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“Biz Gönüller Yapmaya Geldik”
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali  Zelyurt 
ve AK Parti Kadın Kolları 
Başkanı Gülşah Sağlam 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Gününde Engelli Vatan-
daşlar ile Bir Araya Geldi.
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla engel-
li vatandaşları evlerinde 
ziyaret ederek, sohbet 
etti.2’DE

Malatya Polisi Engellilerin Yanında

Su Yönetim Çalıştayı Malatya’da Yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürlüğü ev sahipliğinde Sürdürü-
lebilir Şehirler Projesi kapsamında 
‘Seçili Büyükşehir Belediyelerinde 
Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı 
Hazırlanması’na ilişkin çalıştay Ma-
latya’da düzenlendi.2’DE

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü et-
kinlikleri kapsamında Polisevinde düzenlenen programa Vali Aydın Baruş, 
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi 
Müdürü Faruk Nalçacı, engelli bireyler ve aileleri katıldı.3’TE

İtfaiyeden 
Soba Uyarısı 
İlimizde birçok bölgenin doğal-
gaz  veya kalorifer sistemi ile 
ısınmasına rağmen,  merkez il-
çeler dışındaki ilçelerin tamamı 
geleneksel usullere ısınıyor.  Kış 
aylarının başlaması öncesinde 
vatandaşlar baca temizliği ve 
bakımı konusunda uyarıldı.3’TE
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Sürgü A101 adına kayıtlı İşletme kayıt 
belgesi’ni kaybettik. Hükümsüzdür

Sürgü A101

Erkenek A101 adına kayıtlı İşletme kayıt 
belgesi’ni kaybettik. Hükümsüzdür
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Adıma kayıtlı olan Yivsiz Av Tüfeği 
Ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür
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İD EGO SÜPEREGO
“ BEYİNSİZLER!..”

Saldırgan, psikopat, ne dediğini bilmeyen, dengesiz kişilere kar-
şı bu kelimenin söylendiğini sıkça duyarız. Yapılan araştırmalar, suça 
yatkın olanların, hatta insan öldürenlerin beyin ön (frontal) loplarının 
diğer insanlara göre daha az çalıştığını ortaya koymuştur.

Beyinde dört lob (bölge)vardır.
1. Frontal (ön) lob
2. Parietal (yan) lob
3. Temporal (şakak) lob
4. Oksipital (arka) lob
Frontal lob; beynin ön bölümündeki geniş kısımdır. Beynin yö-

netimsel hareketlerinden sorumlu olan aygıtların merkezidir. Ahlaki 
tutum ve davranışlardan sorumludur. Rus nörolog Aleksandr Lunia 
(1902-1977) frontal loba, “uygarlık organı” der.

Psikanalizin babası olarak bilinen nörolog Sigmund Freud (1856-
1939), bilinci;

a.İD (ilkel benlik)
b.EGO (benlik)
c.SÜPEREGO (üst benlik) olarak üç ayrı ruhsal kategoriye göre
ayırır.
İD (İlkel Benlik), bütün canlılarda doğuştan vardır, biyolojik bede-

nin varlığını sürdürmek üzerine çalışır. Tümüyle düşünmeksizin oto-
matik hareket eder, bilinç dışıdır. Gerçeklik ilkesini dikkate almayan ve 
sürekli doyum arayan dürtüleri içerir. İd’te kuralsızlık hâkimdir. Ana 
kaynağı cinsellik, açlık, saldırganlık vb., hakim olduğu bireyler ise; sa-
pıklar, katiller, psikopatlar…

SÜPEREGO (Üst Benlik); Sadece insanlarda vardır. Ahlak ve top-
lum normlarına göre şekillenir. Ahlak, etik ve sosyal olarak uygunsuz 
görülen davranışlarla ilgilenir.

Süperegonun çok gelişmiş olduğu bireyler, öğrendiği kurallara, 
ahlak kavramına ve normlara çok bağlı olurlar. Her şeyi “ayıp olur”,

“el alem ne der”, şeklinde değerlendirir. İsteklerini dile getirmek-
ten çekinir, inisiyatif alamaz, güçlü ilişki kuramaz, içe kapanır, strese, 
depresyona girer. Süperegonun gelişmediği ya da az geliştiği durum-
larda ise kişi çok bencilce hareket eder, çevresindekilerin duygu ve 
düşüncelerine saygı duymaz. Eğer canı yüksek sesle müzik dinlemek 
istiyorsa çevresindekilerin bundan rahatsız olacağını umursamaz, di-
lediği gibi hareket eder.

İd’ten beklenen durum biçimi; “Hemen istiyorum, bana ne”
Ego’dan beklene davranış biçimi; “Biraz bekle, yeri değil”
Süperego ise; “Ayıptır,yazıktır,el alem ne der?” şeklindedir.
İd, ego ve süperego her insanda mevcuttur. Eğer sağlıklı bir kişili-

ğe sahip olmak istiyorsak bunları dengeli kullanmamız gerekir.
GÜNÜN SÖZÜ:
“GARİP DEĞİL Mİ? BİRİNİ İŞARET EDEREK SUÇLARKEN İŞARET 

PARMAĞINIZ ONU, DİĞER ÜÇ PARMAĞINIZ SİZİ GÖSTERİR.”
Sigmund Freud

Başkan Zelyurt; “Biz
Gönüller Yapmaya Geldik”

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali  Zelyurt ve AK 
Parti Kadın Kolları Başkanı 
Gülşah Sağlam 3 Aralık Dünya 
Engelliler Gününde Engelli Va-
tandaşlar ile Bir Araya Geldi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü dolayı-
sıyla engelli vatandaşları ev-
lerinde ziyaret ederek, sohbet 
etti.

Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt beraberin-
de AK Parti Doğanşehir İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Gülşah 
Sağlam ve AK Parti Yönetim 
Kurulu Üyesi Dursun Sığırcı 
ile 3 Aralık Dünya Engelliler 
günü dolayısıyla AK Parti Do-
ğanşehir İlçe Kadın Kollarının 
düzenlemiş olduğu program 
kapsamında ilçe merkezi ve 
mahallelerinde engelli vatan-
daşları ziyaret edip, keyifli 
sohbetler ettiler.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt 3 Aralık 
Dünya Engelliler gününde 
yapmış olduğu ziyaretlerin-
de, “Engelli ailelerine vermiş 
olduğu ekonomik destek yani 
onların ihtiyaçlarına kadar 
vermiş olduğu bütün destek-
ler Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın vermiş ol-
duğu talimatları ile gerçek-
leşiyor. Bizlere gidip aileleri 
ziyaret edin sorunlarını dinle-

yin diye talimat veren kendi-
sidir. İlçe teşkilatımızla, Kadın 
Kollarımızla sizleri ziyaret et-
mekten ayriyeten mutlu olu-
yoruz. Biz bu yolda İnşallah 
Cumhurbaşkanımızın talimat-
ları doğrultusunda çalışmala-
rımıza devam edeceğiz sizleri 
ziyaret edeceğiz sorunlarınızı 
dinleyeceğiz. Kardeşlerimizin 
gönlünü alacağız, biz gönül 
yapmaya geldik kavga etmeye 
değil.” Dedi. HABER MERKEZİ

Su Yönetim Çalıştayı
Malatya’da Yapıldı
Malatya Büyükşehir Beledi-

yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel Müdürlüğü ev 
sahipliğinde Sürdürülebilir Şe-
hirler Projesi kapsamında ‘Seçili 
Büyükşehir Belediyelerinde En-
tegre Kentsel Su Yönetimi Planı 
Hazırlanması’na ilişkin çalıştay 
Malatya’da düzenlendi. 30 Kasım 
2021 Salı günü Anemon Otel’de 
iki oturum halinde gerçekleşti-
rilen çalıştaya, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Su Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü, İller Bankası Genel Mü-
dürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, 
MASKİ Genel Müdürlüğü, İlçe 
Belediye ve Paydaş Kurum tem-
silcileri katıldı.

Sürdürülebilir Şehirler Pro-
jesi kapsamında; hazırlanan ve 
uygulayıcı kurumlar İlbank ile 
Dünya Bankası tarafından finan-
se edilen Seçili Büyükşehir Bele-
diyelerinde Entegre Kentsel Su 
Yönetim Planının Hazırlanması 
Danışmanlık İşine ait Büyükşehir 
Belediyelerinin kentsel su siste-
minin değerlendirilmesi raporu 
hazırlandı. Hazırlanan raporda; 
büyükşehir belediyelerine bağlı 
su ve kanalizasyon idarelerinin 
2050 yılına kadar çevresel, finan-
sal, ekonomik ve sosyal sürdü-
rülebilirliklerini aşamalı olarak 
iyileştirilmeleri konuları rapor-
laştırılarak, masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılış konuşma-
sını yapan MASKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Selahattin Kaya, ik-

lim değişikliği ve su yönetimi-
nin önemine değinerek, “Çarpık 
kentleşme, plansız sanayileşme, 
eski usul sulama yöntemleri gibi 
sebeplerden dolayı temiz suları-
mız azalıyor. DSİ Genel Müdür-
lüğü, 2020 yılında kişi başına 
düşen su miktarı 1.352 metreküp 
olarak bildiriyor. TUİK verilerine 
göre, Türkiye’de 2030 yılında ön 
görülen nüfus 100 milyon kişidir. 
Bu demek oluyor ki, 2030 yılında 
kişi başına düşen su miktarı 1.120 
metreküp suya düşecek. Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü’nün 2002’de açıkladığı ve-
rilere göre; su miktarı 500-1000 
metreküp arası olan su fakiri, 
1.000-1.700 metreküp arası olan 
su stresi yaşayan, 1.700 metre-
küp üzerinde olan yeterli suya 
sahip diye adlandırılıyor. Dolayı-
sıyla Türkiye, su stresi yaşayan 
ülkeler kategorisinde bulunuyor.  
Su tasarrufu konusunda daha 
kapsamlı hareket etmezsek su 
fakiri ülkeler kategorisinde yer 
alacağız” dedi.

Çalıştayda yapılan açılış ko-
nuşmasının ardından Malatya 
Proje Müdürü Mehmet Taşkın, 
çalışmanın amacına ve yapılmış 
çalışmalara yönelik projeye iliş-
kin sunum yaptı. Öğleden sonra 
da devam eden çalıştay paydaş 
kurum yetkililerinin farklı konu-
lardaki çalışma gruplarına ayrıla-
rak yapılan oturum sonrası sona 
erdi. HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Türk alfabesinin dördüncü harfinin adı, okunuşu... Çeşit-

li doğal kokulu maddelerle yapılan tedavi yöntemi, aromate-

rapi... 2. Irkla ilgili, ırksal (eski)... Hafakan... Bir fitilin etrafına 

erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülerek 

genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma 

aracı... 3. Çok, bir yığın... Ekinler biçilirken tarlaya dökülen ta-

nelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin (halk ağzı)... 4. 

Çocuğu olan kadın, anne... Nitelikli... İşaret... 5. Havadan gelen 

topa, futbolda sıçrayarak ayağın üstüyle, teniste raket ile vur-

ma... Halanın oğlu... 6. Eğitim kurumlarında etütleri denetle-

yen kimse, belletici... Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, 

bakır veya pirinçten büyük tepsi... 7. Yemek... Öğütülerek toz 

durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... Bir yü-

zeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Bazası 

olan... 8. Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan... Kar, süt vb.nin 
rengi, beyaz... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri 
birbirine bağlayan bir söz... İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, 
kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya 
önünde bulunan bölüm, kafa, ser... 9. Bir kimsenin, başkaları 
tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken if-
feti... Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını 
değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı... Herhangi bir konu, 
sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih... 10. Ispanakgiller-
den, yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, 
yabani ıspanak... Erzurum iline bağlı ilçelerden biri... 11. “Ne-
rede, ne oldu, nerede kaldı” anlamlarında kullanılan bir söz... 
Kapamak işi... 12. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan 
ince ve kısa tahta çubuk... Bütün yaz mevsimi boyunca yaş ve 
rutubetli olan topraklarda gelişen, üç köşeli otlar ve sazların da 
bulunduğu doğal çayır... Bal arılarının bitki ve çiçeklerden top-
ladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine dol-
durdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, 
sıvı madde... 13. Almanlarda Hristiyanlık inancına göre belli 
günlerde düzenlenen şenlik ve eğlenceler... Kaygısız, tasası ol-
mayan (kimse)... 14. Umut, istek, arzu... Gemilerde, ambarlara 
ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca... 
Ermek işi... 15. Bir paralel bağlantıdan geçen akım... Utanma, 
utanç duyma...

Yukarıdan aşağıya
1. Kurcalandığı, üzerine düşüldüğü takdirde ağır veya kötü 

bir sonuca varılması muhtemel konu... Dinin buyruk ve yasak-
larına bütünüyle uyan (kimse)... 2. Ergen... Baş örtüsü... Çadır, 
baraka vb. eğreti araçlardan oluşturulan konak yeri... 3. Dizleri 
bükmeksizin bacakları hızla hareket ettirerek kulaçla yüzme... 
Açıklama... Işın (eski)... 4. Macun... Onay, tasdik, yapabilme izni... 

Kaybolma, yitme... 5. Akıl gereğince, akıl yönünden (eski)... Kı-
nanmak işi... 6. Kıç... Alüminyum elementinin simgesi... Bir yeri 
ele geçirme... 7. Yıldızın batması (eski)... El veya otomatik do-
kuma tezgâhlarında atkı veya argaç denilen ve enine olan iplik-
leri, uzunlamasına olan arışların arasından geçirmeye yarayan 
masuralı araç... Hangi şey... 8. Tarihçe, tarihe göre (eski)... Bir 
şeyin öncesi, geçmişi (eski)... 9. Bir şeyin eksiğini tamamlamak 
için ona katılan parça... Havalandırma aracı, pervane, perva-
ne kanadı, vantilatör... Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde yetişen, 
uzun kuyruklu, beyaz renkli koyun türü... 10. Bir işe karışmış 
olma, karışma (eski)... Bizmut elementinin simgesi... Bacakları-
nı açarak yürüyen, ayrık bacaklı (halk ağzı)... 11. Bir devletin yö-
netim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin 
nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bil-
diren temel yasa, kanunuesasi... Ele avuca sığmaz (kimse)... 12. 
Tadı güzel, lezzetli... İyi talih, iyi haber (halk ağzı)... Hazırlanan 
çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu... 13. Dolaylı 
olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anış-
tırma, ihsas... Aynı 
anne ve babadan 
olan... 14. Klasik 
Türk müziğinde bir 
birleşik makam... 
Anmak işi... 15. Tes-
pihlerin baş tarafı-
na geçirilen uzunca 
parça... Işınların 
enerjiye dönüşme-
sini gösteren araç, 
radyometre...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GELMEZ

Sıra sıra dağlar benim,
Üzüm tutan bağlar benim,
Güzel geçen çağlar benim,
Dost ararım neden gelmez.

Damar damar sular akar,
Ova küskün geçen bakar,
Bir derdim var beni yakar,
Dost ararım neden gelmez.

Hasret çektim gün geçmiyor,
Duman çökmüş gül açmıyor,
Felek vurmuş dert seçmiyor,
Dost ararım neden gelmez.

Çoban oldum hırka maşla,
Uyur gezer yastık taşla,
Haber gelir uçan kuşla,
Dost ararım neden gelmez.

Garip söyler gün doğuyor,
Çoban gelmiş süt sağıyor,
Yaprak yaprak gül yağıyor,
Dost ararım neden gelmez.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Malatya Polisi Engellilerin Yanında

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 
tarafında 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü etkinlikleri kapsamında Polise-
vinde düzenlenen programa Vali Ay-
dın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan 
Dağdeviren, Malatya Polis Meslek 
Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalça-
cı, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağ-
deviren, “3 Aralık dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla bugün bir aradayız. 
Amacımız engelsiz bir dünya suna-
bilmek. Sizlerin, Allah’ın lütfu olan 

çocuklarımıza farklı bir gece yaşa-
tabilmek için bir araya geldik. Siz-
ler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
1845’ten beri kurulmuş olan şanlı, 
şerefli, halkın canını, malını, namu-
sunu korumakla görevli olan polis 
teşkilatı sizlerin daima yanında. Siz-
lerin kutsal ve ağır bir yükünüz var 
engelli çocuklarınıza ve yakınlarınıza 
engelsiz bir hayat vermeye çalışıyor-
sunuz. Pandemi ve deprem sürecin-
de en çok sizler etkilendiniz” diye 
konuştu.

Her daim engelli vatandaşların 

yanlarında olduklarını belirten Vali 
Aydın Baruş, “Bu tür sosyal faaliyet-
lerin hem sizler için hem aileleriniz 
için ne kadar anlamlı olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Böyle bir organizasyon-
da bir araya gelmeniz sohbet etme-
niz dertlerinizin konuşulması önem-
lidir. Evlatlarımız hepimize emanet 
bu dünyada imtihan halindeyiz. 
Bazılarımız her şey elverişli olduğu 
halde maalesef hayata karşı nankör 
davranıyoruz, sanki hey şey tamam 
olunca mutlu bir hayat sürdüreceğiz. 
Maddiyat bolluk içerisinde olunca 

hayatımız son derece düzgün ola-
cak diye düşünüyoruz ama hayat 
böyle bir şey değil. Hayat çevreniz-
de bulunan insanları mutlu etme ile 
mümkün, siz ne kadar hayata karşı 
iyimser bakarsanız, aile fertlerine ne 
kadar çok gülümserseniz, karşılaştı-
ğınız zorluklarda ne kadar çok el ele 
tutuşursanız hayat sizin için o kadar 
çekilebilir ve mutlu olacaktır. Her za-
man sizlerle beraber olacağımı be-
lirtmek isterim. Kapımız her zaman 
sizlere açık olacaktır"” şeklinde ko-
nuştu. HABER MERKEZİ

İtfaiyeden Soba Uyarısı 
İlimizde birçok bölgenin doğalgaz  veya ka-

lorifer sistemi ile ısınmasına rağmen,  merkez 
ilçeler dışındaki ilçelerin tamamı geleneksel 
usullere ısınıyor.  Kış aylarının başlaması önce-
sinde vatandaşlar baca temizliği ve bakımı ko-
nusunda uyarıldı. 

Konuyla ilgili olarak gazetemize açıklama 
yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanı Mustafa Katipoğlu yaptığı uyarıda vatan-
daşlara seslenerek önlem almaları gerektiğini 
hatırlattı.  Katipoğlu, açıklamasında “Bilindiği 
gibi yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de hava 
sıcaklıkları son derece düştü. Dolayısıyla soba 
ve kaloriferler de yakılmaya başlandı. Bu dö-
nemde yapılması gereken işlerin başında baca 

bakımları ve baca temizliği konusu gelmekte-
dir. Sobalar kurulmadan önce baca temizliği ve 
bakımı mutlaka yapılmalıdır. Bu konu hayati 
önem taşımaktadır. Öncelikle temizlenmemiş 
bacaların soba dumanlarını yeterince tahliye 
etmesi sağlanmalıdır.  Bacalardan dolayı yangı-
na veya zehirlenmeye sebep olabilecek, çökme-
ler, kuş veya diğer hayvanlar tarafından baca 
bozulmuş veya tıkanmış olabilir. Bu da hem 
baca yangınlarına hem de zehirlenmeleri sebep 
olabilir. Bu tür riskleri ortadan kaldırmak için 
mutlaka baca bakımı ve temizliğinin yapılmış 
olmasını vatandaşlarımızdan başta kendi sağ-
lıklarını korumaları için önemle rica ediyorum” 
ifadelerini kullandı. A.Vahap Kaygusuz
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DOĞANŞEHİR
ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER

 ESNAF ODASI BAŞKANLIĞI
TLF:517 2084

K  A  R  A  R    M  E  T  N  İ
Yönetim Kurulu, Başkan İsrafil KARAHAN’IN başkanlığında, aşağıdaki gündem maddelerini görü-
şerek karara bağlamak üzere toplandı.
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 43 ncü maddesine göre belirlenen 
gündem ile Odamızın 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13/01 / 2022 tarihinde  Perşembe  
günü, Saat: 13: 00’da Bayram Bilardo salonunda, çoğunluk  sağlanamadığı  takdirde 2 ‘nci toplantı 
19/01/ 2022 tarihinde Çarşamba  günü, Saat : 13:00’da Bayram Bilardo salonunda  yapılmasına,  
oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEM
1) Açılış,
2) Başkanlık divanının teşekkülü.
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
6) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
7) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
8) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
9) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
10) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs 
programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
11) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
12) Odamızın 2022 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulan, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesi istenilen teklifler.
13) Dilek ve temenniler.
14) Seçimler.
15) Kapanış.

Hocam Merhaba
Doğanşehirliler Grubu sayfası olarak
Evladı Doğanşehir adı altında topladığımız 

bölgemizde yetişmiş değerli bilim insanlarını 
hemşirelerimize tanıtıyoruz.

Tarihte birkaç defa yerle bir olmuş Doğan-
şehir için büyük bir şansınız. Doğanşehir’de 
yetişmiş yer bilimci bir akademisyen, olarak, 
memleketimiz için yapacaklarınızı buraya ak-
tarmak isteriz.

Hocam herkesin bir Doğanşehir’i var, O 
günlerden hatırladıklarınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

Benim Doğanşehir’im çocukluğumuz ka-
dar masumdur. Benim Doğanşehir’im, hemen 
hemen hiç birinin kilitlenmediği kapıların ar-
dında insanların geceleri güvenli bir şekilde 
uyuyabildiği samimi bir şehirdi. Büyüklerin 
herkesin büyüğü olarak saygı gördüğü, küçük-
lerin ise bütün büyükler tarafından korundu-
ğu, yüzmenin Büyük dere, Küçük dere (Dana-
lık) ve Bentte öğrenildiği, “birdir bir”, takla, 
uzun eşek, bilye, cikkor ve çelik-çomak oyun-
larının oynandığı, üzümün Köse Mustafaların 
bağından, eriğin Çerkez Ablaların ve elmanın 
ise Besnili Ömer’in bahçesinden yenildiği, 
ana-babaların endişe etmeleri gerekmeden 
gece 11’ lere kadar çocukların sokakta oyun 
oynayabildikleri şirin bir kasabaydı benim Do-
ğanşehir’im.

Okul öncesi çocukluğum böyle bir kasa-
banın nispeten yoksul bir mahallesi olan halk 
dilinde Aşağı Mahalle olarak adlandırılan Doğu 
Mahallesindeki Koç Sokakta yaşıtım Doğan 
Durmuş ve kardeşi Hayri ile yan yana evlerde 
birlikte geçti. Okul çağım geldiğinde abim o za-
manlar ilçedeki tek ilkokul olan ve o yaştaki bir 
çocuğa göre evden az uzakta olmayan ( yakla-
şık1.2 km) Merkez İlkokuluna kaydımı yaptırdı 
(1960). İlk öğretmenim Hasan Sönmez’di. Şim-
di hatırlayamadığım bir nedenle ikinci sınıftan 
sonra Mehmet Ali Demiralp ile devam ettim ve 
beşinci sınıfta Mehmet Cüra (Ertuğruloğulları) 
hoca tarafından mezun edildim. Üçü de elleri 
öpülesi öğretmenlerdi.

Orta öğrenime başladığım Doğanşehir 
Orta Okulu çok iyi bir kadroya sahipti. Mehmet 
İnci, Yılmaz Öztürk, Sengül Günaçtı, Mustafa 
Firengiz ve Süleyman Özçiftçi şükranla hatır-
ladığım hocalarımdı. Orta okul son sınıftaki 
sıra arkadaşlarım Fatih Dulkadiroğlu (112) ve 
Edip Özbey’in (107) okul numaralarını nedense 
unutmadım.

Ayrıca Ortaokul ikinci sınıftaki bir olay da 
hafızamdan hiç silinmedi. Bir derste Mustafa 
Firengiz hoca “Herkes içinden geldiği gibi bir 
resim çizsin ama resim kağıdının üzerine kim-
liğini belirten herhangi bir işaret koymasın” 
dedi. Daha sonra resimleri topladı. Her resmi 
çıkararak resim sahibiyle ilgili yorumsal bilgi-
lerini açıkladı. Resimlerden birini yorumlarken 
sahibinin annesinin muhtemelen yaşamıyor 
olduğunu söyledi. Sınıftaki bir kız arkadaşı-
mız olan resim sahibinin gerçekten de öksüz 
olduğunu o gün öğrendik. Benim resmim için 
“Bu resmin sahibi şair ruhlu biri” demişti. 
Bu gazla, muhtemelen son sınıfta yapılan bir 
şiir yarışmasına katıldım. O dönemler hafta 
başı ve sonlarında yapılan istiklal marşı tö-
renlerinin birinde sonuçlar açıklandı. Günay 
Özmansur birinci ve ben ikinci olmuştuk. Her 
birimize Okul Müdürü Sıtkı Karahan tarafın-
dan tören topluluğu önünde armağan olarak 
birer roman verilmişti. Benimki Abdullah Ziya 
Kozanoğlu’nun yazdığı “Savcı Bey” romanıydı. 
Ancak arkası gelmedi ve Firengiz hocayı doğ-
rulayamadım.

Ortaokul bitince büyük bir problemle kar-
şılaştım. O yıllarda ilçemizde Lise düzeyinde 
okul yoktu. Bu durumda ya parasız yatılı okul-
lardan birini kazanacaktım ya da okul hayatım 
orta okul diplomasıyla sonlanacaktı. Zira aile-
min ekonomik durumu Malatya da Liseyi oku-
tacak durumda değildi. Devlet Parasız Yatılı 
Lise Sınavını kazanınca sorun çözüldü ve 1969 
yılında Turan Emeksiz Lisesi’nde öğrenime 
başladım. Yani “Cumhuriyetin” bir kurumu im-
dadıma yetişmişti. Artık Doğanşehir’de ancak 
yaz tatillerinde bulunabiliyordum.

-Neden yer bilimi?
Bizim dönemimizde Lise müfredatında 

Jeoloji dersi de vardı. Jeoloji dersini Jeoloji 
Mühendisi olan soyadını hatırlamadığım Tu-
ran hoca veriyordu. Sanırım hoca jeolojiyi sev-
dirdi. Ayrıca Jeoloji Mühendisleri mezun olur 
olmaz iş bulabiliyorlardı ve maaşları da fena 
değildi. Bu yüzden 1972 yılında puanım başka 
yerlere de uygun olduğu halde Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü’ne kaydımı yaptırdım.

-Çalışma hayatınız?
1977 yılında mezun olduktan bir ay sonra 

MTA Genel Müdürlüğü Malatya Bölge Müdür-
lüğü’nde çalışmaya başladım. 1982 yılında Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakül-
tesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne araştırma 
görevlisi olarak geçtim Yüksek Lisans öğreni-
minin ardından Doktora Yeterlik Sınavını geç-
tikten sonra 1986 yılında yeniden eski kuru-
muma döndüm. Malatya Bölge Müdürlüğü’nün 
değişik projelerinde çalışırken bir yandan da 
Doğanşehir ve çevresinin jeolojisini konu edi-
nen doktora tezimi 1992 yılında tamamladım.

-Doğanşehir için yaptığınız çalışmalarınız
Doktora tez kapsamında ilçemizin jeolojik 

yapısını ve Doğanşehir’de deprem kaynakları 
olabilecek aktif fayları inceleme olanağını bul-
dum. Bu çalışmalar sırasında hiçbir olanağı 
esirgemeyen MTA Genel Müdürlüğü’ne şükran-
larımı da belirtmeliyim.

-Şu an ki göreviniz?
2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversite-

si Mühendislik Fakültesinde Yardımcı Doçent 
olarak başladığım akademik hayatımı halen 
aynı fakültede Prof. Dr. ünvanıyla sürdürüyo-
rum.

*hocamızın kişisel bilgileri söyleşinin so-
nundadır.

-Doğanşehir deki deprem riski ve değer-
lendirmeleriniz?

Doğa hiçbir nimeti külfetsiz vermiyor. İlçe-
miz için de bu geçerli. Doğanşehir su sıkıntısı 
yaşamayan bir yer. Musluğu açtığınızda içilebi-
lir suyunuz akıyor. Sürgü barajının suyu ile bin-
lerce dönüm arazi sulanıyor. Bu suların esas 
kaynağı ise Takaz pınarı. Bu durumun nedeni 
ise Sürgü Fayı’dır. Çelikhan’dan başlayıp eski 
Kurucaova, Sürgü, Hudut ve Kalecik güzer-
gahını takip eden bu fay boyunca Takaz, Sür-
gü’nün içindeki kaynak ve Sürmeli Pınar gibi 
çok sayıda su kaynakları çıkıyor. Sürgü Fayı bu 
nimetlerinin yanı sıra bazan 5 Mayıs 1986’daki 
gibi biriken enerjisini salıvererek üzerindeki ve 
yakınındaki yerleşim yerlerini sarsarak 
can ve mal kaybına neden oluyor.

Bir yörenin depremselliğinin araş-
tırılmasında ilk aşama bölgede deprem 
üreten fayların konumları ve geçmiş 
davranışlarının bilinmesidir. Bu açı-
dan bakıldığında Şekil 1’deki haritada 
görüleceği üzere Doğanşehir’i etkile-
yebilecek önemli deprem kaynakları 
bulunmaktadır. Bunlar güneyden ku-
zeye Doğu Anadolu Fayı, Sürgü Fayı, 
Doğanşehir Fay Zonu ve Malatya Fayı-
dır. Bunların dışında Çığlık ve Eskiköy 
arasında muhtemel bir fay hattı daha 
bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Fayı
Türkiye’de ki en önemli aktif fay 

zonlarından biri olan Doğu Anadolu 
Fay Zonunun Çelikhan’ın doğusunda-
ki Yarpuzlu’dan başlayıp Gölbaşı’na 
kadar olan bölümü Erkenek segmen-
ti olarak bilinir. Bu fay, Doğanşehir’e 
bağlı Kurucaova’nın yaklaşık 1.5 km, 
Erkenek’in 2km ve Karanlıkdere’nin 
5km güneyinden geçmektedir. Hari-
tada da görüleceği üzere 1900 yılın-
dan günümüze kadar bu fay hattında 
merkez üssü Doğanşehir içesi sınırları 
içinde kalan ve büyüklüğü 4-5 arasında 
olan 4-5 deprem meydana gelmiştir. 
Bu depremler Doğanşehir’de herhangi 
bir kayba yol açmazken İlçe sınırları 
dışındaki bölümlerinde gerçekleşen 
depremler önemli kayıplara neden 

olmuştur. Bu fay kolundaki son yüzey izini 
oluşturduğu düşünülen deprem 1893 yılında 
gerçekleşen, 7.2 büyüklüğündeki depremdir. 
Bu deprem 02 Mart 1893 Çelikhan Depremi-
dir. Bu depremde Malatya’nın güneyindeki 220 
km uzunluğunda ve 120 km genişliğindeki bir 
alanda, Kubeli, Behevni, Hun-i Monayır, Akça-
dağ, Karakiahta ve Mirdis yerleşim alanları et-
kilenmiştir. Akçadağ Bölgesindeki 11740 evden 
2179 ev tamamen yıkılmış, 1345 ev oturulamaz 
hale gelmiş ve 2195 ev hasar görmüştür. Dep-
remde oluşan can kaybı 885, yaralı sayısı 164 
dür. Malatya ile Pütürge arasındaki dağ köyle-
rinde 7000 evden 5100 ü tamamen, 30000 nü-
fuslu Malatya da ise bazı evler yıkılarak 3000 
can kaybı olmuştur. 04 Aralık 1905 tarihli 6.8 
büyüklüğündeki Şiro Çayı Depreminde ise Pü-
türge ile Sürgü arasındaki dağ köylerinde 500 
can kaybı ve çok sayıda binada ağır hasar olu-
şarak, Kozluk, Abdülharap, Güzhane, Erkenek 
Kasabaları tamamen yıkılmıştır. Buradan da 
anlaşılacağı üzere Doğanşehir’in depremselli-
ğini araştırırken yalnızca ilçe sınırları içindeki 
deprem kaynaklarını değil bölgesel kaynakları 
dikkate almak gerekir. Örneğin Malatya Vali-
liiğinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak’ta 
Sivrice (Elazığ) merkezli 6.8’lik deprem sonu-
cu Pütürge ilçesinde 941, Battalgazi’de 951, 
Kale’de 843, Doğanyol’da 433, Yeşilyurt’ta ise 
151 olmak üzere 3 bin 319 binada 6 bin 339 ba-
ğımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. 
Doğanyol’da 132, Battalgazi’de 110, Pütürge’de 
27, Kale’de 11, Yeşilyurt’ta ise 6 bina acil yıkıla-
cak. Ayrıca, Battalgazi’de 3 bin 53, Pütürge’de 
758, Yeşilyurt’ta 578, Kale’de 763, Doğanyol’da 
ise 395 olmak üzere toplam 5 bin 547 binada 
18 bin 469 bağımsız bölümün az hasarlı ol-
duğu tespit edildi. Bundan dolayı Malatya ve 
çevresindeki diri faylar Şekil 1 A’ da ayrıca gös-
terilmiştir.

Sürgü Fayı
Çelikhan ve Göksün arasında D-B yönünde 

160 km uzanan bu fay Doğanşehir ilçesi sınır-
ları içinde Kurucaova’nın eski yerleşim alanın 
içinden, yeni yerleşim alanının 1.5 km kuze-
yinden, Güzelköyün 1 km kuzeyinden, Takaz 
kaynağından, Sürgü’nün içinden, Sürmelipı-
nardan, Hudut yakınlarından, Günedoğru’nun 
4 km güneyinden, Kalecik yakınlarından, Ka-
dılı’nın 1.5 km güneyinden, Kapıdere’nin 2 km 
kuzeyinden, Bıçakçı’nın 1 km güneyinden ge-
çerek batıya Elbistan’a doğru devam etmekte-
dir. 1900 yılından günümüze kadar bu fay ile 
ilişkili merkez üssü Doğanşehir ilçesi sınırları 
içinde kalan ve büyüklüğü 4-5 arasında olan 

15, büyüklüğü 5.6 olan 1 ve büyüklüğü 6 olan 
1 deprem meydana gelmiştir. Son iki deprem 
05.05.1986 tarihinde gerçekleşmiştir. Günün 
erken saatlerinde 06.35 deki 6 büyüklüğün-
deki deprem 7 can kaybına 824 binada hasara 
ve13.39 5.6 büyüklüğündeki deprem ise 7 can 
kaybına 824 binada hasara neden olmuştur. 
Sürgü Fayı’nın 1900 öncesi davranışı konusun-
da yeterli veri bulunmamaktadır.

Doğanşehir Fay Zonu
Karaterzi, Polat, Söğüt ve Kadılı yerleşim 

merkezlerinin yakınından geçen bir grup fay-
dan oluşan bu zonda 1900 yılından günümüze 
kadar büyüklüğü 4-5 arasında olan 2 deprem 
meydana gelmiştir. Bu fayın da 1900 öncesi 
davranışı konusunda yeterli veri bulunma-
maktadır.

Malatya Fay Zonu
Malatya Fay Zonu Doğanşehir ilçesi sınırla-

rı içindeki Gövdeli ve Küçüklü köylerinin yakla-
şık 1 km, Çavuşlu’nunu 2 km ve Dedeyazının 1 
km KB’ sından geçerek Akçadağ ilçesine bağlı 
Örenköy’ün 3km KB’ sından geçerek Akçadağ 
ve Arguvan ilçe sınırları içinden KD ya doğru 
devam etmektedir. Fayın, Doğanşehir ilçesi sı-
nırları içindeki bölümünde 1900 yılından günü-
müze kadar büyüklüğü 4’ ü aşan herhangi bir 
deprem bulunmamaktadır. Fayın daha kuzey-
deki bölümünde ise büyüklüğü 4’ ü aşan hasar 
yapıcı herhangi bir deprem bulunmamaktadır. 
Bu fayın da 1900 öncesi davranışı konusunda 
yeterli tarihsel kayıtlar bulunmamaktadır. An-
cak son zamanlarda yapılan Paleosismolojik 
çalışmalarda son 10.000 yılda Malatya Fayı 
üzerinde dört büyük depremin meydan geldiği 
ve bu tür depremlerin tekrarlanma aralığının 
ise 2275 ± 605 yıl olabileceği önerilmiştir (San-
çar vd., 2018).

Çığlık-Eskiköy Fayı
Çığlık ve Eskiköy yakınlarında genç birim-

lerde fay etkinliklerine bağlanabilecek özellik-
ler gözlenmektedir. Bu hat boyunca 1900 yılın-
dan günümüze kadar büyüklüğü 4-5 arasında 
olan 2 deprem meydana gelmiştir.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üze-
re ilçemiz ne yazık ki önemli bir deprem tehli-
kesi altındadır. DEVAM EDECEK

Prof.Dr.
Hüseyin Yılmaz
Jeofizik Bölümü


