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Öğretmenler
ahlak pınarıdır!
Öğretmenlik her şeyden önce bir ideal, bir gaye ve 

bir hizmet mesleğidir. İçerisinde ilim, irfan, erdem ve 
medeniyeti barındıran bir harfi öğrettiği için kendisine 
kırk yıl köle olunacak ahlak pınarlarıdır.        

    Çocuklarımızın ruhunda tohumlanan yetenek 
ve eğilimleri, vatanımızın, milletimizin ve insanlığın 
menfaatleri doğrultusunda hayata geçiren öğretmen-
ler, kutsal ve ulvi bir görev ifa etmektedirler. Çünkü 
öğretmenlikten başka doğrudan insan yetiştirmeyi 
hedefleyen bir meslek dalı daha mevcut değildir.

 “Öğretmenlik ilk insanlık tarihi ile başlayan bir iş-
tir. Anadolu da meslek olarak öğretmenlik Fatih döne-
minde profesyonel olarak başlamış ancak; Cumhuriyet 
döneminde öğretmenlik mesleği gelişmiş ve çağdaş 
normlara uygun hale getirilmiştir.  Bu kadim meslek 
mensubu  öğretmenler geleceğimizin emanet edileceği 
yeni nesiller yetiştirilirken, tarihimizden alacağımız 
değerleri de ileriye taşıyıp Anadolu mozaiğinde nakış 
nakış işleyen yine öğretmenlerdir.. 

Unutulmamalıdır ki; iyi ve doğru eğitilen insan, 
huzurlu bir toplum, aydınlık bir gelecek demektir! , 
Öğretmenlerimizin görevi son derece hayati ve bir o 
kadar ehemmiyetlidir, öğretmenin güzel hasletlerle 
donattığı her çocuk, yetiştirdiği her birey, kurtarılmış 
bir gelecek ve filizlenmiş bir medeniyettir!  Öğretmen-
ler şanlı tarihimizde ve milletimizin gönlünde müs-
tesna bir yeri olan, takdir ve saygıyla anılan toplum 
mimarlarıdır.   Öğretmenler Çağ açıp çağ kapayan 
Fatih’in mihmandarı Ak Şemsettin,. Anadolu’yu ebedi 
Türk Yurdu yapan Sultan Alp Aslan’ı, mazlum millet-
lerin hürriyet timsali Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
yetiştirenler sizlersiniz! İçerisinde ilim, irfan, erdem ve 
medeniyeti barındıran bir harfi öğrettiği için kendisine 
kırk yıl köle olunacak ahlak pınarlarısınız! İnanıyo-
rum ki, kutlu vazifenizi yerine getirmek hususunda 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacak, coşkun azminiz 
ve inancınızla istikbalimizi inşa etmeye devam edecek 
öğretmenlerdir.

. Değerli Öğretmenler ülkemizin dönüşüm 
mimarları olan sizler Anadolu’nun kültürel lisanı ve 
fehiminizle bu ülkeyi geleceğe taşırken çağdaş bilimin 
kazanımlarını kullanma ve onları ileriye götürme ge-
leneğimizi geliştirerek tam bağımsızlığımızı sağlamış 
olacaksınız. Asımın neslini yetiştirecek olan değerli 
öğretmenler, Akif’in öğretmen tanımını hep akılda 
tutmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım değerli 
öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin 
öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başta Başöğretmen 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete 
intikal etmiş bulunan tüm öğretmenlerimize Allahtan 
rahmet, emekli olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet, hasta 
olanlara acil şifalar diler, tüm ahlak pınarı öğretmenle-
re saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

 VALİ AYDIN  BARUŞ, DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE 
TOPLANTI, ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU 
Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak 
üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma 
ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili ilçenin yaşam kalitesini arttırmak, 
Devletimizin sağladığı imkânlarla halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için yapılacak çalışmalar 
üzerinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

SAYFA 2

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI...
Doğanşehir de Öğretmenler Günü düzenle-

nen program ile kutlandı. 23 Kasım Cuma günü 
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz  Doğan-
şehir Vaizoğulları Sağlık Meslek Lisesini ziyaret 
edilerek burada görev yapan öğretmenlere çi-
çekler verdi.. 24 Kasım Cumartesi  günü Doğan-
şehir  Kaymakamlık Binası önündeki Atatürk 
Büstüne çelenk  konulmasının ardından Do-
ğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans 
Salonunda devam eden Öğretmenler Günü 
kutlama programında  Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz ve  Doğanşehir Belediye Başka-
nı  Vahap Küçük  tarafından öğretmenlerimize 
çiçek verilmesinin ardından İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler tarafından günün anlam 
ve önemini belirten konuşma yapıldı

VALİ AYDIN BARUŞ ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ 
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 Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir ilçesinde 
başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere il-
çedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, 
elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık ko-
nularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili ilçenin yaşam 
kalitesini arttırmak, Devletimizin sağladığı imkânlarla 
halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için yapılacak 
çalışmalar üzerinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşla-
rı ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. 

Doğanşehir İlçesinde İlçe Kaymakamı Murtaza 
Ersöz, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Kurum 
Müdürleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, 
toplantı öncesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulun-
da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. 
Meslek Yüksek Okulunun kafeteryasında öğrencilerle 
çay içerek bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş top-
lantı salonuna geçti. 

MUHTARLAR DEVLETİMİZİN 
KOLU KANADIDIR 

Toplantı öncesi Vali Baruş yaptığı konuşmada, 
“Gerek kaymakam olarak çalışırken gerekse vali ola-
rak çalışırken her zaman vatandaşlarımızın sorunla-
rını dertlerini takip etme de muhtarlarımız bizim ko-
lumuz kanadımız oldu. Biz muhtarlarımız vasıtasıyla 
insanlarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunla-
ra ve problemlere vakıf olduk ve onlara çözüm bul-
maya çalıştık. Çünkü bizim ilk elden bütün sorunlara 
hâkim olmamız onları öğrenmemiz mümkün olmuyor. 
Bu anlamda muhtarlarımız aslında devletin kamu 
hizmetlerinin, belediye hizmetlerin en uç noktadaki 
takipçisidir.  Muhtarlarımız vatandaşımızın oylarıyla 
seçilen ve demokratik bir usulle göreve gelen kim-
seler oldukları için aynı zamanda da yerel yönetimin 
sözcüleridir. Muhtarlarımızı biz de çok önemsiyoruz 
devletimiz çok önemsiyor. Hepimizin bildiği gibi Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncelik 
verdiği kişiler arasında her zaman muhtarları tercih 
ediyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarımızı 
peyderpey ağırlıyor ve onlara verdiği önemi her ko-
nuşmasında vurguluyor. Bu anlamda da sizlere verilen 
öneme binaen muhtarlarımızda görevlerini hassasi-
yetle yerine getirirlerse sorumluluklarının bilincinde 
olurlarsa memleketimiz çok daha güzel olur. Değerli 
muhtarlarımız memleketimizin birlik beraberliğinin 
sağlanmasında çok önemli rolünüz var. Çünkü vatan-
daşımızın yanında olmak, onların dertleriyle ilgilen-
mek, devletin vatandaşına her zaman sahip çıktığını 
gösterir.  

BERABERCE 
VATANDAŞIMIZIN 

HUZURUNU TEMİN EDELİM 
Bu toplantı sizin sorunlarınızı dile getirmenizi 

sağlayarak toplantının asıl amacına ulaşmasını sağla-
maktır. Huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşımı-
zın akşam evine gittiğinde rahat, huzurlu bir şekilde 
uyuması hepimizin görevidir. Değerli muhtarlarımız 
başta valiniz olmak üzere kaymakamlarımız, kolluk 
kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız geleceğimiz 
için çalışıyoruz. Ancak bu çalışmayı yaparken mutlaka 
sizin yardımınızı almaya ihtiyacımız var. Çünkü siz her 
zaman insanlarımızın içindesiniz, mahallemizde olabi-
lecek her türlü hadiseden haberiniz oluyor ve bu hadi-

selerin yukarıya zamanında iletilmesinde ve gereken 
tedbirlerin zamanında alınması noktasında çok önem-
li rolünüz var. Vatandaşlarımızın güvenliğini etkileye-
cek tatsız olaylar varsa mutlaka bunları jandarmamı-
za, emniyetimize bildirin, bizlerde zamanda müdahale 
ederek vatandaşımızın huzurunu temin edelim. Diğer 
taraftan okullarımızın güvende olması çocuklarımızın 
güven içerisinde okullara gitmesi çok önemli, okulları-
mızın çevresinde gerekli tedbirleri alıyoruz.  

OKUL ÇEVRELERİNİ DAHA 
GÜVENLİ HALE GETİRDİK 
İçişleri Bakanımızın talimatı ile özellikle bu yıl 

okullarımızda kolluk görevlisi ve özel güvenlik görev-
lisi görevlendirme noktasında büyük aşama kaydettik. 
İşkur vasıtasıyla alınan bu elemanlar hem okulların 
güvenliğine katkı sağlıyor hem de okul çevresinde ola-
bilecek suçların önlenmesinde, bildirilmesinde önemli 
rol oynuyor. Bu noktada mutlaka okul idarelerimiz de 
muhtarlarımızla iletişim halinde olsun.  

Çocuklarımızın iyi yetişmesi, iyi eğitim alması 
içinde bulunduğumuz yüksekokul da gayet modern 
ve Doğanşehir gibi bir ilçede bulunması da büyük bir 
şans. Diğer ilçelerimize de örnek oluşturan bir okul, 
bu okulu yapan insanlar, hayır sahibi insanlar. Çocuk-
larımızın burada çok daha iyi eğitim alması, dışarıdan 
öğrenci gelmesi için de yapmışlar. Doğanşehir’in geli-
şimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.  

SAĞLIKTA DEVRİM YAPTIK 
Diğer taraftan sağlık hizmetlerinin tüm vatandaş-

larımıza sağlanması da devletimiz ve hükümetinizin 
son yıllarda yapılan hamlelerle çok ivme kat etti. Artık 
bakılacak bir konu olduğunda vatandaşımız telefo-
nunda tek bir telefon tuşuna basarak 112’yi arayarak 
ambulans isteyerek evinden ambulansla hastaneye 
götürülme imkânına sahip oldu. Yaşı müsait olanlar 
bilir geçmişte hayal edilemeyecek bir şeydi. Düşü-
nün ilçe merkezine 40-50 km uzaklıkta bir köyden de 
ambulans gidip hastayı alıyor, hastaneye ulaştırıyor. 
Gerçekten devletimize ve bunu sağlayan insanlara çok 
dua etmemiz lazım. Özellikle yaşlılar ve yatalak has-
talar için söylüyorum, bunların bir sağlık yardımına 
ihtiyacı olduğunda mutlaka muhtarlarımız olarak dev-
reye girin, sağlık ekipleriyle iletişime geçin, gerekirse 
112’yi arayın ve mutlaka vatandaşımıza yardımcı olun.  

GEÇİM SIKINTISI YAŞAYAN 
TÜM AİLELERE ULAŞILACAK 

Sosyal yardımlar konusunda devletimiz çok has-
sas, bakanlarımız çok hassas; Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımız o kadar çok sosyal yardım tü-
ründe hizmet veriyor ki artık bugün; ben çaresizim ge-
çimimi sağlayamıyorum, çocuklarıma bakamıyorum 
diyebilecek aile kalmadı yani bunu diyebilen ailede 
varsa burada bizim kusurumuz var demektir. Özellikle 
engelli, kimsesiz, dul ve yetim aileler varsa geçim sı-
kıntısı çeken aileler varsa mutlaka kaymakamlığımıza 
bildiriyoruz.  

Hastanelerimiz ve Sağlık Müdürlüğümüz palya-
tif bakım çerçevesinde gerekli hizmeti veriyor. Artık 
kendine bakamayacak durumda olan, elden ayaktan 
düşmüş, zorunlu ihtiyaçlarını bir kişi yardımını sağ-
layabilecek olan insanları, hastaları kastediyoruz. Bu 

durumdaki hastaların hizmet 
almasını sağlamamız lazım. 
Bunlardan haberimiz olsun ki 
kaymakamımızı haberdar edin 
ki kaymakamlığınız zamanında 
devreye girsin.  

BİZİ BEKLEYEN 
EN BÜYÜK 

TEHLİKELERDEN 
BİRİSİ 

UYUŞTURUCU 
BELASI 

Diğer önemli bir konu; 
“Uyuşturucu ile Mücadele”. 
Muhtarlarımıza sesleniyorum; 
özellikle okullarımızın çevre-
sinde, sokak aralarında böyle 
bir şüpheli durum söz konusu 
ise, kulağınıza böyle bir duyum 
geldiği takdirde önemsiz deme-
yin ve mutlaka kolluk ekiplerini 

haberdar edin. Biz zamanında müdahale yapalım ki 
gençlerimizin bağımlılıktan uzak kalmasını sağlaya-
bilelim. İçişleri Bakanımızın kararlılığı, devletimizin 
ve kolluk kuvvetlerimizin feragati sayesinde Terör 
ile mücadele de büyük mesafe kat ettik artık bitirme 
noktasına getirdik ama bizi bekleyen en büyük teh-
likelerden birisi uyuşturucu belası. İnsanları sadece 
öldürmekle kalmıyor; gençleri düşünemez, kendine 
bakamaz hale getiriyor ve böylece o toplumun ge-
leceği tehlikeye girmiş oluyor. Sadece terör ülkenin 
geleceği için tehlikeli değil aynı zamanda uyuşturucu 
ve bağımlılık yapıcı diğer maddelere de zamanında 
müdahale yapmamız için sizlerin yardımına ihtiyacı-
mız var. İçişleri Bakanımızın üzerinde durduğu önemli 
konulardan birisi de bunu valiliğimizin genelgesiyle 
de muhtarlığımıza duyurdu. Siz mahallemize sahip 
çıkarsanız mahallemizdeki sosyal organizasyonlar-
da, toplu organizasyonlarda, düğünlerde o düğün 
sahibine gerekli uyarıları yaparsanız; “kesinlikle bu-
rada silah atılmayacak” diye böylelikle tatsız olayla-
rı önlemede önemli işler yapmış oluruz. Eğer gerekli 
uyarıları yapmazsanız yaşanacak olaylarda 
silah atılmasını engellemediğiniz için ilk siz 
sorumlusunuz ve muhtarın da gerekli uyarı-
ları yapmadığını duyduğumuz takdirde ben 
buradan söylüyorum muhtarlarımızla ilgili 
gerekli soruşturma iznini veririm.  

Mart ayının sonunda mahalli seçimler 
yapılacak. Şimdiden herkese hayırlı olmasını 
diliyorum. Seçimlerin tartışmalı hale gelme-
sine neden olabilecek her tür hadiselere ke-
sinlikle izin verilmeyecek. Sahte ve gerçeğe 
aykırı ikamet bildirimlerine müsaade edile-
meyecek.  

İnşallah Doğanşehir için gelecek ha-
yırlara vesile olur. Burada kaymakamlığız, 
belediye başkanımız elbirliğiyle güzel işler 
yapmışlar. Bundan sonrada böyle devam 
edecekler inşallah. Tabii ki Doğanşehir için 
büyük bir tarihtir ki çok değerli belediye baş-
kanımız ilçemiz için seferber olmuş. Her ilçe-
de böyle şans yakalanmaz. Bunun iyi değer-
lendirilmesi lazım. Hep birlikte Malatya mızı 
çok daha güzel, mutlu bir şekilde yaşanması-
nı temin edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok 
teşekkür ediyorum görevlerinizde başarılar 
diliyorum Allah yardımcınız olsun ” dedi. 

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kür-
süye gelerek çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme yapmalarının ardından Mahalle Muh-
tarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak 
iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarla-
rın sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 

İlçenin sorunları müzakere edilerek ta-
lepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm gelişti-

rilmesi yönünde görüşler alındı. 
Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yük-

sek Okulunda düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı 
Murtaza Ersöz, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, İl 
Jandarma Komutanı J. Albay Necmi İnce, İl Emniyet 
Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğü,  İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, 
DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman ve Şu İşleri 

Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 81. 
Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Par-
ti Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı. 

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Baruş’u ilçelerin-
de görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek 
böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olma-
sından dolayı teşekkürlerini ilettiler

 VALİ AYDIN  BARUŞ, DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE 
TOPLANTI, ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU 
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ÇEKİN ELLERİNİZİ 

Çekin ellerinizi üzerimizden. 
Çekin ellerinizi bedenimizden. 
Anne’lerimizden,
Genç kızlarımızdan,
Çocuklarımızdan

Hiç düşündünüz mü Anasız bıraktığınız çocukları,
Düşündünüz mü bitirdiğiniz hayatları. 
Çekin ellerinizi üzerimizden.

Bıktık artık taş devrinin mağara adamlarından
Kormuyoruz , 
Ne siz den, 
Ne cin den, 
Ne şeytan dan.
Defolup gidin Vatanımızdan. 
Çekin o kirli ellerinizi üzerimizden.

Karışmayın okullarımıza.
Sanatımıza.
Kariyer de yaparız çocuk ta 
Tiyatro da yaparız, 
Bale , tango , vals,de
Çünkü biz , CUMHURİYET kadınlarıyız. 
Çekin ellerinizi üzerimizden, 
Çekin ellerinizi özgürlüğümüzden.

AKİFE AYHAN

Soldan sağa
1. Üzme, sıkıntı verme, üzgü... Torbaya koymak... 2. Bir or-

gan veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğal-

masıyla beliren kötü urların yol açtığı hastalık, amansız hasta-

lık, incitmebeni, dokunmabana... Telepati... 3. Ana dilleri veya 

lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil... 

Böcek... 4. Sodyum elementinin simgesi... Tombul çocuklar ba-

caklarını açarak (salına salına yürümek)... Dolaşma... 5. Sözü 

edilen yerde... Beylik... Protaktinyum elementinin simgesi... 6. 

Bir şeyi elle sıvazlama (eski)... Başkaldırıcı... Haberci, haber ve-

ren kimse... 7. Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, dire-

nim... Oldukça beyaz, beyazca... İçine kapanık, psikolojik sorun-

ları olan kimse... 8. Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, 

okunuşu... Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, 

kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en 

küçük birlik... Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş 

taşıtı... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak 
bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona 
erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir bi-
çimde anlatan bir söz... 9. Sayı veya gol pası... Anlam, kavram, 
mefhum (eski)... Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha... 10. 
Müslüman bir erkeğin nikâh esnasında eşine vermeyi kabullen-
diği mal veya para (eski)... İşaret (halk ağzı)... İlla (halk ağzı)... 
11. Tıkanmak işi... Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı 
çıkarma, sürgün, ötürük, iç sürme, cır cır, amel, linet, kabız kar-
şıtı.... 12. Ağabey... Ad kök ve gövdelerinin çekim eki almamış 
durumu, isim tabanı... Samaryum elementinin simgesi... 13. 
Osmanlı donanmasında tuğamirale eş bir rütbe... Kaderi inkâr 
ederek “kul, ettiklerinin yaratıcısıdır” diyen ve Tanrı’nın sıfat-
ları konusunda sünnet ehlinden ayrılan bir felsefe (eski)... 14. 
Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç... Koyun, kuzu vb. hayvanların 
çıkardığı ses... Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık 
bulunan, seyrek karşıtı... 15. Yokken var olmak, meydana çık-
mak, türemek...

Yukarıdan aşağıya
1. Cezalandırmak amacıyla bir ülkeye ekonomik alanda yap-

tırım uygulama... 2. Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı 
veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat... Akra-
bası mı, yakını mı?... Bizmut elementinin simgesi... 3. Tanrı’yı 
veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı 
doğrulama, yemin... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine 
bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Herhangi bir konuda 
ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma... 4. Asrısaadet... 
Çocuğu olan kadın, anne... 5. Oyuncunun kendisine gelen topu 
bekletmeden en uygun durumda olan arkadaşına vererek karşı 
takımın oyun kurmasını engellediği pas... Köpek... Atom numa-
rası 50 olan, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak 
bir element (simgesi Sn)... 6. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin 

tümü... Çözme, çözülme (eski)... Duvarları boyamak için kulla-
nılan sulandırılmış kireç veya boya... 7. Kelimenin sonuna gel-
diğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan 
cümleler yapmaya yarayan bir söz... Hayvanları yakalamak için 
kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip... Acıkmış olma durumu... 
8. Sulu, cıvık hamur... Elmayı andıran, elmaya benzeyen, elma 
gibi... 9. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Bir 
tür kumar oyunu... Şaşma ve korku bildiren bir söz (halk ağzı)... 
10. Lahuraki (eski)... “Kurnazca ve haince düzen” anlamında 
“... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, 
“bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir baş-
kasına vererek işini yürütmek” anlamında “... külahını Veli’ye, 
Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen bir söz... 
Atmak işi... 11. Kas... Dokuzdan sonra gelen sayının adı... Çizgi-
lerle ilgili olan... 12. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer 
alan illerinden biri... Tutkal sürülmemiş... 13. Kur’an surelerini 
oluşturan kısımlardan her biri... Lityum elementinin simgesi... 
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse... “İyi-
lik edeyim derken 
kimseyi memnun 
edemedi” anlamın-
daki “...’yı küstür-
dü, Muhammed’i 
memnun edemedi” 
sözünde geçer... 
14. Tuzlu veya tatlı, 
kremasız çörek... 
Kısır olan (kadın 
veya dişi hayvan)... 
15. Çok kaygılan-
mak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI...
Doğanşehir de Öğretmenler 

Günü düzenlenen program ile 
kutlandı. 23 Kasım Cuma günü 
Doğanşehir Kaymakamı Murta-
za Ersöz  Doğanşehir Vaizoğulla-
rı Sağlık Meslek Lisesini ziyaret 
edilerek burada görev yapan 
öğretmenlere çiçekler verdi.. 
24 Kasım Cumartesi  günü Do-
ğanşehir  Kaymakamlık Binası 
önündeki Atatürk Büstüne çe-
lenk  konulmasının ardından 
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Konferans Salonunda 
devam eden Öğretmenler Günü 
kutlama programında  Doğan-
şehir Kaymakamı Murtaza Ersöz 
ve  Doğanşehir Belediye Başkanı  
Vahap Küçük  tarafından öğret-
menlerimize çiçek verilmesinin 
ardından İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Caner Güler tarafından gü-
nün anlam ve önemini belirten 
konuşma yapıldı

sonra şiirler, slaytlar, müzik 
öğretmenlerimizin müzik dinle-
tisi ve Doğanşehir Ortaokulu öğ-
retmenlerinin hazırlamış olduğu 
strafor sergisi ile program sona 
erdi. Programın hazırlanmasın-
da emeği geçen Şehit Sübitay 
Sükut Anadolu İmam Hatip Lise-
si öğrenci, öğretmen ve idareci-
lerine, müzik öğretmenlerimize 
ve Doğanşehir Ortaokulu öğret-
menlerine teşekkür edildi.

Öğretmenlerimiz ile ilgili 
şiir, müzik öğretmenleri tarafın-
dan müzik dinletisi ve Doğan-
şehir Ortaokulu Öğretmenleri 
tarafından hazırlanan strafor 
sergisi ile program sona erdi.

VALİ AYDIN BARUŞ ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ 
23.11.2015 tarihinde Şanlıurfa ili Siverek 

ilçesinde Polis aracına yapılan silahlı saldı-
rıda yaralanarak kaldırıldığı hastanede şe-
hit olan Polis Memuru Serdal Toprak'ın ve 
11 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ta bölücü 
terör örgütü tarafından açılan ateş sonu-
cu şehit olan Piyade Onbaşı Barış Aybek’in 
Doğanşehir’de ikamet eden ailelerini ziya-
ret ederek taziyelerini bildirdi.  

Ziyaretlerde İl Müftüsü Ümit Çimen 
tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti 
sonrası Vali Baruş ve beraberindekiler tüm 
şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua ettiler.   

Ziyaretlerde Vali Baruş’a İlçe Kayma-
kamı Murtaza Ersöz, İlçe Belediye Başka-
nı Vahap Küçük, İl Jandarma Komutanı J. 
Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. 
Ömer, İl Müftüsü Ümit Çimen ve Aile Sos-
yal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut eşlik 
ettiler.
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MEYVE AĞAÇLARININ FERYADI                                   
Meyveciliğe başlansa, dikilen fidelerin meyveye  dönmesi 3-4  

yılı buluyor-du. Bu işi yapanlar senede 5-6 defa ağaçlara ilaç at-
mak durumunda kalıyorlardı. İlaç ve gübre fiyatları her sene artış 
gösterirken, meyve fiyatları aksine ha bire düşüyordu. Yabancı 
ülkelere ihracatı da yapılamıyordu. İklim uygun  giderse  şayet, 
birkaç ton  meyve alınabiliyor, meyve para etmediği için de, ya 
alıcılara  çok düşük  fiyattan verilmek zorunda kalınıyor parası 
da çoğu zaman alınamı-yor, ya da çürümeye terk ediliyordu.Yapı-
lan masraflar bile karşılanamıyor, zarar ediliyor, sarf edilen onca 
emekler de boşa gidiyordu… Kayısıcılık dersen, ondan da iste-
nen gelir elde edilemiyordu. Çiçekler erken açıldığından, genel-
de soğuk-tan etkilenme oluyor, çiçekler  yanıyor, umutlar başka 
bahara kalıyordu. Dünya-nın en kaliteli kayısısı Malatya toprak-
larında yetişirken ve önemli bir gelir kapı-sı olması gerekirken, 
üretici malını eder fiyatına satamıyor ve kayısı ağaçlarını keserek 
odun niyetine yakıyordu. Kayısının tek faydası bu oluyordu. Zira 
önce-leri yakacak odun temin etmek oldukça zordu. İnsanlar kış 
yaklaştıkça odun temini hususunda kara kara düşünürlerdi. Ama 
şimdi, bir ara para ettiği için dağ taş kayısı ağaçları ile adeta or-
man gibi süslenmişti. Yaşı, kurusu, gün kurusu, ya da islimlisi  sa-
tılabiliyor ve belli bir gelir elde edilebiliyordu. Ayrıca çekirde-ğinin 
içi yemiş olarak, dışı yakıt, ya da ilaç sanayinde kullanılabiliyordu. 
Kayısı-cılık birden bire böylesine artış gösterince tamamı elden çı-
karılamıyor, ihracatı da yeterince yapılamıyordu. Dolayısı ile köy-
lünün bin bir zorlukla meydana getirdiği bu ürün elinde kalıyor, ya 
çok ucuza satarak elden çıkarmaya ya da diğer ürünlerde olduğu 
gibi çürümeye terk ediyordu. Sonunda da çaresiz kalan üretici, bu 
sıkıntılardan kendini kurtarmak için kayısı ağaçlarını kesip odun 
niyetine satıyordu. Bu nedenledir ki insanlar yakacak hususunda 
şimdilerde sı-kıntı çekmiyorlardı.

     Sıkıntı sadece meyve ağaçlarında mı? Ülkemizde oldukça 
düşük seviyede olan orman alanları da aynı akıbete uğramaktadır. 
Kasıtlı yangınlar çıkartılarak yerleşim alanlarına yer açılmakta. 
Bunun dışında halkımız tarafından sorum-suzca, söndürülmeden 
bırakılan ateşler ve ortalığa atılan sigara izmaritleri bu tür yan-
gınların çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca sadist ruhlu ve mem-
leket düş-manı insanların bilinçli bir şekilde çıkarmış oldukları 
yangınlara ne demeli? En önemlisi devlet eliyle yapılan ağaç kı-
yımı insanın canını acıtıyor. Orman vasfını yitirmiş denilerek ima-
ra açılan bu alanlar, aslında ağaçlandırılıp eski haline getirilmesi 
gerekmez miydi? İstanbul’a nefes aldıran kuzey ormanlarının tam 
ortasından milyonlarca ağacın ortadan kaldırılması ile açılmış 
olan 600 metre genişliğindeki yol güzergahı, uçaktan bakanlar 
için kahredici bir manzara arz ediyor. Açılan en geniş yol en fazla 
100 metre enindedir. Peki neden 600 metre genişliğinde açılmış-

tı? Benim tahminim yolun her iki yanı boyunca yapılaşma için alan 
oluşturuluyor. Kısaca diyeceğim o ki, gerek millet olarak ve ge-
rekse devlet olarak ağacın kıymetini bilmiyoruz. Aslında biliyoruz 
da çıkarlarımız için önemsemiyoruz. Yoksa, ta çocukluğumuzdan 
beri ağaçların; ülkenin akciğerleri olduğu, toprağı sıkıca tutarak 
toprak kaymalarına ve sellere engel olduğu, gerek-tiğinde ağaç 
sanayinde, gerektiğinde kağıt üretiminde ve gerektiğinde de yakıt 
için kullanıldığı, en azından insanın içini ferahlatan doyumsuz bir 
manzara sun-duğu bizlere öğretilmedi mi? Oysa ki gerek çok çok 
önceki atalarımız ve gerek-se dinimiz ağaca gereken önemi fazlası 
ile vermiş ve insanlara şu uyarılarda bulunmuşlardı. “ Ağaç kesen 
baş keser” denmekle katilliğe eşdeğer tutulmuş,      “ Yarın kıya-
met kopacağını bilsen bile ağaç dik” denmekle de dinimizin ağaca 
ne derece önem verdiği vurgulanmıştır.         

     Köyde yaşayan genç insanlar bu durumda, tarla ve bah-
çelerinden ellerini eteklerini çekiyor, nafakalarını temin etmek 
için şehirlere hücum ediyorlardı. Köylerdeki  evler, tarlalar, yaş-
lı başlı ana ve babalar ise, kendi kaderlerine terk ediliyor, orada 
yaşayabildikleri  kadar  yaşamaya devam ediyorlardı. Onlar, bu 
topraklarda doğmuş, büyümüş ve bu topraklarda acısı  ile tatlısı 
ile bir yaşam sürmüşlerdi. Başka bir yerlerde yapamazlardı… Şe-
hirlere akın eden genç insan-lar, hatta üniversite mezunu genç-
ler, çalışmak için kapı kapı dolaşmakta fakat iş bulamamaktalar. 
Devlete ait fabrika, kurum ve kuruluşlar özelleştirme adına el-
den çıkarıldıkları için istihdam başlıca sorun olmaya başlamış-
tı. Ekmek aslanın ağzında idi ve ekmeği onun ağzından almak 
mümkün görünmüyordu. Her şey dışarıdan daha ucuza ithal edil-
mekte, fabrikalara,  üretime  gerek duyulmamak-tadır. İşçi hak-
ları, toplu sözleşmeler, grevler, lokavtlar  bütün bunlar boş yere 
yetkililerin kafasını karıştırmakta ve onları meşgul etmektedir… 
Bütün bun-lardan kurtulmak lazımdı. Hızla özelleştirmeye gidile-
rek, bütün kamu kuruluş-ları, faal durumda olan bütün irili ufaklı 
fabrikalar, ucuz pahalı demeden, kârı zararı düşünülmeden elden 
çıkarılmalıydı.  Böylece, hem verdiği sıkıntılardan kurtulunulacak, 
hem de satışlardan, başka amaçlar için kullanılmak üzere belli bir 
gelir elde edinilecekti ...

    Fabrikaları, devlete ait kurum ve kuruluşları ucuza elde 
eden gözü açıklar, bu fabrika ve kuruluşlara rantabl bir işlevlik 
kazandıracakları yerde bir süre beklet-tikten sonra yabancılara 
iki-üç misli fiyata satıp, hiçbir emek sarf etmeden bü-yük kazanç-
lar elde etmektedirler. Özelleştirme adına fabrikalar ve işletmeler 
kapatılıyor, buralarda çalışarak evine ekmek götürmeye çalışan 
insanlar bir anda  kapının önüne konulabiliyorlar. Her türlü aktivi-
telere uygun olarak dizayn edil-miş o yemyeşil fabrika sahaları ve 
deprem toplanma yerleri imara açılarak, ya parsel parsel satılıyor, 
ya A.V.M. lerle donatılıyor, ya da çok katlı konutlar ya-pılarak birer 

beton yığını haline getiriliyorlar. Çıkarılan imar ve ihale kanunları 
bütün bunlara cevaz veriyordu. Devletin en hassas kurumları Türk 
Telekom, Petkim gibi ve bu arada bankaların çoğu yabancıların 
eline geçiyordu. 25 bin metre kare ile sınırlı olan yabancılara mülk 
satışı sınırsız hale getiriliyor, mil-yonlarca metre karelik petrol sa-
haları yabancılara rahatlıkla satılabiliyordu.

    Bütün bunların ülkemize faturasının ağır olacağının hesabı 
yapılmıyor ama ne yazık ki bu ağır fatura önümüze konuyordu. 
Her bakımdan kendine yeter durum-daki ülkemiz; dışarıya tarım 
ürünleri ve hayvan ihraç ederken, hemen hemen bü tün sağlıksız 
G.D.O. lu tarım ürünlerini ve hastalıklı hayvanları ya canlı olarak 
ya da karkas olarak dışarıdan ithal etmeye başlıyordu. Yurdumuz-
da önceleri,  hasadı fazlası ile yapılan ürünlerin sağlıklı tohumları 
bir şekilde dışarıya taşı-nırken, onların sağlığa zararlı ve hem de 
bir defaya mahsus kullanılan G.D.O lu tohumları dışarıdan döviz 
ödenerek almak zorunda kalınıyordu. Peki, bizi bun-lara mecbur 
eden nedenler ne idi? Memleketimizde her şeyin en doğalı fazla-
sı ile bulunurken, neden, hiç de doğal olmayan G.D.O.’lu gıdaları 
hem de mil-yonlarca döviz ödeyerek dışarıdan almaya çalışıyo-
ruz? O zaman film şeridini geriye doğru sarmak lazım geliyor. Bin 
bir zorluk içerisinde büyük fedakar-lıklarla Atatürk liderliğinde 
kurulmuş olan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, 1946 yılından 
itibaren idare edenler tarafından, ülkenin kurucu değerlerinden 
uzaklaştırılıp her geçen sene emperyalist ülkelerin oyunlarına 
alet olunarak, onların manyetik alanlarına girilmiş olunuyordu. 
Örümcek ağına yakalanmış sinek misali, kurtulmak için kıvra-
nıp durmak fayda etmiyordu… Gönül isterdi ki hiç bu durumlara 
düşmeyelim. Kurucu değerlerimize sadık kalarak, akılla, bi-limle, 
medeni ve ileri ülkeler konumuna gelelim. Tüketen değil üreten, 
bacaları sönen değil tüten, duran değil daima her alanda ilerle-
yen, somurtan değil gülen, emperyalizme teslim olan değil onlar-
la mücadele edip icabında bu uğurda öle-bilenler olmalı idik… Her 
şey tamamen bitmiş değil. Zararın neresinden döner-sek kârdır 
düşüncesinden hareketle ülkedeki tahribat durdurulmalıdır. Biraz 
geç de olsa görebilmekte olduğumuz tehlikeyi, akılla, bilimle, bir-
lik ve beraberlikle, bizi her tarafımızdan sarmış olan bu örümcek 
ağından, onu parçalayıp yırtarak çıkabiliriz pekala …

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-12

Devamı Gelecek Sayıda

MESLEK YÜKSEK OKULU 
MÜDÜRLÜĞÜNE İSPİR ATANDI

Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Ünal İspir Atandı.

Elazığ Doğumlu olan Doç. Dr. Ünal İspir 2007 yılında 
Doktorasını yaptıktan sonra Bingöl Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesinde Dr. Öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Bir 
süre ABD de bilimsel çalışmalara katıldı.

2013 yılında İnönü Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinde 
göreve başladıktan sonra, İnönü Üniversitesi Bölündükten 
sonra yeni kurulan Turgut Özal Üniversitesi Turgut Özal 
Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek okulu 
Müdürlüğüne atandı.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Vahap Küçük Meslek 
Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr.Ünal İspir’e Hoş 
geldiniz der Yeni görevinizden başarılar dileriz.

Yunus Emre İlkokulu Anasınıfı Öğrencileri
Kaymakam Murtaza Ersöz’ü Ziyaret Etti
Meslekleri tanıma projesi çerçevesinde, Yunus Emre  İl-

kokul anasınıfı öğrencileri öğretmenleri Yavuz TEKİN ile bir-
likte Kaymakam Murtaza ERSÖZ’ü makamında ziyaret etti.

Mesleki tanıtım çerçevesinde gerçekleşen ziyarette , 
Kaymakamlık mesleği hakkında ilçe Kaymakamı Murtaza 
ERSÖZ’den bilgi aldılar.

Ziyarette Kaymakam öğrencilerle sohbet ederek, öğren-
cilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı. Kaymakam Ersöz , 
Kaymakamlık mesleği ve yönetimler hakkında bilgiler ve-
rerek, öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri hakkında 
tavsiyelerde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayma-
kam Ersöz , öğrencilere ikramlarda bulundu ve öğrencilerin 
ellerinden tutarak Hükümet Konağını gezdirdi. Gezinin ar-
dından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Malatya’da Selahattin Gürkan Dedi
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan 

Adaylığına seçilen Selahattin Gürkan, kendisine 
olan güveni boşa çıkarmamak adına canla başla 
çalışacağına vurgu yaparak, “Bugüne kadar oldu-
ğu gibi, bundan sonra da; aynı aşkla ve adaletle 
sizlere hizmetkârlık yapmanın mutluluğunu yaşa-
yacağız.  Her zaman hesap verebilir, şeffaf, mil-
letimizin tamamını kapsayan hizmet ağı ile şehri 
kuşatan gönül belediyeciliği anlayışıyla devam 
edeceğiz.” dedi

Başkan Erdoğan 40 ilin belediye başkan ada-
yını açıkladı. Ak Parti adına Malatya’da seçimlerde 
yarışacak kişi ise hâlihazırda Battalgazi Belediye 
Başkanlığı görevini sürdüren Selahattin Gürkan 
oldu. Adaylığı kentte sevinçle karşılanan Başkan 
Gürkan, dün akşam şehre döndü. Gürkan’ı havaa-

lanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. Adaylığına 
yönelik yaptığı değerlendirmede, adil, şeffaf, katı-
lımcı ve gönül belediyeciliği vurgusu yapan Gürkan, 
“Cumhurbaşkanımıza ve milletimize bu yolculukta 
mahcup olmamak adına gecemizi gündüzümüze 
katarak kesintisiz hizmet anlayışımızı sürdürece-
ğiz. Biz şehirlerimizin kimlikli, hafızasını, kültürel 
mirasını koruyan ve o kültürel mirasını geleceğe 
taşıma yükümlülüğü olan bir yönetim anlayışıyla 
idare edilmesini düşünüyoruz. AK Parti belediye-
ciliğinin vizyonu doğrultusunda; her zaman hesap 
verebilir, şeffaf bir hizmet ağı ile Malatya’yı ku-
şatan gönül belediyeciliği anlayışıyla milletimize 
olan hizmet sevdamızı sürdürmeye devam edece-
ğiz. Her rengin içinde olduğu ‘Mutlu Bir Malatya 
Tablosu’nu el ele vererek birlikte yapacağız.” dedi.


