(eski)... Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri 
tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, 
keke, kekeç... 5. Kıta... Aynı yönde ilerleyen, duran veya 
yürüyen birliklerden ve araçlardan oluşan yan yana iki 
kol... 6. Basma yapılan iş yeri... Kelimenin sonuna geld-
iğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum 

anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... 7. Akılsız, 
düşüncesiz kimse... Birkaç türü birleştiğinde çeşitli mol-
ekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan 
parçacık... 8. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki 
ses... Yapımında mika maddesi kullanılan, darbe aldığın-
da tuz buz olup dağılmayan cam türü... Türk alfabesinin 
on üçüncü harfinin adı, okunuşu... 9. Genellikle tahıl sak-
lanan yer... Hareke konulmuş... 10. -den -e kadar (eski)... 
Gemicilerin veya işçilerin birlikte bir şey çekerken “hay-
di çek, gayret” anlamlarında bir ağızdan yüksek sesle ve 
makamla söyledikleri söz... 11. Konya iline bağlı ilçelerden 
biri... Tedavi için uygulanan ilacın kişide kullanım amacı 
dışında sebep olduğu olumsuz etki, yan tesir... 12. Anlaş-
ma, uyuşma, uzlaşma (eski)... Bacakları sıkı saran özel ku-
maştan yapılmış bir tür pantolon... Bir işi yapabilme gücü, 
kudret, iktidar... 13. Yürüyerek giden... Az, azıcık, pek az... 
Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı... 14. Atgillerden, 
uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, 
uzun kulaklı... Temel... Hanım arkadaş (eski)... 15. Tıraştan 
sonra deriyi yumuşak tutmak için sürülen krem... Hekim-
likte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kok-
usu olan bir sıvı, lokman ruhu...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar 

veren başka canlı, parazit... Üstünlük (eski)... 2. Bolu 
iline bağlı ilçelerden biri... Yapılarda süs ögesi olarak kul-
lanılan damla biçiminde taş... 3. Ana ile babanın oluştur-
duğu birlik... Engel... 4. Yassı, basık... Kanmak işi... İlgi... 
5. Küçültme, ufak duruma getirme (eski)... Güneş doğ-
madan önceki alaca karanlık, fecir... 6. Polarma olayına 
uğramak... Hücumcularla savunucular arasında yer alan 

oyuncu... Berkelyum elementinin simgesi... 7. Toplu olarak 
yapılan işlerde bağrışarak söylenen bir söz... Çağrı, tellal 
ile duyurma (halk ağzı)... 8. Sodyum elementinin simgesi... 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna 
eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu... Hukuk... 
9. Hitit... Açık ancak çok soğuk hava (halk ağzı)... 10. Çok 
kesici, iyi kesen... Mevlevi ve Bektaşi tekkelerinde kadın ve 
erkeğin birlikte katıldığı, dinî müzikli sohbet töreni, ayin-
icem... 11. Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya met-
al parça... Bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek 
üzere yapılan kısmi ödeme... 12. Radyo ve televizyon 
yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film seslendirme-
lerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kay-
nakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle 
gerçekleştirilmesi... Gündelikle çalışan işçi... Büyük erkek 
kardeş, ağabey (halk ağzı)... 13. Bir şeye inanan, itikat 
eden, inançlı, inanlı, imanlı, mümin, dindar (eski)... Sıcak, 
nemli iklimlerde 
oluşan, parlak 
kırmızı veya kah-
verengiye çalan 
kırmızı renk-
li, demir oksit 
ve alüminyum 
bakımından ze-
ngin toprak... 
14. Köken bili-
mi... Kromdan 
yapılmış veya 
kromla kaplan-
mış... 15. Kaşele-
mek işi... Çırpıcı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Fatih 
DULKADİRDoğduğum kasaba Sürgü’de ortaokul olmaması ned-

eniyle ortaokul öğrenimimi yapmak üzere 1966 yılında 
Doğanşehir’e geldim. Öğrencilerin kaldığı, okula ait bir 
pansiyon olmasına rağmen marangoz olan amcamlarda 
kaldım. Öğrencilik süresince hem okuluma devam ettim, 
hem de yaz ve kış aylarında okuldan artan zamanımda 
da marangoz çıraklığı, daha sonraları da kalfalık yaptım.

Doğanşehir, o yıllarda küçük bir ilçe olmasına 
rağmen oldukça sevimli, düzenli, sosyal anlamda da 
çağdaş bir ilçeydi. Bu yüzden ergenlik ve gençlik yıl-
larımın geçtiği bu ilçeyi çok seviyorum.

Altmışlı yıllarda Doğanşehir’e havadan kuşbakışı 
baktığınızda; yerleşim merkezinin düzenli bir şekilde 
kuzeyden güneye üç, doğudan batıya da üç ana arterle 
karelere bölündüğünü, bu ana arterlerin arasında-
ki adalarda da o günün koşullarına göre düzgün bir 
yapılaşmanın olduğunu görürdünüz.

Kuzeyden güneye; birinci cadde Polat yolundan 
başlayıp eski ortaokulun arkasında biten cadde, ikinci 
cadde Yüksek Kahve’den başlayıp Sürgü yolundan eski 
mezarlığa kadar uzanan cadde, üçünçü cadde de Esat 
Doğan’ın eski evinin önünden başlayıp eski pancar depo-
suna kadar uzanan cadde...

Doğudan batıya; birinci cadde Abbas Hoca’nın 
evinden başlayıp Kristal Kahvesi’nin Kuzeyinden tren 
yoluna uzanan cadde, ikinci cadde Bilal Yurdakul’un 
evinin önünden (Eczaneler kavşağı) başlayıp yine tren 
yoluna uzanan cadde, üçüncü cadde de eski ortaokulun 
güneyinden başlayıp tren istasyonuna uzanan cadde ve 
büyük çoğunluğu kerpiç evler...

Doğanşehir’in son elli yılında Belediye Başkanlığı 
koltuğunda sırasıyla;

Sayın Esat Doğan ( 1963-1967),
Sayın Yaşar Doğan ( 1967-1969/1973),
Sayın Hacı Emir Arpacı ( 1973),
Sayın Şerafettin Yıldırım ( 1973-1977/ 1984-

1989/1994),
Sayın Nebi Şahinoğlu ( 1977-1980),
Sayın Ahmet Dölek (1982-1983),
Sayın Ökkeş Özdemir (1983-1984),

Sayın Cengiz Özdemir (1994-1999/1999-2004),
Sayın Hanifi Bayram (2004-2009),
Sayın İbrahim Karaman (2009-2014 ve Sayın Vahap 

Küçük (2014-••••)
oturmuşlardır. 
Halen belediye başkanlığı dönemini tamamlamamış 

olan Sayın Vahap Küçük dışındaki diğer belediye başkan-
larının bir kısmı  iktidar partisinin adayı olarak, bir kısmı 
da muhalefet partilerinin adayı olarak görev yapmışlar, 
merkezi hükümetlerin kendilerine sağladığı olanaklar 
ölçüsünde ilçeye hizmet gerçekleştirebilmişlerdir. Yöre 
insanı olarak, kıt kanaat olanaklarla hizmet sunan bu 
belediye başkanlarına hizmetlerinden dolayı yürekten 
şükranlarımı sunarken yaşamını yitirenlere Allah’tan 
rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Asıl sözüm Sayın Vahap Küçük beyefendiye... Şahsım 
olarak, Sayın Vahap Küçük ile siyasi yelpazenin farklı 
taraflarında olmamıza ve siyaseten desteklememe 
rağmen içinde bulunduğumuz konjonktürel duruma göre 
Sayın Vahap Küçük’ün elindeki olanakları iyi değerlen-
direbilirse Doğanşehir için bir şans olduğunu düşünen-
lerden biriydim. Kendisini seksenli yıllardan beri yakı-
nen tanırım ve karşılaştığımız ortamlarda da kendisine 
“ Ede” diye de hitabederim. Başkanlık dönemindeki 
çalışmalarından dolayı kendisini kutlarken; sevgili 
çocuklarının ticari alandaki başarılarını ve Doğanşehir 
ve çevresine yaptıkları hayırsever davranışlarını takdirle 
karşıladığımı da belirtmek isterim.

12.11.2014 yılında yayımlanarak 30. Mart. 2014 yerel 
seçimler sonrası yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile 
Malatya ili Büyükşehir olarak kabul edilmiştir. İlçelerdeki 
hizmetlerin büyük bir bölümü yasa gereği Malatya 
Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülüyor olmasına 
rağmen Sayın Vahap Küçük’ün elinde bulundurduğu bir 
takım olanaklar ( Cumhurbaşkanına yakınlığı, mensubu 
bulunduğu partinin güçlü bir iktidar partisi olması vd.) 
Doğanşehir yararına çok daha iyi bir şekilde kullanılabil-
irdi diye düşünüyorum.

İzlediğim kadarıyla Doğanşehir’de  son sekiz on 
yıl içerisinde düzensiz ve hızlı yapılaşma patlaması 

gerçekleşiyor. Bu patlamayı tetikleyen çeşitli etkenlerin 
varlığı üzerinde durmayacağım. Ancak; bu yapılaşma 
patlaması sağlıklı ve minimum elli yıl ötesine hiz-
met edebilecek sağlıklı bir imar planı doğrultusunda 
gerçekleşmeliydi. Malatya girişi ve Sürgü girişi daha 
geniş ve görkemli caddelerle taçlandırılabilirdi. Malatya 
girişinden Günedoğru- Söğüt, daha ileride Kapıdere - 
Elbistan istikametine giden yeni bir cadde; Sürgü girişi 
yönünde jandarma bölük komutanlığı önünden başla-
yarak Polat yoluna kadar uzanan yeni bir cadde açıla-
bilirdi. Bu caddelerin açılması esnasında Doğanşehir’in 
belli bölgelerinin SİT alanı içerisinde bulunması engel 
olarak gösterilebilir, ilçede böylesine radikal bir karar 
birilerinin çıkarına dokunuyor da olabilir ama Sayın 
Vahap Küçük’ün elinde bulundurduğu konjonktürel erk 
nedeniyle kimse de dozerin önüne yatmazdı herhalde... 
Sayın Vahap Küçük bu nedenle gelecek tepkileri ve 
riski en az hasarla göğüsleyebilecek güce sahipti diye 
düşünüyorum. Bu tepkiler, belki gün itibariyle belediye 
başkanı aleyhine bir durum oluşturabilirdi ama bir on yıl 
sonra hiç şüphesiz Vahap Küçük’ün hayırla ve takdirle 
yadedilmesini sağlayabilirdi.  Sayın Vahap Küçük ne 
yazık ki şimdilik bu treni kaçırdı... Acaba bir on yıl sonra  
pişmanlık duyar da “ Belediye Başkanlığım döneminde 
elimde çok büyük olanaklar vardı, her nedense iyi kulla-
namadım, Doğanşehir’e ihanet ettim...” der mi? 

Bir inşaat Mühendisi olarak acizane tespit ve 
önerilerime rağmen son kırk yıldır durağanlığını ve 
stabilitesini koruyan Doğanşehir, bir Anka Kuşu gibi 
küllerinden yeniden doğuyor, hızla büyüyor, gelişiyor ve 
güzelleşiyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 

Doğanşehir’e ihanet mi?
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Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Günü güne gün edersin 

Sevdaya güler naz edersin 

Güvendiğin yiğide söz edersin 

Güzel iken sana çirkin desem 

Güneştin tepende ışık olunca 

Balıktın üstünde su kesilince 

Yaşarken çile sana kalınca 

Sevip sevip sana güzel desem 

Ağacı sevdim beşik oldun 

Kapıyı gördün eşik oldun 

Mumla yanıp ışık oldun 

Zor gününde sana canım desem 

Bebektim bana neni dedin 

Yanaktım yüzümdeki beni dedin 

Âşıktım sevgime sevda dedin 

Söz ile sana dudak desem 

BEBEKTİM 

Türkiye’nin Yetiştirdiği önemli 
hukuk insanlarından Hemşerimiz

Hâkim

Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Merhuma Allah’tan rahmet kederli 
Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine 

Başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

ABUZER KARA’yı

Eğitim-Bir-Sen Doğanşehir Şubesi 
İmza Kampanyası Başlattı

KENAN EREN 
Eğitim-Bir-Sen Malatya 

1'Nolu Şubesi Doğanşehir 
Temsilciliği, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın öğretmenlere 
yönelik performans sistemi 
taslağının iptali ve eğitim-
cilere yönelik artan şid-
det olaylarına karşı yasal 
düzenleme talebiyle imza 
kampanyası başlattı.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 
1'Nolu Şubesi Doğanşehir 
İlçe Temsilcisi  Erkan Ergen 
önderliğinde Doğanşehir 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
binası önünde Performans 
değerlendirme taslağına 
ve şiddete hayır, İmza kam-
panyası basın açıklaması 
yapıldı. 

E ğ i t i m - B i r - S e n 
Doğanşehir İlçe Temsilciliği 
Basın açıklamasını İlçe Se-
kreteri İsmet Alagöz okudu; 
yapılan basın açıklamasın-
da 

Eğitim-Bir-Sen Malat-
ya 1'Nolu şubesi Doğanşe-
hir Temsilciliği tarafından 
yapılan basın açıklamasın-
da, 

"Performans değer-
lendirme taslağına ve 
şiddete hayır, İmza kam-
panyası Sayın basın men-
supları, Saygıdeğer Eğit-
im Çalışanları Performans 
değerlendirme taslağına 
hayır diyor, şiddete karşı 
yasal düzenleme istiyoruz 
Öğretmenlerimiz, eğitimin 
niteliğine ve öğretmenin 
mesleki gelişimine hiçbir 
katkısı olmayacak aksine 
kurumsal bütünlüğü boza-
cak, mesleki motivasyonu 
düşürecek, çalışma barışını 
yok edecek, işbirliğini 
zedeleyecek, öğretmenlik 
mesleğini örseleyecek per-
formans değerlendirme 
sürecine tabi tutulmak ist-
enmektedirler. Performans 
değerlendirme taslağının 
hiçbir hukuki ve kanuni 
dayanağı yoktur. 

Eğitim gibi uzun vadeli, 
sonuçları hemen alınama-
yan bir süreçte, anlık veya 
kısa vadeli performans 
ölçümünün mümkün ol-
madığı eğitimi bilenlerce 
açık bir gerçektir. Mesle-
kleriyle ilgili konularda söz 
hakkı verilmeyen, politika 
belirlenirken tecrübes-
ine müracaat edilmeyen, 
içerik, yöntem ve materyal-
leri seçme ve okul yönetim-
iyle ilgili karar süreçlerine 
hiçbir zaman dahil edilmey-
en, öğretmenlerimizin, tüm 
bu yanlışların ayyuka çıktığı 
bir dönemde tek sorumlu 
ilan edilmesi anlamına ge-
lecek performans taslağını 
haksız bir değerlendirme 

ve hukuksuz bir uygulama 
olarak görüyoruz. 

Yüz yüze bakanları 
karşı karşıya getirecek, 
not vermesi gerekeni not 
alana dönüştürecek, eğit-
imin paydaşlarını gerçek 
rollerinden uzaklaştıracak 
bir değerleme sisteminden 
medet ummak, sahip old-
uğumuz değerleri de israf 
etmek olacaktır. Bu durum, 
eşitsizlikler içinde adalet 
aramak, yeni hak kayıpları-
na kapı aralamak, yeni 
çatışma alanları üretmek-
ten başka bir işe yaramay-
acaktır. 

Bakanlığın kurumsal 
performansı sorgulan-
madan öğretmenin perfor-
mansı değerlendirilemez. 
Eğitimin öznesi olan eğit-
imciler şiddetin nesnesi 
haline gelmiştir. Her geçen 
gün artan şiddet olayları 
birçok eğitimciyi mağdur 
etmekte, eğitim camiasını 
hem tedirgin etmekte hem 
de üzmektedir. Önceden iti-
barın, ve saygının odağında 
olan öğretmenlerimiz artık 
hakaretin, şiddetin ve iti-
barsızlaştırma sarmalının 
içine düşürülmüştür. 

Aklıselim insanlar için 
bu bir mesleğin yıpranması 
değil bir milletin geleceğinin 
yok edilmesidir. Münferit 
eylemler olmaktan çıkmış, 
gittikçe yaygınlık kazanmış, 
artık toplumsal bir yara 
haline gelmiş bu şiddet, 
eğitim öğretim hizmetinin 
yürütülmesini olumsuz et-
kilemekte, eğitimcilerin 
verimliliğini düşürmekte-
dir. 

Bir daha Ayhan Öğret-
menlerin görevi başın-
da öldürülmemesi, Yusuf 
Öğretmenlerin arkadan 
vurulmaması, Gülhan öğret-
menlerin sokakta ortasın-
da bıçaklanmaması, Yunus 
öğretmenlerin zorbalarca 
darp edilmemesi için tüm 
eğitim kurumlarından ses-
leniyor, şiddete dur diyoruz. 
Bu şiddet olaylarına dur di-
yecek bir irade gösterilmez, 
şiddet uygulayan kişiler hak 

ettikleri cezaya çarptırılma-
zlar ve daha ciddi, caydırıcı 
tedbirler alınmaz ise çok 
daha ağır olaylarla karşı 
karşıya kalabiliriz. 

Bu doğrultuda eğitim 
çalışanlarına karşı eğit-
im-öğretim hizmeti sunu-
mundan kaynaklı şiddet ey-
lemlerine yönelik cezai ve 
hukuki tedbirlerin alınması 
artık kaçınılmazdır. Eğitim-
ciler olarak şiddet olayları-
na karşı caydırıcı nitelikte 
yasal düzenlemeler yapıl-
masını acilen talep ediyor 
ve bekliyoruz. 

Biz eğitimcileri en çok 
üzen, MEB’nın gerekli du-
yarlılığı göstermemesidir. 
Sayın bakandan persone-
line sahip çıktığını göster-
en bir açıklama bekliyoruz. 
Eğitim-Bir-Sen olarak 
Öğretmen Performans 
Değerlendirme Taslağına 
hayır diyor, mesleğimizin 
daha fazla yıpratılmasına 
müsaade etmeyeceğimizi 
buradan haykırıyoruz. 

Türkiye genelinde 
performans taslağına iti-
razımızı tescilleyecek, şid-
dete dur diyecek imza kam-
panyamızı başlatıyoruz. 
1 ay boyunca devam ede-
cek imza kampanyamız 
süresince, 81 ilde üyeler-
imizin emeği, tüm eğitim 
çalışanlarının desteğiyle 
büyüteceğimiz bu sese, yet-
kililerin sessiz kalmamasını 
umuyor haksızlığa ve zor-
balığa karşı sonuna ka-
dar mücadele edeceğimizi 
kamuoyuyla paylaşıyoru-
z."dedi.
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 28 18 5 5 49 27 22 59

2.GALATASARAY A.Ş. 27 18 3 6 63 29 34 57

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 28 16 8 4 53 24 29 56

4.FENERBAHÇE A.Ş. 28 15 9 4 56 30 26 54

5.TRABZONSPOR A.Ş. 28 12 9 7 50 39 11 45

6.KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41

7.DG SİVASSPOR 28 12 5 11 37 43 -6 41

8.GÖZTEPE A.Ş. 28 11 7 10 40 46 -6 40

9.KASIMPAŞA A.Ş. 28 10 7 11 44 46 -2 37

10.E YENİ MALATYA 28 10 7 11 33 37 -4 37

11.TM AKHİSARSPOR 28 9 7 12 38 45 -7 34

12.ANTALYASPOR A.Ş. 28 9 7 12 35 48 -13 34

13.BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33

14.A ALANYASPOR 28 9 4 15 44 49 -5 31

15.A KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28

16.OSMANLISPOR 28 7 7 14 38 47 -9 28

17.GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 9 12 32 43 -11 27

18.K KARABÜKSPOR 28 3 3 22 19 64 -45 12

M BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 E YENİ MALATYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 0 KAYSERİSPOR

K KARABÜKSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 OSMANLISPOR

BURSASPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

A KONYASPOR 5 - 0 DG SİVASSPOR

A ALANYASPOR 3 - 1 TM AKHİSARSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş.

28.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS BAŞAKŞEHİR’E DİRENEMEDİ
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol 

Başakşehir, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 
1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lac-
ivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona eren maçta, Evkur 
Yeni Malatyaspor ikinci yarıda galibiyeti yakalayamadı

18. dakikada Aytaç’in sağ taraftan kullandığı köşe 
vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mina’nın 
kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı. 

18. dakikada Visca’nın ceza sahası içine sağ taraftan 
girerek son çizgiye inmeden verdiği pasta arka direkte 
topla buluşan Elia’nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin 
yuvarlak ağlara gitti. 1-0 

28. dakikada ceza saha dışı sol çaprazında Elia ile 
yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içine giren Ade-
bayor’un vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı. 

35. dakikada Rahman Buğra’nın pasında ceza yayın-
da içinde topla buluşan Boutaib’in rakiplerle girdiği ikili 
mücadeleleri kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 
kaleci Volkan’da kaldı.

50. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ortasında 
ceza sahası içinde Adebayor’un indirdiği top Visca’da 
kaldı. Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üze-
rinden dışarı gitti. 

82. dakikada Emre’nin sağ kanattan kullandığı köşe 
vuruşunda ceza sahası içinde rakiplerine gelmeden Ay-
taç, topu kornere gönderdi. 

84. dakikada Arda’nın ceza yayı üzerinden pasın-
da ceza sahası içinde topla buluşan Bajic’in vuruşunda 
meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

1-0
“40 PUANIN ÜZERİNE

ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ” 
Spor Toto Süper Lig’in 28. 

haftasında Evkur Yeni Malatyas-
por, deplasmanda karşı karşıya 
geldiği Medipol Başakşehir’e 1-0’lık 
skorla mağlup oldu. Mücadelenin 
ardından Evkur Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Erol Bulut basın 
mensuplarına açıklamalarda bulun-
du. Bulut, yaptıkları küçük hatadan 
dolayı gol yiyerek mağlup olduk-
larını ifade ederek, “Bugün Medipol 
Başakşehir karşısında istemediğimiz 
mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara 
karşı oynadığınızda en ufak hatayı 
iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak 
hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda 
birkaç pozisyon ürettik ama golü bu-
lamadık" şeklinde konuştu. 

  Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı 
en iyi şekilde değerlendirecekler-
ini söyleyerek, "İkinci yarıda raki-
bimizin hiçbir pozisyonu kalemizde 
yok. Biz de çok pozisyona giremedik 
ama böyle takımlara karşı üret-
tiğiniz pozisyonların birini değer-
lendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, 
Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar 
üst düzey takımlar. Önümüze bakar-
ak çalışmalara devam edeceğiz. 6 
maçtan istediğimiz puanları alarak 
40 puanın üzerine çıkmaya çalışa-
cağız” açıklamalarını yaptı. 

AVCI, “MÜCADELEYİ 
YÜZDE 74 TOPA SAHİP 

OLMA ORANIYLA 
TAMAMLADIK”

EYMS maçının ardından konuşan 

Medipol Başakşehir Teknik Direk-
törü Abdullah Avcı: “ Mücadeleyi 
yüzde 74 topa sahip olma oranıyla 
tamamladık. “Özellikle Erol hoca 
gittikten sonra 37 puan alan, takım 
savunmasını iyi yapan, blok halinde 
oynayan, merkezi devamlı kapalı 
tutan ve direkt oyunu en fazla 
oynayan, düşen toplarda da etkili 
olup kenar ortalarda da gol bulan 
bir takım. Biz de bunun karşılığında 
oyun başladığında rakibin orta sa-
hası 18. dakikaya kadar 1-2 düzen-
indeydi. Golden sonra 2-1 gibi oyna-
maya başladılar. Topa sahip olmak 
önemliydi. Bir ara yüzde 78 topa 
sahip olarak oynadık. Yüzde 74 orta-
lamayla bitirdik. Çok ciddi pozisyon 
vermedik. Malatya, hava topunu 
çok kazanan takım. Oyun planına 
sadık kaldık. Bu tip takımları oyunun 
yönünü değiştiren organizasyonlarla 
çözebilirsin" şeklinde konuştu. 

Deneyimli teknik adam, taraftar-
ların kendilerine güç verdiğini 

söyleyerek, “Böyle haftalarda oyun 
planına sadık kalıp fazla pozisyo-
na girmeden kazanmak önemliydi. 
Oyuncularımı tebrik ederim. Bir 
tribün cezalı olmasına rağmen 7-8 
bin seyirci vardı. Sayıda artış var. 
Bize güç veriyor. Sonraki haftalar-
da da bunun devamını bekliyoruz” 
açıklamasını yaptı. 

Süper Lig’in 29. haftasında de-
plasmanda karşı karşıya gelecekleri 
Galatasaray mücadelesi hakkın-
da konuşan Avcı, üç büyük kulüple 
yarışmanın çok güzel olduğunu if-
ade ederek, "100 senelik kulüplerle 
şampiyon kültürüne sahip takım-
larla yarışabilmek harika. Keyfini 
çıkarıyoruz. Sonuçlandırmak is-
tiyoruz. Olsa da olmasa da duruş 
değişmeyecek. Lige keyif katıyoruz. 
Önemli olan Türk futboluna bir şey-
ler katabilmek. Fair-play ruhun-
da coşkulu keyifli bir oyun olsun. 
Umarım karşılığını biz alırız" değer-
lendirmesini yaptı. 


