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Malatya-Doğanşehir
Efsaneleri

TİMUR EFSANESİ (VİRANŞEHİR)
Serdar Okan’dan alıntıdır.
Anlatanlara göre Timur çocukluğunu 

Doğanşehir’de geçirmiş. O zamanlar Gülşehir 
denilen ilçede amcasının yanında yaşamıştır. 
Yetim bir çocuk olan Timur amcasının yanında 
kalır ve çobanlığını yaparmış. Bir gün hayvan-
ları otlatırken keçi sürüsünün içine beyaz bir 
Tavşan karışır. Timur da bunu keçi sanarak 
sürünün içinden ayrıl¬masına izin vermez ve 
akşam köye getirip ahıra kapatır. Amcasına 
giderek “Amca sizin beyaz keçi bugün bana 
hiç rahat vermedi. Çok aksilik yapıyor” der. 
Amcası beyaz keçileri olmadığını bildiği için 
meraklanır ve giderek ahıra bakar. Yeğeninin 
keçi dediğinin tavşan olduğunu görünce çok 
şaşırır, hayretler içinde kalır.

Çocukluğundan beri ayağı topal olan 
Timur daha sonra amca¬sının yanından ayrı-
larak Horasan’a gider. Çeşitli olaylardan sonra 
Timur İranlı’ların başına geçer. Bu sırada 
evlenir ve birde kızı olur.

O zamanlar ise adı Gülşehir olan Do-
ğanşehir’de bir Üfürükçü hoca yaşarmış. Bu 
hoca tırnağının üzerine yazı yazar, emrindeki 
cinlere Timur’un kızını getirtir, gece sabaha 
kadar kız ile eğlendikten sonra kızı tekrar 
evine gönderirmiş. Kız ise önceleri korkusun-
dan ve kimsenin kendisine inanmayacağını 
bildiğinden bu durumu kimseye söyleyemez. 
Aradan bir müddet daha geçtikten sonra kız 
hamile kalır. Bundan sonra işin farkına varan 
babası kızı sıkıştırır. Kız ise Timur’a bir yerlere 
götürüldüğünü fakat nereye gittiğini bilmedi-
ğim söyler. Bunun üzerine Timur kızına şu na-
sihatte bulunur; “Gittiğin yerde ne meşhursa 
koynuna koy alda gel” der. Bunun üzerine kızı 
o gece koynuna bir elma koyarak geri döner.

Elmayı alan Timur, elmayı Horasan sokak-
larına asar. Bu elmanın nereye ait olduğunu 
bilene ödül vaat eder. Seyyahlardan bir tanesi 
elmanın Gülşehir’e ait olduğunu söyler. Bunu 
duyan Timur kemen ordusun toplayarak Gül-
şehir’e gelir, baştanbaşa yakıp yığmalar. Taş 
üstünde taş koymayarak şehri viran eder.

Bundan sonra ilçenin adı VİRANŞEHİR 
olarak sürer.

HÜSEYİN
KARAASLAN

İsmet Bayram Güven Tazeledi 

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını yürü-
ten İsmet Bayram genel kurulda yeniden güven tazeledi.3’TE

Sonsöz Gazetesi’ne
Cumhurbaşkanından Ödül
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen “7. Anadolu Med-
ya Ödülleri” sahiplerini buldu. Malatya'da 22 yıldır yayın hayatını sürdüren 
Sonsöz Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca, "Muhabirlikten Yazı İşleri 
Müdürlüğü’ne Uzanan Başarılı Kariyer" dalında Yılın Yerel Gazetecisi ödülünü 
aldı. Ağca'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tevdi etti.4’TE

Polat’ın Tescilli İçli Köftesi
İlçe Kültürüne Katkı Sağlıyor
Doğanşehir ilçe-
sinde bir araya 
gelen ev hanım-
ları yaptıkları 
yöreye ait coğ-
rafi işaretli içli 
köfte eşliğinde 
hem sohbet 
ediyor hem de 
bir kültürü ya-
şatıyor.2’DE
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TİLKİ KİM,
HOROZ KİM
 ABD’deki askeri okullarda görsel bir ders 

olarak sunulan “HOROZ’LA TİLKİ ÖYKÜSÜ” 
vardır. Öykü, bu gün bile hemen her insanı de-
rinden etkileyecek, dünyaya ve olaylara bakış 
açısını sorgulayıp değiştirecek niteliktedir. 

 “Askerler ‘EĞİTMENİ’ beklerken anfideki 
ışıklar kapanır, bir ‘ÇİZGİ FİLM’ gösterilmeye 
başlar. 

Filmin adı:
”KÜÇÜK TAVUK“tur.
Filmde hemen herkesin hayalinde canlan-

dırdığı gibi kümes vardır. Kümesi dolduran 
birçok ‘TAVUK’la ‘GENÇ ve KÜÇÜK HOROZ’ baş 
rolde yer alırken, içlerindeki ‘YAŞLI ve BÜYÜK 
HOROZ’ tam bir figürandır. 

Devam eden ‘ÇİZGİ FİLM’de kümesin çev-
resinde bir tilki dolaşmaktadır. 

YAŞLI ve BÜYÜK HOROZ, içeri TİLKİ girme-
sin diye kümesin kapısını sıkıca kapatır, tavuk-
ları dışarı bırakmaz. 

Dışarı çıkamadıkları için yayılıp doğru dü-
rüst beslenemeyen tavuklar zayıf ve cılız kalır. 

YAŞLI ve BÜYÜK HOROZ dışarı bırakmadığı 
tavuklara ölmeyecek kadar mısır tanesi dağı-
tarak yaşamalarını sağlar.

Öte yandan kümesin içine giremeyen TİL-
Kİ, tellerin arasından küçük bir delik açarak 
KÜÇÜK GENÇ HOROZA seslenir ve bir miktar 
mısır verir. 

Mısırı yiyen KÜÇÜK GENÇ HOROZ her gün 
gelip kendisine mısır taneleri atan ‘TİLKİ’nin 
yolunu gözlemeye başlar. 

Bir süre sonra TİLKİ, küçük ve genç horoza 
tek başına yiyebileceğinden fazla mısır verir. 
GENÇ HOROZ mısırı hem kendisi yer, hem de 
diğer tavuklara dağıtır. 

Böylece yavaş yavaş yaşlı ve büyük ho-
rozun kümesteki gücü kırılır. Giderek ‘YAŞLI 
HOROZ’un çevresindeki tavuklar azalmaya 
başlar. 

Popüler olan GENÇ HOROZ irileştikçe bü-
tün tavuklar etrafında toplanır. 

TİLKİ artık kümes kapısının önüne mısır 
bırakmaya başlar. Derken kümeste bir tartış-
ma çıkar:

“KAPIYI AÇALIM mı, AÇMAYALIM mı..?” 
Sonunda korkarak kapıyı açarlar. Kafala-

rını dışarı uzatıp yemlenenler hemen kendini 
geri çeker. Olay bir süre böyle devam eder. 
Kendilerine hiçbir şey olmadığını gören kü-
mesteki tavuklar rahatlar, korkuları azalır. 

Bir gece TİLKİ, kümesin önündeki avluya 
mısır tanalerini döker. Artık korkusuz olan 
tavuklar genç ve güçlü horozun öncülüğünde 

dışarı çıkar, rahat rahat yemlenir. Karnı doyan 
kümesteki her tavuk semirir. 

TİLKİ bir bir gece vakti kümesin kapısın-
dan kendi mağarasına kadar mısır tanelerini 
döker. Sabah kümesinden çıkıp korkusuzca 
mısırları yiyen tavuklar yemlene yemlene ma-
ğaraya kadar gelir. Sonunda yemlerin devam 
ettiği mağaraya girerler. Bütün kümes hay-
vanları içeri girince bu anı dört gözle bekleyen 
TİLKİ mağaranın kapısını kapatır.”

......
‘ÇİZGİ FİLM’ burada biter, ışıklar yanar. 
DERSİN EĞİTMENİ güvenli adımlarla kür-

süye çıkar, ekrandaki KÜMES HAYVALARI SÜ-
RÜSÜNE BAKARak şöyle der:

“İŞTE ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ BÖYLE 
YÖNETİLİR..!”

“ALIÇ”
Alıç özellikle kalbe çok iyi gelmektedir. Kalp-damar sistemi fonksi-

yonlarını normalleştirilmesi sebebiyle kalp destekleyici olarak tüketil-
mektedir. Kalpte kan akışının ve oksijen miktarının artmasına yardımcı 
olur. Kan damarlarının çeperlerinin güçlenmesini sağlar. Sinirsel kalp 
çarpıntıları, kalp ritim bozuklukları, ağır enfeksiyon hastalıkları, kalp 
yetmezliği, kas zayıflaması, kalp krizi sonrasında oluşan yüksek kan 
basıncı ve damar sertliğine oldukça faydalıdır. C vitamini bakımından 
oldukça zengindir. Hafızayı güçlendirir. 

¬ Kalp hastalığının iyileşme sürecini hızlandırır. Ritim bozukluğuna 
da iyi gelir.

¬ Ağır enfeksiyon sonrasında kalbin kaslarında meydana gelen ha-
sarların giderilmesine ve kalp yetmezliği sorunlarına iyi gelir. 

¬ Yüksek tansiyon sonrasında oluşmakta olan damar sertliklerinin 
düzelmesinde etkilidir. Kalp krizi riskini en aza indirir. 

¬ Vücuttan ödem atmada yardımcıdır. 
¬ Sinirsel sorunların azalmasına yardımcıdır.
¬ İshalin giderilmesinde faydalıdır. Fakat fazla tüketilirse kabızlığa 

sebep olabilir. 
¬ Özellikle kalp krizi geçirmiş olan kişiler bu meyveyi tüketirse kal-

bin güçlenmesini sağlar. 
¬ Kusmayı giderir. Midenin düzelmesini sağlar. 
¬ Göğüs ağrısına, migrene ve baş ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir. 
¬ Damar tıkanıklıklarının önüne geçen etkili bir meyvedir. 
Alıç yaprağı ve Çiçeği Neye İyi Gelir? 
Alıç ağacının yaprağı kaynatılıp çay şeklinde tüketilir. Alıç yap-

rağının tüketilmesi damar ve Kalp hastalıkları olan kişilerde oldukça 
faydalıdır. Tıkalı olan damarların açılması için kullanılmakta olan bir 
tedavi yöntemidir. 

Alıç ağacının meyvesi kadar yaprakları, çiçekleri ve çekirdeği de 
oldukça faydalıdır. Alıç meyvesinin çekirdeği kalp yetmezliği, sinirsel 
kalp çarpıntıları, kalp ritim bozuklukları, kalp kaslarında meydana ge-
len rahatsızlıklar, yüksek kan basıncı ve damar sertliğinin tedavilerinde 
kullanılmaktadır. 

Alıç bitkisi ve sirkesinin damarlara ve kalbe iyi geldiği bilinmektedir. 
Kalp kaslarının güçlendirilmesine ve kalp damarlarındaki kan dolaşı-
mının arttırılmasında etkilidir. Aynı zamanda alıç sirkesinin damarları 
genişleten bir özelliği vardır. 

Alıçın hemen hemen bütün ürünlerinin bilinen çok fazla faydası 
vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

¬ Kolesterol ile mücadele eder.
¬ Bağışıklık güçlendirici etkisi vardır.
¬ Kişilerin yaşlanma belirtilerine karşı önlem almalarını sağlar.
¬ Kalp-damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Alıç bitkisinin meyvesi, yaprağı, çiçeği, çekirdeği hepsinin ayrı ayrı 

faydaları vardır. Fakat ortak fayda kalp içindir. Bu nedenle özellikle kalp 
ve damar hastalarının tam da mevsimi gelmişken düzenli olarak alıç 
ürünleri tüketmeleri faydalı olur. 

İLKER DURAK

Polat’ın Tescilli İçli Köftesi
İlçe Kültürüne Katkı Sağlıyor

Doğanşehir ilçesinde bir araya ge-
len ev hanımları yaptıkları yöreye ait 
coğrafi işaretli içli köfte eşliğinde hem 
sohbet ediyor hem de bir kültürü ya-
şatıyor.

Doğanşehir ilçesine bağlı Polat 
Mahallesi’nde bir araya gelen ev ha-
nımları ilçeye özgü bir yemek çeşidi 
olan tescilli içli köfte yaparak hem 
sohbet ediyor hem de bir kültürü ya-
şatıyor. Haftanın belirli günlerinde 
farklı evlerde bir araya gelen Polatlı 
kadınlar programlarına davet ettikleri 
misafirlerine içli köfte ikramında bu-
lunurken, coğrafi işaret belgeli Polat 
köftesinin geleneksel kültürün önemli 
bir parçası olduğunu belirtiyor.

“Amacımız komşuluk ilişkilerini 
geliştirmek”

Coğrafi işaretli içli köftenin Po-
lat’ın olmazsa olmazlarından olduğu-
nu kaydeden Polat Mahalle Muhtarı 
Cemal Demirci ile eşi Nuray Demirci, 
”Kanlarımız Polat’ımızın olmazsa ol-
mazlarından içli köftemiz eşliğinde 
bir araya gelerek hem sohbet ediyor 
hem de kültürümüzü gelecek nesillere 
aktarmak için gayret gösteriyor. Köf-
tenin toplu bir şekilde çok sayıda ev 
hanımı ile birliktelikte yapılmasındaki 
amaç komşuluk ilişkilerinin geliştiril-
mek ve kültürü yaşatmak” ifadelerini 
kullandı

“Hem komşuluk 
ilişkileri gelişiyor hem 
bir kültür yaşatılıyor”

Polatlı ev hanımların düzenlenen 
programlarla hem komşuluk ilişkile-
rini geliştirdiklerini hem de bir kül-
türü devam ettirdiklerini ifade eden 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt ise "Polat mahallemiz 1927 yı-
lında nahiye olan mahallelerimizden 
birisidir. Tarihi oldukça eskidir. Polat 
kendine has özellikleri vardır. Yemek 
konusunda, kültürel konuda hatta 
türkü konusunda da önemli bir mahal-
lemizdir. Polat içli köftemiz ise Polat 

derneği tarafından tescillenmiş coğra-
fi işaretini almış kendine has özelliği 
olan bir ürünümüzdür. Komşular bir 
araya gelerek toplanırlar içi ayrı dışı 
ayrı hazırlanır. Dışı etle yoğrulur içi de 
etli olarak yapıldığı için ayrı hazırlanır. 
Kadınlar mahalle sakinleri olarak bir 
araya gelerek Polat içli köftesini yapı-
yorlar bunun yanı sıra da komşularıyla 
bir araya gelerek zamanı değerlendi-
riyorlar. Bu şekilde Polat’a özel köfte-
nin yapımında hem komşuluk ilişkileri 
hem de kültürün yaşatılması açısın-
dan oldukça önemlidir. Polatlı hemşe-
rilerimiz bunu yazın dışarıda yapıyor 
kışın da havalar soğuyunca hanımlar 
evlerde toplu bir şekilde yapıyorlar" 
diye konuştu.İHA

Bir Yılda 665 Bin Yolcu Uçtu
Malatya Havalimanı’nda geçen yıl 665 bin 895 yolcu, 

seyahat etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanla-

rı İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalima-
nı’nın, 2022 yılı tamamı ile Aralık ayına ait hava yolu uçak, 
yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Malatya Ha-
valimanı’nda 12 aylık, Ocak ve Aralık dönemde yolcu trafiği 
665 bin 895, uçak trafiği 5 bin 221, Kargo, posta ve bagaj 
olmak üzere yük trafiği ise 6 bin 29 ton olarak gerçekleşti.

Aralık’ta Dış Hat Yolcu Trafiği 315 Oldu
Bu arada, geçtiğimiz Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 

53 bin 76, dış hat yolcu trafiği 315 oldu. Böylece aralıkta 
toplam 53 bin 391 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında, 
Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç 
hatlarda 428, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda 434’e 
ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj olmak üzere yük trafiği ise Aralık 
ayında toplamda 396 ton oldu.HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Çok kokulu bir tür kahve... Osmiyum elementinin simge-

si... Dolambaçlı (eski)... 2. Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, 

mümkün, kabil... XVIII. yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli 

olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslubu... 3. De-

mir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş top-

rak üzerine döşenen taş kırıkları... Boğan otundan çıkarılan 

ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde... 4. Kendisinin olan 

bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, 

sahip... Sözsüz oyun... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, 

okunuşu... 5. Mavi (eski)... Bataklık (halk ağzı)... Beniz kelimesi 

ile birlikte, “yüz rengi” anlamında ikileme oluşturan bir söz... 

6. Kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuk... Ateşli silah-

larla atılan patlayıcı ve delici madde, kurşun... 7. Bir yerde hiç 

ses olmadığını belirtmek için kullanılan bir söz... Şarap (eski)... 

Ovma, ovuşturma (eski)... 8. Birbirinin aynı olan veya birbiri-
ne çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri... Yemiş verecek 
durumdaki ağaç... Ne iş yapar, ne ile uğraşır?... Herhangi bir 
durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir 
yer, dâhil... 9. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet 
işlerini dinden ayrı tutan... Tellerden oluşan ve kasılarak vü-
cut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, 
adale... Kireç taşı (eski)... 10. Yerin derinliklerinde bulunan, 
billurlaşmış arı karbon... Kabuğu kendi kendine çatlayıp soyu-
lan (ağaç) (halk ağzı)... 11. Bazı nesnelere parlaklık verme, dış 
etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, 
saydam veya donuk vernik... Altın kökü... Türkiye’nin İç Anado-
lu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 12. Dolaylı olarak anlat-
ma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 
Salağa yakışan... Verme, ödeme (eski)... 13. Erbainden sonra 
gelen, 31 Ocakta başlayan elli günlük kış dönemi (halk ağzı)... 
İçel ilinden olan kimse... 14. Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım 
kükürtle işlenmesinden elde edilen plastik madde... Satma işi 
yapılmak... 15. Genellikle Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen, 
vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, 
yağlı kuyruğunun uç kısmı fazla sarkık bir tür koyun... Sodyum 
elementinin simgesi... Keyifli bir durum anlatılırken “ne güzel, 
ne iyi” anlamlarında söylenen bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Hareketli, taşınabilir... Yorulmak, güçsüz kalmak, yorgun-

luktan bayılacak duruma gelmek (halk ağzı)... 2. Ortaya çıkan, 
oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her 
türlü iş, hadise, vaka... İthalat... Baryum elementinin simgesi... 
3. Bir tür misk faresi... Padişah ahırlarına ve onlarla ilgili gereç-
lere bakmakla görevli kimse... 4. Yünün dövülmesiyle yapılan 
kalın ve kaba kumaş (halk ağzında)... Kars iline bağlı ilçelerden 

biri... Çocuğu olan kadın, anne... 5. Birinin sırlarını, davranışla-
rını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağla-
ma, ispiyonlama, gammazlama... Depremle ilgili... 6. Genellik-
le, bir olta takımının ava hazır bütünü... Irmak, dere, çay, küçük 
akarsu (halk ağzı)... İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat 
verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir 
tür hamur tatlısı... 7. Silisyum elementinin simgesi... Ad... Rize 
iline bağlı ilçelerden biri... 8. Atom numarası 88, 1898 yılında 
Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştı-
ran, ışın etkinliği çok bir element (simgesi Ra)... Belirli bir süre 
içinde arka arkaya giden şeyler, dizi... 9. Bir çeşit iskambil oyu-
nu... Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... 
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... 10. Hoş 
kokulu... Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına 
takılan kol... Etçil memeliler sınıfının etçiller takımının kedigil-
ler familyasından bir hayvan... 11. Tekçilik... Küsküt... 12. Yılın 
onuncu ayı, teşrinievvel... Dışarıdan gelip bir şeyde belli bir de-
ğişiklik yapan iş veya bu işin sonucu, infial... Kuzey Avrupa’da 
yaşayan, geniş dallı 
boynuzları olan, iri 
bir tür geyik... 13. 
Tutam... “Ey, hey” 
anlamında kulla-
nılan bir seslenme 
sözü (eski)... Sevil-
mek işi... 14. İkilemi 
olan... Ara, aralık... 
15. Ses bilgisi ile 
uğraşan, ses bilgisi 
uzmanı... Yıldırım 
(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BEN DE CANIM

Yalnızlık var bu diyarda,

Aşkı aldım güzel yardan,

Özüm saklı gizli sırdan,

Cana cansın ben de canım.

Bahar gelmiş yaz ararsın,

Gönül sevmiş yol sorarsın,

Canı verdim dağ tararsın,

Cana cansın ben de canım.

Taşlık orman sık olurmuş,

Şaha koşan yol alırmış,

Susuz toprak çöl bilirmiş,

Cana cansın ben de canım.

Toprak yorgun Garip olur,

Söz söylerim duyan alır,

Özün varsa seni bilir,

Cana cansın ben de canım.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

İsmet Bayram Güven Tazeledi 
Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 

Başkanlığını yürüten İsmet Bayram genel kurulda yeniden güven ta-
zeledi.

Doğanşehir Belediye Düğün salonunda yapılan Doğanşehir Esnaf 
ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu üyelerin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. "Şahsıma yeniden görev veren esnaflarımıza 
çok teşekkür ediyorum” diyen İsmet Bayram yeniden başkan seçildi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet kooperatifinin ya-
pılan olağan genel kurulunda Mevcut başkan İsmet Bayram’a rakip 
çıkmaz iken gündem maddeleri divan kurulu seçiminden sonra oyla-
narak kabul edildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından yönetim 
ve denetim kurulunun faaliyet raporları gelir gider hesapları oylana-
rak ibraz edildi. Daha sonra söz alan İsmet Bayram burada yaptığı 
konuşmasında, Doğanşehir Esnafına kendisine verdiği destek ve gü-
venden dolayı teşekkür etti.

Bayram konuşmasında“ Bölge Birliğimize bağlı şahsımın başkanı 
olduğu Doğanşehir Esnaf Sanatkârlar ve Kredi Kefalet Kooperatifinin 
genel kurulunu birlik ve beraberlik içinde yaptık. Şahsıma ve yöne-
timime 4 yıl daha yetki verdikleri için tüm kooperatif ortaklarımıza 
teşekkür ediyorum." dedi. 

Vali Şahin Mülki İdare Amirleri İle Bir Araya Geldi 
İlimizde görev yapan mülki idare amirleri “10 Ocak 

İdareciler Günü” münasebetiyle, Vali Hulusi Şahin ve eşi 
Ebru Şahin ev sahipliğinde düzenlenen programda bir 
araya geldi.

Programa: Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, vali 
yardımcıları ve eşleri ile ilçe kaymakamları ve eşleri ka-
tıldı. Görev yaptığı her yerde mülki idare amirleri ile bir 
araya gelmeyi görev addettiğini belirten Vali Şahin: “Bu 
vesile ile hem meslektaşlarımızla bir araya gelme fırsa-
tı buluyoruz hem de mesleki bilgi ve tecrübe paylaşımı 
fırsatı doğuyor. Mülki idare amirliği mesleğinin zorlukları 
vardır ve sorumluluğu ağırdır. Mülki idare amirliği mesle-
ği devletin gücünü yansıtan çok itibarlı bir meslektir. Ken-
dinizi iyi yetiştirin Ülkemizin yükünün sırtınızda olduğunu 
unutmayın.  10 Ocak İdareciler Gününüzü” kutluyorum. 
Görevlerinizde kolaylıklar ve başarılar, ailelerinizle bera-
ber sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi. 

Programın ardından Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, 
mülki idare amirleri ile birlikte günün anısına toplu fo-
toğraf çektirdi.HABER MERKEZİ
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MALATYA’M

Malatya’m  özlerim seni,

Toprağın çekiyor beni,

Kahramanlar serüveni,

Ne güzelsin sen Malatya’m

Oğuz  Kağan soyun ile,

Bahçe ,bostan toyun ile,

Erdemli her huyun ile

 Ne güzelsin sen Malatya’m...

Kayı boyun, kayısı tacın,

 Suyun toprağın ilâcım,

Hiç bitmiyor ihtiyacım

Ne güzelsin sen Malatya’m.

Fırat salınır solunda,

Altın bilezik kolunda,

Mutluluk huzur yolunda,

Ne güzelsin sen Malatya’ m.

Güneş farklı doğar sende,

Rahmet’in var belde belde,

Bülbül gülü özler sende...

Ne güzelsin sen Malatya’m...

Malatya’m sen destan şehir,

Battalgazi mesthan şehir

Her yeri gülistan şehir,

Ne güzelsin ,sen Malatya’m...

Bir anne gibisin bana,

Suyun içtim kana kana...

Her nimetten verdin bana

Ne güzelsin sen Malatya’m

Malatya’m bulunmaz  eşin.

Ne güzeldir , yazın kışın.

Tarih ile denktir  yaşın.

Ne güzelsin, sen malatya’m

Beylerderesi’nden  geçtim

Beypınarı ‘ndan su içtim.

Beydağı ‘ndan güller seçtim,

Beyoğlu beysin Malatya’m

Ne güzelsin sen, Malatya ‘m

Suları taşkın Malatya’m

İnsanı coşkun Malatya’m.

Her taşına paha yetmez,

Güzelim aşkım Malatya’m

Güzelim aşkım Malatya’m...

Semra Benk 
FİRENGİZ

Sonsöz Gazetesi’ne
Cumhurbaşkanından Ödül

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tara-
fından düzenlenen “7. Anadolu Medya Ödül-
leri” sahiplerini buldu. Malatya'da 22 yıldır 
yayın hayatını sürdüren Sonsöz Gazetesinin 
Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca, "Muhabirlik-
ten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Uzanan Başarılı 
Kariyer" dalında Yılın Yerel Gazetecisi ödü-
lünü aldı. Ağca'ya ödülünü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tevdi etti

Bu yıl 7’ncısı düzenlenen Anadolu Medya 
Ödülleri kapsamında Malatya Sonsöz Gaze-
tesi 900’ü aşkın medya kuruluşu içerisinde 
ödül almaya layık görüldü. Sonsöz Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca, “Mu-
habirlikten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Uzanan 
Başarılı Kariyeri” dalında Yılın Yerel Gazete-
cisi ödülünü aldı. Ağca’ya, ödülünü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Malatya’da 2001 yılından bu yana ilkeli 
ve tarafsız yayın anlayışı ile yayın hayatını 
sürdüren Malatya Sonsöz Gazetesi, Malatya 
tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanı tarafından 
ödül alan Gazete oldu. 900’ü aşkın mahalli 
ve bölgesel radyo, televizyon ve gazete içeri-
sinde ödül almaya Malatya Sonsöz Gazetesi 
layık görüldü.

Anadolu Medya Ödülleri Töreni, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti-
rildi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu 
hak kazanan medya mensuplarına ödülleri, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. 
Malatya Sonsöz Gazetesi adına ödülü So-
rumlu Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca, ödülü-
nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 
“7. Anadolu Medya Ödülleri” programına ka-
tılarak bir konuşma yaptı.

Programa katılanları selamlayarak söz-
lerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından dü-
zenlenen Medya Ödüllerinin 7'ncisinde bu-
lunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğu-

nu belirtti.
Ödülleri takdim edecekleri kurumları ve 

medya mensuplarını tebrik eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, toplam 320 mahalli ve böl-
gesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi 
aynı çatı altında bir araya getiren Anadolu 
Yayıncılar Derneğinin başarı çıtasını her yıl 
bir adım daha yukarı taşıdığını söyledi.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ödül alanlar ve katılımcılarla aile fotoğrafı 
çektirdi.

NİHAL AĞCA KİMDİR?
Nihal Ağca, 1984 yılında Malatya’nın He-

kimhan ilçesine bağlı Karapınar mahallesin-
de dünyaya geldi. İlköğrenimini Ahmet Par-
lak İlköğretim Okulunda, Ortaokul eğitimini 

1997 yılında Yeşiltepe Ortaokulunda tamam-
ladı. Lise eğitimini ise Yeşiltepe Lisesinde 
2000 yılında tamamladı. Gazetecilik mesle-
ğine olan ilgili nedeniyle Üniversite sınavına 
girerek 2002 yılında Selçuk Üniversitesi ileti-
şim Fakültesi’ni kazandı. Burada 2002/2006 
yılları arasında Gazetecilik eğitimini alarak 
bölümünü bitirdi.  2007 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmenliğe 
başlayan Ağca, 2012 yılına kadar 5 yıl sürey-
le Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ücret-
li öğretmenlik yaptı. Gazetecilik mesleğine 
2013 yılında Malatya Sonsöz Gazetesinde 
başladı. Haberleriyle elde ettiği başarısı Ağ-
ca’nın 2016 yılında Gazetenin Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürlüğüne getirilmesini sağladı. 
Ağca, evli ve bir çocuk annesidir.

HİZMET BİNAMIZ ENERJİ
KİMLİK BELGESİNE KAVUŞTU

Genel Müdürümüz Mehmet 
Mert, 9-15 Ocak 2023 Enerji Ve-
rimliliği Haftası nedeni ile yap-
tığı açıklamada, günlük alışkan-
lıklardan vazgeçilerek çok ciddi 
bir şekilde enerji tasarrufunun 
yapılması gerektiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’ın ta-
limatları doğrultusunda MASKİ 
Genel Müdürlüğü’nün yenilene-
bilir enerji kaynaklarına yatırım 

yaptıklarını kaydeden Genel Mü-
dürümüz Mehmet Mert, “Ener-
jiyi verimli kullanmak artık bir 
zorunluluktur. En ucuz enerji 
tasarruf edilen enerjidir. MASKİ 
Genel Müdürlüğü olarak ener-
ji verimliliği konusunda başta 
personellerimizi bilgilendirdik. 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Selahattin Gürkan’ın 
talimatları ile Güneş Enerji Sant-
ralleri (GES) ve Hidroelektrik 

Santralleri (HES) inşa ediyoruz. 
2022 yılı içerisinde hizmet bina-
mızda ve Merkez Atıksu Arıtma 
Tesisimizde enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik imkânların 
ortaya çıkarılması, bilgi topla-
ma, ölçüm, değerlendirme ve 
raporlama aşamalarından olu-
şan enerji etüdü çalışmalarını 
gerçekleştirdik. 2022 yılında 
Genel Müdürlük Hizmet Bina-
mıza Enerji Kimlik Belgemizi al-
dık.  2 megavat (MW) gücünde 
Güneş Enerji Santrallerimiz bu-
lunmaktadır. Devam eden HES 
(Hidroelektrik Santrali) ve GES 
(Güneş Enerji Santrali) projeleri 
ile birlikte 2023 yılı sonunda ye-
nilenebilir enerji alanında kurulu 
gücümüzü 9 megavata çıkaraca-
ğız. Enerji tüketim ve giderleri-
ni düşürmek üzere etüt edilen 
bina ve tesisimiz için TS EN ISO 
50001:2018 Enerji Yönetim Sis-
teminin kurulması, uygulanması, 
sürdürülmesi ve uygunluk belge-
si alınması için çalışmalarımıza 
2023 yılında devam edeceğiz. 
Günümüzün en önemli ihtiyaç-
larından olan ve aşırı kullanım 
ile gelecek nesilleri zor durumda 
bırakacak olan enerjinin bilinçli 

kullanılmasının sağlanması ama-
cıyla bireysel olarak bazı yaşam 
alışkanlıklarımızın değiştirilme-
si ile ülke düzeyinde çok ciddi 
enerji tasarrufu sağlayabiliriz. 
Bunların hepsi konuya verdiği-
miz önemin bir sonucudur. Ay-
rıca enerji verimliliği konusunda 
her bireyin kendine düşen görevi 
yapması gerekiyor. Bireysel ola-
rak da enerji israfından vazgeç-
meliyiz” dedi.

SUYUMUZU 
TASARRUFLU 
KULLANALIM

Enerji tasarrufunun yanı sıra 
içme suyu kaynaklarının giderek 
azaldığına dikkat çeken Genel 
Müdürümüz Mehmet Mert, bu 
konuda da çok ciddi tasarruf ön-
lemlerinin alınması gerektiğine 
dikkat çekti. Mert, “Su zengini 
bir ülke değiliz. Kısıtlı kaynakla-
ra sahibiz. Bu nedenle suyu kul-
lanırken mutlaka boşa akmasına 
engel olmalıyız. Gereksiz kullan-
mamalıyız. Tasarrufu ilke edin-
meliyiz” diye konuştu.


