C M Y K 1

C M Y K 1

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’ÜN MALAZGİRT ZAFERİ’NİN YILDÖNÜMÜ MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Anadolu’nun
fethinin yolunu açan Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla
bir mesaj yayınladı. Başkan Vahap Küçük, Malazgirt Zaferi’nin
Anadolu’nun fethinin yolunu açan bir zafer olduğunu söyledi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Malazgirt
Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “26
Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi Büyük komutan ve devlet adamı
Alparslan’ın komutasında ulaşılan eşsiz bir zaferdir. Bu zafer, Anadolu’nun fethinin yolunu açarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan bin yıllık tarihi süreci de başlatmıştır. Malazgirt

Haftalık Siyasi Gazete

Fiyatı:50 Kuruş

Zaferi’nin ardından Anadolu, büyük bir medeniyetin doğmasına,
köklü bir devlet geleneğinin ve idare anlayışının oluşmasına ev
sahipliği yapmış ve Anadolu’ya “Anadolu” mührü vurulmuştur.
Böylelikle Anadolu topraklarında filizlenen devlet felsefesi ve
idare anlayışı, farklı inançlara, dillere, köken ve kültürlere sahip
insanların, barış ve hoşgörü içerisinde bir arada yaşamasına imkân sağlamıştır. Tarihimiz, zengin kültür hazinemiz, bin yıldır titizlikle yaşattığımız değerlerimiz; bu yolda bizlere güç ve güven
vermeye devam edecektir. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde,
Sultan Alparslan’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK ÇOCUKLARI AĞIRLADI

Hayırseverliğiyle
tanınan ve her kesimde insanların
beğenisini kazanan
Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük
ve Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan,
Malatya Çocuk esirgeme kurumu yurtlarında kalan çocukları ağırladı.>>4’TE

Doğanşehir’de Asfaltlama
Çalışmalarına Devam Ediyor
VALİ KABAN’DAN
KAYMAKAMLARA VEDA YEMEĞİ
Vali Ali Kaban’ın ev sahipliğinde İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos 2017 tarihli
2017/345 sayılı atama kararnamesi ile başka illere ataması yapılan Kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi. >>5’TE

2017 yılı yol ve asfalt
planlaması
kapsamında Doğanşehir ilçesi ve
bağlı mahallelerde asfalt
çalışmalarını yoğun bir
şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi
Hudut, ve Kadılı Mahallelerinde de asfaltlama çalışmalarını tamamladı.>>2’DE

Fikri Önay
BULANIK
POLAT EVLERİ VE
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Mehmet
KAYABAŞI

YİNE AKŞAM
Yine akşam olur
Gurbet yıpratır beni
Hem halsizim
Hem yorgunum
Yine sabah olur
Güneş doğmaz başıma
Hem yalnızım
Hem suçsuzum
Ben dost ararım
Yel eser yüzüme
Hem gurbetçiyim
Hem umutsuzum
Sorarlar beni bende
Ben derdime ağlarım
Hem pınarım
Hem nehirim
Ben gülen bir dalım
Ben çiçeğe bakan elim
Hem kervancıyım
Hem de yolum
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Bir Yolculuğun Hikâyesi
Sağında çam ağaçları solunda tepelerin üzerine çeken kara
bulutlar rengârenk öten kuşlar
uçanlar konanlar bir ağıda ötüşle
başlayan şarkı sesleri yol kenarında yayılan koyun sürüleri etrafında dolaşan çoban köpekleri meleşen yeni doğan kuzular Doğan
o Kuzuların kucaklayan hey hey
diye seslenen çobanlar Tarlalarda
çekilen hatların içindeki su birikintilerini yol kenarında gökyüzüne
uzanan selvileri söğütleri onların
yanında koyu gölgesi olan Çınar
ağaçları Tarlalarda yarışırcasına
çalışan ırgatlar yalın ayak dolaşan
ve oyun oynayan bebeler çocukluğumu hatırlatır bana yol alırken
ara sıra gideceğimiz yerin uzak
olmadığı umuduyla yüzünde ter
damlacıkların aktığı o amcalara
yolu sorarım onlar bize yolu tarif
ederler sağ olun der yolumuza devam ederiz yol kenarındaki
tarlalarda çalışan o amcalar neneler anneler çocuklar gözümün
önünden şerit gibi geçer nihayet yolculuğumuzun sona erdiği
kuş cenneti dedikleri ötüşlerin
başladığı temiz mavi bizi bekleyen
kuş cenneti manyas gölüne varırız
gölün kenarında o serin oksijen
havasını teneffüs ettikten sonra
göl kenarında küçük bir gezinti
yaparız etrafımız sakin sadece kuş
seslerini dinleriz muhteşem bir
manzara biraz daha yürüdükten
sonra yorgunluk belirtileri başlar

göl kenarında çan ve zil sesleri gelir uzaktan tabi etraf söğüt selvi ve
çalılıklar olduğundan ne çoban ne
de sürü görünmüyordu biraz daha
yürüdükten sonra karşımıza iki
tane boynunda tokları olan kangal köpeği göründü bizi gözleri ile
okşar gibi süzüyorlardı biraz tedirgin olduk ama onlar durup bize
bakıyorlardı bir kaç adım attıktan
sonra köpeklerin bize zarar vermeyeceğini anladık ve yolumuza
devam ettik karşımızda çoban
ve hayvan sürüleri görünmeye
başladı o sürülerin içinde nota ile
çalınan zil sesleri bizi duygulandı
kendi köyümüzde koyun ve kuzu
otlattırdığımız günleri anımsattı
bize. Etrafımızda bazen buğday
tarlaları bazen de sebze seraları
görünmeye başladı. o seraların
birine yaklaştık seranın yanında
bir erkek bir kadın iki de çocuk
vardı. Kolay gelsin dedim. Sağ
olun dedikten sonra adam bize
baktı beyefendi yolculuk nereye
diye sordu.?. Gölü görmeye geldik
,hoş geldiniz memleket nere dedi
bende Malatya dedim çok iyi diye
karşılık verdi Malatya güzel bir şehir sen gördün mü diye sordum
evet ben orada askerlik yaptım o
sarı sarı altın rengindeki kayısının
biz de tadını aldık dedi. İyi afiyet
olsun, haydi kolay gelsin dedikten
sonra ayrıldık böylece bir yolculuğumuz daha sona erdi.

Doğanşehir’de Asfaltlama
Çalışmalarına Devam Ediyor
HABER MERKEZİ
2017 yılı yol ve asfalt planlaması kapsamında Doğanşehir ilçesi ve bağlı mahallelerde asfalt
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya
Büyükşehir Belediyesi Hudut, ve Kadılı Mahallelerinde de asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
2017 yılı yol ve asfalt planlaması kapsamında Doğanşehir ilçesi ve bağlı mahallelerde asfalt
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya
Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir Belediyelerinin birlikte yaptıkları çalışmalar devam ediyor. Hudut
ve Kadılı Mahallelerinde de asfaltlama çalışmalarını
tamamladı.
Hudut ve Kadılı Mahalleleri bağlantı yolları
tamamlandı., Kadılı ve Söğüt Mahalleleri bağlantı
yolunda da 3.1 kilometre olmak üzere toplam 7.6
kilometrelik yolda sathi asfalt serimi yapılarak ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir
Belediyesinin sezon içerisinde Doğanşehir'de Günedoğru, Elmalı, Söğüt, Beğre, Gövdeli, Kapıdere, Kurucuova, Reşadiye, Çığlık ve Bıçakçı mahallelerinde
toplam 64 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Bu
çalışmaların yaklaşık 15 kilometrelik kısmı ise sıcak
asfalt olarak yapıldı.
Bölgedeki asfalt çalışmalarını değerlendiren
vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti
dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Çakır'a ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük’e teşekkür ettiler.

Haftanın Sözü
Dediler ki: Gözden ırak olan
gönüldede ırak olur..
Dedim ki; Gönülle giren,
gözden ırak olsa ne olur….
Mevlana

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR.
DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR.
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ.
0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR...
http://www.garantilisutespit.com/
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Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6
Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir
www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com
Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş
Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA
KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI
MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz gayrimenkuller ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 07.09.2017tarihine Perşembe günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı
Cad no;1DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale
edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır.
DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER(Taşınmaz)
Sıra
No

MAHALLE

1

MEVKİİ

ADA
NO

PARSEL
NO

VASFI/
NİTELİĞİ/
BAĞ.BÖL.
NO

YÜZÖLCÜMÜ
/M²

E R K E N E K Patlakönü
(HÜRRİYET)

570

Meyve Bahç- 41.315,21
esi

2

E R K E N E K Patlakönü
(HÜRRİYET)

571

3

E R K E N E K Patlakönü
(HÜRRİYET)

4

PARSELİN İMAR
DURUMU

M² BİRİM
Fiyatı(TL)

MUAMMEN
BEDEL (TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
%3(TL)

İMARSIZ

10.00TL

412.000TL

123.600,00

Meyve Bahç- 8.007,06
esi

İMARSIZ

10.00TL

80.000TL

2.400,00

1207

Meyve Bahç- 2.322,95
esi

İMARSIZ

10.00TL

23.500TL

705

E R K E N E K Patlakönü
(HÜRRİYET)

1208

Meyve Bahç- 23.904,28
esi

İMARSIZ

10.00TL

240.000TL

7200

5

E R K E N E K Patlakönü
(HÜRRİYET)

1209

Meyve Bahç- 1.891,10
esi

İMARSIZ

10.00TL

19.000TL

570,00

6

E R K E N E K Patlakönü
(HÜRRİYET)

1212

Meyve Bahç- 4.182,59
esi

İMARSIZ

10.00TL

42.000TL

1.260,00

7

E R K E N E K Patlakönü
(HÜRRİYET)

1986

Sulu Tarla

2.182,26

İMARSIZ

10.00TL

22.000TL

660,00

8

ERKENEK
(KINALITAŞ)

101

3

Arsa

577,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI YOK yaklaşık 170m2
KONUT ALANINDA
taban alanlı yapı yapılabilir

25.00TL

14.500TL

435,00

9

ERKENEK
(KINALITAŞ)

101

4

Arsa

683,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI VAR yaklaşık 205m2
KONUT ALANINDA
taban alanlı yapı yapılabilir

25.00TL

17.000TL

510,00

10

ERKENEK
(KINALITAŞ)

101

5

Arsa

529,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI VAR Tek başına üzerine
KONUT ALANINDA
ev yapamaz.

25.00TL

13.500TL

405,00

11

ERKENEK
(KINALITAŞ)

101

6

Arsa

702,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI VAR Tek başına üzerine
KONUT ALANINDA
ev yapamaz.

25.00TL

17.600TL

528,00

12

ERKENEK
(KINALITAŞ)

102

5

Arsa

728,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI YOK yaklaşık10M2’lik
KONUT ALANINDA
yola terki bulunmakta olup
215m2’taban alanlı yapı yapılabilir.

25.00TL

18.000TL

540,00

13

ERKENEK
(KINALITAŞ)

102

6

Arsa

510,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI YOK Tek başına ev
KONUT ALANINDA
yapılamaz.

25.000TL

12.700TL

381,00

14

ERKENEK
(KINALITAŞ)

104

10

Arsa

272,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI VAR yaklaşık 70m2 taban
KONUT ALANINDA
alanlı yapı yapılabilir

25.00TL

7.000TL

210

15

ERKENEK
(KINALITAŞ)

105

1

Arsa

541,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI VAR yaklaşık 160m2
KONUT ALANINDA
taban alanlı yapı yapılabilir.
Yaklaşık 10m2’lik yola terki var.

25.00TL

13.500TL

405

16

ERKENEK
(KINALITAŞ)

105

3

Arsa

634,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI YOK yaklaşık 190m2
KONUT ALANINDA
taban alanlı yapı yapılabilir.
Yaklaşık 10m2’lik yola terki var.

25.00TL

15.500TL

465,00

17

ERKENEK
(KINALITAŞ)

106

8

Arsa

883,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI YOK Tek başına yapı
KONUT ALANINDA
yapılamaz.Yaklaşık 150m2’lik
yola terki var.

25.00TL

18.300TL

550,00

18

ERKENEK
(KINALITAŞ)

106

9

Arsa

1550,00

AYRIK NİZAM 3 KAT YAPI YOK Tek başına yapı
KONUT ALANINDA
yapılamaz.Yaklaşık 350m2’lik
yola terki var.

25.00TL

30.000TL

900,00

MADDE 2- İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz
olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanunu
ve kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan
kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenen belgeleri bulundurmak şarttır.İhale şartnamesi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir
İhale şartnamesini 50.00(elli)TL bedelle satınalabilir
MADDE 3- İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile
83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin
aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle belgelerin ihalenin
yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.
A) GERÇEK KİŞİLERDEN
1- İkametgah belgesi ve tebligat adresi
2- Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası
3- İmza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
6- Şartname alındı belgesi
B) TÜZEL KİŞİLERDEN
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam
yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının

PARSELİN KULLANIMI

PARSELİN KADASTRO
İŞLEMİ
ARSA PAY/
PAYDA

onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter
tasdikli sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
7-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
8-Şartname alındı belgesi
C)Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir..
MADDE 6- Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 7- Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya
tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
MADDE 9- Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat
mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 10- Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde
alıcı, ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevrilerek ,Tapu
devri işlemi bittikten sonra yapılacaktır.Bu süre içerisinde ihale bedelini ödemeyenlerin geçici teminatları Belediyeye irat kaydedilecektir
(BASIN: 657166 www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Başkan Vahap Küçük’ün
Zafer Bayramı Mesajı
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK ÇOCUKLARI AĞIRLADI
DEMET TUNCEL
Hayırseverliğiyle tanınan ve her
kesimde insanların beğenisini kazanan
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük ve Doğanşehir Kaymakamı
Memiş İnan, Malatya Çocuk esirgeme
kurumu yurtlarında kalan çocukları
ağırladı.
Doğanşehir Belediye Başkanı ve
hayırsever iş adamı Vahap Küçük
Malatya Çocuk esirgeme kurumu yurtlarında kalan çocukları Polat Beypınarı
tesislerinde ağırladı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Burada yaptığı açıklamada;
“Dünyada ve toplumumuzda her çocuk
aynı şartlara sahip değildir. Ne olursa
olsun her çocuk ilgi ve alakaya ihtiyaç
duyar. Allah Devletimize zeval verme-

sin. Bu çocuklarımızın hepsi Devletin
güvencesi altındadır. Bunlar burada
en iyi şartlarda yetişiyorlar. Yarın bu
çocuklar Devletine, Milletine faydalı
birer kişi olacaklardır. Vahap Küçük
olarak benim üzerime ne düşüyorsa
ben yapmaya hazırım. Dedi.

HABER MERKEZİ
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk
Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj
yayınladı. Başkan Vahap Küçük. 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nın her yönüyle tarihe yön veren bir zafer olduğunu belirtti.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, mesajında “Büyük Zafer’in yıl
dönümünde millet olarak büyük bir gururu
yaşıyoruz. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros ve 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr
Antlaşması ile ülke toprakları işgale açık hale
gelmiş, milletimiz işgalci kuvvetler tarafından
yok sayılmıştır. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlatmış olduğu
bağımsızlık mücadelesi, 26 Ağustos 1922
yılında başlayıp, 30 Ağustos günü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık ve
Meydan Muharebesi ile amacına ulaşmıştır.
30 Ağustos yalnız ülkemizin değil, dünya
tarihine yön verecek sonuçlar doğurmuştur.
Türk milleti, söz konusu vatan, bağımsızlık,
milli birlik ve beraberlik olduğunda neleri
yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu
inanç ve azim, dün olduğu gibi bu günde milletimizde mevcuttur. Ülke topraklarını vatan
yapan, bizlere bu onuru ve gururu yaşatan
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere

silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm
kahramanlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
tüm mensuplarını, bu toprakları vatan yapan
aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet,
şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad
olsun” ifadelerine yer verdi.

KURBANLIK KUZU
Doğanşehir e bağlı
Yolkoru Mahallesinde
Abdurrahman Doğan’a
ait besi çiftliğinde kendi
imkanlarımla (arpa,
Mısır, yonca ve korunga)
ile beslenmiş, her
türlü aşıları yapılmış,
tamamen organik olup
kurbanlık almak isteyen
halkımız tereddüt
etmeden isterlerse kilo
ile isterlerse pazarlık
usulü ile besi ahırımızda
satışlarımız başlamıştır.
ABDURRAHMAN DOĞAN
Tel: 0530 324 9037
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VALİ KABAN’DAN
KAYMAKAMLARA VEDA YEMEĞİ

FİKRİ ÖNAY
BULANIK
POLAT EVLERİ VE
DOĞAL YAŞAM...(1)

HABER MERKEZİ
Vali Ali Kaban’ın ev sahipliğinde
İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos 2017
tarihli 2017/345 sayılı atama kararnamesi ile başka illere ataması yapılan Kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.
Kastamonu Vali Yardımcılığı görevine atanan Battalgazi Kaymakamı
Vedat Yılmaz, Siirt – Şirvan Kaymakamlığı görevine atanan Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ve Sivas –
Divriği Kaymakamlığı görevine atanan
Kuluncak Kaymakamı Tolga Özdemir

için gerçekleştirilen veda yemeğine Vali
Yardımcıları ve diğer İlçe Kaymakamları da katıldı.
Yemek sonrası bir istişare toplantısı
da gerçekleştiren Vali Kaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü ve Kurban Bayramı münasebeti ile ilçelerde alınacak tedbirleri ve
diğer konuları ele alarak göreve devam
eden Kaymakamlara gerekli talimatları
verdi.
Toplantıya katılan Vali Yardımcıları
ve Kaymakamların yaklaşan Kurban

Bayramlarını kutlayan Vali Kaban, atamaları yapılan Kaymakamlara ilçelerinde görev süreleri içerisinde yaptıkları
hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Kısa süreliğine de olsa kendileri ile
birlikte görev yapmaktan memnuniyet
duyduğunu ifade eden Vali Kaban İlimizden ayrılacak olan Kaymakamlara
yeni görev yerlerinde başarılar dilerken
önlerindeki mesleki yaşamlarında daha
üst düzey görevlere gelerek bu güzel
ülkeye hizmet etmeleri temennisinde
bulundu.

1000-1200 YILLIK KADIİBRAHİM
KÖYÜNDE İLK DEFA EVLERE SU ÇEKİLDİ
Akçadağ İlçesin de Malatya’nın en eski köyü olan ve tarihi 1000-1200 yıllara dayanan Kadı İbrahim köyünde ilk kez
evlere su çekildi. Kadınlar köyde ilk defa çamaşır makinesiyle tanıştı. MASKİ genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir içme
suyunu hizmete açtı.
Akçadağ İlçesine bağlı Kadı İbrahim Mahallesi kuruluşu
ile ilgili kitabelerden edinilen bilgilere göre 1000 ila 1200
yıl önce kurulduğu sanılıyor. Yaşlı yaşayan kaynaklardan
ve Mahalle Muhtarından edinilen bilgiye göre; Kadı İbrahim adında bir zat bölgede ne kadar suç ve olay varsa burada kurduğu mahkeme ile çözermiş bu vesile ile köyün
adına Kadı İbrahim demişler” kuruluşunun 650 li yıllara
dayandığı rivayet ediliyor. Yaklaşık Bin, ila Bin iki yüz yıl
önce kurulduğu sanılan Kadı İbrahim köyü insanları ilk
defa Malatya Büyükşehir belediyesi tarafından evlerde su
ile tanıştı. MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir “köyde
evlerinde ilk defa su ile tanışan Kadı İbrahimlilerle bir araya
geldi. Özdemir Şunları aktardı:” Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır evinde suyu olmayan hattı olan
tüm abonelerin derhal sularının bağlanması talimatı üzerine Malatya genelinde çalışmalarımız başlamış ve süratle
ilerliyor. Şu ana kadar Malatya genelinde 325 milyon liralık
yatırım yaptık. Bu yatırımların yarısından çoğu bitmiş durumda” dedi.
1000 yıllık köyün içme suyu MASKİ genel Müdürü Dr.
Özgür Özdemir tarafından hizmete açıldı. Özgür Özdemir
Şunları kaydetti” Malatya’da devam eden ….
Akçadağ İlçemiz Kadı İbrahim Köyüne 8,5 km İçme suyu
hattı, iki adet basınç kırıcı oda 4 adet vantuz odası, bir adet
terfi binası 20 ve 30 tonluk iki adet su deposu, bir adet tahliye odası, ve 65 adet abone bağlantı çalışmasını tamam-

ladık. Hayırlı olsun. Özdemir Malatya geneli Akçadağ,
Doğanşehir, Hekimhan, Darende, Kuluncak, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerimizde 325 Milyonluk yatırım yaptık. Büyük
bir kısmını bitirdik hizmete açtık. Eksikliklerimiz en kısa
zamanda tamamlanacak. Kadı İbrahim Mahallemize hayırlı
olsun bundan sonra diğer ihtiyaçlarını da karşılayacağız”
dedi.
Köy kadınları MASKİ genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’e
sevgi gösterisinde bulunarak köylerinde ilk kez evlere su
çekildiğini ve çok memnun olduklarını belirti.
Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Meryem Teyze başta Recep Tayyip Erdoğan olmak Üzere Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Çakır Ve MASKİ Genel Müdürü Dr.
Özgür Özdemir’e teşekkür ederek şunları söyledi. Yıllardır
bu köyde yaşadık. Pınarda çamaşır yıkardık. Önce bulaşıkları yıkarken su tükenir diye az kullanırdık. Şimdi rahatız amma yaş geçti, Allah kimseyi dağda darda bırakmaya. Makine var çamaşır yıkıyor. Her şey rahat oldu amma
zaman geçti.

Büyüklerimizden duyduklarımız, o zamanların
gerçek hikâyeleri ve yaşanmışlıkları ile iç içedir bu kısa
makalemdeki anekdot ve tespitlerim.
Yazımda; duyduklarımdan ziyade, görmüş ve bizzat
şahit olmuş olduğum, yaşım itibarı ile de manasını en derinden algıladığım konu ve başlıklarını kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım.
Okuduğunuz her bir satırda kendinizi bulup, sizinde eminim ki var olan anılarınıza tercüman olduğumu göreceksiniz. Belki de bu sayede şimdiye kadar hiç anımsamadığınız,
aklınıza dahi gelmeyen yaşanmışlıklarınızı anımsayıp,
sizlerde bizimle paylaşacaksınız.
Buyurun öyleyse....Geçmişimize kısa bir yolculuk
yapalım birlikte....
...........................
Anneannemim dili ahraz, kulağı ise sağır, duymazdı.
Kendi kendine öğrendiği dudak okuma yöntemi ile anlar,
yakın çevresindeki aile eşrafı ve diğer akrabaları ile komşularının da yardımı ile olan biteni anlar ve insanlarla anlaşırdı. Dedem, annem, teyzem ve dayım bu durumu en iyi
bilenlerdendir. Ben de yirmili yaşlarıma kadar kendilerini
gördüğüm ve bildiğim için tereddütsüz aktarabiliyorum.
Sekiz yaşında, başına gelen bir olay neticesinde duyma
ve konuşma yetisini kaybeder anneannem.
Eskiden evlerin; duvarları, tabanları, avlu, seki ve
eyvanları topraktan yapılırdı. Kırmızı ve krem rengi iki cins
toprak. İçine katılan saman ve su yardımı ile iyice yoğrulan
bu toprak, elle yada düz bir tahta parçası ile sıvanarak iç ve
dış mekanlar oluşturuldu. Zamanın hükmünde en ekonomik, kolay işçilikle aile içinde imece usulüyle yardımlaşarak
yapılan bu sertleştirilmiş toprak mekanlar, hammaddesini
nereden elde ederdi?
Kırmızı ve krem renkli bu iki ayrı cins toprak, köye yakın
mesafelerde tespit edilmiş, dağ, tepe uygun arazi koşullarının elverdiği topraklık, toprak ocakları idi. Kazmalarla
kazılarak (eşilerek), hemen orada da kadınlar tarafından
elenerek çuvallara doldurulur, at, eşek veya katırlarla da
yerleşim yerlerine getirilirlerdi.
Böyle bir toprak ocağında meydana gelen bir göçükte,
toprak altında kalan küçük Zöhre korkudan konuşamaz ve
duyamaz hale gelir.
“TOPRAK GÖÇÜĞÜNDEN, MADEN GÖÇÜĞÜNE; TAMAMI
GARİBAN İNSANIMIZIN KADERİ SANKİ”
Oradakilerin yardımı ile hemen toprak altından
çıkartılan Zöhre, uzunca bir süre, yemez, içmez ve
konuşmaz. Yaklaşık bir yıl sonra normal hayatına dönebilen
anneannem, artık sağır ve dilsizdir. Konuştuğunda kelimeler yuvarlanır, karışır, nida, nüans ve inlemelerle karışık
ifade biçimi ancak en yakınları tarafından anlaşılır haldedir.
Ve yaşam artık onun için gelecekte ikiseslinin Zöhre yerine
sağır Zöhre, adı ölünceye kadar bu olacaktır.
Kadere bakar mısınız, sülalesinin lakabı “İKİSESLİ”, ancak sen toprak altında kal, işte bu ata mirası “Polat Evleri”
adı başlığında topladığımız kültür varlıklarımızın hammaddesini tedarik ederken bırakın İKİ SESİ, bir tanesi bile elinde
kalmayıp hem sağır he de ahraz ol.
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BAYRAMIMIZ
BAYRAM OLA
Savaş bitsin hüzün gitsin
Bayramımız bayram ola
Fitne ölsün yüzler gülsün
Bayramımız bayram ola
Küs olanlar bir barışsın
Akrabalar er görüşsün
Kullar hayra hür erişsin
Bayramımız bayram ola
Gelmeyene gitmek gerek
Fukarayı tutmak gerek,
Öfke varsa yutmak gerek,
Bayramımız bayram ola
Okşanmalı yetim başı
Silinmeli gözün yaşı
Paylaşmalı pişen aşı
Bayramımız bayram ola
Yeter artık kan akmasın
Zulme kimse şan takmasın
Mazlumlara yan bakmasın
Bayramımız bayram ola
Çoluk çocuk sevinsinler
Ebeveynler övünsünler
Tüm iblisler dövünsünler
Bayramımız bayram ola
Geçmeyelim ölmüşleri
Affedelim dalmışları
Çoğaltalım gülmüşleri
Bayramımız bayram ola
Güzelliği koruyalım
Eşi dostu arayalım
Sevgimizle bürüyelim
Bayramımız bayram ola

29 AĞUSTOS 2017

Ana Yapısal Diyalog Forumu tamamlandı
HABER MERKEZİ
Basın İlan Kurumu ve Türkiye Ulusal
Ajansı işbirliği ile Erasmus + programı kapsamında 21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen “Gençlerin Katılımı ile Yerel Basının
Dijital Dönüşümü Ana Yapısal Diyalog Forumu” tamamlandı. Basın İlan Kurumu Genel
Müdürü Yakup Karaca, “Ümit ediyorum bu
forum ve sonuç bildirgesi gelecek adına için
iyi bir başlangıç olacak” dedi.
Kocaeli’nin Darıca İlçesi’ndeki Bayramoğlu Sosyal Tesisleri’nde dün başlayan
Gençlerin Katılımı ile Yerel Basının Dijital
Dönüşümü Ana Yapısal Diyalog Forumunun
ikinci gün ilk oturumunda, yedi bölgede
düzenlenen çalıştaylara katılanlar arasından seçilen 60 genç, forum sonuçlarını
değerlendirerek görüşlerini paylaştı. Daha
sonra gençlerden gelen öneriler tartışılarak
taslak deklarasyonun yazımı gerçekleştirildi. Hazırlanan metne ilişkin geri dönüşlerin
alınmasının ardından nihai deklarasyona
son şekli verilecek. Söz konusu deklarasyon,
kamu kurumlarına, üniversitelere, sivil
toplum ve özel sektör kuruluşlarına gönderilecek.
“Gelecek adına iyi bir başlangıç olacak”
Forumun sonunda ise Basın İlan Kurumu
Genel Müdürü Yakup Karaca ve Basın Yayın
ve Enformasyon Bursa İl Müdürü Ali Fuat
Gölbaşı’nın katılımları ile sertifika töreni
gerçekleştirildi.
Törende konuşan Genel Müdür Karaca,
düzenlenen forum ve sonuçlarının ülkeye ve
medya sektörüne hayırlar getirmesini dileyerek, “Forumda, hem kamu adına sektörde
faaliyet gösteren kurumlarımızın hem de
özel sektör temsilcilerimizin dijital medyaya
yönelik görüşlerini öğrenme fırsatı bulduk.
Geleceğimiz olan siz gençlerimizin de önerilerini ve değerlendirmelerini aldık. Kendi
aramızda dijital medya üzerine tartıştık. 10
aylık bir sürecin sonuna geldiğimiz bugünde

ortaya sonuç bildirgesi çıkmış oldu. Ümit
ediyorum bu forum ve sonuç bildirgesi gelecek adına için iyi bir başlangıç olacak.
Sizlere de çalışmalarınızın karşılığı olarak
sertifikalarınız verilecek. İyi muhafaza edin,
ileride hayatınızın birçok alanında kullanma
imkanınız olacak” dedi.
Gençlerin en büyük beklentisinin istihdama yönelik olduğunu çok iyi bildiklerini kaydeden Karaca, Yeni Nesil Gazetecilik
Eğitim ve İstihdam programı kapsamında
birçok gencin iş sahibi yapıldığını anımsattı. Karaca, “Bizim bu tür çabalarımızın genç
arkadaşlarımız adına meslek sahibi olmalarıyla nihayet bulması hakikaten son
derece sevindirici. İnşallah bundan sonraki
faaliyetlerimizde de işin istihdam boyutunu
hep düşüneceğiz. Sizler de istihdama vurgu
yapmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.
Karaca’nın konuşmasının ardından foruma katılan 60 gence sertifikaları verildi.
Çalıştaylar ve Ana Yapısal Diyalog Forumu
Basın İlan Kurumu, Türkiye Ulusal Ajansı
işbirliği ile Erasmus + programı kapsamın-

da, 28 Şubat-16 Mayıs 2017 tarihleri arasında sırasıyla İstanbul, Diyarbakır, Ankara,
Trabzon, Antalya, İzmir ve Erzurum illerinde
“Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları” düzenledi. Daha sonra bu çalıştaylara
katılan 175 gencin önerileri rapor haline getirildi.
Projenin ikinci ve son etabı olan Ana
Yapısal Forum ise, 21-22 Ağustos tarihlerinde 60 gencin katılımıyla Darıca’da
gerçekleştirildi. Genel Müdür Yakup Karaca,
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ergün Yolcu
ve Ulusal Ajans Gençlik Çalışmaları Koordinatörü İbrahim Demirel’in resmi açılış
konuşmalarıyla başlayan forumda, Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu (TRT) İstanbul
Bölge Müdürü Abdulhamit Avşar, Radyo
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve
Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı
Murat Ellialtı, Basın Yayın ve Enformasyon
(BYEGM) İl Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, ES Medya Dijital Medya Koordinatörü Yusuf Özhan
ve Demirören Dijital Medya Koordinatörü
Bülent Ayanoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Bitkin, yorgun (eski)... Alıkoymak işi... 2. Eşek bağırmak... Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür,
bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı...
3. Yaşamakta olan, yaşayan, canlı... Geçmiş bulunan şey,
geçmiş bulunan olay... Vücutta kalbin bulunduğu tarafta
olan... 4. Yedi veya on birer kişilik iki takım arasında yalnızca elle oynanan, topu karşı takımın kalesine atmaya
dayanan oyun, hentbol... O yer... Yüz... 5. Mendelevyum
elementinin simgesi... İzmaritlerden, boyu 35 santimetre
kadar olan bir Akdeniz balığı... Toplu geziler için yapılmış
büyük otobüs... 6. Letonya’da kullanılan dil, Letçe... Ulamak işi... 7. Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Lop yumurta... 8.
Buyruk, komut, talimat, ferman... Aşırı sevgi ve bağlılık
duygusu, sevi, amor... Manganez elementinin simgesi...

9. Serbest bırakma (eski)... Çoğunlukla kare veya silindir
biçimindeki yüksek yapı... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 10. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam
parçası... Küf ve çürük gibi kokan... Başından, temelinden,
kökeninden... 11. Bir işin yapılması için harcanan beden ve
kafa gücü... Kakao... 12. Üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta,
salacak, ölü salı... Ağabey... Silahlı kuvvetlerde, belirli bir
iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik... 13.
Kalay elementinin simgesi... İletki (eski)... Tombul fındık
grubunda standart bir fındık çeşidi... 14. Birine içerleme,
gücenme, kızgınlık duyma (eski)... Hayvanlar (eski)...
15. Akasya, kitre, sütleğen vb. ağaçların kabuklarından
sızarak donan, eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte biçimsiz madde... Deniz
dibinde batık ve atıkların oluşturduğu tabaka... Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses...

Yukarıdan aşağıya
1. İçinde badem bulunan (yiyecek)... Aleti olmayan veya
aletle yapılmayan... 2. İnildemek işi... “Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık” anlamlarında bir onaylama sözü... 3.
İşe yaramayan (kimse)(argo)... Bütün olarak, büsbütün...
Fermiyum elementinin simgesi... 4. Dramatik ve lirik
bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağırbaşlı ezgi... Bir
şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti,
nişan, alamet, emare... İnsanın ve omurgalı hayvanların
çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel
adı... 5. Prometyum elementinin simgesi... Güreşle boksu
birleştiren spor karşılaşması... Şiilik... 6. Sami dilleri ailesine giren ve milattan önceki dönemlerde Ön Asya’da kullanılmış olan ölü bir dil... İçinde tahin bulunan... 7. Ağabey
(halk ağzı)... Oyunda yenen ve yenilen olmaması, bera-

bere kalma... Eğitilmiş hayvanların ve cambazların gösteri
yaptıkları genellikle kapalı yer... 8. Boa yılanı... Kayalık yerlerde ve dağlarda yetişen, yenilebilir bir çeşit ot
(halk ağzı)... Ahilik ocağından olan kimse... 9. Güzel koku
(eski)... Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir
bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu... Testere
ile biçilen veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen
bir şeyden dökülen kırıntılar... 10. İçinde kakao bulunan...
“Buyurun efendim, emredin” anlamlarında bir seslenme
sözü (eski)... 11. Kalça kemiği (halk ağzı)... Tam gün çalışma... İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında
bir bağ olduğunu anlatan bir söz:.. 12. İterbiyum elementinin simgesi... Yuvarlak ve şişkin ekmek... Bir kimseyi,
bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye
yarayan söz, isim... Havalandırma aracı, pervane, pervane
kanadı, vantilatör... 13. Gagasındaki deliklerden rüzgâr
estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
(eski)... Birçok organik
maddeyi ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
eritmekte
kullanılan
uçucu,
kolayca alev alır,
eter kokusunda
bir sıvı... 14. Hoş
kokulu... Yapım
ekiyle türetilmiş
ad, türemiş isim...
15. Açık deniz,
engin... Canlı bir
biçimde (çalınmak)...
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- G Ü R C İ S T A N ‘ dan
GELENLER
Gürcistan, Kafkas’larda bizim kuzey-doğu komşumuz
olan bir devlettir. Bu ülkede hali hazırda, çoğunluğu Hıristiyan, bir kısmı da müslüman ya da farklı din ve inançlardan
oluşan gürcü’ler yaşam sürmektedir. Çok daha önceleri, tamamen Hıristiyan olan bu ülke, Orta Asya’dan gelen Türk
asıllı İskit, Kimmer ve daha sonra Kıpçak’ların hakimiyeti altına girmiş, başlarda ilahi bir dine mensup olmayan bu insanlar, İslamiyetin doğuşu birlikte, Arap-Müslüman ordularının
saldırısına uğramaya başlamış ve Müslümanlığı benimsemeleri istenmiştir. Ancak, şiddetle karşı konulmuştur. Bu sefer
gönül insanları vasıta- siyle yumuşak girişimlerde bulunulmuş, bu girişim karşılık bulmuş ve bundan sonra İslamiyet,
Anadolu’dan önce buralarda yoğun bir şekilde yaşanmaya
başlanmıştır. Daha sonraları Anadolunun, yine Orta Asya’dan
gelen Türk asıllı kabilelerce kademe kademe istilası, önceleri
Selçuklu daha sonraları Osmanlı Devletinin egemen olmasiyle
birlikte İslamiyet, hem Türkler arasında hem de Hıristiyanlarca, insanlara olumlu yaklaşımı ve özelliklerinden dolayı yayılmaya başlamıştır.
Osmanlı Devletinin güçlenmesi ile birlikte, Anadolunun
her karış toprağı Osmanlı egemenliğine girdikten başka, üç
kıtada yayılmaya başlamıştır. III.Murat zamanında, doğu seraskeri Lala Mustafa Paşa’nın fetihleri ile Gürcis- tan toprakları
da artık Osmanlı topraklarına katılmıştır. Daha sonraları Osman- lının güç kaybetmesi ve buna karşılık Rusya’nın güçlenmesi üzerine, bu topraklarda yaşayan Türk asıllı insanlar,
Rusların baskı ve tecavüzlerine devamlı maruz kalmış, bir
kısmı öldürülmüş, bir kısmı Sibirya içlerine sürülmüş, canını
kurtaran insanlar da, Batum, Acara, Cağısman(Entel) ve Ahıska eyaletlerinden, kimileri kayık ya da basit gemilerle denizden, kimileri de kara yolu ile Osmanlının egemen olduğu
topraklara sığınmaya başlamışlardır. Bu hengamede gerek
deniz ve gerekse kara yolculuğunda büyük kayıplar yaşanmıştır. Sonuçta Osmanlı topraklarına kapağı atan insanlar buralarda da huzur bulamamışlar, zira, Rus mezalimi devam etmektedir. 1293 Osmanlı –Rus Harbi sonunda, doğu ve batıda,
Osmanlı topraklarının Ayastefanos Antlaşması ile, Rusların
egemen- liğine geçmesi ile birlikte, Laz- Çerkez - Gürcü gibi
Türk asıllı ve Müslümanlığı benimsemiş insanlar Ruslardan
uzaklaşmak adına Anadolu’nu içlerine doğru göç etmeye
başlamışlardır. Bunlardan bir bölümü de, şu anda yaşanmakta olan eski adları ile Subadra- Gülşehir- Viranşehir ve daha
sonra Doğanşehir adını alacak olan bu yöreye yerleşmişlerdir. Buraya yerleşen muhacirler; önceleri Gürcistan’ın Batum,
Acara, Cağısman ve genellikle de Ahıska yöresi insan- larıdır.
Doğanşehir muhacirlerinin büyük bir bölümünün Ahıska
kökenli olması münasebetiyle, ora hakkında biraz malümat
toplamak gereği hasıl olmuştur. En sağlam kaynak ta Evliya
Çelebi’nin seyahatnamesidir. Asıl adı Ahısta olup, etraftaki
kavimlerce Ahırkaska, Akıska olarak dillendirilmiştir. Şerefname tari- hine göre; Emevi Hişam, Şam’dan büyük bir ordu
ile kalkarak, Halep, Ayıntap, Maraş, Malatya, Diyarbekir, Erzurum ve daha birçok kaleleri fethederek, Gürcistan topraklarına girip Ahıska kalesini ele geçirmiştir. Hişam, merkezi Şam’a
dönünce, Gürcüler azıtarak, itaatten ve İslamlıktan tamamen
çıkmışlardır. Daha sonra, Karakoyunlu Yusuf buraları zaptetmiş, Timur’un ortaya çıkmasiyle, Yıldırım Beyazıt’a sığınmıştır. Kale, sonraları Uzun Hasan’a kalmış, Timur’un üzerine
yürümesiyle af diliyerek yağmalanmaktan kurtulmuştur.
Daha sonraları Şah İsmail, bütün Gürcistan topraklarını
ve daha birçok Osman- lı vilayetlerini ele geçirip ta Sivas’a
dayanmıştır. Bunun üzerine o zamanın Osmanlı padişahı
Yavuz Sultan Selim, Çıldır Sahrasında Şah İsmail’i bozguna
uğrattı. Şah kaçarak canını zor kurtardı. Bu muhabereden
sonra, Selim Han, bütün Gürcistan topraklarını emri altına
alarak, Çıldır adında büyük bir eyalet haline getirdi. Çıldır Eyaletine bağlı Sancaklar: Oltu, Hartiz, Ardanuç, Ahıska, Livane
ve Şavşattır. Bunlar yurtluk ve ocaklık olup, mülkiyet üzere
idare edilirdi.

- ATA AİLESİ–
Bu aile Gürcü asıllı, Türk ve Müslüman bir ailedir.(Dişi
büyük)AHMET EFENDİ ve İMMİHAN’dan türemiştir. Rusların
baskısı sonucu güneye inerek Şavşat’ın İmerhev (Meydancık)
köyüne yerleşmiş olan aile, bilahare 93 Harbi sonunda buradan da ayrılarak diğer civar köy sakinleriyle birlikte, uzun
ve yıpratıcı bir yolcuk sonucu gelip Subatra(Viranşehir)e yerleşmiştir.Ahmet Efendi; bilgili, kültürlü ve akıllı bir insandır.
Buradaki arazi taksimatında büyük rol oynamış, aklı, zekası
ve ileri ve manlıklı görüşleri ile kendini kabul ettir- mesini
bilmiştir.Yapmış olduğu evlilikten; Ali Hoca ve Süleyman
dünyaya gelmiştir. Ali Hoca “Ata” ailesinin, Süleyman da “Ay-
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doğan” ailesinin nüvesini oluşturmuştur. Bu aile, muhtemelen II.Mahmut zamanında yapılan Osmanlı-Rus Savaşı sonrası,
Osmanlının mağlup olması neticesinde, Rusların buradaki insanlara baskı, tahakküm ve zulmü üzerine bulundukları toprakları terkederek, sadece Osmanlı insanlarının yaşamakta
olduğu Şavşat’ın İmerhev(Meydancık) köyüne yerleşmişlerdi.
Sonradan yaşanan 93 Harbi sonucunda da, buraları da terkederek civar köy halkları ile birlikte Viranşehir’e gelip kalıcı
olarak yerleş- mişlerdir.
ALİ HOCA (1874-1952)- İlk evliliğini Yağcı ailesinden Hacı Ahmet ve Mevhibe kızı Ayişe(1877-…) ile yapmış,
bu evlilikten; Hasan (1902-…)-Hüseyin (1905-1922)- Hacı
Memet(1914-1916) ve Hava(1921-..) dünyaya gel- miştir. İkinci
evliliğini, İbrahim-Azime kızı Seyhat (1886-1972) ile yapmış,
bu evlilikten çocuk olmamıştır.
HASAN ATA (1902-…)- Dindar, minyon tipli, güler yüzlü
sempatik bir insandı. Hac farizasını yapmak üzere Mekke’ye
gitti, ama geri dönmedi. Orada vefat etmiş olabileceği büyük
bir ihtimal. Ancak bazı söylentilere göre de ölmedi, orada
yaşamını sürdürüyordu. Fakat bunun doğru olabileceğine ihtimal vermiyorum.
Memet-Rabia kızı Emine(1889-..) ile olan evliliğinden
çocukları olmamıştır. Bu sıralarda Hasan Ata ile ilgili bir ilginç hikaye de anlatılır olmuştur. “ Hasan Ata’nın 6 ay süreli
kombine bir tren bileti vardır. Dayısı “Yağcı” ailesinden Cerrah Halil Efendi, Erzincanda ikamet etmektedir. Bari bu biletin
süresi dolmadan, Erzincandaki dayımı ziyaret edeyim diyen
Hasan Ata, trene atladığı gibi soluğu Erzincanda alır. Dayısının
birbirinden güzel kızlarını görünce, aklından şeytanca bir fikir
geçer.” Acaba bu kızlardan birini alıp memlekete götürsem
mi?.. Zaten evlendiğim Emine kısır çıktı. Hem muradıma
erer, hem de çocuk sahibi olurum…” Ancak annesi Ayişe’den
korkan ve çekinen Hasan, bu
arzusunu gerçekleştiremez
ve memlekete gözü arkada, yalnız olarak döner. Aradan bir
süre geçtikten sonra, çocuk özlemi ve yeniden evlenme isteği
galebe çalan Hasan, aslında 93 muhaciri olup Gölbaşına yerleşmiş olan Ali Ağa’nın oğlu Recep’in Emine’den olma kızları
Fatma (1894-1962)ile evlenir. Bu evlilikten; 1)Zöhre(1919-…)2) Hacı Ahmet(1925-2002)- 3)Hacı Memet(1933-1985)- 4) Hacı
Mustafa (1935-2005) dünyaya gelmiştir.
ZÖHRE(1919-..)- 1938 yılında (Muhtar)Ziya Doğan ile evlenmiş, çocukları olmamıştır. H.Mustafa kızı Kıymet’i evlat
edinmişlerdir.
HACI AHMET ATA- D.S.İ.de teknisyen olarak görev yaptı.
Gayet olgun, kültürlü ve bir toplum insanı idi. Sürgülü Ayşe
Fatma ile 1951 de
evliliğinden; Ali Reşat(Koop.Bir.Bşk.)Nurettin(Em.Sb.)- Cemil(Ser.Mes.)- Hulusi (Esnaf)- Oğuz(Müh.)
olmuşlardır.
Bu çocukların hepsi de, kendi işlerinde söz sahibi olmuşlardır. Uzun süredir ilçeden uzakta yaşam sürmektedirler. Büyüklerine karşı nazik olmaya özen gös- termişler ve
toplumda yer edinmişlerdir.
HACI MEMET(1933-1985)- Efendi, dürüst, kimseyi incitmeyen mülayim bir insandı. 1952 de Seydi Vakkas-Fatma
Karatepe kızı Sabiha ile olan evliliğinden; 1) Şemsettin(Em.
Sb.)- 2) Sabahattin(Em.Me.)- 3) Fatma - 4) Ali(Es.) – 5)Volkan
(Öğret.) dünyaya gelmişlerdir.
Bu çocuklar, babaları gibi sessiz ve sakindirler. Onlar insanlara saygı duyarlar, insanlar da onları sever ve gözetirler.
HACI MUSTAFA ATA(1935-2005)- Akıllı, zeki, kurnaz ve insanlarla iyi geçinen, benim sevgi ve saygı duyduğum birisidir.
Gençlik dönemlerinde sıra dışı bir insandı. Damların süyükleri
boyunca bisiklet sürmek, camızların boynu- na binip boynuzlarından tutup araba gibi kullanmak gibi. Hele başka bir
özelliği var ki, takdire şayan bir güreşçi idi. O kadar seri ve o
kadar gösterişli güreşler atardı ki, insan seyrederken adeta
mest olurdu. Hele hele Akçadağlı Kıllı Ramazan olan güreşleri
asla unutulamaz. İlçede yapılan her güreş organi- zasyonuna
mutlaka Kıllı Ramazan(Vücudunun her tarafı simsiyah kıllarla
kaplı olduğundan dolayı ilçede bu ad ile anılırdı.)katılırdı. Her
defasında, daha bir hazırlıklı olarak gelir ve sadece Mustafa
Ata ile güreşirdi. Amacı bir kez olsun onu yenebilmekti. Ancak, bu emeline hiçbir zaman ulaşamadı. Her defasında hem
de çok kısa süre içerisinde yıkılıverdi.
1958 de Gölbaşılı Nazlı ile olan evliliğinden; 1)Kıymet- 2)
Hakan(Öğret.)- 3)Hasan(Öğret.)- 4)Yaşar(Es.)- 5)Demet - 6)

Derya- 7)Müge 8)Hamiyet dünyaya gelmişlerdir.
Bu çocuklar da, büyüklere karşı daima saygılı olmaya özen
göstermişlerdir. Sevgi ve saygılarını dışa vurarak, bu konuda
samimi olduklarını belli etmiş- lerdir. Hepsi de konuşkan ve
faal insanlardır.
HÜSEYİN(1905-1922) ve HACI MEMET(1914-1916) Çocuk ve
genç yaşlar da vefat etmişlerdir.
HAVA –Derviş ve Seyhat’tan olma (topal) Mahmut İnal ile
olan evliliğinden çocukları olmamıştır.

- A YD O Ğ A N A İ L E S İ Dişi büyük Ahmet Efendinin Süleyman-Tutuş Bilgili kızı
İmmihandan olma iki oğlundan biri(Diğeri Ali Hoca Ata’dır.)
Süleyman ve İhsan’dan türemedir.(Bu tespitleri aile fertlerinin anlatılarına dayanarak, biraz da benim muhakemem
neticesinde oluşturmaktayım. Çok kesin olmamakla birlikte,
kesine yakın bir tespittir.) Süleyman’ın eşi olarak aile fertleri
tarafından Serhat ismi verildi. Diğer taraftan Süleyman’ın
Yayla ailesinden Molla Haşim’in eşi olan kızı Zeynep’in nüfusta annesinin adı Hanife olarak geçmektedir. Bu durumda anlaşılıyor ki Süleyman iki evlilik yapmıştır. Neticede Süleyman’ın
iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Şakir ve Zeynep. Zeynep’in annesi kesin olarak Hanife’dir. Ancak Şakir’in annesi de Hanife
midir, yoksa aile fertlerinin bildirdiğine göre İhsan mıdır? Bu
durumu çözebilmiş değilim. Aydoğan ailesi de Ata ailesi gibi
Gürcü asıllı Müslüman bir ailedir. Rus zülmünden kurtulup
Şavşat’ın İmerhev (Meydancık)köyüne yerleştikleri, bilahare
1293 Osmanlı-Rus Harbi hitamında muhacir olarak Viranşehir’e gelip yerleştikleri sanılmaktadır. Şakir Aydoğan’ın anne
ve babasının isimleri, nüfus kayıtlarınada Süleyman ve İhsan
olarak geçmektedir ve bu kesin tespittir.
-ŞAKİR AYDOĞAN (1890-1966)- Barguzulu Sultan
ile evliliğinden;
1)Ferahi(1912-…) 2)Feride(1914-1940) 3)Emine(1918-…)
4)Huri (1918-…) 5)Fatma(1925-1945) 6)Recep(1929-1947) 7)
Zekeriya(1931-2010) 8)Benefşe (1933-…) 9) Nevzat (1937-…)
dünyaya gelmişlerdir.
1)FERAHİ (1912–…)- Hacı Güler ile olan evliliğinden; YaşarMuzaffer- Mü - nevver- Gülhan- Perihan- Yeter- Turgut oldu.
(Geniş bilgi “Güler”ailesinde)
2)FERİDE (1914-1940)–Hakkı Sevim ile evlendi. Doğumda
öldü. Çocuk yok.
3)EMİNE(1918-…)- Fehim Toraman ile olan evliliğinden;
Yaşar- BingülNuriye- Münire- Zennure- Turan-Orhan
olmuştur.(Geniş bilgi “Toraman”ailesi)
4)HURİ (1918-…)– Kazım Seçkin ile olan evliliğinden;
Hasan- Mediha- Sebeha Ahmet- Ömer- Songül- Günay olmuştur.
5)MENEVŞE(1933-…)- Ali Türker ile olan evliliğinden ; Erdal-Ertuğrul- Tülay Erdane- İbrahim- Yüksel- Fatih olmuştur.
(Geniş bilgi “Türker “ailesinde.)
6)RECEP(1929-1947)- Genç yaşta vefat etmiştir. Yaşadığı
yaşam süresince, çok hareketli, delişmen bir yapıda olduğu
vurgulanmıştır.
7)ZEKERİYA AYDOĞAN(1931-2010)- İsmetpaşalı Emine ile
olan beraberli- ğinden; 1- Mustafa + Günay = Deniz- YıldırımTayfun.
2-Muazzez + Yaşar Lafçı = Önder- Soner- Öner.
3-Güler + Ali Er = Ömer- Gamze.
4-Gülcan + Turan Toraman = Kaan- Efehan
5-Doğan + Feride(Ferda) = Duygu
6-Müjgan +
Zekeriya Aydoğan, son uzun dönemler İstanbulda çocukları ile beraber yaşam sürdü. Duygusal, iyi niyetli, hoşgörülü
ve fakat dağınık bir yaşantısı vardı.
8)NEVZAT AYDOĞAN(1937-…)- Yakın ilişkide olduğum
ağabeylerden biri- sidir. Dürüst ve dobrador bir insandır.
Önceleri yaşantısı biraz dağınıktı. Ama sonraları çok düzenli
bir hayat sürmektedir.
Faik-Firdevs Şahin’den olma Faika ile olan beraberliğinden;
1-Nazime + Celal Durak = Fatih- Emine
2-Nazmiye + İbrahim Türker = Yeliz- Sezgi- Gül –Hakan Alp
3-Şakir + Necla(Bergeli) =Emre- Damla-Yusuf
4-Arif (Pol.) +Hatice(Malatyalı)= Çağla-……
5-Sultan + Mustafa Karaaslan = Songül- Zeynep
6-Firdevs + Turan Dinçer = Oktay- Okan- Duygu
7-Gülgün + Erhan Yılmaz = Tolga- Tuna
8-Fatma ve 9-Recep genç yaşlarında vefat etmişlerdir.
ZEYNEP (Süleyman –Hanife kızı) –
Molla Haşim ile olan evliliğinden; Halil İbrahim ve Ahmet
dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi “Yayla” ailesinde)
-Bu aile, Ata ailesinin bir kolunu temsil etmekte olup, onlar için yapılan tesbitler; Aydoğan ailesi için de geçerli olmaktadaır.
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•Pasta Cila
•Oto Kuaför
•Seramik Kaplama
•Oto Aksesuar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

