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Delikanlı 16 yaşında iken baba-
sı ile tartışmış ve evi terk etmişti. 
Buna çok öfkelenen baba, evde 
onun adı bile anılmayacak diye ya-
sak koymuştu. Anne her gece evi 
terk eden oğlunun yatağına oturup 
yastığını koklayarak uyuyordu. 

“Oğlumu özledim, ne olur gidip 
arayalım, bulup getirelim” dese 
de, baba geri adım atmıyordu. 

Aradan iki yıl geçmişti. 
Oğlunun doğum günü o yıl 

Babalar günü ile aynı güne denk 
gelmişti. 

Annenin ağlamaklı halini 
görünce dayanamadı baba “Şu 
adrese git, oğlunu gör” dedi. 

Ve ekledi, “Adresi benim ver-
diğimi söyleme ama” Birkaç şey 
daha söyledi ama anne duymu-
yordu bile, aklında bir tek adres 
kalmıştı. Anne sevinçten uçuyordu. 

Hemen hazırlandı yola koyul-
du. 

Büyük bir şehrin karşı yakasın-
daydı babanın verdiği adres. 

Gittiği adres bir tamirhaneydi. 
Oğlunu tulum içinde gördü. 
Bir süre ıslak gözlerle dükkâ-

nın karşısından izledi ve oğluna 
doğru yaklaşmaya başladı. 

İki yıl boyunca kendisini arayıp 
sormayan ailesini unutan delikanlı 
aniden annesini karşısında görün-
ce önce şaşırdı, sonra koşup sarıldı 
annesine. 

Babası hariç herkesi soruyor-
du, “o nasıl, bu nasıl,” diyerek. 

Ve sonunda “O adam nasıl, 
hala aksi ve anlayışsız mı?” diye 
sordu annesine. 

Anne cevapsız bıraktı bu 
soruyu. 

“Hadi oğlum gel eve gidelim” 
dedi. 

“Hayır anne, ben böyle iyiyim. 
O adamla tekrar aynı evde yaşa-
yamam” dedi ve dükkana doğru 
yürümeye başladı.

Arkasından bir süre bakakalan 
anne hazırladığı pastayı oğluna 
vermek için seslendi. 

Delikanlı pastayı alırken an-
nesine “Anne ne olur ısrar etme, 

gelmeyeceğim. Bir gün bile merak 
edip arayıp sormayan bir adamla 
aynı evde yaşayamam ben” dedi. 

Anne boynu bükük halde oğ-
lunun yanından ayrılmaya hazırla-
nırken 

“Peki oğlum sen bilirsin. 
Anlaşılan çok kararlısın, gelmeye-
ceksin. Ama baban dedi ki; son bir 
aydır arkadaşlık ettiği çocuktan 
uzak dursun, o çocuk sana zarar 
verecektir. 

Önceki arkadaşıyla barışsın”. 
Bu kez çocuk donakalmıştı.

Annesi eve dönmüştü. Babaya 
sitem etti, “Madem biliyordun 
nerde olduğunu neden benden 
sakladın? 

O yüzden rahattın demek? ” 
Hep ters, aksi görünen baba 

yutkundu ve gözlerinden iki damla 
yaş akıverdi. 

“O benim canımdır ya, canım” 
dedi. 

“Ne zamandan beridir biliyor-
dun? ” diye sordu anne. 

“Gittiği günden beridir biliyo-
rum. Bazen öğlen molalarında ne 
yiyip ne içiyor diye gider uzaktan 
izlerdim, Bazen akşamları geç 
gelirdim ya hani, sen beni kahve-
den sanırdın, işte o zamanlarda da 
ne yapıyor kimlerle takılıyor diye 
takip ederdim.”

Karı koca bir birlerine sarılıp 
ağlarken kapı çalmıştı. 

Elleriyle gözlerini silerek kapı-
yı açmaya gitti anne. 

Annesinin kendisine yaptığı 
pastadan daha büyük bir pasta ve 
hediye paketi ile içeri girdi deli-
kanlı. 

Koşarak babasına sarıldı. “Ba-
balar günün kutlu olsun babaaaa”

Delikanlı anlamıştı. Kendisine 
hiç bakmadığını düşündüğü baba-
sının, aslında gözünü hiç üzerin-
den ayırmadığını….!!!

Babalar kızar bağırır ama hep 
evlatların iyiliği içindir; evlatlar 
çocukken bunu anlayamaz.

Fakat bir gün onlar da Anne 
Baba olunca anlarlar Babanın 
kıymetini..!

HÜSEYİN KARAASLAN

BABALIK BÖYLE BİRŞEY..!

Doğanşehir Belediye Başkan
Durali Zelyurt’dan, Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Oktay’a Ziyaret

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.4’TE

Kızılay Türk Milletinin Şefkat Elidir
Türk Kızılay’ının Kuru-
luşunun 155. Yılı çeşit-
li etkinliklerle kutlan-
maya başladı. Soykan 
Parkında düzenlenen 
Programın açılışına Vali  
Hulusi Şahin katıldı. 
Vali Şahin “Türk Kızla-
yını Türk Milletinin yar-
dım ve şefkat eli olarak 
görüyoruz” dedi.2’DE

İtfaiye Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti ve Uyardı
Yaz mevsimi ile birlikte baraj ve göletlerde sık 
sık boğulma vakaları yaşanmaya başlandı. Ya-
şanan boğulma vakalarıyla ilgili uyarılarda bu-
lanan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz aylarında vatan-
daşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgu-
layarak, ailelerin ve öğretmenlerin gençleri sık 
sık bu konularda bilgilendirmelerini istedi.2’DE

58 Bin 868 Yolcuya Hizmet Verildi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dev-
let Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ge-
nel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 
2022 yılı istatistiklerini açıkladı.3’TE



2 14 HAZİRAN 2022HABER

Sayfa Editörü
Kenan Eren

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 15    Sayı: 827

Yayın Türü: Süreli

14 HAZİRAN 2022

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

Kemal Karaaslan

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

MUSTAFA
BİRİ

HEP GERİLİM OLMASIN,
BİRAZ DA GÜLELİM... 

BİR FIKRA ; 
Üç zengin yahudi kardeş annelerine doğum 

gününde birer hediye almaya karar vermişler.
Hediyelerini yolladıktan sonra aralarında 

sohbet etmeye başlamışlar.
Birincisi demiş ki;
-' Ben anneme kocaman bir ev aldım'.
İkincisi
-'Ben bir limuzin aldım ve bir de şoför tutum.
Üçüncüsü
-' Benim hediyem hepinizinkinden güzel.
Annemin Tevrat'ı okumayı ne kadar sevdiği-

ni ve gözlerinin iyi görmediği için artık eskisi gibi 
okuyamadığını biliyorsunuz. Ona bütün Tevrat'ı 
ezbere bilen büyük kahverengi bir papağan gön-
derdim.

Onu eğitmek için 12 Haham 12 yıl boyunca uğ-
raşmış.

Tevrat'ı ezberletmişler.
Bu papağan için havraya 20 yıl boyunca 1 mil-

yon dolar bağışlayacağım ama buna değer.
Annem sadece bölümün adını söyleyecek ve 

papağan ona ezbere okuyacak.'
Öbür kardeşler biz niye bunu düşünemedik 

diye hayıflanmışlar ve kıskanmışlarsa da bir şey 
dememişler.

Kısa bir süre sonra anneleri üçüne de birer te-
şekkür mektubu yazmış.

Birinciye,
-' Abraham bu ev bana çok büyük geliyor. Tek 

bir odası yetiyor ama hepsini temizlemek zorun-
da kalıyorum.'

İkinciye,
-' Mişon yolculuk etmek için çok yaşlıyım ara-

bayı hiç kullanmıyorum ve şöför çok kaba.
' Üçüncüye
-'Solomon'cuğum, annesini mutlu etmeyi bi-

len tek evladım sensin.
Her şeyin büyük maddi hediyeler olmadığını 

gösterdin. Gönderdiğin tavuk çok lezzetliydi.
Teşekkür ederim..
Sevgiyle kalın..

Kızılay Türk Milletinin Şefkat Elidir

Türk Kızılay’ının Kuruluşunun 
155. Yılı çeşitli etkinliklerle kut-
lanmaya başladı. Soykan Parkın-
da düzenlenen Programın açılışı-
na Vali  Hulusi Şahin katıldı. Vali 
Şahin “Türk Kızlayını Türk Mille-
tinin yardım ve şefkat eli olarak 
görüyoruz” dedi.

Tanıtım standını ziyaret ede-
rek Kızılay Malatya Şube Başkanı 
Dr. Harun Kurt’tan Kızılay çalış-
maları ve etkinlikler hakkında bil-
gi alan Vali Hulusi Şahin, burada 
yaptığı konuşmada vatandaşları 
Kızılay teşkilatına kan ve kurban 
bağışı yapmaları davetinde bu-
lundu. Vali Şahin, vatandaşlara 
hitaben yaptığı  konuşmasında 

ise; “Türk Kızlayı sadece Türki-
ye’de değil, İhtiyaç duyulan, bir 
afetin, bir olumsuzluğun olduğu 
her yerde Türk Milletinden aldığı 
güç ile topladığı bağışlarla yarala-
rı sarmaya her zaman ulaşan çok 
kıymetli, çok değerli bir sivil top-
lum kuruluşudur. Kuruluşu 154 
yılını aştı. Artık 200 yaşına doğru 
ulaşıyor. Ta Plevne Müdafaasın-
dan bu yana Kızılay’ımızın, Hilal-i  
Ahmer Cemiyetimizin ismi geçer. 
İnşallah ülkemiz bir daha işgal 
görmeyecek. Artık Türk Kızılay’ı 
savaşlarda değil barış ortamında 
da görevlerini yapmaya devam 
ediyor.  Özellikle kan toplama ko-
nusunda Türk Kızılay’ı Türkiye’de 

tek yetkili kuruluş Kızılay’dır ve 
Türkiye’nin her yerinde hayırse-
verlerimizin, kan bağışçılarımızın 
vermiş oldukları kan ve kan ürün-
lerini toplayıp ihtiyaç sahibi hasta 
vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bu-
nun dışında da Dünyanın her ye-
rinde depremden sele ya da ben-
zeri her türlü afet ve acil yardımda 
kızılayın o kızıl hilalini bizler Türk 
Milletinin yardım ve şefkat eli ola-
rak görüyoruz. Ben burada Ma-
latya ilinde Kızılay’ımızın yapmış 
oldukları etkinlikleri görmekten 
büyük mutluluk duydum. Sadece 
Kan almak değil burada çok daha 
değişik faaliyetlerde bulunduğu-
nu ve çok sayıda gönüllümüz ile 
bu faaliyetleri yerine getirmekte 
olduğunu görmekten de ayrıca 
büyük mutluluk duydum.  Tüm 
Kızılay gönüllülerimize teşekkür 
ediyorum. Tebrik ediyorum. Kı-
zılay Türk Milletinin Bağışlarıyla 
ayaktadır. Maddi manevi bağış, 
kan bağışı, kurban bağışı gibi her 
türlü bağışı Kızılay’ımıza yapma-
ya tüm milletimizi davet ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Kızlay’ımız 
Dünyada İlk Sırada 

Kızılay Malatya Şube Başkanı , 

Dr. Harun Kurt ise burada yaptığı 
konuşmada Kızlay’ın 155 yaşına 
giren köklü bir kuruluş olduğu-
nu hatırlatarak; “ Bir grup hekim 
tarafından 154 yıl önce “Osmanlı 
Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım” 
gayesi ile kurulan Türk Kızılay, 
kuruluş yıldönümünün onurunu 
yaşıyor. Ülkemizde ve dünyanın 
dört bir yanında, ihtiyaç anında 
insanlara umut olan ve yardım 
eli uzatan Türk Kızılay’ımızın ku-
ruluşunun 154. Yılını kutluyoruz.  
Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık 
öncülüğünde gerek ülkemizdeki 
ihtiyaç sahiplerine gerekse Dün-
yanın birçok ülkesine yardım elini 
uzatan Türk Kızılay’ı, bugüne ka-
dar olduğu gibi, bundan sonra da 
bilgi birikimi ve tecrübesiyle, din, 
dil, ırk ayrımı yapmaksızın bütün 
insani yardımları hiçbir çıkar gö-
zetmeden dünyanın dört bir ya-
nına ulaştıracaktır. Kuruluşundan 
bu güne ayrım gözetmeksizin tüm 
ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, 
savaş ve doğal afetlerin olumsuz 
etkilerini ortadan kaldıran ve açı-
lan yaralarını saran Türk Kızılay; 
yardım ulaştırılan yabancı ülkeler 
sayısı itibariyle Kızılay ve Kızılhaç 
hareketinin 192 üyesi arasında 
dünyada açık ara öndedir.” dedi. 
A.Vahap Kaygusuz

İtfaiye Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti ve Uyardı
Yaz mevsimi ile birlikte ba-

raj ve göletlerde sık sık boğulma 
vakaları yaşanmaya başlandı. Ya-
şanan boğulma vakalarıyla ilgili 
uyarılarda bulanan Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, özellikle yaz aylarında 
vatandaşların daha dikkatli olma-
sı gerektiğini vurgulayarak, aile-
lerin ve öğretmenlerin gençleri 
sık sık bu konularda bilgilendir-
melerini istedi. 

Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye Daire Başkanı Mus-
tafa Katipoğlu, yaz aylarının da 
gelmesiyle birlikte yaşanan bo-
ğulma olaylarını engellemek için 
uyarılarda bulunarak, gençlerin 
bilmedikleri sularda yüzmeme-
leri gerektiğini söyledi. Özellikle 
gençlerimizin daha dikkatli ol-
masını belirten Başkan Katipoğ-
lu, “Son zamanlarda boğulma 
olaylarının yaşandığını, boğulma 
hadiselerinin başladığıyla alakalı 
farklı illerden de duyumlar alma-
ya başladık. Henüz tam yaz ayla-
rına girmememize rağmen 2 tane 
boğulma olayı da Malatya’mızda 
yaşandı. Farklı şehirlerde de bo-
ğulma hadiseleri oluyor. Biz bura-

dan vatandaşlarımıza seslenmek 
istiyoruz. Kesinlikle bilmediğiniz 
sulara girmeyin. Yüzme havuzunu 
tercih edin” dedi. 

Özellikle ailelere çağrıda bu-
lunan Katipoğlu, “Lütfen çocuk-
larımızı takip edelim, soralım, so-
ruşturalım, bu konularda bilgiler 
verelim, kesinlikle sulara, göllere, 
göletlere, barajlara herhangi bir 
şekilde yüzme amaçlı girmeme-
leri noktasında uyarılarda bulun-
malarını istirham ediyorum. Yine 
okullarda öğretmenlerimiz bu 
konularda yaz tatili başlamadan 
önce öğrencilerini uyarırlarsa çok 
faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Malatya’ya baktığımızda yıllık or-
talama boğulma sayısı 15/16 civa-
rında. Bu sayı fazla da olabiliyor. 
Havaların ısınmasıyla beraber in-
sanlarımız sulara girmeye eğilim 
göstermektedir” şeklinde bilgiler 
verdi. 

Çocuk ve gençleri kesinlikle 
yüzme havuzlarına yönlendirme-
nin çok daha faydalı ve güven-
li olacağını belirten Katipoğlu, 
“Kimse bu acıyı yaşamasın. Gen-
cecik hayatlarımız kaybolmasın. 
Özellikle bu konuda hassasiyet 

göstermelerini rica ediyorum. 
Bizler Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
olarak her türlü ekibe ve ekip-
mana sahibiz. Su altı arama kur-
tarma ekibimiz baktığımızda Tür-
kiye’nin en eski timlerindendir. 
2000 yılında kurulmuş 8 kişilik 
bir ekipten oluşuyor. Arama kur-
tarma geçse de bizler daha çok 
arama faaliyetleri sürdürüyoruz. 
Hani boğulma esnasında orada 
olabileceksiniz ki boğulan insanı 
kurtarabilesiniz. Bugüne kadar 
400’ün üzerinde boğulma olayına 
gittik ve bunların tamamı haya-
tını kaybetmiş gençlerimizdi. Biz 
bu acıların yaşanmasını istemi-
yoruz. Bizler Malatya Büyükşehir 
İtfaiye ekipleri olarak her zaman 

hemşerilerimizin yanındayız. Bi-
zim işimiz sadece yangın söndür-
mek değil. Biz hayatın her ala-
nında varız. Bize ihtiyacı olan her 
canlının yardımına koşan ekibiz. 
Ekibimizi güçlendirmek amacıyla 
2 arkadaşımızı daha dâhil ettik. 
Arkadaşlarımız ilk yıldızlarını da 
aldılar. Federasyonun tabi tuttu-
ğu sınavda başarılı oldular. Şu an 
arkadaşlarımız da arama kurtar-
ma eğitimine başladılar. Malzeme 
ve diğer ekipmanlar anlamında 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
sağ olsun, bize ciddi anlamda 
destekte bulunuyor. Ben de arka-
daşlarım adına Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Selahattin Gür-
kan’a teşekkür ediyorum” dedi. 
HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Yüz... Öncecilik, üstünlük... 2. İlgili... Sığır, koyun gibi eti 

yenecek hayvanları kesen veya dükkânında perakende olarak 

satan kimse... 3. Avcı kulübesi (halk ağzı)... Terlemekten veya 

sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısır-

gın... 4. Verme, ödeme (eski)... Kalsiyum elementinin simgesi... 

Futbolda taca çıkan topun, karşı takım oyuncusu tarafından elle 

baş üzerinden geçirilip arkadan öne doğru oyun alanına atılma-

sı, yan atışı... 5. Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sü-

rüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, 

uskumru iriliğinde bir balık... Lahana (halk ağzı)... Çeşit, cins, 

tür... 6. Düşünce... Selenyum elementinin simgesi... Ana ile ba-

banın oluşturduğu birlik... 7. İşaretlemek işi... Yılın onuncu ayı, 

teşrinievvel... 8. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 

Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kul-

lanabilen kimse, sahip... Türlü metallerden yapılmış, kopmaya 

karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne... “Ey, hey” anlamla-

rında bir seslenme sözü... 9. Bazı dillerde erkek cinsten sayılan 

(kelime), müzekker... Nikel ile kaplamak... 10. Bitkisel tellerden 

yapılmış, kaba örgülü büyük çuval (eski)... Lityum elementinin 

simgesi... Genellikle Hindistan’da dokunan, özel motifleri olan 

değerli bir yün kumaş... 11. İtici güç, ilham verici... Otamak işi, 

tedavi... Yarın (eski)... 12. Şişelemek işi... Utanma, utanç duy-

ma... Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.nden yapıl-

mış kap... 13. On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır 

bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak 

amacıyla oynanan bir oyun... Kedi, köpek vb. hayvanların ön 

ayağı (halk ağzı)... 14. Eriği andıran, eriğe benzeyen, erik gibi... 

Boğagillerden, tropikal Güney Amerika’da yaşayan, 8-10 metre 

uzunluğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir tür yılan... 

15. Kenetlenme işi... Şarkı...

Yukarıdan aşağıya
1. Yergi... Haberleşmek... 2. Ülkenin vali yönetimindeki bö-

lümü, vilayet... Borazanla “ti” sesi çıkararak verilen işaret... 

Renyum elementinin simgesi... 3. Görgüsüz, kaba, anlayışsız, 

terbiyesiz ve uyumsuz kimse (argo)... İlgisi, ilişiği olan, bağlı, 

ilgili, ait, merbut, müteallik... 4. Akümülatör... Gerilmiş olan... 

Enerji... 5. Babanın erkek kardeşi, baba yarısı... Kendisine söz 

söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğin-

de adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... Bir 

müzik eserini tek başına çalan, söyleyen sanatçı, solocu... 6. 

Düşünce... Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı 

kolay bir tür makineli tüfek... Teklik... 7. Sodyum elementinin 

simgesi... Saçı dökülmüş olan (kimse)... Sürdürme, devam ettir-

me (eski)... 8. “Sinirlendirmek, rahatsız etmek” ve tıp alanında 

“tahriş etmek” anlamında “.... etmek” birleşik fiilinde kullanılan 

bir söz... Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, 

iri bir tür geyik... Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, 

havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı... 9. 

Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk 

yenen bir yiyecek... Gözde sarıya çalan kestane rengi... Nikel 

elementinin simgesi... 10. Çatladığında kabuğu iki çenete ayrı-

lan (meyve)... Hayta... 11. Yalamak işi... Kolun bilekten parmak 

uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 

Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline ka-

dar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı... 12. Turnusolün 

mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimin-

deki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli 

birleşik, hamız... Beleşten... Taş kemer veya taş kemerlerle ya-

pılmış ev, oda, kapı vb. şey (halk ağzı)... 13. Bilince takılarak kor-

ku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı 

düşünce... Portakal 

kabuğu, cin ve ver-

mutla yapılan içki... 

14. İplik... En uzun 

gece (eski)... Türk 

alfabesinin beşinci 

harfinin adı, oku-

nuşu... 15. Sıva ile 

kaplamak, sıva vur-

mak... Herhangi bir 

ölçü biriminin bö-

lündüğü eşit parça-

lardan her biri...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÜZEL DERİM

Derdim gamım dam içinde,

Ona vardım gün içinde,

Bir yüz sevdim şal içinde,

Ben güzele güzel derim.

Acı verme çiçek olam,

Sana bakam ben de gülem,

Bir baharla güle dönem,

Ben güzele güzel derim.

Yayla dedim nevruz dağı,

Rüyam olmuş nar yaprağı,

Sana koştum şah ocağı,

Ben güzele güzel derim.

Göğe at da yıldız olam,

Güzel ile aşka yanam,

Dal yaprakla renge dönem,

Ben güzele güzel derim.

Garip yalnız dostla kalsın,

Aşkla şaha yakın olsun,

Dargın değil gönül alsın,

Ben güzele güzel derim.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

(BASIN: 1637617  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

İLAN
DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/342 Esas
KARAR NO : 2022/43
Davacılar FATMA TÜZ, TAYYİP TÜZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2021/342 esas, 2022/43 kararı ile 24/02/2022 tarihinde Davanın Kabulü ile Bin-
göl İli Solhan İlçesi Hazarşah Mah./Köy,  Cilt no:11, Hane no:39, BSN:73,  45238266590 TC kimlik 
numaralı MAHMUT TÜZ’ün MAHMUT olan adının İPTALİ İLE, MAHMUT ENSAR olarak TASHİH 
İLE TESCİLİNE, dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren 
iki hafta sonra Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/04/2022

Oğul Vahap Küçük Babasını Aratmıyor
Ülke genelinde kışın montu ve botu olmayan 

tek çocuk dahi bırakmayan garibanların babası 
Vahap Küçük’ün vefatından sonra Oğlu Vahap 
Küçük’te aynı geleneği büyük bir titizlikle sürdür-
meye devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıl evvel yaşamış olduğu kalp ra-
hatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Doğan-
şehir Belediye Başkanı aynı zamanda LCW Onur-
sal Başkanı Vahap Küçük’ün ardından Oğlu Vahap 

Küçük, adeta babası hayattaymış gibi hayır işleri-
ne ara vermeden devam ediyor.  Rahmetli Vahap 
Küçük, her yıl ülke genelinde okullardan gelen 
talepler doğrultusunda maddi imkanları yetersiz 
olan çocuklara giyecek yardımında bulunur, kış 
mevsimi gelmeden ülke genelinde ayağında botu, 
sırtında montu atkısı beresi olmayan tek çocuk 
bırakmazdı. Bu iş öylesine planlı ve başarılı yü-
rütülürdü ki ülkenin en önemli sosyal yardım ha-

reketi desek abartmış olmayız. Vahap Amcamız 
sadece giyecek yardımında bulunmaz, yüzlerce 
aileye maddi yardımda bulunur, aş verir, iş verir 
onları koruyup kollardı. Bu yüzden ani vefatı ye-
diden yetmişe herkesi derin üzüntüye boğmuştu.

Ancak İş İnsanı LCW Yönetim Kurulu Başkanı 
Rahmetli Babasıyla aynı adı taşıyan Oğlu Vahap 
Küçük’te, babasının koruyup kolladığı ailelere 
desteğe devam etti, çocuklara giyecek yardımına 
ara vermedi kısacası babası hayattaymış gibi in-
sanları mağdur etmeden aynı çalışmalara devam 
etti. Elbette bu tür güzellikleri görünce gurur du-
yuyor, mutlu oluyor, hayırlı evladın geride bırakı-
labilecek en güzel miras olduğunu idrak ediyor. 

Türkiye’nin gurur duyduğu, her haneye gir-
meyi başarmış LCW bu süreçte aynı zamanda 
çocuk ürünlerinde fiyat artışlarını en düşük dü-
zeyde tutma kararı alarak hayat pahalılığın üst 
düzeye çıktığı dönemde çocukların güzel giyin-
mesine de destek vererek bir kez daha taktir 
toplamayı başardı. Rahmetli Vahap Amcamızın 
geleneğini sürdürmeye devam ettiği için aynı za-
manda toplumsal dayanışmaya önem verdiği için 
İş İnsanı Vahap Küçük’e ne kadar teşekkür etsek 
azdır.

58 Bin 868 Yolcuya Hizmet Verildi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-

ğı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Ha-
valimanı’nın 2022 yılı Mayıs ayına ait 
hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistik-
lerini açıkladı. Buna göre Mayıs Ayında 
Malatya Havalimanı’nda 58 bin 868 
yolcuya hizmet verildi, iniş-kalkış ya-
pan uçak sayısı 487’ye ulaştı , yük trafi-
ği ise 494 ton olarak kayıtlara geçti  

Malatya Havalimanı’nın 2022 yılı 
Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve 
yük istatistiklerini açıklayan T.C. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Mü-
dürlüğü verilerine göre Malatya Hava-
limanı’nda mayıs ayında, iç hat yolcu 

trafiği 58.868 oldu. Mayıs ayında, Ma-
latya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan 
uçak trafiği iç hatlarda 477, dış hatlarda 
10 olmak üzere toplamda 487’ye ulaş-
tı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 
mayıs ayında toplamda 494 ton oldu.

5 AYLIK (OCAK-
MAYIS DÖNEMİ) 

GERÇEKLEŞMELER…
Beş aylık (ocak-mayıs) dönemde ise 

Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 
243.481, uçak trafiği 1.968, yük trafiği 
(kargo+posta+bagaj) ise 1.992 ton ola-
rak gerçekleşti.HABER MERKEZİ
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Doğanşehir’in iylik meleği  Merhum Erol ustanın eşi,

GÜLSERAN ÖZDEMİR
Vefat Etti

Eski Doğanşehir Belediye Başkanı Cengiz ÖZDEMİR,Atilla Özdemir 
ve Merhum Erkan ÖZDEMİR in biricik anneleri Gülseren ÖZDEMİR 
Merhumeye Allahtan Rahmet ve Kederli ailesine Başsağlığı Dileriz.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Doğanşehir Belediye Başkan Durali Zelyurt’dan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ziyaret

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Doğanşehir ile ilgili 
konuştuklarını belirten Zelyurt, şu ifadelere yer 
verdi: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay Bey ile yaptığımız, yapacağımız ve yapımı 

devam eden projelerimiz hakkında çeşitli bilgi-
lendirmelerde bulundum. Fuat Oktay Bey 'e Do-
ğanşehir'imiz hakkında bilgiler verdiğim ziyare-
timizde, ilçemizin problemlerini ve taleplerimizi 
kendilerine ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı yardım-
cımıza misafirperverlikleri ve sohbetleri için te-
şekkür ediyorum.” dedi.


