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İŞTE ÇANAKKALE RUHU

Kocadere Köyünde büyük bir sargı yeri 

kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Azer-

baycanlı, kimi Adıyamanlı, kimi Gürünlü, kimi 

Halepli çok sayıda yaralı getiriliyor. Bunlardan 

biri de Lapsekinin Beybaş Köyündendir ve ya-

rası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. 

Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabil-

mek için komutanının elbisesine yapışır. Nefes 

alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane 

kelimeler dökülür dudaklarından.

- Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir pusula 

yazdım. Arkadaşıma ulaştırın. (Tekrar derin ne-

fes alıp, defalarca yutkunur) Ben, ben köylüm 

Lapsekili İbrahim onbaşıdan 1 mecidiye borç 

aldıydım. Kendisini göremedim. Belki ölürüm. 

Ölürsem söyleyin hakkını helal etsin.

“Sen merak etme evladım” der Komutanı, 

kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. 

Az sonra komutanının kollarında şehit olur ve 

son sözü de “söyleyin hakkını helal etsin” olur.

Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli 

yaralılar getiriliyor. Bunlardan çoğu daha sargı 

yerine ulaştırılmadan şehit düşüyor. Şehitlerin 

üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana 

ulaştırılıyor. İşte yine bir künye ve yine bir pu-

sula. Komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat 

bulamamıştır. Pusulayı açar, hıçkırarak okur ve 

olduğu yere yığılır kalır. Ellerini yüzüne kapa-

tır, ne titremesine ne de gözyaşlarına engel 

olamaz. Pusulada şöyle yazıyordur;

“Ben Beybaş Köyünden arkadaşım Halil’e 1 

mecidiye borç verdiydim. Kendisi beni göreme-

di. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben 

dönemem. Arkadaşıma söyleyin ben hakkımı 

helal ettim.”

Dünyanın bir ucunda göğsümü gere gere 

Türküm diyebiliyor, bayrağımı gururla taşıyor-

sam Çanakkale Savaşındaki kahraman asker-

lerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz sayesindedir. 

Hepsinin mekânı cennet olsun, ruhları şad 

olsun, Allah rahmet eylesin.

HÜSEYİN
KARAASLAN

VAHAP KÜÇÜK
AK Parti Doğanşehir

Belediye Başkan Adayı

AK Parti’nin Doğanşehir’de
Seçim Bürosu Açılışı Yapıldı

AK Parti tarafın-
dan 31 Mart'ta 

gerçekleştirile-
cek olan Mahalli 
İdareler Seçim-
leri kapsamın-
da Doğanşehir 

İlçesi'nde miting 
düzenlenerek, 

seçim bürosunun 
açılışı gerçekleş-

tirildi.>2’de

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü dolayısıyla ilçemizde program düzen-
lendi. İlçe Hükümet Binası önünde Atatürk 
Büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan 
program Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu 
Konferans Salonunda devam etti. >3’te

DOĞANŞEHİRDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
Malatya Turgut Özal Üniversitesine 
bağlı Doğanşehir Vahap Küçük Mes-
lek Yüksek Okulu'nda yılın ilk ağaçları 
törenle toprakla buluşturuldu. Düzen-
lenen etkinlikte Malatya Orman İl Mü-
dürlüğü tarafından verilen 2 bin 300 
adet fidanların dikimi yapıldı. >2’de
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AK Parti tarafından 31 Mart'ta gerçek-
leştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri 
kapsamında Doğanşehir İlçesi'nde miting 
düzenlenerek, seçim bürosunun açılışı ger-
çekleştirildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Par-
ti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap 
Küçük, "Belediyenin borçlarını temizledik. 
Hizmet durmayacak dedik. Başta Doğan-
şehir'in altyapısını bitirdik. Doğalgaz'ı mil-
letvekillerimizle birlikte getirdik. Doğanşe-
hir'in yüzde 80'i kullanıyor. Benim hedefim 
Doğanşehir'de işsizliği önlemek. Bunu da 
muhakkak yapacağım" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Selahattin Gürkan ise Doğanşehir'de gerçek 
anlamda güneşin doğduğunu, meydanda 
toplanan binlerce insanın Doğanşehir'de 31 
Mart zaferini tescil ettiğini söyledi.

Gürkan, belediye başkanlığını beş yıllık 
bir süreç olarak değerlendirmediklerini ifa-
de ederek, "Biz geçmiş yüzyılların, bugünün 
ve gelecek yüzyılların nasıl belediye başka-
nı olunur bunun vizyonu içerisindeyiz. Biz-
ler belediye başkanlığını beş yıllık sürece 
sığdıracak kadar vizyonsuz bir yapıda deği-
liz. Dolayısıyla bizim hizmet anlayışımızda 
'bize oy veren, vermeyen' olmadı, olmaya-
cak. Bizim şemsiyemiz gökyüzüdür, bizim 
hizmetlerimiz güneş gibidir, biz herkesi ku-

caklayacağız. Gönül belediyeciliğinin teme-
lini Malatya'da atacağız" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kah-
talı da konuşmasında şunları söyledi: "Ma-
şallah Doğanşehir kararını vermiş, 31 Mart 
akşamı Vahap Küçük'ü belediye başkanı 
yapacak inşallah. Büyükşehirde Selahattin 
Gürkan başkanımızla beraber Doğanşe-
hir'imize hizmetkar olacak. Cumhur İttifa-
kı ile girdiğimiz bu seçimde yeni bir tarih 
yazarak, Vahap Küçük'ü Malatya'da birinci 
yapacağız. Dünyaya baktığımızda Yeni Zel-
landa'da hainler camiye gidip, ordaki Müs-
lüman din kardeşlerimizi şehit ettiler. Bunu 
caminin içerisinde yaptılar. Bunun derdi şu; 

dünyada Müslüman denildiğinde Türkiye 
akla geliyor. Çünkü öyle bir liderimiz var ki; 
'dünya beşten büyüktür' diyen dünya lideri-
miz var. Davos'ta, İsrail'in başbakanına 'Si-
zin insanları öldürdüğünüzü çok iyi bilirim' 
diyen, onlara insanlık dersi veren, İslam'a 
yapılan saldırılan karşısında dimdik duran 
bir liderle çalışıyoruz. 15 Temmuzla beraber 
yaptığımız Cumhur İttifakı'yla bundan son-
ra Devlet Bahçeli'yle birlikte yol yürüyece-
ğiz."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Ça-
kır ise "Bu hizmet kervanını durdurmama-
mız lazım. Türkiye'nin terörle mücadelesini 
yavaşlatmamalıyız. Bu anlamda yöresel, 
kısır hesaplar yapmayacağız. Biz, ak dava-
ya Cumhur İttifakı davasına güç vereceğiz. 
Bunu da sandıkta vereceğiz. Türkiye'nin bir 
mücadelesi var. Türkiye'nin bekası var. Biri-
leri, 'Beka olarak bakmayın, kafanızı kuma 
sokun' diyor ama Türkiye çok büyük bir mü-
cadele veriyor. Bunu görmemiz lazım. Terör 
örgütleri son noktaya geldi. Bu mücadele-
nin sürmesi lazım" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık ise 'Doğanşehir 31 Mart'a 
hazır mıyız?' diyerek başladığı konuşmasın-
da, Doğanşehir'in kararını verdiğini belirtti.

Doğanşehir'e önemli hizmetler kazan-
dırdıklarını anlatan Çalık, "Doğanşehir'de 
Halkbank gitmişti. Siz istediniz bizde hem 

Halkbank hem de Ziraat Bankası'nı bura-
da getirdik. Biz buraya geldiğimizde Vahap 
amcadan bir söz istedik. 'Gençlerimizin 
iş bulması lazım, Doğanşehir'e bir fabrika 
açma sözünü istiyoruz' dedik. 300 kişilik 
fabrika istedik, 400 kişilik fabrikayı Doğan-
şehir'e kazandırdı. Şimdi nasip olursa ikinci 
400 kişilik fabrikayı da Doğanşehir'e ka-
zandırıyor. 31 Mart'ta Doğanşehir'de Vahap 
Küçük ile durmak yok yola devam" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Millet-
vekili Bülent Tüfenkci de "Yaparsa, AK Parti 
yapar. Biz sadece Doğanşehir merkeze de-
ğil Erkenek'e, Kurucuova'ya, Sürgü'ye, Göv-
deli'ye, Polat'a, Doğanşehir'in her yerine 
hizmet getirdik, hizmet etmeye de devam 
edeceğiz. Doğanşehir'i baştan başa yeni-
leceğiz. Hizmet etmek kolay, Vahap Küçük 
içinde, Selahattin Gürkan içinde, AK Parti 
içinde kolay ama biz sadece hizmeti yeter 
görmüyoruz. Hizmet gerek şart ama yeter 
şart değil. Diyoruz ki biz gönüllere girmedi-
ğimiz, kalplerinizi kazanmadığımız, duala-
rınızı almadığımız sürece bu hizmet yarım 
kalmış demektir. 31 Mart'ta sadece oyları-
nıza değil, dualarınıza da talibiz. Mesele va-
tansa gerisi teferruattır diyoruz, Cumhur İt-
tifakı'yla birlikte yürüyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçim 
irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi. 
•BÜLTEN

AK Parti’nin Doğanşehir’de Seçim Bürosu Açıldı

DOĞANŞEHİRDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağ-
lı Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek 
Okulu'nda yılın ilk ağaçları törenle toprakla 
buluşturuldu. Düzenlenen etkinlikte Malat-
ya Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen 2 
bin 300 adet fidanların dikimi yapıldı. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağ-
lı Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek 
Okulu'nda yılın ilk ağaçları törenle toprakla 
buluşturuldu. Düzenlenen etkinlikte Malat-

ya Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen 2 
bin 300 adet fidanların dikimi yapıldı. 

Törene Doğanşehir Kaymakamı Murta-
za Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ünal 
İspir, MTÜ Sekreteri Nail Korkmaz, Malatya 
Orman ve Fidanlıklar Şefi Serkan Yılmaz, 
Doğanşehir Orman İşletme Şefi Selen Ateş, 
siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıl-
dı. 

Doğanşehir Müftülüğü Vaizi Mustafa 
Tan tarafından okunan Ku'ran-ı Kerim ve 
dua ile ağaç dikimine geçildi. 

Dikilen ilk ağaçlara Belediye Başka-
nı Vahap Küçük ve Kaymakam Ersöz'ün 
isimleri verildi. Kaymakam Ersöz toprakla 
buluşan bu ağaçların tarihe şahitlik etme-
sini dileyerek Nevruz Bayramını kutladı. 
•KENAN EREN-KADİR AYDIN
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERESİ

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Doğu Mahallesi 
Muhtar Adayı

Ahmet Miraç Tuncel
Dogansehir îlçe merkezine bağlı Doğu 

Mahallesi muhtar adayı Ahmet Miraç Tuncel 
1998 yılında Dogansehir de doğdu lise ög-
reniminden sonra Noterde ise başladı doğu 
mahallesi için tüm sorunlarını üst makam-
lara ulaştıracak bilgi ve yeteneğe sahibim 
içinizden biri olarak sizlere hizmet etmek-
ten onur duyacağım sizlerde beni bu göreve 
layık görürseniz hizmetinize hazırım Halka 
Hizmet Hakka hizmettir

(BASIN: 967101  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2019/5 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on 
gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresin-
den elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağı-
da belirtilen oranda KDV.’nin ve ihale damga vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin 
icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönde-
rilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurma-
ları ilan olunur. 

1.İhale Tarihi : 18/04/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 06/05/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri  : Doğanşehir Küçük Sanayi Sitesi Karahan Yediemin Otoparkında 
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 51.000,00 1 %1 35KE2908 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , 
Polo1.0 Trendline Tipli , CHYB30338 Motor No’lu , WVWZ-
ZZ6RZGY279549 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites 
Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden 
çekiş , Rengi Kırmızı , Araç çalışır halde, genel görünüşü 
iyi,lastikleri kullanılacak durumda, stepnesi yok, yerine LPG 
deposunun olduğu, ruhsatı olmayan anahtarı mevcut oto-
mobil 73.100 Km. dedir.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
18 Mart Çanakkale Za-

feri ve Şehitleri Anma Günü 
dolayısıyla ilçemizde prog-
ram düzenlendi. İlçe Hükü-
met Binası önünde Atatürk 
Büstüne çelenk konulma-
sı, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması ile 
başlayan program Vahap 
Küçük Meslek Yüksekokulu 
Konferans Salonunda de-
vam etti.

Konferans salonunda 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasından 
sonra Atatürk Ortaokulu 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
Cemil ÇİNPOLAT tarafından 
günün anlam ve öneminin 
belirtildiği konuşma yapıl-
dı.Atatürk Ortaokulu Müzik 
Öğretmeni Mehmet BAL-
KAN ve öğrencilerinin ha-

zırlamış olduğu Çanakkale 
Oratoryosu’nun ardından 
‘’Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ 
adlı şiir okundu. ‘’İstanbul 
Liseli 50 Gencin Hikayesi’’ 
nin de canlandırıldığı prog-
ramda yönetmeliğini Burak 

DOĞAN’ın yaptığı ve Zeytin-
burnu Belediyesi 2016 yılı 
Çanakkale Film Yarışması 
mansiyon ödülünü kazanan 
‘’Firari’’ adlı kısa film gös-
terisi sergilendi.

Doğanşehir İlçe Müftü-

lüğü tarafından düzenle-
nen liseler arası Mehmet 
Akif Ersoy’un ‘’Çanakkale 
Şehitlerine’’ adlı şiir yarış-
masında dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin ve-
rildiği programda Atatürk 
Ortaokulu Görsel Sanatlar 
Öğretmeni ve öğrencileri-
nin hazırlamış olduğu ‘’Ça-
nakkale’’ temalı resimler 
de sergilendi. Düzenlenen 
programa İlçe Kaymaka-
mı Murtaza ERSÖZ, Bele-
diye Başkan Yrd. Mustafa 
GÜLHAŞ, İlçe Cumhuriyet 
Başsavcısı Safa ÇEVİK, pro-
tokol üyeleri, şehit ve gazi 
ailelerimiz, öğretmen ve 
öğrenciler katıldı. Şehit-
lerimizin mezarlarının da 
ziyaret edilerek duaların 
okunduğu program ikindi 
namazına müteakip Merkez 
Camiinde düzenlenen mev-
lüt programı ile sona erdi. 
•DEMET TUNCEL

Doğanşehir Kros 
Yarışmasında İl Birincisi Oldu

Doğanşehir ilçe-
si Atatürk Ortaokulu 
öğrencilerinden Mu-
hiddin Karaman Kros 
Müsabakalarında 1'inci 
oldu.

Bu yıl spor müsaba-
kalarına damga vuran 
Doğanşehir ilçesinden 
bir büyük başarı da 
Atatürk Ortaokulu öğ-
rencisi Muhiddin Kara-
man’dan geldi.  İl Kros 
Müsabakalarında İl 
Birincisi olarak Doğan-
şehir ilçesini temsilen 
bölge elemelerine ka-
tılmaya hak kazandı.

Doğanşehir İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Caner 
Güler; "Öğrencilerimize 
fırsat verildiğinde, im-
kânlar sağlandığında 
neler yapabileceklerini 
bir kez daha kanıtla-
mış oldular. Başarıları 
ile bizleri onurlandıran 
öğrencilerimizi, onları 
keşfeden Beden Eğiti-
mi öğretmenlerimizi ve 
okul idarelerini tebrik 
ediyoruz." dedi.
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Ben o dönemleri yaşamadığım için bire bir şahit olmuş-
luğum yoktur. Ancak, bu konuda yeterince bilgiye sahibim. 
O okullardan mezun olmuş değerli öğret-menlerle tanış-
tım. Hatta o türden öğretmenlerin öğrencisi de oldum. On-
ların ne kadar fedakar, cefakar ve ülke için ne kadar özveri 
ile görev yaptıklarına şahit oldum. Benim gözlemlerime 
göre, o okulların devam etmesi ve toprak reformu-nun ha-
yata geçirilmesi sağlansaydı, bu gün ülkenin çehresi tama-
men bambaşka olurdu. Bu kadarı bile, bizim diğer komşu 
ülkelerden daha üst seviyeye gelmiş olmamıza yetmiştir. 
Bir emekli öğretmen olarak o günlere özlem duyuyor ve 
o dönemlerde görev yapamadığım için de hayıflanıyorum. 
Bütün bunlara rağmen Atatürk’ün devrim ve ilkeleri saye-
sinde ülkemizin, komşu diğer ülkelere naza-ran belli bir se-
viyeye geldiğini görebiliyoruz. Bilim sayesinde, teknolojik 
geliş-melerin hızla ivme kazanması karşısında ağır ilerle-
diğimiz ve de çok gerilerde kaldığımız da bir gerçek ola-
rak karşımızda durmaktadır. Hükümetlerimizin, ül-kenin 
güçlenmesi hususunda gösterdikleri gayretlerin ne kadar 
yetersiz olduğu da bir gerçektir.

      Köy Enstitülerinin faaliyete geçirilmesi ve topraksız 
köylüye toprak kazan-dırmaki hedef; insanlarının çoğunlu-
ğunun yaşamakta olduğu köylere hizmet gö-türmek, köy 
insanlarını aydınlatmak ve onların refah düzeylerini yük-
seltmeye yönelikti. Atatürk’ün deyimi ile “ Ülkenin efendisi 
köylüdür” sloganı ile işe giri-şilmiş, onlara bir yandan mo-
ral güç verilirken, bir yandan da bu okullardan me-zun olan 
öğretmenler yurt sathına yayılarak, insanları her ama her 
konuda aydın-latmayı, bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi 
amaç edinmişler ve kısa süre içinde  de sonuca ulaşma-
yı başarmışlardı. İnsanlar, verilmekte olan hizmetlerden 
mem-nundu, kendilerine artık değer veriliyor, adam yerine 
konuluyorlardı. Çünkü, yaptıkları işlerden daha çok verim 
alıyorlardı. Çünkü, hastalandıklarında, ya da zor durumla-
ra düştüklerinde kendilerine fedakarca yardım elini uzata-
cak değerli öğretmenleri vardı. Artık mutlu, rahat, huzurlu 
ve kendilerinden emin bir yaşam sürebiliyorlardı. Öğret-
menler de verdikleri hizmetlerin karşılığını almaktan son 
derece memnun ve mutlu iken, bazı çevreler ve dış güçler 
bu olumlu yapılanma-dan oldukça rahatsızlık duyuyorlar-
dı. Şunu iyice biliyorlardı ki, iç güçler; itibar kaybetmek 
ve çıkarlarına zarar gelmesinden, dış güçler ise; ülkenin 
güçlenmesi ve her şeyin farkına varılması ile sömürü dü-
zenlerinin bozulacak olmasından korkmaya ve çekinmeye 
başlamışlardı. En neticede, karşıt görüşte olanların bas-kı-
ları ve itibarsızlaştırmaları üzerine, bu güzide okullar kısa 
bir süre sonra tari-hin sayfaları arasına gömülüyordu. 
Ondan sonra da hiçbir zaman bir düzen sağ- lanamıyor-
du. Başında milli sıfatı taşıyan Eğitim Bakanlığı’nın sık sık 

yapılan değişikliklerle millilik sıfatı ortadan kaldırılıyordu. 
Tüm Cumhuriyet değerleri bir bir ortadan kalkıyor, muasır 
medeniyet olma hedeflerinden sapılıyordu. Tür-kiye Cum-
huriyeti, içinde barındırdığı her kesimden insanı, bayrağı, 
toprağı ve inançları ile bir bütündür. Bunları birbirinden 
ayırmaya çalışmak, değersiz kılmak ve bu hususta bilerek 
veya bilmeyerek bu bütünlüğe zarar vermek bu ül-keye ya-
pılacak en büyük kötülüktür. Bir ülkenin kalkınması; birlik 
ve beraber-liğin sağlanması, akıl ve bilime önem verilmesi, 
üretime ağırlık verilerek hem ekonominin düzlüğe çıkarıl-
ması ve hem istihdam yaratılması, başta komşu ülke-ler 
olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile barış içinde olunması 
ile sağlanabilir ancak.

K Ü R E S E L   I S I N M A  
ve   S O N R A S I          

      Fabrika bacalarından, araba egzozlarından ve kalo-
rifer kazanlarından salı- nan insan sağlığı için son derece 
zararlı olan gazlar, sadece kendi ülkemiz değil dünyanın 
her ülkesi için gelmekte olan büyük tehlikeyi açıkça gözler 
önüne sermektedir. Bütün bu zararlı gazların havaya salı-
nımı ile birlikte, ozon tabaka-sında açılan delik her geçen 
sene büyüyerek genişlemekte, dünyanın dengesi bozul-
makta, iklim değişimleri sonucu, havanın her geçen sene 
ısınmasına neden olmaktadır. Bunun neticesinde, kutup-
lardaki buzulların eriyip yok olması, eski-den olduğu oran-
da karların yağmaması, kar suları ile beslenen çay, ırmak 
ve ne-hirlerin giderek kuruması ve toprakların çölleşmesi 
bunun yanında zamansız aşırı yağmur yağışları, sellere, 
heyelanlara bunun sonucu olarak da maddi ve insan kaybı-
na sebep olmaktadır.

     70 li yılların sonuna kadar ülkemizde yağan karın ne 
boyutta olduğuna 50 ya-şın üzerinde olan hemen herkes 
şahittir. Her gün yağan karla mücadele, insanları hayatın-
dan bezdirirken, kar yağışlarının zamanla azalması ile bir-
likte hayatımızı daha zora sokan tehlikelerle karşı karşıya 
kaldığımızın da farkına varmaktayız. Büyüklerimiz “ Kar 
yılı, var yılı” diye boşuna söylememişler. Bir kış boyu evle- 
re tıkılıp kalmak, bazı sıkıntılara göğüs germek, insan ha-
yatını zora soksa da, baharla birlikte tabiatın canlanması 
ve insanlara önemli ve büyük zenginlikler sunması, çekilen 
bütün sıkıntıları ortadan kaldırmaya yetmektedir. Yekne-
sak, monoton bir hayat, insanlara hiç de cazip gelmemek-
tedir. Her şeyin bir karşı-tının olması, insan hayatına renk 
katmaktadır. Bazen sıcaktan bunalır serin hava-yı, bazen 
soğuktan dolayı üşür sıcak havayı arzularız. Yüce Yaratan, 
dünyada her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde yaratmıştır. 
Bizler bu düzeni bozmaya çalı-şırsak başımıza nelerin gele-
ceğini hesaba katmalıyız. Nitekim sonuçlarına bizzat şahit 

olunmakta, ancak çıkarlar doğrultusunda hareket edildi-
ği için de, bütün bunlar dikkate alınmamaktadır. Ortalığa 
salınan zehirli gazlar dünyanın düzenini bozmaya devam 
ederken, bu gazların solunması ile insan sağlığı da büyük 
oran-da bozulmaya yüz tutmaktadır.

    Dünyanın geleceğini zora sokan ve insan sağlığını ris-
ke eden bütün bu geliş-meler, ne yazık ki, devletlerin bazen 
bir araya gelerek bu sorunlara çözüm bul-mak üzere bazı 
kararlar alıp bunları uygulama yoluna koymak istemeleri-
ne rağ-men, alınan bu kararlar, gereği şekilde uygulanamı-
yor, başta Amerika olmak üzere birkaç emperyalist ülke bu 
türden uygulamaya yanaşmak istemiyorlar. Bununla bera-
ber insan sağlığında, bütün gelişmiş tedavi uygulamalarına 
rağmen bozulmalar hızla çoğalmakta, kanser gibi öldürücü 
ve tedavisi güç olan hasta-lıklar yüzünden ölümler hızla ar-
tış göstermektedir. Her şeyden önce küresel ısınma sonucu 
kuraklığın etkisi ile, kaynak ve akarsuların çekilip kuruya-
cağı, bunun sonucunda canlılar için son derece yaşamsal 
öneme haiz olan sudan, tamamen yoksun kalacağımızı, en 
nihayetinde de ülkeler arası su savaşlarının başlayacağı-
nı asla göz ardı etmememiz gerekir.Yaklaşmakta ve hatta 
yaklaşmış olan bu büyük tehlikeden korunmak için başta 
devleti yöneten hükümetlere, sosyal dayanışma kurumla-
rına, bu gibi konularda çalışmalar yapan akademis-yenlere 
ve birey olarak bizlere çok iş düşmektedir. Öncelikle bizzat 
kendimiz bu konulara özen göstermeli, bu gibi oluşumlar-
dan uzak dururken, bu konulara du-yarsız kalan insanları 
devamlı bir şekilde uyarmalıyız. Toplum olarak bu konu 
ile ilgili üzeri-ize düşen görevleri ısrarla yerine getirmeye 
çalışırsak, ülkeleri idare edenler de kendilerine bir çeki 
düzen vermek zorunda kalırlar herhalde. Aksi durumda 
ülkelerin ve dünyanın geleceği hiç de parlak görünmüyor. 
Çoğu-muzun önemsemediği “Graenpeac” ve ülkemizdeki 
“ Tema Vakfı” gibi temiz bir dünya için savaş veren doğa 
sevenlere ilgi duyulmalı ve onların mücade-lelerine destek 
olunmalıdır. Ama ne yazıktır ki her ülkenin devlet erkleri 
bu tür-den faaliyetlere karşı duyarlı olup onları koruma-
ları ve desteklemeleri gerekir-ken, onların bu iyi niyetli 
uyarıları ve tepkiselliklerini ve bu faaliyetlere destek çıkan 
insanları anarşistlikle ile suçlayıp aşırı bir baskı kurularak 
engellen-mektedirler.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN
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Devamı Gelecek Sayıda

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanlığının 13.02.2019 tarihinde 
Doğanşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılan genel 
kurulunda mevcut başkan Burhan TANIŞIK güven tazeledi.  Yapı-
lan meclis kurulu seçimlerinde mevcut 39 delegenin 38 tanesi oy 
kullanmış olup 35 oy Burhan TANIŞIK’a ait liste alırken diğer aday 
olan Ertan GÜNAYDIN’a ait liste 3 oy alarak seçim gerçekleşmiştir. 
Genel kurul toplantısı  oda genel sekreteri Birol CAN tarafından 
yapılarak gündemdeki diğer maddeler  divan heyetinin seçimi nin 
ardından görüşülerek kabul edilmiştir. Genel kurul toplantısı so-
nunda yeniden başkanlık görevine seçilen Burhan TANIŞIK yapmış 
olduğu teşekkür konuşmasında emeği geçen tüm çiftçilerimize ve 
mahalle temsilcilerimize teşekkür ederek Doğanşehir Ziraat Odası 
Başkanlığı olarak çiftçilerimizin sonuna kadar yanlarında oldukla-
rını ve çiftçilerimizin zor bir dönemden geçtiğini bu sıkıntılarının 
hepsini bildiklerine ve ilgili yetkililere aktırıldığını belirterek ta-
kipçisi olacaklarını belirtmiştir. Doğanşehir Ziraat Odası Başkan-
lığını tüm çiftçi kardeşlerimizle beraber yönetmek için bu göreve 

talip olduklarını belirterek çiftçilerimizin tüm gönül rahatlığıyla 
odamıza gelerek sorunlarını iletmeleri istiyorum. Bu duygu ve dü-
şüncelerle tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygılarımı 
sunuyorum.

Yapılan görev dağılımından sonra:
Yönetim kurulu başkanı: Burhan TANIŞIK
Yönetim kurulu başkan yardımcısı: Ergün KARAKILIÇ
Muhasip üye: İbrahim YILMAZ
Meclis başkanı: Mustafa TÜRKMENOĞLU
Meclis başkan vekili: Mehmet TAŞTAN

DOĞANŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI MECLİS KURULU 
ÜYELERİ

ODA MECLİS KURULU ASIL 
ÜYELER

ODA MECLİS KURULU YEDEK 
ÜYELER

1-BURHAN TANIŞIK 1-CELAL ÖZĞÜROĞLU

2-MUSTAFA TÜRKMENOĞLU 2-ERCAN ÜRKMEZ

3-İBRAHİM CANPOLAT 3-CELAL ÖZKAN

4-MEHMET SABANCI 4-AHMET KARABAY

5-İBRAHİM KATIK 5-HASAN SARIBAŞ

6-ÇETİN BİRİŞİK 6-VAHİP KONAK

7-ERGÜN KARAKILIÇ 7-CİHAN HAKAN

8-MEHMET TAŞTAN 8-ALİ ÇETİNKAYA

9-DOĞAN GÜL 9-ABDULKADİR BATUR

10-İBRAHİM YILMAZ 10-ALİ TOPRAK

11-İBRAHİM KAYA 11-HACI ELMALI

12-HÜSEYİN CANPOLAT 12-MEMET ALİ BAYAR

13-ALİ ÖZEN 13-ABDURRAHMAN ÇILĞIN

14-SÜLEYMAN TURAN 14-ERTUĞRUL KILIÇ

15-VAHAP DEMİRTAŞ 15-HÜSEYİN ŞAHİN

16-MUSTAFA KAYA 16-HÜSEYİN GÖKÇEK

17-VAHAP AKTAŞ 17-MAHMUT CANKURT

18-CUMA ÇİLSÜLÜK 18-İZZET YILDIRIM

19-İSMET YÜCEL 19-ERTAN GÜNAYDIN

20-ARİF OLCAY

DOĞANŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ

ODA YÖNETİM KURULU ASIL 
ÜYELER

ODA YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELER

1-BURHAN TANIŞIK 1-ALİ ÖZEN

2-İBRAHİM CANPOLAT 2-VAHAP DEMİRTAŞ

3-İBRAHİM KATIK 3-CUMA ÇİLSÜLÜK

4-ÇETİN BİRİŞİK 4-MUSTAFA KAYA

5-ERGÜN KARAKILIÇ 5-MEHMET TAŞTAN

6-MEHMET SABANCI 6-İBRAHİM KAYA

7-İBRAHİM YILMAZ 7-DOĞAN GÜL

ZİRAAT ODASI BAŞKANI TANIŞIK GÜVEN TAZELEDİ


