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Kaymakam Kılıç’tan Zincir Market 
ve Yerel Marketlere Denetim

Doğanşehir Kaymaka-
mı Mehmet Kılıç, bera-
berinde İlçe Emniyet 
Müdürü Erkan Sama-
raz, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Onur Kırcaer 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü İsmet Çılğın 
ve Doğanşehir Beledi-
ye Zabıta ekipleri ile 
ilçemizde gıda ürünle-
ri satan işyerlerini de-
netleyerek inceleme-
lerde bulundu.3’TE

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Karanfil Dağıttılar
8 Mart Dünya Kadın-
lar günü dolayısıyla 
Doğanşehir’de Beledi-
ye Başkanı ve AK Par-
ti Teşkilatı Kadınlara 
karanfil dağıtarak ka-
dınlar gününü kutladı-
lar.2’DE

Doğanşehir’in İlk Belediye Başkanı

SAYFA 2

‘ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ’ SERTİFİKİLARI DAĞITILDI
Doğanşehir Belediyesi ve Muh-
tarların iş birliği çerçevesinde 
'Muhtarım Belgem Nerede' 
projesi kapsamında İlke Eğitim 
Hizmetleri yetkilisi Mustafa 
Kemerli öncülüğünde yapılan 
sınav sonucu 'Orman Yetiştir-
me ve Bakım İşçisi' belgesini 
almaya hak kazananlara Bele-
diye Düğün Salonundan serti-
fikaları dağıtıldı.4’TE
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Mustafa Güzelgöz
ve Eşeği..
Yıl 1943.
Genç Mustafa’nın tayini kütüphaneci 

olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi’ne 
çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper 
bir şey, çünkü özel sektör falan yok. Bizim-
ki kütüphanede heyecanla okurları bekler; 
bir gün olur, beş gün olur, gelen giden yok.

Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır:
“Bakın kütüphane bomboş duruyor, 

gelin kitap okuyun.” Gelen giden olmaz. 
Amirlerine durumu bildirir.

– Kardeşim otur oturduğun yerde, ma-
aşını düzenli alıyon mu, almıyon mu?

– Alıyorum.
– Eee, o zaman ne karıştırıyon ortalığı, 

gelen giden olsa maaşın mı artacak? Başı-
na daha fazla bela alacan, o kütüphaneye 
yıllardır kimse gelmez zaten…

23 yaşındaki genç memur “Ne yapa-
yım, ne yapayım?” diye düşünür durur. So-
nunda aklına bir fikir gelir, eşine söyler. Eşi 
önce “Deli misin bey?” der, ama kocasının 
bir şeyler üretme, işe yarama çabasını ya-
kından görünce fikri kabullenir.

O dönem devletteki amirlerinin çıkar-
dığı tüm engellerin tek tek, binbir güçlükle 
üstesinden gelir.

Çünkü o zaman da şimdiki gibi, “Aman 
bir şey yapmayalım da başımıza bir iş gel-
mesin. Çalışsan da aynı maaş, çalışmasan 
da“ zihniyeti aynen var.

O bıyıklı, kravatlı, asık yüzlü, sigara 
kokan, arkalarındaki Atatürk resminden 
utanmayan, ama ülkesine gram faydası da 
olmayan bürokratları zorlukla ikna eder ve 
bir eşek alır.

İki tane de sandık yaptırır. İki sandığa, 
kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. San-
dıkların üstüne “Kitap İare (Ödünç) Sandı-
ğı” yazar. Kitapları eşeğe yükler ve köy köy 
gezmeye başlar.

Kütüphaneye de bir yazı asar:
“Sadece Pazartesi ve Cuma günleri 

açıyoruz.”
Köydeki çocuklar şaşırır.
Eşeğe bir sürü kitap yüklemiş bir 

amca, o gariban çocukların küçücük elle-
rine kitapları verir. Düşünün, Noel Baba 
gibi. Noel Baba yalan, Mustafa Amca ise 
gerçek. Geyikler yerine eşeği var.

Eşek de daha gerçek, Mustafa Amca 
da.

“Çocuklar bunları okuyun, aranızda da 
değişin. On beş gün sonra aynı gün gelip 
alacağım. Aman yıpratmayın, diğer köyler-
deki arkadaşlarınız da okuyacak” der.

Mustafa artık Ürgüp’teki kütüphanede 
bir iki gün durmakta, diğer günler eşeği 
Yüksel’le köy köy gezmektedir.

Köylerdeki çocuklar Eşekli Kütüpha-
neciyi her seferinde alkışlarla karşılarlar. 
Kalpleri küt küt atar heyecandan, sevinç 
içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa 
Amca‘nın ünü etrafa yayılır. Diğer devlet 
memurları makam odalarında sıcak sıcak 
oturup iş yapmazken, Mustafa’nın eşeği 
Yüksel yediği otu hepsinden fazla hak et-
mektedir.

Zamanla insanlar kütüphaneye de gel-
meye başlar.

Mustafa bakar ki kütüphaneye kadın-
lar hiç gelmiyor.

Zenith ve Singer’e mektup yazar:
“Bana dikiş makinesi yollayın, firmanı-

zın adını kütüphanenin girişine kocaman 
yazayım“ der. Zenith dokuz tane, Singer 

bir tane dikiş makinesi yollar (ilk sponsor-
luk faaliyeti). Salı günlerini kadınlar günü 
yapar. Kumaşı alan kadın kütüphaneye ko-
şar. On makine yetmediği için sıra oluşur. 
Sırada bekleyen kadınların eline birer ki-
tap verir, beklerken okusunlar diye. Oku-
ma-yazma oranının düşüklüğünü görünce 
halkevlerine okuma yazma kursları ver-
meye gider. Halıcılık kursları başlatır, böl-
gede halıcılığı canlandırır. Bu arada valilik 
Mustafa hakkında dava açar, “kendi görev 
tanımı dışında davranıyor” diye. 50 yaşına 
gelen Mustafa Amca baskıyla emekli edilir.

Mustafa Amca köylüler arasında efsa-
ne olur, yıllar geçtikçe köylerdeki çocuk-
larda okuma aşkı yerleşir.

2005 yılında Mustafa Amca vefat eder. 
Tüm Kapadokya çok üzülür, aralarında 
toplanırlar. Ürgüp’e Eşekli Kütüphaneci 
Mustafa Güzel göz ve eşeğinin heykelini 
dikerler...

________
Eşekli Kütüphaneci / Fakir Baykurt

1924'te nahiye merkezi olan Viran-
şehir 1929 yılında Besni'den ayrılarak 
Akçadağ'a bağlanmıştır.1933 yılında 
Başbakan İsmet İnönü'nün ziyaretinde 
"Böyle güzel bir şehire Viranşehir adı 
yakışmaz. Burası olsa olsa DOĞANŞEHİR 
olur" diyerek ismi Doğanşehir olarak 
değiştirilmiştir. 1Nisan 1946 yılında Ak-
çadağ'dan ayrılarak ilçe olmuştur.

1946 yılında Belediye kurularak 
Başkanlığa rahmetli Esat Doğan seçil-
miştir.

Esat Doğan
Posof'un Gürarmut (Koliskal) kö-

yünden Doğanşehir'e yerleşen Sadık 
Bey'in oğludur. 1897 de Doğanşehir'de 
doğmuştur. Rüştiye mezunudur. Doğan-
şehir'in ilçe olmasında büyük katkı sağ-
lamıştır. (1946-1948 )ve (1963-1967) yıl-
larında Doğanşehir belediye başkanlığı, 
İl genel meclis üyeliği ve Malatya millet-
vekili olarak TBMM'de görev yapmıştır.

Rahmet ve şükranla anıyoruz.

Doğanşehir’in İlk Belediye Başkanı

KAYMAKAM KILIÇ’tan 12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ’ MESAJI

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç İstik-
lal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde ve 
Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle bir 
mesaj yayınladı  mesajında;

‘’Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı.
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.’’

İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönü-
münde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal 
mücadelemizin kahramanlarını ve büyük şair 
ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve 
minnetle yâd ediyorum." dedi. 

DSİ 92.ŞUBE MÜDÜRÜNE HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR

8 Mart Dünya Kadınlar
Gününde Karanfil Dağıttılar

DSİ 92.Şube Müdürlüğü görevine atanan Ay-
taç Sucu'ya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt beraberinde AK Parti Belediye Meclis 
üyeleri Rüstem Çatı ve Hasan Kaplan ile hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; 
"İlçemizde kurumun yapacağı işlerinde istişare 
edildiği ziyaretimizde,misafirperverliği ve ilgileri 
için teşekkür eder, görevinde başarılar dilerim." 
dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Do-
ğanşehir’de Belediye Başkanı ve AK Parti Teşki-
latı Kadınlara karanfil dağıtarak kadınlar gününü 
kutladılar.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Kadın 
ve Gençlik Kolları Başkanları 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü dolayısıyla pazaryerinde kadınlara ka-
ranfil dağıtarak, Kadınlar gününü kutladılar.
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Soldan sağa
1. Erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan me-

meli hayvan... Kalabalık (halk ağzı)... Baryum elementinin sim-

gesi... 2. Teneşir (halk ağzı)... Dogmatik... 3. Sinir otugillerden, 

çiçekleri tek bir sapın ucunda başak durumunda, birçok yabani 

türü bulunan ve hekimlikte kullanılan bir bitki... Alışveriş, ah-

züita... 4. Tuh... Mağazası olan veya mağaza işleten kimse... 

Genellikle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve par-

laklığında olan iplik vb (eski)... 5. Ezme işini yapan (kimse veya 

şey)... Söz, laf... 6. Duman rengi... Bir kimsenin, bir tüzel kişinin 

mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bü-

tünü... Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... 7. Cemaate namaz 

kıldıran kimse... Yemek, yiyecek (eski)... Genellikle akvaryum-

larda yetişen, değişik renklerde, uzunluğu yaklaşık 5 santimet-

re olan bir tatlı su balığı... 8. Türk alfabesinin yirmi sekizinci 

harfinin adı, okunuşu... Din işlerini devlet işlerine karıştırma-
yan, devlet işlerini dinden ayrı tutan... Başlangıcı belli olmayan 
zaman, öncesizlik... Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. 
duyguları belirten bir söz... 9. Üşüşmek (halk ağzı)... Genellikle 
belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurul-
muş konutlar topluluğu, iş merkezi... Ne olursa olsun, hangi 
şartta olursa olsun, her hâlde, ille, illaki... 10. Başkan... Satranç 
oyununda taraflardan birinin yenilgisi... Tuzlu ve zengin çeşnili 
bir tür tatlandırıcı... 11. Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana 
dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde ya-
pılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha... Kesme, 
parçalama (eski)... 12. Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve 
bu acıyı belirten davranışlar, matem... Geleneğe sahip bulun-
mayan... Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve 
kısa tahta çubuk... 13. Üleşmek işi... Afallamak durumu... 14. 
Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermi-
si... En azından, hiç olmazsa (eski)... 15. İyi bir nitelikte bilinip 
tanınmış olma durumu, şöhret, şan, nam, ad... İçine yabancı 
madde katılmış olan, karışık, saf olmayan... Üzüm, incir, erik 
vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen 
içki, aslansütü...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir topluluğun duygularını dile getirmek için ana yollar 

ve alanlarda yürüyerek yapılan gösteri... 2. Usta, belli bir işte 
becerikli, mahir (kimse)... Kayıngillerden, üç yüz kadar türü 
arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, keres-
tesi dayanıklı bir orman ağacı... Düz, açık ve geniş yer, meydan, 
saha... 3. Koyun tüyü... Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... 
Çırpıcı... 4. Ad cümlesi... Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan 
ses... 5. Çoğu Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Lit-
vanya topraklarında oturan bir Musevi topluluğu, Karay... Kar, 

süt vb.nin rengi, beyaz... Bir arazinin, bir kara yolunun, bir de-

mir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü... 

6. Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda 

toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir (halk ağzı)... Hitit... 

Benzer, eş (halk ağzı)... 7. Savaş (eski)... Aksamak işi... Bir şeyin 

eksiğini tamamlamak için ona katılan parça... 8. Uzamak duru-

mu... Özenli... 9. Lityum elementinin simgesi... Kısırlık, verim-

sizlik (eski)... Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan 

çalgı... 10. Anasına düşkün (çocuk) (halk ağzı)... Bir kimseyi kö-

tüleme, yerme, yergi (eski)... Pazartesi ile çarşamba arasındaki 

gün... 11. Atom numarası 29 olan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay 

dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde 

kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu)... Türk alfabesinin 

yirminci harfinin adı, okunuşu... Yücelme (eski)... 12. Dingil... 

Tellerine vurulduğunda veya tellere yay sürtüldüğünde oluşan 

titreşimler sayesinde ses çıkaran çalgılar, telli çalgılar... 13. Sa-

sımak işi, tefessüh... Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden 

öbürüne aşırmak 

için yapılmış ara 

havuz... Ağabey 

(halk ağzı)... 14. 

Yavaş, ağır (eski)... 

Genellikle kürkten, 

gösterişli kumaş-

lardan veya yün 

örgüden yapılmış 

uzun omuz atkısı... 

Ağaçtan yapılmış 

top (eski)... 15. Ala-

metifarikası olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÖZYAŞIMA

Gel ağlama dert başıma,

Kirpik ile ok kaşıma,

Koyun meler gözyaşıma

Dost yaramı sarar gider.

Çoban arar berivanı,

Gönül sürer bu devranı,

Dost dertle bilir yaranı,

Dost yaramı sarar gider.

Çile verdin ağlar anam,

Her gün geçer güzel canan,

Kendisini dostla sanan,

El yaramı sarar gider.

Dertli dertli çaldım sazı,

Hem kaderdir hem de yazı,

Bir yar ağlar bazı bazı,

Yar yaramı sarar gider.

Bir Garip’ im seher ağlar,

Bir sır ile beni bağlar,

Kimi yazar kimi söyler,

Sır yaramı sarar gider.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Kaymakam Kılıç’tan Zincir Market 
ve Yerel Marketlere Denetim

Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıç, beraberinde 
İlçe Emniyet Müdürü Erkan 
Samaraz, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Onur Kırcaer İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürü İsmet 
Çılğın ve Doğanşehir Belediye 
Zabıta ekipleri ile ilçemizde 
gıda ürünleri satan işyerlerini 
denetleyerek incelemelerde 
bulundu.

Ülkemiz genelinde oldu-
ğu gibi Doğanşehir'de stokçu-
luğun ve fahiş fiyat artışının 
önlenmesi amacıyla yerel ve 
zincir marketler genelinde 
yapılan denetimlerde, ürün-
lerin reyon ve kasa fiyatları 
karşılaştırıldı. 

Doğanşehir Kaymakam-
lığı tarafından yapılan dene-
timlerde zincir marketlerin 
raflarında sıvı yağ bulunmaz-
ken yerel marketlerin raf-
larında yeterince sıvı yağ 
bulunduğu tespit edilmekle 
beraber İlçedeki denetimde 
usulsüzlük tespit edilen bir 
zincir markete idari yaptırım 
uygulandı.

Yapılan denetimlerin 
amacının vatandaşlarımızın 
gıda ürünlerine erişim ko-
laylığı ve stoklanmaya karşı 
tedbirler olduğunu açıklayan 
Kaymakam Mehmet Kılıç stok-
çuluk ve fahiş fiyat artırımı 
konusunda denetimlerin Kay-
makamlığımızca sürekli ola-
rak devam edeceğini belirtti.  
HABER MERKEZİ



4 15 MART 2022

“CENGİZ YAĞCI”
Anısına,

Bir memleketim insanını daha kaybettik. 

Onun üzüntüsü içindeyiz.

Değer verdiğim ve benimsediğim insanla-

rın kaybı üzerine, onların ailevi ve toplumsal 

yaşantıları hakkındaki düşüncelerimi gündeme 

taşımayı bir görev addediyorum.

Cengiz Yağcı’yı ta çocukluğundan itibaren 

tanıdığımı sanıyorum.

Çocuk yaşlarda; zayıf, çelimsiz ve içine 

kapanık biri olarak tanıdığım Cengiz, belli bir 

zaman sonunda gayet olgun, kendinden olduk-

ça emin, almış olduğu dini eğitimle de kendi 

alanında bir otorite olduğunu tüm her-kese 

ispat etmiş bir değerli kardeşimizdi. Onun ol-

gun ve tok sesi ile bir din adamı olarak verdiği 

vaazları, tesadüf ettiğimde büyük bir zevk ve 

hayranlıkla izlediğimi ve müspet din anlayışı, 

insanları etkileyen söylemleri ne-deni ile kendi-

sini memleketimin bir evladı olarak takdir etti-

ğimi, konumun- dan dolayı gurur, gerek insani 

ve gerekse de görevleri nedeniyle de hayran-lık 

duyduğumu ifade etmek isterim …

Herhangi bir insanımızı gündeme aldığım-

da, onun ve ailesinin herkes tarafından açık 

bir şekilde tanınması ve bilinmesi hususunda, 

muhacir ailelerin yapısal konumlarına açıklık 

getirmeyi ve bilgi edinilmesinin sağlanmasını 

görev saymaktayım …

Yağcı ailesine mensup insanların, 93 Harbi 

sonunda bulundukları

İmerhev ( Meydancık ) köyünü terk etmek 

zorunda kalarak diğer yöre insanlarıyla birlikte 

Malatya topraklarında bir araya geldikleri, bu 

aileye mensup insanların bir kısmının Diyar-

bakır Ergani ilçesine yerleştiğini, bildiğimiz 

diğer bir kısmının ise Doğanşehir topraklarına 

yerleşmiş olduklarını belirterek konuyu biraz 

daha derinleştirelim…

Hacı Ahmet ve Mevhibe’den olma; Molla 

Mevlüt, Cerrah Halil Efendi ve Ayişe, o zamanki 

adı ile Subatra, sonraları Viranşehir diye anılan 

bu günkü Doğanşehir topraklarına yerleşen bu 

ailenin ilk mensuplarıdır.

Cerrah Halil bir vesile ile Erzincan’a göç 

etmiş, Ayişe de Ata ailesinden Ali Hoca ile 

evlenerek aileden kopunca geriye sadece Molla 

Mevlüt (1867- 1919 ) kalmıştır. Molla Mevlüt’ün, 

Yurtçu ailesinden Zülfikar ile evliliğinden 

Sultan ve Süleyman dünyaya gelmişlerdir. 

Sultan, yanılmıyorsam hiç evlilik yapmamıştır. 

Süleyman ise ailesiyle birlikte Konya’nın Çumra 

ilçesine yerleşmiştir. Kendisi aynı zamanda Esat 

Doğan ve Hacı Abbas Durak’ın bacanağıdır …

İkinci evliliğini yaptığı Benefşe’ den de Şef-

ket, Esme, Ömer ve İshak dünyaya gelmişlerdir. 

Benefşe, Recep ağa ve Fatma’dan olmadır. 

İlk evliliğini Muharrem Canpolat ile yapmış, 

kocasının ölümü üzerine Molla Mevlüt ile bir 

evlilik daha yapmıştır. Fazla derine dalmadan 

ve sevgili kardeşimiz Cengiz’in mensup olduğu 

Ömer Yağcı ve ailesine geçmeden, ailenin diğer 

fertleri hakkın-da kısa kısa bilgiler sunmayı 

gerekli bulmaktayım.

Şevket Yağcı, Hasret Çavuş ve Gülendam’ 

dan olma Leyli ile evlilik yapmış, bu evlilikten 

Fahriye- Fahri- Rabia- Gülübe- Necmi ve Niha-

yet dünyaya gelmişlerdir. Fahriye Çelik Ahmet 

Hazer, Fahri teyzem kızı Gülser, Rabia Nurettin 

Eroğlu, Gülübe Ahmet Eroğlu, rahmetli Necmi 

Sema ve Nihayet de Hasan Yıldırım ile evlilik 

yapmışlardır.

Esme; ilk önce Hacı Mustafa Bilgili ile evlen-

miş, Ömer Bilgili dünyaya gelmiş, kocasının ölü-

mü üzerine ikinci evliliğini Halil İbrahim Şahin 

ile yapmış, bu evlilikten de Türkan- Şükran ve 

Cahide dünyaya gelmişlerdir.

İshak Yağcı; Ali Kuru ve Yeter kızı Lütfiye ile 

yapmış olduğu evlilikten rahmetli Sezai- Zeka-

yi- İmran ve İrfan dünyaya gelmişlerdir. Kendisi 

bir süre esnaflık bilahare 1955-1960 yılları 

arasında ilçenin belediye başkanlığını görevini 

yürütmüştür. Çocuklarından Sezai Gülseren, 

Zekai Aydan, İmran ilk önce Necmi Yağcı, daha 

sonra Memet Aktaş ve Kenan Yurtçu ile ve İrfan 

da Kamil Ayrım ile evlilik yapmışlardır.

Ömer Yağcı’ ya gelince, ilçemizde uzun 

süre, doğru ve güvenilir bir esnaflık icra etmiş 

ve ilçemiz insanları tarafından sevilmiş ve saygı 

duyulmuş-tur. Baba Ömer Yağcı, ilk evliliğini 

Polatlı Münevver ile yaptı, çocukları ol-madı. 

İkinci evliliğini Malatyalı Hamidiye ile yaptı, bu 

evlilikten Özden ve Cengiz kardeşlerimiz dün-

yaya geldiler. Memleketim insanlarından sevip 

saydığım Doğan Kutlu ile evlenen Özden’ in ölü-

münden sonra, Cengiz’i de kaybetmiş olmamız 

bizleri derinden etkilemiş bulunmaktadır. Ken-

dilerine Allah’ tan rahmet diliyorum. Mekanları 

Cennet olur İnşallah. Özden’in Doğan Kutlu ile 
beraberliğinden Oktay, Hülya ve Melek, Cengiz 
kardeşimizin de o zamanki ilçe müftüsü Hasan 
Özgen’ in kızı Fadime ile yaptığı evlilikten Yasin, 
Menekşe, Hamidiye ve Halide dünyaya gelmiş-
lerdir …

Ömer amcanın üçüncü evliliğini yaptığı 
Mahmut ve Yeter’ den olma Sultan abladan da, 
Gültünay ve Hatice dünyaya geldiler. Her ikisi 
de kıymetli öğrencilerimdendiler. Gültünay, 
değer verdiğim Ümit Okçu ile, Hatice de önem-
sediğim ve değer verdiğim teyzem oğlu İlker 
Durak ile güzel bir evlilik yürütmektedirler.

Kendilerine baş sağlığı dilerken, güzel 
beraberliklerinin yaşam boyu devam etmesini 
dilerim …

Ez cümle, kaybından dolayı oldukça üzüntü 
duymakta olduğumuz Cengiz kardeşime tek-
rardan Allah’ tan rahmet dilerken, uzak yakın 
tüm yakınlarına başta Ömer Yağcı’ nın hayatta 
olan çocukları Gültünay ve Hatice ol-mak üzere, 
Şevket Yağcı, İshak Yağcı ve Esme’ nin bağlı 
oldukları tüm aile fertlerine en içten başsağlığı 
dileklerimi sunar, bundan sonraki yaşamla-
rın-da sağlık ve afiyetler dilerken, Rahmeti 
Rahman’ a kavuşan değerli kardeşi-miz Cengiz 
Yağcı’ nın yetkin bir din adamı olarak tok ve et-
kin sesi ile vermiş olduğu söylem ve vaazlarının 
her zaman için özlemini ve eksikliğini duyacağı-
mızı belirtmek isterim. Allah’ ın tüm rahmet ve 
merhameti üzerine olsun …

MÜNİR
TAŞTAN

‘ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM 
İŞÇİSİ’ SERTİFİKİLARI DAĞITILDI

Doğanşehir Belediye-
si ve Muhtarların iş birliği 
çerçevesinde 'Muhtarım 
Belgem Nerede' projesi kap-
samında İlke Eğitim Hizmet-
leri yetkilisi Mustafa Kemer-

li öncülüğünde yapılan sınav 
sonucu 'Orman Yetiştirme 
ve Bakım İşçisi' belgesini al-
maya hak kazananlara Be-
lediye Düğün Salonundan 
sertifikaları dağıtıldı.

Doğanşehir Belediye 
Düğün salonunda düzen-
lenen 'Orman Yetiştirme 
ve Bakım İşçisi' sertifika 
dağıtım törenine Doğan-
şehir Belediye Başkanı Du-

rali Zelyurt, AK Parti Mec-
lis Üyesi Mehmet Öksüz, 
Mahalle Muhtarları ve 
sertifika almaya hak ka-
zan vatandaşlar katıldı. 
HABER MERKEZİ

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
8 MART KADINLAR

GÜNÜNDE ZİYARET EDİLDİ
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt, AK Parti Doğanşe-
hir Kadın Kolları Başkanı Gülşah 
Sağlam, AK Parti Belediye Meclis 
üyeleri Mehmet Ormancı ve Meh-
met Öksüz 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle şehit ve gazi ailele-
rini ziyaret ederek karanfil takdim 
ettiler. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, ziyaretlerle ilgi-
li yaptığı açıklamada, " Bizim için 
kadınlar günü diye bir gün olmaz. 
Bizim için her zaman kadınlar gü-
nüdür. Sizleri mutlu görmek sıkın-
tılarınız varsa birlikte paylaşmak 
için buradayız. Sizleri ziyaret ettik 
bir talebiniz var mı diye" dedi.


