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SAYFA 4

Hemşehrimiz Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık diyor ki; Kaymakamlık bir sevda meselesidir

“İyi bir idareci makamından güç alan 
değil, bulunduğu makama güç katandır”

“Bu mesleğin en güzel tarafı in-
sanlara hizmet ederek onların 
hayatlarına dokunabilmenizdir

•
•Hemşerimiz Şişli Kaymakamı 

İdris Akbıyık’ı makamında zi-
yaret ettik. Çok anlamlı bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

BAŞKAN BAYRAM:
BİZ BİR AİLEYİZ
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) 
Malatya Bölge Birliğinin 2016 yılı 
Olağan genel kurulu Ankara yolu 
Dival Hotel de gerçekleştirildi.

SAYFA 5

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELİYOR
Doğanşehir Beledi-

ye Başkanı Vahap 
Küçük Doğanşe-

hir’imizi bir 
şantiyeye çevirdi. 

Gerek Doğanşe-
hir Merkezde ve 

gerekse de Beldel-
erde, Köylerde 

ve Mahalleler de 
çalışmalar son su-
rat devam ediyor.

SAYFA 2

Doğanşehir’de Kütüphaneler
Haftası Kutlandı

SAYFA 3

Kazanın etkisiyle dereye uçtular
Yolcu indiren otobüse 

arkadan çarpan bir kamyon 
dehşet saçtı. Malatya – Göl-
başı karayolunda meydana 
gelen kazada 9 kişi yaralandı. 
Kazada park halindeki oto-
büs yaklaşık 15-20 metre 
sürüklenerek yol kenarında-
ki dere yatağına yuvarlandı. 

SAYFA 2

YENİ MALATYASPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU
TFF 1. Ligin 26. Haftasında, Evkur Yeni Malat-

yaspor ile Elazığspor arasında oynanan derbi 
karşılaşmasında, ilk yarı ve ikinci yarıda oyuna 
ağırlığını koyan sarı kırmızılı takım, golcü oyuncusu 
Eren Tozlu’nun ayağından gelen tek golle kritik 
maçta gülen taraf oldu. Ayrıca iki takımın, 1. Ligde 
bugüne kadar oynadığı 3 maçın, ikisinde de ka-
zanan Malatya ekibi bir kez daha kazanmasını bildi

SAYFA 6
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44070260 PT Numaralı Tekel Belgemi 
(TAPDK)  Kaybettim. Hükümsüzdür.

Oktay Kılınç

KAYIP

Olgun insan kendini bilendir. 
Mutlu olan, yaşamı sevendir. 
Yürekli olan, Fedakâr, beklentisiz 
verendir. 

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 12    Sayı: 570

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

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

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/

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELİYOR

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Doğanşehir’imizi bir şantiyeye çevirdi. Gerek 
Doğanşehir Merkezde ve gerekse de Beldel-
erde, Köylerde ve Mahalleler de çalışmalar 
son surat devem ediyor.

Doğanşehir merkezde yapılan çalışmaları 
ile birlikte Erkenek ve Kadıllı mahallelerinde 
kilitli taş çalışmaları devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Gerek Doğanşehir merkezde yapılan çalışma-
ları ve gerekse de Mahallelerde yapılan 
çalışmaları yerinde inceliyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
yaptığı açıklamada;” Biz Doğanşehir Beledi-
yesi olarak amacımız yepyeni bir Doğanşehir 
yaratmaktır. İnşallah Allah ömür verdiği Müd-
detçe Doğanşehire ve Doğanşehirlilere hizmet 
vermeye devam edeceğim” dedi.

Yolcu indiren otobüse arkadan çar-
pan bir kamyon dehşet saçtı. Malatya 
– Gölbaşı karayolunda meydana gelen 
kazada 9 kişi yaralandı. Kazada park 
halindeki otobüs yaklaşık 15-20 me-
tre sürüklenerek yol kenarındaki dere 
yatağına yuvarlandı. 

Malatya-Gölbaşı karayolunda 
bir kamyonun yolcu indiren otobüse 
arkadan çarpışması sonucu 9 kişi 
yaralandı.Kaza, Malatya-Gölbaşı karay-
olu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi 
çıkışında yaşandı. İddiaya göre, Malat-
ya'dan Adıyaman istikametine ilerleyen 
Mehmet Akşin yönetimindeki 01 BKD 37 
plakalı otobüs yolcu indirmek için dur-
du. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 
Ali Osman G. yönetimindeki 27 B 48 
plakalı kamyon hızla park halindeki yol-
cu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada park halindeki otobüs yak-
laşık 15-20 metre sürüklenerek yol ke-
narındaki dere yatağına yuvarlandı. 
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 
ambulans sevk edilirken şoför kabin-

inde sıkışan kamyon sürücüsü Büyükşe-
hir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 
bağlı kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 
Kamyon sürücüsü ile birlikte otobüste 
bulunan yolculardan yaralanan 9 kişi 
112 ambulansları ile Malatya'daki çeşitli 
hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 
bazılarının durumlarının ağır olduğu 
öğrenildi.

Kaza sonrası Malatya-Gölbaşı karay-
olunda bir süreliğine ulaşım tek şeritten 
sağlandı. Jandarma ve trafik ekiplerin-
in kaza yerinde yaptığı incelemelerin 
ardından her iki araç çekici yardımı ile 
bölgeden kaldırıldı

Kazanın etkisiyle dereye uçtular
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 NİSAN - 1
1 Nisan şaka gününün kökeni hakkında birçok hikâye 

bulunmaktadır.

Bu rivayetlerden birine göre;

Fransa devletinde 1564 senesine kadar yılın başlangıç 

günü 1 Nisandı. Fakat kral 4. CHARLES takvimi değiştirme 

kararı aldı. Bu kararla birlikte  yılın başlangıç tarihi 1 Ocak 

yapıldı. 1 Ocak 1565 ile birlikte herkes birbiriyle kucak-

laşırdı. Hediyeleştikten sonra birbirlerine mutlu yıllar diler-

di. Fakat 1 Nisan geldiğinde bazı şakacılar eskiden olduğu 

gibi yine birbirlerine hediyeler verip mutlu yıllar dilerlerdi. 

Bu yaptıklarını ise gülmek için yaptıklarını söylemişlerdi. 

Böylece büyük-küçük demeden herkes 1 Nisanda birbirine 

şaka yapmıştır.

Literatürde ki “Nisan Balığı” kavramının da bu şakadan 

geldiği düşünülmektedir.

Fransa da Nisan ayının başında balık avı yasaktır. Çünkü 

bu dönem balıkların üreme mevsimidir. Şaka yapmayı sev-

en balıkçılar avcıları kandırmak için ırmaklara çiroz ringa 

balıkları atmışlar ve atarken Nisan Balığı diye bağırmışlardır. 

Bazıları ise Nisan balığı kavramını 1 Nisanın balık burcunu 

simgelemesi kabul etmiştir.

Bu adetin İngiltere yayılması yaklaşık 2 yüzyıl sürmüştür. 

Daha sonrasında Amerika ile birlikte tüm dünyaya 

yayılmıştır.

1 Nisan Ve Müslümanlar

Aynı zamanda 1 Nisan’ın farklı bir hikayesi bulunmak-

tadır. 15. yüzyılda Haçlı ordusu İspanya da bulunan Endülüs’ü 

yani Müslümanlarının son kalesini kuşatma altına alır. Bu 

kuşatmada kış ayı olması sayesinde kale korunabilmektedir. 

Haçlı ordusu komutanı durumu anlar ve taktik değiştirmeye 

karar verir. Komutanın yeni taktiği hilelerle doluydu. 31 Mart 

gecesinde kalenin önüne geçti ve bir eline Hıristiyanlığın dini 

kitabı İncil’i diğer eline ise Kuran-ı Kerim’i aldı. Ve bağırmaya  

başladı..”Şu iki kitap üzerine yemin olsun ki eğer kaleden 

çıkar ve ordumuza teslim olursanız size zarar vermeye-

ceğim.”

Müslümanlar zaten ellerinde imkân olmadığı için anlaş-

mayı kabul ettiler. Ertesi gün 1 Nisan’da Haçlı ordusu komu-

tanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir vermiştir. 

Müslümanlar ise dün verdiği sözü komutana hatırlattılar.

Komutanın sözü ise ” Ben size o sözü dün akşam için ver-

dim” şeklindedir. Ve o gün orada bulunan tüm Müslümanlar 

şehit edilmiştir.

Bu olaydan sonra 1 Nisan Müslümanlar arasında ”Hile 

Günü” olarak bilindi.

Maalesef Türkiye’de de yaygınlaşmış bulunan bu günde 

yani binlerce Müslüman’ın katledildiği günde 1 Nisan’lar şaka 

yapılan gün olarak bilinmektedir. Müslümanların bazıları da 

1 Nisan’ı kutlamayı modernleşme olarak görmektedir.

Sonuç olarak 1 Nisan’ın önemi kültürlere göre değişmek-

tedir. Hıristiyan âleminin çoğunda ”Şaka Günü” olarak bilin-

en 1 Nisan, bazı Müslümanlar tarafından ”Hile Günü” olarak 

kabul edilmiştir.

1 Nisan gününde böyle pek çok rivayet bulunmaktadır 

en çok bu iki rivayet geçer. Yaptığımız araştırmada 1 Nisan 

gününün asıl ortaya çıkma olayı Fransızların kullandığı 

aptallar günü olarak kabul edilmektedir. Diğer iddia olan 

Müslümanların kandırıldığı hile günü ise kabul niteliği 

görmemektedir ancak çok sayıda kabul gördüğünü de aktar-

mak gerekir.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir’de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Atatürk, kitaplarından edindiği 
bilgiler ışığında yeni bir toplum 
yaratmış, "Cumhuriyet'in teme-
li kültürdür" ve "Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir" diyerek kitaba ve bil-
ime inancını açıkça ifade etmiştir.

Sayın Kaymakamım, Sayın; Bele-
diye Başkanım;

Sayın ilçe Milli Eğitim Müdürüm, 
sayın şube Müdürüm, Çok Kıymetli 
okul Müdürlerim, sevgili öğrenciler 
ve basınımızın çok değerli temsilcil-
eri 53. Kütüphaneler Haftasını kut-
lamak üzere burada toplanmış bu-
lunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz.

Kitaplar bir milletin fikir 
hayatının, Edebiyat hayatının do-
ruk noktasıdır. Milli kültürde bütün-
leşmenin temel unsurudur.

İnsan için en etkili öğrenme yolu 
okumaktır. Okuyarak yetişmiş bir 
toplum başarılı ve güçlü olacaktır. 
İnsan beyni okuyarak beslenir ve 
bilgiler güçlenir Okuyan insanların 
farklı bakış açıları vardır. Kelime 
dağarcıkları yüksektir. Bilgi ed-
inme istekleri vardır. Kitap okumak 
düşünceleri besler ve güçlendirir Tıp-
kı bir pusula gibi insana yol gösterir 
Kitap okumayı sevenler genel kültür 
bakımından da üst seviyededirler. 
Genel kültür toplumca önemsenen 
ve saygı duyulan bir değerdir Oku-
manın ne yaşı ne de zamanı vardır. 
İnsan isteği her zaman bir şeyler 
okuyabilir. Yeter ki okumayı gerçek-
ten istesin. Birileri istedi diye ya da 
zorla kitap okunmamalıdır. Okuma 
hevesi ve isteği öncelikle insanın 
kendi içinde olmalıdır. Okumak için 
ille de beş yüz sayfalık bir kitabı 
bitirmek gerekmez bazen bir sayfa 
bile o kadar çok şey anlatır ki insana 
Okumanın satırı sayfası gerekçesi ol-
maz. Okumanın bir gerekçesi olacak-
sa eğer o da okumak olmalıdır. Okuy-
an insanlar dünyayı ve olayları farklı 
bakış açılarıyla değerlendirebilirler. 
Konuşurken ya da yazarken fazla 
zorlanmazlar. Çünkü kelime hazne-
leri çok geniştir. İnsan okuduğu her 
kitaptan ya da yazıdan ne kadar yeni 
kelime öğrenirse bilgi havuzu da o 
kadar dolu olur. Bu havuzu doldur-

mak bizim elimizdedir Okumanın 
bizlere sayısız faydası vardır Önemli 
olan bunun değerini bilmektir. İn-
giliz filozof frensıs beykın) ,ın dediği 
gibi “Okumak bir insanı doldurur, 
konuşmak hazırlar, yazmak ise ol-
gunlaştırır.”

Şimdi de kütüphanelerimiz hak-
kında biraz bilgi vermek istiyorum.

27 Mart Pazartesi Polat Vaiz Şa-
hin ortaokulu müdürlüğü ile bera-
ber hazırlamış olduğumuz programı 
sunduk. Etkinliklerde günün anlam 
ve önemini anlatan konuşma,resim 
sergisi, şiir ,kompozisyon,kitap ile 
ilgili tiyatro ve müzik grubu şarkılar 
söyledi. Burada 200 öğrenciye çeşitli 
hediyeler verilmiş olup tüm katılım-
cı misafirlere okul öğretmenlerine 
okulda öğle yemeği verilmiştir.

28 Mart Salı günü Erkenek Şe-
hit Gökhan KUZU Anadolu Lisesi 
Müdürlüğü ile beraber hazırlamış 
olduğumuz programı sunduk. Pro-
gramda şiir dinletisi, haftanın 
önemini anlatan konuşmalar ve 
kütüphaneler haftası ile ilgili orato-
ryum gösterisi sunulmuştur. Burada 
da tüm öğrencilere kalem ve kitap 
ayıcacı hediye edildi, Tüm misafirl-
ere Kütüphane salonunda öğle yem-
eği verilmiştir.

29 Mart 2017 Çarşamba günü 
Kütüphane salonunda Doğanşehir 
İlçe Halk Kütüphanesi ve Doğanşe-
hir Atatürk ortaokulu müdürlüğü 
tarafından hazırlanan program 
sunulmuştur. Programa İlçemiz 
Kaymakamı Memiş İNAN, Beledi-
ye başkanımız Vahap Küçük, İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel 
KURŞUN, Okul Müdürleri ve öğrencil-
er katılmıştır.

Kütüphane haftası nedeniyle en 
çok kitap okuyan öğrencilere plaket 
ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Ayrıca 
tüm katılımcılara hediyeler verilmiş 
olup ikram yapılmıştır.

İlçemiz merkezinde Polat ve Erk-
enek mahallerinde olmak üzere 3 
kütüphane bulunmaktadır. Doğanşe-
hir ilçe halk kütüphanemizde 11968 
adet kitap mevcuttur. 2016 yılında 
kütüphanemizi 22835 kişi ziyaret et-

miş bunlardan 846 kişi kütüphaneye 
üye olmuş ve 5000 adet kitap okun-
mak üzere ödünç olarak verilmiştir.

Bu programların hazırlanmasın-
da katkı sağlayan Atatürk Orta Oku-
lu Müdürü Fikret YILDIRIM ‘a, Polat 
Vaiz Şahin Ortaokulu müdürü Kemel 
ÇAKIR’A, Erkenek Şehit Gökhan Kuzu 
Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah DU-
RAN, emeği geçen tüm öğretmenlere 
ve öğrencilere ayrıca teşekkür eder-
im.

En çok Kitap okuyan ve Plaket 
alan öğrenciler

1. Mustafa ÖZBEK POLAT VAİZ ŞA-
HİN ORTA OKULU

2. Alanur DEMİRALP POLAT VAİZ 
ŞAHİN ORTA OKULU

3. Esra DEMİRCİ POLAT VAİZ ŞA-
HİN ORTA OKULU

1 Çilem TAŞAN ERKENEK ŞEHİT 
GÖKHAN KUZU ANADOLU LİSESİ

2 Muhammed SARI ERKENEK 
MUSTAFA KEMAL İLKOKULU

3 Âdem KUTLUDOĞMUŞ ERKENEK 
MUSTAFA KEMAL İMAM-HATİP ORTA-
OKULU

4 Mikail TURHAL ERKENEK HÜR-
RİYET ORTA OKULU

5 Sıla DEMİRCİ ERKENEK HÜRRİ-
YET İLKOKULU

Yapılan Yarışamlarda dereceye 
giren ve ödül alan öğrenciler

Şiir Yarışmasında “Kütüphane 
ve Kitap” konulu şiiri ile birinci olan 
Ayşegül ZELYURT’

Kompozisyon Yarışmasında 
“Kütüphane ve Kitap” konulu Kompo-
zisyonu ile birinci olan İlayda KOÇ’A

Resim dalında Birinci olan öğren-
ci: Elif Nur ORHAN ‘a çeşitli hediyeler 
verilmiştir.

İkramlar için Gündüz Ticaretten 
Âdem GÜNDÜZ’E ve Mert Kırtasi-
yeden Gaffar Kılıç’a teşekkür ederim.

Ahmet ALPDOĞAN
Kütüphane Müdürü
SIRA NO ADI VE SOYADI OKULU
1. Ayşenur YILMAZ ATATÜRK 

ORTA OKULU
2. Başak YILMAZ VAİZOĞULLARI 

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
3. Duygu ÇETİNKAYA ATATÜRK 

ORTAOKULU
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TESKOMB 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKAN BAYRAM: BİZ BİR AİLEYİZ

KENAN EREN 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ( 
TESKOMB) Malatya Bölge Birliğinin 
2016 yılı Mali genel kurulu Ankara 
yolu Dival Hotel de gerçekleştirildi. 
Bağlı bulunduğu 21 Bölge illerindeki 
Esnaf Kooperatifi Başkan ve temsil-
cilerinin katıldığı kongrede Divan 

Başkanlığına Malatya Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özbek, 
Katip Üyeliklere Doğanşehir ESKKK 
Başkanı Basri Polat, Akçadağ ESK-
KK Başkanı Battal Yardımcı seçildi.
Divan teşekkülü sonrası gündem 
maddelerine geçildi. Saygı duruşu 
ve İstiklal marşından sonra Yöne-
tim Kurulu faaliyet Raporu okun-

du. TESKOMB Bölge birlik başkanı 
İsmet Bayram faaliyetlerle ilgili 
yaptığı konuşmasında Genel ku-
rullar eksikliklerin, noksanlıkların 
konuşulduğu yerlerdir ifadelerine 
yer verdi. 

“KOOPERATİFLER 

KAPATILMAYACAK”
Genel kurullar eksikliklerin, 

noksanlıkların konuşulduğu yerl-
er olduğunu söyleyen Bölge Birlik 
başkanı İsmet Bayram”  İsteyen, 
istediğini burada konuşmalıdır. 
Dışarıda konuşacağımıza dedikodu 
yapılacağına burada herkes için-
den gelerek seviyeli bir şekilde 
her şeyi konuşmalıdır. Genel ku-
rullar bunun için önemlidir. Sorun-
ların konuşulduğu, eksikliklerin 
söylenildiği yerlerdir.   Bölgemiz 
geçmiş yıllara oranla daha derli 
toplu çalışmaları oldu. Çalışma-
lar oldukça verimli geçti. Yeni 
kooperatifler kuruldu. Eski ve 
yeni kooperatifler ellerinden ge-
len gayreti gösteriyorlar. Şu an 
bölgemizde 25 kooperatifimiz aktif 
olarak görev yapmakta. Koopera-
tif başkanlarımızın  tümü burada. 
Ziraat bankası nasıl  ki çiftçilerin 
bankası ise Halk bankası da bizlerin 
bankası. Devlet bankası. Sorunları 
ikili ilişkilerle sizlerin gayretleri-
yle çözmeniz gerekiyor. Kırgınlık, 
dargınlık küslük olmaz. Kooperat-
iflerde sevk ve idarenin iyi oluşu, 
ikili ilişkilerle ekonomik girdinin iyi 
olması sayesinde  üyelere daha çok 
kredi vermek sizlerin elinizde. Bir 
bakıyoruz aynı yılda kurulmuş bir 
kooperatifimizin verdiği kredi 25 
Trilyon, diğeri 3 trilyon. Bu iş Koop-
eratif başkanlarımızın gayretlerine 
bağlı. Potansiyeli sizler oluştura-
caksınız. Bu da çalışmalarınızla 
olur. Son günlerde kooperatifler 
kapatılacak mı? Diye ortada bir laf 
dolaşıyor. Bu tamamen yalan bir 
dedikodudur. Kooperatifler bu ülk-
enin olmazsa olmazıdır. Şu an 580 
Milyon lira yani eski parayla 580 
Trilyon lira esnafın üzerinde para-
mız var. Bu parayı kooperatiflerin 
haricinde hiçbir babayiğit toplay-

amaz” şeklinde konuştu.

“KOSGEB 
KREDİLERİNDE SIKINTI 

ÇEKİYORUZ”
Bayram şöyle devam etti; “Son 

günlerde KOSGEB kredilerinde 
sıkıntı çekiyoruz. 30 bin lira faiz-
siz kredi. Yerinde kullanılmıyor 
demiştik yanlış anlaşıldı. Alanların 
çoğu Esnaf Kefalet Kooperatifi ne 
iş yapar bilmiyorlar. Bu parayı faize 
düşmüş esnafımıza öncelikli ver-
elim dedik. Bir diğer yanlışlık ise 
Kosgeb kredisi kullananlar süre 
sonuna kadar 5 yıl gibi başka kredi 
kullanamıyorlar. Bu yanlışlığın bir 
an önce düzeltilmesi gerek. 3 ay 
sonra eline troplu para geçtiğinde 
borcunu ödese dahi süresi bitme-
den başka bir kredi alamıyor.  İşler-
in daha iyi yürümesi için çalışan-
lara seminer vereceğiz. Kooperatif 
başkanı her şeyi bilemez. Çalışan-
lar eğitim seminerlerinde aldıkları 
bilgilerle Başkana şu yanlış bu 
doğru diyebilmeliler. Basit ve önle-
necek hatalara düşmememiz lazım. 
Yaptığımız her işin hesabını ver-
meliyiz. Görev yaparken mevzuat 
ve kanun hükümlerine çok dikkat 
etmeliyiz. Her yönetici mevzuata 
hakim olarak verilen görevi yasal-
ara uygun olarak yapmalıdır. Per-
sonelimizi ve yöneticilerimizi bu 
konuda eğitmemiz lazım, bunun 
içinde seminerler düzenleyeceğiz” 
diye konuştu.

Mali genel kurulda hesaplar 
ve bilanço ile Yönetim Kurulu ibra 
edilirken, Bölge birliği adına 300 
bin lira gayrimenkul alımı için yet-
ki verilmesi ve 2017 yılı bütçesinde 
tahmini bütçe ise yaklaşık bir mily-
on 350 lira olarak kabul edildi.”

KOSGEB kredilerinde sıkıntı çektiklerine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
(TESKOMB) Bölge Birlik Başkanı İsmet Bayram “30 bin lira faizsiz krediyi alanların çoğu Esnaf Kefalet Kooperatifi ne 
iş yapar bilmiyorlar. Bu para öncelikle faize düşmüş esnafımıza verilmeli... Bir diğer yanlışlık ise KOSGEB kredisi kul-
lananlar süre sonuna kadar 5 yıl gibi başka kredi kullanamıyorlar. Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerek.” dedi
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Hemşehrimiz Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık diyor ki; Kaymakamlık bir sevda meselesidir

Yeni Doğanşehir Gazetesi İm-
tiyaz Sahibi Hüseyin Karaaslan, 
Hemşerimiz İstanbul- Şişli Kay-
makamı İdris Akbıyık’ı Makamın-
da ziyaret etti ve Yeni görevinde 
Başarılar diledi.

 Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık 
Ziyarette duyduğu memnuniyeti 
Belirterek;” Yeni Doğanşehir Gaze-
tesinin imtiyaz sahibi Hüseyin beyin 
bizleri ziyaret etmesi bizleri son 
derece memnun etmiştir.” Dedi.

Yeni Doğanşehir Gazetesi 
olarak Şişli Kaymakamı  Hemşer-
imiz İdris Akbıyık ile bir  söyleşi 
gerçekleştirdik.. Bizlere samimi 
bir şekilde söylemlerde bulundu 
ve “İyi bir idareci makamından güç 
alan değil, bulunduğu makama güç 
katandır” dedi.

Yeni Doğanşehir Gazetesi: 
Sayın kaymakamım, bizler sizi 
ve mesleğinizi daha iyi tanımak 
istiyoruz, İdris Akbıyık kimdir? 

İdris Akbıyık: 1971 yılında Malat-
ya’nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu 
köyünde dünyaya geldim. İlkokulu 
Çavuşlu Köyü İlkokulunda, ortaokul 
ve lise tahsilini Polat Kasabasında 
tamamladım. 1986 yılında A.Ü. Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yöne-
timi bölümüne girdim. 1990 yılında 
iyi derece ile mezun oldum. Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler En-
stitüsü İktisat Anabilim dalında Yük-
sek Lisansımı tamamladım. 1991-92 
yılında Polis Akademisinde bir yıllık 
özel eğitimden sonra, Bursa Emni-
yet Müdürlüğünde iki yıl Komiser 

Yardımcısı olarak hizmet ettim. 
1994 yılında Mülki idare Amirliği 
mesleğine geçiş yaptım. 6 ay Sinop 
Kaymakam adaylığı, 5 Ay Yeşilyurt 
Kaymakam Refikliği yaptım. Anka-
ra’da 4 aylık İngilizce kursundan 
sonra 8 ay süre ile inceleme araştır-
ma ve eğitimi amacıyla İngiltere’de 
bulundum. 1,5 ay Elazığ’da Mülkiye 
Müfettişi refakatinde teftiş stajını 
yaptım. Afyon İhsaniye ve Deniz-
li Güney ilçelerinde 8 Ay süre ile 
Kaymakam Vekilliğinde bulundum. 
4 ay Ankara’da İçişleri Bakanlığın-
da Kaymakamlık kursundan sonra 
Rize ili İkizdere İlçe Kaymakamlığı-
na atandım. 1997-1999 yılları ar-
asında İkizdere Kaymakamı olarak 
hizmet ettim. 1999-2001 yılları ar-
ası Elazığ-Ağın ilçesi ve 2001-2005 
yılları arasında Diyarbakır’ın Çı-
nar ilçesinde hizmet ettim. 2005-
2006 tarihleri arasında Sındırgı 
Kaymakamı olarak görev yaptım. 
2006-2010 tarihleri arasında Yahy-
alı Kaymakamlığı, 2010 yılından 
2015 yılına kadar da Geyve Kay-
makamlık görevini yürüttüm. 2016 
yılından bu güne kadar Hendek 
Kaymakamlık görevinden sonra 
Şişli Kaymakamlığına atandım.

Avustralya Devletinde 2 ay süre 
ile adli, idari, siyasi ve ekonomik 
yapısı açısından incelemeler de 
bulundum, Afganistan Devleti Mey-
dan-ı Vardak vilayetinde 10 gün 
süre ile valilik ve kaymakamlık per-
sonellerine Türkiye`nin idari yapısı 
konularında eğitim semineri ver-
dim.

Devlet Memurluğunda 25.yılın-
da Mülki İdare Amirliğinde ise 
23.yılındayım ve 1. Sınıf Mülki İdare 
Amiriyim.  İleri derecede İngilizce 
bilmekte olup, öğretmen Sevim Ak-
bıyık ile evli ve 3 çocuk babasıyım.

Yeni Doğanşehir Gazetesi: 
Lise sıralarında iken her hangi 
mesleği hayal edermiydiniz? Bu 
mesleği seçme nedeniniz neydi? 
Meslek seçerken herhangi birin-
in size etkisi oldu mu?

CEVAP- Lise sıralarında iken 
daha çok subay olmak istiyor-
dum. 80’li yıllar askerleri çok 
gördüğümüz yıllardı. Ancak 1986 
yılında lise son sınıftayım. Harp 
okulları sınavına başvurdum ve 
yaşım küçük olduğu için sınava al-
madılar ve o hayalim bitmiş oldu. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilg-
iler Fakültesini kazandıktan son-
ra gerek memleketteki çevrenin 
gerekse Mekteb-İ Mülkiye’nin genel 
kültürü ve yönlendirmesi ile yönet-
ici olarak, mülki idare amiri olar-
ak bu ülkeye en iyi hizmet etmem 
gerektiği fikri oluştu. 

 Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi: Türkiye şartlarını 
düşündüğümüzde üniversitede 
kamu yönetimi bölümlerinden 
mezun olanların geleceğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İşletme, 
Hukuk, İdari ve İktisadi Bilimler 
Fakültelerinden mezun olanlar 
da Kaymakam olabiliyormu?

CEVAP- Türkiye’de şu anda çok 
sayıda iktisadi ve idari bilimler 
fakültesi, siyasal bilgiler fakülte-
si, hukuk fakültesi mevcut. Ancak 
bizler mülkiye ye girdiğimiz zam-
an yüzdelik dilimi %1 idi Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakült-

esi hukuklardan ya da diğer okull-
ardan daha yüksek puan ile alıyor-
du. Şu anda çok gerilerde olduğunu 
görüyorum. Bu da doğal olarak 
eğitimde kaliteye de yansıyor. Tabi 
ki kendini dünyadaki bu alanda-
ki gelişmelere göre değişime göre 
yenilemekte önemli, Şu anda artık 
Türkiye’nin her yerinden bilgiye ul-
aşmak mümkün. Artık okuyan, öğ-
renen, yabancı dil bilen çağı yakala-
mış fakülte mezunları daha başarılı 
oluyor. Şu anda rekabet daha fazla 
olduğu için daha yetişkin bir genç-
lik geliyor diyebilirim. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi: 
Mesleğiniz gerektirdiği özellikler 
nelerdir? Kaymakam olmak için 
ne gibi niteliklere sahip olmak 
gereklidir?

CEVAP-  Kaymakam olmak için 
öncelikle T.C. vatandaşı olmak ve 
yukarıda ismini zikrettiğimiz okul-
lardan mezun olmak gerekiyor. 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 
kaymakam adayı olarak göreve 
başlıyorsunuz. Yurt içinde ve yurt 
dışında çeşitli aşamalardan geçerek 
3 yılın sonunda yine İçişleri Bakan-
lığı tarafından tabi tutulacağınız bir 
sınav sonucu kaymakam olabiliyor-
sunuz. En önemlisi ülkenizi mille-
tinizi insanınızı çok sevmek gere-
kiyor. Bu vatanın taşını- toprağını, 
batısını-doğusunu kuzeyini-güney-
ini çok sevmeniz gerekiyor. Çünkü 
bu vatanın her köşesinde bu millete 
hizmet etme şerefi size veriliyor. Bu 
önemli bir paye layık olmak gereki-
yor. 

Yeni Doğanşehir gazete-
si: Meslek hayatınızda zorluk-
lar yaşadınız mı? Mesleğinizin 
olumlu ve olumsuz yönlerini nel-

erdir, bizlerle paylaşır mısınız?
CEVAP- Mesleğimle ilgili zorluk 

olarak pek fazla anım yok. Çünkü 
biz bu mesleği seçerken bu millete 
hizmet etmek için her türlü zorluğa 
karşı koyabilmek göğüs germek 
gerektiği bilinci ile karar verdik. 
Ben şu ana kadar ondan fazla yerde 
yurt içinde yurt dışında görev-
lerde bulundum. Çocuklarım her 
tayin döneminde arkadaşlarından 
kopuyorlar, okullarından ayrılıyor-
lar ve bu da onları çok üzüyor et-
kiliyor. Büyük kızım ilkokulu 4 ayrı 
okulda okudu bu da bazen olumsuz 
etki yapıyor. Belki zorluk olarak bu 
durum söylenebilir. Manevi tatmini 
çok yüksek bir meslek, Direk fakire 
fukaraya, halkımıza hizmet sunmak 
onlarla birlikte dertlerine çare ol-
maya çalışmak, devleti temsil et-
mek manevi tatmini çok yüksek 
olumlu yönler.

Yeni Doğanşehir Gazetesi : 
Günümüz gençliğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?. Meslek seçimi 
konusunda kararsızlık yaşayan 
gençlere ne söylemek istersiniz?

CEVAP- Gençlerimize hep tav-
siyem okumaları, çok okuma-
ları ve maddenin, teknolojinin 
esiri olmadan mutlu bir şekilde 
yaşamalarıdır. Maalesef okuma-
yan bir milletiz. Günümüzde bizleri 
uyuşturucu kadar, alkol, sigara, 
terör kadar tehdit eden bir konu-
da teknoloji bağımlılığıdır. Lütfen 
kendimizi çocuklarımızı internet, 
bilgisayar, TV bağımlısı olmaktan 
koruyalım, kurtaralım. Meslek seçi-
minde gençlere tavsiyem sevdikleri, 
yeteneklerine uygun meslekleri, 
alanları seçmelidir. Yanlış bir seçim 
onları hayatları boyunca mutsuz 
edebilir.

“İyi bir idareci makamından güç alan 
değil, bulunduğu makama güç katandır”

“Bu mesleğin en güzel tarafı in-
sanlara hizmet ederek onların 
hayatlarına dokunabilmenizdir

• • Hemşerimiz Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık’ı 
makamında ziyaret ettik. Çok anlamlı bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
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Soldan sağa
1. Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca 

kap... Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikil-
miş tek parça yüksek taş, obelisk... 2. Herhangi bir aracın çeşitli 
amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçaları... Telalamak işi... 3. 
Çok seslilik... Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, maz-
ruf... 4. Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek 
tırnaklı hayvan... Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk... Çocuğu 
olan kadın, anne... 5. Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini 
yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı... Av hayvanlarının, balığın 
ve diğer et türlerinin daha lezzetli olması ve yumuşaması için 
baharatlardan hazırlanan bir sos türü... 6. Yemek listesi... Boyun 
eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... Hristiyanların 
her yıl 25 Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yortu... 
7. Yardım istenildiğini anlatan bir söz... Umutsuzluktan doğan kar-
amsarlık, üzüntü... Alabildiğine, çokça... 8. Sodyum elementinin 

simgesi... Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik... Yemek, 
yiyecek (eski)... Utanma, utanç duyma... 9. Işık saçacak beyazlığa 
varıncaya kadar ısıtılmış olan... Cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin 
yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma... Sanma du-
rumu veya sonucu, zan, zehap... 10. Osmanlı Devleti’nde padişah 
öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili 
gruplarca kabul edilip onaylanması (eski)... İşaret (halk ağzı)... 
Belli, açık (eski)... 11. Şunca... İçine kapanık, psikolojik sorunları 
olan kimse... 12. Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz 
(eski)... Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı... 
Kemiklerin toparlak ucu... 13. Yüksek, yüce (eski)... Afallamak du-
rumu... 14. Eklem (eski)... Kumsal... 15. Kravatlı bir biçimde... İlg-
ilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili...

Yukarıdan aşağıya
1. Çapaklanma olasılığı bulunmak... 2. Yardımcı, koruyucu, ha-

vari... Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan 
oluşan bitki örtüsü... Altın elementinin simgesi... 3. At, eşek, öküz 
vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uy-
gun demir parçası... Kalça kemiği (halk ağzı)... Kaşlamak işi... 4. 
İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan 
olan kimse... Sütleğengillerden, tropik bölgelerde yetişen, ağaç 
veya ağaççık durumunu alabilen, tohumlarından koyu bir bitkisel 
yağ elde edilen, bir yıllık otsu bitki, Hint baklası... Yanardağların 
püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinlikler-
inden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü... 5. Kahve ve çayda 
bulunan, hekimlikte kullanılan, kasları, sinirleri uyarıcı, mide sal-
gısını ve metabolik hızı artırıcı etki yapan bir madde... Zirkonyum 
elementinin simgesi... Aşaması çırakla usta arasında bulunan za-
naatçı... 6. Taş kemer veya taş kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. 
şey (halk ağzı)... Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her 
biri, aza... Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilm-
iş toprak üzerine döşenen taş kırıkları... 7. Havada bulunan su bu-
harı... Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken 

kullanılan bir söz... Alüminyum elementinin simgesi... 8. Gerçekten 
öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif... Alaca... 9. Türk 
alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Çarşılarda veya 
alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu 
bölüm (eski)... Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın 
içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun 
tahta veya metal levha... 10. İletişimi sağlayan dizgenin, teknik 
ağın birliği, link... Üye... Çocuk dilinde dışkı... 11. Beyaz renkli bir 
cins şahin... Galyum elementinin simgesi... Yolu herhangi bir nite-
likte olan... 12. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, 
araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir 
söz... Anımsatılmak işi, hatırlatılma... 13. Ceviz içi, sarımsak, tuz, 
ekmek içi, sirke ve tahinin limon suyu ile çırpılmasından sonra 
kıyılmış maydanozla hazırlanan salça veya sos... Ansızın ortaya çı-
kan... “Kurnazca ve haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”, 
“çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, “bir kimse birinden al-
dığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürüt-
mek” anlamında “... külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek 
deyimlerinde geçen 
bir söz... 14. Amon-
yaktaki hidrojen 
yerine, tek değer-
li hidrokarbonlu 
köklerin geçmesiyle 
oluşan ürünlerin 
genel adı... Şim-
di, şu anda, hâlâ, 
henüz, daha (eski)... 
Varlığı duyularla al-
gılanabilen, müşah-
has, konkre, soyut 
karşıtı... 15. Çok sin-
irlenmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HABER MERKEZİ 
Evkur Yeni Malatyaspor ligin 26. 

Haftasında Elazığspor ile Doğu der-
bisine çıkarken, 90. dakikası yük-
sek tempoda geçen maçta galibiyet 
sevinci yaşayan taraf oldu. İstanbul 
Başakşehir Fatih Terim Stadyu-
munda oynanan kritik karşılaş-
maya; Ertaç Özbir, Rahman Buğra 
Çağıran, Sezer Öztürk,  Murat Akça, 
Caner Arıca, Azubuike Okey, İrfan 
Başaran, Michael Perreria, Murat 
Yıldırım, Eren Tozlu ve Diabang 
Dialiba 11 ile başlayan Evkur Yeni 
Malatyaspor, ilk yarıda üstün bir 
oyun ortaya koymasına rağmen, 45 
dakikalık bölümde aradığı golü bir 
türlü bulamadı. İkinci yarıda rakip 
üzerindeki baskısını devam et-
tiren sarı kırmızılılar, dakika 51’de 
golcü kimliğini sahaya yansıtan 
Eren Tozlu’nun rakip kaleye gön-
derdiği nefis şutun ardından 1 – 0 
öne geçti. Sonraki bölümde iki 

takımda çeşitli pozisyonlara girdi 
ancak maçta başka gol sesi çık-
mayınca; Evkur Yeni Malatyaspor – 
Elazığspor arasında oynanan derbi 
mücadelesinde 3 puanın sahibi sarı 
kırmızılılar oldu. Bu maçla birlikte, 
TFF 1. Lig’deki derbi serisine devam 
eden Evkur Yeni Malatyaspor, daha 
önce bu lig de Elazığspor ile tam 3 
maç oynarken, bu maçların sadece 
birinde mağlup olmuş, diğer iki 
maçta ise kazanmıştı. Geride bırak-
tığımız cumartesi günü ise, iki ekip 
bir kez daha karşı karşıya gelirken, 
son iki maçta olduğu gibi yine zafer 
elde eden takım Evkur Yeni Malat-
yaspor oldu. Maçı izlemeye çok 
sayıda Malatyalı taraftar gelirken, 
tribünlerde yer alan binlerce seyir-
ci karşılaşma boyunca sarı kırmızılı 
takıma desteğini sürdürdü. Haf-
tanın maçını hakem Koray Gençer-
ler ve yardımcıları Cumhur Altay ile 
Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Maçtan Dakikalar
5. dakikada sol kanattan Murat 

Yıldırım’ın ortasına yükselen Eren, 
Röveşataya yükselirken kaleye gön-
derdiği şutu az farkla dışarı gitti.

19. dakikada Caner’in sağ kanat-
tan yaklaşık 25 metre sürdüğü topu, 
takım arkadaşı İrfan aktarmasıyla 
topla buluşan İrfan bekletmeden 
vurdu ancak top savunmaya çarpıp 
uzaklaştırıldı.

34. dakikada ceza yayından 
endirekt serbest vuruş kullanmak 
üzere topun başına geçen İrfan 
Başaranın, vuruşu savunmadan 
döndü. Ancak pozisyonun devamın-
da Azubuike dönen topu sert bir 
şutla kaleye gönderirken, top direği 
yalayarak dışarı gitti.

45+2’lik uzatma dakikasının 
oynandığı maçın ilk yarısı, golsüz 
eşitlikle 0 – 0 tamamlandı.

50. dakikada Michael Perreria 

ceza sahasında topla buluşurken, 
şutunu kaleci Çağlar kurtardı.

51.dakikada Dialiba’nın ceza sa-
hası içerisinden kaleye gönderdiği 
şutuna kaleci Çağlar uzandı ve top 
direkten dönerek Eren’in önünde 
kaldı. Eren hamle yaparak topu bir 
kez daha kaleye gönderdi ancak 
savunmadan döndü. İkinci kez topa 
müdahale Eren bir kez daha topu 
kaleye gönderirken, bu kez kaleci 
çağlar şutunu kornere çeldi.

52. dakikada Rahman Buğra’nın 
köşe gönderinde pasında topla bu-
luşan Murat Yıldırım, kaleye sert 
bir şut gönderdi ancak bu topta üst 
direkten auta gitti.

60. dakikada Perreia’nın sağ 
kanattan ortasına yükselen Eren 
istediği vuruşu yapamazken top 
Dialiba’nın önünde kaldı, golcü 
oyuncunun aktardığı topu nefis bir 
şutla kaleye gönderen Eren Toz-
lu takımını 1 – 0 öne geçiren golü 
kaydetti.

71. dakikada İrfan’ın ortasına 
yükselen Eren’in kafa vuruşuna 
uzanan kaleci Çağlar gole izin ver-
medi.

90+6’lık uzatma dakikasının 
oynandığı ikinci yarıda Eren’in 
golünden hariç başka gol sesi çık-
mazken, Evkur Yeni Malatyaspor 
karşılaşmayı 1 – 0 kazandı.

YENİ MALATYASPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

 O G B M A Y AV P

1.EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 16 5 5 41 25 16 53

2.SİVASSPOR 26 13 7 6 37 23 14 46

3.ESKİŞEHİRSPOR 26 13 9 4 44 29 15 45

4.GÖZTEPE A.Ş. 26 12 7 7 40 36 4 43

5.ÜMRANİYESPOR 26 11 8 7 33 26 7 41

6.GİRESUNSPOR 26 11 7 8 33 27 6 40

7.BOLUSPOR 26 11 5 10 42 45 -3 38

8.BALIKESİRSPOR 25 8 10 7 44 31 13 34

9.ALTINORDU A.Ş. 26 8 9 9 31 35 -4 33

10.DENİZLİSPOR 26 9 7 10 36 34 2 31

11.ADANA DEMİRSPOR 26 7 13 6 34 33 1 31

12.ELAZIĞSPOR 26 9 7 10 32 30 2 28

13.ŞANLIURFASPOR 26 6 8 12 27 34 -7 26

14.SAMSUNSPOR 25 6 7 12 17 29 -12 25

15.MANİSASPOR 26 6 9 11 36 42 -6 24

16.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 26 6 6 14 29 39 -10 24

17.MERSİN İDMANYURDU 26 6 9 11 26 49 -23 24

18.BANDIRMASPOR 26 5 7 14 27 42 -15 22
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 - KUTLU   AİLESİ –II-
      Aynı soyadı taşıyan bu ailenin, Caborya mı yoksa 

Golishal’den mi olduğu kesin değildir. Bu aile, Yusuf ve 
Tutuş’dan türemedir. Bu beraberlikten; Dursun  dün-
yaya gelmiştir. DURSUN(1845-1905)- Ali ve İhsan’dan 
olma Peruze(1849-…) ile evliliğinden; Burhan ve Yusuf 
dünyaya gelmişlerdir.  BURHAN (1876-1910)- Dursun ve 
Sultan’dan olma Elveda ile beraberliğinden; İsmail ve 
İdris  ve Fatma dünyaya gelmiştir.

I)İSMAİL KUTLU (1914-1983)- Babasından dolayı 
Burhan İsmail diye anıl- mıştır. Çocukluğumdan hayal 
meyal hatırlamaktayım. İyi ve zararsız bir insan old-
uğundan kuşkum yoktur. Eroğlu ailesindenden Şahbaz 
ve Saliha’dan olma Saliha ile olan evliliğinden; Ahmet 
Duran ve  Erdoğan dünyaya gelmişlerdir.

Şahbaz, Eroğlu ailesinin bir ferdi olup, Memet 
ve Gülsümden olmadır.Üç çocuğu olmuş, biri Sabi-
ha ki İsmail Kutlu’nun eşidir. Diğerleri ise Mevlüt ve 
Sündüs’tür. Mevlüt, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha 
Gökçen’in kardeşi Gülşen ile evli olup, Muhittin-Sabriye 
ve Hayriye isminde üç çocuğu vardır. Mevlüt bir tren 
kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Sündüs’ün ise Go-
gop ailesinden Kadir Korkmaz ile evliliğinden, Vehbi 
Korkmaz dünyaya gelmiştir.

AHMET DURAN (1937-1991)- Gayet durgun, sessiz ve 
sakin bir insandı. Sosyal yönü pek güçlü değildi. Oysaki 
uzun süre Almanyada kalmıştır. Emekli olduğu ilk yıl-
larda bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. İlk 
evliliğini H.Ahmet ve Sidret’ten olma Perihan ile yap-
mış, ancak bu evlilik uzun sürmemiş ve ayrılmışlardır. 
Bu evlilikten çocuk olmamıştır. İkinci evliliğini Mustafa 
ve Refika Eroğlu’dan olma Mebrure(1949-…)ile yapmış, 
bu beraberlikten Alpas- lan,  Hakan ve Tülay dünyaya 
gelmişlerdir.

ALPASLAN KUTLU- Üniversite mezunu olup bir fab-
rikada görev yapmak- tadır. Şükrü ve Fadime Şahin’den 
olma Sevilay(Gıda Müh.) ile olan beraber- liğinden; Ah-
met-Nurullah ve Zeynep dünyaya gelmiştir.

TÜLAY ve HAKAN henüz bekardırlar. Tülay’ı zeki ve 
çalışkan öğrencilerim- den biri olarak hatırlamaktayım.

-ERDOĞAN KUTLU (1939-…)-Askeriyeden emek-
lidir. Gayet efendi ve düz- gün bir insandır. Topluma 
pek karışmamakla beraber, herkes tarafından itibar 
görmektedir. Benim de sevip saydığım ve değer ver-
diğim bir kişidir. Ömer ve Sultan Yağcı’dan olma Özden 
ile olan beraberliğinden; Oktay-Nazım ve Medeha Özer 
kızı Nazan ile evli olup Eren ve İpek isminde çocukları 
vardır. Hülya ve Melek ise henüz bekardırlar.

II)İDRİS KUTLU(1918-1969)- Çocukluğumdan hatır-
ladığım kadarı ile zararsız, kendi halinde bir insandır. 
Kerim ve Fatma Toraman’dan olma Raife ile olan ev-
liliğinden çocukları olmamıştır. İdris’in ölümü üzerine 
dul kalan Raife, Kando Mustafa ve ayrıca Cercis is-
minde biri ile de evlilikler yapmış, ancak çocuk sahibi 
olamamıştır.

-III) FATMA (1909-1940)- Evlenmemiş, bekar olarak 
vefat etmiştir.

NOT- Burhan Kutlu’nun eşi ELVEDA, ilk evliliğini 
Korkut ailesinden Tevfik ile yapmış, bu beraberlik-
ten Rüstem ve Gülefer dünyaya gelmiştir. Dolayısiyle,    
Elveda’nın ilk evliliğinden olma Rüstem ile Gülefer, 
Burhan Kutlu ile yaptığı      ikinci evlilikten olan İsmail- 
İdris ve Fatma ile ana bir baba ayrı kardeştirler.

Elveda, ayrıca Süleyman isminde birisi ile de evlilik 
yapmış, bu beraberlikten de  Pembe dünyaya gelmiştir. 
Pembe’nin Molla Hurşit Güler ile evliliğinden de; Fat-
ma Zehra(İshak Şahin’in ilk eşi) ve Hacı Memet( Yaşar 
Güler’in babası)oldu.      

           

-  M U T L U    A İ L E S İ –
            Bu aile; “Kutlu”  ailesi gibi Hasan Ağa ve 

Ümmgülsüm’den türemiştir. Bu beraberlikten; 1)Molla 
Eşref(1853-1909), 2)Molla Şakir (1844-1910), 3)Serfi-
naz(1859-1912), 4) Ali, 5)İbrahim, 6)Sidret oldu.

        Molla Eşref haricinde diğer kardeşleri, “Kutlu” 
ailesinde incelemiştik. Şimdi de Molla Eşref ve ailesini 
almış oldukları farklı soyadı nedeniyle MUTLU ailesi adı 
altında incelemeye alıyoruz.

        MOLLA EŞREF (1853-1909) – Taner ail-
esi(Başçavuş) Recep-Sultan kızı EFRUZ evliliğinden; 1) 
Hasan (1893-1915), 2) Hüseyin (1898-1936), 3) Zahide 
dünyaya gelmişlerdir. Aile “Efruzgiller” diye anılmıştır.

        HASAN- Erdoğan ailesinden Şükrü-Senem kızı 
Nazeni ile nişanlı iken Seferberliğe katılmış ve şehit 
düşmüştür.

        HÜSEYİN- Güven ailesinden Halit-Gülizar kızı 
Ülfet ile olan evliliğinden;  Gülhanım dünyaya gelmiştir. 
Gülhanım’ın Hacı Osman Kutlu evliliğinden; Güner- Gül-
ser- Gülten- Yüksel- Turan dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş 
bilgi “ Kutlu “ ailesinde.)

        Hüseyin, ikinci evliliğini Tekin ailesinden 
Aslan-Nesime kızı Ayşe ile yapmış ve bu evlilikten de; 
1) Hasan  2) Memet  3)Hediye 4)İlhan (ölü) dünyaya 
gelmiştir.

        HASAN MUTLU- Özbey ailesinden, Hafız 
Fahri-Emine kızı Naciye ile evliliğinden; 1) Cahit (Asb.) 
+ Süheyla = Selda- Selma- Burcu. / 2) Nahit   (Me.) + 
Sidret = Selçuk- Tuğba.  / 3) Nihat( As.Me.) +Gülşen(Çil) 
= Emre- Esra.  / 4) Nüvit (Me.) + Hatice = Emirhan.  / 
5) Vahit(Tek.) + Nurhan(Doğan) = Barış- Buket. / 6) Ve-
dat(Me.) + Hafize =Zafer-Onur 

Hasan Mutlu’nun çocuklarını, Doğanşehirden 
önceden ayrıldıkları için, yakınen     tanımamaktayım. 
Sonradan tanıdığım ve edindiğim bilgiler doğrultusun-
da, tü-    münün gerçek manada dürüst, terbiyeli, say-
gılı ve onurlu insanlar oldukları yö-   nünde sarsılmaz 
bir inanca sahip olmuş bulunmaktayım.

       Hasan Mutlu, İlk önceleri çiftçilikle meşguldu. 
Küçük kardeşi Memet Mutlu’nun ifadesine göre çalış-
mayı pek sevmezdi. İşleri daima kendi sırtına sarardı. 
Kahvede “Oşkin” oynamayı çok sever ve iyi de oynardı. 
Bundan dolayı kendisine Oşkinci Hasan denilirdi. 1999 
Marmara depreminde eşi Naciye ve torunları ile enkaz 
altında kalarak can verdiler.    

        MEMET MUTLU- Oğhan ailesinden Nazım Ho-
ca-Fatma kızı Meslaha ile olan evliliğinden; 1) Es-
engül(Öğret.) 2) Enver (Öğret.) 3) Zergül  4) Songül 
(Öğret.) dünyaya gelmiştir

        ESENGÜL + Ali İhsan Göksü = Şadan-Altan. Evli-
lik devam etmedi.  Şadan+Serkan Işık(Öğret.)= Elifnaz. 
Altan henüz bekar.Tekniyen.

       Esengül; Terbiyeli, ağır başlı ve sosyal bir in-
sandır. Müsbet bir İslam anla- yışına sahiptir. İyi bir 
öğretmen olarak görev bilinci ile hareket eder. Çocuk- 
larının yetişmesinde etkin rol almıştır. Büyüklere karşı 
saygılı, diğer insanlara karşı mesafelidir. Evliliği, ko-
casının olumsuz tavrından dolayı devam  etmemiş ve 
ayrılmışlardır. Kendini çocuklarına hasrederek onların 
çok iyi yetişmelerini sağlamıştır.

        ENVER MUTLU + Ayşe (Hemşire) = Asım- 
Zeynep.- Enver; terbiyeli, anlayışlı, hoşgörülü ve saygılı 
biridir. Ailesine bağlı, her bakımdan iyi bir insan olarak 
tanırım. Eğitim-öğretim  alanında hizmet vermektedir.

        ZERGÜL- Rıfat Canpolat ile olan beraberliğin-
den; Ertuğrul,Tuğçe ve Oğuzhan dünyaya  gelmiştir. 
Kendisi terbiyeli, olumlu özellikleri olan hamarat bir ev 
hanımıdır.

         SONGÜL- Turgay Tekin ile olan beraberliğinden; 
Numan, Harun ve Osman dünyaya gelmiştir. Kendisini 
pek tanıma fırsatım olmadı, ama olumlu özellikleri bu-
lunduğundan kuşkum yoktur.

         Memet Mutlu, sevdiğim, saygı duyduğum 
bir insandı. Son zamanlarında dialoğumuz çok iyi idi. 
Olayları ve kendi hayatını abartısız anlatır. Kendisi için 
de öz eleştiride bulunurdu. Sade ve sakin bir insandı. 
Çocukluğumda iyi hatır- larım. Ahmet Özbey’in ahırı 
yangın geçirmiş, birkaç hayvan telef olmuştu. Aradan 
yıllar geçtikten sonra, bu yangını kendisini döven ve 
hakaret eden Ahmet Özbey’e misilleme olarak kendis-
inin çıkardığını, yeri geldiğinde söyle-   miştir.

       HEDİYE- Nuri Yılmaz ile olan evliliğinden; 1) 
Orhan  2) Ayhan   3) Erhan   4) Erkan  5) Serkan  6) 
Hülya  7) Ulviye dünyaya gelmiştir.   ( Geniş bilgi “ Yıl-
maz “ ailesinde )

Hediye abla tanıdığım en düzgün insanlardan birid-
ir. Akrabalarına ve hemşeri- lerine son derece  düşkün, 

sevimli eli öpülesi bir insandır.
       ZAHİDE – Molla Pehlül ile olan evliliğinden; 1) 

Ümmi  2) Hatice    3) Yaşar dünyaya gelmiştir. Kendisi 
İsmail Doğan ile kısa süren bir evlilik daha yapmıştır. ( 
Geniş bilgi “ Kutlu “ ailesinde.)

               

-  Ö Z B E Y  A İ L E S İ -          
         Bu aile, Mevlevizade Abdülkadir-Fatma(-

Durdu ailesinden Turak kızı) ile diğer kardeş Dur-
sun-Gülizar’dan türemişdir.

         Mevlevizade Abdülkadir –Fatma evliliğinden; 1) 
Hoca Süleyman   (1861-1932)-  2) Rıfat (1879-1915)-  3)
Hüseyin (1889-1915) oldu.

      -HOCA SÜLEYMAN–Hasan-Gülsüm(Kutlu-Mut-
lu ailesi) kızı Sidret (1876-1949) ile olan evliliğinden; 
1)Hasan (1896-1919)- 2) Mehmet Fahri(1901-1958)   3) 
Hatice(1909-…) dünyaya gelmişlerdir.

        Hoca Süleyman, dini bilgisi derin olan bir ho-
cadır. Aşağı mahalle cami- sinde vaazlar verirdi. Daha 
önceleri Suriye taraflarında kahyalık  yaptığı söyle- nir. 
Muhacirlerin Viranşehir’e ilk geldikleri yıllarda, civar  
köy insanları ile muhacirler arasında vukubulan an-
laşmazlıkların halli  konusunda etkin rol oyna- mıştır.

     I- HASAN ÖZBEY (1896-1919)- Yusuf-Basim kızı 
Zahide(1896-…)ile evliliğinden; Necip(1921- 2002) dün-
yaya geldi. Hasan genç yaşta ölünce eşi Zahide, H.Ab-
bas Durak ile evlendi. Bu evlilikten de Lutfi ve Latif Du-
rak oldu.

         NECİP ÖZBEY (1921-2002)- Hüseyin-Gülendam 
Özbey kızı Rukiye (1913-…)  ile evlendi. Bu beraber-
likten; 1)Ayten  2)Nermin  3) Turan  4) Edip  dünyaya 
gelmişlerdir.

         Necip Özbey, çok saygıdeğer bir insandı. Esprili 
konuşmaları ile insanları olumlu manada çok etkiler-
di. Ömrünün büyük bir bölümünü Ankara’da geçirdi. 
Hayatından şikayet etmeyen ve kendini mutlu hissed-
en ender kişilerden biridir. Latif Durak ile halam Na-
diye’nin düğünü sırasında, çeyiz sandığının üzerinden 
kalkmam için bana uzattığı o bir lirayı asla unutamam.

         AYTEN- Akıllı, olgun, hatırlı bir insan olarak 
bilirim. Mutlu bir evlilik sürdüklerine inandığım Hikmet 
Durak ile olan beraberliğinden; İsmet(Müt.Diş Dr.) - 
Saffet( Müh.)  ve Sevgi (Mimar) olmuştur.

         NERMİN- Terbiyeli ve düzgün bir insan. Metin 
Yaylagül ile olan bera- berliğinden; Volkan(Ser.Mes.) ve 
Serkan(Ser.Mes.) dünyaya gelmişlerdir.

         TURAN ÖZBEY(Prof)- Benim kısa dönem ask-
erlik arkadaşım. Bilgili, kültürlü, zeki, olgun ve alçak 
gönüllüdür. Gerektiğinde sayan, gerektiğinde sayı- lan 
ve aranan bir insandır. Süheyla ile olan beraberliğin-
den; Burak( Elk.Elek- tronik Müh.) dünyaya gelmiştir.

          EDİP ÖZBEY( Müh.)- Saygılı, hatırşinas ve 
olgun bir insandır.Yaşar-Kudret Doğan kızı Ayla(Em.
Bankacı)ile beraberliğinden; Cumhur(İnş.Müh.)ve Ay-
lin(Öğ.)  dünyaya gelmişlerdir.

  II- MEHMET FAHRİ – Molla Refet ve Gülperi’den 
olma  Emine ile olan evliliğinden; 1) Fahriye (1924-…)- 
2)Naciye (1926-…)- 3) Kifaye (1932-…)- 4) Servet (1936-
…)- Hulusi (1942-..)dünyaya geldi.

Mehmet Fahri Özbey, 1950-1955 yılları arasında bir 
dönem Doğanşehir İlçe Belediye Başkanlık görevini üs-
tlenmiştir. Onun o zamanın Valisinin; “Reis bey, ilçede 
asayiş ne durumda?  Polis görevlendirmemi istermi-
sin?” sorusuna karşı: “Sayın Valim, polislerin istirahate 
ihtiyaçları var ise buyursun gelsinler” şeklin- deki cev-
abı meşhurdur. Kendisini Yumuşak huylu, güler yüzlü 
ve sevecen bir insan olarak tanırım.

    1) FAHRİYE- H.Ahmet Durak ile evliliğinden ;1) 
Mualla + Hilmi Özbey = Sevinç- Yasemin- Ahmet. / 2) 
Necla (Bekar).  3) Süheyla + Cahit Mutlu = Burcu- Sel-
da- Selma. / 4) Sermin + Nahit Mutlu = Tuğba-Selçuk. / 
5) Mukadder + Mazhar = Hakan.  /  6) Mübeccel(Bekar 
).  7) İnayet + Fikri = Çocuk yok.( Geniş bilgi “Durak “ 
ailesinde)

     2) NACİYE- Hasan Mutlu ile olan evliliğinden: 1) 
Cahit + Süheyla=  Burcu- Selda- Selma- Nedim.  2) Nahit 
+ Sermin = Tuğba- Selçuk.        3) Nihat + Gülsen = Emre- 
Esra. / 4) Vahit + Nurhan =Barış-Buket. 5) Nüvit + Hat-
ice = Emirhan- Batuhan. / 6) Vedat +Hatice=Zafer-Alp-
er.( Naciye,eşi Hasan ve torunları Erdal 1999 Marmara 
depreminde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybet-
mişlerdir.)
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