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VALİ KABAN’DAN KUTLAMA
Gazetemizin Ku-
ruluş yıldönümü 
nedeniyle Bizleri 

yalnız bırak-
mayan Malatya 
valisi Ali Kaban 
gazetemize bir 
kutlama mesajı 

gönderdi.>>4’TE

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK KUTLAMA MESAJI
Doğanşehir Belediye Baş-
kanı  Vahap Küçük  Yeni 
Doğanşehir Gazetesinin 13. 
Kuruluş  yıldönümü nedeniy-
le Gazetenin imtiyaz sahibi 
Hüseyin Karaaslan’a  bir kut-
lama mesajı gönderdi.>>5’TE

“BORÇLARINIZI YENİDEN YAPILANDIRIN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Borçların yeniden yapılandırılmasını istedi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili 
yaptığı açıklamada, Vatandaşlara önemli 
uyarılarda bulundu.>>7’DE

KAYMAKAMIMIZIN VEDA MESAJI...

Doğanşehir Kaymakamı Şükrü Muhammet Pekpak  Yurt dışı 
görevlerde bulunmak üzere İlçemizden ayrıldı.>>3’TE

Doğanşehir’in Yeni Kaymakamı
Muhammed Taha Canpolat Oldu
Doğanşehir İlçe Kaymakamlığına Kars Akyaka 
İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat 
Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.>>7’DE

SEÇİM SONUÇLARINI
İKİ PARTİ BİRLİKTE KUTLADI
Tüm Türkiye de olduğu gibi Malatya’nın Doğanşe-
hir ilçesinde de Seçim sonuçlarının netleşmesin-
den sonra MHP Malatya da çıkardığı milletvekili 
ve başarılı çalışmalarından dolayı davullu kutlama 
yaptı.>>3’TE
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Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
MYO dan almış olduğum öğrenci kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Sümeyye Mutlu

KAYIP

7 yaşına kadar olan çocuğunuzla oynayınız,15 
yaşına kadar olan çocuğunuzla arkadaşlık 
ediniz, 15 yaşından sonra olan çocuğunuzla 
istişare ediniz”
HZ. ALİ (R.A.)

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14    Sayı: 633

Yayın Türü: Süreli
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Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Yaz İshaline Yol Açan Besinler
Çocuklarda sık görülen yaz hastalıklarının başında ishal 

geliyor. Bulaşıcı bir hastalık olan ishal çocuk sağlığı söz ko-
nusu olunca ekstra özen istiyor. Çünkü çocuklar sıvı kaybının 
önlenemediği durumlarda ciddi hastalıklarla karşı karşıya 
kalabiliyor

Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölü-
mü’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Eftal Geçgil, ishal 
olan çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri 
anlattı.

İSHAL BESİN VE SU YOLUYLA 
BULAŞIYOR

Yaz aylarında kapalı alanlara kıyasla daha çok açık alan-
larda vakit geçiren çocuklar özellikle gastrointestinal sistem 
enfeksiyonlarına sık yakalanırlar. İshal sıklıkla 0-5 yaş gru-
bunu etkiler. Eğer ishale ateş ve kusma eşlik ediyorsa hemen 
doktora gidilmelidir. Mide ve bağırsak sisteminin enfeksiyo-
nu olarak tanımlanabilecek bu rahatsızlık, bulaşıcı özellik ta-
şıdığı için önemlidir. Havaların ısınması bu enfeksiyona yol 
açan virüslerin çoğalmasını kolaylaştırır, besin ve suyla has-
talık kolaylıkla bulaşır.

İSHAL VAKALARINDAKİ ARTIŞI 
TETİKLEYEN GIDALARA DİKKAT!

Bozuk gıdaların tüketimi
Açık büfe yemekler
Dondurma ve sütlü besinler
Gıdaların uygun şartlarda üretilip saklanmaması
Ev ortamında pişirildikten sonra buzdolabına konulma-

mış yemekler
Açıkta satılan hazır gıdalar
Salata malzemeleri ve meyveleri birkaç kez yıkayın

Yaz ishallerinde sıklıkla karşılaşılan bir diğer durum, hava 
sıcaklığı yüzünden bakterilerin hızla çoğalarak su veya besi-
ni kirletmesidir. Genelde kirlenmiş suların içilmesi, çiğ seb-
zelerle hazırlanmış iyi yıkanmamış salatalar ve meyvelerin 
tüketilmesi sonucu da ishal yapan mikroplar, ağız yoluyla 
alınarak çocukların bağırsaklarına ulaşır. Özellikle durgun 
sularda, kanalizasyonun karıştığı sularda, iyi ilaçlanmamış 
içme ve kullanma sularında mikroplar uzun süre yaşayarak 
çoğalır.

ÇOCUKTAKİ SIVI KAYBI ÖNLENMELİ
İshal, dışkının sıklığında, miktarında ve hacminde artma 

olarak tanımlanabilir. Günde üç veya daha fazla sulu dışkıla-
ma ishal kabul edilir. İshal durumunda bağırsak hareketleri 
artar, normal süreden daha kısa aralıklarla dışkılama meyda-
na gelir. Dışkı şekilsiz, yumuşak ve sulu bir görünümde olur. 
İshaller 5 yaş altında sık görülmekle birlikte, iki yaştan küçük 
çocuklarda çok ciddi sonuçlara yol açabilir; sıvı kaybına bağ-
lı ölümler görülebilir. İshalin en önemli komplikasyonu sıvı 
kaybıdır. İshal ile kaybedilen sıvının az az, sık sık bulantı veya 
kusmayı tetiklemeyecek şekilde yerine konması gerekir. Sıvı 
kaybı engellendiği sürece sorun oluşmaz.

ÇOCUKLAR HAZIR VE İŞLENMİŞ 
GIDALARDAN UZAK TUTULMALI

İyi bir bağırsak sağlığı için hijyen ve dengeli beslenme 
çok önemlidir. Hazır ve işlenmiş gıdalar bağırsak florasına en 
çok zarar veren etkenlerdendir. Çocukları paketlenmiş gıda-
lardan mümkün olduğunca uzak tutmak ve bolca probiyotik 
içeren yoğurt, ayran, kefirle beslemek önemlidir. Ayrıca aile-
ler özellikle açıkta satılan yiyecekler ve tüketim tarihi geçen 
gıdalar hakkında dikkatli olmalıdır.

İSHALE İYİ GELEN GIDALAR
İshal sorunu yaşanan dönemde bağırsakları çok yorma-

yacak yumuşak gıdalar tüketilmelidir. Bu gıdalar şu şekilde 
gruplandırılabilir:

Nişasta içeren pirinç, makarna ve patates
Probiyotik içeren yoğurt, ayran, kefir
Lif içeren muz, elma ve armut
Bu gıdalardan ishal süresince uzak durulmalı
Çocukta ishal tablosu görülüyorsa kayısı, erik, çiğ sebze, 

salata, kepekli ürünler gibi bağırsak hareketlerini daha da 
artıran besinlerden, hazır gıdalar, bol yağlı, şekerli yiyecek-
lerden ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır.
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SEÇİM SONUÇLARINI
İKİ PARTİ BİRLİKTE KUTLADI

Tüm Türkiye de olduğu gibi Malatya’nın Doğan-
şehir ilçesinde de Seçim sonuçlarının netleşmesin-
den sonra MHP Malatya da çıkardığı milletvekili ve 
başarılı çalışmalarından dolayı davullu kutlama yap-
tı.  

Doğanşehir MHP ilçe başkanlığında seçim sonuç-
larını değerlendiren ilçe teşkilatı sonuçların netleş-
mesinin ardından belediye Meydanında Toplanarak 
kutlama yaptı. Belediye meydanında yapılan kutla-
malara kısa sürede Ak parti ilçe binasında katılımlar 
oldu ve meydan kısa sürede festival alanına döndü. 
Belediye başkanı Vahap Küçük Balkondan kalabalı-
ğa birlik beraberlik içerisinde iki partinin kutlama 
yapmasından dolayı halka teşekkür etti. Başkan 
Küçük” işte benim istediğim budur. Siyaset kardeş-
liği bozmamalıdır. Hepinizi kutluyorum” dedi. Gurup 
burada atılan havai fişeklerin ardından konvoyla 
Savaklı, Sürgü Güzelköy, mahallerinden geçerek 
Erkenek te tekrar buluştu burada tüm mahalleler-
den gelen yaklaşık beş bin kişi katıldı. Eski belediye 
hizmet binasının balkonundan konuşan Ak parti ilçe 
başkanı Murat kavuncuoğlu “ dün bizim askerimizin 
Apoletlerini sökmeye çalışan zihniyetin çöküşünü 
izledik buda sizin başarılı çalışmalarınız sonucunda 
olmuştur. Bu başarıdan dolayı her kesi kutluyorum 
Allah hepinizden razı olsun. Üzerinize düşeni yap-
tınız” dedi. Mikrofonu alan belediye Başkanı Vahap 
Küçük “ birlik beraberliğin bozulmaması yönünde 
telkinlerde bulundu. Program da Mustafa Demirel in 
okuduğu “LİDERİM” isimli şiirle sona erdi. 

KAYMAKAMIMIZIN VEDA MESAJI...
Doğanşehir Kaymakamı Şükrü Muham-

met  Pekpak  Yurt dışı görevlerde bulunmak 
üzere İlçemizden ayrıldı.

Doğanşehir kaymakamı Şükrü Muham-
met Pekpak’ı Hükümet Konağı Önünde Çalış-
ma arkadaşları Daire amirleri ve vatandaşlar 
üğürladı.

Doğanşehir Kaymakamı Şükrü Müham-
met Pekpak Doğanşehir den ayrılması nede-
niyle bir mesaj yayımladı.”

 Mesajında ; Yaklaşık 8 ay gibi bir süre 
içerisinde Doğanşehir ilçesinde Kaymakam 
vekili olarak görev yapmakta iken 3 ay süre 
ile Ankara’da İçişleri Bakanlığımızın açmış 
olduğu dil kursuna katılacağımdan dolayı 
28.06.2018 tarihinde Doğanşehir ilçesindeki 
görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

Mesleğimin ilk yıllarında Doğanşehir gibi 
bir ilçede görev yaptığım için kendimi şans-
lı hissediyorum. Doğanşehir ilçesinde görev 
yaptığım süre içerisinde Doğanşehir halkın-
dan görmüş olduğum yakın ilgi ve alaka-
yı, sevgi ve saygıyı, hüsnü kabulünüzü asla 
unutmayacağım. Bu yakın ilginizden dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum.

Doğanşehir ilçesinde Kanunlar çerçeve-
sinde, Devletimizin bize vermiş olduğu yetki-
ler dâhilinde ilçemizin sorunlarını gidermeye 
çalışıp, ilçemizin ekonomisine bir nebzede 
olsa katkı sağlayabilmek, halkımızın refah 
düzeyini artırabilmek için bazı projeler yap-
tık ise de, bunlar biliyorum ki sizler için ye-
terli değildir. Ancak kısa zamanda yapılabile-
ceklerin en hızlı ve en verimli olabileceklerini 

yapmaya gayret gösterdik.
Yaptığımız bu çalışmalarda bizlere yar-

dımcı olan siz Doğanşehir halkına, Doğanşe-
hir Esnafına ve Doğanşehir’de görev yapan 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan 

başta amirleri, memurları ve diğer personel-
leri olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür 
ederim.

Bu güzel ilçemizi eğitimde, ekonomide, 
kültürde, sporda, sağlıkta ve daha birçok 

alanlarda ileri bir safhada görmek dileğiyle 
hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar di-
leyerek veda ediyor sevgi ve saygılarımı su-
nuyorum. Hoş çakalın Allaha emanet olunuz” 
dedi.
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(BASIN: 831428  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN İLANI

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uya-
rınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen Tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı Tarih ve saatlerde 
Doğanşehir Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Malmüdürlüğü makam oda-
sında satış İhalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale Tarih ve saatine kadar;
a)Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Te-
minat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu 
senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b)Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını İkametgâh belgesi ile ispatlamaları ve Tebligat için Türkiye’de 
adres göstermeleri,
c)Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (Aslı İhale 
esnasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Ve Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, 
İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 
Odasından veya benzeri Meslek Kuruluşlarından, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Sicil Kayıt 

Belgesi ile Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve Pey sürecek kişilerinin 
Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe Tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya 
Vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şart-
lardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve pey sürecek kişile-
rin Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
3- İhalelere ait Şartname ve Ekleri Mesai Saatleri dâhilinde Doğanşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak 
Servisinde görülebilir.
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak Müracaatlarda Teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine 
uygun hazırlanması ve İhale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir so-
rumluluk kabul etmez.
İLAN OLUNUR.

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü m² SATIŞ 
AMACI SATIŞ USULÜ TAHMİNİ SATIŞ 

BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ (TL) İHALE

1 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 1 3.995,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 09:00
2 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 2 3.994,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 09:15
3 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 4 3.994,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 09:30
4 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 5 3.994,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 09:45
5 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 6 3.994,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 10:00
6 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 8 3.993,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 10:15
7 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 9 3.994,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 10:30
8 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 10 3.995,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 10:45
9 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 11 3.995,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 11:00
10 MALATYA Doğanşehir Sürgü 238 12 3.994,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 80.000,00 TL 8.000,00 TL 23.07.2018 11:15
11 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 6 3.000,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 60.000,00 TL 6.000,00 TL 23.07.2018 11:30
12 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 7 3.000,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 60.000,00 TL  6.000,00 TL 23.07.2018 11:45
13 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 8 2.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 50.000,00 TL 5.000,00 TL 23.07.2018 13:15
14 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 9 2.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 50.000,00 TL 5.000,00 TL 23.07.2018 13:30
15 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 10 2.000,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 40.000,00 TL 4.000,00 TL 23.07.2018 13:45
16 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 11 2.000,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 40.000,00 TL 4.000,00 TL 23.07.2018 14:00
17 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 12 1.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 30.000,00 TL 3.000,00 TL 23.07.2018 14:15
18 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 13 1.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 30.000,00 TL 3.000,00 TL 23.07.2018 14:30
19 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 14 1.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 30.000,00 TL 3.000,00 TL 23.07.2018 14:45
20 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 15 1.584,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 32.000,00 TL 3.200,00 TL 23.07.2017 15:00
21 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 17 3.867,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 78.000,00 TL 7.800,00 TL 23.07.2018 15:15
22 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 18 3.866,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 78.000,00 TL 7.800,00 TL 23.07.2018 15:30
23 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 19 3.867,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 78.000,00 TL 7.800,00 TL 23.07.2018 15:45
24 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 20 3.867,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 78.000,00 TL 7.800,00 TL 23.07.2018 16:00
25 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 21 3.867,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 78.000,00 TL 7.800,00 TL 23.07.2018 16:15
26 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 22 3.867,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 78.000,00 TL 7.800,00 TL 23.07.2018 16:30

Gazetemizin Kuruluş yıldönümü 
nedeniyle Bizleri yalnız bırakmayan 
Malatya valisi Ali Kaban gazetemize 
bir kutlama mesajı gönderdi.

Vali Kaban Mesajında;
“Sayın Hüseyin Karaaslan, Doğan-

şehir İlçesinde halkın doğru, dürüst 

ve objektif olarak bilgilendirilmesi ko-
nusunda 13 yıldır yayın hayatını sür-
düren” Yeni Doğanşehir Gazetesi” nin  
14 ncü yayın yılına girmesi nedeniyle 
şahsınızda gazete çalışanlarını kutlar, 
bundan sonraki yayın hayatında başa-
rılar dilerim.” ifadelerini kullandı

VALİ KABAN’DAN KUTLAMA

DOĞANŞEHİR İLÇESİNE
ATANAN 3 KAYMAKAMIN
ADI MUHAMMED OLDU

1.Doğanşehir'de Görev Yapmış Olan MUHAMMED USAME SOYSAL
2.Doğanşehir'de Görev Yapmış Olan MUHAMMED ŞÜKRÜ PEKPAK
3.Son Olarak Doğanşehir İlçesine Yeni Atanan MUHAMMED TAHA CANPOLAT 

Oldu
DAHA ÖNCE DOĞANŞEHİR'DE GÖREV YAPMIŞ OLAN KAYMAKAMLARIMIZA 

HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
DOĞANŞEHİR'E YENİ ATANAN MUHAMMED TAHA CANPOLAT KAYMAKAMIMI-

ZA DA HOŞ GELDİNİZ DİYORUZ.
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BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK KUTLAMA MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı  Vahap Küçük  Yeni Doğanşehir 

Gazetesinin 13. Kuruluş  yıldönümü nedeniyle Gazetenin imtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan’a  bir kutlama mesajı gönderdi. Başkan 
Vahap Küçük Mesajında;” 

"Sürdürdüğü düzeyli, ilkeli, objektif, yayın politikaları ile ba-
şarılı çalışmaları yakından takip edilen Yeni Doğanşehir Gazete-
sinin 13. Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutluyorum.  İlçemizde kitlelere 
ulaştırdığı tarafsız, birleştirici haberlerle önemli bir sorumluluğu 
yerine getiren Yeni Doğanşehir Gazetesi’nin başarılarının bundan 
sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inanıyorum. Gazete-
niz, 13.  yıldır başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanmakta-
dır. İlçemizin sorun ve sıkıntılarını gündeme getirerek kamuoyuna 
aktarmada oldukça önemli bir görev üstleniyorsunuz.  Doğanşe-
hir deki gelişmelere karşı gösterdiği duyarlılık ile gazetecilik mes-
leğine yakışır habercilik anlayışını başarıyla temsil eden gazete-
niz, iletişimin ve toplumsal ilişkilerin önemsendiği dönemimizde 
kamuoyu adına önemli bir işlev görmektedir 13 yıl önce yayın 
hayatına başlayan Yeni Doğanşehir Gazetesi ilçemizin gündemine 
önemli katkılarda bulunmuştur. Aralıksız okuyucuları ile buluşan 
Gazetenizin ve tüm çalışanlarınızın 13. ncü kuruluş yıldönümünü 
yürekten kutlar, yayın hayatınızda başarılar dilerim. "dedi.

2018 Yılı “Buzağı Destek Yılı” İlan Edildi

2017 yılında Malatya’da yapılan buza-
ğı desteğini Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Tahir Macit’e sorduk. Buzağı des-
teğinin bir önceki yıla göre 3 kat artığını 
vurgulayan Macit şunları sıraladı: “ Buzağı 
desteklemesi 3 dönem halinde yapılıyor. 
Doğan buzağılar şüphelenip kayda girdik-
ten sonra çiftimize ödeme yapılıyor. Kayıt-
sız olan bu buzağılara 550 TL, tabii olmuş 
buzağılara 700 TL, yerli sperme kullanır-
larsa 750 lira destek ödeniyor. 2016 yılında 
3 dönemin Buzağı desteği 8 milyon 314 bin 
TL iken, 2017 yılında 2 dönem yapıldı, 2 dö-
nem de verilen destek 15 milyon 280 bin TL 
oldu. Geçen 2016 Yılının 3 döneminde dahi 
2017 yılının 2 dönemi dâhil hemen hemen 
iki katı oldu. 3. dönem Henüz daha girilme-
di. 3. dönem ile bu yaklaşık 21 milyon TL’yi 
bulacak gibi. Bu da bir önceki yılın hemen 
hemen üç katına tekabül ediyor.”

“BUZAĞI DESTEK HATTI 
KURULDU” 

Malatya’da yapılan çalışmaları Macit şu 
şekilde sıraladı: “Burada bizim Veteriner 
Hekimler ve ilçe müdürlerimizin gayretiyle 
oluyor. Bu alanda ilçe müdürlerinde buzağı 
desteğinde birinci olan sayı olarak 1. değil 
de Doğan buzağılarda yüzde kaçı destek-
li almış,  Burada 1. olan ilçe personeli ve 
müdürüne hem belge ile taltif ettik hem de 
küçük bir hediye verdik teşvik olması açı-
sından. Bazı ilçelerimiz buzağı desteği ile 

ilgili buzağı destek hattı kurdular. Telefon 
numarası ihbar geldiği zaman hangi vete-
riner hekimin işletmesinde ise o Veteriner 
hekime yönlendiriliyor. Veteriner hekim 
20 gün içerisinde küpeleyip çiftçinin hak 
edişini sağlıyor. Bu devletin vermiş olduğu 
Buzağı desteği çiftçilerimize hesabına di-
rek yatıyor. Dolayısıyla her alamayan çift-
çimiz para kaybetmiş oluyor. Biz istiyoruz 
ki çiftçilerimizin hiçbiri buzağısı desteksiz 
kalmasın. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı 2018 yılında buzağı destek 
yılı olarak ilan etti. Ondan dolayı da geldi 
olan büyük ve küçükbaş hayvanlarımız Ta-
kip ediliyor. Her işletme bir veteriner he-
kime dinle eklenmiş durumdadır. Ekimin 
sonunda Doğan buzağılarda bu şekilde 
destekleniyor. Bu aynı zamanda buzdolabı 
ölümlerini de engellemek için yapılan bir 
çalışmadır. Dilimizde buzağı ölümleri çok 
yüksek oranda değil ama yüzde 2,5 civa-
rında biz bunun yüzde bir buçuk veya yüz-
de bire çekmeye çalışıyoruz. Çok fazla bu-
zağı ölümleri ile ilgili bir kaybımız yok ama 
bunu daha da aşağı çekip sadece buzağı 
kayıplarını önlemek ve kalmayıp buzağıla-
ra da destek almayan buzağı kalmamasını 
sağlamaktır. Onun için arkadaşlarına da 
teşekkür ediyoruz 2017 yılındaki Gayretli 
çalışmalarını 2018 yılında da devam etti-
rilmesini bekliyorum. İnşallah 2018 yılında 
Bu rakamı daha da yukarı çekerek hiçbir 
buzağı desteksiz kalmayacak.”

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

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2018/8 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 adre-
sinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elekt-
ronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden 
aşağıda belirtilen oranda KDV. İle araç muayene ücretleri’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartname-
sinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize baş-
vurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi  : 28/08/2018 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi  : 12/09/2018 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri       : KÜÇÜK SANAYİ SİT. YANI KARAHAN YEDİEMİN OTOPARKI 
                      DOĞANŞEHİR/MALATYA
 No Takdir Edilen 

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

1 42.000,00 1 %18 44 LC 107 plakalı, fiat marka ,ducato van maxi L4H3 2.3m 
M.jet(17m3) tipli, 2008 model, F1AE0481D0741519 motor, 
ZFA25000001404491 şasi nolu, beyaz renk ,dizel, manu-
el,120 HP, 2.287cm3 motor hacimli, ön sağ-sol çamurluk 
,tavan, sağ yan panel, ön arka tampon hafif hasarlı halde 
olan,lastikleri kötü durumda olan anahtarsız,ruhsatsız araç

2018 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından “Buzağı Destek” yılı ilan edildi. Biz de Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit’le 
buzağılara verilen desteği ve yapılan çalışmaları 
konuştuk. Bu yıl buzağıya verilen desteğin geçen 
yılın 3 katına çıktığını vurgulayan Macit, “2017 
yılında 2 dönem buzağı desteği yapıldı ve 2 dö-
nemde verilen destek 15 milyon 280 bin TL oldu. 
Bu yıl ise henüz 3’üncü döneme henüz girilmediği 
halde buzağı desteği 21 Milyon TL’yi bulacak. Bu 
da bir önceki yılın üç katına tekabül ediyor.” dedi
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Soldan sağa
1. İlenme, beddua... İki nokta veya durum arasında 

sürekli gidip gelmek... 2. Bir yapının kapısından içeri gi-
rildiğinde görülen ilk boşluk, dalan... Bartın iline bağlı 
ilçelerden biri... Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yan-
kılanması; yankı... 3. Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetle-
rindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral... 
Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri... 4. Güneş doğmadan 
önceki alaca karanlık, fecir... Gerçekleşmeyecek düşünce 
veya ümit... Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benze-
yen iki şeyden her biri, benzeri... 5. Posta paketi... Futbol... 
6. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa 
tahta çubuk... Adına, kendisine... Lityum elementinin sim-
gesi... 7. Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre 
belirlenen gerekli karışım oranı (halk ağzı)... Sekisi olan... 

Galyum elementinin simgesi... 8. Bir davanın mahkemece 
nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge (eski)... 
Köpek... Tulyum elementinin simgesi... Çok ince taneli kil 
minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımın-
dan oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı... 9. Alazlamak 
işi... Elektrik sığa birimi... 10. Çelişkili ve tutarsız iki cüm-
leyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 
Muştulamak işi... 11. Yassı ve iri taneler durumunda (kar 
yağmak)... Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yeti-
şen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir 
ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, akdiken... 12. Nicelik, ni-
telik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Zayıf, esmer, ufak 
tefek kadın... Tarih öncesinden günümüze kadar değişik 
çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden 
eser veya kalıntı... 13. Kimliği gizlemek için kullanılan tak-
ma ad, kod ismi... Konya iline bağlı ilçelerden biri... 14. 
Alev alev... Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha... 15. Dişi 
kedi ve köpek erkek istemek... Holmiyum elementinin sim-
gesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Karbon, fosfor vb. maddelerin fiziksel bakımdan ayrı 

özellikler gösterebilmesi durumu... Rafadan yumurta... 2. 
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğin-
de oynanan bir halk oyunu... Banka, ticarethane vb. yerler-
de kullanılan ve cilt kapakları özel bir düzen ve anahtarla 
gevşetilip sıkıştırılabilen defter... 3. Çoğunlukla parklarda 
ve bahçelerde oturulacak sıra... Tanrı (eski)... Dazlak (halk 
ağzı)... 4. Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı 
(eski)... Onamak işi... Amerikan tohumundan yurdumuzda 

üretilen bir pamuk türü... 5. Bozma, zarar verme... Gizlice... 
6. Çoğu Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Lit-
vanya topraklarında oturan bir Musevi topluluğu, Karay... 
Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Aksama, ak-
saklık, bozulma... 7. Cemaate namaz kıldıran kimse... Ağaç, 
metal vb. üzerine oyulduktan sonra bir yere basılan biçim... 
Gümüş elementinin simgesi... 8. Kal işi yapılan yer (eski)... 
Davranma, davranış... 9. Darmstadtiyum elementinin sim-
gesi... Omuzdaş (halk ağzı)... İşler, işlemler (eski)... 10. O 
yere, o yöne... İşaret... Lekecilik... 11. Asıl yurdu Buhara’da 
Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri 
uzun ve kıvırcık bir cins koyun, karagül... Genellikle boy-
na bağlanan, bir tür ince ipek kumaş... 12. Bir şeyin yere 
bakan yanı, zir, üst karşıtı... Üstü kapalı, örtülü (söz veya 
davranış)... Karganın çıkardığı ses... 13. Süngü gibi yalnız 
batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç... 
O gösterme sıfatı 
(eski)... Araçla il-
gili olan... 14. Kar, 
süt vb.nin rengi, 
beyaz... Her türlü 
konuda yapılmış 
kısa manzume... 
Açıklama... 15. Ko-
nutları yakın olan 
kimselerin birbi-
rine göre aldıkları 
ad... Andanteden 
daha canlı, daha 
hızlı bir biçimde 
(çalınmak)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Akşam yine meyhaneler,

Sokaklar bomboş

Kiminde garip sesler

Kimi gönülden sarhoş

Sahil kenarında çimen

Kırlar, bayırlar boş

Kimi yalılardan uykulu

Kimi masa başında sarhoş

Mevsimler yapayalnız

Gökyüzünde koca yıldızlar

Kimi göklerden umutlu

Kimi sokaklardan sarhoş

Çıkarken nara atanlar

Parklarla baş başa

Kiminde hasret ağıtları

Kimi gurbetle sarhoş

Garip seyreder yolları

Çoğunda acılı bir bakış

Kiminde memleket hasreti

Kimi içmeden sarhoş

İÇMEDEN…

Çiftçi Kayısıyı İşlemek İstemiyor!
Hava koşullarından dolayı zarar 

gören kayısı, çiftçisini kara kara dü-
şündürüyor.  Yetişen ürünlerin hep 
dolu yarası olmasından yakınan çiftçi, 
“ Her yıl hava olayları olsun stratejik 
yönlendirmeler olsun hep mağdur olu-
yoruz.  Bu yıl da kayısımıza dolu vur-
du, kayısıları delik deşik etti.  Bu hal-
de olan kayısıların işlenmesi gereksiz 
zaman ve emek demek. Bu yüzden bu 
kadar çaba gösterip hiç bir gelir elde 
edememektense dalından kopardığı-
mız gibi bunu toplayanlara yani meyve 
sucularına vereceğiz.” dedi 

Hemen hemen her yıl belli başlı sı-
kıntılarla başa çıktıklarını belirten ka-
yısı yetiştiricileri: “Her yıl hava olayları 
olsun stratejik yönlendirmeler olsun 
hep mağdur oluyoruz.   Kayısı yetişti-
renler elinde kayısı ile ortada kalıyor. 
Ne satabiliyor ne de değerlendirebili-
yor. Çiftçiden hep ucuza ürün gidiyor. 
Çiftçi o kadar emek veriyor ama so-
nuç hep aynı. Geçtiğimiz yıllarda ka-
yısı ağaçları hep kesildi. Siyasiler de 
hep kayısı üzerinden siyaset yapıyor-
lar ama iş icraata gelince elde avuçta 
bir şey yok.  Bu yılda kayısımıza dolu 
vurdu, kayısıları delik deşik etti.  Bu 
halde olan kayısıların işlenmesi gerek-
siz zaman ve emek demek. Eğer kaysı 
fabrikalarının da işlenmesi isteniyorsa 
biz çiftçilere yardım edilmeli gerekli iş-
lemler,  çalışmalar yapılmalı ve çözüme 
de hemen kavuşturulmalı.  Yoksa bu yıl 
ne kayısı üreticisi ne de kayısı fabrikası 
iş görecek. Bir tek iş görecek yer var 
o da meyve suyu üreten fabrikalar. 
Bu durum en çok onların işine yaradı.  
Dolu yaralarıyla boş boş uğraşıp bu 
kadar çaba gösterip hiç bir gelir elde 
edememektense dalından kopardığı-

mız gibi bunu toplayanlara yani meyve 
sucularına vereceğiz. Bu işimize daha 
çok yarar çünkü en azından zamanımız 
ve emeğimiz boşa gitmez. Zaten işle-
sek de ucuza gidecek işlemesek de. En 
azından zamanımız ve sağlığımız bize 
kalır. Biz böyle düşünüyoruz ancak 
kayısının ihracatı da var sadece mey-
ve suyu üretmek olmaz kayısıyı diğer 

alanlar da yaymak gerekir. Bu yüzden 
destek bekliyoruz yetkililerden.  Hem 
Malatya’nın bir tek kayısısı kaldı kayış 
da giderse hiç. bir özelliğimiz kalma-
yacak bu yüzden gereken neyse yapıl-
malı, ortak kararlar alınmalı hem yet-
kililer hem çiftçiler hem de fabrikalar 
bazında” ifadelerine yer verdi.
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“BORÇLARINIZI YENİDEN YAPILANDIRIN”

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Borçların yeniden ya-
pılandırılmasını istedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Borçların yeniden ya-
pılandırılması ile ilgili yaptığı açık-
lamada, Vatandaşlara önemli uya-

rılarda bulundu.
18/05/2018 tarihli ve 30425 sa-

yılı Resmi Gazete ’de yayımlan 7143 
sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırılmasına İliş-
kin Kanunile;

•Kesinleşmiş vergi ve diğer 

borçlara ödeme kolaylıkları,
•İhtilafların sulh yoluyla sonlan-

dırılması,
•İnceleme ve tarhiyat safhasın-

daki borçların yapılandırılması,
•Beyan edilmemiş veya eksik 

beyan edilmiş gelir ve kazançların 
zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan 
edilmesi,

•Geçmiş dönemlere ilişkin mat-
rah ve vergi artırımında bulunan 
mükelleflere ayrıcalıklar,

•İşletmelerdeki emtia, makine, 
teçhizat ve demirbaş kayıtlarına 
ilişkin cezasız düzeltme imkânı,

•Alacaklar hesabının cezasız ve 
faizsiz düzeltilmesi,

•6552(İş Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına Dair Kanun), 6736(Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırmasına 
İlişkin Kanun) ve 7020(Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun) sayılı Kanun-
lar kapsamında ödemeleri devam 
eden borçlar için peşin ödeme indi-
rimi hükümlerinden yararlanma

gibi çok önemli imkânlar getiril-
miştir.

6552, 6736 ve 7020 sayılı Ka-
nunlar kapsamında yapılandırılmış 
ve ödenmekte olan alacaklar yeni 
Kanun kapsamında yapılandırıla-
mayacaktır.

Ancak, anılan Kanunlar kapsa-
mında yapılandırılan ve ödemeleri 
devam eden borçlardan kalan tak-
sitlerin tamamının7143 sayılı Ka-
nunla belirlenmiş olan;

•İlk taksit ödeme süresi içinde 
(1 Ekim 2018 tarihine kadar) öden-
mesi halinde bu taksitler içinde yer 
alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,

•İkinci taksit ödeme süresi için-
de (30 Kasım 2018 tarihine kadar) 
ödenmesi halinde ise bu taksitler 
içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının 
%50’sinin

 Tahsilinden vazgeçilecektir.
Yeni Yapılandırma Kanunu ile 

getirilen bu indirim imkânından 
yararlanılabilmesi için ödeme ya-
pıldığı tarihte anılan Kanunlarda 
öngörülen şartların ihlal edilmemiş 
olması gereklidir.

Bu çerçevede, 31 Mayıs 2018 ta-
rihine kadar ödenmesi gereken;

•6736 sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun kapsamında yapılandırılan 
borçların 8. Taksit,

•7020 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 
Kanun kapsamında yapılandırılan 
borçların 6. Taksit,

Ödemeleri ile Temmuz 2018 
ayında yapılacak taksit ödemele-
rinin süresinde yapılması büyük 
önem arz etmektedir.

Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına Dair Kanun kapsamında 
yapılandırılan borçlar için de peşin 
ödeme indiriminden yararlanılabil-
mesi için Haziran ve Ağustos 2018 
aylarında ödenmesi gereken taksit 
ödemelerine dikkat edilmesi ve anı-
lan Kanun hükümlerinin ihlal edil-
memesi gerekmektedir.

Bu nedenle Belediyemize; emlak 
(ev, arsa, arazi vb)), çevre temizlik, 
ilan – reklam ve kira borcu bulunan 
mükelleflerimizin belirtilen Kanun 
kapsamında faydalanabilmeleri 
için Temmuz 2018 ayı sonuna kadar 
Belediyemiz Emlak Servisine müra-
caat etmeleri gerekmektedir.

Tüm Doğanşehir Halkına önem-
le duyurulur.

Doğanşehir’in Yeni Kaymakamı
Muhammed Taha Canpolat Oldu

Doğanşehir İlçe Kaymakamlığına Kars 
Akyaka İlçe Kaymakamı Muhammed Taha 
Canpolat Kaymakam Vekili olarak görev-
lendirildi.

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Muham-
met Şükrü Pekpak'ın İçişleri Bakanlığının 
kararıyla 3 ay süre ile Ankara'da dil kursu-
na katılacağından dolayı Kaymakam Pek-
pak'ın yerine Kars Akyaka İlçe Kaymaka-
mı Muhammed Taha Canpolat Kaymakam 
Vekili olarak görevlendirildi. Kaymakam 
Canpolat'ın pazartesi Doğanşehir'deki 
görevine başladı.

Kaymakam Muhammed Taha Canpo-
lat Kimdir.?

1991 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 
2010 yılında yerleştiği Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
2014 yılında mezun oldu. 

2017 yılında açılan Kaymakam Adaylı-
ğı Sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği 
mesleğine başladı. Trabzon Kaymakam 
Adayı olarak mesleğe başlayan ve Trab-
zon'da il stajını tamamladıktan sonra 

Kocaeli/Kandıra ilçesinde Refiklik stajını 
yaptı. 

Daha sonra Kaymakam Canpolat İçiş-
leri Bakanlığı'nın onayıyla 25.05.2018 ta-
rihinde Kars Akyaka İlçe Kaymakam Vekili 
olarak atanarak görev yaptı ve Daha son-
ra İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Doğanşe-
hir İlçe Kaymakam Vekili olarak görevlen-
dirildi. 

Bizlerde Yeni Doğanşehir Kaymakamı-
mız Muammed Taha Canpolat’a  hoş gel-
diniz der Yeni Görevinde başarılar dileriz.

Elektrik Tasarrufu İçin  A Sınıfı Elektronik Ürünler Kullanılmalı 
Şehirleşme, sanayileşme ve yapılan savaş 

ile birlikte dünyaya verdiğimiz zarar yadsına-
maz.  Bu yüzden bu durumu engellemek adı-
na her hangi bir alanda atacağımız en ufak bir 
adım bile büyük önem arz ediyor.  Bu nedenle 
doğal kaynakların hızla tüketildiği günümüz-
de evlerimizde bulunan teknoloji ürünlerin 
doğa dostu olması gerektiğine dikkat çeken 
yetkililer konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. 

“DAHA TEMİZ, SAĞLIKLI 
BİR GELECEK İÇİN EN 

AZINDAN ENERJİ KAYNAKLI 
OLUMSUZLUKLARI ORTADAN 

KALDIRMALIYIZ”
Yetkililer konuya dair: “Birçok kategori-

ye ait teknoloji 
ürünleri hayatı-
mızın hemen he-
men her alanında 
yer alıyor. Ancak 
sanayileşme, şe-
hirleşme ile bir-
likte yaşlanan ve 
her gün açtığımız 
yaralarla hastala-
nan dünyamız için 
atılacak her adım 

önemli.  Bu noktada evde elektronik ürünle-
rin tasarruf sağlaması oldukça önemli, doğal 
kaynakların her an tüketildiği günümüzde. 
Evlerimizde bulunan elektronik ürünleri A sı-
nıfı enerji sertifikalı olanlarla değiştirmemiz 
bile bir yılda yüzde 23 elektrik tasarrufu an-
lamına geliyor. Eğer herkes bu noktada üze-
rine düşeni yaparsa kişi hem ihtiyacını kar-
şılamış olacak hem de çevre sorunlarının en 
aza indirgenmesine fayda sağlayacak. Bunu 
tüm dünyaya genellediğimizde de teknolojik 
açıdan çevre sorunlarını ortadan kaldırmış 
olacağız.  Bu yüzden herkes üzerine düşeni 
yapmalı ve çevreye daha az zarar veren ta-
sarruflu ürünler kullanmalı. Öte yandan daha 
az enerji ile hem eşya anlamında hem de dün-
ya anlamında daha uzun ömür sağlamış ola-
cağız. Bu konuda gerekli özeni ve duyarlılığı 
göstermeliyiz, bunu hem bizim için hem de 
çevremiz için yapmalıyız. Çünkü milyonlarca 
yıldır bizlere kucak açan dünyaya hak ettiği 

özeni maalesef gösteremiyoruz. Yaşamsal 
elementleri kirletiyor ve doğal kaynakları yok 
ediyoruz. Bunun yanı sıra enerjiye olan talep-
lerimizin artıyor ve çeşitli çevre sorunlarının 
ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle 
hem bizim hem de bizden sonraki kuşakların 
daha iyi bir dünyada yaşamlarını sürdürebil-
meleri için çevre bilincinin oluşması büyük 
önem taşıyor. Daha temiz, sağlıklı bir gelecek 
için en azından enerji kaynaklı olumsuzlukla-
rı ortadan kaldırmalıyız. Ülkemizde kullanım-
da olan D enerji sınıfı ve altı beyaz eşyanın 
tamamının A sınıfı ile değiştirilmesi ile kısa 
sürede Keban Barajı’nın yıllık üretimi kadar 
elektrik tasarrufu sağlanabilir. Böyle yapıldı-
ğı takdirde karbondioksit salınımı da engel-
lenmiş olur ve biz de tasarruf sağladığımız 
için fazladan ödememiz gereken tutarı başka 
alanlara harcayabiliriz, çevremiz de boş yere 
kirlenmez sağlıklı bir alana kavuşmuş oluruz” 
ifadelerine yer verdi.
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BELEDİYE İMAR SAHASI İÇERİSİNDE
SAHİBİNDEN SATILIK ARSALAR

Yeni Mah. Çevlik Caddesi Günedoğru yolu üzerinde

Arsalar satılmaktadır

TELEFON
0505 632 31 78
0543 275 78 86

L39-C-18-A
Pafta Ada

54
ve nolu 

İl Spor Merkezlerinin Açılış Töreni Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gerek dev 
tesisleşme hamlesiyle, gerek uluslararası 
spor organizasyonlarında elde edilen başa-
rılarla, gerekse Türk sporunun marka değe-
rinin artış göstermesiyle beraber sporcu ye-
tiştirme alanında da önemli adımlar atıyor. 
Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımız 81 ilde 
bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lükleri’nde başlatılan eğitimlerden, 5-18 yaş 
gruplarındaki çocuk ve gençler faydalanabi-
liyor. Sporu sevdirmenin, spor kulüplerine 
sporcu kaynağı oluşturmanın, toplumda spor 
kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha 
geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı pro-
je, değerlendirmeler sonucunda başarılı olan 
ve gelecek vaat edenler ise spor kulüplerine 
yönlendirilerek, profesyonel spor yaşamları-

na ilk adımlarını atıyorlar.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından, 2017 - 

2018 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin 
ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini 
daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanış-
malarını sağlamak amacıyla  Malatya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce orga-
nize edilen Yaz Spor Okulu'nun açılış töreni 
gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'nda 
gerçekleştirilen açılış töreninde saygı duru-
şunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunma-
sının ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sporcu-
lara ve sporcuların velilerine hitap etti. 

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Ge-
nel Müdürlüğü'nün 29 Haziran 1938 yılında 
kurulduğunu anımsatarak, Spor Genel Mü-

dürlüğü'nün kuruluşunun 80.yıldönümünde 
Malatya'da Yaz Spor Okulu'nun açılışını ger-
çekleştirdiklerini ifade etti.

Sporun bir disiplin ve hayat tarzı oldu-
ğunu kaydeden Fındıklı, "Gelişmiş ülkele-
rin milli gelir seviyeleri yükseldikçe obezite 
artmaktadır. Bugün tüm gelişmiş ülkelerde 
obezite baş belası olup kolesterolden tansi-
yona kadar birçok hastalığa kapı açmaktadır. 
Bunun bir numaralı ilacı, eczanede satılan 
ilaç değil koruyucu hekimlik açısından spor 
yapmaktır. Çocuk, genç, yaşlı bütün vatan-
daşlarımız spor yapmalıdır" diye konuştu. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur' sözünü hatırlatan 
Fındıklı, sağlıklı bir nesil ve güçlü bir ülke için 
herkesin sporu hayatının bir bölümüne yer-
leştirmesi gerektiğine dikkat çekti.  

Fındıklı, Yaz Spor Okulu'nun 38 branşta 
faaliyet göstereceğini ifade ederek, şunları 
söyledi: "Okulların kapandığı bu dönemde 
çocuklarımızı, gençlerimizi sportif aktivite-
lere alıştırmak, bedensel egzersizler yap-
tırarak onların genç bedenlerini geleceğe 
hazırlamak, aralarından geleceğin sporcula-
rını seçmek, hiç olmazsa sağlıklı birer birey 
olmalarını sağlamak amacıyla yaz spor okul-
larımızı açtık. 38 branşta faaliyetler olacak, 
yani Türkiye'deki spor branşlarının yüzde 
90'ı ilimizde icra edilecek. Tecrübeli antre-
nörlerimiz nezaretinde geleceğin milli spor-

cularının yetişeceğine inanıyorum." 
Fındıklı'nın konuşmasının ardından açılış 

töreni kapsamında Malatya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Cimnastik 
ekibi, karateciler ve halk oyunları ekibi gös-
teri sundu. Gösteriler büyük beğeni topladı. 
Açılış törenine katılan Ampute Milli Futbol Ta-
kımı'nın kalecisi Selim Karadağ, genç sporcu-
lar yaptığı konuşmada, "Yıllardır spor yapan 
biri olarak söylüyorum; spor yapmanız ger-
çekten çok güzel. Malatya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü'nün sizlere 38 branşta 
hizmet veriyor olması oldukça güzel. Yılların 
bana sporla ilgili verdiği tek bir şey var; sa-
dece iyi sporcu değil, iyi bir insan, hayatta iyi 
şerler yapan birisi olmak istiyorsanız, bunu 
karakterinizle bütünlenmeniz lazım" dedi.  

Sırbistan’da yapılan 53. Avrupa Karate 
Şampiyonası’nda kumite 67 kiloda Avrupa 
Şampiyonu olan Burak Uygur ise "Malatya'da 
sporun büyüdüğünü, yüceldiğini ve başarılar 
elde edebilme potansiyelini gördüğüm için 
kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim elde 
ettiğim derece ve başarılardan çok daha faz-
lasını bütün arkadaşlarımın yakalayacağına 
inanıyorum. Malatya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'ya Ma-
latya'da spora verdiği büyük desteklerden 
dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.  

Yaz Spor Okulu'nun açılış törenine; Ma-
latya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Mustafa Sadi Fındıklı'nın yanı sıra Spor Şube 
Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Mü-
dürü Ahmet Yücel, Okul Sporları Şube Mü-
dürü Dr. Murat Kılınç, Fırat Gençlik Merkezi 
Müdürü Şeyma Eryılmaz, Avrupa şampiyonu 
Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim 
Karadağ, Sırbistan’da yapılan 53. Avrupa Ka-
rate Şampiyonası’nda kumite 67 kiloda Avru-
pa Şampiyonu olan Burak Uygur, antrenörler, 
sporcular ve sporcu velileri katıldı.


