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DOĞANŞEHİR’DE MEHMETÇİĞE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri 

tarafından yürütülen Zeytin 
Dalı Harekâtına destek amaçlı 

miting düzenledi.>>3’TE

ÖĞRENCİLERDEN KAYMAKAM VE BAŞKANA ZİYARET

MADALYASINI BELEDİYE BAŞKANINA GETİRDİ

Söğüt Mahalesinden
Mehmetçiğe Destek

Erkenekliler Mehmetçik 
İçin Kurban Kestiler

“Gazetecilikte Fotoğraf Sunumu” Söyleşisi >>    5’TE

Doğanşehir İlçesine bağlı Erkenek Ma-
hallesi halkı Afrin operasyonu için 
göreve giden konvoyu durdurup kur-
ban keserek askerlere su ikram edip 
vedalaştılar.>>4’TE

Doğanşehir ilçesi 
Söğüt Mahallesi sak-
inleri Türk Silahlı Ku-
vvetlerinin Afrin’de 
yürüttüğü Zeytin Dalı 
Harekâtı’nda görev 
alan Mehmetçiklere 
destek olmak için 
sınıra gittiler.>>4’TE

Erkenekli
Zehra İkincilik
Madalyasını
Vahap Küçük’e
hediye
etti.>>5’TE
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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/

 Yıllık İşitme Testi Yaptırmak Akıllıcadır
HABER MERKEZİ 
Ne kadar iyi duyarsanız 

duyun, yıllık işitme testi 
yaptırmak akıllıcadır. Eğer 
migreniniz varsa bu testleri 
sıkılaştırmak yararınıza ol-
acaktır. Araştırmalar, mi-
grenden muzdarip olan-
ların, olmayanlara kıyasla 
daha fazla işitme kaybı riski 
taşıdığını, migren hasta-
larının ani işitme kaybının 
iki kat daha fazla olduğunu 
gösteriyor

Peki nörolojik bir hast-
alığın işitmenizle ne ilgisi 
var? Mısır Assiut Üniver-
sitesi Hastanesi Nöroloji 
ve Psikoloji Bölümü'ndeki 
araştırmacılar tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre 
baya bir ilgisi var. Medical 
Park Hastanesi’nden Kulak 
Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. 
M. Melih Çiçek, bu konuda 
şu bilgileri veriyor: “Araştır-
macılar elektrofizyolojik tes-

tleri kullanarak, migren hast-
alarının kokleadaki işitsel 
yollarının işlevine baktılar 
ve migren hastalarının üçte 
ikisinin bir veya daha fazla 
anormalliği olduğunu keşfet-
tiler. Uyarılınca kokleadaki 
kıl hücrelerinin titreşimler-
inden kaynaklanan yankıları 
ölçen otoakustik emisyon 
testi ve beynin ses yanıtını 
ölçen işitsel beyin sapı tep-
kisi de teste dahil edildi. 
Araştırmacılar, bu anor-
mallikleri, migren atakları 
nedeniyle işitme sisteminin 
zarar gören kan dolaşım sis-
temine bağladılar. Kokleada-
ki duyu hücrelerinin sağlıklı 
bir şekilde çalışabilmesi için 
sağlıklı bir kan dolaşımı şart-
tır. Sirkülasyonda görülen 
bir azalma sonuç olarak bu 
hücrelerin hasar görmesine 
veya ölmesine neden olabil-
ir. Bu da sensorinöral işitme 
kaybına neden olur.

Buna ek olarak, Tay-
van'daki Taipei Gaziler Genel 
Hastanesi araştırmacıları 
tarafından yapılan araştır-
mada, migren hastalarının 
ani sensorinöral işitme kaybı 
olarak bilinen nadir bir du-
ruma neredeyse iki kat daha 
fazla maruz kaldığı bulun-
du. Bu durumdan etkilenen 
bireyler, genellikle, bir veya 
iki kulakta, açıklanama-
yan, hızlı bir işitme kaybına 
maruz kalırlar. Bu durum ani 
bir şekilde ya da birkaç gün 
içinde ortaya çıkabilir.

Ani işitme kaybının her 
yıl 5 bin kişiden birini etkil-
ediği tahmin ediliyor. Genel-
likle, bunlar 40-50 yaş arası 
yetişkinler. Aniden işitme 
kaybı yaşarsanız, acil bir 
sağlık kuruluşundan derhal 
yardım isteyin. Migren hast-
alığı teşhisi konulursa tedavi 
planınızın, yıllık işitme testi 
içerdiğinden emin olun.”

HABER MERKEZI 
Toplumda sık görülen hastalıklardan 

biri olan sinüzit hastaların yaşam kali-
tesini belirgin olarak düşürmektedir. 
Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş 
ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Merve Şakır sinüzit belirtileri ve komşu 
dişler ile olası ilişkinin önemini anlattı.

Sinüsler burun çevresindeki ke-
miklerde bulunan içi hava dolu boşluk-
lardır. Sinüzit bu boşlukların iç yüzeyini 
döşeyen mukozanın iltihabını belirten 
genel bir tanımdır. Sinüzit belirtileri 
kişiden kişiye değişmekle birlikte; genel-
likle burun tıkanıklığı, geniz ve burun 

akıntısı, ses değişikliği, koku alma bo-
zukluğu şikâyetleri ön plandadır. Zaman 
zaman hafif ateş de bu tabloya eşlik ede-
bilir. Özellikle maksiller sinüsler konum-
ları nedeniyle üst çene diş kökleri ile çok 
yakın ilişkidedir. Bu nedenle diş ağrısı ve 
sinüzit ağrısı sıklıkla karıştırılabilmekte-
dir.

Sinüzit diş ağrısına neden olabileceği 
gibi dişteki enfeksiyon kaynaklı sinüzit de 
gelişmiş olabilir. Üst azı dişlerinde enfek-
siyon durumunda, gömülü 20 yaş dişi ol-
ması halinde maksiller sinüs enfeksiyonu 
oluşabileceği pek çok araştırmanın sonu-
cunda ortaya konmuştur.

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, 
Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. 
Dr. Merve Şakır, maksiller sinüs enfeksi-
yonlarında Kulak Burun Boğaz uzman-
larının yanı sıra diş hekimleri tarafından 
üst dişlerdeki enfeksiyon varlığının 
değerlendirilmesinin önemli olduğunu 
belirtti.

Özellikle tek taraflı burun akıntısıy-
la birlikte ağız kokusu, dişlere 
dokunulduğunda şiddetli ağrı gibi belir-
tilerden yakınıyorsanız, dental kaynaklı 
sinüzit ihtimali göz ardı edilmemeli ve 
dişteki enfeksiyona yönelik tedavi için diş 
hekimine başvurulması gerekmektedir.

Diş Eti Hastalıkları İhmale Gelmez
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Yatırımcıları çekiyor
Doç. Dr. Yüksel Kan, iki yıldır tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili 

Ar-Ge çalışması yapıyor. Bu çalışmanın amacı, söz konusu alana 
yatırımcı çekmek ve girişimcilere yol göstermek. Kan, bu çalışma-
larda verim ve kalite bakımından öne çıkan bitkilerin tespit 
edildiğini vurguluyor:

?Özellikle ekinezya, tıbbi nane, adaçayı, meryemana dikeni, 
melisa, kantaron, kekik, tıbbi papatya gibi son yıllarda en çok 
talep gören bitkilerle ilgili Avrupa farmakopesine uygun, dünya 
standartlarında sonuçlar elde ettik. Biner metrekarelik alanlarda 
deneme üretimi yapıldı. Üretici ve sanayiciye, tıbbi ve aromatik 
bitki üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve değerlendirilmesiyle 
konularda her türlü destek veriliyor.?

Karaman?a bağlı Taşeli Platosu?nda kısmen mikro klima 
özelliği olan Bucakkışla, Çukur, Narlıdere gibi beldelerde organ-
ik tarıma uygun enginar üretim çalışmaları dikkat çekiyor. Kan, 
Toroslar?ın ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkilerin gen kaynaklarını 
oluşturduğunu vurguluyor.

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, genelde Türkiye?nin farklı 
bölgelerindeki küçük aile işletmeleri tarafından yapılıyor. Doç. 
Dr. Yüksel Kan, ekonomik ölçeklerde üretim yapılamadığı için 
pazarlama sıkıntıları yaşandığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte 
son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili Ar-Ge ve profesyonel 
üretim çalışmalarının hızlandığı gözleniyor. Nitekim bu gelişmeye 
bağlı olarak yıllardır atıl halde bulunan Toroslar?da organik, serti-
fikalı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi başlamış durumda.

Endemik bitkiler daha avantajlı
Akdeniz Ağaç Orman İhracatçılar Birliği Başkanı Bülent Aymen, 

son yıllarda doğal bitki tarımında bilinçlenmenin arttığına dikkat 
çekiyor. Özellikle ihracatta yoğun talep gören kekik, biberiye, def-
neyaprağı gibi ürünlere yönelik tarımsal uygulamalar öne çıkıyor.

Halen Türkiye?de tarımsal üretimi yapılan 30-40 civarında 
endemik bitki çeşidi bulunuyor. Aymen?e göre burada en önemli 
amaç, ihracatta aranan standartlarda ürün kalitesine ulaşmak. Bu 
da özel alanlarda üretimi önemli kılıyor. Keza doğadan toplanan 
bitkilerde aynı kaliteyi yakalamak daha zor. Bülent Aymen, bu 
doğrultuda Tarsus-Mersin arasında kalan bölgede özellikle kekik 
ve biberiye yetiştirildiğini belirtiyor.

Türkiye?nin defne ve kekikte dünyanın bir numarası olduğunu 
vurgulayan Aymen, ?Ancak markalaşmadığımız için genelde 
başkaları adına (private label) üretip yurtdışına gönderiyoruz? 
diyor.

Aynı zamanda Cemay Meyan Kökü Sanayi ve Dış Ticaret?in 
Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Aymen, kendilerinin de 
meyankökü ihraç ettiklerini belirtiyor. Meyankökü, ağırlıklı olarak 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplanıyor. Bu alanda 
doğrudan ve dolaylı olarak 10-15 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 
Ancak Aymen, meyankökünün Türkiye?de şerbet yapımı dışında 
kullanılmadığına dikkat çekiyor. Oysa bu ürün Avrupa ve Ameri-
ka?da sigara sanayisinin ana hammaddelerinden birini oluşturuy-
or. Yine Türkiye?den gönderilen meyankökü çubukları Avru-
pa?daki marketlerde satılıyor. Meyankökü, bitki çaylarında ve ilaç 
sanayisinde de kullanılıyor.

Karaman?ın Ermenek ilçesinde ekinazya, melisa, adaçayı, 
nane, kantaron ve pasiflora yetiştiren Aromed şirketinin 4 or-
tağından biri olan Mustafa Ergovan, gönderdiği e-mail?de şöyle 
diyor:

?Biz farklı alanlarda eğitim almış, profesyonel yöneticiler-
dik. Ama bir girişimde bulunmak istiyorduk. Piyasayı araştırdık. 
Bu alandaki yayınları takip ettik. Para dergisinin yayınları bize 
esin kaynağı oldu. Ermenek?te geçen yıl başladığımız deneme 
üretiminden başarılı sonuçlar alınca, bu yıl 150 dekarlık alan-
da kontratlı tarım yapma kararı aldık. Gelecek yıl bu alanı 500, 
2013 yılında ise 1.000 dekara ulaştırmayı amaçlıyoruz. Üretimin 
bir kısmı yurtiçinde bitkisel çay, kozmetik ve sağlık sektörüne 
pazarlayacağız. İhracat için de halen Avrupa Birliği ülkelerinde 
görüşmeler yapıyoruz.?

Ergovan, Tarım Bakanlığı?ndan bu alandaki girişimcilere fide 
desteği ve dönüm başına 25 TL teşvik verildiğini hatırlatıyor. Yine 
damla sulama için faizsiz kredi sağlanmasının da kendilerini bu işe 
teşvik ettiğini sözlerine ekliyor.

İLKER
DURAK

Devamı Gelecek Sayıda

DOĞANŞEHİR’DE MEHMETÇİĞE 
DESTEK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir ilçesi Polat Ma-

hallesi halkı tarafından organize 
edilen Doğanşehir Kaymakamlığı 
ve Doğanşehir Belediye Başkan-
lığının katkılarıyla Doğanşehir 
Belediyesi önünde Türk Silahlı Ku-
vvetleri tarafından yürütülen Zey-
tin Dalı Harekâtına destek amaçlı 
miting düzenledi.

 Polat Mahallesi sakinleri po-
lat mahallesinden yapılan araç 
konvoyu ile Doğanşehir ilçesine 
doğru hareket ettiler. Daha son-
ra Doğanşehir ilçe girişinde Polat 
mahallesi sakinleri Doğanşehir 
Kaymakamı,Doğanşehir  Belediye 
Başkanı, Doğanşehir Cumhuriyet 
Savcısı, Kurum Müdürleri ve amirl-
eri ellerinde Türk Bayrakları ile 
slogan atarak İlçe Belediye Önüne 
kadar yürüdüler.  

Yapılan Mitingde konuşan 
Doğanşehir Kaymakamı Muham-
met Şükrü PEKPAK; "Mehmetçiğin 
28 gündür destan yazdığını dile 
getirerek, "Türk Silahlı Kuvvetler-

imiz şanlı tarihinden aldığı güç ve 
ilhamla bugünde her türlü koşul-
larda muharebe edebilecek im-
kan ve kabiliyete sahip olduğunu 
tüm dünyaya gösteriyor. TSK, 
Türkiye Cumhuriyeti devletine, 
kutsal vatan topraklarına, milli 
birliğimize yönelecek tüm teh-
dit ve tehlikeye karşı milletinin 
emrinde olduğunu bir kez daha 
gösterdi.” Dedi. dogansehiraktuel.
com

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap KÜÇÜK; “Şanlı Türk ord-
umuz Afrin’e girerek, Yüce Türk 
Milletine kafa tutanlara artık 
dur diyor. Afrin daha başlangıç. 
Bu devlet Münbiç'e de girecek, 
Fırat'ın doğusuna da girecek. Ora-
da bir Yahudi, Amerikan uşağı 
devlet kurulmasına müsaade et-
meyecek. Ortadoğuda edilgen 
değil etken rol oynayan bir Türki-
ye var. Türkiye’ye diz çöktürmek 
isteyenlere karşı Doğanşehir’in 
tek yürek olduğunu belirtilerek,  
Doğanşehir’in bugün ABD'ye ve 

onun yerli taşeronlarına haykırar-
ak "Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve hep 
birlikte Türkiye'yiz" diyor. Allah'ın 
izniyle kimse bize diz çöktüremey-
ecek. “Dedi. 

Türk milletinin tarih boyunca 
hep zulmün ve zalimin karşısında, 
mazlum ve mağdurun ise yanın-
da olduğunu ifade eden Vahap 
KÜÇÜK, " Zeytin Dalı Harekâtıyla 
bugünde aynı misyonu sürdürme-
ktedir. Bu kutsal mücadelede şe-
hadet şerbeti içen şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, gazilerimize acil 
sağlık diliyorum." Dedi. 

İlçe halkı ve gençlerin slogan-
ları karşısında Vahap KÜÇÜK, duy-
gulu anlar yaşadı. “Sizler oldukça, 
Yüce Türk Milleti payidar kalacak-
tır.” Dedi. 

Yapılan konuşmalar sonrası 
Doğanşehir Müftüsü Şemsettin 
KARCI, tarafından kahraman Türk 
Askeri için dua yapıldı, Kuranı Ker-
im okundu. 

İlçe halkı ve gençlerin slogan-
ları eşliğinde miting tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zey-
tin Dalı Harekâtına destek amaçlı miting düzenledi
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DOĞANŞEHİR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN
Doğanşehir ilçesi Süt Üreticileri birliğinin olağan genel kurul toplantısı 10.03.2018 Cumartesi günü 
saat 11:00 de Doğanşehir Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşmek üzere yapılacaktır.Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 17.03.2018 tarihinde aynı yerde aynı 
saatte yapılacaktır.Üyelerimize ilanen duyurulur.
GÜNDEM:
1-Açılış yoklama.
2-Divan teşkili, saygı duruşu ve istiklal marşı.
3-Faaliyet raporunun görüşülmesi.
4-Denetçiler raporunun görüşülmesi.
5-Finansal tablonun görüşülmesi.
6-Yönetim ve denetçi üyelerin ibrası.
7-2018 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi.
8-Birliğin fesih edilmesinin görüşülmesi ve yetki verilmesi.
9-Dilek ve temenniler.
10-Kapanış.

Doğanşehir’in Söğüt Mahalesinden Mehmetçiğe Destek

ALİ AVŞAR 
Söğüt mahallesi halkı tarafından organ-

ize edilen Doğanşehir Söğüt Mahallesi sak-
inleri, kendi aralarında topladıkları para ile 
aldıkları büyükbaş kurbanlık boğayı TSK'nin 
Afrinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtında 
görev yapan Mehmetçikler için yapılan kon-
voy ile  Hatay'ın Hassa ilçesine götürerek yet-
kililere teslim ettiler. 

Söğüt mahallesi halkına destek için 
Söğütlülerin yanında olan Doğanşehir Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü; "Kahraman 
Ordumuzun Afrindeki lanetlere yapmış old-
uğu operasyonlara destek için İlçemiz Söğüt 
mahallesi halkı ile Hatay'ın Hassa ilçesine 
geldik. Çok sağ olsunlar Doğanşehir ilçemizin 
Söğüt Mahallesi halkı Güzel gençliğimiz to-
parlanmış kurbanlıklarını almışlar Kahraman 
Mehmetçiğimize destek için Afrine hareket 
ediyoruz onlara büyük destek için onları canı 
gönülden kutluyorum."dedi. 

Doğanşehir Söğüt mahallesi Muhtarı Os-
man Topal; " Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin 
Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek 
olmak için Hatay'ın Hassa ilçesine geldik.
Söğüt mahallesi olarak ordumuzun askerler-
imizin yanındayız.  Mahalle olarak 7'den 70'e 
bugün buraya geldik. Milli birliğimizi bera-
berliğimizi göstermek, burada ordumuzun 
Mehmetçiğimizin devletimizin yanında old-
uğumuzu göstermek amacıyla yanımızda bir 
kurban getirdik. Onlara helali hoş olsun. On-
lara canımız da kanımız da Mehmetçiğimize 
ülkemize, vatanımıza, toprağımıza her zam-
an helaldir. Mahalleli olarak kendi aramızda 
topladığımız yardımlarla aldığımız kurbanlık 

boğayı bugün buraya getirdik. Bugün yak-
laşık 300-400 kişilik bir grupla geldik ama 
diğer vatandaşlarımız da buraya gelmeye 
can atıyordu. Bunun da böyle bilinmesini 
isteriz."dedi. 

Söğüt mahallesi sakinlerinden Vahap Ak-
taş; "Biz bugün buraya bu kurbanlık boğayı 
getirdik ama aslında mahalleli olarak bu-
raya canımızı getirdik. Yani bize Devletimiz 
canınızı verin dese bizler canımızı seve seve 
vereceğiz. Askerle nöbet değiştirmeye geld-
ik. Orada kalan 2 bin nüfuslu yaşlılarımız 
çocuklarımız bizden haber bekliyorlar. Gelin 
dediğimiz anda gelecekler. Önce vatan di-
yoruz biz." dedi 

Söğüt mahallesi halkı kendi araların-
da topladıkları para ile aldıkları büyükbaş 
kurbanlık boğayı Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Afrinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtında 
görev yapan Mehmetçikler için Hatay'ın Has-

sa ilçesinde yetkililere teslim ettikten sonra 
Hassa İlçe Belediye Başkanı Abdurahman 
Demirel tarafından misafir edildiler. Söğüt 

mahallesi sakinleri Başkan'a misafirperver-
liğinden dolayı teşekkür ettiler. 

Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi sakinleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için sınıra gittiler

Doğanşehir İlçesine bağlı Erkenek Mahallesi halkı Afrin operasyonu için göreve 
giden konvoyu durdurup kurban keserek askerlere su ikram edip vedalaştılar

İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir İlçesine bağlı Erkenek Mahall-

esi halkı Afrin operasyonu için göreve giden 
konvoyu durdurup kurban keserek askerlere 
su ikram edip vedalaştılar. Türk Silahlı Kuv-
vetleri'nin Afrin operasyonu için sınıra askeri 
sevkiyatı devam ediyor. 

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Ma-
hallesi halkı tarafından Afrin operasyonu 

Zeytin Dalı Harekatı için sınıra doğru giden 
Afrin Konvoyunu Durdurup Mehmetçikler 
için kurban kesip su ikram edip Mehmetçikle 
Helalleşen vatandaşların görüntüleri duygu-
landırdı. 

Erkenek Mahallesinde vatandaşların 
ellerinde Türk Bayrakları ile  Afrin opera-
syonu için sınıra giden askeri konvoy dur-
duruldu. Afrin operasyonuna giden meh-

metçikler için Erkenekli Vatandaşlar kurban 
keserek Mehmetçiğe sarılan vatandaşlar, 
helallik isteyip dualar etti.

KONVOYU DURDURUP 
KURBAN KESEREK SU İKRAM 

ETTİLER
Güvenlik önlemleri altında Suriye 

sınırındaki birliklere sevk edilen araçları ve 
mehmetçikleri Malatya-Adana karayolunda 
gören vatandaşlar, tavırlarıyla herkesi mest 
ettiler.

Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle 
helalleşen mehmetçik için kurban kesip du-
alar eden vatandaşların görüntüleri herkesi 
duygulandırdı. Vatandaşlar, sarılıp helalleş-
tikleri Mehmetçikleri dualarla uğurladı.

Erkenekliler Mehmetçik İçin Kurban Kestiler
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KENAN EREN 
Kent Konseyi tarafından düzenlenen 

“Gazetecilikte Fotoğraf Sunumu” konulu 
söyleşiyi Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya 
Şube Müdürü Nihat Abacı gerçekleştirdi. 
Söyleşiye Kent Konseyi öğrencilerinin yanı 
sıra Valilik Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç, 
Gazeteciler Raşit Kısacık, Alişan Hayırlı, 
Büyükşehir Kent Konseyi Genel Koordinatörü 
Hasan Batar, Dijital Fotoğrafçılık Kursu Eğit-
meni İletişimci Ramiz Akar, çok sayıda basın 
mensubu ve basın emekçisi katıldı. Burada 
konuşan BİK Malatya Şube Başkanı Nihat 
Abacı şunları dile getirdi: “ Genç arkadaşlara 
fotoğrafçılıkla alakalı ana temalarda birkaç 
örnek vereceğim.  Fotoğraf çekerken ışığı kes-
inlikte arkanıza almanız gerekir. Güneşe karşı 
veya cama karşı kesinlikle fotoğraf çekme-
melisiniz. Sağlıklı bir fotoğraf olmaz bu şekil-
de.  Gazetecilik yaptığım dönemde bir bakanı 
dahi ışıktan dolayı yerinden kaldırıp başka 
yere oturtarak öyle fotoğraflarını çektiğimiz 
olmuştur. Çünkü arkada cam olduğu için 
fotoğraf simsiyah çıkıyor. Çünkü yapacağınız 

mesleğe önce saygı duymanız lazım. Karşı 
tarafa güzel bir intiba vermeniz lazım. Eğer 
simsiyah fotoğraf götürürseniz kimse o 
fotoğrafı beğenmez ve gazetede de kullanıl-
maz, şu anki web sitelerinde de kullanılmaz. 
Diğer bir önerim kadrajı genelde geniş alın 
arkadaşlar. Çok özellikli bir fotoğraf değilse 
geniş açı çalışmanızı tavsiye ediyorum. 
Fotoğraflarınızda özellikli fotoğraflarınız 
hariç insan unsuru olmasına dikkat edin.  
Gazetecilik mesleğinde bütün fotoğraflar-
da insan unsuru gerekiyor ama manzara 
fotoğrafı dahi seçseniz o kareye daha fazla 
değer katıyor.  İnsan unsuru fotoğrafta olun-
ca özellikle köylerde insanları kareye almak 
çok zor oluyor. Burada çeken kardeşimizin 
mahareti devreye giriyor. O kişiyle önce iyi bir 
iletişim kurmalısınız, ondan sonra fotoğraf 
makinasını çıkarmalısınız.  Eğer bir gittiğiniz 
zaman hemen sizin fotoğrafını çekeyim der-
seniz bir sıfır mağlupsunuz.  Biz Anadolu’da 
çalışan basın mensupları bizim sıkıntımız 
sadece fotografçı olmamızın yanında diğer 
şeyleri de bizim yapmamız. Tabiri caizse biz 

Cevat Kelle idik. Bir habere gidince fotoğraf 
çekmek sadece bir unsur. Kamera ile görüntü 
alıyoruz, haberin notlarını alıyoruz. Anado-
lu’da çalışan basın mensuplarının kaderi bu. 
Ama İstanbul’da çalışanlar hepsi branşlaşmış 
foto muhabiri ayrı, kameran ayrı, haber notu 
tutan ayrı. Keşke bu profesyonellik Anado-
lu ‘ya da gelse. Ama yıllar geçtikçe bu yöne 
doğru gidiyor.  Bu durum insanı yıpratıyor be 
habercilik konusunda istediğinizi yapamıyor-
sunuz. Son yıllarda dijital fotoğrafçılık 
geliştiği için çeken arkadaşlar o fotoğrafa 
müdahale yapıp istediği rengi verebiliyor, 
istediği yaklaştırmayı yapabiliyor ama bizim 
yıllar önce öyle bir tekniğimiz yoktu. ” 

Söyleşi sonunda Hasan Batar tarafından 
Abacıya plaket taktim edildi.  

NİHAT ABACI KİMDİR? 
29.11.1962 Malatya doğumludur. İlk, orta 

ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 
Ön lisans ve lisans mezunudur. 25 yıl ci-
varında Malatya'da gazetecilik yaptı. Sürekli 
sarı basın kartı sahibidir. Yerel gazetelerde 
çalışmanın yanı sıra, mahalli Görüş Gazet-
esi'nin 4 yıl yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 
TRT, Milliyet, Foto Spor, Günaydın ve Türki-
ye Gazetelerinin Malatya Muhabirliğini yaptı. 
Uzun süre İhlas Haber Ajansı Malatya tem-
silciliği yaptı. Meslek hayatında, birçok ödül 
aldı. Çeyrek asırlık dönemde yaptığı gazete-
cilik hayatında 2 kez fotoğraf sergisi açtı. 1 
Ocak 2015 tarihinden itibaren ise Basın İlan 
Kurumu Malatya Şube Müdürlüğüne getiril-
di. Bu görevi hâlâ yürütmektedir. Evli ve iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı’dan

“Gazetecilikte Fotoğraf Sunumu” Söyleşisi

MADALYASINI BELEDİYE BAŞKANINA GETİRDİ
DEMET TUNCEL 
Erkenekli Zehra İkincilik Madalyasını Vahap 

KÜÇÜK’e hediye etti. 
Doğanşehir ilçesi Erkenek mahallesinde spor 

müsabakalaarına katılarak başarı sağlayan Zehra 
Kargın isimli Genç kızımız Belediye başkanı Vahap 
Küçük’ün kendisine hediye ettiği biskleti ile aldığı 
madalyayı başkana hediye etti.  

Antalya’da düzenlenen bisiklet yarışlarına il-
çemizi temsilen katılan Erkenekli Zehra KARGIN, 
büyük bir başarı kaydederek Türkiye 2.’si oldu. 
Oldukça deneyimli ve profesyonel bisikletçilerin 
katıldığı müsabakaya Belediye Başkanımız Vahap 
KÜÇÜK’ün hediye ettiği bisiklet ile katılan Zehra 
KARGIN ikincilik madalyasını Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap KÜÇÜK’e hediye etti. Desteklerinden 
ötürü Vahap KÜÇÜK’e ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Caner GÜLER’e teşekkür eden başarılı sporcumuz 
bundan sonraki hedefinin Türkiye birinciliği old-
uğunu ve verilen desteğe layık olacağını söyledi. 

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
organize edilen Okullar Arası Yıldız Erkek ve Kız 
Eskrim Şampiyonasında Doğanşehir Ortaokulun-
dan katılan ve büyük bir başarıya imza atarak 6 
madalya kazanan öğrenciler Doğanşehir Kaymkamı 
Muhammet Şükrü Pekpak'ı ve Belediye Başkanı Va-
hap Küçük'ü makamlarında ziyaret ettiler.

Başarılar Doğanşehir Sizinle Gurur Duyuyor.

ÖĞRENCİLERDEN KAYMAKAM VE BAŞKANA ZİYARET
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Soldan sağa
1. Bir şeye, bir olaya sebep olmak, yol açmak... 2. 

Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, 
işaretleme, anıştırma, ihsas... Söz dinleme, boyun eğme, 
buyruğa uyma... 3. Bir oylamada kabul anlamı taşıyan 
oy... Sıkıntı, acı vermeyen... 4. Töre dışıcılık... İşte... 5. 
Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli 
amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi... Bir-
takım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda 
verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik... İnsan 
vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan 
bölüm... Alüminyum elementinin simgesi... 6. Ansızın or-
taya çıkan... Disprosyum elementinin simgesi... Parlatmak 
işi... 7. Gecikme... Çam vb. reçineli ağaçların yağlı ve çabuk 
yanmaya elverişli bölümü... Sebep (eski)... 8. Haşarı olma 

durumu... 9. Zaferler, fetihler (eski)... Göz, alın ve yanak 
arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurum-
su bölge... 10. Onarma işini yapan kimse... Çocuğu olan 
kadın, anne... 11. Geminin rüzgâr üstüne veya altına dön-
mesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe 
işlemi... Bilirkişi... 12. Yücelme (eski)... Amir olma duru-
mu... 13. Lak ile cilalanmış... Hentbolda top sürerken veya 
taç atışında yanlış adım atmak... 14. Ara... Baş, kumandan, 
amir (eski)... 15. Uyum (eski)... Aralamak işi...

Yukarıdan aşağıya
1. Basınç uygulayarak suyu binanın üst katlarına çı-

karan düzenek, hidrofor... Fitil yapan veya satan kim-
se... 2. İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... Verme, ödeme 
(eski)... 3. Bir çeşit kara renkli mika... Aynı dinin içinde 
birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı 
ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı’ya ulaşma ve onu tanı-
ma yollarından her biri... 4. Belirti, iz, ipucu (eski)... Cey-
lan... Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan... 5. 
Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak... Hristiyan ve 
Musevilerde gelinin damada verdiği para veya mal... Ter-
biyum elementinin simgesi... 6. Ortaya çıkan, oluşan du-
rum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, 
hadise, vaka... Tiyatro sahnesi (eski)... İki şeyi birbirinden 
ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 7. Yemek 
işi... Ateşli bir silahın namlusuna destek olan, genellikle 
ters V biçiminde yere kurulan iki ayaklı parça... 8. İnsan-
larda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan 
oluşan tabaka... Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde 
ölçüsüz, delişmen, zırtapoz, zirzop... “Bir şeyin olmasına 
çok az kalmak” anlamına gelen “.... kalmak deyiminde” 

geçer... 9. Yemek, yiyecek (eski)... Bal almak için arı 
yetiştiren kimse... Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp dev-
lete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker 
veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi... 
10. Konma, konulma (eski)... En yüksek devlet otoritesini, 
bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylular-
ca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse... Yaralama 
(eski)... 11. Alkol... Çevirim sırasında, aydınlatılmış olan 
konunun görüntüsünün duyar kat üzerine belirli bir süre 
düşerek etkilemesi... 12. Askerlerin bellerine bağladıkları 
veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, 
kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle 
köseleden yapılmış kayış... Büyük bakraç, su kovası (halk 
ağzı)... 13. Bir şeyi elle sıvazlama (eski)... Dek, değin, kadar, 
beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareke-
tin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, 
zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde an-
latan bir söz... 
Çok kara, her yanı 
kara, simsiyah... 
14. Amirce... 15. 
Kozalakl ı lar ın , 
genellikle dibi 
yuvarlak, tepesi 
koni biçiminde 
ve odunsu dokulu 
meyvesi... Kargı-
mak işi, kargışla-
ma, lanet...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Çocukken hayallerimiz vardı.  Ben de güzel bir 

hayat  yaşamak isterdim.  Rahat hareket etmek, 

özgürce bağırmak, doğayla baş başa kalmak, çobanlık 

yaparken o dağlarda, ovalarda, yaylalarda  güllerle, 

çiçeklerle şiir okumak, şarkı söylemek, çocuklarla 

oyun oynamak, sevgi ile kucaklaşmak, taş ocaklarında 

çalıştığımı unutmak, o taş ocaklarında çalışan çocuk-

larla, ablalarla, annelerle, boynu bükük babalarla 

kucaklaşmak isterdim.  Bunları düşünürken yine bir 

bahar mevsimiydi.  Okullar tatil olmuş, karne sevinci-

ni yaşarken Devlet Demir Yolları’na taş kırmak üzere  

Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde yolculuk başlamıştı.  

Çocuklar, gençler, yaşlılar sabah erkenden at ve  

katırlara sandıkları ve yatakları yükledikten sonra 

Doğanşehir’e bağlı Şatırobası  köyünden  yola çıktık.  

Doğanşehir Devlet Demiryolları istasyonundan kara 

trenin bir yük vapuruna bindik. Tren o  acı düdüğü 

çaldıktan sonra  hareket etti. Bir gün gittikten sonra 

Bingöl’e vardık.Ttrenden indikten sonra eşyaları, at 

ve katırlara  bindirerek Genç ilçesine gitmek üzere yol 

aldık.  Genç ilçesini bilmediğimiz için yolu sora sora 

bulduk.  Fırat Nehri’nin kıyısında çalışacağımız yere 

varıp orada  hayvanların sırtından sandıklı eşyaları in-

dirdikten sonra düz olan bir yerde konakladık.  O gece 

sabahleyin çalışacağımız yerin sabit olmadığı yani 

taş ocağında değil tarımsal arazi bayırlarda taşları 

toplayıp toplanan taşları kırarak tepe olarak tespit 

edilen  boş bir sahaya görüşmek üzere işe başladık.  

Tahminen bir ay çalıştıktan sonra yine ellerimiz 

nasıl bağlamış ve bir taraftan da ayak topuklarımız 

soyulmuştu ve bazen acıyarak bazen kanayarak bize 

acı veriyordu.  O zamanlarda doğru dürüst yiyecek 

olmadığı için  sabah kahvaltısında bir tas soğuk suyun 

içine birkaç tane kesme şeker koyarak ekmekle bir-

likte  kahvaltı yapıyorduk. 

  Bir müddet çalıştıktan sonra orada toplanan 

taşların azaldığını ve başka yerde çalışmak üzere 

tekrar göç etmemiz gerektiğini söylediler. Tahminen 

3 saat yol aldıktan sonra bir arazinin önünde yine 

Fırat Nehri’nin kenarında taşların bol olduğu bir 

yerde konakladık.  Orada bir gün dinlendikten sonra 

yine çalışmaya başladık. Buradaki taşları toplamak 

ve kırmak daha kolaydı çünkü taşların çoğu ufaktı ve 

çekiçlerin biri iniyor biri kalkıyordu.  Fazla iri taşlar 

olmadığından balyoz kullanılmıyordu. Her aile tah-

minen 50 -55 yük taş kırarak depoya taşıyabiliyordu.  

15 gün kadar orada çalıştık. Yoksulluk hat safhada 

idi. Akşam olduğu zaman insanların çoğunun gözleri 

görmüyordu. Biz çocuk olduğumuz için ne için gör-

mediğimizi bilmiyorduk. Yaşlı bir teyzenin gözlerinin 

bayağı rahatsız olduğu ve ağrı yaptığı için doktora 

gitmesi gerektiğini söylediler.  Sözüm ona teyzeyi bir 

ata bindirerek Genç ilçesine götürdüler. Orada doktor 

yoktu, bir odada sağlık memuru olduğunu  teyzenin 

reçetesine bir ilaç yazdığını ve görmemesinin sebe-

binin  soğuk suya konulan kesme şekerden kaynak-

landığını söylediler. Bundan sonra işçi ve çocukların 

dikkat etmesi gerektiğini teyzeye anlattıktan sonra 

teyze ile beraber sağlık memuru da çalıştığımız yere 

geldi. Orada bulunan işçilerin hepsine tek tek sor-

arak hemen hemen hepsini akşam güneş battıktan 

sonra gözlerinin görmediğini  öğrendi.  Sağlık memu-

ru herkesi dinledikten sonra onlara sıkı sıkı tembih  

ederek sakın soğuk suyla şekeri karıştırarak içmeyin 

ve çocuklara da vermeyin diyerek , tavuk körlüğü için 

ilaç yazdı ve bu ilaçları ihmal etmeyin mutlaka alın 

diyerek oradan ayrıldı. 

Bir ay kadar o şerbetli suyu içmedik tabi. İlaçları 

işçiler kullandılar ve bunun üzerine işçilerin gözleri 

geç de olsa düzelmeye başladı. Tabi o zaman mahru-

miyet bölgesi, doğru dürüst yemek yok. Doktor yok. 

İnsanlar yokluk içinde yaşıyorlar. Biz küçük olduğu-

muz için yokluğu bilmiyorduk. Büyüklerimizin ne 

sıkıntılar çektiğini büyüdükten sonra öğrendik.  Orada 

çalışırken içme suyu alarak Fırat Nehri’nde su içiyor-

duk. O zaman büyüklerimiz akarsular sıhhatli olur 

derlerdi. Onun için tereddütsüz nehrin suyunu hem 

içmede hem de yemekte  kullanırlardı.  Perşembe 

günleri öğleden sonra iş paydos edilirdi. Anneler ve 

ablalar leğenlerde çamaşır yıkarlardı.  Cuma günleri 

işçiler çalışmazlardı.  Birkaç gün çalıştıktan sonra 

taşların azaldığını ve başka yere göç ederek  toplama 

taşların olduğu bir yere taşınacağınımızı söyledil-

er. Oradan ayrılarak bir saat yol aldıktan sonra yine 

Fırat’ın kenarında bir yerde konakladık. Ormanlık 

bir alanda ve koca koca ceviz ağaçları vardı. Büyük 

ağaçların bulunduğu arazide taşlar yığın yığındı. San-

ki önceden toplanmış görüntüsü veriyordu. Biz orada 

da 1 ay çalıştıktan sonra işin bittiğini ve artık meml-

ekete dönme zamanının geldiğini öğrendik. Bir hafta 

kadar çalışmadık ve daha sonra dönüş için hazırlıklar 

başladı. Böylece Bingöl’ün Genç ilçesindeki yolculuğu-

muz daha sona erdi. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 27 )
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  -  G Ü R    A İ L E S İ -
        Bu aile, İsmail ile Nuriye ve Fatma’dan türemedir. İsmail, muha-

cir olarak kardeşleri Mehmet ve Hasan ile birlikte gelmiştir. Kardeşleri 
Mehmet ve Hasan hakkında bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen mem-
lekete geri dönenlerden- dirler. Aile “Hırikler” olarak anılmıştır.

-İSMAİL- İlk evliliğini Nuriye ile yaptı. Bu beraberlikten; Ahmet ve 
Hatice dünyaya geldi.

AHMET (1874-…)- Meryem ile evliliğinden, Ayişe(1908-…)oldu. 
Genç yaşta öldü.

HATİCE- İlk evliliğini, Kuru ailesinden Hacı Yusuf ile yapmış, bu ev-
lilikten Kamil Kuru dünyaya gelmiştir.( Geniş bilgi “Kuru “ ailesinde.)- 
Hatice’nin ikinci evliliği Varol ailesinden Eşref iledir. Bu evlilikten de, 
Hüseyin Varol olmuştur. (Geniş bilgi “Varol” ailesinde.)

İsmail, ikinci evliliğini  Fatma  ile yapmış, bu beraberlikten de Sü-
leyman dünya- ya gelmiştir.

SÜLEYMAN (1895-1936)- İlk evliliğini Tutuş ile yapmış, bu bera-
baerlikten; Fatma(…/1909)  olmuş, genç yaşta bekar olarak ölmüştür. 
Süleyman’ın ikinci evliliği Ayşe Fatma(1901-…) iledir. Bu evlilikten de; 
Mustafa- Lütfi- Ahmet-Memet ve Fadime dünyaya gelmişlerdir.

MUSTAFA GÜR (1927-2003)- Adam gibi adam. Berberlik mesleğinin 
duayeni. Rahmetli babamın en samimi ve en sağlam dostu. Bizlerin de 
çok çok saygı ve sevgi duyduğu değerli bir insan. Berberlik mesleğini bir 
süre Doğanşehirde sürdürdü. Bilahare Adana’ya göç etti ve mesleğini 
orada icra etti. Babamdan bir sene sonra da onu kaybettik.

1945 yılında, Haydar Hoca Yıldırım’ın büyük kızı Makbule( 1926-…)
ile olan beraberliğinden;

NECLA (1946-1948)- Çocuk yaşta vefat etmiştir.
DİLAVER  GÜR (1949-…)- Akıllı, kültürlü, hareketli, kendine güvenli 

ve sosyal yönü güçlü  değerli bir evladımızdır. Okudu mühendis oldu. 
Devletin üst kademelerinde görevler aldı. Üniversite tahsili esnasında, 
tiyatroya merak sardı. “ Ha Babam Sınıfı “ gibi film ve tiyatro diziler-
inin büyük bir bölümünde değerli sanatçılarla birlikte rol aldı. Sosyal 
faaliyetlerin daima içinde bulundu. Hala bu tür çalışmalarına, yeri ve 
zamanı geldiğinde katkıda bulunmaktadır.                

İshak ve Naciye( halam) Özcan’dan olma Leyla ile olan beraber-
liğinden;

1)Duygu  + Gökhan  = Zeynep
2)İlker    +  …………….
MUZAFFER GÜR(1952-…)- Dürüst, temiz ve güvenilir biridir. Başarılı 

bir banka yöneticiği yaptı ve oradan da emekli oldu. Gönül ile olan be-
raberliğinden; Gökberk ve Sarper olmuştur.

MEHMET TAHİR(1954-1956)- Çocuk yaşlarında vefat etmiştir.
SEMA (Em.Muhasebeci)- Tanıdığım kadarı ile tatlı, cana yakın, hoş 

sohbet biri- dir. Rahmetli babam; hem onu ve  hem de kardeşi Ayşe’yi 
belki de bizlerden daha çok severdi. Onlar da babama gereğinden faz-
la saygı ve sevgi gösterirlerdi. Alpaslan Türen ile olan beraberliğinden; 
Beyza ve Muazzez  isimlerinde  henüz  öğrenci olan iki kız çocukları 
bulunmaktadır.

MEHMET TAHİR(1962-…)-Yakından tanıma imkanım olmadı. Ancak 
çok iyi biri olduğundan kuşkum yoktur. Sevimli, sempatik ve bizlere 
karşı saygılı biri olarak hafızamda yer almıştır. Funda ile olan beraber-
liğinden; Mustafa (Üni. Mez.)  ve Bensu(öğrenci) olmuşlardır.

AYŞE(1967-…)- Ablası gibi cana yakın, saygılı ve akıllıdır. Sami Ak-
göz ile yapmış olduğu beraberlikten henüz çocuk bulunmamaktadır.

-FATMA(Fadime-1925-…)- Kapı komşumuz idi. İyi, saygı ve sevgi 
duyduğu- muz biridir. Ömer Bilgili ile evliliğinden; Mustafa- Hikmet- 
Hakime- Nahide-Halime- Filiz- Fadime ve Hakan dünyaya gelmişlerdir. ( 
Geniş bilgi “ Bilgili” ailesindedir.)

-LÜTFİ (1929-1951)- Genç yaşta bekar olarak vefat etmiştir.
-MEMET (1933-1951)- Genç yaşta bekar olarak vefat etmiştir.
-AHMET GÜR (1933- 1999)- İlk başlarda ağabeyi Mustafa ile ber-

berlik mes- leğini icra etmiş ve bilhare ağabeyi ve kendisi ilçeyi terk et-
mişlerdir. İlkokul eski müsdahdemlerinden Hasan Kaya’nın  kızı Fatma 
ile beraberliğinden;

1- Hasret  + Nurcan =  Neslihan- Murat.

2-Sevgi + Erdoğan Alpay = Serap ve Sevil.
3-Süleyman + Filiz   =  Gaye ve Yaprak
4-Nadire + Süleyman Sunay=Melike ve Meltem.-  5)Seval +Ali Kırnık 

= Ender.

 -   N A Y M A N   A İ L E S İ  -
          Bu aile, İsmail ve Tuti’den türemedir. Bu beraberlikten, Hü-

seyin Çavuş dünyaya gelmiş olup, bu aileden muhacir olarak gelen 
kişidir. Anne ve baba, memlekette iken ölmüştür.

-HÜSEYİN ÇAVUŞ(1852-1910)- İlk evliliğini Memet ve Fatma’dan 
olma Hava (1854-1909) ile yapmış, bu beraberlikten; Ali ve Hasan dün-
yaya gelmiştir.

1)ALİ (1874-1910)- Hiç evlenmediği ve bekar olarak vefat ettiği 
bilinmektedir.

2) HASAN (1884-1927)- Zeynep ile olan evliliğinden ; Nazife I- Nazife 
II.- Hü- seyin ve Mustafa  dünyaya gelmişlerdir.

NAZİFE I (1916-…)- Çocuk ya da genç yaşta ölmüştür. Başkaca bilgi 
yok.

NAZİFE II (1921-1973)- Halil İbrahim Yayla ile olan evliliğinden; Na-
zire ve Arif olmuştur.    ( Geniş bilgi “ Yayla “ ailesindedir.)

HÜSEYİN NAYMAN (1930-…)- Uzun yıllar şoförlükle iştigal etti. Cana 
yakın hoş sohbet birisidir. Arkadaşları ile dialoğu iyi olup, onlarla şakal-
aşmaktan zevk alırdı. Kendisi sevip ve saygı duyduğum biridir.

Sürgülü Osman Genç’in kızı Serfinaz ile 1954 yılında yaptığı evli-
likten ; Nurşen- Gülşen- Hülya- Diler- Celalettin ve Cemal  dünyaya 
gelmişlerdir. Bu çocukların hemen hemen tümü benim öğrencilerim 
olup, tüm yönleri ile bende olumlu bir intiba bırakmışlardır.

NURŞEN (Öğret.)- Yine öğretmen ve idareci olan Halil Eştürk ile be-
raber- liğinden ;

1)Fatih  Eştürk  +
2)Kübra +
GÜLŞEN – İrfan Tekin ile olan beraberliğinden; Timuçin ve Torunay.

(Geniş bilgi “Tekin” ailesindedir.)
HÜLYA – Vedat Cihangiroğlu ile olan beraberliğinden; Seda ve Oğuz 

olmuştur.
DİLER – Adilcevazlı ……….Hanoğlu ile beraberliğinden; İlker ve 

Beyza olmuştur.
CELALETTİN NAYMAN- Doktor olarak hizmet vermektedir. Kısa bir 

süre görev yaptığım Konyanın Bozkır ilçesinden Fadime ile evliliğinden; 
Bilge ve Begüm olmuştur.

CEMAL NAYMAN – Yine Konya Bozkır’dan Yücel ile olan beraber-
liğinden, Taha  olmuştur.

-MUSTAFA NAYMAN(1933-1990)- Özürlü olarak dünyaya geldi. 
Konuşamaz,  değişik ses ve ifadelerle kendini ifade etmeye çalışırdı.
Tam bir zihin hakimiyeti yoktu, ama anlayabiliyor ve anlatabiliyordu. 
İlçede herkesin tanıdığı, yakınında olmaktan mutluluk duyduğu bir in-
sandı. Onun kendine özgü konuşması, hal ve hareketleri, sinirlenmesi, 
gülmesi ve gereğinde küfür etmesi, elini kulağına atıp türkü söylemesi 
ve de her şeyi, insanlara ilginç geliyor, onları eğlendiriyordu. Onun en 
çok birlikte olduğu ve dialog kurduğu kişiler; Kerim Toraman ile Pepe 
Kasımdı. Onlar, onun her dediğini çözerler ve kendi söyledikleri şeylerin 
de anlatılmasını sağlarlardı. Bu dialoglar, herkes tarafından dikkatle ve 
zevkle takibedilirdi. Çoğu kez kendisine takılırlar, o da onlara, ya olumlu 
bir şekilde cevap verir, ya da sinirlenip kendine özgü küfürler savurur-
du. Bu durum artık olağan hale gelmişti. Bazen kendisi de öyle bir or-

tam yaratmak için çaba sar- federdi. 
Kerim Toraman’ı babasını yerine koyardı adeta. Kristal kahvesinin 

önünde onunla sohbete dalar, diğer insanlar da bu sohbeti dinlemek 
üzere, hemen etraf- larını sararlardı. Normal insanlar gibi uzun uzadıya 
sohbet ederlerdi. Olayı izleyenler Kuri’nin çoğu sözlerini anlamazlar, 
o zaman Kerim dayı tercüme ediverirdi. Kuri’nin anlaşabildiği diğer 
kişi Pepe Kasımdır. Ona bu adı Kuri ya- kıştırmıştır. Kuri ekmeğe pepe 
demektedir. Kasım, fırıncı olup ekmek pişirdi- ğinden dolayı bu sıfatı 
almıştır. Pepe Kasım ile sohbeti çok daha renkli ve sin- kaflı olduğundan 
izleyenleri daha çoktur. Normal şekilde başlayan sohbet, zamanla ha-
raretlenirdi. Taşkınlıklar ve küfürler havada uçuşurdu. Kasım, onun 
damarına basmayı çok iyi bilirdi. O zamanlar ortam iyice gerilir, zevkine 
doyum olmaz bir manzara oluşur, insanlar gülmekten yerlere yıkılırlardı 
adeta. Öyleki Kasım’ın takrikleri sonucu, Kuri adeta çıldırır, sesi etrafta 
yankılanırdı. En sonunda orada artık kalamayacağını anlayan Kuri, o 
meşhur küfrünü “ Ana putina ana ha!..”yı savurarak hızla uzaklaşırdı.

Kuri’nin korktuğu ve çekindiği tek bir kişi vardı. O da Polat Kasa-
bası’nın delisi Hasan Ağa idi. O ilçeye geldiği zamanlar, Kuri ortalıktan 
kaybolurdu. Ondan ödü kopar, adeta baygınlık geçirirdi. Herkes de onun 
bu durumunu bildiğinden “Kuri, Hasan Ağa gelmiş. Senin fotoğrafını 
çekmek istiyormuş” dediklerinde, bir şeyler mırıldanarak hemen orasını 
terk eder, bir daha da o gün ortalıkta gözükmezdi. Bilmeyenler Hasan 
Ağa’nın nasıl fotoğraf çekebileceğini  merak edebilirler. Hasan Ağa, her 
zaman kirli uzun bir entari ile dolaşırdı. Alt tarafında hiçbir şeyi bulun-
mazdı. Hasan Ağaya “Hele şunun fotoğrafını çek bakalım” dendiğinde, 
hemen eteğinin ön kısmını kaldırırdı. Tabii ki her şey meydan da olurdu. 
Şıp şak işlem tamam!..  

    Hergün, Kerim dayı ve Pepe Kasım ile sohbet etmek için Kris-
tal Kah- vehanesine mutlak surette uğrayan ve bunu alışkanlık haline 
getiren Kuri’nin, ortalıkta gözükmediği hemen dikkati çekivermiş-
ti. Araştırılıp soruşturulunca, hasta olduğu için gelemediği anlaşıldı. 
İyileşir iyileşmez mutlaka gelir diye düşünülüyordu. Ama, gelmedi, 
daha doğrusu gelemedi. Çünkü, vefat etmişti. Artık onun sesini, küfürl-
erini duyamayacak, taşkın hareketlerini göremeyecek- tik. İlçedeki 
tüm herkes, Kuri’nin vefatından çok etkilendi, çok üzüldü. Kuri’siz bir 
Doğanşehir’in  tadı tuzu kalmamıştır artık. O ilçenin gülü, medar-ı if-
tiharı idi. Bir efsane olarak daima insanların hafızasında canlanmaya 
devam edecek… 

3)FADİME ( 1905-….)- Hüseyin Çavuş’un Emiş’ten olma kızıdır. 
Emiş, Hü- seyin Çavuş’un ikinci eşidir. Emiş’in ilk evliliğinden de bir oğlu 
vardır. Bu oğul, Kel Mevlüt’ün ta kendisidir. Fadime, ilk evliliğini Köhan 
ile yaptı. Bu bera- berlikten, Hatice dünyaya geldi. Hatice’nin Besni’li 
Memet Kavuncuoğlu ile evliliğinden; İbrahim- Emriye- Kadir- Hacı ve Ali  
dünyaya gelmişlerdir.

Köhan ölünce eşi Fadime, Köhan’ın kardeşi kalaycı ve sobacı Nuri 
Öztaş ile evlendi. Bu evlilik uzun sürmedi ve boşandılar. Fadime, evli 
olan kızı Hatice’nin ve damadı Besnili Memet’in yanında ölünceye kadar 
yaşamını sürdürdü.

-Y A Y L A     A İ L E S İ –
         Bu aile, Arif ve Cemile’den türemedir. Bu beraberlikten; Molla 

Haşim dünyaya geldi.      –MOLLA  HAŞİM (1876-1911)- Süleyman ve Han-
ife’den olma Zeynep( Şakir Aydoğan’ın  kız kardeşi- Nevzat Aydoğan’ın 
bibisi) ile olan beraberliğinden; Ahmet ve Halil İbrahim oldu.

-AHMET (1900-1921)- Genç yaşta bekar olarak vefat etti.
-HALİL İBRAHİM YAYLA(1908-1945)- Nayman ailesinden, Hasan ve 

Zey- nep’ten olma Nazife ile olan beraberliğinden; Nazire ve Arif dün-
yaya gelmiştir.

NAZİRE(1938)- Vaiz Şahin’in oğlu Hüseyin ile evliliğinden; Nilgün ve 
Ergün dünyaya geldi.

ARİF YAYLA(1944-….)- Benim akranlarımdandır. Çocukluğumuz 
özellikle top peşinde geçti. İyi futbol oynardı. Belli bir zaman sonra il-
çeden ayrıldı. Edir- neli Süheyla ile beraberliğinden; Bahadır ve Dilek 
adlarında iki çocuğu bulun- maktadır. Son günlerde vefat ettiğini duy-
duk. Allah rahmet eylesin.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 51

(BASIN: 755612  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN İLANI

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uya-
rınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen Tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı Tarih ve saatlerde 
Doğanşehir Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Malmüdürlüğü makam oda-
sında satış İhalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale Tarih ve saatine kadar;
a)Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Te-
minat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu 
senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b)Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını İkametgâh belgesi ile ispatlamaları ve Tebligat için Türkiye’de 
adres göstermeleri,
c)Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (Aslı İhale 
esnasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Ve Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, 
İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 
Odasından veya benzeri Meslek Kuruluşlarından, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Sicil Kayıt 

Belgesi ile Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve Pey sürecek kişilerinin 
Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe Tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya 
Vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şart-
lardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve pey sürecek kişile-
rin Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
3- İhalelere ait Şartname ve Ekleri Mesai Saatleri dâhilinde Doğanşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak 
Servisinde görülebilir.
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak Müracaatlarda Teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine 
uygun hazırlanması ve İhale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir so-
rumluluk kabul etmez.
İLAN OLUNUR.

SIRA 
NO

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü m² SATIŞ AMACI SATIŞ USULÜ TAHMİNİ SA-
TIŞ BEDELİ 
(TL)

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
BEDELİ (TL)

İHALE

1 MALATYA Doğanşehir Kurucaova - 2099 613,00 m² Konut ve İşyeri 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 40.000,00 TL 4.000,00 TL 07/03/2018 09:00
2 MALATYA Doğanşehir Eskiköy 115 10 976,00 m² Hali Arazi 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 5.500,00 TL 550,00 TL 07/03/2018 10:00
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 22 14 4 4 41 21 20 46

2.GALATASARAY A.Ş. 22 14 2 6 47 27 20 44

3.FENERBAHÇE A.Ş. 22 12 8 2 44 24 20 44

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 8 3 41 21 20 41

5.KAYSERİSPOR 22 9 8 5 30 25 5 35

6.DG SİVASSPOR 22 10 4 8 30 33 -3 34

7.TRABZONSPOR A.Ş. 22 8 9 5 36 32 4 33

8.GÖZTEPE A.Ş. 21 9 6 6 35 32 3 33

9.KASIMPAŞA A.Ş. 22 8 5 9 34 37 -3 29

10.E YENİ MALATYA 22 7 7 8 24 28 -4 28

11.BURSASPOR 22 7 6 9 31 28 3 27

12.TM AKHİSARSPOR 22 7 6 9 28 34 -6 27

13.ANTALYASPOR A.Ş. 22 6 6 10 26 39 -13 24

14.GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 7 9 26 35 -9 22

15.A KONYASPOR 22 5 6 11 23 30 -7 21

16.A ALANYASPOR 22 6 3 13 34 43 -9 21

17.OSMANLISPOR 22 5 4 13 31 43 -12 19

18.K KARABÜKSPOR 22 3 3 16 15 44 -29 12

ATİKER KONYASPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 1 KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

DG SİVASSPOR 3 - 2 OSMANLISPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 GALATASARAY A.Ş.

K KARABÜKSPOR 0 - 3 TM AKHİSARSPOR

BURSASPOR 0 - 0 E YENİ MALATYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.

22.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS BURSA’DAN 1 PUANLA DÖNDÜ
Süper Ligin 22’nci haftasında 

Bursaspor’a konuk olan Evkur Yeni 
Malatyaspor 0-0 berabere kalarak 
evine 1 puanla döndü

Süper Ligin 22’nci haftasında 
EYMS Bursaspor’a konuk oldu. Bur-
sa Büyükşehir Stadyumunda oynana 
karşılaşmada iki taraf da 1 puanla 
yetindi. Sadık ve Adem sarı kart alırk-
en Bursaspor’dan ise Aziz Behich, 
Yusuf Erdoğan ve Geoghe Grozav sarı 
kart gördü.  Hakem Ali Palabıyık’ın 
yönettiği maçta Serkan Olguncan ve 
Mustafa Sönmez ise yardımcı hakem-
lik yaptı. 

MAÇTAN DAKİKALAR 
18. dakikada sağ kanattan Ay-

taç'n kullandığı serbest vuruşta kale-
ci Harun topu kontrol etti.

20.dakikada Batalla’nın kul-
landığı serbest vuruşta, karambolde 
topa vuran Ekong’un şutunu kaleci 
Ertaç kurtardı.

34. dakikada Batalla’nın kul-
landığı köşe vuruşunda topa yükse-
len Ekong’un kafa vuruşunda meşin 
yuvarlak kaleci Ertaç’ın üzerine gitti.

40. dakikada Eren Tozlu’nun ceza 
sahasına girerken penaltı noktası 
üzerine çevirdiği top kaleci Harun’u 
geçtikten sonra defans tarafından 
uzaklaştırıldı.

 49. dakikada ceza sahasına gir-
erken Yusuf Erdoğan’ı yaptığı vuruş 
kaleci Ertaç’ta kaldı.

 54. dakikada John Bostock'un 
pası ile sol kanatta topla buluşan 

Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasını 
Sadık Çiftpınar uzaklaştırdı.

 66. dakikada Aytaç Kara'nın sol 
çaprazdan kullandığı serbest vuruş-
ta Ekong araya girerek topu kornere 
gönderdi.

 72. dakikada John Bostock'un 
ceza sahası dışından çektiği şut farklı 
şekilde üstten auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ser-

kan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış 

Yardımcı xx (Abdullahi Shehu dk. 80 
?), William Ekong xx, Titi xx, Aziz Be-
hich xx, Mikel Agu xx, John Bostock 
xx, Yusuf Erdoğan xx, Dzon Delarge 
xx (Geoghe Grozav dk. 69 x), Pablo 
Batalla xx, Bogdan Stancu xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, 
Ricardo Faty, Sinan Bakış, Furkan 
Soyalp, Jires Kembo, Onur Atasayar, 
Josua John, Ertuğrul Ersoy

Teknik Direktör: Paul Le Guen
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç 

Özbir xx, Matheus Doria xx, Sadık 
Çiftpınar xx, Aly Cissokho xx, Miche-
al Pereira xx (Emanuel Dening dk. 72 
x), Murat Yıldırım xx, Azubuike Oke-
chukwu xx, Aytaç Kara xx, Rahman 
Buğra Çağıran, Eren Tozlu xx (Gilber-
to Olivera dk. 58 xx), Adem Büyük xx 
(Khalid Boutaib dk. 86 ?)

Yedekler: Farnolle, Gökhan Ak-
kan, Necar Barazite, Seth Sincere, 
Berk Yıldız, Sadio Diallo, Mustafa Es-
kihelleç

Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı Kartlar: Aziz Behich, Yusuf 

Erdoğan, Geoghe Grozav (Bur-
saspor), Sadık Çiftpınar, Adem Büyük 
(Evkur Yeni Malatyaspor)

0-0

“1 Puan Bizim İçin Altın Değerinde”
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü 

Erol Bulut, Bursaspor ile golsüz bera-
bere kaldıkları maçta altın değerinde 1 
puan aldıkları için mutlu olduğunu söyl-
edi

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 
deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan 
Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan golsüz 
eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından 
düzenlenen basın toplantısında konuşan 
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol 
Bulut, “Maça çıkmadan önce ‘yene-
miyorsak, yenilmeyeceğiz’ demiştik. 
1 puanı alabildik. 1 puan bizim için al-
tın değerinde. Güçlü bir takıma karşı 
oynadık. Burada 1 puan alıp yolumuza 
devam etmek bizim için iyi. Rakibi iyi 
kapattık. Hücum anlamında daha etkili 
çıkmamız gerekiyor. Çok top kaybettik. 
Takımımızı iyi defans yaptığından dolayı 
tebrik ediyorum” dedi.

1.Amatörde Maçlar Tamamlandı
Malatya 1.Amatör Küme 

Büyükler Futbol Ligi’ne A ve B 
gruplarından oynanan 12.hafta 
maçlarıyla devam edildi 

A Grubu lideri Pütürge Bele-
diyespor sahasında 1966 Malatya 
Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederk-
en, B Grubu lideri Arguvan Bele-
diyespor’un sahasında oynayacağı 
Doğanşehir Belediyespor müsab-
akası ise hava muhalefeti nedeni-
yle ileri bir tarihe ertelendi. 1.Am-
atör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 
son 2 haftaya girilirken, küme 
düşmeme mücadelesi veren eki-

plerin çabası ise heyecanı daha da 
arttırıyor.  İşte A ve B gruplarından 
oynanan 12.hafta maçlarından 
alınan toplu sonuçlar: “Sanayis-
por : 3  Battalgazi Belediyespor : 
5, Akçadağspor : 2 Orduzuspor : 
1, Pütürge Belediyespor : 5 1966 
Malatya Gençlikspor : 0, Hekim-
han Belediye Girmanaspor : 4 Kale 
Gençlerbirliği: 0, Darende: 3 Adafı 
Kartal: 5, Akçadağ 2-1 Orduzuspor, 
Demirspor 2-0 Malatyaspor .” Ar-
guvan Belediyespor - Doğanşehir 
Belediyespor müsabakası ise hava 
muhalefeti nedeniyle ertelendi.


