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CUMHURBAŞKANI 17. KEZ MALATYADA
Malatya’da on binlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lisanslı depoculuk uygulamasının çok 
yakında başlayacağını dile getirerek, “Lisanslı depoculukla kimse ürününü erkenden satışa sun-
up ucuza vermeyecek. Alaverecilere kayısınızı vermeyin. Hani herkes altın arar ya Malatya al-
tını ağaçta kayısı olarak zaten bulmuştur. Şimdi bunu en iyi şekilde kullanma zamanı.” dedi
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Hüseyin Karagöz

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür

Osman Tatar
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Savaştan Kaçan bir Millet ile Tarihini  
Savaşarak , kanla yazan bir millet , aynı 
haklara sahip olabilirmi………….
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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/

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DÜNYAYA ŞİFA DAĞITIYOR
 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, “Sadece 
Malatya, Doğu Anadolu ve Türkiye değil, yurt dışından gelen hastalara da bu merkez şifa olmaya çalışacaktır” dedi

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, 
yaptığı açıklamada, şu anda yıl-
da 74 ilik nakli yapabildiklerini 
amaçlarının bu sayıyı 100’e çıkar-
mak olduğunu söyledi. 2010 yılın-
da Sağlık Bakanlığından ruhsat 
alarak çalışmalarına başladıklarını 
dile getiren Erkurt, şimdiye kadar 
dört yüz civarında kök hücre na-
kli gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
Erkurt, yılda yüz nakli bulan merke-
zlerin deneyimli kabul edildiğine 
değinerek, "Bütün dünyada yılda 
yüz nakli geçen ünitelerin deney-
imli olduğu ve her türlü nakili yapa-
bilecek olduğu bilimsel olarak is-
patlanmıştır. Bu yüzden 100 nakil 
bizim için önemlidir. Diğer önemli 
tarafı da şu anda kamu hastaneleri 
içerisinde geçen sene yaptığımız 74 
nakille altı, yedinci sıradayız. Eğer 
100 nakili geçersek kamu hastanel-
er içerisinde ilk üçe gireceğiz. Bu da 
merkezimizin tanıtımını ve deneyi-
mini daha çok ortaya çıkaracak" 
şeklinde konuştu.

Nakil merkezine Türkiye'nin 
farklı illerinden hastaların geldiğini 
belirten Erkurt, "Turgut Özal Tıp 
Merkezi Kök Hücre Nakli Merke-
zi genelde Kayseri'nin doğusuna 

hizmet eden bir merkezdir. Bizim 
hastalarımızın yüzde 30 civarı 
Malatya’dan, diğer hastalarımızda 
Elbistan, Maraş, Adıyaman, Diyar-
bakır, Mardin ve Bingöl’den geliyor. 
Yani çoğu hastamız Kayseri'nin ve 
Malatya'nın doğusundan geliyor. 
Ankara ve İstanbul’dan da gelen 
hastalarımız var. Şu an on iki yatak-
lı ünitemiz hazırda yetmemektedir. 
Yani serviste şu an on iki hasta bu-
lunmakta ve bekleyen hastalarımız 
var. İnşallah bu yılın sonunda bu 
bekleyen hastalarla beraber yüz 
nakil hedefine ulaşacağız” ifadeler-
ini kullandı. 

Erkurt, kemik iliği naklin-
in yapıldığı hastalara değinerek, 
"Özellikle kanser olan hastalara 
yapıyoruz. Akut lösemiler ded-
iğimiz kan kanserleri kendi ar-
asında ikiye ayırıyorlar. Biri akut 
miyeloid lösemi diğeri de akut 
lenfoid lösemidir. Bunlara da nakil 
yapıyoruz. Yani geniş bir çerçevede 
nakil yapmaktayız ve gün geçtikçe 
endikasyonlar daha da çoğalmak-
tadır. Kemik iliği ve kök hücre nakli 
gün geçtikçe lösemiler başta olmak 
üzere kan hastalıkları, kan kanser-
leri ve diğer kanser türlerinde de 

artmaktadır” dedi. 
Merkez olarak sağlık turizmine 

de başladıklarını belirten Erkurt, 
"Irak'tan ve Gürcistan'dan gelecek 
hastalara da Turgut Özal Tıp Merke-
zi Kök Hücre Nakli Merkezinde ke-
mik iliği nakli yapılacaktır. Yani 
artık sadece Malatya, Doğu Anad-
olu, Türkiye değil, yurt dışından 
gelen hastalara da bu merkez 
şifa olmaya çalışacaktır" şeklinde 
konuştu.

Erkurt, yapmış oldukları nakill-
erde ki hastalık ve tedavi metotları 
hakkında bilgi vererek, "Türkiye'de 
ilk defa Turgut Özal Tıp Merkezine 
kullanılacak olan Amerika’dan ge-
lecek bir cihazımız olacak. Bu ciha-
zla kemik iliğinden aldığımız kanın 
cihaza konmasıyla 21 gün sonra 
olgunlaştırılmış kök hücre olarak 
ve farklılaşma kabiliyeti çok daha 
fazla olan hücre elde edeceğiz. 
Şu an deneysel anlamda dünyada 
yapılıyor. Biz de bunu yapacağız. 
Protez gereken diz hastalıklarında, 
kemik erimesinde kök hücre nak-
li kullanarak protez kullanmadan 
hastalığı tedavi etmeye kadar gide-
bilir. Rektör hocamız Prof. Dr. Ah-
met Kızılay da kanser hastalarına 

baktığı için kanser hastalığının ne 
kadar ciddi bir hastalık olduğunu, 
psikolojik ve sosyal olarak zor-
luğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden 
yeni onkoloji 
hastanesi olsun, 
bölümümüz olsun 
büyük destekleri 
m e v c u t t u r . 
Başhekimimiz her 
türlü ihtiyacımızı 
karşılama nok-
tasında ellerinden 
geleni yapma-
ya çalışıyorlar. O 

yüzden Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Kızılay ve Başhekimimiz Prof. 
Dr. Hakan Parlakpınar'a çok teşek-
kür ederim” diye konuştu
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HARİTA YAPIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA İLİ 2 GRUP 22-A UYGULAMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  :2017/380347
1-İdarenin
a) Adresi    :DIKMEN CADDESI 14 06100 BAKANLIKLAR
     ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası  :3124136412 - 3124136402
c) Elektronik Posta Adresi  :e26892@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :4 Birimde (Malatya ili Doğanşehir ilçesinde) belirtilen
     birimler) Yaklaşık 11.312 Parsel 22-A UYGULAMASI İŞİ
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Malatya ili Doğanşehir ilçesi
c) Süresi    :İşe başlama tarihinden itibaren 300(üç yüz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİKMEN 
     CADDESİ NO:14 BAKANLIKLAR-ANKARA
b) Tarihi ve saati   :07.09.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş 

için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve il-

gili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif 
vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan 
tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin 
sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgil-
erin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da 
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma 
uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında tek-

lif edilen bedelin % 50 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:
4.4.1.
a) 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan Tesis kadastrosu,
b) 3402 sayılı kanunun Ek Madde 4 kapsamında 2B kadastrosu,
c) 3402 sayılı kanunun Geçici Madde 8 kapsamında tescil dışı yerlerin kadastrosu,
ç) 3402 sayılı kanunun 22-a maddesi kapsamında yapılan uygulamalar,
d) 2859 sayılı kanun kapsamında yapılan yenileme işleri,
e) 3402 sayılı kanunun Ek Madde 5 kapsamında Orman kadastrosu,
f) Kamulaştırma haritası yapımı, 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar 

uygulaması, Köy yerleşim yeri haritası yapımı ve her türlü tescile konu harita yapım işleri.
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 406 TRY (Türk Lirası) karşılığı TAPU VE 

KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİKMEN CADDESİ NO:14 BAKANLIKLAR-ANKARA adresin-
den satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-im-
za kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİKMEN 
CADDESİ NO:14 BAKANLIKLAR-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama is-

tenecektir.

Doğanşehir’de Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı
DEMET TUNCEL 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının Genç Çiftçi Pro-
jesi kapsamında Hayvancılık 
alanında hibe almaya hak ka-
zanan, Doğanşehir ilçesinde 8 
bayan genç girişimciye hayvan-
ları törenle dağıtıldı. Törene 
Doğanşehir kaymakamı Memiş 
İnan, Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, İlçe Tarım Müdürü Şerif 
Çetintaş ve genç çiftçiler katıldı.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında Hayvancılık alanın-
da hibe almaya hak kazanan 
Malatyalı  genç çiftçilere hay-
vanların dağıtımına başlandı. 
Doğanşehir İlçesinde yapılan 
dağıtımlar törenle başladı. 

Törende bir konuşma yapan 
Doğanşehir kaymakamı Memiş 
İnan şunları kaydetti:” Genç 
Çiftçi projesi kapsamında ver-
ilen 30 bin TL lik hibe kapsamın-
da verilen 6 Büyükbaş hayvanın 
özellikle bayan kardeşlerimize 
verilmesi bizleri memnun et-
miştir. Devletin verdiği bu im-
kânların emin ellerde olduğunu 

biliyoruz. Hayırlı olmasını dili-
yoruz” dedi. Doğanşehir Bele-
diye başkanı Vahap Küçük İse 
“bende hayvancılık yaptığım 
için biliyorum, bayan kardeşler-
imize emanet edilmesi çok is-
abetli olmuş, inşallah seneye iki 
kat olacaklar, bakılırsa bunlar 
iki sene sonra büyük bir imkan 
olur.  Evinizin geçimi onun üze-
rine olur. Hayırlı olsun” dedi. 
Daha sonra kur’a çekilerek hay-
van dağıtımına başladı. Dağıtı-
ma itirazda bulunarak devletin 

verdiği kredilerin kötü amaçlar-
la kullanıldığını iddia etti. Bunun 
üzerine Kaymakam Memiş İnan 
Bu kişinin durumunun incelen-
mesini istedi. Daha sonra 6 adet 
büyük baş hayvan Doğanşehir 
savaklı mahallesinde bir aileye 
bakanlıkla yapılan istişare so-
nucu verildi.  Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında ilk olarak  Doğanşe-
hir de 2016 yılında yine 8 aileye 
6 şar büyük baş hayvan verilm-
iş ve 2017 yılında 8 aileye 6 baş 
hayvan dağıtımı yapıldı.  
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KENAN EREN 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy-

ip Erdoğan, “Sizler, 16 Nisan’daki 
duruşunuzla rahmetli Özal’ın ‘büyük 
Türkiye’ hayaline, başkanlık sistemi 
hedefine de sahip çıkmış oldunuz. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 
aynı oy oranıyla bizi desteklemiş 
olan Malatya’nın şimdiden 2019’a 
hazır olduğunu görüyorum.” dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşe-
hir Belediye Binası yanında bulu-
nan miting alanında düzenlenen, 
“Malatya Stadyumu ve Yapımı 
Tamamlanan Diğer Tesislerin” toplu 
açılış töreninde vatandaşlara hitap 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu-
radaki konuşmasına, “Malatya, 15 
Temmuz darbe girişimine karşı en 
yürekli, en cesur ve en kararlı duruşu 
gösteren şehirlerimizden biriydi. Bu 
vesileyle 15 Temmuz gecesi vatan-
ları, ezanları, bayrakları, istiklalleri 
ve istikballeri uğruna ölümü göze 
alarak sokakları, meydanları dol-
duran tüm Malatyalı kardeşlerime 
buradan bir kez daha teşekkür edi-
yorum.” sözleriyle başladı. Erdoğan, 
“Malatya bizi hiç mahcup etmedi, 
biz de inşallah Malatya’ya mahcup 
olmayacağız” dedi.

Erdoğan, ihanet girişiminin 
duyulduğu andan itibaren şehirdeki 
2. Ordu Karargahını ve 7. Jet Üssü’nü 
kuşatarak, buraların darbeciler 
tarafından kullanılmasını engelley-
en Malatyalıların, Battal Gazi’nin to-
runu olduklarını bir kez daha ispat-
ladıklarını söyledi.

16 Nisan halk oylamasında yüzde 
70 gibi tarihi bir oy oranıyla “evet” 
diyerek, anayasa değişikliğini kabul 
eden, böylece yeni yönetim sistem-
ine geçtiğini gösteren Malatyalılara 
şükranlarını sunan Erdoğan, “Sizler, 
16 Nisan’daki duruşunuzla rahmetli 
Özal’ın ‘büyük Türkiye’ hayaline, 
başkanlık sistemi hedefine de sa-
hip çıkmış oldunuz. Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde de aynı oy oranıyla 
bizi desteklemiş olan Malatya’nın 
şimdiden 2019’a hazır olduğunu 
görüyorum fakat 2019’da yüzde 70 
Malatya da yetmez.” ifadesini kul-
landı.

Stadın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanlığı döneminde 

dördüncü defa Malatya’ya gelmenin 
memnuniyeti içinde olduğunu be-
lirten Erdoğan, 2015 yılı Şubat ayın-
da 239 milyon liralık, 2016 yılı Mayıs 

ayında 460 milyon liralık ve 2017 
yılı Şubat ayında da 1 milyar 162 mi-
lyon liralık eser ve hizmetin açılışını 
yaptıklarını, bugün de çeşitli kamu 
kuruluşlarına ve belediyelere ait 
375 milyon liralık eser ve hizmetin 
toplu açılış törenini gerçekleştird-
iklerini bildirdi.

Yapılan eserler hakkında bilgi 
veren Erdoğan, alandakilere, “120 
milyon liralık bir yatırım olan 27 
bin seyirci kapasiteli stadyumun 
açılışını yapıyoruz. Size 27 bin kişilik 
stadı bugün açıyoruz, stat boş kalır-
sa yandınız, ondan sonra kapıyı da 
kilitleriz. Dolduracaksınız ve Malat-
ya’yı şanına yakışan yere taşıya-
caksınız. Bu stadyum, gerçekten 
Malatya’ya yakışan bir eser oldu. 
Malatyasporumuzun oyunuyla, 
Malatyalıların da koltuklarını dol-
durmak suretiyle bu stadın hakkını 
vereceğine inanıyorum. Uzun bir 
aranın ardından yeniden süper lige 
çıkan Malatyaspor’un burada kalıcı 
olabilmesi için şehrin takımına sa-
hip çıkması, takımın da şehre layık 
olmak için canla başla mücadele et-
mesi gerekir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı 
tamamlanan eserleri anımsatarak, 
“Böylece büyükşehir belediyemiz-
in 119 milyon liralık yatırımlarının 
resmi açılışını yapmış oluyoruz. 
Toplam Malatyamıza 375 trilyon li-
ralık hizmetin hayırlı olmasını dili-
yorum.” ifadesini kullandı.

FETÖ’cülere tek tip 
elbise

Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan, “15 Temmuz ihanetine 
ortak olanlar şimdi mahkemelerde 
hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. 
Hakim diyor ki ‘Kim bu?’, ‘Ben değil-
im.’ diyor. Pantolonun aynı, göm-
leğin aynı… ama şimdi bunlara tek 
tip elbiseyi getiriyoruz fakat bu tek 
tip elbise renk olarak badem var 

ya badem, badem içinin koyusu bir 
renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum 
olacak, bir de ceket pantolon olacak. 
Bunların bir kısmı diyelim ki darbe-
ciler tulum giyecek, diğerleri de yani 
teröristler ceket pantolon giyecek. 
Artık bundan sonra istedikleri gibi 
giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde 
tüm dünyaya tanıtılacak.” dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir 
Belediye Binası yanında bulunan 
miting alanında düzenlenen toplu 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
bu yıl kayısı hasadının durumunu 
sordu.

Vatandaşlardan olumlu yanıt 
alan Erdoğan, Türkiye’nin birçok 
yerinde kayısıyı marka haline get-
irenin Malatya olduğunu ifade etti. 
Erdoğan, “Belki haberi olmayan-
lar vardır. Buradan müjdeliyorum; 
Malatya kayısısı 7 Temmuz 2017 
tarihinde Avrupa Birliği tarafından 
coğrafi işaret olarak tescillendi. 
Bundan sonda dünyanın her yer-
inde Malatya kayısısı koruma altın-
da. Yapılan tescille birlikte buranın 
kayısısına Malatya dışında kimse sa-
hip çıkamayacak.” diye konuştu.

Tescil işlemlerinin zamanında 
ve süratli bir şekilde yapılamaması 
sebebiyle yoğurttan dönere kadar 
Türkiye’nin pek çok ürününe baş-

ka ülkelerin sahip çıktığına dikkati 
çeken Erdoğan, bu açıdan kayısının 
tescili konusunda atılan adımı çok 
önemli gördüğünü dile getirdi.

Erdoğan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının Malatya’da yakın bir 
zamanda başlatacağı lisanslı depoc-
uluk uygulamasının önemine işaret 
ederek, “Lisanslı depoculuk üreti-
cilerimize kuru kayısılarını en ideal 
şartlarda muhafaza etme imkanı 
sağlayacak. Böylece kimse güven-
li depo bulamadığı için ürününü 
erkenden ve ucuz elden çıkarmak 
zorunda kalmayacak. Bu alavere 
dalaverecilere kayısınızı vermeyin. 
Lisanslı depoculuğa verilen teş-
viklerden de Malatyalı kayısı üreti-
cilerimiz faydalanma imkanını elde 
edecek. Hani herkes altın arar ya 
Malatya, altını ağaçta kayısı olar-
ak zaten bulmuş durumda. Şimdi 
bunu en iyi şekilde kullanma, tanıt-
ma, pazarlama, marka değerini 
güçlendirme zamanıdır.” ifadesini 
kullandı.

“Bölücü örgütü asla 
rahat bırakmayacağız” 

Türkiye olarak her yönden yoğun 
bir saldırı altında bulunulduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Güneyimizde bir terör devleti kur-
ma çabaları sürüyor. Sürekli ismi 
değiştirilen bir terör örgütü üzerin-
den ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar. 
Bölücü örgüt yurt içinde de eskisine 
göre çok azalmış olmakla birlikte 
zaman zaman eylemler yapabiliyor. 
İnşallah çok yakında bu örgütün 
yurt içindeki faaliyetlerini tamamen 
çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü, 
Suriye ve Irak’ta da asla rahat bırak-
mayacağız.” diye konuştu.

Erdoğan, bataklık kurutulmadan 
sivri sineklerden kurtulunamaya-
cağını, şu anda hem Türkiye hem 
de bölge için en büyük bataklığın 
Suriye ve Irak’taki kaos ortamı old-
uğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“DEAŞ’tan PKK’ya kadar tüm terör 
örgütleri bu bataklıktan besleniyor. 

CUMHURBAŞKANI 17. KEZ MALATYADA
Malatya’da on binlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lisanslı depoculuk uygulamasının çok yakında başlayacağını dile getirerek, “Lisanslı depoculukla kimse ürününü erkenden satışa 
sunup ucuza vermeyecek. Alaverecilere kayısınızı vermeyin. Hani herkes altın arar ya Malatya altını ağaçta kayısı olarak zaten bulmuştur. Şimdi bunu en iyi şekilde kullanma zamanı.” dedi
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Bölgedeki terörle mücadele faali-
yetleri uluslararası güçlerin çekişme 
arenasına dönmüş durumda. Terör 
örgütleri bahanesiyle her güç kendi 
etki alanını mümkün olduğu kadar 
genişletmenin gayreti içinde.” dedi.

“Bunlar bu şekilde tüm 
dünyaya tanıtılacak” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
oyunu bozabilecek tek ülkenin Tür-
kiye olduğunu vurgulayarak, sözler-
ini şöyle sürdürdü:

“Bizi saf dışı bırakamayacaklarını 
gördükleri için başımıza yeni dertler 
açmaya çalışıyorlar. FETÖ ihanet çe-
tesinin 15 Temmuz darbe girişimini 
bu gelişmelerden bağımsız görme-
mek lazım. Bu alçaklar eliyle ülkem-
ize diz çöktürebileceklerini sandılar. 
Hamdolsun milletimizle birlikte bu 
girişimi boşa çıkardık.

15 Temmuz ihanetine ortak olan-
lar şimdi mahkemelerde hesap ver-
iyor. Yalan üstüne yalan. Hakim di-
yor ki ‘Kim bu?’, ‘Ben değilim.’ diyor. 
Pantolonun aynı, gömleğin aynı… 
ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi 
getiriyoruz fakat bu tek tip elbise 
renk olarak badem var ya badem, 
badem içinin koyusu bir renk olacak. 
İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir 
de ceket pantolon olacak. Bunların 
bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum 
giyecek, diğerleri de yani teröris-
tler ceket pantolon giyecek. Artık 
bundan sonra istedikleri gibi giyinip 
gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm 
dünyaya tanıtılacak.”

“Duruşmalarda 
soytarılık yapıyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain-
lerin en iyi bildikleri şeyi yaptığına, 
sürekli yalanla, inkarla, takiyyeyle 
kendilerince bir taktik uyguladıkları-
na işaret ederek, “Artık mızrak çuva-
la sığmaz. Bunların ihaneti, ellerine 
bulaşan kan, yüzlerine bulaşan kara 
leke açıkça ortadadır. Mahkemel-
er bu hakikatlere göre kararlarını 
vereceklerdir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:
“Duruşmalarda soytarılık 

yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işl-
edikleri cinayetlerin karşılığı olan 
cezaları alıp hapishanelerde, tu-
tuklu değil hükümlü olarak git-
tiklerinde, gerçeğin soğuk yüzüyle 
tanışacaklar. Gittikleri yerde artık 
pişmanlık da fayda etmeyecek.  
Bugün hala onlara el altından moral 
ve belki de destek verenler yakın-
da emin olun birer birer ortadan 
kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi 
mahkemelerde şov yapan bu hain-
ler göreceksiniz acı akıbetleriyle 
baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur 

ki kendileriyle birlikte ailelerinin 
de mahvına bunlar yol açacaklar. 
Dört duvar arasında çürürken bütün 
bunları düşünecek çok zamanları ol-
acak. Darbeyi milletimizin gücüyle 
engelleyen Türkiye, darbecilerin 
cezalarını da hukuk devleti sınırları 
dahilinde verecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tür-
kiye olarak bu süreci hata yapmadan 
tamamlamak mecburiyetindeyiz. 
Hainlerin tüm hazırlıklarını, iplerini 

ellerinde tutanlara göre yaptıklarını 
biliyoruz. Süreci dikkatli bir şekilde 
yöneterek Allah’ın izniyle onlara bu 
fırsatı da vermeyeceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Ünlü Şair Sadi Şirazi’nin “Kim yol 
kesen eşkıyaya acırsa, kervanı asıl 
vuran odur.” sözlerini anımsatan 
Erdoğan, “Bu eşkıyalara acımaya-
cağız. Acıyanlara da izin vermeye-
ceğiz. Bununla birlikte sabırlı olmak 
mecburiyetindeyiz.” dedi.

CUMHURBAŞKANI 17. KEZ MALATYADA
Malatya’da on binlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lisanslı depoculuk uygulamasının çok yakında başlayacağını dile getirerek, “Lisanslı depoculukla kimse ürününü erkenden satışa 
sunup ucuza vermeyecek. Alaverecilere kayısınızı vermeyin. Hani herkes altın arar ya Malatya altını ağaçta kayısı olarak zaten bulmuştur. Şimdi bunu en iyi şekilde kullanma zamanı.” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Başkan Çakır’ın Oğlunun

Nikâh Şahidi Oldu

KENAN EREN 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ahmet Çakır’ın oğlu Emre ile 
Gözde Bakır muhteşem bir 
törenle dünya evinde girdi. Çif-
tin nikâh şahitliğini ise Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. Ayrıca Erdoğan, çiftten 5 
çocuk istedi

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet oğlu Emre Gözde Bakır 
ile evlendi. Nikâh Sarayında 
gerçekleşen Nikâh törenine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da katıldı. Çok sayıda 
davetlinin katıldığı nikâh merasi-
minde genç çiftin nikâh şahitleri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Mahir Ünal ve Öznur Çalık ile AK 
Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı 
oldu. Nikâha eski Bakanlardan 
Güldal Akşit, Ak Parti Genel baş-
kan Yardımcısı Mahir Ünal,  İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, Malat-
yalı iş adamları Ahmet Çalık, 
Erman Ilıcak, Vahap Küçük, 
Yunus Akdaş, Şaban Taçyıldız,  
Malatyalı bürokratlar Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Ak Parti Malatya Milletvekilleri 
Öznur Çalık, Nurettin Yaşar, Taha 
Özhan Mustafa Şahin, Elazığ Mil-
letvekilleri,  Ak Parti İl Başkanı 
Hakan Kâhtalı, İlçe belediye 

başkanları ile iş ve siyaset dün-
yasının tanınmış isimleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

“MİLLETLER GÜÇLÜ 
AİLELERDEN 

OLUŞUR”
Yeni evli çifte mutluluklar 

dileyen Cumhurbaşkanı 5 çocuk 
sözü aldı. Burada konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan şunları 
dile getirdi: “Genç çiftimiz aynı 
yastıkta kocayın inşallah. Mut-
luluklar paylaşıldıkça çoğalır. 
Fakat olumsuzluklarda vazgeç-
tikçe mutluluğa dönüşür. Başta 
Gözde kızımı olmak üzere sora-
cağım. Herhâlde benim şartımı 
biliyorsunuz. Bir olur garip olur, 
iki olur rakip olur, 3 olur denge 
olur, 4 olup bereket olur gerisi 
Allah kerim. Mesele bu. Ben bu 
uzun yolculukta özellikle mil-
letler güçlü ailelerden oluşur. 
Bizde bu akşam güçlü bir aile 
ile milletimizin Türk milletinin 
önemli köşe taşlarından birini 
yerine yerleştiriyoruz. Ve sizler-
in gayreti, sizlerin birbirinize 
olan sadakati, samimiyeti inşal-
lah milletimize de güç katacaktır 
diye inanıyorum. Emre aradığı 
zaman rahat bulsun onun için 
ben Gözde’ye aile cüzdanını ver-
iyorum ki rahat rahat bulsun. 
Hayırlı uğurlu olsun, Allah 
mübarek etsin.”
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Soldan sağa
1. Kesilmiş hayvanın yürek, karaciğer, böbrek, işkembe, 

beyin, vb. iç organlarıyla baş ve ayakları... Parça parça ka-
barmış olan (toprak)... 2. Alüminyum elementinin simgesi... 
Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultunun 
gökyüzüne doğru olan yönü... Bir dinin öğrenilmesi gerek-
en inançlarının ve tapınma kurallarının tümü.... 3. Elektrik 
akımında şiddet birimi... Ölçü değerlerinin veya verilerin 
haberleşme araçları yardımıyla uzak mesafelere otoma-
tik olarak aktarılması... 4. Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da 
çalınan bir çalgı türü... Isıya ve kimyasal etkilere dayanıklı 
bir tür cam... Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çı-
kan zamk... 5. Osmanlı Devleti’nde padişahın hizmetinde 
bulunan sarayın büyük memurlarından her biri... Haydut... 
6. Toplardamar... “Kurnazca ve haince düzen” anlamın-

da “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran baş 
kesen”, “bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden al-
dığını bir başkasına vererek işini yürütmek” anlamında “... 
külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde 
geçen bir söz... At takımı (eski)... 7. Sinir... Lehimlemek işi... 
8. Molibden elementinin simgesi... Acaba... Eskrim, boks vb. 
oyunlarda korunmak için alınan durum... Türk alfabesinin 
on beşinci harfinin adı, okunuşu... 9. Yardımcı, koruyucu, 
havari... Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çeke-
bilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka... İncirin döl-
lenmesini sağlayan sinek... 10. Zaten... “İyilik edeyim derken 
kimseyi memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Mu-
hammed’i memnun edemedi” sözünde geçer... Evlilik ve kan 
bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki il-
işkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... 11. İçe 
yönelik olan... Selüloz moleküllerinin en küçük parçası... 12. 
Arka, geri... Topu kavisli vuruşla ileri göndermek... 13. Ayak 
ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş 
yöntemi... İtici olma durumu, antipati... 14. Olmasını önleye-
cek derecede güçlü engelleri bulunan, olanaksız, gayrimüm-
kün... Sonuç... 15. Aldatmak, kandırmak, baştan çıkarmak... 
İkisi bir arada doğan (çocuk)...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış da-

kikalık zaman dilimi, zaman parçası... Namazın kılınacağı 
zaman... 2. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren 
cihaz, alıcı, reseptör... Kalın değnek... Radyum elementinin 
simgesi... 3. Geminin veya sandalın ön tarafı, baş bölümü... 
Özbeslenen... 4. Özellikle Rumeli’de seslenmek ve dikkati 
çekmek için kullanılan bir söz... Sarılık... Karışık renkli, çok 

renkli, alaca... 5. Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, 
çevik bir yaban atı... Krom elementinin simgesi... Yararlık-
tan, kullanıştan kaldırma, silme, bozma... 6. Yemek... Kas... 
İslemek işi... 7. Çinko (eski)... Elektronik posta... Binme, yük 
çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hay-
van... 8. Ameliyat yapan uzman hekim, operatör... Laiklik... 
9. Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı... 
Üç deniz mili uzunluğunda bir ölçü birimi (eski)... Engel... 
10. Bir önceki ekşi veya mayalı hamurdan alınıp bir süre fer-
mente edildikten sonra yeni yapılmış bir hamuru mayalamak 
amacıyla kullanılan maya... Atın eşkin yürüyüşü (halk ağzı)... 
11. Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı... Lorentiyum 
elementinin simgesi... Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve 
isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliği-
yle gerçekleştirilmesi... 12. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk 
ağzı)... Açılan kredinin en üst miktarı... 13. Kırım... Leçe... 14. 
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik... Özellikle... Her-
hangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan çiftçi... 15. 
İnanma, inan... Bir 
bilim ve sanat kol-
unda ayrı nitelik 
ve özellikleri bulu-
nan yöntem veya 
akım, okul... Bazı 
sayı sıfatlarıyla 
birlikte kullanılar-
ak bir olayın ve 
olgunun her bir 
tekrarlanışını bil-
diren söz, defa, 
kere, sefer...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Gül  çiçekten memnun ise 

Güzel koşar gelir sese 

Göçen kuşlar uçup gelse 

Sese gelen gül nedendir 

Gülen dala dal bakarmış 

Sadık olan söz tutarmış 

Sevgi bilen can yakarmış 

Sesin gelir söz nedendir 

Su azizdir sessiz akar 

Kuşlar uçar göçen bakar 

Yuva yüksek giren öter 

Uçan uçtu göç nedendir 

Biri daldan dala atar 

Esen rüzgâr tozu tutar 

Seven güzel sözü tutar 

Gönül sevdi öz nedendir 

Uzak yollar yorgun olur 

Solan güller dargın olur 

İçten seven sürgün olur 

Hasret çektin kul nedendir 

Mehmet
KAYABAŞI

NEDENDİR 

Kütüphane Müdürü
Emekli Oldu

Doğanşehir İlçe Halk 
Kütüphanesi müdürü 
Ahmet Alpdoğan emekli 
oldu. Yerine Ünal Alagöz 
atandı.

Ahmet Alpdoğan veda 
mesajında “Bu süre içer-
isinde başta ilçemizde 
görev yaptığım ilçemiz 
Kaymakamlarına, Bele-
diye Başkanlarına.Diğer 
Kurum Amirlerine, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlerine, 
Tüm okul müdürlerine.
öğretmen arkadaşları-
ma ve tüm öğrencilere 
Kütüphanemize ve bize 
göstermiş oldukları ilgi 
alakalarından dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Ayrı-
ca tüm Doğanşehir halkı-
na bize karşı göstermiş 
oldukları saygı ve sevgid-
en dolayı teşekkürlerimi 

iletmek istiyorum. Bun-
dan sonra ki zamanlar-
da Kütüphane sorum-
lusu olarak Kütüphane 
personeli Ünal Alagöz 
arkadaşımız devam ede-
cektir. Arkadaşımıza 
görevinde başarılar diler-
im.” İfadelerini kullandı.

Ahmet Alpdoğan Kim-
dir?

1990 yılında Doğanşe-
hir ilçe Milli Eğil-
im Müdürlüğünde ilk 
göreve başladı.Uzun bir 
zaman ilçe Milli eğitim 
Müdürlüğünde çalıştıktan 
sonra, 12.09.2006 yılında 
naklen İlçe Halk Kütüpha-
nesine memur olarak 
atandı. Halk Kütüphane-
sinde onbir yıl hizmet ver-
di ve  18.07.2017 tarihinde 
emekliye ayrıldı. 

Yaklaşık üç yıldan beri ilçem-
izde görev yapan Malmüdürü 
Hüseyin Yalçın’ın Tayini Malatya 
sağlık Kurumları Döner Sermaye 
saymanlık Müdürlüğüne çıktı.

Malatya sağlık Kurum-
ları Döner Sermaye saymanlık 
Müdürlüğüne tayını Çıkan Hü-
seyin Yalçın veda ziyaretler-
inde bulundu. Bu amaçla Yeni 
Doğanşehir Gazetesinin İdare 

merkezine gelen malmüdürü 
Hüseyin Yalçın, Yeni Doğanşehir 
Gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin 
Karaaslan’a veda ziyaretinde bu-
lundu.

Yeni Doğanşehir Gazetesi im-
tiyaz sahibi Hüseyin Karaaslan 
ziyarette duyduğu memnuniyeti 
belirterek, ilçemize yaptığı hiz-
metler için, Malmüdürü Hüseyin 
Yalçına Teşekkür etti.

MALMÜDÜRÜNÜN
TAYİNİ ÇIKTI
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- H Ü S E Y İ N    O K Ç U ( 1854-…)
       Sevim ailesinden( Ethem- Hünkar) kızı Havva ile olan 

beraberliğinden; 
1)SEFER OKÇU(1877-1955) Elmas ile olan beraberliğin-

den; 1- Emine + Hasan Durak = Abide – Rüveyde – Memet - 
Celal oldu.(Geniş bilgi “Durak” ailesi)

2-Şöhret(1921-…) + Kadir Doğan = Fatma- Şengül- Tah-
sin-Özgül- Mihriban-Memet. (Geniş bilgi “ Doğan” ailesinde.)

3-Ömer Okçu(1917-1932)- Genç yaşta vefat etti.
4-Ömer Lutfi Okçu(1914-1973) Çocukluğumda, uzun boy-

lu, yaşlı bir insan olarak hatırımda. Memet(Mamo) - Pembe 
kızı Emine ile olan berabeliğinden;

1-Murat Okçu(1933-2000)+Mahire = 
Servet(Me.)-Ekrem(Me.)-Perihan ve İlhan.

Murat Okçu, kendi halinde, zararsız bir insandı. Ekmeğini 
beden gücü ile çalışarak kazanıyordu. Kimseye muhtaç ol-
mamak için, gücünün dışına taştı. So-    nuçta vakitsiz olarak 
bu dünyayı terk etti.

2-Seyfi Okçu(1943-…)  + Pamuk = Muazzez-Elmas-Neşe-
Salih-Şentürk.

Seyfi Okçu, temas halinde olduğum arkadaşlardan birid-
ir. Hiç kimseye zararı ve   yararı dokunmaz, kendi halinde bir 
insandır. Almanyada uzun süre çalıştı ve oradan emekli oldu.

3-Şinasi(Pol.Em.)1944-2002 + Sebahat(Hakkı sevim 
kızı)= Anıl ve Emine.

Şinasi Okçu, benim akranlarımdan biridir. Çocukluk ve 
gençlik yıllarımız bir-    likte geçmiştir. Şakaya dayanıklıdır. 
Arkadaşları ile iletişimi güçlüdür. Bütün bunların yanında, 
güven zafiyeti vardır.

2) FADİME + Ali Ağa Karatepe = Nazlı ve Seydi Vakkas.
(Karatepe Ailesi)

3) GÜNEŞ + Hüseyin Yurtçu(Karabey) = Mustafa- Memet 
–Faik.(Geniş bilgi”Yurtçu”ailesinde.)Sonradan Memet Taplı 
ile =Ahmet Taplı.

4) NENELİ + (Begi )Memet Ali = Yusuf Can.(Geniş bilgi 
“Can” ailesi)

5) AYİŞE (1895-…)- ? 
                       - A B D U L L A H   O K Ç U-
Yaptığı evlilikten çocuk olmadı. Kardeşlerinden; çocuk-

larından birini kendisine evlatlık verilmesini istedi. Ancak 
hiçbiri bu samimi isteğe rıza göstermedi.Bu duruma çok 

üzülen ve gücenen Abdullah, küçük kardeşi Etem’i de alarak 
Çorum’a göç etti. Abdullah, Çorum’un Alaca ilçesine- Etem 
ise, Mecitözü ilçesine yerleşti. Başkaca da bilgi yok.

                              - S U L T A N  (İhsan)-
Uzun Halil ile olan beraberliğinden; Memet(Ma-

mo)1876-1918 ve Sultan(1874-1918) olmuştur.
Memet(Mamo) – İlk evliliğini Nusret ile yapmış, bu ev-

lilikten, Ethem  olmuştur. İkinci evliliğini Abdülkadir-Zeliha 
kızı Pembe(1891-1956) ile yapmış, bu evli- likten de; Emine- 
İsmail Hakkı(çavuş)- Yeter  dünyaya gelmişlerdir. Pembe, 
Molla Şamil’in yeğeni, kardeşi Abdülkadir’in kızıdır.(Geniş 
bilgi “Sevim” ailesinde.)

Ethem(1900-1918) evlenmemiş, genç yaşta vefat et-
miştir.

P O S O F  (Marsolat-Arılı)’  DAN  
G E L E N L E R-

Marsolat(Arılı), ilçe merkezine 7 km.batıda, Arılı köyünün 
kuzey-batı yamacın- da kurulmuştur. Marsolat aslında Arılı 
köyünün bir mahallesi konumundadır. İki yanı çam ağaçları 
ve fundalıklarla çevrilidir. Arazisi ehli ve yabani ağaçlarla 
süslü, adeta bir park görünümündedir. Marsolat isminin, 
Kıpçak dil kökenli olup “Yılanlı Sulak” anlamına  geldiği 
bilinmektedir. Bu köyden Viranşehir’e gelen aile,”Kara-
bey ailesi”dir. Sonradan soyadı kanunu ile birlikte “Yurtçu” 
soyadını kullanmıştır. Posof’lu şairimiz burasını şöyle tarif 
etmektedir.

Marsolat’ı köye, Arılı bağlar,           Böylece yaşanmış, 
nice bin çağlar,                            Alabalık avlar, derede ağ’lar.                       
Gür akan ortada, çesmesi vardır.

                              -  (Karabey) Y U R T Ç U    A İ L E S İ –

     Bu aile, İBRAHİM  KARABEY  ve  KIYMET’ ten türemiştir. 
Bu beraber- likten;   1)Hüseyin(1868-…)-  2) Fatma(1877-1918)- 
3) Asife (1878-1914)-  4) Zülfikar dünyaya gelmiştir. Bu aile, 
daha önceleri “Sarı Hocagiller” olarak anılmış, bilahare 
İbrahim Karabey’den ötürü “Karabeyler”, daha sonra da 
“Yurtçular” olarak anılmıştır.

HÜSEYİN KARABEY(1868-..)- İlk evliliğini (Şakir-Nezafet 
Kutlu kızı) Ümmü ile  yapmış olduğu  bu evlilikten; Serv-
inaz(1892-1916)- Cemile(1899-1966)  ve Rukiye (1910-…) dün-
yaya gelmişlerdir.

İkinci evliliğini (Deli Hüseyin-Havva kızı) Güneş ile yap-
mış ve bu evlilikten de; Memet (1918-1983)- Mustafa (1925-
1990)- Faik (1930-1995) dünyaya gelmişlerdir. Hüseyin Kar-
abey’in ölümü üzerine son eşi Güneş, Göynüklü Memet Taplı 
ile evlenmiş, bu evliliğinden de Ahmet Taplı  olmuştur.

SERVİNAZ – Hacı Abbas Durak ile olan evliliğinden; 
H.Memet ve Feride dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi “Durak” 
ailesinde.)

CEMİLE – Rıdvan Doğan ile olan evliliğinden, çocuk ol-
mamıştır.

RUKİYE – Hüseyin Varol ile olan  beraberliğinden; Yaşar 
ve Naime   olmuştur.   (Geniş bilgi “Varol” ailesinde.)

MEMET YURTÇU – Uzun boylu, kalender bir insandı. 
Düğünlerde halayın başına geçer, kendine özgün oyun stili 
ile insanları eğlendirirdi. Konuşmaları ve hareketleriyle sem-
pati toplardı.

Adıyaman-Tut’lu Asiye ile olan evliliğinden; 1) 
Kenan(Ağaçtan düşerek öldü.)- 2) Feyzi +Semray = Ümit ve 
Fevzi.  3) Remzi +Kadriye=Çocuk yok.  4) Kenan + İmran ve 
Gülay = Burak(İmran’dan)-Saadet(Gülay’dan).   5)  Nazmi + 
Emine =Serfinaz ve Salih. 6) Ayhan(Koop.Me.) +Fatma =M.Ali. 
7)Serfinaz (Çocukken öldü)- 8) Adnan(Kad.İş.)+Saniye = Can 
ve Ercan.

MUSTAFA YURTÇU- Şişman, tıknaz ve babacan bir in-
sandı. Güler yüzlü, hoşgörülü ve insanlarla dialoğu iyi idi.

İlk evliliğini Malatyalı Ayşe ile yaptı. Bu evlilikten Lütfi 
dünyaya geldi.

İkinci evliliği Naime’den; 1) Hüseyin Sukuti(Bank.Md.) 
+ Hülya =Aysima ve …………..  2) Nuhayat +Bekar.  3) Nuray 
+………..çocuk yok.  4) Hayati +……………..=…………….         Ay-
rıldılar.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

1.BÖLÜM - 25

Gazetemiz Köşe yazarlarından 
Ahmet Güneş’in Babası

AHMET
GÜNEŞ
vefat etmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet 
Kederli ailesine

başsağlığı dileriz.

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Gazetemiz çalışanlarından İsa 

Kanlıbaş’ın Abisi

İBRAHİM 
KANLIBAŞ

vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet 

Kederli ailesine
başsağlığı dileriz.

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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CEM OTO YIKAMA

•Pasta Cila

•Oto Kuaför

•Seramik Kaplama

•Oto Aksesuar

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29 


