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CUMHURBAŞKANI MALATYA’DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

toplu açılış törenine katılmak ve Malaty-
alılara hitap etmek üzere İlimize geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Elazığ programının ardından ha-
vayoluyla Malatya’ya geldi.

Helikopterle ilimize gelen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa 
Toprak, 2. Ordu Komutanı korgener-
al Metin Temel, Malatya Milletvekilleri 
Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Nurettin 
Yaşar, Taha Özhan ve Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çakır, idari ve askeri 
erkân tarafından karşılandı. SAYFA 4

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’ü 
makamında ziyaret eden, 
İnönü Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet 
Kızılay ve beraberindeki 
heyet,  Ziyaretin ardından 
Doğanşehir Meslek Yük-
sekokulu inşaatında in-
celemelerde bulundu
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AK kadınlar Başkan Küçük’ü Ziyaret etti

Rektör Kızılay’dan MGC’ye Ziyaret 
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İl birincilikleri Doğanşehir de yapıldı

VALİ TOPRAK, ZİRAAT KATILIM BANKASININ
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Rektör Kızılay’dan MGC’ye Ziyaret 
Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay 
üniversitenin Malatya ve ülke açısından önemine değinerek son derece önemli olan Onkoloji Hastan-
esi için, “Onkoloji Hastanesi Projesi benim dönemimin en büyük projesi olacak, 2017’nin yıldız projesi 
olacak. Onkoloji Hastanemiz de inşallah karaciğerde olduğu gibi ikinci gurur kaynağımız olacak.” dedi

KENAN EREN 
Yapılan ziyaretten memnun kaldığını be-

lirten Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar 
Karaduman Üniversitenin Malatya’ya olduğu 
kadar ülke içinde de önemli bir kuruluş old-
uğuna dikkat çekerek “Bünyesinde kurtuluş 
savaşı kahramanı ve ekonomik savaş kah-
ramanı Malatya’nın iki ismini taşımaktadır. 
Üniversitemiz Turgut Özal Tıp Merkezi ile tıp 
merkezimizde İnönü Üniversitesi ile anılır 
olmuştur.  Bu yerleşkeyi bünyesinde taşıyan 
Malatya’ya ve Malatyalılara ne mutlu” ifade-
lerini kullandı.   

“43 BİN 500’ Ü AŞAN 
ÖĞRENCİYE SAHİP”

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay 
ise, yaklaşık 6 ay önce vazifeyi devr aldığını 
belirtip üniversitenin durumu hakkında, “ 
Vazifeyi devr almamız Ülkemizin en yoğun en 
sıkıntılı bir zaman olan 15 Temmuz darbes-
ine denk geldi.  Gazeteciler Cemiyeti Malatya 
için çok köklü ve önemli bir kuruluş. Üniver-
sitemiz ülkemizin köklü eski üniversiteler-
inden birisidir. Üniversitemiz kurulmadan 
önce Türkiye’de 13 tane üniversite vardı. 
1975 yılında 5 üniversite kuruldu bunlardan 
biri de bizim üniversitemiz. İnönü üniversi-
tesi 14. sırada kurulmuş bir üniversite. İn-
önü Üniversitesi 42 yıllık bir geçmişe sahip. 
Bu süre içerisinde birçok rektör geldi geçti. 
Her birinin üniversitemize katkısı oldu. Ve-
fat etmiş olanlarını rahmetle hayatta olan-
ları da minnet ve şükranla anıyor ve yâd 
ediyorum, hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Bu dönemde üniversitemiz 43 bin 
500’ ü aşan öğrenciye sahiptir. Üniversitem-
izin 14 fakültesi 5 yüksekokulu 12 tane de 
meslek yüksekokulu var. Bu 12 tane meslek 
yüksekokulunun biri Sürgü Meslek Yükse-
kokulu öbürü Doğanşehir. Doğanşehir’de 
yeni binamız yapılıyor. İkisini birleştirdiğimiz 
zaman 11 tane meslek yüksekokulumuz fiilen 
var. Bu okullarımız ana yerleşkemizin İnönü 
Üniversitemiz merkez kampüsü ve bunun 
dışında da 10 tane de küçük orta Battalgazi 
kampüsümüz gibi büyük kampüsler olmak 
üzere toplam 11 yerleşkede eğitim öğretim 
bilimsel çalışma ve hizmet üretmektedir” 
cümlelerini kullandı.  

“İKİNCİ GURUR KAYNAĞIMIZ 
OLACAK”

“Turgut Özal Tıp Merkezi sadece üniversi-
temizin ve şehrimizin değil ülkemizin de göz 

bebeği olan yıldız olan bir tıp merkezidir” di-
yen ve sözlerine devam eden Rektör Kızılay, 
yapılan çalışmalar ve onkoloji hastanesi hak-
kında şu sözleri kullandı,  “TÖTM hem ülkem-
izde hem Avrupa’ da hem de dünyada artık 
ismini duyurmuş. Karaciğer naklinde Türkiye 
lideri olan dünyadada 2. sırada yer alan bir 
merkez hastanemiz.  Bunu birinciliğe taşı-
mayı hedefliyoruz. TÖTM’ nin karaciğer nakli 
o kadar önde, o kadar güçlü, o kadar baskın 
konumdaki diğerlerini gölgede bırakıyor. 
Diğer alanlarda da ülkemizde çok iyi konum-
dayız.  Bu dönemde onkoloji hastanesinin 
temelini atacağız. Mimari projesi ve diğer 
inşaatla ilgili projeleri bitmek üzere normal-
de 25 Ocak’ta bitiyordu. Mimarlık proje ofisi 
yetiştiremediklerini söyleyip bir ay süre iste-
di. Şubatın sonunda süreleri bitiyor. Bu süre 
tamamlanınca geniş bir basın toplantısı ile 
bütün medya mensuplarını üniversitemize 
misafir edecek ve bu projeyi anlatacağız. Bu 
onkoloji hastanesi projesi benim dönemimim 
en büyük projesi olacak, 2017’nin yıldız pro-
jesi olacak. Bu projeyi bekliyorum ki basın 
toplantısı yaptığımızda üniversitemiz hak-
kında ayrıntılı oturup konuşalım.  Onkoloji 
hastanemizde inşallah organ naklinde baş-
ta karaciğerde olduğu gibi ikinci gurur kay-
nağımız olacak. Şehrimiz sadece bölgemize 
değil, ülkemize de kanser konusunda hizmet 
verecek. Hastanemiz üniversitemizin ülke ve 
dünya çapında tanınan en güçlü yüzü oldu. 
Bu dönemde üniversitemizi şehrimizde ve 
sanayimizde çok görünür hale getireceğiz 
Bu da teknokent ile olacak.  Teknokentimiz 
ARGE inevasyon üreten şehrimize değer 
katan üniversitemizin insan kaynağı bil-
gi birikimi yenilenerek ve gelişimini sanayi 
ile buluşacağı bir merkez olacak. Oraya da 
yoğun bir çalışma yapıyoruz. 14 şirketli devr 
almıştık şimdi 24 şirkete çıkardık. Ve oradaki 

gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üniver-
sitemiz şehrimiz için çok önemli ve büyük bir 
kurum. 2 cumhurbaşkanımızın ismini alan 
kurum. 2 cumhurbaşkanı ile ilgili müzesi olan 
bir üniversitemiz var. Akademik personel 
açısından şimdiye kadar birçok alanda insan 
kaynağını tamamlamış yeni açılan birimlerde 
de tamamlamakta olan bir üniversiteyiz. 
Şehrimizin öğrenci, akademik personel, has-
ta, hasta yakını hasep edersek şehrimizin 10 
kişiden biri her gün üniversiteye geli-
yor diyebiliriz. Şehrin hareketliliği 
dinamiği açısından da önemli bir ku-
rum üniversite. Bu dönemde üniver-
sitemizin bütün çalışmalarını sizler-
in yakından şeffaf bir şekilde takip 
etmesi için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Önce bilgi, hizmet üret-
memiz çalışma yapmamız lazım daha 
sonra size sunmamız lazım. Üniver-
sitemizin 2017-2021 yılı stratejik 
planını yaptık. Kalkınma Bakanlığına 
gönderdik onaylanıp gelecek.”

“ÜNİVERSİTENİN BEL 
KEMİĞİ OLAN ARK-

ADAŞLARIMIZIN KAL-
MASINDAN YANAYIZ”

Turgut Özal Tıp Merkezinin yıldız 
Hocalarından Prof. Dr. Ramazan 
Özdemir'in Üniversiteden ayrılma 
kararını da değerlendiren Rektör 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay son olarak 
şunları ekledi, "Ramazan Hoca be-
nim yakın arkadaşım ve dostum. 
Ayrılmasını istemem, kalmasından 
yanayım. Ancak çocukları İstanbul'a 
gitmek istediğinden kendisi de eme-
kli olarak ayrılmak istediğini söyl-

edi. Henüz son kararını vermedi ama kal-
masından yanayız. Bunun dışında gidecekler 
var demek doğru değil. Aksine Üniversitem-
ize gelmek isteyen çok sayıda bilim adamı 
var. Bunun yanında biz yıldız olan değerler-
imizi, Üniversitenin bel kemiği olan Ramazan 
Özdemir gibi arkadaşlarımızın Üniversite 
kalmasından yanayız. Gazeteciler Cemiyeti 
başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine çok 
teşekkür ediyorum.”
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BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü makamında ziyaret eden, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Kızılay ve beraberindeki heyet,  Ziyaretin ardından Doğanşehir Meslek Yüksekokulu inşaatında incelemelerde bulundu

HABER MERKEZİ 
Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ahmet Kızılay Bazı incelemelerde bulun-
mak üzere Doğanşehir’e geldi. Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Kızılay ve Beraberindeki heyet 
ilk önce, Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’ü Makamında  ziyaret ederek 
bir süre görüş alış- verişinde bulundular.  
Genelliklede Doğanşehir Belediye Başkanı 

Vahap Küçük’ün Doğanşehir’e yaptırdığı, İn-
önü Üniversitesine bağlı Vahap Küçük Mesl-
ek Yüksek okulunun durumu konuşuldu. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
yaptığı açıklamada;”  Bizim Yaptırmış old-
uğum Meslek Yüksek okulunun % 51 biz üs-
tlenmiştik. Biz % 51 i tamamladık. İnönü 
üniversitesine Teslim ettik. Bundan sonraki 
çalışmalarda İnönü Üniversitesi yetkililerinin 

yapacağı işlerdir. “ dedi.
İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ah-

met Kızılay da yaptığı açıklamada;” Doğanşe-
hir’in Sayın Belediye Başkanımız, Hayırsever 
İş adamı Vahap Küçük’ün Yaptırmış olduğu 
Meslek Yüksek okulunda bazı incelemelerde 
bulunmak ve inşaatı yerinde görmek için bu-
radayız. Biz Vahap Küçük Başkanımıza Çok 
Teşekkür ediyoruz. Üniversitemize böyle bir 

okul kazandırdıkları için. İnşallah Doğanşe-
hir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu 2017- 
2018 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenci kayıt-
larına başlayacaktır, Şimdiden Doğanşehirli 
vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Daha Sonra Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, İnönü Üniversitesinde gelen 
heyet ile birlikte Okulun inşaatında incele-
melerde bulundular.

AK kadınlar referandum çalışmalarını hızlandırdı

HABER MERKEZİ 
AK kadınlar referandum çalışmalarını 

hızlandırdı.AK Parti Malatya Kadın Kolları 
üyeleri yeni anayasayı Doğanşehir esnafına 
anlattı

AK Parti Malatya Kadın Kolları üyeleri, 
Doğanşehir İlçe Kadın Kolları üyeleri ile bir-
likte Doğanşehir’deki esnafları gezerek yeni 
anayasa ve referandumu esnaflara anlattı. 

AK Parti Malatya Kadın Kolları Seçim 
İşleri Başkanı ve Doğanşehir İlçe Koordi-
natörü Av. Leyla Keleş, yardımcıları Hat-
ice Ceylan, Gülhan Talas ve Doğanşehir 
Kadın Kolları yönetimiyle birlikte ilk olar-
ak Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK 
Parti Malatya Kadın Kolları Seçim İşleri 
Başkanı ve Doğanşehir İlçe Koordinatörü 

Leyla Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
gösterdiği istikamette ülkenin geleceği için 
üzerilerine düşeni yaptıklarını kaydederek, 
“Bizim yönümüz belli, rotamız doğrul-
tusunda yol almaya devam edeceğiz. Birlik 
ve beraberliğimiz daim olsun. Ülke olarak 
önümüzdeki süreci de başarılı bir şekilde 
tamamlayacağımıza inanıyorum. Ortak he-
defimiz el birliği ile topluma hizmet etme-

ktir. Ülkemiz hedefine ulaşacaktır. Kadın 
kolları olarak referandum için çalınmayacak 
kapı bırakmayacağız. Anayasa ve referan-
dum konusunu anlatmadık kimse bırakmay-
acağız” diye konuştu.

Ziyaretin ardından il ve ilçe Kadın Kolları 
üyeleri Doğanşehir de esnaf gezisi yaparak 
esnaflara yeni anayasa ve referandumla il-
gili bilgiler aktardılar.

İl birincilikleri Doğanşehir de yapıldı
HABER MERKEZİ 
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

Okul Sporları Eskrim İl Birinciliği Yarışmaları İl-
çemizde yapıldı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Eskrim İl Birin-
ciliği Yarışmaları İlçemizde yapıldı.

  Doğanşehir Kaymakamı Memiş inan Dereceye 
giren Doğanşehir Orta Okulu öğrencilerimizi tebrik 
ediyoruz, Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyor 
ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz “ dedi

Yıldız Kızlar İl 
Dereceleri1 İrem ÜRKMEZ

2 Melike BOZKURT 3 Şeyma GÜNAYDIN 4 Fatma Nur ALKAN 

Yıldız Erkekler İl 
Dereceleri 1 Yasin KARAKUŞ

2 Sabri ATİLLA 
3 Baran KARAGÖZ
4 Mustafa DİNLER
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYADA

KENAN EREN 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

toplu açılış törenine katılmak ve Malaty-
alılara hitap etmek üzere İlimize geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Elazığ programının ardından havayoluyla 
Malatya’ya geldi.

Helikopterle ilimize gelen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, 2. Ordu Komu-
tanı korgeneral Metin Temel, Malatya Millet-
vekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Nurettin 
Yaşar, Taha Özhan ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, idari ve askeri erkân 
tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Büyükşehir Bele-
diye Binası yanındaki alana geçen Cumhur-
başkanı Erdoğan Malatyalılara seslenmed-
en önce Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, 
Vali Toprak ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Tüfenkci tarafından selamlama konuşması 
gerçekleştirildi.

Vali Toprak;” Sayın Cumhurbaşkanım, 
Değerli Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Ko-
nuklar, Muhterem Malatyalı Hemşehrilerim-

iz;
Öncelikle, Sayın Cumhurbaşkanım, 

Beşikliğini yaptığı onlarca medeniyetin 
mirasının milli kültürümüzle taçlandırıldığı 
bu kutlu beldeye, hamuruna Somuncu Ba-
ba'nın maya kattığı, Battal Gazi duruşlu 
vakur şehre, Kayısının Başkenti Malatya’ya 
hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Teşriflerinizle unutulmaz günlerine bir 
yenisini daha ekleyen Kadim Kent Malat-
ya’nın, işaret buyurduğunuz 2023 hedefini ve 
kalkınma yürüyüşünü iyi okumaya çalıştığını 
ve bu yolda tarihe, milletimize ve Zat-ı Aliler-
inize mahcup olmamak adına üzerine düşen 
görevleri en iyi şekilde ifa etme azim ve kara-
rlığında olduğunu hassaten ifade etmek isti-
yorum.

Ülkemizin her köşesinde bıraktığınız 
silinmez izlere ilaveten, ilimizde de bugün 
açılışını gerçekleştireceğiniz yatırım ve tesis-
ler ile Muhterem Malatya Halkı hem Türkiye 
Cumhuriyeti Devletimizin ve hükümetimizin 
sunmuş olduğu imkânlardan daha fazla is-
tifade edebilecek, hem de ilimiz ve ülkemiz 
ekonomisine daha çok destek sağlanmış ol-

acaktır. 
Sayın Cumhurbaşkanım,
Başta şahsınız olmak üzere Meclisimi-

zi, Milletimizi, Milli İrademizi, Devletimizin 
bekasını hedef alan 15 Temmuz ihanet teşeb-
büsü karşısında Ülkemizin her köşesinde 
olduğu gibi Malatya'da da halkımız, tüm kes-
imleriyle kenetlenmiş, Zat-ı Alinizden, bölün-
mez bütünlüğümüzden ve milli birliğimizden 
yana kesin ve net bir irade ortaya koymuştur. 

Malatya, Ülkemizin bir daha böyle ihan-
et kalkışmaları ile karşı karşıya kalmaması 
için birlik ve beraberlik içerisinde Vatanımız, 
Devletimiz, Bayrağımız ve Milletimizin bekası 
uğruna var gücüyle çalışmaya bundan böyle 
de kararlılıkla devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Talimat ve katkılarınızla yapılan ve bi-

razdan açılışını gerçekleştireceğiniz yatırım-
lar, devam eden ve proje aşamasında olan 
diğer çalışmalar ile Malatya’mızı da cazibe 
merkezleri arasına almanız nedeniyle başta 
Şahsınız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, 
Sayın Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve 
emeği bulunan herkese bütün Malatyalılar 

adına şükranlarımı sunuyor, tekraren İlimizi 
şereflendirmenizden dolayı teşekkür ediyor 
saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Malatya'da toplam yatırım bedeli 
1 milyar 162 milyon liralık proje eser ve hiz-
metin resmi açılışını yapıyoruz. Eğitimde 2 
adet 160 kapasiteli pansiyon, atölye, kons-
er salonu, halı saha ve alt yapı çalışmalarını 
hizmete alıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Bakanlığı' mız yeniledi, kapalı halı sahayı 
tamamladı. 

TOKİ yaklaşık 338 milyon lira bedelle 3 
bin 387 konutu 32 dersliğin altyapı çalışma-
larını ve çevre düzenlemelerini bitirdi. İçişleri 
ve Ulaştırma bakanlıklarımızın yatırımları 
var. Tünel ve bağlantı yollarını tamamladık. 
Bütün bu hizmetlerin resmi açılışını bugün 
yapıyoruz. 

Malatya'da özel sektörümüz de hiç boş 
durmuyor. 147 milyonu bulan 3 özel Sektör 
yatırımı ile 22 adet özel sektör tarım ve kır-
sal kalkınma yatırımının açılışı da yapıyoruz. 
Hamdolsun onların önünü açmak için gerek-
en desteği verdik, vereceğiz.” dedi. 
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYADA
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

HABER MERKEZİ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Büyükşehir Belediye Binası 
yanında düzenlenen toplu açılış tören-
inin ardından, Büyükşehir Belediyesini 
ziyaret etti.

Beraberinde bakanlar, milletvekill-
eri ve kalabalık bir heyet ile birlikte 
Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Belediye 
girişinde çiçeklerle karşılayan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sayın 
Erdoğan’a Malatya Sultansuyu Harasın-
da yetiştirilen Kahraman Mert isimli tayı 
hediye etti.

Belediye Binası girişinde yöre-
sel kıyafetlerini giymiş olan teyzeler 
tarafından bir buket çiçek ile karşılanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yaptırılan Şehitler 
Köşesi’ni de inceledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, burada yöresel kıyafetlerini gi-

ymiş teyzeler, down sendromlu çocuklar 
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca, Büyük Çimiş Mahalle Muhtarı 
Mehmet Akgün, Yaylımlı Mahalle Mu-
htarı Şeyho Karabulut ve Haçova Ma-

halle sakinlerinden Ali Duran tarafından 
da ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a bir bağlama hediye 
edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı Malatya’da ve Belediyede 
ağırlamaktan büyük bir onur ve mutlu-
luk duyduğunu belirterek, Belediye Hiz-
metleri ile ilgili bir brifing verdi.

Malatyalıların, her gelişlerinde büyük 
bir coşku ile kendilerini ağırladıklarını ve 
bağırlarına bastıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır nezdinde bütün Malatyalılara bir 
kez daha teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nde 
3 saate yakın kalan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan onura akşam yemeği 
verdi.

Cumhurbaşkanından 2. Ordu Komutanlığına Ziyaret
HABER MERKEZİ 
Büyükşehir Belediyesi zi-

yaretinin ardından 2. Ordu Komutan-
lığını ziyaret eden Erdoğan’ı 2. Ordu 
Komutanı Korgeneral Metin Temel 
karşıladı. Girişte kendisini bekleyen 
vatandaşları selamlayan Erdoğan, 
daha sonra karargâha geçerek 

Korgeneral Metin Temel’den bilgi 
aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan yarım saat süren 2. Ordu 
Komutanlığı ziyaretin ardından he-
likopterle Malatya Erhaç Havaalanı-
na oradan da Cumhurbaşkanlığı 
uçağıyla Ankara’ya döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Beledi-
ye ziyaretinin ardından 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti 
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Soldan sağa 
1. Genellikle şeker hastalarının şeker yerine kullandığı, 

maden kömürü katranından elde edilen, beyaz.. Bir kişinin 
yalnız kendini ilgilendiren özel yaşamı... 2. İşler, işlem-
ler (eski)... Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, 
hastalanmış, rahatsız... Halk hizmeti gören devlet organ-
larının tümü... 3. Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, 
belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon... 
Kanun, buyruk vb.ne uyma (eski)... 4. Kalıtımsal olarak 
ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar toplu-
luğu... Henüz... Kaçınma, sakınma, çekinme (eski)... 5. Ni-
kel elementinin simgesi... Maddi şeylere değer vermediği 
için üstüne başına özenmeyen, dağınık, derbeder (eski)... 
Baba... 6. Din uğruna yapılan savaş... Hindistan’ın Pencap 
bölgesinde yaşayan bir topluluk... Germanyum elemen-
tinin simgesi... Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine 

yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı... 
7. Atma işi... Helikopter pisti... 8. Lamacı... Taş kemer veya 
taş kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. şey (halk ağzı)... 
Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanları-
na basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri 
gövdeli hayvan... 9. Bir kimsenin, başkaları tarafından 
dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti... Ka-
buklulardan, makasları olmaması, duyargalarının daha 
uzun ve güçlü olmasıyla ıstakozdan ayrılan, eti için avlanan 
bir deniz hayvanı... 10. Osmanlı Devleti zamanında yüksek 
sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan ask-
erlere verilen unvan... Yüz... Bir şeye isteyerek veya iste-
meyerek razı olma... 11. Dumanın değdiği yerde bıraktığı 
kara leke... Tepkimek işi... Kadın (eski)... 12. Bir yüzeyin 
üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı... 
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... 
Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü... Yu-
murtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu 
tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hay-
vanların ortak adı... 13. Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, 
tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası... Yangın bom-
balarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya so-
dyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde... 14. Göz (eski)... 
Bir bütüne katılanlar, ekler (eski)... 15. Takım... Boyutları 
normalden küçük... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz...

Yukarıdan aşağıya
1. Kendisine pek güvenilmeyen, huzursuzluk çıkarabi-

lecek kimse... 2. İta amiri (eski)... Başkaldırıcılık... 3. Başı 
darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik mad-
delerden yapılmış sağlam başlık... Ağaç çatkıların arasına 
kerpiç doldurularak yapılmış duvar veya bina (halk ağzı)... 

İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak... 4. 
Yiğit, kahraman... Çalışkan, becerikli, elinden iyi iş gelen... 
Başlık, sipersiz şapka... 5. Tek başına anlamı olmayan, 
sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında 
ilişki kuran kelime türü, ilgeç... Bir şeyin geçtiği veya önce 
bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... 
Üzme, sıkıntı verme, üzgü... 6. Uyarma, dikkat çekme, uy-
arı... Hassiyum elementinin simgesi... Bir başı, bir gövd-
esi, hareket etmeye yarayan kuyruğu olan, yumurtadan 
çok küçük erkek eşeylik hücresi... 7. Sodyum elementinin 
simgesi... Kıskançlık... Güneş... 8. Dayanıklı, sağlam... 
Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı... 9. Konuşanın 
temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya 
şey, mavera... Antlaşma belgesi (eski)... Tanrı (eski)... 10. 
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker (eski)... 
Gür ve uzun (bıyık)... Küçük sermaye ve zanaat sahibi... 
11. Amigonun yaptığı iş... Doğu Karadeniz bölgesine özgü 
yelkenli bir tür kıyı teknesi... 12. Sözleşme (eski)... Rütbe-
siz asker, nefer... 
Ün, şan, şöhret... 
Temiz... 13. 
Yayılmış haber, 
yaygın söylenti, 
duyultu... Uygula-
ma... 14. Bir oluş, 
düşünce veya ide-
olojinin temelini 
oluşturan değer 
yargıları... Kökler, 
asıllar... 15. Mu-
taassıp duruma 
gelmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

VALİ TOPRAK, ZİRAAT KATILIM BANKASININ
44. ŞUBESİNİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

HABER MERKEZİ 
Vali Mustafa Toprak, Ziraat Katılım 

Bankası Malatya Şubesinin açılış törenine 
katıldı.

Şubenin Açılış törenine Malatya Mil-
letvekilleri Öznur Çalık ve Nurettin Yaşar, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hü-
seyin Erkoç, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Ziraat 
Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Ars-
lan, İl Müftüsü Ümit Çimen, Resmi Kurum ve 
Kuruluş Müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Genel Müdür Arslan, Bankanın ilk 
şubesinin açılışını 29 Mayıs 2015 tarihin-
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından gerçekleştirildiğini ve ilimizde 
de 44. şubesinin açılışını gerçekleştirdikler-
ini ifade ederek katılım bankacılığı hakkın-
da bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır 
Malatya Milletvekilleri Çalık ve Yaşar’ın 
konuşmalarının ardından törene katılan-
lara hitap eden Vali Toprak;” Öncelikle bu 
güzel yatırımın ilimize, ülkemize, bankacılık 
sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.

Elbette ki 2015 yılı içerisinde Değerli 
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir 
proje olan katılım bankacılığının ülkem-
izde devreye sokulması ile kurulan Ziraat 
Katılım Bankası’nın 44 no'lu şubenin adıyla 
da müsenna olan bu şubesi inşallah ilimize, 
ülkemize, ticaret hayatına, insanlarımıza 
önemli katkı sağlayacaktır.

Şüphesiz ki ülkemizdeki tasarruf oranı 
düşük, bir türlü yastık altındaki paralar 
bankacılık sistemi içerisine giremiyor. İn-

sanlarımızın hissiyatı, hassasiyeti ve in-
ançlarından gelen birtakım özel duyguları 
var. Bu anlamda bu katılım bankacılığının, 
Ziraat Katılım Bankacılığı ülkemizde tasar-
ruf oranının yükselmesine, yastık altındaki 
paraların insanların inancı ile ihtiyati ile 
birlikte ekonomiye kazandırılmasına vesile 
olacaktır.

Bizim milli paramızla burada oluştur-
duğumuz bu tasarrufla birlikte katılım 
bankacılığı sayesinde yurtdışından büyük 
meblağlarla gerçekleştirdiğimiz borçlan-
mada ortadan kaldırılarak

Özellikle Malatya'da son yıllarda ticari 
hayatta gelişmeler var, göstergeler bunu 
gösteriyor. Bir taraftan sıcak para gelirk-
en bir taraftan da devletimizin, hüküme-
timizin önemli yatırımları, kamu yatırımları 
gerçekleşiyor. Yine devletimizin teşvikleri 
ile birlikte özellikle Cazibe Merkezi Pro-
gramının da devreye girmesiyle birlikte 
özel sektör yatırımları da Malatya endeksli 
olmak üzere diğer illerimizde de gelişmeler 
sağlanacak.

Şüphesiz ki tüm bu gelişmelerin kay-
nağında ve temelinde para var ve o parayı 
da inancıyla ve hissiyatıyla birlikte değer-
lendirmek isteyen insanlarımızın istediği 
yönde gelişen bir bankacılık sektörü olan 
katılım bankacılığı var.

Ziraat Katılım Bankacılığının Malat-
ya'mıza da, ülkemize de önemli bir kat-
kı sağlayacağını ben biliyorum, teşekkür 
ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını dili-
yorum.” dedi.

İl Müftüsü Çimen’in okuduğu du-
anın ardından banka şubesinin açılışı 
gerçekleştirildi.



721 ŞUBAT 2017

-  P O S O F   MERKEZ’ DEN   GELEN   
AİLELER -

     Posof daha önce Kars’a bağlı bir küçük ilçe iken, bilahare Ar-
dahan’ın il yapılması ile birlikte bu ile bağlanmıştır. Gürcistan sınırına 
çok yakın olma- sı münasebetiyle, daha önceleri Gürcistan toprakları 
üzerinde Rus mezali- mine ve baskısına maruz kalan Türk asıllı insan-
ların yerleşim yeri olarak dikkati çekmiştir. 1293(1877-1878) Osman-
lı-Rus Harbi sonucunda, üzer- lerinde yaşamış oldukları toprakları 
terkederek, gelip Viranşehir’e yerleşen muhacirlerin çoğunun, bu ilçe 
ve köylerinden gelen insanlar olması da bunu doğrulamaktadır. İlçe 
ve özellikleri ile ilgili olarak daha önce Evliya Çele- bi’nin anlatımı ile 
bilgi sunmuştuk. Şimdi bu yörelerden gelen muhacir aileleri tanımaya 
çalışalım.

                                     

 -  AYDIN   AİLESİ  -
       Bu aile Kamil ve Mesude’den türemiştir. Bu beraberlikten 2 oğul 

dün- yaya  gelmiştir. Bunlar;  1) Aslan (1875-1915)  2) Kamil’ dir.
ASLAN- Beşir ve Gülizar kızı TONTON (1859-1913) ile evliliğinden; 1)

Fatma.  Molla İbrahim kızı ASLI (1876-1965) ile ikinci evliliğinden de 1)
Hacı Ömer (1917-1952) 2) Hüsne(1903-1944) dünyaya gelmiştir.

HACI ÖMER’in Yolkorulu Emine ile beraberliğinden; Kamil dünyaya 
gelmiş, Kamil’in Abbas ve Nazife Günaydın’ın kızları Nihayet ile evli-
li- ğinden de; 1)Ahmet Kürşat  2)Oğuzhan  3)Ebru dünyaya gelmişler-
dir. Bu çocuklardan Ahmet Kürşat’ın Müge ile evliğinden; 1)Serkan 2)
Selçuk.-Oğuzhan’ın Ayşe ile evliliğinden; 1)Büşra. Ebru’nun Suat Dün-
dar ile evlili- ğinden de 1)Ayça 2)Ayhan dünyaya gelmiştir.

Hacı Ömer amcayı çocukluğumdan kıt hatırlıyorum. Kısa boylu, 
tıknaz bir adamdı. Aşağı mahallede şimdiki Bayram petrol’ün olduğu 
yer onlara aitti. Hergün oraya gidip gelirken görmekte idim. Halim 
selim, kimse ile bir alıp verdiği yoktu.Topluma pek karıştığı olmazdı.

Kamil Aydın- Hacı Ömer Aslan’ın tek çocuğudur. Babasına nazaran 
top- lumsal ilişkileri iyi düzeydedir. Zararsız, efendi ve saygılı biridir. 
Arkadaş- lık ilişkileri güçlüdür.

HÜSNE(1903-1944) Seyfullah Yörük ile evlendi. Çocukları olmadı.
FATMA(1899-1956) Hiç evlenmedi.
Ailenin diğer büyük kardeşi KAMİL, Altun ile evlendi. Çocukları ol-

madı. Ancak Kamil’in ölümü üzerine eşi Altun’un, H.Mehmet Albayrak 
ile evlili-  ğinden Hacı Pehlivan’ın eşi ve Ferit Pehilvan’ın annesi Ser-
finaz, ayrıca Mustafa Yaman ile evliğinden de Yaşar Yaman’ın babası  
(Gadaş)Ahmet Yaman  dünyaya gelmiştir.

===================================================                          

- G E N Ç   A İ L ES İ -
       Bu aile, (Müftü) ÖMER EFENDİ ve PERUZE’den türemişlerdir. 

Bu beraberlikten;  1)Molla Mustafa   2) Molla Şükrü    3) Molla Ahmet  
4) Seher  olmuştur.         - Müftü Ömer Efendi, çocuklarını dini açıdan 
çok iyi yetiştirmiştir. Çocukların hepsi de alim, hoca ve keramet sahibi 
insanlar olmuş- lardır. 1) MOLLA  MUSTAFA- Çok daha ileri düzeyde dini 
bilgilere sahip  olup, aynı zamanda keramet sahibidir.

    Günlerden bir gün, Molla Mustafa, işi icabı bir demircinin yanına 
uğrar. Demirci, ocaktaki kızarmış ve nar gibi olmuş demiri, elindeki tut-
acağa rağmen ocaktan alamamaktadır. Bu durum üzerine Molla Musta-
fa demirciye “Sen çekil  bakayım şuradan” diyerek, kollarını çemirle-
dikten sonra, elini ocağın içine sokup nar gibi kızarmış demir parçasını 
örs’ün üzerine koyup “şimdi ne yaparsan yap haydi” der. Demirci hay-
retler içerisinde “Yahu  senin elin nasıl yanmaz? Demir bile bu sıcağa 
dayanamazken”. Molla Mustafa, bu söz üzerine “Bizim ateşimiz, senin 
ocağının ateşinden daha  yüksektir de ondan “ demiştir.

      Şimdi, ilk evvela Molla Mustafa’dan başlayarak, Ömer Efendi 
ve Peruze’ den olan çocukları incelemeye alalım. MOLLA  MUSTAFA- 
Karabey(Yurtçu) ailesinden İbrahim ve Kıymet kızı ASİFE(1878-1914) ile 
beraberliğinden; 1) Hüseyin(Mülayim)1903-1954 2)Hatice(1911-1926)
dünyaya gelmiştir.  Mülayim HÜSEYİN’in Emine ile evliliğinden Suna 
isminde kızı olmuş, Suna’nın Gadaş Ahmet Yaman ile evliliğinden de; 
1)Mustafa  2)Yaşar  3)Memet  4)Fethi dünyaya gelmiştir. Mülayim HÜ-
SEYİN ikinci evliliğini, Kınacı ailesinden Gökçek ile yapmış, bu evlilikten 
(Guçu)Mustafa dünyaya gelmiştir. Guçu Mustafa’nın Polatlı Kısmet ile 
evliliğinden; 1)Vedat  2)Mithat  3)Nihat   4)Suna  5)Saadet  6)Sibel  dün-
yaya gelmiştir. Mülayim HÜSEYİN son evliliğini de Gavur Ahmet Özdil’in 
boşandığı eşi Fatma ile yapmış ve bu evlilikten de 1)AYŞE -Burhan Ün-
ver ile evlidir. Bu evlilikten Mesleha-Yusuf-Filiz-Musa ve Aynur vardır. 2)
AHMET - Güven ailesinden  Emine ile evlidir. Bu evlilikten Filiz-Figen ve 
Emir adında evli 3 çocuğu vardır. Kendisi benim akranım olup, sevdiğim 
bir arkadaşımdır. Polislikten emeklidir ve İzmirde yaşam sürmektedir. 
3) İBRAHİM- Sürgülü Zatinur ile evli olup, Erkal-Nalan ve Canan adın-
da üç çocuğu vardır. Kendisi D.S.İ emeklisi olup vakitsiz aramızdan ay-
rılmıştır. 4) MEHMET-  Ülkü ile evliliğinden şimdilik Erkan isminde bir 
oğlu vardır. Polis olarak görevini sürdürmektedir.

Mülayim HÜSEYİN; kendisine yakıştırılan sıfattan da anlaşılacağı 
üzere yumu- şak huylu, sakin ve sessiz bir insandı. Kendisini çocukluğu-
mun ilk yıllarında tanıma fırsatım oldu. Gerçekten de sessiz, sakin ve 
yumuşak huylu bir insandı.

MOLLA MUSTAFA’nın ikinci çocuğu HATİCE; Asım Oğhan hoca ile 
evlilik yapmış, daha 6 aylık iken vefat etmiş, çocukları olmamıştır.

2)(Ömer Efendi + Peruze oğlu) MOLLA MEMET ŞÜKRÜ; Molla 
Yakup ve Tuti’den olma Hanife ile evliliğinden;  1) Fatma- Nazım Oğhan 
Hoca ile evlilik yapmış, bu evlilikten Seyfidar-Neslihan ve Tahir dün-
yaya gelmiştir. 2) Ayşe ; Emin Kabakaş ile evlenmiş ve bu evlilikten; 
Hasan-Selahattin-Nurettin-Cela- lettin  ve Emine(çocuk yaşta ölmüştür) 
dünyaya gelmişlerdir.

Molla Şükrü’nün ölümü üzerine eşi Hanife, Seyfullah Yörük ile ev-
lenmiş ve bu evlilikten de Gülhanım- Memet ve Gülperi olmuştur.

3)( Ömer Efendi + Peruze oğlu) MOLLA  AHMET ( Küçük hafız); Safi-
ye ile evliliğinden; 1) Abdullah …..?....ile evliliğinden Memet isminde bir 
oğlu vardır. 2) Fatma ; Sofu Hacı Memet Taner ile evliliğinden Hasan ve 
Hatice dünyaya gelmiştir.

 4)(Ömer Efendi + Peruze kızı) SEHER(1876-…..); Molla Bahri Öz-
bey ile evliliğinden; Emine dünyaya gelmiştir. Emine’nin Molla Hakkı 
Yıldırım ile evliliğinden de Memet ve Hamide dünyaya gelmiştir. Seher 

ilk evliliğini Molla Abbas Özbey ile yapmış, bu evlilikten Mine dünyaya 
gelmiştir. Mine, Fehim Toraman’ın ilk eşi olup, genç yaşta ölmüştür. 
Münevver isminde bir kızları oldu ise de, annesinin öldüğü yıl 12 yaşın-
da vefat etmiştir.(1930-1942)

                                       

- G Ü L E R     A İ L E S İ-
       Bu aile  UZUN  SÜLEYMAN   ve  TONİŞ ‘ den türemiştir.  Bu ev-

lilikten;  Molla Hurşit (1868-1927) dünyaya gelmiştir. Molla Hurşit dini 
bilgisi ve bedensel açıdan çok güçlü ve aynı zamanda iri yarı bir in-
sandır. Odalarda toplanan insanlara dini nasihatler verir, sonra da be-
nim bastonumu getirin de ben artık gideyim dermiş. Odada bulunanlar 
sağa sola bakar, fakat bastona benzer bir şey bulamazlarmış. “Hurşit 
emmi dışarıda baston-maston yok” demeleri üzerine,”Ulan oğlum dış 
kapıya dayalı bıraktığım koca sırığı göremediniz mi?”demesi üzerine  
içeridekiler gülüşerek “Öyle ya Hurşit emmi, senin gibi bir insan az-
manına ancak böylesi gereklidir.”derlermiş.

      Molla Hurşit evinin duvarlarını ördürmüş, üzerini kapatmak için 
büyük  bir ardıç hezanına ihtiyaç vardır. Araştırır soruşturur, Nuri Yıl-
maz’ın dedesi Şakir Yılmaz’ın evinin önünde böyle bir hezanın olduğunu 
öğrenir. Doğruca Şakir Yılmaz’ın evine varır. Kendisinden damının 
üzerini örtmek üzere kapısının önündeki hezanı, parası karşılığında 
ister. Şakir Yılmaz; bir Hurşit’in ayağındaki kırmızı yemenilerine, bir 
de hezanına bakar ve şöyle der:”Gel seninle bir antlaşma yapalım. Sen 
bu hezanı sırtlayıp, hiç dinlenmeden evine kadar götür, hezan senin 
olsun. Para pul istemem.(O hezanı 5 kişinin yerinden oynatamaz, öyles-
ine ağırdır.)Ve Şakir, Hurşitin bu hezanı tek başına kaldıramayacağı, 
kal- dırsa bile evine götüremeyeceğinden emindir.) Ancaaak, şayet 
götüremezsen, hezanı vermem, kırmızı papuçlarını da alırım tamam 
mı?”Hurşit bahsi kabul eder. O kocaman hezanı sırtladığı gibi, Şakir’in 
hayret ve şaşkın bakışları arasında   hiç dinlenmeden evine kadar 
götürür.  MOLLA   HURŞİT ; Süleyman ve Elmas kızı PEMBE ile evliliğin-
den,  1) Ali (1895-……)genç yaşta ölmüştür. 2) İsmail (1898-….)  genç 
yaşta ölmüştür.  3) Emine (1902-1914) genç yaşta ölmüştür.  4) Fatma 
Zehra (1910-……)   5) Hacı Memet(1922-1989) dünyaya gelmişlerdir.

FATMA ZEHRA- İshak Şahin ile evlenmiş ve bu evlilikten; 1)Fikri-
ye    2)Semail dünyaya gelmiştir. Fikriye’nin Yaşar Güler ile evliliğinden    
Metin(Me.)- Hülya(Me.)- Fulya(Ev kad.)- Turgay(Öğ.) ve Selçuk (Bil.  Say.
Tek.)----Semail’in H.Memet ve Ferahi kızı Perihan ile evliliğinden de 
Funda(Me.)-Yaşar- Hatice- Hafize dünyaya gelmiştir.

HACI MEMET- Aydoğan ailesinden Şakir ve Sultandan olma Fer-
ahi ile evli- liğinden; 1) YAŞAR GÜLER-( Mal müdürlüğü ve deftardar-
lık görevlerinde   bulunmuş, özgürce yaşayan ve özgürce fikir beyan 
eden, sözlerini sakınmadan sarfeden, hayatını zevk ve neşe ile yaşayan 
ağabeylerimizdendir), Şahin ailesinden İshak ve Fatma Zehra’dan olma 
Fikriye ile  evlidir. Bu beraberlikten; Metin(Me.)- Hülya(Me.)- Fulya( Ev 
kadını)- Turgay(Öğ.) ve Selçuk(Bilgisayar tek.) dünyaya gelmişlerdir. 2) 
MÜNEVVER-Yeşilyurtlu Mustafa Seçkin ile evliliğinden; Mahmut- Ali- 
Nihat ve Hatice dünyaya gelmiştir. 3) MUZAFFER GÜLER- Yeşilyurtlu  
Nezeha ile olan evliliğinden; Zafer- Aysel- Nursel- Ahmet ve Gürsel  
dünyaya gelmiştir.  4) İLHAN- Hanifi Özbey ile evliliğinden; Ayhan-Ay-
dın- Aykut- Erkut ve Nurhan dünyaya gelmiştir. 5) GÜLHAN- Çam Hasan 
Türker ile evliliğinden; Nilgün- Bilge- Bilgeser- Emine- Levent(Profesy-
onel futbolculuk hayatı vardır) ve Gürbüz dünyaya gelmiştir. 6) PERİ-
HAN-Semail Şahin ile evlidir.(Geniş bilgi “Şahin” ailesinde)  7) YETER- 
Mahir Ergen ile evli olup, Derya- Yaşar- Hatice ve Hafize’yi dünyaya 
getirmiştir. 8) TURGUT GÜLER- Muhasebecilikle uğraşmaktadır.Yaşlı 
annesine bakmak adına evlen- memiş, bekarlığa devam etmektedir. 
Sessiz, sakin, dürüst ve kendi halinde bir insandır.

Molla Hurşit’in eşi Pembe’ nin annesi Elmas, Molla Hurşit haricinde 
iki kişi ile    daha evlilikler yapmıştır. Bunlardan biri Numan kaya iledir. 
Bu beraberlikten;       1)Muhteber- İskender Yücel ile evlidir.  2)Yusuf 
Kaya- Fetehne(Fatma) ile,         3)Ahmet Kaya- Fatma ile,  4) Fidan- Ali 
ve İbrahim ile evlidirler.    Bir diğer     evlilik yaptığı kişi de M.Tevfik 
Özdemir( Rıza Özdemir’in babası) iledir. - Y I L D I R I M    A İ L E S İ  -

        Bu aile, Müderris  OSMAN  ve  SEVYE’ den  türemişlerdir. Bu be-
raber- likten; Muhammet( Memet) Hoca (1841-1916) dünyaya gelmiştir.

MUHAMMET (Memet) Hoca’nın, Yılmaz ailesinden, Recep ve Pe-
ruzeden olma HAYATİ ile beraberliğinden; 1)Hanife (1884-…..) 2) Ha-
mide(1895-1917) genç yaşta ölmüş ve evlenmemiştir. 3) Molla İsmail 
Hakkı (1895-1918)  4) Haydar Hoca (1899-1974)  5) Emine (1906-…)  6) 
Abdullah (genç yaşta ölmüştür.)oldu.

HANİFE - ilk evliliğini Molla Abbas Özbey ile yapmış, Mine isminde 
bir kız dünyaya getirmiştir. Mine’nin Fehim Toraman ile evliliğinden, 
Münevver (1930-1942) isminde bir kızları olmuşsa da çocuk yaşta 
ölmüştür. Hanife ikinci evliliğini eşinin ölümü üzerine kaynı Molla Bahri 
Özbey ile yapmış, bu evlilikten Fatma dünyaya gelmiştir. Fatma’nın 
Seydi Vakkas Karatepe ile beraberliğinden de; Sebiha- Turan- Hatice 
(çocuk yaşta öldü) ve Ali( çocuk yaşta öldü) dünyaya gelmişlerdir. Diğer 
evliliğini ise Ali Ağa Karatepe ile yapmış, Ali bey isimli bir çocukları 
olmuşsa da çocuk yaşta ölmüştür.

HAMİDE - Genç yaşta ölmüş, evlenmemiştir.
MOLLA  İSMAİL  HAKKI - Molla Bahri ve Seher kızı EMİNE ile evlil-

iğinden; Sakine- Sabia- Memet ve Hamide dünyaya gelmişlerdir. Sakine 
ve Sabia ikizdirler ve hastadırlar. İkisi beşikte yan yana yatmaktadırlar. 
Bu sırada mahal- lede yangın çıkmıştır. Emine de nasıl olsa çocuklar 
uyumaktalar, merak içinde gidip bir bakayım diyerek yangı mahalline 
gelmiştir. Kaynanası Hayati kendisini orada görünce sinirlenerek “sen 
o iki hasta sabiyi evde bırakmış gelmiş, yangını seyrediyorsun” diyerek 
azarlamış, birlikte eve döndüklerinde ne yazıktır ki ikisi de ölmüştür. 
Emine’nin annesi SEHER, Genç ailesinden Ömer Efendi-Peruze kızıdır. 

İsmail Hakkı, dini açıdan çok donanımlı ve aynı zamanda güçlü-ku-
vvetli biridir. Yaptırmış olduğu evin üzerinin örtülmesi için, kalın ve 
oldukça ağır hezanın damın üzerine çıkarılması gerekmektedir. Ev 
yapımında çalışan işçiler, tüm uğ- raşlarına rağmen hezanı yerine 
koyamamaktadırlar. Durumu uzaktan izleyen İsmail Hakkı,”çekilin şur-
dan beceriksizler”diyerek, önce hezanın bir ucunu omuzlayıp duvarın 
üzerine koyar, diğer ucunu da omuzlayıp duvarın üzerine koyduktan 
sonra “de haydi şimdi ne yapacaksanız yapın” der. Der demesine de, 
orada bir köşede çalışanları izlerken, karşısında beyaz sakallı bir ih-
tiyar belirir.”Ey İsmail Hakkı, bir ev yapmak için çabalır durursun. Bu 
eve girip oturmak sana nasip olmayacak mı? Üç gün içinde dünyanı 
değiştireceksin”. Bunun üzerine moralmen çöken İsmail Hakkının du-
rumunu fark edenler “Noldu birden sana, sesin soluğun kesildi. Rengin 
soldu. Hastalandın mı?.Yoksa o koca hezanı  tek başına kaldırıp duvarın 
üzerine koyarken, bir yerlerin mi incindi? Suallerini bir süre cevapsız 
bırakan İsmail Hakkı “Dostlar herhalde ben gidiciyim. Demin gözüme 
gözüken beyaz sakallı bir ihtiyar, üç günlük ömrüm kaldığını söyle-
di.” Gerçekten de üç gün sonra, çok genç yaşta 23 yaşında yaşamını 
yitirmiştir.

 MEMET YILDIRIM- Hafız Nafi ve Emine’den olma Zekiye(Zeliha)  ile 
olan beraberliğinden;        

FUAT YILDIRIM- Sevdiğim, yakınlık duyduğum, birlikte vakit 
geçirmekten haz aldığım, dürüst ve doğrucu bir insandır. Fr.Filolojisi 
mezunu olarak okul- larda öğretmenlik yaptı. Bu sırada Hukuk Fakült-
esi sınavlarına da girerek mezun olmayı başardı. Şimdilerde hem eme-
klilik hayatını yaşamakta, hem de Doğan- şehirde avukatlık görevini ifa 
etmektedir. Yine öğretmen olan Nihal Hanım ile olan evliliğinden;

Oğuzhan(Dr.) +Tülay = Akif Berke- Emir Mete
Okan(Dr.) +Aslıhan = Azra
Selcan + Ahmet Emin Bingöl =
FERİT YILDIRIM –Tanıdığım en temiz, dürüst ve çok iyi niyetli in-

sanlardan birisidir. İnsancıl yanı güçlü, arkadaşlığı ve dostluğu mükem-
meldir. Kendisi sb. Emeklisi olup, ailesiyle birlikte Anakarada yaşam 
sürmekte ve torun avut- maktadır. Hamdi-Hediye Kabasakal kızı Necla 
ile huzurlu, mutlu, mükemmel bir aile yaşantısı vardır. Bu uyumlu be-
raberlikten;

Tolga(Müh.) + Mine =
Melda  + İlker Algan = İdil ve……….dünyaya gelmiştir.
HAKKI  YILDIRIM – Efendi, saygılı, ancak, olumsuzluklar karşısın-

da  anında tepki veren bir yapıdadır. Öğretmenlik görevini başarı ile 
sürdürmektedir. Memet–Elmas Hazer kızı Solmaz (öğret.)ile olan be-
raberliğinden;

Esra(Gülfem) + Süleyman = Eda
Kübra(Ayşe) +
HAMDİ YILDIRIM –Ailenin en küçüğü. Sevimli, cana yakın, iyi ni-

yetli biridir. Maliyeci olmasına rağmen, Almanyada eşi Elif ile birlikte  
çalışarak yaşam sürmeyi yeğlemiştir. Ahu ve Seda isimlerinde iki kız  
çocuğu sahibidirler.

Memet Yıldırım, sevgi ve saygı duyduğumuz bir ağabeyimizdir. 
Güzel yazan ve konuşan bir insandır. İşi olmayan ve zamanı olan için, 
uzun uzun anlattıklarına doyum olmaz. Anlatmaktan zevk alan bir 
yapıdadır. Ancak bazen anlatmanın dozunu kaçırıp uzatınca, sıkıntılı 
anlar yaşanır. Çocuklarına karşı çok otoriter olmuştur. Ben Elazığda 
lisede okurken, görevi gereği ayda bir kez gelir bir gece bizde(halanlar-
da)kalırdı. O gece saat üçlere kadar o anlatır, bizler de büyük bir zevkle 
dinlerdik kendisini. Onun geleceği günü iple çekerdik.

HAMİDE - Mahmut Şen ile evliliğinden; 1) Tayyar  2) Yılmaz  3) 
Nurettin  dünyaya gelmişlerdir.(Geniş bilgi “Şen” ailesinde )

-HAYDAR HOCA; Keçecilerden Yakup ve Binnazdan olma ESME ile 
evli- liğinden(1924) 1) Makbule  2) Ahmet  3) Mustafa  4) Fahriye   5) 
Efrasim  6) Nisa dünyaya gelmiştir.

Haydar Hoca, Doğanşehir’in en tanınmış hocalarındandır. Tedavi-
si mümkün olmayan hastaların, en son uğrak yeri hocanın evidir. Ülk-
enin değişik yörele- rinden gelen hastalar, son bir umut olarak kapısını 
aşındırmışlardır. Bir ayağı sakat olduğu için, aksayarak yürürdü. Sakat-
lığı, çok önceleri Şakir Aydoğan’ın taş ile ayağını yaralamasından kay-
nakladığı ileri sürülmektedir.16-17 yaşlarında genç bir delikanlı iken 
hayvanlarını otlatmaya çıkmıştır. Bir ara hayvanlar ekinlere girer. O 
sıralar koruculuk görevi yapan Şakir Aydoğan, Haydar’ı bir iyice döver. 
Haydar da can acısı ile tepki göstermiş, ya da küfür etmiş olmalı ki, 
Şakir dayı daha da sinirlenerek, yerden büyük bir taş alarak ona doğru 
savu- rur.Taş ayağına isabet eder. Kırılır ya da yaralanır. İyi bir tedavi  
de göreme- diğinden bir ayağı sakat kalır. Uzun süre birbirleri ile küs 
kalan aileler, bilahare barışırlar.

MAKBULE- Berber Mustafa Gür ile evliliğinden Dilaver- Muzaffer- 
Sema ve Ayşegül dünyaya gelmiştir.(Geniş bilgi “Gür” ailesinde ). Mak-
bule abla saygıdeğer bir hanım efendidir. Kocası ve çocukları ile uyum-
lu bir yaşam sürmüştür.

AHMET YILDIRIM- Doğanşehir Belediyesinden emeklidir. İyi niyetli 
ve hoş- görülüdür.

Polatlı Saime evliliğinden Beşir- Ömür ve Onur dünyaya gelmiştir
MUSTAFA YILDIRIM- D.S.İ.den emeklidir. Sessiz, sakin ve yumuşak 

huylu- dur. Sevdiğim ve saygı duyduğum biridir. Kuru ailesinden Kamil 
ve Münevver kızı Sakine ile evliliğinden; Binnaz- Gülsen- Nursen- Sibel 
dünyaya gelmiştir. Binnaz- Bilgehan Kuru ile, Gülsen- Kemal Onur ile, 
Nursen- Vahap Esen ile, Sibel ise Mehmet Çoban  ile evlidirler,

FAHRİYE- Reşat Tekin ile evliliğinden; Akın- Rabia- Ulviye- Aliye ve 
Hülya dünyaya gelmiştir. Çok cana yakın, saygın bir insandır.( Geniş bil-
gi “ Tekin “ ailesinde )

EFRASİM YILDIRIM- Öğretmen ve okul yöneticisidir. İnsanlar-
la ilişkileri düzeylidir. Birlikte olmaktan haz duyduğum yakın ark-
adaşlarımdan birisidir. Sıkı yönetim zamanında, Ökkeş Bilgili ile olan 
tren yolculuğu çok ilginçtir. Şüphelenilerek askerler tarafından sorguya 
çekilip, falakaya yatırılmaları, yarım yamalak bir iki ayet okumak süre-
tiyle paçayı kurtarmaları, uzun süre biz arkadaşları için alay ve eğlence 
konusu olmuştur. Öğretmen Tülay ile evlili- ğinden Burak (Pınar ile evli 
Alp Orhan isminde bir oğlu vardır.) ve Alper dünyaya gelmiştir.

NİSA- Hasan Bulut ile evliliğinden; İsmail- Memet ve Fatih  
EMİNE ; Hüseyin Tekin Hoca ile evliliğinden (1926) Bedriye-Reşat 

ve Mahmut dünyaya gelmiştir.( Geniş bilgi “Tekin” ailesinde)

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
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11 Şubat 2017 tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul 
toplantımıza mazeretleri nedeniyle katılamayan ve 

Mesaj gönderen Doğanşehir Kaymakamımız
Sayın Memiş İnan’a ve

Doğanşehir Belediye Başkanımız
Sayın Vahap Küçük’e

Bizzat Genel Kurulumuza Katılan Malatya, 
Adıyaman, Muş, Elazığ, Bingöl, Kâhta, Besni, 

Gölbaşı, Yeşilyurt,  Darende, Akçadağ, Hekimhan 
Kooperatif Başkanlarına, Mahrukatçılar Odası 

Başkanı ile Malatya’dan ve diğer il ve ilçelerde katılan 
Kooperatif yönetim Kurulu üyelerine, Sürgülüler 

Derneği Başkanına, Halkbank temsilcilerine, 
Basın mensuplarına, Dedeyazıdan Örenciğe, 

Kurucaovadan Bıçakçıya kadar Mahalle Köy ve 
Beldelerden gelen tüm esnaf arkadaşlarıma, gönül 

dostlarıma katılımlarından dolayı, Teşekkür ediyoruz.

DOĞANŞEHİR ESNAF VE SANATKÂRLAR
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İSMET BAYRAM

TEŞEKKÜR


