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VAHAP KÜÇÜK
AK Parti Doğanşehir

Belediye Başkan Adayı

Türkiye’nin En Zenginleri
Arasında Bir Doğanşehirli
Türkiye’nin en zengileri listesine Malatya damgasını vurdu. Rönesans Holding Başkanı Er-
man Ilıcak, Çalık Holding Yön.Kur.Baş. Ahmet Çalık, Acıbadem Grubu Mehmet Ali Aydın-
lar ve LC Waikiki Sahibi Mustafa Küçük Türkiye’nin en zenginleri arasında yer aldılar. 2’de

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün
Üç Aylar Ve Regaip Kandili Mesajı

İLÇEMİZE ATAMASI YAPILAN ÇARŞI 
VE MAHALLE BEKÇİLERİ İLÇE KAYMA-
KAMI MURTAZA ERSÖZ'Ü MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİLER.

İlçe Emniyet Müdür V. Alparslan 
GÜVEN İlçemize ataması yapılan çarşı 
ve mahalle bekçileri ile beraber İlçe 
Kaymakamı Murtaza ERSÖZ’ü maka-
mında ziyaret ettiler.

Yeni görevlerinin hayırlı olması te-
mennisinde bulunan İlçe Kaymakamı, 
çarşı ve mahalle bekçilerimizin yapa-
cakları görevin önemine değinerek, il-
çemizin asayiş ve güvenliği kapsamın-
da vatandaşlarımızın canı ve malını 
korumak için bekçilerimizin özveriyle 
çalışacağına inandığını belirtti

MAHALLE BEKÇİLERİ KAYMAKAM
ERSÖZ’Ü ZİYARET ETTİLER

Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük,  
Doğanşehirlilerin üç aylar 
ve Regaip Kandili’ni kutla-
yarak, "Regaib Kandili ile 
başlayıp Kadir Gecesi ile 
sona eren üç aylar, Müslü-
manlar için manevi bir ha-
sat mevsimidir” dedi.3’te

DOĞANŞEHİRDE HÜLYA GÖZLEME EVİ AÇILDI
Doğanşehir Bele-

diye Başkanı Vahap 
Küçük ve Doğanşehir 
AK Parti İlçe başkanı 
Murat Kavuncuoğlu ile 
birlikte, Hülya Gözle-
me ve ev yemekleri nin 
açılışını yaptılar. 3’te
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8 Mart Dünya
Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü 1908 yılından bu yana kutlanıyor; 

ancak kadınlar aradan geçen yüzyıllık bir zamana rağmen 
sorunlarına çözüm bulabilmiş değiller. Sorunlar biçim değiş-
tiriyor, çeşitleniyor ve artarak devam ediyor. Ben Kadınlar 
gününün tarihçesinde, nereden geldiğinden, nasıl geldiğin-
den bahsetmeyeceğim. Ben başka bir pencereden kadınlar 
gününü değerlendirmeye çalışacağım. 

Bugün, Dünya Kadınlar Günü. Kadın sorunları, kadın-er-
kek eşitliği, kadın hakları konularında yoğunlaşacağımız bir 
gün... Çeşitli platformlarda kadınlarımız toplanacak, durum 
tespitleri yapacak, acil önlem kararları alacaklar. Sonra? 

Sonra evli evine, köylü köyüne çekilecek! 
Daha önceden siyasi tecrübe geçirmiş olan iyi eğitimli, 

aydın ve donanımlı olan kadınlar “bizden bu kadar, bu ülke-
de, bu ortamda çalışmak imkânsız” tavrı içinde kendi meslek 
alanlarının veya özel hayatlarının sınırlarına çekilecekler. 
Davetli oldukları toplantılarda konferans vermekle yetine-
cekler. 

Yönetimde kariyer mücadelesi verenler, çeşitli biçimler-
de engellemeler, ortalıkta dönüp duran entrikalar yüzünden 
yorulup tepe noktalara varma hedefinden vazgeçecekler, 
bulundukları yerde pasifleşecekler veya gerileyecekler yada 
ileriye gitmeleri engellenecektır.

Kimileri evlerine, ocak başlarına dönecekler. Aştan 
ve işlerinden başka bir şey düşünmeyecekler. Televizyon 
dizilerinin sadık izleyicileri olacaklar. Konu komşuyla tertip-
ledikleri bol karbonhidratlı günlerde dizi kahramanlarını, 
mankenlerin aşk dedikodularını konuşacaklar. 

Kimileri yokluk, yoksulluk dertleriyle, dert küpüne 
dönen aile içi sorunlarla boğuşacak. 

Kimileri kuaför, estetik ameliyatları, sauna, jimnastik 
salonu peşinde koşarak yeni vizyon oluşturmaya çalışacak. 

Kimileri gelinim olur musun, size anne diyebilir miyim, 
bir yıldız doğuyor gibi abuk sabuk Televizyonlardaki evlilik 
programları yoluyla şöhret ve kazanç sahibi olma hayaline 
kapılacak. 

Kimileri sosyete ortamlarında birilerine hava atabilme 
yarışı içinde ömür tüketecek... 

Kimileri evin sıkıcı havasından kurtulmak için dernekle-
re kaydolarak bir şeyler yapıyorum havalarına girecek... 

Neticede havanda su dövülecek. 
Üzerinde yaşadığı gezegeni tüketen insanoğlu, uzayda 

yerleşim projeleri hazırlarken dünyada ve Türkiye’de ka-
dınlar hâlâ yönetimlerde ağırlıklı bir yer edinemeyişlerinin, 
kendi sorunlarını temelden halledemeyişlerinin sıkıntısını 
çekip duracak..

Parlamentoda 550 Milletvekilinin kaç tanesi kadındır 
sayıları yüzde on beşi geçmez... 

Bugünde böyle karamsar olmak, moral bozan tablolar 
çizmek hiç hoş değil ama gidişat kanaatimce böyle..…..

Kadınlar haklı davalarında kararlılık ve istikrarla tam bir 
dayanışma ve birliktelik içinde olmadıkça uzaya da çıkmış 
olsak mevcut sonucun değişmesi mümkün görünmüyor. 

Kadınlar isterlerse (kendi zaaflarını aşıp sıkı bir daya-
nışma içinde olurlarsa) siyasette ve yönetimde ağırlıklarını 
koyarak dünyanın çehresini değiştirebilirler.

Kadınlar Bakan olmalı, Başbakan olmalı, Devlet Başkanı 
olmalı.

Ağlayan Dünyanın gözyaşlarını ancak ve ancak kadınlar 
dindirebilir……... 

Tabii  dayanışma içerisinde olurlarsa…………. 
Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya kadınlar günü-

nü kutlar saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Türkiye’nin En Zenginleri Arasında Bir Doğanşehirli

Forbes Türkiye'nin her yıl 
paylaştığı "En Zengin 100 Türk 
Listesi" bu yıl da açıklandı. 119 
kişiden oluşan Forbes 100’ün 
toplam serveti 99,9 milyar do-
lar olarak gerçekleşti. Geçen 
yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı 
ise 11 kişi azalarak 29 kişi oldu. 
Bu yıl listede ayrıca 28 kadın 
bulunuyor. Kadınların toplam 
servet içindeki payı yüzde 19,7. 
En zengin kadın 2 milyar dolar-
lık servetiyle Vehbi Koç Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Se-
mahat Arsel oldu. Öte yandan 
bu yıl 11 isim Forbes 100’de ilk 
kez yer aldı. Daha önceki yıl-
larda listede yer alamayan üç 
isim bu yıl geri döndü. Ayrıca 5 
yıldır listenin birinci sırasında 
bulunan Yıldız Holding ve Go-
diva Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Ülker bu yıl birinciliği 
Rönesans Holding Başkanı Er-
man Ilıcak’a kaptırarak ikinci 
oldu. Üçüncülüğü 2,1 milyar 

dolarlık servetleriyle Fiba Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüsnü Özyeğin ve biyotekno-
loji şirketi Samumed’in kuru-
cusu Osman Kibar paylaştı. Söz 
konusu listede yer alan dolar 
milyarderleri Forbes Amerika 
tarafından gelecek hafta açık-
lanacak global milyarderler 
listesinde de yer alacaklar. 

DOLAR MİLYARDERİ 
OLANLARIN İSİM 

LİSTESİ 
İşte Türkiye'nin “En Zen-

gin 100 Türk” listesinde “dolar 
milyarderi” olarak yer alan 29 
isim ve 2019 servetleri şu şe-
kilde: Rönesans Holding Erman 
Ilıcak 3.800 milyon dolarla 1. 
sırada. Yıldız Holding Murat 
Ülker 3.700 milyon dolarla 2. 
sırada. Fiba Holding Hüsnü Öz-
yeğin 2.100 milyon dolarla 3. 

sırada. Samumed Osman Kibar 
2.100 milyon dolarla 3. sırada. 
Doğuş Holding Ferit Şahenk 
2.000 milyon dolara sahip. Koç 
Holding Semahat Arsel 2.000 
milyon dolara sahip. Çalık Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çalık 1.900 milyon do-
larla 7. sırada yer aldı. Doğuş 
Holding Filiz Şahenk 1.900 
milyon dolara sahip. Koç Hol-
ding Rahmi Koç 1.900 Comodo 
Melih Abdulhayoğlu 1.800 mil-
yon dolara sahip. Yakın Doğu 
Üniversitesi Suat Günsel 1.800 
milyon dolara sahip. Limak 
Holding Nihat Özdemir 1.700 
milyon dolara sahip. Limak 
Holding Sezai Bacaksız 1.700 
milyon dolara sahip. Koç Hol-
ding Suna Kıraç 1.700 milyon 
dolara sahip. Eczacıbaşı Hol-
ding Bülent Eczacıbaşı 1.600 
milyon dolara sahip. Chobani 
Yoghurt Hamdi Ulukaya 1.600 
milyon dolara sahip. Park Hol-

ding Turgay Ciner 1.600 mil-
yon dolara sahip. Eczacıbaşı 
Holding Faruk Eczacıbaşı 1.500 
milyon dolara sahip. Acıbadem 
Mehmet Ali Aydınlar 1.400 mil-
yon dolara sahip. MV Holding 
Murat Vargı 1.300 milyon do-
lara sahip. Sierra Nevada Corp. 
Eren Özmen 1.200 milyon do-
lara sahip. Sierra Nevada Corp. 
Fatih Özmen 1.200 milyon do-
lara sahip. Tosyalı Holding Fuat 
Tosyalı 1.200 milyon dolara sa-
hip. LC Waikiki Mustafa Küçük 
1.200 milyon dolarla 21. sıra-
da. Tosyalı Holding Ayhan Tos-
yalı 1.100 milyon dolara sahip. 
Doğuş Holding Deniz Şahenk 
1.100 milyon dolara sahip. Tos-
yalı Holding Fatih Tosyalı 1.100 
milyon dolara sahip. Akfen 
Holding Hamdi Akın 1.100 mil-
yon dolara sahip. MNG Holding 
Mehmet Nazif Günal 1.100 mil-
yon dolara sahip.

Türkiye’nin en zengileri listesine Malatya damgasını vurdu. Rönesans Holding Başkanı 
Erman Ilıcak, Çalık Holding Yön.Kur.Baş. Ahmet Çalık, Acıbadem Grubu Mehmet Ali Ay-
dınlar ve LC Waikiki Sahibi Mustafa Küçük Türkiye’nin en zenginleri arasında yer aldılar.

HEMŞEHRİMİZ ERGÜL GÜNAYDIN:

“Yem Fabrikası Kuracağız”
Hayvancılıkta en büyük 

maliyetin yem fiyatları olduğu-
nu ve bu fiyatların da çiftçinin 
belini büktüğünü vurgulayan 
Malatya Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Ergül 
Günaydın, Birlik olarak bu so-
runa çözüm bulmak için bir 
yem fabrikası kurmayı amaçla-
dıklarını ifade etti. Ayrıca Gü-
naydın, fabrikayı merkezi bir 
yer olduğu için Yazıhan’da ha-
yata geçirmeyi planladıklarını 
da sözlerine ekledi

Son dönemde yükselen yem 
fiyatları çiftçinin belini bükü-
yor.  Buna karşı henüz bir adım 
ise atılmadı. Malatya Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği ise 
yüksek yem fiyatlarına çözüm 
için Yazıhan’da bir yem fabri-
kası kurmayı amaçlıyor. Bizde 
kurulması amaçlanan bu fab-
rikayı Birlik Başkanı Ergün Gü-
naydın ile konuştuk. Kurmayı 
düşündükleri düve merkezinin 
ardından yem fabrikası proje-
sini hayata geçirmeyi hedefle-
diklerini ifade eden Günaydın 
şunları dile getirdi: “ Sektör-
de sıkıntı çok üretici olmasam 
hayvancılığın sıkıntısını zah-
metini şu an hangi aşamada 
olduğunu bilemeyiz. Birebir 
içinde olduğumuz için biliyo-
ruz. Şu an çok ciddi, sıkıntılı 
bir dönemden geçiyoruz.  Ya-
şadığım ama bununla ilgili çö-
züm odaklı gücümüz çok fazla 
yok. Ekonomik durumlarımız 
buna müsaade ettiği zaman 
düve merkezinin belli bir kıs-
mını yaptıktan sonra, bildiğiniz 
gibi Yazıhan bölgesinde sulu 

tarıma geçildi. O bölgede yem 
bitkisi ekim alanları fazla ola-
cak. Tabii onu zaman göstere-
cek ama yem bitkisi üretimi de 
hedeflerimiz arasında. Bir yem 
Fabrikası da planlıyoruz. Böyle 
bir çalışmamızda olacak düve 
merkezini hayata geçirdikten 
sonra. Yem Fabrikası şu an ka-
famızda oluşmuş ama ilk etap-
ta ekonomik anlamda düve 
merkezini kurmayı planlıyo-
ruz. Ondan sonra da akabinde 
de yem ile ilgili bir fabrika yap-
mayı düşünüyoruz.  Yazıhan 
bölgesi ilimizin bütün ilçeleri-
ne aynı mesafede olması ayrı-
ca iklim şartları ve doğa şart-
ları uygun olduğu için yazan 
bölgesinde bunu düşünüyoruz. 
Buradan da isteyen üretici il-
çelerden köylerden gelip bura-
dan faydalanabilecek. Yazıhan 
tam ortada bir yer. Merkezi bir 
yer olduğu için. Merkezi yem 
ile ilgili çalışma sonuçlanırsa 
orada faaliyete başlayacağız.  
Hemen hemen bütün ilçeleri-
mizde şubelerimiz var bu şu-
beleri vasıtasıyla dağıtımda 
yapabileceğiz. Hemen hemen 
her ilçemizde hayvancılık po-
tansiyeli alanlarımız var şube-
lerimizde de bu yetiştiricileri-
mize bu hizmetleri vereceğiz.”

“DÜVE MERKEZİNİN 
FİZİBİLİTE 

ÇALIŞMALARI 
YAPILIYOR”

Düve merkeziyle alakalı da 
bilgi veren Günaydın şunla-
rı dile getirdi: “ Düve Merkezi 

şu an fizibilite çalışmalarını 
yapıyoruz. Yerimizi Yazıhan 
bölgesinde aldık. Şimdi proje-
ler ile ilgili kısmını da masaya 
yatırıyoruz. Kalkınma ajansları 
olabilir, DAP olabilir. Bunların 
proje maliyetleri biraz yük-
sek olduğundan onun değer-
lendirmesini yapıyoruz. Şu an 
çıkma ahırların daha doğrusu 
çatı kısmı işletmenin büyük 
bir kısmını kapsayacak, metal 
ikinci elden yer arıyoruz. Kıs-
met olursa sonuçlandırılırsa 
baharda düve merkezini yapıp 
hizmete sunmayı planlıyoruz. 

Yaklaşık 250 ile 500 arasın-
da bir kapasite düşünüyoruz. 
İhtiyaç olursa bu düveleri dı-
şarıdan temin etmeyi düşünü-
yoruz. Ancak iç piyasada bula-
maz isek veya talep çok olursa 
dışarıdaki fiyat daha uygun 
olursa o zaman düşünürüz. Şu 
anki duruma baktığımız zaman 
hayvancılık sıkıntılı. Girdilerin 
yüksek olmasından dolayı ye-
tiştirici hayvanını satmak isti-
yor.  Satmak istediğin zaman 
şu an talep yok denecek kadar 
az. Böyle bir dönemde birliği-
miz burada alım da yapacak.” 
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Soldan sağa
1. Koyunların kürek kemiğine bakarak gelecekten haber 

verdiğini ileri süren kimse... Hakkından kendi isteğiyle vazgeç-

me... 2. Itırlı, kokulu (eski)... Paylar, hisseler (eski)... Belli hafif 

figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe 

dayalı gösteri türü... 3. Arınık... Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının 

ve su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği ve yetiştirildiği 

cam su kabı... 4. Molibden elementinin simgesi... Bırakma, ay-

rılma... Küçük akarsu... 5. Çok ak... Postu olan... Kalıtım (eski)... 

6. Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)... Kuş ka-

natlarının çıkardığı ses... Zirkonyum elementinin simgesi... Bin-

me, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı 

hayvan... 7. Damı olmayan... İnsanların maddeye dayanan ge-

reksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte dene-

yim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat... 8. Çirkin, huysuz... 

Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi... Tanrı... 9. 

Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... Azer-

baycan Türkçesi... 10. Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı 

(eski)... Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak 

geri dönmesi, yansıma, yankı... Lambada, kandilde ve mumda 

yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimler-

de bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ 

çekici madde... 11. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki 

ses... Duraksama, kararsızlık, tereddüt... Birine saldırmak için 

saklanarak beklenilen yer... 12. Akümülatör... Gam dizisinde 

“sol” ile “si” arasındaki ses... Disk atmada kullanılan, erkekler 

için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında, genellikle metal bir 

çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak... Türkiye’nin Doğu Ana-

dolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 13. Lohusa otu... Yan-

gın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya 

sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde... 14. Paylama... Ço-

ğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim 

duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı... 15. Eksik, 

tamamlanmamış, bitmemiş (eski)... Yöneltme, çevirme... Kar, 

süt vb.nin rengi, beyaz...

Yukarıdan aşağıya
1. Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ün-

süzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akıl-

da kalabilecek bir söz oluşturma, kısaltmalı kelime, akronim... 

Yumuşak, kırmızı ve özlü toprak... 2. Yumuşak, kırmızı ve özlü 

toprak (halk ağzı)... Uyanıklık (eski)... 3. “Ey, hey” anlamında 

kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Asması olan... Sidik asidi 

tuzu... 4. Alt (eski)... Kıskanma huyunda olan (kimse), günücü, 

haset, hasetçi, hasetli, hasut... İki şeyi birbirinden ayıran uzak-

lık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 5. Köpek... “Birdenbire dur-

mak” anlamındaki “.... diye durmak” deyiminde geçer... Gözde 

sarıya çalan kestane rengi... 6. Koyun, keçi, sığır vb. kesilecek 

hayvanların ticaretini yapan kimse (eski)... Türk alfabesinin yir-

mi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... Düğün çiçeğigillerden, 

beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sar-

maşık özelliği gösteren bir bitki, yaban asması, orman sarma-

şığı, meryemana asması... 7. Dumanın değdiği yerde bıraktığı 

kara leke... Çoğu tek parça kadın giysisi... Akdeniz dolaylarında 

yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü... Arap 

alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı (eski)... 8. Hak ve adale-

te uygun olmayan... Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu 

kapalı yer... 9. Tuzak, kapan (eski)... Kadın gibi giyinip süslenen 

eşcinsel... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 10. Mal-

lar, para ile alınan şeyler (eski)... Yaprakları karşılıklı, çiçekleri 

büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... Bir düşünceyi, bir 

konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme... 

11. Belirtme durumu... Sert... 12. Dara (halk ağzı)... Radyum 

elementinin simgesi... Her türlü arazide kullanılabilen motor-

lu taşıt... Bir ateşi 

söndürmek veya 

canlandırmak için 

dudakları hafifçe 

büzerek dışarı ve-

rilen soluğun çıkar-

dığı ses... 13. Artık, 

bundan böyle (halk 

ağzı)... Yaya kaldı-

rımı... 14. Giresun 

iline bağlı ilçeler-

den biri... Ulaştır-

ma (eski)... 15. Gö-

rüşüp konuşmak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün
Üç Aylar Ve Regaip Kandili Mesajı

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük,  Doğanşe-
hirlilerin üç aylar ve Regaip 
Kandili’ni kutlayarak, "Rega-
ib Kandili ile başlayıp Kadir 
Gecesi ile sona eren üç aylar, 
Müslümanlar için manevi bir 
hasat mevsimidir” dedi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük,  7 Mart 
Perşembe günü başlayacak 
olan üç aylar ve Regaib Kan-
dilinin idrak edileceğini be-
lirterek, “Müslümanlar için 
rahmet, bereket ve mağfiret 
ayları olan bu üç aylara ka-
vuşmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Regaib Kandili ile baş-
layıp, Kadir Gecesi ile sona 
eren üç aylar, Müslümanlar 
için manevi bir hasat mevsi-
midir. Müslümanlar arasında 
yardımlaşma, dayanışma, 

hayır ve iyilik duygularının 
artarak yoğunlaştığı kandil 
gecelerinde; sevgi, hoşgörü, 
kardeşlik, birlik ve beraber-
liğimizin güçlenmesini diliyo-
rum. Mübarek üç aylar ve içe-
risinde barındırdığı kandiller; 
insanların kalplerini yakın-
laştıran, dostluk, komşuluk, 
akrabalık ve kardeşlik duy-
gularını artıran, maneviyatı-
mızın aydınlanmasına vesile 
olan özel ve güzel gecelerdir. 
Bu özel gecelerin, gönülleri-
mize huzur, insanlığa barış 
ve dünyaya adalet getirme-
sini diliyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle başta Doğan-
şehirli hemşerilerim olmak 
üzere ülkemizin ve tüm İslam 
aleminin mübarek üç aylarını 
ve Regaib Kandilini kutlar ve 
saygılar sunuyorum” dedi.

DOĞANŞEHİRDE HÜLYA GÖZLEME EVİ AÇILDI
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük ve Doğanşehir AK Parti İlçe 
başkanı Murat Kavuncuoğlu ile birlikte, 
Hülya Gözleme ve ev yemekleri nin açı-
lışını yaptılar.. Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük Hülya Gözleme ve ev 
yemeklerinin açılışında yaptığı konuş-
mada, “İlçemize yeni açılan bu işyeride 
Doğanşehir’in gelişmişliğini gösteriyor. 
Malatya’nın Hiçbir ilçesinde böyle bir 
gelişmişlik yoktur. Ben Hülya Gözleme 
ve ev yemeklerini açan kardeşime Hayır-
lı olsun  der ve bol kazançlar diliyorum.,

Erkenekspor:4
Doğanyolspor:1

2. Amatörde Mücadele Eden  Erkenekspor, Ligin İkinci 
Maçında Doğanşehir İlçe Stadında Oynanan Maçta  Do-
ğanyolspor’u 4-1 Mağlup Etti. Doğanşehir İlçe Kaymakamı 
Murtaza ERSÖZ Ve Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK Maçı 
Stadda Taraftarlarla Birlikte İzledi. Maçtan Sonra Erke-
nek Spor Yönetimi Tarafından  Doğanşehir İlçe Kayma-
kamı Murtaza ERSÖZ Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK'e 
Forma Hediye Edildi. 

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza ERSÖZ Ve Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK Futbolcuları ve 
Teknik Ekibi Tebrik  Ettiler.

 Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK Maç Sonrası Futbolcu 
Ve Teknik Ekibe Polat Beypınarı Tesislerinde Yemek İkra-
mında Bulundu. 

KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ
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Peki, sonuçta neler oldu?... Osmanlıya en yüksek devri 
yaşatan Kanuni Sul- Sultan Süleyman’dan başlayarak Osman-
lıdaki olumlu yapılanmaların; ülkeye belli amaçlarla gönderi-
len ajanlar ve onların kafaya aldığı belli çıkar çevreleri mari-
feti ile yıpratılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Daha açık ifade 
ile sıralamak gerekirse; Evlad-ı nesep uygulamasından vazge-
çilip, evlad-ı ekber uygulamasına geçilerek güçlü ve donanım-
lı padişahların devletin başına geçmesi önlenmiş olu-yordu. 
Şöyle ki, evlad-ı nesep uygulamasında padişah evlatları, ço-
cuklukları bo-yunca çok iyi hocalarca esaslı bir eğitime tabi 
tutuluyorlar, sancaklarda görev üstlenerek tecrübe kazanıp 
tam donanımlı bir hüviyet kazanıyorlar, padişah ol-dukların-
da da hiçbir sıkıntı yaşanmıyordu. Ancak, Sultan I. Ahmet’ten 
itibaren evlad-ı ekber uygulamasına geçilmekle birlikte, dev-
let idaresi başka ırklara men-sup Valide Sultanların hükmü 
altına giriyordu. Zira, bu değişik ve son derece sa-kınca do-
ğuracağı açıkça belli olan bu uygulama mucibince, uzun yıllar 
Şimşirlik Kasrında dünyadan bihaber hapis hayatı yaşadıkları 
için ruhsal yapıları bozuk olan en yaşlı padişah sülalesinden 
biri, kollarından tutularak zorla götürülüp tahta oturtuluyor-
du. Dolayısı ile devlet idaresi Hürrem Sultan, Kösem Sultan, 
Turhan Sultan gibi valide sultanların eline geçmiş oluyordu. 
Diğer taraftan; gür-büz ve zeki çocukların  okutularak güçlü 
ve ehil devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun Mektepleri, 
zamanla kapatılarak iyi yetişmiş devlet adamlarının önü ke-
siliyor, bu açık, valide sultanlara biat eden kişiliksiz ve çıkarcı 
insanlarla dol-duruluyordu. Ayrıca, yabancılarca ‘ Dini İfsat 
Komiteleri’ kurularak Osman-lı’ya çakma din adamları ihraç 
ediliyor, bunlar halkın ve din adamlarının güve-nini kazandık-
tan sonra saldırıya geçerek İslam dininin yıpratılması sağlanı-
yor, bunun sonucunda da dinsel bazda hurafecilik, muskacılık, 
müneccimlik sahnele-niyordu. Bozulma bir başlaya görsün 
devletin her kurumuna sirayet ediyordu. III. Sultan Murat’tan 
itibaren rüşvet ve tavassutla içi doldurulan ordunun esas gü-
cünü oluşturan Yeniçeri Ocağı, eski işlevselliğini kaybediyor, 
Yeniçeri asker-leri savaşmaktan ziyade yangınlar çıkartıp 
yağma, talan ve tecavüzlere yelteni-yorlardı. Bunun sonucu 
olarak da, onlar sayesinde yenilmez diye bilinen Osman-lı Or-
dusu seri mağlubiyetler alırken, önceleri alınan galibiyetler 
sonucu kazanı-lan ganimetler, harp tazminatları ve getirilip 
sultanlara sunulan zengin ve kıy-metli hediyeler artık tarihe 
karışıyordu. Kaybedilen büyük toprak kayıpları dı-şında  bir 
yandan kapitülasyonların etkisi ve bir yandan da dışarıdan 
borç olarak alınan paraların zaman içerisinde ödenemeyecek 
duruma gelinmesi ile birlikte ülke ekonomisi çökertiliyordu. 
Alınan borçların ödenememesi üzerine de mora-toryum(iflas) 
ilan ediliyor, alacaklı devletlerce Duyunu Umumiye marifetiy-
le  devletin gelirlerine el konuluyordu. Böylece, özellikle dış 
güçlerin maksatlı ve planlı girişimleri ve içte valide sultanla-
rın aşırı ihtirasları ve çıkarcı çevrelerin doyumsuzluğu sonu-

cu, o üç kıtaya hükmeden koca imparatorluk önce duraklı-yor, 
sonra geriliyor ve en sonunda da yok oluş sürecine giriyordu. 
Bütün bunlara bizler üzülürken, yabancı ecnebiler sevinç çığ-
lıkları atıyor, kendileri ile gurur duyuyor ve bizleri küçümse-
yerek çok daha önceleri, kendilerine ait olan bu top-raklara 
sahiplendikten başka, bizleri, geldiğimiz Orta Asya steplerine 
sürmenin hesaplarını yapmaya başlıyorlardı. Onların bu per-
vasızca tutumları karşısında Osmanlı’nın elinden pek bir şey 
gelmiyor, çeşitli tavizler vererek günü kurtar-maya çalışıyor-
du. Ama ağızlarına kan bulaşan ecnebiler, bir türlü tatmin ol-
mu-yor ve daha fazla, daha fazlasını istiyorlardı.

I.Dünya Savaşında Osmanlı’nın, hiç yoktan, Enver Pa-
şa’nın keyfi tutumu ve öngörüsüzlüğü sonucu harbe taraf ol-
ması, Almanya ve birleşik kuvvetler yanın-da yer alması, har-
bin kaybedilmesi ile birlikte yurdun dört bir yanının düşman 
istilasına uğradığına şahit oluyoruz. Ülke toprakları düşman 
devletler tarafından paylaşılıyor, bize de Anadolu’nun tam or-
tasında şimdilik kaydı ile küçük bir toprak parçası bırakılıyor-
du ( Sevr antlaşması) …

     Şu ya da bu devletin mandalığı tartışılırken, bütün bu 
oluşumlara şiddetle karşı koyup mücadele kararı alan bir yiğit 
delikanlı, inisiyatifi ele alarak, halkı örgütlemeye ve düşmanla 
mücadele etmeye başlıyordu. Bunun sonucu olarak da bütün 
olumsuz koşullara rağmen, Atatürk ve silah arkadaşlarının 
ve Türk ordu-sunun kahramanca mücadelesi, Türk insanının 
seceati ve Allah’ın inayeti ile ül- ke toprakları düşman istila-
sından kurtarılıyor, gönderlerde bayrağımızın dalga-landığı, 
minarelerde ezanlarımızın okunduğu bu topraklarda, tüm in-
sanları ile birlikte özgür bir şekilde huzur içerinde yaşamaya 
başlanıyordu. Yenilgilerle ve kayıplarla dolu bir çok savaşı ( 93 
Harbi, Balkan Harpleri, I. Dünya Harbi )’nı savan ve nihayetin-
de İstiklal Harbi ile biraz kendine gelip en kısa sürede bütün 
yokluklarla rağmen, eğitim,  sanayi ve ekonomide hamleler 
yapılarak ve müref-feh ve güçlü bir ülke konumuna gelmeye 
çalışılırken, başta dış güçler olmak üzere içimizdeki aymaz-
ların da dahli ile türlü oyunlar sahneye konulmaya  baş-lanı-
yordu. Büyük ve ülke için hayati önem taşıyan, bir ayağının 
akıl ve bilim, diğer ayağının ise ulus bilinci ve toplumsal da-
yanışma ruhu taşıyan  büyük ve önemli bir eğitim hamlesi  
“Köy Enstitüleri” nin tam randıman alınacakken, daha henüz 
çok partili sisteme geçmiş durumda iken, iktidar olan C.H.P. 
nin bazı mebusları ve muhalefet partisi Demokrat Parti’nin 
tüm mebuslarının isteği üzerine çalışmalar durduruluyor ve 
akabinde 1950 yılında tek başına iktidar olan D.P. tarafından 
tamamen faaliyetlerine son verilmiş oluyordu. O günlere ışık 
tutan C.H.P. Mebusu Kinyas Kartal’ın, sonraları itiraf mahi-
yetindeki şu söylem-lerini, önemine binaen bir daha sizlerle 
paylaşmak isterim. “ Köy Enstitüleri, kesinlikle komünist uy-
gulama değildi( Sırf bu nedenden ötürü kapatılmıştı.) Doğuda 
en yüksek eğitim gören insan bendim. Köy Enstitüleri, bizim 

devlet üzerindeki gücümüzü kaldırmaya yönelikti. Bunu içi-
mize sindiremedik. Benim Van yöresinde 258 köyüm vardır. 
Bu insanlar devletten ziyade bana bağlıdırlar. Ben ne dersem 
onu yaparlar. Ama ne zaman ki köylere öğretmenler girmeye 
başladı, köylüler, benim gücümün dışında, başka güçlerin de 
olduğunun farkına vardılar. D.P. li Mebuslarla pazarlığa girip 
bu okulların kapatılmalarını sağla-dık”…  Nasıl ki Osmanlı, 
kendisini güçlü kılan  Enderun Mektepleri’nin varlı-ğına bir 
zaman sonra son verilerek çöküntü sürecine sokuldu ise, tarih 
tekerrür ettirilerek, ülkemizi şaha kaldıracak olan Köy Ensti-
tülerinin, aynı gerekçelerle kapısına kilit vuruluyordu. Diğer 
yandan aynı gerekçelerle ve aynı kişilerce, uygulanması için 
kararı alınan toprak reformu da, aynı akıbete uğratılıyordu.    

    II. Dünya Savaşından sonra Türk-Amerikan ilişkileri 
ivme kazanıyordu. “Tru-man Doktirini” ve “ Marshall Planı” 
uyarınca A.B.D, komünizm tehlikesine kar-şı Türkiye ve aynı 
konumda olan ülkelere mali ve askeri yardımları esirgemiyor- 
du. 1950 li yıllardan itibaren Türkiye’nin sözde kalkınması için 
iktisadi çözüm-ler dayatılmaya başlanıyordu. Yabancı serma-
ye kanunları çerçevesinde; dışarı-dan hangi malı ne kadar 
alacağımızdan, okul müfredatlarına kadar hemen her konuda 
belirleyici oluyorlardı. Bedava süt tozu ile başlayan furya, pa-
ralı Coca Colalar, naylon çoraplar, margarin yağları, danslar, 
yabancı müzikler, filmler, kitaplar, her türlü silah ve teknolo-
jik ürünler hayatımızın bir parçası oluyordu. A.B.D.’nin, Nato 
şemsiyesi altında yaptığı savaşlarda askerlerimizden yarar-
la-nılıyor, örneğin Kore Savaşında 718 şehit veriyorduk. Ancak 
Kıbrıs konusunda ise, bize karşı tavır aldıkları gibi silah am-
bargosu da uygulanıyor ve çeşitli planlarla Kıbrıs’ın tamamen 
elimizden alınmasına çalışılıyordu. Kıbrıs’ta Rum mezalimine 
ses çıkarılmazken, bizim müdahale etmemize ise engel çıka-
rılıyor-du. Bu konu ile ilgili “ Johnson Mektubu” na zamanın 
başbakanı İsmet İnönü:     “ Yeni bir dünya kurulur, Türkiye 
de yerini alır” diyerek tepkisini ortaya koyu-yordu. Bununla 
da kalınmıyor daha sonraki yıllarda; uyuşturucunun merke-
zi olarak suçlanarak haşhaş ekiminin yasaklanması isteniyor, 
Kıbrıs’a müdahalenin söz konusu bile edilmemesi isteniyordu. 
Ancak zamanın Başbakanı Bülent Ece-vit ve koalisyon ortağı 
Necmeddin Erbakan’ın talimatları doğrultusunda, hem Kıb-
rıs’a başarılı bir çıkartma gerçekleştiriliyor ve hem de haşhaş 
ekimi inatla sürdürülüyordu. 
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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 adresinden elekt-
ronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 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.’nin ve damga resminin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosya-
sından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; 
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 

1.İhale Tarihi : 28/03/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 16/04/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Doğanşehir Küçük Sanayi Sitesi Karahan Yediemin Otoparkı 
No Takdir Edilen 

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

1 64.000,00 1 %1 34PH4787 Plakalı , 2016 Model , FORD Marka , Tourneo 
courıer (JB8) Tipli , GG36895 Motor No’lu , NMOLXXTAC-
LGG36895 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , 
Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 95HP , Motor Hacmi 
1560cm3 , Rengi Beyaz , Anahtarı mevcut, ruhsatı olmayan 
Araç 42.706 km.,de, ön sağ çamurluk alt kısımlarında kısmi 
paslanmalar var,yine ön tamponda hafif taş izleri var, lastik-
leri iyi durumda, kaporta, elektrik, mekanik ve döşemesi iyi 
durumdadır.

EYMS EVİNDE
LİDERE MAĞLUP OLDU

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde ağırladığı Medi-
pol Başakşehir’e 0-2 yenilerek, taraftarlarını yine üzdü. İlk golü dakika 44’te penaltıdan 
yiyen Evkur Yeni Malatyaspor, dakika 58’de visca’dan yediği golle yıkıldı.


