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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK’ÜN MİRAÇ KANDİLİ MESAJIBAŞKAN İSMET BAKRAM’IN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

23 NİSAN MİNİKLERİ GÖREV BAŞINDA

Her 23 Nisan’da olduğu gibi bu 23 Nisan’da da Makamlar temsili olarak çocuklara bırakıldı. 4’te

SON MÜRACAT 29 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

MASKİ 2016 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Malatya büyükşehir bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) 2016 yılı 
değerlendirme toplantısını 
yeni hizmet binası konfer-
ans salonunda gerçekleştir-
di. Toplantıya Maski Genel 
Müdürü Dr. Özgür Özdemir,-
Daire Başkanları Birim 
Amirleri ve Personel katıldı

FETÖ’nün Firari İmamları Yakalandı
FETÖ Soruşturması kap-
samında Malatya 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi ve Bat-
man 1. Sulh Ceza Mahke-
mesince aranan 1 Avukat 
(Adliye imamı) ile ihraç 
Öğretmen (sohbet imamı) 
yakalandı. Firari şahısların 
gizlendikleri evde diji-
tal materyal ve örgütsel 
doküman ele geçirildi
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz-
in açılışının ve “Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir” ilkesi ışığında 
milli egemenliğimizin ilan edilişinin 
96. Yıldönümünü coşku ve heyecan-
la kutlamanın mutluluğu içerisind-
eyiz.

23 Nisan 1920, kader ve gönül 
birliği içerisindeki Necip Türk 
Milleti’nin istiklal ve istikbal mü-
cadelesi için kıyama kalktığı kutlu 
bir tarihtir. Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün “milletimizin 
aydınlık geleceği ve omuzlarında 
demokrasiyi yükseltecek nesil” 
olarak tanımladığı Türk Çocuğu’na 
armağanı olan 23 Nisan, tarih bo-
yunca çocuklara ithaf edilen ilk ve 
tek bayramdır. Çünkü çocuklarımız 
milletimizin en değerli varlığı olup 
geleceğimizin güvencesi, yaşama 
sevincimiz ve umudumuzdur. 

Milletimizin huzuru ve refahı, 
ülkemizin gücü ve kalkınmışlığı için 
gelecek güzel günleri kucaklaya-
cak olan çocuklarımızın sağlıklı, 
eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür 

olarak hayatlarını idame ettirme-
leri hepimizin en büyük arzusudur. 
İnanıyorum ki, çocuklarımız yakın 
bir gelecekte ülke yönetiminde söz 
sahibi olarak milletimizin ufuklarını 
aydınlatacaklar, Güçlü Türkiye’yi 
omuzlarında yükseltecekler ve 
tüm dünyanın özlediği barış ve 
kardeşliğin tesisi için azimle çaba 
sarf edeceklerdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle; başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere yurdu ve milleti yaşatmak için 
mücadele eden kahraman silah ark-
adaşlarını, bugüne kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
Aziz Türk Milleti’ne hizmet sunan 
devlet adamlarından ebediyete 
intikal edenleri ve aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın tüm dünya çocukları-
na ve bütün insanlığa barış, refah 
ve huzur getirmesini diliyor, aziz 
halkımıza en derin sevgi ve say-
gılarımı sunuyorum!..
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU 
OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA 
SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ 

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

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

FETÖ’nün Firari İmamları Yakalandı
FETÖ Soruşturması kapsamında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 
Batman 1. Sulh Ceza Mahkemesince aranan 1 Avukat (Adliye imamı) 
ile ihraç Öğretmen (sohbet imamı) yakalandı. Firari şahısların gi-
zlendikleri evde dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Haber Merkezi 
Valilik OHAL Bürosu’ndan 

konuyla ilgili yapılan açıklama-
da; “Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca; FETÖ/PDY-PKK/KCK Terör 
Örgütlerine Yönelik Yürütülen 
Soruşturma Kapsamında: 
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 
TEM Şube Müdürlüğü aracılığı 
ile FETÖ/PDY Terör Örgütü ile 
irtibatlı, iltisaklı olduğu ve ba-
zılarının ByLock kullanıcısı old-
ukları gerekçesiyle Malatya, 
Ankara ve Adıyaman illerinde 15 
adrese eşzamanlı yapılan oper-
asyon sonucu; içlerinde Askerî 
personel, Milli Eğitim, Kamu 
Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlüğü, 
Malatya İnönü Üniversitesi, 
Turgut Özal Tıp Fakültesinden 
ihraç ve açıkta şahısların old-
uğu toplam 11 kişi gözaltına 

alınmış olup, 4 şahsın arama 
işlemleri devam etmektedir. 
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 
KOM Şube Müdürlüğü aracılığı 
ile FETÖ/PDY Terör Örgütü 
ile irtibatlı, iltisaklı şahısların 
bulunduğu 9 hedefe yönelik 
yapılan operasyonda 7 şahıs 
gözaltına alınmış, 4 şahısın ar-
anmasına devam edilmektedir.  
Ayrıca; Malatya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi ve Batman 1. Sulh 
Ceza Mahkemesince aranan 1 
Avukat (Adliye imamı) ile ihraç 
Öğretmen (sohbet imamı) ve 
Malatya 1. Sulh Ceza Mahkeme-
since aranan Y.Y. (Müzahir yurt 
müdürü) yakalanmıştır. Firari 
şahısların gizlendikleri evde 
dijital materyal ve örgütsel 
doküman  ele geçirilmiştir. 

OY KULLANIRKEN 
YAKALANDILAR
16.04.2017 günü Ülke gene-

linde yapılan referandum da 
Malatya ilimizde oy kullanmak 
için gittikleri okullarda Malatya 
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube 
Müdürlüğünün yapmış olduğu 
titiz çalışmalar neticesinde; 
FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irt-
ibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesi-
yle aranan 2 şahıs ile Adıyaman 
2. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/
KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye 
olmak sucundan aranan 1 şahıs 
Malatya Emniyet Müdürlüğü 
Tem Şube Müdürlüğünce yakal-
anarak çıkarıldığı Malatya Cum-
huriyet Başsavcılığınca hak-
kında kesinleşmiş hapis cezası 
bulunması nedeniyle tutuklan-
mıştır.” denildi.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, Miraç Kandili dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Başkan  Vahap Küçük, 
Miraç Kandilinin ülkemize, milletimize, 
İslam alemine ve tüm insanlığa barış, 
kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesi 
temennisinde bulundu. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük , Miraç Kandili dolayısıyla yayın-
ladığı mesajında, “Müminler için büyük 
önem arz eden Miraç Gecesi’ni idrak et-
menin manevi mutluluğunu yaşıyoruz. 
Miraç Gecesi, Peygamber efendimiz Hz. 
Muhammed (SAV)'in önce Mescid-i Har-
am’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Yüce 
Allah’ın huzuruna yaptığı mucizevî bir 
yolculuk, kutlu bir gecedir. Miraç, her şey-
den önce Allah ile buluşma, her mümin 
için manevi bir terfinin yanında insani 

sorumluluk üstlenmesidir. Bu geceyi 
fırsat bilip,  insani ve vicdani sorumlu-
luklarımızı yeniden gözden geçirerek, 
Miraçla bütünleşen tüm değerlerin, tüm 
insanlığı dalga dalga kuşatmasının te-
melini yeniden tesis etmeliyiz. Huzur 
ortamını tehdit eden başta terör olmak 
üzere, savaş, şiddet, kan ve gözyaşının 
yerini, barışın, kardeşliğin ve huzurun al-
ması için birey olarak önemli sorumluluk-
larımız bulunmaktadır. Güven toplumunu 
oluşturmak için bu sorumluluklarımızı 
en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Bu ve-
sileyle milletimizin ve İslam âleminin 
mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, 
bu gecenin ülkemize, milletimize, İslam 
âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve 
kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum” dedi.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK’ÜN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifleri Malatya Bölge birliği başkanı 
İsmet Bayram, Miraç Kandili dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. Başkan Bayram 
Mesajında:  Kandil gecelerinin; insanın 
gönlünü aydınlatan, toplumun mane-
vi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve 
beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, 
paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık 
hukukunun arttığı çok özel geceler old-
uğuna dikkati çeken Başkan Bayram , 
mesajında şunları kaydetti: “Yüce Peyg-
amberimiz Hazreti Muhammed'in hik-
met dolu yolculuğunun gerçekleştiği 
Miraç gecesi, Müslümanların inanç 
ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir 

öneme sahiptir. Dünyanın ve insanlığın 
geleceği için, maddi refah ve ekonomik 
kalkınma mücadelesi kadar, manevi ve 
kültürel değerlerin muhafazası da haya-
ti önem taşımaktadır. Bütün insanlığın 
selameti için, iyiliği, barışı, dostluğu, 
kardeşliği, paylaşmayı ve merhameti 
yüceltmek için çalışmalıyız. İnanıyorum 
ki, bu kandil gecesi, insanımızın gön-
lünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, 
kaybolmaya yüz tutan manevi değerler-
imizin ve insani hasletlerimizin hatırl-
anmasına vesile olacaktır. Bu vesile ile 
idrak ettiğimiz Miraç Kandili'ni tebrik 
ediyor, bu anlamlı gecenin tüm İslam 
Âlemi’ne, ülkemize ve vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

BAŞKAN İSMET BAKRAM’IN
MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

23 NİSAN MİNİKLERİ GÖREV BAŞINDA

DOĞANŞEHİR 23 NİSAN
BELEDİYE BAŞKANINI SEÇTİ 

Tüm yurtta olduğu gibi Doğanşe-
hir ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk bayramı programı 
kapsamında geleceğin liderlerini 
seçmek amacıyla çeşitli makamlara 
talip olan öğrenciler Makamlarına 
oturdular.  

Doğanşehir İlçesinde Doğanşe-
hir belediye başkanı Vahap Küçük 
ün yerine  geçen Doğanşehir Yunus 
Emre İlkokulu öğrencisi Tuba Vildan    

Karabıyık  
Bu yıl ilk kez başkan  yardım-

cılığı makamına da el koyan öğren-
ciler yardımcı makamına  Elif Sude 
Karagöz, ve İrem Naz Güler geldiler. 
Doğanşehir belediye başkanı Tuba 
Vildan Karabıyık ilk olarak Doğanşe-
hir Yunus Emre İlkokulunun Bahçes-
ine kilitli taş döşenmesi konusunda 
talimat verdi.  

23 NİSAN KAYMAKAMI İLK TALİMATINI VERDİ
Her 23 Nisan’da olduğu gibi bu 23 Nisan’da da Kaymakamımız Memiş İNAN makamını temsili Kay-

makam olarak öğrencilere bıraktı.23 Nisan Ulusal Egemenlik  ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner GÜLER, Muammer Şahin Zafer İlköğretim Okulu Müdürü Hayrullah 
SÜLÜ, Sınıf Öğretmeni Arif DOĞAN 
ve öğrencilerden Asiye Nur ZELY-
URT, Tuanna TAŞTAN ve Bernasu 
KARAHAN Kaymakamımız, Memiş 
İNAN’ı  Makamında ziyaret ettil-
er.Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Kaymakamımız, 
daha sonra makamını öğrencilere 
bıraktı.Temsili Kaymakamlık göre-
vini üstlenen öğrenciler  öncelikle 
misafirlere çay ikramında bulun-
du.Daha sonra Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürünü telefonla arayar-
ak internet kafe denetimleri hak-
kında Yazı İşleri Müdürü Metin 
UNUTKAN’dan bilgi aldı.İlçe Emni-
yet Müdür V.Melih BİNCİL’den de 
asayiş ve okul çevresindeki trafik 
ve güvenlik önlemleri hakkın-
da bilgi alan temsili Kaymakam-
larımız, Milli Eğitim Müdürü Caner 
GÜLER ile de okulların sorunları 
hakkında görüştüler. Başta tüm 
çocuklarımız olmak üzere tüm 
halkımızın 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramını kut-
layan Kaymakamımız kendisini 
ziyarete gelen öğrencilere hediye 
vererek teşekkür etti.
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SON MÜRACAT 29 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,
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Soldan sağa
1. Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, 

ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü... 
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan... 2. Ara, aralık, uzak-
lık... Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvak-
kat... 3. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar 
veren başka canlı, parazit... Gemileri, farklı iki su düzey-
inin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz... 
Akılsız, sersem, budala, ebleh... 4. Fizik, kimya, matematik 
ve biyolojiye verilen ortak ad... Meclis üyelerinin meclise 
sunmak üzere hazırladıkları kanun örneği, yasa önerisi, 
kanun teklifi... 5. Hayatı ölümsüzleştirme, madenleri altı-
na çevirme vb. olağanüstü etkileri olduğuna inanılan sıvı 
(eski)... Pili olan, pille çalışan... Saçı dökülmüş olan (kim-
se)... 6. Gözenekleri ve öz ışınları açıkça görünmeyen, yıl 
halkaları biçimde birbirinden ayrılamayan ağaçların dok-

usu... Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, dizelge... 7. Ülkel-
er veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat... 
Yolsuz ilişki... 8. Öğütülerek toz durumuna getirilmiş 
tahıl ve başka besin maddeleri... Bir tür taze, yumuşak ve 
tuzsuz beyaz peynir... Birinin buyruğu altında olan görevli, 
madun... Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... 
9. Amasya iline bağlı ilçelerden biri... Horoz, hindi vb.nin 
tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı... 10. Genel... Yay-
gın, yayılmış (eski)... 11. Uygun bulmama, geri çevirme, 
kabul etmeme... Onamak işi... Bale yapan erkek sanatçı... 
12. Deniz suyundaki tuz yoğunluğunu ölçen araç... Dolaylı 
olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, 
anıştırma, ihsas... 13. Zarf-fiil... Derinin gözeneklerinden 
sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, 
tuzlu sıvı, arak... Duyuru yoluyla (eski)... 14. Zeki olan... 
“Paslandırmak” anlamındaki “... etmek”, “paslanmak” 
anlamındaki “... olmak” birleşik fiillerinde geçen bir söz... 
15. Alçaklık, korkaklık... Emanet, vedia (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Göreceli (eski)... Gururu olmayan... 2. Yetmiş 

dokuzdan sonra gelen sayının adı... Anlamca (eski)... 3. İn-
ançsız... Kesinlikle... 4. Sürekli yağan yağmurdan veya eri-
yen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su... 
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan 
tasım, kıyasımukassem, dilemma... İçme işi, içiş... 5. Hasta 
(eski)... Avcı... Kucak çocuklarını, bebekleri eğlendirmek 
için çıkarılan ses... 6. Giysilerin boyna gelen, boynu çev-
iren bölümü... Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla 
doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı... 
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın 
öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, bel-

li nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu 
görevlisi, kâtibiadil... 7. Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı 
bir durumda söylenen bir söz... Herhangi bir aynalı alet 
ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü... Tespihlerin baş 
tarafına geçirilen uzunca parça... 8. Melekler... Etkin olma-
yan dönemlerde, yanardağların ağzından yayılan gaz... 9. 
Otu bol olan yer... Özenli, düzgün, uygun (eski)... Anlam 
bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan 
bir söz... 10. İsrail para birimi... Şeker ve limonla içilen sı-
cak su... Zarara uğrama tehlikesi, riziko... 11. İplik, sicim, 
tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... 
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan iller-
inden biri... Ebesi olan... 12. En yüksek devlet otoritesini, 
bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca 
seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse... Rüşvet alma, 
rüşvet yeme (eski)... Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği 
olmayan... 13. Çeliğe benzeyen, çeliği andıran... Değeri 
belli olan (nice-
lik), bilindik, 
malum... 14. İyi-
lik, bağış, kay-
ra, lütuf, ihsan, 
inayet (eski)... 
Diremek işi... 15. 
Bir şeyin sayısını 
ikiye çıkarmak 
(halk ağzı)... Bir 
kavramın nite-
liklerini eksiksiz 
olarak belirtme 
veya açıklama, 
tarif...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

MASKİ 2016 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi tarafından MASKİ yeni hiz-
met binasında yapılan toplantıda 2016 yılın-
da yapılan hizmetler ve projeler, ilgili daire 
başkanları tarafından sunumlar ve slaytlarla 
anlatıldı. Daire başkanları tarafından yapılan 
sunumların ardından   Maski Genel müdürü 
Dr.Özgür Özdemir şunları kaydetti: “ MASKİ  
olarak Malatya genelinde içme suyu, kanali-
zasyon, ve yağmur suyu alt yapı yatırımları-
na devam ediyoruz. 2016 yılı sonu itibarıyle 
117 miyon Tl, ve 2071 hedefi ile tamamla-
nan, devam eden, planlanan maliyeti 325 
milyon Tl olan 2bin 567 kilometrelik alt yapı 
çalışmalarımızla ölçülebilir, denetlenebilir 
ve yönetilebilir bir sistem kurmanın gayreti  
içindeyiz.  Öncelikle yatırımlarımıza sağlam 
alt yapıyla devam ediyoruz. Özdemir “2014 
yılı bizim için yapılanma, 2015 yılı sorunların 
tesbiti ve projelerin hazırlanması yılı olar-
ak geçti. 2016 yılı ise kanalizasyon yağmur 
suyu ve alt yapı için şahlanış yılımız olmuş-
tur. Son üç yılda  1460 km alt yapı yatırımı 
yaptık. Son 3 yılı baz alırsak alt yapı çalışma-
ları için 117 milyon Tl para harcadık” Malatya 
Büyükşehir belediyesi MASKİ Genel Müdürü 
Dr. Özgür Özdemir “ Türkiye’de içme suyunu 
bizler yaşamak için kullanırken, Dünyanın 
birçok ülkesinde yaşamak için su aranıyor. 
Malatya merkezinde içme suyunda oto-
masyona geçtik. Böylece anlık olarak içme 
su debisini ölçmek, kulanılan  kaçak suların 
anında tesbiti ve  ölçülmesi için otomasyon 
çalışmaları yapıldı. Şuan Malatya’mızın kul-
landığı suyun tüm verilerini saniyelik anında 
gerek kameralarla 24 saat gözetleme gerek-

se sayısal veri kontrolü sayesinde anlık veri 
olarak takip ediyoruz. Kulandığımız suyun 
günlük aylık, ileriye ve geriye yönelik veri 
karşılaştırılması yapılarak net veri takip edil-
mektedir. Otomasyon sayesinde anlık ted-
birlere başvurabiliyoruz. Çünkü biliyoruzki 
“ölçmessek yönetemeyiz” su ve kanalizasyon 
borularımızı bünyemize yani kattığımız kam-
era sistemi ile eşmeden su ve kanalizasyon 
borularını kontrol ediyor, nokta vuruşu ile 
gerekli müdahealeyi yapıyoruz. Buda bize 
zamanı iyi kullanarak hizmet kalitemizi artır-

arak,  gereksiz işçilikten kurtarıyor. Kaçak 
su arızalarının daha erken bulunması, bazı 
su kaçaklarında yüzeye çıkmadan bulduğu 
herhangi bir yer altı çatlağından akan suyu 
tesbit etmek amacıyla alıp kullanmaya 
başladığımız yer altı hassas dinleme cihazı 
sayesinde kayıp kaçakları kısa zamanda 
bularak gereksiz zaman, işçilik,  yakıt mas-
raflarını minimum seviyeye indiriyoruz. Bu 
sayede 2014 yılında % 70 civarında olan 
kayıp kaçak suyumuzu 2016 yılı sonu itibarıy-
la % 30 seviyelerine indirdik. Ekiplerimizin 

teknik donanım ve özverili çalışmaları ned-
eniyle sayesinde hizmete açmış olduğumuz 
Alo 185 çağrı merkezimize gelen arızalara 
uşalım hızımız ve varış süremiz artmıştır. 
Çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon dairesi MASKİ 
Genel Müdürlüğü adına tüm sahada ve hiz-
met binamızda çalışan ekiplerimize teşekkür 
ederim” dedi. 

Program daha sonra birimlerle ilgili 
çalışmaların konu edildiği soru ve cevaplarla 
sona erdi.

Malatya büyükşehir belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 2016 yılı değerlendirme 
toplantısını yeni hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya Maski 
Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir,Daire Başkanları Birim Amirleri ve Personel katıldı
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MUSTAFA TEKİN- Züver Hoca kızı Hatice ile olan 
evliliğinden ; 1) Azmi + Zafer(Ahmet Mersinlinin kızı) 
= Handan- Aykut- Aslan- Alper   ve Nazan.  / 2) Naz-
mi + İclal(Akhisarlı) = Tuba(Dr.)- Müge- Gülşah.     3) 
Nazmiye + Hüseyin Günaydın(gazcı)= Çocuk yok. / 4) 
Nazire + Miktat Yerlikaya = Oğuz(Pol.)- Nuray- Seda.  
/ 5) Turgay +Songül (Memet-Meslaha Mutlu kızı) = Nu-
man- Harun- Osman.

Mustafa Tekin; meşhur Kristal Kahvehanesinin sa-
hibi ve işletmecisi idi. Kendisi koyu bir D.P.li olduğu 
için, kahvehane D.P.lilerin özel kahvehanesi konu-
munda idi. Oraya hiçbir C.H.P.li giremezdi. Zamanla 
herkesin kahvehanesi oldu. Oranın tanıtımını daha 
önce yapmıştık.

AZMİ TEKİN- Benim samimi olduğum ark-
adaşlarından biridir.İyi bir dosttur. Çok iyi bir futbol-
cu idi. Alkole düşkünlüğü hayatını olumsuz etkiledi.
Banka memurluğundan emekli. Mersinde yaşıyor. 
Sağlıksız ve hayatından bezgin hali biz arkadaşlarını 
üzmektedir. Onunla ilgili bir çocukluk anımı an-
latayım. Merkez Atatürk İlkokulunun yanı, o zaman-
lar çayırlıktı. Ev falan yoktu. Bana “ haydi gel güreş 
tutalım” dedi. Ben de kabul ettim. Epeyi bir uğraştan 
sonra beni yıktı. Yıkıldığım için üzgünüm. Onun, 
“oğlum tabiî ki seni yıkarım. Benim anam bana her 
gün yağda yumurta pişirip önüme koyuyor.”deyince, 
zaten yıkıldığım için üzgün ve kızgınım, hemen ma-
karaları koyuverdim. Ağlayarak, hızla eve gittim. An-
nem bu halimi görünce “oğul ne oldu sana?” sorusu-
na karşılık, biraz kızgın, biraz da kırgın bir vaziyette 
“Azmi beni güreşte yıktı. Annesi ona her gün yumurta 
yediriyormuş” diyerek, biraz daha gürültülü bir şekil-
de ağlamayı sürdürdüm. Annem bu halime acıyarak 
“Ben de oğluma şimdi pişiririm yumurta. Sade mi 
olsun, yoksa yağda mı pişireyim?” deyince, cıvatalar 
gevşedi tabii. ”Yağda olsun, yağda  olsun” dedim ve 
pişirilen yumurtayı afiyetle yedim. Azmi ile güreşmek 
bir daha nasip olmadı.

NAZMİ TEKİN- Ptt.memurluğundan emekli. 
Kendine iyi bakar.Hayatı düzen- lidir. Bizlerden küçük 
olmasına rağmen, bizlerle dialoğu iyidir. Kendine 
güveni tamdır.       

TURGAY TEKİN- Efendi, saygılı ve düzenli biridir. 
Düzgün bir aile yaşantısı vardır.

                                    

-NESİME   NENENİN   KURDU-
        Nesime; Aslan Tekin’in eşi, Mustafa Tekin’in 

annesi, Kamil ve Zihni Durdu’nun nineleri. Aynı ma-
hallede oturduğumuzdan “Nesime  nene’nin kurdu” 
hikayesini çok işitmiş ve ilgimi çekmişti. İsterseniz si-
zlerle paylaşalım.

        Sabahın erken saatleridir. Ocağa atılan odunlar 
alevli bir şekilde yanmakta, üzerine konulmuş su dolu 
güğüm fokur fokur kaynamaktadır. Bu sırada Nesime 
Nene sabah namazına durmuştur.Yaz ayı olduğu  için 
dışarıya açılan kapı açık durmaktadır. Nesime Nene 
namazda iken kapı tarafından bir hırıltı duymuştur. 
Tedirgin olmuştur ama namazı da bozmak isteme-
mektedir. Dualarını çabucak okuyup, sağa sola selam 
verip kapıya doğru dönünce, ne görsün ?..Koca bir 
kurt, kulaklarını dikmiş kendine bakmaktadır. O ka-
dar korkmuş ve heyecenlanmıştır ki, dövünüp çırpın-
maya başlamıştır. Onun bu paniklemiş halinden ve 
bağrışma- sından ürken kurt kaçıp gitmiştir.

       Bu gürültü ve patırtıyı duyan ev halkı, heye-
can ve merak içinde Nesime Nenenin yanına seğirt-
mişlerdir. Neler olduğunu anlamaya çalışırlar. Ne-
sime Nene’nin korkudan dili tutulmuş, olayı korku 
dolu bakışlarla ve heyecanla anlatmaya çalışır. Hiç 
kimse söylediklerinden  bir şey anlayamaz. Belli bir 
zaman sonra, korkusu geçen ve heyecanı yatışan Ne-
sime Nene, olanları bir bir anlatır ve ordakiler kahka-
ha ile gülmeye başlarlar. Bu duruma bozulan Nesime 
Nene “ ola kafir oğlu  kafirler, naya gülersiz şimdi ? 
Kurt beni yesaydı, daha mı eyi olacağıdi?

Bu olay, uzun bir süre insanlar arasında söylen-
miş, gülüşmelere neden olmuştur.

HACI TEKİN- Züver Hoca’nın diğer kızı Emine ile 

evlenerek, kardeşi Mustafa ile bacanak olmuşlardır. 
Bu evlilikten çocuk olmamıştır.

AYŞE- Hüseyin Mutlu ile olan evliliğinden; 1) Hasan  
-2) Memet  - 3)Hediye – 4) İlhan dünyaya geldi. ( Geniş 
bilgi “ Mutlu “ ailesinde.)

HİDAYET – Özürlü idi. Hiç evlenmedi. Yeğeni Memet 
Tekin’e “memleketten ayrılıp yollara düştüklerinde 7 
yaşında,Viranşehir’e yerleştiklerinde ise 14 yaşında  
olduğunu beyan etmiştir.”

Durdu ailesinden Mahmut Pehlivanın, bu aileden 
İsmail ve Sultandan   olma bir kız(ismini tesbit edeme-
dim) ile evlenerek, memlekete gerisin geri döndüğü 
ifade olunmaktadır.

POSOF ( Golishal –Gürarmut )DAN  
GELEN  AİLELER

           Golishal(Gürarmut), ilçe merkezine 10 
km.batısında, Kurşunçavuş çayı- rının doğusunda-
ki, tatlı meyilli bir düzlükte kurulmuştur. Ne anlama 
geldiği bilinmemektedir.Yeni ismi Gürarmut, köyde iyi 
kültür ve yaban armutlarının çokluğundandır. Bu köyü 
kimlerin ne zaman kurduğu bilinmemektedir. Tarihi 
kalıntılara bakılırsa, çok eski bir yerleşim yeridir.Köy 
halkının buraya 250-300 sene evvel Kafkaslardan, 
Rus zulmü nedeniyle gelip yerleşmiş oldukları bilin- 
mektedir. Genellikle Ahıskalı Türklerdendirler. Posof-
lu şair Golishal (Gürar- mut)’ i şöyle tanımlamaktadır.

    Gürarmut, Markan’a çok iyi bakar-        Bitirdi 
Çeken’i tezeği yakar.         

    Güzün sokakları, hep armut kokar-         Kapan 
denen bir mehlesi vardır.

-D O Ğ A N   A İ L E S İ 
( A ğ a g i l l e r ) -

Bu aile, ÖMER AĞA ve FATMA’dan türemedir. Po-
sof’un GOLİSHAL( Gürarmut)den gelme 93 muhacir 
ailerinden biri ve en önemlileridir. Köyün “Ağa” kes-
imine ait, itibarlı bir ailedir. Ağalıklarını  memlekette 
iken sürdüren bu aile,Viranşehir’e geldikten sonra da 
sürdürmüşlerdir. Ömer Ağa’nın Fatma’ dan olma üç 
oğlu vardır. Bunlar: Sadık Ağa- Hamit Ağa ve Numan 
Ağa’dır. Sadık Ağa’dan başlayarak,  bu aileyi mercek 
altına alalım.

SADIK AĞA- Ölen eşi Hazeni’ den olma oğlu Refet 
ve kızı Menevşe  ile bir- liktete Viranşehire geldi. 
Gerek göç sırasında ve gerekse Viranşehir’deki kalıcı 
yaşamda, muhacir kesimin başkanı ve sorumlu kişisi 
konumunda idi. Memlekette iken eşi Hazeni’yi kay-
betmişti. Ağa evi kadınsız olmazdı. Ağa’nın alacağı 
kadın da güzel ve becerikli olmalı idi. Bu  da köyün en 
güzel ve becerikli kızı Ayşe’dir kendisine yakıştırılan. 
Ancak Ayşe’nin bir yavuklusu vardır komşu köyden. 
Bu delikanlı Eyüp’tür. Ayşe’yi alma konusunda, gerek 
memlekette ve gerekse Malatya’da büyük bir çekişme 
yaşanmıştır. ( Bu olayı detayı ile anlatmıştık.)

     Ayşe gelinin sonradan Sadık ağa ile evliliğinden 
olan erkek çocuk ise,  sonradan büyüyüp insanları 
yönlendirecek, kasabanın büyüyüp gelişmesinde ve 
ilçe merkezi olmasında, yöredeki yabancı insanlarla 
iletişim kurulmasında, Belediye Başkanlığı, İl Genel 
Meclis Üyeliği ve 3 dönem Millet Vekilliği gibi önemli 
görevler üstlenerek ve bu görevleri layıki ile yapar-
ak, ülke idaresine katkıda bulunan, insanlara ayırt 
etmeksizin yardım ve hizmet etmekten zevk duyan, 
sadece yöre insanları tarafından değil, yurdun her 
köşesindeki insanlar tarafından takdir ve saygı ile 
karşılanacak olan, saygın ve güzel insan ESAT  DOĞAN 
‘ dan başkası değildir. 

Esat Doğan’ın, Doğanşehir’in, önce basit bir köy, 

sonrasında bir nahiye ve nihayetinde kaza olmasında  
nasıl özverili bir çalışma içerisinde olduğunu, İl Genel 
Meclis Üyeliği ve üç dönem Mebusluk gibi önemli görev-
ler üstlenerek, temiz siyaset anlayışına büyük katkı-
da bulunduğunu, ülkenin her kesim insanına ayırım 
gözetmeksizin, hiçbir yardımdan kaçınmadığını vur-
gulayarak, diğer önem arzeden çalışmalarını, o anları 
yaşayan insanların ağzından bire bir gündeme geçire-
ceğimi, babasından başlayarak tüm aile bireylerini 
bilahare mercek altına alacağımı  belirtmek istiyor
um.                                                                                                                                                                                                                                                                       

      Sadık Ağa, Ömer Ağa’nın büyük oğludur.Vi-
ranşehir’e gelen muhacirlerin başkanı konumundadır. 
Farklı farklı köylerden olma o kadar insanı bir ara-
da tutma, onları sevk ve idare etmek, herkesin karı 
değildir. Herkesin inandığı gü- vendiği, sözü geçen 
itibarlı bir kişi idi. Muhacirleri gerek göç sırasında, 
gerek Malatya’daki kısa yaşamda ve gerekse Viranşe-
hirdeki kalıcı yaşamda, insanların dağılmasını önle-
mek ve birlikteliklerini sağlamak adına büyük çaba 
sarfetmiştir. Yeğeni İsmail Doğan’ın anlatımı ile; grup 
çalışmalarında, ayrılık gösterenleri anında ikaz eder, 
onların bir araya gelmelerini sağlardı. Birlikte hareket 
edil- mesine çok önem verirdi.  Ömer Ağa’nın, Sadık 
Ağa dışında, iki oğlu daha var- dır. Bunlar: Hamit  Ağa 
ve Numan Ağa’dır.

Sadık Ağa, ilk evliliğini Hazeni ile yapmış, bu evli-
likten Refet ve Menevşe dünyaya gelmiştir.

MOLLA REFET; Sadık Ağa’nın büyük oğlu. Dini 
kültür almış  dolayısiyle molla sıfatı ile anılmıştır. 
Sadık Ağa’nın ölümünden sonra, adeta onun görev- 
lerini üstlenmiş, insanları yönlendirmiştir. Viranşehir 
nahiye olunca da nahiye müdürü olarak insanlara 
hizmet vermiş, sonradan gelen muhacirlere ön ayak 
olmuştur.

Molla Refet(1849-…), ilk evliliğini Nanoş ile yap-
mış, bu beraberlikten; Naz- mi- Mustafa ve Hacı Sadık 
(çocuk yaşta öldü) dünyaya gelmiştir.

NAZMİ(1891-…)-Şahin ailesinden Şakir-Elmas kızı 
Mürüvvet ile  evlenmiş, bu evlilikten, Ayşe(1912-…)
dünyaya gelmiştir. Ayşe,Tapucu Ziya Doğan ile evlen-
miş, Türkan dünyaya gelmiştir. Türkan’ın Yüksel İnan 
evliliğinden de Hakan- Şehriban- Keziban ve Mihriban 
olmuştur. Nazmi, bilahare seferberliğe iştirak etmiş 
ve şehit düşmüştür. Genç yaşta dul kalan Mürüvvet, 
Şevki İnan ile evlenmiş, bu beraberlikten Gülhanım 
olmuştur. Gülhanım’ın Karahacı Ahmet Doğan ile be-
raberliğinden de; Hamdi-Avni-Sultan-Kadir-Soner-
Songül ve Şeref dünyaya  gelmişlerdir.( Geniş bilgi 
“İnan “ailesindedir.)

 -MUSTAFA AĞA(1899-1975)- Molla Refet’in ilk 
eşi Nanoş’tan olan ikinci oğludur. Birinci oğlu Naz-
mi seferberliğe iştirak edip şehit düşünce, liderliği 
kendisi üstlenmiştir. Belli bir süre ölünceye kadar 
kendisini tanıma fırsatım oldu. Tanıdığım kadarı ile 
munis, güler yüzlü sevecen bir insandı. Ancak baş-
ka- ları tarafından bana anlatılanlar hiç te böyle biri 
olmadığını ortaya çıkarmıştır. Dedesi ve babasının 
aksine baskıcı, kırıcı ve keyfi tavırları ile insanları 
sindirmiş, tam bir otorite kurmuştur. Sadece nahi-
yenin değil civar tüm köy insanlarına hükmetmiş, 
ağırlığını tam olarak ortaya koymuştur. Malatya’dan 
görev icabi nahiyeye gelen memurların ilk uğrak yeri 
ağanın  evidir. Yerler içerler, keyf ederler. Giderken 
de ağaya teşekkür mahiyetinde kendisine bazı avan-
tajlar sağlarlarmış.Onun bu keyfi tutumu, amcası 
Esat Doğan ve diğer akrabaları tarafından hoş karşıl-
anmaz, daima ikaz edilir, ama o, bildiğinden şaşmaz-
mış. Ve ben böylesine babacan ve sevecen bir insanın, 
evveliyatında nasıl da anlatılanlar gibi bir insan ola-
bileceğine bir türlü akıl erdirememişimdir.   

Mustafa Doğan- İlk evliliğini Zaptiye Memet-Fat-
ma kızı Hatice’yi kaçırarak yapmıştır. Hatice, Mustafa 
Tatar ile nişanlıdır. Bu kaçırılma olayını içine sindi- 
remeyen Hatice, evliliklerinin ilk yılında kahrından 
ölmüştür. İkinci evliliğini Malatya’lı Bedriye ile yapan 
Mustafa’nın, bu evlilikten İlhan ve Vahap dünyaya 
gelmişlerdir.
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