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ELAZIĞ GÜNLERİ...
Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) 2013 kuruluşundan bu yana bir 
çok projeyi gerçekleştirdi.

Buradaki amacımız Aziz Şehrimizin; kültürünü, örfünü, geleneğini, 
musikisini, mutfağını, değerlerini dünyanın sayılı metropollerinden olan 
İstanbul’da tanıtmaktı, işte buradan hareketle 4 - 7 Ekim tarihlerinde 
Yenikapı'da gerçekleştirdiğimiz Elazığ Günleri ile bunu taçlandırdık. 
Elazığ‘da Valilik ve Belediyenin büyük desteği, İstanbul'da ELFED; 
dört gün boyunca Elazığ’ı İstanbul’a taşıdık. Her şeyiyle mükemmel bir 
organizasyon oldu. Bizden önce ve sonra bir çok Federasyonun aynı alanda 
tanıtım günleri yapıldı, kıyaslamalar yapılarak hala Elazığ konuşuluyor. Bu 
çok başarılı etkinlikten dolayı biz Elazığlılar olarak gururlandık, mutlu 
olduk. Bu başarının sırrı ELFED ailesinin bütün fertleri olağan üstü 
gayret gösterdi, özellikle duyurma konusunda İstanbul’un her noktasına 
afişlerimizle var olduk. Buda katılımın zirve yapmasını sağladı.

Değerli Hemşerilerim buda şunu gösteriyor iş ciddiye alınır, iş bölümü 
yapılır, samimiyet olursa başarılmayacak, aşılmayacak bir engel yok; Hele 
bunu yapan Elazığlılar olursa gerisine karışma.

Değerli Kardeşlerim ELFED hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Daha 
öncede belirttiğim gibi Yerimiz satın aldık. İhtiyaç sahibi Elazığlı 
öğrencilerimize burs vereceğimizi söylemiştik, şükürler olsun ki onu 
gerçekleştireceğiz. Kasım ayı itibariyle vermeye başlıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde proje odaklı etkinliklerimiz devam edecektir. Biz ELFED olarak, 
Elazığımızı temsil eden en önemli bir STK olarak; elimizden geldiğince 
üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Vatan, Millet, Bayrak, Ezan 
konusunda zerre taviz vermeyen, Ülke menfaatlerini her şeyin üstünde 
gören Elazığlılar olarak diyoruz ki; Ne Mutlu Türküm diyene Ne Mutlu 
Elazığlıyım diyene. 

Birlikte Varız…
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28 Mart 2004’de yapılan yerel seçim-
lerde, Başkan Hasan Can ve ekibinin 
göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir 
değişim sürecine giren Ümraniye, ara-
dan geçen 15 yıllık sürenin ardından 
modern ve çağdaş yüzüyle İstanbul’un 
parlayan yıldızı haline geldi. 2014 yı-
lında yapılan Yerel Seçimlerde üçüncü 
kez seçilerek güven tazeleyen ve ilk dö-
nemlerinde olduğu gibi bu dönemde 
de Ümraniye’yi hak ettiği hizmetlerle 
buluşturmaya devam eden Başkan Ha-
san Can, geceli gündüzlü sürdürdüğü 
hizmetlerle, Ümraniye’de yaşama ayrı-
calığını bir kez daha pekiştirdi.

Bir yandan yürüttüğü klasik beledi-
yecilik hizmetleriyle Ümraniye’nin 
çehresini değiştiren Ümraniye Beledi-
yesi, sonucunda alanında rekor kabul 
edilen hizmetlere imza attı. Bugüne 
kadar hiçbir kurum ve kuruluşa bor-
cu olmadan sıfır borçla Nikâh Sarayı, 
Aşevi, Kültür Merkezleri, Bilgi Evle-
ri, Sağlık Ocakları, Sosyal marketler, 
Okullar, muhtarlık binaları, Asfalt 
Fabrikası gibi 450’yi aşkın kalıcı eser 
kazandıran Ümraniye Belediyesi, 
verdiği ruhsat ve inşaat alanı rakam-
larıyla Türkiye rekoru kırdı. Yollar as-
faltlandı, caddeler yenilendi, sokaklar 
pırıl pırıl temizlendi. Ümraniye’nin 
dört bir yanı parklar ve yeşil alanlarla 
donatıldı. Klasik belediyecilik hiz-
metlerinde onlarca yılda yapılamayan 
hizmetler 15 yıla sığdırıldı, Ümrani-
ye’nin modern görünümü pekiştirildi. 
İş merkezleri ilçeye taşınmaya devam 
etti, bankalar ardı ardına yeni şubeler 
açtı ve son olarak İstanbul Uluslarara-
sı Finans Merkezinin gelmesiyle de ar-
tık “Yeni Ümraniye” yüzüyle Finansın 

ve Ticaretin de Merkezi oldu.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde ör-
nek çalışmalara da imza atan Ümraniye 
Belediyesi, bu alanda hayata geçirdiği 
projelerle medyada geniş yer bulurken, 
akademik tezlere de konu oldu. Sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel 
örneklerini sergileyen belediye, kültü-
rel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği 
hizmetlerle Ümraniye’nin adını ulusla-
rarası platforma taşıdı. 15 yılda yapılan 
dev hizmetlerle kabuk değiştiren Üm-
raniye, değişen vizyonu ve gelişen sos-
yo-kültürel yapısıyla İstanbul’un yeni 
cazibe merkezi haline geldi. 

 DÖNÜŞÜMÜN SEMBOLÜ:    
 ÜMRANİYE

Ümraniye; borçsuz olarak kentsel dö-
nüşümünü tamamlaması ve ilçe sakin-
lerine hizmet vermek üzere yaptırdığı 
450’yi aşkın kalıcı eserle ilçe belediye-
leri arasında örnek gösteriliyor. 320 bin 
bağımsız yapı stoku bulunan Ümrani-
ye’de 210 bini son 15 yılda Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibi 
zamanında yapıldı. Böylelikle yapı sto-
ku açısından yüzde 66’sı yenilenen ilçe, 
depreme dayanıklı altyapısıyla da dik-
kat çekiyor.  Ayrıca, yeşil alan miktarıy-
la Türkiye’nin ötesine geçerek Avrupa 
standartlarının üzerine çıkan ilçede, 
kişi başına 12 m² yeşil alan düşüyor. 

Klasik belediyecilik faaliyetlerinin ya-
nında, kültürel ve sosyal etkinliklerde de 
rekor sayılara imza atan ilçede, vatandaş-
lar kendilerine mümkün olan en iyi ha-
yat standartlarını yaşatmayı amaçlayan 
bir hizmet almaya devam ediyor.

YENİ ÜMRANİYE 
15 YILDA 450’Yİ AŞKIN KALICI ESERİYLE

15 yılda sıfır borçla yapılan 450’yi aşkın kalıcı eserleri ve 
hizmetleriyle kabuk değiştiren Ümraniye, değişen vizyonu 
ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla İstanbul’un yeni cazibe 
merkezi haline geldi. 
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Etkinlik

İSTANBUL'DA ELAZIĞ   GÜNLERİ!

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) desteğiyle ve Elazığ Valiliği 
koordinesinde Elazığ Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa 
04-05-06-07 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Elazığ Günleri 
Yenikapı Etkinlik alanında düzenlendi.Resmi açılış Elazığ Günlerinin 
2.ci gününde kurdele kesilerek  büyük bir törenle ve katılımla yapıldı. 
Açılış törenine başta ELFED Genel Başkanı Faik İÇMELİ, Yönetim 
Kurulu üyeleri, Dernek Başkanları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, 
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit 
Yanılmaz, İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, İstanbul Belediye Başkanı 
Mevlüt UYSAL, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
AK Parti MKYK üyesi Mustafa Ataş, Milletvekilleri,STK üyeleri, İçiş-
leri eski Bakanı Mehmet AĞAR, İyi Parti Genel Başkanı Meral AK-
ŞENER, Bürokratlar, Rektörler, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce, İzmir Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy ,İlçe 
Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları, Muhtarlar, Savcılar, Hakim-
ler, Doktorlar, Yedi Renk Tek Yürek Platform Başkan ve üyeleri,Necati 
Şaşmaz, Umut Akyürek, Oktay EĞTUĞRUL, Eşkıya Hükümdar Ol-
maz Oyuncuları, Bülent Serttaş, Esat KABAKLI ,Selahattin ALPAY, 
İzzet ALTINMEŞE, Nur SÜRER gibi ünlü sanatçılar katıldı. Vatan-
daşlar fuar alanına yoğun ilgi gösterdi. Şehrin tarihi mekanları, doğal 
güzellikleri, kültürel değerleri ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve sunu-
munun yapıldığı Elazığ Günleri’ne gelen vatandaşlar tekrar düzenlen-
mesi dileklerinde bulundu.. Ayrıca Fuarda sahne alan sanatçılar gün 
boyu ziyaretçilere konser verdi. 4 gün boyunca “iğne atılsa yere düşmez 
“ sözün ispatı olan ve 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği Elazığ Tanıtım 
Günlerine emeği geçen özelliklede destek  veren iş adamlarımıza mil-
letvekillerimize ve herkese teşekkür ederiz. 

Hep Birlikte Varız...

ELAZIĞ GÜNLERİNE 
1,5 MİLYON REKOR KATILIM!
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Etkinlik

Memleket… Türk Dil Kurumu’nda 
yapılan tanıma göre memleket bir 
kimsenin doğup büyüdüğü yer, şe-
hir, yurttur. Yapılan tanım temelde 6 
kelimeden oluşsa da bir Elazığlı için 
memleket kavramı birden fazla ke-
limeyi barındıran bir cümle değil de 
ancak birden fazla kelimeyi barındı-
ran birkaç cümleyle anlatılabilir. Bir 
Elazığ memleketçisi olmak için Elazığ 
topraklarında doğmak, büyümek ve 
hayatın büyük bir kısmını orada geçir-
mek fiillerinin tümünün gerçekleşmesi 
gerekmez. Bir Elazığ memleketçisi için 
oranın suyundan içmek dahi yeter-
lidir, orada büyümek bile gerekmez, 
orada yaşanmamış dahi olunabilir 
ancak bir kez bulunulduğu takdirde 
hayat boyu Elazığ’a özlem duyulur. Bir 
Elazığlı için memleket tanımı gurbette 
olunduğunda daha da farklı bir anla-
ma gelir. Elazığ daima özlenir, Har-
put’ta çay içmek ve şehrin manzarasını 
izlemek, Gazi Caddesi’nde tur atmak, 
Kömme yemek, Çedene kahvesinden 
içmek özlenir. Kısacası Elazığ her daim 
içimizdedir. Kemalettin Kamu’nun da 
gurbet şiirinde dediği gibi “Ben gur-
bette değilim/ Gurbet benim içimde” 
Şairin gurbet anlayışı bize ne kadar da 
uyuyor değil mi? Bir Elazığlı için de 
memleketi daima gönüldedir.
Memleket üzerine yazılacak çok şey 
var. Ancak Cahit Sıtkı şiirinde “Mem-
leket isterim/Ne başta dert ne gönülde 
hasret olsun” mısralarında memleketi, 
gönülde hasretle tanımlamış. Biz Ela-
zığlılar için Elazığ gönülde hasrettir. 
Bu hasreti Elazığ Tanıtım Günleri’nde  
bir nebze de olsa azaltmak ve memle-
kete bir nebze olsa da kavuşmak bizleri 
memnun etti ancak biliyoruz ki Elazığ 
hasreti bakidir, sönmeyecek ve son da  

bulmayacaktır. 
Elazığ Tanıtım Günleri 4-5-6-7 Ekim 
2018 tarihlerinde Yenikapı Etkinlik 
Alanı’nda gerçekleştirildi. Her gün bir 
önceki günden daha hareketli, daha yo-
ğun geçen organizasyonda bizleri bin-
lerce misafirimiz yalnız bırakmadılar.
Katılımcıların kimisi Elazığ’da uzun 
yıllar yaşamış ve İstanbul’a taşınıp 
Elazığ hasretiyle yanıp tutuşan kişi-
lerdi. Bazıları çocukluğunda anne ve/
veya babasının memleketi olması se-
bebiyle birkaç defa Elazığ’da bulunup 
bir daha bulunamamıştı ancak buna 
rağmen Elazığ’ı unutmamıştı. Bazıları 
Elazığ’da hiç bulunmamıştı, yine de 
memleketim diyip duruyorlardı. Bazı-
larıysa Elazığlı bile değildi. Türkiye’nin 
her şehrinden katılım gösterenler hatta 
başka ülkelerden bile katılımcılar vardı.
Tanıtım günlerinde Elazığ Valiliği  
Elazığ’dan İstanbul’a büyük bir köprü 
inşa etmişti ve bu köprü iki temel ayak 
üzerine kurulmuştu. Elazığ ayağında 
Elazığ Belediyesi, İstanbul ayağında ise 
ELFED bulunuyordu ve birçok kamu 
kurumu, dernekler, vakıflar, Elazığımı-
zın güzide esnafı el yordamıyla kurulan 
bu köprünün ulaşımını kolaylaştırmak 
için her türlü çabayı sarfetmişlerdi
Etkinlik Alanınaa girerken sizi rengiy-
le büyüleyen Elazığ mermeri karşılı-
yordu. Yöresel ürün çadırımızda orcik, 
leblebi, badem, pestil, biber ve üzüm 
en çok ilgi gören ürünlerimizdendi.. 
Elazığ günleri, yöresel yemekleriyle de 
damaklarda tat bıraktı. Peynirli ekmek 
ve patila kuyruğu tüm ekmek fırınla-
rını imrendirecek şekilde uzayıp gidi-
yordu. Etkinlik alanına girdiğimizde 
burnumuza gelen yemek kokuları 

bizi adeta 1200 km ötedeki Elazığ’a 
götürüyor ve her lezzet yediğimiz içli 
köftesinden harput köftesine, nenele-
rimizin sacın üstünde yapmış olduğu 
patilada titizlikle yapılması gereken 
bumbar dolmasına, sırınından tırnak 
pidesine kadar her şey bize çocukluğu-
muzdaki bayram sabahlarını hatırlatı-
yordu. Bizde ilk olarak bu yemekleri 
tadıp Elazığ’ın Kapalıçarşısını andıran 
çadır standlarına doğru ilerledik
Bu standlarda orcik, orcik şekeri, ba-
dem şekeri, dut kurusu, üzüm ve dut 
pekmezi, üzüm kurusu, ağın leblebi-
si, ballı lokma, pestil, dibek kahvesi, 
menengiç kahvesi, Elazığ’a özgü şifalı 
otlar, Elazığ balı, süt ve süt ürünleri bu-
lunuyordu. 
Ayrıca bazı standlarda Elazığ’ın el 
zanaatlarının bulunduğu sekiz köşe-
li kasket, tesbih, vişne mermerinden 
hediyelik eşyalar ve çeşitli süs eşyaları 
bulunmaktaydı. 
Etkinlik alanında sık sık aralıklarla da-
vul-klarnet eşliğinde mahalli oyunlar 
sergileniyordu ve mahalli türküler söy-
leniyordu. Konser alanı bir şenlik gi-
biydi. tüm gün Elazığ Yöresinin nadide 
parçaları profesyonel sahnemizde Ela-
zığlı sanatçılarımız tarafından seslendi-
rildi. Sahne önünü boş bırakmayan mi-
safirlerimiz halk oyunları gösterilerine 
alkışlarla eşlik etti. Yer yer gezen davul 
ve klarnet sanatçılarıyla halaylar çekip 
eğlenildi. Alt yapı olarak çok güçlü dü-
zenlenen elazığ günlerinde Coşku, se-
vinç, mutluluk herkesin gözünden oku-
nuyordu. Federasyon standımıza gelen 
her misafirimiz memnuniyetlerini dile 
getirdi. Sanki Elazığ’ın kültürü, örfü ve 
adetiyle birlikte Elazığ’ın soğuğuda İs-
tanbul yenikapı miting alanına esmişti.

"Memleket isterim" Ne başta dert 
 Ne gönülde hasret olsun!
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Etkinlik

1- Yenikapıda ki Elazığ Günleri Tür-
kiye’de şu ana kadar en çok ses getiren 
Elazığ etkinliği olduğunu söyleyebili-
riz. Elazığ ilk defa bu kadar kalabalık 
kitleye büyük bir organizasyonla ta-
nıtıldı. Bir gün önceden tüm standlar 
hazırlanmıştı ve programın başlangıcı 
olan 4 Ekim günü sabah 8:30’da tüm 
standlar eksiksiz bir şekilde hemşeh-
rilerini ve Elazığ’a gönül veren kişileri 
bekliyordu. Henüz resmi açılış gerçek-
leştirilmemiş olmasına rağmen ziyaret-
çilerin ilgisi büyüktü. Ziyaretçilerin ya-
nısıra fuar katılımcıları da İstanbul’da 
böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden 
ve içinde bulunmaktan oldukça mem-
nun olduklarını belirttiler İlk gün bek-
lenilenin de üstünde bir katılım vardı. 
Bu da bizlere etkinliğe katılanların 
memleket özlemi, memleket sevdası 
ve Elazığ merakıyla yanıp tutuşduk-
larını gösterdi tıpkı yüksek minarede 
yanan kandiller gibi…)Etkinliğin ilk 
günü yüreğimizi yakan şehit haberini 
aldıktan sonra büyük bir üzüntü du-
yulduğu için etkinliğin müzik progra-
mı iptal edildi. Terörün amacı insan-
ları korkutmak, sindirmek, yıldırmak, 
plan ve programlarını aksatmak oldu-
ğu için etkinliği düzenleyen ve etkin-
liğe katılım sağlayan vatandaşlarımız 
korkmadı, yılmadı ve sinmedi.
2- Etkinliğin ikinci günü 5 Ekim 
2018’de kaldığı yerden plan ve prog-
ramlandığı gibi devam ederek resmi 
açılış yapıldı. Resmi açılışta ELFED 
genel başkanı Faik İÇMELİ, Elazığ 
Valisi Çetin Oktay KALDIRIM, 
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit YA-
NILMAZ, TBMM Başkan Vekili 
Celal ADAN, Elazığ Milletvekilleri,   
önde gelen Bürokratlar, İş adamları, 
Sanatçılar katılım sağladı.
3- Yenikapı’da düzenlenen Elazığ 
Günlerinin üçüncü günü yani cu-
martesi gününde en çok ilgimi çeken 
ve benim gibi tüm hemşehrilerimi de 
mutlu eden olay halkın göstermiş ol-
duğu yoğun katılım ve ilgiydi. Hem 
kültürel değerlerimize hem yemekleri-
mize olan ilgi ve beğeni çok sevindirici 
ve gururlandırıcıydı. Tüm ilçelerimi-
zin kendilerine ait farklı unsurları yan-
sıtabilecekleri standların olması da çok 
iyi düşünülmüş ve güzel bir şekilde uy-
gulanmıştı. Elazığlı olmayan arkadaş-
larım da katıldı ve onlardan da olumlu 
dönütler almak benim ve memleketim 
icin onur vericiydi. Cumartesi günü İyi 
Parti Genel Başkanı Sayın Meral Ak-

şener ve Elazığ CHP milletvekilimiz 
Sayın Gürsel Erol katılımını sağladı ve 
kendileriyle tanışma fırsatı elde etmiş 
oldum. Hem kültürümüzün tanıtımı 
hem de kendi kültürümüzden uzaklaş-
mamak adına düzenlenmiş çok güzel 
bir etkinlikti. Emeği geçen herkese te-
şekkürlerimi sunarım.
Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Sn. 
MEHMET AĞAR’da Pazar günü 
katılım gösterenler arasında yer aldı. 
Yenikapı etkinlik alanında büyük bir 
coşkuyla karşılanan Sn. MEHMET 
AĞAR Elazığlı hemşerileriyle kucak-
laştı. Esnafı ziyaret eden Sn. MEH-
MET AĞAR ardından stantları gezdi. 
Büyük bir sevgiyle karşılanan Ağar, 
yapılan bu etkinlikte emeği geçen Sn. 
FAİK İÇMELİ’ye ve ELFED (Elazığ 
Dernekler Federasyonu) yönetim ku-
ruluna, Elazığ Valiliğine ve Elazığ Bele-
diye Başkanlığına çok teşekkür ettiğini 
dile getirdi. Sn. AĞAR, Elazığ’a yakı-
şan bir etkinlik olduğunu ve son derece 

memnun olduğunu söyledi. İş adamla-
rında Necdet Ulucan, Osman Benzeş, 
Mehmet Gül ve İbrahim Taşel’de alanı 
ziyaret edenler arasında bulundu. Mu-
sikisiyle, halayıyla, orciğiyle, badem şe-
keriyle gelenlere muhteşem bir Elazığ 
ambiyansı yaşamasına vesile olduk. 
Bayram havasında geçen bu güzel 4 
günün katılımcı sayısı polis kayıtlarına 
göre 1,5 milyona ulaşmıştır. İstanbul’da 
bir Elazığ rüzgarının daha sonuna gel-
diğimiz bu günde, bizleri yalnız bırak-
mayan tüm hemşerilerimize ve misafir-
lerimize çok teşekkür ederiz.. 
Elazığ Günleri sayesinde İstanbul’u; 
karmaşıklığından uzak Elazığ esinti-
siyle geçirdik. Elazığ’a yabancı olan 
vatandaşlarımızın Elazığ’a dair yeni 
bilgiler edindiklerine şahit olduk.Me-
sala; Yemen türküsünün Elazığ’a ait 
olduğunu, Elazığ vişne mermerinin 
Beyaz Saray’da ve dünya çapında kul-
lanıldığını, Elazığ’da Hazarbaba kayak 
merkezinin bulunduğu gibi birçok 
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Etkinlik

bilgi edindi Elazığ meraklısı insanlar. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 
sayımına göre 1,5 milyon vatandaşı-
mız katılım sağladı. Adeta İstanbul 
Yenikapı Etkinlik alanında Elazığı 
yaşadık..
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ela-
zığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin,İstanbul Be-
lediye Başkanı Mevlüt Uysal ve daha 
birçok değerli misafirimizin katılımı 
ile dört günü Çaydaçıra gösterilerimizi 
izleyerek, orcik yiyerek, menengiç kah-
vemizden içerek ve çok sevilen Elazığlı 
sanatçılarımızı dinleyerek geçirdik. 
Etkinlik İstanbul’un göbeğinde bizle-
re adeta Elazığ’daymışız gibi hissettir-
di. Elazığlı olmayan vatandaşların da 
oldukça ilgisini çeken etkinliğimizde 
insanlar yöresel tatlarımızı deneme, 
müziğimizle, halk oyunlarımızla, kültü-
rümüzle tanışma fırsatı buldular. Elazığ 
insanının ne kadar sıcak kanlı ve misa-
firperver olduğunu bir kere daha tüm 
İstanbul’a gösterdiğimiz etkinliğimize 
neredeyse rekor sayıda katılım sağlandı. 

DESTEKÇİLERİMİZ
1. Yasemin AÇIK
2. Zülfü Tolga AĞAR
3. Veysel DEMİRCİ Ziver İNŞAAT
5. Yılmaz TETİK
6. Osman BENZEŞ APS
7. Mehmet GÜL GÜLSAN
8. Süleyman ORAKÇIOĞLU D’S DAMAT
9. Necdet ULUCAN EGE İNŞAAT LTD.ŞTİ
10. Yaşar KESER YILDIZ DERİ
11. Hüseyin YETİK YETİK GÖZ
12. Vedat AKGÜN AKGÜN OTEL
13. Hüseyin EKİNCİ MAMOŞ KUYUMCULUK
14. Sabri ÜNLÜ SİGMA ELEKTRİK
15. Adnan POLAT POLİGHT (Özlem Aydınlatma)
16. Rasim EROL SKYMOB MOBİLYA
17. Hüseyin KILIÇ KILIÇLAR
18. Kubilay DOĞAN KDC
19. Eşref YILDIRIM ROYAL OTEL
20. Hasan CAN ÜMRANİYE BELEDİYESİ
21. Mehmet ÇEKER DOUBLE TREE HİLTON
22. Hüseyin KESKİN SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
23. Ahmet KARAKIŞ NERGİZ TURİZM
24. Yüksel KURT BİRLİK GIDA (ORUÇ GIDA)

Emeği Geçen Herkese Teşekkürler

Destekcilerimize Elfed ailesi olarak teşekkür plaketleri taktim edildi.
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Gezi

HAZAR GÖLÜ 

BATIK ŞEHİR
Doğunun gizli denizi olarak 

bilinen Hazar Gölünde 

bulunan ve tam tarihi 

bilinmeyen batık şehrin 

görülmesi için belediye 

tarafından cam fanus ve 

asansör sistemi kurulması için 

Turizm Bakanlığına müracaat 

edilirken, bölgenin de dalış 

turizminin merkezi haline 

getirilmesi için çalışmalar 

yapıldığı bildirildi.
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Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar 

Gölü’nde bulunan batık şehir tu-

rizme kazandırılmayı bekliyor. 

1890’lı yıllarda oluşan depremle 

beraber sular altında kaldığı tah-

min edilen ve geçmişi binlerce yıl 

öncesine dayanan batık şehir bir 

çok dönemin izlerini barındırdı-

ğı biliniyor. Sivrice Belediyesi de, 

batık şehrin Dünya Mirası Geçici 

Listesi’ne kabulü için UNESCO’ya 

başvurdu. Bugüne kadar yapılan 

kısıtlı su altı araştırmaları nede-

niyle ilk yerleşim tarihi tam olarak 

belirlenemeyen sular altındaki 

şehrin gizemi yapılacak olan ça-

lışmalarla ortaya çıkarılması he-

defleniyor. Ayrıca hazırlanan bir 

proje ile batık şehre cam fanus 

veya asansör sistemi ile inilmesi 

ve dalış turizminin de merkezi 

haline getirilmesi planlanıyor.

“Ciddi anlamla turist gelecek”

Batık Şehrin turizme kazandırıl-

masını ve tanıtılmasını istediklerini 

belirten Sivrice Belediye Başkanı 

Ebubekir Irmak, “Dalış, kültürel, 

sanat, inşaat ve mimar turizmine aç-

mak istiyoruz. Burada da bir hayatın, 

canlıların, insanların ve medeniyetin 

yaşadığı bir alan olduğu için uzun 

zaman önce şehir oluşmuş. Burada 

büyük bir şehrin olduğu duyduk. 

Dalgıçlarla birlikte dalış yaptığımız-

da o günkü köy hayatını görebildik. 

Dalış turizmine açarsak hem ilçemiz 

hem de ülkemiz ciddi anlamda turist 

gelecek” dedi.

Cam fanus veya asansör sistemi 

için müracaat yapıldı

Turizm Bakanlığına müracaatları 

olduğunu aktaran Başkan Irmak, 

“İnşallah bunlar kabul görülürse, 

cam fanusla veya asansör sistemi ile 

bulunduğumuz bölgeye inip, bura-

daki yapıyı göreceğiz. İnsanları bura-

ya taşımak istiyoruz. Başka ülkelere 

baktığımızda bir gemiyi batırırlar ve 

turizm elde ederler. Ama bizim asıl 

hedefimiz burada yaşayan bir mede-

niyeti ve kültürü de gün yüzüne çı-

karmaktır. Buradan Sivrice’ye kadar 

giden surlarımız var. Bu yıl alacağı-

mız destekle buranın fotoğraflarını 

ve videolarını çekmeyi düşünüyoruz. 

Bunlar yapıldıktan sonra ciddi an-

lamda turist geleceğini ve akım olaca-

ğına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında UNES-

CO’ya müracaat ettiklerini de anım-

satan Irmak,” İlk başta yedeğinden 

başlayacaklar. Onlar da gelip burayı 

incelediklerinde tarihi ve kültürel 

değerler ortaya çıkmış olacak. Ülke 

olarak katma değer kazanmış ola-

cağız. Hazar Gölündeki batık şehri 

dünyanın merkezi haline getirmek 

istiyoruz. Dalış turizmine açmak isti-

yoruz. Hem sporcu yetiştirmek, hem 

dalış yapmak, hem de tarihi okumak 

itiyoruz. Dalış turizminin merkezi-

nin batık şehir olmasını istiyoruz” 

diyerek sözlerini tamamladı.
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Orcik; taze üzüm şırasının veya dut 
şırasının nişasta ile kaynatılıp hazırla-
nan peltesine, ipliklere dizilmiş iç ce-
vizin birkaç kez  batırılıp çıkarılma ve 
kurutulmasıyla elde edilen geleneksel 
gıdalarımızdan birisidir. İnsanlar eski 
çağlardan beri yaşadıkları yörelerde   
sahip oldukları ürünleri değerlendi-
rerek farklı lezzette gıda maddeleri 
elde etmişlerdir. Bu nedenle coğrafi 
bölgelere has yiyecek türleri ve yaşam 
tarzları ortaya çıkmıştır. Eskiden aile-
ler ceviz ve üzümlerinin bozulmadan 
daha uzun süre  kalabilmesi için ce-
vizle üzüm pekmezini bu şekilde mu-
hafaza ederek  orcik üretimini tercih 
etmişlerdir. Böylelikle üzüm ve dut 
pekmezini soğuk geçen kış günlerin-
de mineral, vitamin ve enerji kaynağı 
olarak  kullanmışlardır. Elazığ’da Kış 
Gecelerinin Vazgeçilmez Tatlısı olan 
Orcik; Uzun ve sert geçen kış gece-
lerinde özellikle akşam yemeğinden 
sonra ara öğün olmak üzere, yüzyıl-
lardır bolca tüketilmektedir.

DİĞER ORCİK ÇEŞİTLERİ

KÖPÜK ORCİK
Orciğin padişahı olarak bilinen kö-
pük orcik; Elazığ yöresine ait bir ce-
vizli sucuk ürünüdür.

NASIL HAZIRLANIR ? 
Üzüm şırasından (suyundan) hazırlanan 
bulamaç, çırpıcılarla iyice çırpılır. Bu 
çırpma neticesinde bulamaç renk de-
ğiştirerek bembeyaz köpük haline gelir. 
Akabinde cevizler bu çırpılan bulamaca 
arzu edilen kalınlık oluşuncaya kadar 
batırılarak köpük orcik elde edilmiş olur.

PİKOLA ORCİK 
Dut, bal, süt, un, ceviz ve pikola fındığı 
kullanılarak hazırlanan bir orcik  çeşidi-
dir. Pikola; küçük taneli fındığa denir. 

NASIL HAZIRLANIR ?
İpe dizilen cevizler dut, bal ve süt ka-
rışımından oluşan bulamaca birkaç 
kez daldırılıp çıkarılır. Orcikten asıl 
farkını dış katmanı oluşturur. Pikola 
orciğin son katmanı fındık parçaları 
ile karıştırılarak kaplanır. Elazığ’da 
bağ bozumu döneminde yapılan ve 
Besleyici değeri oldukça yüksek olan 
bir besin olan Orcik; Potasyum bakı-
mından zengin içeriği sayesinde, Kalp 
ve damar hastalıklarının önlenmesine 
destek olur. Yağda eriyen (A,D,E,K) 
vitaminleri ile B grubu vitaminleri ve 
zengin mineral içeriği sayesinde, Ba-
ğışıklık sistemini güçlendirir. Üzüm 
pekmezi ve cevizde bulunan, kanser 
savaşçısı olarak bilinen selenyum mi-
nerali  sayesinde, Kansere karşı korur. 
Omega3 ve E vitamini deposu olan 
ceviz içeriği sayesinde, Beyin–Sinir 
fonksiyonlarının düzenli çalışmalısı-
nı sağlar. Demir, kalsiyum, fosfor, po-
tasyum, magnezyum  zengin olduğu 
için Kansızlık ve halsizliğe iyi gelir.  
Orciğin içerisinde bulunan Üzüm 
pekmezi , süt kadar önemli  KAL-
SİYUM içeriğine sahiptir.Bu sayede, 
Çocukların diş ve kemik gelişimini 
destekler. Enerji gereksinimi fazla 
olan bireylere (zayıf olanlara, sporcu-
lara, gebelere, ağır işte çalışan işçilere) 
önerilebilecek besleyici değeri yüksek 
bir gıdadır. 

TATLI KRİZİNİZ GELİNCE CEVİZLİ 

SUCUK YİYİN.
Sadece enerjisi yüksek, besleyici de-
ğeri olmayan ve dengesiz beslenmeye 
yol açan hazır ürünler (şekerlemeler, 
şekerli içecekler, cipsler, bisküviler 
vb.) yerine orcik tercih edin.

PEKİ NE KADAR TÜKETMELİYİZ ? 
Tabiki porsiyon kontrolü önemli! 
100 gr orcik ortalama 250-300 kalo-
riye sahiptir. Günlük beslemenizde ara 
öğünlerde 1 porsiyon tüketebilirsiniz. 

Elazığ yöremizin 
vazgeçilmez tatlısı 

ORCİK

Röportaj

Tamamen doğal bir ürün olan 
ORCİK; Geçmişten günümüze kadar 
gelmiş adeta bir şifa kaynağıdır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria 
TANOĞLU 1993 Elazığ doğum-
ludur. İlk, orta ve lise eğitimini 
Elazığ’da tamamlayan Maria 
TANOĞLU; İstanbul Arel Üniver-
sitesi, Beslenme ve Diyetetik ve Psi-
koloji Yandal bölümü mezunudur. 
Obezite, Diyabet, Yeme bozukluk-
ları, Obezite cerrahisi, NLP, Kişi-
sel Gelişim vb. konularda yapılmış 
birçok kurs ve kongreye katılmıştır. 
İstanbul Kadıköy Medicana Has-
tanesinde görev yapmaktadır. 

Maria TANOĞLU 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
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Ziyaret

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Elazığ ‘da 
Milad’ın Mutfağı programına katıldı. Programa Ge-
nel Başkan Faik İÇMELİ, Genel Bşk. Yrd. Murat 
ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyesi Bekir DÖN-
DÜ katıldı.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu ) 4-5-6-7 
Ekim de yapılacak olan Elazığ Günlerine davet et-
mek üzere Sayın Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete EL-
FED Genel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ, ELFED 
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vefa ÖZEL, AK Parti 
MKYK üyesi Sayın Mustafa ATAŞ, AK Parti MKYK 
Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Metin BU-
LUT, AK Parti ELAZIĞ Miletvekili ve ELFED Yö-
netim Kurulu üyesi Sayın Zülfü Tolga AĞAR katıldı.

CUMHURBAŞKANI SAYIN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ı
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK...

ELFED ELAZIĞ MİLAD'IN MUTFAĞI PROGRAMINA KATILDI

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN‘nın  Yeni-
kapı’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için düzen-
lemiş olduğu iftar yemeğine ELFED Yönetim Kurulu 
ve ELFED Bünyesi altında bulunan 18 Dernek Baş-
kanları katıldı.

ELFED, CUMHURBAŞKANI STK İFTAR YEMEĞİNE KATILDI.

Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ'ı makamında ziyaret ettik. 

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu ) Elazığ Be-
lediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ beyi ma-
kamında ziyaret ettik. Ziyarete ELFED Genel Baş-
kan Faik İÇMELİ, Genel Sekreter Kazım Gökhan 
ELGİN, Genel Bşk. Yrd. Fethi ALTUNYUVA, Ge-
nel Bşk. Yrd. Rabia BABAOĞLU, Yönetim Kurulu 
Üyesi Fethi Ahmet GEDİK, Yönetim Kurulu Üyesi 
Kürşat ARMAĞAN ve Elazığ Turizm ve Kültür Der-
neği Başkanı Burak SOYLU katıldı.
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Etkinlikler

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Elazığ Ahmet Ay-
tar Meydanında 1700 kişinin katıldığı iftar yemeği düzenledi.
İftar programına Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit YA-
NILMAZ, İçişleri Eski Bakanı Sayın Mehmet AĞAR, Genel 
Başkan Faik İÇMELİ, Genel Bşk.Yrd. Fethi ALTUNYUVA, 
Yönetim kurulu Üyesi Tolga AĞAR,Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Fethi GEDİK, Yönetim Kurulu Üyesi Necip COŞ-
KUN, Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat ARMAĞAN, Yönetim 
Kurulu Üyesi Bekir DÖNDÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Gözde 
UÇAR, Gençlikten Sorumlu Genel Bşk. Yard. Ahmet Çağatay 
TALAYHAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak DAĞ katıldı.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Cemile Sultan Koru-
su Havuz Başında  6.cı sını düzenlediğimiz Geleneksel İftar Ye-
meğine yoğun ilgi ve katılım oldu. Yemeğe ELFED Genel Baş-
kan Sayın Faik İÇMELİ  başta olmak üzere Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve aileleri, Federasyonumuza bağlı 18 Dernek Başkan-
ları ve üyeleri, Dernekler Kadın Kolları Başkanları, İstanbul’da 
Görev Yapan Elazığlı Hakimler Savcılar, İçişleri eski Bakanı Sa-
yın Mehmet AĞAR, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Teşkilat Başkanı Sayın Mustafa ATAŞ, Elazığ Belediye Başkanı 
Sayın Mücahit YANILMAZ, Yargıtay Müsteşar Yardımcısı Sa-
yın Ömer Faruk AYDINER, Gebze Kaymakamı Sayın Musta-
fa GÜLER, Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Metin KUBİLAY, 
Türkiye otobüsçüler Federasyon Başkanı Sayın Birol ÖZCAN, 
Terör Mah. Bşk. Sayın Mustafa ÇAKAR, İTÜ Rektörü Sayın 
Mehmet KARACA, Karayolları Bölge Müdürü Sayın İ.Halil 
AKGÜNDÜZ, Doğuş İnşaat Yönetim Kurul Başkanı Sayın 
Gönül TALU, İş Adamlarımız Sayın Vedat AKGÜN, Sayın 
Süleyman ORAKÇIOĞLU, Sayın Necdet ULUCAN, Sayın 
Osman BENZEŞ, Sayın Yaşar KESER, Sayın Ata TANYIL-
DIZI, Sayın Ali ARMAĞAN, Muhtarlar, Doktorlar, Ses Sa-
natçıları Fatih KISAPARMAK ve Şebnem KISAPARMAK, 
Umut AKYÜREK ve eşi Oktay ERTUĞRUL, Eşkıya Dünya-
ya Hükümdar Olmaz Dizi Oyuncuları ve bir çok ünlü simalar 
katıldı. Bizi yalnız bırakamadıkları için teşekkür ederiz.

ELFED 6. GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ

ELFED ELAZIĞ'DA İFTAR 
YEMEĞİ DÜZENLEDİ

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) İstanbul Va-
lisi Sayın Ali YERLİKAYA Bey’i makamında ziyaret 
edildi. Ziyarete Genel Başkan Faik İÇMELİ,Genel 
Sekreter Kazım Gökhan ELGİN, Elazığ Milletvekili ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Tolga AĞAR, Genel Bşk. Yrd. 
Uğur CENGİZ,Genel Bşk. Yrd. Ahmet KARAKIŞ,-
Genel Bşk.Yrd.Murat ÖZTÜRK ve Genel Bşk. Yrd. 
Rabia BABAOĞLU katıldı.

ELFED İSTANBUL VALİSİ 
SAYIN ALİ YERLİKAYA BEY’İ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
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Etkinlikler

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) 15 Temmuz 
2016 tarihinde ülkemizin birlik, bütünlük ve bera-
berliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan alçak Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleşti-
rilen hain darbe girişimi sonrası milletimizin önüne 
çıkabilecek her türlü engel ve zorluk karşısında dim-
dik durarak, canıyla kanıyla kazandığı şanlı kahra-
manlık zaferiyle adını Türkiye tarihine altın harflerle 
kazıdı. 2018 yılı itibariyle üçüncü yılını büyük bir 
gururla ve coşkuyla kutladığımız 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsündeki anma törenine ELFED Yönetim Ku-
rulu Üyesi Bekir DÖNDÜ katıldı. Şehitlerimizi ve 
Gazilerimizi Saygı ve Minnetle anıyoruz.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Bayramın 3. 
günü Merkez binamızda yapılana Bayramlaşmaya Başta 
Genel Başkan Faik İÇMELİ, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Dernek Başkanları,Sultanbeyli Kaymakanı Sayın Metin 
KUBİLAY, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Teş-
kilat Başkanı Sayın Mustafa ATAŞ ve çok sayıda Hemşe-
rilerimiz katıldı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI, BAYRAMLAŞMA

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Doğu Anadolu 
İhrahatcılar Birliği Başkanı Sayın Ethem TANRIVER ve 
Yönetim kurulu, ETSO Başkanı Asilhan   ARSLAN ta-
rafından verilen kahvaltı davetine ELFED Genel Başkan 
Faik İÇMELİ, Genel Sekreter Kazım Gökhan ELGİN 
Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Ahmet GEDİK, Yönetim 
Kurulu Üyesi Gözde UÇAR  ve Elazığ Turizm ve Kültür 
Derneği Başkanı Burak SOYLU katıldı. 

ELFED AİLESİNE KAHVALTI

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Bayramın 2. günü 
Merkez binamızda yapılan Bayramlaşmaya Başta Genel Baş-
kan Faik İÇMELİ, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Baş-
kanları, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat Sefa DEMİR-
YÜREK, Sultanbeyli Kaymakanı Sayın Metin KUBİLAY, 
Gebze Kaymakamı Sayın Mustafa GÜLER, Ümr. Belediye 
Bşk. Yrd. Sayın Ejder BATUR, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Sayın Mustafa ATAŞ ve çok 
sayıda Hemserilerimiz katıldı.

ELFED BAYRAMLAŞMA
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Etkinlikler

YEDİ RENK TEK YÜREK PLATFORMU ELAZIĞ GEZİSİ

Gezinin ev sahipliğini ELFED Ge-
nel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ, 
Genel Başkan Yrd. Ahmet KARA-
KIŞ, Genel Bşk. Yrd. Rabia BABA-
OĞLU, Yönetim Kurulu üyesi Fevzi 
ALTUĞ, Yönetim Kurulu üyesi Fet-
hi Ahmet GEDİK, Yönetim Kurulu 
üyesi Burak DAĞ, Yönetim Kurulu 
üyesi Bekir DÖNDÜ, Yönetim Ku-
rulu üyesi Kürşat ARMAĞAN ve 
Elazığ Belediye Başkanı Sayın Müca-
hit YANILMAZ yaptı. Geziye Yedi 
Renk Tek Yürek Platformu Başkanı 
Ömer ERDOĞAN, Trabzon Fede-
rasyonu, Malatya Federasyonu, Bit-
lis Platformu, Van Vakfı, Siirt Vakfı, 
Zonguldak Federasyonu, Bolulular 
Derneği, Bingöl Derneği, Balıkesir 
Derneği, Sivas Federasyonu, Mardin 
Federasyonu, Çankırı Federasyonu, 
Rize Federasyonu, Muş Federasyo-
nu, Muş Derneği, Diyarbakır Fe-
derasyonu, Zeraki Dünya Seyyit ve 
Şerifler Dernek başkanı, Burdurlular 
Dernek Başkanı, Gaziantep Der-
nek Başkanı, Sakarya Federasyonu, 
Ardahan Federasyonu, Erzincan 
Dernek Platformu, Bayburt Federas-
yonu  ve Sancaktepe Belediye Başka-
nı  İsmail ERDEM ve Heyeti katıldı. 
ELFED ailesi olarak emeği geçenlere 
ve katılanlara teşekkür ederiz.

Birlikte Varız…
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Etkinlikler

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) 28-29-30 Eylül 
2018 tarihlerinde Yenikapı’da Meydanında yapılan 9. Sivas 
Günlerine Genel Başkan Faik İÇMELİ, Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet KARAKIŞ, Yönetim Kurulu üyesi Kürşat 
ARMAĞAN, Kadın Kolları Başkanı Birgül KARAMAN 
ve Kadın Kolları Bşk. Yrd. Meral FIRAT katıldı.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Maltepe Etkinlik 
alanında düzenlenen “Bitlis Günleri”ne Başkan Faik İÇMELİ 
katıldı. Başkana festivalde Dünyanın tek el işçiliği kullanı-
larak üretilen meşhur Adilcevazlı Cumali Birol bastonu 
takdim edildi.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Asım Gürgöze 
misafirperverliğin’de ENSAR Parkını ziyaret etti. Ziyarete 
Genel başkan Faik İÇMELİ, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi 
ALTUĞ, Yönetim Kurulu Üyesi Bekir DÖNDÜ ve Der-
saadet Dernek Başkanı Kürşat KOÇ katıldı.

SİVAS GÜNLERİNE ZİYARET

MALTEPE ETKİNLİK ALANI 
BİTLİS GÜNLERİ

ELFED ENSAR PARKINI ZİYARET ETTİ

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Yenikapı etkinlik 
alanında düzenlenen “Malatya Günleri” açılısına Kadın 
Kolları Başkanı Birgül KARAMAN, Başkan Yardımcısı 
Meral FIRAT ve Dernekler Kadın Kolları katıldı.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI 
MALATYA GÜNLERİ

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Bitlis Zongul-
dak Kardeşlik Platformunun düzenlediği programa Ge-
nel Başkan Faik İÇMELİ, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi 
ALTUĞ,Yönetim Kurulu Üyesi Bekir DÖNDÜ, Dersaa-
det Dernek Başkanı Kürşat KOÇ, Asım GÖRGÜZE, Reşit 
ASLAN ve çok sayıda Elazığlı hemşerilerimiz katıldı. 

Birlikte varız….

ELFED BİTLİS ZONGULDAK 
KARDEŞLİK PLATFORMUNDA

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) ELFED Genel 
Sayman Vahap Doğan bey’in oğlunun sünnet törenine katıl-
dı.Törene ELFED Genel Başkanı FAIK İÇMELİ, ELFED 
Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ Ak Parti milletvekilimiz ve 
Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Zülfü Tolga AĞAR, Ak par-
ti Mkyk Üyesi Sayın Mustafa ATAŞ ve Dernek Başkanları 
katıldı. Vatanına milletine, anasına babasına hayırlı bir evlat 
olsun, Allah ömrünü mutlu ve huzurlu etsin. Birlikte Varız…

ELFED AİLESİ VAHAP DOĞAN'IN 
OĞLUNUN SÜNNET TÖRENİNDE
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Etkinlikler

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyon)’u  Genel Başkanı 
Sayın Faik İÇMELİ BEKA (Beşeri ve İktisadi Kalkınma 
Derneği)’nin  düzenlediği “Tecrübe Konuşuyor” 4. Prog-
ramının konuğu oldu. Beka Genel merkezinde yapılan 
programa gençlerimizin ilgisi büyüktü.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyon) (Ukid) Uluslarara-
sı İşbirliği ve Kalkınma Derneğinin düzenlediği Bakü’nün 
kurtuluşunun 100. yılı anma programına Genel Başkan Faik 
İÇMELİ, Yönetim Kurulu üyesi Zeki ÇANAKÇI ve Üskü-
dar Kaymakamı Murat Sefa DEMİRYÜREK  katıldı 

BEKA "TECRÜBE KONUŞUYOR" PROGRAM 
KONUĞU SAYIN GENEL BAŞKAN FAİK İÇMELİ UKİD DERNEĞİ ANMA TÖRENİ

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Sakarya Elazığ Der-
neği açılışına katıldı. Sakarya Elazığ Dernek Başkanı Nevzat 
YILDIRIM’ın düzenlediği açılış davetine ELFED Genel 
Başkan Faik İÇMELİ, Genel Bşk. Yrd. Uğur CENGİZ, 
Genel Bşk. Yrd. Ahmet KARAKIŞ, Cevizli Elazığ Kültür ve 
yardımlaşma Dernek Başkanı Ömer İÇMELİ, Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili Adem KÜMBET, Serdivan 
Kaymakamı, Erenler Kaymakamı ve Serdivan Belediye Baş-
kan Yardımcısı katıldı. Birlikte Varız...   

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Yenikapı ‘da dü-
zenlenen 3. Uluslar arası İslami STK Fuarına Yedi Renk Tek 
Yürek Platformu Kadın kolları olarak ELFED Kadın Kolları 
Başkanı Sayın Birgül KARAMAN katıldı.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Dersaadet Ela-
zığlılar Derneği ve Elazığ Kültür ve Musiki Derneği işbirli-
ği ile düzenlenen “Gazelden Hoyrata Harput’tan Urfa’ya” 
Elazığ-Şanlıurfa Kültür ve Sanat buluşması etkinliğine ilgi 
büyüktü. Etkinliğe ELFED Genel Başkanı Faik İÇMELİ, 
ELFED Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek Başkanları, Sa-
natçılar, Bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Birlikte Varız.  

ELFED SAKARYA ELAZIĞ 
DERNEĞİ AÇILIŞINA KATILDI

ULUSLARARASI STK FUARI

ELAZIĞ-ŞANLIURFA KÜLTÜR VE 
SANAT ETKİNLİĞİ

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu ) Elazığ Hipodro-
munda yapılan Çayda Çıra at yarışında birinci gelen Joke-
ye Federasyonumuz adına Yönetim Kurulu Üyesi Gözde 
UÇAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem ÖZCAN Plaket 
takdim etti. 

Birlikte Varız…

ELFED ELAZIĞ HİPODROMUNDA
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ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Cevizli Elazığ Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği programa EL-
FED Genel Başkan Faik İÇMELİ, Yönetim Kurulu üyesi Be-
kir DÖNDÜ, Kadın Kolları Başkanı Birgül KARAMAN, 
Üye Dernek Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

ELAZIĞ KÜLTÜR VE 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GECESİ

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Genel Başkan Faik 
İÇMELİ bey’in girişimleri ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan 65 koli yardım mal-
zemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yollandı. Emeği 
geçen katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Birlikte varız…

ELFED GİRİŞİMİYLE İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE 65 KOLİ YARDIM

Etkinlikler

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Ümraniye’de oy-
nanan Elazığ-Ümraniye maçına ELFED Genel Başkanı 
Faik İÇMELİ, Genel Başkan Yrd. Vefa ÖZEL, Genel Baş-
kan Yrd. Ahmet KARAKIŞ, Yönetim Kurulu üyesi Kürşat 
ARMAĞAN, Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan 
CAN, Ak Parti Genel Bşk. Yrd. Sayın Mustafa ATAŞ ve 
çok sayıda Elazığsporu destekleyen vatandaş katıldı.

ÜMRANİYE - ELAZIĞSPOR MAÇI

ELAZIĞ MİLLETVEKİLİMİZ 
SAYIN ZÜLFÜ TOLGA AĞAR

ELFED (Elazığ Dernekler Fe-
derasyonu) Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Tolga AĞAR Ela-
zığ‘dan MİLLETVEKİLİ se-
çildi. Yeni Görevinde ELFED 
ailesi olarak başarılar dileriz. 

Birlikte Varız…

ELFED Yönetim Kurulu 
üyemiz Burak Dağ 

ELFED Yönetim Ku-
rulu üyemiz Burak Dağ 
savcı çıktı. Görevini 
yapmak üzere Ankaraya 
uğurladık. Görevinde 
başarılar dileriz.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Elazığlı 50 öğ-
renciye burs vermeye başladı. ELFED ailesi olarak Üni-
versiteli kardeşlerimize bir ömür boyu mutlu olmalarını 
ve idealleri doğrultusunda başarılı olmalarını dileriz.

ELFED'DEN 50 ÖĞRENCİYE  BURS
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Etkinlikler / Kadın Kolları

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) nun Akgün Otel 
de 3. sü düzenlediği “Doktorlarla Kahvaltı” etkinliğine ilgi 
büyüktü. Kahvaltıya başta Genel Başkan Faik İÇMELİ ol-
mak üzere ELFED Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek Baş-
kanları ve 100’e yakın Elazığlı doktorlarımız katıldı. 

Birlikte Varız…

DOKTORLARIMIZLA 3. KEZ BİR ARAYA GELDİK.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu ) Cevizli Ela-
zığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Kartal Beledi-
yesinin düzenlediği “Kadınlarla bir arada“ Konya ve 
Kapadokya gezisine ELFED Kadın Kolları Birgül KA-
RAMAN ve Bşk Yrd. Meral FIRAT katıldı. 

KADIN KOLLARI KONYA GEZİSİNE KATILDI.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 
kader mahkumu bayanların çocukları için 30 adet bebek 
maması yolladı, yardımlar daha da devam edecek.

BAKIRKÖY KADIN 
KAPALI CEZAEVİ

 ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Kadın Kolları 
Erenköy Gönüllü evini ziyaret ederek düzenlenen kerme-
se katıldı.

ELFED Kadın Kolları Erenköy 
Gönüllü evini ziyaret
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04-05-06-07 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da 
yapılan Elazığ Günleri Yenikapı Etkinlik alanında 
düzenlenen Elazığ Günlerine Elazığ Dernekler Fe-
derasyonu Kadın ve Aileden Sorumlu Başkan Rabia 
Babaoğlu, Başkan Yardımcısı Nurcan Gül, Kadın 
Kolları Başkanı Birgül Kahraman, Yardımcısı Meral 
Fırat ve Kadın Kolları katılım sağlayarak İstanbul’da 
bulunan Elazığlı hemşehrilerimizi ve Elazığ dostu 
hanımlarımızı ağırladılar. Elazığ kültürünü, misafir 
perverliğini ve kadın-aile danışmasını Elfed ailesi 
olarak yaşattılar. 

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Elazığ Der-
nekler Federasyonu Kadın ve Aileden Sorumlu Başkan-
lık olarak düzenlenen Down Sendromlu çocukların işlet-
tiği Tebessüm Kahvesi sebebiyle Kadın Kolları Başkanı 
Birgül KARAMAN, Yardımcısı Meral FIRAT ve Kadın 
Kolları üyeleri ziyaret ettiler.

Elazığ Dernekler Federasyonu Kadın ve Aileden Sorum-
lu Başkanlık ile Sağlıktan Sorumlu Başkanlık işbirliği ile 
Ramazan Ayında Beslenme konulu seminerin konuşma-
cısı olarak Diyetisyen Maria TANOĞLU’ nu ağırladık.  
Elazığ Dernekler Federasyonu’nun Üsküdar’da bulunan 
merkezinde düzenlenen seminere Elfed Kadın ve Aile-
den Sorumlu Başkan Yardımcısı Nurcan GÜL, Kadın 
Kolları Başkanı Birgül KARAMAN, Yardımcısı Meral 
FIRAT, Üye Dernek Kadın Kolları Başkan ve Üyeleri 
katıldı. Misafirlerin her biri ile ayrı ilgilenerek yağ kilo 
ölçümlerini yaparak bilgiler verdi. 

Ekim Ayında Yeni Kapı Etkinlik Alanında düzenlenen 3. 
Uluslararası İslami Sivil Toplum Kuruluşları Fuarına Yedi 
Renk Tek Yürek Platformu kapsamında Elazığ Dernekler 
Federasyonu adına  Kadın Kolları Başkanı Birgül Kahra-
man katıldı.

ELAZIĞ DERNEKLER  FEDERASYONU KADIN VE AİLEDEN SORUMLU 
BAŞKANLIK ETKİNLİKLERİ ELAZIĞ TANITIM GÜNLERİ

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

ULUSLARARASI İSLAMİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FUARI

RAMAZANDA BESLENME SEMİNERİ

Kadın Kolları24



Bazen şikayetlendiğimiz,  şikayetlen-
diğimiz kadar da vazgeçemediğimiz 
bu metropol şehir İstanbul’ da zaman 
zaman geçmişi ve geldiğimiz şehri dü-
şünerek özlem duyarız.  Geçmişi hatır-
layarak çocukluğumuzu düşünürken, 
buruklukla birlikte hüzünle içimiz sız-
lar. Bu şehirde kendimizi koşuşturma-
lar arasında tıkanmış hayat mücadelesi 
içinde sıkışmış hissederiz. Bu daraltı 
içinde bir dost, bir hemşehri  ararız. 
Aynı  şeyi konuşmak, konuştuğumuzu 
anlamak ve paylaşmak isteriz. 
Rodrigo’nun gitar konçertosu dinle-
mek de bizi dinlendirir. Münir Nuret-
tin Selçuk’ un “Sana dün bir tepeden 
baktım aziz İstanbul” şarkısı da çok 
hoşumuza gider. Ama “Kar mı yağmış 
şu Harput’un başına, kurban olam 
toprağına taşına” derken içimiz titrer. 
İste bu özlem, iste bu hasret…
Kim ne derse desin özlüyoruz, özler-
ken de hüzünleniyoruz. Bazen gülü-
yor, bazen de doluyoruz. 
Baskil ilçesinde eşeğini ödünç isteyen 
komşusuna yarım Türkçesiyle; 
-  Avçıya (-o ne demek-) sen eşeğe kur-
ban ol, eşek senin itin olsun biva (-gö-
tür-) diyen teyzenin yardımlaşmadaki 
içtenliğini özlüyoruz. 
- Ramazan ayında sigara içen genci 
döven, hemen bir sokak ilerde aynı 
saatte yemek yerken Mehmet dayıya 
yakalanan gençlere, Mehmet dayının 
öfkeyle:
- Neden o çocuğu dövdünüz? diye sor-
duğunda; 
- Oruç tutmidi!
- Eee sizde tutmisiz, yemek yiysiz ya! 
Deyince gençler de;
- Tutmik ama tutturik diyen, o arada 
ne yaptığını bilmeyen o gençleri de öz-
lüyoruz. 
-Sürsürü mahalleli Ömer’e ilkokul diplo-
ması sınavında,Türkiye’nin yakın komşu-

ları hangileridir diye sorulduğunda: 
- Hırhırik, Kesrik, Morning, Yığınki 
diye saydığında dünyanın merkezinin 
yalnız Elazığ olduğunu sanan Ömer’i 
de özlüyoruz. 
20 yaşına kadar serseri bir delikanlı ru-
huna sahip olan, 20’den – 50’sine ka-
dar efendiliğe düşkün olan, 50’ sinden 
sonra evliyalığa düşen Zülfü dayı; ana-
sına sırası geldiğinde eziyeti olan ama 
anasının hiçbir acısına dayanamayan 
, anasını çok seven, önceleri kız arka-
daşına “benim davam” deyip etrafına 
gözdağı veren, evlenince eşine “bizim 
avrad” diyen yaş biraz daha ilerleyince 
“çocuklarımın anası” deyip,  sevgisini  
söylemeyen, söylediğinde de; devletin 
sırlarını açıklayacakmış gibi saklı olan, 
kendisine; 
- Eşinize hiç sevdiğinizi söylediniz mi? 
diye sorulduğunda:
- Niye, biz asortik miyiz? Diyen, 
- Annesi ve eşinin tartışmasında ne 
olursa olsun
- “Anam haklıdır, kesin sesinizi, ajans 
dinlim,” diyen Zülfü Dayıyı özlüyoruz. 
Yaşını bir türlü tutturamayan (bütün 
bayanlar gibi), tahminen o zaman-
larda yüz yaşında olan Firdevs nene, 
gençliğinde çok güzel olduğunu, ma-
halle komşusu  Artin’in  Elazığ’ ı terk 
ederken kendilerine bir hamur teşti, 
bir kenarı yazılı bir mendil bıraktığını 
anlattı. Mendili alırken annesi görür 
ve kendisine kızarak, 
-“Sakın ha, o mendili beklemiyesin!” 
dediğinde Firdevs nene bir gün anne-
sine; 
-Niye? Sen diyidin  Artin mahallenin 
en terbiyeli, en yakışıklı çocuğu diye? 
Annesi;
-“Ele, doğru, ama onların dini ters!,
-“Dini ters ne demek?” diye sorduğun-
da;
-Onlar farklı ibadet edi, biz farklı 
ibadet edik” deyip, annesi o anda çok 
bağırınca korkusundan  “Eee ikimizde 
Allah’a inanik ne var yani?” diyemez. 
-“Firdevs nene” dedik.
-Mendilin kenarında ne yazıyordu?
-“Kez cibidi mornom”, dedi.  Bunu de-
dikten sonra arkasından içini çekerek, 
-“Bende, bende” deyince bizde sorduk.
-“Bu ne demek? Nene”. O da;  “Allah’ 
a ısmarladık” olduğunu deyip yüzünü 
gizledi ve Artin’ in bir daha gelmediğini, 
hamur teştisini de  almadığını, belki de 
ölmüştür deyip, onun hayrına o hamur 

teşti kadar hayır yaptığını söyledi. 
Biz mendilin kenarındaki yazının hiç 
de “Allah’a ısmarladık” yazısı olduğuna 
inanmadık. Ve bir ermeni doktor arka-
daşımıza,
“Kez cibidi mornom” Ne demek? diye 
sorduğumuzda “Seni unutmayacağım” 
demek olduğunu öğrendik. 
Firdevs nene öldüğünde sandığından 
çıkan mendilin içinde hac hurmaları-
nın çekirdekleri vardı. 
İşte biz Firdevs nenenin sevdasını da 
özlüyoruz…
Karakoçan’ ın bir köyünde ilk tayinin-
de gelen Balıkesirli’ Behiye’yi babası 
Ramiz Efendi, Muhtar Haydar amca-
ya,
-Kızım sana emanet diyerek, köyden 
ayrılmıştır. 
Haydar amca altı kızından sonra olan 
oğlu Ali’sini öğretmen kızı korumak 
için gölge gibi peşine takmıştır.
Öğretmen Behiye’den çok memnun 
olmalarına rağmen onun, az yemek 
yemesi, rejim yapması kendilerini ra-
hatsız etmektedir. 
Birgün Karakoçan’da yapılacak Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün toplantısına 
giderlerken, karların erimesi ile akan 
çayın, sert coşkusuna kapılan öğretme-
ni kurtaran Ali, boğulur. Köye hemen 
haber verirler.
Çayda biri boğuldu. 
Haydar amca,
-“Eyvah, eyvah” der. “Yoksa Öğretmen 
kızıma mı bir şey  oldu? Babası bana 
emanet etmişti”. 
Gel gör ki Ali’ nin öğretmeni kurtar-
dıktan sonra boğulduğunu duyunca 
ağıt yakarak,
-“Oğul, Oğul Emanete iyi bakarak ba-
bayı mahcup etmeyen Oğul,
Acısı içimi yakan ciğerli oğul, İçime da-
yanılmaz bir acı bırakıp giden Oğul”, 
Diyerek ağıt yakan, 
Karakoçanlı Haydar amcanın emane-
te önceliğini de özlüyoruz. 
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri; 
Yakınım beni anlamıyorsa uzağımdır. Uza-
ğım beni anlıyorsa, yakınımdır demiş. 
Kanbağı, akrabalık, hemşericilik hep-
si bir yana tabiki bunların hepsi birer 
özlem, birer hasret. Ama en önemlisi 
“İNSAN” olmak, ötekileştirmemek 
ve sevmek örfünde, adetinde, ibade-
tinde ve şehrinde ne olursa olsun güzel 
ahlaklı olmak, faydalı olmaktır.  

Kadın Kolları

Rabia Babaoğlu
Elfed Kadın ve Aileden Sor. Gen. Baş. Yard.
Fatih İlçe Nüfus Müd.
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Fırat Üniversitesi’nin Sayın Rektörü 
Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ, 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu. Uzmanlığını,  Fırat Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
alanında yapan Değerli Rektörümü-
zün üniversitemizin gelişimine bü-
yük katkıları oldu. 

Fırat Üniversitesi’nin eğitim 
kalitesiyle ülkemizin seçkin üni-
versiteleri arasında yer alması, 
biz Elazığlılar için gurur verici. 
Sizin de değerli katkılarınızla 
üniversitemiz her geçen yıl bay-
rağı daha da ileriye taşıyor.  Üni-
versitemizle ilgili son gelişmeleri 
bizlerle paylaşır mısınız?
Fırat Üniversitesi en köklü üniversi-
telerimizden biri. Şuanda ülkemizde 
100’ün üzerinde devlet üniversitesi, 
kalanı da vakıf üniversitesi olmak 
üzere yaklaşık 185 üniversite var. 
Her şehirde üniversite açılmış olma-
sı, üniversitemizin rekabeti açısından 
önemli. Fırat Üniversitesi’nin geçmi-
şine baktığımızda yaklaşık 50 yılın 
üzerinde bir temeli var. 1967 yılından 
itibaren Fırat Üniversitesi olarak fa-

aliyetini sürdüren üniversitemiz, bir-
çok alanda iddialı. Ülkemizin sayılı 
üniversitelerinden; hatta bazı alanlar-
da dünya sıralamalarında yer almakta. 
Yenilikçi, girişimci üniversite skor-
larında her zaman ilk 50 üniversite 
içinde yer alıyor. Teknokent’i ile geliş-
me projeleriyle sürekli birçok başarıya 
imza atıyor. Şehrimiz Elazığ, yetiştir-
diği öğrenciler açısından lisansüstü 
düzeyde ülkemizde TÜBİTAK’a en 
çok proje veren ilk üç şehirden biri 
ve ilk 2-3 büyükşehri çıkardığımızda; 
yine en çok proje alan il ve üniversite-
miz, en çok proje alan üniversite.

Fırat Üniversitesi özellikle Mühen-
dislik alanında Türkiye’de her zaman 
ilk 10’da yer alıyor. Özellikle üniver-
site olarak sanayi iş birliği açısından 
da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hoca-
larımızın bir kısmı il dışındaki sanayi 
kuruluşlarında danışmanlık yapıyor. 
Tabii ki çap olarak baktığımızda; 
şehrimizdeki sanayi kapasitesinin dü-
şük olması, uluslararası rantlarımızı 
olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin; 
nitelikli insan gücü ile sanayi kuru-
luşlarının olduğu İstanbul, Kocaeli, 
Trakya veya Ankara’da olsak herhal-
de çok daha iyi dereceler elde ede-

riz. Mühendislikte nanoteknoloji; 
özellikle malzeme konusunda ciddi 
çalışmalarımız var. Hocalarımızın 
enerji ile ilgili önemli çalışmaları var 
ve devam ediyor. Mühendisliğin ve 
diğer bölümlerin alt yapılarına büyük 
destek veriyoruz. Sadece bu yıl yakla-
şık 8 milyon TL’ye yaklaşan kaynak 
aktarımı yaptık. Amacımız; inovatif 
çalışmalarımızla patent alan, hem 
bölgesine hem ülkesine hem de dün-
yaya katkı veren bir üniversite olmak.

Şu anda 16 fakültemiz, meslek yük-
sekokullarımız ve henüz emekleme 
aşamasında sivil havacılık yüksekoku-
lumuz var. Teknokent’teki hocaları-
mızın Savunma Sanayii, Savunma Ba-
kanlığı, bütün sanayi müsteşarlarıyla 
ciddi proje çalışmaları var ve devam 
ediyor. En son birlikte 2,5 Milyon TL 
civarında bir proje imzaladık. Bunun 
dışında kuruluşlarla eğitim iş birlikle-
rimiz devam ediyor. Protokol imzala-
yarak o konuda da epey bir yol aldık. 
Mutlaka önümüzdeki dönemlerde bu 
iyi iş birliklerinin ürünlerini almaya 
başlayacağız. 

Veterinerlik fakültemiz, Türkiye’nin 
en eski 2. veterinerlik fakültesi. Şuan-

Fırat Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ
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da yaklaşık 80’i profesör olmak üze-
re 100’ün üzerinde hocası var. Çiftçi 
eğitim merkezimizdeki ziraat ve ve-
terinerlik uygulamalarıyla; özellikle 
yöre çiftçilerine ve ziraatçilerine daha 
verimli nasıl ziraatçilik ya da hayvan-
cılık yapabileceklerine dair eğitim ve 
bitiminde de sertifika veriyoruz. Ta-
bii ki kuruluşlarından gelen talepler 
çerçevesinde bu eğitim programlarını 
hazırlıyoruz. 

Şuanda ülkemizde en çok konuşulan 
konulardan olan bilişimin yaygınlaş-
tığı ve bilişimle ilgili problemlerin 
yaşandığı son zamanlarda, bu alanla 
ilgili Türkiye’de bir ilk olan Adli Bi-
lişim Mühendisliği bölümünü açtık. 
Adli Bilişim denilince insanlar tıp ile 
ilgili bir alan zannediyor; aslında de-
ğil. Şuanda ülkemizde bilişim suçları 
ile ilgili problemlerin tespiti ve çözü-
müne dair ciddi bir insan ihtiyacı var. 
Bu sene ilk mezunlarımızı veriyoruz. 
Ülkemizin bugün ihtiyacı olan ele-
manları yetiştiren nadir üniversiteler-
den biriyiz.

Sağlık alanında da oldukça iddialı-
yız. Üniversitemizdeki tıp fakültesi 
1982 yılında kuruldu. Şuanda 1000 
yatak kapasitesine sahibiz. Hema-

toloji, onkoloji ünitemizle beraber 
yaklaşık 1200 yatak kapasitesine ula-
şacağız. Bölgeye gerçekten hizmet 
veriyoruz. Biraz önce bazı rakamlara 
baktım; 8000’e yakın hastaya polik-
linik hizmeti vermişiz. Yani Elazığ’ın 
toplam nüfusuna baktığımızda; 2 
katına yakın hastaya hizmet almış. 
Bu demektir ki sadece Elâzığ’a değil 
bölgeye hizmet veriyoruz. Kullanılan 
ultrason vb. cihazlar son teknoloji 
ürünü.  Yoğun bakım ünitelerimizi, 
ameliyathanelerimizi yenilettik. Böl-
gede çoğu A sınıfı olan 20 ameliyat-
hanemizi daha devreye soktuk. Hem 
pediatrik hem de erişkinlere bütün 
branşlarda; ana dallardan yan dallara; 
bütüne hizmet veriyoruz. Amacımız 
bu hizmetlerimizin kalitesini artıra-
rak devam ettirmek. 

Üniversitemizde Fen Edebiyat, İn-
sani ve Sosyal Bilimler, İktisadi İdari 
Bilimler, Mühendislik Fakülteleri var. 
Mimarlık Fakültemiz’in şuanda inşa-
atı devam ediyor. İnşallah güzel bina-
sına kavuşur. 2 senedir orada eğitim 
veriyor, 3. yıla gireceğiz. Her anlamda 
şehrimize, bölgemize ve ülkemize hiz-
met vermeye devam edeceğiz. Kaliteli 
hizmet verirken bir tarafta da nitelikli 
insan gücü vermeye çalışıyoruz. 

Uluslararası alanda da ciddi adımlar 
atıyoruz. Özellikle bu yıl ciddi bir 
atak yaptık. 1000 civarında uluslara-
rası öğrenciye ulaştık. Önümüzdeki 
yıllarda da bu sayıyı ikiye üçe katlama-
yı hedefliyoruz. Araştırmacı ve ino-
vatif üniversite olmamız için atama 
kriterlerimizde ciddi tercihler yaptık. 
Onları inşallah en kısa sürede aktif 
hale getireceğiz. Böylece her yönüyle 
rekabetçi ortamda kendi ayakları üze-
rinde durabilen, Fırat Üniversitesinin 
bir üyesi olduğunu ifade ettiğinde; 
herkes tarafından kabul edilebilen, 
takdir edilebilen insan gücü yetiştir-
meyi hedefliyoruz. 

Nöropazarlama alanında da Tür-
kiye’de ilk üçün içerisindeyiz. Tüm 
dünyada nöropazarlama alanı hızla 
gelişirken nöropazarlama araştırma 
merkezi ülkemizde devlet üniver-
sitesi olarak sadece İstanbul üni-
versitesinde, ODTÜ de ve Fırat 
Üniversitesi’nde vardı. Fırat Üniver-
sitesi olarak nöropazarlama çalışma-
larımızla da Harvard’a davet edildik, 
orada ülkemizi en iyi şekilde temsil 
ettik ve edeceğiz.
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Özellikle Amerika ve Avrupa’nın 
önde gelen üniversitelerinde 
nöropazarlama alanında çok 
ciddi araştırmalar yapılıyorken 
Türkiye’de üniversitelerin çoğu 
konudan tamamen bihaber. Fı-
rat üniversitesinde nöropazarla-
ma süreci nasıl başladı? 
Üniversitemizde nöropazarlama ala-
nında; özellikle bizim İktisadi ve İdari 
Bilimler’deki hocalarımızın araştırma-
ları vardı. Nöroloji branşındaki hoca-
larımızla istişare yaptıklarında böyle 
bir proje geliştirmek istediler. Nöropa-
zarlama üzerine araştırmalar Türkiye’de 
sadece iki üniversitede yapılıyordu; 
İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ’de. 
Hocalarımız bilgi birikimlerine güveni-
yorlardı. Bizden sadece hastanemizdeki 
teknik ekipmanları kullanma ve teknik 
personelden yardım alma isteğinde bu-
lundular. Biz de gereken desteği verdik. 
Sonuçları çok güzel oldu. Yurtdışında 
arkadaşlarımız bizleri en iyi şekilde tem-
sil ettiler. Böyle inovatif yaklaşımları her 
zaman destekliyoruz.

Fırat üniversitesinin bu alandaki 
aktifliği, Türkiye’de geç de olsa 
dikkat çekmeye başladı. Araştır-
malarınızın dünya çapında da 
Fırat Üniversitesi’nin adını du-
yuracağına inanıyor musunuz?
Bizim hedefimiz o. Araştırma mer-
kezimiz şu anda gelişmekte olan, he-
defleri olan bir merkez. Türkiye’de 
sayılı pazarlama merkezlerinin arasın-
da kendinden söz ettirmeye başladı. 
Uluslararası düzeyde de inşallah bu 
etkinliğini artıracak. Arkadaşlarımız, 
bu konuda son derece gayretli. Yani bir 
konuda siz gerekli çalışmaları yaparsa-
nız, ürün ortaya koyarsanız, uluslara-
rası düzeyde sunumunu yaparsanız ve 
geri bildirimler oldukça siz, otomatik 
olarak dediğiniz seviyeye ulaşmış olur-
sunuz. Bunun için de arkadaşlarımıza 
hem ekipman hem de teknik personel 
anlamında ihtiyaçları olan desteği ver-
meye devam edeceğiz. 

Tüm dünyada hızla önem kaza-
nan nöropazarlama alanında, 
henüz Türkiye’de bu alana odak-

lanmış pazarlama ve iletişim aka-
demisyenleri sayıca birkaç kişiyi 
geçmemekte ve İstanbul’da bile bu 
alana son derece önyargıyla yakla-
şılmakta. Oysa siz Elazığ’da, büt-
çe gerektiren bir alana önyargıyla 
yaklaşmak yerine tam destek ver-
mişsiniz. Böyle kendini gelişime 
adamış bir rektöre sahip olmanın 
Fırat üniversitesi açısından büyük 
şans olduğunu düşünüyorum.
Estağfurullah o sizin teveccühünüz. 
Biz her zaman farkındalık oluşturan 
insanların önünü açmayı hedefliyoruz. 
Bu kim olursa olsun; yeni bir projey-
le, ilginç bir fikirle geldiğinde yöne-
tim olarak imkânlarımız ölçüsünde 
bu arkadaşlarımızın önünü açmaya 
önem veriyoruz. Nöropazarlama da 
bu anlamda gelen bir düşünceydi. Biz 
sadece onların önünü açtık. Gelişen 
dünyaya ayak uydurmanız lazım. Aynı 
olmak, aynı yerde kalmanız anlamına 
gelmiyor. “Ben, her zaman aynı seviye-
mi koruyayım” demeniz bile çok daha 
ileriye yönelik çalışmalar yapmanızı 
gerektiriyor ki ancak seviyenizi koru-
yabilesiniz.  Çok daha ileriye gitmeniz 
için olduğunuzdan da çok daha fazla 
gayret sarf etmeniz lazım ki rekabet 
edebilesiniz. Yoksa bir üniversite ola-
rak sıradan bir eğitim kurumu olma-
nın dışında başka bir şey olamazsınız. 
Bunun için öğrencilerimizi mutlaka 
teşvik ediyoruz. Sık sık bölüm ziyaret-
leri yapıyoruz ve hocalarımızla birebir 
istişare yapıyoruz. Sürekli bir şeylerin 
peşinde koşmaya çalışıyoruz. İnsanları 
motive etmeniz lazım, insanlara destek 
olmanız lazım.  Yoksa insanlar gelir bir 
fikir söyler, ikinciyi söyler sonra destek 
bulamayınca üçüncüsü aklına gelmez, 
gelse de söylemez.

Özel araştırma merkezleri da-
nışmanlık için markalardan çok 
yüklü bütçeler istiyorlar. Araştır-
ma merkezinizi ticari olarak kul-
lanmayı düşünüyor musunuz?
Hizmet alma ve hizmet verme şekline 
göre olabilir tabii ki. Bütün AR-GE faa-
liyetlerimizin amacı; bilimsel çalışmalar 
yapmak, AR-GE faaliyetlerinden bir 
ürün elde etmek, o ürünün daha sonra 

kuluçkası ve patenti, sonrasında ticari-
leşmesi ve ekonomiye kazandırılması. 
Nöropazarlamada da daha çok insan 
kaynağı kullanılarak yapacağınız şey-
ler olduğu için, bu şekilde bir hizmet 
karşılığı olabilir neden olmasın. Tabii 
ki öncelikle haberdar olmaları için üni-
versitemizin iyi bir tanıtıma ihtiyacı var. 
Bu mecrayla da daha çok kişiye ulaşacak 
olmaktan dolayı mutluyuz. 

Teşekkürler. 

Röportaj 
Pınar ALYAR
Elfed Yön .Kur. Üyesi
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Değerli hocalarım; bizlere ön-
celikle kendinizden bahseder 
misiniz?
Dr. Öğr. Üyesi Atilla YÜCEL: 1973 
Elazığ doğumluyum. Lisansımı Niğ-
de Üniversitesi, Yüksek Lisansımı 
Pamukkale Üniversitesi, Doktoramı 
da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi’nde yaptım. Şu an Fırat 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-

ler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ola-
rak görev yapmaktayım.

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan YÜCEL: 
1975 Karabük doğumluyum. Li-
sansımı Niğde Üniversitesi, Yüksek 
Lisansımı Hacettepe Üniversitesi, 
Doktoramı da Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptım. 
Şu an Fırat Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim 

Üyesi olarak görev yapmaktayım. 

Çalışmalarınızla ülkemizi ve 
Elâzığ’ımızı Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki dünyaca ünlü 
Harvard Üniversitesinde temsil 
ettiniz, Fırat Üniversitesi’nin 
adını duyurdunuz. Bu gururu 
bizlere yaşatan çalışmalarınız-
dan bahseder misiniz? 
Harvard Üniversitesi’nde ülkemizi 
ve şehrimizi temsil etmek bizim için 
onurdur. Konferansta birçok ülke-
den katılımcılar vardı ve Fırat Üni-
versitesi’nde yaptığımız deneysel ça-
lışmalarımız büyük ilgi gördü. Davet 
almamızı sağlayan deneysel çalışma, 
tüm dünyada hızla yayılan ve dünya 
markaları tarafından sıklıkla kullanı-
lan; ülkemizde ise yeni yeni yaygın-
laşmaya başlayan Nöropazarlama ile 
ilgiliydi. Nöropazarlama, pazarlama-
nın insan beyninin nasıl çalıştığını 
ve nasıl karar verdiğini Nörobilim 
ve Psikofizyoloji disiplinlerinden ya-
rarlanarak ölçümlediği bir araştırma 
yaklaşımı. Nöropazarlama araştır-
malarıyla akademisyenler olarak tü-
keticilerin bir ürünü ya da hizmeti sa-
tın alma kararı verirken hangi duygu 
ve düşüncelerle hareket ettiklerini, 
nelerden etkilendiklerini, bu ürün/
hizmetten ya da pazarlama faaliyet-
lerinden neler beklediklerini anla-
maya çalışıyoruz. Markaların pazar-
lama stratejilerini de yönlendiren bu 
araştırmaları, tüketicilerin zihinsel 
ve fiziksel tepkilerini ölçümleyerek 
yapıyoruz. Önceden pazarlama ala-
nında akademik çalışmalar sırasında 
anket yöntemi gibi klasik yöntemler 
kullanırken şu an, kurduğumuz Fırat 
Üniversitesi Nöropazarlama Araştır-
ma Merkezi’mizde nörobilim analiz 
teknikleriyle deneysel çalışmalar ya-

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARVARD’DA
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pıyoruz. Harvard Üniversitesinde 
yaptığımız çalışmada da; Nörobi-
lim’de kullanılan EEG Analiz yön-
temini kullanarak bir kahve tadım 
deneyi yaptık. Gönüllü katılımcılara 
5 farklı kahve markasını tatmalarını 
ve tatmış oldukları kahve markaları-
nın isimlerini belirtmelerini istedik. 
Böylece, yapılan çalışma sonucunda 
katılımcıların kahve markalarıyla il-
gili farkındalıklarını ölçmeye odak-
landık. Diğer bir ifadeyle: Kahve 
markaları, gerçekten o markayı kul-
lanan tüketiciler tarafından doğru 
olarak biliniyor muydu? Tüketiciler 
tatmış oldukları markanın tadını 
tanıyor muydu? Çalışmamızda bu 
soruları cevaplamaya ve bunları be-
lirlemeye çalıştık.  

Harvard yolculuğu nasıl baş-
ladı? Orada Fırat üniversitesi 
hocaları olarak nasıl karşılan-
dınız? Bu sürecin ülkemize ve 
şehrimize katkısı oldu mu sizce?
Harvard yolculuğu bizim için de çok 
heyecan verici ve çok farklı bir dene-
yim oldu. Daha önce New Orleans 
‘da katılmış olduğumuz bir sempoz-

yum neticesinde davet aldık. Orada 
yapmış olduğumuz Nöropazarlama 
ile ilgili çalışma da çok dikkat çek-
mişti ve Harvard’da yapılacak olan 
sempozyumda bizleri de aralarında 
görmekten mutlu olacaklarını ifade 
ettiler. Biz de bu davet doğrultusun-
da; Nöropazarlama alanında başka 
bir çalışma yaparak Harvard Üniver-
sitesi’ne gittik. 

Fırat Üniversitesi’nin hocaları olarak 
büyük ilgi gördük ve çok güzel tep-
kiler aldık. Özellikle yeni bir alanda 
çalışmamız ve çalışmayı EEG analiz 
yöntemi gibi farklı bir analiz yönte-
mini kullanarak yapmamız herkes 
tarafından çok beğenildi. Yaptığımız 
çalışma ile ilgili birçok soru soruldu 
ve Türkiye’nin Elazığ şehrindeki Fı-
rat Üniversitesi’nde böyle bilimsel 
çalışmalar yapılıyor olması büyük 
takdir topladı. Bu süreçte, Harvard 
Üniversitesi’nde onlarca milletten 
insana üniversitemizin ve Elazığ’ımı-
zın tanıtımını yapma fırsatı bulduk. 
Bu anlamda Fırat Üniversitesi Nöro-
pazarlama Araştırma Merkezi’nde 
yaptığımız bilimsel çalışmaların ül-
kemizin ve şehrimizin tanıtımına 

büyük katkısı olduğuna inanıyoruz. 

Fırat Üniversitesi Nöropazarla-
ma Araştırma Merkezi, bu alan-
da Türkiye’deki öncü akademik 
kuruluşlardan biri. Ülkemizde 
Nöropazarlama alanının adı 
çok yeni duyulmaya başlamış-
ken, Türkiye’de yapılan akade-
mik çalışma sayısı çok kısıtlıy-
ken Fırat Üniversitesi öğretim 
üyeleri olarak bu çalışmalara 
nasıl başladınız?  
Bu süreç maalesef oldukça zorlu bir 
süreç oldu. Başlangıç aşamasından 
günümüze gelinceye kadar birçok 
maddi ve manevi sorunla karşılaş-
tık; ancak bunları çözmeyi başardık. 
Nöropazarlama alanında çalışmala-
rın yapılmaması ve de Nöropazar-
lama kavramının herkes tarafından 
bilinmemesi bizim için en büyük so-
rundu. Nöropazarlama yaklaşımını 
açıklamamız ve herkese EEG Analiz 
Yöntemi, Göz İzleme Yöntemi gibi 
yöntemlerin kullanılarak deneysel 
çalışmaların yapılabileceğini anlat-
mamız gerekiyordu. Bununla bir-
likte, disiplinler arası bir alan olan 
Nöropazarlama çalışmalarının Ela-
zığ şehrinde yapılmasının önemini 
anlattık. Bu bizim için çok önem-
liydi; çünkü Türkiye’de Nöropazar-
lama alanında çalışmalar maalesef 
çok az ve Elazığ’da Fırat Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Pazarlama ve 
Nöropazarlama Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi (FÜPNAM) Türki-
ye’de bu alanda kurulan ilk araştırma 
merkezlerindendir. Bu da Elazığ ve 
bizim için ayrıca gurur vericidir. Bu 
araştırma merkezinde bu alandaki 
ilk akademik çalışmalarımızı yapar-
ken bu alandaki boşluğu biraz olsun 
doldurmaya çalıştık. Sayın Rektörü-
müz Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ 
hocamız hem bu alanda çalışmaları-
mıza başlamamızda hem de Harvard 
Üniversitesi’ne gitmemiz sürecinde 
bizi çok desteklediler. Bu, bizim için 
çok önemli ve değerli. Çok teşekkür 
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ederiz. Fırat Üniversitesi Nöropazar-
lama Araştırma Merkezi’ni faaliyete 
geçirdiğimizden buyana; bu alanda 
çalışmak isteyen Türkiye’nin farklı 
şehirlerindeki üniversite öğrencileri-
ne, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri 
için danışmanlık yapıyoruz. Her ge-
çen gün Fırat Üniversitesi’nin çalış-
maları daha çok ildeki üniversiteler-
de bilinirken üniversitemiz de daha 
çok kendinden övgüyle söz ettiriyor. 

Hocalarımızın yardımına koştu-
ğu o şanslı öğrencilerden biri de 
benim. Bir kez daha değerli hoca-
larıma çok teşekkür ederim. Fırat 
Üniversitesi’nin imkânları ve siz-
lerin desteği sayesinde Marmara 
Üniversitesi’nden gelerek ve ora-
daki hocalarıma Fırat Üniversite-
si’nde yapılan çalışmalarınızdan 
gururla bahsederek Nöropazarla-
ma alanındaki master tezimi en 
iyi şekilde hazırladım ve daha da 
önemlisi Elazığlı olmanın ayrıca-
lığını bir kez daha hissettim. Bu 
alandaki çalışmalarınıza devam 
etmeyi düşünüyor musunuz?

Çalışmalarımıza devam etmeyi çok 
istiyoruz. Özellikle bu kadar zor-
luktan sonra daha birçok çalışma-
ya imza atmak istiyoruz. Ancak bu 
çalışmaların maliyeti çok fazla ve 
bizim herhangi bir finansman kay-
nağımız bulunmuyor. Şu ana kadar-
ki araştırma merkezimiz bünyesin-
deki gerekli olan araçlarımızı, Sayın 
Rektör hocamızın desteğiyle yapmış 
olduğumuz Bilimsel Araştırma Pro-
jesi kapsamında aldık. Bu konuda 
da Sayın Rektörümüze minnettarız. 
Ancak bu alandaki çalışmalarımı-
za devam edebilmemiz için maddi 
ve manevi desteğe ihtiyacımız var. 
Çünkü bu alanda gerçekten Türki-
ye’de ve Dünya’da birçok zorluklara 
rağmen belli bir yol kat ettiğimize 
inanıyoruz. Bu çalışmalarımıza de-
vam etmek ve özellikle Elazığ’ımızın 
tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. 
Nöropazarlama alanı yeni bir alan 
olduğu için bu alanda çok fazla çalı-
şan bulunmuyor ve böyle bir alanda 
Fırat Üniversitesi’nde bir araştırma 
merkezinin olmasının ve Fırat Üni-
versitesi öğretim üyeleri tarafından 

böyle çalışmaların yapılmasının Ela-
zığ’ımızın tanıtımı açısından çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Ay-
rıca üniversitemizde, Türkiye’de bir 
ilk olacak Nöropazarlama Doktora 
programının açılması için girişimler-
de bulunduk. Gerekli olan dosyaları 
hazırladık. Bu süreç tamamlanırsa ve 
YÖK tarafından onaylanırsa Nöro-
pazarlama alanında Sosyal Bilim-
ler’deki ilk doktora programını biz 
açmış olacağız ki bu başarımızın 
şehrimiz ve üniversitemiz için geti-
risi paha biçilmez olacaktır. Bizler, 
bilimsel çalışmalarımızla Elazığ’ımı-
zı ve Fırat Üniversitesini tanıtmaya; 
en önemlisi de seçkin üniversiteler 
arasında olmasına katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. 

Teşekkür ederiz. 

Röportaj 
Pınar ALYAR
Elfed Yön .Kur. Üyesi
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GAKGOŞİSTANAbdullah ŞEKEROĞLU

Durup dururken, neden böyle dedim ki? Aslında, yıllardan 
beri için için kanayan açılası bir yara.

Maalesef her canımız birine yada bir şeye sıkıldığında 
pervasızca ilk kurduğumuz ilk cümle: “BİZİM MEM-
LEKETTEN ADAM ÇIHMAZ GARDAŞ. HAYIN 
MEMLEKET.” olur. Ne kadar eminsiniz acaba. Sormazlar 
mı adama: “Peki sen adammısın?” diye. Haliyle: “Bi şüphen 
mi var gakgom. Tabi ki adamım” diyecek. E o zaman, sen 
nasıl adam çıktın? Bu ne densüz çelişki…

İşte ben yıllarca bu sorunun etrafında dolandım durdum.
Defalarca sordum kendi kendime, BEN ADAMMIYIM? 
diye. Düşündüm empati yaptım. Maziye baktım, mazime 
baktım. Sonunda; ”ÇOK ŞÜKÜR Kİ BEN ELAZIĞLI-
YIM, TEPEDEN TIRNAĞA KADAR DA ADAMIM” 
diye nara atasım geldi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında, federasyonumuz “EL-
FED” olmak üzere, tüm il, ilçe ve köy derneklerimiz hiç 
durmaksızın birbiri ardı sıra Elazığ’a ve Elazığlımız’a hiz-
met etmek, güzel günler, geceler, yaşatmak arzusuyla gece-
sini gündüzüne katarak canla başla hizmet yarışındalar.

Ama maalesef çıkarcı, menfaatçi birileri de inatla bu yapı-
lan emekleri göz ardı etmekte ve tamamen ön yargılı davra-
narak destek yerine köstek olma gayreti içersindeler.

Sosyal medyadan paylaştığımız her faaliyetimizin, her et-
kinliğimizinaltına; ”Kef de sizin. yeyin için, heç Elazığ’a 
faydaz olmasın.” diye yorum yazan zevatlar; Ne deyisiz 
yani, hangi birizi zengin edek, hangi birizi vekil yada bele-
diye başkanı edek. Hanginize ihale alak. Ya da hangi birize 
yan gelip yatacağız bi iş bulak, maaş bağliyak.

Bence en iyisi sizde bir an önce gelin, hayır yapanların, kül-
türümüzü yaşatmaya çalışanların, çayda çıramızı söndür-
memeye çalışanların saflarına katılın. Bu saflar daha çoook 
ADAM alır.

ADAM OLANLARA SAYGILARIMLA…

SÖZÜM MECLİSTEN İÇERİ…

SEN, ADAM MISIN?
GÜLMECE
İstanbul’un malum akşam trafiği. Araçlar milimetrik 
aralarla seyrüsefer yaparlarken, Gakgo’nun aracının 
önünde lüx bir jip, iki de bir durmakta, kalkarken baya-
ğı zorluk çekmektedir. Belliki acemidir. 
Aracının arkasında kocaman:”DİKKAT ARABADA 
BEBEK VAR”yazılıdır.
Jip gakgo’mun önünde ani fren yapınca, gakgo sinirlenir, 
basar kornaya. Küfür edercesine uzun uzun çaldırır. 
Trafikteki tüm araçlarda çalmaya başlayınca, öndeki 
aracın sürücüsü bir hışımla arabasından iner, bizimki-
nin kapısına yanaşır.
-Ne var noluyor? patladınızmı. Yazıyı görmüyormusu-
nuz? araba da bebek var.
Der. Gakgom da camını indirir. Adama,
-Ne deyisin gardaş, arabada bebek var diye yenek 
ÇEYREK mi tahah yani..!
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Gördüğün her halaya girersen,
Birgün mendilin elinde kalır. 
Ya burnunu silersin, ya da gözünü..! 

DEYİMLERİMİZ - TABİRLERİMİZ
•	 İt hırlamaya başladımı, arha dişleri görünür..!”

•	 YANİ DEYİ Kİ; Bi adam ki, kötülük yapmaya 
niyetlendiyse. Her halinden, en ince ayrıntısına 
gadar belli eder. Gendini ele verür... 

Mustafa abe...
Az daha gel istersen...

YÜZ YILIN

ETKİNLİĞİ

Elazığ Dernekler Federasyonu İstanbul 
Yenikapı’da düzenlediği; ELAZIĞ 
GÜNLERİ etkinliği ile hem rekor katılımcı, 
hemde tertip düzen hemde göstermiş 
oluduğu BİRLİK VE BERABERLİK 
örneği ile tarih yazmış yüzyıla damgasını 
vurmuştur.

Abdullah ŞEKEROĞLU
Teşekkürler ELFED

"Hele zalım" diyerek gulağan bi el at ki, gurt guş tivini 
döke, kösegiler dutuşa.
Tiz'den al elezberi GAKGOM üregimi ganat ki, içe-
rimde yıldırımlar gılıç çeke vuruşa...
Merhum: Şeref  Tan. Fotoğrafı.
ŞAİR-YAZAR

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu, Öğretmen

KELİME DAĞARCIĞIMIZDAN
•	 TISDİK - POPO
•	 FISDİK -KALÇA SAVURMA, KIVIRMA
•	 KISTİK - AZ GELİŞMİŞ, BURUŞMUŞ

DUALARIMIZ
•	 El gazana, sen yiyesim...
•	 KEF DE SAHAN.  Zaten böle diye diye, çağaları-

zı tembelliğe, beleşçiliğe aluşturduz. 
•	 EN HEYİRLİSİ. 
•	 Helal gazanasın, sağlıhnan yiyesin çağam. Diye 

dua edilmeli. 

BEDDUALARIMIZ
•	 Şerrin üzen sürükle...
•	 Başan çıha inşallah...
•	 Sen sahan edesin...
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SOLDAN SAĞA
1. İlimizin doğusunda bulunan 

resimde ki ilçemiz 
2. Birine seslenme-Dünyaca ünlü 

enstrümanımız 
3. Ağırlık ölçüsü birimi 
4. Kıbrıs’ta bir şehir 
5. Bir göz rengi-Kum zerrecikleri 
6. Sırça-Mesafe 
7. Yayla atılan-Sanı 
8. Sille, tokat –Şarkıcı İsmail... 
9- Aracın boşta çalışma hali 
10. 17. yüzyılda yaşamış, Ünlü Türk 

bestekarı, fikir adamı – Geç değil.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yöremizde yapılan ünlü bir et 

yemeği, tandır aşı 
2. Rey-Sosyete yemek listesi 
3. (TERSİ)Bir ay adı-Bir renk 
4. Gümüş simgesi-Peygamber Efendi-

mizin damadı 
5. (TERSİ)Bir ilçemiz –Radyum 

simgesi 
6. Krom simgesi 
7. Bebek ağlama sesi-Ülkemizin 

trafik imi 
8. Çoğul eki-Basınç 
9. Cet-Bir tarım aracı 
10. Mübarek ay-Ayı evi
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Yöresel Bulmaca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 E L K A D E R S A
2 S A İ M Z I Ğ A Y
3 S İ N İ E Z L A
4 A K E P İ A V A Z
5 H D İ H
6 K E Y A T
7 Z O R E S N A
8 O F İ S F A A
9 B İ Ç A R E R V
10 A K K E S T A N E
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Hikaye

Elazığ’ın
dünyaya

açılan
penceresi

Kalite Tesadüf Değildir

programlarıumre

herşey dahil

532 23 23
521 23 23 

0212

0541
aksatur
destek hattı

Kudüs - Kültür Turları

HAC - UMRE 
yen sezonyen sezon

Mukaddes Topraklara

Yolculuğa Davetlisiniz

790 $’dan

başlayan

ELFED GÜVENCESİ AKSATUR KALİTESİ İLE UMREYE DAVETLİSİNİZ



22/07/2018 tarihinde ve tek liste 
ile girilen seçimde yönetim kurulu 
başkanlığına Ramazan Çelik seçildi. 
Esenyurt Eskule’de bulunan dernek 
salonunda yapılan kongreye; eski ve 
yeni yönetim kurulu üyeleri, iş adam-
ları, İstanbul’da yaşayan Elazığlılar ve 
aileleri   katıldılar. Divan Başkanı Sa-
lih Bayır tarafından faaliyet raporu ve 
mali bütçe okunarak ibra edildi. Faa-
liyet raporunun okunmasından sonra 
olağanüstü kongrede tek liste ile aday 
olan Ramazan Çelik katılan tüm de-
legelerin oyunu alarak, (ELKADER) 
Elazığ Kalkındırma Derneği’nin yeni 
başkanı oldu.

Yapılan oylama sonucunda seçilen 
Elazığ Kalkındırma Derneği yeni yö-
netim kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM  KURULU 
ASİL  ÜYELER

1. Ramazan Çelik,
2. Abdulkadir Yüce
3. Ahmet Ekşinar
4. Ender Özdemir
5. Mehmet Doğan

6. Nadir Başöz
7. Sinan Türk

8. Turhan Sağlam
9. Yaşar Demirkol 

10. Sezai Yaşar
11. Gürkan Arıkan

12. Ali Bor

ardından bir teşekkür konuşması 
yapan Elazığ Kalkındırma Derne-
ği Başkanı Ramazan Çelik; Elazığ 
Kalkındırma Derneği olarak Ocak 
ayından beri çıktığımız bu yolda bazı 
nedenlerden dolayı geçmiş yönetimle 
bir yol ayrımına geldik ve aldığımız 
karar ile Olağanüstü Kongremizi 
gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra 
daha güzel günleri ve hizmetleri icra 
edebilmek için yeni yönetimimizle 
güzel bir yola çıktık ve güzel günler 
bizi bekliyor. Kongreye katılan her-
kese sonsuz saygı ve teşekkürlerimi 
sunuyorum” şeklinde konuştu.

(ELKADER) ELAZIĞ KALKINDIRMA DERNEĞİNİN 
YENİ BAŞKANI RAMAZAN ÇELİK OLDU

Elazığ Kalkındırma Derneğinin yeni 
seçilen Başkanı Ramazan ÇELİK ve 
Yönetimi, faaliyet gösterdiği Esenyurt 
ilçesinde tanışmak amacıyla bir takım 
ziyaretlerde bulundu. 

İlk olarak Esenyurt Kaymakamı Ek-
rem İNCİ’yi makamında ziyeret 
eden ELKADER, sonrasında sırasıyla 
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Mu-
rat ALATEPE’yi, Esenyurt İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Paşali BEŞLİ’yi, 
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcı-
sı Gazanfer KARAKAŞ’ı, bir diğer 
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı 
Hayrettin BABAHAN’ı, AK PARTİ 
Esenyurt İlçe Başkanı Yasir ÇELİK’i, 

MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil 
KAVAL’ı ve CHP Esenyurt İlçe Baş-
kanı Ali GÖKMEN’i makamlarında 
ziyaret ederek, hem dernek hem de 
bölgede yaşayan Elazığlılar ile ilgili fi-
kir alışverişinde bulundu. 

İstanbul Milletvekili Sayın Arzu ER-
DEM, MHP il ve ilçe teşkilatlarıyla 
beraber yeni seçilen yönetimimize, 
dernek binamızda hayırlı olsun ziya-
retinde bulundular. Bir dönem Ela-
zığ’da da yaşayan ERDEM, “Her türlü 
sorununuzda Hemşerilerimin yanın-
dayım. Ben bir taraftan da kendimi 
Elazığlı olarak görüyorum” şeklinde 
duygu ve düşüncelerini belirtti.

Ayrıca yine ELKADER Yönetimi, 
Esenyurt ilçesine yeni atanan Esen-
yurt Kaymakamı DR. Vural KARA-
GÜL’e makamında hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.  

ELKADER YENİ YÖNETİMİ, İLÇESİNDEKİ SİYASİLERİ ZİYARET ETTİ
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Elazığ Kalkındırma Derneği tarafın-
dan düzenlenen Sevdamız Türkiye 
adlı gece, yoğun katılımla yapıldı.

Elazığ Kalkındırma Derneği, İstan-
bul Esenyurt ’ta Sevdamız Türkiye 
adlı gece düzenledi. Geceye, Esenyurt 
Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt 
Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 
Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir 
IRMAK, ELFED Genel Başkanı 
Faik İçmeli ve yönetimi, Elazığ Der-
nek Başkanları ve yönetimi, muh-
tarlar, iş adamları, sanatçılar ve İs-

tanbul’da yaşayan çok sayıda Elazığlı 
katıldı.

Sevdamız Türkiye gecesi Elazığ Halk 
Oyunları gösterisi ile başladı. Gecede 
destek olanlara teşekkür plaketi verildi.

“Elazığ Yiğidin harman olduğu yer”

Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, 
Elazığ’ın vatanperver bir toplum ol-
duğunu belirterek “ Gerçekten Ela-
zığ yiğidin harman olduğu bir yer. 
Dolayısıyla biz onlarla onur ve gurur 
duyuyoruz ve sayın Mehmet Ağar 
başta olmak üzere gerçekten yiğidin 
harman olduğu yerdir Elazığ. Mem-
leketini koruyan onu seven ona saygı 
duyan ve memleketin bir karış topra-
ğına herhangi müdahale olduğu za-
man gereğini yapacak insanlar olarak 
görüyoruz biz Elazığlıları.” dedi.

“Elazığlıları Seviyoruz”

“Elazığlıları seviyoruz” Esenyurt Be-
lediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 
Elazığ’ın ülkenin birlik ve berberliği-

ni sağlayan bir il olduğunu söyleyerek 
“Elazığlıları kendimizden ayrı görme-
yiz örnek teşkil edecek bu yapılan-
manın da bütün Türkiye’ye kademe 
kademe yayılacağına bizim birlik be-
raberliğimize muhakkak suretle kat-
kı sağlayacağına inanıyoruz.   Ya bir 
olacağız, yerle bir olmayacağız ya da 
Allah korusun bir olmazsak yerle bir 
olma durumu var. Çevremizde kay-
nayan kazanları görüyoruz. Biz bir 
olursak onları da toparlıyoruz başka 
ülkelere de yardımımız dokunuyor 
bu anlamda Elazığlıların yaptığı iş 
büyük. Kendilerini zaten takip ediyo-
ruz. Elazığlıları seviyoruz. “ ifadeleri-
ni kullandı.

Esat kabaklı, ELKADER’in yeni kurulan dernek olmasına rağmen fa-
aliyetlerine hızlı başladığını belirterek, Elazığlılar adına teşekkür etti. 
Uzun zamandır Elazığ Gecelerinin fazla yaşanmadığını kaydeden 
Kabaklı “Esenyurt’ta ki bu derneğimiz gerçekten çok hızlı başladı ge-
celere ve faaliyetlere. Onlara öncelikle başarılar diliyorum Elazığlılar 
olarak teşekkür ediyorum beni bağışlayan Allah’ıma binlerce şükür 
ediyorum beni vatanımdan sizlerden koparmadığı için bu duygularla 
bu geceye inşallah iştirak edeceğiz gördüğüm kadarıyla hemşerileri-
min hepsi heyecanlı. Gerçekten uzun müddettir Elazığ geceleri fazla 
yaşanmıyor inşallah bugün güzel bir gece olur.” dedi. 

ELKADER tarafından Esenyurt’ta düzenlenen Sevdamız Türkiye 
adlı gece, Ünlü sanatçı Esat Kabaklı’nın ve Mehmet DEMİRBAĞ’ın 
seslendirdiği türkülerle sona erdi.

ELKADER Tarafından “Sevdamız Türkiye” Gecesi Düzenlendi

Elazığ Kalkındırma Derneği Kadın Kolları; 
Başkan Nuray BERBER, yardımcıları Gülser 
Değirmenci ve Melek Demir Karacoşkun ön-
derliğinde Büyükçekmece’de bir araya geldiler.

Yeni yönetimin seçilmesinden sonra göreve ge-
tirilen kadın kollarında da görev dağılımı ger-
çekleştirildi. 

Tanışma ve kaynaşma havasında geçen progra-
mın ardından, derneğin önümüzdeki günlerde 
yapılacağı etkinliklerin taslakları oluşturularak iş 
birliği konusunda bütün detaylar istişare edildi. 

Büyük katılımla gerçekleşen programda; ka-
dınlarımızın da derneğimizin her türlü organi-
zasyonunda aktif rol almaları konusunda fikir 
birliğine varıldı.

“Elazığ Adına Özlenen Bir Gece” ELKADER KADIN KOLLARI SABAH 
KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİ
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Tüm Elazığlı İşadamları Derneği Başka-
nı Nazir Güler, Derneğe muhteşem bir 
mekâna kavuşturdu. Ocak ayı içinde açı-
lışı yapılacak gece öncesi Derneğin Daya-
nışma gecesinde Elazığlılar adeta gövde 
gösterisi yaptı. 

Bahçelievler Abidin Park Öğretmen Evin-
deki Gece Çayda Çıra eşliğinde akşam 
yemeği ile başladı. Geceye katılan önemli 
davetlerin takdiminin ardından kürsüye ilk 
olarak Derneğin sevilen Başkanı Nazir Gü-
ler çıktı. Geceye katılan çok değerli misafir-
lere teşekkür ederek sözlerine başlayan Gü-
ler, Bu gecenin bizler için çok büyük önemi 
var. Artık Zeytinburnu’nda Elazığlıları hak 
ettikleri bir dernek merkezine kavuşturuyo-
ruz. İnşallah önümüzdeki ay derneğimizin 
açılışını yapacağız. Bu gece derneğimizin 
yenilenmesine katkı sağlayan değerli hemşe-
rilerimiz, işadamları ve Elazığlılarla bir araya 
gelip onlara teşekkür etmek istedik. Katkısı 
geçen herkes sonsuz teşekkürler. Bu birlik-
teliğimizi inşallah siyasette de göstereceğiz. 
Elazığlılar Zeytinburnu siyasetinde hak et-
tiği yeri alacaklardır dedi. 

Nazir Başkanın ardından ELFED Başkanı 
Faik İçmeli ve Elazığların Siyasetteki gurur-
larından biri AK Parti Genel Başkan Yrd. 

Elazığlılar 
Dayanışma Gecesinde 
Gövde Gösterisi Yaptı!

Tüm Elazığlı İşadamları Derneği
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Mustafa Ataş kısa birer konuşma yaptılar. Derneği muhte-
şem bir mekana kavuşturan Nazir Güler’e ELFED Başkanı 
Faik içmeli teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ataş ise yoğun programıma rağmen Nazir Başkanın 
davetini kıramadım ve çok kısa sürede olsa siz değerli hemşe-
rilerimle biraya gelmek istedim. Bizler için Elazığ’ı duyunca 
akan sular duruluyor. Yeni Dernek Merkezime katkı veren ve 
güzel mekânı derneğimizin hizmetine sunan herkese teşek-
kür ediyorum dedi. 

Akşam Yemeği ve Protokol konuşmalarının ardından Der-
nek Merkezinin yenilenmesine katkı veren işadamları ve si-
yasilere teşekkür plaketi takdim edildi. Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın, Başkan Yardımcıları Gökhan Kasap ve 
Ferruz Kutsal, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cü-
neyt Yılmaz, ELFED Başkanı Faik İçmeli, ZEYDEF Genel 
Başkanı Mehmet Çakır, Kantinciler Federasyonu Başkanı 
Vahap Osmanoğlu, Zeytinburnu Meclis üyeleri Fevzi Altuğ, 
Cüneyt Tezcan, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şube Baş-
kanı Fethi Ahmet Alparslan, İşadamları, Medya Mensupları 
ve Siyasiler; Ata Tanyıldız, Rıdvan Çakar, Ali Kemal Güler, 
Hayati Erdem, Ali Acar, Taylan Demirelli, Orhan Çoban, 
Bayram Doğan, Bekir Döndü, Mürsel Bildirir, Mehmet De-
mirbağ, Yavuz Karabulut, Yakup Gedik, Fatih Yersiz, Fatih 
Zaimoğlu, Nevzat Turgut, Mehmet Çelik, Zafer Aslancak, 
Yüksel Akcabey’e plaket alan isimlerdi. 

Tüm Elazığlı işadamları Derneğinin iki Yöneticisi Av. Barış 
Kişo ve İşadamı Rıdvan Çakır AK Parti Meclis Üyeliği için 
başvurularını yaptılar ve Dayanışma Gecesinde hemşerilerin-
den destek istediler.  Bu çok özel gecede Zeytinburnu 3.Dö-
nem Belediye Başkan Adayı Dr. Adil Emecan, CHP ilçe Baş-
kanı metin Doğan, Mimar Süleyman Uluocak ve ZEYDEF’e 
üye İl Deneklerinin Başkanları Elazığları ve Dernek Başkanı 
Nazir Güler’i yalnız bırakmadılar. 

Tüm Elazığlı İşadamları Derneği’nin Dayanışma Gecesi, Sa-
natçılar, Mehmet Demirbağ, Ünzile Tekin ve Cumali Atil-
la’nın söylediği çok özel Elâzığ Türküleri ve Halaylarla gece-
nin geç saatlerine kadar devam etti.
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Dernekler

Kıymetli hemşehrilerim; 2009 yılından beri ÇEMDER 
çatısı altında memleketimize hizmet veren büyüklerimiz-
den bu kutsal bayrağı sizlerin takdiriyle devraldık. Onların 
tavsiye ve tecrübelerinden de istifade edip, aynı heyecanla 
yolumuza devam edeceğiz.
Bizler Çemişgezek’in coğrafi uzaklığını yaşıyor olsak da İs-
tanbul’da hemşehrilerimizle hemhâl olmanın gayreti içeri-
sindeyiz. Bu vesileyle gayesi Çemişgezek ve Çemişgezek’li-
ler olan derneğimizin çalışmalarını hergeçen gün arttırarak 
devam ettireceğiz. Dolayısıyla siz hemşehrilerimizin deste-

ğine herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağız. 
Geçmişten bugüne derneğimize hizmet etmiş tüm baş-
kanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, köylerimizin 
kıymetli dernek başkanlarına; Şahsım ve Yönetim Kuru-
lu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Rahmet-i 
Rahman’a kavuşan tüm hemşehrilerimize ve de aziz şehit-
lerimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyo-
rum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
M.Ahmet YÜKSEL

ÇEMİŞGEZEK DERNEĞİ

YALOVA ELAZIĞLILAR DERNEĞİ
Yurt disindan yalova ya gelen ögrencilerle yalovada yasayan 
hemsehri ogrencilerimizin tanistirilmasi ve kaynastirilmasina 
vesile olup gerek Elazığ hakkinda gerek yalova hakkinda tani-
timda bulunduk..geleneksel bulusma ve kaynaşma yemekleri 
duzenledik.sosyal ve gezi turlari kapsaminda gunubirlik sulta-
nahmet gezisi duzenledik.universiteye hazirlanan ogrencileri-
mizin motivasyonlarini artirip daha cok ozendirmek amaciy-
la istanbuldaki bazi universitelere geziler duzenledik..
Yalova elaziglilar derneği olarak hemsehrilerimizle daimi 
irtibat icerisinde olup  haftanin belli gunlerinde dernek 
catisi altinda toplanip istisarelerde bulunarak düğün,ce-
naze,taziye,hasta ziyareti kurum ve kurulus ziyaretleri gbi 
yapilmasi gereken edinimlerimizi planlayarak gerceklestir-
meye devam ediyoruz..

Çemişgezek Kültür ve Dayanışma Derneği 2 Aralıkta kongre yaparak yeni başkanı M.Ahmet YÜKSEL seçildi. 
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Dernekler

BAKIR MADEN ve EĞİTİM  
SEVDALISI BİR YİĞİT ADAM

İsmail SÜRÜCÜ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi mezunuydu. Kurduğu tekstil 
firmasında kendi tasarımı ile marka-
sını oluşturup Rusya ağırlıklı ihracat 
Şirketi sahibiydi.

Çocukluğunda yaşadığı Maden 
ilçesinde düz alan olmadığından 
damlarda top oynamaktan çektiği 
çileye inat, Maden YİBO’ya çocuk-
lar çocukluğunu yaşasın diye spor 
salonu yaptırdı.

Maden Atatürk İlkokulunu kendi 
mimarına yaptırdığı proje ile yöne-
ticiliğini yaptığı Madenliler Derne-
ği aracılığıyla (Musa Salman, Kamil 
Kırbaç ve Mustafa Keser ile birlik-
te) topladığı parayı başlangıç öde-
neği yaparak, Elazığ Milli Eğitim 
Müdürlüğüne eski binayı yıktırıp 
yeniden yaptırdı.

2003-2011 yılları arası MEM döne-
mimde Maden’in köy okullarında 
okuyan öğrencileri hafta sonu şehir 
merkezi dersanelere gönderip sınav-
lara hazırlardı. Her yıl İstanbul’da 
topladığı okul araç-gereci ve sınavla-
ra hazırlık materyalini Maden’in köy 
okullarına Musa Salman ve rahmetli 
Kamil Kırbaç (1. Leventte Namlı 
Restaurant’ın sahibi) ile birlikte köy 

köy dolaşıp dağıtırdı.

Her yıl onlarca Maden’li üniversite 
öğrencisine burslar verirdi.

Bugün genç yaşta vefat ettiğini öğ-
rendim. Mekanın cennet olsun gö-
nül dostu, eğitim hayırseveri İsmail 
Sürücü. İsmin Maden Asım Sürücü 
YİBO’da, Maden Atatürk İlkoku-
lunda, burs verdiğin, sınavlara ha-
zırladığın, Madenli çocukların yüre-
ğinde ebediyen yaşayacaktır, onların 
duaları ebedi istirahatgahında hep 

seninle olacak. 07 Eylül 2018’de 
ebedi aleme göçen Bakır Maden ve 
eğitim sevdalısı yürekli insan İsmail 
SÜRÜCÜ’yü her daim hayırla yad 
edeceğiz.

Ailesine, yakınlarına sevenlerine baş-
sağlığı diliyorum

Nihat BÜYÜKBAŞ 
Elazığ İl Milli Eğitim  
Eski Müdürü

Bakır Maden Derneği
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Fındıkzade Elazığlılar Dayanışma Derneği 1963 
olarak  bu yıl  47. sini düzenlediğimiz Peynirli ek-
mek festivaline yine ilgi çok büyük oldu.

Başkanımız Mehmet Demirbağ ve Yönetim kurulu 
olarak bu büyük organizasyonunu da Binlerce Ela-
zığlıyı bir araya getirmenin haklı gurur ve heyecanını 
yaşadık. Bu büyük organizasyonda  bizlere maddi ve 
manevi desteklerinden dolayı  tüm sponsorlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

Yine her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakma-
yan ELFED başkanımız Sayın Faik İçmeli Beyefen-
diye ve ELFED yönetim kurulu üyelerine

Milletvekilimiz Sayın Tolga Ağar Beyefendiye Tüm 
Bürokratlarımıza, Dernek başkanlarımıza

Ve tabii ki birbirinden değerli Elazığlı hemşerileri-
mize sonsuz saygı ve sevgiler dileriz.

Festivalin akabinde Zekeriya Tan Hocamızın ön-
derliğinde kurs hocalarımız Ahmet Yılmaz ve Ünal 
Yaman hocalarımızın eşliğinde Halk oyunları kur-
sumuzu başlattık. Şuanda yaklaşık 25-30 kişilik bir 
kursiyerlerimiz bulunmaktadır. Dernek binamızda 
Pazar günleri saat 13-00/170-00 arası kurs vermek-
teyiz. Elazığ kültürünü yaşamak ve yaşatmak için 
çaba gösteren herkesi derneğimize bekliyoruz

4-7 Ekim tarihleri arasında Elazığ Valiliği, Elazığ Be-
lediyesi ve (ELFED) Elazığ  Dernekler Federerasyo-
nu himayesinde düzenlenen Elazığ Günlerinde der-
nek olarak Başkanımız Mehmet Demirbağ, Yönetim 
kurulumuz ve Halk oyunları ekibimizle destek verip 
Dernek olarak görevimizi en iyi şekilde ifa ettik.            

 Saygılarımızla...

Zabit ÜLGER               
Halkla İlişkiler

Fındıkzade Elazığlılar 
Dayanışma Derneği

Dernekler

YİNE COŞKU, YİNE HEYECAN, YİNE GURUR

6 Aralıkta yapılan 
kongrede yeniden başkan
seçilen Mehmet Demirbağ 

güven tazeledi
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Dernekler

GEBZE ELAZIĞLILAR DERNEĞİ

Gebze Elazığlılar derneğimiz 1990 yılında kurulmuş olup yaklaşık 30 yıldır hem-
şerilerimizle birlikte bugüne kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 
İsmi Gebze olarak geçiyor olsa da civar ilçelerimiz olan Darıca, Dilovası, Şeker-
pınar, Çayırova ve diğer ilçelerdeki hemşehrilerimizlere de hitap etmektedir. Bu 
yıl derneğimiz adına Darıca belediyemiz sınırları içerisinde bu sene 10. Su düzen-
lenen şehirler ve kültürler kaynaşması şenliklerine katıldık. 40 gün boyunca sü-
ren şenliklerde stand açarak Elâzığımız’ın kültürel değerlerini  tanıtmaya çalıştık. 
Orcik, pestil, Ağın leblebisi, kahvelerimiz, ve diğer ürünlerimizle tüm şehir hal-
kına hitap etmeye çalıştık. 21 Temmuz da gecemizi düzenledik. Gecemize iştirak 
eden Belediye başkanlarımıza, Siyasi parti temsilcilerine, Sivil toplum kuruluşu 
başkanları ve yönetim kurullarına, Elazığ Dernekler Federasyonu Genel başkanı-
mız Faik İÇMELi ve yönetim kuruluna, bu arada gecemizi renklendiren Elazığı-
mız’a mal olmuş sanatçılarımız Süleyman TUĞRUL’a Mehmet DEMİRBAĞ’a, 
Ömer ÇAPAR’a Abdullah ŞEKEROĞLU’na,  Fındıkzade derneği folklor eki-
bine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Derneğimiz bünyesinde 
her hafta Perşembe günleri manevi değerlerimizi anlatan söyleşi ve sohbet prog-
ramları düzenlemekteyiz. Kültürümüzü öğretmek adına her hafta Salı, Cuma ve 
Pazar günleri folklör çalışmalarımız devam etmektedir.  Derneğimiz her gün, gün 
boyu açık olup tüm hemşehrilerimizin her daim bir arada olmasını sağlamak adı-
na etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu çalışmalara hizmet eden öncelikle yönetim 
kurulumuza, hemşehrilerimize, bizlerden desteklerini esirgemeyen ELFED aile-
sine de canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Birlikte varız, birlikte var olmaya 
devam edeceğiz. 

Eyüp TEKİN
Gebze Elazığlılar Derneği  
Yön. Kur. Başkanı

9 aralık da yapılan kongrede yeniden başkan seçilen Eyüp Tekin güven tazeledi.
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Dersaadet Elazığlılar Sosyal Kültürel     Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Dernekler

Dersaadet Elazığlılar Derneği, ismi ile müsemma bir dernek 
olarak 2005 yılında hemşehrilerimizle gönül köprülerini kur-
mak için yola çıktı. Dersaadet, saadet kapısı anlamına gelmekte 
ve aynı zamanda da İstanbul’un daha önceki isimlerinden bi-
ridir. Daha derinden inceleyecek olursak isim Osmanlı Dev-
leti’nin Topkapı Sarayı’nın üçüncü kapısı olan Babüssaade ile 
eş anlamlı ve zaman zaman Dersaadet kapısı olarak da kulla-
nılırdı. Bu kapıdan sadece Padişaha en yakın kişiler geçerdi ve 
Padişah ile konuşurdu.

Derneğimiz yaklaşık 25 yüreği güzel insanınbiraraya gelme-
siyle birkaç defa toplantı yaparak Dersaadet Elazığlılar Sosyal 
Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinizi kurmaya ka-
rar verdi. İlk yılında 200 üyeye ulaşan dernek, bugün 13. yı-
lında 1500 civarında potansiyel üye sayısına ulaştı, bulundu-
ğu bölge itibarı ile 70.000 civarında Elazığlı’nın yaşadığı bir 
alana hitap etmektedir. Yıllık ortalama 50 faaliyete ev sahip-
liği yapan derneğimiz 13 yılda toplamda 227 program ger-
çekleştirdi. 2005 - 2018 arası geleneksel hale gelen her ayın 
23’ünde Çiğ Köfte ve Kürsübaşı Meşk geceleri; halay, tiyat-
ro, söyleşi, önemli gün ve gecelerin kutlanıldığı muazzam bir 
programa dönüşmüştür. Geçtiğimiz ay 156.’sını düzenlediği-
miz gecemiz 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelmesi 
münasebetiyle, öğretmenleri temsilen derneğimiz üyelerin-
den bir kadın bir erkek öğretmenimize çiçek takdim edilerek 
Öğretmenlerimiz de unutulmamıştır. 

11 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 1200 kişinin 
katılımıyla ‘‘Gazel’den Hoyrat’a Harput’tan Urfa’ya’’ adlı Elazığ 
ve Şanlıurfa kültür sanat buluşması düzenlendi. Programa bir 
birinden değerli TRT Sanatçıları katıldı. Bunlardan bazılar; 
Mehmet Özbek, Mustafa Turan, Mustafa Sağyaşar, Zülfü De-
mirtaş, Hasan Öztürk, Muzaffer Ertürk gibi isimlerdir. Progra-
mımız Kanal 23 ve Kanal Fırat ekranlarında yayımlandı.

Derneğin etkinliklerine ulaşmak için internet sitesi (www.
dersaadet.org) kurulmuştur. Ayrıca whatsapp grubu oluştu-
rulmuştur.

Zaman zaman ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi araştırıp, erzak 
ve para yardımları sağlamakta.

Dersaadet Derneği önderliğinde zulme lanet, halepe yol 
açalım, 15 Temmuz darbe girişimine karşı dik duruşu ve 
pankartlarla nöbetlerle yer alışı Bağcılar Platformunun, 
Elazığ Dernekler Federasyonunun tüm faaliyetlerine ka-
tılım sağlamış ve yerini almıştır.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 2 kişi ile başlayan Halk Oyunları 
ekibimiz toplamda 26 kişi olarak eğitimlerine devam etmekte-
dir. Her haftasonu devam eden eğitimler, ücretsiz olup her yaş 
grubuna hitap etmektedir. Murat Ayan ve Erdal Baylar önderli-
ğinde toplam 87 gösteride sahne oldı.

Dersaadet Elazığlılar Sosyal Kült.
Yard. ve Day. Der. adına 

Kürşat KOÇ

Dersaadet Elazığlılar Derneği ve Elazığ 
Kültür ve Musiki Derneği işbirliği ile 

düzenlemiş olduğumuz Elazığ Şanlıurfa 
Kültür Sanat Buluşması KONSERİMİZE 
muazzam bir kalabalık oluşmuştur. Bu 
anlamlı ve özel organizasyonumuzda 

emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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Dersaadet Elazığlılar Sosyal Kültürel     Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Dernekler

01.01.2005 Yılında yaklaşık 20, 25 hemşehrilerimizin biraraya 
gelmesiyle birkaç defa toplantı yaparak Dersaadet Elazığlılar 
Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma  derneğimizi kur-
maya karar verdik. Kısa sürede yaklaşık 1. Yılda 200 üyeye ve 
13. Yılda 1000 civarında potansiyel üye sayısına ulaştık. 13 Yıl 
içerisinde ortalama 50 faaliyete ev sahipliği yaptık. 2005-2018 
arası Geleneksel hale getirmiş olduğumuz her Ay’ın 23’ünde 
Çiğ Köfte ve Tatlı İkramlarımızın yanısıra Kürsübaşı Meşk, 
Halay, Tiyatro gösterilerimizi sunmaktayız.

1) 2007 Yılında Futbol Takımı kurup, Dernekler arası futbol 
turnuvası düzenledik.

2) Her Ay’ın 23’ünde Geleneksel Çiğ Köfte Etkinliği oluştur-
maktayız.

3) Sanal mecrada derneğimizin tanıtımlarını yapmakta-
yız.  www.dersaadet.org Web Sayfamızı ve Google Business 
sayfamızı yayına aldık.

4) Elazığ’lı sanatçımız Abdullah ŞEKEROĞLU’na sanatının 
35. Yılı anısına gece düzenledik.

5) Mehmet Akif Kültür Merkezinde 1000 kişilik seyirci kit-
lesiyle ve İstanbul Valiliğiyle birlikte hem 23. gecemizi hemde 
depremle ilgili 45 dakikalık bir sinevizyon ve sunum gerçekleş-
tirdik. 

6) 2014 Yılında İstanbul’da bulunan Elazığ’lı bayan hemşehri-
lerimizi biraraya getirerek kahvaltı programı tertip ettik.

7) Ramazan Ay’ında Florya DHMİ Sosyal Tesislerinde Tüm 
Üyelerimizi aileleriyle birlikte davet ederek iftar yemeği düzen-
ledik.

8) Bağcılar Halk Sarayında 1500 kişinin eşlik ettiği Elazığ Har-
put Dostluk Gecesi düzenledik.

9) 5 Yıldan beridir Bağcılar Belediyesinin Bağcılarda Ramazan 
Farklı Yaşanıyor sloganıyla organize ettiği derneklere tahsis 
edilen stantlarda 1 Ay boyunca etkinlik yaptık.

10) Her Yıl ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi araştırıp, erzak ve 
para yardımları sağlamaktayız.

11) Yapmış olduğumuz faaliyetlerden biride Elfeed Elazığ 
Dernekler Federasyonu kurucu üyesi ve kurulmasında Dersaa-
det Elazığlılar Derneği büyük bir çaba sarfetmiştir.

12) Dersaadet Elazığlılar Derneği Bağcılar Sivil Toplum Kuruluş-
ları Platformu üyesi olup, Yönetim Kurulunda görevli üyesi vardır. 

13) Dersaadet Derneği önderliğinde zulme lanet, halepe yol 
açalım, 14) Temmuz darbe girişimine karşı dik duruşu ve pan-
kartlarla nöbetlerle yer alışı Bağcılar Platformunun, Elazığ 
Dernekler Federasyonunun tüm faaliyetlerine katılım sağlamış 
ve yerini almıştır.

45



Dernekler

Derneğimiz, kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerine 2018 yı-
lında da yoğun bir şekilde devam etmiştir.  Murat ELMAS (Başkan), 
Remzi Büyük (Başk. Yrd.), İbrahim Değer (Başk. Yrd.), Eyüp BULUT 
(Gen. Sekreter), H. Ahmet KARAGÖZ, Nurullah HANİLÇİ, Mi-
kail YUMLU, Nurettin HAMAN, Nurettin GEREKLİ, Vahap 
YASİNTİMUR ve Haci UNUTUR’dan oluşan Dernek Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile derneğimizin diğer kurul üyelerinin geniş katılımı 
ile yapılan aylık toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda birçok faa-
liyet ve projeyi gerçekleştirmiş olup bunlardan bazıları aşağıdadır.
Derneğimiz, üye ve aileleri arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak 
amacıyla 15 Nisan 2018 tarihinde kahvaltılı boğaz turu gerçekleş-
tirmiş olup etkinliğe yaklaşık 800 kişi katılmıştır. Derneğimiz 2018 
yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında belirlemiş olduğu İstanbul, 
Baskil ilçe ve köyleri ile Malatya’da yaşayan Baskilli ihtiyaç sahip-
lerine 300 adet ramazan paketi dağıtımını gerçekleştirmiştir.
Derneğimiz 23 Aralıkta kongre yaptı . Yeniden başkan seçilen 
Murat Elmas güven tazeledi.

Derneğimiz 2018 yılı Ramazan etkinlikle-
ri kapsamında belirlemiş olduğu İstanbul, 
Baskil ilçe ve köyleri ile Malatya’da yaşayan 
Baskilli ihtiyaç sahiplerine 300 adet rama-
zan paketi dağıtımını gerçekleştirmiştir.

25.05.2018 tarihinde ELFED Başkanımız Sayın Faik İÇMELİ’nin katılım-
larıyla dernek üyelerimizle iftar programı gerçekleştirilmiştir. Etkinliğimize 
dernek üyelerimizin aileleri ile birlikte toplam 700 kişi katılmıştır.
Derneğimiz 23 Eylül 2018 tarihinde ELFED Başkanımız Sayın Faik İÇMELİ, 
Baskil Eski Kaymakamımız şimdi Kağıthane Kaymakamı olan Sayın Hasan 
GÖÇ ve Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’ın teşrifleri ile der-
nek üye ve ailelerinin katıldığı yaklaşık 850 kişinin katılımıyla “İSTANBUL 
BASKİLLİLER 2. GELENEKESEL PİKNİĞİ” yapılmıştır. Etkinliğe yöre-
miz sanatçılarından Mehmet BALAMAN, Abdullah ŞEKEROĞLU, Cumali 
ATİLLA ve Nihat BAYDAR katılmıştır.

Derneğimizin üye ve aileleri ile gerçekleştirdiği kah-
valtılı boğaz turu faaliyeti

Derneğimizin 2018 yılı ramazan 
ayında düzenlemiş olduğu 
ramazan paketi faaliyeti.

İstanbul Baskilliler Derneği 2018 yılı İftar Programı

2018 YILI FAALİYETLERİ

Baskil Sosyal ve Yardımlaşma Derneği 

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Kebanlılar Kül-
tür ve Yard. Derneği iftar yemeği düzenledi. Yemeğe Der-
nekler Kadın Koll. Başkanlarıda katıldı.

Birlikte Varız…

KEBANLILAR DERNEĞİ İFTAR YEMEĞİ
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Dernekler

15 temmuz şehitleri anma programı Yönetim kuruluna ve üyelere yemek 
programı

Elazığ Baskil İlçesi Kömürhan Kültür ve Dayn. Derneği Olağanüstü Genel Kurul yaparak yeni başkanını seçti. Başkan 
Nihat DEMİRTAŞ oldu. Elazığ Baskil İlçesi Kömürhan Kültür Dayanışma Derneği Elazığ-Baskil de bulunan Mustafa 
Bilbay İlkokulunda ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yaptıkları yardımlar ile  yüzlerini güldürdü ve sevindirdi. 

Elazığ Baskil İlçesi Kömürhan Kültür ve Dayn. Derneği

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Yaran-ı 
Harput Derneğinin  17 Kasım 2018 tarihinde 
Eyüpsultan Kültür Merkezinde düzenlediği “Har-
put Musikisinin Üstadı Hafız Osman ÖĞE”yi 
anma konserine ELFED Genel Başkanı Faik İÇ-
MELİ, Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek Başkanla-
rı ve çok sayıda vatandaş katıldı.   

YARAN-I HARPUT DERNEĞİ 
HAFIZ OSMAN ÖĞE ANMA KONSERİ
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ELAZIĞ KÜLTÜR VE 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Dernekler

İstanbul Anadolu yakasında Kartal-
Maltepe sınırındaki Cevizli mahalle-
sinde 1992 yılında kurulan Elazığlılar 
derneğinin 2.si olarak hemşehrilerimi-
ze dönük kültürel ve sosyal faaliyetler 
yapan derneğimizin kurucusu ve onur-
sal başkanı Sn. Faik İçmeli ile birlikte 8. 
dernek başkanı olan Sn. Ömer İçmeli 
ile 4. yılımızı tamamlamak üzereyiz.

Göreve geldiğimiz günden beri tem-
pomuzu arttırarak çok çeşitli etkin-
likler ile birlik beraberlik ve kardeşli-
ğimizi sağlamak, bölgede varlığımızı 
daha çok hissettirmek ve nüfusumuzu 
daha etkinleştirmek için gece gündüz 
çalışarak iyi bir performans ortaya 
koyduk. Bu vesileyle Yönetim Kuru-
lumuza, Kadın Kaollarımıza , Genç-
lik Kollarımıza ve üyelerimize bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

O kadar çok faaliyetimiz var ki hepsi-
ni yazmaya kalksak bu dergiye sığmaz 
onun için önemli gördüğümüz birkaç 
faaliyeti sizinle paylaşmak istiyoruz.

KÜLTÜR GEZİLERİ
Kurucusu ve genel başkanlığını der-
nek başkanımız Sn. Ömer İçmeli’nin 
yaptığı Kültür Kardeşliği Platformu 
üyesi Kartal Cemevi Vakfı ile 44 hem-
şehri dernek başkanlarını 23 Mart 
2018 de 3 günlük Elazığ kültür gezisi-
ne götürerek kadim şehrimizi ve güzel 
insanımızı tanımalarını sağladık. Dö-

nüşlerinde her biri kültür elçisi olarak 
çevrelerine Elazığımızı methiyelerle 
anlattıklarına şahit olduk.

Bu gezide Elazığ’da onore eden başta 
Elazığ belediye başkanımız Sn. Mücahit  
Yanılmaz’a ve personeline çok teşekkür 
ederiz.

1000 YETİM ÇOCUK 
GİYDİRME PROJESİ
4 yıldır Ramazan bayramında giy-
dirdiğimiz yetimlerimiz ve aileleriyle 
birlikte iftarda bir araya gelerek sof-
ralarımızı bereketlendirdikten sonra  
Kadın Kollarımızın yardımı ile an-
nelerine ve yetimlerimize zarf içinde 
100’er TL’lik hediye çekleri dağıttık. 
(Not: Bu faaliyetlerimizi konunun 
hassasiyeti gereği resimlemedik) 

ELAZIĞLI ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE BURS
Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler ile 
burs veren hayırsever iş adamlarımızın 
iletişim kurmalarını sağlayarak 17 öğ-

rencimize bu yılda burs temin ettik. 
Bu vesile ile hayırsever iş adamlarımı-
za çok teşekkür ederiz. (Toplam burs 
bedeli 45.900 TL’dir.) 

DERNEK MERKEZİNDE 
RUTİN FAALİYETLER
Her ay Elazığ’dan getirilen yöresel 
ürünlerle açık büfe kahvaltı, meşk, 
yılda bir büyük gece, kürsü başı kültür 
gecesi, kadın kollarımızın etkinlikleri, 
gençlik kollarımızın etkinlikleri, şe-
hit Fethi Sekin futbol turnuvası, iftar, 
bayramlaşma gibi faaliyetlerimiz rutin 
olarak devam etmekte. Emeği geçen 
herkese teşekkürler. 

Saygılarımızla ….
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Elazığ ili Arıcak ilçesi Sosyal Yrd.
Derneği Aramıza Katıldı 

Yönetim Kurulu Başkanı: Mirza Çetintaş
Üyeler: Eyüp Gülşen, Hikmet Sezer, İsa Yılmaz, Muhittin Yiğit

İSTANBUL AĞIN DERNEĞİ HATIRA ORMANI ve 
İSTANBUL AĞIN DERNEĞİ MESİRE ALANI kuruldu.
İstanbul’da bulunan Ağın Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
olarak yöremizin yeşillenmesine katkıda bulunmak adına 
“İSTANBUL AĞIN DERNEĞİ HATIRA ORMANI” 
oluşturmak için kampanya başlattık. Yoğun ilgi gösteren 
hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bir hatıra ormanı 
hedefi ile başlayan kampanya neticesin de bugün Ağın’da 
Hekemat tepesinde 3,000 adet kızılçam ormanı ve Elazığ- 
Ağın yolu ile baraj gölü arasında Kaymakam HURŞİT 
KUŞ HATIRA ORMANI’nın yanında  15.500 metre-
karelik 1,000 adet çeşitli ağaçlardan oluşan İSTANBUL 
AĞIN DERNEĞİ MESİRE ALANI kazandırmış ol-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim kurulu üyeleri-
miz  Mehmet ASLAN, Cahit BALLIOĞLU, Selahaddin 
DOYDU, İbrahim KARNAK, Yahya YILMAZ, Selami 
ERCAN ve Ahmet Zeki BAŞKAYA dan oluşan ekip ile  
08.12.2018 de Ağın’a giderek dört gün boyunca yağmur 
çamur demeden dikimi gerçekleştirdik.

Bu vesile ile öncelikle maddi, manevi ve bedenen fidan kimi-
ne katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize, desteklerini bildiren 
kaymakamımız sayın Fatih CIDIROĞLU’na, yer tahsisinde, 
dikiminde personel, makina, araç gibi her türlü desteği veren 
Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz SERTTAŞ’a, Orman 
Bakanlığı Ağaçlandırma Daire Başkanı Sayın İbrahim YÜ-
ZER, Elazığ Orman İşletme Müdürümüz sayın Hidayet 
SARI, Orman şube Müdürümüz sayın Mesut KIZILCA,  
Mimar Mürsel SELÇUK, Ağın kaymakamlığı ve belediye 
müdür ve personellerine ayrı ayrı teşekkür ederiz.    

AĞIN KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
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Kültür-Sanat Köşesi

Salih TURHAN
Kültür ve Turizim Bakanlığı Sanatçısı
ELFED Kültür-Sanat Danışmanı

MÜZİĞİN İZİNDE 
ÜÇ KARDEŞ ŞEHİR 
KİTAP/DVD

Bazı şehirler vardır ki coğrafi mesafe olarak birbirine uzak olsa da bu şehirlerde 
yaşayan insanların dili, edebiyatı, müziği, gelenek göreneği arasında önemli ben-
zerlikler vardır. Bu tarife en uygun örneklerden üçü; Harput/Elazığ, Şanlıurfa ve 
Kerkük’tür.  Benzerlik ilhamlarını tarihi ve kültürel geçmişlerinden alan üç kardeş 
şehir (Harput/Elazığ - Şanlıurfa - Kerkük), özellikle son 40-50 yıllık zaman dili-
minde çeşitli kurumsal etkinliklerle muhabbetlerini kardeşlik hazzının doruğuna 
çıkarmışlardır. Söz konusu bazı kimseler ise bu muhabbeti, amcaoğlu-dayıoğlu dü-
zeyinde kan bağı akrabalığa kadar vardırmaktadırlar. Pek tabii muhabbet, sevgi, 
kardeşlik hasletleri insana mahsus his ve davranışlar bütünü olup çeşitli etkenlere 
bağlı olarak farklı biçimlerde belirir. 

Biz sanatçılara, araştırmacılara önemli görevler düşmektedir. Dostluk, kardeşlik 
adına müzik kültürü üzerinden oluşturulan bu muhabbeti bir yandan kendi za-
manımızda yaşayıp mutlu olurken bir yandan da bu kardeşliği somut tasarımlarla 
güncelleyip aramızdaki sevgi ve muhabbeti artırarak gelecek nesillere aktarmamız 
gerekmektedir.

Yukarıda özetlenen açıklama ve gereksinim doğrultusunda tarafımızdan (Salih 
TURHAN - Abuzer AKBIYIK - Mehmet KURTOĞLU - Şemsettin KÜZECİ) 
hazırlanan “Müziğin İzinde Üç Kardeş Şehir / Harput/Elazığ - Şanlıurfa - Kerkük) 
başlıklı notalı kaynak Kitap/DVD proje kültürel anlamda hizmete sunulmuştur.

Kitapta, her üç şehrin tarihçesi, ortak (Çeşitleme) özelliği taşıyan 90 türkü ile yine 
her üç şehrin karakteristik Türküleri (200 adet), ortak geçmişten günümüze emeği 
geçen bir kısım mahalli, profesyonel ses ve saz sanatçılarının fotoğraflarına da yer 
verilmiştir. Ayrıca kitap eki olarak 16 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Cemal Reşit 
Rey Konser salonunda yaklaşık 20 ses ve saz sanatçısının yer aldığı üç şehrin türkü, 
hoyrat ve gazellerinin icra edildiği bir adet görüntülü DVD de kitapla birlikte su-
nulmaktadır. 

Bu projeye destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, sahiplik yapan ELFED    
(Elazığ Derneler Federasyonu)’e, Kerkük Vakfına, ŞURKAV İstanbul Şube Baş-
kanlığına, İstanbul Urfa Dayanışma Derneğine, yazılarıyla katkı sunan Prof. Dr. 
Suphi SAATÇI’ya, Dr. Gülda ÇETİNDAĞ SÜME’ye,  kitapta yer alan türkülerin 
dijital notalamalarını gerçekleştiren Murathan TURHAN’a, Uğur KARAGÖZ’e 
yine kitabın kapak tasarımı ile matbaa ön hazırlığını yapan Bordo Çözümevi’ne 
projeyi hazırlayanlar adına teşekkür ediyor bu çalışmanın ulusal ve uluslar arası kül-
tür sanat çevrelerine faydalı olması arzu ve dileği ile.

Yazarlar adına

Salih TURHAN
Kültür ve Turizm Bak Sanatçısı
ELFED Kültür Sanat Danışmanı
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Kültür-Sanat Köşesi

Nasıl ki insanlar arasında kan bağı akrabalık ya da sosyal 
akrabalıklar var ise bazı şehirler arasında da bu akrabalık-
ların izlerini sürmek mümkün. Elbette ki şehirler arasın-
daki akrabalıklar yine bu şehirlerin hemşerileri tarafından 
yaratılıp yaşanmaktadır.

Kimi şehirler vardır ki coğrafi anlamda çok yakın olması-
na rağmen herhangi bir ünsiyet oluşmaz. Ancak yine bazı 
şehirler de vardır ki coğrafi anlamda çok yakın olmasa bile 
birbirlerine karşı özel muhabbet duyarlar. Bu muhabbet 
kimi zaman bir dostluk, kimi zaman akrabalık, kimi za-
man ticari ortaklık şeklinde kendisini gösterir.

Dünya genelinde birçok ülke kendi menfaatlerini kayır-
ma, kollama adına siyasi, kültürel, ekonomik, stratejik 
vb. çıkarları doğrultusunda adeta bir savaş hali yaşarken 
maalesef güzel ülkemiz de bu olumsuzluklardan etkilen-
mektedir. Devlet refleksine ilave olarak bu olumsuzlukları 
kısmen azaltma noktasında sivil toplum kuruluşlarına 
önemli görevler düşmektedir. İşte ELFED bu noktadan 
hareketle birlikteliğimizi, dirliğimizi pekiştirme adına 
azami gayret göstermektedir.

Bu anlayışla uzun zamandan beri düşündüğümüz ve bir 
çok ortak değere sahip üç şehrimizle ilgili olmak üzere 
ELFED öncülüğünde “Türkü ve Oyunlarla Üç Kardeş 
Şehir (Harput/Elazığ - Şanlıurfa - Kerkük)” Kültürel 
Konser programını hazırlayıp 16 Aralık 2018 tarihinde 
İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda çok geniş ka-
tılımlı bir ortamda icra ettik. Devamında ise Kitap/DVD 
ile somut çıktıya dönüştürerek kardeşliğin kalıcı hale gel-
mesi için imkan ve ortam hazırladık.

Bu vesile ile proje paydaşlarımız İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesine, Kültür Dairesi Başkanlığına, Kerkük Vakfına, 
ŞURKAV (Şanlıurfa Vakfı), Şanlıurfa Dayanışma Derne-
ğine, özellikle teknik ve sanatsal anlamda projeyi hazırla-
yıp sanat yönetmenliğini üslenen hemşerimiz, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu 
Sanatçısı aynı zamanda ELFED Kültür-sanat danışmanı 
sayın Salih TURHAN’ın nezdinde kitabın dört yazarına 
yine konser programda (DVD) görev alan tüm ses ve saz 
sanatçılarına, halk oyunu ekiplerine, ELFED adına teşek-
kür ediyor, sevgi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 

 
Faik İÇMELİ
ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu)
Genel Başkanı

Harput, Şanlıurfa ve Kerkük arasında göze çarpan musiki 
benzerliği de hiç kuşkusuz üç kardeş şehrin kimliklerinin 
benzeşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yörelerin musiki 
yakınlığı, yöre halklarının gönüllerinde de yankı bulur. 
Bunların arasındaki benzerlik, yüzyıllar içinde toplumun 
musiki hayatını etkilemiş ve zenginleştirmiştir.  

Bölgelerarasındaki benzeyişten dolayı Harput (Elazığ)’da 
okunan türküler ve uzun havalar Kerkük’te ve Şanlıurfa’da 
sevilir ve söylenir. Bunun gibi Şanlıurfa ve Kerkük’teki ez-
giler de Harput’ta zevkle dinlenir. 

Siyasî sınırlarımızın ötesinde kalsa bile, Türkmeneli’nin 
Anadolu hasreti bitmemiştir. Musul’un, Erbil, Telafer ve 
Tuzhurmatu’nun, hele hele Kerkük’ün gözyaşları dinme-
miştir. Bu yüzden hoyratları ve türküleri sıla, hasret ve gur-
bet yüklüdür. Anadolu’daki kardeşlerinden koparılan Ker-
kük’ün yarası hâlâ kanamaktadır. Büyük bir İmpratorluğun 
yetimi olan Kerkük, kardeş şehirlerlerden kopuk bir sınır 
ötesi şehir olsa bile, gönül bağı Anadolu’dan kesilmemiştir. 
Sesini sınır ötesinden duyuran Türkmen kardeşlerimiz şöyle 
seslenmektedir:

Kerküklüyem ağam men
Dertlere ortağam men
Haber verin Harput’a
Haber verin Urfa’ya
Haber verin Anadolu’ya
Ölmemişem sağam men

Kerkük’ün bu coğrafyadan ayrı kaldığını hesap edenler, 
her daim hatalı olduklarını görmüşlerdir. Kerkük Türk-
lüğün öz yurdu ve Anadolu’nun ayrılmaz bir ruh ikizidir. 
Harput ve Urfa’dan ezgiler yankılandığında Kerkük’te aksi 
sedası olacaktır. 

Erşat HÜRMÜZLÜ
Kerkük Vakfı Başkanı
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Anadolu ve Türkmeneli bölgeleri arasında musiki kültürü ve sanatı bakımından 
çok ileri düzeyde olan şehirlerin varlığına burada işaret etmek yerinde olacaktır. 
Erzurum, Bayburt, Harput (Elâzığ), Şanlıurfa ve Diyarbakır ile Türkmeneli böl-
gesinin kültür merkezi Kerkük, ilgi çeken başlıca şehirlerdir. Orta Asya’dan Ana-
dolu’ya, buradan da Kerkük’e uzanan bir değişik kültür damarının varlığı hissedil-
mektedir. Ancak bunların arasında yer alan Harput (Elâzığ), Şanlıurfa ve Kerkük 
şehirleri arasındaki büyük bir yakınlık, bu üç yöre arasında sihirli bir benzerlik 
bulunmaktadır. Coğrafya farklılığına rağmen Harput, Şanlıurfa ve Kerkük’ün 
müziğinin büyük benzerlikler göstermesi bu kardeşliği doğrular niteliktedir. 
Sanki ana bir, baba bir kardeş olan bu şehirlerin arasında genel bir benzer-
lik varsa da üçünün de renginde bir özgünlüğün varlığı da yadsınamaz. Bu 
açıdan bu üç şehre Kardeş Şehirler demek çok yakıştığı için, bu üç kardeşin 
ahenklerini de bir arada harmanlamak istedik. Dünya görüşleri, dostlukları, 
misafirperverlikleri, sevdaları, yiğitlikleri, gelenek ve görenekleri, duyuşları, 
incelikleri, mütevekkil duruşları, hele hele musiki zevkleri aynı olan üç kardeş 
şehir, birbirilerine ne de güzel yakışıyor. 
Bu üç kardeş şehrin en güçlü kurumu musiki dağarcıklarıdır. Musiki bu üç 
kardeş şehrin en belirgin uygarlık simgesi ve kendi toplumlarının kimliği nite-
liğindedir. Bu üç kardeş şehrin insanı, geçmişten gelen kültür birikimini saza 
ve söze dökmüş, bu müziği yüzyıllarca incelik ve zarafetle işlemiş, bu bakım-
dan müzikaliteleri yüksek sanat eserleri meydana getirmiştir. Zengin melodik 
yapılarıyla kırık hava denilen türküleriyle öne çıkan Harput, Şanlıurfa ve Ker-
kük yöreleri sanat musikisi düzeyine yükselerek zengin bir repertuara sahip 
olmuşlardır. 

Prof. Dr. Suphi SAATÇI
Kerkük Vakfı Genel Sekreteri

Urfa - Kerkük - Harput / Elazığ şehirlerinin 
kardeşliği masa başında ilan edilmiş, belediye 
başkanlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş, 
sözde bir kardeşlik değildir. Tarihsel ve kül-
türel, gözle görülmeyen, elle dokunulamayan 
gizli ama çok güçlü boyutları vardır. Kardeşli-
ğin temelinde, tarih içerisinde aynı topraklarda 
yaşamış olmanın, toprak parçasını vatan haline 
getirmenin, aynı kültürel mirası taşımanın ge-
tirdiği kuvvetli bağlar bulunmaktadır. 

Yüzyıllar boyunca aynı manevi çerçeve içerisin-
de yaşayan şehirlerimiz, aynı kültürel atmosfe-
ri barındırmışlar ve aynı çerçeveyi günümüze 
taşımışlardır. Acıların ve sevinçlerin dili olan 
türkülerdeki, yaşanmış tecrübelerin ve ortak 
aklın göstergesi durumundaki mani, atasözü ve 
deyimlerdeki ortaklıklar kardeşliğin boyutları-
nı gözler önüne serecek niteliktedir. Kültürel 
ortaklıklar, aynı kaderi yaşamanın, aynı acıları 
ve sevinçleri hissetmenin, aynı ideali paylaşma-
nın göstergesidir. 

Prof. Dr. Yakup ÇELİK
ŞURKAV İst. Şb. Başkanı
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SAÇ EKİMİNDE
PROFESYONEL
ÇÖZÜMLER

Doğal saçlarınıza kavuşmak için...

www.zeramed.com

Ofis: Cevizli Mah. E5 Güney Yanyol Tansel Cad.No:62 Maltepe/İSTANBUL

HARUN İÇMELİ
0532 360 27 71

zeramedhair

Saç ekimi - Sakal ekimi - Prp - Mezoterapi
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HARPUTLU HAFIZ OSMAN ÖGE’NİN

HAYATI, SANATI VE İCRA ETTİĞİ HAVALAR, KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI SANATÇISI SALİH TURHAN’IN YARAN-I HARPUT 
DERNEĞİ ADINA HAZIRLADIĞI PROJE İLE KİTAPLAŞTIRILDI

Bir şehrin kıymeti, o 
şehrin tarihi geçmişi, 
mimari yapısı, etnog-
rafik unsurları, sos-
yal-kültürel özellikleri 
ile değerlendirildiğin-
de anlaşılmaktadır. 
Özellikle kültürel de-

ğerlerin önemli bir dalı 
sayılan mahalli müzik ise 

bu değerlerin insana dokunan 
en önemli göstergelerinden biri-

dir.
İşte bir şehrin kültürel yönden şahsiyet 

kazanmasında görünen ve görünmeyen kah-
ramanlar vardır. Selçukludan, Artuklu’dan 
bugüne intikal eden Harput/Elazığ mahalli 
müziğinin son yüzyıllık dönemine icra bakı-
mından çok kişinin emeği, olmuştur. Emeği 
geçenlerden dünyasını değiştirenlere rahmet, 
yaşayanlara ise sağlık afiyet diliyoruz. Ancak 
Harput/Elazığ mahalli müziğinde çok çok is-
tisnai bir değer var ki o’nun adı Hafız Osman 
ÖGE. O, olağanüstü hafızası ile Harput/
Elazığ’ın müzik külliyatının büyük ekseri-
yetini yaklaşık 75 yıl süreyle hafızasına alıp 
günümüze taşınması noktasında müthiş bir 
iş görmüştür. 
Hafız Osman ÖGE’nin 18.10.1975 tarihin-
de vefatından sonra kültür ve sanat camiası-
nın sözlü takdir ve hürmet beyanı dışında 
onunla ilgili olarak hiçbir iş ve işlem yapıl-
mamıştır. Ta ki Lütfullah BİLGİN gibi kül-
tür ve sanata sevdalı bir Valinin Elazığ mülki 
amirliğine kadar. Sayın Vali 1999 yılında il 
düzeyinde Harput/Elazığ müziği konusunda 
temayüz etmiş bir komisyon oluşturuyor. Bu 
komisyon marifeti ile o güne kadar ki yapılan 
çalışmalardan da istifade ederek iki “Nota-
larıyla Harput Müziği” diye iki ciltlik kitap 
hazırlanıyor. Bu iki cildin biri genel Harput/
Elazığ müziğini kapsarken diğeri ise Hafız 
Osman ÖGE’nin 1955-1960 yılında İshak 
SUNGUROĞLU’nun kendisinden derledi-
ği ses kayıtlarından hareketle notalarının ya-
zıldığı, değişik formlardaki 59 türkü, hoyrat 
ve gazelden oluşan ve Sayın Nurettin Demir-
baş’ın notaya aldığı “Hafız Osman ÖGE Tar-
zıyla Harput Türküleri” başlıklı çalışmadır. 
Yine 2012 yılında Hafız Osman ÖGE’nin 
akrabası, benim de Elazığ Atatürk Orta Oku-
lundan sınıf arkadaşım eğitimci, yazar Ze-
keriya BİCAN bey hem belirsizleşmiş kabri 
başına özgeçmişini içeren bir kitabe/levha 
yaptırıyor hem de özel bir okul salonunda öğ-
renci ve öğretmenlerin katılımı ile “Hafız Os-
man ÖGE’ye Vefa” başlığı altında bir anma 
paneli düzenliyor. Bu panelde o’nun hayatı, 
sanatı ve kültürel kimliği üzerine konuşma 
yapıyorlar. Bunlara ilave olarak bir-iki biyog-

rafik çalışmayı da zikretmek gerekir.
Evet, gerek hafızasında bulundurduğu çok 
özel eserlerle gerekse icra ve üslubu ile Har-
put/Elazığ müziğinin köşe taşlarından hem 
de en önemlisi sayılan Hafız Osman Öge’yi 
örnek şahsiyeti ve sanat yönüyle gelecek za-
manlara taşımak için özel bir çalışma yapılma-
lıydı. Vefatı üzerinden bugüne 42 yıl geçmesi-
ne rağmen bu anlamda bir çalışmaya yeltenen 
olmadı. 
Bendeniz sılayı rahim babından zaman za-
man Elazığ’ı ziyaretimde kültürel anlamda 
taşı-toprağı koklayıp şehrin mevcut kültür-sa-
nat adamlarıyla temas kurarak adeta kendimi 
yeniden memleket kültürüyle donatıyordum. 
Bu minval üzere 2016 yılında Elazığ’da bu-
lunduğum günlerde merhum Hafız Osman 
ÖGE’nin hem Kur’an öğrencisi, müezzini 
hem de Harput/Elazığ Havaları icracılığı 
konusunda öğrencisi ve manevi oğlu Abdul 
Kadir BAY’la sohbetimizde; Hocası, aynı 
zamanda manevi babası sayılan Hafız Osman 
ÖGE’nin kültür çevrelerince ihmal edildiği-
ni, o’nun kültürel değerinin bilinmediği da-
hası ilgili, kurum ve kişilerin adeta vefasızlık 
gösterdiği konusunda serzenişte bulunmak-
taydı.  Bendeniz de 2010 ve 2011 yıllarında 
Ankara ve Elazığ’da birer anma konseri yap-
mıştım ancak o başka bir şeydi. Benden bu 
konuda bir şeyler yapmamı istiyordu. Ben de 
Elazığlı şairler, bestekarlar vb. sahada önemli 
çalışmalar yapan Dr. M. Naci ONUR hoca-
mızla ortak bir çalışma yapabilir miyiz diye 
kendisine teklifte bulundum. Ancak kendi-
sinin bu tarihler içinde başka çalışmalarının 
olduğunu beyan edip beni tek başıma yürü-
mem konusunda cesaretlendirdi.
Böylece çalışmanın temeli atılmış oldu. 
Memleketten çoktan çıkmış bir kısmı da vefat 
etmiş olan Hafız Osman ÖGE’nin aile fertle-
rinin izini sürmemde M. Naci ONUR hoca 
ve Zekeriya BİCAN bey’in önemli katkıları 
oldu.
İlk temas kurduğum aile üyesi; Hafız Osman 
ÖGE’nin kendisinden küçük iki kardeşinden 
biri olan Züver ÖGE’nin Ankara’da yaşa-
yan 85 yaşındaki oğlu Yüksel ÖGE (Emekli 
Vali) ve ailesi oldu. Sağ olsunlar beni çık sı-
cak karşılayıp çok kıymetli aile fotoğrafları 
ile İshak SUNGUROĞLU’nun 1955-60 
arası Hafız Osman ÖGE’den derlediği ses 
kayıtlarının yer aldığı tüm makara bantlarını 
Yüksel ÖGE’nin kayınpederi-Hafız Osman 
ÖGE’nin amcası oğlundan kalan Grundik 
marka Teyp’i tereddütsüz bana verdiler. Hele 
yüksel ÖGE’nin kızı Buket ÖZOK hanım 
adeta seferber oldu, aile şeceresini hazırladı, 
tüm akrabaların adres ve telefonlarını teda-
rik etti ve beni bir bakıma tüm aile fertleriyle 

buluşturdu sağ olsun. Bir kısmıyla şahsen bir 
kısmıyla telefon ve maille temas kurduğum 
2., 3. Kuşak aile fertlerinin istisnasız tamamı 
o’nun meşrebine uygun kişiliğe sahip olduk-
larını gördüm. Bunları görüp yaşadıkça Hafız 
Osman ÖGE’ye saygım bir kat daha arttı.
Gerek yazılı gerek sesli kaynaklardan gerekse 
onun akrabaları ile sosyal-kültürel çevrelerle 
yapmış olduğumuz şahsi görüşmeler yöntemi 
ile hazırlanan bu çalışmanın içeriği şu bilgi ve 
somut çıktılardan oluşmaktadır. 
Kitap başlığı olarak; “Harputlu Hafız Osman 
ÖGE / Hayatı, Sanatı ve İcra Ettiği Hava-
lar” seçildi. Harput/Elazığ’da “Hafız Osman 
ÖGE” adı ile tanınan/anılan üstadın isminin 
başına “Harputlu” sıfatının eklenmesinin ge-
rekçesi; Türk müziği sahasında başka ‘Hafız 
Osman’ların olması ve isim karışıklığına ne-
den olmaması için.
İki ana bölüm halinde hazırlanan kitabın baş 
tarafında kendi ağzından ve iki ayrı araştırma-
cının yorumu ile hayat hikayesi, aile şeceresi, 
sanatını icra ettiği döneme ilişkin sanat mu-
hitinde bulunan bir kısım kişilerin özgeçmişi 
bir kısmının isimleri, sanatına dair değerlen-
dirme yazıları hatıra yazıları ve fotoğraf albü-
mü yer almaktadır. 
İkinci bölümde; Hafız Osman ÖGE’nin 
1936, 1955-1960 yılları arasında okumuş 
olduğu farklı formlara haiz (Türkü, Hoyrat, 
Uzun Hava, Divan, Gazel, Müstezat) Har-
put/Elazığ havalarının notaları (95 adet) yer 
almaktadır. 
Kitap eki olarak; 2 Adet/Çeşit CD/Albüm 
ve 1 Adet/Çeşit USB/Flash Bellek hazır-
lanmış olup CD/Albümler kitapla birlikte, 
USB/Flash Bellek ise bağımsız olarak sunul-
maktadır.
1. CD/Albümde; Hafız Osman ÖGE’nin 
kendi sesinden ve değişik formlardan oluşan 
15 Harput/Elazığ Havası yer almaktadır.
2. CD/Albümde; Yine Hafız Osman 
ÖGE’nin kaynaklık ettiği ve Günümüz Ela-
zığlı sanatçıların icra etmiş olduğu 15 Har-
put/Elazığ Havası bulunmaktadır. 
USB/Flash Bellekte; 2 CD/Albümde yer 
alan havalar ve bu kitabın PDF hali yer al-
maktadır.
Harput/Elazığ mahalli müziğinde çok özel 
konuma haiz asalet timsali merhum Hafız 
Osman ÖGE adına yapılan bu çalışma ile 
yıkılan Harput Kalesinin bir kısmının daha 
onarıldığını düşünmekteyim. 

Salih TURHAN
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı
Araştırmacı, Yazar
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10 Kasım Gazi 

Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün ölüm 

yıldönümü vesilesiyle 

Anıtkabir’de 

bulunduk bize bu 

imkanı sağlayan, 

destek olan Genel 

Başkanımız Sayın  

Faik İçmeli’ye ve 

ulaşım noktasında 

bize yardımcı olan 

Genel Başkan 

Yardımcımız Sayın 

Ahmet Karakış’a 

teşekkür ve 

saygılarımızı sunarız.

GENÇLİK KOLLARI 
ANITKABİR ZİYARETİ

Elazığ’ın değerli sanatçısı Kültür adamı Büyük Abesi 64 yaşındaki 
besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı Bünyamin EROĞLU ‘nu kaybettik. 
En güzel şiirlerinden biriyle anıyoruz. Başımız sağolsun

 Elaziz Başka
 Yetmiş dokuz ili gezdim dolaştım.
 Zaman oldu çok şöhrete ulaştım.
 Çok yerlerde çok işlere bulaştım.
 Vatanın elleri çok güzel amma
 Gakgoşlar diyarı Elaziz başga.

Bünyamin EROĞLU‘nu kaybettik
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ELFED Gençlik Kolları olarak federasyonumuzun dü-
zenlediği bi etkinliklerde görev alıp yardımcı olmaya ve 
katılmaya göstermeye özen gösteriyoruz. Değerli büyükle-
rimizin hayat tecrübelerini dinleyip bir Türk genci olarak 
geleceğimizi inşa ederken nelere dikkat etmemiz gerektiği-
ni onların önderliğinde öğrenmek için ayda bir olmak üze-
re çedene sohbetleri düzenliyoruz. Sohbetlerimize adını 
verdiğimiz Elazığ’ımızın meşhur çedene kahvesi eşliğinde 
değerli büyüklerimizi ağarlamakla beraber gençlik kolla-
rındaki arkadaşlarımıza kariyer anlamında örnek olan ve 
onları motive eden akademisyen, hukukçu, mühendis ve 

alanında uzman kimseleri ziyaret ediyoruz. 

Titizlikle davrandığımız sosyal sorumluluk projemiz olan 
huzurevlerine ve çocukevlerine ziyaretler gerçekleştiriyo-
ruz. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra her ay gençlik kolları-
mızın aylık faaliyet raporunu oluşturmak ve geçmişi ayın 
değerlendirmelerini yapmak üzere gençlik kolları genel 
kurulu ve  yönetim kurulu toplantıları düzenliyoruz. 

Genel olarak bu faaliyet düzenimizi bozmadan ve 
üzerine daha çok şey katmayı planlayarak yeni sene-
mize başlamış bulunmaktayız. 

Gençlik Kolları Faaliyet planı ve yapılanlar

Gençlik Kolları

1) Muhammed İbrahim Hoşses(Başkan)
 Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 3. Sınıf

2) Recep Tayyip İrgüren(Başkan Yardımcısı)
 İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Müh. 4. Sınıf

3) Salih Ayyıldız(Başkan Yardımcısı)
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü 4. Sınıf

4) Sultan Hamit Yalçın(Teşkilatlanma ve Dernek Birimi) 
 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk 4. Sınıf

5) Mutalip Türkgüzeli(Teşkilatlanla ve Dernek Birimi)
 Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf

6) Zehra Demirbağ (Etkinlik ve Kültür Birimi)
 Marmara Üniversitesi Hukuk 1. Sınıf

7) Aşkın Nur Gündoğdu(Etkinlik ve Kültür Birimi)
 Biruni Üniv. İş Sağlığı ve Güvenliği Böl. Yüksek Lisans 2. Sınıf

8) Ali Anül(Ar-Ge Birimi)
 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf

9) Muhsin Karataş( Teşkilatlanma ve Dernek Birimi)
 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf

10) Uğur Aydın(Sosyal Medya Birimi)
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf

11) Oğuz Barut(Etkinlik ve Kültür)
 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. Sınıf

12) Mehmet Zülfü Ünalan(Teşkilatlanma ve Dernek Birimi)
 Bilgi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. Sınıf

13) Burak Çakır(Teşkilatlanma ve Dernek Birimi)
 Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf

14) Sinem Şener(Sekreterlik Birimi)
 Haliç Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü 4. Sınıf

15) Barış Demirtaş( Sosyal Medya Birimi)
 Marmara Üniversitesi Elektrik Elektr. Müh. 2. Sınıf

16)Abdullah Mustafa Baki(Etkinlik ve Kültür)
 İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. 3. Sınıf

17) Hilal Küçük(Etkinlik ve Kültür Birimi)
 İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

18) Faruk Demiroğlu(Etkinlik ve Kültür birimi)
 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf

19) Enes Bilici(Teşkilatlanma ve Dernek Birimi)
 Beykent Üniversitesi Hukuk Bölümü 3. Sınıf

20) Recep Bostancı(Etkinlik ve Kültür Birimi)
 İstanbul Üniv. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf

21) Elif Şüheda Sevim(Sosyal Medya Birimi)
 İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü

22) Ali Rıza Sevgili(Etkinlik ve Kültür Birimi)
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sınıf

23) Dicle Özdoğan(Sekreterlik Birimi)
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf

24) Osman Aslan(Kültür Sanat Danışmanı)
 İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Fak. 4. Sınıf

25) Feyza Güleç (Etkinlik ve Kültür Birimi)
 Maramara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf

Gençlik Kolları Yönetim Kurulu;
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Gençlik Kolları

Geçtiğimiz 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anmak adına Anıtkabir’e gezi düzenledik. Özellikle 
önceliğimiz her ay düzenli bir şekilde Çedene Sohbe-
ti düzenlemek, sosyal sorumluluk projelerini daha sık 
tekrarlamak. Geçtiğimiz senelerde ülkemiz zor gün-
ler yaşadığı için ertelediğimiz Gençlik Şölenini yine 
bir mani olmazsa bu sene bahar dönemi içerisinde 
ilk defa gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

 Gençlik kolları adına söylemek gerekirse İstanbul’un zorlu 
şartlarında ailemizden ve memleketimizden ayrı bir öğren-
cilik yaşamını sürdürdüğümüz bu dönemde bizden yar-
dımını, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen genel başka-

nımız Sayın Faik İçmeli olmak üzere tüm büyüklerimize, 
ELFED ailesine teşekkürlerimizi sunarız. Burada belki de 
hiç tanışamayacağımız değerli büyüklerimiz ve hemşehrili 
arkadaşlarımızla bir arada olmak bize özümüzü, kültürü-
müzü ve değerlerimizi hiçbir zaman unutmamamız gerek-
tiğini hatırlattırıyor. 

ELFED ailesinin bir parçası olmaktan gurur ve mutlu-
luk duyuyoruz.

Biz büyük bir aile olarak “Birlikte Varız”

GENÇLİK KOLLARI 
KAHVALTI PROGRAMI

ELFED Gençlik Kolları 
olarak yeni yıl açılışımızı 
kahvaltı ve tanışma pro-
gramımızla başlatmış bu-
lunduk, faaliyet planımızdan 
yapacaklarımızdan ve yap-
mayı istediklerimizden bah-
sederken bizleri yalnız bırak-
mayan Genel Başkanımız 
Sayın Faik İçmeli’ye, Genel 
Başkan Yardımcılarımız 
Sayın Uğur Cengiz’e Sayın 
Murat Öztürk’e Sayın Ahmet 
Çağatay Talayhan’a saygı ve 
teşekkürlerimizi sunarız.
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ELFED GENÇLİK KOLLARI

8.ÇEDENE SOHBETLERİ

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Gençlik Kolları 

ELFED Gençlik Kolları olarak 
geleneksel hale getirdiğimiz Çe-
dene Sohbetimizin konuğu EL-
FED Genel Başkanı Sayın Faik 
İçmeli oldu. Bizim davetimizi 
kırmadığı için ve tecrübelerin-
den faydalanmamızı sağladığı 
için kendilerine teşekkürlerimizi 
ve saygılarımızı sunarız.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) 3 Aralık Dünya 
Engelliler günü sebebiyle ELFED genel merkezinde EL-
FED Gençlik Kollarının düzenlediği programa gençlerin 
ilgisi yoğundu.Elazığlı Hemşerimiz Sayın Yakup KESKİN 
‘in yazıp yönettiği Kültür Bakanlığı destekli “Ben (Mi) Sa-
ğırım” adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.Programa 
ELFED Yönetim Kurul üyesi Zeki ÇANAKÇI ,ELFED 
Geçnlik Koll.üyeleri,Oyuncu Sayın Fatih DOĞAN ve Sa-
yın Yakup DOĞAN katıldı.Birlikte Varız…

58



ELFED GENÇLİK KOLLARI

8.ÇEDENE SOHBETLERİ




