
Fiyatı:1 TL 10 MAYIS 2022 SALIHaftalık Siyasi Gazete

Gürkan, Hizmetlerimizi Adil ve 
Adaletli Bir Şekilde Yapıyoruz

Yapılan hiz-
met ve yatı-
rımları yerin-
de incelemek 
amacıyla Do-
ğanşehir İlçe-
sine ziyarette 
bulunan Baş-
kan Gürkan 
Erkenek Ma-
hallesi sakin-
leriyle bir ara-
ya geldi. 3’TE

Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’dan Doğanşehir 
Kaymakamlığına Ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan Doğanşe-
hir ziyareti sırasında Kaymakam 
Mehmet Kılıç’ı makamında ziya-
ret ederek bir süre görüştü.4’TE

Başkan Gürkan, Doğanşehir’de Çeşitli Temaslarda Bulundu
Çeşitli incelemelerde ve 
ziyaretlerde bulunmak 
üzere Doğanşehir İlçesi’ne 
giden Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, AK Parti İlçe 
Teşkilatı ve akabinde İlçe 
Belediyesini ziyaret ede-
rek yapılan, yapılacak olan 
hizmet ve yatırımlarla ilgili 
istişarelerde bulundu.2’DE
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ANELER GÜNÜ

“Anne”, dünyanın en kutsal var-

lığıdır. En duygusal, en vefalı, en çok 

değeri bilinen ve haklarının öden-

mesi imkânsız olan en yüce değe-

rimizdir.  Dokuz ay bizleri karnında 

taşıyan, taşırken gururlanan, kendi 

bedeninde bir can oluşturan, daha 

karnında iken kalbinden kalbimize 

sevgisini aktaran, bizler için çekin-

meden canını veren, ömrümüzün 

her gününde, bizimle ağlayan, se-

vincimizle mutlu olan, hastalanınca 

hasta bakıcı olan, ömrünün her gü-

nünde ve gecesinde yüreğinin içinde 

yaşattığı bizleri bir of bile demeden, 

sabırla, sevgiyle, nadide çiçekler 

gibi büyüten, muhterem insanlardır. 

Ona bağlılığımız gözlerimizi dün-

yaya açtığımız ilk gün başlar. Daha 

hiçbir şeyin farkında değilken onun 

kucağında ağlamamız kesilir ve her 

ağlamamızda derdimizin ne olduğu-

nu bilir. Başkalarına kötü gelebilen 

ağlamamız ama ona en güzel müzik 

eseridir. Bizim ona verdiğimiz ilk he-

diye konuşmaya başladığımız gün, 

ilk öğrendiğimiz “anne” kelimesidir. 

Bilinçsizce verdiğimiz bu hediye 

onun en mutlu olduğu anlardan bi-

ridir. Hediyeyi çok duygusal bulduğu 

için sevincinden ağlar. Hakkını zaten 

ödeyemeyeceğimiz annelerimize 

değer verelim, üzmeyelim, gözyaş-

ları üzüntüden değil sevinçten olsun 

ve onlara her zaman saygılı olalım. 

Tarih kitaplarında okuduğum alıntıyı 

buraya nakletmeden geçmeyece-

ğim. Kurtuluş savaşı yıllarında İne-

boludan Kastamonu’ ya kağnı ile top 

mermisi taşıyan bir anne gece boyu 

yağan kar fırtınasıyla beraber yola 

devam eder ve Kastamonu Kışlası 

önüne gelir. Sabaha karşı kağnıyı 

gören askerler yaklaşınca bakarlar 

ki yükün üzerinde bir anne donarak 

şehit olmuş, örtüler açılınca top 

mermileri arasında canlı bir kız 

çocuğu bulurlar. Anne yorgan veya 

çulunu top mermileri ve kız çocuğu-

na örtmüş, kendisi şehit olmuştur. 

Selam olsun mermi taşıyan anne-

lerimize, selam olsun top mermi-

sini anne diye kucaklayan o günün 

annesine, selam olsun bu vatan 

için canlarını veren şehitlerimizin 

annelerine, o şehitlerin eşlerine, 

selam olsun tüm annelere ve anne 

adaylarına; hepinizin ellerinden say-

gı ve hürmetle öper, uzun ömürler 

dilerim. “Cennet annelerin, ayakları 

altındadır”.  “ANNELER GÜNÜNÜZ 

KUTLU OLSUN” SAYGILARIMLA

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Gürkan, Doğanşehir’de
Çeşitli Temaslarda Bulundu

Çeşitli incelemelerde ve ziyaret-
lerde bulunmak üzere Doğanşehir 
İlçesi’ne giden Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
AK Parti İlçe Teşkilatı ve akabinde İlçe 
Belediyesini ziyaret ederek yapılan, 
yapılacak olan hizmet ve yatırımlarla 
ilgili istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan’a ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür eden AK Parti Doğanşehir 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu zi-
yaret sırasında yaptığı konuşmada, 
“Doğanşehir İlçemize yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı Büyükşehir Bele-
diye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Doğanşehir ilçemizde hizmet nokta-
sında pek fazla bir eksiğimiz bulunma-
makta. Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Selahattin Gürkan’ın belirtmiş 
olduğu hedefler doğrultusunda, ka-
nalizasyonsuz, susuz ve yolsuz hiçbir 
yerleşim yeri bırakmayacağız demiş-
ti. Gerçekten yapılan hizmetlerde de 
görüyoruz ki bu hizmetlerin hepsi 
yapılmakta. Başkanımızdan Allah razı 
olsun. Doğanşehir İlçemizde emekleri 
çok büyüktür. Malatya’yı Malatya ya-
pan, Malatya vizyonuna vizyon katan 
Sayın Başkanıma çok teşekkür edi-
yorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ifadesiyle Belediyecilik hizmetlerinde 
Malatya’yı örnek alın demesinin tek 
gaye ve sebebi Sayın Selahattin Baş-
kan olduğuna inanıyorum. Milletve-
killerimiz, İl Başkanlığımız birlik ve 
beraberlik içerisinde oldukları süre 
içerisinde çok güzel hizmetler yapıl-
dı. Bu güzel hizmetler devam ediyor. 
Sayın Başkanıma ve ekibine ziyaret-
lerinden dolayı şahsım ve teşkilatım 
adına hoş geldiniz diyorum” şeklinde 

konuştu.
Doğanşehir İlçesinde bulunmak-

tan büyük bir onur duyduğunu ifade 
eden Başkan Gürkan, “Göreve geldi-
ğimiz zaman asfaltsız, susuz, kanali-
zasyonsuz hiçbir yerleşim yeri kalma-
yacak ve ayrıca akarsulara atık sular 
karışmayacak dedik. Bu çalışmalar 
kapsamında bütün ilçelerimizde ve 718 
mahallemizde yoğun bir çalışma içeri-
sine girdik. Bugün geldiğimiz noktada 
ise Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 
3 bin 500 km asfalt yapımı gerçekleş-
tirdik. Altyapı noktasında da büyük 
bir çalışma içerisindeyiz. Doğanşehir 
ilçemizde de altyapı noktasında çalış-
malarımız büyük oranda tamamlandı. 
Atık suların akarsulara karışmaması 
noktasında da arıtma tesisinin yapımı 
büyük bir hızla devam etmekte. Ayrıca 
ilçelerimizde yollarımız, altyapı, içme 
suyu, kanalizasyon gibi problemlerin 

çözümü nokta-
sında yoğun bir 
çalışma içeri-
sindeyiz” dedi.

B a ş k a n 
Gürkan konuş-
masının de-
vamında, Do-
ğanşehir İlçesi 
eski Belediye 
Başkanı Vahap 
Küçük’ü rah-
metle, şükran-
la ve minnetle 
andığını belirte-
rek, “Vahap Kü-
çük Doğanşehir 
ilçemize güzel 

hizmetler yaptı. Büyükşehir Belediye-
si olarak Doğanşehir ilçemizde onun 
adını yaşatmak adına ilçe meydan dü-
zenlemesini yaparak tamamladık. Ay-
rıca Malatya merkezde Vahap Küçük 
adına sürekli hayır işlerinin yapıldığı 
bir hayır çarşısı açarak ismini verdik. 
Hayır Çarşımız şu anda Malatya’da 
40 bin kişiye yiyecek, giyecek ve her 
türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları bir 
merkez halinde bin metrekarelik bir 
alanda hizmet vermekte. Doğanşehir 
İlçemizde bulunmaktan büyük onur 
duyduğumu bir kez daha ifade etmek 
istiyorum” şeklinde konuştu.

Doğanşehir İlçe Belediyesini ziya-
ret

AK Parti Teşkilatını ziyaretinin ar-
dından Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan beraberindeki he-
yetle birlikte Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt’u ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan’ın Ramazan ayından 
sonra ilk ziyaretini Doğanşehir İlçesi-
ne yaptığını belirten Doğanşehir İlçe 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “İlçe-
mizde göreve geldikten sonra en çok 
destek aldığımız, uyum içerisinde ilçe-
mize ciddi hizmetlerin gelmesinde her 
zaman yanımızda oldu. Altyapı, yol ve 
park çalışmalarında her türlü desteği 
veren Sayın Başkanımıza bizleri hiçbir 
zaman yalnız bırakmadığı için teşek-
kür ediyorum. İlçemize yapılacak olan 
hizmetlerde ellerinden gelen bütün 
desteği vermeye çalıştılar. Bu destek-
lerinden dolayı Sayın Başkanımıza 
ayrıca çok teşekkür ediyorum. Rah-
metli Vahap Başkanımızın Selahattin 

Başkanımıza özel bir sevgisi vardı. 
Doğanşehir ilçemize vermiş olduğu 
desteklerden dolayı ilçem adına, muh-
tarların adına bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.

Doğanşehir ilçemizde kadirşinas 
bir karşılama ile karşılaştıklarını belir-
ten Başkan Gürkan ise yaptığı konuş-
mada, “Doğanşehir ilçesinde çeşitli 
ziyaretlerde bulunuyoruz. Doğanşehir 
Malatya’mızın en büyük ilçelerinden 
bir tanesidir. Kadirşinas insanların ol-
duğu bir ilçemiz. Ülkemiz genelinde 
de hizmet eden kanaat önderleri, iş 
insanlarının fazla olduğu bir ilçemiz. 
Ziyaretimizin akabinde sahada yapı-
lan hizmet ve yatırımları inceleyerek 
yapılacak olan çalışmalarla ilgili plan-
lamalar ve fikir birliği oluşturacağız. 
Doğanşehir İlçemizde her zaman ya-
kın ilgi ve destek gördük. Doğanşe-
hir İlçemizin 39 Mahallesine hizmet 
götürmek için bütün ekibimizle bir-
likte gece gündüz yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz. Doğanşehir İlçemizde 
asfalt, altyapı ve çevre düzenleme ça-
lışmaları, meydan düzenlemeleri gibi 
çalışmalarımız var. Doğanşehir ilçemi-
ze arıtma tesisi inşa edilmesi için ça-
lışmalar başlattık. İnşallah bir aksilik 
çıkmadığı takdirde bu yılsonuna doğru 
faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Atık 
suların akarsulara karışmaması için 
her türlü tedbir ve önlemi almaktayız. 
Altyapı ve üstyapı noktasındaki çalış-
malarımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Çalışmalarımızın Doğanşehirli 
hemşerilerime hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” ifadelerini kullandı. 
BÜLTEN
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Soldan sağa
1. Temiz bir soydan gelme, soyluluk (eski)... Mikrobundan 

arıtma (eski)... 2. Salamura yapmaya elverişli... Helyum ele-

mentinin simgesi... 3. Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazan-

dırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek-

le yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü 

olan kamu görevlisi, kâtibiadil... Gagasındaki deliklerden rüz-

gâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu (eski)... 

4. Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme 

sözü... Öldürme veya cezalandırma işini yapan kimse... Dingil... 

5. Sıvılarda koyuluk, yoğunluk... Spermayı idrar yoluna salan 

iki kanal... 6. Soyluluk... O yer... Yaşamakta olan, yaşayan, can-

lı... 7. Çırptırmak işi... İki yaşındaki koyun (halk ağzı)... 8. Bir 

işi yapabilme gücü, kudret, iktidar... Dili tutulmuş, konuşamaz 

duruma gelmiş, dilsiz (eski)... 9. Kadın şair (eski)... Denizlerin 

gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen 

derinlikleri kapsayan, su kuşlarının barınma yeri olan bataklık, 

sazlık ve turbalıklar... 10. Ekmek işi... Islandığı zaman kolayca 

biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak... Kanamak işi, ne-

zif... 11. Atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyo-

aktif element (simgesi Fr)... Çok büyük, ulu (eski)... 12. Kök, sap 

ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyü-

me organı... İlgili... Üzme, sıkıntı verme, üzgü... 13. Abes olma 

durumu... Hasır otu... 14. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 

ses... Yapılan kötülüğün karşılığını aynı biçimde verme, kana 

kan, göze göz, dişe diş, misilleme... 15. İki, üç veya dört kişi ara-

sında ve otuz iki kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu... İrmik 

veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki 

kuru hamur...

Yukarıdan aşağıya
1. Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak... 

Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, çiçekleri pembe renkli 

bir ağaç... 2. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işa-

retin adı... Yakınlar ile bütün akrabalar... 3. Masallarda sözü ge-

çen yabani, yırtıcı hayvan... Bir tarafa yatırma, eğme (eski)... 4. 

Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü... 

Derviş... Kayak... 5. Derinlikölçer... Tavsiye... 6. Bağ çubuğu, 

ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur (halk ağzı)... İnce ve 

küçük bir nesne ile sert bir yere vurulduğunda çıkan ses... Hris-

tiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer... 7. Az bulunur, 

eski, nadir (eski)... Genellikle devlet dairelerinde kullanılmış 

bir yazı türü (eski)... 8. Evrenin, bölünmez parçaların kümelen-

mesinden oluştuğunu ileri süren öğreti... 9. Doğu Anadolu’da, 

toplu olarak oynanan bir halk oyunu... Mevki, kat, yer... 10. Gi-

resun iline bağlı ilçelerden biri... Uzak Doğu’da yetişen Ame-

rika elmasından çıkan zamk... Mürekkep hokkalarına konulan 

ham ipek (eski)... 11. Kanyon... Şakacı olma durumu... 12. Birden 

sonra gelen sayının ad... Hakça... “İyilik edeyim derken kimseyi 

memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i 

memnun edemedi” sözünde geçer... 13. Uzun, kıvırcık tüylü bir 

cins köpek... Lale 

yetiştirilen yer, lale 

bahçesi (eski)... 14. 

Hakaret içeren, ha-

karet dolu (eski)... 

Kalay elementinin 

simgesi... 15. Ters 

olma durumu veya 

tersçe davranış... 

İnleyici, inleyen...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Gürkan, Hizmetlerimizi Adil ve Adaletli Bir Şekilde Yapıyoruz
Yapılan hizmet ve yatırımları ye-

rinde incelemek amacıyla Doğanşehir 
İlçesine ziyarette bulunan Başkan Gür-
kan Erkenek Mahallesi sakinleriyle bir 
araya geldi. 

Gerçekleşen ziyaretten dolayı bü-
yük bir memnuniyet duyduğunu belir-
ten Erkenek Mahalle Muhtarı Cengiz 
Yalvaç, “Erkenek Mahallemiz çok bü-
yük bir mahalle. Mahallemizin birçok 
sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların 
bazılarını siz ve ekibiniz çözdünüz bun-
dan dolayı teşekkür ediyorum. Asfalt 
sorunu olan mahallemizin 6 km’lik kıs-
mı asfaltlandı bundan dolayı da teşek-
kür ediyorum. Mera yolumuza stabilize 
malzeme serimi yapıldı. Karadere yolu-
muzun asfaltı inşallah bu sene bitecek. 
Yapılan çalışmalardan dolayı bir kez 
daha teşekkür ediyorum” dedi.

Erkenek Mahallesine güzel hizmet-
lerin sunulacağını belirten AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu, “Malat-
ya’ya değer katan bir Belediye Başka-
nına sahibiz. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza, Malatya’mıza, Doğanşehir 
İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetler 
hiçbir zaman bitmez, hizmetin bitmesi 
demek hayatın durması demektir. Muh-
tarımızın da ifade ettiği sorunları birlik 
ve beraberlik içerisinde Erkenek Mahal-
lemize güzel hizmetler sunacağız. Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız yapılan 
hizmetleri yerinde görmek ve yapılacak 
olan hizmetlerle ilgili istişarelerde bu-
lunmak amacıyla Erkenek Mahallemiz-
de. Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
her zaman yanımızda olduğu için ayrıca 
teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın grup toplantısında ifade etti-
ği gibi Belediyeciliği Malatya’da görün. 
Bu hizmet ve yatırımları yapan Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza çok teşek-
kür ediyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanının 
her zaman yanlarında olduğunu belir-
ten Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 

Zelyurt ise konuşmasında, “Malatya 
için Sayın Selahattin Başkanımızın bir 
şans olduğuna inanıyorum. Başkanımız 
buraya Erkenek Mahallemizin sorunla-
rını bizzat sizlerden dinlemek için geldi. 
Sayın Başkanımız Doğanşehir olarak 
her zaman yanımızda oldu ve kendisine 
iletmiş olduğumuz bütün taleplerin ye-
rine getirilmesi noktasında her zaman 
yanımızda oldu. Sayın Başkanımıza 
yaptığı hizmetlerden ve bize gösterdiği 
yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi.

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Meh-
met Kılıç ise mahalle ziyareti sırasında 
yaptığı konuşmada, “Sayın Başkanımıza 
vaktini Doğanşehir ilçemize ayırdığı için 
teşekkür ediyorum. Erkenek Mahalle-
miz bizim için çok kıymetli bir mahalle. 
Çok kısa bir süre önce göreve başladım. 
Siyasetçisinden bürokratına memleke-
tine sahip çıkan insanları var. Erkenek 
Mahallemize gelmesi gereken hizmet 
neyse Büyükşehir Belediyemizin des-
tekleri ve bütün paydaşlarımızla sizlere 
hizmet edeceğiz. Erkenek Mahallemizi 
daha da güzelleştireceğiz. Sayın Başka-

nıma ve ekibine hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’da her ilçeye eşit mesafe-
de olduklarını belirten Başkan Gürkan, 
“Göreve geldikten sonra Büyükşehir Be-
lediyesi olarak şemsiyemiz gökyüzü de-
dik. Nasıl ki doğan güneşten gözünü ve 
perdesini kapatmayan herkes ışığından 
ısısından yararlanıyorsa bizim yönetim 
anlayışımızda, hizmet anlayışımızda 
budur. Herkese eşit, adil ve adaletli bir 
şekilde hizmet sunma gayreti içerisin-
deyiz. Malatya’nın 718 mahallesi var her 
gün bir mahalleye gitsek 718 günümüzü 
alıyor. Büyükşehir Belediyemizin ve İlçe 
Belediyemizin her mahallede kolu var, 
duyu organları var. MASKİ, Yol ve Altya-
pı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Park 
Bahçeler ve Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığımız var. Bütün Daire Başkan-
lığımız buradaki halkımızın hizmetinde. 
Türkiye’de en fazla yatırım yapan Bele-
diye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın grup top-
lantısında Malatya’ya gidin hizmetlere 
bakın ifadesi önemli. Bu hizmetleri ya-
parken, bu şehir önemli bir şehirdir. Bu 

şehirde yaşamak hem bir vebaldir hem 
de bir vecahattir. İnsanlık medeniyeti 
burada başlıyor. Malatya’yı tarif eder-
ken insanlık medeniyetinin başladığı 
Anadolu’yu Anayurt yapan destan şe-
hirdir diyoruz. Güzel hizmetler yaparsa-
nız şerefe talip olursunuz. Bu hizmetleri 
yapmayıp vatandaş sizden huzursuzsa 
o zaman vebal altında ezilirsiniz. Adil 
ve adaletli bir şekilde çalışma içerisinde 
bir anlayışa sahibiz.

Cumhuriyet tarihinde hiçbir İl’e 
nasip olmayan bir asfaltlanma prog-
ramı Malatya’ya nasip oldu. 3 bin 500 
km iki yıl içerisinde asfaltlama çalış-
ması gerçekleştirilmiştir. Doğanşehir 
ilçemizde de 300 km asfalt çalışması 
gerçekleştirildi. Altyapı, çevre düzen-
lemeleri, parklar, spor salonları, arıtma 
tesisleri yapıyoruz. Tarımsal anlamda 
ise çiftçimize buğday, arpa, nohut, fa-
sulye, fidan, fide dağıtımları yapıyo-
ruz. Büyükşehir Belediyesi her noktada 
vatandaşının yanında olmaya gayret 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 
gençlerimize yönelik olarak, 5 bin kişi-
lik kapalı spor salonu, jimnastik salonu, 

futbol, basketbol ve voleybol sahaları, 
900 dönüm alanda Türkiye’nin en bü-
yük gençlik kampını yapıyoruz, bütün 
ilçelere gençlik merkezleri yapıyoruz.  
Ekmek ve Yemek Fabrikaları, Özel Ha-
rekât Merkezi, Polis Evi, Meydan Dü-
zenlemeleri, Millet Bahçesi, Kütüphane, 
İnderesi bölgesine 3 milyon 300 bin 
metrekarelik bir park yapıyoruz. 300 
dönümlük yeni bir parkın temelini attık. 
Kernek meydan düzenlemesi, Kernek 
kentsel dönüşüm, Alp Er Tunga Bulvarı, 
Danişment Gazi Bulvarı, Anayurt Bul-
varı, Güney ve Kuzey Kuşak Yolları ile 
Kuzey Çevre Yolunu yapıyoruz. Ayrıca 
Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Şire Paza-
rı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi ile 
HES ve GES Projelerimizi bir bir hayata 
geçiriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu 
şekilde bir hizmet anlayışı da yoktur” 
ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan konuşmasının ar-
dından Mahalle sakinlerinin taleplerini 
de dinledi. Başkan Gürkan daha sonra 
yapımı yeni tamamlanan stadyumda 
gençlerle birlikte futbol oynadı.

BÜLTEN
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MEHMET DELİKAYA

Son zamanlarda ne çok ölüm haberleri 

alıyoruz. Bu insanlar her yönleri toplumda kabul 

görmüş oldukları vesilesiyle bizler üzerinde derin 

izler ve hüzünler bırakmaya devam etmekteler. 

İşte bunlardan biri de, Sürgü Kasabasının ve 

dolayısı ile ilçemizin medarı iftiharı, ülkeye dört 

dönem milletvekilliği yaparak önemli hizmetler-

de bulunmuş olan değerli büyüğümüz Mehmet 

Delikaya’dır. 

Bu değerli büyüğümüzü biraz daha yakın-

dan tanıyalım, bildiğim ve tanıdığım kadarıyla 

isterseniz …

Bir dönemler, İsmet İnönü’ nün Malatya’lı 

olması ve buradan seçim yarışına girmesi ne-

deniyle, tüm milletvekilleri C . H. P. den seçilip 

parlamentoya giriyorlardı. Bu milletvekillerinin 

tümü de Malatya merkezden aday gösteriliyorlar, 

merkez dışında kalan ilçe ve köyler göz ardı edili-

yorlardı. Bir zaman sonra bu duruma haklı olarak 

itiraz edildi. Neticede bir milletvekilliği de ilçe ve 

köylerine tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Peki, bu 

bir milletvekilliği ne şekilde hayata geçirilecekti? 

… 

Sonuçta her ilçe ve adayının isimleri birer 

küçük kağıtlara yazılarak bir fotör şapka içine ko-

nulup çekiliş gerçekleştirilmiş oldu. Kura sonucu 

belirlenen ilçe Doğanşehir ve dolayısı ile adayı da 

Esat Doğan oluyordu … 

Büyük bir şevkle görevine başlayan Esat 

Doğan, efendiliği, dürüstlüğü, çalışkanlığı, insan-

lara her konuda hangi yerden ve hangi partiden 

olmasına bakmaksızın yardıma koşması ve de 

dini vecibelerini yerine getiriyor olması nedeni 

ile, kısa zamanda başta Malatya ve çevresi olmak 

üzere, ülkenin hemen her yöresinde tanınır ve 

takdir edilir ol-muştu. 

Yapılan her seçimde aday milletvekilleri ara-

sında en çok oy alan kendisi oluyordu. Demokrat 

Parti teşkilatının onu, kendi partilerine kazandır-

ma çabaları ise, Esat Doğan’ ın partisine ve genel 

başkanına saygısından ötürü sonuç vermiyordu. 

Ancak 1957 seçimlerinde C.H.P. Teşkilatının onu, 

hiç milletvekili çıkaramadığı, orada, sonları ya-

şam sürmekte olan muhacir kesimlerde etkili olur 

düşüncesi ile Celal Bayar’ın memleketi Bursa’ 

dan aday göstermesi ve bunun üzerine milletve-

kili seçilememesi nedeniyle, bu kutsal görevi bir 

bakıma sonlanmış oluyordu …

İşte tam bu sırada başka bir yıldız milletvekili 

sahne alıyordu. Esat Do- ğan’ ın Bursa’dan aday 

gösterilmesi üzerine boşalan Doğanşehir adalı-

ğına Mehmet Delikaya layık görülüyordu. O da 

her zaman saygı ve sevgi duy- duğu Esat Doğan’ 

ı aratmayacak bir şekilde parlamentodaki yerini 

alıyor ve çalışmalarına başlıyordu. Tam dört 

dönem Malatya Milletvekili olarak görev yapan 

Mehmet Delikaya, parti genel başkanı Bülent 

Ecevit ile bir nedenden ötürü ters düşüyordu. 

Son zamanlarda milletvekillerinin, genel baş-

kanlarının gözlerinin içine baktığı, talimatlarına 

harfiyen uydukları, mecliste alınacak kararlarda, 

kaldır parmak indir parmak uygulamalarına tabi 

tutuldukları göz önüne alındığında, Mehmet 

Delikaya’nın tepkisi ve cesaretini nasıl karşılamak 

gerek? 

Böylesi anlaşmazlıklarda en fazla partiden 

istifa edilir ve icap ettiğinde başka bir partiye ge-

çildiği az da olsa gündem oluştururken, Mehmet 

Delikaya’ nın sadece partisinden değil milletve-

killiği görevinden de istifa edip parlamentodan 

tamamen kopmuş olmasını takdirle karşılamak 

gerekir diye düşünmekteyim …

Milletvekilliği görevinden istifa edip ayrılan 

Mehmet Delikaya, ailesi ile birlikte Ankara’ da 

kalıp avukatlık mesleğini sürdüreceği düşünülür-

ken, o ortamdan tamamen ayrılarak memleketi 

Sürgü Kasabasındaki mülkleri ile meşgul olmayı 

kendine daha uygun görüyor ve ancak özel işleri 

ile uğraş-mak suretiyle olanları unutmaya çalı-

şıyordu. Sürgü’ ye her uğradığımızda onu elinde 

kazma kürek mülkü üzerinde çalışır vaziyette 

görüyorduk. İlçeye her uğradığında Esat Doğan’ a 

olan saygısı gereği kızı ve benim de kayınvalidem 

olan Makbule Durak’ ı ziyaret etmeyi ihmal etmi-

yordu. Bir gün, benim de olduğum bir zamanda 

dayım Asım Durak ile birlikte kayınvalide- mi 

ziyarete geldiler. Laf lafı açtı. Delikaya kayınva-

lidemin geçim durumunu sordu. O da kocasının 

bağ kur emekli maaşı ile geçinip gittiğini dile 

getirdi. Bunun üzerine “ Ablacığım sen Esat Bey-

den dolayı dul ve yetim aylığı al- mıyor musun?” 

diye sordu. O da yok cevabını verince dayım Asım 

Durak’ a dönerek “ Gerekli şu şu evrakları hazır 

et. Yakında Ankara’ ya gidip bu işi kökünden 

halledeceğim” dedi. Ve dediğini de yaptı. On beş 

gün içinde maaş durumu gerçekleşmiş oluyordu. 

Sevgili kayınvalidem kocasından gelen küçük bir 

bağ kur maaşı dışında bir de babasından gelen 

dul ve yetim maaşına hak kazanıyor ve ömrü-

nün son yılında, hem kendi çok rahat bir hayata 

kavuşuyor, hem de çocuklarına yardımda buluna-

biliyordu. Ve tabii ki, konu ile ilgilenip kendisini 

rahata kavuşturan Mehmet Delikaya’ ya teşekkür 

ve dualarını da esirgemiyordu…

Mehmet Delikaya’ nın ailesinden uzak, kasa-

bası Sürgü ve Doğanşehir’ de zamanın çoğunu 

geçiriyor olması, tahmin ediyorum aile hayatında 

kırılmalara sebep oluyordu. Kendisi Ankara ve 

meclis ortamında bulunmak, ailesi de kendisinin 

olduğu ortamda bulunmak istemiyordu. Kızının 

intihar sonucu hayatına kıyması onu çok derin-

den etkilemiş, bundan böyle Ankara’ da ailesi 

birlikte olmayı zorunlu hale getirmişti. Ancak za-

man su gibi akıp gitmiş, zaman içinde eşini de üç 

yıl öncesinde kaybediyor ve kasvetli bir yal-nız-

lığın içine hapsoluyordu. Yaşı bir hayli ilerlemiş, 

ailedeki büyük kayıplar da kendisini tamamen 

çökertmişti. Ve sonunda bu hayata fazla dire-

neme-yerek bu dünyadan göçüp gidiverdi. Son 

derece değer verdiğim, önünde saygı ile eğildiğim 

bu naif, nazik ve değer verdiğim sevgili büyü-

ğümüz Mehmet Delikaya’ nın yokluğunu başta 

Sürgülüler olmak üzere, Doğanşehir ve çevre 

halkı olarak her zaman hissedeceğiz. Ruhun şad, 

mekanın Cennet olsun. 

Başta aile yakınlarına, Sürgü halkına ve 

gerek Doğanşehir ve gerekse ilçeye bağlı köy ve 

kasabalarda kendini tanıyan herkese başsağlığı 

dileklerimi üzülerek sunmak isterim.

MÜNİR
TAŞTAN

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan
Doğanşehir Kaymakamlığına Ziyaret

Doğanşehir İlçemize Hiz-
met Götürmek İçin Koordineli 
Bir Şekilde Çalışacağız

Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan 
Doğanşehir ziyareti sırasın-
da Kaymakam Mehmet Kılıç’ı 
makamında ziyaret ederek bir 
süre görüştü.

Ziyaret sırasında kısa bir 
konuşma yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, “Geçtiğimiz aylarda 
göreve atanan Doğanşehir Kay-
makamımıza yeni görevinde 
başarılar diliyorum. Doğanşe-
hir ilçemiz Malatya’nın güzel ve 
büyük ilçelerinden biri. Doğan-
şehir kadim bir ilçemiz. Güzel 
ve başarılı insanlar yetiştiren 
bir ilçemiz. Bu ilçemizde görev 

yapmak bir şanstır. Büyükşehir 
Belediyesi olarak Doğanşehir 
ilçemize ilçe belediye Başkanı-
mız ile sizlerin de görüş ve dü-
şünceleri ile birlikte koordineli 
bir şekilde hizmetlerin götürül-
mesi noktasında çalışmalarımı-
zı sürdüreceğiz.

Büyükşehir Belediyesi ola-
rak hizmetlerimizi bütün ilçele-
rimizde yaparken STK temsilci-
lerimizle, Mülki İdare Amirleri, 
yerel yöneticilerimizle birlikte 
birlik ve beraberlik içerisin-
de şehrin yerel dinamiklerini 
ayakta tutmak ve şehrin ihti-
yaçlarını giderme noktasında 
hem yerelde paydaş olma nok-
tasında gayret gösteriyoruz. 
Doğanşehir ilçemizde yapılan 
hizmet ve yatırımlarımızı ge-

zeceğiz. Doğanşehir ilçemizde 
yapacağınız çalışmalarda siz-
lere de başarılar deliyorum” 
dedi. 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan’a nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
eden Doğanşehir İlçe Kayma-
kamı Mehmet Kılıç, “Doğanşe-
hir ilçemiz için ortak payda da 
hizmet noktasında istişare ha-
linde olup sizlerin de desteğiyle 
güzel hizmetler yapacağız. Te-
mel görevimiz budur. İnşallah 
Doğanşehir’imizi daha da gü-
zelleştireceğiz. Sayın Başkanı-
ma, ekibine destekleri ve nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.  
*HABER MERKEZİ
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARAÇ (TAŞINIR) SATIŞ İHALE İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamam-
lamış ve hizmet konusu kalmayan,Aşağıda özellikleri yazılı 1 adet Kanal Kazıyıcı ve Yükleyici(JCB)
iş makinası;   ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 20.05.2022 Cuma günü saat: 11,00’de “İshak 
Yağcı Cad no;1DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis 
Toplantı Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 
maddeleri uyarınca ihale edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR(Taşınır)
S. 
NO

CİNSİ MODELİ ŞASİ MOTOR NO MUAMMEN 
BEDEL

GEÇİCİ 
TEMİNAT

1 JCB 4WS kazıcı
yükleyici kepçe

2010 Jcb4cx4wj01706094 
sf320/40334u0679610

450.000,00 1.350,00tl

Madde 2-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45,46,47’ inci maddeleri uyarınca AÇIK Teklif 
usulü ile yapılacaktır,ihaleye girme şartları şartnamede yazılı olup ihaleye gireceklerin 100.00 tl 
karşılığında şartname almaları zorunludur

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1616329

İLAN
DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/133 Esas
KARAR NO : 2020/200
Davacı ÜMRAN KİRİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2020/133 esas, 2020/200 kararı ile 24/12/2020 tarihinde Davanın Kabulü ile 
Malatya İli Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi  Cilt no:36, Hane no:256, BSN:19, 27035218514 TC 
kimlik numaralı ÜMRAN KİRİR’in KİRİR soyadının İPTALİ İLE, KİZİROĞLU olarak TASHİH İLE 
TESCİLİNE, dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren iki 
hafta sonra Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.


