
Fiyatı:50 Kuruş 30 NİSAN 2019 SALIHaftalık Siyasi Gazete

HEMŞERİMİZ VALİ AKBIYIK 7/24
HAKKARİLİLERE HİZMET EDİYOR

Hemşerimiz Hakkâri Va-
lisi İdris Akbıyık, Hakkâ-
ri’nin kalkınması, huzur 

ve refahının artması için 
7/24 sahada olması Hak-
kâri halkının teveccühü-

ne mazhar oluyor. Günün 
her saatinde bir yandan 
terörle mücadele eden 

güvenlik kuvvetleri ile bir 
araya gelirken diğer yan-

dan vatandaşlarla olan 
diyaloglarını da artırma-
ya özen gösteriyor. 3’TE

Kılıçdaroğlu’na Yapılan Saldırıya İlişkin CHP’den Açıklama

“Saldırıya Karşı Dimdik Ayaktayız”

Şehit Sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine 
katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesinde cenazeye katılan 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
uğradığı saldırıya ilişkin CHP İl Başkanlığı ve bazı siyasi partiler 
tarafından ortak açıklama yapıldı. Merkez Postane önünde ba-
sın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, yapılan saldı-
rıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti. 2’DE

Kayısıda Don Tehlikesi Devam Ediyor
21-22 Nisan tarihinde kar yağısından dolayı kayısı-
da meydana gelen don olayında Hekimhan, Kulun-
cak, Darende gibi yerler etkilenmişti. Don tehlikesi-
nin devam ettiğini vurgulayan Ziraat Mühendisleri 
Odası Malatya Şube Başkanı Çiçek, “Kayısı şu anda 
kar yağışı olan bazı bölgelerde çiçek, bazı bölgeler-
de tomurcuk aşamasındadır.  Tomurcuklarda fazla 
bir sıkıntı olmadı ama çiçek olan yerlerde olumsuz-
luk olacağını düşünüyoruz.” dedi. 2’DE
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Kılıçdaroğlu’na Yapılan Saldırıya İlişkin CHP’den Açıklama

Şehit Sözleşmeli piyade er Yener Kırık-
cı'nın cenaze törenine katılmak üzere An-
kara'nın Çubuk ilçesinde cenazeye katılan 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya iliş-
kin CHP İl Başkanlığı ve bazı siyasi partiler 
tarafından ortak açıklama yapıldı. Merkez 
Postane önünde basın açıklaması yapan CHP 
İl Başkanı Enver Kiraz, yapılan saldırıyı şid-
detle kınadıklarını ifade etti

Kiraz açıklamasında, “Dün ülkemizin baş-
kentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin 
cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine 
katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhu-
riyet Halk Partisi Genel Başkanına hain bir 
saldırı da bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı 
zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı’ya ve onun 
ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısız-
lıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. 
Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. 
Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain 
saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve 
beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmış-
tır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir: Adına 
gazete denilen bir takım paçavralarda kimler 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyet 
Halk Partilileri hedef gösterdiyse; Bir takım 
operasyon kanallarında kimler Sayın Genel 
Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa; 

Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazele-
rine alınmaması için kim talimat verdiyse; 
Meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, 
Gazi Mustafa Kemal’in “İki büyük eserim-
den biri” dediği, Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehdit-
lerde bulunduysa, bu saldırının alt yapısını 
hazırlayanlar onlardır. Toplumumuza kin ve 
nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant 
bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri dün 
yapılan bu hain saldırı da pay sahibidirler” 
ifadesini kullandı. 

“Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi 
bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı 
manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerin-
den bölüp parçalamaya çalışan edepsizler 
aynı emperyalist güçlerin hizmetkârıdır” di-
yen Kiraz açıklamasının devamında, “Arala-
rında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların 
ipini tutan odaklarda aynıdır. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin her bir üyesi olarak, bu hain 
saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasın-
daki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta 
durmaya da devam edeceğiz. Türkiye’yi kor-
ku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık 
suda balık avlamaya çalışanlara karşı son 
derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. 
“Gün kızgın demiri soğutma günüyse” herkes 
de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, 

bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren si-
yasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları 
sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi men-
faatler için ülkemizin tüm demokratik biriki-
mi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu sal-
dırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal 
yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması 
gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular 

mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu ra-
hatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. 
Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, 
saldırının büyümesine seyirci kalanlar hak-
kında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. 
Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce 
sarf etmiş olduğu sözlerde dikkate alınarak 
derhal istifa etmelidir” sözlerine yer verdi.

“Saldırıya Karşı Dimdik Ayaktayız”

Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir 

Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafından 
düzenlenen 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kül-
tür Fuarı 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 
10.00’da kapılarını ziyaretçilere açıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başka-
nı Selahattin Gürkan; “Destan Şehir Malat-
ya’mıza yakışır bir şekilde düzenlenen Kitap 
Fuarımızın,  bu yıl 8’incisini gerçekleştirece-
ğiz. Büyükşehir Belediyesi yanında, 27 Nisan 

–  5 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekle-
şecek olan fuarımızda birbirinden değerli 
yazarlarımızı misafir edeceğiz. “Cemil Meriç 
Anısına” temasıyla gerçekleştireceğimiz fua-
ra, 375 yayınevi ve 250 yazar katılacak” dedi.

Kitap Fuarı resmi açılışının ise 29 Nisan 
2019 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılaca-
ğını söyleyen Başkan Gürkan, “9 gün boyun-
ca kitapseverler yazarlar ile bir araya gele-
cek. İmza günleri, konferanslar, seminerler, 

STK’lar ile yazar buluşmaları, yazar – okur 
buluşmaları, okullarda öğrenci – yazar bu-
luşmaları gibi etkinlikler olacak” dedi. 

Kitap okumanın önemine değinen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, kitap okumanın bilgi anlamında insanı 
zenginleştirdiğini ve olgunlaştırdığını belir-
terek, tüm kitapseverleri fuara davet etti.  
Fuar ziyaret saatleri Sabah: 10.00 Akşam: 
22.00 “

Kayısıda Don Tehlikesi Devam Ediyor
21-22 Nisan tarihinde kar yağısından 

dolayı kayısıda meydana gelen don olayın-
da Hekimhan, Kuluncak, Darende gibi yer-
ler etkilenmişti. Don tehlikesinin devam 
ettiğini vurgulayan Ziraat Mühendisleri 
Odası Malatya Şube Başkanı Çiçek, “Kayısı 
şu anda kar yağışı olan bazı bölgelerde çi-
çek, bazı bölgelerde tomurcuk aşamasın-
dadır.  Tomurcuklarda fazla bir sıkıntı ol-
madı ama çiçek olan yerlerde olumsuzluk 
olacağını düşünüyoruz.” dedi

Önceki gün Yüksek kesimlerde yaşa-
nan don olaylarının hasar tespit çalışma-
larının tamamlanmasına yakın bazı böl-
gelerde yeniden don olayı yaşanması ise 
kayısı üreticilerini endişelendirdi.  Sigorta 
eksperlerinin 1400-1500 rakımlardaki ça-
lışmalarının tamamlandığını belirten kayı-
sı üreticileri kayısıdaki don olayının ilimiz 
sınırları içinden Hekimhan, Kuluncak, Da-
rende bölgesinde etkili olduğunu, diğer 
yandan Kahraman Maraş Elbistan İlçesi, 
Elazığ Baskil ilçesi yüksek kesimlerde ve 
dere boylarında meydana geldiği belirtil-
di. Diğer yandan Tarsim Sigorta experle-
rinini. İl, İlçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat 
Odaları ve üreticilerin talepleri doğrultu-
sunda çalışmaları sürdürüldükleri kayde-
dildi. Diğer yandan yetkililer de çiftçilerin 
ifadeleri doğrultusunda yapılan değerlen-
dirmenin ise don olayının beklentilerin 

üstünde olmadığı yönünde 
oldu.

Konuyla ilgili olarak 
görüşlerini paylaşan Zira-
at Mühendisleri Odası Ma-
latya Şube Başkanı Fevzi 
Çiçek, 21-22 Nisan tarih-
lerinde yağan kar yağışı 
sonrasında meydana gelen 
düşük sıcaklıkların kayısı-
da don riskini artırdığını 
söyledi. Genel bir değer-
lendirme yapmanın ise he-
nüz erken olduğunu ifade 
eden Çiçek; “Meydana ge-
len sıcaklık düşüşleri şu an 
için riskini artırmıştır. An-
cak genel bir değerlendir-
me yapmak için henüz er-
ken olduğu kanaatindenim. Diğer yandan 
kar yağışı bir yandan üreticiyi endişeleni-
lirken don riskini azaltmaktadır. Kayısı şu 
anda kar yağışı olan bazı bölgelerde çiçek, 
bazı bölgelerde tomurcuk aşamasındadır.  
Tomurcuklarda fazla bir sıkıntı olmadı 
ama çiçek olan yerlerde olumsuzluk ola-
cağını düşünüyoruz. Bu nedenle de süreyi 
bekliyoruz. Zirai açıdan kar yağışı olumsuz 
gibi görünse de zirai don açısından artı bir 
gelişmedir. Zirai don sadece sıcaklık döne-
mi ile tarif edilmesi doğru değildir.  Bunun 

süresi meydana geldiği saat, havanın açık 
ya da kapalı oluşu, meyvenin hangi evrede 
oluşu, çiçek tomur veya meyve olması gibi 
birçok etken zirai don değerlendirmesinde 
parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Zirai don etkisi ortaya çıktığında bir böl-
gede etki derecesi daha farklı olmaktadır. 
Önümüzdeki süreçte ise süreci ise takip 
edeceğiz. Bunun için somut bir ifade kul-
lanmak için henüz erken. Diğer yandan 
kaysıda Çil ve Manolya ilgili hastalık et-
kenlerinin de en az don zararı kadar kayısı 
üreticisini endişelendirmektedir.
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Soldan sağa
1. Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe 

kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yaprak-

larından her biri... Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzeri-

ne atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk sözü... Lahana, 

turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün 

bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan 

yosunumsu mantar... 2. Yıldızın batması (eski)... “Bu ne hâl, ne 

tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz... Gam dizisinde re ile 

fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... 3. Duyuş, 

düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi (eski)... Göz (eski-

miş)... “Öldürülmek veya başı belaya uğramak” anlamına ge-

len “... gitmek” deyiminde geçen bir söz... 4. İlenme, beddua... 

Parçalardan oluşmuş bütün... Büyük erkek kardeş, ağabey (halk 

ağzı)... 5. Uygun, elverişli... Erik yetiştirilen bahçe... 6. Hastalık 

(eski)... İpi andıran, ipe benzeyen, ip gibi... Bir kimseyi, bir şeyi 

anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, 

isim... 7. Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa... 

Şiir okuma, şiir söyleme (eski)... Bir şeyin amacına uygun, iste-

nilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme... 

8. Et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan 

yemek... İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine ge-

çirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı... 9. İnanç... Herhangi 

bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı... Muğla iline bağlı 

ilçelerden biri... 10. Molibden elementinin simgesi... Ter (eski)... 

Taban, döşeme, yer... 11. “İnan olsun” anlamında kullanılan bir 

söz... Seçkin... 12. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğe-

nilecek biçimde olan... Genellikle gömlek yapımında kullanı-

lan bir tür ince ve yumuşak bez... Toprak üstündeki bölümleri 

odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim 

sonra kuruyan küçük bitkiler... 13. Siklon... Avro (eski)... Evlilik 

ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasın-

daki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... 14. 

Lityum elementinin simgesi... Kuruntu... Organik maddelerin 

ayrışmasından oluşan tutuşur sıvıların birçoğu... 15. Elinden iyi 

iş gelen, becerikli kimse... Mançurya halkından olan kimse... Ke-

limenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden 

veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Tombul fındık grubunda standart bir fındık çeşidi... Mo-

zambik halkından olan kimse... 2. Gereken ilgiyi göstermeme, 

boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme... Beğenilme-

yen bir olay, bir durum karşısında şaşkınlığı anlatan bir söz... 3. 

Işın (eski)... Fabrika... 4. Tütsüleme suretiyle kurutulmuş ringa 

balığı... Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne... Kaynağı mitolo-

jik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... 5. Altın elementinin simge-

si... Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz (eski)... 

Çember biçiminde, telden yapılma, torbaya benzeyen büyük 

gözlü ağ... 6. Genellikle akvaryumlarda yetişen, değişik renkler-

de, uzunluğu yaklaşık 5 santimetre olan bir tatlı su balığı... Nikel 

elementinin simgesi... Uyum... 7. Bir hayvana herhangi bir amaç-

la birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi... İşaret... 8. 

Üzerinde boks yapılan, çevresi kordonla çevrilmiş yer... Protak-

tinyum elementinin simgesi... Gam dizisinde “sol” ile “si” ara-

sındaki ses... İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum... 9. Talyum 

elementinin simgesi... Oyuncu önündeki paranın tümünü ortaya 

koymak... 10. Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş 

bir oyun türü... Utanma, utanç duyma... Üzüntü... 11. Aralarında 

aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan 

kişilerden oluşan topluluk... Işınları saptıran ve ayrıştıran, say-

dam maddeden yapılmış üçgen cisim... Evropiyum elementinin 

simgesi... 12. Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz... Bir 

erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce... Yanlar, taraf-

lar... 13. Telle örül-

müş dokuma... İtici 

güç, ilham verici... 

14. Dikey (eski)... 

Krezol... 15. Drose-

ragillerden, Kuzey 

Karolina bataklık-

larında yetişen, 

yapraklarına konan 

sinekleri, böcek-

leri sıkıp emen bir 

bitki... Bir şeyin en 

üstteki bölümü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HEMŞERİMİZ VALİ AKBIYIK 7/24
HAKKARİLİLERE HİZMET EDİYOR
Hemşerimiz Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 

Hakkâri’nin kalkınması, huzur ve refahının 
artması için 7/24 sahada olması Hakkâri hal-
kının teveccühüne mazhar oluyor. Günün her 
saatinde bir yandan terörle mücadele eden 
güvenlik kuvvetleri ile bir araya gelirken di-
ğer yandan vatandaşlarla olan diyaloglarını 
da artırmaya özen gösteriyor 

Hakkâri ilinin kalkınması huzur ve refahı-
nın daha artması için gece gündüz demeden 
görev yapan Vali İdris Akbıyık, günün he sa-
atinde bir yandan terörle mücadele eden gü-
venlik kuvvetleri ile bir araya gelirken diğer 
yandan vatandaşlarla olan diyaloglarını da 
artırmaya özen gösteriyor.  Şişli Kaymakamlı-
ğından Hakkâri Valiliğine atandığı ilk günden 
itibaren gerek idari sorumluluğunu yerine 
getiren, gerekse de halkla bütünleşmek ama-
cıyla il, ilçe, belde, köy uzak yakın demeden 

ziyaretlerde bulunuyor. Vali İdris Akbıyık, 
bir araya geldiği halkın sorun ve taleplerini 
yerinde dinliyor. Irak ve Iran sınırındaki en 
ücra köyleri dahi ziyaret ederek halkla bü-
tünleşen Vali İdris Akbıyık vatandaşların iyi 
ve kötü günlerinde de vatandaşların yanında 
yer alarak gönüllere taht kuruyorlar. Göreve 
başladığı kısa süre içerisinde 7’den 70’e va-
tandaşın sevgisini kazanan Vali İdris Akbıyık, 
vatandaşın acı ve tatlı günlerinde yanların-
da olması ise vatandaşla devlet arasındaki 
olumlu diyalogun gün geçtikçe güçlenmesine 
neden olması açısından da önem taşıyor. Ka-
tıldığı düğün törenlerinde vatandaşlarla kol 
kola girerek halay çekip mutluluklarına ortak 
olan Akbıyık yöre halkını, kötü günlerinde de 
yanlarında yer alarak acılarını paylaşıyor ve 
yalnız bırakmıyor. 

MALATYA’YA 
DOĞANŞEHİR’E SELAMLARI 

VAR
Hakkâri Valisi İdris Akbıyık gazetemize 

yaptığı açıklamada, kendisinin Doğanşehir 
Çavuşlu doğumlu olduğunu hatırlatarak Ma-
latya ve Doğanşehir halkına selam ve sevgile-
rini iletti.  Akbıyık açıklamasında yaptığı ça-
lışmaları ise “Her alanda İlimizin kalkınması, 
huzur ve refahının daha da üst seviyelere 
çıkması için bütün birimlerimizle görev yapı-
yoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, sağlık 
konuları başta olmak üzere gençlerin eğiti-
mine özel önem verirken spor ve sağlığa da 
özel önem veriyoruz. Bu kapsamda ‘Hakkâri 
okuyor, Bir Kitap Bir İnsan kampanyasını baş-
latarak binlerce öğrenci ve vatandaşı kitapla 

buluşturarak okumasına imkân sağladık. Bi-
zimle görüşmek isteyen her bir vatandaşımı-
zı geri çevirmeyerek makamda ağırlıyoruz. 
Onların iyi ve kötü günlerinde yanarına olu-
yoruz.” şeklinde özetledi.

İl genelinde gerek resmi, gerek özel ku-
rum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen her 
türlü sosyal ve kültürel aktivitelere de katılan 
Vali İdris Akbıyık’ın son etkinliği ise düzen-
lediği kar festivaliyle de binlerce vatandaşı 
bir arada buluşturmak oldu. Vakit buldukça 
şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden, gittiği 
oyun merkezlerinde çocuklarla oyun oyna-
yan, gerçekleştirilen okuma etkinliklerinde 
vatandaşlarla birlikte kitap okuyan Vali Ak-
bıyık,  zorlu kış şartlarında üs bölgelerinde 
görev yapan güvenlik güçlerini de günün de-
ğişik saatlerinde ziyaret ederek motivasyon-
larını artırmaya devam ediyor. 
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Bir diğer konu da öğretmenliğim ve idareciğim-
le ilgili. 1980 li yılların baş-ları. Şunu hemen ifade 
etmek isterim ki ben hiçbir zaman iyi bir öğretmen 
ola-madım. Ancak iyi bir eğitmen ve idareci oldu-
ğumu da inkar edemem … Doğan-şehir Orta oku-
lunda müdürüm. Öğrencilerin topluma kazandırıl-
ması ve ülkeye yararlı birer eleman yetiştirilmesi 
için hummalı bir çalışma içindeyiz. Bilindiği üzere 
okullar birer eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Bunun 
ikisini birden aynı oranda götürmek esastır. Ancak 
ne yazıktır ki bunda tam anlamı ile başarı gös-ter-
mek mümkün olunamamıştır. Çeşitli dönemlerde 
yetişmiş öğretmenler ve özellikle de idareciler dö-
nemlerinin icabına göre hareket ederek, tamamen 
öğre-time ağırlık vermişlerdir… Benim anlayışıma 
göre eğitim çok daha ağırlıklı olmalıdır. İyi bir eği-
tim almamış öğrencinin öğrendiği bilgilerin, pek 
fazla öne-mi yoktur. Neden? Çünkü, bildiklerini ha-
yata geçiremez. Aile ve toplum yaşa-mının etkisi ile 
içine kapanık, cesaretsiz, güvensiz ve çekingendir 
ve kendini ifade etmekten acizdir. Böyle birisi iste-
diği kadar bilgili olsun, bu bilginin ne kendisine ve 
ne de başkalarına faydası olmaz. Bundan hareketle 
öncelikle öğren-cileri esaslı bir eğitime tabi tutmak 
lazımdır. Aynen 1940 lı yıllardaki Köy Ens-titülerin-
de olduğu gibi. Öğrenci öncelikle uygulamalı eği-
tim yolu ile hayata hazır hale getirilmeli. Kişiliğinin 
oluşması ve gelişmesi için çeşitli faaliyetlerin içine 
sokulmalı. Ona cesaret, özgüven kazandırılmalı. Bu 
gibi özellikleri kaza-nan öğrencinin görülecektir ki 

öğrenmesi hususunda fazla çaba sarf etmesine ge-
rek kalmayacaktır.

    Bütün bunların ışığında çok büyük sıkıntılar 
çekmeme ve çok çok yorgun düşmeme rağmen her 
türlü spor ve kültürel yarışmalara, münazara ve 
söyleşile-re, her sene sonlarında ta sene başından 
başlayarak hazırlanan temsil, koro- solo ve öğren-
cilerin el emekleri ile hazırlamış oldukları el ve ev 
işlerinin sergilen-mesine kadar bütün faaliyetler 
iftiharla sunulmuş ve halk tarafından da beğeni ka-
zanmıştır. Bütün bu faaliyetler, bizlerin öğrenciler 
üzerinde oluşturduğu moti-vasyonla büyük başarılı 
olmuş, o günlerde yetişen öğrenciler hababam sınıf-
la-rında değil, oluşturulan süper sınıflarda birbirle-
riyle yarışan süper öğrenciler olarak bu günlerde, 
ülke hizmetinde yararlı hizmetler hususunda da 
yarışmaya devam etmektedirler. Bir Hasan Erkek, 
yazım hayatında çok önemli eserler vü-cuda ge-
tirmekte, eserleri sinema ve tiyatro sahnelerinde 
sergilenmekte, eserleri yabancı dillere çevrilecek 
kadar değerli bulunmakta. Bir Suat Taşpınar, ga-
ze-tecilik ve yayın hayatında uluslar arası bir başarı 
kazanmıştır. O dönemlere ait isimlerini hatırladı-
ğım ve de hatırlamadığım yüzlerce öğrencilerimiz 
değişik alanlarda yararlı hizmetler sunmaktadırlar. 
Bir çoğunun isimlerini anımsıyorum. Onları burada 
zikredersem isimlerini anımsamadıklarımın hatırı 
kalır. Bütün bu başarılar o dönemlerde uygulanan 
eğitim çalışmalarının bir sonucudur. Hepsini başarı-
larından dolayı yürekten kutluyor yeni hayatlarında 

mutluluklar diliyor hepsini gözlerinden öpüyorum.       
     Sevgi; güven ister, sadakat ister, çaba ister, 

dürüstlük ister. Sevgi toplumun güvencesidir. Sevgi, 
karşılık gördüğünde, karşılık bulduğunda bir anlam 
ifade eder. Karşılığı olmayan bir sevgi, ağacın da-
lında sararmış kuru bir yaprağa ben-zer. Hafif bir 
rüzgarda uçar, kaybolur gider. Sevginin sağlam ve 
kalıcı olması için karşılıklı olması şarttır. Sevginin 
karşılıklı olabilmesi için de duyulan ve yaşanan sev-
ginin karşıdakine hiç vakit geciktirilmeden, çekinil-
meden, utanıl-madan, cesaretle aktarılması gerekir. 
Şayet bu, çeşitli nedenlerle, özellikle cesa-retsizlik 
ve utangaçlık nedeni ile ötelenirse, gün gelir bu sev-
ginden kuşku duyu-nulabilir, uzaklaşılabilir ve de 
anlamını yitirebilir. O zaman iş işten geçmiş olur ve 
onu yakalamak da artık bundan sonra mümkün ola-
maz. Bir ülkede sağlıklı bir nesil yetiştirmek isteni-
yorsa, bu gençlere sevgi ile yaklaşılması ve onların 
sevgi ile harmanlanması lazım. Bir ülkenin geleceği, 
sevgi ile yetiştirilmiş gençlerle sağlanabilir ancak. 
Yoksa kindar bir nesille değil …
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DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE
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 Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Milli Em-
lak Şefliğinde satış İhalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale Tarih ve saatine kadar;
a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süre-
siz Teminat 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 Tür-
kiye’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 bildirme-
leri, 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 kişile-
rinin 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 
şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve pey sürecek 
kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
3- İhalelere ait Şartname ve Ekleri Mesai Saatleri dâhilinde Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak 
Şefliğinde 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 Altıntop - 345 1.621,50 m² Arsa 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 85.000,00 TL 25.500,00 TL 11.06.2019 08:30
2 MALATYA Doğanşehir Şatıroba 115 1 362,72 m² Ham Toprak 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 6.200,00 TL 1.860,00 TL 11.06.2019 08:45
3 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 9 2.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 57.000,00 TL 5.700,00 TL 11.06.2019 09:00
4 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 8 2.500,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 57.000,00 TL 5.700,00 TL 11.06.2019 09:15
5 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 7 3.000,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 68.250,00 TL 6.825,00 TL 11.06.2019 09:30
6 MALATYA Doğanşehir Sürgü 239 6 3.000,00 m² Besi Alanı 2886 Sayılı D.İ.K.45. Maddesi 68.250,00 TL 6.825,00 TL 11.06.2019 09:45

23 Nisan’da Çocuklar İçin Tren Yolculuğu Yaptırdılar
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Kapıdere’ye 
yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı bir tren yolculuğu düzenlendi. 

Hayatlarında hiç trene binmemiş ve okullarında başarılı 
olan öğrencilerin seçildiği tren yolculuğuna Doğanşehir İlçe 
Kaymakamı Murtaza Ersöz, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 
Tugay Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve öğret-
menler katıldı.

Yolculuk esnasında öğrencilerden oluşan müzik grubu 23 
Nisan şarkıları, türküler ve şiirler ile yolculuğu daha da eğlen-
celi hale getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler trende 
yaptığı konuşmada, yurdumuzu demir ağlarla ören Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediyesi olan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramının ülkemizde ilk kez trende ya-
pılan bir etkinlikle kutlandığından bahsederek etkinliğe des-
teklerinden ve katılımlarından dolayı İlçe Kaymakamı Murtaza 
Ersöz’e ve tren yolculuğunun organizasyonunda emeği olan 
TCDD Doğanşehir Elektrifikasyon Şefliği’ne teşekkür etti. 

Kapıdere’de coşkulu bir öğrenci grubu tarafından karşı-
lanan öğrenciler birlikte yemek yedikten ve okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynadıktan sonra tekrar trenle Doğanşehir’e döndüler


