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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK
15 TEMMUZ DOLAYISYLA BİR MESAJI YAYINLADI

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, 15 Temmuz Şehit-
lerini Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan vahap Küçük , 
“Ülkemizi bölmek, parçalamak ve 
ülkemizde kardeşkanı akıtmak ist-
eyenlere milletimiz 15 Temmuz’da 
gerekli dersi vermiştir” dedi.  

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, 15 Temmuz Şehit-
lerini Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı 
mesajında, “15 Temmuz 2016 
yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerim-
izin içine sızmış Fethullahçı Terör 
Örgütü mensupları tarafından bir 

darbe girişimi ve kalkışma yaşan-
mıştır. Kalkışmanın amacı, millet 
iradesini hiçe saymak, ülkemizi 
bölmek ve ülkemizde kardeşkanı 
akıtarak anarşist bir ortam yarat-
maktı. Milli mücadele döneminde 
olduğu gibi, ülkemiz üzerinde oyn-
anmak istenen hain darbe girişimi 
karşısında milletimiz etle tırnak 
olmuş, hep birlikte darbecileri 
püskürterek, darbecilere hadlerini 
bildirmiştir. Yüce milletimiz, söz 
konusu vatan olunca, bir olmayı, 
iri olmayı, birlikte Türkiye olmayı 
bir kez daha ülkemiz üzerinde hain 
emeller peşinde koşanlara göster-
miştir. Milletimiz, iradesine ve 

ülkesine sahip çıkmıştır. Bundan 
sonra da bu necip milletin, mil-
li mücadele ruhu ile bu vatan to-
prağını koruyacağından kimsenin 
şüphesi olmasın. Ülkemiz üzerinde 
hain emeller peşinde koşanlar, 
dün olduğu gibi, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde olduğu gibi, 
bundan sonra da karşısında yüce 
milletimizi bulacaktır, 15 Temmuz 
hain darbe girişimini püskürten 
milletimizi kutlarken, 15 Temmuz 
şahitlerimizi rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyorum. Gazilerimize 
de şükranlarımı sunuyorum. Allah, 
bir daha bu millete 15 Temmuzları 
yaşatmasın” ifadelerine yer verdi. 

DOĞANŞEHİRDE 15 TEMMUZ KUTLANDI

SAYFA 5

Başkan Bayram’ın 
15 Temmuz Mesajı

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin yıl dönümü dolayısıyla 
Doğanşehir Esnaf ve Kredi Ke-
falet Kooperatifi Başkanı ve 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
kefalet kooperatifleri Malat-
ya Bölge  Birliği Başkanı İsmet 
Bayram mesaj yayınladı.>>4’TE

En İyi Yaş Kayısı Doğanşehir’den
Dünya kayısı 
başkenti olan 
Malatya'da her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen en iyi 
yaş kayısı yarışması 
sonuçlandı. Yarışma 
sonucunda en iyi yaş 
kayısılar Doğanşehir 
ve Akçadağ ilçeler-
inden seçildi.>>5’TE
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“ Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. 
Geriye kalan et ve kemiksin. Gül 
düşünürsün‚ gülistan olursun. Diken 
düşünürsün dikenlik olursun.” 
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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/

HABER MERKEZİ 
Serinlemek için yapmamız gereken şey, 

seçimimizi sağlıklı içeceklerden yana kull-
anmak olmalı. Bunun için mutfağınızda her 
zaman yer alan besinlerden yararlanabil-
irsiniz pekala. Üstelik bu içecekler bir yan-
dan ferahlamanızı sağlarken, bir yandan da 
sağlığınız ve güzelliğiniz üzerinde de katkı 
sağlayacaklar. Acıbadem Fulya Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, 
aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan 8 
sağlıklı içecek hazırladı. 

BUZLU ŞEFTALİ ÇAYI
2 orta boy şeftaliyi, yarım su bardağı 

kuru üzüm ve 2 su bardağı suyla birlikte mal-
zemeler püre kıvamına gelene kadar pişirin. 
Elde ettiğiniz karışımı süzdükten sonra üze-
rine 1 su bardağı çay demi ve 4 su bardağı 
su ekleyin. Buzdolabında soğutup taze nane 
yaprakları ekleyerek afiyetle içebilirsiniz. Vi-
tamin ve mineral açısından zengin olan şefta-
li, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşmada, 
cilt ve göz sağlığının korunmasında bağırsak 
ve mide sorunlarını çözmede yardımcı old-
uğu gibi içeriğindeki demirle kansızlık sorunu 
olanların faydasını görebileceği bir meyve.

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE
5-6 adet çileği yarım bardak sütle blend-

er kullanarak karıştırın. Homojen bir karışım 
elde ettikten sonra üzerine 1 top light don-
durma ekleyerek karıştırmaya devam edin. 
Tüketirken içerisine tarçın ilave edebilirsin-
iz. C vitamini açısından oldukça zengin olan 
çileğin yapılan çalışmalarda LDL kolesterol 
düzeyini de düşürdüğü tespit edilmiş. Çilek 
kalp damar sağlığı ve kanserden korunma-
da da içerdiği antioksidanlar sayesinde ilk 

sıralarda gelen bir meyvedir.

DOMATESLİ MADEN SUYU
Domates A, C ve E vitamini ile folik asit 

açısından zengin bir sebze. Domates tüketi-
mi arttıkça, kalp hastalığı, diyabet ve kanser 
riskinde azalma olduğu bazı klinik çalışma-
larda tespit edilmiş. Domates tüketimi obez-
ite sorununu giderilmesinde ve sinir sistemi 
düzenlenmesinde de yardımcı olabiliyor. 
İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi korun-
masında ve yaşlanmanın gecikmesinde de rol 
oynuyor. Bu etkileri sayesinde taze sıkılmış 
domates suyuna ekleyeceğiniz maden suyu 
ile taze nane yaprakları, lezzetli ve serinletici 
olmasının yanında hastalıklardan da korun-
manıza yardımcı olacaktır.

KAVUNLU SMOOTHİE
4 ince dilim kavunu kabuklarından 

ayırdıktan sonra küçük parçalar halinde ke-
sin. 1 su bardağı soya sütü ve 1 çorba kaşığı 
yoğurtla kısa bir süre blenderden geçirdikten 
sonra bekletmeden kısa süre içerisinde tüke-
tin. Kavun A, B ve C vitaminleri açısından çok 
zengindir. Bunlara ek olarak E ve K vitamin-
lerini de içeren kavunun bağışıklık destekley-
ici, kalp damar sağlığını koruyucu, sindirim 
düzenleyici ve sakinleştirici etkileri var.

ÇİLEKLİ SU
1 su bardağı çileği 1 tam limon suyu ve 3 

su bardağı su ile kaynatıp blenderden geçird-
ikten sonra ince bir süzgeç yardımıyla süzüp 
içerisine nane ve buz ekleyerek tüketebil-
irsiniz. Antioksidan kapasitesi yüksek olan 
çilekle elde ettiğimiz bu karışım vücudun 
toksinlerden arındırılmasını sağladığı gibi 
ürik asidi yüksek olan, hipoglisemi sorunu 
yaşayan kişiler tarafından tercih edildiğinde 
de fayda sağlayabiliyor.

ŞEKERSİZ LİMONATA
4 adet limon, 1 limon kabuğu rendesi, 1 

çorba kaşığı organik bal ve taze zencefil ren-
desini 4 su bardağı suyla karıştırıp birkaç 
saat buzdolabında bekletin. Yüksek miktar-
da C vitamini ve antioksidanlar içeren limon-
dan yapılan bu şekersiz limonata, kilo almak 
istemeyen kişiler için sıcak havalarda tercih 
edilebilecek güzel bir içecektir. 

KARPUZLU LİMONATA 
Ekşi sevmeyenlerin keyifle içebilecekleri 

bir limonata tarifi: 2 adet limon suyu, 1 adet 
limon kabuğu rendesi,1 çorba kaşığı bal, 1 dil-
im orta kalınlıkta karpuz ve 1 orta boy elmayı 
bir kaba doğrayıp, tüm malzemeleri blen-
derden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince 
bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün. 
3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis 
edin. Tam bir A vitamini deposu olan karpuz 
göz sağlığını koruyor ve bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor. Likopen açısından zengin bu 
meyve kalp damar sağlığının korunmasında 
da yardımcı oluyor.

SALATALIKLI AYRAN 
2 orta boy salatalığı su haline gelene ka-

dar blenderden geçirin. Ardından üzerine 1 
su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süzme 
yoğurt, 1 şişe sade maden suyu, 3 su bardağı 
su, 1'er çay kaşığı nane ve fesleğen ekleyin. 
Bu içeceği yemeklerinizin yanında tüketerek 
tokluk sürenizi de uzatabilirsiniz. Yüzde 96’sı 
su olan salatalık C vitamini ve antioksidan-
lar açısından zengin bir sebze. Sıvı ihtiyacını 
karşılamasının yanı sıra bağışıklık güçlendir-
ici ve alerji, kalp hastalıkları ile kansere karşı 
da koruyucu etkiye sahip olduğu gösterilmiş.

Serinleten 8 Sağlıklı İçecek
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15 Temmuz’un Direnen
Manşetleri Kitaplaştı

HABER MERKEZİ 
Basın İlan Kurumu (BİK), Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve aziz milletimizin 
kararlı duruşuyla engellenen 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından ülke genelinde yayınlanan yaygın ve ulusal 
gazetelerin birinci sayfalarını “15 Temmuz ve Manşetler” 
adlı prestij eserde bir araya getirdi. 

Türkiye bundan bir yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
içerisine sızarak Mehmetçik üniforması giymiş hainlerin 
ve onların sivil uzantılarının hain teşebbüsü, milletimizin 
ve güvenlik güçlerimizin benzeri görülmemiş kahraman-
lıklarıyla önlendi. Türk basın tarihinde ilk kez gazeteler-
imiz, televizyonlarımız, radyolarımız ve internet haber 
sitelerinin tamamı yekvücut olup, darbenin karsında yer 
aldı, püskürtülmesinde önemli rol üstlendi. Milletinin, 
demokrasinin ve ülkesinin geleceğine sahip çıktı. 

Gece boyu yaşanan onca olumsuzluğa rağmen gaze-
teler, satış tereklerindeki yerini aldı. 15 Temmuz Destanı, 

Millet Püskürttü, Cuntanın Sonu, Bu Zafer Bizim, Ülke ve 
Millet Kazandı, Darbeciler Başarılı Olamaz, Türkiye Kırmızı 
Beyaz Oldu, Başaramazsınız, Yaşasın Demokrasi, FETÖ’cü 
Darbeye Milli İrade Tokadı, Cumhuriyet ve Demokrasi Ka-
zandı, Demokrasiden Dönüş Yok, Millet Devlete El Koydu, 
İnadına Demokrasi manşetleri yaşanan destanı anlattı. 

Kanlı darbe girişiminin birinci yıldönümünde ülke 
genelinde yayınlanan 31 yaygın ve 478 yerel gazetenin, 
16-17-18 Temmuz 2016 tarihli; zaferin habercisi, Türk 
basının yüz akı olarak basın tarihine adını yazdıracak 
evsaftaki birinci sayfaları (kapak sayfaları)  “15 Temmuz 
ve Manşetler” ismiyle kitaplaşarak Basın İlan Kurumu 
Yayınları’ndan çıktı. 

Gelecek nesillere bugünleri daima zihinlerinde canlı 
tutmalarına katkı olmak üzere tarihi bir vesika bırakmak 
amacıyla hazırlatılan esere Kurumun web sitesindeki 
www. www.bik.gov.tr/15temmuzvemansetler adresinden 
online olarak ulaşmak da mümkün olacak. 

Bakan Tüfenkci’den Vali Kaban’a Ziyaret
HABER MERKEZİ 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl 

dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüşü sonrası Vali Ali Kaban’ı 
makamında ziyaret etti

 Birlik yürüyüşü sonrası Valilik önündeki 15 Temmuz Millet Meydanında düzenle-
nen anma programına katılmadan önce ilimizde bir hafta önce göreve başlayan Vali 
Kaban’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Bakan Tüfenkci beraberinde 
eşi  Esra Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Milletvekili  
Mustafa Şahin ve bazı protokol üyeleri ile birlikte Malatya Valiliğini ziyaret ederek 
yeni görevinde başarılar diledi. Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Vali Kaban’ın görev yaptığı 
illerde güzel hizmetler yaptığını ve Malatya’da da yapacağı güzel hizmetlerle Malat-
ya’ya değer katacağını, güzel eserler bırakacağına inandığını ifade ederek kendisine 
başarılar diledi. 81 ille beraber Malatya'nın da kalkınmasının da önemli olmasının bil-
inci içerisinde yapacağı hizmetlerde her türlü desteği Vali Kaban’a vereceklerini ifade 
eden Bakan Tüfenkci Malatya’nın bölgede her yönü ile yıldızı parlayan bir illerden 
birisi olduğunu ifade ederek Vali Kaban ile birlikte güzel çalışmalara imza atacakları-
na olan inancını belirtti. 15 Temmuz dolayısı ile geçtiğimiz yıl göreve başlar başlamaz 
darbe girişimi karşısında ilin yöneticileri ile birlikte önemli çok önemli görevler ifa 
eden Vali Mustafa Toprak’ı da anarak teşekkür etti. 15 Temmuz darbe girişiminde 
Malatya’nın önemine de değinen Bakan Tüfenkci, darbe girişimi karşısında gösterilen 
duruşlarından, çalışmalarından ve demokrasiye sahip çıkmalarından dolayı Malat-
ya’nın yöneticilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Malatyalılara teşekkür etti.

Valilik Mevsimlik İşçi Kurallarını Açıkladı
HABER MERKEZİ 
Kayısıların olgunlaşması ile birlikte tarım 

işçilerinde de bir hareketlilik yaşanmaya 
başlandı. Komşu illerden gelen işçiler için bir 
takım önlemler alınması söz konusu. Bun-
lardan en önemlisi ise işçilerin taşınması.  
Malatya Valiliği bununla kurallar belirleyerek 
üreticilerin bu kurallara eksiksiz uymasını is-
tiyor 

İşçilerin taşınmadan önce ve taşınırken 
alınması gereken önlemler olduğunu vur-
gulayan Malatya Valiliği, bu konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ 
İlimizde yaş kayısı hasadı ve kurutma işlem-
lerinin başlaması nedeniyle tarım işçiliğinde 
de hareketlilik söz konusudur. Yoğun emek 
gerektiren kayısı hasadı için İlimize bölgem-
izdeki illerden çok sayıda mevsimlik işçinin 
gelmesi bir takım önlemlerin alınmasını 
da gerektirmektedir. Mevsimlik işçilerin 
bölgemizdeki illerden ilimize girişlerinde ve 
ilimiz dâhilinde kara yolu ile nakillerinde dik-

kat edilmesi gereken konuları bir kez daha 
gündeme getirmek gerekirse; Mevsimlik 
işçilerin ulaşımlarını sağlayan araçların araç 
muayenelerinin tam olarak yapılmış olması, 
Araçların taşımacılık yetki belgelerinin bu-
lunması, Araç şoförlerinin uyarılarak daha 
dikkatli araç kullanmaları, uykusuz olarak 
trafiğe çıkmamaları, araçların yolcu kapas-
itesinden fazla yolcu almamaları, Kamyon, 
Kamyonet kasaları ve traktör römorklarında 
veya araçlara yüklenen yük üzerinde yolcu 
taşımamaları, Karayollarında seyretmeleri 
için uygun donanımları bulunmayan, patpat 
olarak tabir edilen tarım aletleri ile trafiğe 
çıkmamaları, Özellikle traktör ve traktör 
römorkları ile çekicilerin ön ve arka kısım-
larında işaret levhaları ve ışık donanımlarının 
kontrol edilerek varsa eksiklik giderilerek 
trafiğe çıkmaları önem arz ettiğinden; Çiftçil-
erimizin, mevsimlik işçi taşeron şirketlerinin 
ve işçi taşıyan araç sürücülerinin bahse konu 
kurallara uymaları gerekmektedir.”

KAYISI HASADI BOYUNCA 24 
SAAT SIKI DENETİM

Yapılan açıklamada şunlara da yer verildi: 
“ Kayısı hasadı süresince İl Jandarma Komu-
tanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğünce günün 24 
saati denetim ve kontrollerinin ciddi şekilde 
yürütülmesi, aksaklığa meydan verilmemesi, 
trafik kurallarına uymayan mevsimlik işçi na-
killerinde sürücülere cezai işlem ve araçların 

trafikten alıkonulması ve işçilerin güvenli bir 
şekilde ulaşımlarının sağlanması için gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda herkesin üze-
rine düşen görevi yerine getirmesi, kurallara 
uymayan mevsimlik işçi nakillerinde gerek 
işçilerin gerekse vatandaşlarımızın Alo 154 
Trafik, Alo 155 Polis İmdat, Alo 156 Jandarma 
İmdat telefon numaralarını arayarak ihbarda 
bulunmaları önem arz etmektedir. Kazasız 
belasız bir kayısı hasat mevsiminin tamam-
lanması dileğiyle.”
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Tokat’ta Toplandı
HABER MERKEZİ 
Türkiye Gazeteciler Konfedera-

syonuna bağlı 8 Federasyon Genel 
Başkanı ve Türkiye genelinden 60 
cemiyet başkanı Tokat’ta bir araya 
geldi. Türkiye Gazeteciler Konfeder-
asyonu 12. Başkanlar Kurulu Sonuç 
Bildirgesi’ne önemli konulara değinil-
di. Gazetecilerin sorunları ele alınar-
ak acil çözüm bulunması istendi. Dar-
be girişiminin yıl dönümünden dolayı 
Gazeteciler, belediyenin önündeki 
meydana giderek protokolle beraber 
geceyi kutladı 

Tokat Gazeteciler, Televizyoncu-
lar Radyocular Derneği’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen toplantıdan 
sonra açıklanan Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu’nun 12. Başkan-
lar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu 
görüşlere yer verildi: “Türkiye’nin 
dört bir yanından gelerek Tokat’ta 
toplanan 20 bini aşkın basın mensu-
bunun temsilcileri olarak öncelikle, 
15 Temmuz’un yıldönümünde darb-
eye ve darbecilere karşı olan kararlı 
tutumumuzu tüm Türkiye’ye bir kez 
daha duyurmak istiyoruz. Demokrasi 
adına Türk halkı ve Türk medyası 15 
Temmuz 2016 gecesi önemli bir sınav 
vermişti. Medyamız darbecilerin 
müdahalelerine rağmen yayınlarını 
sürdürerek darbeye geçit vermemiş, 
darbenin önlenmesinde çok önemli 
rol oynamıştı. Darbe girişiminin bir-
inci yıldönümünde milletimize bir 
kez daha geçmiş olsun derken, darbe 
girişimini ve terörü lanetliyor, baş-
ta basın şehidimiz olmak üzere bu 
hain girişimde hayatlarını kaybeden 
demokrasi şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, milletimize başsağlığı dili-
yoruz.  Türkiye Gazeteciler Konfed-
erasyonunu oluşturan gazeteciler 
federasyonları ve bu federasyonlara 
üye gazeteciler cemiyetleri ve basın 
meslek kuruluşları olarak, medya 
sektöründe yaşanan sorunlara ve 
çözüm önerilerine dikkat çekmek is-
tiyoruz.

OLUMSUZ ÇALIŞMA 

KOŞULLARINA DİKKAT 
ÇEKİLDİ

1. Medya sektörü hem ülkem-
izde hem de birkaç istisna hariç 
tüm dünya genelinde özgür olma, 
bağımsız haber yapabilme mücade-
lesi vermektedir. Ülkemizde özel-
likle 12 Eylül döneminde medya 
kurumları üzerinde büyük baskılar 
yaşanmıştır. Günümüzde de ifade 
özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıt-
lamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları 
yazılar, yorumlar ve haberler nedeni-
yle yargılanmakta, tutuklanmakta, 
mahkûm olmaktadır. Bu durumun 
sona erdirilmesi, gazetecilerin tu-
tuksuz yargılanması ve ülkemizde 
basın özgürlüğünün gerçek anlamda 
sağlanması gerekmektedir.  Medya 
sektöründe yaşanan temel sorun-
lardan bir diğeri, olumsuz çalışma 
koşullarıdır. Sendikalaşmanın ade-
ta hiç olmadığı medya sektöründe 
çalışanlar düşük ücret almakta, uzun 
çalışma saatlerinde zor koşullar al-
tında görev yapmaktadır. Yıpranma 
hakkından ise sadece Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın 
Kartı olanlar yararlanabilmektedir.

ACİL BİR MESLEKİ 
DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ 

VAR
Ülkemizde medya sektörü, 

avukatlık, doktorluk, mühendislik 
veya mali müşavirlik gibi mesleki 
standartlara ne yazık ki sahip değildir. 
Eğitimine, birikimine bakılmaksızın 
Türkiye’de herkes gazeteci/haberci 
olabilmektedir. Bu nedenle medya se-
ktöründe acil olarak mesleki düzen-
lemeye gidilmelidir. Aynı kapsam-
da, sıradan dernek statüsünde olan 
basın meslek örgütlerinin sektörde 
söz sahibi olmalarını sağlayacak yas-
al düzenlemeler yapılmalıdır. Medya 
sektörünü yakından ilgilendiren dev-
let kurumları Basın İlan Kurumu ile 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünde, Anadolu basınını 
söz sahibi yapacak düzenlemeye gi-
dilmelidir.  Basın İlan Kurumu’nun 
oluşumunu içeren 195 sayılı kanun 
yeniden ele alınmalı, çağımız koşul-
larına göre güncellenmelidir. BYEGM 
Basın Kartları yönetmeliğinde de 
düzenleme yapılmalı, Türkiye’nin en 
üst çatı basın meslek örgütü olan 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, 
Basın Kartları Komisyonunda temsil 

edilmelidir. Ayrıca, internet haber 
yayıncılığı da göz önüne alınarak BİK 
ve BYEGM’de yeniden yapılanmaya 
gidilmelidir. 

“YEREL GAZETELER 
ZOR DÖNEMDEN 

GEÇİYOR!”
Yerel gazetelerimiz ekonomik an-

lamda çok zor bir dönemden geçme-
ktedir. Gazetelerin can suyu olan ve 
aylık zorunlu giderlerin karşılan-
masında önemli rol oynayan resmi 
ilân fiyat tarifesi son olarak Mart 
2016'da ayarlandı. Bunun ardından 
döviz fiyatlarında yaklaşık yüzde 
20’lere ulaşan yıllık artış yaşandı. 
Bunun sonucu gazetelerimizin dövi-
zle satın aldığı kâğıt, kalıp, film ve 
boya gibi zorunlu kullanılan malze-
melerin fiyatlarında da artış oldu. 
Bunun üzerine bir de başta SGK ol-
mak üzere çeşitli işçilik giderleri ve 
vergiler de eklenince, yerel gazete-
lerimiz ekonomik anlamda zor günler 
yaşamaya başladı. Yerel gazetelerim-
iz Ocak ayından bu yana Bakanlar 
Kurulundan çıkacak kararı bekliyor. 
Mevzuat gereği, Basın İlan Kurumu 
Kasım Genel Kurulu’nda yerel gaze-

telerin resmi ilân fiyat tarifesinin 
12 TL’ye arttırılması kararı alındı ve 
bu karar Bakanlar Kurulu’na sunul-
mak üzere Ankara’ya iletildi. Yerel 
basının nefes almasını sağlayacak 
bu kararı Bakanlar Kurulu'nun bir 
an önce onaylamasını bekliyoruz. Te-
knolojinin hızla gelişimi ve internet 
ağının hemen hemen her noktaya 
ulaşması ile birlikte, ülkemizde in-
ternet haberciliği büyük bir gelişim 
göstermiştir. Bu nedenle İnternet 
Yasası bir an önce meslek örgütler-
inin de katılımıyla ele alınmalı, daha 
fazla gecikilmeden çıkarılmalıdır. 
Çünkü; Sektörde yasal boşluktan 
kaynaklanan sorunlar, her geçen gün 
artmaktadır. İnternet medyasının 
gerek yayıncılık, gerekse BİK yardım-
ları konusunda düzenlemeye ihtiyacı 
vardır. İstihdam sağlayan, gerçek an-
lamda habercilik yapan ve kurumsal-
laşan internet haber siteleri, yerel 
gazeteler gibi desteklenmelidir. Bu 
kurumlarda habercilik yapan mesle-
ktaşlarımız da, düzenleme yapılarak 
basın kartı alabilmelidir. Şantajcı ve 
korsan internet haber siteleri, sadece 
yasal düzenleme ile önlenebilir.”

HABER MERKEZİ 
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla 

mesaj yayınlayan  Doğanşehir Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi 
Başkanı ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet kooperatifleri 
Malatya Bölge  Birliği Başkanı İsmet Bayram. Mesajında, “Tari-
hin sayfalarında kara bir leke olarak yer alan 15 Temmuz hain 
darbe girişimi aziz milletin geri püskürtmesi ile milli irade zafer-
ine dönüşmüştür. Bu olay tarih boyunca unutulmamalıdır” dedi.

Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla TESKOMB tarafından 
düzenlenen etkinlikler kapsamında Malatyada ve Doğanşehir de 
cadde ve sokaklardaki iş yerlerine afişler asılarak “15 Temmuz 
Milletin Zaferidir” afişleri asılarak esnaf ve sanatkâr da darbe 
girişimini kınadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan; Başkan İsmet Bayram, o gece 
ciddi hareketliliğin yaşandığını ve esnaf ve sanatkarın da mil-
li irade için günlerce ayakta kaldığını belirtti. Başkan Bayram  
“Asla unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkes-
ine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene saygı duyan bu 
millet tarafından geri püskürtülmüş ve hainler kirli emellerine 
ulaşamamıştır. Hamuru ahlak ve erdemle yoğrulan Ahilik ge-
leneğinden gelen biz esnaf ve sanatkârlar 15 Temmuz Destanı’nı 
yazan kahraman şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Bayram’ın 15 Temmuz Mesajı
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DOĞANŞEHİRDE 15 TEMMUZ KUTLANDI
HABER MERKEZİ
Doğanşehir ilçesinde 15 Temmuz programı kapsamında yapılan Doğanşehir Kay-

makamlığı ve Belediye başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz programına yaklaşık 
4500 kişi katıldı.   

Doğanşehir belediye meydanında yapılan 15 Temmuz şehitlerini anma programına İs-
tiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlandı. Doğanşehir Müftülüğünde görev yapan imam 
hatipler tarafından okunan Kuranı Kerim Tilaveti ve ilahilerden sonra Doğanşehir Bele-
diye başkanı Vahap Küçük alanda buluşan 4500 civarındaki vatandaşa hitap etti: Baş-
kan Vahap Küçük şunları kaydetti: “  Geçen yıl bu zamanlar Doğanşehirliler bu meydanı 
Doldurarak Vatanına, Milletine, Bayrağına sahip çıktılar. Bu yıl yine buradasınız. Sizlere 
çok Teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, aydınlık geleceğimizi 
yok etmek isteyen vatan hainlerini harekete geçiren fetö terör örgütünü lanetliyorum. 
Bu vatan üzerinde kim yanlış hesap yaparsa onun karşısında siz varsınız, biz varız, millet 
var” şeklinde konuştu. Doğanşehir kaymakamı Memiş İnan yaptığı konuşmada Mehmet 
Akif Ersoy un “Girmeden Tefrika bir millete düşman giremez; Vurdukça yürekler onu top 
sindiremez.”  Sözüne vurgu yaparak birlik beraberlik mesajını yeniledi.  

Doğanşehir belediye meydanında yapılan program daha sonra belediye başkanı Va-
hap Küçük tarafından yapılan Aşure ikramından sonra yapılan konuşmalardan sonra halk 
yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra belediye önünde nöbet tutuldu.

En İyi Yaş Kayısı Doğanşehir’den
Dünya kayısı başkenti olan Malatya'da 

her yıl geleneksel olarak düzenlenen en iyi 
yaş kayısı yarışması sonuçlandı. Yarışma so-
nucunda en iyi yaş kayısılar Doğanşehir ve 
Akçadağ ilçelerinden seçildi.

Kayısıda hasadın başlaması ile birlikte 
her yıl yapılan 'En iyi yaş kayısı' yarışması 
düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Merkezi fuaye alanında yapılan yarış-
mada Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kategorileri 
olmak üzere iki kategoride 12 ilçeden çiftçi 
kayıt sisteminde kayıtlı 352 kayısı üretici 
katıldı. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan 
Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, kayısı 
başkenti olan Malatya'da şuana hasat zam-
anının olduğunu hatırlatarak, "Bu yarışmanın 
ilimize, üreticimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç 
ise kayısıyı AB üyesi yaptıklarını belirterek 
bundan asıl işin bundan sonra başladığını 
belirti. Kayısı üreticisinin bu yıl mağdur old-
uğunu belirten Erkoç, üreticinin emeğinin 
karşılığını bulması noktasında şehrin tüm 
katmanları ile birlikte hareket etmeleri 
gerektiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili 
Tahir Macit'de yarışmaya katılan kayısılarının 
hepsinin birbirinden güzel olduğunu belir-
terek "Bu sembolik bir seçim, buraya getir-

ilen kayısıların tamamı aslında birincidir" 
dedi. Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Çakır ise kayısının Malatya 
için önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, 
"Kayısı Malatya için birinci derecede önemli 
bir ürünümüz. Bundan sonra da kayısı üzer-
inde daha çok çalışılması gerekir. Yarışmaya 
katılan üreticilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Son olarak söz alan Vali Ali Kaban'da 
"Benim için Kayısı konusuna biraz hızlı bir 
başlangıç oldu. Göreve başladığım bu ilk 
hafta içerisinde kayısıyla ilgili ikinci progra-
ma katılıyorum. Malatya'ya gelmeden önce 
Kayısının Malatya için ne kadar önemli old-
uğunu bir parça biliyordum ama böyle içine 
düşmek nasip oldu, Yarışmada dereceye 
giren kayısıları Sayın Cumhurbaşkanımıza 
göndereceğiz" şeklinde konuştu. Kayısının 
şifalı bir ürün olduğunu ancak bunun birçok 
yerde farkında olunmadığını ifade eden Ka-
ban, "Dünya da farkında değil, kayısı çekird-
eği ciddi bir anti kanserojen ilaç hükmünde, 
Kayısı çekirdeği tüketiminin yoğun olduğu 
bölgelerde kanser oluşumunun çok az old-
uğu görülmüş. Kayısı çok katma değerli bir 
ürün, İnşallah kayısının üretiminden nihai 
tüketimine kadar olan süreci Kayısı Eylem 
Planı çerçevesinde ele alarak, bu güne ka-
dar yapılmış bütün çalışmalardan da istifade 
ederek bir stratejinin belirlenmesi gerekiyor" 
dedi. Konuşmaların ardından jüri tarafından 

sonuçlar açıklandı. En iyi Kayısı Yarışmasın-
da Hacıhaliloğlu dalında birinciliği Doğanşe-
hir İlçesi Yuvalı Mahallesinden Hasan Sarıtaş 
alırken, Kabaaşı dalında ise Akçadağ İlçesi 
Gölpınar Mahallesinden İsmet Gökçe birin-
ciliğe layık görüldü. Dereceye giren üreticil-
ere ödülleri protokol tarafından verildi. Her 
kategorinin birincisine tam altın, ikincisine 
yarım altın, üçüncüsüne ise çeyrek altın ver-
ilirken yarışmaya katılan tüm yarışmacılara 
da Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 

budama seti hediye edildi. Programa Vali Ali 
Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin 
Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür 
vekili Tahir Macit, AK Parti İl Başkanı Ha-
kan Kahtalı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ti-
caret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Kültür 
AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, Ziraat Odaları 
Başkanları, Kayısı üreticileri ve vatandaşlar 
katıldı.
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Soldan sağa
1. Karabasan... Baştan aşağı, dipten tepeye kadar... 2. 

Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise 
bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık... Bir işin, bir eserin 
gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen... Kadın... 3. 
Güzellik, hoşluk... İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü... 
4. Güzel koku (eski)... Farz edelim ki, güya... İkisi bir arada 
doğan (çocuk)... 5. Praseodim elementinin simgesi... Maden-
leri ergitme, sıvı durumuna getirme (eski)... İçecek koyma-
ya yarar, cam, plastik vb.nden yapılan kap... 6. Teniste topa 
arkadan öne veya yukarıdan aşağıya doğru vurma... Helyum 
elementinin simgesi... Hayatı ölümsüzleştirme, madenleri 
altına çevirme vb. olağanüstü etkileri olduğuna inanılan sıvı 
(eski)... 7. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, 
avuç içi... Yönetmelik (eski)... 8. Dilim, parça (eski)... İki şeyi 
birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 

İkiden sonra gelen sayının adı... 9. Biçim, şekil... Rus, Beyaz 
Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve 
Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen or-
tak ad... Ağabey (halk ağzı)... 10. Karakter... Çünkü... Kedig-
illerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan, Asya’da 
yaşayan çevik ve yırtıcı hayvan... 11. İslam hukukuyla ilgili 
(eski)... Oradan oraya, düzensiz, kararsız bir biçimde... 12. 
Kurallar (eski)... İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen 
halk veya bu halktan olan kimse... Tınlayan şeyin çıkardığı 
ses, tınlama sesi... 13. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 
olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Üniversitel-
erde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi... Genel-
likle saat 22’den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, 
tün, şeb... 14. Şişe kapağı... Üniversitelerde yarıyıl içinde 
yapılan sınav, vize, vize sınavı... 15. Amca (halk ağzı)... Zayıfa 
yakın, incecik... Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu 
sesi gösteren nota işareti...

Yukarıdan aşağıya
1. Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çık-

mayan... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... 2. Dikme 
kiriş bağlantılarında direnci sağlayan sargı... Bir şeyi halka 
tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlam-
ak için denenen her türlü yol... 3. Güneşin battığı yöndeki 
ülkeler bölgesi, Garp... Çok konuşan... Prometyum elemen-
tinin simgesi... 4. Merkür... Holmiyum elementinin simgesi... 
Genellikle Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen, başı kahveren-
gi, kirli sarı veya siyah olan, vücudu beyaz, yapağısı kaba ve 
karışık olan, süt verimi yüksek bir koyun türü... 5. Bir çeşit 
sertçe, ince yünlü kumaş (eski)... Özel oluş veya davranış 
biçimi, üslup, stil, janr... Akümülatör... 6. Yüz ölçümü (eski)... 
Normalden daha küçük boyda bir tür at... 7. Üzerinde tanıtıcı, 

belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tah-
ta veya sac parçası, levha... Başarısız... 8. İplik... Hangi 
şey... Gönderme (eski)... Yassı demir çelik ürünü... 9. Sesleri 
kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramo-
fonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde 
yaprak... Ham maddeyi işleyip mal üretme... Bir yapının ko-
nut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat... 10. Âlâ... 
Gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları 
ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı... 11. O zam-
irinin yönelme durumu eki almış biçimi... Silindir biçiminde 
olan (eski)... Selenyum elementinin simgesi... 12. Buğday-
gillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki... Paladyum 
elementinin simgesi... “Ses çıkarmasına fırsat vermemek” 
anlamındaki “...dedirtmemek”, “ses çıkarmak, karşı çıkmak, 
yakınmak” anlamındaki “.... demek”, “sesini çıkarmamak, 
karşı çıkmamak, yakınmamak” anlamındaki “.... dememek” 
(veya .... çıkmamak) deyimlerinde geçen bir söz... 13. Yarışta 
aradaki mesafeyi uzun tutarak... Cüzzamlı (halk ağzı)... 14. 
Tiksindirici, iğrenç 
(eski)... Yapımın-
da mika maddesi 
kullanılan, darbe 
aldığında tuz buz 
olup dağılma-
yan cam türü... 
15. Karşılık olar-
ak, benzetilerek 
yapılan davranış, 
söz (eski)... Ge-
leneğe dayanan, 
geleneksel (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Bir acıdır gurbet elden, 

Ne gariptir düşmez dilden 

Solan güzel çalar telden 

Gülen güldür solan neden 

Ben ağlarım kimse bakmaz 

Karlar erir sular akmaz 

Ömür gitti zaman yetmez 

Günler  geçti zaman neden 

Gülen gelse yüz gülüyor 

Dertli olan dost biliyor 

Giden gitti yar kalıyor 

Yüz gülüyor sebep neden 

Ben gülerken gül ağlamaz 

Ben üzgünüm dost söylemez 

Deniz suskun yel dinlemez 

Lodos esmez dalga neden 

Yalnız kaldın hisler ağlar 

Yağmur yağar pınar çağlar 

Gecem geçti güneş doğar 

Yağmur damlar pınar neden 

Mehmet
KAYABAŞI

SOLAN NEDEN 

İşsizlik Rakamları Açıklandı!

HABER MERKEZİ 
Türkiye İstatistik Kuru-

mu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı 
işgücü istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre; Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döne-
minde geçen yılın aynı döne-
mine göre 463 bin kişi artarak 
3 milyon 287 bin kişi oldu

İşsizlik oranı ise 1,2 puan-
lık artış ile yüzde 10,5 seviye-
sinde gerçekleşti. Aynı dönem-
de; tarım dışı işsizlik oranı 1,4 
puanlık artış ile yüzde 12,4 
olarak tahmin edildi. Genç nü-
fusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 
3,8 puanlık artış ile yüzde 19,8 
olurken,15-64 yaş grubunda 
bu oran 1,2 puanlık artış ile 
yüzde 10,7 olarak gerçekleş-
ti. İstihdam edilenlerin sayısı 

2017 yılı Nisan döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
519 bin kişi artarak 28 milyon 
157 bin kişi, istihdam oranı ise 
değişim göstermeyerek yüzde 
47,2 oldu. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 32 bin 
kişi azalırken, tarım dışı sek-
törlerde çalışan sayısı 550 bin 
kişi arttı. İstihdam edilenlerin 
yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i 
sanayi, yüzde 7,8’i inşaat, yüzde 
54,3’ü ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın aynı döne-
mi ile karşılaştırıldığında tarım 
sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,5 puan, sanayi 
sektörünün payı 0,4 puan azal-
ırken, inşaat sektörünün payı 
0,3 puan, hizmet sektörünün 
payı 0,7 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Nisan döne-

minde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 982 bin kişi 
artarak 31 milyon 444 bin kişi, 
işgücüne katılma oranı ise 0,7 
puan artarak yüzde 52,7 olar-
ak gerçekleşti. Aynı dönem-
ler için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,4 puanlık artış-
la yüzde 72,3, kadınlarda ise 
0,8 puanlık artışla yüzde 33,4 
olarak gerçekleşti. Nisan 2017 
döneminde herhangi bir sosy-
al güvenlik kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların oranı, 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,4 puan artarak yüzde 
33,9 olarak gerçekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışan-
ların oranı ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0,6 puanlık 
artışla yüzde 22,5 oldu. Mevsim 

etkilerinden arındırılmış istih-
dam bir önceki döneme göre 81 
bin kişi artarak 27 milyon 885 
bin kişi olarak tahmin edildi. 
İstihdam oranı 0,1 puanlık artış 
ile yüzde 46,7 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsiz 
sayısı bir önceki döneme göre 
60 bin kişi azalarak 3 milyon 
550 bin kişi olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış 
ile yüzde 11,3 oldu. Mevsim et-
kilerinden arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki döneme 
göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 
52,6 olarak gerçekleşti. Ekono-
mik faaliyete göre istihdam 
edilenlerin sayısı, tarım sek-
töründe 39 bin, kişi azalırken, 
sanayi sektöründe 26 bin, in-
şaat sektöründe 17 bin, hizmet 
sektöründe 76 bin kişi arttı.
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 MEFTUNE- Cemal Akçadağ ile evliliğinden; Emrah-Ergün 
ve Ruhan olmuştur.

 UFUK KINACI–Pek konuşkan değildir. Kararlı ve sağlam 
bir duruşu  vardır. Büyüklere karşı saygılı ve iyi bir güreşçidir. 
Afşin Termik Santralinde teknik eleman olarak çalışmak-
tadır. Cemal-Sultan Kınacı kızı  Cemile ile olan evlili- ğinden; 
Onur-Okan ve Hatice olmuştur.

II)(Cecel)AHMET KINACI – Kardeşinin aksine güler yüzlü, 
hoş sohbet, insanlara yakın birisi olarak anımsıyorum. Bir 
zaman kahvehane çalıştırdı. Bir zaman da dondurmacılık 
yaptı. İlk yerleşik sinema, Hakkı Sevim tarafından onun ye-
rinde açıldı. Uzun süre faaliyet gösterdi.

İlk evliliğini Arapkirli Beyaz ile yaptı. Bu evlilikten Vahap 
dünyaya geldi. Vahap Kınacı tipik bir insandı. Çok yaman 
balık avlardı. Derelerde elini soktuğu her kovuk dibinden, 
mutlaka bir balık çıkarırdı. Bir defasında da bir yılan yakal-
amıştı. Bir gün yanındakilere “Siz zatek, insanın eyiligini 
iştemasız ki !”şeklindeki yakınması, birde camide yanında 
namaz  kılmakta olan adamın, sağa-sola Esselam-ı Aleyküm 
ve Rahmetullah dediğinde “ Aleykümü Selam dayı ! “ demesi 
uzun bir süre halk arasında konuşulmuştur. Kozlucalı Fatma 
ile olan evliliğinden; Ali- Mustafa ve Aycan dünyaya gelmiştir. 
Ağın’da lokanta işletmektedir.     

Cecel Ahmet Kınacı ikinci evliliğini de Üzeyir Hoca ve 
Hatun kızı Gülizar ile yapmış ve bu evlilikten de; 1) Nahide + 
Yaşar Güngör =Mehmet-Tayyibe ve Vahide.  / 2) Güler + Yaşar 
Kaya = Hülya- Songül- Leyla- Sibel

3)Duran Kınacı + Gülşen = Murat- Selim- Gamzenur ve 
Mahinur. 4) Burhan Kınacı  + Türkan = Elif ve Emel dünyaya 
gelmişlerdir.

                         Ü Z E Y İ R –Yusuf  ve Keziban’ın diğer oğludur.
……….? ..ile olan evliliğinden  1) Rüstem  2) Vahap  olmuş-

tur.   
RÜSTEM KINACI- 2 Gölbaşılı ve 1 Malatyalı kadınla evlilik 

yapmış, bu evliliklerden;  1)Hacı Memet, (Fazlı-Emine Ayab-
akan kızı) Saime ile olan evliliğinden = Turgut ve Tuncay. / 
2) Halil Kınacı - ……..?....ile olan evliliğinden= Nazife- Emine- 
Mesude- Naime- Cemal ve Mehmet.   3) Gülsün  -Abdullah 
ile evlenmiş, ancak kocası bir süre sonra ölmüştür. Emine, 
Cemal ve Sultandan olma Arel ile evlidir.

VAHAP KINACI- Yusuf ve Hayriye Kınacı kızı Cemile ile 
evli. Çocukları Mehmet öğretmen.

K Ö S E   A İ L E S İ – Bu aile YUSUF ve AYİŞE’ den türemiştir. 
Bu beraberlikten  3 oğul dünyaya gelmiş, ismi bilinmeyen 2 
oğul, memlekete geri dönmüşler, diğer oğul HURŞİT (1848-
1914) Viranşehir’e kalıcı olarak yerleşmiştir.

H U R Ş İ T  K Ö S E – Numan ve Havva kızı HEDDİS (1864-
…)ile olan beraberliğinden;  1) Cafer – 2) Vildan  3) Murtaza  
4)İsmail   oldu.

CAFER KÖSE( 1889-1915)- Seferberliğe iştirak etti ve şe-
hit oldu.

VİLDAN – Abdurrahman Durdu ile olan evliliğinden; 
Kamil ve Zihni  dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi “ Durdu” ail-
esinde.)

MURTAZA KÖSE(1899-1971)- Marangozlukla iştigal etti. 
Kendi halinde, işin- de gücünde olan sessiz, sakin bir insandı.

İlk evliliğini Mukaddes ile yaptı. Bu evlilikten; 1)Hacı İbra-
him  2)Cafer  dünyaya geldi. Her ikisi de genç yaşta vefat et-
mişlerdir.                    

İkinci evliliğini Tecdeli Sıdıka ile yaptı.Bu evlilikten de ;
ŞEMSİNUR – Ali Rıza Çekmegil ile olan evliliğinden; İbra-

him – Reyhan- Seyhan - …………..-İlhan ve Mustafa dünyaya 
gelmiştir.

MEMET KÖSE –Önceleri babası ile birlikte marangozluk 
işleriyle uğraştı. Sonradan Almanya’ya gitti. Uzun yıllar ora-
da çalıştı.Ayrıca Almanyada Türklük ve İslam adına çalışma-
ları vardır. Yardımsever ve insanlarla ilgilidir.

Sürgü’lü Hafız Kınacı’nın kızı Arife ile olan evliliğinden ;
1) Hurşit Köse + Benan  = Dilara ve Onur.
2) Abide  + Turan Korkmaz = Abdülkadir ve Vefa.
3) Hasan Basri(Tek.) + Sevda = Kaan ve …….
4) Cafer Köse (Tek.)  + Ülkü   = Mehmet – Emre ve Mu-

hammet.
5) Ayfer  + Fatih Ötliken = Serhat ve Kayra.
 ABİDE – Selahattin Gelengel ile olan beraberliğinden;  

Mesut – Güngör ve Sevgi dünyaya gelmiştir.
-İSMAİL (Yusuf ve Ayişe’den olma)1904-1922 genç yaşta 

öldü.
        
  ========================================

P O S O F  ( ŞUVARSKAL-Gönülaçan)
dan GELEN  AİLELER

Şuvarskal (Gönülaçan) ilçe merkezine 15 km.kuzeyde, 

meyilli bir plato üzerinde kurulmuştur. Şuvarskal’in ne anla-
ma geldiği bilinmemekdir.Yeni adı “Gönül- açan”;  meşelikler, 
bahçeler, şırıl şırıl akan dereler  ve meralarındaki türlü türlü 
çiçeklerin, insanların ferahlattığı ve gönüllerini açtığından 
dolayıdır.

Tarihi kalıntılardan burasının önceleri hıristiyan aileler-
ince kullanıldığı, Osmanlı idaresine geçtikten sonra da; Kaf-
kaslardan, Şavşat ve Posof’tan gelen ailelerce kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Çayırçimen, Kayınlı, Kalkankaya, Erim,Yay-
laaltı, Sarıçiçek ve Gürcistan ile sınırdaştır.

Şuvarskal’dan Viranşehir’e gelen aileler “Taner” ve “Ye-
rlikaya” aileleridir. Posoflu şair Şuvarskal(Gönülaçan) ı şöyle 
tanımlamaktadır:

        “Gönülaçan çiçekleri, gönüller açar,         Lale, sümbül, 
gülü kokular saçar,    

         Suyundan içenin, her derdi kaçar,            Konur’da 
bitmeyen, meşesi vardır

            T A N E R   A İ L E S İ – Bu aile (Başçavuş)MEHMET ve 
……? .. den türemiştir. Bu aile, Mehmet ve özelliğinden dolayı 
“Başçavuşlar ailesi” diye anılmıştır. Bu beraberlikten, Recep 
olmuştur.

R E C E P  ve S U L T A N   - Beraberliğinden;  1)Molla Tevfik 
(1852-1934)-  2) Molla Refik  3) Sündüs (Muhsine)  -4) Ruhsat  
-5)Efruz  dünyaya gelmiştir.

1) MOLLA TEVFİK (1852-1934)- Dede Hıdır Ağa ve Mak-
bule kızı Sultan (1864-…)ile olan evliliğinden; 1)Raife(1900….) 
2) Hacı Memet (sofu) 1905-1984 olmuştur.     

RAİFE  - Tatlar’lı Hafız Memet Ballı ile olan  evliliğinden; 
1) Sultan    2) Fatma   3) Hanife   4) Hanife   dünyaya gelmiştir.

(Sofu) HACI  MEMET – Uzun boylu, esmer, ağırbaşlı, 
kendine güvenli, dini açıdan güçlü ve itibar gören bir insan 
olarak anımsıyorum. İlk evliliğini Hafız Ahmet ve Safiye kızı 
Fatma ile yaptı. Bu evlilikten  Hasan ve Hatice dünyaya geldi.

HASAN TANER –Tanıma fırsatım pek olmadı. İlçede pek 
bulunmadı. Gördü- ğüm kadarı ile sessiz, sakin ve ağırbaşlı 
bir insandı. Akrabası (halası) Hafız Memet ve Raife kızı Fat-
ma ile olan evliliğinden;

1)Abdullah(Ser.Mes.) + Yonca = Utku – Özgür- Ayşenur.
2)Ahmet (Muhasebeci) +Selma = Öykü ve ……..?....
3)Sermin + …………(Tekirdağlı) = Arzu- Ekrem ve …..?...
4)Nermin + ………….     = ……
HATİCE – (Körhan ) Mustafa Şen ile olan evliliğinden; Na-

zif – Nazife ve Sevgi dünyaya geldi. (Geniş bilgi “ Şen” ail-
esinde.)

Sofu Hacı Memet Taner, ikinci evliliğini Hasan-Fadime 
kızı Şükriye ile yaptı. Şükriye daha önce Ali Hazer ile evli 
olup, bu evlilikten ; Memet- Mustafa ve Ahmet vardır.(Geniş 
bilgi “Hazer” ailesinde.) H.Memet Taner ve Şükriye evliliğin-
den de; Beşir ve Nezir olmuştur.       

BEŞİR TANER- Zeki, gelişmeleri değerlendirebilen, old-
uğu gibi görünen, ego’su güçlü bir ağabeyimizdir. Bir ara Be-
lediyede şoförlük yaptı. Sigara yüzün- den bir ayağı alındı. 
Bir süre tuhafiyecilik yaptı. Bu işi oğluna bıraktı. Şimdi- 
lerde kendilerine ait bir çiftliğin işleri ile meşgul olmaktadır. 
Memet-Fahriye Şen kızı Fatma ile olan evliliğinden;  1)Orhan 
(Müh.) + Rahile(Memet-Rahile Tekin kızı)=Burcu ve Anıl.   2)
Ayhan (Esn.) + Ümran = Ege ve Ekin.

3)Abdülkadir (Böl.Md.) + Şeniz = Övgü ve Öykü.
4)Nadir (Esn.) + Fatma = Özge ve Özgün.    dünyaya 

gelmişlerdir.
Beşir ve Fatma Taner’den olma Orhan, Ayhan, Abdülkadir, 

Nadir hepsi birbirinden kıymetli zeki, çalışkan, mücadeleci 
insanlar olup, hepsi de kariyer- lerinde başarılı olmuşlardır.

NEZİR TANER- Sevdiğim ve takdir ettiğim değerli ark-
adaşlarımdan biridir. Bilgili, kültürlü, kendine güvenli ve her 
bakımdan donanımlı bir  insandır. Önceleri askeri bir görevde 
bulundu. Dışarıdan Hukuk Fakültesini bitirince görevinden 
istifa edip, avukatlığa başladı. Şimdilerde Çorlu’da bu göre-
vini başarı ile sürdürmektedir.

Memet-Fahriye Şen kızı Gülten ile evlenerek, ağabeyi 
Beşir Taner ile  bacanak olmuştur. Bu beraberlikten ;

1) İlke (Ecz.) +………….(Amerikalı) = Çocuk yok
2) Eylem (Muhasebeci) +………… (Hintli) = Eylül ve Eylül
3) Kıvılcım  +………………….= Henüz çocuk yok.
M O L L A   R E F İ K  ( Recep –Sultan oğlu ) -   İlk evliliğini 

Sadık Ağa-Hazeni Doğan kızı Menevşe ile yaptı. Bu evlilikten, 
Nesiha dünyaya geldi.

NESİHA – Tillo’lu Hamza Hoca Demiralp ile olan evlil-
iğinden; Memet Ali ve Muhsine dünyaya geldi.  (Geniş bilgi 
“Demiralp” ailesinde.)

Molla Refik ikinci evliliğini Ayşe ile yaptı. Bu evlilikten de 
Hüseyin -Hatice ve Emine dünyaya geldi.

HÜSEYİN  GÜZEL –Halim, selim kibar bir insandı.Uzun 
yıllar D.S.İ. de çalıştı ve oradan emekli oldu. Saniye ile olan 
evliliğinden;

1) Yaşar Güzel(Öğret.) +Nevin (Faik Şahin kızı)=Murat(-
Satıış Departmanı- Burak (Öğret.)  ve Gizem(Güvenlik ele-
manı.)

2) Selma  +Emirhan Ballı = Önder(Öğret.)-Hakan(Öğret.)-
Gökhan(Öğret.)

3) Şengül  +Ali Doğan =Hüseyin. (Evlilik devam etmedi.)
 HATİCE – Hacı Ali Dede ile olan evliliğinden; Fikrettin- 

Nusrettin- Fahretttin- Necmettin- Fikriye- Lutfiye- Münire- 
Muhsine- Nurettin   dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Dede 
“ ailesinde.)

EMİNE – Cemil(usta) Şahin ile olan evliliğinden; Musta-
fa- Ramazan- Süley- man- Muhammet- Ahmet- İbrahim(ölü) 
olmuşlardır. Bu aile ilçeden uzun süre ayrıldıkları için detaylı 
bilgi edinilemedi.

               - S Ü N D Ü S (Muhsine)- Abbas Ağa Doğan ile olan 
evliliğinden; 1) Rıdvan Ağa  2) Abdülhamit(Kara Hacı) 3) Hay-
dar Ağa   4)Gülendam(ölü)  5)Sultan(ölü)  6)Süleyman(ölü) 
dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Doğan “ ailesinde.)

                - RUHSAT – Kahraman Çavuş ile olan ilk evlil-
iğinden; Hacı Ali ve Mustafa(ölü) dünyaya geldi. İkinci evlil-
iğini kaynı Dursun ile yaptı. Bu evli- likten de Gülsün ve Hacı 
Mustafa dünyaya gelmiştir. ( Geniş bilgi  “Dede “ ailesinde.)

                 - EFRUZ – Molla Eşref Mutlu ile olan evliliğinden; 
Hasan- Hüseyin ve iki kız çocuğu(ikisi de ölmüştür.)Geniş bil-
gi “Mutlu” ailesinde.) 

-  Y E R L İ K A Y A   A İ L E S İ - 
       Bu aile, MİKTAT  ÇAVUŞ  ve  CİHAN ‘ dan türemiştir. Bu 

beraberlikten, Mustafa dünyaya gelmiştir.
MUSTAFA YERLİKAYA – İlk evliliğini İbrahim-Rukiye kızı 

FATMA (1884-1911) ile yaptı. Bu evlilikten;  1) Rukiye (1906-
1996) oldu.              RUKİYE – Çok konuşkan, neşeli, sıcak kanlı 
ve sevimli bir insandı. Zühtü Durak oğlu Süleyman Olcay(-
Kara çorlu) ile evliliğinden, çocukları olmadı. Mustafa Yerli- 
kaya ikinci evliliğini, Yusuf-Hatice kızı HÜNKAR(1899-1940) 
ile yaptı. Bu evlilikten de;  1) Hatice   2) Abuzer Gaffar 3) Hay-
riye dünyaya gelmişlerdir.

HATİCE – Cecel Hacı Kınacı ile olan evliliğinden; Ramazan- 
Şerif- Ufuk- Mesure ve Meftune olmuştur. (Geniş bilgi “Kınacı” 
ailesinde.) 

ABUZER  GAFFAR YERLİKAYA – Benim kirvemdir. O beni 
daima sevmiş, bana değer vermiş ben de ona saygı duy-
muşumdur. Çok konuşkan ve sevecen bir insandı. Bağ-bahçe 
işleri ile uğraşırdı. Konuşmaktan usanmaz, coşku ile devam 
ederdi. 

Besnili H.Ahmet ve Emine’den olma Elif ile olan evlil-
iğinden; 1) Miktat  2) Behzat  3)Mustafa dünyaya gelmiştir. 
Çocuklara geçmeden Elif kirvem ile olan bir çocukluk anımı 
paylaşmak isterim.

    “ Ben 2,5-3 yaşlarındayım. Elif kirve yeni evli ve henüz 
çocukları olma- mıştır. Bir dini bayram sabahı, annem cici el-
biselerimi giydirmiş, hiçbir anlam veremediğim bir konum-
dayım ama mutluyum. Annem elimden tutarak  az ilerde 
bir sokağın başına götürdü. Bana “bak şu karşı evin mer-
diveninde oturan kadını görüyor musun ? O senin kirven 
olur. Git onun elini öperek bayramlaş”dedi. Ben o zamana 
kadar bayram nedir, kirve nedir ? bilmemekteyim. Niçin 
gidip kirvem denilen kadının elini  öpecek ve bayramlaşa-
cağım?... Bütün bunlardan bi haber biraz da istemeyerek o 
kadına doğru ilerlemeye başladım. Durumun farkına varan 
kirvem Elif’in, merdivenleri üçer-beşer, acele ve telaşla 
inerek, bana doğru koşmaya başladığını, büyük bir sevinç 
ve coşku ile beni koltuk- larımdan tutup havaya kaldırdığını 
ve beni öpüp kokladığını, sevinç dolu çığlıklar attığını an be 
an hatırlıyorum. Şaşkındım, neler olduğuna bir anlam ver-
emiyordum. Ancak o anda çok mutlu olduğumu, sevginin ne  
denli güçlü bir duygu olduğunu ilk kez o zaman anlamış ve 
tatmıştım.

Bana ilk defa, böylesine bir duygu yaşattığın için sana 
binlerce teşekkürler Elif kirve. Bunu çocukluğumdan beri hiç 
unutmadım ve de unutmayacağım. Ömrün uzun, huzur ve 
mutluluğun daim olsun.”

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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CEM OTO YIKAMA

•Pasta Cila

•Oto Kuaför

•Seramik Kaplama

•Oto Aksesuar

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29 


