
C M Y K 1 C M Y K 1

Haftalık Siyasi Gazete Fiyatı:50 Kuruş 30 MAYIS 2017 SALI

“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLUNUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

Doğu Anadolu’yu Akdeniz’e Bağlayan

Erkenek Tüneli Açıldı

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN RAMAZAN AYI MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 11 

ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayın-
ladı. Başkan Vahap Küçük; “Rahmet ve mağfiret ayı 
Ramazan’ın gönüllere huzur veren bir ay olduğunu 
ifade etti. 

Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük mesajın-
da, “Gönüllere huzur veren 11 ayın sultanı Ramazan 
ayına kavuşmanın manevi iklimini yaşıyoruz. Başı 
rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden 
kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol 

olan bir aydır. Yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının 
paylaşıldığı Ramazan ayı, aynı zamanda millet olarak 
yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması 
gereken bir fırsat aydır. Ramazan ayında bizi biz ya-
pan milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde 
sergileyerek, bu değerlerimizi geleceğe taşımalıyız. 
İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni 
barındıran Ramazan ayının Türk ve İslam âlemine, 
ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar get-
irmesini Yüce Allah’tan diliyor, tüm vatandaşlarımızın 
Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

Doğu Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak olan Erkenek Tüneli, 
düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak olan Erkenek Tüneli, 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tünelin açılışına Ulaştırma, Den-
izcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.
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Ramazan ayının bu yıl da sıcak yaz 

günlerine rastlaması nedeni ile oruç tut-

anların sağlıklarına daha fazla önem ver-

meleri, iftar ve sahur menüleri konusunda 

daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Yeterli ve dengeli beslenmenin 

sürdürülebilmesi için günün oruç tutulma-

yan bölümünde en az 3 öğünü tamamlam-

ak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. 

Sahura kalkılmaması  ya da sahurda sa-

dece su içilmesinin zararlı olduğu unutul-

mamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yak-

laşık 17  saat olan açlığı, ortalama 20 saate 

çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin 

daha erken saatlerde düşmesine ve buna 

bağlı olarak günün daha verimsiz geçme-

sine neden olmaktadır. Bu durumun ak-

sine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden 

oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü 

için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo 

alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura 

mutlaka kalkılmalıdır. 

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumur-

ta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden 

oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da 

çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve sal-

atadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. 

Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olan-

ların midenin boşalma süresini uzatarak 

acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, 

mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri 

tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yeme-

kler ile hamur işlerinden uzak durulması 

uygun olacaktır. 

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir 

diğer husus da iftar sofraları için hazırla-

nan yiyecekler ve bunların tüketim miktar-

larıdır. İftar sofralarında bir insana yetecek 

yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. 

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan 

kısa sürede çok miktarda besin tüketme 

isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hat-

alardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok 

yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin 

doyma emrini yemekten 15-20 dakika 

sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde 

bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi 

yüksek besinler yenilir ve bu durum hem 

sağlık açısından risk oluşturabilir hem 

de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin 

hazırlayabilir. 

Sıvı tüketimine dikkat! 
Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak 

vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu 

yeni duruma uyum sağlamaya çalışmak-

tadır. Sıcaklıkların etkisiyle artan ter-

leme ile birlikte yeterince sıvı alınmazsa 

su ve mineral kaybı sonucu, bayılma, bu-

lantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri 

yaşanabilmektedir. 

Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-

14 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte 

Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılay-

acak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze su-

ları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen 

gösterilmelidir. 

Çok sıcak havalarda aşırı beden 

hareketi yapılması durumunda vücuttan 

su ve tuz kaybı daha da artar. Bu gibi du-

rumlarda tuzlu ayran içilmesi önerilir. 

Çocuklar sıvı-elektrolit dengesine daha 

duyarlı oldukları için çok daha dikkatli 

ve tedbirli davranılmalıdır. Çocuklar su 

ihtiyaçlarını fark etmeyecekleri ve ifade 

edemeyecekleri için sık sık kaynatılmış ve 

soğutulmuş su içirmekte fayda vardır. 

Oruç Tutanlar İçin Beslenme Önerileri 

-Oruç tutarken yeterli ve dengeli 

beslenmeye özen gösterin. 

-Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, 

iftardan sonra birer saat ara ile her sefer-

inde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde 

beslenin. 

-Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, 

yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. 

-Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka 

yapın. 

-Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumur-

ta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden 

oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da 

çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve sal-

atadan oluşan bir öğün tercih edebilirsin-

iz. 

-İftara peynir, domates, zeytin gibi 

kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yeme-

klerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı 

et yemeği, sebze yemeği veya salatayla 

devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem 

de kan şekerini dengeli bir şekilde yük-

selten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı 

gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyece-

kler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek 

veya kepekli makarna vb.) tercih edin. 

-İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yer-

ine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi 

vb.) veya meyve tatlıları tercih edin. 

-Susama hissi duymasanız bile iftar ve 

sahur arasında sık sık su için. Suya ek olar-

ak kafein içeren içecekler yerine de süt, 

ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-seb-

ze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki 

çayları tercih edebilirsiniz. 

-Yemekleri pişirme yöntemlerinin de 

önemli olduğunu unutmayın. Özellikle 

ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi 

sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri 

tercih edin. 

-Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş 

yemeklerden uzak durun. 

-İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli 

yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı ol-

acaktır. 

-Beslenme düzenindeki değişikliklere 

bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önle-

mek için sıvı tüketiminize dikkat edin. Ek 

olarak, yemeklerde lif oranı yüksek yiye-

cekler (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, 

sebzeler) ve ara öğünlerde de taze ve kuru 

meyveler, hoşaf ve kompostolar, ceviz, 

fındık, badem gibi kuru yemişler tercih 

edebilirsiniz. 

Sağlıklı bir Ramazanlık geçirmenizi te-

menni ederim. 

RAMAZAN AYINDA BESLENME 

Dr. Muhammed 
DURAN 

İl Sağlık Müdürü

Doğanşehir Belediye Muhasebecisi 
Ramazan Atmaca’nın

Babası

Mehmet Atmaca
Vefat Etmiştir. Merhuma Allahtan Rahmet 

Kederli Ailesine ve yakınlarına
Başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ
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Doğu Anadolu’yu Akdeniz’e Bağlayan

Erkenek Tüneli Açıldı

Doğu Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak olan 
Erkenek Tüneli, düzenlenen törenle hizmete 
açıldı.

Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak olan 
Erkenek Tüneli, düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Tünelin açılışına Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

2011 yılında yapımına başlanan ancak ze-
mindeki bazı sıkıntılar nedeniyle planlandığı 
süre zarfında bitirilemeyen bin 816 metre 
uzunluğundaki Erkenek Tüneli tamamlanar-
ak trafiğe açıldı. Malatya'nın Doğanşehir ilç-
esi ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerini birbirine 
bağlayan ve toplam maliyeti yaklaşık 253 milyon 
lira olan Erkenek Tüneli, gidiş geliş olmak üzere 
iki tüpten oluşuyor. D-850 karayolu üzerinde bu-
lunan ve Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini birbirine 
bağlayacak olan tünelin hizmete girmesi ile bir-
likte mevcut zor ve riskli yol güvenli ve konforlu 
hale geldi.

Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Tüfenkci, AK Parti iktidarları olarak sürekli Tür-
kiye'yi her alanda büyüttüklerini belirterek, "16 
Nisan'da da güçlü Türkiye'nin kapılarını sizler ar-
dına kadar araladınız. Artık 16 Nisan'dan önceki 
tartışmalar bir yana kaldı, artık Türkiye önüne 
bakıyor, işine bakıyor. Demokrasisini büyütmek 
için çalışıyor, ekonomiyi büyütmek için çalışıyor. 
İnsanının refahını, mutluluğunu artırmak için 

çalışıyor. Allah'a hamdolsun sizlerin desteği ile 
geriye doğru baktığımızda çok yol aldık. Tür-
kiye'nin büyümesi için yeni yeni yolların yapıl-
ması lazım, altyapıların yenilenmesi lazım. 
2017'ye güçlü girdik, bundan sonra da yatırım-
larımıza hız vererek yolumuza devam edeceğiz. 
Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün 
vatandaşlarını kucakladık, bundan sonra da ku-
caklayacağız. Yeni Türkiye'de bir yandan uyum 
yasalarını çıkartırken, reformları gerçekleştire-
ceğiz. ve bu şekilde ekonomimizi büyüteceğiz" 
diye konuştu.

"Doğu-batı aksında ana 
koridorları yapıyoruz, 

şuana kadar 18 tane önemli 
koridoru bitirdik"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Aslan da, Türkiye'nin son 14 yıldır coğrafyasının 
kıymetini bilerek Asya ile Avrupa arasında köprü 
olmanın hakkını verdiğini söyledi. Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın önderliğinde bu coğrafyanın 
hakkını vermeye çalışırken bir taraftan da in-
sanların ulaşımda daha kolay erişebilirliğini 
arttırmak için ticaretin önünü açmak ve ülkenin 
büyümesini sağlamak için çalıştıklarını ifade 
eden Aslan, "Doğu-batı aksında ana koridorları 

yapıyoruz. Şuana kadar 18 tane önemli korido-
ru bitirdik. Bu kavşağın hakkını vermek adına 
bölünmüş yollar, viyadüklerle, tünellerle daha 
güzel hale getiriyoruz. Karadeniz'i Akdeniz'e 
bağlarken Malatya-Adıyaman arasındaki güzer-
gahı en iyi hale getirelim diyoruz" dedi.

Erkenek Tüneli'nin özellikle kış aylarında 
geçit vermediğini hatırlatan Aslan, "Yük taşıyan 
ağır vasıtaların kışın buralarda neler çektiğini 
hepimiz biliyoruz. Geçit vermeyen bu bölge artık 
Erkenek Tüneli ile geçit verecek" ifadelerini kul-
landı.

Erkenek Tüneli'nin yapımının uzamasının 
bölgenin coğrafi zorlukları nedeniyle olduğunu 
ifade eden Aslan, "80 yılda bu ülkede 50 kilo-
metre tünel yapılmışken, 14 yılda 300 kilo-
metrenin üzerinde tünel yapan bir ülke haline 
geldik" dedi.

2017 yılında da 68 kilometrelik tünel 
yapıldığını ifade eden Aslan, "Bunun önemli bir 
kısmı Malatya'da açtıklarımız ve açacaklarımız 
tüneller" diye konuştu.

Erkenek Tüneli'nin hizmete girmesi ile yarım 
saatte gidilen yolun artık 3-4 dakikalık mesaf-
eye düştüğünü ifade eden Bakan Aslan, "Sadece 
Malatya'nın değil Adıyaman'ın da, Akdeniz'de 
bütün illerin de seyahatini kolaylaştırıyoruz. Bu 
da ülke ekonomisine ciddi katkı sunacak" dedi.

Bakan Aslan, Malatya'ya yapılan yatırım-
lardan da bahsederek, şuana kadar kente 
bakanlık olarak toplamda 3 milyar TL'ye yakın 
bir yatırımın kazandırıldığını söyledi.

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'nın ekon-
omisinin gelişmesinde yolların önemine deği-
nerek, emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Karayolları Genel 
Müdürü İsmail Kartal 
ise, Doğu Karadeniz ve 
Doğu Anadolu'yu birbir-
ine bağlayan Malatya'nın 
önemli geçiş noktalarından 
biri olduğunu ifade ederek, 
hizmete açılacak olan 
tünelin bin 816 metre uzu-
nluğunda çift tünelden 
oluştuğunu söyledi. Kartal, 
toplam 253 milyon TL'ye 
mal olan Erkenek Tüne-
li'nin açılması ile daha 
güvenli bir geçiş sağlan-
acağını ifade etti.

"Ferhat'ın Şirin 
ile buluştuğu 

gibi milletimiz 
sevdikleri ile 

buluştu"
AK Parti Genel Baş-

kan Yardımcısı ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, 
dağları delerek milleti 
sevdikleri ile buluşturmak 
için çok uzun bir mücadele 
verildiğini belirterek, "Fer-
hat'ın Şirin ile buluştuğu 
gibi milletimiz sevdikleri ile 
buluştu. Malatya'da şuan-
da doğu-batı, kuzey-güney 
akslarının tamamı bitmek 
üzere. Erkenek Malat-
ya'yı güneyle birleştirecek 
önemli bir proje. Bu proje 
Malatya'nın gelişimine çok 

ciddi katkı sağlayacak. Emeği geçenlere canı 
gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin de, tören 
alanına gelirken tünelden geçtiğini belirterek, 
"Tünelin Malatya ve Adıyaman başta olmak 
üzere tüm illere hayırlar getirmesini diliyorum" 
diye konuştu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise 
konuşmasında Malatya'nın ekonomiden kültüre, 
sağlıktan karayollarına çok önemli hizmetler al-
dığını ifade ederek, "Bir taraftan bu hizmetler 
yapılırken hem Malatya hem çevredeki iller bu 
hizmetlerden istifade edecektir. Erkenek Tüne-
li, gerekse diğer yatırımlar için emeği geçenlere 
şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Erkenek Tüneli ke-
silen kurdele ile hizmete açıldı. Açılış sonrası 
bakanlar ve diğer protokol üyeleri tünelde in-
celemelerde bulundu. Bu sırada Bakan Ahmet 
Aslan direksiyon başına geçerek otomobil ile 
Erkenek Tüneli'ni geçti. Aslan'ın sürdüğü araca 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve 
Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da bindi.

Tünelin açılış törenine Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya 
Valisi Mustafa Toprak, Adıyaman Valisi Abdul-
lah Erin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık, Malatya Milletvekilleri Mustafa Şa-
hin, Nurettin Yaşar, AK Parti İl Başkanı Hakan 
Kahtalı, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ile ilçe belediye başkanları ve ilçe halkı 
katıldı. 
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“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLUNUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,
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Soldan sağa
1. İş yeri, pencere, kapı vb. yerleri kapamak için kullanılan, 

türlü biçimlerde sac levha, demir veya tahta kanat... Ansızın... 
2. Bütün, tüm, kamu... İpekten yapılmış veya içinde ipek bulu-
nan... Özgü... 3. “Bir şeyin olmasına çok az kalmak” anlamına 
gelen “.... kalmak deyiminde” geçer... Adliye içerisinde güven-
liği sağlayıp cumhuriyet savcısına bağlı olarak çalışan kolluk 
gücü... 4. Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih... 
Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve 
tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet... Tüm-
sek biçimindeki yığın... 5. Talyum elementinin simgesi... Birbir-
inin elini tutarak... Kasıtla, bile bile, isteyerek... 6. İletki (eski)... 
Boş (eski)... Titan elementinin simgesi... 7. Çelişkili ve tutarsız 
iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Gazete 
(eski)... 8. Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi 

koyun... İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve 
bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka 
düzenlerle işletilebilen araç... Tarikattan olanların barındıkları, 
ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh... 9. Bir müzik parçasının 
bir kişi tarafından söylenmesi veya çalınması... Hıyanet eden 
(kimse)... Mizaç, huy, tabiat, karakter (eski)... 10. “Hangi kişi?” 
anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde 
kullanılan bir söz... Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters 
yanı, ön karşıtı... Boy... 11. Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık 
uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse... Kürnemek işi... 
Utanma, utanç duyma... 12. Tütün yapraklarından çıkarılan, 
renksiz, açıkta bırakıldığında havadan oksijen alarak esmer-
leşen, 247 °C’de kaynayan, 1,033 yoğunluğunda çok zehirli bir 
alkaloit... Ebelemek işi... 13. Birbirinin aynı olan veya birbirine 
çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri... Kalabalık olmayan... 
Adanılan şey, nezir... 14. Akdeniz havzasında görülen çok sıcak 
bir rüzgâr... “Yönlendirmek, bir düzene koymak” anlamındaki 
“.... etmek”, “yönlenmek, bir düzene konulmak” anlamındaki 
“... olmak” birleşik fiillerinde geçen bir söz... 15. Uyarma, uyarı, 
dikkat çekme, ihtar, tembih... Sustası olan... Toprak üstündeki 
bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki 
mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler...

Yukarıdan aşağıya
1. Yıkanmış ve sıkılmış çamaşırları sıcak hava içinde 

döndürerek kurutan araç... 2. Emaylamak işi... İlgi, bağlılık, il-
işki, münasebet... 3. Kedigillerden, uzunluğu 120, kuyruğu 70 
santimetre, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika’da yaşayan 
bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı, dağ aslanı... Birdenbire ve 
güçle kımıldatmak, sallamak, oynatmak, titretmek... Radyum 
elementinin simgesi... 4. Beylik... “Hayır” anlamında bir söz... 
Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları, çeşitli renk ve 
biçimde yapılmış küçük başlık (eski)... 5. Bütünü, olup olacağı... 
Eşi olmayan, biricik, yegâne... 6. Anlam bakımından birbirleri-

yle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... Hangi yer? Ton 
balığı... 7. Protaktinyum elementinin simgesi... Gam dizisinde 
“sol” ile “si” arasındaki ses... Öz, kök, içyüz (eski)... 8. Arap 
yazısında, iki kez okunması gereken ünsüzün üstüne konulan 
işaret (eski)... Tavla oyununda dört sayısı... Dingil... 9. Akılla ilgi-
li, akla dayanan, akılsal (eski)... Kumaşla astar arasına konularak 
giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez... Kurtuluş (eski)... 10. 
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü... 
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi... 11. Fiillerde 
belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında 
konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıy-
ga (eski)... Antlaşma belgesi (eski)... Alüminyum elementinin 
simgesi... 12. “Paslandırmak” anlamındaki “... etmek”, “paslan-
mak” anlamındaki “... olmak” birleşik fiillerinde geçen bir söz... 
Yoran, üzen, can sıkan... 13. Embriyonun, bütün organları be-
lirdikten sonra aldığı ad, cenin... Her yiyeceği canı çeken (halk 
ağzı)... Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anla-
tan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk 
ağzı)... 14. Gidiş 
(eski)... Banka, ti-
carethane vb. ye-
rlerde kullanılan 
ve cilt kapakları 
özel bir düzen ve 
anahtarla gevşetil-
ip sıkıştırılabilen 
defter... 15. Maddi 
katkısı görülen bir 
kimseye “çok ka-
zan, kazancın bol 
olsun” anlamında 
kullanılan bir iyi 
dilek sözü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI VE SAĞLIK MÜDÜRÜ 
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER  

Akçadağ ilçesine bağlı Levent 
Vadi 'sinde gerçekleştirilen "Doğa 
Sporu Festivali "dört gün boyunca 
süren çeşitli etkinlikler ve yoğun 
bir katılım ile sona erdi.  

Etkinliğin son gününde 
Doğanşehir kaymakamı Memiş 
İnan Malatya İl Sağlık Müdürü Mu-
hammet Duran, MABİSDER Başkanı 
Mustafa Ekiçi, ve bir gurup bisiklet 
sever Doğanşehir de başlattıkları 
“sağlıklı yaşam için bisikleti seçin” 
programı çerçevesinde Akçadağ 
Levent Vadisine pedal çevirdiler. 
Doğanşehir Kaymakamı Memiş 
İnan “Doğanşehir de bisiklet spo-
ru ne yazık ki fazla ileri düzeyde 
değil. Biz Doğanşehir, Polat, Ören 

Akçadağ ve buradan da Deve-
li Üzerinden Levent Vadisi kamp 
alanına geldik. Emeği geçen herk-
ese teşekkür ediyorum” dedi. , 

İl Sağlık Müdürü Muhammet 
Duran İse “biz sağlık müdürlüğü 
olarak “Sağlıklı yaşam için ped-
al çevirmeyi” zaten başlatmıştık, 
değerli kaymakamım öncülük et-
tiler, birlikte geldik. Bundan sonra 
fırsatım oldukça spora ara verme-
den devam edeceğim” dedi.  

MABİS-DER Kulüp başkanı 
Mustafa Ekici ise “ Doğanın içinde 
olarak 7 arkadaşla birlikte bizde 
pedallayarak festival alanına geld-
ik, bisiklet sporunun bizde yedi 
arkadaşla birlikte festival alanına 

geldik. Malatya Bisiklet ve Doğa 
sporları konusunda, Türkiye de 
ender illerden biri, bunları değer-
lendirip bu tür sporları destekle-
memiz gerekiyor. Bugün burada 
EKSTREM Dağcılık İnönü Üniver-
sitesi ve Akçadağ  Belediyesine 
teşekkür ederiz.

Doğanşehir Kaymakamı Memiş 
İnan yaptığı açıklamada; “İn-
şallah Temmuzda ayında bizim 
daha önceleri yapmış olduğu-
muz bisiklet Festivalini bu yılda 
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” 
dedi. yapacağız. Bir gün burada 
konaklayacağız” dedi.   Bisikletçil-
er daha sonra “sağlıklı yaşamak 
için Doğanşehir’e pedal çevirdiler.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK, 
BATTALGAZİ BELEDİYESİNİN SOSYAL YAŞAM MERKEZİ 
TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI.

Doğanşehir Spor Kulübünün Milli sporcuları ol-
impiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek için Fransa’ya 
gitti. Allah yardımcıları olsun. Başarılar diliyoruz.
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6-Önder(Me.)7-Gülseren. – ZEKİ  DOĞAN ;Ağır          
başlıdır. Hareketleri, konuşmalarıyla insanda olumlu 
bir imaj uyandırır.İnsanlara karşı daima kontrollüdür. 
Kimse ile itişme ve didişmemeye özen gösterir.Uzun 
yıllar Doğanşehir Belediyesinde zabıta memurluğu 
yapmış, emekliye ayrılmış ve yaşamını genellikle 
Doğanşehirde sürdürmektedir. 

 NECMİYE + Abdullah Kurukafa=Mustafa(Yönet-
ici)-Ahmet(Öğret.) ve  Gonca (Öğret.)  -Necmiyeyi pek 
tanımadığımdan fikir beyan edemeyeceğim.

SUZAN(Em.Öğ.)-Terbiyeli, saygılı, görevine 
müdrik, iyi bir eş ve iyi bir anne. Mesut Doğan ile olan 
evliliğinden, Canan(Ecz.)ve Rıdvan(Ecz.) olmuştur.

GÜRSEL DOĞAN(Em.Alb.)- Dürüst, efendi ve say-
gın bir insan. Gülseren ile olan  evliliğinden; Emre ve 
Berna. Evlilik devam etmedi. Ayfer ile evlendi.

MUSTAFA DOĞAN(Av.)- Çalışkan, dürüst ve efendi. 
Şenay ile evli bulunmak- tadır.

YETER(Hemş.) + Mahmut Gökçek = Hakan ve Gök-
men

ÖNDER DOĞAN(Mem.)-Terbiyeli, saygılı ve dürüst. 
Güliz ile evliliğinden; Ali Uyar ve Umut adlarında üç 
çocukları vardır. 

GÜLSEREN + Bahattin Türker = Özge ve Bilge.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(İsmail Doğan + Ayşe Fatma oğlu) ALİ DOĞAN + 

MELİHA ( Rıdvan Doğan kızı)
Birkaç çocukları oldu ise de yaşamadılar. ALİ 

DOĞAN; Cüsseli vücut yapısı ile, adeta ağır kiloda 
güreşen bir pehlivanı andırmaktadır. Güreşi sevmesi 
ve bazen de güreşmesine rağmen, önemli bir başarıya 
imza atamamıştır. Genç yaşta vefat etmiştir. Şahabet-
tin Kutlu ile yaptığı kavgalar gündem oluşturmuştur.

  -------------------------------------------------------
(Abbas Ağa + Ümmiye oğlu) İSMAİL DOĞAN+FAT-

MA (Mehmet Dulkadir’in dul eşi)=
1-Nazif Doğan (Öğret.Em.) 2-Nazmi Doğan (Öğret.

Em.) 3-Kadriye(çocuk yaşta öldü.)
Gerek Nazif ve gerekse Nazmi Doğan kardeşler, 

benim sevip takdir ettiğim insanların başında ge-
lirler. Her ikisi de öğretmenlik görevlerini başarı ile 
tamamlamışlardır. Nazif’in genç yaşta aramızdan 
ayrılması beni son derece etkilemiştir. O, yapmakta 
olduğu her şeyin en iyisini yapmaya çalışan ve özen 
gösteren ender kişilerdendi. Zamanında onunla çok 
top oynadık. Adı “bomba” idi o zamanlar. Çok okuy-
an, kültürlü ve çok değerli bir arkadaşımızdı.

Nazmi Doğan, son derece saygılı ve samimi, ol-
gun ve hoşgörülüdür. Her türlü spordan anlar ve en 
iyisini yapmaya çalışır.Yalnız, güreşe pek meraklı 
olma- masına ve pek bilmemesine rağmen, birincilik 
madalyaları vardır. Kilolu olduğu ve kilosunda rakip 
olmadığından dolayı birinci ve şampiyon ilan edilm-
iştir katıldığı müsabakalarda.

NAZİF DOĞAN+Hatice =Akın Tufan(sb.) ve Tu-
ba(Av.)

NAZMİ DOĞAN+ Şükran = Veysel Cihat(Dr.)-Esat 
Murat(Öğret.)-İsmail   Sedat(İng.Öğret.)

NOT- İsmail Doğan; Yarım Ağa olarak anıldı. 36 ay 
askerlik yaptı. Dersim Harbine katıldı. 2.Dünya Savaşı 
nedeniyle ihtiyaten askere alındı. Ahmet Şen kızı Za-
hide ile kısa bir evlilik yaptı (Çocuk yok)- Eşlerinden 
Fatma, daha önce Pervarili Mehmet DULKADİR ile 
evli idi. Ve bu evlilikten Emine-Mustafa-Cafer adın-
da üç çocuğu daha vardır. Emine, bilindiği üzere Zeki 
Doğan ile evlidir. Mustafa em.subaydır.İlçede pek bu-
lunmamıştır.

CAFER DULKADİR- Çok dürüst, hoş sohbet, konuş-
mayı seven, arkadaşlık ve insani ilişkileri güçlüdür. 
Abdülhamit(Kara Hacı)ve Elif’ten olma Mehpare evli, 
oğulları Kürşat iyi ve başarılı bir eğitimcidir.

Bu üç çocuğun babaları Pervarili Mehmet Dulkadir, 
Birinci Cihan Harbinde Ruslara esir düşmüştür. 7 
sene Rusyada esir hayatı yaşayan Mehmet, bir yol-

unu bulup kaçmayı başarmıştır. Memlekete dönen 
Mehmet, Sürgü’lü Fatma ile evlenerek, karısının 
soyadını(Dulkadir) kullanmıştır. Sürgü’de eşi Fat-
ma ve üç çocuğu ile yaşayan Mehmet, çalışkanlığı, 
üretkenliği ve üstün ahlakı ile halkın sevgisini ve 
itimadını kazanmıştır. Kalabalık ortamlarda pek bu-
lunmayan   Mehmet’i, sevenleri asla yalnız bırakmaz, 
o da yaşantısının zorluklarından bahseder, insanlar  
da onu zevkle dinlerlerdi. Bu nedenle halk kendisini 
“Hikaye Mehmet” diye anardı. Beklenmedik ölümü 
herkesi çok üzmüş, dul kalan karısı Fatma İsmail 
Doğan ile evlenmiştir.

(Abbas Ağa + Ümmiye oğlu) HAMDİ DOĞAN + FAT-
MA (İbrahim + Fidan kızı)   ile olan beraberliğinden;  

1-FİKRET DOĞAN (Müt.)-Benim çocukluk ve okul 
arkadaşımdır. Gözü gönlü bol, arkadaşlığı güçlüdür. 
Hayatı umursamaz bir tavrı vardı.  Kendisini ağıra 
satmayı becerirdi. Emel ile olan evliliğinden;1-Murat 
2-Müjgan 3-Feryal 4-Yavuz 5-Tuncay

1)Murat + Güler = Mert-Erenali
2)Müjgan + Ömer = Gizem-Ozan-Çağlanur
3)Feryal + Oğuz Özdemir = Tuğçe
4)Yavuz +Arzu = Emel- Ahmet Alp
5)Tuncay +
 Fikret Doğan (2.evlilik) + Ayşe = Sena (Benim bir-

icik manevi torunumdur.)
 ---------------------------------------------------------
(Abbas Ağa + Ümmiye oğlu) HAMDİ DOĞAN + EM-

İNE ( Dulkadir)
1-HİKMET DOĞAN(Es.)- Kardeşi Fikret gibi, benim 

çocukluk ve okul  arka- daşımdır. Dürüst ve sağlam 
karakterlidir. Sorumluluklarını bilir. Muhsine (Abbas  
Doğan + Şükriye kızı)ile olan beraberliğinden;

1)Yelda(Ev Han.) +Vedat = Ünal Çağatay-Rüya ve 
Efe(ikizler)

2)Selda(Mali Müş.)+ Henüz Bekar
3)Selma(Desinatör) + Ünsal= Ünsal Meriç
4)Levent(Sanayici) + Nazmiye = Mustafa
----------------------------------------------

 -N U M A N   A Ğ A -
 3-(Ömer Ağa + Fatma oğlu) NUMAN AĞA +ELMAS 

beraberliğinden dünyaya gelenler:
1-Abdürrezzak (1881-1928)  2-Mevlüt (1890-1914)   

3-Kıymet    4-Gülçehre    5- Makbule (1874-….) Genç 
yaşta öldü.

(NumanAğa + Elmas oğlu)ABDÜRREZZAK + NA-
ZİRE(Şakir+Kıymet ŞAHİN kızı)

1-Ömer Doğan (1902- …) 2-Hatice(1908-…) 3-H.
Memet Doğan(1921-1989)       -Mahmut(1921-2004)   5)
Ahmet(1923-1994)   6) Hediye(1926-1935)   

 ABDÜRREZZAK DOĞAN – Tanıma fırsatım olmadı. 
Çok önceleri ölmüş. Edindiğim bilgiye göre; Seferliğe 
katılmış, Erzurum yöresinde Ruslara karşı savaşta 
yer almıştır. Savaşın olumsuz koşullarından yılgın-
lık gösteren Abdür- rezzak, yakınlardaki Hamidiye 
köyüne sığınır, sonradan Doğanşehir’e göç edecek 
olan Kerim ve Fehim Toraman’ların evinde bir süre 
kalırdı. Savaş sırasında şehit düşen askerler, hava 
çok soğuk ve zaman da elvermediği için mezar yeri 
hazırlanamadığından dolayı, ev halkı ve Abdürrezzak 
tarafından, evin boş kısımlarına istif edilirdi. Baharla 
birlikte geniş bir mezar açılır, kumandan nezaretinde 
askerler tarafından toprağa defnedilirlerdi.

------------------------------------------------------------
1-(Abdürrezzak + Nazire oğlu) ÖMER DOĞAN + EM-

İNE(Abdülaziz + Gülçehre kızı)= ile olan beraberliğin-

den,
Reşit – Çocuk yaşta öldü. Ömer DOĞAN genç yaş-

ta vefat etti. Eşi Emine, kardeşi Ahmet Doğan ile ev-
lendirildi.

 -----------------------------------------------------------
(Abdürrezzak + Nazire kızı) HATİCE + MUSTAFA TA-

TAR (Köşger)
Evliliklerinin ilk yılı sonunda doğum sırasında 

öldü. Doğan çocuk 4 ay sonra öldü.
-------------------------------------------------------------
(Abdürrezzak + Nazire oğlu) H.MEMET DOĞAN+-

FADİME(Feyzullah+Rabia kızı)=   H.MEMET DOĞAN –
Diğer kardeşlere oranla  farklı bir yaşantısı vardı. Pel-
lo diye çağrılırdı. Her ortamda bulunur, hiç kimseden 
çekinmez bildiğini okurdu. Delişmendi. Hareketliliği 
severdi. Dışardan hiç belli etmese de yumuşak bir 
kalp taşırdı. H.Memet ve Fadime beraberliğinden;

1-Zatinur   2- Raife   3-Müşerref   4-Asım (Beşikte 
boğularak öldü) olan çocuklarıdır.

ZATİNUR- Ceyhanlı Hacı Abdi Kestek - RAİFE-Öğret-
men Ali Seydi Yiğit- MÜŞERREF-Midyatlı Niyazi Atalay 
ile evlidirler.

   --------------------------------------------------------
(Abdürrezzak + Nazire Oğlu) MAHMUT DOĞAN + 

YETER (Memet + Pembe kızı) .=1-Turgut (Em.pol.) 2-Ta-
lat(Em.Me.)  3-Hatice(Em.Öğret.)  4-Sevgi(Ev Kadını) -  
MAHMUT  DOĞAN- Kardeşler içinde en sessiz ve  sak-
in olanıdır. Çok mazbut bir yaşam sürmüştür. Ne aile 
arasında ve ne de diğer insanlar arasında bir problem 
yaşamamış ve yaşatmamıştır. Yüzünde, insanlara 
saygı gereği, hafif bir tebessümü eksik olmazdı. Gay-
et ölçülü hareket eder, insanları rahatsız etmekten 
azami derecede sakınırdı.

(Mahmut Doğan + Yeter oğlu) TURGUT DOĞAN+ 
Meryem

1- Özgür           2- Hülya
Turgut Doğan, polislikten emeklidir. Dürüst ve 

onurlu biridir.Düşünceleri objek- tiftir, doğruları 
söylemekten çekinmez.

-----------------------------------------------------------
(Mahmut Doğan + Yeter oğlu) TALAT DOĞAN + NE-

CLA (Hacı Kaya +Yeter kızı)=    1)Aslı Yeter +Kürşat 
Kınacı = Efe Yağız

 2)Övünç +
Talat Doğan, Askerlik Şubesi memurluğundan 

emeklidir.Doğruları inatla savu- nan ve doğru-
lardan şaşmayan, yerine göre az ve öz konuşan, her 
doğrunun yanında olmaya özen gösteren bir yapısı 
vardır. Güvenilir ve inanılır birisidir.                                                                     

------------------------------------------------------------
(Mahmut Doğan+Yeter kızı) HATİCE+ ZEKAİ ŞAHİN                                      
1-Önder  (Av.)      2- Fatoş (Maliyeci)                                     
Hatice – Öğretmen emeklisidir. Kendisini çok 

yakından tanımamama rağmen, olumlu özellikler 
taşıdığından kuşkum yoktur. Eşi Zekai Şahin ve çocuk-
ları ile uyumlu bir yaşam sürmüş ve sürmektedir.                        

 -----------------------------------------------------------
(Mahmut DOĞAN + Yeter kızı) SEVGİ + SERVET ÖZ-

BEY
Servet Özbey’in 2. Evliliği.  Çocuk yok.
Sevgi-Ailenin tahsil yapamayan tek evladıdır. 

Sebebini bilememekteyim.Buna rağmen aklı başında, 
oturup kalkmasını bilen biridir. İnsanlara karşı saygı-
da kusur etmez.

(Numan Ağa + Elmas oğlu) MEVLÜT+……?……
(İbrahim + Ümmigülsüm kızı)

Mevlüt’ ün eşi, evlilikten 6 ay sonra öldü. Kendisi 
de Seferberliğe iştirak etti. Hicazda öldü.

  ------------------------------------------------------------
(Numan Ağa + Elmas kızı) KIYMET + HAFIZ MEMET 

KURU
1-Ali Kuru (1902-1956)    2-Hacı Reşit (1895-     ) 

Genç yaşta öldü.
 ( Geniş bilgi “ Kuru “ ailesindedir.)

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN
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