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“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLUNUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük Bayramın bütün insanlığa 
barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Vahap Küçük, yayınladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi; "Bayramlar birlik, beraberlik, barış ve 
kardeşlik duygularının yoğunlaştığı müstesna günlerdir. Bay-
ram, akraba, dost ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hasta-
lara, kimsesizlere, yetimlere ve muhtaçlara yardım elinin uza-

tıldığı günlerdir. Ramazan Bayramı dolayısıyla, kırgınlıkları, 
küskünlükleri bir kenara bırakarak, herkesle kucaklaşmalı, 
büyüklerimizi ziyaret edip, küçüklerimizi sevindirmeliyiz.    

Ramazan Bayramı'nın kardeşliğe, sevgiye ve dayanışmaya 
vesile olması temennisiyle, başta Doğanşehirli hemşerilerim 
olmak üzere milletimizin ve tüm İslam Âleminin Bayramını 
tebrik ediyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce 
Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ün Ramazan Bayramı Mesajı

Yeni Doğanşehir Gazetesi 13 Yaşında Yıllar çok çabuk 
geçiyor 21.06.2005 tarihinde sizlere MERHABA diyen ve 
kuruluş felsefesi olan doğruluk ve objektiflikten asla sap-
mayan Yeni Doğanşehir Gazetesi 12. yılını dolduruyor. Elin-
izdeki sayı ile 13 yaşına girdi.

Yeni Doğanşehir Gazetesi kurulduğu günden bu yana 
yayın politikasını hiç değiştirmedi. Yöremizin sorunlarını 
takip ediyor ve bu sorunları açık yüreklilikle dile getiriyor, 
değişik görüşleri, değişik fikirleri sütunlarına taşıyarak 
okuyucusuyla buluşturuyor.

Bu açıdan bakıldığında Yeni Doğanşehir Gazetesi 
Doğanşehir’in kamusal çıkarlarının korunması, gelişmesi ve 
her şeyden önemlisi halkın doğru, dürüst ve objektif biçimde 
bilgilendirilmesi yolunda hiçbir kurumun siyasi parti veya 
bir siyasi kişiliğin, hiçbir sınıf veya zümrenin, bürokrasinin 
veya çıkar gruplarının borazanlığını yapmadan, Doğanşehir 
halkının birlik, beraberliğini ve kardeşliğini bir arada yaşa-
ma arzusunu geliştirmek amacıyla tavizsiz 12 yıllık bir yayın 
hayatı gerçekleştirdi.

Haberlerinde kimseyi rencide etmeden hukuk kural-
ları çerçevesinde, gazete sütunlarına taşıyan, Doğanşehir 
halkının takdirini güvenini kısa sürede kazanan gazetemiz, 
yayın ahlakına ve Basın Yayın ilkelerine uyarak ve tarafsız 
olarak yayın hayatına devam edecektir.

Bu özgür, tarafsız siyasi kamplardan bağımsız, zengin 
içerikli, gündem oluşturan, gündem değiştiren, sorgulayan, 
halk adına gerçeklerin izini süren, eğilmeyen, bükülmeyen 
nitelikli yayıncılık anlayışımızı dün ve bugün olduğu gibi ge-
lecekte de sürdürmenin kararlılığı içinde olacaktır.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak, daha özgür, çok sesli 
ve gelişmiş bir Doğanşehir için okuyucularımızla geleceğe 
emin adımlarla ve daha zengin içerikli gazeteyle yürüyoruz.

Bu düşüncelerle, gazetemizin bugünlere ulaşmasın-
da emeği ve katkısı olan siz değerli okuyucularımıza, 
reklamlarını verenlerimize, yazarlarımıza, çalışanlarımıza 
halkımıza teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Yeni Doğanşehir

Gazetesi
13 Yaşında

Vali Toprak İftarda
Basınla Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Toprak’ın ev sahipliğinde tertiplenen iftar 
programına basın mensupları katıldı. Malatya’nın günde-
minde olan konularda Eğitimdeki başarıya dikkat çeken 
Vali Toprak, “Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş sınav-
larında da alınan başarı, aslında ilimizin insanın beşeri 

gücünü hem ilimiz adına, hem ülkemiz adına önemli 
kılacak bir temel teşkil ediyor. Bize düşende TEOG sınav-
larında 2017 yılında ilk 10’a girecek şekilde alınmış olan 
başarının orada tutunacak şekilde sürdürülebilir kılın-
masıdır.” dedi

SAYFA 5

BAKAN TÜFENKCİ BÜYÜMEYİ DEĞERLENDİRDİ
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki büyüme oranı-

na dikkat çeken Bakan Tüfenkci, uluslararası ticaretin 
gelişmesiyle beraber bunun piyasaya yansımaları ve 
Türkiye’nin bu ticarette alacağı payı dikkate aldığınız-
da bu büyümenin kesinlikle hormonlu bir büyüme ol-
madığını altını çiziyorum.” dedi. Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci CNN Türk ekranlarında Türki-
ye ekonomisine yönelik soruları yanıtladı. 



2 20 HAZİRAN 2017HABER

ÇOCUKLARDA DEMİR
EKSİKLİĞİ VE BESLENME

Demir vücutta üretilemeyen, dışarıdan alınması gereken ve vücudumuz 
için büyük önem taşıyan bir mineraldir. Vücutta taşıdığı öneme rağmen 
Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre demir eksikliği en sık karşılaşılan 
beslenme sorunudur. Ülkemizde de özellikle risk grubunda olan çocuklarda 
demir eksikliği yaklaşık %50 oranında görülmektedir. 

Demir eksikliğinde yorgunluk, halsizlik, nefes kesilmesi, iştahsızlık, el ve 
ayaklarda üşüme, büyüme ve gelişmenin yavaşlaması, konsantrasyon bo-
zukluğu, bağışıklık sisteminde zayıflama, tırnak kırılması ve baş ağrısı gibi 
belirtiler gözlenebilir. 

Çocuklarda sık rastlanan demir eksikliğinin nedeni genel olarak beslenme 
yetersizliğine bağlı olarak gelişmektedir. Özellikle yetersiz beslenme veya 
beslenmede demir emilimini etkileyen gıdaların sık tüketilmesi demir ek-
sikliği görülme sıklığını arttırmaktadır. 

Miktar ve emilim oranına bakıldığında en önemli demir kaynağı kırmızı 
ettir. Karaciğer, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, kuru üzüm, kuru kayısı, 
kuru incir ve pekmez de demirin iyi kaynakları arasındadır. Hayvansal kay-
naklı demirin emilim oranı ise bitkisel kaynaklı demirin emiliminden daha 
yüksektir. Demir emilimini arttırmak besinlerle tüketilen demirden yararla-
nabilmek için önem taşımaktadır. 

Demirin emilimini arttırmak için; sebze yemekleri , etli sebze yemekler-
ine dönüştürülmelidir. Yemeklerin yanında bol limonlu salatalar tüketmek 
de demirin emilimini arttırıcı faktörlerdendir. 

Çay demir emilimini azaltan ve en sık tüketilen içeceklerden biridir. Özel-
likle çocuklarınıza kahvaltıda çay yerine taze sıkılmış portakal suyu vererek 
kahvaltıda tükettiği yumurtadaki demirin emilimini arttırmış olacaksınız. 

Süt, yoğurt ayran gibi besinler yemeklerin yanında değil, ara öğünlerde 
çocuklarınıza verilmelidir. Demir eksikliği varsa, yüksek kalsiyum içeren süt 
grubu bu besinler yemeklerdeki demirin emilimini azaltacaktır. 

Posa her ne kadar önerdiğimiz bir beslenme olsa da çocuklarda fazla 
posalı beslenmek demir emilimini olumsuz etkilemektedir. 

Çocuklarınızın beslenmesinde çeşitliliğe önem vererek, doğru beslenme 
alışkanlıkları sağlayarak demir eksikliğinin önüne geçebilirsiniz.

GÖZDE SULTAN
ŞAHİNOĞLU

Hayat İnsanı yormaz,
İnsanı insanlar yorar,
Hayat topraktır.
Kuyuyu insanlar kazar.
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Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

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/

Basın Mensupları İftarda Buluştu

HABER MERKEZİ 
Malatya Gazeteciler Cem-

iyeti tarafından iftar yemeği 
verildi. Basın mensuplarının 
bir araya geldiği program-
da konuşan İl Müftüsü Çimen, 
“Ramazan bizim inancımızda 
adeta bir okul gibi, bir mektep 
gibi çok önemli bir yeri olan, bir 
yıl boyunca kaybettiğimiz veya 
kaybolmaya yüz tuttuğumuz 
insani, ahlaki, şükür gibi değer-
leri yeniden keşfettiğimiz bir 
mevsimdir.” dedi

Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından tertip edilen iftar 
yemeğine STK temsilcileri ve 
basın mensupları bir araya gel-
di. Bir restoranda gerçekleşen 
iftar programına Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Haydar Karad-
uman’ın yanı sıra, Vali Yardım-
cısı Ali Deniz Sürmen, Hacı Bek-
taş’ı Veli Derneği Başkanı Hasan 
Meşeli, Ortak Değer Malatya 
Derneği Başkanı Ergül Kılıç, 
Basın İlan Kurumu İl Müdürü 
Nihat Abacı, İl Müftüsü Ümit Çi-
men, gazete sahipleri ve basın 
mensupları katıldı. İftar önce-
si açılış konuşmalarını yapan 

Ümit Çimen, “Ramazan bizim 
inancımızda çok önemli bir yeri 
olan, adeta bir okul gibi, bir 
mektep gibi yeri var. Ramazan 
bir yıl boyunca kaybettiğimiz 
veya kaybolmaya yüz tuttuğu-
muz insani, ahlaki, şükür gibi 
değerleri yeniden keşfettiğimiz, 
kazandığımız ve onlarla bu-
luştuğumuz bir mevsimdir” 
dedi.

İftar programına katılan İl 
Müftüsü Ümit Çimen ramazan 
ayının anlam ve önemine ilişkin 
şunları dile getirdi, “Ramazan 
bizim inancımızda çok önem-
li bir yeri olan, adeta bir okul 
gibi, bir mektep gibi yeri var. 
Ramazan bir yıl boyunca kay-
bettiğimiz veya kaybolmaya 
yüz tuttuğumuz insani, ahla-
ki, şükür gibi değerleri yenid-
en keşfettiğimiz, kazandığımız 
ve onlarla buluştuğumuz bir 
mevsimdir. Paylaşmanın, 
yardımlaşmanın, dayanışmanın 
olduğu ramazan Allah’a yakın 
olmanın bir mevsimidir. 
Ramazan gönül köprülerinin 
kurulduğu bir mevsimdir. Allah 
ramazanı böyle geçirmeyi bu 

kazanımları elde etmeyi nasip 
etsin. Ramazanda bu okulda 
bu mektepte, bu mevsimde, bu 
eğitim sürecinde Allah bizi oruç-
la eğitiyor, birçok özellikleri ka-
zandırıyor. Hiç şüphesiz samim-
iyeti, paylaşmayı, merhamet 
etmeyi, başkasını düşünmeyi, 
açın, yokluğun, ihtiyaç sahibini 
bize düşünmeyi öğretti. Yoksa 
Allah bizi neden sabahtan akşa-
ma kadar aç bıraksın. Allah bizi 
İnsani, ahlaki değerlerimizle bu-
luşmamızı istiyor. Ramazan sa-
dece aç ve açlık değildir. İftar ve 
sahurdan ibaret değildir. Allah 
bizi bu güzellikle bu mevsimde 
bu meziyetleri kazanmayı nasip 
etsin. Allah bize oruçla neye ul-
aşmamızı murat ediyorsa ona 
ulaşmayı nasip etsin.” 

İftar sonrası Gazeteciler Ce-
miyeti tarafından Malatyalı İş 
Adamı Müteahhit Ömer Çiçek’e 
plaket takdimi yapıldı. Ömer 
Çiçek’e plaketlerini Vali Yardım-
cısı Ali Deniz Sürmen ve Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Haydar 
Karaduman verdi.
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BAKAN TÜFENKCİ BÜYÜMEYİ DEĞERLENDİRDİ
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki 

büyüme oranına dikkat çeken Bakan Tüfenk-
ci, uluslararası ticaretin gelişmesiyle beraber 
bunun piyasaya yansımaları ve Türkiye’nin 
bu ticarette alacağı payı dikkate aldığınız-
da bu büyümenin kesinlikle hormonlu bir 
büyüme olmadığını altını çiziyorum.” dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
CNN Türk ekranlarında Türkiye ekonomisine 
yönelik soruları yanıtladı. 2016 yılının Türki-
ye ekonomisi bakımından zor bir yıl olduğu-
na dikkat çeken Bakan Tüfenkci, şu ifadelere 
yer verdi; 

2017’YE GÜÇLÜ BAŞLADIK
“2016 yılı gerçekten Türk ekonomi-

si bakımından zor bir yıl oldu. Türkiye hain 
darbe girişiminden sonra üretim ithalat ve 
ihracatın olumsuz yönde seyir edeceğine 
ilişkin ciddi anlamda algı operasyonuna 
maruz kalmıştır. Bununla birlikte kredi dere-
celendirme kuruluşlarının art arda gelen 
not indirimlerinin ile kötümser tavırları ile 
birlikte olumsuz bir hava oluşturulmuştu. 
Hükümetimizin o dönemde almış olduğu ye-
rinde tedbirlerle birlikte Türk ekonomisinin 
2016 yılı içerisindeki büyüme rakamları da 
kredi kuruluşlarını şaşırtmıştı.   2017 yılına 
Allah’a hamdolsun biz güçlü bir başlangıç 
yaptık. Bu başlangıçla birlikte ihracatımız 
hem ticaretimiz, perakende sektörümüz, hiz-
met sektörümüz, ulaştırma sektörümüz bir 
büyüme trendini yakalamıştır. Biz o günlerde 
beklenen tahminlerin üzerinde ilk çeyrekte 
büyüyeceğini ifade etmiştik. Baktığımız zam-
an bazıları o günlerde bizim söylemlerimizi 
abartılı buluyordu. Fazla iyimser bulunuy-
ordu. Ama Türk ekonomisinde yapmış old-
uğumuz yerinde müdahalelerle, teşviklerle, 
tedbirlerle bunun sonuçlarını 2017 yılında 
alacağımızı bir ön görüyorduk. Nitekim 2017 
yılına güçlü bir başlangıç yaptık ve bak-
tığımızda ilk çeyrekte Türkiye yine herkesi 
şaşırtacak şekilde büyüme rakamını yakala-
mış oldu. Biz bu büyümenin ikinci çeyrekte, 
üçüncü çeyrekte de artacağını ve yılsonu 
itibariyle yüksek büyüme oranlarını yakala-
yacağımızı inanıyorum.  Büyüme rakamları-
na baktığımızda tüketimin payının olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu durum normal seyrin biraz 
üzerinde olduğunu görmekteyiz. Esas ihra-
cata, büyümeye etkisi, tarım sektörünün 
büyümeye etkisi, sanayi üretiminin büyüm-
eye etkisi ki sanayinin mayıs ayı içerisinde 
neredeyse rekor seviyeye ulaştı.  Sanayi üre-
timinde 5.3 gibi bir rakama ulaştık. İmalat 
sanayiye baktığımız zaman rakamlar sadece 
tüketime dayalı bir büyümenin olmadığını 
bize gösteriyor. İhracat rakamlarındaki 
artışlara baktığımızda mayıs ayında yakala-
dığımız ihracat rakamları 8.9 bu yıl içerisinde 
ortalamayla baktığımızda %10’larda bir 
artışla büyümeyi ön görüyorum. 

KREDİLER ESNAFA CAN SUYU 
OLDU

Ayrıca uluslararası ticaretin gelişmesiyle 
beraber bunun piyasaya yansımaları ve Tür-
kiye’nin bu ticarette alacağı payı dikkate al-
dığınızda bu büyümenin kesinlikle hormonlu 
bir büyüme olmadığını kalın harflerle altını 
çizerek ifade etmek istiyorum. Reel sektöre 
yaptığımız katkıları da hatırlatmakta fayda 
görüyorum. Kredi Garanti Fonunu biz devreye 
soktuk. Burada 250 milyarlık bir kredi hacmi 
oluşturduk. Bugüne kadar 181 milyarlık kredi 
limiti kullanılmış oldu.  Yine bizim küçük 
esnafımız ve orta ölçekli işletmelerimize KO-
SGEB vasıtasıyla vermiş olduğumuz faizsiz 

krediler özellikle küçük esnafımızın ve küçük 
işletmelerimizin can suyu niteliğinde oldu. 
Bu gelişme piyasalara olumlu etki oluşturdu. 
Küçük İşletmelerin çarklarının dönmesiyle 
büyük yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin 
de çarklarının hızlı dönmesine vesile oldu. 
Dolayısıyla bu durum iç tüketimi de iç piyas-
aya da ciddi anlamda yansıdı.  Beyaz eşyada 
KDV ve ÖTV indirimi ile mobilyada ÖTV indi-
rimlerimizle beraber iç piyasadaki talep art-
tı, canlılık oluştu. Perakende sektörümde biz 
hatırlarsanız senenin ilk üç aylık SSK prim-
lerinin ötelenmesi noktasında imkân tanıdık. 
Hizmet ve perakende sektörüne verilmiş bir 
kaynak oluştu. Bunun sonucunda piyasalara 
büyüme olumlu yansıdı. Hükümetimiz Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir 
arıza varsa onun üzerine gitti. Aksaklıklara 
anında müdahale etti. İnşallah ileriki gün-
lerde olumlu etkileri daha da çok göreceğiz.  
Biz bir yandan tedbirler alırken bir yandan 
da odaklanan bir hükümetiz. Baktığınız zam-
an 16 Nisanı yaşayan bir Türkiye var ve mille-
timiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 
onay verdi. Türkiye istikrarı ve güveni yakala-
yarak yoluna devam ediyor. Bu süreçten son-
ra bizim atmamız gereken adımlar var. Bun-
lardan bir tanesi şu anda Meclis’te görüşülen 
reform paketi. Burada reel sektörü ve sanay-
iciye ciddi teşvikler var. Organize sanayilerde 
üretim yapan sanayicilerimize yönelik ciddi 
tedbirler ve teşvikler var. Özellikle elektrik 
paylarının sanayiciler üzerindeki yükünü 
kaldırıyoruz. Organize sanayilerin yönetim-
lerini yeniden şekillendirerek sanayiciler-
in daha etkin olduğu gayrimenkul kaynağı 
geliştirecek pozisyona getirmiş olacağız.

6 AYLIK EYLEM PLANI
Cumhurbaşkanımızın genel kurulda 21 

Mayıs’ta Ak Parti’nin genel başkanı olduk-
tan sonra bizlerden istediği yol haritası var 
ve bütün bakanlıklarda 180 günde neler 
yapacakla,  neleri hayata geçirecekler bunun 
planını hazırlıyorlar. Bu esasında180 günde 
Türkiye’nin ne yapacağı noktasında kamu-
oyu ile bir paylaşımdır. Bütün bakanlıklar 
yapılıyor ve bu ay sonu itibariyle bunu ilete-
ceğiz ve bu kamuoyu ile paylaşılır. 

 GIDA FİYATLARINA YÖNELİK 
TEDBİRLER 

Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki 
baskısını ve ağırlığını biliyoruz. Gıda fiyat-
larının özellikle tüketiciye yansıması nok-
tasında ve tüketicinin pahalı tüketme konu-
sundaki şikâyetlerini de biliyoruz. Özellikle 
sebze ve meyve fiyatları ile beraber işlen-
memiş gıda fiyatların ve onun enflasyona 
etkisi herkesi malumu. Bunun yükünü azalt-
ma anlamında, enflasyonu gıda fiyatların-
da düşürme noktasında bildiğiniz gibi gıda 
komitesi kuruldu ve başbakan yardımcımızın 
başkanlığında ilgili bakanların da katılımıy-
la düzenli bir şekilde toplanıyor ve kararlar 
alıyor. Kısa vadede etki edecek tedbirler var. 
Örneğin arz eksikliği olan ve gümrük vergileri 
ile koruduğumuz bazı ürünler var. Bunlar da 
gümrük vergilerini piyasanın gidişatına göre 
ayarlayacak bir mekanizmayı hayata geçird-
ik ve bu anlamıyla TMO ve et süt kurumunun 
işlevlerini, kotalarını artıracak, arpa buğday 
veya diğer tarım ürünlerinde gerektiğinde 
sıfır gümrükle ithal edecek ve bunu piyasaya 
kısa sürede arz edecek bir mekanizmanın 
oluşturulması kararı alındı. Bunun yansıması 
nasıl olacak; diyelim ki buğdayda anormal 
bir artış gözlendi, stokçuluk olduğu gözlendi, 
hemen buna müdahale edilerek piyasaya be-

lirlenen fiyatta arzı, bu noktada iç piyasada 
üretim azlığı varsa kıza zamanda bunu yurt 
dışından ithal ederek piyasaya sıfır gümrükle 
arzı gibi bir takım tedbirler var. 

 İHRACAT TEŞVİKLERİNİ 
KISMA YOLU 

Sebze ve meyvede orta vadede yapmamız 
gerekenler var. Özellikle arzın az olduğu 
dönemlerde ihracat teşviklerini kısma gibi bir 
tedbirimiz var. Diyelim ki sera üretimlerinin 
Türkiye’de başladığı ve yurt dışına ihracının 
arttığı dönemlerde eğer piyasada bu an-
lamıyla arz azlığından dolayı sebze ve mey-
vede fiyat oynaklığı varsa ihracat teşviklerini 
de keserek o malların yurt içi piyasalara ver-
ilmesini sağlamış olacağız. Bu da kısa vade-
li tedbirlerimiz içerisinde. En az yüzde bir 
buçuk iki oranında enflasyona yansıması ol-
acak. Hedefimiz Türkiye’nin yılsonu itibariyle 
tek haneli enflasyon rakamlarını yakalaması. 
Bu konuda umutluyuz çünkü atmış olduğu-
muz adımları biliyoruz yaptıklarımızı bili-
yoruz bunların piyasaya yansımalarını bekli-
yoruz.

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN 
GÜNCELLENMESİ NEDEN 

ÖNEMLİ
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Avrupa 

Birliği arasında Brüksel’de siyasi direktörler 
düzeyinde siyasi diyalog toplantısı yapıldı. Bu 
toplantıda yol haritamız belirlendi. Taraflar 
katılım müzakereleri sürecini, gümrük vergi 
oranlarının yeniden ele alınması gibi güm-
rük birliğini, dış politika, enerji, güvenlik, 
uyum, düzensiz göç, radikalleşme ve yabancı 
düşmanlığı, terörle mücadele gibi konuları ele 
aldılar ve Avrupa ile Türkiye Gümrük Birliği 
güncellenmesi yaz sonu itibariyle müzakere-

lerin başlayacağını umut ediyoruz.  Bu nok-
tada ekonomi ve ulaştırma gibi alanlarda iş 
birliğini biz Avrupa Birliği ile arttırmak isti-
yoruz. Çünkü Gümrük Birliğinin güncellenme-
si Türkiye için çok önemli. Baktığımız zaman 
Gümrük Birliği Türkiye açısından sistematik 
bir sorun olmaya başladı Türkiye’nin Güm-
rük Birliğinin karar alma sürecinin içinde yer 
almaması sebebiyle biz 3. ülkelerle yapılan 
SETA anlaşmalarının hep dışında kaldık ve 
bu Türkiye aleyhine bir sonuç doğurmaya 
başladı. Çünkü onların serbest ticaret an-
laşması yaptığı ülkelerin ürettikleri mallar 
Türkiye’ye gümrüksüz girmeye başladı Türki-
ye’nin ürettiği ve yurt dışına sattığı mallara 
da gümrük vergileri devam etti. Dolayısıyla 
bu noktada Türkiye aleyhine bir durum oluş-
tu işte Gümrük Birliğinin güncellemesi bu 
noktada önemli.

KATAR’A KÖRFEZ 
AMBARGOSU 

 Türkiye elbette ki katarla ve diğer kör-
fez ülkeleri arasında ki bu gerginlikte cum-
hurbaşkanımızda ilk başta yaptığı açıklama-
lardan anlaşılacağı gibi iki kardeş ülke 
arasında böyle bir konu olmaması ve böyle 
bir noktada Türkiye esasında tarafsız bir 
açıklama yaparak tarafları itidale çağırdı. 
Baktığımız zaman bunun arkasında kimler 
var diye katarın bir ablukaya alınması ve 
Katar’ın mazlum halde bu şekilde kuşatıl-
ması ve gıda ambargosu noktasına getirilm-
esi ve diğer yönleriyle çevrelenmesi ablukaya 
alınması esasında kabul edilebilir bir durum 
değil. Çünkü ortada geçerli bir neden de yok. 
Türkiye bu anlamda Katar’la gıda ve ulaşım 
noktasında Cumhurbaşkanımızın da talimatı 
ile Ekonomi Bakanlığı koordinesinde yürüyen 
hızlı bir adım attı ve gıda ihtiyaçlarının Tür-
kiye’den karşılanabileceği noktasında karar 
aldı.”



520 HAZİRAN 2017 HABER

C M Y K 5 C M Y K 5

İsmet Bayram Ramazan
Bayramı Mesajı Yayınladı

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 
ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı 
İsmet Bayram Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bay-
ram, Ramazan Bayramı'nın milli ve 
manevi değerlerin yaşatıldığı, hoşgörü 
ve birlikteliğin ön plana çıkarıldığı bir 
bayram temennisinde bulundu.

İsmet Bayram mesajında, "Evve-
li rahmet, ortası mağfiret ve sonu 
azaptan kurtuluş olan mübarek 
Ramazan ayına veda ederken, müka-
fat günü olan Ramazan Bayramı'na 
kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bayramlar, milletlerin ve ümmetler-
in tarihindeki önemli gün ve olayların 
zamanı gelince coşku ve sevinç içer-

isinde kutlanılan günlerdir. Milli ve 
manevi değerlerimizi yaşattığımız, 
hoşgörü ve birlikteliğimizi ön plana 
çıkararak idrak ettiğimiz Ramazan 
Bayramı da bu müstesna günlerden 
bir tanesidir. Sıla-i rahim açısından da 
özel günlerden biri olan Ramazan Bay-
ramı'nı milli ve manevi değerlerimizin 
öngördüğü hoşgörü ve birliktelik an-
layışı içerisinde kutlamalıyız. Ramazan 
Bayramı'nı fırsat bilip, birlikteliğimi-
zi perçinlemeliyiz ve Ramazan Bay-
ramı'nı özüne layık olarak kutlamalıyız. 
Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit 
ailelerimizin, Türk ve İslam aleminin 
mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik 
ediyor, bu bayramın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum" ifadeler-
ine yer verdi.

Vali Toprak İftarda
Basınla Bir Araya Geldi

HABER MERKEZİ 
Vali Mustafa Toprak’ın ev sahipliğinde ter-

tiplenen iftar programına basın mensupları 
katıldı. Malatya’nın gündeminde olan konu-
larda Eğitimdeki başarıya dikkat çeken Vali 
Toprak, “Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş 
sınavlarında da alınan başarı, aslında ilimizin 
insanın beşeri gücünü hem ilimiz adına, hem 
ülkemiz adına önemli kılacak bir temel teşkil 
ediyor. Bize düşende TEOG sınavlarında 2017 
yılında ilk 10’a girecek şekilde alınmış olan 
başarının orada tutunacak şekilde sürdürüle-
bilir kılınmasıdır.” dedi.

Vali Mustafa Toprak, basın mensupları ile 
birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali To-
prak’ın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen 
iftar programına basın mensupları katıldı. Vali 
Toprak, Malatya gündeminde yer alan Cazibe 
Merkezlerinden Spora, Kayısı ve sorunlarından 
Eğitimdeki gelişmelere kadar birçok konuda 
açıklamalarda bulundu. Eğitim konusuna deği-
nen Toprak, “Temel Eğitimden Orta Eğitime 
Geçiş sınavlarında da alınan başarı, aslında il-
imizin insanın beşeri gücünü hem ilimiz adına, 
hem ülkemiz adına önemli kılacak bir temel 
teşkil ediyor. Bize düşende TEOG sınavlarında 
2017 yılında ilk 10’a girecek şekilde alınmış olan 
başarının orada tutunacak şekilde sürdürüle-
bilir kılınmasıdır” dedi.

“GÖREVDE 2. YILA GİRDİM”
Görevde 2. Yılına girdiğini ifade eden Vali 

Mustafa Toprak, “İlimizin huzuru, güvenliği, 
insanlarımızın hoşnutluğu üzerine yapmamız 
gereken konuları devletimizin ilimizdeki tem-
silcisi olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Şüphesiz ki tüm bu çalışmalar çerçevesinde 
basın camiası ile çok yakın çalışma noktasın-
dayız. Sizlerle çok yakın bir çalışma ortamın-
da çalışmanın hem kamu hizmetlerinin daha 
iyi bir şekilde vatandaşlarımıza yansıtılması, 
hem de vatandaşlarımızla idare arasında iyi bir 
köprü görevi yapılmasının da elzem ve gerek-
li olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Bu kap-
samda Malatya’da da işin doğrusu birinci yılımı 
bitirme noktasına geldik, ikinci yılımıza girdik. 
16 Haziran 2016 tarihinde göreve başlamıştım 
ve görevde bir yılım bitti. İlimizin gündemi de 
ülkemizin gündemi gibi çok yoğundu” ifadesini 
kullandı.

“PROJEDEN İSTİFADE 
EDİLMESİ ÖNEMLİ”

Vali Toprak,  Cazibe Merkezleri Projesi Pro-
gramının ilk etabının yakında açıklanmasını 
beklediklerini, Organize Sanayi Bölgesinde 
gerek arsa tahsisi, gerekse hızlı bir şekilde 
üretim yapılanmasına geçileceği konusunda 
emarelerin olduğunu belirtirken Organize San-
ayi Bölgesinde daha önceden tahsis edilen ar-
salardan yatırım yapılmayanlar arsaların ele 

alınarak yeniden değerlendirilmesinin, ele 
alınmayanların diğer yatırımcılar arasında 
pay edilerek bu arsalarda temellerin atıl-
maya başlanmış olmasının çok iyi bir ivme 
kazandırdığını belirterek “Cazibe Merke-
zleri Projesi Programının sonuçları açıklanır 
açıklanmaz özellikle beklentimiz yüksek 
teknoloji,  katma değerli ve orta-yüksek te-
knolojilerin Malatya’ya gelmesi ve bundan 
istifade edebilmemiz, bunun önemli old-
uğunu düşünüyorum. Tüm bunlarla, yatırım 
çalışmaları ve hizmetlerle birlikte şüphesiz ki 
yerel kalkınma, yerelden bir takım gelişme-
lerin yaşanması da önemli. Bu anlamda tüm 
mahalli idarelerimiz, belediyelerimizin ve 
bizlerle olan tüm koordinasyonun çok iyi bir 
şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ben in-
anıyorum ki bu konuda önemli gelişmeleri 
yaşarız” diye konuştu.

“MALATYA’NIN MARKA 
DEĞERİNE KATKI 

SAĞLAYACAK”
Malatyaspor’un süper lige çıkmasının 

Malatya’nın marka değerine katkı sağlaya-
cağını belirten Vali Toprak şöyle konuştu, “ 
İlimizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu an-
lamda şüphesiz ki ilin yerinde sayması müm-
kün değil. İllerin potansiyelinin çok daha iyi 
değerlendirilmesi ve Malatya ilimizin de bu 
kapsamda olması gereken yere kapasitesini 
daha iyi bir şekilde kullanarak gitmesi gere-
kiyor. Bu anlamda önemli yatırım çalışma-
ları, önemli hizmet çalışmaları, gerek merkezi 
hükümetin çalışmaları, gerekse yerel otorite-
lerin kullandığı kaynaklar itibariyle çalışmalar 
devam ediyor. Bu arada da şüphesiz ki önem-
li projeler gerçekleştirmekle birlikte ilimizin 
marka değerini oluşturan Malatyasporumuzun 
da süper lige çıkması tabiî ki hepimiz için sevin-
dirici olmuştur, diğer taraftan da önümüzdeki 

zaman dilimi içerisinde hem bizleri, hem tüm 
dinamiklerimizi olduğu gibi sizleri de çok daha 
yoğun bir çalışma ortamına ve takibe itecektir. 
Malatyaspor’un süper lige çıkması aslında ilim-
iz adına bir değer olmuştur.”

“LİSANSLI DEPOCULUK 
GÜNDEMİMİZDE”

Kayısı sezonun başlamış olduğu bu gün-
lerde Lisanlı depoculuk Projesinin de gündem-
de olduğunu ve üzerindeki çalışmaların devam 
ettiğini belirten Vali Toprak, “Üreticilerimiz, 
çiftçilerimiz kayısının iyi bir şekilde değerlendi-
rilmesini istiyorlar. O anlamda hepimiz takip 
ediyoruz. Ürünümüzün değerini bulması nok-

tasında önemli çalışmalar yürütmek gerekiyor. 
Lisanslı Depoculukla ilgili konu gündemimizde, 
özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanımızın kendi 
ihtisas alanı, bakanlığın ana işlevi noktasında 
Lisanslı Depoculuğun olması, o konuda katkı 
sağlayacak olmaları bu konuda önemli bir işle-
vi yerine getirecektir. Bu kapsamda özellikle 
Lisanslı Depoculuk ve ilimize yakışır bir Kayısı 
Borsası’nın yeni bir mekânla oluşturulması, 
ama bu arada onlar yapılıncaya kadar mevcut 
mekândaki sıkıntıların ortadan kaldırılması, 
alım-satım,  alt yapısının daha iyi bir hale get-
irilmesi de şüphesiz ki bu anlamda hep birlikte 
takip edeceğimiz ve ettiğimiz bir konu” şek-
linde konuştu.
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Soldan sağa
1. Alacalamak işi... Başkanlar (eski)... 2. Uygun bulan, be-

nimseyen, isteyen, kabul eden... Usanma durumunda olma, 

bıkma... 3. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan 

iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye... 

Kısırlık, verimsizlik (eski)... Haykırma, bağırma... 4. Kızarmış... 

Kurşundan dökülmüş harflerin bir araya getirilmesiyle yapılan 

bir baskı türü... Praseodim elementinin simgesi... 5. İçine yal-

nız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı... 

Düş... Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geri-

ye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için 

kullanılan boru vb. araç... 6. İridyum elementinin simgesi... 

Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Et bağlamak... 7. 

Klasik Türk müziğinde dügâh perdesindeki makamlardan biri... 

Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duy-

gular anlatan söz... 8. Kayak... Yönerge... Üzme, sıkıntı verme, 

üzgü... 9. Cemaate namaz kıldıran kimse... Boyun eğen, kend-

ini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... Olumlu veya olum-

suz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zam-

an kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem... 10. 

Kereste satan kimse... Ağzı geniş, yayvan, büyükçe su kabı... 

11. Altı olan... Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, 

okunuşu... Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının 

gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların 

başına getirilen bir söz... 12. Renyum elementinin simgesi... 

Organik (eski)... İki hörgüçlü deve ile boz devenin melezi olan 

tülü devenin erkeği (halk ağzı)... 13. Molekülünde üç atom bu-

lunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit 

element... Ayarlanmış, doğru çalışması sağlanmış, düzeltilmiş 

(saat, makine vb.)... Hitit... 14. Yeğleyerek, yeğleme yolu ile... 

Millet... 15. Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma mad-

delerinden yapılan ince halat... İndirimsiz...

Yukarıdan aşağıya
1. Ayağı andıran, ayağa benzeyen, ayak gibi.. Yuvarlak 

başlı, pembe veya beyaz çiçekli çalı tipi bir bitki... 2. Kuyudan 

kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç... Sadist... 3. 

Sonradan olan, dıştan gelen (eski)... Türkiye’nin Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Klavyeli büyük 

ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen ha-

vanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, 

genellikle kilise çalgısı, erganun... 4. Kalsiyum elementinin 

simgesi... İffetli (erkek)... Meluna yakışan, melun gibi... 5. Pay-

lama... Latası olmayan... Yaban hayvanlarının kendilerine yuva 

edindikleri kovuk... 6. Sıvıların bir kaptan akarken çıkardığı 

ses... Tanrı’ya şükretme... “Yazık” anlamında söylenen bir söz... 

7. Akümülatör... Alüminyum elementinin simgesi... Zulüm... 8. 
Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya 
parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, 
uzun aydınlatma aracı... Kemik ve diş dokusunun harap olması 
durumu (halk ağzı)... Çocuğu olan kadın, anne... 9. Asetik asi-
din tuzu veya esteri, saydam... Mavi (eski)... Brom elementinin 
simgesi... 10. Gelecek (eski)... Yemek, yiyecek (eski)... Doğurgan 
(eski)... 11. Radon elementinin simgesi... Sterlin... Basımcılıkta, 
provalar için “basınız, basılsın” anlamında kullanılan bir söz... 
12. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna veya başına yan yana 
konulan noktalama işaretinin adı... Küçük vücutlu, kemirgen, 
memeli hayvan... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan 
veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yum-
ru, tümör, neoplazma... 13. Gözde sarıya çalan kestane rengi... 
Kamu yönetimi... 14. Sırpların kullandığı bir güney Slav dili, 
Sırp dili... Süs, bezek... 15. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dük-
kân, tarla, bağ vb. mülk, akaret (eski)... Avustralya’da yaşayan, 
okaliptüs yapraklarıyla beslenen, yaklaşık 80 santimetre bo-
yunda, otçul, kuy-
ruksuz, keseli, tüy-
leri soluk boz veya 
sarımsı renkte olan 
bir memeli türü... 
Hızla bükülen 
kalçanın sert ve 
birden gerilişiyle, 
vücudun yatıştan 
ayaküstü duruşa 
veya asılmadan 
dayanmaya geçm-
esi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Ertuğrul Sağlam Yeni Malatyaspor’da
HABER MERKEZİ 
Yeni futbol sezonunda Süper Lig’de mü-

cadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, 
yaklaşık iki hafta kadar önce teknik direktör 
İrfan Buz ile sarı kırmızılı yönetim karşılıklı 
anlaşarak yollarını ayırmıştı. O günden beri 
hummalı bir şekilde takımı emanet edeceği ho-
cayı arayan Malatya ekibinde, çok sayıda isim 
gündeme gelirken, bu isimlerin arasından liste 
başında olan 47 yaşındaki genç teknik adam 
Ertuğrul Sağlam ile anlaşıldı. Daha önce Sam-
sunspor, Kayserispor, Beşiktaş, Bursaspor(2) 
ve Beşiktaş takımlarını çalıştıran başarılı hoca, 
son olarak görev aldığı Bursa temsilcisinde old-
ukça büyük bir iş başararak Süper Lig şampi-
yonu olmuştu. Öncelikli hedefi Süper Lig’e kök 
salmak olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, 
daha sonra ise ikincil hedef kulüp başkanı Adil 
Gevrek’in de belirttiği gibi 3 sene içerisinde 
Avrupa kupalarına katılmak olacakken, sarı 
kırmızılı takım yönetiminin bu uzun soluklu 
planlama için, Türkiye’nin önde gelen hoca-
larından biri olan Ertuğrul Sağlam’ı takımın 
başına getirdiği biliniyor. Şimdilik Sağlamla 2 
yıllık bir sözleşme imzalayacağı belirtilen Evkur 
Yeni Malatyaspor yönetiminin, işlerin yolunda 
gitmesi halinde genç teknik adamla uzun yıl-
lar çalışmak istediği belirtiliyor. Ayrıca sarı 
kırmızılı yönetimin Ertuğrul Sağlam’ın transferi 
konusunda, camianın ve taraftarlarında sesine 
kulak verip onlarında benimseyeceği ve üze-
rinden hem fikir oldukları hocayla anlaşmıştı. 
Sağlam ikinci kez göreve geldiği Marmara ekibi 
Bursaspor ile 27 Kasım 2015 tarihinde oynanan 
Kayserispor müsabakasının ardından karşılıklı 

anlaşmayla yeşil beyazlı takımdan ayrılırken,  
Evkur Yeni Malatyaspor’a transferi ile birlikte 
tam 565 gün sonra, yeniden Süper Lig’e de dön-
müş olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan başarılı 
çalıştırıcı Ertuğrul Sağlam, Teknik Direktörlük 
kariyerine 2003 yılında futbolu bıraktığı 
Samsunspor takımında antrenörlük yaparak 
başladı. Daha sonra Erdoğan Arıca’nın Sam-
sunspor’un başına gelmesi ile yardımcı ant-
renör olarak görev yaptı. 2004 – 2005 futbol 
sezonunda Samsunspor’un başında Teknik 
Adam olarak çalışmaya başladı. Sağlam’ın 
çalıştırdığı Samsunspor; 34 maçta 10 galibiyet, 
8 galibiyet, 16 adet ise mağlubiyet alarak 38 
puanla 12. oldu. Bu dönemde oyuncularla so-
run yaşayan ve taraftarlarla yıldızı barışmayan 
Sağlam, 2005 yılında istifasını sunarken, bu 
kez Kayserispor ile anlaştı. Lig’de kötü günler 
geçiren sarı kırmızılı kulüple birlikte oldukça 
iyi bir başlangıç yapan Sağlam takımını ligin 
ilk yarısında üçüncü sıraya kadar yükseltmişti. 
Hatta UEFA Şampiyonlar Ligi dergisi Samlam’ı, 
gelecek vadeden 20 teknik direktör arasına 
aldı. Kayserispor ile ligi beşinci sırada tamam-
layan Sağlam’ın takımı ligin en golcü üçüncü 
takımı olurken, UEFA İnter Toto kupasına katıl-
maya da hak kazanmıştı. Ayrıca o sezonda 
Türkiye Kupası gruplarını birinci sırada bitiren 
Kayserispor, çeyrek finalde karşılaştığı rakibi 
Beşiktaş’a elenmişti. İnter Toto kupasında Er-
tuğrul Sağlam’lı Kayserispor rakiplerini elerken 
UEFA Avrupa Ligine katılmaya hak kazanmıştı.

Kayserispor’da başarılı bir sezonu geride 
bırakan Ertuğrul Sağlam, 2007 – 2008 yılları 

arasında ise Beşiktaş Spor kulübüyle anlaştı. 
Sağlamlı Beşliktaş UEFA Şampiyonlar Ligine 
kalma başarısı elde ederken, burada istediği 
sonuçları bir türlü alamamıştı. Beşiktaş ile bir-
likte lig de de istediği sonuçları alamamıştı. 
Daha sonra üçüncü olarak tamamladığı ligin 
ardından takımı UEFA Avrupa Ligine katılan 
Sağlam, ilk maçında 1 – 0 mağlup ettiği, an-
cak deplasmanda 4 – 1 yenildiği Metalist 
Kharkiv maçının ardından yönetim tarafından 
suçlanırken, istifasını sunmuştu.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU 
YAŞADI

Beşiktaş ile kâbus gibi ir sezon geçiren 
Ertuğrul hoca, yeni sezonda devre arası-
na kadar takım çalıştırmazken, 2009 yılın-
da Bursaspor’un başına geçti. Sezonun ikinci 

yarısında çalıştırdığı Bursaspor ile ligi 6. Sırada 
tamamlayan Sağlam, yeni sezonda oldukça iyi 
bir başlangıç yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe 
ve Beşiktaş’ı mağlup eden Sağlam’lı Bursaspor, 
ligde iyi giderken Türkiye Kupasında ise çeyrek 
finalde Fenerbahçe’ye elenmişti. Ligde Gal-
atasaray’la çıktığı ikinci maçta 0 – 0 berabere 
kalıp liderliği kaçıran Sağlam’ın takımı sonra-
ki maçta Beşitaş’ı 2 – 1 mağlup edince, rakibi 
Fenerbahçenin’de Trabzonspor karşısında 
berabere kalması üzerinde Süper Lig şampi-
yonluğunu elde etmişti. Bursaspor’dan macer-
asından sonra 2013’te Eskişehirspor takımını 
çalıştıran Sağlam, kırmızı siyahlı takımla 68 
maça çıkmış ancak 2015 tarihinde ayrılma 
kararı almıştı. Aynı sezon ikinci kez Bursaspor 
ile anlaşan genç teknik adam, burada ise sa-
dece 14 maç çıkarken, sezonun ilk yarısında 
görevini bırakmıştı. 

Tam iki haftadan fazla bir süredir teknik adam sorununu çözmek için yoğun mesai harcayan Evkur Yeni Malat-
yaspor yönetimi, listesinin en başında yer alan 47 yaşındaki genç teknik adam Ertuğrul Sağlam’ı renkler-
ine bağladı. Daha önce bir kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak
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Ş A H İ N    A İ L E S İ ( Şahanlar )
Bu aile, KURBAN ve TUTUŞ’tan türemiştir. Bu beraberlik-

ten; HACI  AHMET (1841-1931) ve  ŞAKİR  AĞA  olmuştur. HACI  
AHMET- Mudo ve Fatmadan olma FİRDEVS(1844 ile olan 
evliliğinden;  1) Süleyman (1862-1912)- 2)Hacı Tufan   (1877-
1928)-  3)Hasan (1895-1918)genç yaşta ölmüştür.

1)SÜLEYMAN ŞAHİN- Şeyh İsmail ve Senem’den olma 
Pamuk ile olan evliliğinden; 1) Abdullah  2) Halil İbrahim  3)
Seyhat  4)Faik dünyaya gelmişlerdir.

ABDULLAH ŞAHİN- Mahmut ve Pembe Tekin kızı Hatice 
ile olan evlili- ğinden; Hasan ve Memet dünyaya gelmiştir. 
Hasan’ın Yeşilyurtlu Hatice ile evliliğinden; 1) Yalçın + Nihayet 
= Ahmet- Adem ve Meltem.  2)Abdullah (ölü).  3)Metin (Me.) 
+Kadriye  = Ezgi. / 4)Menşure + Mustafa Hazer = Bülent-Ni-
met ve Esra (  Geniş bilgi “Hazer” ailesinde.). 5) Müberra + 
Ramazan Çelikel = Nesrin- Ersin- Ümit- Belgin- Nesliha.

Hasan Şahin, tanıdığım kadarı ile sağlam karakterli ve 
düzgün bir insandır. Kimse ile hırdalaşmayı sevmezdi. Başta 
demircilik olmak üzere ustalık yönü güçlü bir insandı.

Memet Şahin’in, Hüseyin-Emine kızı Bedriye ile olan 
evliliğinden; 1) Kadriye(Me.) +Metin Şahin = Ezgi. / 2) Kadri 
(Me.)+Gül (Konyalı) = Memet ve Mert.   / 3) Fatih(Me.) +Se-
vim(Gölbaşılı) = Özge- Melih ve Simge.  

Memet Şahin, temiz, iyi niyetli, insanlara saygısı olan 
müsbet duygular besle- diğim bir şahsiyettir. Kendisi Beledi-
yeden emeklidir.

HALİL İBRAHİM ŞAHİN- İlk evliliğini Molla Şamil ve 
Nezime’den olma Ayşe ile yaptı. Bu beraberlikten  Nebi  ve 
Nedim(ölü) dünyaya gelmiştir.

NEBİ ŞAHİN- Sağlık memurluğundan emekli olduktan 
sonra M.H.P.den belediye başkanlığına aday gösterildi ve 
kazandı. Başkanlığı 1980 Askeri İhtilal ile kesintiye uğradı. 
Dürüst, temiz ve iyi kalpliliği ile ilçede saygınlık uyandır- 
mıştır. Yapmış  olduğu görevleri layıki ile yerine getirmiştir. 
İlçede en çok saygı ve sevgi duyduğum insanlardan birisidir. 

Kamil ve Münevver Kuru kızı Sevim ile olan evliliğinden; 
1) Haluk(Pol.Em.) + Gönül = Kılıçaslan- Fatma Sevcan- Tuba- 
Hacı Murat.  / 2) Ayşe(Öğret.) +Ömer = Burak ve Bora   3)
Aytaç +Şevki =Ayça ve Tuğçe.  / 4) Aynur +Fevzi =Furkan   ve  
Merve.

Haluk Şahin- Tam bir görev bilinci ile yapmış olduğu 
polislik mesleğinden emeklidir. Müsbet manada dini inancı 
güçlüdür. Toplumdan uzak duruşunu yadırgamaktayım. Her 
kesimden insanlarla temas halinde olmasında yarar ola- cağı 
düşüncesindeyim.

Halil İbrahim Şahin, ikinci evliliğini, kocası Hacı Musta-
fa Bilgili’nin ölümü üzerine dul kalan eşi Esme ile yapmıştır.
(Esme’nin H.Mustafa’dan Ömer Bilgili dünyaya gelmiştir.) Bu 
evlilikten de 1) Türkan + Hayri Şahin = Emine   Nasuh(Hak.) - 
Nafi  - Cemile - Nadir.

2)Şükran + Nazmi Doğan(Öğret.) =Veysel Cihat- Esat Mu-
rat ve İsmail Sedat.

3)Cahide + Abdurrahman Kılıç = Atakan ve Ülkü.
SEYHAT – Hacı Memet (Molla Şamil oğlu) ile olan evlil-

iğinden, Münevver dünyaya gelmiştir. Münevver’in Kamil 
Kuru ile olan evliliğinden; 1) Sevim -2) Sakine – 3) Süheyla -4)
Nahide – 5) Hatice – 6) Yusuf  oldu. (Geniş bilgi “Kuru” ailesi 
) Seyhat, kocası Hacı Memet ölünce, Deli Abdullah ile evlen-
miş, ancak bu evlilik fazla uzun sürmemiş ve boşanmışlardır.    
FAİK  ŞAHİN – Hoşgörülü, güler yüzlü, çalışkan ve çalışmak-
tan zevk alan bir insandı. Dolayısiyle ilçede yaptığı işlerden 
dolayı takdir ve tercih edilirdi. Eskiden beton- arme binalar 
henüz gündemde değilken, evler kerpiç ve çamur harcı ile 
yapılır, çamur sıva ile de sıvanırdı. İlçede en iyi ve güzel sıva 
yapan usta Faik Usta idi. Gençlik yıllarımızda onun yaptığı 
sıva işlerini hayranlıkla izlerdik. Onun malasının değdiği ça-
mur adeta canlanırdı. Kaymak gibi bir sıva, en ufak bir pürüz 
barın- dırmazdı.

İlk evliliğini Malatya-Tecde’li Topsakallardan Firdevs ile 
yaptı. Bu evlilikten; 1) Refika + Hacı Karaaslan= Ahmet-Peri-
han-Ahmet- Nurhan- Aysel- Mustafa ve Nursel dünyaya geldi.

2)Faika + Nevzat Aydoğan = Nazmiye- Nazime- Şakir- 
Arif- Firdevs- Gülgün ve Sultan dünyaya gelmiştir.

3)Şükrü Şahin- Benim samimi olduğum akranlarım-
dandır. Sevdiğim ve değer verdiğim bir insandır. Şoförlükle 
iştigal etti. Bir ara da inşaat malzemeleri satıcılığı yaptı. 
Ticarette iyi niyetli olmanın riskleri vardır. Bu nedenle işini 
bırakmak zorunda kaldı. Fadime ile olan evliliğinden; 1) 
Sevilay +Alpaslan Kutlu  = Ahmet- Nurullah ve Zeynep. / 2) 
Serap +İsmail Çilingir =Zişan Çağla ve Abdullah Kenan. / 3) 
Mülay +………..4) Aytekin(Tek.eleman) +

Faik Şahin ikinci evliliğini Tecde’li Karaaslan ailesinden 

Zahide ile yaptı. Bu evlilikten de; 1)Sevim + Cercis Kal= Tan-
er ve Caner.  / 2) Ahmet + Emine = Nebi ve Yasemin. / 3)
Nevin+ Yaşar Güzel = Murat- Burak ve Gizem. / 4)Sevgi + Os-
man Özdemir = Gökhan ve Tufan. /5) Memet(Pol.) + Süheyla 
= Ömer Faik-Hilal ve Abdullah.

  H A C I  T U F A N - Hacı Ahmet ve Firdevs’ten olmadır. Göç 
esnasında yağmurlu tufanlı bir ortamda doğduğu için ken-
disine bu ad konulmuştur. Hikayesi daha önce anlatılmıştır.   

 Gülsün ile olan evliliğinden; 1)İshak(1907-..) 2) Be-
hçet(1921-1945) 3) Mehmet  (1929-2007)  4)Sülbiye(1928-..)  
5)Sudiye(1924-..) oldu. Anne Gülsün, laz nene diye anılmıştır.
Yaman ve işini çok iyi  bilen bir kadındı. Kocası Tufan ölünce, 
çocuklarını kimseye muhtaç kılmadan kendi imkanları ile 
yetiştirmiştir. Başka biri  ile evlenmemiş, kendisini çocukları-
na hasretmiştir.

Hacı Tufan ilk evliliğini Hacı Hamit ve Cevahir kızı Aslı 
ile yapmış, bu beraberlikten; İsmail(1904-..)- İshak(1907-..)- 
Asiye(1907-1924)- Rukiye dünyaya gelmişler, ancak tümü de 
ya çocuk  yaşta ya da gençlik dönemlerinde vefat etmişlerdir.

İSHAK  ŞAHİN- Neşeli, ehl-i keyf ve hareketli bir insandı. 
İlk önceleri eğitmen olarak görev yaptı. Sonraları Belediye 
muhasiplik görevini sürdürdü. Konuşkan ve toplumda se-
vilen biri idi. İlk evliliğini Hurşit-Penbe Güler kızı Fatma Zehra 
ile yaptı. Bu beraberlikten Fikriye ve Semail dünyaya geldi.

Fikriye – Yaşar Güler ile olan evliliğinden; Metin- Hülya- 
Fulya- Turgay ve Selçuk oldu. (Geniş bilgi “Güler” ailesinde)

Semail Şahin-  Küçükken yaramaz bir çocuktu. Oyun oy-
narken damdan düşerek sakat kaldı. Kafası ve bir ayağından 
darbe yedi. Ayağı düzeltilemediği için aksak yürümektedir. 
Kafasından aldığı darbe de büyüktü ama aklı yerindedir çok 
şükür. Sempatik davranışları ile kendisini sevdirmiştir. Ben 
onun dayısı, o  ise benim sevgili yeğenimdir!...Bir süre ay-
akkabı tamircliği ile meşgul oldu.        Onun küçücük dük-
kanı, biz gençlerin her zaman için uğrak yeri olmuştur. Dük-   
kanındaki eski yıpranmış ağaç kütüğe, keyfi olarak az çivi 
çakmadık!..Bilahare   D.D.Yollarında işe alındı ve oradan da 
emekli olmuştur.

 (H.Memet- Ferahi kızı) Perihan ile olan evliliğinden;  1)
Funda(Ad.me.) + Bedri Kutlu = Duygu.(Geniş bilgi”Kutlu”ail-
esinde 2) Feridun(Bel.Gör.) +Hatice =Mücahit ve Memet. / 3) 
Tamer   (İdaş.Gör.)+ Kübra = Lokman ve Ahmet.  / 4) Fatma 
+Metin    Koçer =Muhsine.  / 5)Barış(Org.Sa.işçi)+Gülizar = 
Didar.                               

İshak Şahin, ikinci evliliğini, eşinin ölümü üzerine Kığılı 
Yusuf ve Nazeni’den olma Fadime ile yapmıştır. Bu evlilik-
ten de; 1)Necla + Nurettin Turtay =Dilek-Emine ve Gökhan. 
/2) Şehnaz + Ali Uçar(Sarıkayalı) = Fatih ve Tarık.  /3) ATİLLA 
ŞAHİN- Benim kıymetli dostum. Karşılıklı kirveceliğimiz ol-
muştur. Ne yazıkki bu dostluğumuz pek fazla uzun sürmedi. 
Ağır bir hastalık sonucu aramızdan ayrıldı. Uzun süre Malat-
ya Merkez Cumhuriyet İlkokul Müdürlüğü yaptı. Emekliye 
ayrıldı. Ancak emekliliğini doyunca yaşayamadı. Kendisine 
Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisini her daim hatırlayacak 
ve anacağım.

Öğretmen olan Seher ile evliliğinden; Tarkan( Dr.) + 
Tuba= Sinem ve Duru.  /Tolga( Dr.) + Emel(Dr.) = Defne

1)Ş e n d i l – Emin Durmaz ile olan evliliğinden; Ser-
can-Canfeda     2)  Ş e m i- n u r – Cemil Akba ile olan evlil-
iğinden; Tufan- Hatice.    3)    C e n g i z  Şahin- Benim müdür 
olarak görev yaptığım okulda  müsdahdem olarak çalışıyor-
du. Çalışkan ve hareketli bir insandı. Hastalandı ve akabinde 
genç yaşta vefat etti. Emral ile olan evliliğinden; Soykan- 
Serkan ve Ebru oldu. Emral başkası ile evlenerek  çocukları 
ile beraber ilçeden ayrıldı.

4)S o n g ü l – Cahit Yücel ile olan evliliğinden; Bora ve 
Emre dünyaya geldi. ( Geniş bilgi “ Yücel “ ailesinde.)

MEHMET  ŞAHİN-  Kendisini pek tanıma fırsatım ol-
madı.Tanıdığım kadarı ile kendine güvenli, çalışkan ve 
düzgün bir insandı.Nuriye ile olan evliliğinden;  1)Erdal Şa-
hin  (Muhasebeci)+……………..  2)Güldal……………………….3)
Yücel(Öğret.)………………      4) Göksel …………………….

S U L B İ Y E – Malatyalı Fikret ile olan evliliğinden; Yaşar-
Hülya.

S U D İ Y E – Mahmut Özel’in ilk eşi. Bu beraberlikten, 

Semiye.( Özel  ailesi )

-  Ş A K İ R    A Ğ A-
(Kurban- Tutuş oğlu)

İlk evliliğini Elmas ile yaptı. Bu evlilikten;  1)Nazire  2) Na-
zime   3) Mürüvvet dünyaya geldi.

NAZİRE( Nezayir)- Abdürrezzak Doğan ile evliliğinden; 1) 
Ömer 2)Hacı Memet(Pello)- 3)Hatice- 4) Mahmut -  5) Ahmet 
dünyaya gelmişlerdir.( Geniş bilgi “Doğan” ailesinde.)

NAZİME – Molla Şamil ile olan evliliğinden; 1)Ayşe Fatma 
2) Ayşe  3) H.Memet dünyaya gelmişlerdir.

1)Ayşe Fatma- İsmail Doğan ile evliliğinden; Abdülkadir- 
Zeki ve  Ali dünyaya geldi.( Geniş bilgi “Doğan” ailesinde.)

2)Ayşe – Halil İbrahim Şahin ile olan evliliğinden; Nebi 
Şahin ve Nedim (Küçük yaşta öldü)

3)H.Memet (Hafız)- Süleyman ve Pamuk’tan olma Sey-
hat ile evliliğinden; Münevver dünyaya gelmiştir. H.Memet 
ölünce eşi Seyhat, Deli Abdullah ile evlendi ve sonra ayrıldı. 
Kızları Münevver ise   Kamil Kuru ile evlenmiştir.

MÜRÜVVET – Şevki İnan ile olan evliliğinden; Gülhanım 
dünyaya gelmiştir. Şevki İnan’ın Kezban ile evliliğinden de 
Yüksel  İnan olmuştur.

Gülhanım, (Kara Hacı)Ahmet ile evlendi.(Geniş 
bilgi”Doğan ailesinde.)-Yüksel ise Ziya-Ayşe Doğan kızı Tür-
kan ile evlendi.   (Geniş bilgi “İnan” ailesinde.)

Şakir Ağa, ikinci evliliğini Ali ve İhsan’dan olma Va-
hide(1882-..) ile yaptı. Bu evlilikten de; 1)Hacı Ali(1900-1974)- 
2)Mustafa(1897-1977)- 3)Hüseyin(1902-..)- 4)Gülperi(1892-..)
dünyaya gelmişlerdir.

HACI ALİ ŞAHİN- Lokman ve ayişe’den olma Emine ile 
olan  evliliğinden; 1)Yusuf   2)Fahri  3) Nedim  4)Naime  5)
Vahide    dünyaya gelmişlerdir.

YUSUF ŞAHİN – Sevdiğim ve saygı duyduğum insan-
lardan biri idi. İlçenin ilk şoförlerindendi. Hastalığı nedeniyle 
Ankara’ya götürülen Yusuf Şahin’in kısa bir süre sonra ölüm 
haberi geldi. Beklenmeyen bir ölümdü. Bayağı üzülmüştük.

(Osman-Aslı Çiftçioğlu kızı) Fatma ile olan evliliğinden; 1) 
Recai  Şahin(iş sahibi-İnş.İşl.- Daha önce Ptt. Memur olarak 
görev yapıyordu.) Kendisi ile dialoğum olan bir arkadaşım-
dır. Prensip sahibi ve  çalışkandır. Başarılı bir iş adamıdır. 
Leyla ile olan evliliğinden; Yunus-Yusuf-Tuba-Affan ve Sara 
olmuş- tur. 

2)Zekai Şahin- Beğendiğim ve takdir ettiğim ark-
adaşlardan biridir. Önceleri Ziraat Teknisyeni, bilahare D.S.İ  
de idari müdür olarak  görev yaptı. Fethiyede yaşam sürme-
ktedir. Aydın bir toplum insanıdır. Mahmut-Yeter kızı öğret-
men Hatice ile olan evliliğinden; Önder(Av.) ve Fatoş(İkt)
oldu. Hem Önder ve hem Fatoş kendi branşlarında başarılı 
olarak kendilerini ıspatlamışlardır.            3)Nurcan (Bank-
acı) - Hazin Özer ile olan evliliğinden; Erdem ve Ahmet oldu.   
Nurcan değer verdiğim öğrencilerimdendi. Yine öğrencil-
erimden Hazin Özer ile mutlu bir yaşam sürdürmektedir. 
4) Nuray + Nüvit Çalışkan = Alperen ve Harun.   5)Rabiye + 
Erhan Hoşhanlı = Hacer-Ömer-………   6)Ayfer + Latif Arı = 
Merve-Zeki ve …….

FAHRİ ŞAHİN- İlçe Pancar İşletme Müdürlüğünde çalıştı 
ve oradan emekli oldu. Kimsenin girdisine çıktısına karışma-
yan kendi halinde bir insandır. Çok iyi niyetli ve tertemiz bir 
insan. Temizliği, duruluğu, sakinliği özellikle yaşlılık döne-
minde sanki yüzüne aksetmiş. İlk evliliğini H.Memet-Huri 
Tuncel kızı Fikriye ile yaptı. Bu evlilikten; 1) Özcan(Me.) + 
Nurten(Kemal Doğan kızı) = Merve- Ahmet ve Furkan. / 2)
Fikret(Me.) + Kadriye =  Fusulet- Nurmihal.  / 3)Hilal + Memet 
Canpolat(Pol.) = Merve ve   Mutlu.

Fahri Şahin, ikinci evliliğini Polatlı Demiralp ailesinden 
Şahizer ile yaptı.Bu evlilikten de Barış (Es.) +Songül = Efe   
oldu.

NEDİM  ŞAHİN-  Küçükken geçirdiği bir kaza sonucu kam-
bur kaldı.Terzilikle iştigal etti. Eşinin erken ölümü üzerine, 
çocuklarına hem babalık hem de analık yaptı. Kendi halinde 
temiz bir insandı. Kemal ve Fadime Coşkun’dan olma Nermin 
ile olan evliliğinden; 1) Naim(İşçi) + Aylin = Kübra ve Esra.  / 
2)İclal(Sağ. Me.) + Fikret = Büşra- Beyza ve Arda.  / 3) Hülya 
+ Salih =Aslı-   İrem ve Ahmet.  / 4) Ayla + Behçet Anıltürk = 
Efe Ata.

NAİMA – Kemal Doğan ile olan evliliğinden;  1) İsmet   2)
Ayten     3)Nurten   4)Birten  oldular. (Geniş bilgi “Doğan” 
ailesinde.)

VAHİDE – İhsan Tuncel ile olan evliliğinden;  1)Ruhi   2)
Gökhan     3)Fikriye   4)Tuna   5)M.Kemal   6)Göksel.(Geniş 
bilgi “Tuncel”   ailesinde.) Beraberlikleri devam etmedi.)

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLUNUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,


