
C M Y K 1 C M Y K 1

Haftalık Siyasi Gazete Fiyatı:50 Kuruş 2 MAYIS 2017 SALI

SON MÜRACAT 26 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

Kamu Hastaneleri Birliğinde Tıbbi Cihazlarla ilgili düzenlenen toplantıya katılan 
Bakan Tüfenkci, “Sağlık Alanında Büyük Bir Değişime ve Dönüşüme İmza Attık.”

DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİNE YENİ TIBBİ CİHAZLAR
Sadece Malatya 

Eğitim ve Araştırma 
hastanesine değil, 
Hasan Çalık Devlet 
Hastanemize, Daren-
de Hulusi Hastane-
sine, Doğanşehir Dev-
let Hastanesine bu 
cihazları kazandırdık. 
Toplam yatırımların 
fiyatı ise 4 milyon 625 
bin TL’dir.” dedi

SAYFA 4

BİLEK GÜREŞİNDE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ
Doğanşehir Bel-

ediyespor’un çelik 
bileği Safa BAKAN 
Bedensel Engelli-
ler Federasyonu 
büyükler kategorisi 
bilek güreşi müsab-
akalarında 2. Olarak 
gümüş madalyayı 
ilimize kazandırdı.

DOĞANŞEHİR BELEDİYESPOR 12 MADALYA KAZANDI
Doğanşehir Bele-
diyespor Kulübü 
8-9 Nisan 2017 
tarihinde Antalya 
da yapılan Türkiye 
Bedensel Engellil-
er Atletizm Şampi-
yonasında 6 altın 3 
gümüş ve 3 bronz 
madalya kazandı. SAYFA 6 SAYFA 6

Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Konferansında gerçekleştir-
ilen “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı Sertifika 
Tören”ine katılan Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’de 
kooperatifçiliğin hak ettiği yerde olmadığını ifade ederek, “İşte biz de 
bakanlık olarak bu noktada kooperatifçilik yasasını yeniden ele alarak 
daha işlev bir hale getirmek ve denetimleri daha etkin hale getirmek 
için yeni bir kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz” dedi. Programa Mil-
li Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Vali Mustafa Toprak, Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Ak Parti İl Başkanı Hakan 
Kâhtalı, il ve ilçe Kurum Müdürleri, STK Başkanları ve eğitim sonucun-
da Sertifika almaya hak kazanan bayanlar katıldı. Malatya Valiliği ve 
Ticaret İl Müdürlüğünün düzenlediği programa katılan Bakan Tüfenkci, 
Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programını tamamlayan-
lara sertifikalarını verdi. Sertifika Töreninden önce konuşma yapan Ba-
kan Tüfenkci, kooperatiflerin dünya genelinde ekonomik kalkınmanın 
en önemli araçlarından birisi olduğunu ifade ederek, “maalesef Türki-

ye’de kooperatifçilik hak ettiği yerde değil. Özellikle yoksulluktan ve 
işsizlikten en çok etkilenen dezavantajlı kesimler kooperatifçilik eliyle 
bu sıkıntılarını rahatlıkla aşabilirler, yeter ki bunları harekete geçire-
bilecek mekanizmaları iyi oluşturabilelim. İşte biz de bakanlık olarak 
bu noktada kooperatifçilik yasasını yeniden ele alarak daha işlev bir 
hale getirmek ve denetimleri daha etkin hale getirmek için yeni bir 
kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu kamuoyuyla da 
paylaşacağız ve önümüzdeki aylarda bunu hayata geçireceğiz. Bazı 
gelişmiş ülkelerde çok farklı büyüklüklerde kooperatifler var ama Tür-
kiye’de çeşitli sebeplerden dolayı çok başarılı kooperatifleri bulmakta 
zorlanıyoruz. Başarılı kooperatiflerimiz var ama bu yeterli değil. Ko-
operatifçilik bir toplumun temelde birbirine duyduğu güvenle birlikte, 
iş yapabilme kültür ve ortaklığını oluşturmaktadır, esasında bu bizim 
kültürümüze ve medeniyetimize de uygun. Ama bizim bu kooperat-
ifçiliği ve bu ruhu geliştirmemiz lazım insanların ve kooperatif ortak-
larının para kazanacağı şekle getirmemiz lazım” ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci; “Kooperatifçilik Hak Ettiği Yerde Değil”
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU 
OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA 
SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ 

İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

İMPLANT DİŞ TEDAVİSİ
HABER MERKEZİ 
Dental implantlar yani diğer adıyla diş 

implantlarının son yıllarda hemen hemen 
herkes tarafından bilinir bir diş hekimliği 
tedavi yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. 
Yolcu: “Başarı şansının oldukça yüksek bir 
tedavi yöntemi hem hastaların hem de 
hekimlerin yüzünü güldürücü bir tedavi 
şeklidir. Dental implantlar diyince yapay 
diş kökü anlaşılmalıdır. İmplantların şekill-
eri vidaya benzemektedir ve çene kemiğine 
döndürülerek yerleştirilmektedir.” dedi. 

Dental İmplantYapılması İçin Gerekli 
Olan Koşullar  

Dr. Yolcu “Tedavi yöntemi olarak im-
plantı seçerken dikkat etmemiz gereken 
durumlar söz konusudur. Birincisi,  implant 
çene kemiklerin içine yerleştirildiği için 
çene kemiğine implantı yerleştirelebilecek 
nitelikte ve yeterlilikte çene kemiğinin ol-
ması gerekmektedir. İkincisi, hastaların 
sistematik hastalıklara sahip olup ol-
mamasıdır. Yüksek tansiyon gibi bir takım 
hastalıklar durumu engel olabilmektedir. 
Eğer ki bu hastalıklar kontrol altına alın-
mışsa implant yapılmasına hiçbir sorun 
teşkil etmez. Hemen hemen çoğu sistemik 
hastalıkta implant uygulamaları başarıyla 
yapılabilmektedir” şeklinde konuştu. 

Doç. Dr. Yolcu”  En çok karşılaştığımız 
sorulardan biri implantları devletin 
karşılayıp karşılamamaları sorusu-
dur. Şu anda implant tedavilerini devlet 

karşılamamaktadır. Hasta implant teda-
visiyle ilgili maliyetleri kendisi ödemekte-
dir. Maliyeti şu anda fakültemizde 1000 
lira ile 2500 lira arasında değişmektedir. 
Bu fiyat farkı yapılan implantların mar-
kasına göre değişmektedir” ifadelerini 
kullandı. 

Vücuda Zararlı mı? 
Dr. Yolcu İmplantın vücuda hiçbir zara-

rı olmadığını belirterek,“İmplant matery-
alleri yani vidaları titanyum malzeme-
den yapılmaktadır. Bu maddenin özelliği 
vücutla uyumluluğu oldukça yüksek bir 
materyaldir. Şimdiye kadar implantla ilgili 
alerjik reaksiyonla karşılaşmadık. İmplant 
tedavisi uzun yıllardır dünyada uygulanan 
bir tedavi yöntemidir. Türkiye’ de ise son 
5-10 yıldır yoğun bir şekilde uygulanmakta 
ve halk tarafından tercih edilmektedir. Bu 
da göstermektedir ki implant tedavisi old-
ukça başarılı bir tedavi yöntemidir” şek-
linde konuştu. 

Yolcu: “İmplantta başarı şansı 5 yıllık 
takiple %90-%98 civarındadır. İmplantın 
ömrü dişimizin ömrü kadardır. Şöyle ki 
dişlere bakmazsanız çürük, diş eti hastalığı 
olur. Bu gibi nedenlerle dişi nasıl kaybedi-
yorsanız implanta da bakmazsanız çürük 
oluşmaz yalnız implant diş etinin yüzeyi 
açılır ve implant kayıpları yaşanabilir” di-
yerek açıklamalarını bitirdi. 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cer-
rahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Yolcu diş implantlarının hem 
hastaların hem de hekimlerin yüzünü güldürücü sonuçları olduğunu açıkladı
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Kamu Hastaneleri Birliğinde Tıbbi Cihazlarla ilgili düzenlenen toplantıya katılan 
Bakan Tüfenkci, “Sağlık Alanında Büyük Bir Değişime ve Dönüşüme İmza Attık.”

KENAN EREN 
Sadece Malatya Eğitim ve Araştırma 

hastanesine değil, Hasan Çalık Devlet Has-
tanemize, Darende Hulusi Hastanesine, 
Doğanşehir Devlet Hastanesine bu cihazları 
kazandırdık. Toplam yatırımların fiyatı ise 4 
milyon 625 bin TL'dir.” dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfen-
kci,  Malatya Kamu Hastaneleri Birliğinde 
Tıbbi Cihazlarla ilgili düzenlenen toplantıya 
katıldı. Malatya Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliğinde gerçekleşen toplantıya 
Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Mustafa 
Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Çakır, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı, 
Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Se-
kreteri Uz. Dr. Abdulvahap Boztepe, Malat-
ya Devlet Hastanesi Yöneticisi Uz. Dr. Erhan 
Berk katıldı. Bakan Tüfenkci, Basına verdiği 
konuşmada, “Sağlık hizmeti vermek gerçek-
ten sabır isteyen ve bir o kadarda şerefli 
olan bir hizmet. Eşref-i Mahlûkat olan insanı 
tedavi etmek ve onların ağrılarını sızılarını 
dindirmek ise her türlü takdirin üzerindedir. 
Fedakârca çalışan bütün sağlık çalışanlarına 
teşekkür ediyoruz. Sağlık Alanında Büyük 
Bir Değişime ve Dönüşüme İmza Attık. Sa-
dece Malatya Eğitim ve Araştırma hastane-

sine değil, Hasan Çalık Devlet Hastanemize, 
Darende Hulusi Hastanesine, Doğanşehir 
Devlet Hastanesine bu cihazları kazandırdık. 
Toplam yatırımların fiyatı ise 4 milyon 625 
bin TL'dir” dedi. 

“BÜYÜK BİR DEĞİŞİME VE 
DÖNÜŞÜME İMZA ATTIK”
AK Parti hükümetleri ile birlikte Tür-

kiye'de sağlık alanında büyük bir devrim-
in yapıldığını vurgulayan Tüfenkci, “Büyük 
bir değişime ve dönüşüme imza attık. Tür-
kiye'nin her yerinde sağlık hizmetlerinin 
standardını müthiş derecede yukarılara 
taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada itibarıy-
la artık hastanelerimizde koğuş sistemind-
en ikili ve üçlü odalara geçildiğini, konfor 
bakımından ise dünya standartlarını yakala-
dığını görüyoruz. Burada verilen hizmetleri 
baktığımız zaman bugün Avrupa ve Dünya ile 
boy ölçüşebilecek hizmetleri, hastalarımız 
almaktadır. Aynı zamanda personellerim-
izin yetişmesi ve yetiştirilmesi noktasında 
da Avrupa ve Dünya'da Türk doktorlarının 
yer edindiğini görüyoruz. Dolayısıyla Dün-
yanın birçok yerinden de Türkiye'nin hede-
flerinden bir tanesi, bu hastaları Türkiye'ye 
geçerek, sağlık turizmi oluşturmaktır. Bu 
konuda Sağlık Bakanlığımız ve Turizm Bakan-
lığımız ciddi bir çalışma yürütmektedirler. 
Bu alanda özellikle Malatya, bölgesinde ve 
Türkiye'de sağlık alanında ciddi bir yere sa-
hip. Gerek yatak kapasitesi olsun gerekse 
de personel sayısı itibarıyla ve hasta bası-
na düşen doktor sayısı ile birlikte Malatya 
bölgenin parlayan yıldızlarından bir tanesi. 
Bilindiği üzere Malatya Devlet Hastanesini, 
Araştırma ve Eğitim Hastanesi olarak haya-
ta geçirmiştik. Burada özellikle bu statüye 
kavuştuktan sonra sadece isim olarak değil, 
aynı zamanda bunu destekleyici alet ve ekip-
manlarında hayata geçirilmesi gerekiyordu. 
Buralara kazandırılması gerekiyordu. Gerek 
arkadaşlarımızın talepleri gerekse bakan-

lığımızın planlanması noktasında Malat-
ya'nın durumu göz önüne alınarak, bu ciha-
zları ilimize kazandırdık” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ALANINDA 4 MİLYON 
625 BİN TL YATIRIM

Malatya iline sağlık alanında 4 mily-
on 625 bin TL yatırım kazandıracaklarını 
belirten Bakan Tüfenkci, “Sadece Malat-
ya Eğitim ve Araştırma hastanesine değil, 
Hasan Çalık Devlet Hastanemize, Darende 
Hulusi Hastanesine, Doğanşehir Devlet Has-
tanesine bu cihazları kazandırdık. Toplam 
yatırımların fiyatı ise 4 milyon 625 bin TL'dir. 
Doğanşehir'e 100 yataklı bir Devlet Hasta-
nesi kazandırıyoruz. Yine Arapgir'e yeni bir 
Devlet Hastanesi yapıyoruz. Battalgazi Dev-
let Hastanesini de Malatya'ya kazandırmak 
istiyoruz. Projesi bitmek üzere, dolayısıyla 
bu hastanelerinin de hayata geçmesiyle bir-
likte Malatya ilçeleri ile beraber sağlık nok-
tasında ciddi bir yere gelecek. Bilindiği gibi 
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 
yanına Kadın Doğum ve çocuk hastanesinin 
temeli atılıyor. Bunlar tamamlandıktan son-
ra Malatya ayrıcalıklı konumunu sürdüre-
cek. Yine İnönü Üniversite içinde Onkoloji 
Hastanesinin temelini atıp, hızlı bir şekilde 
bitireceğiz. Malatya hak ettiği yerin üstünde 
konumlanmış olacak” ifadesini kullandı. 

“AB KONSEYİNİN KARARI 
YOK HÜKMÜNDEDİR”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis-
inin Türkiye'ye ilişkin 'siyasi denetim' kara-
rına tepki gösteren Tüfenkci, “Avrupa Birliği 
Konseyinin almış olduğu kararı doğru bul-
muyoruz, esasında yok hükmünde kabul 
ediyoruz. Avrupa Parlamentosu terörden 
yana değil Türkiye'den, milli iradeden yana 
tavır koyması lazım. Verilen ve Türkiye'nin 
terörle mücadele ettiğini ve terör saldırısı 
altında kaldığını görmezden gelerek, özel-
likle Olağanüstü Hal'in uygulanmasının meş-
ru olduğunu bilebile, bunu raporlarında da 
yansıtıyorlar, siyasi ve yanlı olarak öyle bir 
kararın alınmasını doğru bulmadığımızı 
daha öncede ifade ettik ve kınıyoruz. Bu ta-
mamen siyasi bir karar ve bize göre de yok 
hükmündedir. Biz yolumuza devam edeceğiz. 
Bizim daha öncede cumhurbaşkanımızın 
ifade ettiği gibi biz Kopenhag kriterlerini,  
Ankara kriterleri olarak çevirip, yolumuza 
devam ederiz. Çünkü biz attığımız adımları 
milletimiz için atıyoruz ve milletimizin re-
fahı ve mutluluğu için atıyoruz. Dolayısıy-
la biz öncelikle milletimizin güvenliğini 
sağlamamız lazım ondan sonrada ekonomik 
anlamda refahını artırmamız lazım. Biz yolu-
muza bakacağız ve emin adımlarla yolumuza 
devam edeceğiz. Aksi takdirde bu tür siyasi 
ve yanlı kararlarla Türkiye'nin vakit harcaya-
cağı zaman yok” diye konuştu.

DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİNE YENİ TIBBİ CİHAZLAR

Evkur Yeni Malatyaspor 3 hafta sonra 3 puanın sahibi oldu
TFF 1.Ligin 30. Haftası kapsamında; Evkur Yeni Malat-

yaspor, Göztepe Spor kulübü ile karşı karşıya gelirken, 
oldukça çekişmeli geçen müsabakada maça ağırlığını 
koyan sarı kırmızılı takım, Murat Akça’nın ayağından ge-
len tek golle galibiyete uzandı. Ayrıca haftalardır galibi-
yete alamayan lider Malatya; elde edilen bu zaferle bir-
likte 3 hafta sonra 3 puanın sahibi oldu

TFF 1. Lig’in 30. Haftasında Malatya İnönü Stadyu-
munda Göztepe Spor Kulübünü ağırlayan Evkur Yeni 
Malatyaspor, rakibini 1 – 0’lık skorla mağlup etti. Zorlu 
karşılaşmaya; Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, 
Murat Akça, Sedat Ağçay, Michael Perreria, Azubuike 
Okey, Diabang Dialiba, Rahman Buğra Çağıran, Murat 
Yıldırım ve Jonathan Ayite 11’i ile çıkan sarı kırmızılı 
takım, maçın ilk yarısında çeşitli pozisyonlara girerken 
bunları gole çevirememişti. İkinci yarıda da oyunu tama-
men rakip takımın yarı sahasına yıkan Malatya ekibinde, 
başarılı savunma oyuncusu Caner Arıcı’nın ortaladığı 
topa yükselen Murat Akça, düzgün bir vuruşla ağları 
havalandırdı. Bu golle birlikte tam 3 haftadır maç ka-
zanamayan Evkur Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 
son bulurken, şampiyonluk yolunda da oldukça önemli 
bir 3 puan kazanılmış oldu. Maç sonunda sarı kırmızılı 
takımda yüzler gülerken, zorlu 90 dakika da maç bo-
yunca takımlarına müthiş bir destek veren sarı kırmızılı 
taraftarlarda galibiyetin alınmasında büyük rol oynadı. 
Alınan kritik galibiyetin ardından başarılı teknik adam 
İrfan Buz’u tribüne çağıran taraftarlar, galibiyet sevini-

cini birlikte yaşadı. Bu arada 1  - 0’lık sonucun ardından 
puanını 57’ye yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, en yakın 
takipçisi Eskişehirspor ile arasındaki 5 puanlık farkı da 
korumaya devam etti. Zorlu 90 dakikayı Hakem Mete 
Kalkavan yönetirken, yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar 
ve Hakan Yemişken ikilisi üstlendi.

1.EVKUR Y. MALATYA 30 17 6 7 44 29 15 57

2.ESKİŞEHİRSPOR 30 15 10 5 54 36 18 52

3.SİVASSPOR 30 14 10 6 42 26 16 52

4.ÜMRANİYESPOR 30 12 11 7 38 30 8 47

5.GİRESUNSPOR 30 13 8 9 37 31 6 47

6.BOLUSPOR 30 14 5 11 49 49 0 47

7.GÖZTEPE A.Ş. 30 13 7 10 44 43 1 46

8.ALTINORDU A.Ş. 30 11 10 9 38 36 2 43

9.BALIKESİRSPOR 30 8 12 10 48 38 10 36

10.ELAZIĞSPOR 30 11 9 10 37 32 5 36

11.DENİZLİSPOR 30 10 8 12 42 42 0 35

12.ADANA DEMİRSPOR 30 8 13 9 42 44 -2 34

13.MANİSASPOR 30 9 9 12 43 46 -3 33

14.SAMSUNSPOR 30 8 8 14 24 36 -12 32

15.ŞANLIURFASPOR 30 7 9 14 32 40 -8 30

16.GAZİANTEP B.Ş. BL 30 7 8 15 31 42 -11 29

17.BANDIRMASPOR 30 7 7 16 35 49 -14 28

18.MERSİN İ.YURDU 30 6 10 14 28 59 -31 25

TFF 1.LİG PUAN DURUMU
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SON MÜRACAT 26 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,
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Soldan sağa
1. Gerçek bir durum almasını sağlamak, gerçekleştirmek... 

2. Vücut ısısı herhangi bir sebeple artmış bir biçimde ve bu 
sebeple tende kızarıklık oluşarak, alaz alaz... Öğütülerek toz 
durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... 3. Gizli 
yer, köşe bucak (halk ağzı)... İşaret vermek, uyarmak, çağır-
mak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmak-
tan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç... 
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki... 4. 
Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Savaş gemiler-
inde tören için askerlerin küpeşte boyunca belirli aralıklarla 
dizilmesi için verilen komut... Dik tutularak parmakla çalınan, 
üç köşeli ve telli, büyük çalgı... 5. Geniş toprakları olan, sözü 
geçen, varlıklı kimse... Ölmüş (hayvan)... Sermaye.. 6. Birbir-
ine metal sapla bağlanmış iki gülle veya disklerden yapılmış 
araç... Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek 

için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme 
tarafından ifadesinin alınması (eski)... 7. Su (eski)... Biris-
inin işine karışmak, müdahale etmek... Tanrıtanımaz... 8. 
Vahşi bir biçimde, vahşicesine, vahşiyane... Kendi kendini 
yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip san-
atçılar tarafından yaratılan resim sanatı... Antimon elemen-
tinin simgesi... 9. Şen, rahat (eski)... İşaret olarak yere dikil-
en çubuk (halk ağzı)... Metal, cam veya topraktan yapılmış, 
içine mürekkep konulan küçük kap... 10. Yassı demir çelik 
ürünü... Kara üzümün bir türü... 11. Tarih öncesi tanrılarının 
efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, 
anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan 
hikâyeler, mitoloji (eski)... Binme, yük çekme, taşıma vb. hiz-
metlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Herhangi bir kas 
kümesinin irade dışı hareketi... 12. Yığın durumundaki yak-
acak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü 
birimi... Bakla taneleri ile bakılan bir fal türü... 13. Sıra dışı 
(eski)... Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, 
araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan 
bir söz... 14. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir 
seslenme sözü... Etçil memeliler sınıfının etçiller takımının 
kedigiller familyasından bir hayvan... Siyasi inancını gizleyen 
kimse... 15. Çirkin, huysuz... Ne var, ne oluyor?... Lanetlenmiş, 
melun (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Yayla gibi yüksek yerlerin serin ve temiz havası... Kar-

ganın çıkardığı ses... 2. Dede, ata... Müslümanları bayram veya 
cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak 
namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua... 3. 
Toprağın kaymasını veya suyun akmasını önlemek için yapılan 
kalın duvar... Alüminyum elementinin simgesi... “Gerekliği 

yok, gerekli değil, istemez” anlamında kullanılan bir söz... 4. 
Elin iç tarafı, apaz, hapaz... Çamaşır leğeni (halk ağzı)... Baş, 
kafa (eski)... 5. Tırmanıcı, korularda, çalılıklarda yetişen bir 
bitki).. Çarın karısına veya kadın çara verilen unvan... 6. Ülk-
enin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Başvuru... Silahlı 
kuvvetlerde, belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki 
en küçük birlik... 7. Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde 
edilen bir tür deri... Düzen, düzenleniş... 8. Evirtme işi, akis... 
Kalp vuruşu, kalp atışı (eski)... 9. Lityum elementinin simge-
si... Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, fara-
zi, tahminî... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri 
birbirine bağlayan bir söz... 10. Tuh... Giysilerde, omuzların 
dik durmasını sağlamak amacıyla içine konulan parça... 
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi... 11. İnsanca... Kuşat-
ma (eski)... 12. Girdap... Olumlu veya olumsuz olarak çekimli 
durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile bir-
likte kişi kavramı veren kelime, eylem... 13. Gözenekler (eski)... 
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli 
bir süs bitkisi... 
14. Arap müziğini 
andıran, genel-
likle karamsarlığı 
konu edinen bir 
müzik türü... Yazı 
veya sözle ver-
ilen, gönderilen 
bilgi, mesaj... 15. 
Eksiksiz, gerekli 
her şeyi tamam 
olan, tam... Ağrı, 
sancı (halk ağzı)... 
Dokuzdan sonra 
gelen sayının adı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BİLEK GÜREŞİNDE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ
Doğanşehir Belediye spor’un çelik 

bileği Safa BAKAN Bedensel Engelliler 
Federasyonu büyükler kategorisi bil-
ek güreşi müsabakalarında 2. Olarak 
gümüş madalyayı ilimize kazandırdı.

Kulüp Antrenörlerinden Oğuz Avcı 
yaptığı açıklamada engelli sporuna 
destek verildikçe hem daha çok engel-
li vatandaşımızı spora kazandıracağız 
hem de bu tür başarılar artarak ilimizi ve 
Doğanşehir ilçemizi en iyi şekilde temsil 
edeceğiz dedi. Engelli Sporuna Vermiş 
olduğu desteklerden dolayı da Doğanşe-
hir İlçe Kaymakamı Memiş İNAN Beledi-
ye Başkanı Vahap KÜÇÜK Kulüp Başkanı 
Nusret ÜRKMEZ bu müsabakada görev 
yapan Kulüp antrenörü Edip KARAKUŞ 
ve Kulüp Yönetimine teşekkür etti.

Doğanşehir Belediye Spor Yönetim 
Kurulu Yaptığı açıklamada:”İlçemize 
geldiği günden beri sporun ve spor-
cunun yanında olan maddi ve mane-
vi desteklerini esirgemeyerek adeta 
kulübümüzün kahramanı olan İlçe 
Kaymakamımız Memiş İnan’a ne kadar 
teşekkür etsek azdır.  Doğanşehir Bel-
ediye Başkanımız Vahap Küçük’e teşek-
kür ederiz. Eskiden sadece Malatya da 
duyulan Kulübümüzün ve ilçemizin 
ismi verdiği desteklerden dolayı Tür-
kiye Atletizm Şampiyonasında elde et-
tiğimiz başarı ile Türkiye de Milli Takıma 
seçilen sporcularımız ile de Yurt dışın-
da da duyulacaktır. Kendilerine bir kez 
daha teşekkür ediyor çalışmalarında 
başarılar diliyoruz.” dedi 

DOĞANŞEHİR BELEDİYESPOR
12 MADALYA KAZANDI

Doğanşehir Belediyespor Kulübü 8-9 
Nisan 2017 tarihinde Antalya da yapılan 
Türkiye Bedensel Engelliler Atletizm 
Şampiyonasında 6 altın 3 gümüş ve 3 
bronz madalya kazanmıştır. Şampiyo-
naya katılan sporcularımızı tebrik ediyor 
Şampiyonada görev alan Antrenörlerim-
iz Oğuz AVCI, Edip KARAKUŞ ve Çiğdem 
TÜRKMENOĞLU na teşekkür ediyoruz. 
Şampiyonaya katılımımızda Kulübümüze 
ve sporcularımıza emeği geçen Doğanşe-
hir İlçe Kaymakamı Sayın Memiş İNAN 
ve Doğanşehir İlçe Belediye Başkanımız 
Sayın Vahap KÜÇÜK'e teşekkür ediyoruz.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Bel-
ediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafında organize 
edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5 
Mayıs Cuma günü kapılarını açacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş 
Genel Müdürü Sabri Akın; “Bu yıl 6. kez kapılarını 
açacak olan Malatya Kitap Fuarımız kısa za-
manda büyük bir başarı sağladı. Türkiye’nin 
en önemli fuarları arasında adından söz ettiri-
yor. Ulusal ve uluslararası alanda büyümesi için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi. Malat-
ya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının 05 Mayıs 
Cuma günü kitapseverlerle buluşacağını söyleyen 
Akın, Kitapseverler 05-14 Mayıs tarihleri arasın-
da fuarımıza katılacak değerli yazarlarımızla ve 
yayınevlerimizle bir araya gelecek. “15 Temmuz 
şehitleri anısına” gerçekleştireceğimiz, 6. Kitap 
fuarımızın bu yıl onur konuğu Türkiye Yazarlar 
Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan old-
uğunı ifade etti.    

300 YAZAR KATILACAK
Akın, 6. Malatya Anadolu Kitap Kültür Fuarı 

etkinlikleri kapsamında 360 yayınevi, 300’den 

fazla yazarımızı Malatya’da ağırlayacağız. Farklı 
ülkelerden (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tataristan, Mısır, Yunanistan, Filistin, Suriye ve 
Amerika ) yabancı yazarlarımızı da fuarda konuk 
edeceklerini söyledi.  Akın, Malatyalı hemşer-
ilerimizin ve kitapseverlerinin bu yıl ki talep ve 
önerileri kitap fuarı süresinin uzaması noktasın-
da olduğunu ve gelen talepleri dikkate alarak bu 
yıl fuar süresini 10 güne çıkardıklarını ve Kitap 
fuarının çeşitli söyleşilerle, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerle dolu dolu geçeceğini söyledi.

Fuar etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz 
Darbe Süreci” fotoğraf yarışması, resim, müzik, 
tiyatro, bisiklet turu v.s. kültürel ve sanatsal et-
kinlere yer veriliyor.  Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
“Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun” 
projesi kapsamında 50 bin kumbara öğrencilere 
dağıtarak tasarruf bilinci oluşturmak ve birik-
tirdikleri paralarla kitap almalarını, okumayı 
sevmelerine katkı sunmak ve sevdikleri yazarlar 
ile buluşmaları amaçlandı. Kitap fuarı kapsamın-
da Malatya’ya gelecek olan yazarların 120 okulda 
öğrencilerle buluşması da gerçekleşecek.

Kitap ve Kültür Fuarı 5 Mayıs’ta Açılıyor
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İLHAN- Güzel ve gösterişli, ağırlığı olan bir in-
sandı. Hal ve hareketleri, giyim-kuşamı ile, kendisini 
topluma kabul ettirmiştir. Malatyalı Burhan  Kazancı 
ile yaptığı evlilikten, Nurhan isminde bir kızları oldu. 
Bu beraberlik uzun sürmedi, ayrıldılar. İlhan, kızı 
Nurhan ile birlikte baba evinde yaşamını sürdürdü. 
Nurhan’ın Vahit Mutlu ile olan beraberliğinden de, 
Barış ve Buket dünyaya gelmişlerdir.(İlave bilgi “Mut-
lu” ailesindedir.)

VAHAP DOĞAN- Ağa’nın tek oğlu olmasına rağmen, 
özgür ve rahat bir yaşam süremedi. Zira babasının ta-
hakkümü altında idi. Şeker hastası  olması nedeniyle 
çok sinirli bir yapıya sahipti. Olur olmaz her şeye ve 
herkese sinirlenirdi. İnsanlar, onu sinirlendirmem-
eye özen gösterirlerdi. Zeki bir insandı. Dürüst olma-
ya gayret eder, arkadaşları ile şakalaşmayı  severdi. 
Ancak, kendisi şakayı kaldırmazdı. Arkadaşları ve 
yakınları huyunu bildiklerinden hep alttan alır- lardı. 
O zamana göre, kültürlü biri idi. Bir ara yedek ilkokul 
öğretmenliği yaptı. Beni 4.cü sınıfta okuttu. Malat-
ya’lı Gülser ile olan evliliğinden; Rıfat ve Bülent dün-
yaya geldi. Her ikisi de süper öğrencilerdi. Onları çok 
iyi tanıyorum, zira ikisi de ortaokulda benim talebe-
lerimdi. Babaları onların yetişmeleri konusunda çok 
özverili davrandı. Onlar da babalarını utandırmadılar. 
Okudular çok  iyi birer doktor oldular.

Vahap Doğan ile Gülser’in düğünü, çok acılı bir 
şekilde sonuçlandı. O zamanlar aklı başında bir 
çocuktum. Olanları gayet iyi hatırlamaktayım. Düğün 
alayı gelini almak için Malatyaya giderken, Beyler 
deresi köprü virajını hız nedeni ile dönemediğinden, 
içinde insan dolu olan kamyon devrilmiş, çoğu insan 
yara- lanmış, Berge’li Hasan ile oğlu Nevzat hayat-
larını hayatlarını kaybetmişlerdi.

Bir süre ilçe merkezinde kırtasiye dükkanı işlet-
en Vahap Doğan, babasının vefa-  tından sonra tüm 
mal varlıklarını satarak, annesi Bedriye Hanım ve kız 
kardeşi İlhan ile birlikte İzmir’e yerleşti. Bir süre son-
ra da orada vefat etti.

RIFAT DOĞAN- Zeki, çalışkan, dürüst ve azim-
kar bir insandır. Başarının en üst düzeyine erişmek 
için, planlı bir çalışma yürütürdü. Hocası olarak onu 
talebe- liğinden tanırım. Başarıda sınır kabul etmez 
bir yapısı  vardır. Kendisi uzman ürolog’tur. Em.Öğre-
tim üyesi Hatice ile olan evliliğinden Bengü(Mak.
Müh.) ve Mustafa Doğa(öğ.) olmuştur.

BÜLENT DOĞAN- Ağabeyi gibi o da zeki ve 
çalışkandı. Ancak biraz  daha durgundu. Sessiz ve 
sakinliği, dürüst ve sevecenliği ile dikkat çekici idi. 
Kendisi Hidroklimatoloji uzmanıdır. Dr.Tülay ile olan 
evliliği   uzun sürmedi ve ayrıldı- lar. Çocukları yoktur. 

-HACI  SADIK(1903-…)-Çocuk yaşta vefat etmiştir.
---Molla Refet, ikinci evliliğini Hasan-Gülendam 

kızı Gülperi(1883-1956) ile yaptı. Bu evlilikten de; Em-
ine-Rabia ve Ziya dünyaya geldi.

EMİNE(1905-…)- Kendisi, sevimli, ağır başlı ve 
saygın bir insandı.  Mehmet Fahri Özbey ile olan ev-
liliğinden; Fahriye- Naciye- Kifaye- Servet ve Hulusi 
dünyaya geldi. (Geniş bilgi “Özbey” ailesindedir.)

RABİA(1906-…)- Kendisini hiç tanımadım. Zira 
çok önceleri vefat etmiş.1934 yılında Vezir Laçin ile 
evlenmiş, evliliklerinin ilk yıllarında hem kendisi ve 
hem de kızları Menşure vefat etmişlerdir.

ZİYA DOĞAN(1919-…)- Molla Refet’in ikinci eşi 
Gülperi (Muhacir dayı, Mehmet Kaba’nın kız kardeşi)
den olmadır. Kendisini yakınen tanıma imkanım oldu. 
Çok dürüst, efendi, yardım sever bir insandı. Mu-
htarlık yaptığı uzun yıllar boyunca, ayıt etmeksizin,  
herkesin yardımına koşar, devlet dairelerindeki işle- 
rini takip eder ve sonuçlandırırdı. Özellikle komşu 
köylerden gelen köylülerin yardım meleği idi. Bu 
insanlar onun bu özelliğinden dolayı, ona büyük bir 
sevgi ve saygı duyarlardı. Ata ailesinden, Hasan ve 
Fatma’dan olma Zöhre ile 1938 yılında yaptığı evli-
likten çocukları olmamıştır.Yeğenleri (Mustafa-Nazlı) 
kızı Kıymet’i, evlat edinerek, ölünceye kadar birlikte  
yaşamışlardır.

Sadık Ağa’nın, Nazeni’den olma diğer çocuğu ME-

NEVŞE,Taner ailesinden Molla Refik ile evlilik yapmış, 
bu evlilikten Nesiha dünyaya gelmiştir. Nesiha, Til-
lo’lu Hoca Hamza Demiralp ile evlenmiş, bu beraber-
likten de Memet Ali ve Muhsine olmuştur.(Geniş bilgi 
Demiralp ailesi)              

-Sadık Ağa, daha önceleri evlenmek istediği ve 
ancak, hasmı Eyüp Çavuş’a kaptırdığı, onun ölümü 
üzerine de evlilik yaptığı Ayşe ile olan beraberliğin-
den, tüm Doğanşehir halkının ve hatta onu tanıyan 
herkesin, gerek efendiliği ve gerekse yaptığı olumlu 
işlerle takdirini kazanmış olan, saygın ve güzel insan 
ESAT  DOĞAN dünyaya geldi.

1293(1877-1878) Osmanlı-Rus Harbi sonucunda, 
harbin kaybedilmesi ve üzerinde yaşamış toprakların, 
harp tazminatı olarak Ruslara verilmesi üzerine, 
bütün taşınmazlarını terk etmek zorunda kalarak, 
uzun ve yorucu bir yolculuk sonucunda, gelip yer-
leştikleri ıssız ve harabe halindeki bu yerin, önce bir 
köy, sonra bir nahiye ve bilahare gelişip büyüyerek, 
Malatyanın en büyük ve önemli bir ilçesi durumu-
na gelmesinde, en çok kimin katkısı olmuştur? diye, 
kime sorulursa sorulsun, vereceği tek bir isim vardır, 
o da ESAT  DOĞAN’ dır. 

O halde, onu yakınen tanımakta yarar vardır. Onu 
tanıyanlar zaten çok  iyi bilmekte ve takdir etmekte-
dirler. Ben daha ziyade, onu görmemiş ve tanımamış 
olanlara hitap edeceğim.

      Esat Doğan, 1897 yılında, o günkü adı ile Vi-
ranşehir’de, Sadık Ağa  ve Ayşe evliliği sonucunda 
dünyaya geldi. Ayşe’nin ilk evliliğini yaptığı Eyüp 
Çavuş’tan olma Ömer ve Fatma, Sadık Ağanın ilk ev-
liliğini  yaptığı Hazeni’den olma  ağabeyi Molla Refet 
ve ablası Menevşe’nin bulunduğu ortamda büyüdü. 
Kısa sürede, efendiliği, dürüstlüğü, yardım severliği 
ve çalışkanlığı ile kendini gösterdi. O artık Doğanşe-
hir’in en çok sevilen, sayılan, gerek Doğanşehir’e ve 
gerekse bulunduğu her  ortama  en çok hizmet veren 
yararlı bir kişidir.

     Ben, Esat Doğan’ın yeğeni ( Kardeşi Ömer’in to-
runu) olarak, kendimi bildiğimden itibaren, vefat et-
tiği 1967 yılına kadar, kendisini tanıma imkanım oldu. 
Yeğeni babam Yusuf Taştan, kendisine aşırı düşkün 
ve çok değer verirdi. Bizleri de ona karşı saygılı olma-
ya yönlendirirdi. Bayramlarda ilk önce Esat dedem-
izin evine uğrayıp elini öpmemiz tembih edilirdi. Biz 
de çocuk aklımızla, bunu çok önemser evden çıkar 
çıkmaz, koşarak Esat dedemizin evine gider, elini öp-
mek için sıra beklerdik. Zira onun çok seven ve sayanı 
olduğundan, o sıralar ev çok kalabalık olurdu.

     Onun sadece bizlere değil, herkese karşı o 
sevecen ve güler yüzlü hali, hiç gözümün önünden 
gitmez. Onun yeğenleri ve torunları olmak bizler için, 
büyük bir onur kaynağı idi.Vefat ettiğinde ben Erzu-
rumda Üniversite son sınıfta idim. Vefatından dolayı 
çok çok üzüldüğümü ve uzun süre etkisinden kurtula-
ma- dığımı anımsarım. Onun 1967 yılında ölümünden 
dolayı, gerek ilçede ve gerekse, tanındığı, bilindiği 
her ortamda insanların, büyük bir acı ve üzüntü duy-
duklarından kuşkum yoktur. Onu tanıyan herkes, on-
dan ziyadesi ile razı idi. Eminim ki yüce Allah’ımız da 
ondan razı kalacaktır. Allah gani gani rahmet eyles-
in…  Viranşehir’e ilk öğretmen olarak atanan Yeşily-
urtlu Abdullah  Şevket Özer’den nakil.

     “ 27.9.1925 yılında Viranşehire atandım. O zam-
anlar Polat ve Sürgü kasaba- larında okul vardır, ama 
Viranşehir’de okul yoktur. Okul olmadığı için varlıklı 
ailelerin çocukları bu kasabalara gitmektedirler.Vi-
ranşehirde Esat Doğan diye hatırı sayılır biri bana çok 
yakınlık gösterdi. Elimden tuttu. Bana hiçbir yardımı 
esirgemedi. Hemen öğrenciler için bir okul ve ben-

im kalmam için de bir yer ayarladı. Onun sayesinde 
öğrenciler ilk defa bir okula kavuşmuş oldular. Ben 
de büyük bir heyecanla görevime başlamış oldum. O 
çok önemli bir zattı. O, Viranşehiri Doğanşehir yapan 
adamdı.”

     Esat Doğan’ı sadece Viranşehir değil, civar köy-
lerin tümünde tanımayan, ona saygı ve sevgi duyma-
yan yok gibidir. Akçadağ’ın Mihamanlar köyünden 
Toppo Ali Emre, köylerinde öğretmenlik yapan Yaşar 
Yaman’a, onun hakkında epeyi olumlu şeyler anlat-
tılktan sonra;

-Esat Bey şayet köyümüze gelmiş olsa, herkes se-
ferber olur, önünde kurbanlar keserdi, demiştir.

      Şu sıralar “Yeni Doğanşehir” gazetesini 
çıkarmakta olan Hüseyin Kara- aslan, Esat Doğan 
ile ilgili şu bilgiyi bize şöyle aktardı. Ben l970 li yıl-
larda Sarıkamışta askerliğimi yaparken bir amca 
ile karşılaştım. Bana nereli olduğumu sorduğunda; 
Malatyanın Doğanşehir ilçesindenim deyince gözleri 
parlayarak “Sen Doğanşehir’lisin he mi? Pekiii, sen 
Esat Doğan’ı da tanır mısın? diye sorunca, ben de 
iştahla “tanımam mı hiç. Onu Doğanşehirde değil, 
Malatyada hatta memleketin her bir köşesinde tanı-
mayan, ismini duymayan yok gibidir,” deyince sohbet 
koyulaştı. Adam konuşmasını şöyle sürdürdü:”Bizim 
ora muha- cirlelerinin Doğanşehirde bir araya geld-
iklerini duyunca, merakımı gidermek için Doğanşe-
hir’e geldim. Orada Esat beyi yakınen tanıdım. Bana 
çok yakınlık gösterdi. Ben öyle dürüst, beyefendi bir 
insan görmedim. Ondan öylesine etkilendim ki, ailemi 
getirip buraya yerleşmeye karar verdim. Ancak ba-
bamı bir türlü razı edemedim.”Eyi dersin hoş dersin 
de oğul, oraları pek uzak yerler. Oraya gidene kadar 
kim öle, kim kala “deyince fazla ısrar edemedim ve 
buraya yerleşip kalıverdik,”dedi..  

ESAT DOĞAN’IN  MEBUSLUK YILLARI
Esat Doğan’ın ilk mebus oluşunu eski emekli nahi-

ye müdürlerinden, Kemal Evren’den dinleyelim:
 “Esat Bey encümen üyesi olarak görev yaparken, 

Malatya’ya bir mebusluk hakkı daha tanındı. Müra-
caatte bulunanlar arasından, kura ile birisi tesbit 
edilecekti. Esat Bey’den de kuraya dahil olması isten-
di. Her ne kadar  bu işe pek gönüllü olmasa da, ismi 
bir kağıda yazılarak, diğer isimlerle birlikte bir fötör 
şapka içerisine konulup karıştırıldı. İsimler yazılı 
kağıtlardan birisi çekilerek açıldığında, kağıttaki isim 
ESAT DOĞAN ‘dır. Böylece Esat Doğan’ın mebus- luk 
serüveni başlamış oldu. Bir süre “fotörden çıkan me-
bus” olarak anıldı”.

     1928-1946 yılları arasında Malatya İl Genel 
Meclis Üyeliği-1946-1948 ve 1963-1967 yıllarında iki 
dönem Belediye Başkanlığı ve ayrıca 1948-1957 yıl-
ları arası üç dönem Malatya C.H.P. Milletvekilliği 
yaptı.-5 Ağustos 1946  8.dönem Malatya Milletvekili 
sıralamasında;  Mahmut Nedim Zapçı-Osman Tan-
er-Cafer Özelçi-Tevfik Temelli-Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı-Mehmet Sadık Eti-Hikmet Fırat-Mustafa Naim 
Karaköylü-Abdülkadir Taşangil-Atıf Esenbel-Şefik 
Tugay’ dan sonra en son sırada yer alan Esat Doğan, 
- 14 Mayıs 1950 de yapılan genel seçimlerde; İsmet 
İnönü-Mehmet Sadık Eti-Hikmet Fırat-Şefik Tugay- 
ESAT DOĞAN - Hüseyin Doğan-Mehmet Kartal-Meh-
met Kulu-Nuri  Orakçı- oğlu-Abdülkadir Özbay-Lütfi 
Sayman olmak üzere orta sıralarda yer aldı. - 2 Mayıs 
1954 Genel seçimlerinde çok üstün  bir başarı göster-
erek ikinci sıraya yüksel- miştir. Sıralama aynen şöyle  
idi: İsmet İnönü- ESAT DOĞAN-Mehmet Kartal-Nuri 
Orakçıoğlu- Ahmet Fırat- Kamil Kırıkoğlu- Abdullah 
Köroğlu- Mehmet  Fahri Oral- Hilmi Özbay- Mehmet 
Zeki Tulunay-Tevfik Ünsalan-Nüvit Yet- kin. 

Bu son seçimde; İsmet İnönü’den bile çok oy al-
dığı, parti teşkilatının talebi ve Esat Doğan’ın rızası 
ile ikinci sırada gösterildiği, ayrıca, oluşan bu durum 
nedeniyle 27 ekim 1957 seçimlerinde Demokrat Par-
tinin kalesi, Celal Bayar’ın memleketi Bursa’dan aday 
gösterildiği ve bunun sonucunda da doğal olarak kay-
bettiği inancı hakim olmuştur. 
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