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Sağ elin verdiğini 
sol el bilmiyor

A.VAHAP
KAYGUSUZ 3’te

ANTİOKSİDAN 
ÇEŞNİ BAHAR

İLKER
DURAK 4’te

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ (25)

MEHMET
KAYABAŞI 6’da

İsmet Bayram Güven Tazeledi
24 yıldır Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifi Başkanlığını yürüten İsmet Bayram güven tazeledi.

SAYFA 5

DOĞANŞEHİR OKUL VE ÇEVRESİ 
GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

SAYFA 2

Nüfusumuz 786 bin oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı adrese day-

alı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla 
göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 
135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi 
oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, 
yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.>>6’DA

DOĞANŞEHİR’E 2 BİN M2’LİK 
KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK 

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesinin 
birlikte hazırladıkları Doğanşehir’in fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap verebilecek çalışmalar 
yürütüyor. >>3’TE

DOĞANŞEHİR ALTYAPISI TAMAMLANDI 3’TE

EDREMİT MALATYALILAR DERNEĞİ 
GECEYE HAZIRLANIYOR

Edremit Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Önder 
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

4. Olağan Genel kurulunu yaparak yeniden Edremit 
Malatyalılar Derneği Başkanlığına seçilen Mustafa Önder 
Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek yapacakları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. >>2’DE
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Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
 Yunus Emre
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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
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

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 OKUL VE ÇEVRESİ 
GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde, 

Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak 
öncülüğünde; okul ve çevresi 
güvenlik toplantısı yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir 
ilçesinde, Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü 
Pekpak öncülüğünde; okul 
ve çevresi güvenlik toplantısı 
yapıldı.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü konferans sa-
lonunda gerçekleşen to-
plantıda;Belediye Başkanı 

Vahap Küçük,İlçe Jandar-
ma Komutanı Teğmen Tolga 
COŞKUN, İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Ali Yüksel SATILMIŞ, 
İlçe Milli Eğitim Müdür Veki-
li Hasan Basri KOCAMAN, 
Mahalle Muhtarları, okul 
müdürleri, Okul Aile Birliği 
Başkanları, internet cafe 
işletmecileri, öğrenci taşıma 
servis şoförleri ve kooperatif 
başkanları hazır bulundular. 

Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak; 
"2017-2018 Eğitim-Öğretim 
Yılı 2.Dönem Okul ve Çevre-

sel Güvenlik Toplantısını icra 
ettik.

Eğitim, Öğretim se-
zonunun başlamasıyla bir-
likte bizlere düşen görev 
çocuklarımızın, gençlerim-
izin ve öğrencilerimizin en 
güvenilir, en sağlıklı ortam-
larda kaliteli bir eğitim al-
malarını sağlamaktır. İlçemiz 
merkez ve mahallelerinde 
bulunan okullarda ve okul 
çevrelerinde meydana ge-
lebilecek olumsuzluklar ve 
güvenlik tedbirleri konusun-
da kararlar aldık."dedi.

EDREMİT MALATYALILAR DERNEĞİ 
GECEYE HAZIRLANIYOR

HABER MERKEZİ 
Edremit Malatyalılar 

Derneği Başkanı Mustafa 
Önder Gazeteciler Cemi-
yetini ziyaret etti

4. Olağan Genel ku-
rulunu yaparak yenid-
en Edremit Malatyalılar 
Derneği Başkanlığına 
seçilen Mustafa Önder 
Malatya Gazeteciler Ce-
miyetini ziyaret ederek 
yapacakları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Haziran ayında Edre-
mit'te Malatyalılar Gec-
esi düzenleyeceklerini 
kaydeden Önder, Kör-
fezde bulunan hemşeri 
ve dostlarımızın kat-
kısıyla bölge ayrımı yap-
madan herkese dernek 
imkânları ölçüsünde 
yardım ettiklerini kim-
sesiz bir aileye yuva 
yaptıklarını açta açık-
ta kalan vatandaşlara 
maddi manevi imkan 
ölçüsünde yardımcı 

olduklarını belirterek 
"bölgenin ve memleke-
timizin tanıtımı yatırım 
ve iş istihdamını yarat-
mak adına işadamlarını 
bölgeye davet ediyoruz. 
Şu anda 10 Üniversite 
öğrencisine aylık burs 
veriyoruz. Bugüne kadar 
çalışmalarımıza destek 
olan Kamu ve Mülki 
idare amirlerine, Bölge 
İş adamlarına hemşeril-
erimize dostlarımıza ve 
tüm Körfez halkına ben 
ve yönetim kurulu adına 
teşekkür ediyorum" dedi.

Edremit Malatyalılar 
Derneği Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluşuyor. 
Başkan-Mustafa ÖNDER. 
Yönetim Kurulu: Erhan 
Erteği, Ali Suat Şeker-
oğlu, Müslüm Korku-
dur, Erman Bal, Turan 
Yıldırım, Atilla Balaban, 
Hakkı Fırat, Özkan Saka, 
Şerif Özgür , Emin To-
ramanoğlu, Hurşit Tan-

rıverdi, Mehmet Coşkun, 
Kıyasi Uğurcuklu, Metin 
Salman, Hüseyin Gökçe, 
Erdoğan Deniz, ve Zeynel 
Dişbudak.

Tekirdağ Malatyalılar 
Derneği Başkanı Meh-
met Barut’da, Tekirdağ 
da Malatyalılar olarak bir 
araya gelerek birliktelik 
sağladıklarını belirterek 
etkin faaliyetler içer-
isinde olacaklarını ifade 
etti. 

Malatyalılar Dernek 
Başkanlarının ziyaret-
lerinden duydukları 
memnuniyeti ifade eden 
Gazeteciler Cemiyeti 
Sekreteri Vahap Güner 
“Hem Edremit’de hem 
de Tekirdağ’da hemşer-
ilerimiz çok güzel etkin-
liklerde bir araya geli-
yorlar. Bu yıl yapılacak 
etkinliklere Malatya 
basını olarak katılacağız. 
Başkanlarımıza başarılar 
diliyoruz” dedi
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Sağ elin verdiğini sol el bilmiyor 
 

Aileden gelen bir Vahap Küçük geleneği var. Öncelikle bunu belirtmek isterim. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük. Babasını adı da Vahap Küçük. Oğlu 
Vahap Küçük, torunu Vahap Küçük. Bu gelenek böylece sürüp gidecek gibi 
görünüyor. 
Ben Vahap abinin hoşgörüsüne sığınarak, (Vahap Küçük’ün) yardımseverlikle 
ilgili birkaç özelliğinden bahsedeceğim.  
Öncelikle bir hatıramdan bahsederek konuya başlamak istiyorum. 1974 senesi. 
Malatya İmam-Hatip öğrencisiyiz. Okuldaki öğrencilerin tamamına yakını dar 
gelirli aile çocuğu. Bir hayır sahibi Caket ve pantolon yardımı yaptı. Herkes 
sevinçle verilen paketleri alarak evin yolunu tuttu. Ertesi sabah okul öğrenciler 
okula geldi. Bir askeri birliği andıran görüntü vardı. Siyah yeşil çizgili Caket ve 
haki renk pantolonlu bir öğrenci grubu vardı.  
Bir sonraki gün herkes eski kıyafetlerini giyerek okula geldi. Yardımda verilen 
elbiseleri bir daha giyen olmadı.  
Buradan hareketle Vahap Abi tarafından yapılan yardıma değineceğim. Bu 
yardımdaki intizam ve hassasiyet Türkiye’ye örnek olacak mahiyette. 
Öncelikle yardım sahipleri tespit edilirken okul öğretmenlerine bir form ver-
iliyor. Bu form içerisinde Öğrencinin Adı-Soyadı, Sınıfı, Yaşı, cinsiyeti, bedeni, 
boyu gibi özel bilgileri forma yazılıyor. Bunlarla birlikte, Okul müstahdeminden, 
Öğretmenine, Okul müdürüne kadar herkesin bilgileri de bu forma yazılıyor.  
Formlar LC Waikiki’nin 1000 kişinin çalıştığı yardım departmanına ulaştırılıyor. 
Departmanda çalışanlar ellerindeki listeyi hazırlayarak ambalajlıyor. Pakete 
konulan eşyaların üzerine kime verilecekse adres etiketi yapıştırılarak ilgilinin 
okuluna ulaştırılıyor. 
Yardımlar özellikle basına duyurulmadan imtina edilerek öğretmenler 
tarafından öğrencilere veriliyor. 
Öğretmen ve dağıtanların hakları geçmesin diye öğretmenlere ve dağıtanlara 
(şayet düzenlenen formda bilgileri var ise) giyisiler ulaştırılıyor. 
Kimin ne aldığını kimse bilmiyor. Ertesi gün herkes cıvıl cıvıl okula geliyor. 
Sağ elin verdiğini sol el bilmiyor.  
Eğer örnek bir yardım modeli var ise işte budur.  
Allah Kabul etsin Vahap abi. 
Bir başka yardımdan bahsedeceğim. Küçük ailesi her zaman yardım yapar ama 
Ramazan ayında yapılan bir yardımdan bahsedeceğim.  
Ramazan öncesi ilçede 8-9 civarında market var. Vahap Abi bunlara bir liste 
verir. Liste her markete standart olarak verilir. Örnek olarak 100’er tane paket 
istenir. Paketler içinde, Salça, Yağ, Şeker, Pirinç, Hububat gibi gıda madde-
leri yer alır. Vahap Abi Fiyat listesi vermez. İhale yapmaz. Her marketten aynı 
miktarda mal alır. Ve istedikleri fiyattan ödemeyi peşin olarak yapar. Pazarlık 
etmez.  
Sonra bu gıda malzemeleri görevliler tarafından köylere gönderilir. Muhtarlar 
nezaretinde gece paketler dar gelirlilerin kapısına bırakılır. Paketin kimden 
geldiğini kimse bilmez. 
Dağıtım yaparken bu şudur, bu budur diye ayrım yapılmaz. Muhtarların göster-
diği evlerin kapısına bırakılır. 
Sağ elin verdiğini sol el bilmiyor.  
Son olarak da şahit olduğum bir başka enstantaneyi paylaşacağım.  
Vahap abi ile karşılaştık. Gel hele adaş dedi. Buyur abi dedim. İşin yok ise sen-
inle bir ilçeye gidelim dedi. (İsmi bizde mahfuz)  
O zaman Belediye başkanı da değil. 
Ankara’dan Ziraat Mühendisleri gelecekmiş. Aracını havaalanına göndererek 
onlara tahsis etmiş. Gelecek olanlar ise  Gıda Tarım İlçe Müdürlüğüne gelece-
kler. (Belediye var, Kaymakamlık var)  
Gidelim Abi dedim Gittik. İlçe meydanında bana “Sen buralarda oyalan, benim 
az işim var” diyerek benden ayrıldı. 
Yaklaşık 1 saat sonra geldi. Yanında İlçenin mahalle muhtarları var. Gelen Allah 
hayrını kabul etsin diyor. 
Kendisi söylemez. Bunu bildiğim için muhtarlara sordum.  
‘Nedir bu yardım meselesi’ dedim.  
Aldığım cevap ise şöyleydi. “İlçeye bir cami yaptırıyorduk. Cami tamamlandı 
ancak su yok. Şebeke suyu yetmiyor. Elimize makbuz alarak para toplamaya 
başladık. İlk olarak da Vahap Amca’ya gittik. Bize dediği şu oldu. Siz o mak-
buzu kapatın. Başka bir şey için yardım toplarsanız ona karışmam ama su için 
toplamayın. Gidin artezeyenciyi bulun. Suyu çıkarsın. Su çıktığında yanıma 
gelin’ diye bize talimat verdi. Biz de suyu bulunca gidip haber verdik. Geldi ve 
artezyenin bütün parasını ödedi” 
Ben gazeteciyim ya. Vahap abi konuyu haber yapmayayım diye benimle pay-
laşmamış. 
Sağ elin verdiğini sol el bilmiyor.

A.Vahap Kaygusuz

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesinin 
birlikte hazırladıkları Kültür sarayı projesi  hayata geçiriliyor

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Be-

lediyesi ile Doğanşehir Be-
lediyesinin birlikte hazır-
ladıkları Doğanşehir’in fiziki 
ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlarına da 
cevap verebilecek çalışmalar 
yürütüyor.  

Bu çalışmalar kapsamın-
da Doğanşehir ilçesine 2 bin 
metrekare inşaat alanına sa-
hip, ilçenin sosyal ve kültürel 

hayatına büyük katkı sağlay-
acak olan bir Kültür Merkezi 
inşa edilecek. Proje çalışma-
ları tamamlanan Doğanşe-
hir Kültür Merkezi’nin ihale 
çalışmaları yapılıyor. 

2 katlı kültür merkezi 
Kısa bir süre içerisinde ihal-

esi yapılarak inşaat çalışma-
larına başlanacak olan Kültür 
Merkezi bünyesinde; zemin 
katta 75 m2 giriş fuayesi, 4 
adet her biri 42 m2 genişliğinde 

4 adet atölye, 46  m2 yönetim 
birimi, 126 m2 kütüphane yer 
alıyor. Ayrıca, Bodrum katta ise 
188 m2 genişliğinde çok amaçlı 
salon ve büyük bir etkinlik 
fuayesi bulunuyor. Yine Kültür 
Merkezi bünyesinde Konfer-
ans Salonu olarak düzenlenen 
bölümde ise 291 m2 giriş fuay-
esi, 2 adet 6 m2 genişliğinde 
hazırlık odaları, 75 m2 sahne ve 
610 m2 genişliğinde 410 kişilik 
konferans salonu yer alıyor

DOĞANŞEHİR’E 2 BİN M2’LİK 
KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK 

DOĞANŞEHİR ALTYAPISI TAMAMLANDI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir İlçesi merkez-

inde toplam maliyeti 21 
milyon TL olan 74 kilo-
metrelik içmesuyu ve 90 kilo-
metrelik kanalizasyon altyapı 
çalışmasını tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürlüğü  ile Doğanşehir 
Belediye Başkanlığının ortak-
laşa çalışmalar neticesinde 
Doğanşehir merkezinde to-
plam maliyeti 21 milyon TL 
olan 74 kilometrelik içmesuyu 
ve 90 kilometrelik kanali-
zasyon altyapı çalışmasını 
tamamlandı.

Genel Müdür Doç. Dr. 
Özgür Özdemir: “Daha İyi 
Yaşanılabilir Bir Malatya İçin 
Çalışıyoruz”

Malatya’nın merkez ve 11 
ilçesinde şehrin altyapısını 
güçlendirmek için çalışan 
MASKİ Genel Müdürlüğü 
çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Doğanşehir İl-
çesi genelinde yatırımlara 
devam ettiklerini belirten 
Genel Müdür Doç. Dr. Özgür 
Özdemir: “Şehrimizin tama-
mının altyapısını yenilemek 
için ilçe ve mahallelerimizde 
ihtiyaç doğrultusunda yatırım-
lar yaptık. 50 yıl dayanıklı 
olacak şekilde içmesuyu, 
kanalizasyon ve yağmur-
suyu altyapı ağını yenid-
en inşa ettik. Bu kapsamda 
Doğanşehir İlçesi merkezinde 
maliyeti 21 milyon TL olan 
toplam 164 kilometrelik hat 
çalışması gerçekleştirdik. İlçe 
merkezimizde yaptığımız 74 

kilometrelik içmesuyu hat 
çalışması ile eskimiş boru-
ların tamamını değiştirdik. 
Merkezde gerçekleştirdiğimiz 
90 kilometrelik kanalizasyon 
hattı çalışması ile altyapıyı ye-
nileyerek ilçemizi daha temiz 
bir çevreye kavuşturduk. He-
defimiz şehrimizin tamamının 
içmesuyu, kanalizasyon ve 
yağmursuyu altyapısını yenid-
en inşa ederek kontrolümüz 
altına almak ve gelecek ne-
sillere yaşanılabilir bir Malat-
ya bırakmaktır. Kurulduğu-
muz günden beri yaptığımız 
yatırımlara her gün yenilerini 
ekleyerek daha sağlam alt-
yapılı bir Malatya inşa ede-
ceğiz. Şehrimizin genelinde 
çalışmalarımız hız kesmeden 
devam ediyor.” dedi.
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(BASIN: 746879  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

İ L A N
T.C. DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/186 Esas
KARAR NO : 2017/217
Davacılar BEYHAN YILDIRMAZ, SABRİ YILDIRMAZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve 
Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2017/112 esas, 2017/44 kararı ile 14/03/2017 tarihinde Davanın kabülü ile Malatya 
ili Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi 14 cilt no , 74 hane no, 59 BSN, 32042051962 TCK numaralı 
MEHMET FAHRİ YILDIRMAZ’ın Fahri olan ikinci isminin İPTALİ İLE, MEHMET olarak TASHİHİNE 
dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra Teb-
liğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLKER DURAK

Halk Çeşni Bahar Ekmeğini formüle eden 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Du-
rak, antioksidan doğal gıdaların sağlığımız üze-
rine olan etkileri konusunda yaptıkları araştır-
maları anlattı.

20 yıldır hastalıkların oluşmasında vücu-
dun oksidan/antioksidan dengesini aydınlat-
mak amacı ile çalışmalar yapan Prof. Dr. İlker 
Durak, bazı hastalıkların oluşmasında oksidan 
stresin ve kontrolsüz oksidasyon reaksiyon-
larının önemli rolü olduğunu söyledi. Antiok-
sidanlar ile bazı hastalıkların engellenebileceği 
veya hastalık ortaya çıkmış ise hastaların tıbbi 
tedavilerine destek olunabileceğini ifade eden 
Prof. Dr. Durak, bu amaçla antioksidan karak-
terli E ve C vitaminlerinin etkilerini uzun bir 
süredir deneysel olarak çalıştıklarını kaydetti. 
Prof. Dr. Durak, antioksidan içeriği zengin bazı 
gıdaların benzer etkilerinin olduğunu, deney-
sel çalışmalar ile ortaya çıkardıklarını ve bu 
karakterdeki gıdaların bazı hastalıkların önlen-
mesinde ve tedavisinde ciddi katkılarının olabi-
leceğini gördüklerini söyledi. Ankara Tıp Fakül-
tesi Biyokimya Anabilim Dalında beslenme, 
hastalık oluşumu ve tedavisi üzerine yapılan 
çalışmaların halen devam ettiğini belirten Prof. 
Dr. Durak, bu konular üzerine uluslararası tıp 
dergilerinde 200’e yakın bilimsel çalışmalarının 
yayınlandığını ve bu çalışmalara 1500 civarında 
atıf yapıldığını ifade etti.

Sarımsağın Ateroskleroza Etkisi
Kalp damar hastalıklarının başta gelen ned-

enlerinden olan aterosklerozun oluşmasında 
oksidan stresin önemli payı olduğunu belirten 
Prof. Dr. Durak, yüksek kolesterole ek olarak, 
LDL’nin oksitlenmesiyle modifiye kolesterolün 
oluştuğunu ve bunun da ateroskleroz oluşu-
munda anahtar rol oynadığını ifade etti. “Oksi-
tlenmiş LDL damar çeperine (endotel arasına) 
nüfuz ederek burada birikiyor ve damar yapısını 
bozuyor. Buna bağlı olarak damar içerisinde 
daralma ve plak oluşmasıyla tıkanma oluşuyor. 
Ateroskleroz denilen hastalığın temel oluşum 
mekanizması böyle oluşuyor, bu durum daha 
da ilerlerse kalp damarlarının tıkanmasıyla 
sonuçlanabiliyor ve kalp krizi oluşabiliyor” di-
yen Prof. Dr. Durak, yaptıkları bazı çalışmalarda 
antioksidan özelliği yüksek olan sarımsağın at-
erosklerozlu ve yüksek tansiyonlu hastalar üze-
rindeki etkilerini araştırdıklarını söyledi. Daha 
önce yaptıkları bir çalışmada bir grup tavşana 
4 ay süre ile yüksek kolesterol yedirilirken bir 
diğer gruba da yüksek kolesterol ile birlikte 
sarımsak ekstresi verdiklerini bildiren Prof. Dr. 
Durak, 4 ay sonunda sarımsak ekstresi verilen 
grupta ciddi bir plak yapısı oluşmazken, diğer 
grupta damarların büyük oranda tıkandığını 
ifade etti. Elde edilen deney sonucunda başka 
bir çalışma daha yaptıklarını ve bu defa tav-
şanların tıkanan damarlarının sarımsak ek-
stresi verilerek izlendiğini kaydeden Prof. Dr. 
Durak, tıkanıklıkta önemli ölçüde gerileme 
görüldüğünü ve bu plakların geri dönüşümlü 
olabildiğini belirtti. Aterosklerozun oluşmasın-
da oksidan stresin önemli rol oynadığını dile 
getiren Prof. Dr. Durak, “Sarımsak ekstresi 
oksidan stresi azaltarak ateroskleroz oluşu-
munu engelleyebilmektedir. Ayrıca, sarımsak 
ekstresi tüketimi kan lipit düzeylerini düzenle-
mekte, kan basıncını düşürmekte ve vücudun 
antioksidan gücünü arttırmaktadır. Düzenli kul-
lanıldığında iyi huylu prostat büyümesinde ve 
prostat kanserinde de faydalı sonuçlar vermek-
tedir” şeklinde konuştu.

Bazı İlaçlar Böbrekte Oksidasyona Yol 
Açıyor

Tedavide kullanılan siklosporin, sisplatin, 
metotreksat gibi ilaçların böbrek dokusunda 
oksidan reaksiyonları hızlandırarak böbrekler 
için zararlı olabildiğini belirten Prof. Dr. Durak, 
bu ilaçlarla birlikte antioksidan özelliklere sa-
hip oldukları bilinen domates ve siyah üzüm 

tüketilmesinin, ilacın bu zararlı etkilerini kıs-
men engellediğini tespit ettiklerini kaydetti. 
Prof. Dr. Durak, “Siklosporin, Adriamisin gibi 
ilaçların yan etki olarak böbrek, karaciğer ve 
kalp toksisitesi yaptığını gördük. Oluşum meka-
nizmasında ise bunun oksidasyonla oluştuğunu 
ve buna karşılık yağda çözünen bir vitamin olan 
E vitaminin ve suda çözünen vitamin olan, C vi-
taminin kısmen koruyucu özellik gösterdiğini 
tespit ettik” dedi.

Çeşni Bahar İle Kalp Hastalarına Takviye
Çeşni bahar, tam buğday ununun kullanıl-

ması ile yapılan doğal bir ekmek. Yapısında 
tam buğday ununa ilaveten soya proteini, çav-
dar, arpa, yulaf ve antioksidan muhtevası yük-
sek baharat ve bitki türleri var. Temel amacın 
kan kolesterolünü düşürmek, antioksidan güç 
sayesinde damar yapılarını oksidasyona karşı 
korumak ve damar cidarında oksitlenmiş birik-
intiler ve plaklar oluşmuşsa bu durumu durdur-
mak veya geriletmek olduğunu belirten Prof. 
Dr. Durak, “Bu ekmek, lifli yapısından dolayı 
bağırsakları hareketlendiriyor, kolesterol emil-
imini engelleyebiliyor” dedi. Yapısında bulunan 
soya unu (proteini) zengin bir amino asit, min-
eral ve B kompleksi vitaminleri kaynağı. Arpa, 
çavdar, yulaf unlarının özellikle kepek kısım-
larında bulunan bir takım bileşenler hem bağır-
saktan kolesterol emilimini engelliyor hem de 
kolesterol metabolizmasını hızlandırabiliyor. 
Prof. Dr. Durak, “Hem kan kolesterol düzeyinin 
düşmesi hem de antioksidan katkısından dolayı 
bu ekmeğin tüketilmesinin damar yapılarında 
düzelme meydana getirebileceğini ve bu seb-
eple hastaların tıbbi tedavilerine destek olabi-
leceğini ” söyledi. Bazı baharatların sahip old-
ukları yüksek antioksidan güç ile oksitlenmiş 
lipid yapılarını indirgeyebileceğini kaydeden 
Prof. Dr. Durak, oksidan stres sebebiyle mey-
dana gelen modifiye LDL oluşumunun çeşni 
bahar ekmeğindeki bazı bileşenlerde olduğu 
gibi antioksidan muhtevası yüksek gıdaların 
tüketimi ile kısmen engellenebileceğini ifade 
etti. Prof. Dr. Durak, “Oksitlenmiş LDL damar-
larda plak oluşumundan sorumlu tutulan te-
mel faktörlerden birisidir. Çeşni Bahar Ekmeği 
posalı yapısından dolayı bağırsak hareketler-
ini hızlandırdığı için kabızlığı da iyi geliyor. 
Toplumun neredeyse yarısı kalp ve damar 
hastası olmaya meyilli. Genetik yapımıza ilave 
olarak beslenme alışkanlığımızın düzgün ol-
maması, günlük tüketilen gıdaların hormonlu, 
ilaçlı, aşırı derecede gübrelenmiş ve bazılarının 
genetiğiyle oynanmış olması ciddi problemlere 
sebep olmaktadır. Bunlara bir de hareketsiz 
hayat tarzımız eklenince metabolizmamız iyice 
hantallaşıyor” dedi. Kalp ve damar hastaları 
başta olmak üzere bütün hastaların hekimler-
in tavsiyelerine uymaları gerektiğini ve hiçbir 
şekilde tıbbi tedavilerini aksatmamaları gerek-
tiğini belirten Prof. Dr. Durak, gıdaların sadece 
tıbbi tedaviye destek olabileceğini, tıbbı tedavi 
olmadan gıdaların veya bu kategoride yer alan 
doğal ürünlerin tek başına tedavi edici güçlerin-
in fazla anlamlı olamayacağını vurguladı.

Uluslararası Kitap
Doç. Dr. Erdinç Devrim, Doç Dr. İmge Ergüder, 

Doç. Dr. Aslıhan Avcı ve Dr. Mehmet Altuğ’un 
katkılarıyla hazırlanan kitabın editörlüğünü 
Prof. Dr. İlker Durak yaptı. Uluslararası alanda, 
İngilizce yayınlanan kitap, çeşitli başlıklardan 
oluşuyor. Kardiyovasküler Hastalıklar, Kanser 
ve Hemoroid’in ana konuları ve bu hastalıklar-
da doğal ürünlerin ve besinsel moleküllerin et-
kilerine yönelik araştırma sonuçları yer alıyor. 
Ayrıca elma, sarımsak, üzüm ve domatesin 
kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu özelliği 
anlatılıyor. Kanserde nutrasötiklerin etkisi, 
üriner sistem rahatsızlıklarında sarımsağın ko-
ruyucu rolü, domates ve kanser, ısırgan otu ile 
prostat hastalıkları, son olarakta hemoroidde 
flavonoid kullanımının etkilerini içeren kitap 
güncel literatürle desteklenmiş bulunuyor.

ANTİOKSİDAN ÇEŞNİ BAHAR 

Attarlar Esnaf Odası Yeni Başkanı Sinan Cavlak: 

HABER MERKEZİ 
Yapılan Genel Kurul-

la Malatya Attarlar Esnaf 
Odası’nın 31 yıllık Ünal 
Ergöç yönetimini deviren 
Sinan Cavlak, “Popülist 
vaadlerden uzak durduk, 
neleri vaad ettiysek bir bir 
gerçekleştireceğiz.” dedi.  

Yeni Oda Başkanı Sinan 
Cavlak yaptığı açıklamada 
seçilmekle işin bitmediğini 
dile getirerek, “Asıl yük bun-
dan sonra başlıyor. Odamız 
için neleri dile getirip neleri 
ilan ettiysek sonuna kadar 
arkasındayız. Söylemler-
imiz sadece seçimi alma 
odaklı değildi. Arkasında 
duramayacağımız hiçbir söz 
vermedik. Yapacaklarımız 
var, yapmak için mücadele 
edeceklerimiz var. Bunları 
da açık açık söyledik. Esnaf 
Odalarının aynı zamanda 
bir baskı grubu olduğunu 
anlayamayanlar ‘sizin yet-
kiniz yok nasıl yapacaksınız’ 
diyorlar. Mücadele etmek 
diye ifade ettiklerimizi 
yapacağız diye değerlen-
diren, buna göre de yet-
ki tartışmasına girenlere 
gerekirse tekrar tekrar an-
latır, izah ederiz.”dedi. 

“Odayı Hemen 
Taşıyoruz” 

Mazbatayı alır almaz 
ilk sözlerini yerine getire-
ceklerini dile getiren Sinan 
Cavlak “Eski başkan Ünal 
Ergöç’ün işyeri ile iç içe 
girmiş olan odamızı derhal 
taşıyacağımıza söz vermiş-
tik. Salı günü mazbatamızı 
alıyor, Çarşamba günü 
odayı teslim alıyor ve aynı 
gün odayı taşıyor olacağız. 
Kısa sürede tefrişatını yapıp 
esnaflarımızın hizmetine 
sunacağız.” dedi. 

“Erkekler Çalışacak, 
Bayanlar Denetleyecek” 

Başkan Sinan Cav-
lak, “Bayanlar eskisinden 
daha fazla ticaretin içinde. 
Bu sevindirici bir durum. 
Odamıza yüz civarında 
bayan üye kayıtlı. Hem on-
ların temsil edilmesi, hem 
de esnafın temsilcisi olan 
odamızda yer bulmaları, 
görüş bildirmeleri, aktif bir 
şekilde bu organizasyon-
da rol almaları için Dene-
tim Kurulumuzun tama-
mını bayan üyelerimizden 
oluşturduk. Erkekler çalışa-

cak,  İlvan Yılmaz, İlkay 
Kopar ve Zeynep Özkul’dan 
oluşan Denetim Kurulumuz 
ise denetleyecek.” dedi. 

“Divan Tarafsız Olmayı 
Beceremedi” 

1 Şubat Perşembe günü 
gerçekleştirilen genel ku-
rulda Divan Başkanlığını 
üstlenen Malatya Esnaf 
Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkan Vekili Orhan Öz-
bek’in tutumunu eleştiren 
yeni Oda Başkanı Sinan Cav-
lak, “Orhan Özbek tarafsız 
kalabilmeyi başaramadı. 
Daha kürsüye çıkarken bile 
‘sadece yapacaklarınızı 
anlatın’ diyerek ilk kısıt-
lama girişimini başlattı. 
Odamızın içinde bulunduğu 
çıkmazları anlatmadan 
yapacaklarımızı anlatmak 
yetersiz kalacaktı ve bende 
gerektiği şekilde konuşma-
larımı yaptım. Genel Kurula 
hitabım sırasında üç defa 
sözlerim kesildi, son olarak 
ta süre kısıtlaması getiril-
di. Bu güne kadar rastlan-
mayanlara Attarlar Esnaf 
Odası Genel Kurulunda 
rastlamış olduk. Esnaf San-
atkârlar Odaları Birliği Baş-
kan Vekilliği yapan birinin 
tarafsızlığını koruyamaması 
kabul edilebilir bir durum 
değildir.”dedi. 

“Bilinen Sinan Cavlak 
Olacağım” 

Bilinen Sinan Cavlak’ın 
bilindiği gibi kalacağını if-
ade eden Başkan Cavlak, 

“Mütevazilikten, alçak 
günülülükten ödün vermey-
eceğiz. Seçim sürecinde 
benimle birlikte koşturan, 
seçim günü sonucun bizden 
yana çıkması için mücadele 
eden değerli yönetim ve 
denetim kurulu üyeler-
ime, yönetimdeymiş gibi 
yanımızda olan, dik duran 
oy veren, yol veren esnaf 
arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum. Seçimi ka-
zanmamızla birlikte en az 
bizim kadar sevinen kıym-
etli dostlarımıza, oyunun 
rengi ne olursa olsun genel 
kurula katılarak demokra-
tik haklarını kullanan tüm 
esnaflarımıza, toplantıya 
katılmak için çaba sarf eden 
ancak şehir dışında olan 
yada işlerinin yoğunluğu 
sebebiyle oy vermeye gele-
meyen tüm oda üyelerimize, 
Ticaret İl Müdürlüğü temsil-
cilerine, Seçimin sağlıklı bir 
şekilde sürdürülmesi için 
denetlemelerini gün boyu 
sürdüren Battalgazi Seçim 
Kurulu Müdürü Gürsel Dur-
sun’a, Battalgazi Seçim 
Kurulu temsilci ve çalışan-
larına, başta Minibüsçüler 
ve Umum Servisçiler Odası 
Başkanı Mesut İnce ve Ber-
berler Ve Kuaförler Esnaf 
Odası Başkanı Ramazan 
Toptaş’a ve diğer oda 
başkanlarına, toplantının 
güvenliğini sağlayan emni-
yet mensuplarına teşekkürl-
erimi sunuyorum.” dedi.

VAADLERİMİZ BİR BİR HAYAT BULACAK 
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI 

MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Malatya İli Doğanşehir İlçesi 8 Derslikli Kurucaova İlköğretim Okulu Yapım İşi yapım işi 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   :2018/36696
1-İdarenin
a) Adresi    :Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. 129 44110
     YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4222385537 - 4222385538
c) Elektronik Posta Adresi  :malatyayikob@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :Malatya İli Doğanşehir İlçesi 8 Derslikli Kurucaova
     İlköğretim Okulu Yapım İşi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Doğanşehir/MALATYA
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129
     Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati   :05.03.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
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 kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki 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. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 mu-
hasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye 
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Teb-
liği”nde yer alan BIII.Grubu Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
Bu ihale kapsamında; tamamlama (ikmal), onarım güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş 
deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu veya Mimarlık Bölümü Mezunu Olan Ele-
manların Diplomaları İhale Konusu İşe Denk Sayılacaktır.
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 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya YİKOB 
İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 600 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Malatya YİKOB Muhasebe Bi-
rimi Hesabı(Ziraat Bankası Malatya Şubesi TR310001000183678583555014) yatırmak zorundadır. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu 
ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi 
ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarı-
da yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce gönder-
mek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından 
ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın 
postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
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 Malatya YİKOB İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde ön-
görülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

24 yıldır Doğanşehir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifi Başkanlığını yürüten İs-
met Bayram güven tazeledi.  
21.Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri  (ESKKK) Malatya Bölge 
Birliği Başkanı İsmet Bayram,  Aynı za-
manda 1994 yılından beri Doğanşehir 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi başkanlığını yürütüyordu.  
Önceki gün Doğanşehir Belediye 
Düğün salonunda yapılan genel ku-
rul seçimine tek aday olarak katılan 
İsmet Bayram yeniden güven ta-
zeledi. Yapılan kongreye aday ol-
mamasına rağmen 500’ün üzerinde 

esnaf katılarak İsmen Bayram’a olan 
güvenlerini tezelediler. Yapılan seçimi 
Bakanlık temsilcileri ile birlikte Halk 
Bankası, İnönü, Beydağı ve Doğanşe-
hir Şube Müdürleri, İlçedeki çeşitli 
kurum ve kuruluş temsilcileri dernek 
ve oda başkanları katıldı. İsmet Bay-
ram’a kendi ilçesinden rakip çıkmadı. 
Divan Başkanlığına Hüseyin Karasalan, 
katip üyeliklere Ali Gencer ve Halit Ak-
baş getirildi. Saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasının ardından yöne-
tim ve denetim kurulularının faaliyet 
raporları gelir gider hesapları oyla-
narak ibra edildi. Daha sonra söz alan 
İsmet Bayram burada yaptığı konuş-

mada, Doğanşehir Esnafına kendisine 
verdiği destek ve güvenden dolayı 
teşekkür etti. Bayram konuşmasın-
da özetle; “Bizim esnafımız ülkem-
izin birlik ve beraberliğinin sigor-
tasıdır. Esnafımız kar etmeden ziyade 
ülke menfaatini ön planda tutmak-
tadır. Bizler de siz esnaflarımızın 
yanında olmaya, sıkıntılarınız dile 
getirmeye ve çözüm yolları üretm-
eye devam edeceğiz. 1993 yılından 
beri sizlerle birlikteyim.  Güven ve 
desteğiniz için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Oylama sonrasında ise katılımcılara 
yemek ikram edildi.

İsmet Bayram Güven Tazeledi
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Soldan sağa
1. Niçin, neden... Çok dar... 2. Yolsuz ilişki... Oyun-

da, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste 

gelmesi... 3. Kuram... Yasa... 4. Düşünce... Tanrı bilimci... 

Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana 

kara... 5. “Siz nasıl isterseniz öyle olsun” anlamında kul-

lanılan bir söz... Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sen-

tetik dokuma... 6. Tam olarak belli olmayan... Molibden 

elementinin simgesi... Anıtsal (eski)... 7. Çeşitlilik... Birçok 

bitkide bulunan glikoz birleşiklerinin genel adı... 8. Bir ku-

vvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı 

kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı... Gam dizisinde “sol” 

ile “si” arasındaki ses... Temiz, münezzeh... İplik, sicim, tel 

vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... Titan 

elementinin simgesi... 9. İnleyerek (halk ağzı)... Bestecinin, 

besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri... 10. 

Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya 

iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata... Su 

(eski)... Bir tür büyüteç... 11. Harf... Ayrıştırma, birleştirme 

yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşit-

li araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim 

dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel 

donanımlı yer... 12. Kedi, köpek vb. çok memeli hayvan-

ların yavrusu... Kalabalık (halk ağzı)... Ceylan... 13. Kırşe-

hir iline bağlı ilçelerden biri... Erkek masajcı... 14. Girdap... 

Biraz haşarı... 15. Hoşgörülü... Okuyup yazması olmayan 

(eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Kanama (eski)... Bir konuyla ilgili konuşmalar, 

danışmalar, müzakereler (eski)... 2. Köpek... Savma... Bir 

evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda... No-

belyum elementinin simgesi... 3. Bir işi yapma gücünü 

sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli... Kökten... 4. 

Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Karanlık (eski)... 

İçecek ve hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı ön-

lerinde oturacak yerlerin bulunduğu ayaküstü yiyecek ye-

rleri... 5. Bir ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini, or-

anlarını veya miktarlarını gösteren liste... Ceylan (eski)... 

Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe 

renginin kırmızıya çalanı... 6. Direnmek işi... Kıta... 7. Drama-

tik ve lirik bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağır-

başlı ezgi... Gaziantep iline bağlı ilçelerden biri (eski)... 8. 

Silisyum elementinin simgesi... Lityum elementinin simge-

si... Kül rengi, boz renk, demir rengi, demiri... O gösterme 

sıfatı (eski)... Hassiyum elementinin simgesi... 9. Kozası 

olan... Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanılan 

yarı işlenmiş mal... 10. Pek büyük (gemi)... Obanın başı olan 

kimse... 11. III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde 

kullanılan alfabenin harflerinin her biri... Yüz örtüsü, peçe 

(eski)... Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam... 

12. Saçma (söz, kişi, davranış)... Doğu ülkelerinden olan 

(kimse), Şarklı... Örme işi (halk ağzı)... 13. Aceleci... Bir su-

varmada veya sulamada verilen su miktarı... 14. İridyum 

elementinin simgesi... Taranmış yünden yapılan, çoğu iki 

renkte, spor giye-

cekler yapımında 

kullanılan ku-

maş türü... Eğik 

olarak kesilmiş 

kenar (eski)... 

Küriyum elemen-

tinin simgesi... 

15. Katalizle ilgili, 

kataliz niteliğinde 

olan... Rufailik 

tarikatından olan 

kimse...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Şafak vaktiyle küçük de olsa bir yolculuk başlar. Yine 

gurbet, yine sıla, yine zor günler, bizi bekler. Uykusu-
zluğun verdiği acıyla sabahın erken saatlerinde yola 
çıkarız. Kiminin elinde ekmek, kiminin elinde su şişesi, 
kiminin elinde simit, kiminin elinde ayran şişesi, koşan 
koşana bir an önce işe gitmek için telaş başlar. Otobüs 
durağına geliriz. Durakta sıra oldukça kalabalık; dol-
muşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri arka arkaya 
sıra sıra Mahmutpaşa Mahmutpaşa Taksim Taksim Ak-
saray Aksaray diye bağıran muavinler şarkılar birbirine 
karışırcasına ortalık velveleye gider.  Gideceği yeri soran 
sorana biraz bekledikten sonra halk otobüsüne bineriz. 
Oturan 20 kişi ayakta 40 kişi lütfen arkaya doğru iler-
leyin diyen kaptan sesleri onlar hep sevinçli ücretler 
elden ele kaptana ulaştıkça kaptanın neşesi yüzüne 
vuruyordu. Ayakta olan yaşlıların gözü kendilerine yer 
verilmesi umuduyla telefonlarla oynayan gençlerde, 
yaşlılar kara kara bakarken koltukların birinde kafasını 
pencereye dayamış rüyası ile baş başa uyuyan yaşlı bir 
nene, bazen duraklarda birbirini yolcu eden ve hasret 
çeken garipler el sallar. İndir bindir derken çalışacağımız 

durağa nihayet geliriz. Aldığımız yol  13 km geçen zaman 
tahminen 40 - 45 dakika yani trafik normal olsa en fazla 
10 12 dakikada geleceğimiz yolu 40 - 45 dakika gecik-
meyle tamamlarız. Akşam dönüşte de 30 35 dakika to-
plam günlük 70 – 80 dakika zaman kaybı olur. Düşünün 
bu bir öğrenci içinde büyük bir zaman kaybı ve büyük bir 
israftır. Nihayet duraktan indikten sonra 10 dakika kadar 
yol yürüdük ve çalışacağımız işyerine vardık.  

İşyerinde herkes çalışacağı işin başına geçtikten bir 
müddet sonra kimi paspas işine, kimi masa temizliğine, 
kimi nohut ve kuru fasulye ayıklamasına başlar, kimi de 
sebzeleri yıkar. Bazen de sesi güzel olanlar stresi atmak 
için şarkı ve türkü söylerler. Aslında çalışmak kadar 
güzel bir şey yoktur. Alınan ücretler yeterli olsa insan-
lar daha çok canı gönülden çalışırlar. Alınan ücretler 
az olunca daha işe başlamadan ya taksit lafı, ya çocuk 
harçlığı veya yoksulluktan bahsederler. Artık hazırlıklar 
tamamlandıktan sonra yavaş yavaş müşteriler gelmeye 
başlarlar. Kimi çorba, kimi yemek, kimi kahvaltı ister. 
Bazen gelen müşteriler de yemeklerini yedikten sonra 
hadi çabuk ol işe geç kalacağız diye birbirlerine sesle-

nirler. Gün boyu çalıştıktan sonra akşam dönüş zamanı 
gelir. Saat gecenin 22:30 unda ufak da olsa bir telaşla 
geri dönüş hazırlıkları başlar. Ortalığı toplayana kadar 
saat 23:00 olur. İşyerinden çıkar durağa kadar yürür, 
oradan da otobüse binerek eve doğru yol alırız. Akşam 
dönüşü sabaha göre az da olsa daha rahat olur.  Gecenin 
23:40 da evin bulunduğu durakta nihayet ineriz. Eve 
gidene kadar gece 24:00 olur.  

Böylece sabahın 5.00 inden akşamın 24.00 üne 
kadar olan yolculuğumuzun sona erdiği gece derin bir 
nefes aldıktan sonra yeniden bir yolculuğa başlamak 
üzere uykuya dalarak rüyalarımızla baş başa kalırız. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 25 )

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 

adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre; Türkiye’de ikamet eden 
nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 
bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 
bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 mily-
on 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam 
nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 
49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Malatya’nın 786 bin 676 kişilik nüfusunun 
yüzde 49,81’i erkek, yüzde 50,19’u  kadından 

oluştu. Malatya 81 il içerisinde toplam nüfus 
bakımından 27. sıradadır.  Türkiye’nin yıllık 
nüfus artış hızı, binde 12,4 olarak gerçekleş-
ti. Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 
13,5 iken, 2017 yılında yüzde 12,4 oldu.

Malatya’nın yıllık nüfus artış hızı binde 
6,9 olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı 
bakımından Malatya 81 il içerisinde 52. sıra-
dadır. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların 
oranı yüzde 92,5 oldu İl ve ilçe merkezler-
inde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında 
yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 

92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayan-
ların oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önce-
ki yıla göre yüzde 1,5 artış gösterdi. Türkiye 
nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği İs-
tanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok 
nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 
milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 
279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 
803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 
kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 
417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. 

Toplam nüfusun yüzde  0,97’si Malatya’da 
ikamet etmektedir. Malatya toplam nüfus-
tan alınan pay açısından 81 il içerisinde 27. 
sıradadır.

Diğer ilçelerin nüfusu ise şöyle:
Akçadağ 26 bin 58, Arapgir 10 bin 109, 

Arguvan 7 bin 350, Darende 25 bin 510, 
Doğanşehir 38 bin 637, Doğanyol 3 bin 981, 
Hekimhan 16 bin 735, Kale 5 bin 133, Kulun-
cak 7 bin 209, Pütürge 14 bin 392, Yazıhan 
12 bin 731 olarak açıklandı.

Nüfusumuz 786 bin oldu
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-MEMET BİLGİLİ- Öğretmen emeklisidir. Hesabını kitabını 
bilen, kontrollü ve düzgün yaşayan birisidir. Önceleri Hancı 
Memet diye anılırdı. Bu yakıştırma da şuradan gelmekteydi. 
Çocukluk çağında, köylerden ilçeye at veya eşek sırtında gelen 
köylüler, at ve eşeklerini işlerini görünceye kadar, müsait du-
rumda olan evlerinin önündeki ağıl’a bağlarlardı. Memet ise 
bunları ücret almadan bırak- mazdı.

Ziya ve Nazife Doğan kızı Nuran(Bank.Md.) ile evliliğinden; 
1-Ali Volkan (Üni. Öğ.Gör.)- Başarılı bir üniversite tahsilinden 
sonra, öğretim görevlisi olarak Urfa Harran Üniversitesinde 
görevini başarı ile sürdürmektedir. Bir ara Ameri- kada bulu-
narak tecrübe kazandı. Durumu ile yetinmeyip daha ileri bir 
seviyeye    tırmanmak için çaba sarfetmektedir. Çocukluk hal-
leri çok sevimli ve sempatik     idi. Ve çok hareketli idi. Şim-
dilerde ise aksine çok ağırbaşlı bir görüntüsü var  dır. Evli ve 
çocuk sahibidir. 

2-Ahmet Murat- Çocukluğu ağabeysi gibi hareketli ve 
sempatik idi. Akrabalık    ilişkilerini önemser ve gerektiği gibi 
samimi bir şekilde sürdürür. Henüz bekar.

-MÜBERRA- Çok güzel bir çocuktu. Hastalık sonucu çocuk 
yaşta vefat etti.

HACI MEMET BİLGİLİ, ikinci evliliğini Zahide(Zaho nene)ile 
yaptı. Bu evli- likten de ;

FADİME- Sabri Dinçer ile olan evliliğinden; Adnan- Er-
han- Şahin- Mustafa-Hasan ve Hüseyin (İkizler) ve Yasin ol-
muştur. Kendisi saygı duyduğum ve o kadar çocuğu doğurup 
yetiştirdiği için de takdir ettiğim değerli bir insandır. (Geniş 
bilgi “Dinçer “ ailesinde)

MAHMUT BİLGİLİ- Benim çocukluk ve mektep arkadaşım. 
Ortaokula başladı- ğımız daha ilk gün, başındaki kasketi 
çıkarıp sıraya vurarak “Gel ulan teskere gel” dediğini hiç un-
utmam. Topraktan Mahmut diye anıldı  ve anılmaktadır. Bu- 
nun hikayesi de şöyle: Kasabanın gençleri başta Çam Hasan 
olmak üzere, eğlen- mek adına, onu bir çukura sokup, boğazı-
na kadar toprağa gömerler. Mahmut’un bağırmasına, ağlayıp 
sızlamasına aldırmadan bir müddet toprağa gömülü halde 
tutar ve sonra da çıkarırlar. Bir yanda gülüşmeler, bir yanda 
ağlayıp sızlan- malar!...O gün bu gündür “Topraktan Mahmut” 
denir durulur. Zayıf, çelimsiz, hastalıklı bir yapıya sahipti. Bu 
durum, toprağa gömülmenin yarattığı bir tırav- manın sonucu 
olabilir mi? Çok sonraları tedavi sonucu sağlığına kavuşmuş   
bulunmaktadır.

Kendisi ile olan bir anım. Ablası Fadime ablanın Sabri 
Dinçer ile olan nişan merasiminde; nişan şerbetini damat 
adayı Sabri Dinçer’e götürme görevi Mah- mut ile bana verildi. 
Bunun ucunda bahşiş olduğunu bildiğimizden, şerbeti uçar-
casına Sabri ağabeye götürdük. O da sağolsun, bizi güler yüz 
ve heyecanla karşılayarak, bizi ödüllendirdi.

Osman Korun kızı Sıdıka ile olan evliliğinden;
1-AYHAN BİLGİLİ( Muhasip) + Güler = Arda ve Emre.
2-MÜBERRA- Henüz bekardır.
3-MÜBECCEL(Sos.Yar.Kr.) + Tercan Aslan = Henüz çocuk 

yok.
4-ERKAN(Öğret.) + Nagihan = Naz
5-YEŞİM(Biç.Dik.Öğret.) + Ercan Aslan= Henüz çocuk yok.
                                               ……
-HATİCE(1898-1932)- Bilgi yok. Muhtemelen bekar öldü.
FATMA(1905-1929)-    “      “           “              “       “
EMİNE(1901-….)- Memet Kaba(Molla Refet’in kayın birade-

ri, Muhtar Ziya Doğan’ın dayısı) ile olan evliliğinden, çocukları 
olmamıştır. (Geniş bilgi “ Kaba” ailesindedir.)

AYİŞE (1913-…)- Gündüzbeyli Hayrullah Akıncı ile olan ev-
liliğinden;

1-Hacı Ali Akıncı + Lütfiye = Birol Akıncı(İsmail-Meryem 
Bilgili kızı Hacer ile evlidir.)- 2-Feramuz 3-Abdülmüttalip 
4-Mehrizat 5-Bülent ve 6-Ayşe. 

- Y A Ğ C I    A İ L E S İ -
       1293 Osmanlı-Rus Harbinin sonucunda, memle-

ketleri Şavşat’ın İmerhev (Meydancık) köyünü terk etmek 
zorunda kalarak, Malatya topraklarına göç eden bu muhacir 
grupun, sonradan bir bölümü, Diyarbakır-Ergani’nin Aşağı 
Balakor (Ortayazı)köyünü oluşturmuşlardır. Bu aileler: Koçy-
iğitler-Yıldırımlar ve Köse- lerdir. Bir kolu da Yağcılar ailesi 
olarak Viranşehir’e gelip yerleşmişlerdir. Er- ganideki Köse 
ailesi ile Viranşehirdeki Yağcı ailesi akraba olup, birbirleri ile 
olan irtibatlarını kesmemişlerdir.

    Bu aile, Hacı Ahmet ve Mevhibe’den türemedir. Bu bera-
berlikten; Molla Mevlüt- Cerrah Halil Efendi ve Ayişe dünyaya 
gelmiştir.Viranşehirdeki arazi taksimatında bu aile fertlerinin 
etkisi büyük olmuştur.

 MOLLA MEVLÜT(1867-1919)- İlk evliliğini Karabey(Yurtçu) 
ailesinden Zül- fikar ile yapmış, bu evlilikten; Sultan ve Süley-
man dünyaya gelmiştir. İkinci evliliğini de Recep Ağa ve Fat-
ma’dan olma Benevşe(1879-1954)ile yapmıştır.

Bu beraberlikten de; Esme- Şevket- Ömer ve İshak dün-
yaya gelmiştir. Benefşe    ilk evliliğini “Canpolat “ ailesinden, 
eşi Esme’nin ölümü üzerine Muharrem ile   yapmış, bu bera-
berlikten Ali isminde bir oğulları dünyaya gelmiştir. Ali daha    
çocuk yaşta iken vefat etmiştir. Bilahare eşi Muharrem de 
ölünce genç yaşta dul    kalmıştır. Bu sırada eşi Zülfikar( Kar-
abeg ailesinden) ın ölümü üzerine Molla     Mevlüt’ün, Muhar-
rem’den dul kalan Benefşe ile ikinci bir evlilik yaptığına şahit   
oluyoruz. Benefşe’ye, ilk evliliğini yaptığı ve dünyaya getirdiği 
çocuk yaşta öl-  müş olan Ali ismindeki oğlundan dolayı büyük 
miktarda miras kaldığı ifade olunmaktadır.

I)SULTAN(1890-1942)- Evlilik yapmamıştır.
II) SÜLEYMAN(1896-1920)- Esat Doğan’ın eşi Ümmiye ve 

H.Abbas Durak’ın eşi Zahide’nin kız kardeşleri Sidret ile olan 
evliliğinden; Nezaket dünyaya gel- miştir.

Nezaket(1920-…)………….Aslan ile evliliğinden 1)Tevfik- 
Nazire ile evli. 2)Meleha ise -Zihni ile evlidir.

Bu aile, Konya’nın Çumra ilçesinde ikamet etmektedir.
III) ESME(1905-…)- İlk evliliğini Hacı Mustafa Bilgili ile 

yapmış, bu beraber- likten, Ömer Bilgili dünyaya gelmiştir. 
İkinci evliliğini de Halil İbrahim Şahin ile yapmış, bu evlilikten 
de; Türkan- Şükran ve Cahide dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi 
“Bilgili ve Şahin” ailelerindedir.)

IV) ŞEVKET YAĞCI(1918-1977)- Konuşkan, kendine  güven-
li, kendini toplu- ma kabul ettirmeye  çalışan, yeri geldiğinde 
kalp kırmaktan çekinmeyen bir ya- pıda tanıdım kendisini. 
Hasret Çavuş ve Gülendam’dan olma Leyli( 1909-….) ile olan 
evliliğinden;                               

1)FAHRİYE – Ahmet Hazer ile olan beraberliğinden; Nev-
zat- Talat – Sevinç ve İsmail dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi 
“ Hazer “ ailesindedir.) – Saygıdeğer     bir insan. Eşi ve çocuk-
ları ile uyumlu bir hayat sürdü. Değer verdiğim biridir.

2)FAHRİ YAĞCI – İlçenin popüler insanlarından biridir. 
Toplum içerisinde iyi bir yeri vardır. İnsanlarla olan iletişimi 
fevkalede iyidir. Zamanında siyasetin içinde bulunmuştur. Os-
man ve Emine Bilgili’den olma Gülser ile olan beraber- liğin-
den;

SEDAT YAĞCI( Müh.Sorumlu müd.)- Ağır başlı, olgun, 
sorumluluklarının bi- lincinde olan düzgün biridir. Suna ile olan 
evliliğinden; İlknur- Mehmet ve Ah- met dünyaya gelmişlerdir.

MÜBERRA – Öğretmen kökenli Münir Ergen ile olan bera-
berliğinden; Müge Aziz ile evlidir.   Kübra(Öğret.) ve Mustafa( 
Futbolcu) olmuşlardır.

SAFFET YAĞCI- Esnaflıkla iştigal etmektedir. Çocukluğun-
da afacandı. Zaman  la olgunlaştı, iş sahibi oldu. İşlerinin bir 
süre iyi gitmemesi, onu üzdü ve sıkıntı- ya soktu. Toplum in-
sanıdır. Binnur ile olan evliliğinden; Rişan Şevket ve Ayşe- nur 
dünyaya gelmiştir.

BERRİN- Terbiyeli ve çalışkan öğrencilerimdendi. Doç.Prof. 
Alper Durak ile olan evliliğinden; Merve- Sümeyye ve Alperen 
dünyaya gelmişlerdir.(Geniş bil- gi “Durak” ailesindedir.)

ZERRİN- Kazım Erdoğan ile olan evliliğinden; Eda- (Se-
da-Sedat)ikizler ve Serdar olmuştur.

ŞEVKİYE- Mustafa Şahin ile olan beraberliğinden; Rana ve 
Reha dünyaya gelmiştir.

 -RABİA- Nurettin Eroğlu ile beraberliğinden; Sevgi(Öğret.)- 
Cumhur- İbrahim- ve Seda dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi 
“Eroğlu” ailesinde)

 -GÜLÜBE( Gülbeyaz)- Öğretmen Ahmet Eroğlu ile olan 
beraberliğinden; 1-Suat(Me.) 2-Selim(Müh.)- 3-Selçuk(Tek.)- 
4-Soner(Esn.) ve 5-Serkan. (Geniş bilgi “Eroğlu” ailesinde.)

  - NECMİ YAĞCI- Yakınen tanıdığım ve konuştuğum ark-
adaşlarımdan biridir. Çocukluk ve gençlik yılları hareketli 
geçti. Yaramazlıklar yaptı bazen. Zamanla olgunlaştı. Bir süre 
futbolla ilgilendi. İyi bir kaleci idi. Almanyaya gitti. Oradan 
evlendi. Uzun süredir oradadır. İlk evliliğini amcası İshak 
Yağcının kızı İmran ile yaptı. Evlilik uzun sürmedi, boşandılar. 
İkinci evliliğini  Alman ( Sema –Bu ismi sonradan almıştır) ile 
yaptı. Bu beraberlikten Alkan oldu.

    - NİHAYET- Hasan Yıldırım ile olan evliliğinden; 1-Şemu-
n(Has.Gör.)- Ada- let ile, 2- Şenay- Malatyalı Bülent ile- 3- Me-
hmet- bir Azebeycanlı ile- ve 4-Ceyhun dünyaya gelmişlerdir. 

V) ÖMER  YAĞCI(1921-1999)- İlçenin en iyi ve sağlam 
esnaflarından biri  idi. Aslında, başlarda ifade ettiğim üzere, 
muhacir kesim ticarete hiç te yatkın de- ğildir. Bildiğim ka-
darı ile sadece Ömer Yağcı bu düşünceyi yıkmış ve uzun yıl-

lar işini başarı ile yürütmüştür. Kendisi, bulunduğu ortama 
göre; bilinçli, aydın ve itibarlı bir insandı. İlk evliliğini Polat-
lı Münevver ile yapmış çocukları olmamıştır. İkinci evliliğini 
Malatyalı Hamidiye ile yapmış, bu beraberlikten; Cengiz ve 
Özden dünyaya gelmişlerdir. Üçüncü evliliğini Okçu ailesin-
den, Mahmut-Yeter kızı Sultan ile yapmış, bu evlilikten de; 
Gültünay ve Hatice oldu.

CENGİZ YAĞCI- İyi bir dini eğitim aldı. Kendisini geliştirdi. 
Ses tonunun et- kinliği ve güçlü hitabeti ile kendisini topluma 
kabul ettirdi. Müftü yardım- cılıkları ve müftülük görevlerinde 
bulundu. Camilerde vermiş olduğu etkili vaazlerine bizzat şa-
hit oldum. Memleketlim olması münasebetiyle, hem etki- len-
dim hem de gurur duydum. Umarım siyaset çarkında ezilmez, 
müsbet mana- da dini bilgilerini bizlere aktarmaya devam 
eder. Fadime ile evliliğinden;

1)Yasin Yağcı + Münevver = Nurcihan- Şehbal.
2)Menekşe + Mustafa Canpolat =  M.Talha- Ömer Faruk
3)Hamidiye + Abdurrahman Karakaş = Muhammet- Yusuf 

Nabi
4)Ayşegül + Abdulkadir = Ahmet Akif.         – 5) Halide- 

Henüz bekar
- ÖZDEN- Em.Sb.Erdoğan Kutlu ile olan beraberliğinden; 

Oktay- Hülya- Melek olmuştur. Uzaktan bir tanımışlığım vardır. 
Mutlu bir evlilik yaptığı düşünce- sindeyim. Aklı başında olgun 
bir insandır.   (Geniş bilgi “ Kutlu” ailesinde.)

-GÜLTÜNAY- Em.Banka Md. Ümit Okçu ile olan beraber-
liklerinden; Emine- Emre ve Esen olmuştur. (Geniş bilgi “ Okçu” 
ailesinde). Gültünay, kıymet verdiğim öğrencilerimdendi. Gay-
et olgun, aklı başında, saygın bir insan olarak tanırım. Çok 
sevgi ve saygı duyduğum ilkokul öğretmenin Yaşar Okçu’nun 
oğ- lu, beğendiğim ve takdir ettiğim  Ümit  Okçu ile çok düzeyli 
bir evliliği vardır.

-HATİCE- Prof.Doç.Dr. İlker Durak ile olan beraberliklerin-
den; Esma-Seda ve Hüdanur, oldu.  (Geniş bilgi “ Durak” ail-
esinde.) Hatice de değer verdiğim öğrencilerimdendi. Akıllı 
ve işini bilen biridir. Yine değerli öğrencilerimden ve     aynı 
zamanda teyzem oğlu İlker Durak ile evlidir.

                                                         ------
VI) İSHAK YAĞCI(1923-1974)- Giyimi-kuşamı, tav-

ır ve davranışları, etkili konuşma tarzı ile toplumda kabul 
görmüştür. Etkin bir D.P.li olarak siyasette boy göstermiştir. 
1955 yılında yapılan Belediye seçiminde Belediye Başkanı 
seçilmiş ve 1960 ihtilaline kadar bu görevi sürdürmüştür. 
Sonraları ısrarla aday gösterilmesine rağmen seçilememiş ve 
bu durumdan çok etkilenmiştir. Ali ve Yeter Kuru kızı Lütfi-
ye(1923-….) ile olan evliliğinden;

1)SEZAİ YAĞCI- Yakından tanıdığım ve dostluk kurduğum 
arkadaşlarımdan biridir. Görev yapmış olduğu polisliğin son 
zamanlarında, aniden çok vakitsiz aramızdan ayrıldı. Vefat 
haberi biz arkadaşları çok üzdü. Polatlı Gülseren ile olan evlil-
iğinden; Teksin ve Tolga olmuştur.

2)ZEKAİ YAĞCI- Efendi, dürüst ve saygılı ve aynı zamanda 
ağırbaşlıdır. Maliye memurluğundan emeklidir. Aydan ile olan 
evliliğinden çocukları bulun- mamaktadır.

3)İMRAN- Şanssız evlilikler yaşadı. İlk evliliğini amcası 
oğlu Necmi Yağcı ile yaptı. Evlilik uzun sürmedi ve ayrıldılar. 
Bu evlilikten çocukları bulunma- maktadır. İkinci evliliğini Po-
latlı Memet ile yaptı. Bu evlilik te fazla uzun sür- medi ve ay-
rıldılar. Bu beraberliklerinden, Özlem dünyaya geldi. Üçüncü 
evlili- ğini ise Kenan Yurtçu ile yaptı. Bu evlilikten Burak ol-
muştur.

4)İRFAN- Benim değer verdiğim öğrencilerimdendi. Zeki 
ve çalışkandı. Okudu öğretmen oldu. Kamil Ayrım ile evliliğin-
den, Murat(İnş.Müh.) dünyaya gelmiş- tir. 

                                               -----
CERRAH HALİL (Efendi)- Hacı Ahmet ve Mevhibe’nin diğer 

oğullarıdır. Viranşehirde pek fazla durmamış, Erzincana ye-
rleşmiştir. Seferberlikte mi yoksa 1939 Erzincan depremi 
sırasında mı ağır bir şekilde yaralanır.Yaralananlar çok olduğu 
için civar yakın şehirlere nakledilirler. Cerrah Halil, tesadüf 
bu ya Malat- ya Hastahanesine nakledilir. Bir süre hastanede 
yatan Halil, Doğanşehirdeki akrabalarına haber salar. Herhal-
de haber yerine ulaşmamış olacakki kimse yanı- na gelmez. 
Bu duruma kahırlanan Halil iyileşir iyileşmez Doğanşehirdeki 
yakın- larına uğramadan tekrardan Erzincan’a döner. Belli bir 
zaman sonra durumdan haberdar olan yeğen Şevket Yağcı 
Malatyadaki hastaneye uğrar. Amcası Halil’i sorar. Ancak Halil 
iyileşince  Erzincan’a dönmüştür bile.

Cerrah Halil, Erzincanda evlenir. Birkaç kız çocukları olur. 
Bir zaman sonra yeğenlerinden Hasan Ata Erzincanda dayısını 
ziyaret eder. Bununla ilgili hika- yeyi daha önce anlatmıştık.

                                                 ----
AYİŞE- Hacı Ahmet ve Mevhibe’nin üçüncü ve tek kız evlat-

larıdır. Ata aile- sinden Ali Hoca ile olan evliliğinden; Hasan- 
Hüseyin(ölü)-Hacı Memet(ölü) ve Havva dünyaya gelmiştir.
(Geniş bilgi “ Ata” ailesinde.)
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 20 13 4 3 40 19 21 43

2.GALATASARAY A.Ş. 20 13 2 5 43 25 18 41

3.FENERBAHÇE A.Ş. 20 10 8 2 39 24 15 38

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 10 7 3 35 20 15 37

5.KAYSERİSPOR 20 9 7 4 28 22 6 34

6.TRABZONSPOR A.Ş. 19 8 7 4 36 31 5 31

7.GÖZTEPE A.Ş. 19 9 4 6 32 29 3 31

8.DG SİVASSPOR 20 9 3 8 26 30 -4 30

9.BURSASPOR 20 7 5 8 31 27 4 26

10.E YENİ MALATYA 20 7 5 8 23 27 -4 26

11.KASIMPAŞA A.Ş. 20 7 4 9 31 35 -4 25

12.A ALANYASPOR 20 6 3 11 33 38 -5 21

13.GENÇLERBİRLİĞİ 20 5 6 9 26 35 -9 21

14.TM AKHİSARSPOR 20 5 6 9 24 34 -10 21

15.ANTALYASPOR A.Ş. 20 5 6 9 24 35 -11 21

16.OSMANLISPOR 20 5 3 12 26 37 -11 18

17.A KONYASPOR 20 4 5 11 20 28 -8 17

18.K KARABÜKSPOR 20 3 3 14 15 36 -21 12

BURSASPOR 2 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

K KARABÜKSPOR 1 - 0 A ALANYASPOR

ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 1 E YENİ MALATYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 TM AKHİSARSPOR

OSMANLISPOR 0 - 1 KAYSERİSPOR

A KONYASPOR 1 - 1 M BAŞAKŞEHİR FK

DG SİVASSPOR 2 - 1 GALATASARAY A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

20.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS ELİ BOŞ DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig’in 20. 

haftasında Antalyaspor sahasında 
mücadele veren Evkur Yeni Malat-
yaspor ilk yarıda 1-1 sürdürdüğü 
beraberliği, ikinci yarıya taşıyam-
adı. Issam Chebake, Antalyasporlu 
oyuncu Emre Güral’a yaptığı fiziki 
müdahalenin ardından kırmızı kart 
gördü. 10 kişi kalan Malatyaspor’un 
boşluğundan istifade eden Antalyas-
por, attığı 2 golle skoru 3-1’le tamam-
ladı

Maçtan dakikalar (ilk yarı)
8. dakikada sağ çaprazdan topla 

birlikte ceza sahası içerisine giren 
Maicon, Doria'nın yaptığı sert müda-
hale ile yerde kalınca hakem penaltı 
noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışında topun 
başına geçen Deniz Kadah, yerden 
düzgün bir vuruşla topu kaleci Ertaç 
Özbir'in sağından meşin yuvarlağı 
ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada Sadık’ın kafayla in-
dirdiği topu defansın sektirmesiyle 
ceza sahasının içinde kaleciyle karşı 
karşıya kalan Boutaib'in çektiği şutu 
kaleci Ferhat çıkardı.

41. dakikada ceza yayı dışından 
Adem Büyük’ün sert şutu az farkla 
üstten dışarı gitti.

45. dakikada sağ kanattan topla 
ilerleyen Michael Pereira, son çizgiye 
indikten sonra yerden pasını Khalid 

Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcunun 
gelişine çekmek istediği şut arka 
direkte bulunan Aytaç Kara'ya pas 
olarak gitti. Aytaç Kara'nın çektiği şut 
ağlarla buluştu. ilk yarı 1-1 sona erdi. 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Sadık ile Deniz Ka-

dah’ın ikili mücadelesinde Sadık 
yerde kaldı. Aynı yerde topsuz alanda 
Deniz Kadah ile yaşanan sözlü tartış-
maya Emre Güral da dahil oldu. Po-
zisyon yerine gelen Issam Chebake, 
Emre Güral’a yaptığı fiziki müdaha-
lenin ardından direkt kırmızı kartla 
cezalandırıldı.

57. dakikada defansın uzak-
laştırdığı topu ceza yayı üzerinde 
önünde bulan Zeki Yıldırım’ım sert 
şutu yan kale direğine çarparak oyun 
alanına döndü.

66. dakika Sangare’nin ceza sa-
hasına ortasını defans uzaklaştırdı. 
Uzaklaştırılan topu ceza yayı önünde 
bulan Celutskan’ın şutu Sadık Çift-
pınar’ın kafasına çarparak yan kale 
direğinden döndü. Boşta kalan topu 
altı pas üzerinde önünde bulan Deniz 
Kadah meşin yuvarlağı ağlarla bu-
luşturdu.2-1

71. dakikada kazanılan korner 
atışında sağ kanattan Emre Güral’ın 
ceza sahası için ortasında ön direkte 
Diego’nun kafa vuruşunda top az 
farkla auta gitti.

90. dakikada Doukara'nın ara 
pasında topla ilerleyen El Kabir ka-
leci ile karşı kaşıya kaldı. El Kabir'in 
şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 
Maçın hakemi Cüneyt Çakır, 90+4’te 
maçın son düdüğünü çaldı. Antalyas-
por maçı 3-1 aldı. 

3-1

“Hücum Anlamında İstediklerimizi Yapamadık”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direk-

törü Erol Bulut, eksik kalmaları nedeniyle 
hücumda zorlandıklarını ve istemedikleri 
bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti 

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 
Evkur Yeni Malatyaspor, 51. dakikadan 
itibaren 10 kişi kaldığı maçta, deplas-
manda Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu. 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen 
basın toplantısında konuşan Bulut, hiç 
istemedikleri bir sonuçla sahadan ay-
rıldıklarını söyledi. Maça iyi başlama-
dıklarını, hızlı kullanılan bir taç atışında 
disiplinsizlikleri nedeniyle rakibin bir 
penaltı kazandığını hatırlatan Bulut, 
“Pozisyon almada geç kaldık ve penal-
tı oldu. Penaltıyla geriye düştük. İkinci 
yarının sonuna doğru beraberliği yakal-
adık. Soyunma odasına istediğimiz gibi 
gittik” dedi. İkinci yarıda gördükleri bir 
kırmızı kartla eksik kaldıklarını ve tüm 
oyun düşüncelerinin değiştiğini dile get-
iren Erol Bulut, “Taktik ve sistemiz değiş-
ti. Yediğimiz ikinci golden sonra 2-2’yi 
bulamadık. 10 kişi çok zorlandık. Hücum 
anlamında istediklerimizi yapamadık. 
Bu maçı unutup önümüzdeki Kasımpaşa 
maçına hazırlanacağız. Hatalarımızdan 
ders alacağız” diye konuştu. "Hakem-
ler hakkında bir görüşünüz olacak mı?" 
sorusuna Bulut, “Hakemler hakkında 
yorum yapmasam daha iyi olur. O neden-
le hiç gerek, yoksa yanlış bir şey söyleye-
bilirim” cevabını verdi.

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ


