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AHTE VEFA
Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir 

dükkânı varmış. Sabahlara kadar uğraşıp didinir ama pek az para 
kazanırmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkânı kapatırken elek-
trik sobasını açık unutmuş ve çıkan yangın onun felaketi olmuş. 
Artık ne bir işi varmış ne de parası... Günler boyu iş aramış ama 
bulamamış... Yük taşımış, bulaşıkçılık yapmış, yine de evinin 
kirasını ödeyecek kadar para kazanamamış. Sonunda ev sahib-
inin de sabrı taşınca, küçük bir bavula sığan eşyalarıyla sokakta 
bulmuş kendini...

Mevsim kış, hava ayaz olsa da genç adamın köşedeki park-
tan başka gidecek yeri yokmuş. Bir sabah iş arayacak derman 
bulamamış bacaklarında. Açlıktan ve soğuktan bitkin bir şekilde 
bankta otururken, kocaman bir araba yanaşmış kaldırıma. Arka 
kapıyı açmaya çalışan şoförü kızgınlıkla yana itmiş arabadan inen 
yaşlı adam, “Yalnız bırakın beni, parkta dolaşırsam belki sinirim 
geçer” diye söylenmiş. 

Zengin bir işadamı olduğu her halinden belli olan ihtiyar, 
birkaç adım attıktan sonra bankta titreyen terziyi görmüş. Terzi, 
adamın üzerindeki paltoya bakıyormuş dikkatle. Birden siniri 
geçiveren ihtiyar, “Zavallı adamcağız kim bilir nasıl üşüyordur, 
ona nasıl yardım etsem acaba?” diye düşünmeye başlamış.

Oysa terzinin düşlediği paltonun sıcaklığı değilmiş. O, çok 
kalın ve kaliteli bir kumaştan üretilen bu paltonun sahibine hiç 
de yakışmadığını ve onun vücuduna uygun şekilde dikilmediğini 
düşünüyormuş. Yaşlı iş adam ı, terzinin yanına yaklaşıp, 

“Ne o evlat, bu ayazda parkta donmuşsun. İstersen paltomu 
sana verebilirim” deyince, “Hayır, teşekkür ederim. Ben sadece 
bu paltonun size göre olmadığını düşünüyordum. Kumaşı fazla 
kalın ve sizi olduğunuzdan şişman göstermiş” diye yanıt vermiş 
terzi. Yaşlı adam bu cevabı alınca hayli şaşırmış. Çünkü o da 
üzerindeki paltoya onca para ödediği halde kendisine bir türlü 
yakıştıramıyormuş.

“Soğuktan titrerken nasıl böyle bir şeye dikkat edebiliyor-
sun?” diye soran yaşlı adam, “Ben terziyim” yanıtını alınca 
“Benimle gel, hayat hikâyeni yolda anlatırsın” diyerek arabaya 
bindirmiş bizim terziyi. 

Bu karşılaşma, terzinin hayatındaki dönüm noktası olmuş. 
Böyle yetenekli bir insanın işsiz ve evsiz kalmasına çok üzülen 
iyiliksever yaşlı adam, terziye bir dükkân açmasına yetecek kadar 
para vermiş. Bunun karşılığında tek istediği kendi giysilerini bu 
genç adamın dikmesiymiş. Terzi yeniden bir işe hem de kendi 
işine başlamanın heyecanıyla deliler gibi çalışmaya başlamış. Bu 
arada yaşlı işadamı da desteğini esirgemiyor, onu kendi çevresin-
den zengin kişilerle tanıştırarak yeni siparişler almasını sağlıyor-
muş. Küçük dükkân önce kocaman bir modaevine dönüşmüş, 
sonra da pek çok ünlü marka için üretim yapmaya başlamış. Terzi 
artık “ünlü işadamı” diye anılır olmuş. 

Bir gün ihtiyar adam onu ziyarete gitmiş. Terzi çok büyük 
bir iş bağlantısı yapmak üzere yurt dışına gidecekmiş ve uçağa 
yetişmesine az bir zaman varmış. Biraz sohbet ettikten sonra 
yaşlı adam birden fenalaşmış, kalp krizi geçiriyormuş. Hemen 
bir ambulans çağrılarak hastaneye kaldırılmasını sağlamış. Yeni 
işadamımız ise büyük işi kaçırmak istemediği için uçağa yetişmiş. 
Yaşlı adam krizi atlatmış ve uzun süre hastanede yatmış, bir 

yandan da sadece bir kez telefon ederek durumunu soran terziyi 
bekliyormuş. Fakat terzi daha çok para kazanmak için oradan 
oraya koştururken bir türlü yaşlı adamı ziyarete gidememiş. 

Aradan o kadar uzun bir süre geçmiş ki bu sefer de 
utancından yaşlı adamın kapısını çalamaz olmuş. Bir süre sonra 
terzinin işleri yolunda gitmemeye başlamış. Fabrikalarını kapat-
mak zorunda kalmış ve elinde kala kala yine küçücük bir dükkân 
kalmış. Utana sıkıla yaşlı adama koşmuş hemen nerede hata 
yaptığını sormak için… Son derece kırgın olan ihtiyar yine de onu 
kabul etmiş ama anlatacağı öyküyü dinledikten sonra hemen 
çıkıp gitmesini istemiş.

Ve başlamış anlatmaya:
“Bir zamanlar fakir bir oduncu varmış. Ormandaki bir kulübe-

de yaşar ve odun keserek hayatını kazanırmış. Bir gün kulübe-
sinde yangın çıkmış ve bu yangın bütün ormanı kül etmiş. O 
çevrede kimse ona güvenip iş vermeyince, çıkınını alan oduncu, 
eşeğine binip yola koyulmuş. 

Ağaçların arasında yürürken birinin kendisine seslendiğini 
duymuş. Başını kaldırınca konuşanın bir bülbül olduğunu 
görmüş. Bülbül ona “Senin haline çok üzüldüm, şimdi öyle bir 
büyü yapacağım ki eşeğin çok güzel şarkı söylemeye başlayacak, 
sen de onunla gösteriler yapıp çok para kazanacaksın” demiş. 

Gerçekten de eşek birbirinden güzel şarkılar söylemeye 
başlamış. Oduncu o şehir senin bu kasaba benim dolaşıp eşeğine 
şarkı söyletiyor ve herkes onları izlemek için birbiriyle yarışıyor-
muş. Oduncu ve şarkı söyleyen eşeği bütün ülkede ünlenmişler. 
Bir gün yine bir gösteriye yetişmek için koştururlarken, bülbülün 
yardım isteyen sesini duymuş oduncu. Bir kedi bülbülü yakalamış 
ve yemek üzereymiş. Şöyle bir duraklamış ama gösteriye gitme-
meyi, onca parayı kaçırmayı gözü yememiş, arkasına bakmadan 
kaçmış oradan. Gösteri başladığında ise eşeği her zamanki gibi 
güzel şarkılar söylemek yerine sadece bir eşeğin çıkarabileceği 
sesleri çıkarmış. 

Oduncu kendisini şarlatanlıkla suçlayan izleyicilerin elin-
den canını zor kurtarmış. İşte o zaman bülbül ölünce büyünün 
bozulduğunu anlamış. Ben de senin bülbülündüm ve sen beni 
öldürdün, büyü de o yüzden bozuldu. Keşke güzel giysiler dikerk-
en dostluk ipliğini koparmasaydın...” 

Öyküyü dinleyince hemen çıkıp gitmiş terzi, çünkü söyleyecek 
bir sözü yokmuş...

Dostluk iplerinizi koparmamanız dileğiyle.
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Eski Köy Garajı Tarih Oldu
HABER MERKEZİ 
Malatya’da Cumartesi gece saatlerinde eski Köy Garajında 

yıkım yapıldı. Yıkım sırasında garajın yıkılmamasını isteyen bir 
grup minibüs şoförü ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı

Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde bulunan ve yeni ilçe ter-
minalinin Perşembe günü  hizmete girmesiyle beraber yıkım 
kararı alınan eski Köy Garajı dün gece saat 03.00 sularında 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı. 
Yıkım kararını duyar duymaz olay yerine gelen J plaka sahibi 
minibüs şoförleri yeni ilçe terminalinin kendilerine uygun ol-
madığını ve buraya taşınmak istemediklerini söyleyerek yıkıma 
engel olmak istedi.

YIKIMI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR
İş makinelerinin önüne geçerek yıkımı durdurmaya çalışan 

minibüs şoförleri ve onları durdurmaya çalışan zabıtlar arasında 
gerginlik çıktı. Olaya Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çe-
vik Kuvvet ekiplerinin de müdahale etmesi sonucu minibüsçüler 
yıkım alanından uzaklaştırıldı. Minibüsçülerin alandan ayrılması 
üzerine yıkım kaldığı yerden devam etti. Yeni ilçe terminalinin 
kendilerine uygun olmadığını ileri süren J plakalı minibüs şoförl-
eri daha önce de Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmıştı.
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DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
YAZIŞMALARI GÜVENCE ALTINA ALDI

Doğanşehir Belediye Başkanı Sayın Va-
hap KÜÇÜK, Kalkınma Bakanlığı Fırat Kalkın-
ma Ajansı finansörlüğünde Doğanşehir Bel-
ediyesine kurulan Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS) ve ona entegre edilen Kayıtlı 
Elektronik Posta (KEP) yazılım ile ilgili yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:  

“Teknolojideki hızlı gelişmeler, birçok iş 
sürecinde olduğu gibi belge yönetim süre-
cinde de teknolojinin daha fazla kullanılır 
olmasına sebep olmakta ve önemli imkân-
lar sağlamaktadır. Belediyemizde bürokratik 
işlemleri azaltılmak, zaman, iş gücü ve kır-
tasiye giderlerinde tasarruf ile uygulamada 
birliği sağlanmak ve resmî yazışmalar ile 
diğer iş ve işlemlerde fiziksel ortamı kaldır-
mak amacıyla elektronik ortamlarda gön-
derici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gön-
deri zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, 
uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği 
olan güvenli elektronik posta hizmetini kul-
lanarak kayıt altına alınacak, üretilecek, baş-
ka birimlere ya da kurumlara sevk edilecek, 
saklanacak ya da gerektiğinde imha edilecek 
elektronik bilgi ve belgeleri kayıt, iletim, pay-
laşım, imha ve güvenlik açılarından tabi ol-
acakları usul ve esaslarını belirlemek için im-
kan ve fırsatlar oluşturmak gerekmektedir. 

Bu imkanlardan faydalanmak için Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin kullanıl-
ması önemli kolaylık sağlayacaktır.  Böylece 
belge yönetim süreçlerinin elektronik orta-
ma tam anlamıyla taşınabilmesi; teknolo-
jideki bu gelişmeler ile birlikte uluslararası 
standartlara uygun milli standartların be-
lirlenmesini, çalışanların yıllardır alışageld-

ikleri iş yapış şekillerinden vazgeçmelerini 
gerektirmektedir. Yapısal olmayan verinin 
çoklu kullanıma imkân veren elektronik bir 
ortamda, merkezi olan tek noktadan, kolay 
erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağla-
yarak, organizasyon içi iletişim ortamında 
bilginin en etkin şekilde kullanımına imkân 
vermek ve verimli bir ofis oluşturmak için 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve 
ona entegre olacak Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP)’ nın kullanılması büyük önem taşımak-
tadır.

İlçemiz Belediyesi ile kamu kurum ve 
kuruluşları arasında yapılan yazışmalarda 
zaman zaman yazılan yazı ve belge paylaşım-
larının gönderildiği şekilde korunmadığı, 
alıcının kim olduğu bilinmediği konuların-
da kesin delil niteliği taşımadığı için zaman 
zaman sıkıntılar yaşanmış, farklı kurumlar 
tarafından Belediyemize yazılan yazılara, 
Belediyemiz tarafından verilen cevaplar ile 
ilgili karşı kurum almadıklarını zaman zaman 
beyan etmişler, yazışmalar konusunda bazı 
aksaklıkların olduğu görülmüştür. Ayrıca; 
yazışmalarda zaman, kâğıt kaybı olmamakta, 
kâğıt kaybı olmadığı için doğa da korunmak-
tadır. Ortaya çıkan bu problemlerin giderilm-
esi için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistem-
inin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Teknolojiye ve çevreye uyum açısından 
önemli bir gereklilik, mevzuatın organi-
zasyonlara yüklediği, organizasyon içi ve or-
ganizasyonlar arası tüm yazışmaların belirli 
güvenlik standartları dâhilinde elektronik 
kanallara taşınması sorumluluğunun yerine 
getirilmesi açısından bir zorunluluk, sürat, 
güvenlik, maliyet, verimlilik ve bilgi yöne-
timlerine katkı bakımından önemli bir ihtiyaç 
olan EBYS ve KEP’nın kullanarak gerek Bel-
ediyemiz içindeki birimler arası yazışmaları, 
gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişil-
er vs. ile olan yazışmaların elektronik or-
tamında yapılmasını sağlayarak etkili, verim-
li ve güvenli iletişim kurulmuş olacaktır.

EBYS ve KEP entegrasyonu sağlanarak;

–Yazışmalar standart hale getirilecek,
–Yazışmalarda sevk, paraf ve onay süre-

lerini kısaltılacak,
–Günlük işlerin yapılması ile beraber 

yapılan yazışmalar ile ilgili kurumumuzda 
tutulan hafıza korunacak, kurumsal faaliyet-
lere delil oluşturan belgelerin güvenilirliği 
sağlanacak,

–Harcanan emek, zaman ve kırtasiye 
masraflarından tasarruf edilecek,

–Yazışmaların sağlıklı, güvenli ve uzun 
süreli arşivlenmesini sağlanacak,

–Güvenli yazışma ve yazılanların kayıt ve 
kontrol altına alınması sağlanacak,

–E-postaların ilgili kişiye gönderilip gön-
derilmediği, gönderilmiş ise ulaşıp ulaş-
madığı, alıcı tarafından e-postaya erişilip 
erişilmediği belirlenecek,

–E-postanın iletilme zamanı tespit edi-
lecek, alıcı teyit edilecek,

–İçeriğin değişmediği garanti altına alın-
acak,

–Hukuken geçerli delil seti oluşturulacak 
şekilde muhafaza edilecek, giden yazılar-
da varsa ekleri ile beraber gönderildiği ve 
içeriğinin değişmediği delil üreterek ispat 
edilecek böylelikle etkili ve verimli iletişim 
sağlanacak, açıklıklar ortadan kaldırılacaktır. 

–Kurumsal yazışmaların kontrol altına 
alınacak, önemli ve yasal bildirim haline get-
irilmek istenen tüm belge ve içerikleri hızlı ve 
güvenli bir şekilde gönderilebilecektir.

İşte bütün bunları ve daha fazlasını yapa-
bilmek için Belediyemiz Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından hazırladığımız 
“ETKİLİ, VERİMLİ VE GÜVENLİ İLETİŞİM” adlı 
projemiz Kalkınma Bakanlığı Fırat Kalkınma 
Ajansı tarafından kabul edilmiş ve EBYS’nin 
kurulumu ile KEP entegrasyonu sağlanarak 
kullanıma geçilmiştir. Bu anlamda ilk belgeyi 
imzalamanın gururunu yaşıyor ve bize bu 
imkanı sağlayan Kalkınma Bakanı Sayın Lüt-
fi ELVAN Beyefendi ve ekibine, ayrıca Fırat 
Kalkınma Ajansının değerli Yönetim Kurulu 
Başkanı, üyeleri ve tüm çalışanlarına sonsuz 
teşekkür eder, saygılar sunarım.”

Doğanşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘ETKİLİ, VERİMLİ VE GÜVENLİ İL-
ETİŞİM” isimli Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve ona entegre edilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yazılımı 
ile ilgili Kalkınma Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek uygulamaya konuldu. Yapılan alım 
sonrası Doğanşehir Belediyesinde kurulumu yapılan yazılımın yönetici ve personel eğitimleri verilmeye başlandı

GENEL KURUL İLANI

Doğanşehir Elma üreticileri birliğimizin olağan genel kurul 
toplantısı 21.3,2017 tarihin de saat 10.00’da Doğanşehir Beledi-
ye Meclis toplantı salonunda, Aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşmek üzere yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
2.toplantı 28.3.2017 tarihin de aynı yer, aynı saat ve aynı gündem 
maddeleri ile yapılacaktır.         

DOĞANŞEHİR ELMA ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ADINA

      BAŞKAN İMAM TUNCER

G Ü N D E M ;
1-Açılış ve yoklama
2-Divan teşekkürü ve saygı duruşu 
3-yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 
4-Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 
5-2017 yılı tahmini bütçesinin okunması ve görüşülmesi ve karara 
bağlanması
6-Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması
7-yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası 
8-Birliğimizin 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri yeminli 
Mali müşavir tarafından incelenmiş olup, Alınan Denetim rapor-
ları Genel Kurul üyelerine dağıtılmıştır.  
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış.
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DOĞANŞEHİR’DE ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ
ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Doğanşehir Ülkü Ocakları tarafından Ülkücü Şehit-
leri Anma Programı düzenlendi Şehitler dualarla 
yad edildi. Programa 500’İn üzerinde katılım oldu

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir belediye düğün salonunda 

düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı ve Kur’an-ı Ker-
im tilavetinin ardından Ülkü Ocakları Doğanşe-
hir İlçe Başkanı “KORAY ALTUNTAŞ”, açılış 
konuşması yaptı. Altuntaş, ”MHP İlçe Başkanım 
Sayın MUZAFFER ÇELEBİ çok değerli şehit aile-
lerimiz, kıymetli Doğanşehir halkı, kıymetli bo-
zkurtlarım ve Asenalarım Bir dava düşünün ki 
nice genci, yaşlısı, kadını, erkeği bu dava için 
göz kırpmadan can vermeye koşmuş.

Bir dava düşününki kendinden sonra ge-
lenler yaşasın diye dünyadan vazgeçen yiğitler 
var. Onlar bu davada en önde koştular kimisi 
sırtından vuruldu, kimisi işkencelerden geçti, 
kimisi urganda şehit oldu.

Bizlere düşense bir gün şehadet şerbetini 
içene kadar onların adlarını yaşatmaktır. Üze-
rimize düşen bu görevi layıkıyla yapmak için, 
şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamak için var 
gücümüzle çalışacağız.

Türkiye genelinde 5002in üzerinde şehi-
dimiz var. Malatya’da bu konuda bayraklaşan, 
devleşen ilklerin en başında gelir. Doğanşe-
hir‘imizde ise her biri ayrı bir destan olan Halil 
İbrahim Sefi’miz, Adnan Çiftçioğlu’muz, Cengiz 
Baktemur’umuz, Mehmet Durak’ımız, Bahattin 
Kaya’mız var. Rabbim ruhlarını şad duraklarını 
şad eylesin. Dedi”

Altuntaş, “ Sözlerimi teşekkürlerle bitirmek 
istiyorum Bu kutlu gecenin organizasyonunda 
görev alan, gece gündüz demeden sabahlara 
kadar çalışan Doğanşehir Ülkü Ocaklarının yiğit 
bozkurtlarına ve yiğit Asenalarına hepinizin 

huzurunda teşekkür ediyorum. Bizleri bu kutlu 
gecede bir araya getiren Yüce Allah’a hamdü 
senalar olsun.  Dedi”.

Program, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakült-
esi Doç. HAMDİ ONAY’ın konuşmasının ardından 
şiir dinletisi, söyleşi ve GRUP RAVZA’dan ilahil-
erle devam ederken Doğanşehir Ülkü Ocakları 
tarafından Ülkücü yemini ile son buldu.

ZİRAAT ODASINDA 
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

HABER MERKEZİ 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 

27.01.2017 tarihli 14  nolu genelgesi-
yle tüm ziraat odaları başkanlıkların-
da yapılması istenilen yönetim ve me-
clis kurulunun görev dağılımlarının 
yenilenmesi gerektiğini belirtilmiş 
olup Doğanşehir Ziraat Odası Başkan-
lığı da yönetim ve meclis kurulu to-
planarak görev dağılımını aşağıdaki 
şekilde tüm üyelerimizin oy birliğiyle 
oluşturulmuştur.

Yönetim kurulu başkanı: Burhan 
TANIŞIK

Yönetim kurulu başkan vekili: 
Ergün KARAKILIÇ

Muhasip Üye: Mehmet SABANCI
Meclis kurulu başkanı: Mustafa 

TÜRKMENOĞLU
Meclis kurulu başkan vekili: Serd-

al AKKOYUN
Doğanşehir Ziraat Odası Başkan-

lığına seçilen Burhan Tanışık Yaptığı 
açıklamada.: “Öncelikle bizleri bu 
görevlere uygun gören yönetim ve 

meclis kurulu üyelerimize, odamızın 
kurulduğu tarihten bu güne kadar 
yönetim kurulu ve meclis kurulun-
da görev almış tüm üyelerimize, 
odamızın kurulduğu tarihten itibaren 
başkanlık görevini yapan Abdurrah-
man DOĞAN’na ve tüm üyelerimiz 
adına Doğanşehir çiftçimize teşekkür 
ediyor saygılarımı sunuyorum.

Doğanşehir Ziraat Odası Bakan-
lığının 2015 yılında yapılan olağan 
genel kurulunun ardından yönetim 
kurulu başkan vekilliği görevini üslen-
miş bulunmaktaydım. En son yapılan 
görev dağılımın ardından yönetim 
kurulu başkanı olarak görev yapmaya 
başladım ve yönetim kurulu, meclis 
kurulu üyelerimizle daima birlik bera-
berlik içerisinde bu görevleri yapma-
ya devam edeceğiz.

2017 yılı üretim sezonunun tüm 
çiftçilerimize bol bereketli ve kazançlı 
bir sezon olması dileğiyle tekrar tüm 
çiftçilerimize saygılarımı sunuyorum” 
dedi.

Tarımsal Destek
Ödemeleri Yapılıyor

HABER MERKEZİ 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Faruk Çelik, tarımsal destekleme öde-
melerine ilişkin yazılı açıklamada bu-
lundu. 2017 yılı tarımsal destekleme 
ödemeleri kapsamında üreticilere 
toplamda 2 milyar 118 milyon TL’lik 
ödeme yapılacağını kaydeden Çelik, 
açıklamasını şu şekilde sürdürdü: 
“Ödemeler kapsamında; mazot 
desteği için 722,7 milyon TL, gübre 
desteği için 877 milyon TL, hububat 

ve bakliyat desteği için 197 milyon TL, 
yem bitkileri desteği için 240 milyon 
TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 
10 milyon TL, hayvan gen kaynak-
ları için 7 milyon TL, sertifikalı to-
hum kullanım desteği için 57 milyon 
TL, sertifikalı fidan kullanım desteği 
için 3 milyon TL ve lisanslı depoculuk 
desteği için 4 milyon TL olmak üzere 
toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe 
desteği verilecek. Destek ödemeleri  
24 Şubat Cuma 18.00’den sonra üret-
icilerimizin hesaplarına aktarılacak. 
Ödemelere, T.C. kimlik numarasının 
son hanesine göre önümüzdeki hafta 
da verilmeye devam edilecek. 1 Ocak 
2017 tarihinden itibaren başlayan 
ödemeler de dahil edildiğinde üret-
icilerimize ödenen meblağ tutarı 2.8 
milyar TL’yi bulacak. Böylelikle 2017 
yılı için üreticilerimize vermeyi plan-
ladığımız toplam 12,8 milyar TL’lik 
tarımsal hibe desteğinin yüzde 22’lik 
kısmını ödemiş olacağız.”
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BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK “BİRLİĞİMİZİ,
BERABERLİĞİMİZİ HİÇ KİMSE BOZMAYACAK”

“2016 YILI DOĞANŞEHİR İÇİN 
VERİMLİ GEÇTİ”

Geride bıraktığımız yıl maalesef hiç de 
istediğimiz gibi geçmedi. Ülkede yaşanan 
terör hadiseleri, darbe girişimleri, komşu 
ülkelerde ki kargaşa halleri toplum olarak bi-
zleri derinden yaraladı. Ülkemize dönük tüm 
bu eylemlerin gerisinde birlik ve beraber-
liğimize darbe vurmak fikri var. Bu gerçeği 
görmek buna göre tedbirler almak zorun-
dayız. Ki çeşitli ziyaretlerde, sohbetlerde 
milletin bu hain amaçları farkında olduğunu 
görüyorum. Bizlerde yöneticiler olarak birlik 
ve beraberliğimizi sağlamlaştırıcı adımlar 
atmak, topluma daima bu yönde mesajlar 
vermek sorumluluğu altındayız. Bu bilinçle 
ilçem başta olmak üzere her ortamda bu 
tür mesajlar vermeye gayret gösteriyorum. 
Bizim gidecek başta ülkemiz yok gitmeye ni-
yetimizde yok o yüzden bu günlerimizin kıym-
etini bilmeli asayişimiz, huzurumuzu bozmak 
isteyen dış güçlere prim vermemeliyiz.

DOĞANŞEHİR GELİŞİYOR
2016 yılı Doğanşehir’de birçok alanda 

yatırım yılı oldu. İlçenin kronikleşen mese-
lelerine yöneldiğimiz bu sorunları kökünden 
ortadan kaldıracak adımlar attığımız hiz-
mette başarılı bir seneydi.  2017 Yılında Alt 
yapı Tamamen bitirilecektir. Doğanşehir’in 
alt yapı diye bir sorunu kalmayacak. Bu alt 
yapı çalışmaları ile birlikte Doğalgaz şebeke-
lerinde döşenmesi yapılacaktır. En başta 
Küçük sanayi sitemizin aşılmaz sorunları-
na eğildik, bu alandaki alt yapı yol ve köprü 
problemlerini ortadan kaldırdık.  Küçük 
sanayi sitemizin kullanılır duruma gelmesi 

sıkışan çarşımızın genişlemesini sağlayabi-
leceği gibi ilçemizin gelişimi adına da kat-
kıları olacak. Küçük sanayi sitemizin tüm 
sorunlarını çözdük. Bütün esnaflar Sanayi si-
tesine taşındılar. Eski sanayi sitemizin yerine 
yeni bir kent meydanı yapılması ve buralarda 
vatandaşlarımızın gelip dinleneceği, nefes 
alabileceği bir yer olması için çalışmalarımız 
2017 yılında da devam edecek ve hizmete 
açılacaktır.. Merkez ilçelerin ardından Malat-
ya’nın en büyük ilçesi olmamıza rağmen bir 
hayvan kesimhanemiz yoktu. Büyükşehir 
belediyemizin yine katkılarıyla ilçemize son 
derece modern bir mezbahana kazandırdık. 
Biz ilçemizin giriş ve çıkış yollarını Karayo-

lu ağına bağladık. Yaklaşık 9 Km.lik yolun 
bütün hizmetlerini, bakım ve onarım İşlerini 
bundan böyle karayolları yapacaktır. Birçok 
uzak mahalle yollarımız asfaltla buluştu, alt 
yapı döşeme çalışmalarımız devam etti. Son 
günlerde ilçemize yine çok önemsediğimiz 
gençlik kampı merkezi projemizi hayata 
geçirecek adımları attık. Proje tamamlandığı 
vakit her yıl düzenli olarak yüzlerce milli 
sporcumuzu Doğanşehir’de ağırlayacağız. 
Yine Sürgü mahallemizde bulunan meslek 
yüksek okulumuzu ilçe merkezimize taşıdık. 
İnönü Üniversitemizle ortak yürüttüğümüz 
çalışmaların neticesinde Doğanşehir Vahap 
Küçük meslek yüksek okulumuzda ki öğren-
ci ve bölüm sayılarını artırmayı amaçlıyoruz. 
İnşallah 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılı-
na daha fazla bölümlere, daha fazla öğren-
ci Doğanşehir’imizdeki yüksek okula devam 
etme imkânı bulacaklardır.

Doğanşehir’imize Bir eğitim komplek-
si yaptırma çalışmalarımız var.  İnşallah 
önümüzdeki ay içerisinde imam hatip kız 
Anadolu Lisesinin temelini atacağız. İlerideki 
tarihlerde de Buraya bir Yurt, birde ilkokul 
yapılması planlanmaktadır. 

100 yataklı Yeni bir devlet hastane-
sinin yapılması için 2016 yılında yaptığımız 
çalışmalar meyvesini verdi. 2017 yılında 100 
yataklı yeni bir devlet hastanesinin en kısa 
zamanda temelinin atılacağı müjdesini de 
verebiliri.

İlçemize Yapılması planlanan Cezaevler-
inin ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firma geldi, 
şimdi Şantiye kurma çalışmalarını yapıyor. 
En kısa zamanda ceza evlerinin binaları ve 
lojmanlarının inşaatlarının yapımına başlan-
acaktır. Biz bu ceza evlerinin yapılmasını çok 
önemsiyoruz. Çünkü bunların ilçemiz ekono-
misine çok büyük katkıları olacaktır.

2016 Yılında Devlet Su İşlerinin yeri ile 
Şeker Fabrikasının yerini Doğanşehir Beledi-
yemize kazandırdık. 2017 yılından da buraya 
bir gençlik merkezi, Doğanşehir’imize yakışır 
bir kültür merkezi ve birde Camii yapılması 
için çalışmalarımızı yapıyoruz. Plan ve proje-
leri yapılıyor, İnşallah en kısa zamanda onları 
da Doğanşehir’imize kazandırmaya çalışa-
cağız.

DOĞANŞEHİR TOKİ 
KONUTLARI YAPILIYOR

TOKİ içinde 2017 yılı Doğanşehir için bir 
atılım yılı olacaktır. Biz 2016 yılında TOKİ 
arsalarını belediyemize kazandırdık.  1. 
Etap olarak 270 konut yapılacak. Bu konut-
lar 2+1 olacak, Projesi ve planları çok güzel, 
Önümüzdeki ay bankaya bir hesap açacağız, 
Bu konutları almak isteyen vatandaşlarımız, 
Bankaya peşinatlarını yatırmaya başlayacak-
lardır.

 DOĞANŞEHİR NAZIM PLANI 
MALATYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNDE ASKIYA 

ÇIKARILDI
 Doğanşehir ilçe merkezini kapsayan 

ve Doğanşehir de konut, ticaret, yeşil alan 
gibi üst ölçekli kararlarının verildiği 1/5000 
ölçekli İlave ve Revizyon Nazım Planı Malat-
ya Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkmıştır.
Vatandaşların gelecekte taşınmazlarına il-
işkin kararların verildiği nazım imar plan-
larına ilişkin varsa gerekçeli itirazlarını 
20.03.2017 tarihine kadar Malatya Büyükşe-
hir Belediyesine dilekçeleriyle başvurmaları 
gerekmektedir.

TARIMDAN VAZGEÇEMEYİZ
Doğanşehir, tarımı ile ön plana çıkan bir 

şehir. Meşhur elmamızın dışında şeker pan-
carı, tütün,  yaş sebze ve meyve üretimi konu-
sunda da iddialıyız. Yaz mevsiminde Malat-
ya’nın yaş sebze ihtiyacını önemli oranda 
Doğanşehir karşılıyor. Çiftçilerimize yardım-
cı olmak, üretimi teşvik etmek onlara yeni 
pazarlar bulma gibi konularda da çalışmalar 
yapıyoruz. İlçemizin sosyal refah düzeyini 
artıracak, sosyal yaşamını geliştirecek her 
türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Doğanşehir, 
merkez ilçelerin ardından nüfusunu artırmayı 
başaran ender ilçelerden birisi,  Bu güzide 
ilçeyi daha da güzelleştirmek niyetindeyiz. 
Eğitimden sağlığa hemen her konuda yerel 
yönetim olarak aktif çalışmalar yapıyoruz”

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 2016 yılında yapılanlar ile 
2017 yılında yapılacakları Yeni Doğanşehir Gazetesine değerlendirdi

HABER MERKEZİ



6 28 ŞUBAT 2017HABER

Soldan sağa
1. Düşme (eski)... Saçı dökülmüş veya dibinden kesilm-

iş (kimse)... 2. Gözde sarıya çalan kestane rengi... İstençli 
(eski)... Dişi tutsak (eski)... 3. Tarla, bağ, bahçe, yapı ve to-
prak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat... Yarı say-
dam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde 
etme yöntemi... 4. Tulyum elementinin simgesi... Ailece 
(halk ağzı)... Silisyum elementinin simgesi... 5. Zamklamak 
işi veya durumu... Bir kurum, kuruluş vb.nin hesap işleri-
yle uğraşan kimse, muhasebeci, muhasip... 6. Töre bilimi... 
“V” harfi biçiminde olan yaka... Türk alfabesinin beşinci 
harfinin adı, okunuşu... 7. Uygun bulan, benimseyen, istey-
en, kabul eden... Birinin selamlamasına karşılık vermek... 
8. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr... Yersiz, 
beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık, pot... 

İlaç, merhem (halk ağzı)... 9. Fotoğrafçılıkta, radyografide 
ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, 
saydam, bükülebilir şerit... Tek başına hareket eden kim-
se... 10. Eğreti, ödünç (eski)... Akdeniz ülkelerinde yetişen, 
tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe 
çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki... İridyum 
elementinin simgesi... 11. Bir tür oyun... Trabzon iline 
bağlı ilçelerden biri... 12. İplik... Ahlakça... Protaktinyum 
elementinin simgesi... 13. Bir göreve getirilmek, tayin edil-
mek... Yolların kaplanması için genellikle 4-7 cm arasında 
parçalara bölünmüş taş... 14. Dili tutulmuş, konuşamaz 
duruma gelmiş, dilsiz (eski)... İnanç... Sancağı, yelkeni 
veya sereni direkten aşağı alma... 15. Ilgıngillerden, Ak-
deniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi... Bir 
eseri notaya almak...

Yukarıdan aşağıya
1. Beyni saran zarların en dışta ve en sert olanı... Fa-

ciası olan, facia gibi karşılanan... 2. Bilginler (eski)... Ge-
lecek (eski)... Yararlıktan, kullanıştan kaldırma, silme, 
bozma... 3. Atardamar ve toplardamarların içinde 
dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini 
sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli 
sıvı... Yapılan zulümler, haksızlıklar, kıyımlar (eski)... Su 
yosunu... 4. Belli etmeden, gizlice, sezdirmeden... 5. Kar 
fırtınalı... Herkese, her canlıya merhamet eden (Tanrı)... 
6. Rahatlama... Hamamda insanları keseleyip yıkayan 
erkek... 7. Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tu-
tarlarını düzenleyen sistem ve çizelge... Veli... Ama... 8. 
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklama-

ya, bildirmeye yarayan söz, isim... Cavlak olma durumu, 

çıplaklık... Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... 9. 

Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için mad-

di veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma... Üzer-

ine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili bir bilgi veren 

yazılı kâğıt parçası... Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... 

10. Kısımlar... Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan il-

lerinden biri... 11. Saçı dökülmüş olan (kimse)... Özellikle 

amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, 

yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş... Bir 

alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararla-

narak bunları birbirinden ayırma işlemi... 12. Sosyal olma-

yan... İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü... 13. Bitme 

işi... Yasaklama, izin vermeme... Başlangıcı olmayan, eski, 

ezelî (eski)... 14. İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yer-

leşen halk veya bu halktan olan kimse... İnsandan ürkmey-

en, insana alışmış 

olan, insana soku-

lan, sıcakkanlı, 

munis... Elin par-

mak dipleriyle 

bilek arasındaki 

iç bölümü, avuç 

içi... 15. Çoban-

ların omuzlarına 

aldıkları dikişsiz, 

kolsuz, keçeden 

üstlük, aba... 

Temizlenmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HABER MERKEZİ 
Malatyalı İşadamları Derneği'nin (MİAD) 

İstanbul’daki toplantısında konuşan AK Parti 
Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Başba-
kan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye 
yatırım yapılabilmesi için güvenilir bir duruş 
sergilediğini anlatarak, ülke olarak Şimşek'e 
çok şey borçlu olduğumuzu söyledi. Siyase-
tle uğraşan herkesin siyasetin saygınlık ka-
zanmasından sorumlu olduğunu kaydeden 
Yaşar, "Yeraltı zenginliği olmayan ülkelerde 
kalkınmanın teminatı saygın siyasettir. Say-
gın siyaset aynı zamanda demokrasi, kalkın-
ma ve refahın da teminatıdır. Saygın siyaset 
olmadan, demokrasi gelişmez" ifadelerini 
kullandı.

“AR-GE ÇOK ÖNEMLİ”
Vatandaşın cebine para koyarak sadece 

iç piyasayı geliştirip ekonomik bir kalkın-
ma sağlanamayacağını kaydeden Yaşar, 
"Yapacağımız şeyin temelinde imkanlarımızı 
şehirlerimizde verimliliğine, sektörel ba-
zda Ar-Ge ye dönüştürmek açısından önem-
li. Malatya şu an yerli potansiyelle bölgenin 
sağlık sektöründe çok ciddi atılım yaptı. Mİ-
AD'ın konukevinin büyük katkısı oldu. Şim-
di de cumhurbaşkanımız birçok toplantıda 
Malatya'nın sevgi evlerini örnek gösterdi. 
Yine MİAD ile işbirliği yaparak özel yetenek-
li çocuklar için eğitimi ve gelişimi için proje 
başlatılacak" şeklinde konuştu.

“BÖYLE İMKAN GÖRMEDİM”
Siyasetin faydalı yatırımlara dönüşen bir 

uğraşa dönüştüğünü belirten Yaşar, "Ülkem-
izin geleceği burada yatıyor ve temennimiz 
bu doğrultuda siyasetin gelişmesidir. Kalkın-

ma Bankamız yatırımlarla ilgili her zaman 
destek verdi. Sayın bakanımız da burada. 
Ben de bir yatırımcı, girişimci olarak 35 yıldır 
bu sektörü izleyen biri olarak, bu kadar yıldır 
kamu destekli böyle bir faaliyetin hiç başlam-
adığını belirtmeliyim. Çok önemli bir fırsat 
ve imkan. Bunu bir girişimci yatırımcı olarak 
hepinizi buraya davet ediyorum" açıklama-
larında bulundu.

VALİ TOPRAK: MALATYA’YA 
SAHİP ÇIKILMALI

Vali  Mustafa Toprak ise  23 il içinde en 
avantajlı ilin Malatya olduğunu belirterek 
sanayi ve iş adamlarının Malatya'yı unut-
madığını söyledi. Cazibe merkezi programı 
kapsamında imkanların Malatya'ya sahip 
çıkılmasının önemine işaret eden Toprak, 
"Marka değeri olması, buraya gelecek iş ad-

amlarına da öncülük edecek. Marka noktası-
na gitmiş hemşehrilerimizin katkılarını bek-
liyoruz. Ekonomik yatırımlar sosyal kültürel 
çalışmalarda önemli katkılar sağlanıyor. 
MİAD devreye girmiş konukevi yapılmış, 
üstün zekalı çocuklar için sunulan katkı da 
çok mühim. Yatırım yapma kararı alırsanız 
devletimizin sunduğu imkanlarla birlikte, si-
zlere gönlümüzü yüreğimizi açacağız, destek 
sağlayacağız" şeklinde konuştu.

MALATYALI İŞADAMLARI İSTANBUL’DA BULUŞTU

KALKINMA SAYGIN SİYASETTEN GEÇER
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  - P O S O F  ( Caborya- Günlüce ) den   
GELEN AİLELER -

Caborya(Günlüce) : İlçe merkezine 8 km. batıda, güneye 
meyilli bir platoda kurulmuştur. Köyün tam ortasından bir dere 
geçmektedir. Golihal  (Gürarmut) ve Marsolat(Arılı) köyleriyle 
sınırdaştır. Caborya’nın ne anlama geldiği bilinme- mektedir. 
Güneye doğru hafif meyilli bir konumda bulunması ve günün 
her saatinde güneş alması münasebetiyle sonradan “Günlüce 
“ olarak değişti- rilmiştir.Tarihi kalıntılardan eski bir yerleşim 
yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu köye ilk gelip yerleşen ailenin 
“Gogop” ailesi olduğu ve buraya Ahıska’nın Lelvan köyünden  
geldikleri ileri sürülmektedir. Gogop ailesinin bir kolu da göç ile 
birlik te Doğanşehir’e gelip yerleşmiştir.

Posof’lu şair, Caborya(Günlüce) yı şöyle tarif etmektedir,
Günlüce ayrılmış üç ayrı kola –    Anlaşıp çabucak gelirler 

yola,
Kalkarsa halaya vermezler mola –Çok meşhur “Seyranlar 

Haftası” vardır.

- A L B A Y R A K    A İ L E S İ –
   Bu aile,  RECEP  AĞA ve  SULTAN’ dan türemiştir.
RECEP AĞA; 1293 muhaciri olarak Viranşehir’in kuzey-doğu 

cihetinde, Malatya kapı girişinin hemen sağ tarafındaki sur du-
varının bitişiğine eşi Sultan ve çocukları Muharrem-Dudu ve 
İsmi ile birlikte yerleşmiştir.Yolun hemen alt tarafındaki “Re-
cep Ağa Çeşmesi” o günden bu güne gürül gürül akmakta, tüm 
o civarda oturan insanlar bu  çeşmeden çeşitli şekilde yararl-
anmaktadır. Recep Ağa; eşi Sultan’ın ölümü üzerine, Yeter ile 
evlenmiş, bu evlilikten çocukları olmamıştır. Recep Ağa’nın 
ölümü üzerine eşi Yeter, Entelli Hacı Mevlüt ile evlenmiş  ondan 
da çocuğu olmamış, tam 102 yaşında vefat etmiştir. 

MUHARREM (1856-…..)- Hasan ve Gülsüm’den olma SERFİ-
NAZ (1859-1912)ile evliliğinden; 1) Hacı Memet(1896-1965), 2) 
Hanife (1901-1935) genç yaşta öldü.

HACI MEMET ALBAYRAK(1896-1965)- İlk evliliğini Fatma ile 
yaptı. Bu evlilikten çocuk olmadı. İkinci evliliğini seferbirlikte 
şehit olan Mustafa Yaman (Gadaş Ahmet in babası) ın dul kal-
an eşi Altun ( üç evlilik yapmıştır. Evlilik yaptığı kişiler; Kamil 
Aydın, MustafaYaman ve Hacı Memet Albayrak’tır.) Bu evlilik-
ten Serfinaz dünyaya geldi. Serfinaz’ın Gogol Hacı Pehlivan 
ile evli- liğinden de Ferit- Mustafa- Turgut- Lale- Leyla- Songül 
ve Şengül oldu.(Geniş bilgi “Pehlivan” ailesinde) Hacı Memet 
3.evliliğini Altınharaplı Ayşe ile  yapmış çocukları olmamıştır. 
4.evliliğini ölen Memet Şen’in dul eşi Fahriye ile yapmış ve bu 
evlilikten Mustafa ve Recep dünyaya gelmiştir. Fahriye’nin ilk 
eşi Memet Şen’den de, Ahmet- Mahire- Fatma   ve Gülten vardır.

Hacı Memet, değirmencilikle iştigal eden, kendi halinde, 
kimse ile sorun yaşamayan sevimli bir ihtiyar olarak hafızam-
da yer almıştır.

Mustafa ALBAYRAK- İdris ve Zübeyde’den olma Münevver 
ile evlenmiş, bu evlilikten Serap ve Erkan dünyaya gelmiştir. 
Hayatının büyük bir bölümünü eşi ve çocukları ile birlikte Al-
manya’da geçirmiş ve hala oradadır. Görünüşte sessiz ve sakin 
bir insandır.

Recep ALBAYRAK- Aslan bacanak. Öğretmen, Ahmet ve 
Makbule Durak kızı Hülya ile evliliğinden Esra ve Arda dün-
yaya gelmiştir. Güler yüzlü, hoş sohbet, özellikle kedilere karşı 
hassasiyeti olan duygusal bir insandır. İnsanlarla olan iletişimi 
mükemmeldir. Her türden insanla dostluk kurabilen, benim de 
kendi- sine ısındığım ve sevdiğim bir insandır. Hava Asb.eme-
klisi olarak İzmirde ailesi ile birlikte mutlu bir yaşam sürmek-
tedir.

Esra - Çok canlı ve cana yakındır.Üstün zekalıdır.Uzman 
psikiyastrist. Dr.Emre Koçak ile  olan evliliğinden Kerem Fikret 
dünyaya gelmiştir.

H.Ahmet Arda Albayrak- Prematüre olarak dünyaya geldi. 
Buna rağmen üstün yetenekleri vardır. Ta çocukluğunun ilk 
yıllarından itibaren yeteneklerini belli etmeye başladı. Okudu, 
bilgisayar mühendisi oldu. Bu konu üzerine çalışma- larını 
sürdürmektedir. İleride, daha başarılı işlere imza atacağı in-
ancındayım.

Recep Ağa ve Sultan’dan olma DUDU  ve  İSMİ  Malat-
ya’ya gelin gitmişlerdir. Başkaca da bilgi yoktur. Fahriye’nin 
H.Memetten olan çocukları “Şen”ailesi içinde değerlendirilece-
ktir.

 - D U R A K    A İ L E S İ  - 
        Molla DURAK  ile ……….?...den.... türemişlerdir. 1293 

muhaciri  olarak bu aileden Molla Ahmet Efe, eşi Kıymet, çocuk-
ları; Hacı Hamdi- Hacı Abbas- Vehbi- Zülfikar ve Fatma ile diğer 
kardeş Molla Süleyman, eşi Ayşe ve çocukları: Memet- Hasan- 
Zühtü gelip Viranşehirde kuzey-doğu cihetine yerleş- mişlerdir. 
Edinilen bilgilere göre bu aile, ilk kafile ile değil de, sonraki ka-
file içinde bulunmuşlardır. Zira bulundukları alanı, ilk kafile ile 
gelmiş olan İbrahim Ağa’dan satın almışlardır. Molla Durak’ın 
ismine ulaşılamayan eşinden iki oğlu vardır. Bunlar; Molla Ah-
met Efe ile Molla Süleyman’dır.

MOLLA AHMET EFE – Kıymet ile beraberliğinden 1) Zülfikar   
(1872-……)  2) Fatma   3) Hacı Hamdi (1874-1947)  4) Vehbi 
(1876-1919)  5)Hacı Abbas (1877-1955) dünyaya gelmişlerdir. 
Molla  Ahmet Efe’nin ismi bilinmeyen bir      kız çocuğunun evli-
lik nedeni ile Batum’da kaldığı ifade olunmaktadır.

ZÜLFİKAR- İlk evliliğini İskender ile yapmış, bu evlilikten 
Gülhanım dünyaya gelmiştir. Gülhanım, dedem Ömer’in ilk 
hanımı olup, bu evlilikten Fatma isminde bir kız çocuğu dün-
yaya getirmiştir. Fatma ise, kahveci Hacı Ahmet Yalvaç’ın ilk 
hanımıdır. Evliliği kısa sürmüş, vefat etmiştir. Çocukları olma- 
mıştır.  Zülfikar ikinci evliliğini Şaban Özer ile yapmış, bu ev-
lilikten de Hafız Fahri- Mustafa ve Emine dünyaya gelmiştir.( 
Geniş bilgi “ Özer “ ailesinde )

FATMA- Hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadı. İhti-
maldir ki çocuk ya da genç yaşta vefat etmiştir.

HACI HAMDİ DURAK(1874-1947)- İlk evliliğini Karabey ail-
esinden İbrahim-Kıymet kızı Fatma ile yapmıştır. Bu evlilikten 
Hacı Ahmet (kooperatifçi) 1912-…)  dünyaya gelmiştir. Hacı 
Ahmet’in, Hafız Fahri ve Emine’den olma Fahriye ile olan ev-
liliğinden; Mualla-Necla- Süheyla- Sermin- Mukadder-Mübec-
cel ve İnayet dünyaya gelmişlerdir. Mualla’nın Hilmi Özbey ile 
beraberliğinden Sevinç- Yasemin ve Ahmet olmuştur. Necla 
bekar. Süheyla’nın Cahit Mutlu ile beraberliğinden Burcu-Sel-
da ve Selma, Sermin’in Nahit Mutlu ile beraberli- ğinden Tuğ-
ba ve Selçuk, Mukadder’in Mazhar ile beraberliğinden Hakan, 
Mübeccel bekar ve İnayet’in Fikri ile beraberliğinden çocuk 
yok. Hacı Ahmet Durak’ı tanıma imkanım oldu. Kendisi son 
derece dürüst, görevinde son derece dikkatli ve çok çalışkan 
bir insandı.

Hacı Hamdi, ikinci evliliğini yine bir Fatma (1897-….)Mol-
la Cimo ve Sultan kızı ile yapmış ve bu evlilikten de Ahmet 
ölü-Emine (1926-…)   -Hatice (1928-…) –Memet Salih (1927-…) 
ve Rabia (1930-…)ölü  dünyaya gelmişlerdir.

EMİNE- Abdullah Yahşi ile evliliğinden Yusuf- İlhami- 
Orhan- Hamdi- Medaha (Ali GÖKGÖZ ile evlidir.-Nerman ve 
Sebeha olmuştur.)

HATİCE- Lütfi Durak ile evlenmiştir. Doğum esnasında vefat 
etmiş, çocuk canlı doğmuşsa da fazla yaşayamamıştır.

MEHMET SALİH DURAK- Cemile ile beraberliğinden Eyüp ve 
Hatice dünya- ya gelmiştir. EYÜP, Akçadağ-Bahri camii imam-
lığından emekli olup, Cemile ile evliliğinden 8 çocuk sahibidir.
Şit- Züleyha- Lut- Muhammet- Sündüs- Zülal- Fatma ve Sey-
malut.

HATİCE –(Mehmet Salih kızı) Ramazan Güden ile evlidir. 6 
tane çocukları olmuştur.

VEHBİ DURAK- Gülperi (1893-1914) H.Mahmut-Fatma kızı 
ile evliliğinden; Saniye(1913-….)dünyaya gelmiştir. Saniye’nin 
Bahri’li Hasan Gökgöz ile evli- liğinden; LÜTFİ+Fadime=M.
Emin-Salih-Şahin-Cihan-Mehmet-Murat-Mukadder- Pervin--
Selma./ NURETTİN GÖKGÖZ +Selma= Gökhan-Serkan-Engin-Ali 
Osman./ ve Ali + Mediha=Hatice-Nüfide-Nahide-M.Kemal-Mu-
hammet-Sine, olmuştur.

Vehbi, ikinci evliliğini Siyyare ile yapmıştır. Bu beraberlik-
ten Asiye (1901-1936)dünyaya gelmiştir. Asiye’nin Beç Yusuf ile 
evliliğinden Sulu Hasan Du- rak-  Mürüvvet ve Memet(Çocuk 
yaşta ölmüştür) dünyaya gelmişlerdir.

HACI HAMDİ HOCA’nın çok derin ve ermiş bir hoca olduğu 
dile getiril- mektedir. Kendisinin mezarı Karşıyaka camisinin 
bahçesinde olup bazı zaman- lar mezarından bir ışık huzme-
sinin göğe doğru yükseldiği dile getirilmektedir. Bunu birkaç 
kişiden duydum. Hacı Memet Sarı’nın oğlu Cahit’in, bu konu ile 
ilgili şahit olduğu olay çok ilginç olduğundan, izah etmek ihti-
yacı duymaktayım.

“Sabahın çok erken saatlerinde, Karşıyaka Camisinin 
önünden geçmekte iken, cami bahçesinde bir ışık huzmesinin 
göğe doğru yükseldiğini görünce irkildim. Durup uzunca bir 
süre seyrettim. Işık huzmesi aralıklarla göğe doğru yüksel- 
meye devam ediyordu. Biraz çekinerek, biraz da  korkarak ışığın 
yükseldiği alana kadar gittim. Bu ışık huzmesi oradaki  mezarın 
üzerinden çıkıyordu. Anlatsam kimse inanmaz diye, gittim 
cami hocası Ragıp Hocayı ve babamı yataklarından kaldırarak 
oraya  getirdim. Onlar da olaya bizzat şahit oldular. Mezardan 
“Allah “ diye bir sesle birlikte ışık hüzmesi göğe doğru çıkmaya 
devam ediyordu.  Bunları bana anlatan Cahit Sarı’yı test etmek 
için, durumu Ragıp Hocaya sordum. O da olayı onayladı. “Evet 
olay tamamen doğrudur, zira bizzat şahit olduk,” demiştir.

HACI ABBAS DURAK(1877-1955)- İlk evliliğini Kara-
bey’lerden Hüseyin-Ümmi kızı SERVİNAZ (1892-1914) ile yap-
mış bu evlilikten Memet(1909-…)ölü , Hacı Memet(1913-1936) 
ve Feride(1914-1988) olmuştur.

Hacı Memet’in, İrfan-Tontul kızı Hatice ile evliğinden Hik-
met (1931-…) ve Saadet (1933-…) dünyaya gelmiştir. Hikmet Du-
rak’ın Necip-Rukiye Özbey kızı Ayten ile evliliklerinden; İsmet 
(Prof.Dr.Göz Müteassısı)-Saffet (Müh.) ve Sevgi (Mimar), Saa-
det’in Ömer Canpolat ile evliliğinden de Rıfkı(Öğ.)-Rıfat(Müh.)-
Mustafa(Me.)-Uğur(Me.)-Asuman ve Yasemin olmuşlardır.
(Geniş bilgi“Canpolat “ ailesinde.)

Hacı Abbas Durak, ikinci evliliğini Necip Özbey’in annesi, 
Hasan Özbey’den  dul kalan ZAHİDE ile yapmış, bu beraberlik-
ten de Lütfi(1930-1991) ve Latif(1934-….) olmuştur.

LÜTFİ DURAK- ilk evliliğini Hacı Hamdi-Fatma kızı Hatice 
ile yapmıştır. Hatice doğum sırasında ölmüş, sağ olarak doğan 
çocuk ta bilahare ölmüştür. İkinci evliliğini Yeşilyurt’lu Gülser-
en ile yapmış, çok gariptir, o da doğum esnasında ölmüştür. 
Üçüncü evliliğini Nermin ile yapmış, bu beraberlikten Serkan 
dünyaya gelmiştir.

LATİF DURAK- Memet-Fadime Durak kızı Nadiye ile evlil-
iğinden; 1) İlksen +Erkan= Gamze (Eczacı) ve Gürol (Uzm.)- 2) 
İlker(Prof.) + Hatice =Esma,Seda ve Hüdanur. 3) Alper+Berrin= 
Merve,Sümeyye ve Alperen. 4) Aysen +Mustafa Havutçu=İrem, 
Eren ve Emre.

İLKSEN DURAK- Nadiye halam gibi, sanki gülerek konuşur. 
Hamarattır. İyi bir eğitimcidir. Öğretmen emeklisi olarak, eşi 
dayısı oğlu Erkan Durak ve çocukları ile mutlu bir evlilik yaşam-
aktadır. İzmirde ikamet etmektedir.

İLKER DURAK- Orta okulda çok iyi öğrencilerimden biri-
si idi. Zeki ve çalışkanlığını üstün  başarılariyle süsledi. Ank.
Tıp Fakültesinde büyük başarılara imza attı. Sağlık alanında, 
bazı hastalıklar için ürettiği ilaçlarla, hastalara şifa vermeye 
çalışmaktadır. Halen Ankarada Tıp Fakültesinde çalışmalarını 
sürdür- mektedir.

ALPER DURAK- O da ortaokulda iyi talebelerimden biri idi. 
Çalışkan ve hırslıdır. Mücadeleyi  sever. Güreşten anlar ve iyi 
de güreşir. Her alanda her şeyin en iyisini yapmaya çalışır. İl-
ker’in aksine hareketli ve delişmendir. Onu her gördüğümde, 
çocukken, Asim dayımın yürüyüş taklidini yaparkenki hali ak-
lıma gelir ve gülerim. Gerçekten çok iyi taklit ederdi. Çeşitli 
Üniversi-    telerde üst görevlerde hizmet verdi. Uzun süre To-
kat Gazi Osman Paşa Üniversitesinde profesör ve doçent olarak 
görev yaptı. Halen Malatya İnönü Ünivesitesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.

AYSEN DURAK- Ortaokulda çalışkan ve başarılı öğrenciler-
imdendi.Çok sevimli bir çocukluk dönemi vardı. Dürüst, terbi-
yeli, akıllı ve her konuda başarılıdır. Halen Ankara Gazi Üniver-
sitesinde eğ.görevlisi eşi Mustafa Havut- çu ve çocukları ile 
mutlu bir yaşam sürmektedir.

                                                ………
Hacı Abbas amcayı çocukluk yıllarımdan tanırım. Nadiye 

halamın düğünü sırasında çeyiz sandığından kalkmam için ben 
2,5 lira beklerken, 25 kuruş uzatmasını hiç unutmam. Kendisi 
dini yönden yetişmiş iyi bir hoca idi.Yapılan açılış törenlerinde 
dua’ları kendisinin okuduğu söylenir. Son eşi Zahide neneyi 
otoriter ve saygın bir insan olarak bilirim.

LÜTFİ DURAK- Ağır başlı, yaşadığı travmalardan ötürü 
mutsuz bir görüntüsü  vardı. Şoförlükle iştigal etti. Doğanşe-
hirde pek kalmadı. İstanbulda yaşam sür- dü,  orada vefat etti.

LATİF DURAK- Kendisi ile dialoğumuz devamlı olmuştur. 
Hesabını kitabını bilen bir insandır. Eşine iyi bir koca, çocuk-
larına iyi bir baba olmuştur.Nadiye halam, çocukluğumda bana 
daima sahip çıkan, ölünceye kadar da benden ilgisini ve sevgis-
ini esirgemeyen bir insandı. Onu her zaman için sevgi ve saygı 
ile anıyorum ve anacağım.

H.MEMET DURAK- Askerliğini yaptığı sıralarda hastalandı.
Tebdil hava   alarak eve döndü. Ama, bir türlü iyileşemedi. Genç 
yaşta vefat etti. Genç  yaşta iki çocuğu(Hikmet ve Saadet) ile 
dul kalan Hatice, Vezir Laçin  ile evlendi. (Bundan sonrası “ 
Laçin “ ailesinde.)

FERİDE- Hasan Tekin ile bir evlilik yaptı. Bekarlığında ve 
evliliğinin ilk yılla- rında çok güzel bir insan idi. Geçirdiği bir 
hastalık nedeniyle özürlü oldu. Bu nedenden ötürü evlilik çatır-
damaya başladı. Sonunda boşandılar. Ölünceye kadar Latif ve 
Nadiye Durak ile birlikte yaşamını  sessiz bir şekilde kaderine 
razı olarak sürdürdü.

HİKMET DURAK- Başarılı bir subaylık görevi sonucunda 
emekliye ayrıldı. Emekliği sırasında bir süre esnaflık yaptı. 
Daha sonra hayır işlerinde eşi  ile birlikte görev aldı. Sevgi ve 
saygı duyduğum, dürüst, sevecen ve kibar bir insandır. Düzgün 
bir baba ve düzgün bir anneden, düzgün evlatlar çıkacağı var-  
sayımından hareketle, her biri kendi branşlarında birer yıldız 
gibi parıldayan, İs-    met, Saffet ve Sevgi’yi  kutlamak  gerek.  

SAADET – Hacı Memet ve Hatice’den olma, Hikmet Du-
rak’ın da öz kız kardeşidir. Kendisi,  gayet konuşkan, terbiyeli 
ve hatırlı bir insandır. Eşi Ömer ve o kadar çocuğun kahrını çek-
mek  pek o kadar kolay olmasa gerek. Buna rağmen hayatından 
hiç şikayetçi olmamıştır.

NOT– Küçükler hakkında fikir beyan etmiyorum. Aksi halde 
bu çalışmayı sonuçlandırmam mümkün olmayacaktır. Muhak-
kak ki içlerinde övgüye değer insanlar vardır. Lütfen bana an-
layış göstersinler.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

1.BÖLÜM - 3
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TFF 1.LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.EVKUR Y. MALATYA 22 13 4 5 34 22 12 43

2.SİVASSPOR 22 12 5 5 33 20 13 41

3.GÖZTEPE A.Ş. 22 11 7 4 36 25 11 40

4.GİRESUNSPOR 22 11 6 5 31 20 11 39

5.ESKİŞEHİRSPOR 22 11 7 4 37 27 10 37

6.BALIKESİRSPOR 21 8 7 6 38 23 15 31

7.BOLUSPOR 22 9 4 9 32 38 -6 31

8.ÜMRANİYESPOR 21 8 6 7 26 23 3 30

9.ALTINORDU A.Ş. 22 7 7 8 28 31 -3 28

10.DENİZLİSPOR 21 8 5 8 31 28 3 26

11.ADANA DEMİRSPOR 22 6 11 5 26 24 2 26

12.ŞANLIURFASPOR 22 5 8 9 21 26 -5 23

13.GAZİANTEP B.Ş. BLD 22 6 4 12 26 34 -8 22

14.BANDIRMASPOR 22 5 6 11 24 33 -9 21

15.MANİSASPOR 22 5 8 9 29 35 -6 20

16.ELAZIĞSPOR 22 6 7 9 21 24 -3 19

17.SAMSUNSPOR 22 4 6 12 14 29 -15 18

18.MERSİN İ.YURDU 21 4 6 11 17 42 -25 15

GİRESUNSPOR 2 - 1 ELAZIĞSPOR

ADANA DEMİRSPOR 1 - 2 BALIKESİRSPOR

BANDIRMASPOR 4 - 0 ŞANLIURFASPOR

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 MANİSASPOR

SİVASSPOR 1 - 0 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR

ESKİŞEHİRSPOR 0 - 0 ÜMRANİYESPOR

SAMSUNSPOR 3 - 0 BOLUSPOR

EVKUR Y. MALATYA 2 - 0 ALTINORDU A.Ş.

MERSİN İDMANYURDU - DENİZLİSPOR

22.HAFTA MAÇLARI

PUAN DURUMU

MALATYA 3 PUANLA DÖNDÜ
HABER MERKEZİ 
TFF 1.Ligin 22 haftasında, Vodafone Arena’da Altınordu 

spor kulübünü ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, dakika 59 
ve 90+2’de bulduğu altın değerinde gollerle rakibini 2 – 0 
mağlup etti

İstanbul’da Vodafone Arena’da, saat 18.30’da başlayan 
karşılaşmada, ev sahibi ünvanıyla Altınordu spor kulübünü 
konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçtan 2 gol bularak 
Altınordu engelini de 3 puanla aşmış oldu. İki takımında çeşit-
li pozisyonlar bulduğu ilk yarı, 0 – 0’lık eşitlikle tamamlanırk-
en, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen Evkur Yeni 
Malatyaspor, ortaya koyduğu etkili futboluyla kazanmasını 
bildi. Dakikada 59’da sarı kırmızılı takımda golcü oyuncu Di-
abang Dialiba ilk golü kaydederken, 90+2’de ise sahneye bir 
başka Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu olan Murat Yıldırım 
çıktı ve maçın skorunu belirleyen ikinci golü ağlarla buluştur-
du ve maç 2 – 0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle 
tamamlandı. Sarı kırmızılı takım maça; Ertaç Özbir, Sadık 
Çiftpınar, Azubuike Okey, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Murat 
Yıldırım, Sedat Ağçay, Eren Tozlu, Diabang Dialiba, Caner 
Arıcı ve Jonathan Ayite 11 ile çıkarken, bu haftayı da kayıpsız 
geçirerek liderliğini sürdürdü. Bu maçla birlikte Evkur Yeni 
Malatyaspor puanını 40’dan 43’e çıkartırken, en yakın rakibi 
Sivasspor ile puan farkı ise 2 olarak devam ediyor. Evkur Yeni 
Malatyasporun galibiyetiyle tamamlanan ve Malatyasporlu 
taraftarların ilk dakikadan itibaren müthiş destek verdiği 
maçı, hakem Süleyman Abay ve yardımcıları Gökmen Olgaç, 
Mehmet Yıldırım ikilisi yönetti. 

Maçın özeti
17. dakikada Sedat’ın uzun pasında hareketlenen Caner, 

son çizgiye inip Altınordu ceza sahası içine ortaladı. Murat 
Yıldırım’ın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

36. dakikada Ayite sağdan ceza sahası içine girip, Fer-
hat Kiraz’a topu gönderdi. Ferhat müsait pozisyonda topa 
dokunamadı.

41. dakikada Caner’in sağdan yaptığı ortada Altınordu 
savunmasından seken top Sadık’ın önünde kaldı. Bu futbol-
cunun vuruşunda top kaleci Erce’de kaldı.

56. dakikada Ferhat Kiraz soldan ortaladı, ceza sahası 
içine giren Dialiba kafayı vurdu ancak top yandan az farkla 
auta çıktı.

58. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor çok hızlı çıktı. 
Sağdan Murat Yıldırım’ın yaptığı ortada Erdoğan sektirdi, 
top Dialiba’nın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla 
takımını öne geçirdi. 1-0

80. dakikada Altınordu’nun organize atağında top son 
olarak Hasan Kabze’nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun 
vuruşunda son anda Yeni Malatyaspor savunması araya girdi 
ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada oyuna yeni giren Sezer topla ilk bu-
luşmasında Mba’yı çok iyi gördü. Bu futbolcu ceza sa-
hasına girer girmez vurdu ancak kaleci Erce gole izin 
vermedi.

92. dakikada kaleci vuruşunda topu kontrol eden 
Mba, hareketlenen Murat Yıldırım’a pasını verdi. Ceza 
sahası önünde topla buluşan Murat, düzgün bir vuruş 
yaparak farkı 2’ye çıkardı. 2-0

94. dakikada gelişen Altınorda atağında top son 
olarak Erdoğan’ın önünde kaldı. Erdoğan’ın uzaktan 
sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Olgaç xx, 

Mehmet Yıldırım xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xxx, Sadık 

xx, Murat Akça xx, Sedat xxx, Azubuike xxx, Dialiba 
xxx, Ferhat xx (İrfan dk. 67 xx), Murat Yıldırım xxx, 
Eren xx (Sezer dk. 88 ?), Ayite xxx (Mba dk. 79 xx)

Yedekler: Hakan, Yiğitcan, Rahman, Amutu
Teknik Direktör: İrfan Buz
Altınordu: Erce xxx, Uğur Arslan xxx, Yusuf xxx, Si-

nan xxx, Seydi xx, Serkan xx (Alican dk. 59), Erdoğan 
xx, Arif xx (Fatih dk. 84), Abdülkadir x (Beykan dk. 64 
xx), Okan xx, Hasan xx

Yedekler: Berke, Kerim, Barış, Enis
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Dialiba (dk. 58), Murat Yıldırım (dk. 92) 

(Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Sadık, Dialiba, Murat Yıldırım, Caner 

(Evkur Yeni Malatyaspor), Serkan, Seydi, Erdoğan (Al-
tınordu)

2-0


