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DOĞANŞEHİR’DE ESKİ BELEDİYE 
BAŞKANI AK PARTİDEN ADAY 
ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İSA KANLIBAŞ-KADİR AYDIN 
Doğanşehir Belediyesi eski baş-

kanlarından Hanifi Bayram, 31 Mart’ta 
yapılacak yerel seçimlerde Doğanşe-
hir Belediye Başkanlığı’na aday adayı 
olduğunu açıkladı. 

Doğanşehir’de 2004-2009 Yılla-
rı Arasında Belediye Başkanlığı Yap-
mış Olan Hanifi Bayram Doğanşehir 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu’na 
Dosyasını Teslim Ederek Ak Parti’den 
Aday Adaylığı Açıkladı. 

Hanifi Bayram Yaptığı Açıklama-

da; “Benim Gençliğim Teşkilatçılık İle 
Geçmiştir Teşkilatın Ne demek Oldu-
ğunu En İyi Bilen İnsanlardan biriyim. 
Aday Gösterilirsem Ve daha Sonraki 
Süreçte Çok İyi Çalışmalar Yapaca-
ğıma Şimdiden İnanarak Söz Veriyo-
rum” Dedi.

Ak Parti Doğanşehir İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğlu İse Yaptığı Ko-
nuşmada; “Aramızda Böyle Yetişmiş 
Arkadaşlar Olduğu İçin Bizim Gurur 
Duymamız Lazım Allah Hayırlı Uğurlu 
Etsin” Dedi.

Şehit Kütüphaneleri Proje Ekibi
Minik Yüreklerin Umudu Oldu

Şehitlerimizin isimlerini 
yaşatmak için tama-
men gönüllülük esasıyla 
hareket eden ve ülke 
genelinde yüzlerce kü-
tüphaneyi hizmete açan 
Şehit Kütüphaneleri eki-
bi, bu kez Doğanşehir 
ilçesi Örencik mahallesi 
Kurudağ İlkokulunda 
“Gülen Gözler Projesini” 
hayata geçirdi. >2’DE Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük 
Mevlit Kandili Nedeniyle  
Bir Mesaj Yayımladı 2’DE

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI MURTAZA İLÇEMİZ 
ELMALI VE BEĞRE MAHALLELERİ ZİYARET ETTİ

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza ERSÖZ İlçemiz Beğre ve Elmalı Mahallelerini ziyaret ederek çeşit-
li incelemelerde bulundu. Mahalle halkı ile bir araya gelen Doğanşehir Kaymakamı vatandaşlarımızın 
sorunlarını dinleyerek görüş ve taleplerini aldı. >2’DE

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük; 

Çalışmaları Gazetemize Değerlendirdi
Doğanşehir her alanda 

yatırımların ve çalışmaların 
hız kesmeden devam ettiğini 
vurgulayan Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük, 
“Doğanşehir’in giriş ve çıkış-
ları 10 kilometrelik yol yapı-
mına başlandı ve Yollarımız 
genişletilecek ve doble yol 
olacak. Doğalgaz çalışmala-
rımız ilçede devam ediyor. 
Çoğu mahallemiz bitti ve gaz 
vermeye başladık. Bağlantı, 
kutu sıkıntımız vardı. İnşal-
lah onlar da doğalgaz bölge 
müdürlüğü tarafına iletildi 
en kısa zamanda onlarda 
temin edilecektir. Hedefimiz 
Doğanşehir in tamamına bu 
en kısa zamanda doğalgaz 
vermektir.  Eğitim ve sağ-
lıkla ilgili de çalışmalarımız 
devam ediyor.” dedi.>3’TE
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“ HARAM “ sel suyu gibidir. Çok akar, 
bol akar, her türlü pisliği bünyesinde 
barındırır. Sonu çabuk gelir
“ HELAL “ Çeşme gibidir. Az akar, öz 
akar, temiz akar, sürekli akar.
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ÖZGÜRLÜĞÜME
DOKUNUYOR
özgürlüğüme dokunuyor
 hani
 kadınlara gül
 diyorsunuz ya

 demeyin
 çünkü kiminiz
 küf kokan
 hatıra defterlerinizin
 arasında kurutuyorsunuz
 
kiminiz koparıp dalından
 bir vazoya
 sıkıştırıyorsunuz
 
kiminiz koklayıp
 hoyrat ça 
soldurup atıyorsunuz

 kiminiz yanlış coğrafya 
nın topraklarına
 dikiyorsunuz köklerini

 kiminiz 
iklimsiz mevsimlerinize 
bahar bahar
 olsun istiyorsunuz
 
kadınları güle
 benzetmeyin 
özgürlüğüme dokunuyor 

AKİFE AYHAN

Şehit Kütüphaneleri Proje Ekibi
Minik Yüreklerin Umudu Oldu
Şehitlerimizin isimlerini 

yaşatmak için tamamen gö-
nüllülük esasıyla hareket eden 
ve ülke genelinde yüzlerce kü-
tüphaneyi hizmete açan Şehit 
Kütüphaneleri ekibi, bu kez 
Doğanşehir ilçesi Örencik ma-
hallesi Kurudağ İlkokulunda 
“Gülen Gözler Projesini” haya-
ta geçirdi. 

Şehit Kütüphaneleri Grubu 
Malatya İl Temsilcisi ve Şehit 
Piyade Onbaşı Barış Aybek’in 
ablası Şehriban Aybek’in koor-
dinatörlüğünde hayata geçiri-
len proje kapsamında Kurudağ 
İlkokulunda kırtasiye malze-
mesi dağıtımı ve saç kesim et-
kinliği düzenlendi. 

Kurudağ İlkokulundaki pro-
jenin uygulama etkinliğine Do-
ğanşehir Kaymakamı Murtaza 
Ersöz, Doğanşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Caner Güler, 
kurum amirleri ve Kurudere 
mahallesi sakinleri katıldı. 

Okul öğretmenleri Esra 

Yoldaş ve Firdevs Çetintaş’ın 
da yürütücü olduğu proje kap-
samında Doğanşehir esnafla-
rından Aziz Kaymaz ve Yeliz 
Tatar’da öğrencilerin saç ke-
simlerini gerçekleştirdiler. 

Okula gelen berber ve ku-
aförü gören çocukların mutlu-
luğu görülmeye değerdi. Proje 
gönüllüsü Hasan Koca’nın ve  
Hasan Çelik’in de çocukların 
fotoğraflarını alması ve ilk kez 
fotoğraf makinasıyla tanışan 
çocukların heyecanı da günün 
kayda değer bir başka güzelli-
ğiydi. 

“Gülen Gözler Projesinin” 
koordinatörü Şehriban Aybek, 
“Bu proje kapsamında kırtasi-
ye yardımı verdikleri ve saçla-
rını kestirdikleri 23 öğrencinin 
bir sonraki adımda ise Malatya 
Şehir Sinemasında film izle-
meye götürüleceklerini ve bu 
çocukları ilk kez bu proje vesi-
lesiyle sinema ile de tanıştıra-
caklarını” ifade etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Mevlit Kandili Nedeniyle  Bir Mesaj Yayımladı

Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, Mevlid Kandili dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Başkan Vahap Küçük 
mesajında yüce Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in dünyaya teşriflerinin, yıl dö-
nümünde bir Mevlid Kandili’ni daha idrak 
etmenin sevincini, huzur ve mutluluğunu 

yaşadığını kaydetti. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, mesajında şunları kaydetti:
‘”Karanlıktan aydınlığa çıkışında ve 

katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok 
önemli bir yere sahip olan, böyle şeref-
li ve mübarek bir gün vesilesiyle bütün 
Müslümanları tebrik ediyor, Peygamber 
sevgisinin gönüllerimize sirayet etmesini 
ve kök salmasını diliyorum. Duygularında 
sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü, 
ilişkilerinde hakkı, doğruyu güzeli ve vefa-
yı, ibadetlerinde ihlas ve samimiyeti öne 
çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve 
ümit dolu Hz. Peygamber (SAV), sözlerin-
de ve bu sözlerin ifade ettiği anlamlarda, 
bütün varlıklara karşı sergilediği tutum ve 
davranışlarda bize örnek olmakta, yaşa-
makta olduğumuz hayata ve geleceğimize 
ışık tutmaktadır.

   Onun aracılığı ile insanlığa gönderi-
len İslam dini de tebliğin başlangıcından 
zamanımıza kadar uzanan süreçte, rah-
met, adalet, paylaşım, barış ve güvenlik 
gibi önemli ilkeleri her zaman önde tuta-
rak umutsuz ve çaresiz insanların ümit ve 
ışık kaynağı olmaktadır. Bizlere düşen, her 
sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan 
Peygamberimizi, içimizde ve çevremizde 
yeniden anlamak ve O'nun bize kazandır-
dığı, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, sa-
mimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat, vefa, 
haklının yanında yer alma, hak ve doğru 
olanı temsil etme gibi değerlere haya-
tımızda işlerlik kazandırmaktır. Mevlid 
Kandilinin, cennet vatanımızın huzur ve 
mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve 
beraberliğine, bütün insanlığın kurtulu-
şuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz 
ediyorum.” Dedi.’

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI MURTAZA İLÇEMİZ 
ELMALI VE BEĞRE MAHALLELERİ ZİYARET ETTİ

Doğanşehir Kaymakamı 

Murtaza ERSÖZ İlçemiz Beğ-

re ve Elmalı Mahallelerini 

ziyaret ederek çeşitli ince-

lemelerde bulundu. Mahalle 

halkı ile bir araya gelen Do-

ğanşehir Kaymakamı vatan-

daşlarımızın sorunlarını din-

leyerek görüş ve taleplerini 

aldı. Elmalı Mahallesi Ayşe 

Küçük İlköğretim ve Orta 
Okulunu da ziyaret eden Do-
ğanşehir Kaymakamı Mur-
taza ERSÖZ okul yönetimi ve 
öğretmenlerden okulun du-
rumu ve öğrencilerin ders-
lerindeki başarısı hakkında 
bilgi aldı. Yapılan ziyaret 
programına Doğanşehir 
Kaymakamı. Murtaza ER-
SÖZ, İlçe Jandarma Komuta-
nı J.Tğm. Tolga COŞKUN, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Caner 
GÜLER ve kurum amirleri 
katıldı.
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Soldan sağa
1. Önüne geldiği ismin benzerlerini “teker teker hepsi, birer 

birer hepsi, birer birer tamamı” anlamıyla kapsayacak biçimde 

genelleştiren söz... Özenle, itina ile... 2. Mal ederek, yükleyerek 

(eski)... Arıların fennî kovan yerine içine petek oluşturdukları 

sazdan, çamurdan veya sepetten kovan... 3. Yerde, zamanda 

veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz... Baş örtüsü, 

yün atkı (halk ağzı)... İyi talih, iyi haber (halk ağzı)... Metneryum 

elementinin simgesi... 4. Tüfek, tabanca, top vb. ateşli silahların 

ucunda bulunan boru biçimindeki parça... Dolaylı olarak anlat-

ma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 

Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak... 5. İki veya daha 

çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman 

her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştır-

dıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla 

adları belirleme, ad çekme... Üniversitede okuyan öğrenci... 6. 

Acılık vermek... Hitit... 7. Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, 
strüktürel, konstrüktif... Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 
alan illerinden biri... 8. Uzunluğu 2,54 cm olan İngiliz uzunluk 
ölçü birimi, parmak, pus... Yaya kaldırımı... Titan elementinin 
simgesi... 9. İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan kü-
çük bayrak... Çimento veya alçı sürülmüş bir yüzeyi mala sü-
rerek düzeltmek... 10. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 
ses... Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğ-
ruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet... Bir kimseye, bir aileye 
kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya 
o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad... 11. Bazı maddeleri 
korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için 
kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cila... Çok az... 
12. Karaağaç... Noksan, eksik (eski)... Üzerine bildiri, açıklama 
veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha... 13. 
Eyerin arka bölümü... Kayırmak işi, iltimas... 14. Ebesi olan... 
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme 
parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji... Köpek ve sığırlara 
yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek (halk ağzı)... 
15. Kiriş yapılan yer (eski)... “V” harfi biçiminde olan yaka...

Yukarıdan aşağıya
1. Uyku (eski)... Keyifli duruma gelmek, neşelenmek... 2. Ka-

rada yaşayan memeli hayvanların deri, tırnak, boynuz ve ke-
mikleri ile mide, bağırsak muhteviyatı ayrıldıktan sonra geriye 
kalan et ve diğer yumuşak dokularının veya kansız ve kemiksiz 
mezbaha artıklarının usulüne göre pişirilip pres edilerek yağ-
ları alınıp öğütülmesi ile elde edilen bir ürün... Anlamak işi, 
vukuf... Bizmut elementinin simgesi... 3. Kurçatovyum elemen-
tinin Amerikalılar tarafından adlandırılan Rutherfordyum biçi-
minin simgesi... Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde 
kullanılan dil, Arabi... Atardamar... 4. Elma yetiştiren veya satan 
kimse... Meyvesi olan, meyve veren, yemişli... 5. Mehil... Halı, 

kilim dokunan tezgâh (halk ağzı)... Erme işi... 6. Eyerin veya pa-
lanın üzerine örtülen kilim, halı vb. örtü... Pirinci kabuğundan 
ayırmak veya bulgur dövmek için kullanılan dibek (halk ağzı)... 
7. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... İm koymak, imle 
göstermek... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” 
anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” 
sözünde geçer... 8. Eksiklik, kusur (eski)... Derinleştirme (eski)... 
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 
9. Rütbesiz asker, nefer... Öldürülmüş, öldürülen... İyice... 10. 
Kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü... 
Ellerini bir şeye veya birbirine sürtmek... 11. Sesin bir yere çar-
pıp geri dönmesi, yankılanması; yankı... Açık tohumlulardan, 
parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilen, yurdu Güney Asya olan, 
palmiyelere benzer ağaç ve ağaççıkları içine alan bir familya... 
Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya 
çıkıntı... 12. Hortlak... İki yapı veya oda arasında geçişi kolay-
laştırmak için açılan kapı... 13. Yalnız bir ailenin oturabileceği 
biçimde yapılmış yapı... Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan 
her biri... Sıtma... 
14. Aday... Tapma 
işi yapılmak... 15. 
Entari yapılmaya 
uygun (kumaş)... 
Avustralya’da ya-
şayan, okaliptüs 
yapraklarıyla bes-
lenen, yaklaşık 80 
santimetre boyun-
da, otçul, kuyruk-
suz, keseli, tüyleri 
soluk boz veya sa-
rımsı renkte olan 
bir memeli türü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük; 

İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir her alanda ya-

tırımların ve çalışmaların hız 
kesmeden devam ettiğini vur-
gulayan Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, “Doğan-
şehir’in giriş ve çıkışları 10 kilo-
metrelik yol yapımına başlandı 
ve Yollarımız genişletilecek ve 
doble yol olacak. Doğalgaz ça-
lışmalarımız ilçede devam edi-
yor. Çoğu mahallemiz bitti ve 
gaz vermeye başladık. Bağlantı, 
kutu sıkıntımız vardı. İnşallah 
onlar da doğalgaz bölge mü-
dürlüğü tarafına iletildi en kısa 
zamanda onlarda temin edile-
cektir. Hedefimiz Doğanşehir in 
tamamına bu en kısa zamanda 
doğalgaz vermektir.  Eğitim ve 
sağlıkla ilgili de çalışmalarımız 
devam ediyor.” dedi 

 Doğanşehir belediye baş-
kanı Vahap Küçük ile ilçede de-
vam eden yatırımları konuştuk. 
Çalışmaların son hız devam et-
tiğini ifade eden Başkan Küçük 
şunları dile getirdi: “ İlçenin içi-
ne 10 kilometrelik yol yapımına 
başlandı. Bir kısım ekonomik 
sıkıntılardan dolayı ertelenmiş-
ti. Yol genişletilecek. Doğalgaz 
çalışmalarımız ilçede devam 
ediyor. Çoğu mahallemiz bitti. 
Bağlantı kutu sıkıntımız vardı. 
İnşallah onlarda doğalgaz böl-
ge müdürlüğü tarafından temin 
ediliyor.  Bu sene Doğanşehir’in 
3’te 2’sine doğalgaz verilece-

ğini tahmin ediyorum. Birkaç 
mahallemiz kalıyor. Önümüzde-
ki sene bunlarda bitecek. Yol-
larda ve mahallelerde yaşanan 
sıkıntılar doğalgaz bitmeyince 
gidemiyoruz. Çünkü yol tek-
rardan yarılacak. Biten yerleri 
elimizden geldiğince yapmaya 
çalışıyoruz.  Daha önce köy ve 
belde olup şimdi mahalle olan 
yerlerde de çalışmalarımız dur-
madan devam ediyor..  Sokakla-
rımıza kaldırım yapılıyor. Bütün 
mahallelerimizin yüzde 95’ini 
bitirdik. 35 mahallenin yüzde 
95’ini bitirdik. Girmediğimiz iki 
tane köy kaldı. Dedeyazı ve Su-
çatı. Geçen sene ve bu sene çok 
büyük çalışmalarımız oldu. 6-7 
köyde ise çalışmalarımız devam 
ediyor.” 

EĞİTİMLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR DA 

SÜRÜYOR  
Eğitimle ilgili yapılan çalış-

maları Küçük şu şekilde sıra-
ladı: “Geçtiğimiz aylarda Yıldız 
Küçük yurdunun temelini attık. 
Geçen yıl oraya kız Anadolu 
Lisesi yaptık. Bu sene de 200 
kişilik yurdun temelini attık ve 
şu anda inşaat devam ediyor. 
Gelecek yıl hem okulumuz hem 
de yurdumuzun inşaatının bi-
tirmeyi hedefliyoruz. Öğrenci 
burslarımızı da vermeye devam 

ediyoruz.  Çocuklarımıza eli-
mizden geldiği kadar özellikle 
Doğanşehirli çocukların yüzde 
90’ına burs veriyoruz. Bunun 
yanında Malatya’mızda olsun 
gerek diğer ilçelerimizde ol-
sun fakir çocuklara ve Türkiye 
çapında da öğrencilere burs 
veriliyor. İlkokul, ortaokul, lise 
öğrencilerine kıyafet yardımla-
rımız oluyor. Doğanşehir’de ne 
kadar çocuk ve öğrenci var ise 
hepsini giydiriyoruz. Bu çalış-
maları diğer ilçelerde de onlar-
dan gelen istekler doğrultusun-
da yapıyoruz.” 

100 YATAKLI 
HASTANENİN 

İHALESİ YAPILDI  
Doğanşehir’e yapılması 

planlanan 100 yataklı hastane-
nin ihalesinin yapıldığını söyle-
yen Başkan Küçük, “ Hastane-
mizin ihalesi yapıldı. Yer teslimi 
yapıldı. Bakanla temaslarda 
bulunuldu. Çalışmalar hızlan-
dı. Hızla yapmaya başladık. Her 
şey bitti. Temelini atık, şu an 
inşaat son surat devam ediyor. 
“ ifadelerini kullandı. 

Çalışmaları Gazetemize Değerlendirdi
KAYMAKAM

MAHALLE
MUHTARLARI İLE 
TOPLANTI YAPTI

KENAN EREN 
Doğanşehir Vahap Küçük Mes-

lek Yüksek Okulu Konferans Salo-
nunda muhtarlar toplantısı yapıldı.  
Doğanşehir Kaymakamı. Murtaza 
ERSÖZ’ün başkanlığında yapılan 
toplantıya Doğanşehir Belediye 
Başkanı  Vahap KÜÇÜK, Doğanşehir  
Emniyet Müdürü Alparslan GÜVEN, 
Doğanşehir  Jandarma Bölük  Komu-
tanı Tolga COŞKUN, kamu kurum ve 
kuruluşlarının amirleri ve mahalle 
muhtarlarımız katıldı. Yapılan top-
lantıda 2018/03 sayılı Valiliğimiz 
Genelgesi kapsamında vatandaşları-
mızın huzur ve güven ortamı içinde 
yaşamaları için ülkemiz genelinde 
bayram, düğün, uğurlama, spor mü-
sabakaları gibi organizasyonlar sıra-
sında ateşli silahlar ile havaya ateş 
açılması nedeniyle, yaralanma ve 
ölüm olaylarının meydana gelmesi 
gibi üzücü hadiselerin gerçekleşme-
mesi için alınması gereken tedbirler 
ve Malatya Şiddeti Önleme Merkezi 
Müdüresi tarafından kadına yönelik 
şiddet ve şiddetin önlenmesi konu-
larında katılımcılara bilgi verildi.
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    Tüm bunlar bilindiği halde, hala, Amerika’nın zorla-
ması ile kapatılacak olan o fabrikalar; birçok harpten yeni 
çıkmış perişan bir durumdayken, küllerinden yeni doğan 
Türkiye Cumhuriyetinin şeref madalyası olarak ülkenin bir 
çok ye-rinde ışıl ışıl parlıyor, sosyal ve kültürel alanları ile 
insanlarımıza ışık tutu-yorlardı. O insanlar, büyük bir özveri 
ile bunları hayata geçirirken ihale peşle-rinde koşmuyorlar-
dı. Vatan ve milletin yararı söz konusu ise gerisi teferruattı. 
Peki sonuçta neler olmakta? Yenilenmediği, kota nedeniy-
le tam kapasite ile ça-lıştırılamadığı için zarar ediyor diye 
kapatılan bu fabrikaların bulunduğu yer-lerde çalışan ve 
üretici durumda olan insanlar, nafakalarını temin için büyük 
şehirlere akın etmekteler. Yalnız bu yerlerde olan insanlar 
değil, aynı akıbete uğraması mukadder olan, eğimli toprak-
larında dünyanın en kaliteli fındığın ve çayın çokça üretildiği 
Karadeniz kıyısı insanları da, tek güvenceleri olan Fis-kobir-
lik, Çaykur gibi işletmelerin özelleştirilip yabancıların teke-
line geçmesi ve derelerinin H.E.S.’ lerle donatılması ile bir-
likte, o tabiat harikası yerleri sırf ge-çimlerini sağlayabilmek 
adına terk etmek durumunda kalıp, büyük şehirlerin yolunu 
tutmaktadırlar. Ben 74 yaşında biriyim. İstanbul’un nüfusu-
nun iki, An-kara’nın bir milyon, İzmir’in ise sadece 500 bin 
nüfuslu olduğu yılları bilirim. Şimdiki durumda buralardaki 
insan kalabalıklığının ne ölçüde olduğunu ve de ileride ne 
olacağını varın sizler hesap edin. Bu kadar insanı bu şehirler 
kaldıra-bilecek mi? Bu kadar çaresiz insan topluluğu, uzun 
süre bu duruma daha ne kadar katlanabilecek?... 

A C I    T Ü T Ü N                                 
     Bu işten de bir şey anlayamayan ha bire sıkıntıya 

giren köylü, bu sefer tütün ekmeye karar veriyordu. Gerçi, 
tütün fabrikaları kapanmış ve devlet artık tütün almıyordu 
ama, yine de tütün piyasada iyi para ediyordu. Bu da zor ve 
zahmetli bir işti ve çalışmayı gerekli kılıyordu. Köylü vatan-
daşların başkaca da yapabi-lecekleri bir işleri kalmamıştı. 
Kadın, kız, çağa, çocuk demeden güneşin alnında ha bire 
çalışıyor, evlerinin ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamaya 
çalışıyor-lardı. Tütün alımı durdurulduğu için, borç yükü al-
tında ezilen köylü, evlerinin önünde boş boş duran ve mazo-
tun da çok pahalı olması nedeniyle artık kullana-madıkları 
traktörlerini satmak zorunda kalıyor ve üstelik de artarak 
devam et-mekte olan borç yükünden kurtulamıyorlardı. Bu 
iş de olmayacaksa, daha ne yapacak, nereye gideceklerdi?... 
İnsanın aklına hemen Sultan Abdülhamit döne-mi geliyordu. 
Osmanlı, yabancı devletlerden almış olduğu borçları  ödeye-
memiş ve moratoryum yani iflas ettiğini ilan etmiş, yabancı-
lar Duyun-u Umumiye ka-nalı ile Osmanlı’nın  gelirlerine el 

koymuşlardı. Ekilip hasadı yapılan tütünler reji adı altında 
toplanıp işleniyor ve sigara olarak  satılıyordu. Vatandaş, 
derle-diği tütünleri yabancı toplayıcılara vermek zorunda 
idiler. Tütün kaçakçılığı yapmak ve içmek kesinlikle yasaktı. 
Yasağa uymayanlar anında kendi silahlı adamları tarafından 
cezalandırılıyorlardı. O dönemde, sırf bu  nedenle öldürülen 
insan sayısının 60.000 civarında olduğu ileri sürülmektedir. 
Acaba tarih tekerrür mü ediyordu? … 

    Bir zamanlar zevkle tüttürülen Doğu, kulüp, Yenice, 
Boğaziçi, Bafra, Sam-sun, 2001, asker sigaralarına piyasa-
larda görmek artık mümkün olmuyordu. Bü-tün tekele dair 
kurum ve kuruluşlar ve sigara imal eden fabrikalar, önce, 
bazı imtiyazlı kişilerce az bir fiyatla satın alınıyor, bilahare 
onlarca da yabancılara yüksek fiyatlarla satılıyor ve haksız 
kazançlar elde ediliyordu. Buralarda çalış-makta olan işçiler 
direniş gösteriyor ancak güçleri yetmiyordu. Bazı birimlerde 
küçük bir maaşla işe başlamak zorunda bırakılmışlardı. Eski-
den dolgun bir maaş alırlar, gerektiğinde greve giderek hak-
larını fazlası ile elde ederlerken şimdilerde üç beş kuruşa 
talim ediyorlardı. Hükümetler kendilerince iyi bir iş yapmış-
lardı. Kim, bu işlerle ve onların yasal hakları ile uğraşacak-
tı? Hem kendileri rahata ermiş hem de Amerika’nın gözüne 
girmişlerdi. Artık her yerde Amerikan ve ya-bancı menşeli 
sigaralar bolca bulunuyordu. Sigara içenler pekala bunları 
satın alıp içebilirlerdi. Sigara, sigara idi. Bunun yabancısı ne, 
yerlisi ne idi. Hem son-ra sigara sağlığa zararlı değil miydi? 
Sağlığını ve parasını düşünen sigara içme-sindi. Bu iş bu ka-
dar basitti… İnsanlar her şeye zamanla alışıyordu. Tiryakisi 
olanlar, onlarca lira ödeyerek ya yabancı sigaraları alıp içi-
yor ya da köylünün büyük zorluklarla yetiştirdiği tütünü ka-
ğıda sarıp tüttürüyordu.Yabancı sigara-ların fiyatları zaman-
la artıyor, bunun sonucu olarak da içiciler, daha ekonomik 
olduğu için tütün içimine ağırlık veriyorlardı. Böylece hem 
içiciler, hem de ye-tiştirici köylüler bundan yararlanıyordu. 
Bu bile çok görüldü vatandaşa. Ya-bancıların baskısı üzeri-
ne tütün ekimine yasak getiriliyordu. Vatandaşın elinden bu 
imkan da alınıyor, yabancı sigara içimine zorlanılıyordu. Es-
kinin reji sistemi aynen sahnelenmeye çalışılıyordu …

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-11

Devamı Gelecek Sayıda

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hemşerimiz
Fevzi Çiçek Yeni Doğanşehir Gazetesinin Sorularını Yanıtladı

Özel Haber:Demet Tuncel 
Sonbahar mevsiminin artık sonuna yak-

laştığımız şu günlerde güz ekimleri de artık 
bitmek üzere. Bu yıl yeterli miktarda yağış 
alan toprağın tavında olduğunu vurgulayan 
Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Baş-
kanı Çiçek, “ Gerek verimin artırılması gerek 
hastalık ve zararlılıklara dayanıklılığı açısın-
dan gerekse de o bölgedeki iklim faktörleri-
ne dikkat edip sulu arazideki çeşitlerde kıraç 
alanlarda yetiştirilecek çeşitler farklı farklı-
dır. Arazinin bulunduğu topoğrafya, coğraf-
ya, bölgeye göre tohum çeşitlerini seçmeleri 
çok önemli.” Dedi

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube 
Başkanı Fevzi Çiçek ile sonbahar mevsiminde 

yapılan güzlük ekimleri, sonbahar bakımını, 
Malatya’da uygulanan organik tarım uygula-
malarını ve daha fazlasını konuştuk

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Sonbahar 
mevsimi geldi ve güz ekimler başladı, 
çiftçiler nelere dikkat etmeli?

Geçtiğimiz yıllarda özellikle iklim de-
ğişikliğinden dolayı yağışların geç gelmesi 
toprağın hazırlanmasında sıkıntılar oldu. To-
hum ekildiği halde yeterli ve doğru zaman-
da yağış alamadığı için bazı tohumların ye-
şermemesi gibi bir risk oldu ama bu dönem 
güzlük ekimde iyi bir ortam oldu. Yeterli ve 
doğru zamanla ile yağmurları aldık dolaysıy-
la toprak tavında oldu. Yoğun bir şekilde de 
ekimler devam ediyor. Bazı bölgelerimizde 
erken ekimlerle beraber ilk çıkışlarda baş-
ladı şu an. Toprak hazırlığıyla beraber özel-
likle gübreleme doğru tohumu kullanma çok 
çok önemli.  Gerek verimin artırılması gerek 
hastalık ve zararlılıklara dayanıklılığı açısın-
dan gerekse de o bölgedeki iklim faktörleri-
ne dikkat edip sulu arazideki çeşitlerde kıraç 
alanlarda yetiştirilecek çeşitler farklı farklı-
dır. Arazinin bulunduğu topoğrafya, coğraf-
ya, bölgeye göre tohum çeşitlerini seçmeleri 
çok önemli. Toprak hazırlığı, bunun yanında 
gübre kullanımı çok çok önemli. Son aylarda 
özellikle girdi, gübre maliyetlerinin zirai ilaç 
maliyetlerinin, tohumların dolayısıyla tohum 

fiyatlarının artmasıyla beraber çiftçilerimize 
ciddi bir maliyet de oluştu.

Yeni Doğanşehir gazetesi;Malat-
ya’da  ve Doğanşehir’de organik tarım-
la ilgili neler yapılıyor, bununla ilgili bir 
çalışmanız var mı?

İlimizde gerek iyi tarım uygulamaları ge-
rekse de organik tarım uygulamaları uzun 
yıllardır uygulanıyor. Ağırlıklı olarak kayısı 
yaygın olduğu için kayısı üretiminde gerek 
ferdi gerekse de grup dediğimiz sertifikasyon 
çalışmaları, bazı bölgelerimizde mercimek, 
nohut buna benzer tarla ürünlerinde organik 
üretim yapılıyor. Tarım ve orman bakanlığı-
nın bu konuyla ilgili dekar başına verdiği des-
tekleme modeli var. Gerek bu desteklemeden 
yararlanmak gerekse de üretmiş oldukları 
ürünlerin organik sertifikası alıp organik ola-
rak pazarlayabilmek için sertifikasyon kuru-
luşlarıyla anlaşma yapıp süreç içerisinde la-
boratuvar kontrolleri yapılıp bu belgeleri alıp 
üretimler devam ediyor.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Sonbahar 
mevsiminde ağaç ve meyve bakımı çok 
önemli bu konuda çiftçiler neler yapmalı?

Meyve ağaçlarında özellikle çok yıllık 
ağaçlarda verimlilik bir önceki yapmış oldu-
ğunuz her türlü bakım ürün verimini birinci 
dereceden etkileyen faktördür.  Son yıllarda 

özellikle biz bordo bulamacı tavsiye ettiği-
miz halde çiftçilerimiz zahmetli olduğu için 
bu mücadeleyi yapmaktan imtina etmeye 
çalışıyorlar. Budama özellikle yaşlı ve genç 
ağaçlarda farklıdır. Kurumuş dallar ya da şe-
kil budaması genç ağaçlarda vardır. Verim 
budamaları daha yaşlı ağaçlarda vardır. Has-
talık ve zararlılara konukçuluk yapabilecek 
dal parçalarını, budama artıklarını bahçede 
bırakmamaları çok çok önemli. Budama alet-
lerinin dezenfektasyonu çok çok önemi. Son 
yıllarda iklimin değişmesinden dolayı bazı 
hastalık ve zararlıların popülasyonları arttı. 
Bunu önümüzdeki dönmelerde yaşamamak 
için tedbirlerin ısrarla yapılmasını tavsiye 
ediyoruz.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Kayısı fi-
danı alırken nelerde dikkat edilmeli?

Çiftçilerimiz fidan tercihlerini, fidan ta-
leplerini almaya başlayacaklar. Çiftçilerimize 
özellik ve sertifikalı faturalarını hangi çeşidi 
istediklerini birebir o sertifikada ve faturada 
belirtmeleri çok önemli.  Türklük bir kişiye 
bu işleri bilen teknik elemanları ne maksat-
la bahçe kurduğunu ve yetiştiricilik yaptığını 
izah edip ona göre doğru çeşidi belirlemeleri-
ni ısrarla tavsiye ediyoruz. Bu sadece meyve 
ağaçları için değil meyvecilik için değil sebze 
yetiştiriciliği içinde ve benzeri üretim dalları 
için de çok önemlidir.

BATTALGAZİ BELEDİYE 
BAŞKANI SELAHATTİN 

GÜRKAN DOĞANŞEHİR’DE
ALİ AVŞAR 
Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 

Doğanşehir’de Ak Parti Ve Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçüğü Ziyaret Etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşe-
hir Ak Parti İlçe Başkanlığını Ziyaret Ederek 31 Mart 2019 Ye-
rel Seçimleri Öncesi Ak Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu 
Ve Yönetimi İle Bilgi Alışverişinde Bulundu Ve Doğanşehir’de 
Aday Adaylığı Başvurusunda Bulunanlara Hayırlı Olsun Dilek-
lerinde Bulundu.

Selahattin Gürkan Ak Parti İlçe Başkanlığı Ziyareti Sonra-
sında İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu Ve Yönetimi İle Birlikte 
Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçüğü Makamında Ziya-
ret Edip Hasbihal Etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Battalgazi Be-
lediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.,


