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Valilikten uyarı:

Yazlık ve yayla evlerinde
yiyecek bırakmayın
Malatya Valiliği, yayla evleri ile yerleşim
yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin,
terör örgütü PKK üyeleri tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.>>2’DE

Haftalık Siyasi Gazete

DOĞANŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI VAHAP
KÜÇÜK’ÜN CUMHURİYET
BAYRAMI MESAJI
SAYFA 5’TE

Fiyatı:50 Kuruş
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, “Altyapı çalışmalarında sona gelindi”

DOĞANŞEHİR YENİLENİYOR, HALK MUTLU OLUYOR

SAYFA 4

Doğanşehir
Karadere
Kanalizasyon
Altyapısı
Tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü Doğanşehir İlçesi Karadere Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısı yatırımlarını tamamlayarak sağlam
altyapıya kavuşturuyor.>>4’TE

Doğanşehirli Hemşerimizin Başarı Öyküsü
Yıllar önce temizlikçi
olarak girdiği tekstil sektöründe şimdi fabrika sahibi olan Şehriban
Şahin, Cumhur Başkanı
Recep Tayip Erdoğan’ın
düzenleyeceği
Cumhuriyet resepsiyonuna
katılacak. Kurduğu fabrika ile adından başarı ile
bahsettiren kadın girişimci Şehriban Şahin tüm
kadınlara örnek...>>5’TE

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI
YAYA HAYATINI KAYBETTİ
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yolun
karşısına geçmek isterken otomobilin altında
kalan kişi hayatını kaybetti.>>3’TE

29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI

HÜSEYİN
KARAASLAN

5’te

BİR YOLCULUĞUN
HİKÂYESİ (11)

MEHMET
KAYABAŞI

6’da
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Valilikten uyarı:

Yazlık ve yayla evlerinde
yiyecek bırakmayın
HABER MERKEZİ
Malatya Valiliği, yayla evleri ile
yerleşim yerlerinden uzakta bulunan
yazlık evlerin, terör örgütü PKK üyeleri tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Malatya Valiliği, yayla evleri ile
yerleşim yerlerinden uzakta bulunan
yazlık evlerin , terör örgütü PKK üyeleri tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Teröre karşı etkin mücadelenin
titizlikle sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizin terörden uzak, asayişi
düzgün ve huzurlu bir kent olarak
anılmasında; şüphesiz Malatya’da
yaşayan sağduyulu halkımızın katkılarını da belirtmek ve teşekkür etmek gerekir.
İçişleri Bakanlığımızca terörün
kökünü kazımak amacıyla başlatılan
mücadelede Yayla Evleri ile yerleşimden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde her türlü gıda malzemeleri ve
erzakların bırakılmaması, bu malzemelerin güvenlik kuvvetlerinin etkin
mücadelesi sonucu kırsalda Lojistik destekleri kesilen terör örgütü
elemanlarınca evlere girilerek kullanıldığı ve yaşamsal destek aldıkları
belirlenmiştir.
Bu nedenle İlimizde Yayla Evleri
veya yerleşim yerlerinden uzak evleri bulunan halkımızın evlerinde
yaşamsal maddeleri (Gıda ve Erzak) bırakmamaları, teröre karşı
yürütülen etkin mücadele ve İlimizde
huzur ve asayişin temini için önem
arz etmektedir."denildi
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BİK’ten Adalet Bakanına Ziyaret
HABER MERKEZİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Basın İlan Kurumu (BİK)
Genel Müdürü Yakup Karaca,
Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi
Mustafa Arslan ile Genel Müdür
Yardımcısı Cem Elçin’den oluşan
heyeti kabul etti
Adalet
Bakanlığı’nda
gerçekleşen kabulde, ağırlıklı
olarak 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında açık
artırma yoluyla satışa çıkarılan
taşınır ve taşınmazların, gazeteler aracılığıyla ilanen duyurulmasına ilişkin ülke genelindeki
icra müdürlükleri arasında uygulama birliğinin sağlanması
konusu ele alındı. BİK Genel
Müdürü Yakup Karaca, Kanunun
114 ve 126’ncı maddesi uyarınca taşınır/taşınmazların gazete
yoluyla ilan edilip edilmeyeceği, ilanın yerel gazete veya
yurt genelinde dağıtılan ve tirajı 50 bin adedin üzerindeki
gazetede yayımlatılıp yayımlatılmayacağı gibi hususların
icra müdürlüklerinin takdir
yetkisinde bulunmasının hem
gazeteler hem de gerçek kişiler
aleyhine sonuçlar doğurduğunu
ifade etti. İcra müdürlüklerinde konuya ilişkin alınan kararlar incelendiğinde uygulama
birliği olmadığının görüldüğünü
belirten Karaca, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nda yer
alan ve resmi ilan statüsündeki
ilanlar için uygulanan “eşik
değerler” sisteminin bir benzerinin, taşınır/taşınmazların

açık artırma satış ilanlarında
da uygulanmasının sorunu çözebileceğini
düşündüklerini
vurguladı. 2004 sayılı İcra ve
İflas Kanunu’nun 114’üncü maddesinde değişiklik yapılmasını
öneren teklif taslağını Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül’e sunan Genel Müdür Karaca, daha
sonra Kurum çalışmaları hakkında da kısa bilgi verdi. Bakan
Gül, konuyla yakından ilgileneceğini ve söz konusu teklifi
değerlendireceğini söyledi. BİK
heyeti, kabulün ardından Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Bilal Uçar ile Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner’i ayrı
ayrı ziyaret ederek, söz konusu
değişiklik teklifine ilişkin bilgi
vererek destek istedi. Uçar ve
Aydıner görüşmede, İcra ve İflas
Kanunu’na ilişkin kanun taslağı
çalışmalarının en kısa sürede
tamamlanacağını ifade etti

MADDE DEĞİŞİKLİĞİ
NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

yapılacağı yerdeki yerel gazetede, yoksa il sınırları içindeki
bir başka yayın yerindeki gazetede; muhammen bedeli 125 bin
Türk Lirasının üzerindeki satış
ilanlarının ise yurt genelinde
dağıtılan ve günlük fiili satışı 50

Basın
İlan
Kurumu
tarafından hazırlanan İcra
ve İflas Kanunu’nun 114’üncü
maddesine ilişkin değişik teklifi; toplam muhammen bedeli 15 bin Türk Lirası’na kadar
olan satışlar için gazete ile ilan
yapılıp yapılmayacağına ilişkin
kararı alakadarların menfaatleri dikkate alınacak şekilde icra
müdürlüklerine bırakılmasını,
muhammen bedeli 15 bin Türk
Lirası ile 125 bin Türk Lirası arasında olan ilanların satışının

bin adedin üzerinde olan gazetede yayımlatılmasını öngörüyor.
Teklif, söz konusu ilanların gazetelerin internet siteleri ile resmi
ilan portalı www.ilan.gov.tr’de
de ücretsiz duyurulmasını zorunlu kılıyor.

Doğanşehir Suçatı Mevkiinde Trafik kazası: 3 Ölü-4 Yaralı
HABER MERKEZİ
Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında
3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Malatya-Adana karayolunun
Doğanşehir ilçesi
Suçatı
mevkisinde Ramazan Karakuş
(53) yönetimindeki 02 MA 371
plakalı kamyon, Abdurrahman
Yurdakul (79) idaresindeki 44
KF 938 plakalı minibüse arkadan çarptı.Kazada İbrahim

Behçer (34) ve Abubekir Acar
(79) kaza yerinde hayatını kaybetti. Malatya Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Kartal
(56) da müdahaleye rağmen
kur tarılamadı.Yaralanan
sürücüler ile Özlem Kaya ve
üzerinde kimlik çıkmayan bir
kişi ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
ve Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Sözü
Biz sevdik mi yer oluruz.
Biz sevdik mi sel oluruz.
Biz sevdik mi lal oluruz.
Biz sevdik mi can oluruz.
			

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/

Mevlana

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi
Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 13 Sayı: 598
Yayın Türü: Süreli
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Yönetim Yeri
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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HABER MERKEZİ
Malatya’nın
Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına
geçmek isterken otomobilin
altında kalan kişi hayatını
kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Savaklı Mahallesi Malatya-Adana
karayolu üzerinde akşam
saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, V.T. idaresindeki
34 RA 2089 plakalı araç,
yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan
Ali Alkan’a (67) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20
metre sürüklenen yaşlı adam
olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında mahalle
sakinleri karayolu üzerinde
ölümlü kazaların artmasına
tepki göstererek yaklaşık 2
saat tek şeridi trafiğe kap-

attı. Bunun üzerine olay yerine Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük geldi.
Uzun uğraşlar sonucu karayolu trafiğe açılırken, mahalle

sakinleri yaşanan kazaların
son bulması için yetkililerden
yardım istedi.
Öte yandan kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Doğanşehir Polat Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası		
:2017/527934
1-İdarenin
a) Adresi				
:Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ
					
MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası		
:4242386911 - 4242386921
c) Elektronik Posta Adresi		
:dsi9@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı 		
:Malatya Doğanşehir Polat Sulaması Rehabilitasyonu Proje
					
Yapımı” kapsamında 3468 ha brüt tarım arazisinin cazibe
					
ile orta ve yüksek basınçlı borulu sistem ile sulanması
					
amacıyla yapılacak olan projedir.
					
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
					
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer			
:Malatya-Doğanşehir
c) Süresi 				
:İşe başlama tarihinden itibaren 320(üç yüz yirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer			
:DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Konferans Salonu) Üniversite
					
Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati			
:24.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak
tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest
meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere
oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak
oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması
gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli
kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına
bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sulama- Drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait kati veya uygulama projesi yapmış
olmak
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ .9. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü / Elazığ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Evrak Kayıt) Üniversite Mah.
Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

(BASIN: 687490 www.bik.gov.tr)
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, “Altyapı çalışmalarında sona gelindi”

DOĞANŞEHİR YENİLENİYOR, HALK MUTLU OLUYOR

HABER MERKEZİ
Doğanşehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesinin birlikte
taptığı alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Alt yapısı biten caddelere asfalt yapma
çalışmaları başladı. AK Parti Doğanşehir İlçe
Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve Doğanşehir
Belediye Başkanı Vahap Küçük çalışmaları

yerinde izlediler.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile
Doğanşehir Belediyesi tarafından yapılan
ait yapı çalışmalarında sona gelindi. Yol
çalışmaları geçici asfalt çalışmaları başladı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
"Doğanşehir de alt yapı çalışmalarında sona
gelinmiştir.. Halkımız biraz sıkıntı çekti an-

cak şuanda mutlu sona geldik halkımızın
sabrından dolayı teşekkür ederim bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye
başkanımız Sayın Ahmet Çakır MASKİ Genel
Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Özgür Özdemir
beye buradan çok, çok teşekkür ederim"
dedi. AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncooğlu ise Doğanşehir de alt yapı Çalışmalarında

Allaha Çok Şükür sona geldik. Başta Sayın
Genel Başkanımız ve Cumhur Başkanımız
Recep Tayip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımız
Binali Yıldırım’a, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a, MASKİ Genel
Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Özgür Özdemir’e
bizleri modern bir alt yapıya kavuşturdukları
için teşekkür ediyorum. Doğanşehir imiz de
su, kanalizasyon, Doğalgaz, Elektrik ve Telekom alt yapı hizmetlerinde emeği geçen
her kese buradan teşekkür ederim" dedi.
Doğanşehir halkı yaptığımız röportajlarda
yapılan hizmetlerin birinci sınıf hizmet olduğunu kaydederek emeği geçen her kese
teşekkür ettiler.
Doğanşehir de Gerçek manada Alt yapı
çalışmaları ilk defa yapıldı. İçme su boruları kanserojen içeren ASPES borudan, kanalizasyon hala eski dönemlerde kullanılan
Künk olarak tabir edilen borular ve zaman
içinde arıza gören yerlerde taşlarla örülerek
halk tarafından Hakuka olarak bilinen şekilde yapılmıştı. Günümüzde artık Modern bir
alt yapı çalışması yapan Büyükşehir belediyesine MASKİ Genel Müdürüne teşekkür ederiz.
Doğanşehir de toplamda 90 km kanalizasyon 95 km içme suyu, 20 km doğalgaz,
30 km Telekom alt yapı, çalışması yapıldı.

Doğanşehir Karadere Kanalizasyon Altyapısı Tamamlandı
KENAN EREN
MASKİ Genel Müdürlüğü Doğanşehir İlçesi Karadere Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısı yatırımlarını tamamlayarak sağlam altyapıya kavuşturuyor.”
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğanşehir İlçesi
Erkenek Karadere Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısı yatırımlarını tamamlayarak sağlam altyapıya
kavuşturuyor.”

kavuşacak. Mahallemizde yaptıkları yatırımlar için
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ve MASKİ
Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ediyorum.” dedi.
Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir: “Kanalizasyon Altyapısına 750 Metrelik Garanti”
MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin tamamında yaptığı
yatırımlarla vatandaşa sunduğu hizmet kalitesini her
geçen gün daha da yukarılara taşımaya devam ediyor
dev altyapı projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden
Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir: “Malatya’da
“MASKİ’nin Hizmetlerinden
ulaşamadığımız ilçe, mahalle ve köy kalmaması için
Memnunuz”
çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. DoğanşeUzun yıllardan sonra mahallelerinde ilk defa böyle hir İlçemiz Erkenek Karadere Mahallesi’ndeki kanalhizmet gördüklerini ifade eden mahalle sakinleri, ka- izasyon sorununu çözüme kavuşturmak için gerekli
nalizasyon sorununu çözen MASKİ’nin çalışmalarından çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımız kapsamında
çok memnun olduklarını belirterek Büyükşehir Beledi- 750 metrelik kanalizasyon altyapısı inşa ettik. 16 adet
ye Başkanı Ahmet Çakır’a, MASKİ Genel Müdürü Doç. muayene bacası, 15 parsel bacası ve 1 adet 250 kişiDr. Özgür Özdemir’e ve mahallerinde aralıksız çalışan lik fosseptik çalışmasını gerçekleştirdik. Kanalizasyon
MASKİ personeline teşekkürlerini iletti.
altyapısında meydana gelecek sorunlar vatandaşın
Mahalle Muhtarı Cengiz Yalvaç: “Çalışmalar yaşam şartlarını zorluyor. Vatandaşlarımızın huzurlu,
Tamamlanınca Mahalle Sakinlerimiz Rahata Kavuşa- sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına Malatya’nın
cak”
kanalizasyon altyapısını yeniliyoruz. Çevre temizliği
“MASKİ Genel Müdürlüğü Erkenek Karadere Ma- ve insan sağlığını daima ön planda tutarak Malathallemizde 750 metrelik kanalizasyon hattı çalışmaları ya için çalışıyoruz. Malatya’nın gelecek 50 yılını inşa
ve 1 adet 250 kişilik fosseptik çalışmaları gerçekleştiri- etmek için 7 gün 24 saat çalışan ekip arkadaşlarıma
yor. Çalışmalar tamamlanınca Karadere halkı rahata teşekkür ediyorum.” dedi.
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP
KÜÇÜK’ÜN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
HABER MERKEZİ
Doğanşehir
Belediye
Başkanı Vahap Küçük, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk milletinin en
değerli varlığının Türkiye
Cumhuriyet olduğunu belirterek, Ülkemizin kıymetini
anlamak ve anlatmak gerektiğini kaydetti.
Doğanşehir
Belediye Başkanı Vahap Küçük,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 94. yıl dönümünü
kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını dile
getirdi. Başkan Vahap Küçük
açıklamasında, "Türk milletinin en değerli varlığı olan
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kıymetini iyi anlamak ve
anlatmak
gerekmektedir.

Tüm imkânsızlıklara rağmen
verilen kurtuluş mücadelesinin eseri olan Türkiye
Cumhuriyeti, Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının Türk
milletine hediyesidir. Onu
korumak ve yaşatmak da
yine aziz milletimize düşmektedir. Kurtuluş savaşında
istediğini elde edemeyen
dış mihraklar, son aylarda artan terör olayları ile
birlikte ülkemiz üzerindeki
emellerinden
vazgeçmediklerini göstermektedir.
Millet olarak bu oyunlara
gelmeyeceğiz. Milli mücadele döneminde olduğu
gibi, bu günde millet olarak
birbirimize kenetlenmenin
tam zamanıdır. Gün Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş
ülkeler arasında yerini alması günüdür. Dün bunu

mayı öğrenen Şahin, çalışma
azmi ile kısa sürede tekstil sektöründe de iş deneyimi elde
etti.
Kumaş üretimindeki tüm
makineleri öğrenen ve adeta bir usta olan Şahin’in bu
başarısını görmezden gelmeyen patronları onu müdürlüğe
kadar terfi ettirdi. “Madem
bu işi yapıyorum neden kendi
işimin patronu olmuyorum” diyen Şehriban Şahin, 2007 yılında artık uzmanlaştığı sektörde
iş yeri açmayı hedefledi. Bir
ortağı ile ilk olarak küçük bir
tekstil atölyesi kuran Şehriban Şahin, bir süre bu şekilde
çalıştıktan sonra 2017 yılında
‘artık büyüme’ zamanı diyerek
2 bin metrekare bir fabrika
satın aldı.

HÜSEYİN
KARAASLAN
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
		
Büyük Bayram Dediğimiz CUMHURİYET
BAYRAMI Kutlu olsun... Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin 94 yaşını kutluyoruz... Ve
insanlık var oldukça Cumhuriyet yaşamaya
devam edecektir.

başardık, bu günde, yarında bunu başaracak güçte ve
kararlılıktayız. Bu duygu ve
düşüncelerle milletimizin 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı
en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyeti bizlere hedi-

ye eden başta Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak
üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla
ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Doğanşehirli Hemşerimizin Başarı Öyküsü
HABER MERKEZİ
Yıllar önce temizlikçi olarak
girdiği tekstil sektöründe şimdi fabrika sahibi olan Şehriban
Şahin, Cumhur Başkanı Recep
Tayip Erdoğan’ın düzenleyeceği Cumhuriyet resepsiyonuna katılacak. Kurduğu fabrika
ile adından başarı ile bahsettiren kadın girişimci Şehriban
Şahin tüm kadınlara örnek
Yıllar önce temizlikçi olarak girdiği tekstil sektöründe
şimdi fabrika sahibi oldu. Kurduğu fabrika ile adından başarı
ile bahsettiren kadın girişimci,
Şehriban Şahin tüm kadınlara
örnek oldu.
38 yaşındaki Şehriban Şahin, imkânsızlıklar nedeniyle
okuluna devam edemeyince
1992 yılında çalışmaya başladı.
Bir tekstil fabrikasında işe
başlayan Şahin, burada temizlik işleri başta olmak üzere
birçok bölümde yer aldı. Temizlikçi olarak girdiği fabrikada
zamanla makineleri kullan-
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rikası kuran Şahin, şuan da
yanında 5 kişiye ise istihdam
sağlıyor.
Kısa
sürede
yaşadığı
başarıyı anlatan Şahin, bir
kadın olarak tekstil sektöründe var olmanın zor bir iş
olduğunu belirterek, “Ama in"Kadın isterse her sanlar çalışmak isterse başaramayacakları şey yoktur diye
şeyi başarır"
düşünüyorum” dedi.
Organize Sanayi bölgesinde
Çalışmayı seven biri olddayısı ile birlikte tekstil fab- uğunu ifade eden Şahin, elde

Aklın, bilimin, aydınlığın, özgürlüğün,
bağımsızlığın muasır medeniyetlerin ve
çağdaşlığın Türk Halkı’na bahşedilen bu
üstün irade ve idarenin yaşamımıza girişinin
94. yılı kutlu olsun...
Vatanını seven milletine gönül veren,
Cumhuriyetimizin erdemlerine sahip çıkan,
Atatürkçü düşünceyi, Kemalizm i rehber
edinen bireyler olarak, Türk devleti ve
milletinin varlığını,bölünmez bütünlüğünü,
ebedileştirmenin tek yolu ve ışığı Mustafa
Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti sonsuza değin yaşatmak ve taşımaktır..
Bu topraklar üzerinde geçmişte olduğu
gibi, bu gün içinde kem gözlerin olduğunu
ve hep olacağını bilerek, vatanımızda, ulusal
birlik ve bütünlüğümüzü koruduğumuz

ettiği başarıyı ise "Kadın
isterse her şeyi başarır" cümleleriyle özetliyor. Şuanda
OSB’de 2 bin metrekarelik
kumaş fabrikasında 5 makinesinin olduğunu, ancak kısa
süre sonra işletmeyi büyütmeyi hedeflediklerini belirten
Şahin, fabrikasında makinelerin bakımlarını bile kendisinin
yaptığını söyledi.

müddetçe memleketimiz üstüne oynanan

Listede olduğunu
haberlerde öğrendi

yet’i kuran ve bugünlere gelmesinde emeği

Öte yandan kadın girişimci
Şehriban Şahin, adının Cumhurbaşkanlığının düzenleyeceği Cumhuriyet Resepsiyonuna katılacak isimler arasında
olduğunu, bunu da çıkan
haberlerden öğrendiğini söyledi. Kendisine şuana kadar
henüz bir davet iletilmediğini
de belirten Şahin, "Haberlerde
öğrendim davet edildiğimi.
Tabi bu gurur verici bir duygu,
Birilerine örnek olmak, Cumhuriyetin kurulduğu bir günde
bu resepsiyona katılmak benim için gurur verici bir şey
olur" diye konuştu.

onurla ve gururla anıyoruz.

her türlü oyunlar, boşa çıkacaktır!
Bugün üzerinde yaşadığımız BİNLERCE
YILLIK TÜRK YURDU Güzel vatanımızı borçlu
olduğumuz, başta Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak
üzere, Kurtuluş Savaşını başaran, Cumhuriolan tüm insanlarımızı minnetle şükranla

Hiç bir mazeret TÜRKİYE CUMHURİYET’
inin kuruluşunu kutlamamak, hatta ötelemek için geçerli sebep değildir. Cumhuriyetimize devrimlerine ve erdemlerine, tüm
olabilecek olan her türlü saldırıya, birlik beraberlik ülküsüyle, sahip çıkacağınıza olan
inancımla Cumhuriyet Bayramımızı canı
gönülden kutluyorum.” NE MUTLU TÜRKÜM
DİYENE”
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KÜLTÜR - SANAT

Yazar/Şair
Mehmet
KAYABAŞI
Fakir olmak bir çocuk gibidir. Kızanı, bağıranı,
döveni olur. Sabah erkenden Beşiktaş’tan yola
çıktım. Cebimde sadece bir veya iki simit alacak
kadar param var. Akşamdan hayal kurduğum bir
boğaz turu yapmak istedim. Yolun sağında ve solunda asırlık çınarlar, el ele tutuşan o gençler umut
verir bana. O tarihi eserler duygulandırır beni.
Yürüye yürüye Ortaköy, Arnavut köy derken hayli
yol yürüdüm. Biraz da olsa yorgunluk belirtileri
başlamıştı. Sahilin kenarında bulunan bir çimene
oturarak boğazın o muhteşem manzarasını seyretmeye başladım. Sahile vuran dalga sesleri boğazda
gezinen irili ufaklı deniz motorları boğazın limanında demirlenen koca koca yolcu ve yük gemileri ayrı
bir renk veriyordu duygularıma. Epey dinlendikten sonra tekrar yola devam etmeye başladım.
Yalnız olduğum için kendi iç dünyamla baş başa
yürüyordum. Bazen şiir bazen roman bazen de
anılarımı yazmak istiyordum fakat ne kalemim ne
de kâğıdım vardı. Bir gün bunları yazmak için hayal
kurmak doğru mu yanlış mı bilmiyordum. Sebebi
ise acaba gerçekleşir mi diye düşünmemdi. Yolum
gittikçe uzuyor, boğazı yürüdükçe güzelleşiyordu. Bazen dudaklarım hafif de olsa bana destek
için mırıldanıyordu. Sahil zaman geçtikçe kala-
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balıklaşıyor, boğazın kenarında oturan, oltalarıyla
balık tutan, sahil kenarında koşan, yürüyüş yapan,
deniz dalgalarıyla şarkı söyleyen, saz çalan, o dalga
sesleriyle yürüyen hayaller zaman geçtikçe neşe
veriyordu bana. Deniz kenarında gemilerin içinde
kurulan köşkler, orada baş başa oturan, sohbet
eden, neşe saçan simalar, kadeh tokuşturan, birbirine uzanan o sevilen eller hep umutlandırıyordu
beni. Belki bir gün hayaller gerçek olur umuduyla
yolum gittikçe uzuyordu. Susamıştım, sahil kenarında bulunan çimenlerin üzerinde hortumdan
su akıyordu. Oraya doğru yürüdüm. Orada bulunan çocuklar vardı. Onlara bu su içilir mi diye sorduğumda çocuklar evet içilir deyince doya doya
suyumu içtikten sonra sahilin kenarında oturarak
yorgunluğumu az da olsa giderdikten sonra devam
ettim. Epey yol aldıktan sonra sahilin sol tarafında
ormanlar, eğlence yerleri, kafeler, lokantalar dopdoluydu. Oralara sadece bakarak geçiyordum. Sahil
kenarında bulunan büfelerin birine yaklaşarak:
“Bir simit verir misiniz? dedim. Büfeci: “Kaç tane?”
dedi.” Bir tane” dedim. Ne kadar diye sorduğumda iki lira dedi. Bırakmak istedim ama utancımdan
bırakamadım. Nedeni ise çok pahalı olmasıydı.
Acıkmıştım simidi aldıktan sonra sahilin kıyısında
çimene oturarak simidi yemeye başladım. Simit
öyle lezzetliydi ki tadını asla tarif edemem. Sahilin
verdiği neşe kadar güzeldi. Simidi yedikten sonra
yorgunluğum tamamen geçmişti. Tekrar yola devam
ettim. Yürürken geri dönmeyi düşünmüyordum.
Yol aldıkça boğaz yüzüme gülüyordu. Epey gittikten sonra sahilde oturan birine sordum: “Burası
nere?” dedim. O da : “Burası Bebek” dedi. “Sağ

ol.” dedikten sonra hayli yol yürüdüğümün farkına varmıştım. Bu yolun gidişi var da bir de dönüşü
olmalı diye düşünmeye başladım. Tahminen yarım
saat yürüdükten sonra ani bir kararla geri döndüm.
Güneş batmak üzereydi. Araba binsem param yeter
mi diye düşünmeye başlamıştım. Tek arabayla olsa
giderim fakat ikinciyi arabaya yetmeyeceğini biliyordum. Onun için hızlı yürümem gerekiyordu. Oturan birine yolu sordum: “ Eminönü’ne veya Beyazıt’a
araba nereden kalkıyor?” dedim. Adam yüzüme
baktı: “Buradan o dediğin yere araba gitmez.” dedi
ve bir yer tarif etti orada biner Beşiktaş’ta inersin
oradan da Beyazıt’a gidersin dedi. Tek araba gitmiyor mu dedim. Hayır deyince sağ ol diyerek yoluma
yayan devam ettim. Artık gece olmuştu, her taraf
ışıklarla cıvıl cıvıldı. Yol yürüdükçe dizlerime kuvvet geliyordu. Tahminen üç saat yürüdükten sonra
bir durakta biraz dinlenelim dedim. Sonra bir halk
otobüsü geldi. Üzerinde Beyazıt yazıyordu.
Otobüse binerek; “ Beyazı mı?” dedim. “Evet”
deyince paramın yeteceğini biliyordum. Tereddüt
etmeden bindim. Kaptan: “kartı tut.”dedi. Kartım
yok dedim. Ücreti ne kadar deyince kaptan oturanlardan birine seslenerek: “Bu arkadaşa yardımcı
olur musunuz?” dedikten sonra oturan bir beyefendi kartını uzattı. Kaptan kartı okutucuya okuttuktan
sonra beyefendi ücreti ödeyin deyince beyefendiye:
“Kaç lira.” dedim “Hayır olmaz.”dedi. Ben de olmaz dedim ama o beyefendi sanki içimi okurcasına,
“Tamam sen rahat ol.” deyince hem utandım hem
üzüldüm. Otobüsle Beyazıt’a geldim oradan yayan
Aksaray’a yürüdüm. Böylece fakirliğin verdiği acıya
rağmen boğaz yolculuğum mutlu bir sonla bitti.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biri... Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan... Jelatin niteliğinde olan ve suda
dağılmışı zarlardan geçmemekle billursulardan ayırt edilen maddelerin genel adı, billursu karşıtı... 2. İçine yerleştirilen öz itmeli
düzenek yardımıyla otomatik olarak çalışma... Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan
her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan uyak... 3.
Radon elementinin simgesi... Bilgi... Akasya, kitre, sütleğen vb.
ağaçların kabuklarından sızarak donan, eriyiği yapıştırıcı olarak
kullanılan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte biçimsiz madde... 4. Kesesi olmayan... Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin alkolle
mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslansütü... Rütbesiz asker, nefer... 5. “Kurnazca ve haince düzen” anlamında “...
Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, “bir
kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına
vererek işini yürütmek” anlamında “... külahını Veli’ye, Veli’nin

külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen bir söz... Açık saman
renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir tür yazı kâğıdı
(eski)... “Ne hoş” anlamında kullanılan bir söz... 6. Askerlik hizmeti, vatani vazife... 7. Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık... Türk
alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... Baba... 8. Haberci,
haber veren kimse... Anüs... Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan
belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra... 9. Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden
ayırma işlemi... İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz:.. Yapay reçine çözeltisi
emdirilmiş kâğıtların üst üste konularak sıcak preslerde basınç
altında sıkıştırılması ile elde edilen kaplama ve döşeme malzemesi... 10. Tümgeneral (eski)... 11. Mevki, kat, yer... Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın
mikrobuyla hazırlanmış eriyik... Buğdaygillerden, bahçelerin,
yol kenarlarının ve parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan
çok yıllık bitki... 12. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Olumlu veya
olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya
zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem... Ay
takviminin on birinci ayı (eski)... 13. Bir şeyin niteliklerini övme
(eski)... Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi... Manganez elementinin simgesi... 14. Cila eriyiğini yüzeye
sürtmede kullanılan, dışı dokuma bezden, içi yıkanmış yün veya
pamuktan hazırlanan topaç... Hafakan... 15. Yeni bir bestecilik
çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan
(beste)... Emek vermeden ele geçirilen şey (argo)... Erkek ördek
(halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Deniz yüzüne çok yakın olan tehlikeli kaya veya sığlık...
Kıpçakça... 2. Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin
gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı... Işın (eski)... Bir dinin öğrenilmesi
gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü... 3. Silisyum
elementinin simgesi... Sivil olma durumu... Telefon konuşmasına
başlarken kullanılan bir seslenme sözü... 4. Etmek işi... Çocuğu

olan kadın, anne... Çoğu ipekten yapılan, bir çeşit uzun, süslü üst
giysisi... 5. Masa üzerinde kullanılmak amacıyla yapılmış bir tür
takvim... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak
bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde
anlatan bir söz... 6. Arıların zehirli çiçeklerden topladıkları bal,
acı bal... Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık,
genişlik... Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne... 7. Uzanma işi...
Celp eden, çeken, çekici (eski)... 8. Bir şeyin fiyatını artırma, bir
fiyat üstüne yeni bir fiyat katma, bindirim... Dikelme işi... Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını,
kendi doğrultusunda 1 metre değiştiren iş birimi... 9. Amerika’da
yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan... Rafıziliği benimseyen kimse (eski)... 10. Bir
ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini, oranlarını veya miktarlarını gösteren liste... Ölçmek işi... Paylama, azarlama (eski)... 11.
Dokuzdan sonra gelen sayının adı... Kenarları ve açıları birbirine
eşit olan dörtgen, dördül, murabba... Abartılı söz... 12. Yapılması
gerekli olan şey (eski)... Ansızın ortaya çıkan... Sınıf... 13. O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... Avanak gibi, avanağa
yakışır bir biçimde...
Kurçatovy- ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
um
elementinin
simgesi... 14. Adını
belirterek,
adını
söyleyerek, adını
vererek... Tınlayan
şeyin
çıkardığı
ses, tınlama sesi...
Alıştırma... 15. Bir
çeşit yumurtalı süt
tatlısı... Öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli
başa götürerek verilen selam (eski)...
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- H A C I M E M E T (1884-1960)Kapı komşumuz olmaları nedeniyle iyi tanıdığım bir
kişidir. Kendisinin yaşlılık dönemlerini iyi bilirim. İri yapılı,
evinden dışarı çıkmayan ve pek fazla konuşmayan birisi
olarak anım- sarım. İlk evliliğini Okçu ailesinden Gülperi ile yapmış çocukları olmamıştır. İkinci evliliğini, yeni
evlilik yaptığı Hasan’ın askere alınıp Çanakkalede şehit
düşmesinden sonra yeni doğmuş oğlu İshak(Özcan) ile dul
kalan Pakize ile yap- mıştır. Bu beraberlikten de; RahimeOsman ve Ömer, ve daha sonra kuma ola- rak aldığı Gülhanımdan da Hüccet- Bekir- Ahmet- Hatice ve Ali dünyaya
gel- mişlerdir.
RAHİME – 1937 de Memet Yücel ile evlendi. Çocukları
olmadı. Öldü.
OSMAN CANPOLAT(1924-1999)- Kırılgan bir yapıya
sahipti. Bazen hoşgö- rülü, bazen haşin olabilmektedir. Kaçırarak ilk evlilik yaptığı Yusuf-Asiye kızı Mürüvveti, sara hastalığı nedeniyle kızgın sac üzerine düşüp
ağır yanıklar alma- sı üzerine, ona ihtimam göstermeyip, götürüp kardeşi Sulu Hasan Durak’ın evine bırakması, acımasızlığına bir örnektir. Bu evlilikten çocukları
olmamıştır. İkinci evliliğini, Fazlı-Zeynep Ayabakan kızı
Naile yapmış ve bu evlilikten:
1)Selim Canpolat– Dayısı Memet Ayabakan’ın kızı Emine ile evliliğinden, Betül-Gül ve Selin dünyaya gelmiştir.
2)Nahide + Mahmut Aktaş ile evliliğinden; Serpil-Serap
ve Naile
3)Vahide +Hüseyin ile evliliğinden; Mahmut-CemilCelil ve Naile.
4)Servet Canpolat(Bel.gör.)- Özgül ile evliliğinden;
Muharrem-Şerafettin-Gözde
5)Memet Canpolat(Pol.)- Fahri-Fikriye Şahin kızı Hilal ile olan beraberliğinden;
Merve- Mutlu dünyaya
gelmiştir.
Osman Canpolat ile ilgili bir iki küçük anımı bu arada
ilave etmek isterim. Bi- rincisi, küçük yaşlarda hastalanmıştım. Adını duyduğum, ancak hiç görmediğim ve dinlemediğim gramafonu ısrarla istemekteyim. O zamanlar,
radyo henüz ilçe- ye girmemiş, gramafon ise bir-iki yerde
var. Bunlardan biri de Osman Canpo- lat’ın kahvehanesindedir. Ben hasta yatağımda yatarken, bir baktım babam ve Osman amca, kucağında gramafonla çıka geldiler. Çok çok mutlu olmuş, ilk de- fa olarak bir gramafon
görmüş ve sesini duymuş olmuştum.
İkincisinde ise, Osman amca babamla hingel’ine
kol taşı atma yarışına tutuşmuş ve kazanmış. Babamın
“ Hanım, akşama hingel yap, misafirim var” demesi
üze- rine annem” Hayrola, kimmiş bu misafir?” Babam,
yenilginin verdiği mahcubi- yetle “ Osmanla hingel’ine
koltaşı yarışına girdim ve o beni geçti.” dedi. Baba- mın
utancından kızaran ve annemin gülümseyen yüzlerini
görür gibi olurum.
ÖMER CANPOLAT(1927-2000)- Ortaokul müsdahdemliğinden emekli oldu. Benim idareciliğim zamanında
da bir süre hizmet verdi. Emekli olduktan sonra, eski
mesleği ayakkabı tamirciliğine devam etti. 2000 yılında
Kayseride oğlu Rıfat’ın yanında iken, geçirdiği bir trafik
kazası sonucu hayatını kaybetti. Kim- seye zararı olmayan
ve kimseye de pek faydası olmayan bir insandı. Herkesten
kuşku duyar, tongaya düşmekten, zarara uğramaktan çok
çekinirdi. Herşeyi en ince teferrutına kadar inceler, hiçbir
konuda acele karar vermez, bu konu ile ilgili herkesin
fikrini almayı ihmal etmezdi. Söylenen her şeye de hemen
ina- nırdı. Huyunu bilenler bazen kendisine takılırlardı.
Maaşını alırken çok titiz davranır. Bodroyu kolay kolay
imzalamaz, gider bilir kişilerden maaşının ne kadar old-

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
2.BÖLÜM - 37
uğu öğrenmeye çalışır, kafası yatarsa bordoyu imzalayarak maaşını alırdı. Her zaman bir yanlışlık ya da maksatlı
olarak maaşında bir eksiltme ola- cağı kuşkusu içerisinde
olurdu. Bütün bu özelliklerine rağmen, başta ben olmak
üzere, çoğu insan onu severdi.
Düğünlerde, damın üzerinden adet olduğu üzere,
kuru yiyecek ve bazen de bozuk para gelinin başından aktarılırdı. Hiç ihtimal vermemekle birlikte, kapı komşumuz
olduğu için kendi düğünü olurken o an orada bulunuyordum. Dökü- len yiyecekler arasında bozuk paranın da
olduğunu fark etmiş, hemen bir sarı 25 kuruşa el koymuştum. O zaman küçük bir çocuk olarak, elde ettiğim önemli
bir para idi benim için. Bu nedenle kapı komşumuz Ömer
abinin Saadet abla ile olan düğün törenini, onun, gelinin
başından töre gereği, içi yiyecek bir şeylerle dolu olan
paketi aktarışını, hiç de beklemediğim halde paket içerisinden birkaç demir paranın da saçıldığını ve bir sarı 25
kuruşu nasıl kapıp ta oradan hemen sıvışıp soluğu Şevki
dayı’nın dükkanında aldığımı an be an hatırlarım.
Ömer Canpolat’ın Memet-Hatice Durak kızı Saadet ile
olan evliliğinden;
1)Rıfkı(Öğret.) +Saliha = Murat- Fatih- Funda- Şeyda.
– Rıfkı Canpolat, ken- dini bilen, saygılı, güzel sesi ile çok
güzel okuyan bir öğretmen arkadaşımızdır.
2)Rıfat (Müh.) +Zergül = Ertuğrul- Tuğçe- Oğuzhan.
- Rıfat Canpolat, zeki, çalışkan ve azimlidir. Öğretmen
olmakla birlikte, sonradan yüksek tahsil yapa- rak müh.
olmayı başarmıştır.
3)Mustafa( Öğret. ) +Menevşe = Muhammet TahaÖmer Faruk. 4)Uğur (
) +Hülya = Zeynep- Ayşegül
5)Asuman + Hüseyin = Hilal- Kaan- Hikmet Onur
6)Yasemin + Ethem Tutak = Esra- Furkan- Sedanur.
Mustafa-Uğur-Asuman ve Yasemin’i pek tanımamakla birlikte terbiyeli, efen- di ve iyi birer insan olduklarında kuşkum yoktur.
Pakize’nin, ilk evliliğini yaptığı Çanakkale şehidi
Hasan’dan da bir oğlu bulun- maktadır. İshak ÖzcanHalam(bibim)Naciye ile olan evliliğinden; Latife-NaciNecmi- Mustafa- Leyla ve Canan dünyaya gelmişlerdir.
(Geniş bilgi “Özcan” ailesinde.)
Hacı Memet Canpolat’ın Gülhanımdan olan çocukları:
HÜCCET- Memet Yücel ile olan evliliğinden; YaşarSezer- Özer- Yıldız ve Seher dünyaya gelmişlerdir.(Geniş
bilgi “Yücel”ailesinde.) Bilindiği üzere, Memet Yücel, daha
önce Hacı Memet ve Pakize’den olan kızı Rahime ile kısa
bir evlilik yapmıştı. Hüccet abla sevip, saydığım değerli
bir insandır.
BEKİR CANPOLAT- Anlayışlı, hoşgörülü işinde gücünde
bir insandı. Çiftçi- likle uğraşır, geçimini buradan sağlardı.
Sonraları mal varlığını elden çıkararak sıkıntılı bir süreç
yaşadı. Mustafa- Fatma Dinçer kızı Rabia’dan; Nilüfer- Nihat- Cevat- Vedat isimlerinde 4 çocuğu vardır. 1) Nilüfer
– H.Ahmet ve Sidret’ten olma Recai Yalvaç ile olan evliliğinden; Çilem(Hanifi Yiğit ile evli)-Memet (Hanifi-Fadime
kızı Özlem ile evli) dünyaya geldi. Nilüfer ve Recai evliliği
fazla uzun sürmedi. Hastalık neticesinde birer yıl ara ile
vefat ettiler.
2)Nihat Canpolat- Asalet ile olan evliliğinden; Burak
ve Rabia dünyaya geldi. Nihat; terbiyeli, efendi sevdiğim

ve değer verdiğim öğrencilerimden biridir.
3)Cevat Canpolat- Kadir ve Ayşe’den olma Neriman ile
evliliğinden Zümrüt ve…….. olmuştur. Cevat kendi halinde,
saygılı ve zararsız bir insandır.
4)Vedat Canpolat- Ahmet ve Nimet Canpolat kızı
Müberra ile olan evliliğinden Timuçin ve Tuğçe dünyaya
gelmiştir. Vedat’ı pek tanıyamadım. Memleketine, akraba
ve arkadaşlarına mesafeli durduğunu bilmekteyim.
Bekir Canpolat, Eşi Rabia’nın vefatından sonra Yolkoru’lu Necibe ile bir evlilik yapmış ve bu evlilikten de Funda
dünyaya gelmiştir.
AHMET CANPOLAT- Zararsız bir insandı. İnsanlarla ilişkisi iyi idi. Gece bek- çiliğinden emekli olduktan
sonra pek fazla yaşamadı. Polatlı Nimet ile evlili- ğinden; Hülya-Müberra- Münire- Birsen ve Yelda dünyaya
gelmiştir. Müberra amcaoğlu Vedat ile, Münire iki evlilik
yaptı. İlk eşi intihar ederek canına kıydı.
HATİCE – Cana yakın içtenlikli, güler yüzlü bir insan
olarak tanırım. Pervarili Enver Yücel ile evlilik yaptı(1954).
Çocukları olmadı.
A L İ C A N P O L A T – Ailenin en küçüğü, benim kapı
komşum, can dostum, biricik arkadaşımdı. Birbirimizi çok
sever, kardeşten farksız bir dostluğumuz olmuştur. Okul
zamanı, Askeri Lisede okuduğu için birbrimizden ayrılır,
tatil olmasını iple çekerdik. O zaman bir araya gelir sohbet ederdik. O bana göre daha kültürlü ve bilgili idi. Daha
ziyade o konuşur ben dinlerdim. Damlarda oyun oynarken, küçük baş hayvanları otlatmaya götürürken, uyku haricinde bütün zamanlarımızı birlikte geçirirdik. Okulları
bitirip, görevlere atıldıktan sonra irtibatımız bir süre
kesildi. Yine de ender de olsa bazı defalar Doğanşehir de
bir araya gelip hasret giderirdik. Daha sonraları ağır bir
hastalık ve takiben ağır bir ameliyat geçirdiğini öğrenince
telefonla kendisini aradım. Acı çekiyor olmasına rağmen,
sesimi duyunca ne kadar heyecanlandığını, sevinç ve
mutlu- luk yaşadığını bütün benliğimle hissettim. Bir süre
sonra ölüm haberini alınca dünyam yıkıldı. Duyduğum
üzüntüyü tarif edemem. Bu gibi durumlarda duygu- larımı
şiire dökme ihtiyacı duymuşumdur. Bu babamdan bana
kalan bir özel- liktir.
Adı gibi yüceydi, dağlardan daha yüce,
Lale gibi boyun büküp, solup gittiği gece,
İncitmezdi hiç kimseyi, gitmedi asla güce.
Can dostumdu o benim, çok zamanlar beraberdik,
Aynı tas’tan su içer, ekmeği böler yerdik.
Nadide bir çiçekti, ne çabuk soluverdi,
Pelit gibi sağlamdı, içi kof değil amma;
Olam kurban Allah’a, hemencek alıverdi…
Lal oldu tümden dilim, söyleyemez yazarım,
Adını tam kalbime, çıkmaz diye kazarım,
Tanrıdan, ne çare!..gelip de buluverdi…
(Ö.Tar:23.8.2003
Benimle aynı tarih 1944 de doğan ve 2003 yılı Ağustos ayını 23 ün de aramız- dan ayrılan can dostum emekli
Albay Ali Canpolat’ın 1969 yılında Rüstem ve Asiye’den
olma Ceyda hanım ile evliliğinden; iki güzide ve hayırlı evlat dünya- ya gelmiştir.
1)Bahadır Canpolat(Müh.)’ın Banu ile evliliğinden,
Eren,
2)Barış Canpolat(Müh.)’ın Şebnem ile evliliğinden,
Kayra dünyaya gelmiştir.
TONTUL(Hacı Memet Canpolat’ın kız kardeşi)- Ünver
ailesinden Molla İrfan ile evlenmiş, bu evlilikten; FadimeAyişe- Hatice ve Ali Ünver dünyaya gelmiş- lerdir.(Geniş
bilgi “Ünver” ailesinde)
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EYMS Ankara’dan 3 Puanla Döndü
0-1
Süper Lig’in 10. haftasında,
Gençlerbirliği sahasında Evkur
Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ankara’da gerçekleşen maçta Boutaib’in 68’nci dakikada attığı golle
öne geçen Evkur Yeni Malatyaspor
mücadeleden 1-0 galip ayrıldı
Süper Lig’in 10. haftasında,
Gençlerbirliği sahasında Evkur
Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol
sesi çıkmadı. Maçtan Dakikalar
(İlk yarı); 19. dakikada frikik için
topun başına geçen Barazite’nin
orta şut karışımı vuruşunu kaleci
Hopf tek yumrukla kornere çeldi.
23. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ
kanattan ortasında savunmadan
dönen topla ceza sahası dışında
buluşan Khalili’nin şutunu kaleci
Ertaç soluna yatarak kurtardı. 26.
dakikada Serdar’ın sol kanattan
Ahmet İlhan’a gönderdiği ara pasta kaleci Ertaç erken hamle yaparak topu kontrol etti. 36. dakikada
Uğur’un sol kanattan ortasında
altıpas içinde savunmadan dönen
top, penaltı noktası üzerindeki
Zeki Yavru’nun önünde kaldı. Zeki’nin kaleye gönderdiği şutta top
kalenin üstünden auta attı.

GALİBİYETLE
AYRILDIK

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı);
56. dakikada savunmadan gelen
uzun topla sol kanatta topla buluşan Âdem Büyük, Ahmet Oğuz’u
çalımlayarak şutunu çekti, kaleci
Hopf’u geçen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde bulunan Sevich kornere çeldi.
65. dakikada sol kanattan Ahmet İlhan’ın ortasında Zeki Yavru'nun röveşatası farklı şekilde
auta çıktı.
68. dakikada sol kanattan ceza
sahasına giren Âdem Büyük'ün
pasında altıpas içinde Boutaib
düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
74.
dakikada
Gençlerbirliği'nden Zeki Yavru kırmızı kart
görerek takımını 10 kişi bıraktı.
80. dakikada Boutaib’in yaklaşık 25 metreden sert şutunu
kaleci Hopf son anda uzanarak
çeldi. Dönen topla buluşan Âdem
Büyük’ün aşırtma vuruşu Hopf’ta
kaldı.

Üst Tura Yükseldik

SÜPER LİG
10.HAFTA MAÇLARI
KASIMPAŞA A.Ş.

3-1

GÖZTEPE A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR

1-2

BEŞİKTAŞ A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

2-1

T M AKHİSARSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ

0-1

EVKUR YENİ MALATYA

ATİKER KONYASPOR

1-0

OSMANLISPOR

KARDEMİR KARABÜK

0-1

DEMİR GRUP SİVASSPOR

BURSASPOR

4 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş.

2-1

FENERBAHÇE A.Ş.

-

GALATASARAY A.Ş.
KAYSERİSPOR

PUAN DURUMU

1-3
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat
Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda karşılaştığı Ofspor'u
3-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı
Maçtan dakikalar
43. dakikada ceza sahası dışı
sol çaprazından Turgut Doğan Şahin’in vuruşunda meşin yuvarlak
üstten auta çıktı.
66. dakikada Turgut Doğan Şahin rakiplerinden sıyrılarak ceza

sahası içine girdi. Vuruşunda ise
meşin yuvarlak kaleci Beycan’dan
döndü. Dönen topu savunma
oyuncuları uzaklaştırdı.
71. dakikada Dia’nın Fatih Aydın ceza sahası içinde düşürmesi
sonucu hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Niyazı takımını 1-0 öne geçirdi.
85. dakikada Ofspor ceza sahası oluşan karambolde Cissok-

ho’nun pasında arka direkte topla
buluşan Arturo Mina meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1
88. dakikada penaltı atışını
kullana Eren Tozlu meşin yuvarlağı kaleci Beycan’ın solundan
ağalarla buluşturdu. 1-2
89. dakikada Dening’in sağ
taraftan ceza sahası içine doğru
gönderdiği topu savunmada Selim
Şahin’in çarpmasıyla meyin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-3
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