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“MİLLETVEKİLİ ŞAHİN DOĞANŞEHİR’DE”

KAYMAKAM PEKPAK’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

VALİ KABAN, MASİAD’I ZİYARET ETTİ
Malatya Valisi Ali KABAN 

Malatya Sanayici ve İş Adamları 
Derneğine İade-i ziyarette bu-
lundu. MASİAD yöneticilerinden 
dernek faaliyetleri hakkında 
bilgiler aldı. Dernek Yönetim Ku-
rulu ve üyelerinin de bulunduğu 
ziyarette, iş dünyasın yaşamış 
olduğu ekonomik sıkıntılardan ve 
bu sıkıntıların ülkemize yansıma-
larından bahsedildi.>>5’TE

Yeni Doğanşe-
hir Gazetesi im-
tiyaz sahibi Hü-
seyin Karaaslan 
İlçemize yeni 
atanan Kay-
makama hayırlı 
olsun ziyaretin-
de bulun-
du.>>4’TE

AK Parti Malat-
ya Milletvekili 

Mustafa Şahin, 
"Muhalefetin bu-
güne kadar yap-
mış olduklarına 

baktığımız zaman 
şuanda genel 

başkanları sevi-
yesinde FETÖ'ye 

uşaklık ediyorlar" 
dedi.>>3’TE

Yılın Sivil Toplum
Örgütü Seçildi

İstanbul marka ve kariyer zirvesi kapsamında farklı 
kategorilerde başarılı çalışmaları ile bilinen isimlere 
ve kuruluşlara verilen Türkiye Altın Marka Ödülleri, 4 
Aralık’ta sahiplerini buldu. FIRATSİFED’in de üyesi old-
uğu TÜRKONFED, ekonomiden sosyal ve toplumsal haya-
ta katkıların dolayı Yılın Sivil Toplum Örgütü olarak Tür-
kiye Altın Marka ödülüne layık görüldü. >>5’TE

KAYMAKAM PEKPAK EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü PEKPAK, 
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.>>4’TE

Büyükşehir Belediye
Başkanı Dereceye Girdi 

Bir araştırma şirketi tarafından Türkiye’nin en başarılı 
belediye başkanları seçildi.  30 büyükşehir belediyesi ar-
asında yapılan araştırmadan yüzde 63,6 oy alan Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin birinci olurken, 
yüzde 57,7 oy alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır ise beşinci sırada yer aldı>>3’TE
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Sen sen ol, Asla sevdiğini üzme, Kalem 
dertlidir yazar,
Dil sevdalıdır Söyler, Ama velâkin Yürek 
susarsa,
Ne Yazar nede söyler….

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 13    Sayı: 604

Yayın Türü: Süreli
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Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE 
SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN 

CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK 
SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Konsantrasyon İçin...
HABER MERKEZİ 
Son zamanlarda yoğun bir dönem geçiri-

yor, yorgunluğunuzun etkisiyle de dik-
kat dağınıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Dikkat 
dağınıklığınızı ortadan kaldırarak konsant-
rasyonunuzu artırmak için hayatınıza dahil 
edebileceğiniz besinleri Hastane Derindere 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Tok-
soy açıkladı.

KAFEİN UYARICI OLABİLİR!
IQ'yu artırmak veya daha akıllı hale 

gelmek için sihirli bir değnek olmasa da; ka-
fein gibi bazı maddeler size enerji vererek 
konsantrasyonunuzu artırmanıza yardımcı 
olabilir. Kafein; kahve, çikolata, enerji içece-
kleri ve bazı ilaçlarda bulunur ve kısa süreli 
etkilidir. Aşırı kafein tüketimi rahatsız edici 
olabilir. Özellikle kronik hastalıkları olanların 
daha dikkatli davranmaları gerekir. 

GLİKOZ KISA VADELİ 
DESTEKTİR!

Glikoz, beyninizin en çok tercih ettiği yakıt 
kaynağıdır. Yalnız bu yakıt kaynağını işlen-
miş paketli gıdalardan almak yerine meyve-
lerden almak daha doğru bir tercih olacaktır. 
Bir bardak meyve suyu, hafıza, düşünme ve 
zihinsel kabiliyete kısa vadeli destek sunabil-
ir. Şeker aynı zamanda kalp rahatsızlığı başta 
olmak üzere pek çok metabolik rahatsızlığı 
tetikleyebilecek bir unsur olduğu için sınırlı 
tüketilmesinde fayda vardır. 

SAĞLIKLI BİR BEYİN 
AKTİVİTESİ İÇİN KAHVALTIYI 

İHMAL ETMEYİN!
Kahvaltıyı atlamak ya da hafifçe 

geçiştirmek cazip gelse de yapılan araştır-
malar lifli tam tahıllar, süt ve meyvelerden 
oluşan doyurucu bir kahvaltının hafıza ve 
dikkati artırabileceğini göstermektedir. Özel-
likle düzenli kahvaltı yapan çocukların okul 
başarısı daha yüksektir ve daha iyi perfor-
mans gösterirler. 

BEYNİN EN BÜYÜK DOSTU: 
OMEGA 3 KAYNAĞI BALIK…

Beyin sağlığı için önemli olan Omega 
3 yağ asitleri açısından zengin balık, kon-
stantrasyonu artırmasının yanı sıra inme ve 
düşük riskini de azaltır. Beyin ve kalp sağlığı 
için haftada iki porsiyon balık tüketin.

ÇİKOLATADAN 
VAZGEÇMİYORSANIZ, 

TERCİHİNİZ BİTTER OLSUN!
Düzenli E vitamini tüketiminin bilişsel 

hafıza kayıplarını azaltmada önemli bir rolü 
olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. 

Fındık, tohumlar ve bitter çikolata konstan-
trasyonu artıran kafein gibi doğal uyarıcılar 
içerir. Aşırı kalorili, yağlı veya şeker oranı 
yüksek çikolatalar yerine kakao oranı yüksek 
olan çikolataları tercih edin. 

BESLENMENİZE AVOKADO VE 
KEPEKLİ TAHILLARI EKLEYİN

Vücuttaki her organ, özellikle kalp ve 
beyin kan akışına bağlıdır. Tahıl tüketimi 
yüksek bir diyet ve avokado gibi orta zincirli 
yağ asidi içeren yiyecekler kalp rahatsızlığı 
riskini azaltarak kötü kolesterolü düşüre-
bilir. Bu, plak oluşma riskinizi azaltır ve kan 
akışını artırarak beyin hücrelerini harekete 
geçirmenin basit, lezzetli bir yolunu sunar. 
Patlamış mısır ve kepekli buğday gibi ke-
pekli tahıllar diyet lifi ve E vitaminine de 
katkıda bulunur. Avokado yağlı olmasına 
rağmen sağlıklı kan dolaşımına yardımcı olan 
tek-doymamış yağdır.

HEM ANTİOKSİDAN HEM 
BESLEYİCİ: YABAN MERSİNİ…

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, 
yaban mersininin beyninin, serbest radikal-
lerin neden olduğu zararlardan korunmasına 
yardımcı olabileceğini ve Alzheimer hastalığı 
veya bunama gibi yaşla ilişkili durumların et-
kilerini azaltabileceğini gösteriyor. 

SAĞLIKLI BESLENMENİN 
FAYDALARINI GÖZ ARDI 

ETMEYİN!
Diyetinizde gerekli besin maddeleri yoksa 

konsantre olma kabiliyetinize zarar verebil-
irsiniz. Çok fazla yemek ya da çok az yemek, 
odaklanmanıza engel olabilir. Ağır bir yemek 
yorgun hissetmenize neden olabilir.

VİTAMİN, MİNERAL VE 
TAKVİYELER NE KADAR İŞE 

YARAR?
B, C, E, beta-karoten ve magnezyum gibi 

vitamin takviyelerinin beyin güçlendirici gücü 
üzerine yapılan araştırmaların birçoğu umut 
verici olsa da bunlar diyetleri belirli besin 
maddelerinden yoksun kişiler için yararlıdır. 
Herhangi bir besin takviyesi almadan önce 
mutlaka hekiminize danışın. 

Beslenmenin yanı sıra…
•Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte 

kalkın ve düzenli olarak 7-8 saat uyuyun. 
•Günde en az 2 litre su için.
•Düşünmeyi keskinleştirmeye yardımcı ol-

acak egzersizler yapın. 
•Meditasyon, yoga gibi alternatif dinlenme 

yöntemlerinden yararlanın.
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DUYURU
Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve

Dayanışma Derneğinin
Dayanışma Gecesine tüm halkımız davetlidir

Tarih: 20 Aralık 2017 Çarşamba Saat:19:00 
Yer: Melekoğulları Düğün Salonu Paşaköşkü/Malatya
Not: Gecemizde mahalli sanatçılar sahne alacaktır
(Gecemiz Yemeklidir)

Yönetim Kurulu

“MİLLETVEKİLİ ŞAHİN DOĞANŞEHİR’DE”
DEMET TUNCEL 
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa 

Şahin, "Muhalefetin bugüne kadar yapmış 
olduklarına baktığımız zaman şuanda genel 
başkanları seviyesinde FETÖ'ye uşaklık edi-
yorlar" dedi.  

Şahin, Doğanşehir İlçesi'nde bir dizi zi-
yaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir 
araya geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük'ü ziyaret eden Şahin, Doğanşehir 
Ziraat Odası'nda tütün ürecileriyle bir araya 
gelerek, tütün satışındaki yeni düzenlemeyi 
anlattı.  

Milletvekili Şahin ilk olarak Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti. 
İlçe'deki çalışmalar ve istekler hakkında bilg-
iler aldı. 

"AYNI HALTLARI 17-25'TE 
FETÖ YAPTI" 

17-25 Aralık'taki iftiraların bugün bir 
kez daha atılmaya çalışıldığını kaydeden 
Şahin, "Muhalefetin bugüne kadar yapmış 
olduklarına baktığımız zaman şuanda genel 

başkanları seviyesinde FETÖ'ye uşaklık edi-
yorlar. İnsanlarımızın arasına nifak sokan 
sahte imzalı 8 ay önce gündeme getirdikleri 
belgeleri bugün Kılıçdaroğlu çıkmış Cumhur-
başkanımızın kendisi ve ailesiyle ilgili birçok 
iftiralara imza atıyorlar. Bunu biz 17-25'te 
gördük. 17-25'te aynı haltları FETÖ yaptı. Bun-
larda bugün FETÖ'yle beraberler. FETÖ’ nün 
burada taşeronluğunu yapıyorlar. Bu ülkenin 
hayrına hizmetler yapan bir takım insanlarla 
beraber olursanız başımızın gözümüzün üze-
rine ama kalkacaksın sen FETÖ alçağıyla be-
raber olacaksın, onların iddialarını hüküme-
tin aleyhinde kullanmaya çalışıyorlar" dedi. 

"BUNU YAPAN KESİNLİKLE 
BULUNMALIDIR" 

Malatya Cemal Gürsel Mahallesi'nde 13 
evin kapısına çarpı işareti konulmasına da 
değinen Şahin, şunları söyledi: "Bunu koy-
anın kesinlikle bulunması lazım. Burada Ale-
vi vatandaşların kapısına çarpı koyup, Sünni 
vatandaşlara çamur atmaya çalışacaksın; 
Sünni vatandaşların evlerinin kapılarına 

çarpı koyup, Alevi vatandaşlara çamur atma-
ya çalışacaksın. Bugüne kadar Aleviyle-Sün-
ni'nin, Türk ile Kürt'ün arasında hiçbir zaman 
problem olmamıştır. Ama bu birlikten ra-
hatsızlık duyanlar, işte bu gibi aşağılık işleri 
yapmaya çalışanlardır. Onun için uyanık 
olmalıyız. Biz, birbirimizi çok iyi biliyoruz. 
Başkalarının ne dediği hiç önemli değil. 
Komşu, kardeş, ortak olarak her alanda or-
tak paydaya sahibiz." 

"MİLLETİ EZEREK SİYASET 
YAPMADIK" 

Milletvekili Mustafa Şahin, daha sonra 
Doğanşehir Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, 
burada ütün üreticileriyle bir araya geldi. 

Tütün üreticilerini dinleyen Şahin, "Biz, 
muhalefetin vermiş olduğu gazla hareket et-
medik. Muhalefete bakacak olursak; başta 
ana muhalefet partisi '94 yıllık partiyiz' di-
yorlar. 1920'lerde kurulan bir partinin münte-
sipleri, mensupları, genel başkanı, genel baş-
kan yardımcıları, milletvekilleri gelip sizlerin 
kafalarını bulandırmaya çalışacaklar. Varsın 

çalışsınlar, onların aklı yetmeyebilir ama biz 
onların dönemini de bizim dönemimizi de 
biliyoruz. Onların döneminde tütünün ne ka-
dar kaçak muamelesi gördüğünü sizler daha 
iyi biliyorsunuz. Biz şuanda vatandaşımızın 
üretmiş olduğu bu ürünlerin kaçak muame-
lesi görmemesi için yasal bir zemine oturt-
maya çalışıyoruz. Biz demokratik, sosyal bir 
hukuk devletiysek, elbette ki demokrasinin 
vermiş olduğu bütün düzenlemeleri sizlerin 
lehine yapmak zorundayız. Muhalefet isti-
yor ki şuandaki milletin elindeki tütünü gelip 
çarçur etsinler veya sokakta, çarşıda güven-
lik güçlerinin çevirmelerinde yakaland-
ıklarında esrar muamelesi görsün, vatandaş 
ile devletin arası açılsın, buradan da şuanda 
acziyet içerisinde olan muhalefet prim elde 
etmeye çalışsın. Devlet ile milletin karşı 
karşıya gelmesine müsaade etmedik, asla 
da etmeyiz. Devlet bir karar alacaksa, önce 
milletin lehine olan bir kararı almak zorun-
da. Milleti ezerek, yerlerde Süründürerek, 
sürükleyerek hiçbir zaman siyaset yapmadık. 
Vatandaşlarımızın dertlerini çözme mercii-
ndeyiz" ifadelerini kullandı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dereceye Girdi 
HABER MERKEZI  
Bir araştırma şirketi tarafından Türki-

ye’nin en başarılı belediye başkanları seçildi.  
30 büyükşehir belediyesi arasında yapılan 
araştırmadan yüzde 63,6 oy alan Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin 
birinci olurken, yüzde 57,7 oy alan Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise 
beşinci sırada yer aldı

Bir araştırma şirketi Türkiye’nin en 
başarılı büyükşehir belediye başkanını tespit 
etti. Buna göre Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin yüzde 63,6 oyla, 
30 büyükşehir belediye başkanı arasında 
ilk sırada yer alırken 57,7 oy alan Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise 
beşinci sırada yer aldı. Dünya Araştırmacılar 
Derneği ESOMAR üyesi olan ORC, Mart 2014 

yerel seçimlerinden bu 
yana geçen yaklaşık 4 
yıllık süreçte, Türkiye’nin 
en başarılı büyükşehir 
belediye başkanlarını 
açıkladı. Vatandaşların 
belediyecilik hizmetleri-
yle ilgili kanaatini öğ-
renen şirket, tüm bel-
ediye hizmetlerini göz 
önünde bulundurarak 30 
büyükşehir belediyesinin 
performansını ölçtü, en 
başarılı belediye başkan-
larını belirledi. 2017 Aralık 
ayı araştırma sonucun-
da Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Türkiye’nin en 
başarılı büyükşehir bele-
diye başkanı oldu.

Araştırma, 20 
Kasım-05 Aralık 2017 
tarihlerinde 30 büyükşe-

hirde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-de-
mografik gruba mensup, yaş, cinsiyet ve 
eğitimine bakılmaksızın 10 bin 640 kişiyle 
yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirildi. An-
ket sonucunda en başarılı belediye başkan-
ları sıralamasında yüzde 63,6’yla Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk 
sırada yer aldı. Şahin’i, yüzde 60,5’le Sakar-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
yüzde 58,6’yla Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, yüzde 58’le Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, yüzde 57,7’yle Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır izledi. Ankette, 
Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük-
erşen yüzde 56,9, Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Enver Yılmaz yüzde 56,5, Kahram-
anmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Erkoç yüzde 56,1, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek yüzde 55,4 
ve Diyarbakır Cumali Atilla yüzde 51,4 oyla 
ilk 10’a girmeyi başardı. 
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(BASIN: 716378  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

225000 LT MOTORİN 3000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası   :2017/640613
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :dogansehirbelediyesi@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :200000LT MOTORİN 3000 LT 95 OKTAN
     KURŞUNSUZ BENZİN
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :Motorin Doğanşehir belediyesi akaryakıt deposu
     benzin bayi pompası
c) Teslim tarihleri   :sözleşme tarihi ile 31.12.2018 tarihleri arasında ihtiyaç
     dahilinde sipariş fişi ile
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CD NO;1 DOĞANŞEHİR
     /MALATYA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati   :05.01.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alın-
ması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan alacağı bayilik sözleşmesi
b) istekliye EPDK bayilik yapmak üzere verilmiş istasyon bayilik belgesi
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış işyeri açma ve izin belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest mu-
hasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya 
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE-İSO
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Akaryakıt dağıtım ve pazarlama işleri yaptığına dair iş deneyim belgeleri 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DOĞANŞEHİR 
BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ad-
resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

KAYMAKAM PEKPAK EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Kaymakamı 

Muhammet Şükrü PEKPAK, 
Doğanşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğünü ziyaret etti.  
Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pek-
pak Doğanşehir Emni-
yet Müdürlüğünü ziyaret 
ederek.  Doğanşehir’in 

güvenlik ve asayiş hakkın-
da İlçe Emniyet Müdür V.Ali 
Yüksel Satılmıştan bilgi aldı.

Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak 
Burada yaptığı açıklama-
da;"Türk Polis Teşkilatımız 
milletimizin can ve mal 
güvenliği için gece gündüz 
demeden çalışıyor, gerek-

tiğinde canını feda etme-
kten çekinmiyor.  Polat-
lı'da de polis teşkilatımız 
çalışmalarını başarı ile 
sürdürüyor. Görevleri başın-
da şehit düşen emniyet per-
sonelimizi rahmetle anıyor, 
gazi polislerimize sağlıklı 
bir yaşam diliyorum." diye 
konuştu.

HABER MERKEZİ 
Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz 

sahibi Hüseyin Karaaslan İlçemize yeni 
atanan Kaymakama hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan Doğanşe-
hir’e yeni atanan Kaymakam Muham-
met Şükrü Pekpak’ı makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerinde bulun-
du.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak ziyarette duyduğu mem-

nuniyeti belirterek.” Sağ olsun yeni 
Doğanşehir gazetesi imtiyaz sahibi Hü-
seyin Karaaslan bizleri ziyarete gelmiş, 
Kendilerine çok Teşekkür ediyorum. 
Hep birlikte, el birliği ile Doğanşehir il-
çesini kalkındırmaya ve hizmet etmeye 
çalışacağız. Doğanşehir çok güzel bir 
ilçe bu ilçede görev yapmaktan mutlu-
luk duyuyorum. İnşallah bu şirin ilçeye 
hep birlikte faydalı olmaya çalışacağız. 
Bu ilçece çok güzel hizmetler yapılmış, 
bizde bu yapılan hizmetlere yenilerini 
eklersek daha da mutlu olacağız.” Dedi.

KAYMAKAM PEKPAK’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Yılın Sivil Toplum Örgütü Seçildi
HABER MERKEZİ 
FIRATSİFED’in de üyesi olduğu TÜRKON-

FED, Türkiye'nin Altın Markası ve Yılın Sivil 
Toplum Örgütü seçildi

İstanbul marka ve kariyer zirvesi kap-
samında farklı kategorilerde başarılı çalışma-
ları ile bilinen isimlere ve kuruluşlara verilen 
Türkiye Altın Marka Ödülleri, 4 Aralık’ta 
sahiplerini buldu. FIRATSİFED’in de üyesi 
olduğu TÜRKONFED, ekonomiden sosyal ve 
toplumsal hayata katkıların dolayı Yılın Siv-

il Toplum Örgütü olarak Türkiye Altın Mar-
ka ödülüne layık görüldü. Ayrıca 22 Kasım 
2017 tarihinde ise Yılın Sivil Toplum Örgütü 
ödülüne layık görülmüştür. 

FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yahya 
Alper BEKTAŞ;  Bu önemli ödüllere layık 
görülen TÜRKONFED, bölgesel ve sektörel 
iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu 
olup Türk Girişim ve İş Dünyası Konfedera-
syonu (TÜRKONFED ) gönüllülük esasına göre 

kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşu-
dur. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine 
yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türki-
ye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde 
yer almaktadır. TÜRKONFED çatısı altında 
28 federasyon, 221dernek üzerinden, 24.100 
iş insanı ve 40 bini aşkın şirket yer almak-
tadır. TÜRKONFED çatısı altında faaliyetlerini 
sürdüren  Fırat Sanayi ve İş Dünyası Feder-
asyonu da bağlı bulunduğu konfederasyon 
dan gücünü alarak yoluna devam etmektedir 

“ dedi.  
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve 

FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Yahya 
Alper BEKTAŞ, TÜRKONFED Başkan Yardım-
cısı ve FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yasemin AÇIK ve TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Üyesi ve FIRATSİFED Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim GÜNGÖR Federasyon 
olarak her daim konfederasyonumuzun tüm 
etkinliklerinde etkin rol aldıklarını. Hemen 
hemen her proje ve gelişmeleri yakından 
takip ederek, federasyon ve dernekler ile 
paylaşımlarda bulunduklarını dile getirdiler.  
Konfederasyon ve federasyon yönetim kuru-
lu üyeleri olarak TÜRKONFED’in böyle önem-
li ödüllere layık görülmesinden son derece 
mutluluk duyduklarını ve çalışmaların hedef 
noktaya ulaştığının göstergesi olduğunu vur-
guladılar. Federasyon ve dernekler olarak 
her zaman bu çıtayı yükseltmek için çalışma-
larını sürdürdüklerini ifade ettiler.  

Yahya Alper BEKTAŞ; İş Dünyasının ve 
toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve 
yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkan feder-
asyonlar olarak Türkiye ekonomisi için iş 
dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve 
rekabet gücünün artırılmasına her zaman 
yardımcı olacaklarını belirtti. Bu noktada 
temel amaçlarının iş dünyasının ortak sesi 
olmak, iş dünyasının sorunlarına sahip çı-
karak temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütle-
nme gerçekleştirmek, ekonomi politikalarına 
yön vermek, iş dünyasını ilgilendiren sorun-
lara çözümler bulmak, bölgesel ve sektörel 
kalkınmaları geliştirmek ve rekabet gücünün 
artmasını sağlamaktır. FIRATSİFED olarak 
kurulduğumuz 2013 yılından itibaren, fed-
erasyonumuza bağlı dernekler amacımız bu 
doğrultuda ilerlemektedir. Üye dernekler-
imize hizmet vermek ve onların gerek ken-
di illerine gerekse bölgelerinin gelişiminde 
destek olmak için konfederasyonumuzun 
çalışmalarını yakından takip etmekteyiz” 
şeklinde konuştu.

VALİ KABAN, MALATYA SANAYİCİ VE
İŞ ADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

HABER MERKEZİ 
Malatya Valisi Ali KABAN Malatya Sanay-

ici ve İş Adamları Derneğine İade-i ziyarette 
bulundu. MASİAD yöneticilerinden dernek 
faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Dernek 
Yönetim Kurulu ve üyelerinin de bulunduğu 
ziyarette, iş dünyasın yaşamış olduğu ekono-
mik sıkıntılardan ve bu sıkıntıların ülkemize 
yansımalarından bahsedildi. Yatırım nok-
tasında da yaşanan bu sıkıntılara rağmen 
yatırımların devam ettiği, iş dünyası temsil-
cilerinin bu noktada fedakârlıkların büyük 
olduğu ifade edildi. Gerek yeni yatırımların 
gerekse ötelenen yatırımların yapılmaya de-
vam etmesinin ülke ekonomisine katkısının 
önemli noktada olduğu belirtildi. Özellikle de 
OSB ler deki yer taleplerinin bu durumun bir 
göstergesi olduğunu ifade ettiler. Vali KABAN 
MASİAD olarak iş dünyasına sağladıkları kat-
kılardan dolayı MASİAD Yönetim Kurulu Üye-
lerine teşekkürlerini sundu. 

MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him GÜNGÖR, gerçekleştirilen bu ziyaretten 
son derece memnun olduklarını dile getirdi. 

MASİAD olarak temel amaçlarının iş dünyası 
temsilcilerinin kentteki sözcüleri olduklarını, 
bu noktada istek talep ve arzuları ilk ağızdan 

dile getirmek için çalıştıklarını belirtti. Vali 
KABAN’a ziyaretlerinden dolayı bir kez daha 
teşekkürlerini sundu
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Soldan sağa
1. Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi... Kesilmiş 

hayvanın yürek, karaciğer, böbrek, işkembe, beyin, vb. iç or-

ganlarıyla baş ve ayakları... 2. Koyun, kuzu vb. hayvanların çık-

ardığı ses... Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice 

korunması gereken eşya, kimse vb., inam, vedia... Mercek.... 

3. Sonradan olan, dıştan gelen (eski)... Fırsat, çıkar yol... 4. 

Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü... El-

bette... Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, 

iri bir tür geyik... 5. Bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik 

olarak sıkıştırmaya yarayan araç... Eğilimi olan (eski)... 6. Ser-

vigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövd-

esi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi... Dili tutulmuş, 

konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz (eski)... Sinek, sivrisinek vb. 

böcekleri öldürmek için püskürtülen ilaç... 7. Silisin hidratlı ve 

jelatinli bütün türlerini kapsayan değerli bir mineral, panzehir 

taşı... Spiker olma durumu.... 8. “Ey, hey” anlamlarında bir ses-

lenme sözü... Okuyan kimse, okuyucu, kari... Resmî bir göreve 

atama veya bir üst aşama için yazılan yazı (eski)... Nobelyum 

elementinin simgesi... 9. Yardımcı, koruyucu, havari... Eşi ile 

birlikte... Stadyum... 10. Sürekli (eski)... “İyilik edeyim derken 

kimseyi memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Mu-

hammed’i memnun edemedi” sözünde geçer... Bir aletin, bir 

aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim... 11. Beyin 

zedelenmesi yüzünden kasları istemsiz olarak kasılan kimse... 

Genellikle yolculukta içine çamaşır vb. eşya konulan küçük 

el bavulu... 12. Gözde sarıya çalan kestane rengi... Klordan 

türemiş oksijenli asit, klorik... 13. Arklar veya savaklar yardımı 

ile su akıtarak herhangi bir toprak bölgesini kuraklıktan kur-

tarma... Enine boyuna, her yönü ile (eski)... 14. Rus Kazakların 

başbuğuna verilen unvan (eski)... İdrar torbası... 15. Mikroplu 

hastalıklar doktoru, uzmanı... Uzak...

Yukarıdan aşağıya
1. İmge... İslam dininin gerekli gördüğü durumlarda ve be-

lirlenen biçimde yıkanıp abdest alma, gusül... 2. Büyük ve der-

in karavana (halk ağzı)... Roma Katolik kilisesinin, bir meclis 

tarafından seçilen, Vatikan’da oturan ve Hz. İsa’nın vekili sayılan 

başkanı... Lütesyum elementinin simgesi... 3. Ilımak işi veya du-

rumu... Billurları idrarda bulunabilen ve idrar yolunda taş yapan 

kalsiyum oksalatın kısa biçimi... 4. Pamuk veya keten ipliğinden 

yapılan dokuma, çaput... Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde 

fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi... Baba... 5. Nişastayı 

parçalayarak şekere çeviren bir enzim... Kripton elementinin 

simgesi... Bozulmamış, saf, temiz... 6. Sodyum elementinin 

simgesi... İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya 

pınar suyu (halk ağzı)... İslam diniyle ilgili olan... 7. Ana olarak... 

Çabuk, çok çabuk bir tempo ile... Birdenbire duyulan acı, ağrı, 

şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... 8. Emek harca-

narak elde edilen, zor, zahmetli... Şaire yakışır biçimde, şair 

gibi, ozanca... 9. Yıldız... Akıllı (eski)... Herhangi bir şeyin veya 

vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik... 10. Nemlenme işi... 

Birtakımı, bazısı, kimisi... 11. Kazmak işi... Rodyum elementinin 

simgesi... Etek ucuna doğru genişleyen (giysi)... 12. Deniz veya 

göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... İflas eden 

kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları 

düzenlemeye yetkili birim... 13. Herhangi bir nitelikte temeli 

olan... Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra 

donanımına desteklik etmek amacıyla konulan ekleme... 14. Es-

asla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi... Bir konuda birinin 

inanmasını sağla-

ma, inandırma, 

kandırma... Özen... 

15. Eleştirme, 

eleştiri... Yirmi 

dokuzdan sonra 

gelen sayının adı... 

Ana maddeleri yu-

murta, un ve şeker 

olan, içerisine kuru 

üzüm, kakao, fındık 

vb. konularak fırın-

da pişirilen tatlı 

çörek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Malatya’dan Ankara’ya oradan da Çorum’un 

Sungurlu ilçesine giderim. Sungurlu’da iki saat din-

lendikten sonra aynı gün Sungurlu’ya bağlı Körkü 

köyüne bir taziyeye gideriz. Taziye yerini ziyaret 

ettikten sonra şöyle bir etrafa baktım. Köy çok 

sakin, sakin olduğu kadar da güzeldi. Ormanı, çayırı, 

çimeni insanın yüzüne gülüyordu. Taziye evine 

baş sağlığı diledikten sonra ayrılacağımız zaman 

iki teyze yanımıza gelerek hal hatırımızı sordular. 

Ben de onların hatırını sorduğumda teyzelerin 

biri: “Oğlum sen buranın adamına benzemiyor-

sun, nerelisin.” dedikten sonra ben de: “Teyze ben 

Malatyalıyım.” dedim. Teyzenin biri: “Ay kurbanım 

sana. Ben de Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı 

bir köyden buraya geldim. Oranın taşına toprağına 

hasret kaldık.” deyince ben de teyzelerin hal hatırını 

sorup niçin geldiklerini eski günleri nasıl geçird-

iklerini sordum. Teyzeler konuşmaya başladılar: 

“Aman kurbanım sana. Biz geldik ama ne çileler 

çektik buralarda.” dedikten sonra ben: “Beyin ne 

yapıyor. çalışıyor mu. sana iyi bakıyor mu?” diye 

sorunca teyze: “Amanın oğlum sorma onu ondan ne 

dayaklar yedik ne çileler çektik.” dedi ve hem ağladı 

hem anlatmaya başladı. Daha sonra diğer teyzeye 

dönerek ona da sordum: “Sen ne yapıyorsun, sen 

de bu teyze gibi çile çektin mi?” diye sorduğumda 

teyze: “E yavrum eski olup da çileyi çekmeyen var 

mı ki, bugünlere kurban olayım.” dedikten sonra 

her iki teyzeyle de tokalaşarak oradan ayrıldık. 

Daha sonra Sungurlu’ya döndük oradan da Anka-

ra’ya geldim. İki gün Ankara’da dinlendikten sonra 

ben, oğlum Yeltekin ve torunum Ozan’la Anıtka-

bir’i ziyarete gittik. Anıtkabir çok kalabalıktı. Yerli 

ve yabancı insan seli gibiydi. Çevre düzenlemesi, 

bakımı ve ormanı harikaydı. Temizliği ve görünümü 

görmeye değerdi. Biraz dolaştıktan sonra Anıtka-

bir’in müzesinin kapısından içeri girdik. İçerideki 

renkli ışıklarla manzara muhteşemdi. Sol taraftan 

Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey’in 

ve annesi Zübeyde Hanım’ın ve kız kardeşi  Mak-

bule’nin resimleri ve nüfus cüzdanları vardı. Sağdaki 

duvarda 1923-1925-1927-1930-1934-1938 yıllarına 

ait Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri vardı. Ya-

bancı devlet adamlarıyla çekilen resimleri vardı ve 

bakışları hep ileriye doğruydu. İçki takımları, kade-

hler, kupalar, vazolar, çay ve pasta takımları, kravat 

iğneleri, parfüm şişeleri, tıraş takımları olduğu gibi 

duruyordu. Çay ve pastanın gümüş takımları, sigara 

emzikleri, gümüşten tütün tabakaları, tabancalar, 

kamalar, kılıçlar ayrı bir renk veriyordu müzeye. 

Gümüş saatleri, bastonları o günleri hatırlatıyordu 

insanlara. O zor koşullarda alınan İstiklal Madaly-

aları 01.11.1928 tarihli pırıl pırıl parlayan inkılap 

harfleri, kâğıt paralar, mühür ve cüzdanlar, Mustafa 

Kemal Atatürk’ün 1938 yılında çekilen resimdeki 

sevinç bakışlarıyla kalkan zafer işareti veren par-

makları, Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği mareşal 

üniforması, ayağındaki çizme botları, elbiseler, 

takımlar, kravatlar hep onu bekliyorlardı. Müzenin 

içinde mermiler, kağnı arabalarıyla taşınan toplar, 

mataralar, telefonlar, geceyi aydınlatan fanuslar, 

yemek pişiren gaz ocakları, çayı kaynatan çaydan-

lıklar, mevzilerde bekleyen yaralı kahraman askerler 

o zor koşullara rağmen başarı elde eden ve memle-

keti kurtaran o kahraman Mehmetçikler daha neler 

neler bizim görmediğimiz nice anılar, kahraman 

askerlere ait kamalar, kılıçlar, süngüler, tabancalar, 

yaralı askerleri taşıyan eller, yaraları saran anneler, 

neneler o yaralara sarılan sargı bezleri, onlara ba-

kan gözler, o gözleri özleyen duygular ve özlemleri  

sanki o günleri yaşamışçasına o günleri hatırlatır 

insana, Milli Mücadele Dönemi’ne ait anaların, ba-

baların, nenelerin ve dedelerin kahramanlık resim-

leri vardı. O kararlı gözleri görünce duygulanmamak 

elde değildi. Gözyaşlarım damlacıklar halinde yere 

akıyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu eser-

ler, çeviriler, tarih kitapları, sosyal bilime ne kadar 

önem verdiğini ve ileriyi nasıl gördüğünü daha iyi 

anladım. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün 

silah ve kader arkadaşı Garp cephesi kumandanı 

İsmet İnönü’nün mezarı ile karşılaştım. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Garp cephesi kumandanı İsmet İn-

önü’nün orada bulundukları ve birbirini bekledikleri 

geleceği için karar vereceği günü hatırlatıyor insa-

na. Daha sonra Atatürk’ün bindiği arabaların yerini 

gördükten sonra tekrar, Atatürk’ün ve Garp cephesi 

komutanı İnönü’nün naaşlarını ziyaret ederek ve 

Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe 

Sarayından alıp Sarayburnu donanmasına teslim 

eden top arabasını ziyaret ettikten sonra o yemy-

eşil ormanlara baka baka mutlu bir şekilde oradan 

ayrıldım. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 17 )



712 ARALIK 2017

 -  S A R I   A İ L E S İ – 
Ardahan’ın “Ur” köyünden olan  bu ailenin büyükleri 

memlekette “Ur Beyleri” diye anılırlardı. İlçede ise “Fa-
zlı Oğulları” olarak anılmışlardır. Bu aile, ŞİRİN ve TON-
TON’dan türemedir.Bu beraberlikten FAZLI (1873-1939)
dünyaya geldi. 

FAZLI – Fatma ile olan beraberliğinden;
1)GÜLSÜM(1909-1936)- Kahramanmaraş-Göksun’lu 

Ahmet ile evlidir.
2)HACI MEMET(1918-2002)- İlçede en çok çocuğa sahip 

olma rekorunu elinde bulundurmaktadır.(İki hanımdan 
toplam 16 çocuk.). İnsani ilişkileri iyi idi. Ancak, kendisi 
hakkında müsbet bir kanaat oluşmadı. İlk evliliğini Ar-
mağan ai- lesinden; Memet-Asiye kızı Cezmünür ile yaptı. 
Bu beraberlikten; Ali- Gülser- Mahinur- Fadime- Ekrem- 
Gülümser- Ali İhsan- Zatinur dünyaya geldi.

İkinci evliliğini Sultan ile yaptı. Bu evlilikten de; Ca-
hit- Vahit- Turan-  Cevdet- Emin- Gülten- Güler ve Çağlar 
dünyaya gelmiştir. Bu çocukların hepsini tanımam ve hak-
larında fikir beyan etmem olanaksızdır. Ancak bildiğim 
kadarı ile iktifa edeceğim.

1-Ali  Sarı- Gençliğinin ilk yıllarında ağır bir hastalık 
geçirdiğini, henüz daha iyileşmeden evlendirildiğini pek 
yadırgamıştım. Kendisini çabucak toparladı. Çalışkan ve 
inançlı bir arkadaştır.

Ayşe ile olan evliliğinden; 1)İrfan(Me.) + Fadime= 
Mustafa-Ahmet-M.Ali- M.Salih.  2)Ömer +Yüksel = Gözde- 
Sümeyye- Miraç. 3)İhsan +Nalan = Kerem-Talha.   4)
Süreyya + Mustafa Dinçer = Sedat-  Serpil- Metin- Çağla-
nur.  /  5)Seval +Sait Altınsuyu=Sena-Enes-Ayşe.  

2-Gülser+Zakir Armağan =Tümser-Tülin-Vildan.(Geniş 
bilgi Armağan  ailesi) 

3-Mahinur –Mahmut Barsan ile evliliğinden;Vahit- Mu-
rat- Tülin.;

4-Fadime- Celal Coşkun ile evliliğinden; Caner- Cansu.
5-Ekrem- Hatice ile olan evliliğinden; Emre- Gamze- 

Erdem.
6-Gülümser  7-Ali İhsan ve 8-Zatinur-Çocuk yada genç 

yaşta vefat ettiler.
9-Cahit – Atılgan ve girişken. İnsani ilişkileri iyi. Sula-

ma Bir.Bşk.ve İl Encü- men üyeliği görevlerinde bulundu. 
Kaza sonucu ölen kardeşinin dul kalan eşi Eşgül ile olan 
evliliğinden; Beyhan- Nihal- Elif- Reyhan ve Cahit dünyaya 
gelmiştir.

10-Vahit – Eşgül ile olan evliliğinden: Gülseren ve Ülk-
er.

11-Turan – Aynur ile olan evliliğinden: Vahit- Turgay- 
Tuğrul.

12-Cevdet-Gülzade ile olan evliliğinden çocuk yok. Be-

lediyede çalışıyor.
13-Emin-Ayşegül ile evliliğinden: Memet-Onur-Batu-

han-Çağlar.
14-Gülten- Sürgülü Memet ile olan evliliğinden: Hüs-

sam-Osman.
15-Güler – Gani Tapar ile evliliğinden; Volkan- Hakan- 

Sena- Seda.
16-Çağlar – İshak ile olan beraberliğinden; Zühal- Hilal
3)ÜMMİ (1920-…)- Komşumuz idi. Güler yüzlü al-

tın kalpli bir insandı. Hasta- lanıp vefat ettiğinde çok 
üzüldüğümüzü hatırlarım. Kadir( Entelli  Armağan ile 
olan evliliinden; Kadriye- Zakir ve Zeki dünyaya gelmiştir.
(Geniş bilgi “ Arma- ğan” ailesinde.)

4)HACI AHMET(1922-2004)- Kardeşi Hacı Memet’in 
aksine durgun, sakin ve iyi kalpli bir insandı. Hanım ile 
olan evliliğinden; Saadet- Gülsüm- Sebahat- Melehat(Mel-
ek) ve Temel dünyaya gelmiştir.

1)Saadet – Güven Özdemir ile evliliğinden; Murat- Göze
2)Gülsüm- Hasan Dündar ile olan evliliğinden: Çağdaş- 

Duygu
3)Sebehat – Hüseyin Koçak ile olan evliliğinden: Vol-

kan- Ezgi
4)Melehat- Suzi Öztürk ile olan evliliğinden: Olgay- 

Büşra
5)Temel(Müz.Öğret.)- Sevdiğim öğrenci ve öğretmen-

lerimden biridir. Kurduğu müzik grubu ile düğünlerde ve 
önemli organizasyonlarda boy gösterdi. Bir ara D.şehir 
Lisesi Müdürlüğünü de ifa etti. Sonraları Uşak’a yerleşti. 
Kadın berber- liği yapan Aysel ile olan beraberliğinden; 
Seda – Buse  dünyaya gelmiştir.

-  T U R A N   A İ L E S İ –
         Bu aile, gerek memlekette ve gerekse Viranşe-

hirde “Keçeciler” diye anıl- mıştır. Ahıska kökenli olup, 
Ardahan’ın DIBAT(Yalnızçam) köyünden gelme- dir. Aile, 
Emrullah ve Rukiye’den olma YAKUP ve BİNNAZ’dan türe-
medir. Bu beraberlikten, Yakup dünyaya gelmiştir.

  -(Keçeci)YAKUP(1873-1949)- Babası ve annesi ile Vi-
ranşehir’e çocuk yaşta gelen Yakup, devamlı at üzerinde 
gezer, kahveyi de çok sevdiğinden kahve takımını da dai-
ma yanında taşırdı. Zeki, kurnaz ve beceri sahibi, anlayışlı, 

hoş- görülü bir insandı. Herkese ve her ortama  uyum 
sağlardı. Herkesin korkup ve çekindiği yörenin azılı eşki-
yası Bozo ile bile yakın bir ilişki içerisinde idi. Eşkiya Bozo, 
bazen kendisine misafir olurdu. Göreve çıkan askerler bile 
çekin- meden dinlenmek için kendisine sığınırlardı. Hat-
ta bazen öyle durumlar olurdu ki, hem Bozo’yu hem de 
onu takip eden askerleri, birbirlerinden habersiz farklı 
odalarda misafir ederdi. Yakın ve tanıdıkları “Yahu sen 
ne yapıyorsun, bu ne cesaret!..Senin yaptığın doğru mu 
şimdi?” şeklindeki uyarıları üzerine “Ne yani, bıraksam da 
birbirlerini öldürseler daha mı iyi.” diyerek geçiştirirmiş.

Kuru ailesinden Topal Ahmet ve Munife kızı BİN-
NAZ(1876-…) ile olan evlili- ğinden; 1)Hafız Mehmet 
Nafi(1901-1959)- 2)Ahmet Feyzi  (1913-…)genç yaşta öldü.  
3) Esme  4)Abdurrahman(1914-1980)  5)Mustafa (1922-
1980) dünyaya gelmişlerdir.

1)HAFIZ MEHMET NAFİ – İnce uzun boylu ve daima 
güler yüzlü bir   insandı. Caminin müezzinliğini yapardı. 
Daha önceleri D.D.Yollarında çalışmışlığı var- dır. Özel-
likle Ramazan aylarında onu daha çok görür ve tanırdık. 
Çocukluk yıllarımızdı. İftar vakti, minarenin şerefesinde 
göründüğü vakit heyecanlanırdık iftar vakti gelmiştir diye. 
O şerefede bir süre eğlenir, bizler dam üzerinden kendisini 
gözetler, bir an evvel ezanı okumasını arzulardık. Bazen 
de evimiz camiye yakın olduğu için gider, onun ne zaman 
minareye çıkacağını takip ederdik. Kendisi iftarını açmak 
için elinde bulundurduğu bir marul yaprağı ile minareye  
yöneldiğinde, hemen eve koşuşturuverirdik.

Sonraları Besni’den gelen Ahmet’in, Begi ailesinden 
Zöhre ile olan evliliğinden olan Emine(1901-1997) ile olan 
beraberliğinden; 7 kız dünyaya gelmiştir. Bu kadar çocuk 
yapılmasının, belki bir de oğlan çocuğu olur düşüncesin-
den kay- naklandığını sanmaktayım. Bu arada Emine teyz-
eden biraz bahsetmek gereği  duymaktayım. Kendisi nur 
yüzlü güzel bir insandı. Elinden Kur’an’ı düşürmez, akıcı 
ve güzel sesi ile okurdu.Yakınları olan biz çocuklar, her ve-
sile ile onu ziyaret etmekten haz duyardık. Bizleri daima 
güler yüzle karşılar, evlerinin önündeki bahçeden bir şey-
ler ikram eder,  bizleri sevindirirdi. Bizler de onu çok çok 
sever, ona “Cici anne” derdik.

Kendisi ve kardeşi Pakize halanın Malatyada bir pay-
ton sefası var ki anlatmaya    değer. Gerçi bir vesile ile 
daha önce de anlatmıştım ama, bu konuyu kendi ailesi    
içinde değerlendirmek, aile fertleri açısından bir güzel 
nostalji olarak hatırlanır diye düşünmekteyim.

    Bu güzel hadiseyi daha önce duymuştum ama 
abartılı bulmuştum. Bilahare benimle birlikte Erzurumda 
üniversitede tahsil yapan torunu Özgül’e yöneltti-    ğim-
de bu hadisenin gerçekliğini onaylayınca gündeme almış 
oldum.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 42

BAŞKAN ÇAKIR BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
HABER MERKEZİ 
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 

(TOSSFED) tarafından düzenlenen Atletizm 
Bölge ve Türkiye şampiyonasında dereceye 
giren Malatyalı engelli sporcular, Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 
tarafından ödüllendirildi. 

Büyükşehir Belediyesi sanat merkezi sa-
lonunda düzenlenen ödül programına Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 
ile dereceye giren sporcular ve sporcuların 
aileleri katıldı.  

AVRUPA SEVİYESİNDE 
SOSYAL POLİTİKALARIMIZ 

VAR 
Törende bir konuşma yapan Malatya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşlar 
için sosyal anlamda yaptığı yatırımların 
ayrı bir önemi olduğunu belirtti. Çakır 
konuşmasında özetle şunları söyledi:  

"Engelli kardeşlerimize yönelik Büyükşe-
hir Belediyesi olarak eğitim, sosyal ve san-
atsal anlamda çalışmalarımız var. Düzenl-
ediğimiz EKPSS kursunda başarılı olan 350 
engelli kardeşimiz devlet dairelerinde kadro 
alarak işe başladılar. Engelli kardeşlerim-
ize tahsis etmiş olduğumuz engelli araçlarla 
onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 
Kaldırım, yol, park, sosyal tesisler gibi birçok 

alanda yaptığımız çalışmaların tamamında 
engelli kardeşlerimizi düşünerek hareket edi-
yoruz.  Avrupa seviyesine gelmiş sosyal politi-
kalarımız var. Engelli kardeşlerimize yönelik 
spor merkezimiz var. Engelsiz Yaşam Merkezi 
tamamlanınca birçok organizasyona ev sa-
hipliği yapacak. Çocuklarımızın spor alanın-
da başarı göstermeleri bizi gururlandırıyor. 
Bu da gösteriyor ki çocuklarımıza imkân ver-
ildiği zaman başaramayacakları hiçbir şey 

yok. Biz bu alanda ne kadar çok adım atarsak 
kendimizi o kadar başarılı göreceğiz. Başarılı 
olan tüm sporcu kardeşlerimizi kutluyorum." 
dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından Atletizm 
Bölge ve Türkiye şampiyonasında  Malatya'yı 
temsil eden ve kendi kategorilerinde derece 
kazanan özel sporculara Malatya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından 
çeşitli ödüller verildi. 
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 15 10 2 3 33 19 14 32

2.M BAŞAKŞEHİR FK 15 9 3 3 25 16 9 30

3.FENERBAHÇE A.Ş. 15 8 5 2 31 19 12 29

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 7 6 2 23 13 10 27

5.KAYSERİSPOR 15 7 6 2 23 17 6 27

6.GÖZTEPE A.Ş. 15 8 3 4 28 23 5 27

7.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 4 4 31 27 4 25

8.BURSASPOR 15 7 3 5 27 17 10 24

9.DG SİVASSPOR 15 7 1 7 20 25 -5 22

10.TM AKHİSARSPOR 15 5 4 6 20 25 -5 19

11.KASIMPAŞA A.Ş. 15 5 3 7 24 29 -5 18

12.A ALANYASPOR 15 5 2 8 26 29 -3 17

13.E YENİ MALATYA 15 4 4 7 18 23 -5 16

14.OSMANLISPOR 15 4 2 9 22 27 -5 14

15.ANTALYASPOR A.Ş. 15 3 5 7 15 26 -11 14

16.GENÇLERBİRLİĞİ 15 3 3 9 19 31 -12 12

17.ATİKER KONYASPOR 14 3 2 9 13 21 -8 11

18.K KARABÜKSPOR 14 2 2 10 13 24 -11 8

BURSASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

E YENİ MALATYASPOR 2 - 3 GÖZTEPE A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

GALATASARAY A.Ş. 4 - 2 TM AKHİSARSPOR

KAYSERİSPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

OSMANLISPOR 3 - 0 A ALANYASPOR

DG SİVASSPOR 1 - 0 M BAŞAKŞEHİR FK

ATİKER KONYASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR

15.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS Evinde Mağlup
Süper Lig’in 15.haftası E.Yeni 

Malatyaspor için mağlup bitti. 
Malatya Stadyumu’nda oynanan 
Göztepe maçı 3-2 yenilgi ile bitti

Süper Lig 15.haftada EYMS, 
Göztepe ile karşı karşıya geldi. 
Maç 3-2 Göztepe’nin üstünlüğü 
ile bitti. E.Yeni Malatyaspor’da 
sahaya ilk on birde; Ertaç, Perei-
ra, Khalid Boutaib , Azubuıke , 
Sadık, Turgut Doğan, Cissokho , 
Chebake, Mina , Rahman Buğra 
, Dening çıktı. Maçı Ali Şansalan, 
İsmail Şencan, Mehmet Cem 
Hanoğlu hakem üçlüsü yönetti. 

Maçtan Dakikalar;
3.dakikada Göztepe sol 

kanattan köşe vuruşu kullandı. 
Kosanovic’in kullandığı köse 
vuruşunda kaleci Ertaç topu elin-
den kaçırdı. Gouffran topun sa-
hibi oldu ve şutunu çekti ancak 
çizgi üzerinde Aly Cissokho topa 
müdahale etti, ve mutlak golü 
önledi. 

6.dakikada Kosanovic'ın 

sol kanattan kullandığı köşe 
vuruşuna topa iyi yükselen Mar-
tins kafa vuruşu ağlara gitti. 
Karşılaşmanın ilk golü 6.dakika-
da atılmış oldu. 

12.dakikada Rahman 
Buğra'nın ortasında topla bu-
luşan Pereira’nın sert şutuyla top 
kaleyle buluştu. E.Yeni Malatyas-
por 1-1 beraberliği yakaladı.

34. dakikada sağ kanattan 
kullanılan köşe vuruşunda iyi 
yükselen Selçuk Şahin kafayla 
topu ağlara gönderdi. Göztepe 
2-1 üstünlüğü tekrar ele geçirdi. 

45. dakikada kullanılan ser-
best vuruşta topla buluşan Rot-
man, meşin yuvarlağı kaleye 
yolladı. 3-1’lik skor ile ilk yarı 
Göztepe’nin üstünlüğü ile bitti. 

61. dakikada Azubuike ceza 
sahası dışından sert şutunda top 
az farkla auta çıktı.

63. dakikada Dening ceza sa-
hası içinde yerde kalınca hakem 
penaltı noktasını gösterdi. Penal-

tı atışını kullanan Boutaib meşin 
yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 
E.Yeni Malatyaspor skoru 3-2 
yaptı. 

66. dakikada ceza sahası içi 
sol çaprazından Azubuike’nin şu-
tunda top dışarı gitti.

75. dakikada Turgut’un ceza 
sahasına ortasında Pereira’nın 
gelişine şutunda meşin yuvarlak 
az farkla auta çıktı.

90. dakikada Pereira’nın 
sağ kanattan ortasında ceza 
sahası içinde topa iyi yükselen 
Barazite’nin kafa vuruşu auta 
çıktı.

Sarı Kartlar
Sadık, Khalid Boutaib, Denıng 

(Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer 
Şişmanoğlu, Alberto Bastos (Göz-
tepe), oyuncular sarı kart gördü.

Aldığı galibiyet ile puanını 
27’ye yükselten Göztepe ligde 
4.sıraya yükseldi. E.Yeni Malat-
yaspor ise 16 puanda kalarak 
16.sırada kalmaya devam ediyor. 

Süper Lig 15.haftasında E.Yeni 
Malatyaspor, Göztepe mücadelesin-
den 3-2 maç sonucu ile Göztepe galip 
çıktı. İki takımın teknik direktörleri 
maç sonrası yorumlarda bulundu. 
Göztepe’nin Teknik Direktörü Tam-
er Tuna, deplasmanda oynadıkları 3 
maçtan 10 puan çıkarmanın mutlu-
luklarını yaşadıklarını söyledi. Evkur 
Yeni Malatyaspor Teknik Direktör 
Yardımcısı Turgay Karslı ise oyun-
cuları kutladı, 90 dakikaya kadar 
bu sonuca rağmen mücadele ettiler 
diye konuştu.

Süper Lig 15.haftasında E.Yeni 
Malatyaspor, Göztepe’ye karşı mü-
cadele verdi. Göztepe Teknik Direk-
törü Tamer Tuna onların açısından 
önemli bir maç olduğunu deplas-
manda oynadıkları maçlardan 10 
puan çıkarma hedeflerinin olduğunu 
bu maça gelene kadar 7 puanı elde 
ettiklerini bu maçla 10 puan hede-
fine ulaştıklarını söyledi. 

Karşılaşmanın pas yüzdesinin çok 
düşük olduğunu, üstünlüğün Malat-
yaspor’da olduğunu belirten Tuna; 
“Karşılaşmanın pas yüzdesi çok 
düşük oldu. Biz topa sahip olan bir 
takımız ama bu üstünlük tamamen 
Malatyaspor’daydı. Bunun iki sebebi 
var; 30 metre üzerinde 80 tane pasla 
oynandı. Biz 80, Malatyaspor ise 79. 
Bu özellik maçı biraz pas yüzdesinin 
düşük olmasına ve orta sahanın hızlı 
geçişine neden oldu. Öne geçtiğimiz 
anlarda, aslında bu konuda tecrü-
beliydik, 3-1, 3-2’lik maçları biz çok 
yaşadık. Bu konuda tecrübemiz kon-
santrasyonumuzun yüzde yüz or-
anında ve bunun üzerinde sahadaki 
hakimiyetimizi sağladı. Rakibimize 
pozisyon versek de bu pozisyon-

lardaki iyi organizasyonumuz ve ka-
deme anlayışımız maçı kazanmamızı 
sağladı. Tabi Malatyaspor’un kul-
landığı uzun toplar bizi biraz daha 
geriye itti. Bu anlamda takım boyu-
muzu biraz kısaltmamız, topa sahip 
olma oranımızı da etkiledi” şeklinde 
konuştu. 

Taraftara da teşekkür eden Tuna, 
“Göztepe olarak ligde kalıcı hedefi 
olan bir takımız. Takımı daha yukarı 
taşımak adına bu galibiyet bizim için 
oldukça önemli. Bu konuda mut-
luyuz” diye konuştu.

“DURAN TOPLAR BİZİM 
İÇİN ÖNEMLİ”

Tuna, duran top organizasyon-
larında sürpriz bir oyuncu daha 
kullandıklarını belirterek, “18 içine 
5 oyuncuyla giren bir takımız ama 
bugün 6 oyuncuyla duran toplarda 
gol aradık. Organizasyonumuza 
sürpriz bir oyuncu daha dahil ettik. 
Taktik açıdan duran toplar bizim için 
çok önemliydi. Bugün 15.golümüzü 
attık. Duran toplarda çok üstün bir 
takımız. Bunu iyi kullanıyoruz, iyi 
çalışıyoruz. Malatyaspor’un da bu 
konuda zaafı vardı. Duran toplardan 
goller bulan bir takımdı ama biz 
bunu iyi kullandık” dedi.

 Hakemlerle ilgili konuşmaya-
cağını kaydeden Tuna, “Penaltılar 
lehimize ya da aleyhimize verilse de 
maç eleştirisinde hakem adını ağzı-
ma daha almadım. Prensip olarak 
hakemleri konuşan teknik adam-
larında takımlarında hiçbir zaman 
kalıcı olmadığını, bahanelerin on-
lara bulunduğunda hiçbir şey ka-
zanılmadığına çok şahit olan bir 
teknik adamım. O yüzden hakemleri 

hiçbir şekilde konuşmadım, bugünde 
konuşmayacağım. Benim adıma 
bütün hakemlerin gösterdiği maçta-
ki iyi ya da kötü kararları, emin olun 
biz teknik adamların ya da oyuncu-
ların yaptığı hatalardan daha fazla 
değil. Daha aşırısını yapıyoruz. Öz 
eleştirimi bundan yana kullanıyorum 
eleştirimi de hakemlerden yana kul-
lanmamaya lig bitene kadar devam 
edeceğim” ifadeleri kullandı.

“5 DAKİKALIK BİR 
KAYIPTA 3 GOL YEDİK”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik 
Direktör Yardımcısı Turgay Karslı ise 
karşılaşma sonrası yaptığı değer-
lendirmede 85 dakika sahada mü-
cadele eden ve sahanın her yerinde 
baskın oynayan bir takım olduklarını 
belirterek, “5 dakikalık bir kayıpta 
3 gol yedik. Bu acı tabii. Ama bu 5 
dakikayı nasıl değerlendirebilir, dış 
etkenler var mıydı yok muydu diye 
değerlendirebilir. Ben fazla adres 
göstermeyeceğim burada herkes o 
adresin nereye çıktığını görüyordur. 
Bu hafta ve geçen hafta bu belirley-
icilerin çok önemli bir faktör old-
uğunu belirgin bir şekilde gördük” 
dedi.

Yeni Malatyaspor’un son hafta-
larda hiç gol atmadan puan alan bir 
takım olduğunu ancak bugün 2 gol 
atıp puan kaybetmesinin enteresan 
olduğunu ifade eden Karslı, “Oyun-
cularımızı kutluyorum, 90 dakikaya 
kadar bu sonuca rağmen mücadele 
ettiler. Hakemler konusunda Malat-
yaspor’un nedense bir mağduriyeti 
var, bunu bu hafta genç bir arkadaş-
la yaşadık” diye konuştu.
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“Oyuncularımızı Kutluyorum”


