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KAYMAKAM
İNAN

ŞİRVAN’A
ATANDI

Doğanşehir Kay-
makamı Memiş İnan 
Siirt’in Şirvan ilçesine 
kaymakam olarak atandı. 

Yaklaşık iki yıldan beri 
Doğanşehir Kaymakam-
lığı görevini başarıy-
la yürüten Kaymakam 
Memiş İnan Siirt’in Şirvan 
ilçesi kaymakamlığına 
atandı. Daha önce kendi 

isteğiyle tayin talebinde 
bulunan kaymakam 
Memiş İnan’ın tayini ken-
di isteği doğrultusunda 
çıkmıştır.

Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi olarak ilçemizde 
yaptığı hizmetlerden 
dolayı kendilerine teşek-
kür eder, yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Vali Kaban Doğanşehir’i ziyaret etti
Vali Ali Kaban 

Doğanşehir ilçesini zi-
yaret etti.

Vali Kaban burada İlçe 
Kaymakamı Memiş İn-
an’ın yıllık izinde olması 
münasebeti ile yerine 
vekâlet eden Akçadağ 
İlçe Kaymakamı Serdar 
Demirhan, Doğanşehir 
İlçe Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ile İlçe Re-
smi Daire Müdürleri ve 
personeli tarafından 
karşılandı.>>5’TE

Doğanşehir’in Fasulyesi
Yöremizin Doğal Lezzeti

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek ve Kurucuova Kuru Fasulyeleri,Sof-
raların vazgeçilmez lezzetidir.. Doğanşehir halkın bir kısmı geçimini bu 
baklagillerden sağlıyor. Eşsiz tatları ve lezzetleri ile sofraları zenginleştiren 
yöremize ait baklagiller, yetiştirmeye uygun ve verimliliği ile adından söz et-
tiren ürünler arasında yer alıyor>>3’TE

DOĞANŞEHİR’İN
SORUNLARI

BİR BİR
ÇÖZÜYOR

>> 4’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybet-
tim. Hükümsüzdür.

Yunus Zelyurt

Doğanşehir Emniyet Müdürlüğünde 
almış olduğum Sürücü belgemi kaybet-
tim. Hükümsüzdür.

Yunus Zelyurt

KAYIP

“İnsanlar kötülüğü arzuları güçlü olduğu 
için değil, vicdanları zayıf olduğu için 
yaparlar.”

Haftanın Sözü 
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR
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/

Gözlerim gece uykulu
Uyurken bazen gezerim
Güzel uzak onu özlerim
Döner o güzelden
Yol isterim yol isterim

Nehire gider ağlarım
Denize akmak isterim
Pınarlar ağlarsa bana
Döner o pınardan
Yol isterim yol isterim

Gülenle güneş olurum
Bazen yalnız gezerim
Seherle güzel doğarsa
Döner o seherden
Yol isterim yol isterim

Sesle sesini duyarım
O hoş sedaya uyarım
Güzeli gülle ararım
Döner o güzelden
Yol isterim yol isterim

Mehmet
KAYABAŞI

YOL İSTERİM

Kilo Verememenin Nedeni Hormonlar Olabilir!
HABER MERKEZİ 
İştah ve metabolizma üzerine etkil-

eri nedeni ile bazı hormon hastalıkların-
da şişmanlama, vücutta yağ dağılımının 
değişmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Liv 
Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman 
kilo vermeyi zorlaştıran hormonal sorun-
ları anlattı

İnsülin direnci: İnsülin kandaki şekerin 
hücre içine geçişini sağlar. Bu mekanizma-
da bir sorun varsa, daha fazla insülin sal-
gılanarak kan şekeri ayarlanmaya çalışılır. 
Bu durumda insülinin yağ metabolizması 
ile ilgili görevleri abartılı bir şekilde yerine 
getirilir, karın bölgesinde yağlanma ve kilo 
artışı görülür. İnsülin direnci olan kişilerin 
açlığa tahammülü azalır, kolay kilo alıp zor 
verirler.

Hipotiroidi (Tiroid hormon azlığı): Ti-
roid hormon düzeyinin azalması kiloya 
meyil yaratabilir. Çünkü hem metabolizma 
yavaşlar hem de vücutta su tutulur. Ancak 
hipotiroid belirgin şişmanlığın ana sebe-
bi değil, mevcut sorunu artıran bir faktör 
olarak karşımıza çıkar. Aşırı miktarda tiroid 
hormonu kullanarak kilo vermeye çalışmak 
kalp ritminde düzensizlik, kemik erimesi 
gibi oldukça ciddi sorunlara yol açabilir, 
tercih edilmemelidir.

Menopoz: Vücut yağ dağılımında cin-
siyet hormonları da önemlidir. Kadınlarda 

menopozla birlikte östrojen azalır, bu du-
rum vücuttaki yağın karın bölgesinde yer-
leşmesine neden olur.

Cushing sendromu: Kortizol hor-
monunun aşırı salındığı bir tümör nedeni 
ile oluşan, karın bölgesinde yağlanma, kol 
ve bacaklarda incelme gibi birçok belirtinin 
olduğu nadir bir şişmanlık nedenidir.

Kortizol: İlaç olarak verilen kortizon da 
vücutta kortizole dönüşerek benzer etki 
yapabilir. Kortizol vücutta stresle salınan 
bir hormondur, ama stresin kilo artışına 
neden olabileceği tartışmalı bir konudur.

Büyüme hormonu: Vücut yağ oranı 
ve yağ dağılımını belirleyen hormondur. 
Şişmanlarda büyüme hormonu nispeten 
düşüktür ama hastalık derecesinde ek-
sikliği yoksa büyüme hormonu tedavi olar-
ak önerilmemelidir.

Farklı hormon hastalıklarında beslen-
mede nelere özen gösterilmesi gerektiğini 
de Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı 

Şükran Yıldız anlattı: 
İnsülin direnci: Basit şeker (çay şekeri) 

içeren tüm gıdalar, hazır meyve suyu, işlen-
miş yiyecekler, beyaz unla yapılan hamur 
işleri, hazır gıdalar tüketilmemeli. Tereyağı 
yerine zeytinyağı, kızartma yerine haşlan-
mış sebze tercih edilmelidir.

Hipotiroid: İlaç tedavisinin yanı sıra bol 
su ve lif tüketimiyle metabolizmanızı daha 
çok çalıştırabilir, daha fazla enerji harc-
anmasını sağlayabilirsiniz. Ara öğünlerde 
tüketilen proteinli besinler (yoğurt, ayran, 
süt) metabolizmayı hızlandırır.

Kortizol hormonunun fazla salgıl-
anması: Kortizol hormonlarının fazla 
salgılanması durumunda tuz ve şeker 
kısıtlanmalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler, ku-
rubaklagiller, somon, yoğurt, muz, mantar 
gibi potasyumdan zengin besinler tüketil-
melidir.

Cinsiyet hormonları: Diyetteki doymuş 
yağlar azaltılmalıdır. Sağlıklı doymamış 
yağlar içeren fındık, badem, ceviz tüketimi 
sağlanmalıdır. Sebze, meyve ve tam tahıllar 
gibi lifli besinlerin tüketimi arttırılmalıdır. 
Alkol tüketimi azaltılmalıdır.

Büyüme hormonu fazlalığı: Öğün atl-
anmamalıdır. Süt içme alışkanlığı edinil-
melidir. Kalsiyum yönünden zengin süt, 
peynir, yoğurt tüketimine özen göster-
ilmelidir. Bol miktarda sebze-meyve ile 
günde en az 8-10 bardak sıvı tüketilmelidir.
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Batan Gemi…
Öğretmen bir gün denizin ortasında batmak 

üzere olan bir geminin hikayesini sınıfta öğren-

cileriyle paylaşır.

Gemideki çift cankurtaran botunun yanına 

kadar gelir ve sadece bir kişilik yer olduğunu 

görür.

Hikâyenin gerçekliği hakkında tamamen 

emin olmasam da, hepimizin hikayeden ders 

çıkaracağını zannediyorum.

Öğretmen, hikâyeyi anlatmaya başlar.

Gemi, denizin ortasında aniden batmaya 

başlar. Gemideki bir çift cankurtaran botuna 

yaklaşırken sadece bir kişilik yer kaldığını görür.

O an adam, karısını geride bırakır ve bota 

atlar.

Batmak üzere olan gemideki kadın eşine 

bakar ve son cümlesi şu olur.

Öğretmen bir an durur ve öğrencilerine, 

“Sizce kadın, kocasına ne demiş olabilir?” diye 

sorar.

Öğrencilerinin çoğu: “Senden nefret edi-

yorum. Nankör herif!” demiştir diye cevap verir.

Öğretmen, köşede sessizce oturan bir çocuk 

görür ve aynı soruyu ona da sorar. Çocuk, 

“Öğretmenim bence ‘Çocuğumuza iyi bak 

demiştir’” diye cevap verir.

Öğretmen şaşırarak çocuğa sorar, “Daha 

önce bu hikâyeyi duymuş muydun?”

Çocuk kafasını sallar ve “Hayır ama annem 

babam vefat etmeden önce aynı şeyi söylemiş-

ti.” der.

Öğretmen suratında üzgün bir ifadeyle, 

“Cevabın doğru” der.

Gemi batar, adam evine gider ve kız 

çocuğunu tek başına yetiştirir.

Yıllar sonra çocuk vefat eden babasının 

günlüğünü bulur.

Meğerse çift gemi seyahatine çıktıklarında 

kadına ölümcül hastalık teşhisi konmuş. O kritik 

anda, baba ölmek üzere olan eşi yerine kendini 

bota atmış.

Baba günlüğünde, “Denizin dibine beraber 

batmayı o kadar isterdim ki… Ama çocuğumuz 

için, tek başına denize batmanı izlemek zorunda 

kaldım.” yazmış.

Hikâye biter ve sınıf sus pus olur.

Öğretmen, çocukların hikâyeden gereken 

dersi çıkardıklarını düşünür. İyiyle kötüyü ayır-

manın, aralarındaki ince çizginin ne kadar kafa 

karıştırıcı olduğunu anladıklarını düşünür.

Bu nedenle, olaylara yüzeysel olarak bak-

mamalı ve ön yargılarda bulunmamalıyız.

Hesap geldiğinde hesabı ödeyen bir arkadaş, 

zorunlu hissettiği için değil arkadaşlığa paradan 

daha çok önem verdiği için bunu yapar.

İş hayatında sürekli inisiyatif alanlar bunu 

aptal oldukları için değil sorumluluğun ne de-

mek olduğunu bildiklerinden yaparlar.

Tartışma sonrasında ilk özür dileyen kişi 

bunu suçlu olduğu için değil etrafındakilere 

değer verdiği için yapar.

Size sürekli mesaj atan birisi, yapacak başka 

bir şeyi olmadığından değil, size önem verdiğin-

den bunu yapar.

Bir gün hepimiz sevdiklerimizden bir şekilde 

ayrılacağız. Sohbetlerimizi ve beraber kurduğu-

muz hayalleri özleyeceğiz.

Bir gün çocuklarımız eskilerden bir fotoğraf 

görecek ve “Bunlar kim?” diye soracaklar. İçimiz 

kan ağlayarak “Bunlar, hayatımın en güzel gün-

lerini geçirdiğim insanlar.” diye cevap vereceğiz.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir’in Fasulyesi
Yöremizin Doğal Lezzeti

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek ve 

Kurucuova Kuru Fasulyeleri,Sofraların 
vazgeçilmez lezzetidir.. Doğanşehir 
halkın bir kısmı geçimini bu baklagill-
erden sağlıyor. Eşsiz tatları ve lezzetleri 
ile sofraları zenginleştiren yöremize ait 
baklagiller, yetiştirmeye uygun ve verim-
liliği ile adından söz ettiren ürünler ar-
asında yer alıyor

Doğanşehir ilçesinde yetişen fasulye-
lerin Malatya halkının sofralarından ek-
sik olmuyor. Doğal ve tatlı lezzetiyle sıcak 
yemeklerin vazgeçilmezi olan Doğanşehir 
Fasulyesinin en önemli özelliği, fasulye 
yetiştirmeye tarlaların uygun ve verimli 
olmasıdır. Genellikle sulu, sulak yerlerde 
yetişen fasulyeler, Doğanşehir ilçesindeki 
halkının bir kısmının aynı zamanda geçim 
kaynağı olarak biliniyor. Yörem Organ-
ik Baklagiller satan Esnaf Sait Emre 
Doğanşehir Fasulyesi ile ilgili olarak, 
“Doğanşehir fasulyesi kolay pişirilebilir, 
diğer fasulyelerden daha yumuşak bir 
yapıya ve harika bir damak tadına sahip-
tir. Diğer yörelerde yetişen fasulyelere 
nazaran Doğanşehir’deki fasulyelerin 
yetiştirilmesi ve toprak verimliliği daha 
uygundur. 

YÖRE HALKININ GEÇİM 
KAYNAĞI

Doğanşehir İlçesinde yetişen Fasulye 
ile ilgili bilgiler veren esnaflar , “Ağustos 
aylarının ortalarından sonra taze fasu-
lyeler gelmeye başlar. Yaklaşık bir ay 
sonra taze fasulyeler sofralarda yerini 
almaya başlar. Fasulyelerin birbirinden 
farkı var, yani her yerin fasulyesi ayrıdır. 
Doğanşehir fasulyesi ise kaynaması çok 
uzun sürmeyen çok rahat yenilebilir bir 
ürün, bazı fasulyelere göre çok daha erk-

en kaynaya biliyor. Biliyorsunuz fasulyeyi 
düdüklü tencerede kaynatıyorlar, ama 
Erkenek fasulyesini vatandaş normal 
tencerede bile kaynatıyor. Kurucuova 
fasulyesi ise düdüklü tencerede kaynar 
ama diğer fasulyelere göre daha erken 
pişer. Taze fasulye kolay yumuşamıyor 
ve kaynatmadan bir önce suya koyulursa 
kaynamanın kısa sürmesine faydalı oluy-
or. Kurucuova’da yetişen fasulye boyu-
tu biraz küçüktür, Erkenek Fasulyesi ise 
biraz daha iridir. Her ikisi de su aldıkça 
büyürler ama daha erken aldığınızda Erk-

enek Fasulyesinin daha büyük ve iri old-
uğunu fark edersiniz. Her ikisinin arasın-
da bir lezzet farkı var derseniz, çok da 
bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 
aynı topraklarda yetişiyor, aynı havayla, 
aynı suyla yetişiyor. Kimi bölgelerin fasu-
lyesi çok daha geç kaynar, bazen 2 gün 
suda bekletirler ki yumuşasın ama ken-
di yöremizde annelerimiz, teyzelerimiz 
geceden suya koyuyor, sabaha yemeğini 
yapmaya başlıyor. Burada en önemli 
husus buraya has ürünler olmasıdır” şek-
linde konuştular. 

6 İlçe Kaymakamı ve 1 Vali Yardımcısı Değişti
Haber Merkezi  
İçişleri Bakanlığı "Mülki İdare Amirl-

eri Yaz Kararnamesi" yayınlandı. Karar-
nameye göre 300 Mülki İdare Amirinin 
görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Buna 
göre Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, 
Kale, Kuluncak ve Darende ilçelerinin 
kaymakamları değişirken Malatya Vali 
Yardımcılığına Denizli Vali Yardımcısı Me-
hmet Ali Aytaç atandı

19 Ağustos tarihinde İçişleri Bakan-
lığı tarafından yayınlanan “Mülki İdare 
Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki 
İdare Amirinin görev yerleri değişti. 
Kararname kapsamında 45 vali yardım-
cısı kaymakamlığa atandı. Kararnameye 
göre Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, 
Kale, Kuluncak ve Darende ilçelerinin 
kaymakamları değişirken Malatya Vali 
Yardımcılığına Denizli Vali Yardımcısı Me-
hmet Ali Aytaç atandı. Kararnameye göre 
1.Derece Kadrolu Malatya Vali Yardım-
cılığına Denizli Vali Yardımcısı Mehmet 
Ali Aytaç, 1. Derece Kadrolu Yeşilyurt Kay-
makamlığına Muş Vali Yardımcısı Ali Sakar, 
1. Derece Kadrolu Battalgazi Kaymakam-
lığına Malatya Vali Yardımcısı Abdül 
Kadir Duran, 1. Derece Kadrolu Darende 

Kaymakamlığı-
na Beylikova 
K a y m a k a m ı 
Enver Hakan 
Zengince, 3. 
Derece Kadrolu 
Kuluncak Kay-
makaml ığ ına 
Çorum- Ortaköy 
K a y m a k a m ı 
Mehmet Erdem, 
Malatya Kale 
K a y m a k a m -
lığına Akören 
K a y m a k a m ı 
Mehmet Güder 
atandı.

BATTALGAZİ KAYMAKAMI 
YILMAZ KASTAMONU VALİ 

YARDIMCISI OLDU
Ayrıca kararnameye göre Malatya’dan 

giden mülkü idare amirleri ise şöyle:  1. 
Derece Kadrolu Kastamonu Vali Yardım-
cılığına Battalgazi Kaymakamı Vedat 
Yılmaz atandı. 3. Derece kadrolu Şirvan 
Kaymakamlığına Doğanşehir Kaymakamı 

Memiş İnan atanırken, 3. Derece Kadrolu 
Divriği Kaymakamlığına Kuluncak Kay-
makamı Tolga Özdemir atandı. 

YEŞİLYURT KAYMAKAMI 
BAHANOĞLU ÇANKIRI 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE 
19 Ağustos tarihinde İçişleri Bakanlığı 

tarafından yayınlanan “Mülki İdare Amirl-
eri Yaz Kararnamesi” ne göre Yeşilyurt 
Kaymakamı Nesim Babahanoğlu Çankırı 
Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. 
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KURBANLIK KUZU
Doğanşehir e bağlı 

Yolkoru Mahallesinde 
Abdurrahman Doğan’a 

ait besi çiftliğinde kendi 
imkanlarımla (arpa, 

Mısır, yonca ve korunga) 
ile beslenmiş, her 

türlü aşıları yapılmış, 
tamamen organik olup 

kurbanlık almak isteyen 
halkımız tereddüt 

etmeden isterlerse kilo 
ile isterlerse pazarlık 

usulü ile besi ahırımızda 
satışlarımız başlamıştır. 
ABDURRAHMAN DOĞAN

Tel:   0530 324 9037

13.3 Km’lik Gövdeli ve Beğre Mahalle Yolları asfaltlandı

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 

Doğanşehir Belediyesinin 2017 yılı yol 
asfalt planlaması kapsamında Doğanşe-
hir ilçesine bağlı Gövdeli ve Beğre ma-
halle yollarını da asfaltladı. 

Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşe-
hir Belediyesi tarafından sürdürülen yol 
ve asfalt çalışmaları kapsamında ayrı-
ca, Beğre Mahallesi sınırları içinde bu-
lunan Pınarbaşı deresi üzerine de tek 
gözlü köprü yapılıyor. Köprü Kapıdere, 
Elmalı, Söğüt ve Gövdeli’yi Beğre Ma-
hallesine bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi 
bölgedeki asfalt çalışmaları kapsamında 
ise Gövdeli Mahallesinde 3.5 kilometre, 
Beğre mahallesinde ise 10 kilometre sı-
cak asfalt çalışması yaptı. 

Grup ve mahalle yollarını standart-
lara uygun hale getirip, yıllık bakım-
onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşe-
hir Belediyesi ile Doğanşehir belediyesi 2 
mahalle yolunda geçtiğimiz dönemlerde 
birinci kat asfalt çalışmasını tamamlamış 
idi. Bu yıl yapılan çalışmalar ile sözkonu-
su yolun ikinci kat asfalt serimi yapılarak, 
yol daha kaliteli ve güvenli hale getirildi.

Yollarımız pırıl pırıl
Mahallelerinde yapılan asfalt 

çalışmalarını değerlendiren Gövdeli ve 

Beğre mahalle sakinleri yollarının pırıl 
pırıl bir görünüme kavuştuğunu söyledil-
er. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır’ ile Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük’e teşekkür eden mahallelil-
er, “ Mahallelerimiz çok iyi hizmetler aldı. 
Altyapı sorunlarımız çözülüp, yollarımız 
yapıldı. Sokaklarımız parke taşıyla kap-
landı. 20 yılda yapılacak hizmetler bi-
zlere 2 yıl içinde yapıldı. Emeği geçenlere 
bir kez daha teşekkür ediyoruz” dediler.

Başkan Çakır ve Başkan 
Küçük’e teşekkür

Beğre mahalle yolunun standartlara 
uygun hale geldiğini belirten Beğre Ma-
halle Muhtarı Abdurrahman Küçük de 
yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır’ ile Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük’e teşekkür 
etti.

Yapılan çalışmaları değerlendiren 
Muhtar Küçük, “Mahallemizin 10 kilo-
metre uzunluğundaki yolu ilk olarak 
2016 yılında genişletilip, asfaltlandı. Bu 
yıl da ikinci kat asfaltı yapılarak yolumuz 
nezih bir görünüme kavuştu. Mahallem-
izde Pınarbaşı deresi üzerine bir köprü 
yapılıyor. Bu köprü sayesinde Kapıdere, 
Elmalı, Söğüt, Gövdeli’ye ulaşım daha da 
kolaylaşacak” şeklinde konuştu.

DOĞANŞEHİR’İN SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜYOR
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Vali Ali Kaban Doğanşehir’i ziyaret etti
DEMET TUNCEL 
Vali Ali Kaban Doğanşehir il-

çesini ziyaret etti.
Vali Kaban burada İlçe Kay-

makamı Memiş İnan’ın yıllık 
izinde olması münasebeti ile ye-
rine vekâlet eden Akçadağ İlçe 
Kaymakamı Serdar Demirhan, 
Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ile İlçe Resmi Daire 
Müdürleri ve personeli tarafından 
karşılandı.

Vali Kaban, Kaymakamlık 
makamında Kaymakam v. Demir-
han’dan Doğanşehir İlçesinin genel 
durumu, eğitim, güvenlik, sağlık ve 
ulaşımla ilgili konular ile yapımı de-
vam eden projeler ve başlatılacak 
olan projeler hakkında sunum 
eşliğinde bilgiler aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ar-
dından Belediye Başkanlığına 
geçen Vali Kaban yol boyunca 
vatandaşlarla da görüştü.

Belediye binasında Başkan 
Küçük ile İlçede yürütülen Doğal-
gaz şebeke tesisi çalışmalarını yer-
inde görmek amacı ile ilçeye gelen 
Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan 
ve belediye personeli tarafından 
karşılanan Vali Kaban burada Baş-
kan Küçük’ten belediyenin çalışma-
ları hakkında genel bilgiler aldı. 
Vali Kaban’a Başkan Vahap Küçük 
tarafından Doğanşehir ile ilgili olar-
ak bir sunum yapıldı.  Doğanşehir 
de devam eden ve bitirilen projel-
erden bahseden Küçük “Devletimiz 
Doğanşehir de bir spor salonu birde 
cezaevi yapıyor. Malatya Belediye-
si ile koordineli olarak Doğanşe-
hir de büyük projelere imza attık. 
Doğanşehir tamamıyla şantiye 
alanına dönmüştür. Tüm alt yapı 
sistemlerimizi yenileniyoruz. 100 
yataklı Devlet Hastanesi projemiz 

devam ediyor. Doğanşehir de 49 
mahallenin merkez hariç yüzde sek-
sen kilitli taş döşenmesi işleri bitti. 
Bir milyon kilitli taş aldık onların 
tamamını mahallerimize döşedik.   
Ayretten Merkezde söktüğümüz 
kilitli taşları da köylerimize yani 
mahalelerimize döşedik.  Onları da 
bitirdik. Şuanda 3 tane göletimizin 
inşaatı devam ediyor iki tanesinin 
de ihalesi yapılmak üzere. Kültür 
Sarayı, Gençlik Merkezi, Sürgü DSİ 
Barajının yanında 280 dönüm yer 
var oraya da Gençlik Bölge Kampı 
projemiz var, Malatya, Adıyaman 
Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş 
bölgelerine hitap edecek, güçlü bir 
proje, çok özel bir yer. İlgili Balkan-
lıktan Müsteşar yardımcısı geldi.  
Yeri çok beğendi. İşlemleri bitti, bir 
tek bakanın imzası kaldı. İnşallah 
en kısa zamanda tamamlayacağız.  
Hastanemiz yeni yapıldı. Biz karşı 
çıktık amma ihalesi yapıldı dediler. 
Bir şey yapamadık hastane küçük, 
eski hastanemiz de bazı sağlık hiz-
metler devam ediyor. Ancak eski 
hastane1986 yılında deprem geçir-
di. Bakanlık boşaltmamızı istiyor. 
Yeni hastaneye de sığmıyor. İnşal-
lah Doğanşehir’e de 100 yataklı 
hastane yaptıracağız. Doğal gaz 
işlerimiz bitti eskiden başlamışlar 
ancak yüzde altmış abone şartı var-
mış bunu öncekiler yapamamışlar. 
Ben başkan olduktan abone işlem-
lerini bitirdim. Sonrada hakkımı 
verin dedim. Ve doğalgaz işler-
imiz başladı yaklaşık 20 gündür 
yapılıyor. Yılsonunda bir aksilik çık-
mazsa evlerde bu kış doğalgaz yan-
acak. Küçük ailesi olarak Doğanşe-
hir’e hizmet için elimizden geleni 
yapıyoruz... Babam Mehmet Küçük 
adına sağlık ocağı yaptım. Annem 
Ayşe Küçük adına bir ilköğretim 
okulu yaptırdım.  Kendi adıma bir 

Meslek Yüksek Okulu yaptırıyorum. 
Bir hanımın adına Anadolu İmam 
Hatip Lisesi yaptırıyorum.   Diğer 
hanımın adına da kız yurdu yaptır-
mayı düşünüyorum. Biz elimizden 
geleni yapıyoruz. Allah ömür ver-
dikçe, sağlık verdikçe Doğanşehir 
e bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 
Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Arslan’da 
çalışmaların Kasım ayı içerisinde 
tamamlanarak Doğanşehirlilerin 
Doğalgazı kullanmaya başlayacak-
ları bilgisini verdi.

Vali Kaban, inşaat çalışmaları 
tamamlanma aşamasına gelen İn-
önü Üniversitesi Doğanşehir Vahap 
Küçük Meslek Yüksek Okulu inşaat 
alanını da ziyaret ederek Başkan 
Küçük’ten çalışmalar hakkında bil-
gi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.
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Soldan sağa
1. Alametifarikası olan... 2. Hayvanların eskiyen nallarının çiv-

ilerini değiştirme işlemi (halk ağzı)... Çaresi var... 3. Bir kuvvete 

yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yük-

seltildiğini gösteren sayı... Arsız sokak çocuğu (argo)... Güzel... 

Gümüş elementinin simgesi... 4. Kayaçların erimesiyle yer altı 

akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi... Yumuşak ve ağır 

bir şey düştüğünde çıkan ses... Çok kokulu bir tür kahve... 5. Etçil 

memeliler sınıfının etçiller takımının kedigiller familyasından bir 

hayvan... Deniz kuvvetlerinde, rütbesi albay ile tümamiral arasın-

da bulunan amiral... 6. Dünya üzerinde yer alan bir kıta... Karışık 

renkli, çok renkli, alaca... 7. Gemilerde yolcuların hizmetine bakan 

görevli... Yağmur (eski)... 8. Karakter... Yağlı maddelerden, sabun-

laştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı... 

Protaktinyum elementinin simgesi... 9. Önceleme... Özür diley-

enlere karşılık olarak bağışlandığını, olayın pek önemli olmadığını 

bildirmek için söylenen bir söz... 10. Darmstadtiyum elementinin 

simgesi... İçme işini yapan (kimse)... Koro için yazılmış dinî ezgi... 

11. Mercan atası... Serbest olma durumu... 12. Dört tekerlekli, üstü 

kapalı, yaylı bir tür at arabası (eski)... Genellikle içine sulu şeyler 

konulan metal vb.nden yapılmış kap... Ayaklar veya bir destek 

üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya... 13. Amerikan to-

humundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü... Nitrogliserin 

ile yapılan patlayıcı bir madde... 14. Bira, şarap vb. sıvıların veya 

pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu or-

taya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıy-

la elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, 

etil alkol... Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj... Elin 

parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... 15. Kasım-

patı... Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday 

vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından 

çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, 

suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel 

adı...

Yukarıdan aşağıya
1. Akümülatör... Çakıldama işini yaptırmak... 2. Yakı ile ilgi-

li (eski)... Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan 

esnafın bir arada bulunduğu bölüm (eski)... Lorentiyum elemen-

tinin simgesi... 3. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya 

sevinç anlatan bir söz... Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan 

(eski)... Olabilir ki, belki... 4. Mahrama... Silis tozu içinde çalışan 

işçilerin yakalandıkları hastalık... 5. Yunan mitolojisinde aşk tan-

rısının adı... Erken veya geç, her ne vakit olsa, sonunda, önünde 

sonunda... Kaldığında... 6. Platin elementinin simgesi... Bir kişiliği 

canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketler-

in genel adı... Ulaştırma (eski)... 7. Birden sonra gelen sayının ad... 

Titiz bir biçimde... İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... 8. Tavukların 

yumurtlaması için hazırlanmış özel yer... Türkiye’nin Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Türk alfabesinin on 

beşinci harfinin adı, okunuşu... 9. Alüminyum elementinin simge-

si... Büyük erkek kardeş, aka... Badem ağacı... 10. Bir arazinin, bir 

kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş 

olan bölümü... Çizgilerin, yüzeylerin, katı cisimlerin birbirlerine 

rastladıkları ve kesiştikleri yer... 11. İstenilen, beğenilen nitelikleri 

taşıyan, beğenilecek biçimde olan... Uzun, çok ince, beyaz ve bol 

tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi, me-

rinos koyunu... Duvar içinde bırakılan oyuk... 12. Bir şeyin yalnız bir 

bölümünü içine alan, tikel... Anırtmak işi... 13. Karada, denizde, göl-

de veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakal-

ama işi... Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında 

veya parça ile bütün 

arasında bulunan 

bağıntı, nispet, ra-

syo... Bir şeyin üze-

rinden dilini sürüp 

geçirmek... 14. En 

azından, hiç olmaz-

sa (eski)... Konusu 

polisin ilgilendiği 

alanlarda olan (olay, 

roman, film vb.)... 

15. Yerinden oynatıp 

sallamak, sars-

mak... Tren...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

MALATYASPOR’UN SİVAS’A ŞANSI TUTMUYOR

HABER MERKEZİ 
Geçtiğimiz Cumartesi Sivasspor ile zor-

lu bir 90 dakikaya çıkan Evkur Yeni Malat-
yaspor, bu karşılaşmada rakibine 2 – 0 
mağlup olurken, sarı kırmızılı takım kulüp 
tarihi boyunca üç kez karşı karşıya geldiği 
rakibine, üçüncü maçta da üstünlük sağlay-
amadı

Süper Lig’de ikinci hafta kapsamın-
da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan 
Evkur Yeni Malatyaspor, maç boyunca çok 
sayıda ataklar gerçekleştirip sık sık rakip 

kaleye gitmesine rağmen, kırmızı beyazlı 
ekibe diş geçirememişti. Rakibinin attığı 2 
golle 3 puanı kopardığı zorlu mücadelede, 
sarı kırmızılı takım bir kez daha rakibine 
boyun eğdi. Bugüne kadar Sivasspor ile 
tam üç defa karşılaşan Evkur Yeni Malat-
yaspor’un bu takıma karşı bir türlü şansı 
tutmazken, Malatya ekibi iç Anadolu tem-
silcisiyle tarihi boyunca çıktığı 3 resmi maç-
ta da galibiyet yüzü göremedi. Bu takım-
la ilk kez geçtiğimiz sezon TFF 1. Ligde 
oynanan maçlarda bir araya gelen sarı 

kırmızılılar,  bu sezonda şeytanın bacağını 
kırmayı başaramadı. Evkur Yeni Malat-
yaspor Sivasspor ile ilk maçına 14 Ocak 
2017’de ev sahibi ünvanıyla Malatya İnönü 
Stadyumunda çıkarken, bu maçta rakibiyle 
0 – 0 berabere kalmıştı. Daha sonra ise 20 
Mayıs 2017’de bu maçın rövanşı için Sivas 
deplasmanına giden Malatya ekibi, kazan-
ması halinde 1. Ligi şampiyon tamamlaya-
cağı bu karşılaşmada ise rakibine 4 – 0 gibi 
farklı bir skorla mağlup olmuştu. Hatta bu 
maçta, cumartesi günü oynanan maçta 

da Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını hav-
alandıran Brezilyalı golcü Leandrinho yine 
bir gol kaydetmişti. Son olarak ise geçen 
haftaki maça çıkan sarı kırmızılı takım bir 
kez daha rakibine yenilmekten kurtulama-
dı. Bu maçın rövanşına ise 28 Ocak 2018’de 
çıkacak olan Malatya ekibinde bu kez alın-
acak sonucun ne olacağı ise oldukça merak 
ediliyor. Ayrıca iki ekibin birlikte oynadığı 
maçlarda, Evkur Yeni Malatyaspor’un 
rakibine karşı hiç gol atamaması da dikkat 
çeken bir detay olarak göze çarpıyor.
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PERUZE (1904-1949)- Hiç evlenmemiştir.

-SEYDİ VAKKAS (1916-1949)- Söylendiğine göre güçlü 

kuvvetli ve iyi bir güreşçi idi. Molla Bahri ve Hanife kızı 

Fatma(1914-1945) ile olan beraber- liğinden; Hatice ve Ali 

çocuk yaşta öldüler. Sabiha  (1937-….) ve Duran (1938-….) 

olmuştur.

SABİHA (1937-..)- Hacı Memet Ata ile olan beraberliğin-

den; Şemsettin-    Sabahattin- Ali- Fatma ve Volkan oldu.

(Geniş bilgi “Ata” ailesinde.)

DURAN KARATEPE(1938-…)- Doğru bildiğini yapan, 

kişiliğinden taviz ver- meyen, tahsili olmamasına rağmen 

oldukça kültürlü ve bilgili, bu özellik- lerinden dolayı bazen 

insanlarla ters düşen, sevdiğim ve değer verdiğim birisi-

dir. Çalışmalarımda bana çok yardımcı olmuştur. Kendis-

ine teşekkür borçluyum. Gölbaşılı amca torunu, Musa ve 

Fadime kızı Naciye ile olan beraberliğinden;

Ali bey Karatepe(Öğret.) + Selma(Üni.Öğ.Gör.)= Fulya 

ve Hande.

Fadime + Özkan Karaköse = Selin ve Birkan.

Mehtap + Tamer Tosun =Melike ve Aybüke.

Yalçın Karatepe (Ekonomist.Ank.Siy.Bil.Fak.Dekanı ) + 

Özge= Ada.

Oktay Karatepe(            ) + Nermin =Simin ve Onur.

Sibel + Ünal Sabancı = Elifnaz

Bu çocukların hepsi, benim görev yaptığım okulda oku-

muşlardır. Hepsi  iyi, çalışkan ve zeki insanlardır. Özellikle 

Yalçın’ın ufku çok geniştir. Şayet harcan- mazsa, ülkenin 

yararlanabileceği büyük bir değerdir. Ekonomi konularında 

kazanmış olduğu üstün bilgilerini, gerek birebir konuştuğu 

ve gerekse tele-     vizyon kanaliyle insanlarla paylaşmak-

tadır. Sempatik, cana yakın, saygı duyan     ve saygı duyulan 

bir entelektüeldir.

En büyükleri Alibey de benim değerli talebelerim-

dendir. Bir insanda bulunması    gereken tüm iyi özelliklere 

sahiptir. Kendisini çok sever ve takdir ederim.

NAZLI – Dünya iyisi, elleri öpülesi, çok sevip ve saygı 

duyduğum bir  insandı.  Onun ile ilgili bir çocukluk anımı 

paylaşmak isterim.

“Nuri Yılmaz’ın evlilik düğünü oluyor. Ben 4-5 yaşların-

da bir çocuğum.  Erkek- ler dışarıda, kadınlar bir odada 

eğlenmekteler. Biz çocuklar da bu hengame içerisinde, 

dışarıda hoplayıp zıplamakatayız. O kadar yorulmuşum ki, 

her tara- fım terden sırıl sıklam olmuş. Hemen kadınların 

bulunduğu odaya girdim. İçerisi tıka basa kadın dolu idi. 

Annem sandığım  bir kadının yanına giderek, eteği ile ter-

imi silmeye başladım. O kadın hiç sesini çıkarmıyor, ancak 

diğerleri bir şeyler söyleyerek gülüşüyorlardı. Bir terslik 

olduğunu anlayarak, eteğine terimi sildiğim kadının yüzüne 

baktığımda, onun annem değil, Nazlı teyze olduğunu fark 

ettim. Utanarak odadan çıkarken, kadınlar hala kahka-

halarla gülüyorlardı.” Ölümünden 1-2 yıl önce, Ankara’ya 

gittiğimde, oğlu can dostum  Kadir Okçu ile birlikte yaşam-

akta olan Nazlı teyzeyi, Ferit Yıldırım  ile birlikte ziyaret 

ettik. O kadar memnun kaldı ki, o anları tarif etmek müm-

kün değil. Uzun yıllar Doğan- şehir hasretliği çeken Nazlı 

teyze: “Sizin yollarınıza kurban olayım. Ola ne iyi ettiniz  

geldiniz. Doğanşehir’in havasını getirdiniz. Gadanız bana 

gele” diyerek adeta yırtınıyordu. O kadar duygulanmıştı ki, 

bir yandan onun çektiği  memle- ket hasretliğinden dolayı 

üzüldük. Bir yandan da, onu ziyaret etmek suretiyle, ona  

bir an olsun sevinç ve mutluluk yaşattığımız için rahatlamış 

ve sevinmiş olduk. Ne iyi etmişiz de, onu son zamanlarında 

ziyaret ederek sevindirmişiz ve hayır duasını almışız. Allah 

rahmet eylesin.

1938 yılında Ahmet Okçu ile evliliği sonucu benim 

çocukluk, mektep arkada- şım ve kadim dostum Kadir Okçu 

dünyaya gelmiştir. Olumsuz  koşullarda hem oğlu Kadir’i, 

hem de, kardeşi Seydi Vakkas’ın ve eşi  Fatma’nın vakitsiz 

ölüm- leri üzerine, yeğenleri Sabiha ve Duran Karatepe’yi, 

kendisi de bir dul kadın olarak, gerçek bir anne gibi bakıp 

büyütmüştür.

KADİR OKÇU- Yine Elazığ Lisesinden sınıf arkadaşım 

olan Tuncel Tüzün’ün, öğretmen kız kardeşi Gülcan ile ev-

liliğinden; Devrim- Özgen- Celil ve Deniz  olmuştur. (Geniş 

bilgi “Okçu” ailesinde.)

Kadir Okçu, aynı dönem çocukluk ve gençlik dönem ark-

adaşımdır. Oldukça zeki, verimli ve üretken biridir. Gençlik 

döneminde siyasete ilgi duydu. İyi bir    ideoloğdur. Fikrin-

den ve düşüncesinden taviz vermez. Bu özelliklerinden 

ötürü,   devamlı takibata uğramış, onun sıkıntılarını çokça 

yaşamıştır. Son zamanlarda    önemli bir gırtlak ameliyatı 

geçirmesine rağmen, çalışmalarına ara vermemekte     ve 

çeşitli alanlarda hizmet sunmaya devam etmektedir.

REŞİT AĞA- Gölbaşı’nda eşi Suna ve oğulları Kamil Ağa 

ile yaşamlarını sür- dürürler.

Kamil Ağa- Bulunduğu yörenin, her yönü ile gerçek 

manada ağa’sıdır. Cesur, güçlü ve saygın bir insandır. 

Heleteli Miktat Ağa’nın kızı Elif ile olan beraber- liğinden, 

Fadime dünyaya gelmiştir.

Fadime – Musa ile olan evliliğinden; Naciye ve Hacı Ali 

olur. Hacı Ali     yaşantısını Gölbaşı’ında sürdürürken, Naci-

ye, amca torunu Duran Karatepe ile evlilik yapmak üzere, 

Doğanşehir’e gelin olarak gelir.

RECEP- Kardeşlerin en büyüğüdür. Kardeşi Reşit gibi 

Gölbaşı’nda yaşamını sürdürür ve burada da vefat eder. 

Emine ile olan evliliğinden;  Fatma (Fadime) 1894-1962 

dünyaya gelmiştir. Fatma bilahare Hasan Ata evlenir ve 

bu evlilikten de;  Zöhre- Hacı Ahmet- Hacı Memet ve Hacı 

Mustafa dünyaya gelir.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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VE
DEMİRTAŞ

KIRAATHANESİNDE İZLENİR

ADRES:BELEDİYE KARŞISI 
ONUR MARKET ÜSTÜ
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CEM OTO YIKAMA

•Pasta Cila

•Oto Kuaför

•Seramik Kaplama

•Oto Aksesuar

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29 


