
Fiyatı:50 Kuruş 26 KASIM 2019 SALIHaftalık Siyasi Gazete

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ

HÜSEYİN
KARAASLAN 4’te

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA
AÇILAN  PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR

GAZETESİ

Gürkan Doğanşehir de
Çalışmaları Yerinde İnceledi
Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gür-
kan beraberinde Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, AK Parti İl Başkanı 
İhsan Koca, Genel Sekreter 
Yardımcısı Latif Okyay, MAS-
Kİ Genel Müdürü M. Yaşar 
Karataş, Daire Başkanları, 
şube müdürleri ve Doğan-
şehir mahalle muhtarları ile 
birlikte Doğanşehir ilçesini 
ziyaret ederek, çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. 2’DE

DOĞANŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ İÇİN İLK ADIM ATILDI
Malatya 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Su ve Ka-
nalizasyon 
İdaresi Do-
ğanşehir’de 
kurulacak 
atıksu arıt-
ma tesisi 
için ilk adı-
mı attı. 3’TE

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ 
DOĞANŞEHİRDE 
KUTLANDI

MALATYA 
DEMOKRASİ 
PLATFORMU 
MGC’Nİ ZİYARET 
ETTİ

24 Kasım Öğretmenler Günü vesile-
siyle Doğanşehir’de bir kutlama prog-
ram düzenlendi. 2’DE

Malatya da faaliyet gösteren çok sa-
yıda Dernek bir araya gelerek “Malatya 
Demokrasi Platformu”nu kurdu. 2’DE

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
Öğretmenler Günü Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük  öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat 
çekerek, Bizim kültür ve medeniyetimizde, öğret-
menler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar 
kadar aziz ve önemli sayılmaktadır dedi. 4’TE

Hemşerimiz Fevzi Çiçek’ten Kuraklık Uyarısı 
Bu yıl tarımsal kuraklık en-

dişesinin olduğunu söyleyen 
Ziraat Mühendisleri Odası Ma-
latya Şube Başkanı Ziraat Mü-
hendisi Fevzi Çiçek, “Özellikle 
kıraç alanlarda geçtiğimiz ay 
ekimine başlanan halen devam 
eden hububat ekimlerinde, ku-
raklığa bağlı olarak sıkıntılar 
yaşayacağımız endişesini taşı-
maya başladık" dedi.4’TE
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Gürkan Doğanşehir de
Çalışmaları Yerinde İnceledi

Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gürkan 
beraberinde Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük, 
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, 
Genel Sekreter Yardımcısı Latif 
Okyay, MASKİ Genel Müdürü M. 
Yaşar Karataş, Daire Başkanları, 
şube müdürleri ve Doğanşehir 
mahalle muhtarları ile birlikte 
Doğanşehir ilçesini ziyaret ede-
rek, çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi.

Gürkan: 
İlçelerimizin 
tamamında 

yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz

Doğanşehir ilçesine çok gü-
zel hizmetler yapıldığını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak Doğanşehir 
ilçesinde meydan düzenlemesi, 
çevre düzenlemesi ve altyapı 
çalışmaları olmak üzere birçok 
çalışmayı ekiplerimiz sürdür-
mektedir. Altyapı ve doğalgaz 
çalışmalarının tamamlandığı 
cadde ve sokaklarda asfalt çalış-
maları büyük bir hızla yapılmak-
tadır. Şehrimizin 56 noktasında 
Yol ve Altyapı Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığının ve MASKİ 
Genel Müdürlüğümüzün de şan-
tiyesi bulunmakta. İnşallah Do-
ğanşehir ilçemizi ismine yakışır 
bir şekilde yeni bir şehir hüvi-
yetine kavuşturma noktasında 
bütün arkadaşlarımızla birlikte 
yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
ilçelerimizin tamamında yoğun 
bir çalışma içerisindeyiz. Hiçbir 
yerleşim yerinde altyapısız ve 
asfaltsız yer bırakmayacağız.

Doğanşehir İlçemize ayrıca 
güzel bir meydan kazandırmak 
için ekiplerimiz çalışmalarını 
sürdürmekteler. Birlik ve bera-
berlik içerisinde memleketimizi 

mazisine layık istikbale hazırla-
ma noktasında Doğanşehir ve 
diğer bütün ilçelerimizde yoğun 
bir çalışma içerisindeyiz. Ça-
lışmalarımızı tamamladığımız 
zaman Doğanşehirli hemşerile-
rimiz çok güzle bir meydan ve 
parka kavuşmuş olacak. Doğan-
şehir ilçemize hak ettiği hizmet-
leri kazandıracağız” dedi.

Küçük: İlçemizde 
güzel bir gün 

yaşıyoruz
Doğanşehir’de çok güzel bir 

gün yaşadıklarını belirten Do-
ğanşehir İlçe Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ise, “İlçemizde 
altyapı ve üst yapı çalışmaları 
büyük bir hızla devam ediyor. 
İlçemizde güzel bir gün yaşıyo-
ruz. MASKİ tarafından ilçemizde 
altyapı çalışmaları tamamlandı, 
doğalgaz çalışmalarının da ta-
mamlandığı cadde ve sokak-
larda sıcak asfalt çalışmaları 
yapılmakta. Çalışmaların ta-
mamlandığı üç mahallemizde 
asfalt çalışmaları devam edi-
yor. Geriye kalan bir mahalle-
mizde ise doğalgaz çalışmaları 
tamamlandıktan sonra asfalt 
çalışmalarına geçilecek.

Ayrıca Doğanşehir ilçemiz 
için çok önemli olan meydan ve 
park düzenleme çalışmaları da 
büyük bir hızla devam ediyor. 

Birlik ve beraberlik içerisinde 
Doğanşehir ilçemize daha güzel 
hizmetlerin geleceğine inanı-
yorum. Çalışmalarda emeği ge-
çen başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Koca: Meydan 
ve Park 

Doğanşehirlilere 
hayırlı olsun

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından ilçelerde yapılan çalış-
maları yerinde görmek için Do-
ğanşehir ilçesinde olduklarını 
belirten AK Parti İl Başkanı İh-
san Koca’da yaptığı konuşmada, 
“Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından ilçelerimizin tamamın-
da çalışmalar yoğun bir şekilde 
devam ediyor. MASKİ altyapı 
çalışmalarını yaparken, Yol ve 
Altyapı Koordinasyon Dairesi de 
üst yapı çalışmalarını çok hızlı 
bir şekilde gerçekleştirmekte. 
İnşallah daha güzel hizmetleri 
nasip olursa beraberce göre-
ceğiz. Doğanşehir ilçemizin ih-
tiyaç duyduğu park ve meydan 
çalışması büyük bir hızla devam 
ediyor. Doğanşehir hak ettiği 
hizmetleri bir bir kazanıyor. Bu 
meydan ve park Doğanşehirli-
lere hayırlı olsun. Bu çalışma-
larda emeği geçen Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Selahattin 
Gürkan’a ve ekibine teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Kavuncuoğlu: 1960 
yılından kalma 

altyapı yenilendi
AK Parti Doğanşehir ilçe 

Başkanı Murat Kavuncuoğlu 
da konuşmasında, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza yapılan 
hizmet ve çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum. İlçemizin 
1960 yılından kalma alt yapı-
sı MASKİ tarafından yenilendi. 
Altyapı çalışmalarının tamam-
lanması ile birlikte üst yapı 
çalışmaları başladı. Ayrıca Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
ilçemizin çehresini değiştirecek 
bir park ve meydan düzenleme 
çalışması yapılmakta, bu çalış-
malardan dolayı da teşekkür 
ediyorum” dedi.

Muhtarlardan 
teşekkür

Çalışmalardan dolayı Kar-
şıyaka Mahalle Muhtarı Yusuf 
Çakmak Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’a te-
şekkür ederek, “Mahallemizde 
alt yapı ile asfalt çalışmaları ya-
pıldı. Mahallemiz tertemiz pırıl 
pırıl bir görünüme kavuştu. Tek-
rar emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOĞANŞEHİRDE KUTLANDI
24 Kasım Öğretmenler Günü 

vesilesiyle Doğanşehir’de bir kut-
lama program düzenlendi.

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İl-
kokulu Konferans Salonunda ger-
çekleştirilen törene  Doğanşehir 
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 
kurum amirleri, okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başöğretmen Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve ebediyete intikal 
eden öğretmenlerimiz için say-
gı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunması ile başlayan program 
Milli Eğitim Bakanımız Ziya Sel-
çuk’un Öğretmenler Günü mesajı-
nın okunması ile devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner 
Güler’in günün anlam ve öneminin 
belirtildiği konuşmasının ardın-
dan ‘’Öğretmenim Ben’’ adlı şiir 
okundu.

Şehit Öğretmenlerimiz adına 
hazırlanmış olan video gösterisi-
nin ardından, bu kutsal mesleği 
yapmaya hak kazanmış öğretmen-
lerimizin yemin töreni gerçekleşti-
rildi. Yapılan program Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 
‘’Hasan Ali Yücel’’ edebiyat ödül-
leri kapsamında ‘’Öğretmenler 
Arası Kısa Öykü Yarışmasında’’ 
dereceye giren öğretmenlere 
ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Malatya da faaliyet gösteren çok sayıda Der-
nek bir araya gelerek “Malatya Demokrasi Plat-
formu”nu kurdu. 

Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ede-
rek yeni Başkan Vahap Güner’e hayırlı olsun di-
yen Malatya Demokrasi Platformu üyesi Dernek 
Başkanları yeni oluşum hakkında bilgi verdiler. 
Himyaç-Der Başkanı ve Platform Sözcüsü A.Ece 
Budan, Malatya Demokrasi Platformunun hiçbir 
görüşün ve oluşumun arka bahçesi olmayacak-
larını belirterek Malatya’nın birlik ve beraber-
liği başta olmak üzere, hizmet noktasında yol 
gösterici olmak istediklerini belirterek “bugün 
Malatya Gazeteciler Cemiyetinde platformu-
muzu kurduğumuzu açıklıyoruz. Biz kimsenin 
yandaşı değiliz. Hiç kimsenin de arka bahçesi 
olmayacağız. Biz Malatya’ya hizmetin yanında 
olacağız, önereceğiz ve yol göstermek istiyoruz. 
Dernekler olarak bir araya gelerek ne yapma-
mız gerekiyorsa onu yapacağız” dedi. 

Malatya’da ihtiyaç sahiplerine yardım ko-
nusunda çalışmalar yapan Himyaç-Der Başkanı 
A.Ece Budan’ı her zaman takdir ettiklerini ifa-
de eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Vahap Güner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, 30 Yılı geride bırakan Cemiyetin 
vefat eden Başkanı Haydar Karaduman’ın yo-
lunda yürümeye devam edeceğini belirterek 
Malatya Demokrasi Platformu’na başarılar di-
ledi. 

Himyaç-Der Başkanı Ayşe Ece Budan, Em-
şav-Sıdık Selçuk, Doğanyol Muhtarlar Derneği 
Başkanı Bekir Conger, Akçadağ Muhtarlar Der-
neği Başkanı Cahit Leventoğlu, Akçadağlılar 
Derneği, Türkmen Dağ Köyleri Başkanı İsrafil Ça-
talkaya, Usta Öpreticiler Dernek Başkanı Halise 
Can, Doğu Türkistan Devrik Hükümeti Milletve-
kili Veysel Şahin, Muharip Gaziler Derneği Ziya 
Öztürk, Doğu Anadolu Büyük Aile Federayonu- 
Mehmet Çolak, Gençlik Eğitim Derneği-Ahmet 
Bayduz, Malatya Yader- Ahmet Özerhan, Akça-
dağ Kadık Kooperatifi-Ayşe Uzunkayış, Güvenlik 
Korucular Derneği Başkanı Ali Molon, Mahalle 
ve Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Aliseydi Yü-
cekaya, MASTÖB Şube Başkanı Murat Cengiz, 
Coşkun Gültekin, Avcılar Derneği-Veysel Ser.

MALATYA DEMOKRASİ 
PLATFORMU MGC'Nİ 

ZİYARET ETTİ
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Soldan sağa
1. Çabucak... Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği 

kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede oku-

nan yazı, savca... 2. Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılama-

yan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde... Yetki 

isteme, izin isteme (eski)... 3. Gösterge bilimi... Fark... 4. 

Paylama... Mimlemek işi... Türk alfabesinin on üçüncü 

harfinin adı, okunuşu... 5. Daha kötü, çok kötü... Yıldırım 

(eski)... İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan 

ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya 

başka düzenlerle işletilebilen araç... 6. İridyum elementi-

nin simgesi... Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan 

bölümüne eklenen parça... Koka yapraklarından çıkarılan 

ve bağımlılık yapan uyuşturucu bir alkaloit... 7. Rize ilinden 

olan kimse... Hendek, tuzak... 8. Kalça kemiği (halk ağzı)... 

Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Ha-

vada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir 

element (simgesi Ne)... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 

9. Öz, kök, içyüz (eski)... Çok acı... 10. İçrek... Stronsiyum 

elementinin simgesi... Nobelyum elementinin simgesi... 

11. “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” anla-

mındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” 

sözünde geçer... Bilgisayarlarda basit programlarla dü-

zenlenmiş bir oyun türü... “Biraz zaman geçsin” anlamıyla 

cümlelerin başına gelen bir söz... 12. Sezyum elementinin 

simgesi... Özenli... Asıl konu, temel motif, ana konu... 13. 

Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan 

şekerli posa... Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan 

değerli bir element (simgesi Yb)... 14. Aynı aksanı veren 

ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate al-

madan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan 

uyak... Portakal kabuğu, cin ve vermutla yapılan içki... 15. 

Lekeletmek işi... Erişmek, kavuşmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Sayılamayacak kadar çok, sayısız... Gösterge (eski)... 

2. Sadist... Kurum... 3. Ölüm (eski)... Gemi, tren, kışla, yatı-

lı okul vb. yerlerde üst üste yapılan yatak yeri... Gemileri, 

farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapıl-

mış ara havuz... 4. Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların 

hizmetinde bulunan er, hizmet eri, emirber(eski)... Holmi-

yum elementinin simgesi... Yardım (eski)... 5. Klasik Türk 

müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval bi-

çiminde, yanık sesli, kamıştan bir üflemeli çalgı... Bir tür 

pembe elmas... Tat alma duyusu ile ilgili... 6. Eski Mısır’da 

şehir devleti... Benzetme... Hangi şey... 7. Bitişme (eski)... 

İran dili ve kültürü ile uğraşan kimse... 8. Dolaylı olarak an-

latma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, 

ihsas... Topluluktan ayrı durma (eski)... 9. Dik olma duru-

mu... Etkilemek işi, tesir... 10. Dumanın değdiği yerde bı-

raktığı kara leke... Ekolojiyle uğraşan kimse, ekoloji uzma-

nı... Karakter... 11. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek... 

Kadın (eski)... “Ey, hey” anlamında kullanılan bir seslenme 

sözü (eski)... 12. Niçin, neden... Binme, yük çekme, taşıma 

vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Brom ele-

mentinin simgesi... San... 13. Köpek dişlerinden sonra içe-

riye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulu-

nan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı 

dişi, öğütücü diş... Tarımsal... Genellikle gerçek anlamın-

dan az çok ayrı, 

kendine özgü bir 

anlam taşıyan ka-

lıplaşmış söz öbe-

ği, tabir... 14. Son 

birim... Örnek... 

15. Entelektüel 

olmaya özenen 

ancak bunun için 

gerekli olan nite-

liği kazanmamış 

(kimse)... Genel 

görünümlü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

KOCA ŞEHİR

Ey koca şehir!
Sen seni sorgula
Acı verdin her şeye
Ne göl kaldı ne nehir

Senden kaçış var
Ağlayan ağlayana
Sahiller bomboş
Yağmur yağar 
Neden akmaz nehir?

Çiçeğiyle lalesiyle
Özlenen şehir
Limanı sessiz
Ne dere gülüyor
Ne akan nehir

Bir garip ağlar
Ne toprak ne deniz
Gökte yağmur yağar
Neden neden 
Su vermez nehir?

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

YABAN GÜLÜMSÜN

Yar sen kıymetliydin gözümde çiçek

Bundan sonra benim yaban gülümsün

Ne eyledim beni vurdun da gittin

Bundan sonra benim yaban gülümsün

Sevdiğim olmadın git güle güle

Bülbülü küstürdün bil gonca güle

Düşürdün cananı dillerden dile

Bundan sonra benim yaban gülümsün

Cemalini benden gizledin durdun

Bumudur yarenlik sinemden vurdun 

Her sorduğum zaman yalanlar kurdun 

Bundan sonra benim yaban gülümsün

Gülizar ağlıyor sevdi seveli

Yarın sevdasıyla olmuştur deli

Feleğin sillesi bundan evveli

Bundan sonra benim yaban gülümsün

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

DOĞANŞEHİR ATIKSU ARITMA
TESİSİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Doğanşehir’de ku-
rulacak atıksu arıtma tesisi 
için ilk adımı attı.

MASKİ Genel Müdürü 
Mehmet Yaşar Karataş ve 
beraberindeki heyet Do-
ğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ile birlikte  Do-
ğanşehir ilçesinde kurulacak 
atıksu arıtma tesisi için ince-
lemelerde bulunular.. 

Mahmet Yaşar Karataş: 
“Doğanşehir Atıksu Arıtma 
Tesisine Kavuşacak”dedi.

Doğanşehir ilçesinde 
yapılması planlanan Atıksu 
Arıtma Tesisi için yer ince-
lemesi yaptıklarını belirten 

MASKİ Genel Müdürü Meh-
met Yaşar Karataş: “Burada 
kamulaştırılan bir alanımız 
var. Kanalizasyon atıklarının 
arıtılması için yapılacak te-
sisimizin projesi ile ilgili son 
rötuşları yapmak için ilçe-
mizi ziyaret ettik. İnceleme-
lerimiz sonucunda ortak bir 
karar aldık. En kısa zamanda 
projemizi tamamlayıp haya-
ta geçireceğiz. Atıksu Arıtma 
Tesisimizi ilçemize kazan-
dıracağız. Bizlerle beraber 
incelemelerde bulunan ilçe 
başkanımıza ve meclis üye-
lerimize teşekkür ediyorum. 
“dedi. 

MASKİ Genel Müdürlü-
ğü’nün ilçede yaptığı çalış-

malardan dolayı memnuni-
yetlerini belirtenDoğanşehir 
AK Partiİlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu: “Doğanşehir’i-
mize 1960 yıllarında altyapı 
yapılmıştı.  Eskimiş altyapıyı 
MASKİ Genel Müdürlüğü ye-
niden inşa ederek, ilçemize 
uzun yıllar dayanıklı bir alt-
yapı inşa etti.  Şimdi de Bü-
yükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Selahattin Gürkan 
ve MASKİ Genel Müdürümüz 
Sayın M. Yaşar Karataş Arıt-
ma Tesisi için ilk mücadeleyi 
başlattılar. Doğanşehir’imiz 
arıtma tesisine de kavuşa-
cak. MASKİ Genel Müdürü-
müze ve çalışanlarına teşek-
kür ediyorum.” dedi.
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Öğretmenler Günü 

Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı 
ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve 
başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce 
gayemize ulaştıran bir vasıtadır.

İşlenen nakışlar ayrı bir sevda anımsatır 
gençlere. Dokunan kilimlerde alın teri karışır 
renklere. Kitaplar, inci Tanesi bilgiler savurmaya 
başlar rüzgâr gibi. Bilgiler bir oraya savrulur bir 
buraya. O bilgileri hayat yolunda birileri bulur 
ve kendilerine pusula edinirler. Onlar ki dün-
yadaki en şerefli, en kutsal mesleği yapanlar 
Öğretmenlerdir. Öğrenciler, karanlık bir kuyu 
içinde kurtuluşu beklerken gizli bir el dokunur 
titreyerek. Puslu camlardan bakanlara açık bir 
yol olmuştur hiç kapanmayacak. Bu sayede 
geleceğe ilk adım atmış olacaklar öğrenciler. 
Dünyanın anlamsızlığını çözmeye çalışmışlar-
dır kitapların arasından. 24 Kasım, yürekleri 
sevince boğacak anlamlı bir gün. Noktalı virgü-
lün iki cümleyi birbirine bağlaması gibi onlar 
da öğrencilerle birliktedir her daim gözlerdeki 
puslu camı şefkatleriyle silerler içten bir ta-
vırla. Bir deryada, hırçın dalgalarla mücadele 
ederler içlerinde umut ışığı var oldukça. Hep bir 
şeyi öğretmek için emek verirler öğrencilere. 
Doğruluk, hayatta en mühim şeydir insanların 
yüreğinde. Bu mükemmel olan şeyi öğretenler 
yine onlardır. Bir anne, bir baba gibi üstlerine 
titrerler öğrencilerin. Bu emeklerine karşı en 
çok istedikleri şey ise “Başarı”dır. Öğrencilerini 
başarılı olarak görmek, yüzlerinde bir tebes-
süm oluşmasına dâhi yeter. Mutluluğun kapısını 
açmak için anahtarını bulmak gerekir ilk önce. 
O anahtar ise, beyinlerindeki hazinede saklıdır 
bulmak isteyen için. Gülmekte ağlamakta in-
sanlar içindir dünya çemberinde. Bugün gülme 
vakti geldi Türk evlatlarına. Onlar bir güldür hiç 
solmayan ve hep kan kırmızısı kalan. Bugün, 
onlara öğretmen olduklarının mutluluğunu ya-
şatalım yüreklerinde. Hakiki başarıyı gösterelim 
önlerinde.

Sadece, 24 Kasım’da değil, her zaman onları 
hatırlayalım. Bir tebessüm dâhi yeter onları 
mutlu etmek için. Onlardan bu tebessümü esir-
gemeyelim. Çünkü onlar her şeye değer.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
Öğretmenler Günü Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı

24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla bir mesaj ya-
yımlayan Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük  öğret-
menlik mesleğinin önemine 
dikkat çekerek, Bizim kültür 
ve medeniyetimizde, öğret-
menler anne ve babalarımız 
kadar değerli, onlar kadar aziz 
ve önemli sayılmaktadır dedi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, “Bu 
kadim mesleğin mensubu olan 
öğretmenler geleceğimizin 
emanet edileceği yeni nesiller 
yetiştirirken, tarihimizden ala-
cağı değerleri de ileriye taşıyıp 
Anadolu kültürünü geleceğin 
emanetçilerinin yüreklerine 
nakış nakış işleyecektir. Bil-
hassa bizim kültür ve medeni-
yetimizde, öğretmenler anne 
ve babalarımız kadar değerli, 
onlar kadar aziz ve önemli sa-
yılmaktadırlar. Bizler, ilim ve 
irfan sahibi kimselere hürme-
ti, bize bir harf dahi öğreten 
kimsenin karşısında saygıyla 
eğilmeyi görev bilen bir mil-

letiz. Başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri 
kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir’ sözü, öğret-
menlik mesleğinin kutsal bir 
meslek olmaktan öte üstlen-
diği sorumluluğu en iyi özet-
leyen cümlelerdir. Çağdaş 
Türkiye’nin mimarı öğretmen-
lerimiz, ülkemizin gelişmiş ül-
keler arasında hak ettiği yeri 
alması için verilen mücadele-
nin en önemli neferleridir. Ası-
mın neslini yetiştirecek olan 
değerli meslektaşlarım, aynı 
zamanda Akif’in öğretmen ta-
nımını hep akılda tutmalıdırlar. 
‘Muallim diyen olmak gerektir 
imanlıi edepli, sonra liyakatlı, 
sonra vicdanlı’. Bu mısralar 
öğretmenliğin, bu dört özellik 
olmadan olmayacağını, vazi-
fenin büyük olduğunu göster-
mektedir. Ülkemizin dönüşüm 
mimarları olan öğretmenleri-
miz Anadolu’nun değerleriyle 
bu ülkeyi geleceğe taşırken, 
çağdaş bilimin kazanımlarını 
kullanma ve onları ileriye gö-
türme geleneğini geliştirerek 
tam bağımsızlığımızı sağlamış 

olacaklardır. Gelecek inşa-
mızda Gazi Mustafa Kemal´in 
bizlere gösterdiği yolda yürür-
ken Mevlana ve Yunus’un hoş-
görü ve sevgisi Molla Gürani, 
Akşemsettin’in deruniliği ve 
nihayet Hz. Ali´nin ilmi asa-
leti bizlere birer meşale ola-
caktır. Bu düşüncelerle Millet 
Mekteplerinin açıldığı ve Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e Ba-
şöğretmenlik unvanının veril-

diği bu anlamlı günde, kutsal 
görevlerini aşkla, şevkle ifa 
eden değerli öğretmenleri-
mizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutluyorum. Bu vesi-
leyle ebediyete intikal etmiş 
öğretmenlerimizi, şehit öğret-
menlerimizi rahmetle anıyor, 
görevi başında bulunan tüm 
öğretmenlerimize de sağlıklı, 
mutlu, başarılı bir ömür diliyo-
rum” ifadelerine yer verdi.

Hemşerimiz Fevzi Çiçek’ten Kuraklık Uyarısı 

Bu yıl tarımsal kuraklık endişesinin 
olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri 
Odası Malatya Şube Başkanı Ziraat Mü-
hendisi Fevzi Çiçek, “Özellikle kıraç alan-
larda geçtiğimiz ay ekimine başlanan 
halen devam eden hububat ekimlerinde, 
kuraklığa bağlı olarak sıkıntılar yaşayaca-
ğımız endişesini taşımaya başladık" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya 
Şube Başkanı Ziraat Mühendisi Fevzi Çi-
çek, Malatya'nın bu dönem beklenen ya-
ğışı almadığını belirterek, havaların ku-
rak ve ılıman gitmesinden dolayı kuraklık 
endişesi içerisinde olduklarını söyledi. 

Kurak bir periyot 
yaşıyoruz

Çiçek, özellikle hububat ekimi için ye-
terli yağışın alınamadığına dikkat çekerek, 

"Son zamanlarda ifade ettiğimiz gibi iklim 
değişikliği dediğimiz ya da küresel ısınma 
dediğimiz bir iklim olaylarının insan eli 
ile kısa vadede değiştirilemeyecek, iklim 
gelişiminin bir sonucu olarak biz bunu 
yorumluyoruz. Geçmiş 10 yıl içerisinde 
de benzer periyotları yaşamıştık. İçinde 
bulunduğumuz dönem itibariyle de mev-
sim normallerinin üzerinde bir sıcaklık 
seyri söz konusu. Ayrıca dönem itibariyle 
aslında sonbahar yağışlarının en sıklıkla 
almamız gereken bir dönemde olmamıza 
rağmen, halen kurak bir periyot yaşıyo-
ruz. Özellikle kıraç alanlarda geçtiğimiz 
ay ekimi yapılan hatta halen devam eden 
hububat ekimlerinde, kuraklığa bağlı ola-
rak sıkıntılar yaşayacağımız endişesini 
taşımaya başladık. Ayrıca sıcaklıkların bu 
şekilde seyretmesi birçok meyve ağaçla-

rını kış uykusuna, dinlenme periyodunsa 
geç geçmesine, buda önümüzdeki üretim 
döneminde gerek ürün kaybı, gerekse 
üründe kalite kayıplarına sebebiyet vere-
cek endişesi taşımaktayız. Çünkü bilimsel 
olarak da ağaçların fizyolojisini tamamla-
madığı, kış uykusu dönemindeki soğukla-
ma ihtiyacını karşılamaz ise gerek meyve 
kalitesi, gerek meyve veriminde, gerekse 
de meyve verim ömründe olumsuzluklar 
yaşayacağını biliyoruz. Literatürde de bu-
nunla ilgili kesin çalışmalar var" şeklinde 
konuştu. 

10 yılda kurak bir periyot 
içerisindeyiz 

Bölgenin son 10 yılda kurak bir peri-
yot içerisinde olduğunu ifade eden Çiçek, 
“Zaten iklim bilimcileri bu yıl için 'Kuru 
bir soğuk' olacağı şeklinde ifade etmiş-
lerdi. İçinde bulunduğumuz bu süreç bir 
anlamda bizi sıkıntıya sokuyor. Özellikle 
topraktaki nemin bitmesi ile birlikte hu-
bubatta alatav dediğimiz, tohum yeşer-
dikten sonra yeterli nem bulamamsıyla 
kuruması söz konusu olur ki, süreç geçti-
ği içinde yeniden ekim olmazsa bu daha 
kötü bir felakete neden olur. Temennimiz, 
hiç olmazsa önümüzdeki günlerde olması 
gereken mevsimsel yağışlarımızı yeterli 
miktarda alırız. Dolayısıyla üretim sezo-
numuza yağış miktarı açısından yeterli 
gireriz diye düşünüyorum" diye konuştu. 
Kuraklığın başka bir sıkıntıyı da berabe-
rinde getireceğine vurgulayan Çiçek, "Bu 
bir başka endişeyi de özellikle akarsuları-
mız, göletlerimiz yani sulu tarım arazileri 
için kaynak teşkil eden su kaynaklarımızın 
da azalmasına sebebiyet verecek endişe-
si var. O açıdan da topyekun tarımın ta-
mamını gerek miktar, gerek ürün kalitesi 
açısından olumsuz etkileyeceği endişesini 
taşımaktayız" açıklamalarına yer verdi.

Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 
altın madalya kazanan Ceren Aras, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.

Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 
altın madalya kazanan Ceren Aras, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.

Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde dü-
zenlenen ve 65 ülkeden 850 sporcunun yarıştığı 
Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 71 
kiloda birincilik elde eden 17 yaşındaki Ceren 
Aras, antrenörü Murat Kaya ile Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret ederek bir 
süre görüştü.

Başkan Küçük, sporcuyu elde ettiği başa-
rıdan dolayı kutlayarak, "Ceren Aras kızımızı 
başarısının diğer gençlerimize örnek olmasını 
diliyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman 
gençlerimizin destekçisi olacağım." dedi.

Şampiyon sporcu Ceren Aras ise başarısını, 
gençlerin her zaman maddi ve manevi olarak 
yanında olan Başkan Vahap Küçük ile paylaş-
mak istediğini belirterek, gösterdiği ilgi ve ala-
kadan dolayı kendisine teşekkür etti.

Şampiyon Sporcudan 
Başkan Vahap Küçük’e 

Ziyaret 


