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CHP Doğanşehir İlçe
Danışma Kurulu Yapıldı
CHP Doğanşehir ilçe danışma kurulu toplantısı İl 
Başkanı Enver Kiraz’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Doğanşehir CHP İlçe binasında düzenlenen toplantıya İl 
Başkanı Enver Kiraz’ın yanı sıra ilçe yönetimi ve partili-
ler katıldı. Burada konuşma yapan CHP İl Başkanı Kiraz, 
ülke ve kent gündemine dair açıklamalarda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI
DOĞANŞEHİR’DE DENETİM YAPTI
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 
Doğanşehir ilçe merkezinde denetimlerde bulundu.

1.OSB’de İşlemler TL İle Yapılacak
Vali Mustafa To-
prak’ın başkan-

lığında toplanan 
Malatya Birinci Or-

ganize Sanayi Bölge-
si Yönetim Kurulun-
da alt yapı bedelinin 

tahsilâtı,  iş ve 
işlemlerin Türk Li-

rası üzerinden yapıl-
ması kararı alındı SAYFA 2

SAYFA 5

SAYFA 4

Güvenlik ve Halk Toplantısı...
İçişleri Bakanlığı İller İda-
resi Genel Müdürlüğünün 
05.11.2016 tarih ve 8154 sayılı 
yazıları doğrultusunda, 2016-
2017 yıllarına ait güvenlik 
ve halk toplantısı kapsamın-
da, Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan başkanlığında, İlçe 
Jandarma Komutan V. ve İlçe 
Şube Başkanları ile birlikte 
Topraktepe, Yolkoru ve Fındık 
Mahallelerine ziyaret yapıldı.

SAYFA 5

“Ülkenin Bekası Yükümlülüğümüzdür”
01 Aralık 2016 tarihli Mülki 
İdare Amirleri Atama Kara-
rnamesi ile ilimizden baş-
ka illere atanan Arguvan, 
Kale, Pütürge ve Yazıhan 
kaymakamları onuruna 
veda yemeği verildi. Yem-
ekte konuşan Vali Toprak, 
ülkemizin birliğinin, bera-
berliğinin, bekasının iyi bir 
şekilde korunması ve mu-
hafazası bizim sorumluluk 
ve yükümlülüğümüzdür.” 
dedi
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Öfke rüzgar gibidir, bir süre son-
ra diner; ama birçok dal kırılmıştır 
bile.

Mevlana

Haftanın Sözü 
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Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

Kaçak Elektriğe Sıkı Denetim!
Haber Merkezi 
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., bünyesindeki uzman 

ekipler ile güvenlik güçleri eşliğinde kaçak elektrik 
operasyonlarına hız verdi. Operasyonlar sonucu 
kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişiler hak-
kında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak

FIRAT EDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticiliği’nden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi; “İl ve ilçe merkezlerinde ticarethane, 
mesken, tarımsal sulama ve sanayi tarifesinde en-
erji kullanan tüm tesisatlar ziyaret edilmekte ve 
sayaçlarına ait ölçü devrelerinin kontrolleri yapıl-
maktadır. Kaçak elektrik tüketimi gerçekleştirildiği 
tespit edilen tesisatlar için Elektrik Piyasası Tüketici 
Hizmet Yönetmeliğinin 26.,27.,28.,29., ve 30. Mad-
delerine istinaden işlem yapılmakta ve kaçak tüke-
tim faturaları   düzenlenmektedir. Ayrıca Türk Ceza 
Kanunu’nun 163. Maddesi (3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 
md.) gereğince; abonelik esasına göre yararlanıla-
bilen elektrik enerjisinin, sahibinin rızası olmaksızın 
ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek 
şekilde tüketilmesi halinde kaçak elektrik kullanan 
kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
için suç duyurusunda bulunulmaktadır. Kaçak el-
ektrik tüketimi gerçekleştirilmesine yardım ettiği 
tespit edilen kişilere de yaptırımlar uygulanmak-
tadır. Kaçak Elektrik ile Mücadelemizde konuya 
duyarlı ve sorumluluk bilinci taşıyan herkes, Fırat 
EDAŞ kurumsal web sitesi ve 444 9 186 numaralı 
7/24 Çözüm Merkezimiz üzerinden kimlik bilgilerini 
paylaşma zorunluluğu olmadan ihbarda bulunabil-
mektedir. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.”

1.OSB’de İşlemler TL İle Yapılacak
Haber Merkezi
Vali Toprak, toplantı sonunda yaptığı 

açıklamada “Organize Sanayi Bölgemizin 
Yönetim Kurulunu toplayarak, gündemdeki 
konuları görüştük. Bugünkü toplantımızın 
yapılma amacı; Özellikle Sayın Cumhur-
başkanımızın son günlerde yoğun olarak 
seslendirdiği ve ülkemiz dışından ülkemizin 
ekonomik para piyasalarına yönelik olar-
ak özellikle döviz ve faiz rakamlarının dış 
piyasalardan, dış oluşumların, mihrakların 
etkisiyle Türkiye ekonomisi üzerinden bir 
takım dalgalanmalar oluşturduğu ve bunun-
da ülkemizin milli ekonomisine zarar verdiği 
gerçeğinden hareketle hem Sayın Cumhur-
başkanımızın, hem hükümetin seslendirme-
leri hem de hakikaten Malatya’da Organize 
Sanayi Bölgesi başta olmak üzere tüm karar 
alıcı mekanizmalarda milli paramızın tüm 
ekonomik işlemlerde kullanılmasına fırsat 
verebilmektir. 

MİLLİ PARAMIZIN
KULLANILMASINA FIRSAT 

VERMİŞ OLACAĞIZ
Bu bağlamda bizde Organize Sanayi 

Bölgesi olarak daha önce dolar bazında be-
lirlenen bazı işlemlerimizin tümden milli 
paramız olan Türk Lirasına dönüş yapılarak 
bunların bedellerinin Türk Lirası üzerinden 
alınmasına yönelik bugün bu toplantıda bu 
kararı almış bulunuyoruz. Böylece hem mil-
li paramızın kullanılmasına fırsat vermiş 
olacağız hem de milli paramızı bir kenarda 
tutarak ulusal para cinsimizin dışında, yurt 
dışındaki ülkelerin para birimlerinin kul-
lanılarak, o ülke para biriminin de manipüle 

edilerek ülkemizin ekonomisine gelebilecek 
her türlü ekonomik saldırılardan da korumuş 
olacağız. Bunu ve bu kararı almayı Organize 
Sanayi Bölgesi olarak bir taraftan Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odamızda Organize Sanayi 
Bölgesi’ne en önemli katkıyı sağlıyor. Milli 
ekonomimizi ve milli piyasamızı Türk Lirası 
olarak da ayakta tutmak ve buradan herk-
ese de bir mesaj vermeyi bizde kendi imkân 
ve kabiliyetimiz ölçüsünde yararlı gördük… 
Hem 1. Organize Sanayi Bölgemizin, özellikle 
Organize Sanayi Bölgemize giriş aidatı olar-
ak daha önce belirlenen ve daha önce dolar 

üzerinden alınan para ile diğer bir takım 
işlemlerdeki dolar bazlı belirlemeyi bugün 
itibariyle kaldırdık ve eş değer rakamlar ol-
mak üzere milli paramız olarak Türk Lirası 
üzerinden bundan böyle işlemlerimizi ve 
hesaplarımızı; buraya iş ve işlemler için ge-
len işverenlerimize ve girişimcilerimize de 
bu noktada Türk Lirası üzerinden işlem yap-
mayı da kararlaştırdık. Tüm yönetim kurulu 
üyelerimize bu hassasiyetlerinden dolayı, bu 
kararın oluşumuna öneri ve katkı sağlama-
larından dolayı teşekkür ediyorum.

“ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ”
Ben inanıyorum ki, bizler ülkemizi sevi-

yoruz. Ülkemizin yerli ve milli olması nok-
tasında her türlü katkıyı koyuyoruz. Milli ve 
yerli olmanın en önemli sacayaklarından 
birisi de milli paramızın ülkemizdeki tüm iş 
ve işlemlerde geçerli olabilecek şekilde kara-
rlarımızı ittihaz etmenin önemli olduğunu 
da biliyorum ve bu beyanda bu kararımızın 
da ilimize tüm sanayici ve girişimcilerimize, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür 
ederim.” dedi.

Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında toplanan Malatya Birinci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulunda alt yapı bedelinin tahsilâtı,  iş ve işlemlerin Türk Lirası üzerinden yapılması kararı alındı
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Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile 
birlikte Eskimalatya’da bulunan tarihi mekanları ve Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni gezdi. Güçlü, 
gelecekte hem ekonomisi, hem ruhu olan şehirlerin ve evlerin kurulması gerektiğini söyledi

Geleceğin Şehirleri Özenle Hazırlanmalı!

Haber Merkezi
Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Battalgazi Belediye 

Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte ilk olarak Battalgazi Beledi-
yesi Yeni Hizmet Binası inşaatını, ardından Orduzu Çınar Parkı, Ulu 
Cami, Eski Malatya Yaşam Müzesi ve son olarak da tarihi Silahtar 
Mustafa Paşa Kervansarayı’nı gezdi.  Eski Bakan Güçlü’ye, AK Parti 
Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye 
Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Abdulvahap 
Şerefhanlı ve Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Mehmet Sağdıç da 
eşlik etti. Gezi sonrası açıklamada bulunan Eski Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel önemine 
dikkat çekerek, “Sayın Başkanla Poyraz Konağı’nı geziyoruz. Şu an 
da Poyraz Konağı’nın odalarından birindeyiz. Tabi yakın geçmiş 
ama yine tarih. Bir toplumun belki yüz, yüz elli sene önce tarihi 
bakımdan zor zamanlar yaşarken, bir toplum böyle bir kültür üretip 
ve Anadolu’nun içlerinde böyle bir ev inşa edip, burada yaşama ile 
ilgili gösterdiği büyük anlayış bize de, geleceğimiz ile kuracağımız 
şehirleri, evleri, ne kadar daha dikkatle, özenle yapmamız gerek-
tiğinize dair ip uçları veriyor. İnsan tabi böyle bir mekanda otur-
duğunda her halde ruhen çok huzurlu olur yaşlısı da, genci de. İn-
şallah mimarlarımız, mühendislerimiz ve başkanlarımız gelecekte 
insanımız için böyle güzel mekanlar oluştururlar. Hem ekonomisi 
olan, hem ruhu olan şehirler ve evler kurarlar” diye konuştu.

“Parsel bazlı imar yönetmeliği yasaklanacak”

Haber Merkezi
Malatya İşadamları Derneği Aylık to-

plantılarının 62’incisi düzenlendi. Toplantının 
konuşmacı misafiri T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki oldu. Polat Re-
naissance Otel’de gerçekleştirilen toplantıya  
500’e yakın üye işadamı davetliler katıldı 
Toplantının açılış konuşmasını yapan MİAD 
Genel Sekreteri Hakan Odabaşı, toplantının 
akışı ve Bakan Özhaseki’nin özgeçmişini 
davetlilerle paylaştı. Odabaşı’nın ardından 
söz alan MİAD Yatırım ve Ticari İşler Sorum-
lusu Ferhat Tomo, dernek bünyesinde devam 
projeler hakkında bilgilendirmeler yaptı. 
Konuşmasını yapmak üzere, MİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Akdaş sahneye davet 
edildi. Yoğun temposuna rağmen toplantıya 
katılım gösteren Özhaseki’ye teşekkür 
ederek sözlerine başlayan Akdaş, Kayseri’nin 
Türkiye’ye model il olması konusuna deği-

nerek, Özhaseki’nin bu konudaki çalışma-
larını takdirle karşıladığını belirtti. Akdaş; 
“Esas olan şey memleket değil, vatan sevgisi-
dir. 15 Temmuz bu ülkenin miladıdır. Kurtuluş 
savaşını göremedik ama 60’lı yıllardan iti-
baren ülkenin üzerinde oynanan oyunlara şa-
hit olduk. Evimiz ve ailemizden daha önemli 
bir konu olan vatanın bütünlüğü konusunda 
ortak tavır gösterdik. Bu birlikteliğimizi dost-
lar da düşmanlar da görmüş oldular” dedi.  
Dernek faaliyetleri ve sosyal sorumluluk pro-
jelerinden de bahseden Başkan Yunus Akdaş, 
Malatya’da ikincisi yapılacak olan Konuke-
vi’nin, MİAD Üye işadamı Şahin Nalbant’ın 
ana sponsorluğunda gerçekleşeceği mü-
jdesini verdi. Akdaş konuşmasının sonunda, 
şehir ve imar konusunda sektörün önerilerini 
aktardı.

YAŞAR: MALATYA İLE İLGİLİ 
POZİTİF AYRIMCILIK BEKLİ-

YORUZ
AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin 

Yaşar’da konuşmasında, toplantıya katılan 
işadamlarının toplam istihdam, ciro ve üretim 
olarak ulusal ölçekte olduğunu ifade ederek; 
“MİAD’ın perspektifi, sekreteryası ve çalışma-
ları ulusal ölçektedir. Burada tırnaklarını ka-
zıyarak güç akıl enerji tecrübe birikimi ile 
katkılar sağlayan insanlar var. Sn. Bakan şu 
anda en deneyimli belediyecilik birikimine 
sahip insan. Türkiye’de gecekondusuz planlı 
bir şehir oluşturan, şehir siyaseti konusunda 
çok deneyimli bir bakanımız. Çevre ve şehirci-
lik bakanlığında Mehmet Özhaseki’nin olması 
Türkiye için bir fırsattır. Hem belediyeci hem 
işadamı hem de köklü bir aileye mensup olan 
Bakan Özhaseki’den Malatya ile ilgili pozitif 
ayrımcılık bekliyoruz” dedi. Malatyalılar olar-
ak birikiminden faydalanmak istiyoruz. 

ÖZHASEKİ: MAKUL İŞ YAPAN 
HERKES BAŞIMIN TACI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhase-
ki’de davetlilere hitaben yaptığı konuşmada şu 
ifadelere yer verdi: “Bakanlık artık imar planı 
yapmayacak. Kentsel dönüşüme karışacağız 
ama imar planı yapmayacağız. Makul iş yapan 
herkes başımın tacı. Ancak kirli işler dönüyor-
sa mezardan babam bile kalksa benim kapım 
kapalıdır. Adaletli olarak birtakım kuralları 
ve prensipleri tam oturtacağız. Yeni belediye 
yasası geliyor. Parsel bazlı imar değişiklikleri 
yasaklanıyor. Şöyle bir vicdan var mı; masum, 
helaliyle iş yapan hukuka uyduğu zaman imar 
alacak. Adamını bulan, eli kolu oynayan gide-
cek bunu artıracak. Bunun dinde imanda yeri 
yok, bu helal değil bunu çok net söylüyorum. 

Burada bir şehir cinayeti var. Bakanlık bun-
dan sonra imar planı yapmayacak. Kentsel 
dönüşüme karışacağız o ayrı bir şey. Ancak 
imar planı yapmayacağız. Tanıdığı bulan bize 
geliyor. Böyle bir şey yok. Hele İstanbul için 
söylüyorum bazı belediyeler bunu yapıyor. 
İmar planları 2 ise 4'e ya da 8'e çıkarıyor. 15 
milyonluk şehri 30 milyon yaptınız. Sorunları, 
altyapıları nasıl çözeceksiniz” dedi. Bakan 
Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü; “"Bir 
başka konu daha var, müteahhit arkadaşlar 
bilir. Bir yerde değer artışı oluyorsa bu değer 
artışı belediye tarafından bir şekilde alınıyor. 
Nasıl alınıyor pekala, bir okul, cami ya da yurt 
yaptırıyor, bunlar masum gözükebilir. Diğer 
türlü çirkin ilişkiler içerisinde de alıyor. Bunu 
da yasaklıyoruz. Daha doğrusu böyle bir değer 
artışı oluşuyorsa parselde bunun değerini bir 
komisyon biçecek ve kamu o değeri alacak. 
Havada kalıp da kimin cebine gideceği or-
tam oluşmasın diye çırpınıyoruz. Vatanı sen 
mi kurtaracaksın daha ne yolları bulunuyor 
diyenler de kendileri bilir. Emin olun zehir 
zıkkım olur. Makul iş yapan herkes başımın 
tacı. Ancak kirli işler dönüyorsa mezardan 
babam bile kalksa benim kapım kapalıdır.” 
Bakanın konuşmasının ardından, MİAD Yük-
sek İstişare Kurulu Başkanı Aziz Yeniay ve 
MİAD Yönetim Kurulu Üyesi .hüseyin Oflaz’ın 
moderatörlüğünde soru – cevap bölümüne 
geçildi. Programın sonunda, Yeni Malatyas-
por’a sponsorluğundan dolayı Evkur Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Kan, yılın genç girişimci 
ödülünü almasından dolayı HSC Kablo Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fatih Tan’a Bakan Mehmet 
Özhaseki tarafından plaket takdim edildi. To-
plantının sponsorluğunu yapan Çalık Holding 
adına da Şahin Nalbant tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Özhaseki’ye günün anlam 
ve önemine istinaden tablo takdim edildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel dönüşüme karışacağız ama imar planı yapmaya-
cağız. Makul iş yapan herkes başımın tacı. Ancak kirli işler dönüyorsa mezardan babam bile kalksa be-
nim kapım kapalıdır. Yeni belediye yasası geliyor. Parsel bazlı imar değişiklikleri yasaklanıyor.” dedi
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“Ülkenin Bekası Yükümlülüğümüzdür”
01 Aralık 2016 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ilimizden başka illere atanan Arguvan, Kale, 
Pütürge ve Yazıhan kaymakamları onuruna veda yemeği verildi. Yemekte konuşan Vali Toprak, ülkemizin birliğinin, 
beraberliğinin, bekasının iyi bir şekilde korunması ve muhafazası bizim sorumluluk ve yükümlülüğümüzdür.” dedi

Haber Merkezi
Veda yemeğine tüm ilçe kaymakamlarının 

yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, 
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şer-
afettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer 
Urhal’ da katıldı. 

Vali Toprak, ”Öncelikle yeni görevleriniz-
in hakkınızda hayırlı olmasını diliyorum. Yeni 
görev yerinizde hayırlı, başarılı çalışmalarla 
ülkemize, devletimize, devletimizin birliğine, 
insanlarımızın hayrına, sevgisine, hoşnut-
luğuna, güzelliğine katkı sağlamanızı dili-
yorum, böyle olacağından da şüphem yoktur. 
Hepimiz devletin bir görevlisi olarak ama Tür-
kiye Cumhuriyeti devletimizin bir bireyi olar-
ak ülkemize ve milletimize bize tevdi edilmiş 
hükümlülüklerle ve sorumluluklarla birlikte 
görevimizi ifa ediyoruz. Görevimizi ifa et-
tiğimiz yerler şüphesiz ki her meslek gurubu 
için coğrafi bölge düzeyinde, ilçe düzeyinde 
değişik noktada bölümlendirildiği yerler. 
Görev yerimiz neresi olursa olsun en küçük 
ilçeden en büyük ilçeye kadar, en küçük il-

den en büyük ile kadar ve görevimizde hangi 
statüde olursa olsun, o görevi devletimizi var 
etmenin, devletimizin bekasını sürdürmenin, 
ama bu beka devam ettirilirken de devletimi-
zle milletimizi de kaynaştırmayı bir görev un-
suru olarak ifade ediyoruz. Doğruyu, adaleti 
ve güzellikleri vatandaşlarımızla buluştur-
maya çalışıyoruz. Bu buluşturmada şüphesiz 
ki siz değerli arkadaşlarımızda Malatya’ya 
gelmeden öncede olduğu gibi Malatya ilim-
izde de, bu güzel ve kadim ilimizde de güzel 
hizmetlere vesile oldunuz, gayret ettiniz, 
çalıştınız. İl Valisi olarak benimle ve benden 
önceki çalıştığınız süre içerisindeki yapmış 
olduğunuz çalışmalar için çok teşekkür edi-
yorum. Bu güzelliklerin ve başarılarınızın 
bundan sonrada devam etmesini diliyorum.   
Ülkemizin içeriden ve dışarıdan bir takım 
ihanet girişimlerinin olduğu bir noktada her 
türlü fitneden, fesattan uzak durulması adı-
na katkı sağladınız. Devletimizi baki kılmak 
adına devletimizle vatandaşımız arasında 
köprü oldunuz, gayret gösterdiniz, bunun 

içinde özellikle teşekkür ediyorum.” İfadeler-
ini kullandı.

VATANDAŞLA İHANETÇİLERİ 
AYIRALIM

Zor bir coğrafyada yaşadığımızı dile ge-
tiren Vali Toprak sözlerini şöyle sürdürdü; 
“ ülkemizin çevresinde kadimden gelen 
sıkıntılar var, onlar ülkemizin bulunduğu 
coğrafyayı sıkıntıya sokuyor. Onun için ülkem-
izin birliğinin, beraberliğinin, bekasının iyi 
bir şekilde korunması ve muhafazası adı-
na, güzellikleri tüm vatandaşlarımızla ama 
güzel bir içtenlik ve kıvanç birliği içerisinde 
sürdürülmesi adına bundan sonrada sizlere 
ve hepimize görev düştüğünü ifade etmek is-
tiyorum. Bu bizim bir sorumluluk ve yüküm-
lülüğümüzdür.   Vatandaşlarımızı sevelim, 
vatandaşla ihanetçileri ayıralım, o noktada 
da dikkatli ve uyanık olalım ama ülkemi-
zi,  milletimizi, devletimizi, vatandaşlarımızı 
sevmekten geri durmayalım.”

İlimizden tayini çıkan Akçakale Kay-
makamlığına atanan Arguvan Kaymakamı 
Selçuk Yosunkaya, Gürpınar Kaymakam-
lığına atanan Pütürge Kaymakamı Osman 
Doğramacı ve Çıldır Kaymakamlığına atan-
an Yazıhan Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu 
adına konuşan Suruç Kaymakamlığına atan-
an Kale Kaymakamı ve Vali Yardımcısı veki-
li Ferhat Sinanoğlu, Vali Toprak’a kendileri 
onuruna vermiş olduğu veda yemeğinden 
dolayı şükranlarını sundu. Kaymakam ve Vali 
Yardımcısı vekili Sinanoğlu, Vali Toprak’ın 
mahiyetinde daha öncede görev yaptığını if-
ade ederek o dönemde ve buradaki görevleri 
sırasında kendisinde ve diğer kaymakamlar-
da büyük emekleri olduğunu ifade etti. 

Kendisi ile görev yapmaktan büyük bir 
onur duyduklarını, çok dersler aldıklarını ve 
tecrübelerinden oldukça yararlandıklarını 
belirterek şükran ve saygılarını sunarken Vali 
Toprak’tan haklarını helal etmesini istedi.

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI, DOĞANŞEHİR’DE DENETİM YAPTI
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta eki-

pleri, Doğanşehir ilçe merkezinde denetim-
lerde bulundu.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan-
lığı’na bağlı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Doğanşehir ilçesinde; fırın, unlu 
mamul ve gıda satışı yapan işyerlerinde dene-
tim yapıldı.

Sözkonusu işletmelerde; işyeri açma ve 
çalışma ruhsatları, ekmek ve unlu mamullerin 
gramajları ile gıda maddelerinin son kullanma 
tarihi ile fiyat etiketleri kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda kurallara uy-
madığı tespit edilen 46 işyerine eksikliklerin 
giderilmesi için süre verilirken, verilen sürenin 
sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde 
bu işyerlerine yasal işlemlerin yapılacağı 
kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin 
merkezin yanı sıra ilçelerde de bu tür denetim-
leri sık sık yaptığı belirtilerek, esnaf ve işlet-
melerin kurallara uyması yönünde uyarıldı.
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CHP Doğanşehir İlçe Danışma Kurulu Yapıldı
CHP Doğanşehir ilçe danışma kurulu toplantısı İl Başkanı Enver Kiraz’ın katılımı ile gerçekleştirildi

Doğanşehir CHP İlçe binasında düzenle-
nen toplantıya İl Başkanı Enver Kiraz'ın yanı 
sıra ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Burada 
konuşma yapan CHP İl Başkanı Kiraz, ülke ve 
kent gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde ülke gündeminin old-
ukça yoğun olduğuna dikkat çeken Kiraz, 
ekonomide çok önemli sıkıntılar yaşandığını 
ifade etti. CHP olarak uzun süredir ekono-
mide yaşanan sıkıntıları gördüklerini dile 
getiren Kiraz, parti olarak da çözüm öneril-
erini her fırsatta açıkladıklarını söyledi. Ge-
linen süreçte vatandaşların ciddi borç içer-
isinde olduğunu gördüklerini belirten Kiraz, 
"2002'de bu hükümet iktidara geldiğinde 
vatandaşların bankalara olan borcu 6,6 mi-
lyar TL'idi. Şimdi ise gelinen süreçte borç 
400 milyar TL'ye ulaşmış. Bu da kişi başına 
ortalama 16 bin TL borç demektir. Dolayısıyla 
şuan ülkede borçlu vatandaş sayısı da ülkede 
25 milyonun üzerinde "ifadelerini kullandı.

Dolardaki artış nedeniyle zamların 
başladığını ifade eden Kiraz, "Tüm bu rakam-
lar ortadayken vatandaştan bihaber olan bir 
iktidar var. Ne diyorlar 'dolarınızı bozdurun' 
vatandaş ta TL yok, dolar ne gezer. Doları yok 
ki neyi bozdursun vatandaş" ifadelerine yer 
verdi.

TL'nin değer kaybettikçe ülkenin tüm 
varlıklarının da değer kaybettiğini kaydeden 
İl Başkanı Kiraz, "Bu ortamda vatandaşa çağrı 
yapılıyor ve dolarınızı bozdurun deniliyor. 
Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bazı esnaflar 
da maalesef iş yapmadan kepenk kapatıyor-
lar. Çıkıyorlar kahramanlık yapıp 'şu kadar 
dolar bozduranı bedava tıraş ettireceğim' be-
dava tıraş edince ekonomi düzelecek mi? ce-
bine giren para artacak m?" şeklinde konuş-
tu.

Sadece tüketim alışkanlığı ile ortaya çı-
kan ekonomik sistemin ülkeyi bu hale getird-
iğini söyleyen Kiraz, "Üretim yapan, çiftçis-
ini destekleyen, üretim yapanı destekleyen, 
ürettiğimiz ve ürettikten sonra da adalet-
li şekilde paylaştığımız. Kimsenin kimseyi 
ezmediği bir ekonomik sisteme geçmem-
iz lazım. Bu ekonomi tümüyle değişmediği 
sürece yapı değişmez, bunlar günü kurtar-
maya yönelik çözümler"dedi.

Kiraz, başkanlık sistemi değişikliğine de 
değinerek "Cumhuriyetin değerlerine bak-
tığımız da aslında bugün tüm bu yaşanılan-
ların çözümü de var. Sistemi yanlış işlet-

mişsin, yanlış yönetmişsin, bu sonuca 
getirmişsin şimdi bütün faturayı bu sisteme 
kesemezsin. Bu başkanlık sistemi Türkiye'yi 
daha da karanlığa sürükler, ekonomi de, 
terör de daha da geriye gider. Dolayısıyla bu 
karanlıktan birlikte ülkeyi çıkarıp almamız 
gerekiyor" şeklinde konuştu.

Doğanşehir'in her geçen gün gerilediğini 
ifade eden Kiraz, özellikle ulaşım konusun-
da ciddi bir sıkıntının var olduğunu belirtti. 
İlçede taşımacılığın birleştirilmesi nedeni-
yle bir çok indirimin kaldırıldığını kaydeden 
Kiraz, "Sağlıklı bir ulaşım sistemi Doğanşe-
hir'de şuanda yok. Mevcut ulaşım sistemi bo-
zulmuş durumda" diye konuştu.

Doğanşehir ilçesinin ekonomisinin de 
bu yıl kötü durumda olduğunu dile getiren 
Kiraz, elmanın bu yıl para etmemesi nedeni-
yle üreticinin zor durumlar yaşadığını söyl-
edi. CHP olarak, elma üreticilerinin yanın-
da olduklarını söyleyen Kiraz, daha öncede 
yaptıkları çağrıyı yineleyerek tüm iktidar 
partisi belediyelerin elmaları alarak ücretsiz 
halka dağıtmasını istedi.

Güvenlik ve Halk Toplantısı...
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 05.11.2016 tarih ve 8154 sayılı 
yazıları doğrultusunda, 2016-2017 yıllarına ait 
güvenlik ve halk toplantısı kapsamında, Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan başkanlığında, İlçe Jandar-
ma Komutan V. ve İlçe Şube Başkanları ile birlikte 
Topraktepe, Yolkoru ve Fındık Mahallelerine ziyaret 
yapıldı. Mahalle meydanında ve okullarda muhtar, 
okul aile birliği, öğretmenler ve vatandaşlarla bir 
araya gelinen ziyarette vatandaşların istek, şikay-
et ve önerileri dinlenerek ilgili şube başkanları 
tarafından takip edilmek üzere not alındı. Mahallel-
erde görev yapan güvenlik koruyucuları ile mahal-
lelerin güvenlik hususları görüşüldü. Mahalle mu-
htarlarının, okul aile birliği ve vatandaşların istek 
ve önerilerinin yerine getirilmesi ve vatandaşların 
memnuniyeti doğrultusunda Kaymakam Memiş 
İnan tarafından ilçe şube başkanları ve ilgili kurum 
yetkililerine gerekli talimatlar verildi.
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Soldan sağa
1. Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü... 

Ayaklamak işi... 2. Etken, etmen, sebep, faktör... Şırnak iline 
bağlı ilçelerden biri... Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söyle-
mesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı... 3. Yasal... 
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, 
içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb., 
yüzer top... 4. Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtı-
na... İnce perde veya örtü... Organ... 5. Bizmut elementinin 
simgesi... Gemide hareket hâlindeki halatın veya zincirin bir 
an durdurulması için verilen komut... Boy... 6. Başını dik tut-
up herkese yüksekten bakan kimse... Kavisli, kısa, uç bölümü 
geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç... Utanma, utanç 
duyma... 7. Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dil-
siz (eski)... Radyum elementinin simgesi... Süreç (eski)... 8. 
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka... Görüş 

uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis... Elektrik sığa biri-
mi... 9. Getirim... Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği 
yol... -den -e kadar (eski)... 10. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir 
özelliği olmayan... Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, 
nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi 
yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç.Kutsal 
sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, 
kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokun-
acağı düşünülen dinî inanç... Atomlarla ilgili olan, atomik... 
11. Ne iş yapar, ne ile uğraşır?... Ray aralığı 60 cm veya daha 
az olan, araçları buhar, hayvan veya insan gücüyle yürütülen 
küçük demiryolu... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme 
sözü... 12. Pencerelerin çerçevesine, içeriden tutturulan bir 
tür ince perde... Kukumav kuşu... 13. Kolun bilekten par-
mak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan 
bölümü... Her türlü taşınır ve taşınmaz maddi varlık... Antalya 
iline bağlı ilçelerden biri... 14. Ağ tabaka... Suda yaşayan bitki 
veya hayvan familyası... 15. Bayındırlık... Tutkusu olan, ihti-
raslı... Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin adı, okunuşu...

Yukarıdan aşağıya
1. Dünya kurulalı beri, çok eskiden beri... 2. Amerikalı... 

Koleksiyon... 3. Üç deniz mili uzunluğunda bir ölçü birimi 
(eski)... İlerlemeden yana olan, ileri düzeydeki toplumsal ve 
siyasi gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), ter-
akkiperver, gerici karşıtı... Dek, değin, kadar, beri vb. edat-
larla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir 
şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık 
bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 4. Sık sık 
olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı... Gam dizisinde 
“sol” ile “si” arasındaki ses... Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer 
alan illerinden biri... 5. Çıkış yeri kolay bulunamayacak kadar 

karışık koridorları olan yapı... Osmanlı Devleti’nde Macaristan 
ve Hırvatistan’da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen 
unvan... 6. İskambil kâğıtlarında birli... Bir müzik sesini belirt-
meye yarayan işaret... Değişiklikler... 7. Bir sonuç elde etmek, 
herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan 
etkinlik, çalışma... Silisyum elementinin simgesi... İçki meclisi, 
dost toplantısı (eski)... 8. Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendil-
iğinden çıkan tahıl, soğan vb (halk ağzı)... Çarpık, çarpılmış... 
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı.. 9. Sabit 
manevralarda ve gemileri bağlamada kullanılan, üç veya dört 
kollu halat... Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para 
birimi... İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış 
ok kılıfı, sadak (eski)... 10. Boksta bükük kolla aşağıdan 
yukarıya doğru çeneye atılan yumruk... Tavuğu andıran, tav-
uğa benzeyen, tavuk gibi... 11. Birine karşı duyulan öç alma 
isteği, garaz... Açık zincirli olan (organik madde)... Alüminyum 
elementinin simgesi... 12. Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de 
iki benekli yüzünün 
üste gelmesi... 
Oluğu olan... 13. 
Sonradan olan, 
dıştan gelen 
(eski)... Bir şeyin 
erebileceği uzak-
lık, menzil... Bir 
kimsenin, bir tüzel 
kişinin mülkiyeti 
altında bulunan, 
taşınır veya taşın-
maz varlıkların 
bütünü... 14. Blas-
tula... Pek çok, çok 
sayıda... 15. Hile...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Su Sayaçlarınızı
Donmaya Karşı Koruyun! 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle birlikte su saatler-
inde yaşanabilecek donma riskine karşı uyarılarda bulundu

Haber Merkezi
Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte özel-

likle kırsal kesimlerde açık ortamda bu-
lunan su saatlerinin donma riskinin daha 
fazla olduğu belirtilen açıklamada sayacın 
donması, patlaması ve su akıtması duru-
munda abonelerin derhal Alo 185 Çağrı 
Merkezi’ni araması gerektiği belirtildi. 

SAATLERİNİZ AÇIK ORTAM-
DAYSA…

Konu ile ilgili açıklama yapan Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel 
Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Soğuk ve 
yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. 
Düşen hava sıcaklığı ile birlikte özellikle 
kırsal kesimde açık ortamda bulunan su 
sayaçlarının donma tehlikesine karşı ko-
runmaları lazım. Açıkta bulunan su bor-
uları soğuk hava ile temas etmeyecek 
şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi 
ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise ke-
sinlikle muhafaza altına alınmalı, etrafı ta-
laş, saman ve benzeri soğuğu geçirmeyen 
malzemeler ile korunmalıdır. Su sayaçları 
dışarıda olan vatandaşların, sayaçları ko-
ruma altına alırken tamamen kapatmama-
ları gerekmektedir. Okuma servisinde 
görevli arkadaşlarımızın sayacı okuyabil-
meleri için sayaç üst kapağının açık olması 

gerekmektedir. Kış aylarında sayaçların 
korunması için sayacın bulunduğu yere 
beton, ahşap veya demirden bir muha-
faza yapılmalıdır. Abonelerce tedbir alın-
maması halinde soğuğa karşı hassas olan 
su sayaçlarının ve tesisatın kolayca patlay-
acağı ve onarımının pahalı olacağı, hatta 

gövdesi patlayan sayacın tamir imkanı 
olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli 
miktarda su kaybına yol açacağı unutul-
mamalıdır. Donan sayaca ve tesisata ateş 
tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir” 
dedi.

Haber Merkezi
Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci, Türkiye Genç 
işadamları derneği 16. Olağan 
genel kuruluna katıldı

Genel kurulda konuşan 
Bakan Tüfenkci, biliyoruz ki 
ekonomik kalkınma ancak siya-
si istikrarın olduğu ortamlarda 
gerçekleşir, siyasi istikrarla ko-
runur. Bu anlayışla Türkiye’nin 
imkân ve kaynaklarının yine milletin hizmetinde kul-
lanmaya devam edileceğini söyledi. Tüfenkci, 2002 
yılında Merkezi Yönetim Bütçe Açığının milli gelire 
oranının yüzde 11’in üzerinde olduğuna dikkati çek-
erek, şöyle konuştu: 

Bu yıl kamu yatırımlarını yüzde 30 artıracak 
olmamıza rağmen, 2017 yılında Bütçe Açığının Mil-
li Gelire Oranının yüzde 1,9 seviyesinde olmasını 
öngörüyoruz. “Her şey Türkiye için” diyerek çık-
tığımız yolda siyasetimizin esası vatandaşımızın 
memnuniyeti, refahı ve mutluluğudur. Bunun için 
demokrasinin standartlarını yükseltmek, hukuk dev-
letini kaim kılmak, siyasi güven ve istikrarı sağlam-
ak daimi gündemimizdir.büyüme oranlarımızı orta 
vadede daha da yükseltmeyi, 2018 ve 2019 yılların-
da tekrar %5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" 
Bakan Tüfenkci, 2016 yılında küresel ekonominin 
beklentilerin altında bir performans gösterdiğini 
ifade ederek, "2016 yılının ilk yarısında ise ekono-
mimizi %3,9 oranında büyüttük;2016 yılının geneli 
için beklentimiz yüzde 3,2.Küresel ekonomideki dur-
gunluğu, çevre ülkelerdeki jeopolitik gelişmeleri ve 
15 Temmuz darbe girişimini göz ardı ederek Türkiye 
ekonomisini eleştirmek hakkaniyete sığmaz. Bütün 
bu sıkıntılara rağmen gelişmekte olan ülkelerden 
daha hızlı büyümemiz başlı başına bir başarıdır " if-
adelerini kullandı. Tüfenkci,15 Temmuz darbe girişi-
minin ve ABD seçimleri sonrasındaki finansal dalgal-
anmaların etkilerinin geçici olduğunu belirtti.

Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kamu 
yatırımlarını yüzde 30 artırıyor ve 78 milyara yüksel-
tiyoruz.Bütçemizde reel sektöre verdiğimiz destek 
ve teşvikleri de önemli ölçüde artırıyoruz.Reel kes-
im desteklerini 2017 yılında yüzde 16 artırarak 32,4 
milyar TL’ye çıkarıyoruz.Bu destekler içerisinde en 
büyük payı istihdama çok önemli katkısı olan Sosyal 
Güvenlik İşveren Prim desteğine ayırıyoruz."

2017 Yatırım Yılı Olacak
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“O, Gönül Eri ve Hak Aşığıydı”
Fethi Gemuhluoğlu’nun 40. Ölüm Yıl 

dönümü Münasebetiyle Büyükşehir Beledi-
yenin katkılarıyla Ramada Hotel’de düzen-
lenen sempozyumda Vali Mustafa Toprak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlçe Kay-
makamları, İlçe Belediye Başkanları, Şair ve 
Yazarlar ve birçok vatandaş katıldı. Düzen-
lenen sempozyumda konuşan Vali Toprak, 
“birçok sanat ve siyaset adamını yetiştiren, 
güzide şehrimiz Malatya’nın kazandırdığı si-
malardan birisi de hiç şüphesiz Fethi Gemu-
hluoğlu’dur. Fikri ve ilmi manada kemale 
eren şahsiyetlerden olan Gemuhluoğlu; aynı 
zamanda bir gönül eri, bir hak aşığıdır” dedi.

GENÇLERE YOL GÖSTEREN 
HİZMET ADAMI

Gemuhluoğlu’ndan bahsederek “Ömrünü 
vakfedip yapmaya gayret ettiği hizmetler 
onun bir gönül ve hizmet adamı olduğunun en 
bariz göstergesidir” diyen Vali Toprak, “Belki 
de onu gönüllere nakşeden şey Yazar ve Şair 
kişiliğinden ziyade; ilim ve irfan yolunda il-
erleyen gençlere çizdiği engin ufuklarıdır. 
O gençlere hem istikamet göstermiş, hem 
de bulunduğu vakıflar aracılığıyla sağladığı 
burslarla gençlerin eğitim hayatlarındaki en 
büyük destekçileri olmuştur. Gemuhluoğlu; 
felsefi ve tasavvufi erdemleri ile de gönül 
potasında maharet eritmiş, yaşadığı her anı 
ve dostluğu tesis etmeye adamış, zikrettiği 
her kelamında da dostluğu vermiştir. İlimle 
dost olmuş, irfanla, hayatla dost olmuş, hat-

ta ölümle bile dost olmak gerekir demiştir. 
Takdir edersiniz ki, ölümle dost olmakla ulvi 
bir ruhun en zarif bir tezahürüdür. Bu sözü 
bir kez daha dile getirmek istiyorum; “ken-
disine dost olamayanlar, gayrısına dost ola-
mazlar. Kendileri ile barışa varamayanlar, 
gayrı ile barışa varamazlar. Kaldı ki, savaş 
yoktur dünya dostluk üzerine halk edilm-
iştir.” Bu ifadelerle o müstesna şahsiyetin 
hayat felsefesini ne de güzel betimlemekte-
dir. İşte burada o gönül erini burada anmak, 
anlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Gün geçtikçe maddileşen ve mekanikleşen 
bir dünyada Fethi Gemuhluoğlu gibi gönül 
elimize dokunan Hizmet erlerini, Türk Aydın-
larını yâd etmek, onların felsefelerini anlayıp 
hayatımıza uyarlamak, geleceğimiz adına 
son derede sevindirici ve ümit vericidir” şek-
linde konuştu. 

MALATYA’NIN DEĞERLERİNİ 
TANITMAK LAZIM”

Büyükşehir Belediyenin katkılarıyla 
Fethi Gemuhluoğlu 40. Ölüm Yıl dönümünde 
andıklarını ifade eden Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Çakır, “Yaşadığımız topraklara 
baktığımız zaman çok büyük değerlerin 
yetiştiğini görüyoruz. Zaman zaman bun-
ların yeteri kadar tanınmadığına da şahit-
lik ediyoruz. Dolayısıyla bize düşen temel 
görevlerden bir tanesi özellikle gençlerim-
ize büyüklerimizi, Malatya’mızın değerlerini 
çok tanıtmamız lazım.  Onlardan almamız 
gereken çok önemli dersler var. Özellikle 

Fethi Gemuhluoğlu gibi çok büyük bir değer, 
hemşerimiz, edebiyat, tarih bilgisi olsun, 
mütevazi kişiliği olsun bugün burada çok 
önemli konuşmacılar olacak oturumlarda 
biraz daha bizim görmediğimiz yönlerini 
göreceğiz. Biraz daha onu yakinen tanımış 
olacağız. Biz Malatya Büyükşehir belediyesi 
olarak belediyelerimizle kültürel ve sosyal 
etkinlikler olsun Malatya çok yoğun bir pro-
gram hareketliliği var. Bunların belki kısa vad-
ede önemini göremeyebiliriz.  Zaman içinde 
toplumun kimliğini oluşturan, düşünce ikli-
mini oluşturan bu büyük zatlardır. Bu büyük 
zatların bakışları, insana verdiği değer bun-
ları tanıdıkça, kişiliklerini ne kadar ortaya 
koyabilirsek yerel yöneticiler olarak yapmış 
olduğumuz çalışmalardan bir nebze almış ol-
acağız” ifadelerine yer verdi.

“MEMLEKET SEVDALISINI 
YETİŞTİREN BİR ŞEHİR” 

Sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay, “Kadim bir medeniyetin, tari-
he yön veren şahsiyetlerin yurdu olan Malat-
ya pek çok memleket sevdalısını yetiştiren 
ve bunları bu vatana armağan eden velut bir 
şehirdir” diyerek şöyle devam etti, “Bu to-
praklarda yetişen aydınlardan biri de bugün 
adına sempozyum düzenlenen Fethi Gemu-
hluoğlu’dur. İlhamından, feyzinden ve sözler-
inden yüzlerce, binlerce kişinin istifade ettiği 
Fethi Gemuhluoğlu, büyük bir münevverdi. 
Böylesi kutup insanları sadece anmak yeterli 
değildir. Anlamak ve anlatmak zorundayız. 

Bu yüzden Fethi Gemuhluoğlu gibi, toplumun 
ruhuna hayat üfleyen, gönül dokusuna can 
veren insanların her zaman gündemde tutul-
ması gerektiğine inanıyorum. Onun gibi ad-
anmış ruhların, bedenleri fâni âlemden göçse 
de verecekleri çok şeyleri vardır. O, yüksek bir 
mefkûrenin iflah olmaz sevdalısıydı. Yüreği 
Allah için, vatan için, bayrak için, Kur’an 
için, memleket için çarpan serdengeçtilerin 
“ağabeyi” idi. Gemuhluoğlu, binlerce vatan 
evladına burs buldu, onları okuttu ve akad-
emisyen olmaları için uğraştı. İşsiz olanlara 
iş aradı. O başı sıkışanların uğradığı, dara 
düşenlerin iltica ettiği, ihtiyacı bulunanların 
müracaat ettiği emin bir adresti” ifadesini 
kullandı. 

Telgraf yoluyla sempozyuma katılamay-
acağını bildiren Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık, Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin 
ve Ak Parti Milletvekili Nurettin Yaşar, sem-
pozyumun hayırlara vesile olması yönünde 
mesajlar gönderdi. Sempozyumun ikinci 
oturumu öğlen arasından sonra devam etti. 
Sempozyuma başkanlığı Mahmut Bıyıklı 
yaparken, Dr. Ali Gemuhluoğlu ise konuşmacı 
olarak yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Fethi Gemuhluoğlu 40. Ölüm Yıl dönümünde anıldı. Düzenle-
nen sempozyumda konuşan Vali Toprak, “birçok sanat ve siyaset adamını yetiştiren, güzide şehrimiz 
Malatya’nın kazandırdığı simalardan birisi de hiç şüphesiz Fethi Gemuhluoğlu’dur. Fikri ve ilmi mana-
da kemale eren şahsiyetlerden olan Gemuhluoğlu; aynı zamanda bir gönül eri, bir hak aşığıdır” dedi

Baskilliler Kürsübaşı Gecesinde Buluştu
Malatya’da faaliyet gösteren Baskilli-

ler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
tarafından “Kürsübaşı” gecesi düzenlendi

Hava Lojmanları kavşağındaki Nevşen 
Kafe de düzenlenen kürsü başı gecesine 
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, Baskilliler Derneği Başkanı Yunus 
Görgün Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan 
Berk, siyasi parti yöneticileri ve kalabalık 

bir davetli topluluğu katıldı. Kürsübaşı 
gecesinde Baskillileri bir araya getirmek 
istediklerini kaydeden Baskilliler Derneği 
Başkanı Yunus Görgün “çok sayıda dos-
tumuzla bir araya geldik. Bundan son-
ra daha sık bir araya gelerek dayanışma 
içerisinde olacağız” dedi.  Elazığ hav-
alarının seslendirildiği kürsü başı etkin-
liğinde sanatçılar bir konser sundu.
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK YÜKSEK 
OKULU BİTTİĞİ TAKTİRDE BÖYLE OLACAK

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VAHAP KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK 
YÜKSEK OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU


