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“Geleceğe Nefes”
Fidan Dikimi Yapıldı

11 Kasım Ağaçlandır-
ma Seferberliği kapsa-
mında Doğanşehir’de 
ağaçlandırma etkinliği 
düzenlendi.

Doğanşehir’de Ta-
rım ve Orman Bakanlı-
ğı'nın "Geleceğe nefes" 
projesi kapsamında 
5.500 fidan dikildi.2’DE

KAYMAKAM KÖROĞLU
GAZİYİ EVİNDE ZİYARET ETTİ
Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, 
Kuzey Irak’da operasyon-
da yaralanarak  Hastane-
den tedavi gören  ve şimdi 
evinde  kalan Uzm.Çavuş 
Mustafa Kurukafa’yı evin-
de ziyaret etti.2’DE

“44 Yılda 150 bin Mezun Verdik”
Malatya İnönü 
Üniversitesi Rek-
tör Prof. Dr. Ah-
met Kızılay, 44 
yılda 150 bine 
yakın öğrenci 
mezun ettikleri-
ni belirtti.4’TE

Kaymakam Köroğlu Polat Damlataş
Mağarasında İncelemelerde Bulundu

Doğanşehir İlçe Kaymaka-
mı Halil İbrahim Köroğlu 
görevine başlar başlamaz 
Doğanşehir ilçesinde tu-
rizm noktasında ön plana 
çıkacak olan Polat Damla-
taş Mağarasına giderek in-
celemelerde bulundu.3’TE

MESCİD-İ NEBİ HAFTASI
MÜNASEBETİYLE
DOĞANŞEHİR’DE
PROGRAM DÜZENLENDİ

“Gelecek Kuşaklara 
Güzel Bir Miras
Bırakmalıyız”

2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle 
Doğanşehir İlçe Müftülüğünün Organize et-
tiği programda Hz.Peygamber ve Aile konu-
su işlendi.2’DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi 
Vakfı ile Cem Vakfı tarafından ortak düzen-
lenen Abdal Musa Birlik Lokması Günü’ne 
katıldı.4’TE
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“Geleceğe Nefes” Fidan Dikimi Yapıldı
11 Kasım Ağaçlandırma Sefer-

berliği kapsamında Doğanşehir’de 
ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Doğanşehir’de Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın "Geleceğe nefes" pro-
jesi kapsamında 5.500 fidan dikildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ‘’Milli Ağaçlandırma 
Günü’’ olarak ilan ettiği 11 Kasım 
günü tüm yurtta olduğu gibi ilçe-
mizde de saatler 11.11’i gösterdiğin-
de ağaçlandırma etkinliği düzen-

lendi.
Doğanşehir Hudut Mahallesi sı-

nırları içerisinde bulunan bölgede 
yapılan etkinliğe Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim Köroğlu ve 
eşi Hanımefendi, Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük, Kurum 
Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşların 
Temsilcileri, Şehit Aileleri, öğrenci-
ler ve vatandaşlarımız katıldı.

 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 
"Geleceğe nefes" projesi kapsamın-

da Doğanşehir ilçesi Hudut Mahal-
lesi Bahçeciler mezrasına 5.500 
fidan dikildi. Türkiye genelinde 11 
milyon fidan dikmeyi hedefleyen 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Ge-
leceğe Nefes" projesi kapsamında 
Doğanşehir ilçesi Hudut Mahallesi 
Bahçeciler mezrasına fidan dikme 
programı gerçekleştirildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük  yaptığı açıklamada;

“Cumhurbaşkanlığı himayesin-

de, Tarım ve Orman Bakanlığının 
başlatmış olduğu Geleceğe Nefes 
projesi kapsamında Doğanşehir il-
çemiz Hudut Mahallesi Bahçeciler 
mezrasına 5.500 fidan dikimi ger-
çekleştirdik. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından 11 Kasım günü milli ağaç-
landırma günü olarak ilan edildi. 
Bakanlığımız tarafından Türkiye 
genelinde ağaçlandırma ile ilgili bir 
seferberlik başlatıldı. Malatya’nın 

Doğanşehir ilçesi olarak bu sefer-
berlikte yer alıyoruz. Projede kap-
samında başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan fidan dikme etkinliğinin 
ardından Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük, Şe-
hit Ailelerimiz ile birlikte yemekte 
bir araya geldiler.

KAYMAKAM KÖROĞLU GAZİYİ EVİNDE ZİYARET ETTİ
Doğanşehir Kaymakamı Halil 

İbrahim Köroğlu, Kuzey Irak’da 
operasyonda yaralanarak  Hasta-
neden tedavi gören  ve şimdi evin-
de  kalan Uzm.Çavuş Mustafa Ku-
rukafa’yı evinde ziyaret etti.

Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu ve eşi Hanımefen-
di ile beraber İlçe Emniyet Müdürü 
Alparslan Güven ve İlçe Jandarma 
bölük  Komutanı tarafından ilçemiz 
Sürgü Mahallesinde ikamet eden 
Mustafa Kurukafa’ ya acil şifalar 
dileyen Doğanşehir  Kaymakamı 
İbrahim Halil Köroğlu! nun baba-
sı İlhan Kurukafa  ile de sohbet 
ederek geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu. Aynı zamanda Gazi Uzmç 
Çavuş  Mustafa Kurukafa’ya Geç-
miş olsun dileklerinde bulundu.

MESCİD-İ NEBİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DOĞANŞEHİR DE PROGRAM DÜZENLENDİ
2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve-

silesiyle Doğanşehir İlçe Müftülüğü-
nün Organize ettiği programda Hz.
Peygamber ve Aile konusu işlendi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İb-
rahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut , 
daire amirleri ve çok sayıda vatanda-
şımızın katıldığı programa, Yeşilyurt 
Müftüsü Selami Sayın ve Battalgazi 
Müftüsü Hüseyin Özdemir de konuş-
macı olarak katıldı. 

4-6 yaş anaokulu öğrencileri ta-
rafından ilahilerin okunduğu prog-
ramda, Hz. Peygamberin hayatından 
örnekler verilerek toplum içerisinde 
ailenin önemine vurgu yapıldı.

Yapılan program liseler arası şiir 
ve ortaokullar arası kompozisyon 
yazma yarışmalarında dereceye gi-
ren öğrencilere ödüllerinin takdim 
edilmesi ile sona erdi.
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Soldan sağa
1. Yük ve binek hayvanının, semer veya eyerinin ileri 

kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri üze-
rinden geçirilen kayış (eski)... Karesi verilen bir sayıya eşit 
olan sayı... 2. Gereksiz, yersiz, boş... Abone olma durumu... 
3. Mizaç, huy, tabiat, karakter (eski)... Yeryüzünün herhan-
gi bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen 
olay... Tümsek biçimindeki yığın... 4. Nicelik, nitelik, güç, 
süre, sayı bakımından eksik... Duyuru yoluyla (eski)... Yol-
culuk... 5. At veya deve yavrusu (halk ağzı)... Sardalya yav-
rusu... 6. Güzel kadın... Cepte taşınan, içine para, tütün vb. 
konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba... Ödünçle-
me (eski)... 7. Sağlam para... İri taneli bezelye... 8. Ağaç, 
ağaççık veya çalılarda gövdeden ilk çıkan ve bitkinin ça-
tısını oluşturan dal... Tellür elementinin simgesi... 9. Bazı 
ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının 

güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya 
metalden değnek... Çok utanıp sıkılarak, utanıp sıkılmış 
bir biçimde... 10. Turunçgillerden, 3-5 m yükseklikte, kışın 
yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç... Hastalığın 
ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis... Bir 
tür yaban mersini... 11. Sözleşme yapılmış olan... Bal koy-
maya yarayan küçük tekne (halk ağzı)... Birbirini kesen iki 
yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluş-
turduğu geometrik biçim, zaviye... 12. Tarlayı andıran, tar-
laya benzeyen, tarla gibi... Galyum elementinin simgesi... 
Su (eski)... 13. Kırmızı duruma getirmek... Gam dizisinde 
“si” ile “re” arasındaki ses... Kendisine kitap indirilme-
miş peygamber... 14. Yıldırım (eski)... Enemek işi... Damla 
hastalığı... 15. Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik 
özelliklere sahip insanlar topluluğu... Makam, rütbe, dere-
ce bakımından daha aşağı olan kimse... Bir konu veya nes-
nenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış 
taslağı...

Yukarıdan aşağıya
1. Haşlanmış ve doğranmış patateslere, soğan, nane, 

reyhan karışımının eklenmesinden sonra yağ, limon suyu, 
tuz ve baharatla hazırlanan bir salata türü... 2. Abhazca... 
Açık tohumlulardan, parklarda süs bitkisi olarak yetiştiri-
len, yurdu Güney Asya olan, palmiyelere benzer ağaç ve 
ağaççıkları içine alan bir familya... 3. “Daha söze başlanır-
ken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak” anlamındaki 
“....demeden leblebiyi anlamak” deyiminde geçen bir söz... 
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün gö-
rülen, müreccah... Amir olma durumu... 4. Darmstadtiyum 
elementinin simgesi... Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, 
vilayet... Plütonyum elementinin simgesi... Hayvan otla-
tılan yer, salmalık, yaylak, mera... 5. İlgi... Una bulamak, 

üzerine un serpmek... 6. Bir konuyla ilgili konuşmalar, da-
nışmalar, müzakereler (eski)... Dolaylı olarak anlatma, üstü 
kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 7. Do-
kuzdan sonra gelen sayının adı... Bir duygu, tasarı, güzellik 
vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu 
anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık... Güldü-
rü niteliğinde kısa oyun... 8. Birkaç kişinin oturabileceği 
genişlikte koltuk, çekyat... Anası olan... Çıplak resim... 9. 
Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri... Türkiye’nin Akdeniz 
Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Bir işin, bir durumun 
sona erdiği zaman veya yer, kadar, değin... 10. Bir kişiliği 
canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken ha-
reketlerin genel adı... Parası olmayan... Kemiklerin topar-
lak ucu... 11. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki 
uzaklık, genişlik... Sara hastalığı olan (kimse)... Gümüş ele-
mentinin simgesi... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona 
katılan parça... 12. Kekemelik... Türk alfabesinin on dör-
düncü harfinin adı, okunuşu... Zamanın bölünemeyecek 
kadar kısa par-
çası, lahza... 13. 
Değerinden çok 
ucuza, yok paha-
sına... Ben... 14. 
“Başkasını ilgi-
lendirmez” anla-
mında kullanılan 
bir söz... Çabuk 
iş gören, hama-
rat (kimse)... 15. 
Ayakkabı çekece-
ği... Kör, kanatsız, 
kızılca renkli kü-
çük sinek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

İZ
Arı, petek bir arada
Uzak durma, yol burada
Turnam gökte, tek sırada
Bulut okşar, sever gider

Bulut kızıl, güneş batar
Ay doğunca kahkah atar
Yağmur gökle saça akar
Suyu özler, içer gider

Su akarsa çınar uzar
Güzel gülsün kalem yazar
Gül hayatta etmez nazar
Bir aşk olur, sever gider

Çınar göle renk veriyor
Suya dalan gün görüyor
Yıllar geçmiş, iz duruyor
Berrak sular akar gider

Ben garibim, kalbim yara
Güzel döner, benzer nara
Gözler ela, kaşı kara
Okşar eli, sever gider

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Karma Karışık

Hasretin yürekten matem gibidir

Karıştı benliğim karma karışı

Sardın duyguları sarmaşık gibi

Karıştı benliğim karma karışık

Gül gibi sarardım yar özleminle

Aşkın gerdabına düştüm seninle

Gündüz hayallerde gece düşünle

Karıştı benliğim karma karışık

Bu nasıl bir aşk ki deli gibiyim

Kerem deryası da sevda seliyim

Senden vaz geçemem Aslı gibiyim

Karıştı benliğim karma karışık

Gülizar yüreği andıkça seni

Sızı düşer genze görmesem seni

Ulaşsam diyorum vay beni beni

Karıştı benliğim karma karışık

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Kaymakam Köroğlu Polat Damlataş
Mağarasında İncelemelerde Bulundu

Doğanşehir İlçe Kayma-
kamı Halil İbrahim Köroğlu 
görevine başlar başlamaz 
Doğanşehir ilçesinde turizm 
noktasında ön plana çıkacak 
olan Polat Damlataş Mağara-
sına giderek incelemelerde 
bulundu. 

Doğanşehir İlçe Kayma-
kamı Halil İbrahim Köroğlu 
Doğanşehir Polat Damlataş 
Mağarasında incelemelerde 
bulundu.

Doğanşehir ilçesi Polat 
Mahallesi sınırları içerisinde 
2260 metre yüksekliğindeki 
Kuzkaya Tepesinin 2150 met-
resinde ve çok sayıda sarkıt 
ve dikitin bulunduğu mağa-
rada incelemelerde bulunan 
Kaymakam Köroğlu mağara-
nın durumu hakkında yetkili-
lerden bilgi aldı.

Kaymakam Halil İbrahim 
Köroğlu Polat Damlataş Ma-
ğarasının turizme açılması 
için çalışmalar yapılacağını 
belirtti.

Polat Damlataş Mağarası 

ile ilgili bilgiler;
Doğanşehir ilçesine bağ-

lı Polat Mahallesi sınırları 
içinde bulunan Polat Astım 
Mağarası, Permo-Trias kal-
ker yapı içinde oluşmuş, tipik 
bir karstik mağara örneği 
olup;  Söz konusu mağara, 
Malatya şehir merkezine 96 
km, Doğanşehir ilçe merke-
zine ise 30 km mesafededir. 
Polat Astım Mağarası yatay 
gelişmiş, toplam alanı yakla-
şık 600-700 m²yi bulan orta 
büyüklükte bir mağara olup; 
Mağaranın uzunluğu yakla-
şık 100 m, en geniş yerinde 
genişliği ise 6 m’dir. Tavan 
yüksekliği yer yer değişmek-
le birlikte 3 m civarındadır. 
Mağaranın giriş kısmı de-
nizden 2070 m yüksekte yer 
almaktadır. Güneydoğu Ana-
dolu Kıvrım Dağları üzerinde 
yer alan mağaranın tabanını 
çeşitli şistler, fillit ve dolomit 

gibi kayaçlar oluştururken, 
tavanda mermer ve kristali-
ze kireçtaşları yüzeylemek-
tedir. Polat Astım Mağarası 
Malatya Metamorfikleri’nin 
en üst seviyesini temsil eden 
kristalize kireçtaşları içinde 
oluşmuş bir mağara olup; 
Mağara çevresinde görülen 
kireçtaşları; sakkaroid do-
kulu, katışıksız ve bütünüyle 
kalsitten meydana gelmek-
tedir. Mağara içinde küçük 
odalar ve galeri boyunca on-
larca sütun ve dikit oluşumu 
vardır. Bunun yanında sarkıt-
lar, flama şekilli travertenler, 
mağara incileri gibi diğer ka-
rakteristik mağara şekilleri 
de hemen her tarafta göze 
çarpmaktadır. Astım hasta-
lığına iyi geldiği bilinen Po-
lat Astım mağarası, içerdiği 
zengin damlataşı şekilleri ve 
mikroklimatik özelliğiyle zi-
yaretçilerini beklemektedir.
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NE OLDU BİZE

İnek Şaban mesela…

Neydi acaba mezhebi?

Alevi miydi Belgin Doruk, Sünni miydi 

Ayhan Işık?

Kürt kökenli miydi, yoksa Çerkez miydi 

Sadri Alışık?

Şakayla karışık sormuyorum bunları…

Kaçımız biliyordu veya doğrusu hiç merak 

eden olur muydu, Sami Hazinses’in Ermeni 

olduğunu?

Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, 

Hülya Koçyiğit, dört yapraklı yonca… İster 

türbanlı ol, ister çarşaflı, saçlarını örtmedik-

leri için sevmeyen var mıydı onları?

Ömercik’e kahrolmayan Musevi, Ayşecik’e 

gözyaşı dökmeyen Rum var mıydı?

Hulusi Kentmen gibi dedesi olmasını kim 

istemezdi ki… Peki, hiç kimse düşündü mü 

bugüne kadar, Hulusi Kentmen’in umreye 

gidip gitmediğini?

Bizans’ı haşat eden Cüneyt Arkın yabancı 

düşmanı mıydı?

Hem Karaoğlan, hem Tarkan, yani Kartal 

Tibet neciydi?

Kaptan Ediz Hun, subay İzzet Günay, savcı 

Fikret Hakan, polis Ekrem Bora, şafak bekçisi 

pilot Göksel Arsoy, Jön Türkler’imiz… Osmanlı 

aleyhtarı mıydı?

Mirasını komple Mehmetçik Vakfı’na bıra-

kan Zeki Müren, darbeci miydi?

Milli duygularımızı doruğa çıkaran efsane 

film “Bir Millet Uyanıyor”un görüntü yönet-

meni Kriton İlyadis, hangi milletin uyanışını 

anlattı o filmde, Japon milletinin mi?

Emel Sayın’la Tarık Akan’ın şarkılar söyle-

yerek el ele dolaşmasına sevinmeyen…

Bıraktık mezhebi kökeni filan, Adile Naşit’i 

Münir Özkul’u sevmeyen insan, insan mıdır?

Siyah beyaz ama, rengarenk değil miydik?

Şu veya bu ayrımı var mıydı mahallede?

Elbette farklı farklıydık ama, hepimiz  bir 

değil miydik?

Birlikte üzülür birlikte sevinir, birlikte 

güler birlikte ağlamaz mıydık?

Lefter’e milli takım kaptanlığını mesela, 

Niko’ya ay yıldızlı formayı Lozan Antlaşması 

gereğince mi vermiştik?

Var mı o günleri özlemle iç çekerek an-

mayan? Birimiz hepimiz, Hepimiz birimiz için 

değimliydik……

Alıntı

HÜSEYİN
KARAASLAN

“44 Yılda 150 bin Mezun Verdik”

Malatya İnönü Üniversitesi 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 
44 yılda 150 bine yakın öğren-
ci mezun ettiklerini belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektör 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malat-
ya Gazeteciler Cemiyet Başka-
nı Vahap Güner ve yönetim ku-

rulunu ziyaret ederek, 'hayırlı 
olsun' temennisinde bulundu. 

Gazeteciler Cemiyet Baş-
kanı Vahap Güner, ziyarette 
yaptığı konuşmada, "İnönü 
Üniversitesi Malatya’nın en 
değerli kurumlarından bir ta-
nesidir. Malatya basını olarak 

da her zaman her koşulda ko-
şul ne olursa olsun Malatya 
İnönü Üniversitesin destek-
lenmesi ve korunması için Ga-
zeteciler Cemiyet her zaman 
üzerine düşeni yapmıştır ve 
yapmaya devam edecektir" 
dedi. 

İnönü Üniversitesi Rek-
tör Prof. Dr. Ahmet Kızılay 
ise, “İnönü Üniversitemiz, bi-
raz önce kıymetli başkanımız 
söylediği gibi, şehrimizin en 
önemli ve büyük kurumların-
dan birisidir” şeklinde konuş-
tu. İnönü Üniversitesi’nin 1975 
yılında kurulduğunu ifade 
eden Rektör Kızılay, "44 yıldır 
150 bine yakın öğrenci yetiş-
tirdi ve mezun verdi. Şimdi de 
42 bin öğrencisi ve 14 fakülte-
siyle, kurumlarıyla bir taraf-
tan eğitim ve öğretimiyle bir 
tarafta da birçok faaliyetlerle 
hizmet veriyoruz" diye ko-
nuştu. Rektör Kızılay, Malatya 
İnönü Üniversitesinin tarihi ile 
ilgili dernek kurma ve yapılan 
çalışmaları yazılı kayda geçi-
rilmesi için çalışma başlattık-
larını da kaydetti.

Ziyarette Kızılay, İnönü 
Üniversitesi yayını kitap hedi-
ye etti.

“Gelecek Kuşaklara Güzel Bir Miras Bırakmalıyız”
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Selahattin Gürkan, Hz. 
İmam Zeynel Abidin Türbesi 
Vakfı ile Cem Vakfı tarafından 
ortak düzenlenen Abdal Musa 
Birlik Lokması Günü’ne katıldı

Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gür-
kan program sırasında yapmış 
olduğu konuşmada; “Abdal 
Musa lokmasında sizlerle bir-
likte olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Bu sofrayı bizlere 
hazırlayan ve emeği geçen 
tüm paydaşlara da şükranları-
mı sunuyorum. Bu mekânların 
yaşatılması ve idame edilme-
si hepimizin boynunun borcu 
ve görevidir. Bu memlekette 
huzuru, birliği ve beraberliği 
tesis etmek istiyorsak herke-
sin üzerine düşen görevi ve 
sorumluluğu yerine getirmesi 
gerekir” dedi.  

Farklılıklarımızın zengin-
liklerimiz olduğunu ifade eden 
Başkan Gürkan, “Yaratılanı 
Yaratandan ötürü sevmemiz 

gerekir. Yunus Emre diyor 
ya, ‘Gelin tanış olalım, işi ko-
lay kılalım. Sevelim sevilelim, 
dünya kimseye kalmaz” dünya 
bizden sonra gelen kuşaklara 
kalacaktır. Bizden sonraki ku-
şaklara bizler de güzel bir mi-
ras bırakmalıyız. Eğer biz dav-
ranış, tutum, hal ve hareket 
olarak güzel bir miras bırakır-
sak geleceğimiz emin ellerde 
olur. Aksi halde sevgi tohumu 
yerine nifak tohumu bu toplu-
mu huzursuz eder.” dedi. 

Gürkan, “Güzel iletişim 
kurduğumuzda, birbirimizi 
tanırsak, birbirimizdeki farklı-

lıkların ve zenginlikleri anladı-
ğımız zaman birbirimize güzel 
gözle bakarız ve güzel gözle 
baktığımızda güzel düşünü-
rüz. Güzel düşününce de güzel 
işleri hep birlikte paydaş ola-
rak yapma gayreti çabası içe-
risinde oluruz. Bu hassasiyeti 
gözetmemiz gerekir” şeklinde 
konuştu. 

BİR OLALIM, İRİ 
OLALIM, DİRİ 

OLALIM 
Birlik ve beraberlik mesajı 

veren Başkan Gürkan, “De-
delerimizi ve değerlerimizi 
önemsemeliyiz. Bunlar toplu-
mumuzun kanaat önderleri-
dir. Yerel önderlerimizdir. Bu 
değerlerimizi yitirmemeliyiz. 
Şayet yitirdiğimiz zaman top-
lumun mihenk taşını yitirmiş 
oluruz ve bir yere varamayız. 
Bu tür, mekânlarımız birlik, 
beraberliği ve dayanışmayı 
artırmaktadır. Bir olalım, iri 
olalım, diri olalım, hep birlik-
te Malatya olalım. Hep birlikte 
Türkiye olalım” sözleriyle ko-
nuşmasını tamamladı. 

Böyle Bir Meclis Türkiye’de Zor Bulunur
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 

olağan toplantısının II. Birleşimi 18 Kasım 2019 Pa-
zartesi günü, Büyükşehir Belediye Meclis Salonun-
da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Selim Pilten, Başkanlık etti. 
Yoğun programları nedeniyle meclis açılışında bu-
lunamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan daha sonra meclis toplantısına katıla-
rak başkanlık etti.

Meclis Toplantısında Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük , “Herkesi selam ve saygı ile 
selamlıyorum. Seçilmenin gayesi halka hizmettir.  
Hizmet için seçildik. Seçildikten sonra sen şu parti-
lisin, sen bu partilisin demeden çalışmalıyız. Parti 
ayrımı yapmamız gerekir. İnsanlara hizmet edelim. 
Hepimiz iyi niyetle çalışalım. Elimizde geldiğince 
insanlarımıza hizmet edelim. Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza da teşekkür ederiz. Böyle bir meclis 
Türkiye’de zor bulunur.” şeklinde konuştu.


