
Fiyatı:50 Kuruş 23 OCAK 2018 SALIHaftalık Siyasi Gazete

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci’nin Katılımıyla Yapılan Törende

DOĞANŞEHİR DOĞALGAZLA BULUŞTU 

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI KARNE DAĞITTI CEZAEVİ DENETLENDİ

Doğanşehir 
Şoförler ve 
Otomobilciler
Esnaf Odası 
Genel Kurulu 
Yapıldı  4’TE

SAYFA 3

Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pek-
pak ile Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap 
Küçük 2017-2018 eğit-
im ve öğretim yılının 
1. yarıyılı nedeniyle 
düzenlenen karne 
dağıtım programına 
katıldılar.>>5’TE

İlçemizde bulunan Açık 
Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürlüğünde Doğanşehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Nezir 
BAYRAM ve İlçemiz Kay-
makamı Muhammed Şükrü 
PEKPAK tarafından 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 
33. maddesi gereğince 
sağlık şartları konusunda 
denetim yapıldı.>>4’TE

Kaymakam Muhtarlarla Biraraya Geldi

Doğanşehir Kaymakamlığının 2018 yılı planlaması doğrultusunda, Doğanşehir il-
çesine bağlı muhtarlarıyla 1'inci dönem toplantısı yapıldı. >>4’TE

Basın Mensupları
Bir Araya Geldi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla Selam Medya Grubu, yerel 
ve ulusan basın mensupları ile temsil-
cilerini düzenlenen birlik-beraberlik 
kahvaltı programında ağırladı.

Sanat sokağındaki bir işletmede 
düzenlenen programa, Selam Medya 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahri 
Memur, Selam Medya Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi Süleyman Bakırcı, cemiyet 
ve dernek başkanları ile yerel ve ulusal 
basın mensupları katıldı. >>4’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/

Sık Sık Yoruluyorsanız Bir Hekime Başvurun
HABER MERKEZİ 
Sabahları yorgun uyanmak, 

gün içinde yaşanan halsizlik, gün-
lük işleri yaparken yaşanan istek-
sizlik ve genel bir bitkinlik hali… 
Çoğu zaman yüksek iş temposu 
ve şehir yaşamının hızından kay-
naklandığı düşünülen bu belirtiler 
aslında ciddi hastalıkların haberci-
si olabilir. Tiroitten kansere birçok 
hastalığın işareti olabilen yorgun-
luğunuz geçmiyorsa altında yatan 
nedenlerin mutlaka araştırıl-
ması gerekir. Memorial Hastane-
si Dâhiliye Bölümü’nden Prof. Dr. 
Birsel Kavaklı, yorgunluğun en sık 
görülen nedenleri ve dikkat edilm-
esi gereken noktalar hakkında bil-
gi verdi

Yorgunluk, normalde bir in-
sanın günlük işlerini yaparken 
kendini yorgun hissetmesi, yeter-
siz hissetmesi olarak tanımlana-
bilir. Kimi insanlar yaşından hiç 
beklenmedik bir şekilde atak ola-
bilir ya da genç yaşta kişi yemek 
yemeye, yatmaya hatta dinlen-
meye bile üşenir halde olabilir. Bu 
durum bir üşengeçlik mi, enerji 
düşüklüğü mü ya da hastalıktan mı 
kaynaklanıyor bunun belirlenmesi 
çok önemlidir. Kansızlık: Yorgun-
luğun en sık görüldüğü hastalık 
grubu anemidir. Çünkü oksijen 
taşıyan hemoglobinin eksikliği 
kişinin kendini yorgun ve halsiz 
hissetmesine neden olur. Bu du-
rumda kişiye* mutlaka bir uzman 
doktor muayenesi ve gerekli tet-
kikler yaptırılmalıdır. Gerekli teda-
vi planlaması kansızlık giderildik-
ten sonra yorgunluk hissinin de 
kaybolduğu görülecektir. Depre-
syon ve stres: Yorgunluğa yol açan 

hastalıklardan ikinci sırada depre-
syon gibi psikosomotik hastalıklar 
gelir. Depresyon da kişilerin ken-
disini yorgun hissetmesine neden 
olabilir. Tiroit hastalıkları: Hipoti-
roidi başta olmak üzere endokrin 
hastalıklar da kişinin kendisini çok 
yorgun hissetmesine neden olur. 
Hatta hipotiroidi* hastalarının 
etraflarında tembel olarak tanım-
lanan kişiler olduğu söylenir. İş 
yapmak istemeyen, yerinden kalk-
makta zorlanan, iş yapma gücünü 
kendinde hissetmeyen insanlardır 
bunlar genelde. Yine endokrin 
hastalıklarından şeker hastaları 
da sürekli yorgundurlar. Bu insan-
lar kendilerini yorgun, bezgin ve 
güçsüz hissederler. Şeker seviye-
leri yüksek olduğu zaman günlük 
yaşamları bile kesintiye uğraya-
bilir. Kanser: Yorgunluk, bir takım 
erken onkolojik hastalıkların be-

lirtisi de olabilir. Kanser hücreleri 
hastanın tüm vücut sistemlerini 
bozarak yorgunluğa neden ola-
bilir. Örneğin kansızlık yapmışsa, 
beslenmeyi bozuyorsa yorgunluk 
yaratabilir. Bir de tümörler insan 
organizmasına göre çok hızlı me-
tabolik aktiviteye sahiptir. Yani 
şekeri daha hızlı tüketir, kişinin 
kan şekerini düşürür ve oksijeni 
daha çok harcarlar. Çünkü tümörl-
er hızlı büyüyen dokulardır. Gerek-
sinimleri de çok fazladır ve kişinin 
aleyhine alıp bunları harcadıkları 
için de kişi kendini yorgun hissede-
bilir.

KALP HASTALIKLARI
 Kalp yetmezliklerinin de en 

önemli belirtilerinden birisi-
dir yorgunluk. Hatta kalp hast-
alıklarının en erken bulgularından 

birisidir. İster kapak lezyonu 
olsun, ister kalp damar hast-
alıkları olsun, bunlar kalbin oksi-
jen ihtiyacını karşılamasına engel 
oldukları için yorgunluk yaratırlar. 
Kişi bir kat merdiven bile çıksa 
yorulur, bacakları kesilir, nefes-
siz kalır. Enfeksiyon hastalıkları: 
Vücutta çeşitli nedenlerle ortaya 
çıkan enfeksiyon hastalıkları da 
yorgunluğun sık görülen nedenler-
ini oluşturmaktadır. Bunlar; Hepa-
tit yani karaciğer iltihaplanması 
Kalbin iç yüzünün iltihabı, Kalp zar 
iltihapları, Verem (tüberküloz), 
Parazit hastalıkları  AIDS  şeklinde 
sıralanabilir. Metabolik hastalıklar: 
Böbrek yetmezliği, karaciğer ye-
tersizliği, kalsiyum yüksekliği ve 
potasyum düşüklüğü gibi durum-
larda da vücuttaki kan tuzları ve 
minerallerdeki azalmalar yorgun-
luğun ortaya çıkmasına neden 
olabilir. Bu hastalık ve durumların 
erken dönemde tedavisi çok önem-
lidir. Uyku apnesi: Yaşam kalitesini 
bozan en önemli sorunlardan 
olan uyku apnesi de yorgunluğun 
önemli sebeplerinden birisidir. Ye-
terli sürede, kaliteli bir uyku uyuy-
amayan kişiler kendisini ertesi 
gün aşırı yorgun hissedecektir. Bu 
durum gün içerisindeki tüm faali-
yetlere yansır.  Fiziksel güçsüzlük: 
Yorgunluk, fiziksel güç ve kondi-
syonla da çok ilgilidir. Kondisyon-
lu ve güçlü bir kişi daha geç yor-
ulur. Yaşa göre sağlıklı beslenerek 
ve düzenli fiziksel aktivite ile kas 
kuvvetini artırmak ve korumak 
yorgunluğun önüne geçebilir.

NE ZAMAN DOKTORA 
BAŞVURULMALIDIR?

Kişi, daha önce yorulmadan 
rahatlıkla yapabildiği işleri artık 
yorularak yapıyorsa bir doktora 
başvurmalı, yorgunluğun sebe-
bi araştırılmalıdır. Hatta kişinin 
özgüveninin azalması, kendine es-
kisi kadar iyi bakmaması da bir so-
runa işaret olabilir. Geçici yorgun-
luklar çok önemli sayılmamaktadır 
ancak kronik yorgunluk olduğunda 
bu durum mutlaka önemsenme-
lidir. 

ENERJİNİZİ DOĞRU 
KULLANMAYI 

ÖĞRENİN 
Çalışma ve dinlenme periyot-

ları doğru ayarlanmalıdır. Kısa ve 
sık dinlenme aralıkları verilerek 
yorgunluğun ortaya çıkması ön-
lenebilir. Çalışma ortamının iyi ha-
valandığından emin olunmalıdır. 
Çok sıcak veya çok soğuk ortam-
lar vücudumuzda ekstra bir stres 
yaratır. Vücudun çok hafif düzeyde 
susuz kalması dahi metabolizmayı 
yavaşlatır. Bu nedenle günde en 
az 8-10 bardak su içilmesi, kahve 
ve çayın mümkün olduğunca az 
tüketilmesi gerekir.

Düzenli uyku ile yeterli ve 
dengeli beslenme, bağışıklık sis-
teminin güçlü olması için gerek-
lidir. Düzenli yapılan 30 dakikalık 
yürüyüş, vücut ağırlığının denge-
lenmesine, kemik sağlığının korun-
ması ve geliştirilmesine yardımcı 
olmaktadır. Düzenli egzersiz ile 
metabolizma hızlanır, daha faz-
la enerji oluşumu sağlanır. Kalp 
damar sisteminin ve solunumun 
düzenlenmesini, dokulara yeterli 
düzeyle oksijen taşınmasını sağlar.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci’nin Katılımıyla Yapılan Törende

DOĞANŞEHİR DOĞALGAZLA BULUŞTU 

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir’de Doğalgaz key-

fini yaşayan Doğanşehir Halkı 
Törende Gümrük ve Ticaret BakanI 
Bülent Tüfenkci “Enişte hoş gel-
din” pankartı ile karşıladı.

Doğanşehir’de Doğalgaz tören-
inde Bakan Tüfenkci; enişte hoş 
geldin pankartıyla karşılandı

Bugün düzenlenen Doğal-
gaz törenine yoğun bir katılım 
gerçekleşti.

Doğanşehir’de ki törene; 
Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent 
Tüfenkci, Ak Parti genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, Malatya Milletvekill-
eri Nurettin Yaşar, Mustafa Şahin, 
Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya 
Büyükşehir belediye başkanı Ah-
met Çakır, Doğanşehir belediye 
başkanı Vahap Küçük, Ak Parti il 
başkanı Hakan Kâhtalı, ak Parti 
Doğanşehir ilçe başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu ilçe belediye başkan-
ları, partililer ve kalabalık bir top-
luluk katıldı.

ENİŞTE HOŞGELDİN, 
PANKART AÇILDI…
Malatya’nın Doğanşehir il-

çesinde düzenlenen törende dikkat 
çeken bir pankart vardı. Doğanşe-
hirliler Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’yi “Enişte hoş gel-
din” pankartı açarak karşıladığı 
dikkatlerden kaçmadı.

BAKAN TÜFENCKİ"81 
İLİMİZ DOĞALGAZLA 

BULUŞTU"...
Bakan Tüfenkci “AK Par-

ti hükümetleri olarak 81 ilimizi 
doğalgazla buluşturduk. Bugünde 
Malatya'mızın Doğanşehir ilçesini 
doğalgazla buluşturmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı 
olsun.”dedi.

DOĞANŞEHİR’E 76 
MİLYON…

Malatya Büyükşehir belediye 
başkanı Ahmet Çakır törende şu 
konuşmayı yaptı:

“Doğanşehir İlçemize bugüne 
kadar Büyükşehir olarak 76 Mily-
onluk altyapı ve üstyapı yatırımları 
yaptık. Yapmış olduğumuz altyapı 
ile eş zamanlı olarak ilçemizde 
doğalgaz yatırımı da hüküme-
timizce

Yapıldı ve bugün ilk gazı verdik. 
Hemşerilerimize hayırlı olsun.”

BAKAN TÜFENKCİ 
"SINIRLARIMIZIN 

DİBİNDE BİR 
TERÖR KORİDORU 
OLUŞTURTMAYIZ"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, Suriye'de dün itibariyle 
başlayan Zeytin Dalı Harekatı'na 
ilişkin " Asla ve asla sınırlarımızın 
dibinde bir terör koridoru oluşturt-
mayız" dedi.

Bakan Tüfenkci, Doğanşehir il-
çesine ilk kez doğalgaz verilmesi 
dolayısıyla Doğanşehir Belediye-
si önünde düzenlenen törende bir 
de  konuşma gerçekleştirdi. Zey-

tin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren 
askerlerimize, güvenlik güçlerim-
ize Allah'tan yardım, görevlerinde 
başarılar diledi.

Zeytin Dalı Operasyonunda 
askerlerimize ve güvenlik güçler-
imize görevlerini kazasız bir şekil-
de başarıyla tamamlanmasını 
dileyen Bakan Tüfenkci,  "Güvenlik 
güçlerimiz inşallah kısa zamanda 
o bölgeyi terör örgütlerinden kur-
tararak, ülkemize ve milletimize 
yönelik tehditleri bertaraf edip yur-
da dönerler." dedi.

Tüfenkci, 15 Temmuz dar-
be girişiminin ardından terörle 
mücadele çalışmalarını hı-
zlandırdıklarına vurgulayarak, 
şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra 'terör 
örgütlerinin gerek yurt içinde 
gerek yurt dışında inlerine gire-
ceğiz, takip edeceğiz, onlara hayat 
hakkı tanımayacağız' dedik. Yurt 
içinde nasıl inlerine girdiysek, nasıl 
hem şehirde hem kırsalda sonuna 
kadar mücadele ediyorsak, onların 
hareket kabiliyetlerini sıfırlıyorsak, 

yurt dışında da aynı şekilde mü-
cadelemize devam ediyoruz. Asla 
ve asla sınırlarımızın dibinde bir 
terör koridoru oluşturtmayız. Kim 
ne derse desin, önemli olan bizim 
ne dediğimiz. Cumhurbaşkanımız 
da ne dediğimizi her fırsatta vur-
guluyor ve gereği de yapılıyor ve 
yapılmaya da inşallah devam ede-
cek. Dolayısıyla biz Türkiye'de 
istikrar ve huzur noktasında, is-
tikbalimizi ve istiklalimizi garanti 
altına alabilmek adına, hem huzur 
operasyonlarına devam edeceğiz 
hem de birlik ve beraberliğimizi 
muhafaza ederek, 2023 hedeflerine 
emin adımlarla gideceğiz."

AK Parti hükümetlerinin Tür-
kiye'de 81 ili doğalgazla buluştur-
duğunu, ilçeleri buluşturmayı da 
sürdürdüğünü dile getiren Tüfen-
kci, "Hükümetimiz 250 ilçemizi de 
20 bin altındaki nüfuslu ilçelerimizi 
de doğalgazla buluşturacak proje-
leri hayata geçirdi. İnşallah bundan 
sonra adım adım bütün Türkiye'yi 
doğalgazla buluşturacak projelere 
hız vereceğiz." diye konuştu.
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CEZAEVİ DENETLENDİ

HABER MERKEZİ 
İlçemizde bulunan Açık Ceza İnfaz Kuru-

mu Müdürlüğünde Doğanşehir Cumhuriyet 
Başsavcısı Nezir BAYRAM ve İlçemiz Kay-
makamı Muhammed Şükrü PEKPAK tarafından 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 33. maddesi 
gereğince sağlık şartları konusunda denetim 
yapıldı. 

Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürü Mustafa EMİR, Cezaevi Kurumu Hak-
kında İlçe Kaymakamı Muhammed Şükrü 
PEKPAK’a ve Cumhuriyet Başsavcısı Nezir BAY-
RAM’a brifing sundu. Sunumun ardından bina 
gezilerek incelemelerde bulunan yetkililer 
mahkûmlarla görüşmeler yaparak mahkûm-
ların ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldılar.

Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf odası Genel Kurulu Odanın kendi 
yerinde Divan Başkanlığını Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Konfederasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Şevket Keskin’in yaptığı 
genel kurulda konuşan Doğanşehir 
Şoförler ve Otomobilciler odası başkanı 
İsrafil Karahan;

“Doğanşehir’deki  Şoför  ve Otomo-

bilci . Esnaf camiasına hizmet etmek be-
nim için en büyük şereftir. Hiçbir zaman 
yüzünüzü yere baktırmadım, yüzünüzü 
eğdirecek hiçbir şey yapmadım. Bundan 
sonra da yapmayacağım” dedi.

İsrafil Karahan başkanlığında oluşan 
liste;

Başkan: İsrafil Karahan
Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine; Doğan 

Birişik, Mazlum Çatak, Hikmet Karaoğlan, 

Hacı Ali Sarıbaş, Zeki Demirel, Ersin 
Erçıktı. Yönetim Kurulu yedek Üyelikler-
ine; Cafer Karagöz, Ayhan Canpolat, Kaf-
far Karakurt, Necati Kurtulmuş, Özgür 
Bulu, Kayhan Polat, Hüseyin Günaydın.

Denetim Asil Üyeliklerine; Âdem Öz-
can, Cengiz Dulkadir, Mecit Sülü. Den-
edim Kurulu yedek üyeliklerine; Ömür 
Orman, Ali Şanaldı, Ömer Faruk Birişik. 
Seçildiler.

Kaymakam Muhtarlarla Biraraya Geldi

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Kaymakam-

lığının 2018 yılı planlaması 
doğrultusunda, Doğanşehir 
ilçesine bağlı muhtarlarıy-
la 1'inci dönem toplantısı 
yapıldı. 

Doğanşehir Kaymakam-
lığının 2018 yılı planlaması 
doğrultusunda, Doğanşehir 
ilçesine bağlı muhtarlarıy-
la 1'inci dönem toplantısı 
yapıldı.dogansehiraktuel

Doğanşehir Milli Eğitim 
Konferasn salonunda İlçe 
Kaymakamlığı 2018 yılı plan-
laması doğrultusunda, İlçeye 
bağlı mahalle muhtarlarıyla 
Kaymakam Muhhamet Şükrü 
Pekpak başkanlığında 1'inci 
dönem toplantısı yapıldı. 

Yapılan 1'inci dönem to-
plantısına İlçe Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak 
ile beraberinde ilçe kurum 
amirleri ve mahalle muhtar-

ları katıldı. dogansehiraktu-
el

Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak; 
toplantıda muhtarların istek 
ve sorunlarına yönelik iş 
ve işlemlerin bir an evvel 
toplantıya katılan tüm ku-
rumların kendi sorumlu-
luğunda ve koordinesinde 
gerekli girişimlerin başlatıl-
ması konusunda talimat ver-
di.

HABER MERKEZİ 
10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Günü dolayısıyla 
Selam Medya Grubu, ye-
rel ve ulusan basın men-
supları ile temsilcilerini 
düzenlenen birlik-bera-
berlik kahvaltı programın-
da ağırladı.  

Sanat sokağındaki bir 
işletmede düzenlenen 
programa, Selam Medya 
Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahri Memur, Se-
lam Medya Grubu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Süley-
man Bakırcı, cemiyet ve 
dernek başkanları ile yer-
el ve ulusal basın mensu-
pları katıldı. 

BAKIRCI: 
MALATYA 

MEDYASI ÇOK 
BAŞARILI BİR 

ÇİZGİ ÇİZMİŞTİR 
Selam Medya Grubu 

Yönetim Kurulu Üyesi Sü-
leyman Bakırcı, yaptığı 
açıklamada yerel basının 
bütün zorluklara rağmen 
ayakta kalmaya çalıştığını 
belirterek şunları kaydet-
ti; “Şunu biliyoruz ki me-
dya bütün zorluklara 
rağmen görevini yer-
ine getirmeye çalışıyor. 
Malatya medyası bizim 
takip ettiğimiz tarihten 
itibaren çok başarılı bir 
çizgi çizmiştir. Ülkemiz-
in çeşitli illerinde basının 
ismi geçmezken Malat-

ya medyası bu konuda iş 
görür bir şekilde çalışma-
larına devam ediyordu. 
Televizyonculuk nok-
tasında da Malatya’mız 
çok ileridedir. Büyükşe-
hirlerde içerik kalitesi 
kadar, Malatya’mız kadar 
bir potansiyel olmadığı 
dönemde ilimizde tel-
evizyonculukta çık ileride-
dir.  Gelmiş olduğunuz bu 
noktada olgunluğunuzu 
hissediyoruz ve bu anlam-
da hepinize çık teşekkür 
ederim” 

DENİZ: SELAM 
MEDYA 

GRUBU ÇITAYI 
YÜKSELTEREK 

KALİTE GETİRDİ
Gazeteciler ve Tel-

evizyoncular Cemiyet 
Başkanı Kemal Deniz, 
Selam Medya Grubu-
nun Malatya’da basın 
sektöründe çıtayı yük-
selttiğini söyledi. Deniz 
konuşmasında şu ifadeleri 
kullandı; “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü 
değerlendirmek adına 
bizleri bir araya getiren 
Selam Medya Grubu’nun 
bu etkinliğini kutluyorum.  
Bu anlamda kendilerini 
kutluyorum ve yeni bir 
gazete çıkardılar tebrik 
ediyorum.  Daha önce 
Vuslat TV ile tanıdığımız 
bu grubu şimdi başarılı 
gazeteleri ile görmektey-

iz ve radyoculukta, tel-
evizyonculukta, gazete-
cilikte Malatya’ya çıtayı 
yükselterek bir kalite get-
irdikleri içinde kendilerini 
tebrik ediyorum” 

GÜNER: ZOR 
DÖNEMDE 

VUSLAT 
GAZETESİ YAYIN 

HAYATINA 
BAŞLADI 

Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti Genel Sekret-
eri Vahap Güner, yerel 
basının sorunlarına deği-
nerek  “Selam Medya Gru-
bu’nun Malatya için önem-
li olduğunu unutmamız 
gerekir.  Televizyonların 
kapatıldığı bir ortamda, 
gazetelerin birleştirilerek 
küçültüldüğü bir dönem-
de Vuslat Gazetesi yayın 
hayatına başladı ve buna 
da saygı duymak gere-
kiyor. Ama gazetelerin 
önüne bir engel çıkarılıyor, 
resmi ilan almak için 36 
ay beklemek zorunda 
kalıyor.  Bazı işadamları 5 
trilyonluk yatırım yapmak 
istiyor ama Basın İlan Ku-
rumu’nun mevzuatı gereği 
36 ay bekleyeceksin.  36 
ay beklersen de işsiz kal-
an arkadaşları düşünün.  
Bu nedenle çalışan gaze-
teciler gününde gazetecil-
erin hakkını savunmamız 
gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Basın Mensupları Bir Araya Geldi
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KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI KARNE DAĞITTI
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 

Şükrü Pekpak ile Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük 2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılının 1. yarıyılı nedeniyle 
düzenlenen karne dağıtım programı-
na katıldılar. Doğanşehir Kaymakamı 
Şükrü Pekpak ve Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük Doğanşehir 
Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulunda 
gerçekleştirilen programda öğrencil-
ere karnelerini dağıtarak, 2. yarıyıl için 
başarılar dilediler. Doğanşehir Kay-
makamı Şükrü Pekpak Tatilde bol bol 
kitap okunması tavsiyesinde bulunan 
Kaymakamımız öğrencilerle tek tek il-
gilenerek okul yönetiminden ilk yarıyıl-
da öğrencilerin başarısı hakkında bilgi 
aldı.

4 YILDA ALTYAPIYA 305 MİLYONLUK YATIRIM
HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 

(MASKİ) Genel Müdürlüğü son 4 yılda toplamda 2.433 kilomet-
relik altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. 

“4 Yılda 2.433 Kilometrelik Dev Yatırım” 
 2014 yılında kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü 2071 he-

defi ile yatırımlar yaparak şehrin altyapısını sağlamlaştırıyor. 
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Doç. 
Dr. Özgür Özdemir: “Kuruluşumuzu gerçekleştirdiğimiz 2014 
yılında kurumsal yapılanmamıza ağırlık verdik.  2015 yılında 
şehrimizin altyapı sorunlarını tespit edip projeler hazırladık. 
Ve şehrimizin altyapı ağını güçlendirmek için çalışmalarımıza 
hız verdik. 2016 ve 2017 yılı içmesuyu, kanalizasyon ve yağ-
mursuyu alt yapı çalışmaları için yatırım yılı oldu. Bu kapsam-
da 2014 yılında 190 kilometre, 2015 yılında 473 kilometre, 
2016 yılında 797 kilometre altyapı yatırımı yaptık. 2017 yılının 
başında planladığımız altyapı yatırım metrajını 818 kilometre 
olarak ilan etmiştik. Yıl içinde yaptığımız hummalı çalışmalar 
sonucunda hedefimizin üstüne çıkarak 973 kilometrelik altyapı 
çalışması gerçekleştirdik.  4 yılda yaklaşık maliyeti 305 mily-
on TL olan toplam 2.433 kilometre altyapı yatırımı yaptık. Ku-
rulduğumuz günden beri şehrimizin 50 yılını kapsayacak pro-
jeler hazırlıyoruz.  Her senenin başında yıl içinde yapacağımız 
çalışmaları projelendirip bir bir hayata geçiriyoruz. Malatya 
merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve 11 ilçemizde çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. Yaptığımız altyapı çalışmalarının 
vatandaşımızı toz toprak anlamında yorduğunu biliyoruz. Ancak 
MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çocuklarımız ve torunlarımıza 
yaşanılabilir bir Malatya bırakmak için çalışıyoruz. Şehrimizin 
altyapısına hizmet ederek vatandaşlarımıza modern bir altyapı 
inşa eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi 

Devrilen Traktörün Altında Kalan Muhtar Hayatını Kaybetti
HABER MERKEZİ 
Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy ma-

hallesinde devrilen traktörün altında kalan 
muhtar Hayatını kaybetti. 

Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altın-
da kalan köy muhtarı hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesine bağlı 
Dedeköy Mahalle Muhtarı 57 yaşındaki Vedat 
Tekbaş’ın kullandığı traktör, seyir halindeyken 
yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon 
hâkimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle devrilen 
traktörün altında kalan  muhtar Vedat Tekbaş  
hayatını kaybetti.. 

Devrilen traktörün altına kalan muhtar feci 
şekilde can verirken, olay yerine gelen jandar-
ma kazayla ilgili inceleme başlattı. Nöbetçi savcı 
tarafından olay yeri incelemesinin ardından 
muhtar Vedat Tekbaş’ın cenazesi otopsi için 
Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan muhtarı, 
daha sonra Akçadağ a bağlı Dedeköyündeki 
aile kabristanında toprağa verildi.
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Soldan sağa
1. Tehlikeli, sarp ve zor geçit... Betonarme, çelik veya ahşap 

tavan iskeleti altında çeşitli tesisatın döşenebilmesi için bir-

takım boşlukları bulunan tavan biçimi... 2. Geçinmek için gerek-

li olan şeylerin bütünü, geçimlik... Minaresi olan... 3. Eserler 

(eski)... Rodyum elementinin simgesi... Bir şarkıda her kıtadan 

sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça, kavuştak... 4. 

Tam pişmemiş (halk ağzı)... Gece (eski)... Pirinçten yapılan bir 

tür Japon rakısı... 5. Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp 

yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan 

küçük bitkiler... Büyük bağ evi (halk ağzı)... Açı ile ilgili, zaviye-

vi... 6. Danışık, danışıklık (eski)... Alfabe... 7. Olağandan daha 

hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... Hücrelerin 

aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan 

ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma... Sahne 

oyununa özgü olan... 8. Azma işi... İçinde, üstünde hiç kimse 

veya hiçbir şey bulunmayan (eski)... Berkelyum elementinin 

simgesi... 9. Dişi sığır... Kirliliği gösteren iz... Ekmek (eski)... 10. 

Eski Rumen para birimi... Ben zamirinin yönelme durumu eki 

almış biçimi... Donanma... 11. Yaşa... “Lopur” sesi çıkararak... 

12. Denize doğru uzanan taşlık burun... Kayak... Bir şeyin yere 

bakan yanı, zir, üst karşıtı... 13. Kemiklerin toparlak ucu... Kes-

inlikle... İlla (halk ağzı)... 14. Hanım arkadaş (eski)... Suyunu ve 

ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek... 15. Ortodokslarda 

İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı 

boyalarla yapılmış dinî içerikli resimleri... Hristiyan... Hassiyum 

elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının bir-

biriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih... Koyu yeşil renkli, 

hidratlı doğal demir ve potasyum silikat... 2. Süngü gibi tüfeğin 

namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir 

çeşit bıçak... Elek yardımıyla ayıklamak veya incesini kabasından 

ayırmak, elekten geçirmek... 3. Afetler (eski)... Kasket siperi... 

Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... 4. Tahta, çinko vb. 

hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı... İndiyum elemen-

tinin simgesi... Ant... 5. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona 

katılan parça... Gece gündüz (eski)... Bir fitilin etrafına erimiş 

bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülerek genellikle 

silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı... 

6. Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, 

özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar 

familyası... Yürekten... 7. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 

ses... Hristiyanların her yıl 25 Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü 

kutladıkları yortu... 8. Samaryum elementinin simgesi... Türk 

alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... Genellikle 

tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan 

kapaklı mobilya... Dingil... 9. Metal eşya üzerine vurulan renkli 

cam katmanı... Tren, troleybüs, tramvay vb. elektrikle işleyen 

taşıtlarda telden elektrik akımı almaya yarayan, yukarıya doğ-

ru uzanmış demir yay... Pervane... 10. Ana ile babanın oluştur-

duğu birlik... Uzun bacaklılardan, bataklık bölgelerde yaşayan, 

kışı sıcak ülkelerde geçiren, başı sorguçlu turna... 11. Tahta vb. 

bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert 

ses... Çemberi olan... Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl 

ve başka besin maddeleri... 12. Soğuk ve sıcak yemek servisi 

arasında ikram edilen hafif sıcak yiyecek... Molibden elemen-

tinin simgesi... İtici güç, ilham verici... 13. Kalıtım... Yangın bom-

balarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum 

palmitatla kıvam-

laştırılmış madde... 

14. İlgi... Tanrı’nın 

kulları (eski)... 15. 

Bir şeyin nasıl old-

uğunu belirten, 

onu başka şey-

lerden ayıran özel-

lik, vasıf, keyfiyet... 

Bizans kiliselerinde 

sahndan sütunlarla 

veya duvarla ay-

rılan bölüm...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Mevsim bahar, yine bir telaş var. Göçün başladığı, 

çobanların sevindiği, koyun ve kuzuların melediği, 

yokuşlu bir yolculuğun zamanı gelmişti artık. 

 Bir yaylanın küsmediği, göçe hazırlıklı olduğu ve 

kucak açma zamanının  olduğuna emin olduktan sonra  

göç için hazırlıklar başlamıştı.  Karların eridiği, suların 

aktığı, otların yeşerdiği bir yaylaya doğru yol alırız.  

Yolculuk  neşeli,  neşeli olduğu kadar da zor bir yolculuk-

tu.  Kuzular doğuyor, çobanlar o kuzuların yürümesini 

bekleyerek öyle yol alıyorlardı. Neneler, dedeler yolculuk 

esnasında yoruluyor onun için sık sık mola veriyorlardı.  

Yolun sağında ve solunda orman ağaçları bize kılavuzluk 

yapıyor, yol gösteriyorlardı. Kılavuz diyorum çünkü yay-

laya çıkan yolun haricinde başka yol yoktu. 

 Ağaçlar ve yayla göçü görünce yüzleri bizimle be-

raber gülüyordu. Bir müddet yol aldıktan sonra göçün 

konacağı mekânı gelmiştik.  Yayla kucak açmış, çiçekler, 

güller, akarsular bizi bekliyordu. Zor bir kış mevsimini  

geride bırakmış hayvan sürüleri, yaylanın oksijenini  

teneffüs ederek sağa sola koşarak neşe saçıyorlardı.  

Çobanlar, berivanlar, yaylada açan güller ile çiçeklerin 

yüzleriyle, yüzümüz gülüyordu.  Sağılan koyunlar hür 

bir şekilde yayılıyor, istediği otları yiyor, istemediğini 

yerinde bırakarak geçip gidiyordu.  Berivanlar öğle 

ve akşamları sütleri sağarak, yoğurtlar, peynirler ve 

yağlar elde ettikten sonra kendileri dinlenmeye çekili-

yorlardı.  Karlar eridikçe dereler daha çok seviniyor 

güller ve çiçekler daha çok kokuyordu. O soğuk sular 

yudum yudum içilirken terleri soğutuyor, derin bir 

nefes alıyorduk. Dağlar neşelenmiş, havalar serinlemiş, 

çiçekler, nevrozlar, güller, laleler renk renk sevinç içinde 

yaşarken çobanlar, berivanlar, neneler, dedeler neşe 

içinde şarkı söylerken bahar ve yaz mevsiminin geçtiği,  

yaprakların sarardığı, otların kuruduğu, çiçek ve güller-

in boyun eğdiği, yaylaların ve  dağların öksüz  kalacağı 

mevsimin ve gücün zamanının geldiğini öğrendik. 

 Bir sonbahar günüydü  yaylacılar neşeli bir baharla 

yaz mevsimini orada geçirdikten sonra ovaya dönüş  için 

hazırlıklara başlamışlardı. Çobanlar üzgün, çocuklar 

sevinçli, berivanlar dalgın bir telaştır gidiyordu.  Günler 

boyun eğmiş, yapraklar sararmış, yayla yalnız kalacağı-

na üzülüyordu. Çadırlar tek tek sökülüyor,  kimi çoba-

na talimat veriyor, kimi eşyaları yüklüyor, anneler ve 

bebekler üşümesin diye kundağa  sarılarak sırtına bir 

bohçayla bağlıyorlardı. Koyunlar meliyor, kuzular onlara 

koşuyor, bazıları emiyor bir  çoğu da oyun oynuyordu. 

Kuzuların oynadığı oyunlar görmeye değerdi. 

 Bulutlar rüzgâra kapılmış dağlara doğru yol alıyor-

lardı. Eşyaları yükleyen yola düşüyor, yaşlı neneler 

yardım bekliyorlardı. Kiminin elinde sitil, kiminin elinde 

çıkın bohçaları, kiminin elinde bastonlar yavaş yavaş  

inişli çıkışlı bir patikada yol alıyorlardı. Zaman geç-

tikçe arkada bıraktıkları öksüz dağlar, otları kurumuş 

bir yayla, yaprakları  tek tek dökülen çiçekleri umut-

suz bir bakışla  arkada bırakıyorlardı. Yol aldıkça ova 

görünmeye başladı. Gözlerde bir sevinç yorgunluk olsa 

da çocukların koştuğu oyun oynadığı nenelerin sevinç 

gözyaşları dökülüyor, ağıtların yakıldığı bir yere doğru 

yol alıyorduk. Bazen mola verilerek yorgunluklar gider-

ildikten sonra artık bir yayla yolculuğunu sonuna geld-

iğimizi anlamış olup bir başka baharı beklemek üzere 

ovayla kucaklaşmaya başladık. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 23 )

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ
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Başka bir ilginç olay da Ali Ünver ile ilgili. İlginç olduğu için 
anlatmaya değer    buluyorum. Ali ünver harmanlıkta, düven ile 
harman sürmektedir. Bilindiği üze-   re eskiden harman sürüp 
kaldırmak şimdiki gibi kolay değildi. Harmanın sürü-   lüp 
mahsülün kaldırılması bir ay kadar sürer, insanlar ve düveni 
döndüren hay-   vanlar yorgunluktan bitap düşerdi. Ali Ün-
ver, akşam olunca hayvanları çözmüş   kendisi de harmandaki 
düvenin üzerine dinlenmek için uzanmıştır. Yorgunluk-  tan 
derin bir uykuya daldığını gören civardaki arkadaşlarından bir 
kaçı ona bir    oyun oynamak isterler. Düveni uçlarından tut-
arak üzerinde Ali ile birlikte epey-  ce uzağa taşırlar. Ali o ka-
dar yorgun düşmüştür ki bu kadar hay hengamede asla   uyan-
mamıştır. Arkadaşları onu düvenle birlikte harmandan uzakça 
bir yere bıra-   kıp evlerine dönmüşlerdir. Sabah güneşle 
birlikte uyanan Ali, biraz gerneştikten  ve gözlerini açtıktan 
sonra garip bir durumun olduğunu fark eder. Kendisi, üzerine 
uzanmış olduğu düvenin üzerindedir ama ne harman ve ne de 
hayvanlar ortalıkta yokturdur. “Allah, Allah “ diyerek etrafına 
bakınır. Gözlerini iyice ovuşturarak dikkatlice etrafına bakınır. 
Ortalıkta kendisi ve düven’ den başka hiçbir şey yoktur ve bu-
lunduğu yer de çok farklı bir yerdir. Biraz zihnini kurca- layın-
ca durumu çözümler. “ Ulan köpoğlular, yapacağınızı yaptınız. 
Ben de bunun acısını sizlerden çıkarmam mı ? der. 

- Y A M A N   A İ L E S İ-
Bu aile, Kumbat Arif ve Müteveffiye’den olma ve “Arif 

oğulları” diye anılan 4 kardeşten biri olan, Ali ve Safiye’den 
türemedir.(Diğer kardeşler:  Ahmet-Medet ve Molla İdris’tir.)

Bu ailenin ilk fertleri, daha önceleri, Tozeler(Çayağzı) 
köyünde ikamet etmekte iken, sonraları, Artvin’in Şavşat il-
çesi “Mokta(Savaş)”köyünde bir mahalle oluş- turmuşlar ve 
buraya en büyüklerinin adına izafeten “Kombatlar” adını ver-
miş- lerdir.

Ali ve Safiye’den olma, Ahmet-Şaban ve Yusuf, köylerinden 
ayrılmadılar. Sait- Hüseyin- Hasan- İbrahim- Kaya ve Peruze 
muhacir olarak 1293 Harbi sonunda köylerini terk ettiler. Sait- 
Hüseyin- Hasan ve İbrahim’in köyden ayrıldıktan sonra nereye 
gittikler meçhul. Kaya ile Peruze, Viranşehir’e gelenlerdir.

PERUZE –Viranşehir’e kardeşi Kaya ile, diğer muhacir 
grupla birlikte gelen Peruze, bir süre sonra sebebi nedendir 
bilinmez, dönüş yapan birkaç aile ile birlikte memlekete geri 
dönmüştür. Bir kadın başına o kadar yolu tepeleyerek mem-
lekete ulaşması mümkün değildir muhakkak. Muhacirler, 93 
Harbi sonu- cunda imzalanan Ayastefanos Antlaşması gereği, 
harp tazminatına mahsuben Ruslara bırakılan kendi evlerini 
ve topraklarını terk etmek zorunda kalarak, diğer birçok aile 
ile birlikte muhacir olaraktan Viranşehir’e gelip yerleşmişler-
di. Ancak yapılan bu antlaşmadan endişe duyan ve bu nedenle 
bu antlaşmayı hü- kümsüz kılarak yeni bir antlaşmayı( Ber-
lin Antlaşması )Rusların şiddetle karşı koymalarına rağmen 
yürürlüğe koymuşlar ve Ruslar da zorunlu olarak bu ant- laş-
mayı kabul etmişlerdi. Bu antlaşma uyarınca, önceki antlaşma 
ile kazanmış oldukları toprakların bir kısmını ki buna Kars ve 
Artvin topraklar da dahildir, Osmanlıya tekrardan iade edilm-
iştir. İşte bu nedenden ötürü  birçok aile mem- lekete geri dön-
müştür. Peruze’nin de onlara karışarak dönmüş olabileceği 
ihti- mal dahilindedir. Ancak, Peruze, Viranşehir’i  unutama-
mış, çok sonraları köyü ziyarete gelenlere bu özlemini dile ge-
tirerek “Vallaha şimdi beni filan yere bıraksalar, gider bizim 
evi bulurum. Oralar hiç aklımdan çıkmadı ki” demiştir. (Fa-
zlaca bir bilgi yok.) -  K A Y A (1854-1912)- Babasının adından 

dolayı Ali
 Kaya olarak anıldı. Viranşehirde, bilindiği üzere, soyadı 

kanunundan önce in- sanlar genellikle baba, ender de olsa 
anne ismi ile anılırlardı… Ali Kaya’nın, Ahmet ve Esme’den 
olma Ayişe(1839-1909) ile beraberliğinden; Mustafa dün- yaya 
gelmiştir.

MUSTAFA( 1891-1914)- Altun ile olan evliliğinden, Ahmet 
oldu. Mustafa I. Dünya Savaşında seferberliğe katıldı. Dönüşü 
olmadı, zira şehit düşmüştü. Dul kalan eşi Altun, Recep Hacı 
Memet Albayrak ile evlendi. Bu evlilikten, Gogol Hacı Pehlivan 
ile evlenen, Ferit ve Mustafa Pehlivan’ların annesi Serfinaz 
dün- yaya gelmiştir.

AHMET (1910-1980)- Sessiz sakin, işinde gücünde olan, 
kimse ile bir alıp veresi bulunmayan bir insandı.”Gadaş” Ah-
met olarak anılıyordu. İlk evliliğini Ayişe ile yaptı. Bu evlilikten 
;

RABİA(1928-….)- Sağlık ocağı müsdahdemi Memet Ali Han 
ile evliliğinden; 1)Ziya (Maliyeci ) + Nursel = Mine-Tuba-Hatice. 
2)Gülümser + Hacı Tokgöz(Ziraat Şoförü)= Dilek- Ali.  3)Gülten 
+ Temur= İlkay- Emel- Miraç.  4)Ayten + Murat Ünal(Av.)= Ha-
kan- Murat    5)Edibe +  Selahattin = Sevim-Sevilay    6)Re-
cai(Koop.Me.) + Mihriban = Hasan-  Fatih-Ziya Han ve…………

Ahmet Yaman ikinci evliliğini, “Genç” ailesinden Sona ile 
yaptı. Bu beraber- likten ise;

MUSTAFA YAMAN(1942-1996)- Önceleri biraz delişmen, 
ama sonraları İslâ- mî bir yaşayış içerisinde sakin bir hayat 
sürmeye başladı. Arkadaşlık ilişkileri samimi ve düzeyli idi. 
Genç yaşta aniden vefat etti. Nazire ile yaptığı evlilikten;

Salih(Av.)- Seher ve Selami dünyaya gelmişlerdir.
YAŞAR YAMAN- Bizim dönem ve mahalle arkadaşımızdır. 

Çocukluğunda aksi ve yaramazdı. Şerrinden korkulur yanına 
yaklaşılmazdı. Sonraki yaşamı ise tam tersine sakin, olgun ve 
güven verici oldu. Bir meslektaşımız olarak çeşitli köylerde 
öğretmenlik yaptı. Son zamanlarda Doğanşehirde İlçe Halk 
Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. Emekli olduktan sonra 
Malatya’ya taşındı. Do- ğanşehir muhacirleri ile ilgili ilk kap-
samlı çalışmayı o yaptı. Çalışmalarımda onun derlemelerin-
den çok yararlandım. Hasan-Hatice Yılmaz kızı Veceha ile olan 
beraberliğinden;

1-Türkan -  Müh.Yusuf Yılmaz ile evli olup, Ahmet ve Meh-
met adlarında çocukları bulunmakta.

2-Şükran – Halim Özer ile evlidir. Arif ve Akif isimlerinde 
çocukları bulun- maktadır.

3-Hakan – Henüz bekardır.
4-Gökhan – Çelikhanlı bir bayanla evli olup dört çocukları 

bulunmaktadır.
MEMET YAMAN- Okumadı. Serbest çalışarak ailesini 

geçindirmeye çalıştı. Sonradan edindiği alkol bağımlılığı, aile 
düzenini bozduğu gibi, kendi sağlığını da bozdu. Bunun so-
nucu olarak erken yaşta bu dünyadan ayrıldı. Fatma ile yap- 
tığı evlilikten;

Mesut – Neşe  ve Ahmet adlarında çocukları bulunmak-

tadır.
FETHİ  YAMAN- Önceleri iyi, zeki ve çalışkan bir öğrenci 

idi. Sonradan garip hareketler yapmaya başladı. Akıl sağlığı 
iyice bozuldu. Bir gün intihar ederek hayatına kıydığını duy-
duk. Daha gençti ve bekardı. 

-A B D U R R A H M A N  T U R A N –                                                   
Hamza Hoca Demiralp’ın Tillo’lu eşinden olma Azize ile 

olan evliliğinden; Hatice- Ahmet- Niyazi- Müşerref dünyaya 
gelmiştir. Abdurrahman Hoca Mızgı köyünde cami imam-
lığı yaptı. Fazla konuşmayan ve yüzü gülmeyen biri olarak 
hatırlıyorum.

HATİCE – Zeynel Şahin ile olan evliliğinden; Bülent- Memet- 
Feza ve  Nihat olmuşlardır.( Geniş bilgi “Şahin” ailesinde.)

AHMET TURAN- Kendine güvenli, dürüst ve delikanlı bir 
adamdı. Uzun süre- dir İstanbulda yaşam sürmektedir. Onun 
ile ilgili bir anımı paylaşmak isterim. Hükümet konağının bu-
lunduğu yer o zamanlar boştu. Bayram kutlama alanı olarak 
kullanılıyordu. Bazen de güreşler tertip olunuyordu. İşte öyle-
si bir gün Kadılı köyünden cüsseli genç bir delikanlı soyunarak 
meydana fırladı.Meydanda dolanıyor ve adeta herkese mey-
dan okuyordu. Bir süre sonra Ahmet ağabeyin de soyunduğunu 
fark edince herkes gibi ben de “ Eyvah dedim. Bu genç Ahmet 
ağabeyi perişan edecek !” diye endişe duyduk. Ne ise bunlar 
tutuştular. En kısa bir süre sonra, Ahmet ağabeyin Kadılılı 
güreşçiyi sırt üstü yere yapıştırdığını şaşkınlıkla izledik. Şaşkın 
olan sadece biz değil orada güreşleri izlemekte olan tüm herk-
es ve bilhassa da Kadılılı güreşçi idi. Şaşkın şaşkın meydanda 
dolaşan Kadılılı genç güreşçi hem mahçup hem de sinirli bir 
eda ile yeniden güreş tutmayı teklif ediyordu. Ahmet ağabey 
galip gelmenin gurur ve sarhoşluğu içerisinde giysilerini gi-
ymiş sevinç ve mutluluğunu yakınları ile paylaşıyordu. Şayet 
bir daha tutsa idi, tahminim o ki Ahmet abi onun elinden zor 
kurtulurdu. Zira rakibi çok güçlü, deneyimli ve kendisine göre 
daha genç ve enerjikti… Vesile ile olan evliliğinden; 

1)Nuran + Mustafa Eroğlu(Öğret.)=
2)Nuray+Ali Durak =
3)Oktay -  4) Yakup-  5) Gülgün – 6) Memet
NİYAZİ  TURAN- Yakinen tanıdığım değerli arkadaştır. 

Subay olarak çeşitli bölgelerde çalıştıktan sonra emekli oldu. 
Ancak, emekliliğini doyunca yaşaya- madı. Önce bir gırtlak 
ameliyatı geçirdi. Daha sonra bir trafik kazası sonucu vefat 
etti. Amcası kızı Sema ile evliliğinden;

1)Akın 
2)Serkan
MÜŞERREF – İlk evliliğini İbrahim Balkış ile yaptı. Onun 

ölümü üzerine bir zaman sonra Memduh Güney ile ikinci bir 
evlilik yaptı. Çocuk yok.

  - M U S T A F A   T U R A N – Efendi, dürüst, saygılı ve güler 
yüzlü bir in- sandı. Devlet memurluğundan emeklidir. Edibe ile 
olan  evliliğinden;

1)Mehmet Ragıp(Bankacı)- Hoş sohbet, cana yakın ve 
girişken bir arkadaştır.

2)İbrahim- Kendine, süsüne düşkün, bakımlı. Ne yaptığı 
bilinmez.

3)Fahri Nurzat(Şoför)+
4)Ferruh(Arkeolog)-Zeki bir öğrencimdi.
5)Kürşat +
6)Sema  + Niyazi Turan = Akın ve Serkan
7)Zafer(şoför)+

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 47

(BASIN: 738383  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, 483 Parsel, ÇIĞLIK Mahallesi, Çortikli pınar Mevkii, 
Bahçe vasfında
Yüzölçümü : 2.650,00 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 51.440,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Doğanşehir Adliyesi 2 nolu duruşma salonu -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 

ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdir-
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 18 12 3 3 34 18 16 39

2.FENERBAHÇE A.Ş. 18 10 6 2 36 21 15 36

3.GALATASARAY A.Ş. 17 11 2 4 37 22 15 35

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 9 6 3 31 17 14 33

5.KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30

6.TRABZONSPOR A.Ş. 18 8 6 4 35 30 5 30

7.GÖZTEPE A.Ş. 18 9 3 6 31 28 3 30

8.DG SİVASSPOR 18 8 3 7 24 28 -4 27

9.BURSASPOR 18 7 4 7 28 22 6 25

10.E YENİ MALATYA 18 6 5 7 21 24 -3 23

11.KASIMPAŞA A.Ş. 18 6 4 8 28 33 -5 22

12.TM AKHİSARSPOR 18 5 5 8 23 31 -8 20

13.A ALANYASPOR 18 5 3 10 30 36 -6 18

14.OSMANLISPOR 18 5 3 10 26 34 -8 18

15.GENÇLERBİRLİĞİ 18 4 5 9 22 32 -10 17

16.ANTALYASPOR A.Ş. 18 4 5 9 20 33 -13 17

17.A KONYASPOR 18 4 4 10 18 25 -7 16

18.K KARABÜKSPOR 18 2 3 13 14 31 -17 9

KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

K KARABÜKSPOR 0 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

OSMANLISPOR 0 - 0 E YENİ MALATYASPOR

BURSASPOR 0 - 3 M BAŞAKŞEHİR FK

ATİKER KONYASPOR 2 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

DG SİVASSPOR 1 - 1 TM AKHİSARSPOR

ANTALYASPOR A.Ş. 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

18.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS Başkentten 1 Puanla Döndü
M. ALİ GÜNAYDIN

Süper Lig'in 18. haftasında Osman-
lıspor’un evinde konuk olan Evkur Yeni 
Malatyaspor, maçın sonunda berabere 
kaldı. Gölsüz geçen maçta Evkur Yeni 
Malatyaspor hanesine bir puan ekledi

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Numan Çürüksu'nun

ceza sahası içinde topa elle müdahale 
ettiği gerekçesiyle hakem Fırat Ay-
dınus penaltı çizgisini gösterdi. Topun 
başına geçen Khalid Boutaib'in şutunu 
kaleci Karcemarskas kurtardı.

19. dakikada Sadio Diallo'nun ceza
sahası dışından şutunu kaleci Karce-
marskas kurtardı.

29. dakikada sol kanattan açılan
ortaya kafa vuran Boutaib'in şutunu 
Karcemarskas çeldi. Dönen topla bu-
luşan Boutaib vuruşunda meşin yu-
varlak savunmaya çarpıp kornere çık-
tı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Turgut Doğan Şa-

hin'in pasıyla topla buluşan Boutaib'in 
ceza sahasına girer girmez çektiği şutu 
kaleci Karcemarskas kornere çeldi.

56. dakikada Musa Çağıran'ın ceza
sahası dışından çektiği şutu kaleci ko-

rnere çeldi.
78. dakikada Serdar Gürler'in ceza

sahası içinde çektiği röveşetada meşin 
yuvarlak üst direkten döndü.

Stat: Osmanlı 
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ser-

kan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, 

Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, 
Muhammet Bayır xx, Vrsajevic xx, 
Mehmet Güven xx, Musa Çağıran xx, 
Serdar Gürler xx, Raheem Lawal xx 
(Regattin dk. 31 xx), Aminu Umar xx, 
Doukara xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Maxso, 
Luiz Carlos, Lembi, Cikalleshi

Teknik Direktör: İrfan Buz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Öz-

bir xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, 
Sadık Çiftpınar xx, Chebake xx, Mu-
rat Yıldırım xx, Diallo xx, Godson xx, 
Adem Büyük xx, Turgut Doğan Şahin 
xx, Boutaib xx

Yedekler: Farnolle, Mina, Gökhan 
Akkan, Sincere Seth, Eren Tozlu, 
Pereira, Berk Yıldız, Barazite

Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kart: Numan Çürüksu (Osman-

lıspor) 0-0
Avrupa Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupası

Malatyalı Muay Thai sporcu-
ları, Avrupa Uluslararası Antalya 
Açık Muay Thai Kupasından 6 bronz 
madalya ile döndüler

Antalya’da düzenlenen, Avru-
pa Uluslararası Antalya Açık Muay 
Thai Kupasında Malatya’yı temsil 
eden sporcular 6 bronz madalya ka-
zandılar.

Avrupa Muay Thai Federasyonu 
(EMF) ve Türkiye Muay Thai Feder-
asyonu tarafından 30 Kasım - 03 
Aralık tarihlerinde Antalya’da düzen-
lenen, Avrupa Uluslararası Antalya 
Açık Muay Thai Kupasında Malatyalı 
sporcular rakiplerini yenerek, derece 
yaptılar.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden 
Muay Thai takımı ile antrenörler 
Ramazan Yavuz ve Muay Thai Feder-
asyonu MHK Doğu Anadolu Başkanı 
Vahap Köseman desteklerinde dolayı 
İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya 
teşekkür ettiler.

SPORCULARA BAŞARI 
DİLEDİ

Malatya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı 
ise yaptığı açıklamada Avrupa Ul-
uslararası Antalya Açık Muay Thai 
Kupasında aralarında Türkiye, İran, 
Irak, Ukrayna, Polonya gibi 15 ülk-
eden 495 sporcunun yarıştığı şampi-
yonada dereceye girmek için kıyas-

ıya mücadele eden ve 6 adet bronz 
madalya alan sporcularımız Eda Kes-
kin, Fatmanur Özkaya, Haydar Harun 
Altun, Ahmet Gün, Fadime Gül, Taha 
Hüseyin Barlık’ı ve antrenörlerini te-
brik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum’’ dedi.

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı 
dereceye giren sporcularımıza çeşit-
li sportif malzemeler hediye etti. 

Dereceyle Döndüler

EYMS’den Mehmetçiğe Destek
HABER MERKEZİ 
Evkur Yeni Malatyaspor sosyal 

medya hesabından yaptığı açıklam-
ada Afrin’e Zeytin Dalı Harekâtına 
destek vererek “Afrin'e Zeytin Dalı 
Harekâtı’nı başlatan kahraman or-
dumuzu Yüce Allah muzaffer ey-
lesin.” ifadelerini kullandılar

Yeni Malatyaspor’dan TSK’nin 
Afrin’e düzenlediği operasyona 
katılan Mehmetçiğe destek. 

Süper Lig kulüplerinden Yeni 
Malatyaspor  sosyal medya hes-

abından  yayımladıkları mesajla 
TSK'nın Afrin'e düzenlediği opera-
syona katılan Mehmetçiğe destek 
verdi. Sosyal medya üzerinden 
şu açıklama yer verildi: “Afrin'e 
Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatan 
kahraman ordumuzu Yüce Allah 
muzaffer eylesin.” Ayrıca EYMS 
sosyal medya hesaplarından 
"#ZeytinDalıHarekatı" ve "#Afri-
nOperasyonu" etiketleriyle, Meh-
metçiklere destek mesajı yayım-
ladı.


