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Adnan AVUKA

Hiirses (Mardin) - Mardin'in Savur ilgesinde dogup bUyuyen ve ilgede yagama veda
eden, yorede saygtn ve sevilen Husamettin Boran'rn mirast e$itime gidecek.
Husamettin Boran'tn o$lu Emekli Hakim Beyazrt Boran, babasrndanhiras kalan
kavaklt$tn sattgtndan elde etti$i gelirin tumunu, Mardin Valisl Omer Faruk Kogak
aracrh$ryla okul yaprmr igin bagtglayacagrnr soyledi.

Savur ilgesinde babasr Husamettin Boran'rn Durusu ve Devlet Mahallelerinde
bulunan ziyaretlerin onanmr, Baga$aE, Surgucu Mahallelerinde ve Savur Merkez
Camiin Eegitli katkr yardrmt, Prnardere Mahallesinde bir cami ve taziye evinin tum
mugtemilatt ile Gazi Mahallesindeki Kur'an kursu yaptmtna katkr sa$ladr$rnr soyledi.

Gazi Mahallesi camii altrnda zemin katta birinde Husamettin Boran ve Egi Nezihe
Boran hayratr olarak ilEe muftusunun oturdu$u 2 lojman yaptmt, Gazi Mahallesi orta
katrnda cami imamtntn oturdu$u Husamettin Boran ve Krz Kardegi Nedret Azizo(,lu
adtna ithafen yaprlan lojman, Bengisu Mahallesinde taziye evi, Savur Devlet
hastanesinin 3 odasrntn Annesi Cemile Boran, E9i Nezihe Boran ve Krz Kardegi
Sevim Okmen adrna tefrig edildigin belirtti
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Babalarrnrn yaptr$r hayrr iglerini ailece devam ettirme karart aldtklartnr ifade eden

Ankara Adliyesinden Emekli Hakim Beyazrt Boran, emekli ikramiyesi ile daha once

de Savur ilqesine baglr genocak koyunde 5 derslikli okul yaptrrmrqtl. Qocuklu0unda
egitimde kargrlagtrgr iorluklarr gelecek nesil gocuklann ya;amamasr igin babastndan

mlras kalan (aviXt,g, satrp okul yaptrrma kararr aldtklartnr ifade eden Beyazrt Boran
,,Qocuklugumda egitim alanrnda memleketimde srktntrlar yagadlk. Aynr stktnttlart

gengter yigamas,n diye emekli ikramiyemle $enocak koyunde okul yapttrdtm 
..

bo.LXl"r okoyde ahridan bozma bir okulda egitim goruyorlardr. gimdi gayet g6zel bir

ortamda egitimlerini surdurUyorlar" dedi

Vergiden dugme durumumuz Yok

Ailece e$itime ve hayrr iglerinden her hangi bir beklentilerinin olmadl$rnr beliden

Emekli Hakim Boran "Daha once yaptrrma kararr verdi$im okul igin gurada yapllsrn

demedim. Donemin Mardin Valisine okul yaptrrmak istedigim bildirdim. Savur ilgesinin

en ijcra kogesinde bulunan bir koyi.in okulunun kotu oldugunu soyledi. Tereddtit

etmeden o[ur dedim. gimdi de babamdan kalan kavaklrgr sattrk. Ailemize d19en 140

bin lira ile okul ihtiyaci olan herhangi bir mahallede okul yaptrrmak istiyoruz. Mardin

Valisi Sayrn Omer Faruk Kogak'a konuyu aktardtm memnuniyetle kargtladt$tnt

s6yledi. iine okula ihtiyacr olan bir mahalleye okulun yaprlmasrnr istiyoruz. $ehir
merkezi ya da gorunen bir yerde, bize reklamr olsun d guncesinde de$iliz" geklinde

konu$tu.

Emekli Hakim Boran bundan sonra da imkanlarrnrn el verdigi olqude egitime katkt

sa$layacaklartn r sozlerine ekledi


