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Doğanşehir’in Yeni Hastanesi Açılıyor...
Doğanşehir'de ya-
pımı tamamlanan 
Doğanşehir Devlet 
Hastanemizin yeni 
hizmet binası ve 
beraberinde yapı-
lan 10 dairelik loj-
manında Malatya İl 
Sağlık Müdürü Re-
cep Bentli inceleme-
lerde bulundu.2’DE

Nerede İhtiyaç Varsa Gönül Belediyeciliği Orada
Doğanşehir Belediyemiz 
Fen İşleri Ekipleri tarafın-
dan Yeni Mahalle Demirer 
Sokak'ta kilitli parke taşı dö-
şeme çalışmalarını Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt ve 
Başkan Yardımcısı Bekir Al-
pagut yerinde inceledi.2’DE

Kaymakam ve Belediye Başkanın’dan
İnovatif Tekstil’e Ziyaret

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt İnovatif Tekstil'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundular.3’TE

Doğanşehir’de
Kaza 1 Ölü 2 Yaralı
Doğanşehir Esentepe mahalle-
sinde meydana gelen trafik ka-
zasında 1 kişi öldü 2 kişi yara-
landı.3’TE

Emniyet Kemeri Simülasyon
Aracında Bilgilendirme Yapıldı
Doğanşehir'de emniyet kemeri si-
mülatörü ile vatandaşlara emniyet 
kemeri takılıyken kaza anında araç 
içinde neler yaşandığı simülasyon 
aracında uygulamalı olarak göste-
rildi.2’DE
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Doğanşehir’in Yeni Hastanesi Açılıyor...
Doğanşehir'de yapımı tamamlanan Doğanşehir 

Devlet Hastanemizin yeni hizmet binası ve berabe-
rinde yapılan 10 dairelik lojmanında Malatya İl Sağlık 
Müdürü Recep Bentli incelemelerde bulundu.

Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli yeni hasta-
nede yaptığı incelemede Başhekim Uzm.Dr. Haşim Öz-
demir, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ali Topal, Sağlık 
Bakım Hizmetleri Müdürü Haluk Baktemur eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli; "Yaklaşık 28.000 
metre kare kapalı alana sahip olan hastanemiz 100 
yatak kapasiteli olarak inşa edilmiştir. Hastanemiz 
bünyesinde 33 poliklinik, 5 ameliyathane, 6 yataklı 
1.basamak yoğun bakım, 4 yataklı 2. Basamak yoğun 
bakım, 6 yataklı palyatif bakım, 6 cihazlı hemodiya-
liz ünitesi, 5 diş üniti ve 10 yataklı mahkum koğuşu 
bulunmaktadır. Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi, 
Panoramik Diş Görüntüleme Cihazı ve Kemik Dansi-
tometresi ile bölge halkına nitelikli sağlık hizmetinin 
verileceği hastanemiz, Bakanlığımız tarafından verile-
cek geçici onay belgesinin ardından önümüzdeki haf-
talarda hizmet vermeye başlayacaktır."dedi.

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracında Bilgilendirme Yapıldı

Doğanşehir'de emniyet ke-
meri simülatörü ile vatandaşlara 
emniyet kemeri takılıyken kaza 
anında araç içinde neler yaşan-
dığı simülasyon aracında uygu-
lamalı olarak gösterildi.

Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıç, Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt, Do-
ğanşehir Emniyet Müdürü Erkan 
Samaraz, Doğanşehir  Emniyet 
Müdürlüğü tarafından düzen-

lenen ve Doğanşehir Belediye 
binası önünde kurulan emniyet 
kemeri simülasyon aracında in-
celemelerde bulundular. 

Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıç, Doğanşehir Bele-

diye Başkanı Durali Zelyurt, Do-
ğanşehir  Emniyet Müdürü Erkan 
Samaraz ve sürücüler, simülas-
yon aracında olası kaza anında 
yaşayabileceklerini tecrübe et-
tiler.

Doğanşehir’de 
Zincirleme Kaza

Doğanşehir'de karşı şeride geçen tır 2 araca 
çarptı.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre kaza Malatya Adana ka-
rayolunda meydana geldi. Malatya istikame-
tinden Adıyaman istikametine giden Mehmet A 
yönetimindeki 31 PN 588 plakalı tır'ın yağmur 
nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı 
şeritte A.Ş idaresindeki 44 J 7756 plakalı yolcu 
minibüsü ile Turan S idaresindeki 34 AJN 609 
plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Turan S, mini-
büste yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. 
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ta-
rafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nerede İhtiyaç Varsa
Gönül Belediyeciliği Orada

Doğanşehir Belediyemiz Fen İşleri Ekipleri tarafından Yeni Mahalle 
Demirer Sokak'ta kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını Belediye Baş-
kanımız Sayın Durali Zelyurt ve Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut yerin-
de inceleyerek vatandaşlar ile bir araya geldi. HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzeri-

ne mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimle-

ri... Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk... 

Genellikle parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, 

kurlağan (halk ağzı)... 2. Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzük-

lere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, 

müfettiş... Muhabbet çiçeğigillerden, 1,5 metre yüksekliğinde, 

tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan 

otsu bir bitki, rezede çiçeği... 3. Üretimde gerekli malı elde et-

mek için kullanılan yarı işlenmiş mal... Sıcak ülkelerde yetişen, 

kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı... 4. Tanrı... 

İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü 

oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri... Doku-

sunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan kumaş 

veya metal parlaklığı verilmiş deri... 5. Karada yaşayan memeli 
hayvanların deri, tırnak, boynuz ve kemikleri ile mide, bağırsak 
muhteviyatı ayrıldıktan sonra geriye kalan et ve diğer yumu-
şak dokularının veya kansız ve kemiksiz mezbaha artıklarının 
usulüne göre pişirilip pres edilerek yağları alınıp öğütülmesi 
ile elde edilen bir ürün... Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak... 
Küme... 6. Belirli bir yerleşim birimine veya bir şehre verilen 
toplam elektrik, su ve gazın ölçülmesi amacıyla, ana dağıtım 
boru hattı başlangıcına tesis edilen sayaç sistemi... Döl eşi... 
7. Akıllı (eski)... Hava, su veya buharı ısıtmak veya soğutmak 
suretiyle meydana gelen sıcaklığı veya soğukluğu yayan, böy-
lece ısıtma ve soğutmada kullanılan cihaz... 8. Alüminyum ele-
mentinin simgesi... Gerek, gereklik, ister, lüzum... Türkiye’nin 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Renyum 
elementinin simgesi... 9. Kapkara... Yakışır, yerinde, uygun... 
10. Ülkü... Sardalya yavrusu... 11. Seslenmek veya ilgi ve dik-
kat çekmek için söylenen bir söz... Yönetimsel... Torbalı balık 
ağı... 12. İşaret olarak yere dikilen çubuk (halk ağzı)... Eyer ya-
pıp satan kimse... Ezgi, türkü, nağme (halk ağzı)... 13. Yeni bir 
bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan 
oluşturulan (beste)... Kimyasal madde ile kaplanmış, karıştırıl-
mış, işlem görmüş... 14. Çenesi olan... Bir iddiası olmayan... 15. 
Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlam-
ları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran ke-
limelerin yan yana kullanılması... Bizmut elementinin simgesi... 
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya’da yetişen değerli bir 
bitki...

Yukarıdan aşağıya
1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme... Öğüt veren kimse, 

öğütçü... 2. Ayakkabı çekeceği... Önder, şef... Bir şeyin eksiğini 
tamamlamak için ona katılan parça... 3. Herkese... Beyaz veya 

renkli, yol yol ipek çözgülü dokunmuş kumaş (eski)... 4. Havada 
bulunan su buharı... Eksiklik, kusur (eski)... Kırılmış kemiklerin 
düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzeme-
lerden yapılmış destek... 5. Tapu kütüğü... Yüreklendirmeye ya-
rayan bir seslenme sözü, yaşa... 6. Yazım... Herhangi bir törende 
veya gösteride yer alan topluluk... Kot vb. yapımında kullanılan 
bir tür pamuklu kumaş... 7. Hangi şey... Tren, tramvay vb. taşıt-
larda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol... Ame-
rika’nın sıcak bölgelerine özgü, sarı, kavuna benzer bir tür mey-
ve... 8. Ünlü (eski)... Haresi olan... 9. Kılıç kabzasının siperi... 
Yaşlı, koca, ihtiyar kimse... Dubniyum elementinin simgesi... 
10. Soluk borusu... Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabı-
nın ağırlığı... Oğlak (eski).. 11. Giysi kolu... Seyreltmeyi sağlayan 
madde... 12. Heterosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfı... Betim-
leme... İnce perde veya örtü... 13. Toplumun duygularını inciten 
olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik... Bir devletin 
yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçle-
rinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu hakla-
rını bildiren temel 
yasa, kanunuesa-
si... 14. Bir kimseyi, 
bir şeyi anlatmaya, 
tanımlamaya, açık-
lamaya, bildirmeye 
yarayan söz, isim... 
Daha küçük... Atıl-
ma işi... 15. Neme 
lazım... Sonradan 
olan, dıştan gelen 
(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GEZE GEZE

Sar yaramı derdim bitsin
Engin ol da çilem gitsin
Seher vakti bülbül ötsün
Öte öte yol alayım

Çok yorgunum elim titrer
Gün geçtikçe keder biter
Helal lokma bize yeter
Seve seve yol alayım

Dağı aş da var denize
Ruhum ile koştum yüze
Rüzgâr ile süze süze
Geze geze yol alayım

Sefa sürdün bak devrana
Göç başlıyor ovalara
Yiğit ile meydanlara
Göçe göçe yol alayım

Garip baktı güzel yüze
Gözyaşlarım geze geze
Ses olmuşsun hepimize
Geze geze yol alayım

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Kaymakam ve Belediye Başkanın’dan
İnovatif Tekstil’e Ziyaret

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
Kılıç ve Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt İnovatif Tekstil'i ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerinde bu-
lundular.

KAYMAKAM KILIÇ'TAN 
ZİYARET

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
Kılıç, İnovatif Tekstil’i ziyaret etti Bera-
berinde Doğanşehir Emniyet Müdürü 
Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komu-
tanı Onur Kırcaer ve Doğanşehir Be-
lediye Başkan Yrd. Hakan Ürkmez ile 
birlikte Doğanşehirli İş Adamı  Cihan 
Ürkmez tarafından yaptırılan ve hiz-
met vermeye başlayan İnovatif Tekstili 
ziyaret eden Kaymakam Kılıç, ilçemi-
ze istihdam ve üretim adına yapılan 
üretim merkezi için Cihan Ürkmez’e 
teşekkür ederek, üretim fabrikasının 
ilçemize hayırlı olmasını diledi.

 

BELEDİYE BAŞKANI 
ZELYURT'TAN ZİYARET

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, İlçemiz'de hizmet veren 
İnovatif Tekstil'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
beraberinde, AK Parti Belediye Meclis 
üyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Be-
kir Alpagut, Belediye Başkan Yardım-
cısı Hakan Ürkmez, AK Parti Meclis 
Üyesi Mehmet Ormancı, Beğre Muh-
tarı Abdurahman Küçük ve Gövdeli 
Muhtarı Ali Karagöz ile birlikte Doğan-
şehir'de hizmet veren ve yeni yerine 
taşınan İnovatif Tekstil sahiplerinden 
genç İş insanı Cihan Ürkmezi ve çalı-
şanlarını ziyaret ederek ,hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, İş insanı Cihan Ürkmeze, 
"İlçemize katkılarından dolayı teşek-
kür ediyor ve başarılar diliyorum." 
dedi. HABER MERKEZİ

Doğanşehir’de Kaza 1 Ölü 2 Yaralı
Doğanşehir Esentepe mahallesinde meydana gelen trafik 

kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Trafik kazası, Doğanşehir Esentepe Mahallesi'nde meyda-

na geldi. Alınan bilgiye göre, Malatya Gölbaşı Karayolu üzerin-
de seyir halinde olan panelvan minibüs kaza yaptı.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan 
2'si Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan 
çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırılan yara-
lılardan R.K tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla 
bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. HABER MERKEZİ
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REKTÖR PROF. DR. KARABULUT: MUHAFAZAKARIM, ATATÜRKÇÜYÜM

Malatya Turgut Özal Üniversitesi-
Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 
Beyaz TV’de Tahir Sarıkaya’nın sunduğu 
“UyanTürkiyem” programının konuğu 
olarak “Pandemi dönemi ve normalleş-
me sürecindeeğitim sistemi, yerli ve mil-
li üretimin önemi konuları hakkında ve 
MalatyaTurgut Özal Üniversitesi hakkın-
da merak edilenlere yanıt verdi. Rektör 
Prof.Dr. Aysıun Bay Karabulut "Muhafa-
zakarım Atatürkçüyüm" dedi.

Yaklaşık 8-9 yıldır bu programı yap-
tığını ifade eden Tahir Sarıkaya yayında 
sadece 2 rektörü misafir ettiğini ve Ma-
latya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un bu rek-
törlerden birisi olduğunu ifade ederek, 
bunda kadın rektör olmasının ve yapılan 
çalışmaların Türkiye gündeminde çok 
büyük etkisinin olduğunu söyledi. Ma-
latya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuru-
luşuna değinen Rektör Prof. Dr. Aysun 
Bay Karabulut, üniversitenin kuruluşu 
ve kurumsallaşması sürecinde Cumhur-
başkanı ve iş insanlarının desteklerine 
de değindi. Karabulut, “Üniversitemiz 
kuruluşunda aktif olan 1 Ziraat Fakültesi, 
8Meslek Yüksekokulu ile eğitim ve öğ-
retim faaliyetlerine başladı. Mesleki ve 
teknik eğitim oldukça önemli, bizler bu 
konuda da hem Malatya’mızın neredey-

se her ilçesinde olan Meslek Yükseko-
kullarımızı eğitim öğretim de çok iyi bir 
şekilde değerlendirdik. İş adamlarımızın 
çok büyük desteklerini gördük burada, 
Doğanşehir’de Vahap Küçük Meslek Yük-
sekokulu, Darende’de Bekir Ilıcak, He-
kimhan’da Mehmet Emin Sungur Meslek 
Yüksekokullarımız gibi iş adamlarımızın 
ilimize yatırımları ile öğrencilerimize 
hizmet veren yerleşkelerimiz açıldı. Tabi 
ki bizler de her zaman bu destekleri 
olumlu yönde değerlendirdik. Bölüm-
lerimiz ile bölgenin ihtiyaçlarını tespit 
ettik, alansal olarak yapılan faaliyetleri 
hayat boyu öğrenme çalışmalarımız ile 
bir araya getirdik ve bu alanda çalışma-
lar yaptık.” ifadelerini kullandı. 

Bir kadın akademisyen olarak zorlu 
bir süreçte büyük başarılar elde ettiğini 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, 
“Zorlu bir süreç, akademiye çalışıp ma-
kaleler, kitaplar yazmak, hem gençleri 
motive etmek konusunda olabildiğince 
yoğun çalışmalar sarf ediyorsunuz. Yeri 
geliyor laboratuarlarda sabahlıyorsu-
nuz, hiç uymuyorsunuz ve yeri geliyor 
işin teknisyenlik boyutunu da kendim 
yaptığım çalışmaları sonuçlandırmak ko-
nusunda gayret ediyorum. Bunlar hicap 
duyulacak utanılacak şeyler değil, şüp-
hesiz ki aksine gurur duyulacak şeyler 

bunlar. 11 tane Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz var bu merkezler gençleri 
motive eden bir süreç izlememizde bü-
yük önem addediyor. Özellikle öğrencile-
ri destekleyecek motive edecek faktörle-
ri bizzat destekleyecek şekilde çalışmaya 
devam ediyoruz.” dedi. 

“Malatyalı Olmaktan 
Gurur Duyuyorum” 
Malatyalı olmaktan gurur duyduğu-

nu ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, 
acı kayısı çekirdeği ekstresi çalışmasını 
şu şekilde anlattı: “Uzun yıllardır ça-
lışmasını yürüttüğümüz bir ürünümüz 
bu, burada kayısı çekirdeğinin vücuda 
etkilerini araştırdık. Düşük oranda yağ 
ve yeterli miktarda glikoz, fruktoz ile 
yüksek oranda beta-karoten, A, E vita-
minleri ile potasyum, fosfor, kalsiyum, 
magnezyum ve demir minerallerini içer-
mesi bakımından insan beslenmesinde 
önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda ba-
ğışık sistemine de çok olumlu etkilerinin 
olduğunu söyleyebiliriz. Hunza Türkleri 
döneminde yaşayan insanlarda kanser 
teşhisinin hiç olmamasını araştıran bilim 
insanları ve bu alanda bir çok makale 
var. Aynı zamanda antiaging dediğimiz 
yaşlanmayı geciktiren, ciltteki kırışıklığı 
azaltan etkisi var, bu alanda da çalışma-
lar yapıyoruz.” dedi. 

“İkinci Tıp Malatya’nın 
İhtiyacıydı” 

Malatya’da ikinci tıp fakültesinin ol-
masının ihtiyaç olduğunu belirten Rektör 
Prof. Dr. Karabulut, “Malatya’da yaklaşık 
830.000 civarında nüfus var ve Malatya 
aynı zamanda bölgenin sağlık merkez-
lerinden birisi, bu anlamda ikinci bir tıp 
fakültesi Malatya’mız için çok gerekliydi.  
Burada sadece tedavi değil, vaka araştır-
maları yapan bir ekibimiz ve bilim üreten 
yeni metotlar geliştirmek üzere çalışan 
hekimlerimiz var, çünkü. Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp alanında da çalışıyoruz. 
Bu alanda Sağlık Bakanlığı onaylı Serti-
fikalı Akupunktur Eğitimi’ni de ilk veren 
üniversite olduk. Tazelenme Üniversite-
si protokollerimizi yaptık. Yaşlı Yaşam 
Merkezi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.  

Rektör Prof. Dr. Karabulut karşılaşı-
lan hiçbir zorluk önünde pes etmemek 
gerektiğini, zorlukları aşmanın daha 
güçlü yarınları getireceğini ifade ede-
rek, “Hayatta hep mücadeleler oldu, 
tırnaklarımızla bu noktalara geldik. İlk 
doktora yaparken ki süreci hatırlıyorum. 
Gece gündüz çalışıyoruz ve bu süreçte 
araştırma yapma, çok yayın yapıyorsun, 
çok ödül alıyorsun gibi çok engelle kar-
şılaştık. Tabi ki bunlar bizi hiçbir zaman 
durdurmadı. Gençlere de özellikle karşı-
larına çıkan engeller karşısında hiç dur-
mamalarını söylüyorum. Nietzsche'nin 
de bir sözü vardır, ‘Beni öldürmeyen şey 
güçlendirir’ bunlar olacak ki biz daha 
çok güçlenelim.” İfadelerini kaydetti. 

“Muhafazakârım, 
Atatürkçüyüm” 

Muhafazakâr olduğunu ve kendisini 
edilen duaların ayakta tuttuğunu ifade 
eden Rektör Karabulut, aynı zamanda 
Atatürkçü olduğunu Cumhuriyet Kadını 
olduğunu belirtti ve “Mümkün olduğun-
ca dua ederim, çünkü bizi onlar ayakta 
tutuyor. Atatürkçüyüm, çünkü Cumhuri-
yeti kurdu, bizler Cumhuriyet Kadınıyız, 
onun kurmuş olduğu ülkede bu görevleri 
yapıyoruz. Tabi ki şuan da Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da onun gibi bir lider olduğuna inanıyo-
rum. Kadın olarak mücadele etmemiz 
de her zaman yanımızdalar. Doğu’da bir 
üniversite merak ediliyorsunuz. Kuruluş 
sürecinde tabi ki destekler gerekiyor. Bu 
konuda da kapı kapı dolaşıyorum, yeri 
geliyor evrağı alarak bu konuda des-
teğiniz lazım şeklinde destekler talep 
ediyoruz. Kalite denetimlerine giriyo-
ruz, Sayıştay denetimlerine giriyoruz, 
hepsinde de gerçekten takdire şayan bir 
şekilde bu kadar kısıtlı bütçeyle bunla-
rı nasıl yaptınız diye teşekkürle ayrılan 
denetimciler, değerlendirmeler oldu. 
Çünkü bir kaliteciyim, yaklaşık 20 yıllık 
bu konuda çalıştı. Özellikle dokümana  
çok önem veririm. Yazılan yapılan işlere 
çok önem veririm. Çok şükür bir yanlış 
yapmadık. Planla, Uygula, Kontrol et ve 
Önlem al, PUKO Döngüsü dediğimiz o 
çevrimi uyguladık. Benim ekibim gece 
gündüz çalışır. Gelen kişiler hep “bilim 
emek özveriyi görüyoruz.” dedi. 

“İstihdam odaklı, 
gelişime açık eğitimler 

veriyoruz.” 
Rektör Prof. Dr. Karabulut, Gençler 

kendilerini geliştirmeli, girişimciliği ar-
tırmalı, dil özellikle yabancı dil öğrenme-
liler. Sosyal medyada vakit geçirmekten 
ziyade daha çok kitaplara dokunmak 
vardır ya, işte okumak vardır bunlar çok 
önemli. Kütüphanede ki o çalışmayı, ki-
tap okuma zevkini gençlere tekrar aşıla-
mamız gerekir ve biliyoruz ki bu yürekle-
rinde var. Hangi işi yaparsanız yapın, en 
iyisini yapın, şurada bir çam olamıyorsa-
nız dahi en iyi çalı siz olun. Öğrencileri-
mizin mesleki teknik eğitimine, temel 
eğitimlerine ve onların gelişimine, hayat 
kariyerlerine destek olmamız lazım. Ka-
riyer gelişiminde kişilerin özgüvenli ol-
ması, nereden geldiğiniz değil, hangi işi 
yaptığınız ve nerede olduğunuz önemli 
diye düşünüyorum.” ifadelerine yer ver-
di.

Girişimciliğin önemine değinen ve 
gençler için birçok etkinlik yapıldığını 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, 
GESKON tarafından gençler arasında 
yapılan ankette birinci seçildik. Bunda 
gençler için yaptığımız etkinliklerin çok 
büyük önemi var. Aselsan, Tubitak, Türk-
Patent Kurumu Başkanlarını, Toyata’nın 
Ceo’nu getirdik. Onların söyledikleri bir 
cümle bile gençlerin hayatında değişik-
likler yapmasına neden olabiliyor, ka-
rarlar almalarına yardımcı oluyor. Güzel 
şeyler yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız 
çok destek veriyor, Allah razı olsun. Tüm 
rektörlere tabi ki destek veriyor, üniver-
sitemize de çok büyük destekleri var, ku-
ruluşundan bugünlere gelmemize kadar 
her alanda destekleri yanımızda.” şek-
linde konuştu. 

“Eğer kalbiniz güzel olursa yüzünüz-
degüzel olur, çevrenizde güzel olur, iyi 
niyet besleyen iyi yaşar.” 

Yaşlı yaşam merkezi projesi, Mühen-
dislikve Tıp’ı bir araya getiren projeler-
den, üreticilerin eğitimi projeleri gibi-
devam eden ve planlanan çalışmalara 
değine Rektör Karabulut sözlerine “Eğer 
kalbinizgüzel olursa yüzünüzde güzel 
olur, çevrenizde güzel olur, iyi niyet bes-
leyeniyi yaşar.” şeklinde sözlerine son 
verdi.

İnsanlar Doğanın dilini dikkate aldıklarında onun 
nimetlerinden azami miktarda fayda sağlarken zarar-
larından da asgari miktarda etkilenirler.

Deprem zararlarını azaltmak için bir yöredeki dep-
rem tehlike ve risk analizinin bilimsel kriterlere uygun 
bir biçimde yapılması gerekir. Modern afet yönetim 
ilkelerine göre can ve mal kayıplarına neden olmanın 
yanı sıra sosyo-ekonomik düzen ve etkinliklere zarar 
verme potansiyeli olan her şey “tehlike”dir. Bir tehli-
kenin bölgenin sakinleri, özellikleri, etkinlikleri, özgün 
tesisleri veya yapıları üzerine olan tahmini kötü etkisi 
ise “risk”tir. Deprem söz konusu olduğunda bu tanım-
ları şu şekilde ifade edebiliriz. Deprem tehlikesi, hasar 
ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden 
kaynaklanan yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir 
zaman periyodu içerisinde belirlenmesidir. Deprem 
riski ise, deprem nedeni ile hasar, mal ve can kaybı ih-
timali olarak tanımlanır. Yani deprem risk kavramı yal-
nızca deprem olayını değil aynı zamanda depremden 
dolayı oluşan sonuçları da içermektedir.

Son zamanlarda medyada deprem ile igili tar-
tışmalarda oluşturulan yanlış bir kavramı düzeltmek 
istiyorum. Bir depremin önceden bilindiğinin iddia 
edilmesi için şu soruların kesinlikle yanıtlanması ge-
rekir. Deprem nerede, ne zaman ve ne büyüklükte 
meydana gelecek. Günümüzde bilim nerelerde dep-
rem oluşabileceğini belirleyebilmektedir. Örneğin MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan diri fay 
haritasında gösterilen faylar bu soruya büyük oranda 
cevap verebilmektedir. Ancak bu da fay hattının hangi 
bölümünün hangi noktasında depremin başlayacağını 
söyleyebilecek kesinlikte değildir. Sonuç olarak gele-
cekteki depremlerin konumu, oluş zamanı, büyüklüğü 
ve diğer özellikleri belirsizlik sunduğundan deprem 
tehlikesi belirlemelerinde ancak olasılık hesaplarına 
dayalı tahminler yapılabilir. Örneğin şu fay hattı üze-

rinde yıkıcı bir depremin önümüzdeki 10, 20, 50 yıl gibi 
bir dönemde oluşma olasılığı %? kadardır gibi.

İlçemiz söz konusu olduğunda kesin olan durum, 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de Doğanşehir İlçe 
sınırları içindeki ya da yakınındaki faylarda önemli 
depremler oluşacaktır. Eğer şimdiden depreme karşı 
hazırlıklarımızı en kısa sürede tamamlarsak oluşacak 
deprem bir afete dönüşmez ve bir doğa olayına sadece 
tanıklık etmiş oluruz ama yapamazsak çok büyük ka-
yıplara uğrarız. Aynen doğayı doğru anlayarak, yerle-
şim ve yapılaşmalarını gerektiği gibi geçekleştirenlerin 
yoğun yağışları su ihtiyaçlarını karşılayacak yararlı bir 
durum olarak değerlendirirken ve yapmayanların ise 
sel felaketine uğramaları gibi.

-Afet yönetimi için neler yapılmalı?
Afet yönetimi, , insan hayatı, mal, mülk, toplumsal 

yapı ve çevreye zarar verecek her tür tehlikeye karşı 
hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyi-
leştirme amacıyla eldeki kaynakların organizasyonu-
nu, analizini, planlanmasını ve gerekli kararları almayı 
ifade eden bir kavramdır. Afetle ilişkili çalışmalar bir 
tehlikenin afete dönüşmeden önceki ve sonraki döne-
mi olarak ikiye ayrılır. Afet meydana gelmeden önce 
yapılması gereken çalışmalar “Risk Yönetimi” olarak 
adlandırılır. Esas olarak riski azaltma önlemleridir. 
Afet anında ve sonrasında yapılan çalışmalar ise “Kriz 
Yönetimi” olarak adlandırılır. Deprem, heyelan, sel ve 
çığ gibi olaylardan sonra medyada şahit olduğumuz 
faaliyetler bunlardır. Modern Afet Yönetiminin esas 
amacı, müdahale çalışmalarına duyulabilecek ihtiyacı 
minimize edebilmek için, insanları tehlikelerden koru-
mak ve mevcut riskleri afetler olmadan önce mümkün 
olduğunca azaltmaktır. Afet yönetimi yalnızca devlet-
lerin sorunu değildir. Afetler ile mücadelede uluslar 
arası kaynaklardan halka kadar tüm birey ve kurumla-
rın yeri, görev ve sorumlulukları vardır.

-Deprem bölgesinde yaşayan hemşehrilerimizin 
alması gereken tedbirler ?

Şekil 1 ' de ki haritadan ve yukarıdaki bilgilerden 
de anlaşılacağı üzere ilçemiz sınırları içinde ve çevre-
sinde çok önemli deprem kaynakları bulunmaktadır. 
Bu nedenle Doğanşehir ne yazık ki önemli bir deprem 
tehlikesi altındadır. Bu kapsamda deprem bölgesinde 
yaşayan hemşehrilerimizin alması gereken bir yığın 
tedbiri sıralamak mümkündür. Ancak bana göre dep-
rem söz konusu olduğunda düşünülmesi gereken ilk 
konu içinde yaşayacağımız ve kullanacağımız her tür 
yapının (konut, okul, fabrika, mağaza, baraj vs) güven-
liğidir. Yer seçiminden yapımına kadar her aşamada 
bilimsel ölçütlere uyulması durumunda gelişmiş ül-
kelerde olduğu gibi depremleri zararsız ya da en az 
zararla atlatmamız mümkün olacaktır. Burada bir ko-
nuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Haritada “ay-
rılmamış Kuvaterner çökeller” olarak belirtilen alanlar 
depreme çok dayanıksız zeminlerdir ve depremde bu 
zeminlerin üzerindeki yapılar aynı standartlarda inşa 
edilseler bile sağlam kayalar üzerindeki yapılardan kat 
kat daha fazla etkilenirler. Bu nedenle aynı depremde 
sağlam kayalar üzerindekiler daha az hasar görürken 
gevşek zemindekiler çok hasar görür ve yıkılırlar. Ülke-
miz genelinde yapılan bir yanlışlık ilçemizde de sürdü-
rülmektedir. Diri fayların bulunduğu yerler genellikle 
kaynakların bol olduğu, çakıl, kum, mil gibi çökellerin 
ise ayrık gevşek zeminler oluşturduğu tarım alanları-
dır. Atalarımız tarım alanlarına zarar vermemek için 
yapılaşma için bilmeden daha sağlam zeminleri tercih 
ederlerdi ve bir anlamda da depremden daha az etkile-
necek alanları seçmiş olurlardı. Ancak günümüzde ya-
pılaşma için genellikle ovalar tercih ediliyor. Bu yüzden 
hem tarım alanlarını yok ediyoruz hem de depreme 
karşı en dayanımsız konumu seçmiş oluyoruz. Bu alan-
lar genellikle yukarda belirttiğim “ayrılmamış Kuvater-

ner çökeller”le örtülüdür.
Depreme hazırlık amacıyla Doğanşehir’de yapıla-

cak ilk iş mevcut yapıların envanterinin oluşturulması 
ve bu yapıların üzerinde bulundukları zemin sınıfları-
nın tesbit edilmesidir. Ayrıca mevcut yapıların depre-
me karşı dayanımlarının belirlenmesi gerekir. Hangi 
yapılara güçlendirme yapılacağı, hangi yapıların güç-
lendirme maliyetleri yüksek olduğundan yenilenmesi 
gerekeceği tesbit edilmelidir. Yeni yapılaşmalar için 
ise zemin sınıfı uygun alanlar belirlenmelidir. Bunların 
yanı sıra halkın depremden önce, deprem sırasında ve 
sonrasında neler yapması gerektiği konusunda eğitil-
mesi sistemli bir biçimde yapılmalıdır.

-Hemşehrilerimize mesajınız.
Hemşehrililerime selamlarımı ve mutluluk dilekle-

rimi sunmak isterim.
Doğanşehirliler Grubu olarak bizleri bilgilendir-

diğiniz için çok teşekkür ederiz.Bu söyleşi sonrası Do-
ğanşehirde yapacağımız çalıştayı pandemi nedeni ile 
erteliyoruz gelecek haftalarda tele konferansla tekrar 
sizle hemşehrilerimizi buluşturmak isteriz.Bu söyleşi-
den sonra soracakları soruları olanları sizlerle buluş-
turmak isteriz.Bulunduğunuz her mevkide bizlerin bir 
gururu olarak görev yaptığınız için ve Doğanşehrimiz 
için çok önemli eserler bıraktığınız için sizlere minne-
tarız.Teşekkürler.

Prof.Dr.
Hüseyin Yılmaz
Jeofizik Bölümü


