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Başkanlıkta 24. yıl
Doğanşehir Esnaf Sanat-

kârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Olağan Genel 

Kurulu gerçekleştirildi. 
Kongreye ilginin oldukça 

yüksek olması dikkat 
çekerken, Başkanlığa tek 

liste ile gidilen Olağan 
Genel Kurul’da İsmet 

Bayram oyların tümünü 
alarak güven tazeledi. SAYFA 4

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
Gaziantep’de İncelemelerde Bulundu

SAYFA 5

Anadolu Basını temsilcilerini seçti

SAYFA 3

Doğanşehirlilerin Gözdesi

Kırgız Mantısı
Özellikle önemli günlerde Doğanşehirliler 

tarafından yapılan ve oldukça da sevilen bir yem-
ek türü olan “Kırgız Mantısı” diğer adıyla “Hinkâl 
Mantısı” hem yapılış hem de tat olarak diğer man-
tıları geride bırakıyor. 

Kıyma ile harmanlanmış baharatlar ve ince ince 
doğranmış yeşillikler ile sebzeler küçük parçalara 
bölünmüş hamurların içine tek tek konuluyor. 
Ardından elde edilen topak halindeki mantı tane-
leri derin bir tencerede su ile haşlanıyor. İsteyen 
üstüne tereyağı gezdiriyor isteyen de sarımsaklı 
yoğurt gezdiriyor. Sıradan bir mantı tarifi olan bu 
tarif, Kırgız mantısı veya Hinkâl mantısı karşısında 
hem tat olarak hem de yapılış olarak geri planda 
kaldı. Sıradan bir mantıya göre Hinkâl mantısının 
daha çok sevildiğini belirten Şeyda ve Mesude 
Canpolat, söz konusu Kırgız mantısının yapılışını 
ve püf noktalarını paylaştı. >>2

BÖLGENİN GELİŞİMİNE
KATKI SAĞLAYACAK
Bitme aşamasına gelen yeni İlçe Terminalinde incele-
melerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, yeni terminalin aynı zamanda bölgenin 
gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını söyledi.>>6
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Seninle uğraşan insanlarla uğraşma, 
uğraşırsan onlarla aynı yerde 

kalırsın. Onları yolun kenarına 
bırak, sen yoluna devam et.
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Doğanşehirlilerin Gözdesi

Kırgız Mantısı
HABER MERKEZİ 
Özellikle önemli günlerde Doğanşehirliler tarafından 

yapılan ve oldukça da sevilen bir yemek türü olan “Kırgız 
Mantısı” diğer adıyla “Hinkâl Mantısı” hem yapılış hem de 
tat olarak diğer mantıları geride bırakıyor. 

Kıyma ile harmanlanmış baharatlar ve ince ince doğr-
anmış yeşillikler ile sebzeler küçük parçalara bölünmüş 
hamurların içine tek tek konuluyor. Ardından elde edilen 
topak halindeki mantı taneleri derin bir tencerede su ile 
haşlanıyor. İsteyen üstüne tereyağı gezdiriyor isteyen de 
sarımsaklı yoğurt gezdiriyor. Sıradan bir mantı tarifi olan 
bu tarif, Kırgız mantısı veya Hinkâl mantısı karşısında 
hem tat olarak hem de yapılış olarak geri planda kaldı. 
Sıradan bir mantıya göre Hinkâl mantısının daha çok se-
vildiğini belirten Şeyda ve Mesude Canpolat, söz konusu 
Kırgız mantısının yapılışını ve püf noktalarını paylaştı. 

Şeyda ve Mesude Canpolat, Kırgız yani Hinkâl mantısı 
için gerekli olan malzemeleri ve yapılışını, “ Hamuru için; 
1 yumurta, 1 çimdik tuz, aldığı kadar un, 3 su bardağı ılık 
su. İç harcı için; yarım kg dana kıyması, 2 adet doğran-
mış soğan, sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, rendelenmiş 
havuç. Öncelikle hamurumuzun malzemelerini bir kaba 
koyup iyice yoğuruyoruz. Ancak Hamuru Türk Mantısı ha-
muru kıvamında olacak. Hamur hazır olduktan sonra üze-
rini nemli bir bezle kapatıyoruz ve yaklaşık 15-20 dakika 
bekletiyoruz. İç harcı için kıymamızı, yemeklik doğranmış 
soğan, sıvı yağ, tuz, karabiber,  pul biber ve rendelenmiş 
havucu karıştırıyoruz. Bu harcı alıp pişiriyoruz. Hamuru-
muz dinlendikten sonra avuç içi kadar bezeler yapıp üze-
rine un serpip bir kenara koyuyoruz. Bezeleri teker teker 
oklavayla büyük bir şekilde açıyoruz. Kare seklinde kesi-
yoruz. İçine hazırladığımız harçtan koyup istediğimiz gibi 
kapatıyoruz. Mantının iç harcını pişiriyoruz ki buharda 

pişirilecek olan mantı tam anlamıyla kaynasın. Buharda 
pişmesi için de 4 katlı delikli özel mantı tenceresi gerekli. 
Bu tencerede suyu kaynatıyoruz. Sonra tepsilerimizi tek 
tek yağlayıp üzerine mantılarımızı diziyoruz. Ardından 
da tepsilerimizi kazanımızın üzerine diziyoruz. Yaklaşık 
45 dakika pişmesi lazım. Bu mantı buharda pişiyor. Daha 
sonrasında ocağın altını kapatıp servis tabaklarına man-
tılarımızı yerleştirip üzerine tereyağı veya sıvı yağ gezdi-
rip servis yapıyoruz. İsteyen mantının üstüne sarımsaklı 
yoğurt da dökebilir, içine baharat yani nane, pul biber 
katılmış salçalı sos da dökebilir” ifadeleriyle anlattılar.  

DİĞER MANTILARDAN FARKI 
Ardından “Doğanşehirliler çok yapar bu mantıyı, özel-

likle önemli günlerde yaparlar” diyen Şeyda ve Mesude 
Canpolat, son olarak şunları eklediler, “Bu yemek birçok 
yörede var. Adına biz hinkâl diyoruz. Ama hingâl, hinkel, 
haluj, Kırgız Mantısı gibi isimlerde söyleniyor. Biz kendimi-
zi bildik bileli bu mantıyı yaparız. Çerkez yemeği olarak da 
biliniyor. Özellikle Doğanşehirliler çok yapar. Mantı suda 
haşlanır normalde üzerine tereyağı dökülür yanına salçalı 
sos ile yoğurt ikram edilir. Ama bu yapmış olduğumuz 
mantının püf noktası 4 katlı delikli özel mantı tenceresiyle 
buharda pişmesi. Hinkâlin mantıdan farkı budur. Bu şekil-
de mantıya farklı bir tat verilir. Bir de içi çiğ konulmuyor 
iç harcı pişirilip öyle konuluyor hamurun içine. Bu yüzden 
de mantıda farklı bir tat yakalamış oluyoruz. Yiyen insan-
lar müptelası oluyor. Açıkçası bizim orada herkes hemen 
hemen bu mantıyı çok sever. Ve fırsat buldukça yapar. Bu 
mantıyı diğer mantılara göre daha çok seviyoruz. Çünkü 
daha lezzetli. Ama bazı insanlar bu lezzetin farkında bile 
değil, çünkü yememiş. Buna rağmen Doğanşehir’de yöre-
selleşmiş bir yemek olarak karşımıza çıkıyor.”  

Çatıdan Düşen Genç Öldü
Doğanşehir ilçesinde 6 katlı binanın çatısından 

düşen kişi hayatını kaybetti
Olay, Doğanşehir ilçesi Cumhuriyet Cadde-

si'nde yaşandı. İddiaya göre, evine internet kablo-
su çekmek için 6 katlı apartmanın çatısına çıkan 
23 yaşındaki Mikail Akçadal, dengesini kaybed-
ince çatıdan aşağıya düştü. 6 katlı binadan beton 
zemine düşerek ağır yaralanan genç olay yerine 
çağrılan ambulansla Doğanşehir Devlet Hastane-
sine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hayatını 
kaybeden gencin yaklaşık 4 yıl önce de bir trafik 
kazası geçirdiği ve kaza sonrası bir ayağının kes-
ildiği öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Malatyalılardan Sonra En Fazla Adıyamanlarılar Var 
Haber Merkezi 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

2016 yılı sonuçlarına göre Malatya’da 
yabancılar hariç 777 bin 109 kişi ikamet 
etmektedir. Bunların 614 bini Malatyalı. 
Malatyalıları ise Adıyamanlılar izliyor. 
Malatya’da ki Adıyamanlı sayısı 49 bin 
kişi.  Türkiye İstatistik Kurumu Malatya 
Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere 
göre, Malatya’da ikamet eden nüfusun 
yüzde 79 yani 614 bin 038 kişi Malatya nü-
fusuna kayıtlı. Malatya’da Malatyalılardan 
sonra ikinci sırada 6,4 yani 49 939 kişi ile 
Adıyamanlılar, yüzde 5 yani 38 bin 595 ile 
Elazığlılar ve yüzde 0,9 yani 7 bin 23kişi ile 
Bingöllüler ikamet etmektedir.

2016 Yılı Malatya’da İkamet Edenlerin Nüfusa 
Kayıtlı Oldukları İlk 10 İl

 Nüfusa Kayıtlı Olunan İl Nüfus Oran (%)

1 MALATYA 614 038 79,0%

2 ADIYAMAN 49 939 6,4%

3 ELAZIĞ 38 595 5,0%

4 BİNGÖL 7 023 0,9%

5 SİVAS 6 543 0,8%

6 KAHRAMANMARAŞ 5 611 0,7%

7 DİYARBAKIR 4 935 0,6%

8 MUŞ 4 063 0,5%

9 ŞANLIURFA 3 487 0,4%

10 ADANA 2 664 0,3%

Malatya’da 
Malatyalılardan 

sonra en fazla 
Adıyamanlılar 
ikamet ediyor. 
Adıyamanlıları 
ise Elazığlı ve 

Bingöllüler
izliyor
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Bu gün Sevgiliniz için 
bir şeyler yapınız

Bir anınızı bile onsuz geçiremediğiniz, yanındayken 
bile özlediğiniz, bir gülüşüne tüm dünyayı feda ettiğiniz, 
hayatınızın anlamı, yaşamınızın kaynağı, yüzüne baktığınızda 
huzur veren, sizi hep seveceğinden emin olduğunuz sevgilin-
iz…

Üzülmesine dayanamadığınız, bir damla gözyaşı akıt-
sa içinizin sızım sızım sızladığını hissettiğiniz, sözleriyle 
sizi mest eden, bakışlarıyla bambaşka âlemlere götüren, 
her hayalinizde var olan, dününüz, bugününüz, yarınınız, 
yüreğinizin yarısı sevgiliniz…

Dokunuşuyla içinizi titreten, tutkunun ateşini kalbinize 
yerleştiren, yağmuru, soğuğu keyifli hale getiren, her daim 
baharınız, çiçeğiniz, en parlak maviniz, kırmızınız, gök-
kuşağınız, yol arkadaşınız, en iyi dostunuz, gururunuz, gökte 
ararken yerde bulduğunuz sevgiliniz…

Dünyanın en güzeli, en şirini, en tatlısı, en ateşlisi, en 
akıllısı, en sadığı, sizi siz olduğunuz için seven, sizi her şeyini-
zle kabul eden, kendisinden çok sizi düşünen, çocuk, olgun, 
genç, yaşlı, her zaman deli sevdalı sevgiliniz…

Gündüz güneşiniz, gece ayınız, masmavi yıldızınız, sarı 
sıcak kumsalınız, yemyeşil ormanınız, ağaçtaki dalınız, den-
izdeki martınız, yüreğinizdeki kelebeklerin sahibi, ülkenizin 
tek hâkimi, sizi siz yapan, zaten ne yaparsa hep iyiyi yapan 
sevgiliniz…

Kokusuyla sarhoş eden, gölgesiyle bile mutluluk veren, 
sırdaşınız, gönüldaşınız, siz ağlarken ağlayanınız, gülerken 
güleniniz, sevinciniz, hüzün kovucunuz. “Tanrım ona bir şey 
olmasın” diye dua ettiğiniz, varlığı için her zaman şükret-
tiğiniz sevgiliniz…

Yaşamı boyunca herkes birini bulur, ama birbirini bulmak 
çok az insana nasip olur. O yüzden sevdiğinize sahip çıkın, 
onu önemseyin ve kırmayın.

Kadın mutluysa güzelleşir, güzelse mutlu olur. Mutlu olur-
sa sen de mutlu olursun. Sevdiğinizi üzmeyin...

Bu duygu ve düşüncelerle tüm sevenlerin, sevilenlerin 
Sevgililer gününü kutlar, ömür boyu mutluluklar dilerim.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Anadolu Basını TGK
adaylarını açık farkla seçti
Basın İlan Kurumu Genel kurulu ile Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 
Sarı Basın Kartları komisyonunda görev yapacak Anadolu Gazete Sahiplerini 
temsil edecek 3 üyenin seçimini Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa 
Arslan ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen açık farkla kazandı

Ankara'da Çankaya Belediye-
si Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor 
Salonunda yapılan ve Basın Yayın 
Enformasyon Genel Müdürlüğünce 
organize edilen seçimlerde Divan 
Başkanlığına Konya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı ve TGK Genel Baş-
kan Yardımcısı Sefa Özdemir seçil-
di.  Divanın oluşmasıyla başlayan 
oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar 
sürdü. Yapılan sayımda seçimlere 
492 Gazete sahibi ile vekâlet verdiği 
temsilci katıldı. Mustafa Arslan en 
yüksek oyu alırken, M. Nuri Kolaylı 
ikinci, Şevket Erzen ise üçüncü oldu. 
Oyların dağılımı şöyle:

1-Mustafa Arslan   :461
2-M.Nuri Kolaylı  :435
3-Şevket Erzen  :421

4-İbrahim Aslan  : 20
5-Yılmaz Karaca  : 10
6-İsmail Temiz  :  8
7-Fatma Gül İnci  :  3
8-Mehmet Ali Dim  :  2
9-Geçersiz ve boş  : 17
Bu sonuçların açıklanmasının ar-

dından Mehmet Nuri Kolaylı, Musta-
fa Arslan ve Şevket Erzen, oy kul-
lanan delegelere teşekkür ederek, 
basının sorunlarını çözmek amacıyla 
çalışmalarını Gazeteciler Konfedera-
syonu bünyesinde sürdüreceklerini 
belirtti. Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu Başkanı M.Nuri Kolay-
lı, Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğünün başarılı bir seçim 
organizesi yaptığını ifade ederek 
teşekkür etti. 

MALATYA
GAZETECİLER CEMİYETİ 

DESTEK VERDİ
Malatya Gazeteciler Cemiyeti de 

TGK adaylarına destek verdi. Malat-
ya Sonsöz Gazetesi, Yeni Malatya 
Gazetesi ve Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi delegeleri Ali Er, Vahap Güner 
ve Hüseyin Karaaslan TGK aday-
ları M.Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan 
ve Şevket Erzen'e destek vererek, 
seçimlerde de görev aldılar. Malat-
ya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Haydar Karaduman, Genel Başkan 
M.Nuri Kolaylı'yı yeniden seçilm-
esinden dolayı kutlayarak başarılar 
diledi.
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Başkanlıkta 24. yıl
Doğanşehir Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. Kongreye ilginin oldukça yüksek olması dikkat çekerken, Başkanlığa tek 
liste ile gidilen Olağan Genel Kurul’da İsmet Bayram oyların tümünü alarak güven tazeledi

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde bulunan Beledi-

ye’ye ait düğün salonunda yapılan kongreye 
divan başkanlığına Abuzer Aslantürk, kâtip-
liklere Ali Gencer ve Cemal Güler oy birliği-
yle seçildi.  Saygı duruşu ve istiklal Marşının 
okunmasından sonra yönetim adına söz alan 
Doğanşehir Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifi başkanı İsmet Bayram “ Her 
zaman yapmış olduğumuz Kongrelerimiz Aile 
birliği havasında geçiyor.24 yıllık başkan-
lık yarışında istek olduğu için aday oldum. 
Benden daha iyi yapacak arkadaşlarımız 
vardır elbette eğer benim faydalı olamay-
acağımı düşünüyorsanız, buyrun beni in-
dirmek sizin elinizde diyerek konuşmasını 
söyle sürdürdü, 

HERKESE KARŞI AYRI 
SORUMLULUĞUMUZ VAR
“ Bizim genel kurullarımız Aile birliği 

içinde geçer. Faaliyet raporlarının konulduğu 
çalışmalarımızın konuşulduğu eksiklerim-
iz ve yapmamız gerekenlerin konuşulduğu 
bir kongre içinde geçer. Birlik ve beraberlik 
içinde Doğanşehir’imize bölgemize hayırlı ol-
masını temenni ediyorum.843 üyemizin bu-
lunduğu kooperatifimizde herkese karşı ayrı 
sorumluluğumuz var.  Kooperatif vasıtasıyla 
kredi alanlara elimizden geldiği kadar büyük 
riskler alarak yardımcı olduk. Ancak çok az 
bir üyemiz aldıkları kredileri geri ödemede 
sıkıntı yaşadılar. Eğer zamanında kredilerin-
iz ödenmezse bunun cezasını yine sizler çek-

ersiniz. Biz Kooperatif olarak üyelerimizin 
kredi alması konusunda üzerimize düşenden 
çok fazlasını yaptık.  Eğer geri ödemelerde 
sıkıntı giderilmezse kredi olayını direk olarak 
bankaya havale edilir. Bu da üyelerimiz için 
büyük sıkıntılara neden olacaktır. Sizlerden 
rica ediyorum bir az önce ödenmemiş kredi 
borçlarınızı en kısa zamanda ödeyin ve öde-
meleri aksatmayın.”

24 yıldır başkanlığı yaptığı Doğanşehir 
Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooper-
atifi başkanlığa ittifakla seçilen İsmet Bay-
ram’ın yönetim kurulu listesi söyle oluştu.

Yönetim Kurulu Asil:   1- İsmet Bayram ( 
Başkan ) 2- Engin Zelyurt 3- Enver Kaplan 4- 
Rıfat Topal 5- Halil Güler

Denetim Kurulu Asil:  1- Selami Tanışık 2- 
İbrahim İlhan

Bölge Birlik Temsilcileri 1- İsmet Bayram 
2- Mehmet Ormancı 3- Basri Polat

Doğanşehir’de yapılan Kongre’ye  ESKKK 
Başkanı Ali Evren, ESOB Başkan Yardımcısı 
Orhan Özbek,  ESKKK yönetim kurulu üye-
si Ünal Ergöç, Adıyaman Abuzer Aslantürk, 
Gölbaşı Mehmet Parmaksız, Besni Eşref Gök-
sel, Kahta Ahmet Saray, Elazığ Fikret Çelik, 
Muş, Orhan Demirtürkoğlu, Yeni Adıyaman 
Mustafa Salman,Bingöl Ali Bayram, Yeşily-
urt Kazım Karabekir Canal, Akçadağ Battal 
Yardımcı, Darende Seydi Güşen  Kooperatif 
başkanları katıldı. Daha sonra ise Polat yol-
unda bulunan Beypınar restoran bahçesinde 
kar üstünde tüm başkanlar hatıra fotoğrafı 
çektirildi.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
Gaziantep’de İncelemelerde Bulundu
Malatya’nın ilçe belediyeleri olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük ile Doğanşehir Belediyesi  Başkan Yardımcısı Mesut Sülü ve Arapgir Belediye 
Başkanı Haluk Cömertoğlu Şahinbey Belediyesinin yaptığı çalışmaları gezerek incelemelerde bulundu

Malatya'nın ilçe belediyeleri olan Bat-
talgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve 
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu 
Şahinbey Belediyesinin yaptığı çalışmaları 
gezerek incelemelerde bulundu. 

Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerini, So-
syal Marketi, İslam Müzesini, Evlilik Okulunu 
ve Hoş geldin Bebek Projelerini Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile 
birlikte gezen Malatya ilçe belediye başkan-
ları Şahinbey Belediyesinin çok önemli işler 
başardığını ve Türkiye’de örnek gösterilen 
belediyeler arasında yer aldığını ifade ettiler.

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk 

Cömertoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Meh-
met Tahmazoğlu’nun çalışmalarını yakından 
takip ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediye-
sinin sosyal tesislerini ve müzelerini gezdik. 
Gaziantep’in Malatya ile birçok benzer nok-
taları var. Arapgir’in de kültürel mirası 
çok fazla bu anlamda Gaziantep’le bire bir 
örtüştüğümüzü düşünüyorum. Şahinbey Be-
lediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir-
likte aynı dönemde seçildik. Çalışmalarını da 
yakinen izliyorum. Özellikle gençlik Merke-
zlerinde, Türkiye’ye model olacak üst düzey 
işler yapılmış” dedi.

"Önemli hizmetler yapılmış"
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, Şahinbey Belediyesinin çalışma-
larının bir kısmını inceleme fırsatı 
bulduklarını belirterek,“Şahinbey Bele-
diyesi tarafından yapılan hizmetleri ye-
rinde inceleme fırsatı bulduk. Toplumun 
her kademesinden insanın eğitim gördüğü 
sosyal tesisleri gördük. Müzeler ve Sosy-
al Markete yapılan muhteşem çalışmaları 
inceledik. Yapmış olduğu çalışmalardan 
dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Meh-
met Tahmazoğlu’nu tebrik ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Her kesime hitap eden hiz-
metler yapılmış

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan ise, Şahinbey Belediye-
sinin çalışmalarını çok beğendiklerini ifade 
ederek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, örnek teşkil eden birçok proj-
eye imza atmış. Halka dönük olarak yapılmış 
çalışmalar var. Sosyal tesisler 7’den 77’ye 
herkesin kullanacağı şekilde en ince ayrıntısı-
na kadar düşünülmüş mükemmel tesisler. 
Ben bu çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet 
Tahmazoğlu’nu ve ekibini kutluyorum” diye 
konuştu.

“Hızlı Tren İçin İlk Adımlar Atıldı”
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaretinde Ülkem-

izin son yıllarda ulaşım alanında ve bu alandaki 
yatırımlarında büyük bir ilerleme kaydettiğini if-
ade etmesinin ve Hızlı Tren projesinin ilimizde de 
bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundu. 
Bunun  ardından birkaç gün geçtikten sonra hem 
yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere 
planlanan Sivas (Çetinkaya) - Malatya Demiryolu 
Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesi amacıyla ilk 
adımların atıldığı müjdesini verdi. Mevcut Demiry-
olunun bahse konu projeye uygun olmaması ned-
eni ile bağımsız olarak gidiş-geliş yeni bir Demiry-
olu hattının yapılacağını, böylelikle hem seyahat 
süresinin azalmış olacağını hem de motorlu taşıt 
trafiğinde rahatlama sağlanacağını ifade eden Vali 
Toprak,  Proje kapsamında 35 adet tünel ve 18 adet 
viyadük, 13 adet köprü yapılmasının, Yazıhan, Hek-
imhan ve Malatya İstasyon binalarının revize edil-
erek kullanılmasının planlandığını belirtti.  Malatya 
il merkezi, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan ve Hekim-

han ilçe sınırları içerisinden geçmesi ve T.C. Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılması planlanan Sivas (Çetinkaya) - Malatya 
Demiryolu Hızlı Tren projesi ile ilgili olarak Çevre-
sel Etki Değerlendirme başvuru dosyasının Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğu bilgisini veren 
Vali Toprak, “Çevresel Etki Değerlendirme başvu-
ru dosyası  çevresel etki değerlendirmesi Yönet-
meliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve 
uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin Çevresel Etki 
Değerlendirme süreci başlamıştır. Çevresel Etki 
Değerlendirme süreci tamamlanana kadar süreç 
ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, 
soru ve öneriler Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne veya direk olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilebilecektir” diyen Vali Toprak, 
konunun ilgililer ve kamuoyu ile paylaşılmasın-
da çalışmaların hızlandırılması açısından yarar 
görüldüğünü sözlerine ekledi ve projenin hayırlı ol-
masını dileyip emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Mustafa Toprak hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere planlanan Sivas (Çetinkaya) 
- Malatya Demiryolu Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesi amacıyla ilk adımların atıldığı müjdesini verdi
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Soldan sağa
1. Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... Diploma, ser-

tifika (eski)... 2. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı 
uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu 
kapalı eğri... Zamk, jelatin yapısında olan, koloit nitelikleri 
taşıyan... 3. Ödemeye yetkili kimse... Ekşimek işi... 4. Çıplak 
resim... Şaşalamak işi... Uzak Doğu’da yetişen Amerika el-
masından çıkan zamk... 5. Hristiyan... Birleşikgillerden, 
20-50 santimetre yüksekliğinde, baharda çiçek açan, taç 
yaprakları beyaz, ortası sarı kömeçli, bir yıllık otsu bir bit-
ki, yoğurt çiçeği... 6. Kumaşla astar arasına konularak gi-
ysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez... Ekmek (eski)... 
Bir tür yaban mersini... 7. İnmiş, indirilmiş... Hristiyanların 
her yıl 25 Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları 
yortu... Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya 

elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi, 
stenografi... 8. Sodyum elementinin simgesi... Bir kimseye 
veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, 
tutkun kimse... Benzer (eski)... İşaret... 9. Sıkıntı, dert, 
keder, üzüntü (eski)... Lak... Ateş veya kızgın bir şey tut-
maya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç... 
10. Ütmek işi... Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti al-
tında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü... 
Da, de... 11. Bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak... 
Durgun bir su yüzeyine veya zemine paralel, düşey doğrul-
tusuna dikey olan, ufki... 12. Yasaklama, izin vermeme... 
Bir ailede veya bir toplulukta en çok saygı gösterilen 
kadın... Renyum elementinin simgesi... 13. Eriği andıran, 
eriğe benzeyen, erik gibi... Çizgilerin, yüzeylerin, katı ci-
simlerin birbirlerine rastladıkları ve kesiştikleri yer... 14. 
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yok-
suz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı... Tulyum elemen-
tinin simgesi... İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, 
beğenilecek biçimde olan... 15. At, gemi azıları arasına alıp 
etkisiz bırakarak süvarisinin yönetiminden çıkmak ve ala-
bildiğine koşmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Belli etmeden, gizli gizli gülmek... 2. Embriyonun 

gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslak-
larının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu... 
Bir şeyin niteliklerini övme (eski)... Rütbesiz asker, nefer... 
3. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya 
yarayan bir söz, amma, lakin... Hitit... İnancılık (eski)... 
4. Başbakanlık... Ağıl, davar ağılı (halk ağzı)... 5. Dış 

görünüş (eski)... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin 
adı, okunuşu... Yakı ile ilgili (eski)... 6. Erme işi... Geçmişte 
yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, 
hatıra... Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden 
biri... 7. Ayakların yürürken çıkardığı ses... Hedef noktaları 
dairesel olarak belirlenmiş nişan tahtasına küçük okların 
atılmasıyla oynanan bir tür oyun... İyi, güzel... 8. Akıllıca 
(eski)... İlgili... 9. Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki 
ses... Tombul, gürbüz, iri (bebek ve küçük çocuk)... Havada 
beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su bu-
harı... 10. Öge... Yabancı... Veri... 11. Türkiye’nin Karaden-
iz Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Kalay elementinin 
simgesi... Ayıkmak işi... 12. Duvar içinde bırakılan oyuk... 
Yetim çocukların barındırıldığı, bakıldığı yer... 13. Hakça... 
İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... Genellikle işlemelerde kul-
lanılan, gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik vb 
(eski)... 14. Bebek 
için hazırlanan yi-
yeceklerin genel 
adı... İnme işi... 
Sancağı, yelkeni 
veya sereni direk-
ten aşağı alma... 
15. Elektrom-
anyetizması bulu-
nan veya bununla 
ilgisi olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yeni İlçe Terminalinde incelemelerde bulunan Başkan Çakır:

Yeni İlçe Terminali’nin şehir içi trafiğin daha düzenli hale 
gelmesi amacıyla planlandığını ve şu an bitme aşamasına geld-
iğini kaydeden Başkan Çakır, terminalin çevre yolu altında ol-
masının yanı sıra Kuzey Kuşak Yolu ve Çarmuzu Yoluna bağlantısı 
dolayısıyla bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını 
söyledi. Çakır, “Daha önce Doğu ve Kuzey Garajlarını faaliyete 
geçirmiştik. Şimdi de İlçeler Garajını tamamlamak üzereyiz. Bu-
rayla birlikte bağlantı yolları da düzenlenecek. Altyapı çalışma-
ları tamamlandı. Üstyapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. 
Burada 48 tane dükkan ve işyeri bulunuyor. Yazıhaneler, pas-
tane, lokanta, mescid, idari bina, market birimleri ilçe ve kırsal 
mahallelerde gelen hemşerilerimize hizmet verecek. Burada 
yapmış olduğumuz yatırım maliyeti. 5.6 milyon lira civarında. 
Sadece bununla sınırlı kalmıyor. Çevrede yaptığımız bağlantı 
yolları ve asfaltla birlikte 7 milyonu bulacak” dedi.

Muhtardan teşekkür
İnceleme gezisine katılan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal 

Demirtaş ise yaptığı konuşmada, garajın yapılmasından dolayı 
Başkan Çakır’a teşekkür etti. Demirtaş, “Böyle bir oluşumun 
mahallemize yapılmasından dolayı kendilerine teşekkür edi-
yorum. İyi şeyler olacağına inanıyorum. Allah hepinizden razı 
olsun. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bitme aşamasına gelen yeni İlçe Terminalinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, yeni terminalin aynı zamanda bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

BÖLGENİN GELİŞİMİNE
KATKI SAĞLAYACAK
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 KİM KİMDİR?   KİMİN NESİDİR?
       Bu bölümde, 1293 (1877-1978) Osmanlı-Rus Harbi sonu-

cunda, Osmanlının mağlup olması, ödeyemediği harp tazminatına 
karşılık Artvin, Ardahan ve Kars yöresini Ruslara bırakması (Ayas-
tefanos Antlaşması) neticesinde, yıllardır üzerinde yaşadıkları to-
prakları terk etmek zorunda kalarak, uzun ve yıpratıcı bir yolculuk 
sonucunda gelip Viranşehir’e yerleşen muhacir ailelerin; kimler 
ve kimlerin nesi olduklarını, daha doğrusu soy ağaçlarını bulacak 
ve onları daha yakından tanımış olacaksınız.Yaşanmış olan tatlı ve 
acı olaylardan kesitler bulacaksınız. O dönemleri az çok yaşamış 
olanlar nostalji yapacak, yaşamayan yeni nesil de bilgilenmiş ol-
acaktır. Şunu itiraf etmeliyim ki, bu işe soyunmazdan önce, insan-
ları şahsen tanıyor, onların  hangi aileye mensup olduklarını bilmi- 
yordum. Hatta çok gariptir, kendi aile fertlerimi bile tam anlamıyle 
tanımı- yordum. Gördüm ki sadece ben değil, diğer tüm insanlar 
da benden farksızdırlar. Bu büyük bir eksiklikti ve utanılacak bir 
durumdu. Bu duygularla bu işe soyun- muş bulunmaktayım.

Düşünüyorum da yabancı devlet insanları, binlerce yıl evve-
line ait medeniyetleri merak ediyor, hiç usanmadan ve bilinçli bir 
şekilde, onlara ait kullanılmış olan tarihi eserleri adeta iğne ile 
kuyu kazarcasına gün yüzüne çıkararak, o mede- niyetler hakkın-
da bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bizler ise bu gibi çalışmalara hiç 
önem vermiyor, onların bu tür çalışmalarını küçümseyerek alaylı 
bir şekilde izliyoruz. Onlar ki sadece kendi topraklarında değil, ya-
bancı ülke topraklarında ve özellikle her tarafından tarih fışkıran 
kendi ülke topraklarımızdan çıkardıkla-    rı çok çok değerli tari-
hi eser kalıntılarını ülkelerine kaçak yollardan taşıyorlar.       Şu 
bir gerçektir ki, bir milletin öncesini gerçek manada tanımak ve 
onun hakkın-   da bilgi sahibi olmak, onların o zamanlarda kullan-
mış oldukları araç ve gereçleri gün yüzüne çıkarmakla mümkün 
olabilir. Aksi halde faraziyeden öteye geçe -      mez. Bizler bu 
tür çalışmalardan yoksun olduğumuz, daha doğrusu önemseme-   
diğimiz için, değil sadece tarihi eserlerimizi tanımak, kendi insan-
larımızı bile, hatta ve hatta kendi yakınlarımızı bile tanımıyor, tanı-
mak gereğini duymuyoruz.             İnsanlar merak ettikleri şeyler 
hakkında, istekle ve ısrarla araştırma yapmak suretiyle bilgilenir, 
belirlenen amaca ulaşabilirler. Merak etmeden ve hiçbir gayret 
göstermeden bir şeylere ulaşmak mümkün müdür? Son zaman-
larda insanlık yararına yapılan icat ve buluşlar, gökten zembille 
inmemiştir. İlim adamları, kendilerini bu çalışmalara adamış, çok 
uzun süreler, bıkmadan usan- madan, çeşitli ve birçok denemel-
erden sonra ancak başarıyı yakalayabil- mişlerdir. İnsanlar, önce 
kendi ailesi ve çevresinden başlayarak, ülkesi ve tüm dünya hak-
kında bilgi sahibi olmalıdır. Bu da ancak; merak edilerek, büyük 
bir istek ve gayret gösterilerek, yapılan çalışma ve araştırmalar 
sonucu olabilir. 

       Her aileye mensup insanları, yaşanmış acı tatlı olayları; 
tanıdığım, bildiğim kadarı ve yaşlı insanlarımızın anlatılarına 
dayanarak tanıtmaya çalışacağım. Bu arada ipin ucunu kaçırır-
sam beni bağışlayın lütfen. Zira şimdiden, gocunanlar,      darılan-
lar, kızanlar, azımsayanlar, küçümseyenler, memnun kalmayanlar 
olabi- leceği gibi, memnun kalanların da olabileceğini hissetme-
kteyim. Şu kesinkes biline ki, kimseye karşı bir garazım, bir art 
niyetim ve bir hesabım yoktur. İnsanlarımı; durumları ne olursa 
olsun, onları çok seviyor ve saygı duyuyorum.     Bu araştırma so-
nucu; muhacir kesimden her birey, kendini bu çalışmanın içinde      
bulacak, kendi aile bireylerini olduğu kadar, diğer ailelere men-
sup insanları da, ta en büyüğünden en küçüğüne kadar tanıma 
imkanına kavuşacaktır.

      Öncelikle hangi ailelerin nerelerden geldiğini gösteren bir 
sunum yapalım. Ancak şunu da not olarak düşmek istiyorum. Bu 
yaptıklarım bir deneme çalış-    masıdır. Bilahare bir kitap haline 
dönüştürmek istemekteyim. Bunu yaparken de    sadece edindiğim 
bilgilerle sınırlı tutmak istemiyor, ailelere ait en azından bir    aile 
fotoğrafı ile süslemek istiyorum. Dolayısiyle her aile için en az bir 
fotoğraf   talebinde bulunuyorum. Ayrıca gerçekleri yakalama adı-
na, itiraz ve varsa talep- leri değerlendirmek istediğimi buradan 
duyurmak ihtiyacı duymaktayım.

                   
 -  P O S O F MERKEZDEN GELEN AİLELER -
 A i l e    a d l a r ı                              Kimlerden   türedikleri                   

====================                    =====================                                    
1) AYDIN   Ailesi           Kamil ve Mesude’den                                                  2)    
GENÇ                   “                                              Müftü Ömer ve Peruze’d
en                                          3)  GÜLER          “                          Uzun Süley-
man ve Toniş                                          4)  İLHAN      “                   Hurşit  
ve Pembe’den                                                 5)   YILDIRIM            “                                               
Müderris Osman ve Sevye

- POSOF ( Caborya-Günlüce) DAN dan GELEN AİLELER -
1)  ALBAYRAK    Ailesi                         Recep Ağa-Sultan ve Yeter  
2)  DURAK               “                             Molla Durak ve …?……
3)  DURDU               “                             Turak  ve Rukiye
4)  İBRAHİM AĞA    “                             İbrahim-Elmas ve Azime
5)  KAYA                  “                              Kel Ahmet ve Tükeze

6)  KOÇ                    “                              Yusuf  ve Müteveffa
7)  KUTLU                “                              Hasan Ağa-Ümmigülsüm
8)  MUTLU                “                                      “                 “
9)  ÖZBEY                 “                              Abdülkadir ve Fatma
10)  ÖZEL                  “                             Kamil  ve Surir
 11) ÖZER                   “                               Ahmet  ve Keziban
 12)  TAPLI                 “                             Ali  ve Ayşe
 13)  TEKİN                “                              İsmail  ve Fatma
 14)  DEDE                “                               Mustafa  ve Peruze
                                  ………………….  
POSOF ( Golishal-Gürarmut) DAN  GELEN   AİLELER
1) DOĞAN           Ailesi                             Ömer Ağa  ve Fatma
2) COŞKUN              “                                Coşkun  ve Cevher
3) ERDOĞAN            “                               Kamil Ağa ve Gülüfe
4) EROĞLU               “                                Şahin Memet ve Gülsüm
5) İNAL                     “                                Sefer Ağa  ve ……….? 
6) İNAN                     “                                Selim  ve Sultan
7) Molla ŞAMİL         “                                Ali  ve İhsan
8) ÖZTÜRK               “                                 Şeyh İsmail ve Senem 
9) PEHLİVAN            “                                 Pehlül  ve Ayşe
10) KUTLU                 “                                 Burhan ve  Elveda 
   11) ŞAHİN                  “                                 Kurban  ve Tutuş
   12)TUNCEL               “                                  Molla Hüseyin-Esme
                              …………………………
     -  POSOF ( Erim )     DEN  GELEN   AİLELER - 
1) SEVİM   AİLESİ     “                                  Ethem ve Hünkar
                      ……………………………
           -  POSOF (Sece-Kurşunçavuş) DEN  GELEN  AİLELER -                  
1) KINACI                  “                                   Osman ve ……….?
2) KÖSE                     “                                    Yusuf  ve Aişe
                          ……………………………..
-  POSOF ( Şuvarskal-Gönülaçan) DAN  GELEN  AİLELER -  
1) TANER                   “                                    Recep  ve Sultan
2) YERLİKAYA          “                                    Miktat Çavuş-Cihan
                        …………………………
         -  POSOF ( Hünemiş-Söğütlükaya) DEN  GELEN  AİLELER -        
1) GÜNAYDIN            Ailesi                            Şuayp  ve Gülşen
2) GÜVEN                       “                                    “                “ 
                                ………………………..
 -  POSOF (Cilvana-Binbaşı Eminbey)DAN  GELEN  AİLELER -
1) OĞHAN                       “                               Mevlüt ve Ruşen
2) YÖRÜK                       “                                    “              “
                          …………………………
  -  POSOF (Sartel-Yaylaaltı) DEN  GELEN  AİLELER -
1) KORKMAZ (Gogop)     “                              Osman-Afide ve 

Fatma
                       ……………………………..
   
 -  POSOF (Cacun-Uğurca) DAN  GELEN  AİLELER -                     
1) OKÇU   Ailesi                                          Hakim dede ve Hünkar
                       ……………………………
     -  POSOF (Marsolat-Arılı) DAN  GELEN   AİLELER -
1) YURTÇU(Karabey) Ailesi                         Sarı Hoca ve Kıymet
                        …………………………….    
-  POSOF (Hertüs-Sarıçiçek) DEN   GELEN  AİLELER -
1) KARATEPE    Ailesi                                  Ali Ağa  ve Fidi
                         ………………………….   

G Ü R C İ S T A N ‘dan    G E L E N   A İ L 
E L E R-                                      

1) A T A                       Ailesi                 Hacı Ahmet-Ümmihan-
(İmerhev)

2) AYDOĞAN                  “                    Süleyman –Serhat        (     
“      )

3) K A B A                       “                     Hasan –Gülendam ( Batum)
4) YILMAZ                       “                  Recep-Peruze   (Cağıs-

man-Entel)
5) YUSUF DEMİR             “                    …………………………..
                       …………………………             

-  ARDAHAN   MERKEZDEN   GELEN   
AİLELER -

1) ÇOBAN                    Ailesi                     İsmail  ve Ayşe
2) ÇOLAK                        “                         Çolak İsa ve Mesude
3) KORKUT                      “                         Hasan  ve  Ayşe

4) TURAN (Keçeci)           “                         Yakup  ve Binnaz
5) SARI                             “                          Şirin  ve Tonton
6) ÇİFTÇİ  AHMET           “                          ……..? Ve ……..?
7) ÖZTAŞ                          “                           ……..? Ve ……..?
                       …………………………

       -ARDANUÇ’ TAN   GELEN  AİLELER -
1) OKUMUŞ  ailesi(Solyana-Yaylacık)           H.Recep Paşa-….?
                      ………………………
 -  ŞAVŞAT   MERKEZDEN   GELEN   AİLELER -
1) CANPOLAT              Ailesi                      Muharrem ve Esme
2) KURU                           “                         Ahmet ve Hanife
3) KUTLAR                       “                         Emrullah  ve Saher
4) ÖZDEMİR                     “                         Dursun  ve …… ?
5) ÖZLÜ                            “                         Şerif  ve Sebiha
6) YÜCEL                          “                        Topçu Memet-Gülsüm.  
                      ………………………
      -  ŞAVŞAT(Mokta-Savaş) DAN  GELEN  AİLELER -
1) ASLAN                     Ailesi                       Süleyman ve ……..?
2) CAN                             “                           İbrahim ve Adile
3) ÖZCAN                         “                          Mukat ve ………….?
4) TAŞTAN                      “                           Eyüp Çavuş ve Ayşe
5) ÜNVER                        “                           Musa  ve Hüveyda
6) YAMAN                       “                           Ali  ve Safiye
                           ………………………..
         -  ŞAVŞAT (İmerhev-Meydancık) DEN  GELEN  AİLELER - 
1) BİLGİLİ                        “                          Ali Efendi ve Hava
2) DİNÇER                        “                          İsmail ve  Fatma
3) GÜR                   “                                     İsmail-Nuriye,Fatma
4) NAYMAN                      “                         İsmail  ve Tuti
5) VAROL                          “                         Hüseyin  ve Hanife
6) YAĞCI                           “                         H.Ahmet ve Merhibe
7) ATA                               “                         H.Ahmet Efendi-Üm-

mihan
8) AYDOĞAN                    “                         Süleyman-Serhat
               ……………………………..
-  ŞAVŞAT ( Tepeköy)  DEN  GELEN  AİLELER -
1) YILMAZ                        “                          Hafız  ve Şehinaz
                  …………………………..

-  ARTVİN (Aşağı Hod-Aşağı Maden)
DAN  GELENLER -

1) KABAKAŞ                 Ailesi                         Abdulaziz  ve Ayşe
2) YURDAKUL                “                               Osman  ve Fatma
3)  ESEN                            “                              Laz İbo – Emine
                     ……………………..

 -  ERZURUM’ DAN   GELEN   AİLELER -
1) AYABAKAN                   “                           İsmail ve İzzet
2) HAZER                           “                            Mahmut ve Ayişe
3) TÜRKER                         “                            İbrahim ve Emine  
4) TORAMAN                     “                            Ali Kaba ve Yeter           
5)  ÖZDEMİR                      “                            Dursun ve Fatma
                     ………………………..
      

-  SİİRT  (Tillo- Aydınlar ) GE L E N -
 1- D E M İ R A L P    A İ L E S İ -                     

Osman ve ……?……..
 -  BESNİ’ DEN   GELEN  AİLELER - 
1) KAVUNCUOĞLU           “                   H.Ahmet-Zeynep,Emine
2) TUZLU                           “                   ………?  Ve Emiş
3) TATAR                           “                   Şeyh Mehmet- Meryem
4) YALVAÇ                        “                             “               “

-  ÇOK SONRADAN (50 ve 60 lı yıllar) 
GELEN AİLELER -

1- SÜLEYMAN  ÖZDEMİR AİLESİ- Posof (Al köyü)nden. Yıl 
1978

2- FAHRETTİN BİRDAL AİLESİ –Posof (Gınıya-Özbaşı)dan. 
Yıl….

3- KEÇECİ AİLESİ – Ardahan (Dıbat) dan . Yıl  1974
4- BAYDAR AİLESİ-
5- ÖMER ELMAS AİLESİ- Posof ( Şuvarskal) dan
6- KAMACI AİLESİ- Posof ( Binbaşı Eminbey) den
7- ERDEM AİLESİ- Posof mrk. Yıl 1957
8- ENVER KALEM AİLESİ- Posof (Yeniköy)den. Yıl 1965
9- EFRAİM GÜRLER AİLESİ- Posof (Şuvarskal)
10-MİSBAH ÇINAR AİLESİ- Posof (Çorçovan-Kopuzlu). Yıl 1961
11-GANİ KAYABAŞI AİLESİ- Posof(Gergüsüban-Taşkıran).Yıl 

1956
12-VASIF ERKAN AİLESİ- Posof(Cilvana-Binbaşı Eminbey).Yıl 

1964
13-İBRAHİM AKTAN AİLESİ- Posof(Caborya) .Yıl 1961
14-ASIM ESAT AKSOY AİLESİ- Posof-Petovan( Kalkankaya)
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