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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Doğanşehir İlçesinde
Hizmet Seferberliği

Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, AK Parti İl 
Başkanı İhsan Koca, ve 
Büyükşehir bürokrat-
ları ile birlikte Doğan-
şehir İlçesine çıkarma 
yaptı. Başkan Gürkan 
ve beraberindekiler, 
Doğanşehir’de bir dizi 
ziyaret ve incelemeler-
de bulundular. 4’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIN 
15 TEMMUZ MESAJI 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 15 Tem-
muz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Bir 
mesaj yayınladı. Mesajında “Bu millet birçok darbe 
görüp, çok badireler atlattı. Allah’a şükürler olsun 
ki bugün Türkiye demokratikleşme yolunda çok cid-
di aşamalar kaydetmiştir.”ifadelerini kullandı.3’TE

DOĞANŞEHİR YARI OLİMPİK HAVUZA KAVUŞUYOR
Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet 
Muharrem Ka-
sapoğlu'nun Ma-
latya ziyaretinde 
Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt'un 
Bakan'a yaptığı 
sunum ile ilçeye 
yarı olimpik havuz 
yapılacak.2’DE

DOĞANŞEHİR KAPIDERE
GRUP YOLU BÜYÜKŞEHİR
TARAFINDAN YAPILDI
Yol yapım ve asfaltlama çalışmaları-
nı tüm hızıyla sürdüren Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi, Doğanşehir Ka-
pıdere Grup Yolunu yaptı.2’DE
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T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ
2019/159 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi,  Topraktepe mahallesi, Kayapınar mevkiin-
de kain 156 Ada, 46 Parsel, 17.458,11 M2. yüzölçümlü taşınmazın tamamı. Dört çevresi boş tarla 
ile çevrili taşınmazın bulunduğu yer yerleşim birimi merkezine yaklaşık 2 km. Uzaklıktadır. Müstakil 
yolu bulunmamaktadır. Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında sulu tarla vasfında ise de, zemin 
ve çevre arazilerinde yapılan incelemede susuz vasıfta olduğu anlaşılmıştır. Eğimi tarla ve bahçe 
tarımına uygun düzeyde olup, toprak yer yer taşlı yapıda II. sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti  : 20.076,82 TL.-
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü  : 18/08/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü  : 15/09/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri  : Doğanşehir Adliyesi İcra Dairesi Odasında 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebi-
lecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları topla-
mını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değe-
rin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en 
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacak-
lardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında-
ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/159 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

DOĞANŞEHİR YARI OLİMPİK HAVUZA KAVUŞUYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Malatya zi-

yaretinde Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un Bakan'a yaptığı 
sunum ile ilçeye yarı olimpik havuz yapılacak.

       Doğanşehir ilçesine 1.2 Milyonluk yatırım kazandıran Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, İlçe merkezinde bulunan Futbol sahasının olduğu par-
sel içerisine Yarı Olimpik havuz isteğine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem 
Kasapoğlu'dan olumlu yanıt gecikmedi ve gerekli talimatlar verildi.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Durali Zelyurt yaptığı açıklamada,  
"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçe-
miz adına yaptığım sunum neticesinde ilçe merkezinde bulunan futbol 
sahamızın olduğu parselin içerisine yarı olimpik havuz isteğimizi ilettik. 
Sayın bakanımızda projenin programa alınması konusunda talimatlarını 
vermiştir.

AK Parti ilçe Başkanımız Murat Kavuncuoğlu ile birlikte bu konunun 
takipçisi olup en kısa zamanda ilçemizi yarı olimpik havuzla buluşturaca-
ğız inşallah. Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Doğan-
şehir ilçemize hayırlı olsun. " Dedi.

“Hemşerimiz
Ali Osman

Bebek
İl Müdürü

Olarak
Atandı” 

Daha önce Karaman 
Gençlik ve Spor İl Müdürü 
iken Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu ile Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüklerinin yeni-
den yapılandırılması ile 
her iki kurumun birden 
müdürlüğünü vekâleten 
yürüten Aliosman BEBEK, 
10 Temmuz tarihli Cum-
hurbaşkanlığı kararna-
mesi ile Karaman Gençlik 
ve Spor İl Müdürü olarak 
atanmıştır. 

Doğanşehirliler Gru-
bu olarak kendisini tebrik 
ediyor ve başarılarının 
daim olmasını temenni 
ediyoruz.

Ali Osman 
BEBEK kimdir;

1979 yılında Doğanşe-
hir’in Erkenek Mahalle-
sinde dünyaya geldi. İlk, 
orta ve lise eğitimini Er-
kenek’te tamamladı.2002 
yılında Fırat Üniversitesi 
Beden Eğitimi Öğretmen-
liği Bölümünden mezun 
oldu. Sırasıyla Adıya-
man Gölbaşı ve Mersin 
Tarsus’ta Beden Eğitimi 
Öğretmeni olarak görev 
yaptı. Mersin Toroslar 
İlçe Spor Müdürlüğü ve 
Mersin Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Şube Müdürü 
görevlerinin ardından Ka-
raman Gençlik Ve Spor İl 
Müdürü olarak atandı. Ali 
Osman Bebek evli ve iki 
çocuk babasıdır.

DOĞANŞEHİR KAPIDERE GRUP YOLU BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN YAPILDI
Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını 

tüm hızıyla sürdüren Malatya Büyükşehir 
Belediyesi, Doğanşehir Kapıdere Grup Yo-
lunu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı 
İhsan Koca ve Büyükşehir bürokratları ile 
birlikte Doğanşehir’deki yol çalışmalarını 
yerinde inceledi.

Başkan Gürkan’ın Kapıdere Grup Yolu 
incelemesinde Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Başka-
nı Murat Kavuncuoğlu da hazır bulundu. 
İnceleme gezisinde Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, Kapıdere grup 
yolunda yaklaşık 35 kilometre yolun ya-
pıldığını belirterek çalışmaların devam 
ettiğini ve çalışmalardan dolayı Büyükşe-
hir Belediye Başkanı ile ekibine teşekkür 

ettiklerini belirtti. Doğanşehir AK Parti 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu da yapı-
lan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, Kapıdere Grup Yolundan 8 
mahallenin yararlanacağını belirtti. Ma-
latya genelindeki 83 şantiyeyle yol çalış-
malarının devam ettiğini belirten Başkan 
Gürkan, “Bu şantiyelerimizden bir tanesi 
burası. Burada hem yol genişletme çalış-
ması hem asfaltlama çalışması gerçekleş-
tiriliyor. Aynı zamanda çevre düzenleme-
si, dere ıslahı, altyapı, su ve kanalizasyon 
çalışması da yapılıyor. 7/ 24 esasıyla arka-
daşlarımız çalışıyor. Kendilerine emekle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum. Kapıde-
re Grup Yolumuzun 8 mahallemize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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Gitmez

Yürekten

Zamansız ayrılık ey yar bizimki

On üç yıldır sevdam gitmez yürekten

Kader kısmet şans yok bir kör talih var

On üç yıldır sevdam gitmez yürekten

Körpecik yaşımdan hep yorgun argın

Daha yüzüm gülmez gönülden kırgın

Dargınım feleğe dostlarım dargın

On üç yıldır sevdam gitmez yürekten

Gülizar der günde kaç kere öldüm

Feryat figan ile yüreği böldüm

Kuru bir çöl oldum masmavi göldüm

On üç yıldır sevdam gitmez yürekten

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

SORUYORUM

Yıldız gökte su havadan,
Yavru öter bak yuvadan,
Yol alırım zor sıladan,
Soruyorum bilmem neden?

Mavi gözle bak pınara,
Gölge dedin koş çınara,
Yollar uzak sor dağlara,
Soruyorum bilmem neden?

Kuşlar uçar gider damdan,
Uzaklaştı baktım camdan,
Bahar gelmiş tam zamandan,
Soruyorum bilmem neden?

Güzel ağlar derde karşı,
Elle toplar çakıl taşı,
Yüksek uçar Hüma kuşu,
Soruyorum bilmem neden?

Bir can gördüm ona koştum,
Garip idim zoru aştım,
Güzel döndü buna şaştım,
Soruyorum bilmem neden?

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Geminin arkası, kıç... İlmek durumuna getirmek... 2. Şişe-

lenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç... “İde-

alleştirmek” anlamındaki “.... etmek” birleşik fiilinde geçen bir 

söz... 3. Tuh... Ekin ekilmiş yer... “Öyle olsun, Allah kabul etsin” 

anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz... 

4. Toyca, beceriksizce, acemicesine... Gerçek... Kucak çocukları-

nı, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses... 5. Yanardağların 

püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinlikle-

rinden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü... Dirgen... Yanıl-

tı (eski)... 6. Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuk-

lara veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için 

tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun ebesi... 

Çok uzakta olmayan, elin ulaşabileceği uzaklık (halk ağzı)... 7. 

Bağır (eski)... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” 

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

sözünde geçer... Utanma, utanç duyma... Alt (eski)... 8. Oysa... 

Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırıl-

ması... 9. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Lityum elementinin 

simgesi... Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çe-

nenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye 

yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş... Ortaya çıkan, 

oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her 

türlü iş, hadise, vaka... 10. Sel felaketine uğramış, selden zarar 

görmüş kimse... Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kim-

se... 11. Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine... 

Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink ... 

Baş, kumandan, amir (eski)... 12. Lütesyum elementinin simge-

si... Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap... Evine bağlı er-

kek... 13. Alt tabaka, havas (eski)... Hindistan’da racadan daha 

büyük hükümdarlara verilen unvan... Kendisine söz söylenilen 

kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başı-

na getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... 14. Muharrem 

(eski)... Lamacılık yanlısı olan (kimse)... 15. Asalağın, gelişme ev-

releri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri... Yolcu 

ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, 

eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme...

Yukarıdan aşağıya
1. Her iki küreği bir kişi tarafından çekilen, birden üç çifteye 

kadar savaş gemisi sandalı... Ufalamak işi... 2. Bir şeyin son nok-

tasıyla, ikinci bir şeyin baş noktasını birbirine ekleyerek... Sofa... 

Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirin-

den ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey 

düzlem... 3. Protaktinyum elementinin simgesi... Evde kullanılan 

değişik nitelikli eşyaların bütünü, barhana... Baba... 4. İranlı... 

En kalın erkek sesi... İğdiş etmek... 5. İnanç... Kâinatta var olan 

her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı... Molibden 

elementinin simgesi... 6. İkicilik felsefesini kabul eden, düalist... 
İkisi bir arada doğan (çocuk)... İnanç... 7. Hangi yönü... Ermiş... 8. 
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve 
toprak karışımı... Gözde sarıya çalan kestane rengi... Değersiz, 
kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan... Hıçkırırken boğazdan 
çıkan ses... 9. Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerin-
den biri... Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gere-
ken, eziyet çekerek cinsel zevk alan sapık kimse, mazoşist... 10. 
Kekeme (halk ağzı)... Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul 
eden... Ovada yaşayan, ova halkından olan... 11. Gam dizisinde 
“sol” ile “si” arasındaki ses... Dişi tutsak (eski)... Ana olarak... 12. 
Herkes, yabancılar... Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak 
veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir (halk 
ağzı)... Tanıtım gösterisi... 13. Arap alfabesinin yirmi dördüncü 
harfinin adı (eski)... Hizalamak işi... Binme, yük çekme, taşıma 
vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 14. Ezme işini 
yapan (kimse veya şey)... Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... 
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köy-
lülerce eşit şartlar-
da emek birliğiyle 
gerçekleştirilme-
si... 15. Kendirgil-
lerden, sapındaki 
liflerden halat, 
çuval vb. kaba ör-
güler yapılan, iki 
evcikli bir bitki, 
kendir... Bir öğre-
tim yılının ayrıldığı 
iki dönemden her 
biri, dönem, sö-
mestir...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIN 
15 TEMMUZ MESAJI 

Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zel-
yurt 15 Temmuz 2016 
Darbe girişimi nedeniy-
le Bir mesaj yayınladı; 
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyur 
Mesajında;,

“Bu millet birçok 
darbe görüp, çok badi-
reler atlattı. Allah’a şü-
kürler olsun ki bugün 
Türkiye demokratikleş-
me yolunda çok ciddi 
aşamalar kaydetmiştir. 
Demokrasiye ve milli 
iradeye kast etmeye 
çalışan hainler yüce 
milletimizin hiçbir bas-
kıya boyun eğmeyece-
ğini düşünmeden, zorla 

ülke yönetimini ele ge-
çirmeye çalışmışlardır. 
Milletimiz uçurumun 
kenarından dönmüştür. 
Devletin tüm birim-
lerine sızmış olan bu 
hainlerin bir an önce 
temizlenmesi gerek-
mektedir. Tarihi şan ve 
şerefle dolu yüce mil-
letimiz ile onun bağrın-
dan çıkmış emniyet bi-
rimi mensuplarımız ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarımız bu hain 
darbe kalkışmasına dur 
demek suretiyle canları 
pahasına esareti kabul 
etmeyerek demokratik 
düzenimize sahip çık-
tıklarını tüm dünyaya 

göstermişlerdir.
Gazi Meclisi bom-

balayan, kahraman 
emniyet mensupları-
mıza saldıran, sivilleri 
katleden, kahraman 
Türk Ordusu’nu emel-
lerine alet etmeye kal-
kışan darbeci hainleri, 
Allah Kahhar sıfatıyla 
kahretsin. Darbe girişi-
minde bulunan hainleri 
lanetliyorum, bu dar-
be girişimi karşısında 
onurlu bir duruş sergi-
leyerek demokrasiden 
yana tavrını koyan ve 
demokrasi nöbetinde 
tek yürek olan yediden 
yetmişe tüm hemşe-
rilerime ve kahraman 

milletimize şükranları-
mı sunuyorum. Demok-
rasimize ve milli irade-
mize kast eden FETÖ/
PDY hainleri tarafından 
şehit edilen vatanse-
verlere Allah’tan rah-
met, gazilerimize acil 
şifalar ve kederli ailele-
rine sabır diliyorum.

Ayrıca; darbe girişi-
mine karşı ilçe meyda-
nında gece ve gündüz 
hiç bırakmadan de-
mokrasi nöbeti tutarak 
tepkisini gösteren, mil-
li irade ve demokrasiye 
sahip çıkan, hemşerile-
rime ve aziz Türk mil-
letine teşekkür ediyo-
rum” dedi.
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Doğanşehir İlçesinde Hizmet Seferberliği
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan 
Koca, ve Büyükşehir bürokratları ile birlikte 
Doğanşehir İlçesine çıkarma yaptı. Başkan 
Gürkan ve beraberindekiler, Doğanşehir’de 
bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundular. 

Doğanşehir’de ilk olarak AK Parti İlçe 
Başkanlığı ziyaret edildi. Ziyarette konuşan 
İlçe başkanı Murat Kavuncuoğlu, yakın za-
manda vefat eden AK Partili Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük’ü andı. AK Parti 
iktidarında Doğanşehir’de çok büyük hizmet-
ler yapıldığını belirten Kavuncuoğlu, “Bu 
hizmetlerde Vahap Küçük başkanımızın çok 
büyük emekleri ve eserleri var. Büyükşehir 
Belediyemizin de bu eserlere çok büyük kat-
kıları var. Çalışmalarımız devam etmektedir. 
İnanıyorum ki Büyükşehir’imizin desteğiyle 1 
yıl içerisinde yollarla ilgili de bir sorunumuz 
kalmayacak” dedi. 

Ziyarette hazır bulunan ve Doğanşehir 
Belediye Meclisinde yapılan oylamayla Baş-
kanlığa seçilen Durali Zelyurt, “Vahap Baş-
kanımı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisin-
deyiz. Onun varlığı bizim için çok önemliydi. 
Vefat etmesi sebebiyle bu görevi almak be-
nim için oldukça büyük bir onur. Bunun ya-
nısıra oldukça sorumluluğu çok yüksek. Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız daima bizlerin 
yanında. İlçemizde çalışmalar devam ediyor. 
Çalışmaların artarak devam edeceğine yü-
rekten inanıyoruz. İl Başkanımız da daima 
bizleri destekliyor. Herkese teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu. 

Gönül yapmaya devam 
edeceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, Doğanşehir’de Vahap Küçük’ün vefa-
tı dolayısıyla hüzün yaşadıklarını belirterek, 
“Doğanşehir için bir baba hüviyetinde olan 
ve ülkemiz için de hayır abidesi olan bir in-

sanı yitirdik. Vahap Küçük’e Allah’tan rahmet 
diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride ka-
lanlara Allah’tan sabır ihsan etmesini niyaz 
ediyorum. Bütün Doğanşehir halkına başsağ-
lığı dileklerimi iletiyorum. Seçim konuşmam-
da da ifade etmiştim; her ilçeye bir Vahap 
Küçük olsa keşke diye. Hakikaten insanlar 
gittiği zaman onun kıymeti daha çok anlam 
kazanıyor. Çünkü bakıyorsunuz; Vahap Kü-
çük Meslek Yüksekokulu, sağlık merkezi, yur-
du; yollar, çevre düzenlemeleri, öğrencilere 
verdiği burslar gibi hayır ve eserler kalmış 
geride” dedi.

Başkan Gürkan, konuşmasında şunlara 
yer verdi:

“Doğanşehir’de Vahap Küçük Başkanı-
mızın vefatının ardından DuraliZelyurt Bey 
Belediye Başkanı seçildikten sonra ‘Biz teb-
rik değil taziye kabul ediyoruz’ diye güzel 
bir açıklama yapmıştı. Gerçekten bu açıkla-
madan memnun olmuştum. Zira şan şöhret 
ihtişamyarışı içerisinde değiliz; biz memle-
kete hizmet etme çabası içerisindeyiz. Bu-

gün nöbet, Durali beye verilmiş. Bu nöbeti, 
sorumluluk içerisinde; memleketimizde bir-
lik beraberlik dayanışma içerisinde hizmeti 
getirerek, adalet çerçevesinde sürdürecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Gönül Belediyecili-
ği’ diyor. Yunus Emre’nin de vurguladığı an-
layışıyla hep birlikte gönül yapmaya devam 
edeceğiz.”

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da merhum 
Başkan Vahap Küçük’ü rahmetle andığını be-
lirterek hayatın devam ettiğini ve insanların 
ihtiyaç ve beklentilerinin olduğunu kaydetti. 
Koca, “Bize düşen bu ihtiyaçların beklenti-
lerin peyder pey karşılanması yerine getiril-
mesidir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye 
Başkanımız üzerine düşeni fazlasıyla yeri-
ne getiriyor. Vahap Başkanımızın hatırasına 
saygı, Doğanşehirli hemşehrilerimizin de hiz-
metten mahrum kalmamasına dikkat göste-
rilerek çalışmalar yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Bunun bariz örneği de bugün açılışını 
gerçekleştireceğimiz Vahap Küçük Meydan 
Parkı’dır. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve 
yerelde de bu bayrağı devralan Durali Başka-
nımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Doğanşehir Belediyesi 
ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan ve beraberindekiler daha sonra Do-
ğanşehir Belediyesi’ne geçti. Ziyaretlerinden 
dolayı Başkan Gürkan ve beraberindekilere 
teşekkür eden Doğanşehir Belediye Başkanı 
DuraliZelyurt, “Büyükşehir Belediyemiz Do-
ğanşehir’de ciddi yatırımlar yapmaktadır. Yol 
çalışmaları, MASKİ’nin yatırımları, Park Bah-
çelerin icraatları var. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız daha önce bizlere Doğanşehir’in 
yanında olacaklarını söylemişlerdi. Destekle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

Doğanşehir’de bulunmaktan büyük onur 
duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye 

Başkanı Gürkan, Vahap Küçük’ü tekrar rah-
metle andığını belirterek taziyelerini iletti. 
Başkan Gürkan, şöyle konuştu:

“Doğanşehir, Malatya’nın en büyük ilçe-
lerinden biridir. Doğanşehir, sosyal doku, 
demografik yapı itibariyle de ticari olsun 
eğitim anlamında olsun parametreleri farklı 
olan ilçelerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla 
bu ilçede hizmet etmek zor ama çok zevk-
lidir; çok sorumluluk ister ama ecri çok bü-
yüktür. İnanıyorum ki Doğanşehir Belediye 
Başkanlığına seçilen DuraliBey de bu görevin 
idrakinde olan, Doğanşehir’de birlik beraber-
liği esas alacak, herkesi kucaklayacak; Cum-
hurbaşkanımızın ifadesinde yer bulan gönül 
belediyeciliğini burada ihdas ederek, herke-
sin gönlünü kazanma noktasında bir beledi-
yecilik anlayışını adil ve adaletli bir şekilde 
Doğanşehirli hemşerilerimize sunacağından 
güvencem tamdır.

Doğanşehir’de ve Malatya’nın bütün ilçe-
lerinde önümüzdeki yıl itibariyle susuz, yol-
suz, asfaltsız hiçbir yerleşim birimimiz kal-
mayacak. Malatya genelinde verdiğimiz bu 
taahhüdün yüzde 70-80’inin bu yıl tamam-
lanacağını düşünüyorum. Şu anda bize ge-
len veriler bunu gösteriyor. Doğanşehir hal-
kımız müsterih olsun. Her türlü hizmetimiz 
insan onuruna yakışır bir şekilde ve adil bir 
şekilde; Cumhurbaşkanımızın ifadesinde yer 
bulan gönül belediyeciliği temeli esasında 
yapılacaktır. Durali beye tekrardan başarılar 
diliyorum. Partimizle, Büyükşehir Belediye-
mizle, ilçe teşkilatımızla, meclis üyelerimizle 
yanında olduğumuzu belirtiyorum. Bu birlik 
ve beraberlikle yolumuz açık önümüz aydın-
lıktır diyorum.”

AKParti İl Başkanı İhsan Koca da Doğan-
şehir Belediye Başkanı DuraliZelyurt’u tebrik 
etti.

Başkan Gürkan, beraberindekiler daha 
sonra Doğanşehir’de esnaf ziyareti yaptı. Va-
tandaşlarla görüşen Başkan Gürkan, esnafla-
ra hayırlı işler diledi.

Doğanşehir ilçesinde kavak ağaçla-
rının olduğu bölgede yangın meydana 
geldi.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşe-
hir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 
Mahman mevkiinde öğlen saatlerinde 
Kavak ağaçlarının olduğu bölgede yan-
gın meydana geldi. Yangına Malatya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 
zamanında müdahale etmesi sonucu 
yangın söndürüldü. Meydana gelen 
yangında fazla zarar meydana gelmedi. 

Önder AKBIYIK

Doğanşehir’de Yangın 


