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Hemşehrimiz Vali İdris Akbıyık
Hakkari’de Görevine Başladı

İstanbul Şişli Kaymakamlı-
ğından Hakkari Valiliğine ata-
nan Doğanşehirli Hemşehrimiz  
Vali İdris AKBIYIK, Hakkaride 
görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile Hakkari Valiliğine 
atanan ve uçakla Yüksekova 
İlçesindeki Selahattin Eyyubi 
Havalimanı'na gelen Vali İdris 
AKBIYIK, Yüksekova Kaymaka-
mı Mahmut KAŞIKÇI, Şemdinli 
Kaymakamı Muhammet Fuat 
TÜRKMAN, İl Emniyet Müdürü 
Süleyman Suvat DİLBEROĞLU,  İl 
Jandarma Komutanı Vekili Albay 
Yavuz ÖZTÜK, kurum müdürleri 
ve öğrenciler tarafından çiçekle 
karşılandı.

Buradan karayolu ile İl mer-
kezine gelen Vali AKBIYIK, yol 
güzergâhında bulunan kontrol 
noktalarında görevli güven-
lik güçlerini de ziyaret ederek 
onlarla bir süre sohbet etti. 
Daha sonra  merkeze geçen Vali 

AKBIYIK Valilik binası önünde 
Vali Yardımcıları Mustafa PALA, 
İdris KOÇ, Mustafa DORUK, Çu-
kurca İlçesi Kaymakamı Temel 
AYCA, kurum amirleri ile öğren-
ciler tarafından çiçekle karşılan-
dı.

Polis merasim birliğini se-
lamladıktan sonra Valilik şeref 
defterini imzalayan Valimiz Sa-
yın İdris AKBIYIK,  ardından ma-
kamına geçti.

Burada basın mensupları-
na açıklamada bulunan Valimiz 
Sayın AKBIYIK, Hakkari’deki gö-
revinin vatana ve millete hayırlı 
olmasını diledi.

Vali Sayın AKBIYIK, "Bundan 
sonra, hizmetimize Hakkari’de 
devam edeceğiz. Tabi önceliği-
miz burada devletimizi en iyi 
şekilde temsil etmek ve asayişi 
sağlamak. Hakkari’de yaşayan 
insanların kamu hizmetlerini 
en iyi ve hızlı şekilde almaları 
için elimizden gelen gayreti tüm 

kamu kurum kuruluşlarımızla 
göstereceğiz. Tabi ki Hakkari’de 
İstanbul gibi Ankara gibi oralar-
da ne varsa aynısı burada yapa-
cağız. Ekonomik, sosyal, sportif, 
kültürel şeylere sahip olmalı. Bu 
standardı yükseltmek için tüm 
birimlerimizle çalışacağız" şek-

linde konuştu.
Valimiz Sayın İdris AKBIYIK, 

daha sonra Hakkâri Valiliği’ne 
başlama görev yazısını imzaladı.

Yeni Doğanşehir Gazetesi 
olarak hemşehrimiz Vali İdris 
Akbıyık’ı kutlar yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Doğanşehir’de 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Programı

Malatya’nın Doğanşehir 
ilçesinde, Türkiye Cumhuri-
yeti'nin Kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, ebediyete 
intikal edişinin 80'inci yıldö-
nümünde törenlerle anıldı.

Anma Programı Doğan-
şehir Hükümet Konağı bah-
çesinde bulunan Atatürk 
büstüne çelenk konulmasıy-

la başladı. Saat 09.05'te si-
renlerin çalmasıyla birlikte 
iki dakikalık Saygı Duruşun-
da bulunuldu. İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla göndere 
çekilen bayraklar yarıya in-
dirildi.

Daha Sonra Doğanşe-
hir Şehit Serdal Toprak Çok 
Programlı Lisesi Konferans 

Salonunda Devam Eden 
Program saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunması 
ile başladı. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşma-
lar yapıldı. Doğanşehir Şehit 
Serdal Toprak Çok Programlı 
Lisesi öğretmen ve öğrenci-
leri tarafından hazırlanan 
anma programına ile devam 

etti.
Büyük Önder Atatürk'ün 

Bilinmeyenleri Slayt eşli-
ğinde anlatıldı. Doğanşe-
hir Şehit Serdal Toprak Çok 
Programlı Lisesi öğretmen 
ve öğrencileri tarafından ha-
zırlanan oratoryo Sahnelen-
di Ve Atatürk'ün sevdiği şar-
kılar seslendirildi. Program, 
öğrencilerin okuduğu şiir ve 
oratoryo gösterileriyle son 
buldu.

Programa, Doğanşehir 
İlçe Kaymakamı Murtaza 
Ersöz, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük,  Cum-
huriyet Başsavcısı Safa ÇE-
VİK, İlçe Jandarma Komutanı 
Tolga Coşkun, İlçe Emniyet 
Müdür V. Alparslan Güven, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ca-
ner Güler, daire müdürleri, 
STK temsilcileri, Öğretmen-
ler Öğrenciler ve vatandaş-
lar katıldı.
KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ

DOĞANŞEHİR
JANDARMA TRAFİK 
TİMİ, ÖĞRENCİLERE
EĞİTİM VERDİ

Malatya Doğanşehir ilçe Jandarma 
Komutanlığı Trafik Timleri Doğanşehir 
İlçesinin En Ucra Mahalle okullarında 
öğrencilerin trafik eğitimi alabilmeleri 
için eğitim çalışması başlattı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komu-
tanlığı jandarma trafik timi tarafından 
okullarda öğrencilere seminer verdiler. 
Faaliyet kapsamında öğrencilere trafik 
kuralları ve emniyet kemeri kullanımı 
ile ilgili Erkenek Mahallesi İlkokul Ve 
ortaokulu öğrencilerine bilgiler veren 
trafik timi komutanı Astsubay Kıdem-
li Başçavuş HALİS CİNCİK, Öğrencilere 
Sine Vizyonlu Bilgiler Verdi.

Seminer Sonunda Öğrencilere Hikâ-
ye Kitabı Ve Kalem Hediye Edildi.

Trafikte SİZİN HUZURUNUZ BİZİM 
GURURUMUZ sloganıyla hareket eden 
jandarma trafik ekipleri en ücra mahal-
leler de çocuklara seminer vermeye de-
vam edecektir.
KADİR AYDIN-KENAN EREN

DOĞANŞEHİR’DE 
UYUŞTURUCU İLE 

MÜCADELE
TOPLANTISI YAPILDI

Bağımlılık ile mücadele (uyuşturucu 
ile mücadele) toplantısı İlçe Kaymakamı 
Murtaza ERSÖZ başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda 
saat 09:30’da yapılan toplantıya Do-
ğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza ER-
SÖZ, Cumhuriyet Başsavcısı Safa ÇE-
VİK, Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK, 
İlçe Jandarma Komutanı Tolga Coşkun , 
İlçe Emniyet Müdür V. Alparslan Güven, 
Paydaş kurum Temsilcileri ve Sivil Top-
lum Kuruluşları katıldı.

Bağımlılık ile mücadele (uyuşturucu 
ile mücadele) toplantısında paydaş ku-
rumlarla karşılıklı görüşmeler netice-
sinde önemli kararlar alındı.

KADİR AYDIN
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Ali AVŞAR

“ADALET”, bana her sabah sıcak ekmek koku-
suyla gelirdi...

Bu hikayeyi sakın okumayın...
(Eminim hepiniz biliyorsunuz... :)...Herkes her 

şeyi biliyor ne de olsa)
Alman Kralı II. Frederick 1750 yılında Pots-

dam’dan geçerken orayı çok beğeniyor ve ‘Bana 
şuraya bir saray yapın” diyor. Ertesi gün adamları 
gidip bakıyorlar, Kral’ın beğendiği yerde bir de-
ğirmen. Adamlar kapıyı çalıyor, yaşlı değirmenci 
açıyor.

- Buyrun?
- Bizi Kral gönderdi. Burayı görüp çok beğen-

di, satın alacak. Kaç para?
- Satmıyorum ki ne parası?
- Saçmalama Kral istedi.
- Bana ne. Ben satmadıktan sonra kimse 

alamaz ki.
Adamları gelip Kral’a diyorlar ki;
- Efendim beğendiğiniz yerdeki değirmenci 

deli. Satmıyorum dedi.
- Çağırın bakalım bana şu adamı.
Değirmenci gelip, Kral’ın karşısında duruyor. 

II. Frederick;
- Yanlış anladınız herhalde beyefendi, ben 

satın almak istiyorum orayı. Kaç para?
- Yoo yanlış anlamadım, adamların da dün 

bunu söyledi. Satmıyorum!
- Beyefendi inat etmeyin, paranızı fazlasıyla 

vereceğim.
- Sen koskoca kralsın, paran çok. Git Alman-

ya’nın her yerine saray yap. Burayı benden önce 
babam işletiyordu. Ona da babasından kalmış, 
ben de çocuğuma bırakacağım. Satmıyorum!

II. Frederick ayağa kalkıyor;
- Unutma ki ben Kralım!
Değirmenci bakıyor ve diyor ki;
- Asıl sen unutma ki Berlin’de hâkimler var!
Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar, kral 

bile olsa, adaletten üstün değildir. Hiç kimse ada-
letin üstüne çıkamaz. Orada oturamaz. 

Bugün bütün gelişmiş ülkeler hukuk fakül-
telerinde bu olayı anlatırlar. “Berlin’de hâkimler 
var!”

Potsdam’da Sansosi Sarayı. Saray ve değir-
men yan yana. Kral ve değirmenci komşu oluyor.

Sabahları II. Frederick arka bahçeye çıktığın-
da değirmenci sesleniyor;

- Hey Frederick, ekmek yaptım göndereyim 
mi?

II. Frederick diyor ki;
- Adalet her sabah bana, sıcak bir ekmek 

kokusuyla gelirdi

HÜSEYİN
KARAASLAN

KAYMAKAMA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Doğanşehir Kaymakamlığı görevine başla-

yan Kaymakam Murtaza Ersöz, Makamında zi-
yaret ederek, başarılar diledik.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Doğanşe-
hir de yeni göreve başlayan Kaymakam Mur-
taza Ersöze hayırlı olsun ziyaretinde bulundu-
lar…

Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi 
Hüseyin Karaaslan, Doğanşehir’e yeni atanan 
Kaymakam Murtaza Ersöz’ ü makamında ziya-
ret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Doğanşehir’e yeni atanan Kaymakam Mur-
taza Ersöz ziyarette duyduğu memnuniyeti 
belirterek Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslana Teşekkür etti. Kay-
makam Ersöz, Doğanşehir’de yapacakları 
projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak, 
Doğanşehir e yapacakları hizmet için elinden 
gelen gayreti göstereceğini belirterek, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DOĞANŞEHİR İLÇE MÜFTÜLÜK
KÜLLİYESİ YAPIMI BİTMEK ÜZERE

Doğanşehir İlçe Müftülüğü tarafından 
hayırseverlerin desteği ile Doğanşehir 
Müftülük Külliyesi’nin inşaatı tamamlan-
mak Üzere. 

Doğanşehir İlçe Müftüsü ŞEMSETTİN 
KARCI Yaptığı Açıklamada,” Külliyemizde 
Olanlar Mescit, Yatılı Kuran Kursu, Konfe-
rans Salonu, 4-6 Yaş Anasınıfı, Türkiye Di-
yanet Vakfı Kütüphanesi Ve Okuma Salo-
nu, Müftülük Hizmet Binası, 2 Lojman Ve 
Misafirhane Olmak Üzere Bütün Aktivi-
telerin Ve Hizmetlerin Yürütüldüğü Bina 
Olduğu İçin Doğanşehir Müftülük Külliye-
si İsmi Verildi. Ayrıca Misafirhanemizin 
Yapımını İş Adamı HACI BAYRAM ÇELİK 
Üstlenmiştir Ve Bizde Misafirhanemizin 
İsmini HACI BAYRAM ÇELİK Diyanet Evi 
Olarak Belirledik. Yaklaşık 3 Ay İçerisinde 
İnşaatımız Bitip Açılışı İçin Diyanet İşleri 
Başkanı PROF. DR. ALİ ERBAŞ Hocamızın 
Katılımlarıyla Açılışımızı Gerçekleştirme-
yi Düşünüyoruz. Bende Bu İnşaat Yapı-
mında Gece Gündüz Çalıştım Müftüden 
Ziyade Burada Bir Müteahhit Gibi Bura-
da Bulundum. Bu Doğanşehir Müftülük 
Külliyesinde Emeği Geçen Malatya Mil-

letvekilimiz BÜLENT TÜFENKÇİ, Doğanşe-
hir Belediye Başkanımız VAHAP KÜÇÜK, 
Hayırsever İş Adamlarımıza, Malatya Ve 
Doğanşehir Halkına Allah Rızası İçin Yap-
tıkları Yardımlardan Dolayı Herkese Te-
şekkür Ediyorum Allah Yaptıklarını Hayrı 
Kabul Eylesin” Dedi.

Haber-Kadir Aydın

Malatya Doğanşehir İlçesinde Emekli 
Kıdemli Albay Mehmet Sülü, aday adaylığı 
başvuru formunu AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanlığına vererek Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı aday adayı oldu.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu’na aday adaylık başvu-
ru formunu teslim eden Mehmet Sülü, 
Doğanşehir Belediye Başkanlığı için aday 
adayı oldu.

Doğanşehir İlçesinde Aday Adayı Olan 

Mehmet Sülü Başvuru Programında Yaptı-
ğı Açıklamada; “Bilgi, Görgü Ve Tecrübele-
rimi Doğduğum Güzel İlçemize Aktarmak, 
Daha Güzel Bir Kent Haline Getirmek, Her 
Bir Köşesindeki Bölgesel Zenginliklerini 
Ve Güzelliklerimi Değerlendirerek Sahaya 
Yansıtmak Büyük Bir Heyecanla Doğru, 
Dürüst, Disiplinli, Planlı, Projeli Ve Azimli 
Bir Şekilde Hizmet Etmek İçin Doğanşe-
hir Belediye Başkanlığına Aday Adaylığı-
mı Açıklıyorum. Hayırlısı Olsun İnşallah” 
Dedi.

Doğanşehir AKP İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu İse Yaptığı Açıklamada; “Beş 
Yılda Bir Genel Seçimlerden Dolayı Bele-
diyede Memleketine Hizmet Etmek İçin 
Mehmet Bey Gibi Arkadaşlarımız Talep-
lerde Bulunuyorlar. Ben Kendilerini Teb-
rik Ediyorum Memleket Sevdalısı Olmak 
Memlekete Hizmet Etmek İçin Bende Va-
rım Diyen Arkadaşlar Yani Aramızda Böy-
le Yetişmiş Arkadaşlar Olduğu İçin Bizim 
Gurur Duymamız Lazım. Belediyecilik Bir 
Hizmet Yarışıdır Buraya Gelen Belediye-
mize Gelen Aday Adaylarımız Olsun, Aday-
larımız Olsun Veya Başkanlarımız Olsun 

Birer Hizmet Yarışı Yapmak İçin Bu Yola 
Başvuruyorlar. Bugüne Kadar Hizmet Ya-
pan Arkadaşlarımız Var Hepsinden Allah 
Razı Olsun Biz Memleketimize Bir Taş Üs-
tüne Taş Koyan Başkanımızın Yardımcısı 
olmuşturuz Yardımcısı da olacağız. Allah 
Hayırlı Uğurlu Etsin” Dedi.

MEHMET SÜLÜ KİMDİR?
1960 Yılında Malatya’nın Doğanşe-

hir İlçesi Sürgü Mahallesinde Doğdu. 
İlk Ve Ortaokulu Sürgü ’de Lise Eğitimi-
ni 1978 Yılında Malatya’da Tamamladı. 
1978 Yılında Kara Harp Okulu Sınavını 
Kazanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bir 
Mensubu Olarak Profesyonel Askerliğe 
Adım Attı.1982 Yılında Kara Harp Oku-
lundan Piyade Subay Olarak Mezun Oldu. 
31 Çeşitli Bölgelerde Takım, Bölük, tabur 
Komutanlığı Ve Karargâh Subaylığı Yap-
tıktan Sonra 2013 yılında Son Görev Yeri 
Olan Malatya’da Kıdemli Albay Rütbesiyle 
Emekli Oldu.

Haber Foto 
KADİR AYDIN

EMEKLİ ALBAY MEHMET SÜLÜ DOĞANŞEHİR AKP’DEN ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI
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Soldan sağa
1. Bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek... 2. Ta-

rımsal... Ortalatmak işi... 3. İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden 

kafes biçiminde yapılmış örgü... “Aferin, yaşa” anlamlarında 

beğeni bildiren bir söz... Üstüne öteberi koymak için duvara 

veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, 

genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha... Berkelyum 

elementinin simgesi... 4. Amerika Birleşik Devletleri, Kana-

da vb. devletlerin para birimi... Güzel... Allah’ın buyruklarını 

yerine getirme, ibadet etme... 5. Karşı çıkma, engelleme, red-

detme... Aslı astarı... 6. Ucuz olma durumu... Kuvvet, kudret 

(eski)... 7. Kocaman (halk ağzı)... Ağırlık... 8. Dolaylı olarak 

anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, 

ihsas... Anıvermek işi... Protaktinyum elementinin simgesi... 

9. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel 

ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah... Yontma işi 

yapılmak veya yontma işine konu olmak... 10. Kalay elemen-

tinin simgesi... Hipodromda yarış atlarının yedekte gezdi-

rildikleri yer... Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü 

vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar... 11. Bir 

konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim... Amerikan 

usulü... 12. Yitikler, kayıplar... Uzak Doğu’da yetişen Amerika 

elmasından çıkan zamk... Bir şey ödemeden, para vermeden 

alınan şey, bedava... 13. Zarar verme, zarara sokma (eski)... 

Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamala-

rı yapan kimse, vekilharç (eski)... 14. Hacıların örtündükleri 

dikişsiz bürgü (eski)... Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi 

çekme, ikaz, ihtar, tembih... Ağabey... 15. Katlatma işini yap-

tırmak... Çingene...

Yukarıdan aşağıya
1. Üye... Vakitsiz olma durumu... 2. Hünnap... “Öyledir, 

doğru, diyecek yok, inandık” anlamlarında bir onaylama 

sözü... Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını 

anlatan bir söz... 3. İridyum elementinin simgesi... Otuz sayı-

sının üleştirme sayı sıfatı... Fark... 4. Kablo döşeyen kimse... 

Bayağılaşma, ayağa düşme (eski)... 5. Yüz kuruş değerinde 

Türk para birimi, teklik... Ulamak işi... Bir devletin, bir ha-

nedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, 

harf veya şekil, ongun... 6. Utanma, utanç duyma... Kadın... 

Veri... 7. Yerip çekiştirme, gıybet (halk ağzı)... Altı yolun bir-

leştiği yer... Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse 

(eski)... 8. Kromu andıran, kroma benzeyen, krom gibi... Sesle 

ilgili... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 9. Binme, 

yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı 

hayvan... İlk önce (halk ağzı)... Güneydoğu Asya’da yaşayan 

kuyruklu bir maymun... 10. Zarı andıran, zara benzeyen, zar 

gibi... İtici gücü sağlayarak bisikleti yürüten teker... 11. Karışık 

renkli, çok renkli, alaca... Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, 

karşılıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan olu-

şan düzenek, cırcır, carcur... Bazı nesnelere parlaklık verme, 

dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sü-

rülen, saydam veya donuk vernik... 12. Petrolden 100-250 °C 

arasında damıtılan ürün... Tek kadın tarafından oynanan bir 

tür oyun... 13. Metneryum elementinin simgesi... Üzerine her-

hangi bir şey asmaya yarar nesne... Yolların kaplanması için 

genellikle 4-7 cm arasında parçalara bölünmüş taş... 14. “Bi-

rini düşünemez duruma getirmek, çok yormak, fazla gaz ve-

rerek otomobili çalışamaz duruma getirmek” anlamlarındaki 

“... etmek” ve “çok 

yorulup iş göre-

mez, düşünemez 

duruma gelmek” 

anlamındaki “.... 

olmak” birleşik 

fiillerinde geçen 

bir söz... Paşalık 

yapmış dede... 15. 

Kakma işini yaptır-

mak... İnce yapılı, 

yepelek, nazenin...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Her yıl binlerce öğrenciye elbise yardımı 
yapan Doğanşehir Belediye Başkanı VAHAP 
KÜÇÜK bu yıl da 7 bin 200 öğrenciye kışlık 
elbise dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerin-
den okundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük, ilçede bulunan 7 bin 200 öğrenciye kış-
lık elbise Dağıtımı yaparak öğrencileri mutlu 
etti.

Elbise dağıtımı için düzenlenen program-
da konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü CANER 
GÜLER, yapılan yardımlardan dolayı Doğan-
şehir Belediye Başkanı VAHAP KÜÇÜK Ve Ai-
lesine teşekkür ederek, çocukların mutlu ol-
masının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı VAHAP 
KÜÇÜK ise, "Her Sene Yaptığımız Yardımı 
Bugünde Yapıyoruz Sizlerden Tek Ricam 
Derslerinize Çok Çalışmanız Anne Ve Baba-
larınıza Saygılı Olun.. Sizleri Bi nebze mutlu 
edebildiysek ne mutlu bizlere. Hamd olsun ki 
Doğanşehir Geneli Öğrenim Gören 7 bin 200 
öğrenciye Kışlık Elbise yardımı yaptık. Allah 
bizlere ömür verdikçe bizler de onun rızası 

uğruna dağıtacağız” Dedi.
Elbise Dağıtımında Doğanşehir Kaymaka-

mı MURTAZA ERSÖZ ve Belediye Başkanı VA-
HAP KÜÇÜK Öğrenciler İle Yakından İlgilendi.

Yapılan konuşma ve törenin den sonra İlk 
olarak Doğanşehir Erkenek Mahallesindeki 

Hürriyet Ortaokulu, Erkenek İmam Hatip Or-
taokulu Ve Erkenek Anaokulu Öğrencilerine 
yapılan elbise dağıtımından sonra Doğanşe-
hir genelinde çocuklara elbise yardım dağıtı-
mına başladı.

Elbise dağıtım programına Doğanşehir 

İlçe Kaymakamı MURTAZA ERSÖZ, Belediye 
Başkanı VAHAP KÜÇÜK, İlçe Jandarma Komu-
tanı TOLGA COŞKUN Ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü CANER GÜLER Katıldı.

Haber Foto KADİR AYDIN

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK
DOĞANŞEHİRDE TÜM ÖĞRENCİLERİ GİYDİRDİ
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Bir zaman sonra pancar üretimine kota getiriliyor, üretimin 
kısıtlanması yolu-na gidiliyordu. Bu yüzden köylü, istediği oran-
da pancar ekemiyor, neticede güb-re ve mazot fiyatlarının yük-
sek olması ve ha bire artış göstermesi, işçi ve taşıma  maliyetinin  
de üzerine binmesi ile birlikte, el elde, baş başta. Kazanç yok, 
borç çoktu. Teslim edilen pancarın parasının bir kısmına şeker 
veriliyor, geri kalan da artık ne zaman verilecekse… Ha bire dı-
şarıdan döviz ödenerek, nişasta bazlı şeker ve şurup ithal edili-
yordu. Çok ucuza mal edilen bu şeker ve şurup, yoksul halk tara-
fından kabul görüyordu. Üstelik emperyalist ülkeler, bu şekerin 
ithali için baskı kuruyorlardı. Kendi vatandaşlarına sağlıksız ol-
duğu için yedirmekten çekinilirken ve buna belli oranda bir sı-
nırlama getirilirken, bizim gibi ülkelere büyük oranlarda ihracatı 
yapılıyordu. Pancar üretimi; mazot ve gübrelerin sık aralıklarla 
zamlanması ve getirilen kota nedeni ile yeteri derecede yapıla-
mı-yordu. Bu nedenle fabrikalar yarım kapasite ile çalışıyordu. 
Bütün bu olumsuz-luklara rağmen pancar üreticileri ve pancar-
dan ekmek yiyen tüm insanlar, sırf ayakta kalmak  için çaba gös-
teriyorlardı. Ancak fabrikaların yarım kapasite ile çalışmaları ve 
de nişasta bazlı şekerin dışarıdan ithali üzerine, hükümetlerce 
fabrikalar kar etmiyor diye özelleştirme adı altında elden çıka-
rılmak isteni-yordu. Diğer özelleştirmelerde olduğu gibi, bura-
lardan ekmek yiyen ve buralar-da çalışanların tüm ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik dizayn edilmiş olan bu sosyal mekanlar 
satıldıkları takdirde, buraların rant sağlamaya yönelik amaç dışı 
kullanılması mukadder olacaktı. Oysa ki satılsalar dahi rantabl 
bir şekilde çalış-tırılmaları sağlanmış olsa bunun kimseye zararı 
dokunmayacaktı. Nitekim Anap Hükümeti zamanında Karabük 
Demir Çelik fabrikası, çalışanlarına, sembolik bir rakamla satıl-
mış ve bu satıştan büyük yararlar elde edilmişti. Kendilerine ait 
bu fabrikada çalışanlar, daha bir istekle işin üzerine eğilmişler 
büyük kazançlar elde etmişlerdi. Kendileri kazanırken, ülkenin 
tüm demir ihtiyacı karşılanabildiği gibi  ihracat yolu ile de ülkeye 
döviz kazandırılabiliniyordu. 

Şimdi ise birçok şeker fabrikasının özelleştirme adı altında 
zarar ediyorlar di-ye satılmaları gündemde. Bir şeker fabrika-
sının zarar edebileceğini insan aklının kabul etmesi mümkün 
değildir. Bu fabrikalar altın yumurtlayan tavuk gibidir-ler… Pan-
cardan sadece şeker mi üretiliyor? İlaç sanayinde, boya ve lak 
üreti-minde, eczacılık, parfümeri sektörlerinde, dezenfektan 
olarak temizlik, PVC imalatında, ekmek mayası üretiminde, ispir-
to, benzin ve mazot gibi yakıtlarda katkı maddesi olarak, alkollü 
içeceklerin imalatında, bütün bunların dışında melas ve hayvan-
lar için çok önemli oranda besin maddesi olan küspe kulla-nı-
mında ve de küspenin melas ile karıştırılıp fırınlarda kurutularak 
uzun süre saklanabilen ve kolayca taşınabilen hazır hayvan yemi 
elde edilebilmesinde etkin rol oynamaktadır. Pancarın toprak 
yüzeyinde kalan yapraklarının bile çok önemli yararları bulun-
maktadır. Bu yapraklar; hayvanların iştahla tükettikleri bir besin 
maddesi oldukları gibi, havanın karbon dioksitini emip oksijen 
salarak da canlıların sağlıklı yaşamlarına destek olabilmektedir-
ler. Böylesi sayılamayacak kadar yararlı özellikleri olan bir değe-

rin gözden çıkarılması, kime ne yarar sağ-layacaktır?... Belki sa-
tışından elde edilen para ile bir açığın kapatılması, parasal ve iş 
gücü sıkıntısından kurtulunması hedeflenmiş olabilir. Ancak, bu 
fabrikala-rın, yine aynı amaçla rantabl bir şekilde çalıştırılmaları 
sağlanacak mı? Bura-larda çalışmakta olan işçiler aynı oranda 
değerlendirilebilinecek mi? Yoksa, satın alan kişi ve kuruluşlar-
ca buraları başka amaçlarla, örneğin yapılaşma yolu-na mı gi-
dilecek, ya da yabancılara fahiş fiyatlarla satılıp haksız kazanç 
mı elde edilecektir?... Haydi bunları bir tarafa bırakalım, bin bir 
zorlukla pancar yetiş-tirmeye çalışan pancar üreticilerin durum-
ları ne olacak? Buradan ekmek yiyen bir zamanlar memleketin 
efendisi kabul edilen bunca köylü vatandaşlar, açlık ve sefalete 
sürüklenmeyecekler mi?... Ne yazık ki insanlarımız böyle bir du-
rumla karşı karşıya bırakılmakta… 

Bülent Ecevit’in liderliğindeki koalisyon hükümeti zamanın-
da yaşanan eko-nomik kriz sonucunda, kurtarıcı olarak Ameri-
ka’dan apar topar getirilen Kemal Derviş, ağa babalarının isteği 
doğrultusunda, hükümet tarafından bazı kanunla-rın çıkarılıp 
hayata geçirilmeden görev kabul etmeyeceğini ön koşul olarak 
öne sürüyordu. Hükümetin eli mahkumdu. İstenen kanunlar 
büyük bir hızla hayata geçiriliyordu. Bu kanunların en önemli-
lerinden biri şeker kanunu idi. Zamanında bütün olumsuzlara 
karşı direnen Ecevit, içinde bulunulan nazik durum nedeni ile 
istemeyerek olsa kabullenmek durumunda kalıyordu. Bu ka-
nunla birlikte kota uygulamasına hızla geçiliyordu. Pancar ekim 
alanları daraltılıyordu. Sonra gelen hükümet zamanında ise bu 
işe, Amerika’nın isteği doğrultusunda daha çok hız verildiği gibi, 
Cargill gibi Amerikan şirketlerine olanaklar sağlanıyor, üretilen 
nişasta bazlı mısır şurubundan imal sıvı ve katı şekerler hayatı-
mıza bolca giri-yordu. Marketlerde çokça sergilenen yediğimiz 
tüm tatlı ürünlerde çokça kul-lanılıyordu. Bu nişasta bazlı ürün-
ler, şeker pancarından elde edilen şekerden % 73 oranında daha 
fazla tatlı, açık bir ifade ile bir kilo nişasta bazlı şeker, 7 ton pan-
car şekerine eş değerde oluyordu. Daha fazla tat verdiği için de 
hem ucuz ve hem de çok daha ekonomik oluyordu ve dolayısıyla 
tercih edildiği için yaban-cılar kârlarına kâr katarken bu türden 
besinler insanlarda obezite, karaciğer yağlanması, kısırlık, safra 
kesesi taşı, guatr, koroner  kalp damar hastalıkları, ağız ve mide 
hastalıkları, akciğer hastalıkları ve erken yaşlanma, pankreas 
kan-seri gibi ölümcül hastalıklara neden olabiliyordu. Üstelik bu 
şirketler, sırf bu hastalıklar için imal edilen ilaçları da Türk insa-
nına sunuyor ve iki yönlü para kazanıyorlardı. 

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-10

Devamı Gelecek Sayıda

EYMS’DEN FARKLI GALİBİYET
Süper Lig’de bu sezona iyi bir 

başlangıç yapan Evkur Yeni Ma-
latyaspor, aldığı sonuçlarla dikkat 
çekti. Ligin 12. Haftasını da 3 puanla 
kapatan sarı-kırmızılı ekip toplam 
puanını 21’e çıkardı. Trabzonspor’u 
gol yağmuruna tutan Evkur Yeni 
Malatyaspor, Şehirdeki festival ha-
vasını sahasına da taşıdı. Yeni Ma-
latyaspor’un gollerini Guilherme, 
Danijel Aleksic ve  Khalid Boutaib 
kaydetti. 

MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
4' Malatyaspor etkili geldi. Çap-

raz pozisyonda kaleciyle karşı karşı-
ya kalan Boutaip'in vuruşunda, top 
uzak direğin yanından auta gitti.

7' Her iki takım da bu dakikaları 
hazırlık paslarıyla geçirdi.

9' Trabzonspor atağında Olcay 
sağ kanattan ortasını yaptı, savun-
mada Mina son anda topu uzaklaş-
tırdı.

12' Trabzonspor atağında Olcay 
Şahan'ın sağ kanattan ceza alanı-

na yaptığı ortayı Sa-
dık Çiftpınar kafayla 
uzaklaştırdı.

18' Trabzonspor 
etkili geldi. Sağ ka-
nattan seri çalımlarla 
ilerleyen Olcay ceza 
sahasına girer gir-
mez yerden ortasını 
yaptı, Rodellega'nın 
gelişine vuruşun-
da top savunmadan 
döndü.

23' Trabzonspor 
mutlak golü kaçırdı. 
Ani gelişen atakta 
sağ kanattan Pereira 
yerden sert ortasını 
yaptı, Rodallega'nın 
kale sahası önünden 
vuruşunda top yan-
dan auta gitti.

29' Trabzonspor 
baskısını artırdı. Or-
ganize gelişren atak-
ta, Sosa hafif sağ 
çaprazdan kale içine 
topu doldurdu, Ma-
latyaspor savunması 
son anda tehlikeyi 
uzaklaştırdı.

36' Yeni Ma-
latyaspor Guilher-
me'nin golüyle 1-0 
öne geçti.

36' Ev sahibi Ma-
latyaspor öne geçti. 
Savunmanın büyük 
hatasıyla bir anda 
kaleciyle karşı karşı-
ya kalan Guilherme, 
yerden düzgün bir 
vuruşla topu ağlara 
gönderdi.

38' Yeni Malat-
yaspor,  Danijel Alek-
sic'in golüyle farklı 
2'ye çıkardı.

38' Malatyaspor 
farkı 2'ye çıkardı. 
Guilherme'nin sağ 
kanattan ortaladığı 
topa dar açıdan çok 

şık bir vuruş yapan Aleksic'in vuru-
şu ağlarla buluştu.

40' Trabzonspor atağında Ro-
dallega ceza sahası dışından harika 
bir vuruş yaptı, kaleci Faenolle de 
aynı güzellikte topu çelmeyi başar-
dı.

44' Trabzonspor sol kanattan 
serbest vuruş kazandı. Sosa doğru-
dan kaleye vurdu, top auta gitti.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona 
erdi. Yeni Malatyaspor, soyunma 
odasına 2-0 önde gidiyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı baş-
ladı.

48' Yeni Malatyaspor Aleksic ile 
farkı 3'e çıkardı.

48' Maçta fark 3'e çıktı. Yeni Ma-
latyaspor kaleyi cepheden gören 
yerden serbest vuruş kazandı. Alek-
sic, harika bir vuruşla direk dibin-
den topu ağlara gönderdi.

51' Yeni Malatyaspor Boutaib ile 
bir gol daha buldu. Fark 4'e çıktı.

51' Yeni Malatyaspor farkı 4'e 
çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan 
kullandığı köşe vuruşunda bomboş 
pozisyonda yükselen Boutaib'in 
kafa vuruşunda top ağlara gitti.

61' Trabzonspor atağında sol 
kanattan Nwakaeme'nin arka dire-
ğe ortasında herkesi aşan top auta 
gitti.

64' Yeni Malatyaspor farkı 5'e çı-
kardı. Golü atan isim Guilherme

64' Yeni Malatyaspor durmuyor! 
Danijel Aleksic'in havadan arapa-
sında Guilherme kaleci Onur ile kar-
şı karşıya kaldı. Topu kontrol eden 
Guilherme yerden vuruşunda kaleci 
Onur'un solundan topu ağlara gön-
derdi.

66' Sarı Kart - Hugo Rodallega
74' Trabzonspor yaklaşık 35 

metreden serbest vuruş kazandı. 
Sosa'nın vuruşunda top üstten auta 
gitti.

78' Malatyaspor atağında Dani-
jel Aleksic ceza sahası dışından şan-
sını denedi, top auta gitti.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu 
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali 

Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx 
E. Yeni Malatyaspor: Fabien Far-

nolle xxx, Issam Chebake xx, Ahmed 
xx, Sadık xxx, Erkan xx, Mina xxx, 
Guilherme xxx (Rahman dk. 89 ?), 
Aleksic xxx, Murat xxx, Khalid xxx 
(Eren dk. 87 ?), Adem xxx (Pereira 
dk. 71 xx) 

Yedekler: Abdulsamed Damlu, 
Gökhan Akkan, Mustafa Eskihellaç, 
Issiar Dia, Sulley Muniru 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Trabzonspor: Onur x, Pereira x, 

Toure x, Hosseini x (Hüseyin dk. 54 
x), Novak xx, Onazi x, Sosa x, Olcay 
x, Abdulkadir x (Ekuban dk. 54 x), 
Rodallega xx, Nwakaeme x 

Yedekler: Uğurcan Çakır, Vahid 
Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, 
Abdulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, 
Zeki Yavru 

Teknik Direktör: Ünal Karaman 
Goller: Guilherme (dk. 36 ve 64), 

Danijel Aleksic (dk. 38 ve 48), Khalid 
Boutaib (dk. 51) (E.Y.Malatyaspor) 

Sarı Kartlar: Khalid (E.Y.Malat-
yaspor), Rodallega (Trabzonspor)


