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Türk Milleti Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine ‘EVET’ dedi

Türkiye %51,4 ile EVET dedi
Malatya %69,8 ile EVET dedi
Doğanşehir %56,2 ile EVET dedi
Türkiye, 16 Nisanda Anayasa değişikliği için sandığa gitti. Ülkenin kader seçimi 
niteliğinde olan halk oylamasında Türk Milleti yeni sisteme “Evet” dedi>>5’te
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Erkenek Tüneli Açılıyor

Malatya’yı güneye 
bağlayacak olan Erk-

enek Tüneli’nin 10 gün 
içerisinde araç trafiğine 
açılacağı belirtildi>>2’de

CHP Battalgazi İlçe
Başkanı İstifa Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Battalgazi İlçe 
Başkanı Av. Selahattin Sarıoğlu 5 Aralık 2015’ten beri 
devam ettirdiği İlçe başkanlığı görevinden istifa et-
tiğini sandıklar kapandıktan yaklaşık 30 dakika sonra 
açıkladı>>3’te

DOĞVAK KURULDU

Malatya Eğitim Vakfı eski kurucularından olan 
Muammer Şahin ve Malatya'nın altın adamları, kısa 
adı DOĞVAK olan Doğanşehir Vakfını resmen kurdu-
lar.>>2’de

Korucular Her Zaman
Devletin Yanında

Güvenlik Korucularının her zaman için devletin 
yanında ve hainlerin karşısında olduklarını, bundan 
sonrada olacaklarını bildiğini dile getiren Vali Toprak, 
Cumhurbaşkanının, Hükümetin, Bakanların ve on-
ların temsilcisi olarak İlde kendilerinin de korucuların 
her zaman yanında olduğunu belirtti>>4’te

Komşuluk Kültürünün
Canlanması İçin Muhtarlardan
Destek Alınacak >>3’te
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU 
OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA 
SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ 

İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

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

Erkenek Tüneli En Kısa Zamanda Açılıyor

HABER MERKEZİ 
Malatya’yı güneye bağlayacak olan 

Erkenek Tüneli’nin 10 gün içerisinde araç 
trafiğine açılacağı belirtildi

Yapımına 2011 yılında başlanılan 
Malatya'nın Doğanşehir ve Adıyaman'ın 
Gölbaşı ilçesi arasındaki Erkenek Tünelin-
in kısa sürede açılacağı öğrenildi. Toplam 
maliyeti yaklaşık 238,5 milyon lira olan bin 
816 metre uzunluğunda iki tüpten oluşan 
tünelin bittiğini belirten Karayolları 8. 
Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, “Bir tek 
aşınması kaldı. Aşınma dediğimiz, konfor 
tabakası oluyor. Aynı zamanda, güven-
lik anlamında oto korkuluklar yapılacak. 

Dolayısıyla 1 hafta 10 gün sürelik bir işi 
kaldı” dedi. D 850 Karayolu üzerinde bu-
lunan ve Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini 
birbirine bağlayacak olan tünel açıldığı 
zaman yol yaklaşık 600 metre kısalacak. 
Tünelin tamamlanması ile bölgedeki teh-
likeli olan trafik de güvenli ve daha konfor-
lu hale gelmiş olacak.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜNDE 
SON DURUM

Öte yandan Malatya ile Elazığ’ı birbir-
ine bağlayan Yeni Kömürhan Köprüsündeki 
son durumu da değerlendiren Karayolları 

8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen köprünün 
2018 yılı içerisinde tamamlanmasını plan-
ladıklarını söyledi. 168 metre uzunluğun-
da ki ana ayak (Pilon) başlangıcının yapıl-
ması ile köprünün belli seviyeye geleceğini 
ifade eden Gülşen, “Aynı zamanda kaynak 
işlerimiz de var. Bizim orada büyük bir 
fabrika var. Orada ayrıca şu ana kadar 2 
bin 500 ton çelik işlendi. Toplamda bizim 
projede kullanılacak çelik 7 bin 500 ton-
dur. Bunlar belli bir seviyeye geldi. Ondan 
sonra zaten o çelikler yüzdürülerek tabli-
ye haline getirilecek kaldırılacak ve tabliye 
haline getirilecek” diye konuştu. Yapılacak 
olan Kömürhan Köprüsünün İstanbul'da-
ki Orhan Gazi Köprüsünün bir minyatürü 
olacağını kaydeden Gülşen, “ Yüzdürme 
işlemi bu bölgede ilk defa yapılacak. Boğaz 
Köprüsünde ve Nissibi Köprüsünde, de 
kullanıldı. Ama orada yüzdürülmedi. On-
lar yüzdürmediler taşıdılar. Bizim burada 
aynı zamanda da yüzdüreceğiz. Orhangazi 
Köprüsü de bu şekilde yapıldı. Yapılacak 
köprü Orhan Gazi köprüsünün bir min-
yatürüdür diyebiliriz. Bu köprü 660 metre 
uzunluğunda” ifadelerini kullandı

Kömürhan tünelinin de 2 bin 600 me-
tre uzunluğunda olduğunu ve tamam-
landığını dile getiren Gülşen, “Tünelimiz 
tamamlandı sadece trafiğe açılması kaldı. 
Tünel ile köprünün birlikte açılması gere-
kiyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ 
Malatya eğitim vakfı eski kurucularından 

olan Muammer Şahin ve Malatya'nın altın 
adamları kısa adı DOĞVAK olan Doğanşehir 
vakfını resmen kurdular. Bakırköy'de bu-
lunan hukuk ve Mali Müşavir bürosu açılış 
töreninde kuruluş çalışmaları ile ilgili bilgi 
veren Kurucu başkan Muammer Şahin " Bizler 
Malatya çok şey borçluyuz Ne mutlu Malat-
yalıyım Ne mutlu Türkiyeliyim. Doğanşehir 
Vakfı ile içimde uhde kalan yapamadığımız 
projeleri burada yaparak Malatya'da hizmet 
etmek istiyorum. Vakfımızın çatısı altında 
istanbul-merkez de üniversite kuracağız. 
Malatya'da 1500 dönüm meyveli orman-
lık alanı tahsis edildi. Eğitimde üniversiteli 
kız öğrencilere daha öncelik tanıyacağız. 
Doğanşehir Vakfı sadece Doğanşehir Malat-
ya değil Türkiye'nin Vakfı olacak.

DOĞVAK KURULDU
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Muhammed Ali GÜNAYDIN

3 Kasım 2002 tarihinden itibaren halk, 
seçimlerinde istikrarını kaybetmedi. Yine 
kazanan Türkiye, Yine kazanan Anadolu 
insanı oldu. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met sistemi modeline 17 Nisan sabahıyla 
merhaba dedik. Artık sistem değişikliği ile 
ilgili tartışmaları ve yaşanan kavgaları bir 
kenara bırakmak, geleceğe odaklanmak, 
yeni ekonomik yatırım modellerini hayata 
geçirmek, istihdam oluşturmak ve refahı 
artmak gerek…

Dün dünde kaldı, bugün ise daha 
Büyük ve daha güçlü bir Türkiye var. Kimse 
kaybetmedi, hatta yüzde 48’lik kesim 
bile. Onlar da kendi gelecekleri için Ha-
yır demişlerdi, ama bugün Evet çıktı diye 
gelecekleri karardı mı diyeceğiz. Yahut 
yüzde 48’i dışlayıp, onları ayrı bir yerde mi 
idare edicez. Elbette hayır. Farklı düşünen, 
farklı bakış açısıyla olaylara bakan insanlara 
da ihtiyacımız var. Zira o Hayır diyenlerin 
içinde akrabalarımız, dostlarımız, komşu-
larımız var, onları nasıl dışlayabiliriz ki. Bu-
nun için yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini 
yürütecek iktidarın, neden Hayır denildiği 
konularının üstünde durup, Hayır diyen-
lerin endişelerine ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek yol ve yöntemleri uygulamaya 
koymalıdır…

Ülke Bizim Ülkemiz…
Ülke bizim ülkemiz, bir şey yapacaksak 

bunu birlikte yapmalıyız. Elbette içimizde 
sabit fikre yönelmiş, kin ve haset duyan bir 
kesim de var. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
bunlara bir Doktor-Hasta, Öğretmen-Öğ-
renci, Ebeveyn-Çocuk ilişkisi içinde çöz-
melidir. Hasta ise Doktor gibi ilaç vermeli, 
tedavi etmeli ve derdine derman olmalı. 
Bilmiyor ise, öğretmen gibi eğitmeli, doğru 
bilgiyi aşılamalı ve kaliteli bireyleri yetiş-
tirmeli. Çocukluk yapıyor ise, bir ebeveyn 
gibi onu terbiye etmeli, ebed ve ahlakı 
öğretip, kültürüne, inancına ve değerlerine 
sahip çıkan bireyler haline getirmelidir…

Seçim Sonuç Analizi…
Gelelim seçim sonuçlarına; Ak Parti 

genel itibari ile baktığımızda 800 bin ile 
1 milyon arasında bir oy kaybı yaşadı. 
MHP’nin ancak yüzde 30’u yani 4 kişiden 
ancak 1’i Evet diyebildi. Yüzde 48’lik oy ise 
ne CHP’nin, ne HDP’nin ne de başka bir 
partinin çabasının sonucudur. Yüzde 48’lik 
başarı doğrudan halkı Argümanlarıyla iyi 
yönlendirebilen ve propaganda kaynakları-
nı iyi kullananların bir başarısıdır. Bunu 200 
yıldır Türkiye’yi Darbelere, koalisyonlara, 
ekonomik krizlere, mezhep-ırk ayrımına, 
çatışma ve kaoslara mahkûm eden Batının 
bir başarısıdır. Önce bizi parçalamak için fi-
kir ayrılığını, düşmanlığı, kin ve adaveti, ırk 
ve mezhep ayrılığı ortaya koydular. Netice 
itibari ile başarılı da oldular. 2007’de Türki-
ye depara kalktı, farklı bir silahı kullandılar. 
2011 yılında Türkiye daha da güçlendi, 
yine kaos ve çatışma ortamını hazırladılar. 
15 Temmuz’u saymıyoruz bile… Bugün 
yine karşımıza Erdoğan düşmanlığı fikrini 
yaydılar. O gitsin isterse ülke yıkılsın diye-
cek bir kesim oluşturdular. Tek dertleri bu 
olsa iyiydi, dışardakiler ve içerdekiler birle-
şip sandıkta Hayır’ın mücadelesini verdiler. 
Yine olmadı, beceremediler…

Kılıçdaroğlu Yeni Bir Fitne Ateşini Seçim 
Gecesi Yaktı…

Kontrollü darbe diyerek Kontrolden çı-
kan Kılıçdaroğlu yeni bir fitne ateşini seçim 
gecesi yaktı. 8 seçimi kaybetti, hezimete 
uğradı ama yine aynı koltukta oturuyor, 
ben kaybettim diyemiyor. En son açıkla-
masında ise kaybetmenin nedenini YSK’ya 
bağladı. Birçok kez uygulanan bir yönte-
mi ilk defa yapılıyormuş gibi göstererek 
yine çamura yattı. Oy pusulaları mühürlü 
değilmiş. Mühürlü olanlar bitince seçimin 
gecikmemesi ve vatandaşın oy kullanma 
hakkını engellememek adına mühürsüz 
olanları kullanmak zorunda kalan YSK’nin 
kendi gönderdiğini pusulaları kullanması 
kadar doğal bir şey yok. Kılıçdaroğlu ya 

bu, yine yenilgiyi kabul etmeyecek, nedeni 
başka şeylerde arayacak…

O zaman gelin bir de CHP’nin tarihine 
bakalım. Yıl 1923 Mustafa Kemal, mec-
liste bulunması gereken 333 milletvekilin 
sadece 159 mecliste hazır bulundu ve 
158 oy ile koltuğa oturdu. 367 milletve-
killiği zorunludur diyen bir CHP henüz tek 
parti, başkası yok. Başkasının olmasına 
da izin yok. Yıl 1927 yine seçime gidildi, 
halk oylamasına girmeden milletvekilleri ile 
kendilerini seçtirdiler CHP yine tek parti ile 
başa geldi. 1935’te yine seçim yapılır Fevzi 
Çakmağın milletvekillerine yaptığı zulüm 
ve baskısı sonucu, yine tek parti, yine tek 
adam.

Eğer Mustafa Kemal ölmeseydi…
Düşünmeden edemiyor insan, Eğer 

Mustafa Kemal ölmeseydi bu tek adam-
lık ve tek parti zihniyeti ne zamana kadar 
sürecekti. Kime sorsan, bahane hazır; o 
gün ki şartlar bunu gerektirdi derler. Yıllarca 
iktidarda olan CHP, aslında halkın oyuyla 
hiçbir zaman iktidara gelmedi. Mustafa 
Kemal’in ölmesinden iki gün sonra İsmet 
hemen koltuğa kuruldu. Kemal’den ek-
siği olur mu hiç, adına para bile bastırdı. 
Bu zulüm ise Halkın baskı ve çaresizliği 
karşısında vicdanının sesini dinleyen bazı 
siyasetçilerin girişimi sonucu çok partili ha-
yata geçmesiyle son buldu. Baktılar iktidar 
koltuğu gitti, yallah Asker göreve. Halkın 
kendine geldiğini anladıkları anda hemen 
harekete geçip darbe yapıyorlardı. Askerin 
en büyük destekçisi ve fitne ateşini çıkaran 
partiyi bugün de görebiliyoruz…

Kılıçdaroğlu Yine Hezimete Uğradı, Yine 
Kaybetti…

Türkiye’nin kaderini tayin edecek 
Anayasa metnini bile okumaktan aciz bir 
parti lideri, zaman olsa Hayır’a halkı ikna 
ederdim diyor. Nihayetinde millet yemedi 
bu numarayı, Kılıçdaroğlu yine hezimete 
uğradı, yine kaybetti. Ama kazanan Türkiye 
halkı oldu. Bir de bugünlerde dikkat etmek 
lazım, hani şu Evet çıkarsa Evetçileri Deni-
ze dökerim diyen vekil bir halt edip milleti 
denize dökebilir. Tabi yüreği varsa…

Kim Kaybetti, Kim Kazandı…
Kaybeden Batı oldu. Kaybeden 200 yıl 

boyunca Türkiye’de senaryolar çeviren, 
halkı darbelere, krizlere ve koalisyonlara 
mahkûm edenler oldu. Kaybeden Cum-
hurbaşkanlığı sürecine karşı propaganda 
yapan ve halkı birbirine kırdıran Avrupa 
oldu. Kaybeden dayatmacı, kokuşmuş 
ve yerinde sayan sistemin sahipleri oldu. 
Kazanan Türkiye oldu, kazanan yüzde 52 
değil, 80 milyon oldu. Kazanan birlikteliği-
miz, kardeşliğimiz oldu. Kazanan geleceği-
miz, çocuklarımız oldu. Kazanan atalarımız 
ve onların bıraktığı miras oldu. 

Seçim Bitti, İş Başı…
Seçim süreci geride kaldıysa artık işimi-

ze odaklanmamızın zamanı geldi. Uluslara-
rası ticareti, Ağır sanayiyi, küresel ölçekte 
ekonomik planları, eğitimi daha kaliteli 
hale getirecek projeleri, sistemleri hareke-
te geçirme vakti geldi. Önce ekonomik ve 
Eğitim alanında yatırımlara odaklanmalı. 
Daha kaliteli, daha yenilikçi, daha nitelikli, 
daha özgün, daha modern, daha teknik, 
daha sanatsal, daha akılcı ve mantıklı bir 
eğitim modelini uygulamalıyız. Yetişecek 
nesil; üretime, bilgiye, kültüre, sanata ve 
akla önem vermeli. Yeni nesil, ilim, irfan, 
sanat ve teknikle donatılmalı. Sadece yüz-
de 52 ile değil, diğer yüzde 48 ile birlikte 
bu ülkeyi kalkındırmalı, güçlendirmeli…

Ekonomiyi ve ticareti arttırıcı ve teşvik 
edici hamleleri yapmalıyız. Çalışan, üreten, 
yetenekli, teknik, teknolojiyi iyi kullanan 
bir halkın desteği çok önemli! Bu yüzden 
halkı, ülkeyi güçlü ve sarsılmaz hale geti-
recek her projeye dâhil etmeli. yeni ticari 
ve ekonomik arayışlara girmeliyiz. Batının 
hareket ettiği sömürgeci anlayışla değil, 
daha uzlaşmacı, birleştirici ve bütünleştirici 
bir politika yürütmeliyiz…

KAZANAN TÜRKİYE OLDU

Haber Merkezi 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Battal-

gazi İlçe Başkanı Av. Selahattin Sarıoğ-
lu 5 Aralık 2015’ten beri devam ettirdiği 
İlçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini 
sandıklar kapandıktan yaklaşık 30 dakika 
sonra açıkladı

CHP İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu 5 
Aralık 2015’ten beri sürdürdüğü ilçe başkan-
lığı görevinden istifa etti. Sarıoğlu yaptığı 
açıklamada şunları dile getirdi: “Aziz Türk 
Milletinin kurtarıcısı Atatürk tarafından 
kurulan ve bugünkü modern Türkiye’nin 
her tuğlasında harcı olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin 5 Aralık 2015 tarihinde seçildiğim 
Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığı görevim-
den istifa ettiğimi Partililerime ve Malat-
ya kamuoyuna oy verme işleminin yeni 
bittiği bu saatlerde selam ve saygılarım-
la sunuyorum. Görevim sürecinde bana 
kalplerinin derinliklerinde yer verdiğine 
inandığım CHP’nin adsız kahramanları olan 

ve karşılıksız oy verenlerine, Battalgazi 
Yönetim Kurulu’na,  sevgi ve güvenlerini 
her gördüğü yerde ve ortamda açıkça dile 
getiren her siyasal görüşten hemşerilerime 
ve bana inanan sevgi ve yayın organlarını 
esirgemeyen basın mensubu arkadaşlarıma 
sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. En derin 
saygılarımla sunarım.”

CHP Battalgazi İlçe Başkanı İstifa Etti

Haber Merkezi 
Malatya’da FETÖ soruşturması 

çerçevesinde firari olarak aranan 1 Emekli 
Polis Memuru şahıs ve 1 ihraç öğretmen Tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi

Konuyla ilgili Valilik OHAL bürosundan 
yapılan açıklamada “Malatya İl Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube aracılığı ile FETÖ/PDY 
Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu 
ve Terör Örgütünün haberleşme programı 
olan ByLock kullanıcısı olduğu  tespit edilen 
1 Emekli Polis Memuru şahıs ikâmetinde 
yakalanarak gözaltına alınmıştır. Malatya İl 

Emniyet Müdürlüğü TEM Şube aracılığı ile 
FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisak-
lı olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan 
İhraç Öğretmen, E Tipi Kapalı Cezaevin-
de bulunan hükümlü yakınını ziyaret 
için yapılan kimlik yoklamasında aranan 
şahıslar arasında bulunması nedeniyle 
yakalanarak gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY 
Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu 
ve Terör Örgütünün haberleşme programı 
olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 
Malatya Adliyesinde görevli Katip  tutuklan-
mıştır.” denildi.

Firari FETÖ’cüler Yakalandı

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi 

tarafından başlatılan  “Komşuluk Kültürü’’ 
projesinin Malatya’nın tamamında bir sin-
erji oluşturması için mahalle muhtarları 
ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pek-
taş Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir’i 
ziyaret etti

Komşuluk Kültürü projesi hakkında bil-
gi veren Büyükşehir Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Abdullah Pektaş; komşuluğun 
bizden sonraki nesillere aktarılmasıyla ilgili 
semtlerde ve mahallelerde bilinçlendirme 
çalışmaları yaptıklarını, bu kapsamda Mel-
ekbaba muhtarlığını ziyaret ederek yıl içer-
isinde yapılacak olan çalışmalar konusunda 

birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.
Pektaş, toplumun genelinde komşuluk il-
işkisinin bozulmaması ve zayıflamaması 
için bu projeyi sürdürerek, yıl içerisinde bir-
birinden farklı çalışmalar yapacaklarını ve 
bu çalışmaları yaparken mahalle muhtar-
larından da destek alacaklarını söyledi. Ma-
halle muhtarı Demir;  toplumda duyarlılık 
oluşturmak adına komşuluk, akrabalık ve 
yardımlaşma kültürünün artması gerek-
tiğini söyleyerek, “Komşusu açken kendisi 
tok yatan kişinin hem dinimiz gereği hem de 
toplumumuz gereği gerçek komşu değildir.” 
dedi.  Muhtar Ali Demir, projenin çok önemli 
olduğunu belirterek Büyükşehir Kent Kon-
seyine bu alandaki çalışmalarından ötürü 
teşekkürlerini sundu.

Komşuluk Kültürünün Canlanması İçin
Muhtarlardan Destek Alınacak
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BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN
KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük , “Âlemlere rahmet 
olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (SAV)’in kutlu doğumu, tüm 
insanlığın kurtuluşu olmuştur” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla 
yayınladığı mesajında, “Âlemlere rahmet 
olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (SAV)’i yad etmek amacıyla 
Kutlu Doğum Haftası’nı İslam alemi olar-
ak büyük bir coşku ile kutlanmaktayız. 
Peygamberimiz, âlemlere rahmet olarak 
gönderilmiş ve O rahmet peygamberid-
ir. Onun kutlu doğumu, tüm insanlığın 
kurtuluşu olmuştur. Aynı zamanda barış 
Peygamberi olan Hz. Muhammed (SAV), 
tüm insanlığa barışı hâkim kılmak için 
büyük mücadele vermiştir. İslam âlemine 
düşen en büyük görev ise, İslam âlemi-

nin bugün içinde bulunduğu bu durum-
dan kurtularak, barışı ve kardeşliği te-
sis etmektir. “Hz. Peygamber ve Güven 
Toplumu” ana teması ile kutlanacak olan 
Kutlu Doğum Haftası’nda, Peygamberim-
iz Hz. Muhammed (SAV)’e layık, güvenil-
ir bir ümmet olmaktır. Bunun temelinde 
de güvenilir bir mümin olmanın esasları 
yatmaktadır. Güven toplumunu oluştur-
makta, güvenli mümin olmaktan geçme-
ktedir. Bizler güvenilir müminler olursak, 
çevremizde de güven bekler, güven ol-
gusunu dalga dalga toplumumuza yayıl-
masını sağlamış oluruz. Mutluluğun, 
huzurun, barışın ve kardeşliğin temelinde 
güven ve birlikte yaşama kültürü yat-
maktadır. İslam dininin esasında güven, 
mümin de güvenilendir. Bu duygu ve 
düşüncelerle Kutlu Doğum Hafta’nızı 
tebrik ediyor, Kutlu doğum Haftası’nın 
ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve 
tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Doğanşehir Vakfı ; Ankara, İzmir ve Malatya Şubeleri Kuruldu

HABER MERKEZİ 
Muammer Şahin başkanlığında Merkezi 

İstanbul'da kurulan Doğanşehir Vakfı'nın İz-
mir, Ankara ve Malatya Şubeleride kuruldu. 

DOĞVAK Doğanşehir Vakfı Genel Merkezi 
İstanbul Olmak Üzere , Ankara İzmir ve Malat-
ya Şubelerinin Kurulumunu da Gerçekleştir-
di.

Malatya eğitim vakfı eski kurucularından 

olan Muammer Şahin Başkanlığında kısa adı 
DOĞVAK olan Doğanşehir vakfı kısa bir zam-
an önce Merkezi İstanbul Olmak Üzere Kurul-
muştu.

Kurucu başkan Muammer Şahin daha 
önce Vakfın kurulumu ile ilgili şu ifadeleri 
kullanmıştı.

"Bizler Malatya çok şey borçluyuz Ne 
mutlu Malatyalıyım Ne mutlu Türkiyeli-

yim. Doğanşehir Vakfı ile içimde uhde kal-
an yapamadığımız projeleri burada yapar-
ak Malatya'da hizmet etmek istiyorum. 
Vakfımızın çatısı altında istanbul-merkez 
de üniversite kuracağız. Malatya'da 1500 
dönüm meyveli ormanlık alanı tahsis edildi. 
Eğitimde üniversiteli kız öğrencilere daha 
öncelik tanıyacağız. Doğanşehir Vakfı sadece 
Doğanşehir Malatya değil Türkiye'nin Vakfı 

olacaktır.
Doğanşehir Eğitim Vakfı'nın Kurucu Baş-

kan Muammer Şahin ayrıca yaptığı açıklama-
da , ( DOĞVAK )  Doğanşehir Eğitim Vakfı'nın 
İlçemize , Malatyamıza ve Ülkemize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kuruluş-
ta maddi manevi katkı sunan tüm Doğanşe-
hir'li hemşehrilerimize saygılarımı ve sevgil-
erimi sunuyorum dedi.

Korucular Her Zaman Devletin Yanında

HABER MERKEZİ 
Güvenlik Korucularının her zaman için 

devletin yanında ve hainlerin karşısında 
olduklarını, bundan sonrada olacaklarını 
bildiğini dile getiren Vali Toprak, Cumhur-
başkanının, Hükümetin, Bakanların ve on-
ların temsilcisi olarak İlde kendilerinin de 
korucuların her zaman yanında olduğunu 
belirtti

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen 
beraberindekiler ile birlikte Vali Mustafa 
Toprak’ı makamında ziyaret etti. Kendil-
erini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a 
teşekkür eden Başkan Sözen Ülkenin zor 
bir dönemden geçtiğini, bu zor günlerde, 
vatan hainleriyle, bu vatana kastedenler-
le, ülkenin ekmeğini yediği halde ihanet 
edenlerle, 15 Temmuz darbe girişiminde 
bir olup vatandaşlarımızı şehit edenlerle 
korucular olarak mücadele ettiklerini dile 
getirdi. Vali Toprak’ın 15 Temmuz süre-
cinde ilimizde sergilediği duruştan ve son 
dönemlerde Güvenlik Korucuları ile ilgili 
yapmış olduğu çalışmalarından dolayı da 
teşekkürlerini iletti. Vali Toprak da eski adı 
ile Köy Korucuları şimdi adı ile Güvenlik Ko-
rucularının her zaman için devletin yanında 

ve hainlerin karşısında olduklarını, bundan 
sonrada olacaklarını bildiğini, Sayın Cum-
hurbaşkanının, Hükümetin, Bakanların ve 
onların temsilcisi olarak İlde kendilerinin 
de korucuların her zaman yanında old-
uğunu belirtti.

 

HÜKÜMET ÖNEMLİ 
DESTEKLER VERDİ

Hükümetin koruculara verdiği değerin 
ve önemin göstergesi olarak özlük hakları ve 
sosyal hakları gibi alanlarda büyük iyileştir-
meler yaptığını, kendilerinin de bunları ko-
ruculara yansıttığını ifade eden Vali Toprak, 
ilimizde göreve başlayan Güvenlik Koruc-
ularımızla her fırsatta beraber olduğunu 
ve iyi eğitim almaları amacıyla eğitimleri 
esnasında sık sık kendilerini denetlediğini 
söyledi.  Ziyaretleri için Başkan Sözen ve 
beraberindekilere teşekkür eden Vali To-
prak, tüm Güvenlik Korucularına başarılar 
dilerken, aileleri ile birlikte huzur ve sağlık 
içerisinde yaşamaları temennisinde bulu-
narak şehit korucuları da rahmetle anar-
ak ailelerine başsağlığı dileğinde bulup en 
küçük sıkıntılarında dai kapılarının kendil-
erine açık olduğunu ifade etti.
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Türk Milleti Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine ‘EVET’ dedi

Türkiye %51,4 ile EVET dedi
Malatya %69,8 ile EVET dedi
Doğanşehir %56,2 ile EVET dedi
Türkiye, 16 Nisanda Anayasa değişikliği için sandığa gitti. Ülkenin kader seçi-
mi niteliğinde olan halk oylamasında Türk Milleti yeni sisteme “Evet” dedi

KENAN EREN 
Aylardır hararetli bir şekilde 

süren Anayasa değişikliği tartışma-
larına millet son noktayı koydu. 
16 Nisanda sandık başına gid-
en seçmen sonsözü söyleyerek 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’ne Evet dedi. Türkiye geneli 
seçime yüzde 86,4 katılım sağlayan 
seçmenin Yüzde 51,4’ü  Anayasa 
değişikliğini onayladı.  Battalgazi 
Diyarı Malatya’da ise bu oran yüzde 
69.8 oldu. Malatya’da “Evet” rekoru 
da yüzde 92.4 ile yine kale ilçesinde 
yaşandı. Malatya’da seçime katılım 
ise yüzde 86. 8 oranında gerçekleş-
ti. Sonuçların netleşmesinin ar-
dından bayrağını alan Malatyalı 
sokaklara çıktı, konvoylar eşliğinde 
seçim zaferini kutladı.

DEMOKRASİ KAZANDI
Seçim sonuçlarının açıklan-

masının ardından basın mensu-
plarının karşısına çıkan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şu 
açıklamalarda bulundu, “ Demokra-
si kazandı, Türkiye kazandı. İstikrar 
kazandı, Bir daha koalisyonlar ol-
maması noktasında gayretlerimiz 
kazandı. Başta Malatyalı hemşer-
ilerim olmak üzere bütün Türki-
ye’ye teşekkür ediyoruz. Güzel bir 
seçim atmosferinde gerçekleşti. 
Baktığımız zaman da Malatyalı 
hemşerilerimiz her seçimde old-
uğu gibi çok ciddi bir destek verdi. 
1 Kasım’a göre oylar arttı. Burada 

oy veren vermeyen bütün Malaty-
alı hemşerilerimize teşekkür edi-
yorum.  Ama oy veren kardeşler-
imizin Türkiye’nin kaderini 
değiştirdiklerini bilmelerini ister-
im. Türkiye geneline baktığımızda 
belki at başı bir seçim yaşadık ama 
Malatya’da açık ara önde bir seçimi 
tamamladık. Karşımızda CHP’sin-
den, Sadet Partisi’ne, HDP’sine 
ve bütün terör örgütlerine ka-
dar bütün kesimleri karşımızda 
gördük. Buna rağmen Malatya’da 
aldıkları oy yüzde 30’u geçmemiş 
oldu.  Bu başta il başkanımız ol-
mak üzere bütün teşkilat çalışan-
larımızın da başarısıdır. Malatya 
Cumhurbaşkanımıza olan inancını 
göstermiş oldu. Büyük Türkiye 
idealine büyük bir destek verdiler. 
Türkiye’de bundan sonra ekonomi 
ağırlıklı düzenlemeler olacak. Ben 
sokaklara çıkan kutlama yapan 
bütün kardeşlerime taşkınlığa ma-
hal vermeden zaferi demokrasi 
şöleni içerisinde kutlamalarını ve 
AK Parti seçmenine yakışır bir ol-
gunlukta kutlamayı sürdürmelerini 
rica ediyorum. Ben başta Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan  
ve Başbakanımız Binali Yıldırım 
olmak üzere tüm teşkilatlarımıza 
teşekkür ediyorum. Malatya 
büyükşehirlerde içerisinde ilk 5’e 

girdi. Türkiye içerisinde de ilk 11’de 
yer aldı.” İfadelerini kullandı. 

“YENİLEN PEHLİVAN 
GÜREŞE DOYMAZ”
Bakan Tüfenkci, CHP’den ge-

len itiraz seslerine yönelik de, 
“yeniklen pehlivan güreşe doymaz-
mış, itiraz edebilirler, önemli olan 
sandıktan çıkan neticedir. Vatandaş 
gereğini söyledi, itirazla  sonuç pek 
değişmez, çünkü sadece 2 tercihin 
olduğu karmaşık olmayan bir seçim 
yapıldı. Vatandaş 15 Temmuz’a 
karşı cevabını 16 Nisan’da verdi.” 
dedi.

BAKAN TÜFENKCİ 
OYUNU MALATYA’DA 

KULLANDI 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, referandum oyunu meml-
eketi Malatya’daki Sadiye Ünsalan 
Ortaokulu'nda kullandı. Tüfenk-
ci, “İnşallah milletin iradesi tecelli 
edecek ve Türkiye’nin kaderi yenid-
en yazılacak” dedi.  Bakan Tüfen-
kci oy kullanmaya eşi Esra Tüfen-
kci ile birlikte gitti. Oyunu, okulda 
bulunan 2207 numaralı sandıkta 
kullan Tüfenkci, sandık görevlileri-
yle tokalaşıp hatıra fotoğrafı çek-
tirdi. Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, oyunu Cengiz 
Topel İlkokulunda kullandı.  Başkan 
Çakır, Cengiz Topel Ortaokulunda-
ki 2288 no’lu sandıkta kullandı. Oy 
kullanma işleminin ardından gaze-
tecilere açıklamalarda bulunan 
Çakır, seçimlerin Malatya’da huzur 
içerisinde geçtiğini ifade etti.  Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) Genel 
Başkan Yardımcısı ve Malatya Mil-
letvekili Veli Ağbaba, referandum 
oyunu memleketi Malatya'daki Ab-
dulkadir Eriş İlkokulu'nda kullandı.  
Oyunu kullandıktan sonra basın 
mensuplarına açıklamalarda bulu-
nan Ağbaba, seçimlerin hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederek, 
“İnşallah, Türkiye hep beraber 
gerginlikten uzak, herkesin birbir-
ine hoşgörüyle ve sevgiyle baktığı 
bir dönemi yaşar. Türkiye terörün 

olmadığı, insanların mutlu olduğu 
bir ülke olur. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti hepimizin olmazsa olmazı, 
biz bu topraklarda barışı, hoşgörüyü 
devam ettirmeliyiz. Çünkü Anado-
lu’da yaşayan insanlar Yunus Em-
reler, Hacı Bektaşlar, Mevlanalar 
bu topraklara hep barış, kardeşlik 
ve hoşgörü tohumları ektiler. Biz 
bu topraklarda aslanla ceylanı aynı 
kucakta barış içerisinde yaşatan 
bir kültürden geliyoruz. Bu neden-
le birliğimizi beraberliğimizi boz-
madan, kardeşliğimizi bozmadan 
bu yaşantımıza devam etmeliyiz.” 
şeklinde konuştu. AK Parti Malat-
ya İl Başkanı Hakan Kahtalı, 16 
Nisan referandum kapsamında 
oyunu Türkiyem Ortaokulundaki 
2086 no’lu sandıkta kullandı.  Oy 
kullanımı sonrası açıklamalarda 
bulunan AK Parti İl Başkanı Hakan 
Kahtalı, “ Vatanımız için, milletimiz 
için, geleceğimiz için hayırlı olsun. 
Bu bizim yıllardır hayal ettiğimiz 
bir sivil anayasa, Allah nasip eder-
se bu dönem yaşayan, bu dönem 
oy kullanan insanlara nasip olacak. 
Biz tamamı yerli ve milli olan halkın 
iradesinin, sandığa yansıdığı ve 
halkın kendisinin içinde bulunduğu 
bir anayasa oluşsun diye gayret 
ettik. Bu ülkede inşallah bir daha 
çift başlılık olmasın istiyoruz, koal-
isyonlar dönemi olmasın istiyoruz. 
Ülkemizin inşallah geleceği daha 
açık olsun 2023-2071 hedeflerim-
ize inşallah daha emin adımlar-
la yürüyelim diyoruz. Vatanımız, 
milletimiz için hayırlı olsun çıkan 
sonucunda vatanımızın geleceğini 
umutla doldursun diliyorum” 
diye konuştu. Yeşilyurt Belediye 
Başkanı Hacı Uğur Polat referan-
dumda oyunu eşi ve çocuklarıyla 
birlikte Sadiye Ünsalan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde kullandı. 
Oy kullanma işleminin ardından 
açıklamalarda bulunan Başkan 
Polat, seçimlerin hayırlı uğurlu ol-
masını temenni ederek, “Bugüne 
kadar yoğun bir propaganda süreci 
yaşandı. İnşallah yeni bir yönetim 
sistemiyle ülkemiz gelişimini daha 
hızlı bir şekilde sürdürecektir. 2023 
hedefine doğru ilerlerken bütün 
vatandaşlarımız için güzel bir 

sonuç çıkmasını bekliyoruz” şek-
linde konuştu. Başkan Gürkan ise 
oyunu Şehit Erdal Alpkılıç İlkoku-
lunda bulunan 2 bin 179 numaralı 
sandıkta kullandı. Oy kullanmaya 
sabah erken saatlerde gelen Baş-
kan Gürkan, oyunu kullandıktan 
sonra sandık görevlileriyle tokala-
şıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

İLÇE EVET HAYIR

AKÇADAĞ %57,96 %42,04

ARAPGİR %56,95 %43,05

ARGUVAN %22,71 %77,29

BATTALGAZİ %76,12 %23,88

DARENDE %81,10 %18,90

DOĞANŞEHİR %56,20 %43,80

DOĞANYOL %82,95 %17,05

HEKİMHAN %40,67 %59,33

KALE %92,39 %7,61

KULUNCAK %66,21 %33,79

PÜTÜRGE %88,82 %11,18

YAZIHAN %65,05 %34,95

YEŞİLYURT %68,26 %31,74

%51,2

%48,8

TÜRKİYE GENELİ

%69,8

%30,2

MALATYA

DOĞANŞEHİR

%56,2

%43,8
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Soldan sağa
1. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş 

(halk ağzında)... Yenileme işini yaptırmak... 2. Oran... 
Genellikle 1/10 ölçeğinde çizilen ve işin, önden, yandan, 
üstten görünüşünü veren teknik resim... 3. Karışmış olmak, 
gizli bir ilgisi bulunmak... Bir cins iri at... 4. Samaryum el-
ementinin simgesi... Özellikli... Ölü gömülen yer, gömüt, 
mezar, kabir, metfen, makber (eski)... 5. Geniş gövdeli, dar 
boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, met-
al vb. maddelerden yapılan su kabı... Soyluluk... Neodim 
elementinin simgesi... 6. Çocuk dilinde dışkı... İran’dan 
geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan 
olan kimse... Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya 
kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söyle-
diği söz veya deyim... 7. Artı (eski)... Yüz kuruş değerinde 

Türk para birimi, teklik... Elektronik posta... 8. Bir şeyin 
geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, 
alamet, emare... Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleye-
ceği yol... Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak 
ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, 
mikroplu bir hastalık... Bizmut elementinin simgesi... 9. 
Bitki örtüsü... Sürekli, sonsuz (eski)... Eşkenar dörtgen 
(eski)... 10. Anlayış, anlama yeteneği (eski)... Mum, bal-
mumu (eski)... Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan 
ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli... 11. Gidilme 
işi... Güzel bir rastlantı olarak, ne mutlu... 12. Verme, 
ödeme (eski)... Ağız tadıyla, keyifle... Alüminyum elemen-
tinin simgesi... 13. Madam... Uyuşturucu bir ilaçla vücudun 
bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok ol-
ması, duyum yitimi... 14. Dua okuyucu (eski)... Helyum el-
ementinin simgesi... Karganın çıkardığı ses... 15. İşittirme 
imkânı veya olasılığı bulunmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Anestezi bilimi ile uğraşan kimse, anesteziyolog... 2. 

Bilmek işi... Ermiş, eren.. Dek, değin, kadar, beri vb. edat-
larla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yer-
in, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve 
uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 
3. Başkaldırıcı... Kayak... Beslenme (eski)... 4. Genellikle ti-
cari mal veya posta ulaşımını sağlayan tren... Dış (spor)... 
5. Nefes darlığı (halk ağzı)... Bir toplantıya katılanların, bir 
sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey... 
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında ver-
ilen ad, güveyi... 6. Etmek işi... Bir şeyin yere bakan yanı, zir, 

üst karşıtı... Sözlü, tahrirî karşıtı (eski)... 7. Bazı ülkelerde, 
hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü 
olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden 
değnek... Alıcının aldığına dair imza attığı (mektup vb.), ia-
deli taahhütlü... Utanma, utanç duyma... 8. Kırılma (eski)... 
Kibarca olmayan, bayağı... 9. Türk alfabesinin on beşinci 
harfinin adı, okunuşu... Varsayımsal (eski)... Yaşamaktan 
mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşe-
li... 10. Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik... Kalça kemiği 
(halk ağzı)... Boş (eski)... 11. Soluk borusu... Bir yüzeyde 
boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Dille il-
gili... 12. Kabarma... Bütünlük (eski)... 13. Bir şeyin özünü 
oluşturan ana öge, temel... Radyum elementinin simgesi... 
“Kurnazca ve haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”, 
“çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, “bir kimse 
birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkası-
na vererek işini yürütmek” anlamında “... külahını Veli’ye, 
Veli’nin külahını 
...” giydirmek 
d e y i m l e r i n d e 
geçen bir söz... 
Veli... 14. Çok 
acı... Kazakistan 
Cumhuriyeti’nde 
yaşayan Türk 
soylu halk veya 
bu halktan olan 
kimse... 15. Man-
dolincinin yaptığı 
iş...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YENİ MALATYASPOR ESKİŞEHİR’İ KONUK EDİYOR
HABER MERKEZİ 
Bugün, saat 18.30’da, Evkur 

Yeni Malatyaspor ve Eskişehirspor 
kulübünün arasında oldukça zor-
lu bir 90 dakika oynanacak. İki 
takımında Süper Lig’e çıkma he-
defleri ve oldukça güçlü kadrolara 
sahip olmasından dolayı, seyir 
zevki yüksek bir maçın izleyenleri 
beklediği rahatlıkla söylenebilir. 
Son haftalarda arka arkaya galibi-
yetlerle 7 maçlık bir seri yakalayan, 
ancak son olarak oynanan Ümrani-
yespor maçında oyunda üstünlük 
sağlamasına rağmen, şansız bir 
şekilde kalesinde gördüğü golle 1 
– 0 mağlup olan Evkur Yeni Malat-
yaspor, bunun maçın acısını Eskişe-
hirspor’dan çıkarmak istiyor. Müsa-
bakanın İnönü Stadında oynanacak 
olması ise, sarı kırmızılı takımı bu 
karşılaşmada avantajlı bir konuma 
getiriyor. Tribünlerin tamamen dolu 
olması nedeniyle, büyük bir taraftar 
desteğinin arkasına alacak olan lid-
er takımın, önemli mücadelede sa-
hada varını yoğunu ortaya koyup, 
maçta üstünlük sağlaması bekleni-
yor. Takımda; topuğundaki çatlak-
tan dolayı sakatlık yaşayan golcü 
oyuncu Jonathan Ayite ve şu anda 
cezalı durumda olan Nijeryalı orta 
saha Okechukwu Azubuike dışında 
eksik oyuncu bulunmazken, tüm 
takım galibiyet için kenetlenmiş 
durumda. Önemli karşılaşmada, 
Ankara bölgesinden, FİFA kokartlı 
Ali Palabıyık hakem olarak görev-
lendirilirken, yardımcılıklarını ise 
Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy 
ve Alper Ulusoy üstlenecek. Evkur 
Yeni Malatyaspor içerde oynadığı 

son 5 maçını da kazanmasını bilirk-
en; Eskişehirspor ise, deplasman-
da oynadığı son 5 karşılaşmanın 
dördünden beraberlik alıp, sadece 
birini kazandı. Ayrıca Son olar-
ak evinde Adana Demirspor ile 
oynayan Eskişehir ekibi, bu maç-
ta rakibine 4 – 2’lik skorla mağlup 
oldu. Evkur Yeni Malatyaspor şu 
anda lig de, 53 puanla lider konum-
da yer alırken, sarı kırmızılıları 47 
puanla Sivasspor takip ediyor. Uzun 
yıllar Süper Ligde yer alan ve bu 
sezon tekrar yükselmek isteyen Es-
kişehirspor ise, 45 puanla üçüncü 
sırada Sivas’ı takip ediyor. Devlerin 
karşılaşmasını, TRT Kurdi ve TRT 
Spor kanalları canlı yayın ile izley-
icilere sunacak.

BU KEZ AVANTAJ EYMS’DE
İki ekip daha önce 2016 – 2017 

sezonun ilk yarısında 11. Hafta kap-
samında oynanan, maçta ilk kez 
karşı karşıya gelirken, 90 dakikası 
yüksek tempoda geçen bu müsab-
akada Eskişehirspor; 15. Dakikada 
Hasan Hüseyin Acar, 90. Dakikada 
ise Bruno Mezena isimli oyuncu-
larının ayağından gelen gollerle 
mücadeleden 2 – 0’lık skorla gülen 
taraf olmuştu. Oldukça gerilimli bir 
havada oynanan müsabaka da; 44. 
Dakikada Eskişehirspor’dan Semih 
Şentürk, 90. uzatma dakikaların-
da ise Evkur Yeni Malatyaspor’dan 
Caner Arıcı kırmızı kart görmüştü. 
Ayrıca bu maça kadar tam beş haf-
ta boyunca yenilgi yüzü görmeyen 
sarı kırmızılı takım, bu mağlubiye-
tle birlikte seriyi de bozmuştu. An-

cak bu kez referandumdan dolayı 
Salı gününe alınan maçın, hafta içi 
olmasına aldırış etmeyen binlerce 
sarı kırmızılı taraftarın kendilerine 
ayrılan bölümün tamamını doldur-
ması, ev sahibi takım olması ve 
takımın Ümraniyespor yenilgisinin 
moral bozukluğunu çabuk atlatması 
gibi etkenlerin bir araya gelmesine 
üzerine Evkur Yeni Malatyaspor bu 
maçta avantajlı takım konumunda.

Son olarak Ligde Ümraniye-
spor’a karşısın 1 – 0’lık yenilgi alan 
ve 7 maçlık galibiyet serisi son 
bulan Evkur Yeni Malatyaspor’da, 

yönetim, teknik ekip, futbolcu-
lar ve taraftarlar bu mağlubiye-
tin etkisinden çabuk kurtulurken, 
sarı kırmızılı takım da tüm gözler 
bugün oynanacak olan Eskişehir-
spor karşılaşmasına çevrilmişti. 
Hafta başından beri yapılan idman-
larda bu maça büyük bir özveriyle 
hazırlanan Evkur Yeni Malatyas-
por takımında, İrfan Buz ve öğren-
cileri galibiyet elde edip önceki 
karşılaşmanın ardından alınan 
yenilgiyi unutturmak istiyor. Es-
kişehirspor kulübü ise; önceki ho-
caları Alpay Özalan’dan boşalan 

teknik adamlık koltuğunu devralan, 
kurt hoca Mustafa Denizli ile bir 
çıkış yakalamış ancak son olar-
ak oynadıkları Adana Demirspor 
karşısında 4 – 2’lik bir yenilgi alının-
ca, moralmen dağılmışlardı. Bu haf-
ta kapsamında ise lider Evkur Yeni 
Malatyaspor ile maça çıkacak olan, 
Eskişehir ekibi bu maçı kazanıp, 
camiaya yeniden büyük bir moral 
aşılamak istiyor. Ayrıca Malatya ek-
ibi Eskişehirspor karşısında alacağı 
bir galibiyetle, puansal anlamdaki 
avantajlı konumunu korumak isti-
yor.
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  -  Ö ZE R   A İ L E S İ -  
       Bu aile, AHMET ve KEZİBAN’dan türemiştir. Bu 

beraberlikten Şaban (1876-1915) dünyaya gelmiştir.
ŞABAN  ÖZER – Molla Ali Ahmet Efe ve kıymet kızı 

ZÜLFİKAR (1872-…) ile olan beraberliğinden; Hafız 
Mehmet Fahri (1897-1967)- Mustafa (1899-1979) 
ve Emine (1910-..) dünyaya gelmiştir. Zülfikar’ ın 
bundan önce İskender ile olan evliliğinden de Gül-
hanım(1892-…)vardır. Gülhanım benim dedem Ömer 
Taştan’ın ilk eşidir. Bu evlilikten Fatma dünyaya 
gelmiştir.

-HAFIZ MEHMET FAHRİ- Memet Durak ve Fatma 
kızı Emine ile kısa bir   evlilik yaptıktan sonra, önce 
Zeynep daha sonra da Seleha ile evlilikler  yapmıştır. 
Emine ile evliliğinden çocuk yok. Zeynep ile evliliğin-
den; 1) Ahmet + Seleha = Fatih ve Hülya. / 2) Mahmut 
+ Gülşen =Volkan ve    ……… / 3) İsmail + Semiha = 
Merve-Sacide ve Sacid. / 4) Hatice + Nihat Aluçlu = 
Kürşat- Sevinç- Büşra ve Furkan. / 5) Fatma ………?     
Hafız Mehmet Fahri’nin Seleha ile evliliğinden de Per-
ihan + Yaşar Kolukısa = Tülin- Atilla- Abdurrahman ve 
Tülay. Ve Yücel genç yaşta vefat etmiştir.

Hafız Mehmet Fahri; öğretmenlikten emekli olup 
aynı zamanda hafızdır.Emekli olduktan sonra, Malat-
ya merkezde, stadyum yanındaki camide hocalık yap-
mış- tır. Babasının adından dolayı Şaban Hafız diye 
anılmıştır.

-MUSTAFA ÖZER- Derviş İnal ve Seyhat kızı, Fat-
ma ile olan evliliğinden; 1) Kazım   2)Nazife   3) Neza-
ket   4) Nazım  dünyaya gelmiştir. Babasının adından 
dolayı Şaban Mustafa diye anılmıştır.Tanıdığım  ka-
darıyle hiç gülmeyen, sert bir mizaca sahiptir. Mah-
man deresinde hayvan güderken, tepede, kendisi 
görün- mezden önce, gür sesini duyar gibi olurum. 
Korkumuzdan hayvanları bir araya toplar, o mevkide 
bulunan tarlasındaki ekinlere zarar vermemeleri için 
azami dikkat gösterirdik.

KAZIM ÖZER- Yeşilyurtlu Mukaddes ile evliliğin-
den; 1) Hazin + Nurcan (Yusuf-Fatma Şahin kızı) = Er-
dem  ve Ahmet. / 2) Nihat + Nilgün   = Kağan ve Erhan.  
/ 3) Nadide + Doğan Dinçer =Mehtap – Sertap –Sevtap 
ve Vedat. (Geniş bilgi “ Dinçer “ ailesinde.)

Kazım Özer; Akıllı, zeki, çalışkan, saygın ve dürüst 
bir insandı. Belediyede muhasiplik görevini sürdürdü. 
Emekli olduktan sonra bir süre arzuhalcilik  yaptı. 
Görevine son derece saygılı bir insandı. Oğulları Haz-
in (Öğret.),Nihat (Pol.) değer verdiğim efendi ve ter-
biyeli öğrencilerimdir.

NEZAKET-  Fahri Erdoğan ile evliliğinden;  Turgay- 
Selim ve Ayşegül dünya- ya gelmiştir. ( Geniş bilgi “ 
Erdoğan “ ailesinde.)

NAZİFE- Eşref Dinçer ile olan evliliğinden; Doğan- 
Ahmet- Turan ve Turgut dünyaya geldi.(Geniş bilgi “ 
Dinçer “ ailesinde.)

NAZIM ÖZER- Hasan ve Hatice Yılmaz kızı Medeha 
ile evliliğinden; 1) Halim (Bankacı) +Şükran(Yaşar-Veci-
he Yaman kızı) = Hasan Arif-Akif.  / 2) Selim + Emine = 
Merve Duru. / 3) Nazan + Oktay Kutlu = Eren ve İpek. 
– Nazım Özer benim çocukluk ve okul arkadaşımdır. 
Bir anımız bile ayrı geçmezdi. Sadece takım tutmada 
ayrılırdık. O iyi bir Fenerbahçeli, ben ise iyi bir Gal-
atasaraylı idim. Hala da öyledir. Kendisi son derece 
samimi ve güvenilir bir insandır. Meteorolojiden 
emeklidir. Eskiden kağıt oyunlarına çok düşkündü. 
Kendisi ile karşılıklı çok  oyun oynamışlığımız vardı. 
Kahvehanede içtiğimiz çayları deftere yazdırır, son-
ra temizlemesine vuruştururduk.Ve ben daima galip 
gelir, kendisini kızdırırdım. Zaten benim yendiğim tek 
kişi de o idi. Zira, herkes beni yenerdi. Benim gücüm 
de ona yeterdi.

-GÜLHANIM- Zülfikar’ın ilk evliliğinden( İskend-
er ile) olmadır. Ömer Taştan (benim dedem) ile ilk 
evliliğinden Fatma dünyaya gelmiştir. Fatma(benim 
halam) Hacı Ahmet Yalvaç ile evlenmiş, evliliklerin-
in ilk yılında ölmüştür. Çocukları olmamıştır. Onu hiç 
tanımadım. Zira ben daha doğmadan ölmüş. Babamın 
çok sevdiği ve asla unutamadığı biridir.

                

- T A P L I    A İ L E S İ  -
 Bu aile, ALİ ve AYŞE’den türemiştir. Bu beraber-

likten, Memet(1900-1983) dünyaya gelmiştir. Aile 
daha önceleri Gölbaşı’nın Göynük köyüne yerleşmiş, 
bilahare oğul Memet, Viranşehir’e gelmiştir. İlk zam-
anlar “Kuru” ailesinde hiz- meker olarak yaşantısını 
sürdürürken, daha sonra evlenip kendi yuvasını kur- 
muştur. İlçenin en sessiz ve sakin insanıdır. Hemen 
hemen her gün karşı- laştığım ve görmüş olduğum 
Memet amcanın, sesini duymuşluğumu hiç hatır-
lamam. Kimse ile bir alıp veresi asla olmamıştır. 
Onu ancak tarlasına giderken, ya da tarladan  eve 
dönerken görebilirsiniz.Gelmiş olduğu köyün ismi ile 
“Göynüklü  Memet “ diye anılmıştır.

Memet Taplı, Ölen Hüseyin Yurtçu’nun eşi ve 
Memet-Mustafa-Faik Yurtçu’ ların anneleri Güneş 
ile olan evliliğinden, Ahmet(1930-2003) dünyaya 
gelmiştir. AHMET TAPLI; Halit Ömer ve Hatice kızı 
Ülfet ile evlenmiş, bu evlilikten; 1) Cihat – Bir hiç uğru-
na, akranları tarafından düvülerek canına kıyılmıştır. 
2) Tuncay(Öğret.ve idareci) + Canan = Cansu- Bengisu 
ve Turan.  3) Neriman + Adnan Dinçer(Öğret.) =Nur- 
Mehmet-Tevfik.

Tuncay Taplı, benim iyi öğrencilerimdendi. Öğret-
menlik ve okul idareciliği mesleğinde başarılara imza 
atması, beni sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Ağa- 
beyi Cihat çok zeki, çalışkan ve becerikli bir gençti. 
Özellikle çizimleri takdire şayandı. Ne yazıkki fazla 
yaşayamadı.

Ahmet Taplı; konuşması düzgün, bilinçli, tahsili 
olmamasına rağmen bilgili ve söz sahibi bir insandı. 
Samimi olduğu arkadaşları ile şakalaşmayı severdi. 
Oğlu Cihat’ın öldürülmesi onu çok sarstı ve hayata 
küstü. O olayın etkisinden ölünceye kadar kurtulam-
adı.

-  T E K İ N    A İ L E S İ  -
         Bu aile, İBRAHİM ve ….?....... türemiştir. Bu 

beraberlikten İsmail dünyaya gelmiştir. Memlekette 
iken Gudalar olarak bilinen aile,Viranşehirde İmam 
oğulları diye anılmışlardır. Bu aileden Viranşehir’e  
gelenler İsmail’in Sultan ile olan ilk evliliğinden olan 
Asya, Fatma ile olan ikinci evliliğinden Mahmut- Aslan 
ve Hidayettir.

MAHMUT (1861-…)Armağan ailesinden Entelli 
Emin ve Hüsne kızı Pembe (Pamuk)1869-…) ile evlil-
iğinden; 1) Hüseyin(1895-1970)- 2) Sündüs (1899-…)-  
3) Emine (1901-…)- 4) Hatice (1904-…)   5) H.Abdullah 
(1915-..)- 6) Hasan (1919-1998)- 7)Fatma(1913-1916) 
dünyaya gelmişlerdir. 

HAFIZ HÜSEYİN TEKİN(1895-1970)- İlk evliliğini 
Entelli İbrahim-Gülhanım kızı Rabia ile yaptı. Bu ev-
lilikten Ahmet ve Memet dünyaya geldi. İkinci evlil-
iğini de Memet-Hayati Yıldırım kızı Emine ile yaptı. 
Bu  evlilikten de Reşat - Bedriye ve Mahmut dünyaya 
geldiler.

Hafız Hüseyin; merkez camisinin imamlığını yaptı. 
Kıraatı düzgün ve  etkileyici idi. Arkasında huşu ile 
namaz kılınırdı. İtibarı yüksek bir şahsiyetti.

Hafız Hüseyin Hoca’nın doğduğu yıl 1895 de büyük 
bir deprem yaşanıyor.Artçı sarsıntılar iki sene boyun-
ca devam ediyor. Bu nedenle kendisine “Zelzele çocu- 
ğu” denmiştir.

AHMET TEKİN- Kutlu ailesinden İbrahim-Fidan 
kızı Fatma ile bir aşk evliliği yaptı. Bu evlilik uzun 
sürmedi. Ahmet zatürrüye hastalığına yakalandı ve 
hasta- lıktan kurtulamadı. Ahmet, o devirde lise tah-
sili yapan ender  kişilerden biri ve aynı zamanda çok 

zeki bir insandı. Ölümü üzerine genç yaşta dul kalan 
Fatma, Hamdi Doğan ile evlilik yaptı ve bu evlilikten, 
Fikret Doğan dünyaya geldi.

MEMET TEKİN- Memet ve Fahriye’den olma Ma-
hire ile evliliğinden; 1) İbrahim + Songül = Cihan- 
Onur- Emre.  2) İrfan + Gülşen(Hüseyin  Nayman’ın 
kızı)= Timuçin- Orhan. / 3) Rahile(öğret.)+ Orhan Tan-
er = Burcu ve Anıl./4)Ahmet(Üni.Öğ.Gör.)+Selma =Ra-
bia-Oğuzhan.

İBRAHİM TEKİN- Adamına göre hareket eder.Say-
dığı ve sevdiği insanı gözünden sakınır. Sevmedikler-
ine ise sert tavır koyar. Biraz delişmendir. Sinir- lidir, 
ancak, dürüsttür. T.E.Kurumundan emeklidir.

İRFAN TEKİN- Aynı özellikleri onda da görmek 
mümkündür.Ancak biraz daha temkinlidir.

RAHİLE- Değer verdiğim, başarılı öğrencilerimden 
biri idi. Öğretmen olarak güzel hizmetler  verdiği in-
ancındayım.

AHMET TEKİN- Diğer kardeşlerine oranla daha 
sakindir. Zeki ve çalışkan öğrencilerimden biri idi. 
Zeki ve çalışkanlığını, almış olduğu başarılarla süsl-
edi.

Memet Tekin; İlerlemiş yaşına rağmen pırıl pırıl 
bir zekaya sahipti. Kendisi ile çok sohbetimiz oldu.
Verdiği bilgilerden çok yararlandım.Yaşadığı süre 
içeri- sinde ilçede ne olmuş bitmiş, her şeyden haberi 
vardı. Olayları sanki yaşamış ya da yaşıyormuş gibi 
en ince teferruatına kadar gündeme getirirdi. Son 
zaman- larında gözleri görmüyor, elleri tutmuyordu 
ve sıkıntılı bir hayat yaşıyordu. Oğlu İbrahim, gelini 
ve torunları ona iyi baktılar. Kendisi sıkı bir D.P .li idi. 
Hayatının sonuna kadar onun ilkelerini savundu.

REŞAT TEKİN- Haydar ve Esme Yıldırım kızı Fahri-
ye ile evliliğinden;  1) Rabia(İng.Öğ.) + Burhan=Nesli- 
Aslı ve Tolga

2)Ulviye(İng.Öğ.) + Mustafa = Dila
3)Aliye(İng.Öğ.) + Fikret = Mekselina
4)Arif Adnan + Berna = Benhur
5)Adile + Mete = Çağan
Reşat Tekin, tanıdığım en temiz ve dürüst insan-

lardan biridir.Teknisyen olarak görev yapmış ve eme-
klilik dönemlerini yaşamaktadır. İnanılır ve güvenilir 
bir insandır.

BEDRİYE- Memet Şahin ile olan evliliğinden; 1) 
Kadriye(Me.) –2)Kadri (Me.)- 3) Fatih(Me.) oldu. (Geniş 
bilgi “Şahin “ ailesinde.)

MAHMUT TEKİN- (Amcası)Hasan ve Emine Tekin 
kızı Mesude ile evlili- ğinden; 1) Nazan(Üniv.)+Ahmet 
=Alper ve Arda

2)Canan(Öğret.) + Akın Kalaylı =Berkay ve Beray
3)Hüseyin Can(Müh.) + Tuğba=
Mahmut Tekin, benim dönem arkadaşım olup, be-

raberce hoşça vakit geçirdi- ğimiz iyi niyetli ve cana 
yakın bir arkadaşımızdır.

SÜNDÜS- Rıdvan Doğan ile olan evliliğinden; 1) 
Ziya- 2) Hamit- 3) Abbas  - 4) Kemal – 5) Meleha oldu.
(Geniş bilgi “Doğan” ailesinde.)

EMİNE – Abdülhamit(Kara Hacı) Doğan ile olan ev-
liliğinden, Ahmet  dünyaya geldi. (Geniş bilgi “ Doğan 
“ ailesinde.)

H.ABDULLAH – Dakko Rukiye ile nişanlı iken genç 
yaşta öldü.

HASAN TEKİN- H.Ahmet ve Safiye Özel kızı Emine 
ile olan evliliğinden; 1)Mesrure + Nadir Özalp =

2)Erhan (Me.Em.) + Ayten (Kemal-Naime Doğan 
kızı)=Orkun ve Erkin. / 3) Mesude + Mahmut Tekin 
=Nazan- Canan –Hüseyin Can ve Orhan. 4) Gönül + 
Haluk Şahin(Em.Pol.) = Kılışaslan-Tuba- Fatma Sev-
can- Hacı Murat .

Hasan Tekin amca; zayıf yapılı, kendi halinde 
kimseye zararı dokunmayan, iyi niyetli bir insandı. 
Çocukları Mesrure, Erhan, Mesude ve gönül  hepsi de 
temiz ve düzgün insanlardır. Gerek çocukluk, gerek 
gençlik ve gerekse evliliklerinde olumsuz bir görüntü 
vermemişlerdir.

 ASLAN (Çavuş) 1871-…) –Ali İsmail-Rukiye Durdu 
kızı NESİME(1886-1943) ile olan evliliğinden; 1)Musta-
fa  2)Hacı  3) Ayşe oldu.
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