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HEMŞERİMİZ İDRİS AKBIYIK VALİ OLDU
VATANINA SEVDALI, VATANDAŞINA VE HEM-

ŞEHRİLERİNE VEFALI HEMŞEHRİMİZ HAKKÂRİ 
VALİSİ OLARAK ATANDI.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 
yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İstanbul Şişli 
Kaymakamı olarak görev yapan Hemşerimiz İd-
ris Akbıyık Hakkâri Valiliği görevine atanmıştır. 
1992-94 yılları arasında Bursa Emniyet Müdür-
lüğü'ndeki iki yıl Komiser Yardımcılığından son-
ra, 1994 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine 
geçiş yapan ve en son Şişli Kaymakamlığı göre-
vinde bulunan değerli hemşerimiz İdris Akbıyık, 
son Valiler Kararnamesinde Hakkâri Valiliğine 
atanmıştır.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Bu üst bir 
göreve atanan Hemşerimiz İdris Akbıyık’ı kutlar, 
Yeni görevinde üstün Başarılar dileriz.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI YAYIMLADI

Başkan Vahap Küçük Mesajında;” 19 Mayıs 
1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Müca-
deleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de "Türk 
Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun 
olan idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan 
ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en 
büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

Bugün Cumhuriyet Bayramını hep birlikte 
büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz.

95 yıl önce bugün, 29 Ekim 1923’te Cumhuri-
yetin ilanıyla, yeni kurulan Türk devletinin yöne-
tim şekli belirlenmiş ve uzun süren bağımsızlık 
mücadelesi sonunda dünya sahnesine “Türkiye 
Cumhuriyeti” adı altında yeni bir devlet çıkmış-
tır.

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esare-
te boyun eğmemiştir. Birçok büyük imparator-
luklar kurarak dünya milletlerine devlet teşki-
latlanmasının nasıl olacağını göstermiş, adil ve 
hoşgörülü idaresiyle de tarihin her döneminde 
önemli bir rol üstlenmiştir.

Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş 
uygar ülke olma yolunda laik, demokratik Cum-
huriyet rejimi ile aldığımız mesafe küçümse-
necek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, 
dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilinci-
ni kazandırmıştır.

Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların 
ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün de-
ğildir. Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesillere 

düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sa-
vunmak, Atatürk ilke ve inkılâplarını koruyup, 
kollamak iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak-
tır.

Cumhuriyet, demokrasiyi geliştiren en iyi 
sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu 
sistem içinde güvencede olabilir. Türk Milleti 
Cumhuriyet'e bağlanıp, onu yüceltip geliştirebi-
lirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır ve 
çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu nedenle 
Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek bizim milli gö-
revimizdir.

Dün olduğu gibi bu gün de hepimize düşen 
görev; iç ve dış düşmanların vatan, millet ve 
bayrağımıza yönelik saldırılarına karşı, meclisi-
mizin aldığı kararlar doğrultusunda birlik ve be-
raberlik içerisinde mücadele etmek ve Türkiye 
Cumhuriyetine sahip çıkmaktır.

Atatürk; “Ey Türk Gençliği!... Birinci vazifen 
Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet mu-
hafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve 
istikbalinin yegâne temeli budur.” diyerek Cum-
huriyetin korunmasını Türk gençliğine ilk görev 
olarak vermiştir.

Gençlerimizin bu anlayış içerisinde hareket 
ederek, 95. yılını kutladığımız bu günde kendi-
lerine emanet edilen Cumhuriyete sahip çıkaca-
ğına inanıyor, tüm şehit ve gazilerimizi minnet 
ve şükranla anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyor ve Cumhuriyet Bayramınızı kutluyo-
rum.” dedi.

DOĞANŞEHİR
KAYMAKAMI

ZİYARETLERİNE
DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Kaymakamı Mur-
taza Ersöz Kamu kurum ve kuru-
luşları, sivil toplum kuruluşları 
ile Esnaf ziyaretlerine devam 
ediyor. Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz Doğanşehir Halk 
Eğitim Merkezi Kurslarındaki 
öğrencileri,  Doğanşehir Öğret-
menevi ve Doğanşehir esnaf ve 
sanatkârları ziyaret etti. Do-
ğanşehir Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü bünyesinde devam 
eden kurslardaki kursiyerleri ve 
Doğanşehir Öğretmenevi ve Ak-
şam Sanat Okulu Müdürlüğünü 
ziyaret eden Doğanşehir Kayma-
kamı Murtaza Ersöz çeşitli ince-
lemelerde bulunarak yetkililer-
de bilgi aldı. Daha sonra İlçede 
faaliyet gösteren beyaz eşya, 
giyim ve fırın sahibi esnafları zi-
yaret eden Kaymakam Murtaza 
Ersöz esnafların işleri hakkında 
bilgi alıp tüm esnaf ve işletmeci-
lere hayırlı kazançlar diledi.

ÖRENCİK MAHALLESİNDE SEL FELAKETİ 
Doğanşehir Örencik mahallesinde meydana 

gelen sel felaketinde derelerin taşması sebebiy-
le yolu ulaşıma kapatırken, can kaybı olmaması 
sevindirdi. 

Ulaşıma Kapanan Yol Belediye Ekipleri mü-
dahalesiyle açılmıştır. 

Sel felaketinin yaşandığı Doğanşehir Ören-
cik Mahallesinde incelemelerde bulunan Doğan-
şehir Kaymakamı MURTAZA ERSÖZ ve Belediye 
Başkanı VAHAP KÜÇÜK yetkililerden bilgi aldı.
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

HANİ

Hani
Gözyaşlarınızı
Saklamak için
Gökyüzüne bakarsınız ya
Hani 

Elinizi ağzınıza
Kapatırsınız çığlıklarınız
Duyulmasın diye
 
Dosta düşmana
Karşı yutarsınız
Acılarınızı içinizden

Bağıra bağıra hani kurşun 
Gibi bir ihanet saplanır 
Yüreğinizin tam orta yerine

Hayalleriniz umutlarınız 
Yıldızlar da asılı kalır ya 
Küsersiniz bir şehire de 
Adını bile yazmazsınız şiirlere

Hani paramparça
Olursunuz da konuşacak
Takatiniz kalmaz 

Gurbetten öte de gurbet 
Ararsınız bir daha 
Dönmemek için 
Hani yurdunuzdan
Vazgeçersiniz ya

AKİFE AYHAN

Beraber Üzülduk

Kararım gurbettir yollarım eyim

Kanıtlıyor beni acı gerçeğim sen çıktın 

Karşıma nerden bileyim beraber

Üzüldük tek sen ağlama .

Düşlerim artıyor hayat zorundan 

Bugünü yaşadık umut yarından 

Seni yolcu ettim tiren garından 

Beraber üzüldük tek sen ağlama.

Zor geçti bu sene günlerim ayım 

Ömür defterimde azaldı sayım 

Ayrılık yaklaştı kalmadı payım 

Beraber üzüldük teksen ağlama.

Bir bütünken aradık hep çareyi 

Yıkıp gittin gönlümdeki kareyi 

Kimse sarmaz açtığın son yarayı 

Beraber üzüldük tek sen ağlama

ERCAN DALKILIÇ

29 Ekim 1923 Ülkemizde Cumhuriyet Yönetiminin ilan edildiği gün-
dür. Her yıl Cumhuriyet Yönetiminin ilanını 28-29 Ekim günleri Cumhu-
riyet Bayramı olarak törenlerle kutlarız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi 
başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve 
adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan 
ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazge-
çilmez bir değerdir. Cumhuriyetin en büyük erdemi, Türk toplumunu 
ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükselt-
mesidir. Ulusumuz, Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin, onurlu, 
özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, 
devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Atatürk’ün hedef olarak gös-
terdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demokratik Cumhuriyet 
rejimi ile kat etiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuri-
yet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini 
kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayıştan 
taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş 
uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel olamaya-
cak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter 
ki bizler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. 
Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşama-
ları mümkün değildir. Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesillere düşen 
en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılâplarını koruyup, kolla-
mak iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Cumhuriyet, demok-
rasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu 
sistem içinde güvencede olabilir. Türk Milleti Cumhuriyet’e bağlanıp, 
onu yüceltip geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır ve 
çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltip 
sürdürmek her Türk’ün milli görevidir. 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

HÜSEYİN KARAASLAN
Cumhuriyet Bayramı

DOĞANŞEHİR’DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI
19 Ekim Muhtarlar Günü  Doğan-

şehir ilçesinde düzenlenen törenle 
kutlandı.

Hükümet binası önünde yapılan 
tören anıtına çelenk sunulması ve 
saygı duruşu ile başladı. Günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı Do-
ğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı 
MEHMET HATUN yaptı, Konuşmasında 
“ Bir Askerin Vazife Ve Görevini En İyi 
Şekilde Yapmaya Çalışırken Başarılı 
Olabilmesi İçin Her Zaman Komuta-
nın Destek Ve Yardımına Muhtaçtır. 
Bir Muhtar Da Köy Ve Mahallesinde 
Vatandaşa Karşı Sorumluluğunu İfa 
Ederken, Devlete Karşı Olan Yüküm-
lülüğünü Yerine Getirmeye Çalışırken 
Her Zaman Devlet Büyüklerimizin Ve 
İdarecilerimizin Destek Ve Yardımla-
rına Muhtaçtır” Dedi. Doğanşehir İlçe 
Hükümet Konağı Önündeki Atatürk 
Anıtına Çelenk Sunan Muhtarlar Daha 

Sonra Kaymakam MURTAZA ERSÖZ’Ü 
ziyaret etti. 

İlçe Kaymakamı MURTAZA ER-
SÖZ ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, muhtarların devlet ile 
vatandaş arasında köprü olduğunu 
söyledi. İlçe Kaymakamı ERSÖZ, kamu 
hizmetinin köylerimize ve mahallele-
rimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştı-
rılmasında mühim bir görev üstlenen 
Mahalle tüm mahalle ve köy muhtar-
larımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′-
nü kutlarım dedi.

Doğanşehir ilçe Belediye Başka-
nı VAHAP KÜÇÜK Yaptığı Konuşmada 
Mahalle Ve Köy Muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Gününü Kutluyorum, 
Onların Sayesinde Mahalle Ve Köyle-
rimizden En Ufak Bir Sorun Çıkmadı 
Tüm Mahalle Ve Köy Muhtarlarımıza 
Yapmış Oldukları Hizmetten dolayı 
Teşekkür Ediyorum dedi.

Doğanşehir İlçe Hükümet Konağı 
Önünde Düzenlenen Törene Doğanşe-
hir ilçe Kaymakamı MURTAZA ERSÖZ, 
İlçe Belediye Başkanı VAHAP KÜÇÜK, 

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü 
ALPARSLAN GÜVEN, Daire Amirleri, 
Muhtarlar Ve Vatandaşlar Katıldı.

KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK, 
5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önüne bomba 
yüklü araçla gelen teröristlerle girdiği çatışma-
da şehit düşen Fethi Sekinin ailesini makamında 
ağırladı. 

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 günü bomba 
yüklü araçla gelen ve hâkim, savcı araçlarına ay-
rılan otoparka girmek isteyen teröristlere kahra-
manca mücadele ederken şehit olan trafik polisi 
Fethi Sekinin babası Mehmet Zeki Sekin ve ablası 
Fikriye Sekin, Doğanşehir Belediye Başkanı VA-
HAP KÜÇÜK’Ü ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. 

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK,
ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN’İN AİLESİNİ AĞIRLADI
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA
AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR

GAZETESİ

Soldan sağa
1. Dişi çocuk... Yalan söylemek, yalan söyleyerek oya-

lamak, masal okumak... 2. Sözü edilen yerden... Yakın ve 

belirli bir yer... 3. Marina işleten kimse... Adanmak işi... 4. 

Prometyum elementinin simgesi... Gürültü patırtı yapan... 

Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çı-

kan tok ve sert ses... 5. Mikroskopla yapılan incelemede 

bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince 

cam parçası... Mayın dökmeye yardım eden veya mayın 

döşeyen kimse... 6. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelli-

ğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acıları-

nı, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya 

okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye... Güzel, zarif, 

modaya uygun... Akıllı (eski)... 7. Posta paketi... Kalabalık 

bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması... 
İstençli (eski)... 8. Antimon elementinin simgesi... Su sa-
muru... Zengin, varlıklı (eski)... Bir sonuç elde etmek, her-
hangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan 
etkinlik, çalışma... 9. Aralarında birlik olan veya belli bir 
düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen 
olay ve hareketler dizisi, vetire, proses... Tarım ürünlerin-
den alınan onda bir oranındaki vergiler (eski)... Alçak ve 
altı düz gemi... 10. Ad... Hitit... İçilecek şey (eski)... 11. Ney-
se... Mercek.... 12. Tutam... Aprelemek işi... İplik, sicim, 
tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... 13. 
İslam diniyle ilgili olan... Verimli... 14. İyilik, kayra, atıfet, 
ihsan, lütuf (eski)... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 
olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Yalnız iki 
geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta... 15. Tohumlarında 
iki çenek bulunan kapalı tohumlu bitkiler sınıfı...

Yukarıdan aşağıya
1. Komplekssiz olma durumu... 2. Iramak işi... Yüksek 

ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu top... Osmiyum 
elementinin simgesi... 3. İnce perde veya örtü... Bir kim-
senin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır 
veya taşınmaz varlıkların bütünü... Rint olma durumu... 4. 
Dişeğilemek işi... Ansızın ortaya çıkan... 5. Anlamlı... Ge-
nellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri nok-
tası... Dağın veya tepenin herhangi bir yanı... 6. Sese veri-
len tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duygular 
anlatan söz... Bazı cisimlerin tat alma organı üstünde bı-
raktığı duyum (eski)... Giresun iline bağlı ilçelerden biri... 
7. Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiy-

le yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim... Yanardağ 

ağzı... Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, 

genişlik... 8. Taş durumundaki aşı boyası... Kırılmış, kırık 

(eski)... 9. Lütesyum elementinin simgesi... Kaçak tütün... 

Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, 

neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir 

söz... 10. Hemen o yer, bulunduğu yer... İran’dan geçerek 

Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kim-

se... Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek... 11. Erişkin dişi 

insan, hatun, hatun kişi, zen... Yaban hayvanlarının ken-

dilerine yuva edindikleri kovuk... Denizli iline bağlı ilçe-

lerden biri... 12. Kuyruk sokumu kemiği, pöç (halk ağzı)... 

Yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan kamu 

harcamaları... 13. Bölge... Tanrıtanımaz... Genellikle çocuk 

oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya gruba karşı 

cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için tek başına bü-

tün sorumluluğu 

üzerine alan ço-

cuk, oyun ebesi... 

14. Akmak işi... 

Şırnak iline bağlı 

ilçelerden biri... 

Oğuz Türklerinin 

yirmi dört bo-

yundan biri... 15. 

“Akla uygun de-

ğil, doğru değil” 

anlamında kulla-

nılan bir söz...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

EMNİYET MÜDÜRÜNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Doğanşehir’e Yeni atanan 
Emniyet Müdürüne Yeni Doğan-
şehir Gazetesinden Hayırlı olsun 
ziyareti.

Doğanşehir’e Yeni atanan 
İşçe Emniyet Müdürü Alpaslan 
Güven, e Yeni Doğanşehir gaze-
tesi imtiyaz sahibi Hüseyin Ka-
raaslan hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi 
İmtiyaz sahibi Hüseyin Karaas-
lan, Doğanşehir Emniyet Müdü-
rü Alpaslan Güven’i Makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun di-
leklerinde bulundu. Doğanşehir 
Emniyet Müdürü Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti Belirterek, 
Gazeteci Hüseyin Karaaslan’a 
Teşekkür etti.

Halkbank Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Çödek bir dizi zi-
yaretler kapsamında Malatya'da 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet 
Kooperatifleri Malatya Bölge Baş-
kanlığını ziyaret ederek TESKOMB 
Birlik başkanı İsmet Bayram ile 
esnaf ile Halk bankası ilişkileri 
hakkında istişare görüşmesi ger-
çekleştirdi. 

TESKOMB Birlik binasında ger-
çekleştirilen ziyarette Bölge birli-
ğinin çalışmaları hakkında bilgiler 
sunan Bölge birlik başkanı İsmet 
Bayram " Halk Bank Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Mustafa Çödek'in 
birliğimizi ziyaret etmesi bizleri 
sevindirdi.  

Bölge birliğimizi bu yıl içeri-
sinde ziyaret eden Halkbank üst 
düzey yöneticilerinden Mustafa 
Çödek bey üçüncüsü oluyor. Daha 
önce Sayın Genel müdürümüz Os-
man Arslan bey akabinde Genel 
müdür yardımcısı Levent Torus-
dağ, bu günde sayın genel müdür 
yardımcımız Mustafa Çödek bey 
bölge birliğimizi ziyaret ettiler. 
Kendilerine şahsım ve bölge birli-
ğim adına teşekkür ediyorum.       

Bölge birliğimizin çalışmaları 
hakkında ve krediler ile ilgili ko-
nular hakkında bilgi alışverişinde 
bulunduk. Bankamız ve esnafımız 
ilişkilerini paylaştık. Bundan son-
ra da esnafımızın ve bankamızın 
menfaatleri neyi gerektiriyorsa 
görüşmelerimize devam edeceğiz. 
Malatya bölge birliğimize bağlı 
kooperatiflerin çalışmalarını ge-
nel müdür yardımcımızın  takdir 
etmesi bizleri sevindirdi. Bölge-

mizdeki kooperatiflerimiz gerçek-
ten özverili ve başarılı çalışmalara 
imza atıyor.  Biz esnaflarımızla 
Halk Bankamızla etle tırnak gibi-
yiz. " 

Halk Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Çödek ise " Bir 
dizi görüşmeler için değişik illere 
ziyaret gerçekleştirdik. Sivas'a ka-
dar gelip'te Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet kooperatifleri Ma-
latya Bölge birliği Başkanı Sayın 
İsmet Bayram'ı ziyaret etmeden 
gitmek olmazdı.  

Malatya'nın yaşamımda ve iş 
hayatımda farklı bir yeri var. Ma-
latya'da kısa bir süre de olsa gö-
rev yapmanın mutluluğunu yaşa-
dım. Sıcak dostluklar yanında çok 
güzel bir şehir.  

Bölge birliği başkanımız ismet 
Bayram beyle çok güzel diyaloglar 

içerisindeyiz. Bölge birliğine bağ-
lı kooperatifler gerçekten örnek 
başarılı çalışmalara imza atıyor. 
Esnafın menfaati için bankamızın 
yapması gereken konuları devam-
lı istişareler içerisinde çözmeye 
çalışıyoruz. Halk bankası esnafın 
bankasıdır.  

Esnaf bizsiz, biz esnafsız ola-
mayız. Bu günkü ziyaretimizde 
bölgenin en büyük Esnaf kuruluş-
larından TESKOMB Bölge başkanı 
sayın İsmet Bayram'ı makamında 
ziyaret ettik. Sayın Bayram'ın gös-
termiş olduğu sıcak ilgi ve alaka-
dan dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum. " 

Ziyaret sonrası Malatya'nın 
meşhur kayısısını TESKOMB Bölge 
Başkanı İsmet Bayram  Halk Ban-
kası Genel Müdür Yardımcısı Mus-
tafa Çödek'e takdim etti. 

HALKBANK GENEL MÜD. YRD. ÇÖDEK’TEN
TESKOMB MALATYA BÖLGE BAŞKANLIĞINA ZİYARET 
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Hemen hemen her evin büyükçe bir ahırı ve içerisinde besisi yapı-
lan onlarca hayvanı vardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren köyün 
çobanları, önce koyun sürülerini, arkasından da büyük baş hayvan-
ları büyük bir gürültü eşliğinde yayı-lıma götürürlerdi. Ne et sıkıntı-
sı, ne süt, yoğurt, peynir sıkıntısı çekilirdi. Her şey, herkesin evinde 
az çok bulunurdu. Kendilerine bu türden imkan sunan hay-vanların 
her türlü ihtiyaçları öncesinden halledilirdi. Kış olduğu ve kar bas-
tır-dığında, hali ile hayvanlar dışarı çıkarılmaz ahırlarda bakımları 
yapılırdı. Hay-vanların kış boyu beslenecekleri yemler yaz aylarında 
temin edilir ve saman-lıklara istif edilirdi. Yem hususunda asla sıkıntı 
yaşanmazdı. Her taraf çayır ve meralarla kaplı idi. Ayrıca takviye ola-
rak buğday ve fasulye samanı dışında yonca ekimi yapılır, senede 3-4 
defa biçimi yapılır burma şekline getirilip sa-manlıklara istif edilirdi. 
Ahırlarda biriken hayvan dışkıları bir yerde biriktirilip baharla birlikte 
gübre olarak tarlalara serilir ve bunun sonucu olarak sağlıklı, doğal 
ürünler elde edilirdi. Asla şimdinin fenni gübrelerine ihtiyaç duyul-
mazdı. Bir zaman sonra, her evde süt veren inek ve mandalar, siste-
matik bir şekilde ortadan kaybolmaya başladı. Artık her sabah büyük 
bir gürültü ile yaylıma gö-türülen sığır ve davar sürülerinin sesleri du-
yulmaz ve kendileri de görülmez oldu. Dolayısı ile hayvansal gübre de 
kaybolmuş, onun yerine yabancıların kimyasal gübrelerine muhtaç 
hale gelinmişti. O bile ele geçmiyordu, zira fiyatı devamlı artış göste-
riyordu. Artık kar da eskisi gibi bolca yağmıyordu. Zira küre-sel ısın-
ma insanlığı tehdit ediyordu. Kağnı arabalarına da ihtiyaç kalmamıştı. 
Onların cazırtılı sesleri artık duyulmaz olmuştu. Ekinlerden yeterince 
verim alınamadığından bir kenarlara atılmışlardı.. Ne yazık ki diğer 
tarım ürünlerinde olduğu gibi hayvansal ürünlerin de sonu gelmeye 
başlamıştı. Et para etmiyor, süt para etmiyor, buna karşın hayvansal 
yemlere para dayanmıyor ve üstelik de bulunmuyordu. Bu durumda 
insanlar tarımda olduğu gibi hayvancılıktan elini eteğini çekiyordu. 
Bu işlerle uğraşanlar da olmayınca tabiatı ile et ve süt ürün-lerine ih-
tiyaç duyuluyordu. Bunlar olmadan  insan yaşamı mümkün olur mu 
idi? Et ve süt kurumları ve kombinalar, özelleştirme adında satılmış 
kapılarına kilit vurulmuştu. O zaman ne yapılacaktı? Bu kadar insan 
etsiz ve  sütsüz mü kala-caktı? İthalatın canı sağ olsundu. Her türlü 
gıda ürünleri gibi, hemen dışarıdan canlı hayvan ve karkas et itha-
latına başlanıyordu. Getirilen hayvanlar ülke iklim koşullarına uyum 
sağlayamıyor, yem fiyatları da her geçen gün artış gösterince ve de 
bin bir zorlukla elde edilen süt de para etmeyince, özellikle inekler 
kesim-haneye gönderiliyordu. Bu da çare olmayınca da dışarıdan kar-
kas et ve hatta saman ithalatı yapılıyordu. Getirilen inekler ve karkas 
etler, acaba sağlıklı mı idiler? Üstelik ithalatına rağmen et fiyatları 
yerinde durmuyor ha bire artış gös-teriyordu. Bir zamanlar komşu ül-
kelere normal ve kaçak yollardan hayvan ihra-catı yapılırken, şimdi-
lerde çok çok uzak, isimlerini henüz duymakta olduğumuz ülkelerden 
canlı hayvan, saman ve karkas et ithal ediyorduk. O zaman bir kuşku 
da oluşuyordu insanların kafasında. Bir sihirli el üzerimizde dolaşıp 
duruyordu.  Ve böylece hayatımız çelişkiler içinde sürüp gidiyordu …     

  Vatandaş bütün bu ürünleri kendi ülkesinde, yanlış politikalar 
sonucu ve de pahalıya mal olduğu nedeniyle dışarıdan ithal yolu ile 
ucuza satın alındığı için hayatından memnundu. Bunlar G.D.O. lu 
ürünlermiş, sağlığa zararlı imişler kimsenin umurunda bile değildi. 
Vatandaşın mutluluğu, ülkeyi idare edenlerin mutluluğu demekti. Dı-
şarıdan ithalat yapan elit kişiler kısa zamanda çok zengin oluyorlardı. 
Tüketen çoğunluk ise bütün bunları ucuza aldıkları için memnundu. 

Onlar memnun olduğu için idare edenler memnun, ithalatı yapıp kö-
şeyi dönenler memnun, ihracat yapan yabancılar memnun, fakir yok-
sul halk da ufak tefek devlet yardımı aldığı için memnun. Ee, o zaman 
mesele yok demekti. Varsın köylü sıkıntıya girsin, varsın insanlar has-
ta olsundu ne önemi vardı? Mühim olan çoğunluğu memnun  etmek 
değil miydi?... Devletimiz ve insanlarımız için tek çıkar yol, bütün her 
şeyi dışarıdan ithal etmekti. Çünkü daha ucuza halle-diliyor ve tercih 
ediliyordu. Bu durumda üretici ise kendi malını eder fiyata satamıyor 
ve zarar ediyordu. Neticede elini eteğini çekiyor ve bir kenara çekili-
yordu. Bir zaman sonra, zaten evveliyatından beri kırılgan bir ekono-
miye sahip olan ülkemiz, en ufak bir kriz karşısında bizim paramızın 
değer kaybet-mesi ve yabancı paraların yukarı fırlaması ile birlikte, 
daha önce dövizle ucuza alınan her şeyin fiyatı otomatikman yukarı 
doğru fırlıyordu. Yerli üretici üre-timden vazgeçmiş olduğu için de ya-
bancıların daha ucuz diye tercih ettiğimiz ürünlerini şimdi daha da pa-
halıya almaya başlıyorduk. Böylece Dimyat’a pirince giderken evdeki 
bulgurdan da oluyorduk. Üstelik insanlar yedikleri şeylerin tadını bile 
alamıyorlardı. Ne buğdayın,  ne mısırın, ne domates, patates, biber ve 
ne de kavunun, karpuzun, üzümün tadı vardı artık. Bıçağın ucunun 
değmesi ile cart diye ikiye ayrılan karpuza şimdi bıçak bile işlemiyor-
du. Hafif bir elle do-kunuşta ciğer gibi ortadan ikiye ayrılan ve kokusu 
ortalığı saran domates, bıçakla bile zor doğranıyordu. Kabuğu soyul-
makta olan salatalığın ortaya yay-dığı kendine özgü kokusu onlarca 
metre uzaktan hissedilir ve lezzetle tüketi-lirken, şimdilerde salatalı-
ğın ne kokusu ve ne de lezzeti insanın içine sinmi-yordu. Bir oturuşta 
tezek ateşinde pişirilmiş dokuz on tane mısır zevkle ve iş-tahla ye-
nirken, şimdilerde, Amerika’dan tadı ve lezzeti olmayan ithal sılaj mı-
sır-larını zoraki ve isteksizce tüketmekteyiz. Fırınlarda pişmekte olan 
ekmeğin o iştah açan kokusunu alamıyoruz artık. Acaba ağızlarımızın 
tadı mı bozulmuştu? Evet ağzımızın tadı bozulmuştu. Bu da tabii ki 
kendiliğinden olmamıştı. Bir yandan onların sattıkları kimyevi gübre 
ve ilaçlarlar nedeni ile sağlığımıza ol-dukça zarar verildiği gibi bir yan-
dan da sağlıksız G.D.O. lu ürünleri  ülkemize sokan yabancılar, bizim 
doğal tohumlarımızı da el altından dışarıya çıkara-biliyorlar ve bütün 
bu olanlara da bizler ses çıkarmadan seyirci kalıyorduk… Sadece gıda 
ürünlerini mi ithal ediyorduk? Anap hükümetleri ile birlikte yabancı 
paraları da ithal etmeye başlamıştık. O zamana kadar yabancı para 
kullanmak nedir bilinmezken, sadece yurt dışına çıkıldığında varlığın-
dan haberdar olunur-ken, ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanıyordu. Bütün alışverişler artık yabancı paralar dolar, mark, 
şilin, daha sonra da euro ile yapılıyordu. Türk lirasını adeta unutur 
olmuştuk. Durmadan değer kaybeden paralarımızı değer-lendirmek 
için de, hemen dövize çevirmenin çarelerini arıyor ya da sonundan 
altı sıfır atarak sanki manevi bir rahatlık sağlıyorduk …
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Devamı Gelecek Sayıda

DOĞANŞEHİR BELEDİYE SPOR’DA YENİ SEZON ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligine 

çıkma şansını yitiren Doğanşehir Belediye 
Spor oyuncularına sezon öncesi moral yeme-
ği verildi. Düzenlenen yemekte Doğanşehir 
İlçe Kaymakamı  MURTAZA ERSÖZ Doğanşe-
hir Belediye Başkanı VAHAP KÜÇÜK, Doğan-
şehir Emniyet Müdürü ALPARSLAN GÜVEN, 
LCWAIKIKI CEO’su HALİL İBRAHİM AYAŞLI, 
Doğanşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı 
NUSRET ÜRKMEZ, yönetim kurulu üyeleri, Av. 
YAVUZ MUTLU ve takım oyuncuları bir araya 
geldiler.

Doğanşehir İlçe Kaymakamı MURTAZA 
ERSÖZ, Yaptığı Açıklamada “Doğanşehir Be-
lediyesini Temsil Eden Sporcularımız ile Bir 
Araya Gelme Vesilesi Oldu Bu Yemek Bu Or-
ganizasyon Birbirimizi Tanımak Ve Anlamak 
İçin Düzenlendi. Doğanşehir Belediye Spora 
Her Konuda Desteklerimizi Vereceğiz, Do-
ğanşehir Belediye Spor Kulübünden beklenti-
miz Çıkacağınız Müsabakalarda Doğanşehir’i 
Sadece Başarı Olarak Sadece Spor Olarak 
Değil Bunun Yanında Örnek Olarak Her Hangi 
Bir Sıkıntı Olmadan Maçların Oynayabileceği-
ni Göstermesi Açısından Çok Önemli. İlçemiz 
İçin Gerekli Olan Gençlik Merkezi İhtiyacımız 
Var Bu Konuda Gerekli istişareler yapılacak-
tır ve Herkes İçin Faydalı Olacaktır. Bu Orga-
nizasyonu Gerçekleştiren Kulüp Başkanımız 

NUSRET ÜRKMEZ’e Ve Yönetimine Katılan 
Belediye Başkanımıza Teşekkür Ediyorum” 
Dedi.

Doğanşehir Belediye Spor Kulübünde 
gerçekleştirilen programda sezon öncesi 
hem moral, hem de kaynaşma açısından ye-
mek organizasyonu tertip edildiğini belirten 
Doğanşehir Belediye Başkanı VAHAP KÜÇÜK, 
Doğanşehir Belediye Spora yeni sezonda ba-
şarılar diledi.

Doğanşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı 
NUSRET ÜRKMEZ İse Yapmış Olduğumuz Bu 

Organizasyona Katı-
lan Başta Kaymakamı-
mız MURTAZA ERSÖZ, 
Belediye Başkanımız 
VAHAP KÜÇÜK, İlçe 
Emniyet Müdürümüz 
ALPARSLAN GÜVEN Ve 
Futbolcularımıza Te-
şekkür Ediyorum Dedi.

 
KADİR AYDIN- 
KENAN EREN

Doğanşehirli 
Kaymakam’a

Ziyaret

Malatya Dogansehirli hemşehrimiz İstanbul Şişli 
Kaymakamı İdris AKBIYIK'ı Doğanşehirli eski gaze-
teci Oktay Demirci makamında ziyaret etti.

Eski gazeteci Oktay Demirci Kaymakam Akbı-
yık,'ı ziyaret ederek Doğanşehir ilçemiz hakkında 
sohbet ettiler. Doğanşehirli Hemsehrimiz Kayma-
kam İdris Akbıyık; Tüm Doğanşehirlilere selamlar 
ileterek Tüm Doğanşehir'lileri ve Gurbette bulunan 
Doğanşehir'lilere her zaman kapılarının açık oldu-
ğunu ve İstanbul'da her zaman kapılarının oldukla-
rını belirtti.

Daha sonra Eski gazeteci Oktay Demirci Kayma-
kam İdris Akbıyık'a Bosna Hersek plaketi takdim 
etti.


