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“ŞEHİTLER NURLU GAZİLER ONURLU”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük gaziler günü programına katıldı. Törende 
yapılan konuşmalarda “Şehitler Nurlu Gaziler onurlu” vatan evlatlarıdır vurgusu yapıldı

Doğanşehir Hükümet konağı 
önünde düzenlenen gazileri anma 
törenine gaziler bir saat erken geld-
iler. Erken gelen gazi ve şehit aileleri 
Hükümet binası parkında Doğanşe-
hir Kaymakamı Memiş inan eşlik 
etti. Birlikte çay içtiler, sohbet ettil-
er ve tek tek tanıştılar. Saat 10.30 
Atatürk anıtına çelenklerin sunul-
masının ardında, saygı duruşunda 
bulunuldu ve istiklal marşı okun-
du. Burada Jandarma Asb.Kd.Bşç. 
Gökhan Asana şehitlerin ve gazil-
erin Ülke savunması konusunda 
teminat olduğunu “Şehitlerin Nurlu 
Gazilerin Onurlu “  olduğunu belir-
terek. Bugün burada bu topraklar-
da yaşıyorsak bu onurlu ve nurlu 
insanlar sayesindedir. Dedi.>>4

DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATILDI
Darbe  kalışmasını 

anlatan program 

Doğanşehir

Anadolu Lisesinde 

yapıldı. İzleyenler 

gözyaşlarını

tutamadı>>5

BİR AYDA
ÜÇ BİN BEŞYÜZ
METRE BORU 
DÖŞENDİ

Doğanşehir ilçesinde yapımına bir ay önce başla-
nan Alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye 
Başkanı Vahap Küçük gelinen son çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.>>5

Milletvekili Nurettin Yaşar
Doğanşehir’i Ziyaret Etti

Kurban Bayramı dolayısıyla Doğanşehir ilçesini ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili 
Nurettin Yaşar, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.>>3

DOĞANŞEHİR’E YENİ CEZAEVİ
Cuma gününü baba ocağı Malatya’da geçiren Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalılara yeni müjdeler verdi.>>3
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Ali Ceyhan

KAYIP

Okul Sezonunda Ailelere Öneriler
Haber Merkezi
Okulların açılmasıyla yaşanacak 

sıkıntılar hakkında ebeveynlere uy-
arılarda bulunan Medical Park Hastane 
Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Bölümü’nden Uzm. Dr. Seda Özer uyku 
saatleri, beslenme, enfeksiyonlardan 
korunma, stresle baş etme ve aile içi 
iletişimle ilgili ailelere öneriler verdi

Okul çağındaki çocuk ve ergenler-
in en az 8 saatlik kaliteli bir uykuya 
ihtiyaçları olduğunu söyleyen Uzm. 
Dr. Özer, “Uyku sadece dikkat, kon-
santrasyon ve okul başarısı için değil, 
genel vücut direnci, bedensel ve ruhsal 
sağlık ve sağlıklı büyüme için de gerek-
lidir. Yaz tatili boyunca süren esnek 
uyku saatlerini hızla düzene koymak 
gerekir. Erken uyanmış olmak, çoğu 
çocukta akşam daha erken uyku hali 
oluşturduğu için yeni uyku düzeni 4-5 
günde oluşur. Akşam saatlerinde uzun 
süreli TV seyretme, bilgisayar ve diğer 
elektronik aletlerle meşguliyet, akşam 
yemeğini geç yeme gibi durumlar ön-
lenmelidir. Uykuya geçişi kolaylaştır-
mak için uyku öncesi kitap okumaya 
teşvik etmek veya kitabı birlikte oku-
mak hem dinlendirici hem de eğitici bir 
yöntem olur” şeklinde konuştu. 

“VİTAMİN EKSİKLİĞİ 
GELİŞME GERİLİĞİ VE 

OBEZİTE SEBEBİ”
Günün en önemli öğününün kahvaltı 

olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Özer, zi-
hinsel ve bedensel işlevlerin düzgün 
olabilmesi için güne dengeli bir öğün-
le başlamak gerektiğini belirtti. Uzm. 
Dr. Özer, “Okulda yenecek simit, tost 
gibi karbonhidrat ağırlıklı bir kahvaltı, 
beynin şeker ihtiyacını geçici olarak 
karşılasa da, alışkanlık haline geld-
iğinde tek taraflı ve yetersiz beslen-
meye yol açacağından orta ve uzun 
vadede vitamin eksikliği, gelişme ger-
iliği ya da obezite gibi durumlara seb-
ep olabilir. Çocuğun kahvaltıyı mutlaka 
evde; yumurta, peynir, süt gibi pro-
tein kaynaklarını de içerecek şekilde 
yapması sağlanmalıdır. Ara öğünlerini 
okul kantinlerinden hazır gıda şeklinde 
tüketmek yerine evden götürülecek 
kuru yemişler, meyve, küçük bir paket 
süt ya da meyve suyu gibi sağlıklı yol-
larla alması önerilmelidir” diye konuş-
tu. 

“ENFEKSİYONDAN KORUN-
MADA EN ETKİLİ YOL EL 

YIKAMA”

Okul döneminde, kalabalık ortam-
da uzun süre vakit geçirmeye bağlı, 
sonbahar-kış aylarında enfeksiyon 
sıklığında artış olduğunu söyleyen 
Uzm. Dr. Özer, “Okula başlanan yıl, 
artış daha fazla olacaktır. Okulda 
alınacak fiziksel önlemlerin yanı sıra 
bireysel olarak enfeksiyondan korun-
maları için, doktorunun uygun göre-
ceği direnç destekleyici tedaviler söz 
konusu olabilir. Her yıl salgın yapan 
grip enfeksiyonu, eğitim–öğretimin ak-
samasına hem de ağır enfeksiyon riski 
nedeniyle zatürreye kadar varan sağlık 
sorunlarına yol açabilmekte. Astım, 
diyabet, kronik kalp, akciğer, böbrek, 
karaciğer hastaları gibi riskli gruplar 
başta olmak üzere, her okul çocuğu-
na ekim ayında grip aşısı yaptırmak 
faydalıdır. Enfeksiyondan korunmanın 
en etkili yolunun el yıkamak olduğu, 
anne- babalar tarafından da çocuklara 
aşılanmalıdır” dedi.

“AİLEYLE GEÇİRİLEN 
KALİTELİ VAKİT ÖNEMLİ!”

Eğitim- öğretimin hiçbir zaman, sa-
dece öğretmen ve öğrencinin sorum-
luluğunda olmadığını söyleyen Uzm. 
Dr. Özer şöyle devam etti: “Ailenin de 
bu süreçte aktif rol alarak, okul ve 
öğretmenle iletişim halinde olması, 
çocuğunun ihtiyaçlarını, başarı du-
rumunu, sosyal ilişkilerini yakından 
takip etmesi gerekir. Okul dışı saat-
lerde çocuğun ailesiyle kaliteli vakit 
geçirmesi, ruhsal ve bedensel din-
lenme yanında, motivasyonu ve güven 
duygusunu da arttırır. Özellikle hafta 
sonlarında, çocuğun düzenli bir aktivit-
eye yönlendirilmesi, spor, resim, müzik 
gibi alanlarda hobi edinmeye teş-
vik edilmesi, hatta aileyle ortak pay-
laşımlar yaratılması; zaman zaman ti-
yatro, sinema, konser gibi etkinliklerle 
kaliteli vakit geçirmesinin sağlanması, 
çocuğun hayatı okul ve dersten ibaret 
bir koşuşturmaca olarak algılamasını 
önler.” 

Sağlık Personeline
Yurt Dışı Eğitimi

Sağlık Bakanlığı yetiştirilmek 
amacıyla yurtdışına gönderilecek 
personel hakkında duyuruyu yayın-
ladı. Yayınlanan kontenjanda Merkez, 
Taşra Teşkilatı kontenjanlarına 54 
kişilik yer ayrıldı. Sağlık Bakanlığının 
resmi internet sitesinde, sağlık per-
sonellerinin eğitimini amaçlayan 
uygulamada kontenjanlar duyuru 
ile yayınlandı.  Yayınlanan duyuru 
şu şekilde;” 1 Şubat 1974 tarih ve 
14786 sayılı Resmi Gazete’de yayın-

lanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt-
dışına Gönderilecek Devlet Memur-
ları Yönetmeliği” çerçevesinde 2016 
yılı için Bakanlığımız Merkez, Taşra 
Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarına 54 
kişilik kontenjan tanınmıştır. Merkez 
ve Taşra teşkilatı kontenjanı: 10 , 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
kontenjanı: 30 , Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu kontenjanı: 8, Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu kontenjanı: 6”
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Milletvekili Nurettin Yaşar Doğanşehir’i Ziyaret Etti
Kurban Bayramı dolayısıyla Doğanşe-

hir ilçesini ziyaret eden AK Parti Malat-
ya Milletvekili Nurettin Yaşar, partililer ve 
vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Malatya Milletvekili Nuret-
tin Yaşar, Kurban Bayramı münasebetiyle 
Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. İlk olarak AK 
Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Yaşar, bura-
da AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu 
ve partililer tarafından karşılandı. Partililer-
le bayramlaşan Yaşar daha sonra Doğanşe-
hir Belediye Meclis Salonunda vatandaşlarla 
bayramlaştı. Burada konuşan Yaşar, “Bir dar-
be kalkışma süreci geçirdik. Bu zorlu süreci 
Allah’ın izni ve sizlerin sayesinde atlattık. 
Şimdi kaldığımız yerden kalkınmamızı devam 
ettirmeliyiz. AK Parti, dünyada eşi bulunma-
yan bir partidir. Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti, dünya mazlumlarına kucak açan büyük 
bir devlet, bu halk dünyada eşi benzeri bu-
lunmayan kahraman bir halktır. Darbeciler 
ve bu memlekete zarar veren örgüt mensu-
plarını temizleme operasyonlarını da titiz-
likle sürdürüyoruz. Hatalarımız olabilir, bunu 
da tekrar gözden geçireceğiz. Burada devle-
tin bekası söz konusudur” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ü makamında ziyaret eden Yaşar, 
burada Başkan Küçükten ilçenin sorunları 
ve yapılan projelerle ilgili bilgi aldı. Küçük, 
projelerin çok ağır işlediğini kaydederek, 
“Biz buraya hizmet etmek için geldik, bin 
500 müracaatımız var. Doğanşehir’de TOKİ 
çalışmalarını başlatamadık. Halk bizden hiz-
met bekliyor” diye konuştu.

Yaşar, daha sonra Doğanşehir’de esnaf 
ziyareti yaptı ve vatandaşlarla bayramlaştı. 
Yaşar’ın Doğanşehir ziyaretine Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, İl Encümeni 
Rüstem Çatı ve partililer eşlik etti. 

Bir dizi ziyaretler için Malat-
ya’ya gelen Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, baroyu 
ziyaret etti. Burada konuşan 
Bakan Tüfenkci, Malatya Adalet 
Sarayının kente yakışmadığını 
söyleyerek, “ Yeni Adliye Sarayı 
ile ilgili geçmişte çalışmalar 
başlatılmıştı. Bugün itibariyle 
de bu çalışmaların meyvelerini 
almaya başladık. Şu an itibari-
yle 51 bin metre kapalı alana 
sahip yeni adliye binamızın pro-
jesi bitti ve ihaleye hazır vazi-
yette bekliyoruz. En kısa sürede 
de ihale süreci tamamlanarak 
inşaatına başlanacak” dedi.

“Akçadağ’a ve Doğanşe-
hir’e kapalı ve açık cezaevleri 

yapacağız” diyen Bakan Tüfen-
kci,  “Akçadağ'da 6 bin 330 
metre karelik bir alan üzer-
inde yapılacak olan bin kişilik 
kapalı cezaevi ve 400 kişilik 
açık cezaevinin ihalesi bitti ve 
sözleşme aşamasında. Yine 
Doğanşehir'de yapılacak bin 
kişilik kapalı ve 400 kişilik açık 
cezaevinin de ihale süreci bir 
ay içerisinde neticelendirilecek 
ve inşaatlarına başlanacak. Ba-
zıları ‘Niye cezaevleri yapıyor-
sunuz?’ diye bizi eleştirebilir 
ama biz cezaevlerinde yatan in-
sanlarımızın koşullarını iyileştir-
erek ıslahatlarına yönelik bir 
şekilde cezalarını çekmelerini 
istiyoruz” ifadelerini kullandı

DOĞANŞEHİR VE AKÇADAĞ’A YENİ CEZAEVİ
Cuma gününü baba ocağı Malatya’da geçiren Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Malatyalılara yeni müjdeler verdi. Tüfenkci, Malatya’ya 
yapılması planlanan Adliye Sarayıyla ilgili olarak, “Yeni adliye binamızın 
projesi bitti ve ihaleye hazır vaziyette bekliyoruz. En kısa sürede de ihale 
süreci tamamlanarak inşaatına başlanacak” dedi.  Tüfenkci, Akçadağ ve 
Doğanşehir’e açık ve kapalı cezaevi yapılacağını da sözlerine ekledi
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“ŞEHİTLER NURLU GAZİLER ONURLU”
ŞÜKRÜ SAĞLAM 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük gaziler günü programına katıldı. 
Törende yapılan konuşmalarda “Şehitler 
Nurlu Gaziler onurlu” vatan evlatlarıdır 
vurgusu yapıldı.

Doğanşehir Hükümet konağı önünde 
düzenlenen gazileri anma törenine gazil-
er bir saat erken geldiler. Erken gelen gazi 
ve şehit aileleri Hükümet binası parkında 
Doğanşehir Kaymakamı Memiş inan eşlik 
etti. Birlikte çay içtiler, sohbet ettiler ve 
tek tek tanıştılar. Saat 10.30 Atatürk anıtı-
na çelenklerin sunulmasının ardında, say-
gı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı 
okundu. Burada Jandarma Asb.Kd.Bşç. 
Gökhan Asana şehitlerin ve gazilerin Ülke 
savunması konusunda teminat olduğunu 
“Şehitlerin Nurlu Gazilerin Onurlu “  old-
uğunu belirterek. Bugün burada bu to-
praklarda yaşıyorsak bu onurlu ve nurlu 
insanlar sayesindedir. Dedi. Ertuğrul Gazi 
İlkokulu Öğrencisi, Arda Uçar dünün an-
lamını belirten “Şehitler Ölmedi Şehitler 
Ölmez” isimli şiirinden sonra resmi tören 
sona erdi.

Gaziler ve şehit aileleri Doğanşehir 
kaymakamı Memiş İnan nın Makamında 
verdikleri kahve molasında sohbet ettil-
er. İnan “ bizler burada kesinlikle şehit 

gazi ailelerini belli günlerde değil her 
zaman yanında olduğumuzu bilmeni-
zi istiyoruz. Burada özel günlerde değil 
devamlı birlikte oluyoruz. Kesinlikle bi-
zler için gün ayrımı yoktur. Her gün sizler 
bizim için özelsiniz. Sizler bu kutsal göre-
vi yapmamış olsaydınız bizler burada bu 
makamlarda olamazdık. Sizlere minnet 
borçluyuz” dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ise “Bu ülkede birlik beraber-

liğe ihtiyaç duyduğumuz günlerin bede-
li devamlı Şahadet ve Gaziliktir. Bu ülke 
kolay kazanılmadı ki kolay devir edilsin. 
Benim deden 22 yaşında gitmiş birdaha 
da gelmemiş, ülkemiz üzerinde yapılan 
pazarlıkların boyutu yüksek, bunun en 
son örneği geçtiğimiz günlerde yapılan 
başarısız darbe girişiminde şehitlerimiz 
Gazilerimiz oldu. Onlara Rahmet ve min-
net borçluyuz. Bir olalım birlik olalım” 
dedi. Daha sonra Doğanşehir belediyesi 

beypınarı Sosyal tesislerinde Şehitler ve 
gazilerin onuruna yemek verildi. Yeme-
kte yaklaşık 45 şehit ve gazi ailesi katıldı. 
Gaziler ve şehit aileleri kendilerine değer 
verildiği için mutlu olduklarını gurur-
lu olduklarını belirterek, Doğanşehir 
Kaymakamımız Memiş İnan,  Doğanşe-
hir Belediye Başkanımız Vahap Küçük’e 
Doğanşehir Garnizon Komutanı Binbaşı 
Murat Işıldak’a teşekkür ettiler.

Başkan Toprak’tan Başkan Vahap Küçük’e Ziyaret
Dördüncü kez seçilen Abuzer To-

prak ilk ziyeretini belediye başkanı Va-
hap Küçük’e yaptı

Doğanşehir de dört dönem üst üste 
seçim kazanan Doğanşehir sulama 
birliği başkanı Abuzer Toprak resmi 
kurum ziyaretlerine başladı. 

Doğanşehir de ilk kez dört dönem 
üst üste seçim kazanan Doğanşehir 
sulama birliği başkanı Abuzer Toprak, 
İlk olarak Doğanşehir belediye başkanı 
Vahap Küçük’e nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Başkan Vahap küçük kendisine 
nezaket ziyaretin'de bulunan. Abuzer 
Toprak'a teşekkür etti. Başkan Vahap 
Küçük “ zorlu bir seçim maratonunu 
başarıyla kazandığın için seni kutlarım. 
bundan sonra birlikte daha güzel hiz-
metler yapacağız hayırlı olsun ” dedi. 

Doğanşehir Sulama birliği başkanı 
Abuzer Toprak ise “ Doğanşehir 
halkının emrindeyim, hizmet için gece 
gündüz demeden çalışacağım” dedi.

Doğanşehir ilçesinde 
serinlemek için göle giren 
17 yaşındaki genç boğuldu. 
Gencin cesedi aranırken 
bölgede kimliği belirsiz bir 
erkek cesedi daha bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 
Doğanşehir ilçesine bağlı 
Sürgü Mahallesindeki baraj 
gölüne serinlemek için giren 
17 yaşındaki Ferhat Aydın 
boğuldu. Çevredekilerin du-
rumu güvenlik güçlerine 
bildirmesi üzerine bölgeye 
gelen Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı Sualtı Arama Kur-
tarma ekipleri baraj gölünde 
arama çalışması başlattı. 

Yaklaşık 1 saat süren çalış-
ma sonrasında gencin cansız 
bedeni bulunarak sudan 
çıkartıldı.

Öte yandan, bölgede bu-
lunan jandarma ekiplerince 
boğulan gencin bulunduğu 
yerden yaklaşık 30 metre 
üst kısımda bir erkek cesedi 
daha bulundu. Yaşı ve kim-
liği bilinmeyen erkek cesed-
inin tahmini olarak iki aydır 
suda olduğu öğrenilirken iki 
cesette otopsi için Malatya 
Adli Tıp Kurumu morguna 
kaldırıldı.

Jandarma ekipleri iki 
farklı olayla ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

Baraj Gölünde 2 Ceset Bulundu
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DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATILDI
Darbe kalışmasını anlatan program doğanşehir anad-
olu lisesinde yapıldı. İzleyenler gözyaşlarını tutamadı

Doğanşehir İlçesinde 
okulların açılmasıyla bir-
likte. Doğanşehir A nadolu 
lisesinde darbeyi anlatan 
program düzenlendi. Ve dar-
be şehitleri ve gazileri anıldı.

Doğanşehir Anadolu 
Lisesi Konferans salonunda 
yapılan programda darbe 
şehitleri resim sergisi açıldı. 
Öğrenciler ve öğretmenler 
tarafından darbe anlatıldı. 
Türk Milletinin asla kims-
eye boyun eğmeyeceği ve 
namusu ve şerefi için ölüme 
meydan okuduğunu dünya 
gördü. Denildi.

Anadolu Lisesi öğrencil-
erinden Serhat Fatih Ötlegen 
ve Belkız Doğan ın okuduk-
ları şiir salondaki davetlileri 
duygulandırdı. Program şiirl-
er ve kahramanlık türküleri-
yle sona erdi.

Programa Doğanşehir 
kaymakamı Memiş İnan, 
Belediye başkan yardımcısı 
Mustafa Gülhaş, Garnizon 
Komutanı Murat Işıldak, 
Cumhuriyet savcısı Nezir 
Bayram, Daire amirleri 
Öğrenci velileri ve öğrenciler 
katıldı.

BİR AYDA ÜÇ BİN BEŞYÜZ METRE BORU DÖŞENDİ
Malatya’nın Doğanşehir il-

çesinde yapımına bir ay önce 
başlanan Alt yapı çalışmalarını 
yerinde inceleyen Belediye 
Başkanı Vahap Küçük gelinen son 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya’nın Doğanşehir il-
çesinde yapımına bir ay önce 
başlanan Alt yapı çalışmalarını 
yerinde inceleyen Belediye 
Başkanı Vahap Küçük gelinen son 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya’nın Doğanşehir İl-
çesinde Malatya Büyükşehir Bel-
ediyesi tarafından ihalesi yapılan 
90 bin metre kanalizasyon ve 
70 bin metre Su olmak üzere to-
plamda 160 km boru döşeneceği 
öğrenildi. Yapımına yaklaşık 
bir ay önce başlanan projenin 
14. Milyon 780 bin TL: ye ihale 
edilmişti.

Doğanşehir alt yapısnın 18 
ay içinde bitirilkeceği ni söyley-
en şirket yetkilileri. Belediye 
başkanı Vahap Küçük’e çalışma-

larla ilgili bilgi verdi. Bld. Başkanı 
Vahap Küçük ise şirketin çalışma-
larını değerlendirdi. Küçük “ihal-
esi 14 Nisanda yapılan Doğanşe-
hirin Alt yapı sının çok eski, 
kanalizasyon 50 yıllıktır. Sayın 
Büyük şehir belediye Başkanımız 
Ahmet Çakıra MASKİ Müdürmüze 
sayın hemşehrimiz Büyükşehir 
genel sekreter yardımcısı Ertan 
Mumcu’ya  Emeği geçen her kese 
teşekkür ederim.  Şu an itibarıy-
la yaklaşık bir aylık süre zarfın-
da yetkililerden edindiğimiz 
bilgiye göre 3500 metre su ve 
kanalizasyon borusu döşen-
miş. Çalışmaları yerinde gördük 
sürekli geziyoruz. Sıkıtı yok in-
şallah Doğanşehir tarihinin en 
güzel yatırımından sonra yüz 
yıllık ihtiyacını karşılamış olacak. 
Ben emeği geçen her kese başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Ahmet Çakır’ ve ekibne teşekkür 
ediyorum. Allahın İzniyle proje-
lerimiz devam edecektir” dedi.

Haber: Şükrü SAĞLAM
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Ön yargı, insanların zayıf karnıdır. Bazen tedavisi imkânsız bir virüs 
gibi insandan insana geçer. Sonra da olumsuz bir toplum oluşur ve 
sonuçta da felaketlere sürükler.

 “Peşin hüküm” de dediğimiz  “Ön yargı” bir hastalıktır. Ve ceha-
letin olduğu yerde bulaşıcıdır.

 Cahillik şu anlamlara gelir: 1- Öğrenim görmemiş, okumamış 
2-Bilgisiz 3-Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan 4-İdrakten, algılam-
aktan yoksun kişi- kendini beğenmiş ve herkese tepeden bakan kibir-
li kişi- ön yargılı kişidir. Tartışıp doğruyu bulmayı denemez. Her şeyi 
bildiğini sanan yarı cahillerdir.Küfür ve kaba kuvvet en belirgin silahl-
arıdır.Yanlışlarını zorla kabul ettirmeye çalışırlar.

 Şu halde ön yargı sadece bilgisizlerde, okumamışlarda olmaz. 
Ahlaktan, edepten, insanlıktan nasibini almayan okumuşlarda da olur.

 Bu nedenle atalarımız :  “Tahsil cehli giderir, eşeklik baki kalır” 
demişlerdir.

 Ön yargıda inancın da rolü büyüktür. Gerçekten inanan insanlar, 
iki dinleyip, bir konuşurlar. Her duyduklarına inanmazlar. Gıybet etme-
zler, dedikodu yapmazlar ve kul hakkı yemezler.

 İslamiyet’in kabulünden sonra bu tür örnek insanların sayısı 
çoğalmıştır. Bu nedenledir ki islamiyetten önceki döneme  “ Cahiliye 
Dönemi” denmiştir. Yunus Emre’ye kulak verelim:

Gelin tanış olalım
 İşi kolay kılalım
Sevelim, sevilelim
                Bu dünya kimseye kalmaz.
 Görülüyor ki kötü kişilerin olduğu toplumda yaşamak zordur. 

İyilerin çoğunlukta olduğu toplum ise güllük-gülüstanlık ve adeta cen-
nettir.

 Çünkü cahil insanlar kolaycıdır. Kafa yormadan ve irdelemeden 
hemen her söyleneni doğru zanneder ve öylece kabullenir.

 Kabullenmekle de kalmaz, duyduklarını ballandıra ballandıra ve 
ilaveler yaparak ve hatta değiştirerek büyük bir hazla gördüğüne an-
latır. Kulaktan kulağa yayılır, gider.

 Artık kamuoyu oluşmuş ve topluma mal olmuştur. İşin içinden 
çıkabilirsen çık! Mümkün değil, çıkamazsın ve kurtulamazsın. Çünkü 
seni kimse dinlemez. Hiç kimse dinleme ve sorma gereği de duymaz.

 Hele de toplum gıybeti ve dedikoduyu seviyor ve büyük bir 
haz duyuyorsa, söylenti bir kartopuna ve sonra da bir çığa dönüşür ki 
önünde kimse duramaz.

 Böyle bir olumsuz sonuca neden olanların cehaleti yanında in-
ançları da zayıftır. Allah korkusu nedir, bilmezler. Hatta inandırıcı ol-
mak için adeta bir tiyatro sanatçısı gibi göz yaşı da dökerler. Ve yemin 
bile ederler.

 Peygamber efendimize sormuşlar : “ Cennete gitmenin kolay 
yolu yok mu? “ diye.

 “Vaaar” demiş. “Sadece iki şey ; Birisi kul hakkı yememek, diğeri 
ise ; “gıybet etmemek” demiş.Gel de bunu cahil bir insana anlat anlat-
abilirsen.Anlamaz,anlamak da istemez. O nedenledir ki : Yüce Peygam-
berimiz : “ Cahilin ibadetinden , alimin uyuması yeğdir” demiştir.Çünkü 
dedikodu veya gıybet cahile  büyük bir haz vermektedir. Yunus Emre ne 
diyor:

Eğer kalp kırdın ise, 
Bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi ,
Elin yüzün yumaz değil.
 Nasrettin Hoca’ya bir gün birisi gelip, komşusuyla aralarında 

geçen kavgayı anlatmış. Ona ; “ Sen haklısın “ demiş. Sonra diğeri gelip 
anlatmış. Ona da “ Sen haklısın “ demiş.

 Hocanın hanımı dayanamayıp : “ A be Hoca sen nasıl olurda ikis-
ine de haklısın” dersin. Bunlardan sadece birisi haklı olabilir” deyince; 
Hoca : “ Sen de haklısın hanım “ demiş.

 Sözün kısası biz tek tarafı dinleyip hemen hüküm kuruyoruz. “ 
Haklısın” diyoruz.

 Hele bir de diğerini dinleme zahmetine katlanmıyorsak, kafa 
yormuyorsak, kolaycılığa kaçıyorsak, sonuç elbette çoğu kez felaketle 
biter.

 İşte bu nedenledir ki toplumda çoğu kez suçlular güçlü ve hak-
lılar da güçsüz kalır.

 Sonuç olarak şunu diyebiliriz: “ Önyargılı ( peşin hükümcü ) ol-
mamalıyız. Doğruyu öğrenmek için ve bulmak için çaba sarf etmeliyiz.

 “Allah kimseyi doğruluktan ayırmasın” ve kimseyi kötülerle 
karşılaştırmasın.

Av.Necati
Karaman 

ÖN YARGI 

Malatya Gazeteciler Cemiyeti
Rektör Kızılay’ı ziyaret etti

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar 
Karaduman ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeni göreve 
başlayan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ah-
met Kızılay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ce-
miyet Başkanı Karaduman, İnönü Üniversitesi ve 
Turgut Özal Tıp Merkezinin Malatya’ya ve ülkeye 
büyük hizmetler yapmış Cumhurbaşkanlarımızın 
ismini taşıdığını belirterek “İsmet Paşa Türki-
ye’nin bağımsızlık mücadelesini vermiştir. Turgut 
Özal ekonomik özgürlük için hizmet vermiştir. Bu 
iki değerimizin ismini taşıyan İnönü Üniversitesi-
yle gurur duyuyoruz. Sizler gibi Turgut Özal Tıp 
Merkezinin kuruluşunda görev alan ve bu günlere 
gelmesinde emeği olan sizlerinde ghöreve getiril-
mesinden memnunluk duyuyoruz. Malatya basını 
olarak Üniversitemizden yana bizler tarafız ve 
başarılı olmasını istiyoruz” dedi. 

“ORGAN NAKİL YAPAN MERKEZ 
OLMAK İSTİYORUZ”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinin kuruluşundan 
bu yana görev yaptığını belirterek “Üniversitem-
izde Türkiye ve dünya çapında çok değerli bir 
kadroya sahibiz. Üniversitemizde her türlü organ 
naklini yapmak istiyoruz. Karaciğer naklinde Tür-
kiye birincisiyiz. Ancak bu yıl yapılan organ nakil 
sayısında bir düşme var. Bunun sebebi Turgut Özal 
Tıp Merkezi sadece hastalara karaciğer nakil yap-
mıyor. Aynı zamanda nakil yapacak Uzman Hekim-

lerde yetiştirmektedir. Bu gün İnönü Üniversitesi 
Turgut Özal Tıp Merkezinde uzmanlaşmış, ihtisasını 
yapmış arkadaşlarımız Türkiye de 12 ayrı merkezde 
karaciğer nakli yapmaya başlamışlardır. Bu merke-
zlerin alt yapısını Üniversitemizdeki uzman doktor-
larımız yapmıştır ve bundan da ayrıca guru duy-
maktayız” diye konuştu. 

“KALP NAKLİNE HAZIRLAN-
ACAĞIZ”

Turgut Özal Tıp Merkezin de Kardiyoloji de 
önemli gelişmeler yaşadıklarını da ifade eden Prof. 
Dr. Kızılay, “Tıp Merkezinde kalp naklinin alt yapısı 
mevcut. Çok kıymetli bir kadromuz var. Kısa süre-
de alt yapıyı tamamlayarak kalp nakline başlamak 
istiyoruz. Bazı arkadaşlarımızı Kalp nakli yapılan 
merkezlere gönderip eğitim almalarını sağlaya-
cağız, ondan sonra da kalp nakline başlamak isti-
yoruz. Böbrek nakli ve ilik nakline de hazırlanıyoruz. 
El ve ayak da dahil her türlü nakillere hazırlanmak 
istiyoruz. Üniversitemizin organ nakillerinde bir 
merkez haline gelmesini arzuluyoruz. Kanser teda-
visi için Onkoloji Hastanemizin 200 yataklı olması 
için çalışıyoruz ve bunu Diş Hekimliği Fakültemizin 
yanına yapacağız. Kanser tedavisinde de bir merkez 
olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

İnönü Üniversitesi olarak Malatya ve bölge il-
lerine hizmet vereceklerini kaydeden Prof.Dr. Ah-
met Kızılay, bölgede yükselen bir değer olmak iste-
diklerini de ifade etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Turgut Özal 
Tıp Merkezinde ter türlü organ naklini yapmak istediklerini belir-
terek “Onkoloji Hastanesinin temelini atacağız, kalp naklide dahil 
ter türlü organ naklini yapan bir merkez olmak istiyoruz” dedi

“Her türlü organ
naklini yapacağız” 

Haber: Kenan EREN
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 - H A Z E R    A İ L E S İ - 
Bu aile, Mahmut ve Ayişe’den türemedir. Erzurum’un Nar-

man ilçesi Ekrek Köyünden gelmedirler. Mahmut ve Ayişe’den 
olma Ali, ilk evvela Doğanşehir’in Sürgü nahiyesine yerleşir. 
Kendi- sinin ölümü üzerine, eşi Şükrüye Doğanşehirli Sofu Hacı 
Tanerle evlenince, çocukları  ile birlikte Doğanşehir’e taşınırlar, 
ve bundan sonraki hayat burada devam eder.

A L İ  (1865-1932)- İlk evliliğini Hesna ile yaptı. Bu evlilikten; 
1-Hüsne(1912-1931)- 2-Hanife(Safiye) 1915-….) ve 3-Abdurrah-
man(1917-…)dünyaya gelmiş- lerdir.

İkinci evliliğini Şükriye ile yapar ve bu evlilikten de; 
Memet(1923-….)- Mus- tafa(1925-1993)- ve Ahmet (1932-…) 
dünyaya gelmiştir. Ahmet’in doğum yeri Doğanşehir, diğer tüm 
çocukların doğum yerleri Erzurum’dur.

Ali, bu ikinci evliliği sonunda vefat edince, eşi Şükriye 
Doğanşehirli Sofu Hacı Taner ile evlenmiş ve bu evlilik sonu-
cunda da, Beşir ve Nezir dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi”Taner” 
ailesi)

İlk eşden olma Hüsne, Hanife ve Abdurrahman, Sürgü na-
hiyesinde yaşam sür- müşlerdir. Sadece Abdurrahman ve oğlu, 
sonradan Doğanşehir’e yerleşmişler, ancak, hem terzi olan 
oğlu ve hem  de kendisi bir zaman sonra vefat etmişlerdir.

IV)MEMET HAZER(1923-…)- Kendine güveni olan, hiçbir şey-
den ödün ver- meyen, aslında olumlu düşüncelere sahip, sert 
mizaçlı biri olarak tanıdım. Uzun yıllar terzilik yaptıktan sonra  
camcılık mesleğine dönüş yapmış, her iki mesleği de başarı ile 
sürdürmüştür.

Yılmaz ailesinden Hasan ve Zekiye’den olma Elmas ile olan 
evliliğinden; Mus- tafa- Faruk- Özcan- Naciye- Nuran ve Solmaz 
dünyaya gelmişlerdir.

MUSTAFA HAZER- Benim akranlarımdandır. Hareketli, çalış-
kan ve üretken biridir. Arkadaşlık ilişkileri güçlüdür ve sürekli-
lik arzeder. Kendi ve ülke insan- larına yararlı olmak için daima 
bir çaba içerisinde olmuştur. D.D.Yollarında üst görevlerde bu-
lunmuş, şimdilerde ise emeklilik hayatını yaşamaktadır. Sevip 
saydığım ve kendisi ile beraber olmaktan zevk aldığım değerli 
bir arkadaşım- dır. Olgun ve düzeyli bir insandır.Şahin ailesin-
den Hasan ve Hatice’den olma Menşure ile olan beraberliğin-
den;

1-Bülent Hazer( Dr.) + Gülsemin(Akçadağlı) = Kerem 
2-Nimet +
3-Demet  + Serkan Bakır = Arda.  
Eşi Menşure’nin ağır bir hastalık sonucu üzerine başka ev-

lilikler yapmıştır.
FARUK HAZER – Bir-iki yaş bizden küçük olmasına rağmen, 

bizim dönem gençliğinin arasına girmeyi başarmıştır. Hareket-
li, spora meraklı, ailesine düş- kündür. Bir anda çok sinirlenen 
ve bir anda da çok yumuşayan bir yapısı vardır. İnsan bazen 
onu anlamakta güçlük çeker. Çok çalışır ve çalışırken de bu işi 
zevkle yapar ve asla usanç duymaz.

Erdoğan ailesinden, Hacı Ali ve Hatice’den olma Meftune ile 
olan beraber- liğinden;

1-Levent Hazer(Bel.Şof.) + Mehtap = Alper ve Öykü
2-Fadime + Hakan Kınacı = Kaan. ( Ayrıldılar)
3-Emel + İsmail Erden = Enes
4-Haluk Hazer (Esnaf) + Sevinç = Elif 
ÖZCAN HAZER – Zeki, çalışkan, kendine güvenli ve kontrolü 

elden bırak- mayan, olumlu düşüncelere sahip olup, düşünce-
lerini ifade etme yeteneğine sahiptir. Baba mesleği camcılık ve 
buna bağlı aksesuvarlarla iştigal etmektedir. Yılmaz ailesinden 
dayısının kızı Nuri ve Hediye’den olma Hülya ile beraber- liğin-
den;

1-Zühal +
2-Hilal  + Ufuk Tutar = Yusuf Efe
3-Nihan + Gökhan =
NACİYE +Nevzat Hazer = Seyran-Şadan-Veysel. (Kendisini 

pek tanımıyorum.)
NURAN + Engin Yalçın = Sefa ve Merve. (Kendisini pek 

tanımıyorum.)
SOLMAZ (Öğret.)- Hakkı Yıldırım = Esra ve Kübra. (Geniş bil-

gi “Yıldırım” ailesindedir.) Tertipli, düzenli evinde ve görevinde 
başarılıdır.

V) AHMET HAZER(1932-…)- İnsani ilişkileri iyi, konuş-
kan, güleç yüzlü ve insanlara değer veren bir yapıdadır. Daha 
doğrusu öyle olmayı ve görünmeyi hedef seçmiştir. Önce-
leri berberlikle iştigal etmiş, daha sonra mefruşat üzerine 
çalışmıştır. Bilahare işleri oğlu İsmail’e  devrederek bahçe işleri 
ile ilgilenmiştir.  Bizler çocukken her zaman ona tıraş olurduk. 
Kör bir tıraş makinesi vardı. Saçı-   mızı tıraş ederken adeta 
yolar, kökünden sökerdi. Verdiği acı nedeni ile gözleri-   mizden 
yaşlar boşalırdı. Yine de şikayetçi olamazdık. Zannederdik ki 
tıraş hep      böyle olup gelmektedir. 

Yağcı ailesinden, Şevket ve Leyli’den olma Fahriye ile olan 
beraberliğinden;

1-NEVZAT HAZER- Gayet serbest, kendine güvenli, sosyal 
ilişkileri ileri dü- zeyde, kendini ağıra satmayı bilen bir kişidir. 
Uzun yıllar D.D.Yolları personeli olarak hizmet vermiştir. Am-
cası kızı Memet ve Elmas’tan olma Naciye ile olan beraberliğin-
den;

1)Seyran  + Uğur Çakar  = Emre –İrem Ece
2)Şadan  + Cem(Hataylı) = Çocuk yok. Beraberlik uzun sür-

medi.
3)Veysel  +
TALAT HAZER- Düzenli ve kontrollü bir hayat sürmektedir. 

Sosyal ilişkileri olumlu. İnsanlara yaklaşımı ve onlarla ilişkileri 
kontrollüdür. Bu ve buna benzer konularda seçicidir.Yani kimin-
le yakın ilişkide olacağının hesabını iyi yapar. Aceleci değildir. 
Öğretmen ve idarecilik görevlerini üstlenmiştir.

Eroğlu ailesinden, Mustafa ve Refika’dan olma Safiye ile 
olan beraberliğinden;

1)Murat  + Yabancı   = Çocuk yok.
2)Yasin   +      “         =    “       “
SEVİNÇ- Talebeliğinden beri tanırım. Hareketli, akılcı, 

ne yaptığını bilen bir toplum insanıdır. Esnaf Kefalet Koop.il 
müdürü ve aynı zamanda ilçenin en sosyal ve popülaritesi yük-
sek biri  olan İsmet Bayram ile uyumlu bir çift ve dü- zenli bir 
hayat sürmektedirler. Bu beraberlikten,

1)Metehan  +Emine(Celal-Nazime Durak kızı) = Buğra Han-  
Almeda

2)Oğuzhan  + Henüz bekar
3)Tuğrul Han  + Henüz bekar
İSMAİL HAZER- İnsanlara karşı saygılı, sempatik ve duyarlı 

bir gençtir. Esnaf- lıkla iştigal etmektedir. Kınacı ailesinden, 
Ramazan-Hatice kızı Cihangül ile olan beraberliğinden; Eren- 
Seher ve Batuhan olmuştur. Üçü de henüz çocuk ve öğrencidirl-
er.

 -Nüfusta Ali ve Şükriye’den olma olarak gösterilmiş olan 
Mustafa(1925-1993), amca çocuğu  olduğu, yakınları tarafından 
ifade edilmektedir. Erzurumda yaşam sürmüş, bir defaya 
mahsus olmak üzere Doğanşehirdeki yakınlarını ziyaret et- 
miştir.

 -Şükriye’nin sonradan evlilik yaptığı Sofu Hacı Taner’den 
de iki oğlu vardır. Bunlar, Beşir ve Nezir Taner’dir. (Geniş bilgi “ 
Taner “ ailesindedir.)

    -   Ö Z D E M İ R    A İ L E S İ –
 Bu aile, 93 muhaciri olarak Şavşat’tan ayrılarak Erzurum’a 

yerleşir. Birinci Cihan Harbine kadar burada ikamet eden aile, 
Rusların Erzurum’u işgali üze- rine, oralarda yaşayan birçok 
aile gibi, bulundukları yerleri terkederek, önce Urfa’ya ve bi-
lahare, muhacirlerin Viranşehirde bir araya geldikleri duyu-
munu alarak gelip Viranşehir’e gelip kalıcı olarak yerleşmiştir. 
Bu aile, Dursun ve Fatma’ dan türemedir. Bu beraberlikten iki 
çocuk dünyaya gelmiş, bunlardan biri ölmüş, diğeri Mehmet Te-
vfik, bu ailenin devamını sağlamıştır.

MEHMET TEVFİK(1869-…)- Urfa’dan Viranşehir’e geldiğinde 
yaşlı sayılırdı. Doğuştan gözleri hastalıklı olup pek iyi seçem-
iyordu.Yaşlılıkla birlikte gözleri hassasiyetini iyice kaybetmiş, 
artık insanları ve objeleri nerde ise fark edemi- yordu. Bu 
özelliğinden ötürü kendisi “ Kör Tevfik” olarak anılıyordu. Vi-
ran- şehir’e geldiklerinde ailenin geçimini sağlamak için dük-
kan işletmeye başladı. Ancak iyi görmeyen gözlerle bunu nasıl 
başaracaktı? Ama, pekala başara- biliyordu. Zira her ne kadar 
gözleri iyi görmese de, hisleri ve el yordamı ile her şeyi iyice al-
gılayabiliyordu. Bazan dükkana bir şeyler almaya gelen çocuk-
lar, onu kandırmaya yeltenseler de buna muvaffak olamıyor-
lardı.Verilen paranın değerini, parmakları ile yoklayarak tesbit 
edebiliyordu.

Mehmet Tevfik’in Elmas ile olan evliliğinden, Rıza dünyaya 
gelmişti.

RIZA ÖZDEMİR( 1912-1994)- İlçenin popüler insanlarından 
biri idi. Hatırı sayılır, sözü dinlenirdi. Giyimine kuşamına özen 
gösterir, ilçede başına fotör şapka takan birkaç kişiden biri idi. 
Aile içerisinde ağırlığı vardı. Kendisi de ailesine özen gösterirdi. 
Ticarette başarılı sayılırdı.  Son zamanlarında Özişler Ticaret 
olarak ilçede ün yaptı. Ancak, kendisi öldükten sonra oğulları 
bu işi daha ileriye götüremediler.

Doğan ailesinden, Abbas ve Ümmi’den olma Fat-
ma(1912-1994) ile olan bera- berliğinden; 

1)NAZİRE (1928-…)- Nuri ile olan beraberliğinden;
1-Handan  +İsmail(Futbolcu) = İbrahim
2-Mübeccel + Yaşar Yağmurlu = Halil- Burak- Neşe
3-Vaiz Öğüt + Mediha =Sürullah- Rıza- Figen- Ebru
4-Sertaç  + Şahabettin   = Esra- Eda.
2)NADİRE(1931-1945)- Çocuk yaşta vefat etmiştir.
3)ÖKKEŞ  ÖZDEMİR (1935-1999)- Ticaretle uğraştı. Zevkine 

göre yaşadı. Hiç bir şeyden kısıntı yapmadı. İnsanlar ve özel-
likle kafasına uygun insanlarla iletişimi çok iyi idi. Şakalaşmayı 
sever, biraz peltekçe ve biraz da sıra dışı ko- nuşmaları ile ilgi 

odağı olurdu. Özellikle bacanağı Vahit Doğan ile olan söyle- şil-
eri hayranlık ve ilgi ile izlenirdi.

1980 sonrası askeri dönemde kısa bir süre, Belediye 
Başkanlık görevine veka- leten bakmıştır. Ve de başarılı olmuş-
tur. İnsanlar tarafından gasbedilen belediye arsa ve arazileri, 
sıkı bir takip sonucu kurtarılmıştır. Ayrıca, hor bakılıp tama- 
men tahrip edilen surların küçük te olsa bir kısmı kurtarılmıştır. 
Önemli olan, bu hususta duyarlı olmasıdır.

Doğan ailesinden, Haydar Ağa ve Hatice’den olma Gülten 
ile olan beraber- liğinden;

1-Oğuz Özdemir  + Feryal = Buse. ( Evlilik uzun sürmedi, ay-
rıldılar.)

2-Bediz  + Mustafa Kestek = Ezgi- Oğuzhan
3-Ediz Özdemir + Hülya = Kerim- Nurseda
4-Filiz  + Murat = Çise. ( Evlilik uzun sürmedi, ayrıldılar.)
4)E R O L(Erdoğan) ÖZDEMİR(1937-1984)- Erol Usta diye ün 

yaptı. Oto ta- mirhanesi çalıştırıyor ve bu işten iyi anlıyordu. Bir 
doktor gibi, arabaların arıza- larına teşhis koyar ve akabinde  
arızalı arabaları ayaklandırırdı. Zevk ve neşe ile yaşamayı 
severdi. Güler yüzlü ve sevecen bir insandı. Toplumda saygı ve 
sevgi görmüştür. Ömrünün baharında merdivenden düşme so-
nucu vefat etti.

Malatyalı “Kayahan” ailesinden, Gülseren ile 1954 yılında 
yapmıştır. Bu arada Gülseren abladan biraz söz etmek ihtiyacı 
duymaktayım. Kendisi bizim muhacir kesimden olmamasına 
rağmen ilçe insanları tarafından kabul görmüştür. Tatlı dili, 
güler yüzü ve sevecen yaklaşımı ile insanların sevgi ve saygısını 
kazanmayı bilmiştir. Ökkeş Özdemir ile yapmış olduğu evlilik-
ten;

1-CENGİZ Özdemir- Hareketli, konuşkan, cana yakın ve 
insanlarla iletişimi mükemmeldir. Gürültülü ve şakavari 
konuşmaları ilgi çekerdi. Kristal Kahve- hanesi onun için, 
eğlence ve stres  atma alanı idi. O orada olduğunda, hengame, 
gürültü-patırdı eksik olmazdı. Şakalaşmalar, takılmalar, kızdır-
malar gırla gider- di. Özellikle, Vahit Doğan’a fit vererek kızdır-
ması, Vahit Doğan’ın ona tepkisi, orada olanlara zevkli dakikal-
ar geçirtirdi. Hele bir de orada Vefa Erdoğan var ise, gürültü 
ve şamatanın önü arkası olmazdı. Cengiz, Vahit Doğan’ın, Vefa 
Erdoğana  kızdığını ve onu çekemediğini bildiğinden, iki de bir 
Vefa Erdoğan’ın olumlu özelliklerinden bahseder, onu adeta 
zıvanadan çıkartırdı. Sonunda, Vahit Doğan “O kim oluyor-
muş. O benim elime su bile dökemez. Onun gibilerini biz çoook 
gördük” diyerek işin önünü almaya çalışırdı. Her ne kadar Vahit 
Doğan çok kızar gibi olsa da yine de Cengiz’i çok sever ve tut-
ardı.

Cengiz, futboldan anlayan, onu en iyi şekilde yapmaya 
çalışan ve aynı zamanda ilçe futbol takımında banko oynayan 
bir sporcu idi. Belediye Başkanlığı sırasın- da spora ve sporcu-
lara önem verdi.

Cengiz Tevfik Özdemir, genç yaşta olmasına rağmen, koca 
bir ilçenin Belediye  Başkanlık görevini iki dönem sürdürme 
başarısını göstermiştir. Elbistanlı Cihan ile olan beraberliğin-
den;

1-Erdoğan Özdemir + Aygen = Cengiz Tevfik
2-Gülçin + Henüz bekar
3-Elçin + Henüz bekar
2-ATİLLA  Özdemir – Konuşması, hal ve hareketleri, giyim 

kuşamı ile olgun, oturaklı, kendinin ve sorumluluklarının bil-
incinde olan, saygın bir insandır. Orduda kaptan pilot olarak 
görev yaptı. Kendisi sevdiğim ve takdir ettiğim ve herkesin 
sevgi ile yaklaştığı biridir. Ankarada ikamet etmektedir. Birgül 
ile olan beraberliğinden; Gökçe ve Mert adlarında iki çocukları 
bulunmaktadır. Eşi Birgül’ün vakitsiz ölümü üzerine sarsıntı 
geçirmiş ise de kendisini çabuk topar- lamıştır. İkinci evliliğini 
Sibel ile yapmış, bu beraberlikten henüz çocukları bulunmam-
aktadır.

3-ERKAN Özdemir( Esn.)- Fidan ile olan evliliğinden, Efgan 
Erol ve Ece olmuştur. İlk gençlik yıllarında gayet gürbüz ve se-
vimli biri idi. Evlenip İzmir’e    taşındı. Bir süre sonra hastaland-
ığını duyduk. Kendisini İzmirde son gördüğü-    müzde, hastalığı 
nedeniyle o gürbüz yapısından eser kalmamıştı. Zaten kısa bir     
süre sonra da vefat ettiğini duyduk ve çok çok üzüldük. 

5)ŞÜKRAN(Süheyla)(1940-2003)- Özürlü idi. Dolayısiyle ev-
lilik yapamadı. Aile içinde sorun olmadan yaşayıverdi. Çocuk-
luğumda en çekindiğim kişi idi. Nedendir bilmiyorum, ondan 
çekindiğim için kapılarının önünden geçemezdim.

6)VAROL (1946-1950)- Çocuk yaşta vefat etmiştir.
7)SEMRA (1947-…)- Celal Özbek ile olan beraberliğinden; 

Sevtap-Bahar-Can- su ve Derya dünyaya gelmişlerdir.
8)FERİDE (1951-1959)- Çocuk yaşta vefat etmiştir.
      NOT- M.Tevfik Özdemir’in eşi Elmas; İki kişi ile daha 

evlilik yapmıştır.          1) Numan Kaya ile; Muhteber( İskender 
Yücel’in eşi)- Yusuf Kaya( Kerim To-   raman’ın kayın babası)- 
Ahmet Kaya( H.Memet Kaya’nın babası) ve Fidan(Fi-   dan Hü-
seyin’in annesi) 

2)Süleyman….?.... ile; Pembe ( Hurşit Güler’in eşi)yi dün-
yaya getirmiştir. -Dolayısiyle Rıza Özdemir; Muhteber-Yusuf 
Kaya-Ahmet Kaya-Fidan ve Pembe ile anne bir, babalar ayrı  
kardeştirler.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
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Tüfenkçi Müjdeledi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci yapımı devam eden ve geçtiğimiz günlerde 
yüzde 90’ı tamamlandığı yönünde açıklama-
larda bulunulan Turgut Özal Arena Stad ‘ında 
incelemelerde bulundu

Kapasitesi 25 bin kişi olarak planlanan ve 
daha sonradan 30 bin kişiye çıkarılan Turgut 
Özal Arena Stadını Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkçi ziyaret etti. Vali Mustafa To-
prak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ak Parti 
Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı, Battalgazi 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşily-
urt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Stad 
inşaatını üstlenen yüklenici firma yetkilileri 
bakan Tüfenkci ’nin ziyareti esnasında yanın-
dalardı. Stad inşaatının hangi süreçte old-
uğunu ve yaşanan sıkıntıları dinleyen Bakan 
Tüfenkci, yüklenici firmadan Stadın, Lig’in 
ikinci yarısına kadar, Aralık ayının sonlarında 
yetişmesi sözünü aldı. Yapılan Stadın UEFA 
standartlarında olduğunu söyleyen Tüfen-
kci, yapılan stadın Malatya ya yakışacağını 
söyledi. Türk Futbolunun hak ettiği yerlere 
gelmesi gerektiğini söyleyen Bakan Tüfenkci 
şu cümleleri kullandı;” Bizim Genel Başkan 

Yardımcımız, Belediye Başkanımız, Valimiz 
ile beraber Malatya ve Malatya sporu için çok 
önemli olan özellikle gençlerimizin, profesy-
onel futbolcularımızın spor yapabilecekleri, 
UEFA standardında bir stada Malatya’nın ih-
tiyacı vardı. Bu saha gerçekten başlangıçta 
biraz sıkıntılarla yürüse de şimdi gördüğünüz 
gibi mükemmel bir şekilde devam ediyor. 
Bugün sporu özendirici etkinlikler varsa bun-
ları nasıl tamamlayabiliriz, bunları  Malaty-
alıların hizmetine nasıl verebiliriz bunu yer-
inde görmek için bugün buradayız.

STAT UEFA KRİTERLERİNİN 
TAMAMINI KARŞILIYOR

Gördüğümüz kadarıyla beklenenden 
daha önce sahanın teslimi söz konusu. İn-
şallah Yeni Malatyaspor’un ligdeki durumu 
da daha da iyileşerek şampiyonluğa doğru 
giderken alt yapının ve futbol oynayacağı 
sahanın hazır olması, Malatya’ya yakışır bir 
sahanın olmasını arzu ediyoruz. Bu noktada 
bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
İnşallah eksiklikleri de tamamlayarak, ek-
siği olmadan bir sahayı Malatya’nın hiz-
metine sunmuş olacağız. Bildiğiniz gibi AK 
Parti iktidarlarında sadece Malatya’da değil 

Diyarbakır, Samsun, Konya, Batman, Kayseri 
muhtelif şehirlerimizde mükemmel sahalar 
yapıyoruz. Bunların her biri Avrupa stand-
ardı ayarında ve UEFA Kriterlerinin tamamını 
karşılıyor. Bu statlardan çıkacak sporcular ve 
takımlarımız özellikle bizi Avrupa’da Dünya-
da Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi 
noktasında alt yapı eksikliğini gidermiş ol-
acak.

 
 

Stadın ismi 
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İLE 
ALAKALI KOMİSYONDA?
Bunu ayaküstü karar verecek bir noktada 

değiliz. Oturur şehrin dinamikleri ile konuşu-
lur şehir ile beraber stada bir isim buluruz. 
Önemli olan stadın yapılmasıdır.

STADIN EKSİKLİKLERİ
Buraya geliş amacımız eksiklikler neler-

dir bunu yerinde tespit edip bunların gider-
ilmesi noktasında gayret göstereceğiz ve 
inşallah eksiklikleri tamamlamış bir şekilde 
biz stadı açmış oluruz diye düşünüyorum. 
Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor 
Bakanımız ile birlikte Malatya’ya gelip bu ek-
siklikleri gördükten sonra ona aktaracağız, 
son noktayı da kendisi açıklar inşallah.”

ATLETİZM
PİSTİDE İNCELENDİ

 Turgut Özal Stadının hemen yan tarafın-
da yenilenen ve genişletilip, geliştirilen 
Atletizm pisti ile ilgili Bakan Bülent Tüfe-
kci ’ye açıklama yapan, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü M. Sadi Fındıklı, Atletizm pisti ile 
Stadın arasına bir tribünün yapılmasının 
uygun olacağını söyledi. Yapılacak tribünün 
Maç sonrası taraftarların atletizm kısmı-
na taşmamasını sağlayacağının altını çizen 
Fındıklı, Bakan Tüfenkçi ’nin bu konuda 
yardımcı olmasını talep etti. Atletizm pisti 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi şu 
ifadeleri kullandı;”  Biz özellikle gençler-
imizin terörden uzak kötü alışkanlıklardan 
uzak topluma faydalı gençler olmasını is-
tiyoruz, enerjilerini sokaklarda değil, spor 
salonlarında harcamalarını istiyoruz. Bura-
da yapacakları antrenmanlarla çalışacakları 
spor branşları ile Türkiye’nin adını Dünyada 

duyurmalarını istiyoruz. Bununla ilgili bütün 
yurtta bir altyapı seferberliği başlatmış du-
rumdayız. Özellikle bu alana baktığımızda 
salon sporlarının yapıldığı bir spor salonu; 
basketbolu, hentbolu, voleybolu ile ve diğer 
kapalı spor salonunda yapılan branşlarla be-
raber gerçekten Malatya’ya yakışan bir tab-
lo. Hemen yanında bir yüzme havuzumuz ki 
özellikle Malatya’da son yıllarda yüzmede 
başarılar da yakalamaya başladık. Esasın-
da bu başarıların altında bu salonlar yat-
tığını düşünüyoruz. Yine gençlerimizin her 
türlü faaliyetini gerçekleştirecekleri hem 
sosyalleşme adına hem kendini diğer sa-
dece sporda değil, müzikte de kültürde oku-
mada geliştirecekleri gençlik merkezleri de 
tamamlanmış durumda. İnşallah yeni spor-
cularımızın yetiştirilmesi noktasında 10-12 
branşın birlikte çalışacağı bir sporcu fabri-
kası diye adlandırılan bir yapı ile beraber 
Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de birlikte 
bulunduğu bir bina da hızla yükseliyor.  Umut 
ediyoruz ki gezmişte bu başlanan binalar ve 
kompleksler hızlı bir şekilde tamamlanarak 
Malatyalıların hizmetine açılır. Gençlerimiz 
enerjilerini bu salonlarda harcarlar ve toplu-
ma Malatya’ya faydalı, Malatya sporunun 
adını Türkiye’de duyulması adına yeni yeni 
arkadaşlarımız katılır. Ben bu tesislerin in-
şallah kısa zamanda bitirilerek Malatya’mıza 
ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini Cenab-ı 
Allah’tan temenni ediyorum. “

GENÇLER ENERJİSİNİ
SOKAKTA DEĞİL,

STADYUMDA HARCAMALI
Atletizm pistini inceledikten sonra Malat-

ya Şeker Spor Tesislerinde incelemede bulu-
nan Tüfenkçi Gençlerin kötü alışkanlıklardan 
uzak durmasını istediklerini vurguladı. 
Tüfenkci şu ifadeleri kullandı; "Gençler-
imizin terörden, kötü alışkanlıklardan, 
uyuşturucudan uzak topluma, millete ve 
devlete faydalı birer gençler olmasını isti-
yoruz. Enerjilerini sokaklarda değil, spor sa-
lonlarında harcamalarını istiyoruz. Burada 
yapacakları antrenmanlarla, çalışacakları 
spor branşlarıyla Türkiye'nin adını dünyada 
duyurmalarını istiyoruz. Bununla ilgili bütün 
yurtta bir altyapı seferberliği başlatmış du-
rumdayız." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık ise kente çok önemli spor alanı 
kazandırıldığını belirtti.

ARALIK’TA AÇILACAK

Haber: Kenan EREN


