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VAHAP KÜÇÜK
AK Parti Doğanşehir

Belediye Başkan Adayı

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK, CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK 
Parti Doğanşehir Belediye Başkan Ada-
yı Vahap Küçük Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı odasında Doğanşehir 
ilçesine yapacakları projeler hakkında 
bilgi verdi. 

Belediye Başkanı Küçük sosyal 

medya hesabından yaptığı açıklama-
da; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan İle Bir Araya Geldik, 
Kendisiyle Doğanşehir’e Yapacağımız 
Projelerimiz Hakkında İstişarelerde 
Bulunduk. Kendiside Doğanşehir’e Ge-
reken Destekleri Vereceğini ifade et-
ti."dedi. 

Cumhurbaşkanı Malatya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Malatya'da gerçekleştirdiği mitingde Malat-
ya’dan 31 Mart seçimlerinde tam destek is-
tedi. CHP, HDP, SP ve İyi Parti ittifakına kar-
şı AK Parti ve MHP ittifakına destek olmaya 
çağıran Erdoğan, “Ey Malatya, 31 Martta ül-
kene sahip çıkıyor musun, geleceğine sahip 
çıkıyor musun, sandığa demokrasiye sahip 
çıkıyor musun, cumhur ittifakına, sandıklara 
sahip çıkıyor musun, gönül belediyeciliğine 
sahip çıkıyor musun?” dedi. 2’DE

Gazetemiz Eski Yazı İşleri
Müdüründen Ziyaretler
Yeni Doğanşehir Gazetemiz'in Eski Yazi İşleri Müdürü Oktay Demirci Van'da Hemsehrileri-

miz olan Van Ağır Ceza Hakimi Uygar Canpolat'ı ve Van Karayolları Bölge Müdürü Turan Gül-
haş'ı makamında ziyaret ederek Doğanşehir hakkında sohbet ettiler.
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Cumhurbaşkanı Malatya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Malatya'da gerçekleştirdiği mitingde Malat-
ya’dan 31 Mart seçimlerinde tam destek iste-
di. CHP, HDP, SP ve İyi Parti ittifakına karşı 
AK Parti ve MHP ittifakına destek olmaya ça-
ğıran Erdoğan, “Ey Malatya, 31 Martta ülkene 
sahip çıkıyor musun, geleceğine sahip çıkıyor 
musun, sandığa demokrasiye sahip çıkıyor 
musun, cumhur ittifakına, sandıklara sahip 
çıkıyor musun, gönül belediyeciliğine sahip 
çıkıyor musun?” dedi

Büyükşehir Belediye miting alanında Ma-
latyalılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmasında 31 Mart yerel 
seçimlerden Cumhur İttifak’ına tam destek 
istedi. Mitinge Bakanların yanı sıra, Malatya 
Milletvekilleri, Belediye Başkan adayları, il ve 
ilçe teşkilatları ve on binler katıldı. 

Malatya’ya gurur duyduğunu ve her daim 

Cumhur İttifakı’nın yanında durduğunu be-
lirten Başkan Erdoğan, “Ben sizlerle gurur 
duyuyorum. 31 Mart’ta da yine güçlü yine 
tarihi bir destek bekliyorum. Malatya’dan 
sandıkları patlatmalarını istiyoruz. 31 martta 
sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyoruz. 
Şimdiden Malatyalı kardeşlerimize diyorum. 
Onlara da ulaşacak, onları arayacak mısınız? 
Bu sadece Malatya’da değil, bu 780 bin km 
mücadelesidir. Yine bir demokrasi şöleni ya-
şatacağız. Şimdiden ben Malatyalı kardeşleri-
mize söylemek istiyorum. Malatya 31 Martta 
ülkene sahip çıkıyor musun, geleceğine sahip 
çıkıyor musun, sandığa demokrasiye sahip 
çıkıyor musun, cumhur ittifakına, sandıklara 
sahip çıkıyor musun, gönül belediyeciliğine 
sahip çıkıyor musun? Hamido’nun şehrine, 
merhum Turgut Özal’ın memleketine bu ya-
kışır. Muhalefet bu seçimin olağan, sıradan 

bir seçim zannediyorlar, ne ırak, ne 
Suriye, ne güvenli bölgeye yönelik bir 
dertleri var. Terör örgütlerine giden 
tırlar dolusu silahlar umurlarında de-
ğil, bırakın mücadelelerine, Türkiye 
tarihinde kendi gemilerimiz ile Akde-
niz’de doğalgaz arıyoruz cehape buna 
bile engellemeye çalışıyor” ifadesini 
kullandı. 

“MALATYA’DAN 
TARİHİ BİR DESTEK 

BEKLİYORUZ”
Muhalefet partilerine ve Kemal 

Kılıçdaroğlu’na yüklenen Başkan Er-
doğan şunları sile getirdi, “Cehaletle, 
gaflet ve ihanet arasında çok ince bir 
çizgi var. Onlara dikkat etmezseniz, 
milli hassasiyetleri bir taraf bırakır-
sanız, orada barınamazsınız Cehape 
ihanetle gaflet arasında gidip gel-
mektedir. Şurada bir gerçeği söyle-
mek zorundayım. cehape koç başına 
dönmüştür. Bugün tarihinin en kimlik 
bunalımını yaşamaktadır. Bay kemal 
15 temmuz gecesi 23.15 Atatürk hava 
limanında darbecilerle anlaşarak Ba-
kırköy belediyesinin evine giden sen-
sin. Bu adam korkak, bu adam pısırık, 
terör örgütlerinin partileri ile seçime 
giriyor. Terör destecisi HDP, İyi Parti ve 
saadet partisi destekçileri İstanbul’da 
CHP’yi destekliyor. 31 Mart seçimlerini 
de suhuletle geride bırakmamız gere-
kiyor. Daha öncekiler gibi 31 Mart’ı da 
zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. 
Yine güçlü ve tarihi bir destek bekliyo-
ruz. Sandıklara gözünüz gibi bakmanız 
gerekiyor. Ülkemize rekor oranlarda 
yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız, 
buna inanıyorum.”

Kılıçdaroğlu’na terör örgütlerinin 
siyasi kanadıyla ittifak ettiğini belir-
ten Başkan Erdoğan, “Bay kemal, 23 
bin tır, Suriye’de insanları katleden, 
çocukların eline silah veren terör ör-
gütlerini kanarya sevenler derneği 
gibi görüyor. YPG bize saldırmaz di-
yen bay kemale sesleniyorum, peki bu 
örgütün ülkemizdeki eylemlerinden 
de haberiniz yok mu? Sen kanaryalar 
derneğine mi işletiyorsun. Sınır şehir-
lerimize atılan roketleri demi görme-
din. Senin hiç bir şeyden haberin yok. 
9 kere mağlup oldun yine yerindesin. 
kendi ülkesinin gerçeklerinden bu ka-
dar haberdarsız, uzak kalan bir muha-
lefet partisi olmaz. Geldiğimiz nokta 
itibari ile muhalefet değil, devşirme 

muhalefet sorunu vardır. Terör örgütlerine 
canlı kalkan olmayı kendilerine görev adde-
den CHP. CHP’ye oy veren kardeşlerimizin 
endişelerinin olduğunu biliyorum. Milliyetçi 
tabana sahip diğer ortaklar da bay kemalin 
söylediklerini içlerine sindiremiyor. Taban-
ları bunu kabul etmiyor. Bay kemalin hok-
kabazlıklarına ses çıkarmasa da ne yaptığını 
biliyor” şeklinde konuştu. 

“31 MART BEKA 
SEÇİMİDİR…”

31 Mart yerel seçimin bir beka seçim ol-
duğunu belirten Başkan Erdoğan şöyle ko-
nuştu, “Kandil ve Pennsylvania ile girilen bu 
kirli ittifaka, milletimizi buna artık yeter di-
yor. Ben Malatya’dan sesleniyorum Kürdistan 
diye bir yer var mı, 7 bölgemiz var. Türkiye’yi 
bunlar bölmek istiyor. Sen istiyorsan Kuzey 
Irak’ta bir Kürdistan var lütfen oraya defol. 
Niçin bunlar kayyuma teslim verdi, bunların 
başındakiler terörist. Çünkü bu milletin çu-
kur kanal açmaya değil, hizmet etmeye para-
sı var. İnsanların en hayırlısı insanları en faz-
la hizmet edendir. Sizler de kimlerin kimlerle 
yoldaşlık ettiğini görüyorsunuz. Onlar sırtını 
teröristlere dayadılar, biz de sırtımızı Allah’a 
ve halkımıza dayadık. Bu ittifak milletin ge-
leceğine pusu kurmak, ülkenin geleceğini 
kararmaya yönelik bir ittifaktır. Bu ittifak bir 
yıkım ittifakıdır.  Bu seçim bir beka seçimi-
dir, ülkemizin ayaklarına vurulan prangala-
rı kırma seçimidir, 31 mart Pennsylvania ve 
kandille anlaşıp ülkede siyasi tünel kazan 
bir. 31 marta sadece belediye başkanlarını 
seçmeyeceksiniz, milletini birliğine, dirliğine 
kas edenlere. Sandığa gitmeyenleri sandığa 
götüreceksiniz.” 

Malatya’ya seçimlerde 4’lü ittifaka karşı 
oyunları bozmaya çağıran Başkan Erdoğan, 

“Malatya peygamberimizden 40 yıl sonra 
Müslüman bir belde olmuştur. Böyle bir aziz 
şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şe-
reftir, son 17 yılda vefa borcumuzu ödeme ça-
lışmasını istedik bu güne kadar 20 katrilyon 
hizmet yaptık. Millet bahçesinin yanına bir de 
millet kıraathane yapacağız. Ben kıraathane 
diyorum CHP kumarhane diyor. Tanzim satış 
kuyruklarını yokluk kuyruğu olarak CHP, ama 
onlar yokluk değil, varlık kuyruğu. CHP, HDP, 
SP, İyi Partiye gönül vermiş kardeşlerim, ge-
lin bunu 31 marta bozalım” dedi.

MALATYA’DA YAPILAN 
VE YAPILMASI PLANLAR 

YATIRIMLAR…
Malatya’daki yatırım çalışmalarına deği-

nen Erdoğan, “Biz tarihi ile yaşayan, ata yadi-
garlarını kalkındıran bir partiyiz. 800 yataklı 
Bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Malatya’da 
61 yadigar eserlerimizi restore ettik. Ulaşım-
da 387 km, 423 km çıkardık. Malatya kuzey 
çevreyolunun yapımı devam ediyor. Kömür-
han köprüsünü bu yıl bitiyoruz. Malatya Çe-
tinkaya Hekimhan demiryolu hattını yeniden 
yaptık. Sivas ve Malatya Elâzığ hızlı trenin 
etüt çalışmalarını sürüyor. Havalimanları-
nı yeniden modernize ettik. Malatya 9 baraj 
inşa ettik 11 baraj daha inşa ediyoruz. Yoncalı 
barajının inşaatı devam ediyor. Malatyalı çift-
çilerimize 17 yılda toplamda 1,3 katrilyon ta-
rımsal destek verdik. Kayısıdan etkilenen za-
rarları ödedik, lisanslı depoculuk kuruyoruz. 
4 OSB’de 20350 kişi istihdam ediliyor. Akça-
dağ’da mermer ihtisas OSB inşa ediyoruz. 5 
kişilik ilave istihdam olacak. 35 bin işyerimizi 
1 katrilyon SGK prim teşviki verdik. bütün bu 
hizmetlerin devamı için çok ciddi destek isti-
yorum. Birbirimizi asla bölmeyeceğiz” sözle-
rine yer verdi.
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 “50 BİN YENİ SOSYAL KONUT” KAPSAMINDA 
KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

MALATYA DOĞANŞEHİR TOPLU KONUT
 PROJESİ 89 ADET KONUT İÇİN 

ÖN TALEP TOPLANIYOR
   2+1 Konutlar %12 peşinat ve 180 ay vade - %20 peşinat ve 240 ay vade seçenekleri

3+1 Konutlar %10 peşinat ve 120 ay vade - %20 peşinat 180 ay vade seçenekleri

        Başvuru Bedeli: 2+1 Konutlar İçin: ₺500 ve 3+1 Konutlar İçin: ₺1000’dir.

BAŞVURU TARİHLERİ

1. Kategori: “Şehit Aileleri ve Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” başvuruları 15-19 
Nisan 2019 tarihleri arasında,

2.Kategori: “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3.Kategori: “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori: “Diğer Alıcı Adayları” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında

T.C.Ziraat Bankası Malatya Doğanşehir Şubesine Başvuru Yapabileceklerdir.

Detaylı Bilgi İçin:
www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz 

Tel: 444 86 54

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve 
sözleşmedeki bilgiler esastır.

Vali Aydın Baruş’tan MGC’ye Ziyaret
Vali Aydın Baruş Malatya Gazeteciler Ce-

miyeti’ ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Baruş 
ihalelerin Basın İlan Kurumu aracılığıyla sü-
reli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşri-
nin gerçekleşmesine dair genelge yayınla-
dıklarını belirterek, “Kamu İhale Kanununun 
getirmiş olduğu kurallara uygun bir şekilde 
kurumlarımız hareket ederse hem şeffaflık 
sağlanır hem de buradan yerel basınımızın 
yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi 
açısından da ciddi bir katkı sağlanır.” dedi 

Kamu kurumlarının çok sayıda ihaleyi 
açık ihale kapsamı dışında yapması nedeniy-
le gerçekleşmediğini görüyoruz.  Kamu ihale 
kanununun getirmiş olduğu kurullara, mev-
zuata uygun bir şekilde kurumlarımız hare-
ket ederlerse ihaleleri bölmeden ve ilan usu-
lüyle yaparlarsa hem şeffaflık sağlanır hem 
de buradan yerel basınımızın yaşamını sağ-
lıklı bir şekilde devam ettirmesi açısından da 
ciddi bir katkı sağlanır. Bu açıdan dün imza-
ladığım bir talimatla tüm kamu kurumlarına 
belediyelere bu hususta üzerinde titizlikle 
durulması gereken noktaları hatırlattık.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ ni ziyaret 
eden Vali Aydın Baruş basın mensuplarıyla 
hem hal etti. Basının sorunlarının konuşul-
duğu ziyarete yönelik Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Vekili Ali Er: “Sayın Valimizin Cemi-
yetimize ziyaretinden dolayı kendilerine çok 
teşekkür ediyorum.  Geçenlerde Cemiyet 

olarak Sayın Valimizi ziyaret ettik.  Medya-
nın, basının, televizyonların ve gazetelerin 
ekonomi sıkıntıdan dolayı yaşadıklarını ve 
şuan ki durumu ilettik. Bu konuda sağ ol-
sunlar yardımcı oldular gereken yardımın 
yapılacağını dile getirdiler biz de bunun için 
kendilerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerine 
yer verdi.  

Vali Aydın Baruş ise ziyarette: “Ben de 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret et-
mekten son derece mutluyum. Yerel bası-
nımız kamuoyunun sağlıklı oluşumu açısın-
dan çok önemli. Bu bakımdan Malatya ilinde 
kamuoyunun doğru bir şekilde oluşması, 
vatandaşın gündemi takip etmesi, problem 
ve sorunlara zamanında müdahale edilip 
çözülmesi noktasında basını çok önemli bir 
yardımcı olarak görüyoruz.  Yine ulusal ba-
sınımızın da temsilcileri var yine onların ili-
mizde yaşananları ülke gündemine getirme 
ve ilimizin güzelliklerini ülke gündemine 
getirme ve ilimizin güzelliklerini ülke günde-
mine yansıtma anlamında çok önlemli işlev-
ler üstlendiğini biliyor ve kendilerini takdir 
ediyoruz. Bu çerçevede yerel basınımızın ha-
yatını sürdürmesi bakımından bildiğiniz gibi 
kamu kurumlarının ihale ilanlarının Kamu 
İhale Mevzuatlarına uygun bir şekilde yerel 
basında yayınlanması gerekiyor.  Kamu ku-
rumlarının çok sayıda ihaleyi açık ihale kap-
samı dışında yapması nedeniyle gerçekleş-

mediğini görüyoruz.  Kamu ihale kanununun 
getirmiş olduğu kurullara, mevzuata uygun 
bir şekilde kurumlarımız hareket ederlerse 
ihaleleri bölmeden ve ilan usulüyle yaparlar-
sa hem şeffaflık sağlanır hem de buradan ye-
rel basınımızın yaşamını sağlıklı bir şekilde 
devam ettirmesi açısından da ciddi bir katkı 
sağlanır. Bu açıdan dün imzaladığım bir ta-
limatla tüm kamu kurumlarına belediyele-
re bu hususta üzerinde titizlikle durulması 
gereken noktaları hatırlattık. Yayınladığı-
mız genelgede: “İlimiz genelinde doğrudan 
temin usulünün, genel bir ihale yönetimi 
olarak algılanmaması, doğrudan temin hü-
kümlerinden faydalanmak için yapılacak ya 
da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi 

ayrıca Kamu İhale Kanununda belirtilen özel 
koşullar dışına çıkılmaması, istenilen reka-
bet ortamının yaratılarak kamu menfaatin 
en üst seviyede sağlanması süreli yayınlarda 
yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası 
iptalleri ile kamu zararına meydan verilme-
mesi için ihalelerin Basın İlan Kurumu ara-
cılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara 
göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmemesini önem-
le rica ederim.” ifadeleri yer alıyor.  İnşallah 
yerel basınımız kamu ihale ilanlarından ge-
rektiği, layık olduğu payı alır diye düşünüyo-
rum.  Ziyaret esnasında göstermiş olduğu-
nuz ilgiden dolayı tüm basın mensuplarımıza 
teşekkür ediyorum.” sözlerini kullandı.  

KAYMAKAM MURTAZA ERSÖZ
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Doğanşehir Kaymaka-
mı Murtaza Ersöz ilçedeki kurumlarda çalışan bayan personellerin 
Kadınlar Gününü kutladı. Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz 
beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Safa Çevik ile Doğanşehir ilçe-
sindeki kurumlarda çalışan bayan personellerin Kadınlar Gününü 
kutladı. 

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Doğanşe-
hir Adliyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan bayan personel-
lerin Kadınlar Gününü kutlayarak çalışanlara karanfil verilmesinin 
ardından, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören 
bayan kursiyerler, sosyal ekonomik destek verilen bayanlar, Güne-
doğru Mahallesi Kur’an Kursundaki kursiyerler ve Şehit Anneler ile 
bir araya gelen Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz günün an-
lam ve önemine değinerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün hayırlı 
olması temennisinde bulundu.
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Amerika’nın Türkiye’ye olan müdahalelerinin ardı ar-
kası kesilmiyordu. Ge- rek duydukları hallerde, sağ-sol, 
Kürt-Türk, Alevi- Sünni gibi maksatlı ve suni problemler ya-
ratılarak, ülkede kaos ortamı yaratılıyor ve  askeri darbele-
re zemin hazırlanıyordu. Bunun dışında güneyde bir  uydu 
bir Kürt devleti kurmak adına  bir terör örgütüne her türlü 
yardım yapmaktan çekinilmiyor, onların terör çıkış-maları-
na tavır koyuyormuş gibi gözüküp, ancak el altından mad-
di ve silah yar-dımları esirgenmiyordu. Amaç, Kürt halkı-
na hizmetten ziyade, burada bir uydu devlet kurarak hem 
kendi ve hem de İsrail çıkarlarına hizmet etmek amaçla-
nı-yordu. Bunu tam olarak gerçekleştirmek için de suni bir 
Irak sorunu yaratılıyor, oraya müdahale etmek hususunda 
da Türkiye’nin toprakları ve tüm hava alan-larının Ame-
rikan askerlerine açılması isteniyor, ancak T.B.M.M.’den 
onay çık-mıyordu.Ve böylece Türk Amerikan ilişkileri zaafa 
uğruyordu.    

      Bu arada, büyük bir emperyalist güç olan A.B.D. 
nin, o zamanki iktidar par-tisi Demokrat Parti ve sonradan 
hükümet olan partilerle yakın bir ilişki içinde olduğunu da 
unutmamak lazımdır. Zira aynen Kinyas Kartal misalinde 
olduğu gibi, ülkede uygulamaya konulan ileri hamleler 
A.B.D. nin menfaatlerine uygun düşmüyordu. Kendilerine 
muhtaç durumda kalınması ve kendilerine kayıtsız şartsız 
itaat edilmesi isteniyordu. Çeşitli karşılıksız yardımlarla, 
ülkeyi, örümcek ağı gibi örerek adeta esir alıyorlardı. 1930 
lu yıllarda faaliyete geçmiş olan uçak fabrikasını “ Biz sizin 
uçak ihtiyaçlarınızı gideririz. Siz bu işlerle değil sizin için 
daha zaruri olan işlerle uğraşın” denilerek ve iktidarı da 
buna ikna ederekten, uçak fabrikasını kapatıp atölye şekli-
ne dönüşmesi sağlanıyordu. A.B.D. nin söz verdikleri üzere, 
hibe şeklinde gönderdikleri ekonomik ömrünü doldurmuş 
yüz-lerce uçak, insanlarımızın coşkulu alkışları ile semala-
rımızda dönmeye başlı-yordu. Ancak bu eski uçaklar kısa 
süre sonra arıza yapmaya başlayınca, binlerce dolar tuta-
rında yedek parça siparişi vermek durumunda kalınıyor ve 
sonuçta astarı bezinden pahalıya mal oluyordu. Böylelik-
le A.B.D. bizi bir yandan Nato’ ya dahil ederek güya bize 
prestij kazandırıp komünizm tehlikesine karşı korur-ken, 
bir yandan da ekonomik ömrünü tamamlamış uçaklarını 
elden çıkarıyor, yedek parça satarak para kazanıyor ve en 
önemlisi bütün bunları ülkemiz hay-rına yaptığına bizleri 
inandırıyordu. Ne güzel bir alışveriş değil mi?...           

      Sonradan gelen iktidarlarca da bu sistem artarak 
devam ettiriliyor, A.B.D.nin dikte ettirdikleri eksiksiz yeri-
ne getiriliyordu. Öyle bir duruma gelinmişti ki ken- dimi-
zi bütün bunlara mecbur hissediyorduk. Karşı geldiğimiz 
takdirde başımıza neler geleceğini az çok hesap edebiliyor-
duk. Hemen ülkede kargaşa çıkartıp dar-beler ve ekonomik 

krizler sahneye konuyordu. Kurulan hükümetler Amerikan 
istek ve hizmetlerine ayak uydurmak durumunda idiler. 
Aksi halde kısa ömürlü oluyor, normal yollardan Soros’va-
ri bir şekilde al aşağı edilebiliyorlardı. Bütün bunlara rağ-
men kendilerinin iktidara taşıdığı bazı hükümetler, onların 
tam da istedikleri şekilde bir tutumu, sonradan oluşan bazı 
nedenlerle tam olarak ser-gileyemiyor, bu durum üzerine 
de ipler bir bakıma geriliyordu. Birinci ve ikinci Körfez Sa-
vaşlarında ve en son Suriye krizinde Türkiye’den yeterince 
istifade edilemiyordu. Bütün bu olumsuzlukları  Amerikan 
Hükümetine  bir rapor halin-de ileten ülkedeki Amerika-
lı yetkili, aynen, önceleri Osmanlıda yaşanmış oldu-ğuna 
benzer bir şekilde, raporunda şu mealde bilgilere yer ve-
riyordu. “ Güçlü bir müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlerinden yeterince istifade ede-memekteyiz. Bü-
tün bunların nedenlerini şu şekilde sıralayabilirim. Her ne 
kadar hükümetleri etki altına almaya çalışsak da 1- Kuvvet-
ler ayrılığına dayanan güçlü bir yargı sistemi. 2- İkna edil-
meleri zor olan vatansever komutanlardan oluşan güçlü 
bir ordu. 3- İkna edilemeyen güçlü bir muhalefet. 4- İnsan-
ların kanına işlemiş vatan ve millet sevgisi. 5- İnsanların 
birlik ve beraberliğini pekiştiren güçlü bir Atatürk sevgisi 
6- Verimli toprakları ve yetiştirdiği ürünler ve hayvan-ları 
ile kendine yeter bir ülke olması …  Bütün bunlar var ol-
duğu sürece ama-cımıza ulaşmamız mümkün görünmüyor. 
Bunun içindir ki, yargı sistemi, ordu-nun gücünü oluşturan 
vatan sever komutanlar, muhalefetteki partiler, vatan ve 
millet sevgisini simgeleyen tüm her şey, milleti birbiri ile 
kaynaştıran Atatürk sevgisi şu veya bu şekilde itibarsızlaş-
tırılıp, milletin kafasından silinmeli. Önemli ürünlerin üre-
tilmesinin önüne geçilerek, bazı şeylere ihtiyaç duyan ülke 
konumuna getirilmesi sağlanmalı. Dinsel ve ırksal bazda 
nifaklar sokularak in-sanların birlikteliklerinin ortadan 
kaldırılması sağlanmalı. Her ne kadar, kutsal dinimiz gereği 
Müslümanlığa karşı isek de, insanları ikna etme hususunda 
ondan azami derecede faydalanılmalı. Zira Müslümanlık, 
Türk insanının yumuşak kar-nıdır” deniyordu sanki… 

     Çok önceden tasarlanmış Büyük Ortadoğu Projesi 
( B.O.P.) nin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyordu. 
Bunun gerçekleşmesi için de Türkiye’ye ihtiyaç vardı. Gere-
kirse bu projenin eş başkanlığı da verilmeli idi. Ancak Ame-
rikalı yet-kilinin ifade ettiği hususlar engel teşkil ediyordu. 
Bu pürüzlerin ortadan kaldırıl-ması gerekti. Şayet bu da ol-
mazsa, gerekirse Libya, Tunus, Irak, Suriye için uy-gulanan 
yaptırımlar Türkiye ve de bir çıban başı gibi duran İran için 
de uygulan-malıydı… Bütün bunlar, bölgede bulunan İsrail 
ve Amerikan çıkarları için el-zemdi. İsrail’in bu bölgede gü-
ven içinde güçlü bir konumda olması sağlanmalı ve bölge-
de çokça bulunan petrol ve doğal gaz kaynaklarından aza-

mi bir şekilde istifade edilmeliydi … Son zamanlarda artık 
aleni bir şekilde gün yüzüne çıkan gelişmeler bütün bun-
ların tezahürü değil midir? Örneğin Suriye’nin kuzeyinde 
oluşturulan terörist unsurlara binlerce tır silah yardımı ya-
pılması, eğitimlerinin bizzatihi sağlanması ve en önemlisi 
Fethullah Gülen cemaatini kullanarak hükü-meti devirme 
girişiminde bulunulması taptaze birer örnek olarak önü-
müzde dur-maktadır.  Ez cümle, batılı emperyalist güçlerin 
bir zamanlar çok daha önceleri kendilerine ait olduğunu 
düşündükleri bu topraklarda, yabancı ırktan ve dinden 
olanlara tahammülleri yoktur. Bir zamanlar kendilerine 
hükmeden Osmanlıyı nasıl ki Balkanlardan temizlediler, 
şimdi de onun devamı olan Türkleri Anadolu toprakların-
dan atıp, geldikleri Orta Asya steplerine sürmektir niyet-
leri. Bunun için de her türlü oyunları sahneye koymaktan 
çekinmiyorlar… O halde bunun için ne yapılmalı? Fazla dü-
şünmeye ve çareler aramaya gerek yok. Önümüzde, her ül-
kenin önünde şapka çıkardığı ve örnek aldığı koca bir Ata-
türk örneği, onun ilkeleri, devrimleri ve verdiği mücadele 
örnekleri var. Kindar değil, merha-metli ve hoşgörülü, aklı 
hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirilmeli, akla ve 
ilme önem verilmeli, hakla, adaletle, yetişmiş insan gücü, 
vatan ve milletse-verlik şuuru, ekonomisi, güçlü ordusu ile 
tam bağımsız bir ülke konumunda, yurtta sulh, cihanda 
sulh düsturu ile bir yaşam sürmeye kendimizi inandırmalı 
ve ısrarla bu konular üzerinde ısrarla durulmalıdır.

Dünya tarihi boyunca gerek kendi ülkesi içinde ve ge-
rekse ülkeler arası iliş- kilerde, sürtüşmelerin ve kaos 
ortamının oluşması ya da oluşturulması bir vakıa-dır. Bu 
durumlarda en çok zarar görenlerin ülke insanları olduğu 
büyük bir ger-çek olarak önümüzde durmaktadır. Zaval-
lı insanlar, savaşların ve zulümlerin karşısında canlarını 
kurtarmak adına, ya kendi ülke sınırları içinde farklı fark-
lı bölgelere, ya da, ülke sınırlarını aşarak farklı farklı ülke 
topraklarına göç etmek zorunda kalmışlar, yollarda telef 
olmuş gitmişlerdir. Günümüzde de bu türden o-laylar ne 
yazık ki devam etmektedir… Bütün bu yaşananlar, ülkeyi 
idare eden-lerin çıkar ve ihtirasları ya da dış güçlerin kendi 
ülkelerinin çıkarlarını gözet-meleri yüzünden oluşmakta-
dır. Yoksa o topraklarda yaşamakta olan zavallı halkların 
bunda ne gibi bir kabahati olabilir?
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Devamı Gelecek Sayıda

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ SON 
MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Doğanşehir Belediyesi'nin 2014 yerel seçim-
leri ile göreve başlayan meclisi Mart Ayı son 
oturumunu gerçekleştirdi. 

2014 yılında yapılan yerel seçimler ile gö-
reve başlayan meclis 07 Mart 2019 tarihinde 
Doğanşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis 
Toplantısının oturumu ile son buldu. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 

"Doğanşehir Belediyesinin Mart Ayı Olağan 
Meclis oturumunun son oturumunu gerçekleş-
tirdik. Artık 5 yılın sonuna geldik, göreve gel-
diğimizde borçlu bir belediyemiz vardı şu anda 
Doğanşehir Belediyesinin ne devletine, ne de 
milletine 1 Lira borcu yok. Meclis encümenle-
rimiz ile helalleştik. Kendilerine 5 yıl boyunca 
vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyorum" dedi.

DOĞANŞEHİRDE DOĞU TÜRKİSTAN 
ZÜLMÜ PORESTO EDİLDİ

Doğanşehir Ülkü Ocakları Cuma 
namazı çıkışında Doğu Türkistan'da 
yaşanan Çin zulmüne dikkat çekmek 
için Doğanşehir Merkez Camii önünde 
resim sergisi açtı. 

Sergi de bilgilendirme yapan Do-
ğanşehir Ülkü Ocakları Başkanı Koray 
Altuntaş: "Ata topraklarımız olan Tür-
kistan coğrafyasının Doğusunda Çin 
zulmüne maruz kalan soydaşlarımız 

vardır. Doğu Türkistan'da soydaşları-
mızın ayağına değen taş bizim bağrı-
mıza hançer olup saplanmaktadır. Tek 
suçları Müslüman ve Türk olan Doğu 
Türkistan’da yaşanan zulmün, işken-
cenin, katliamların, namusumuza göz 
dikilmesini kabul etmiyoruz. Burada 
Doğu Türkistan’da yaşananları duyur-
mak için toplandık. Var olsun Doğu 
Türkistan kahrolsun Kızıl Çin" dedi


