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YERLİ MALI YURDUN MALI,

HERKES ONU KULANMALI

Yerli malı demek Türk’ün malı demektir. Kendimize 

ait olan  yerli malı tüketmemizin ülkemize birçok faydası 

olur. Milli ekonomimiz gelişir  ve  bizler de ülke olarak 

daha  gelişmiş bir ülke oluruz.

Yerli malımızı kullanırken dikkat etmemiz gereken 

durumlar vardır. Öncelikle kullandığımız bir şeyi  israf 

etmemeliyiz, ondan tasarruf etmesini bilmeliyiz. Yeraltı 

ve yerüstü kaynaklarımızı bilinçli olarak kullanmalı ve 

tutumlu olmasını bilmeliyiz. Yerli mal üreterek başka 

ülkelerden mal almaya mecbur kalmayız ve ülkemizin 

milli ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Ülkemizin 

çalışanlarına değer vermeli ve onların sattığı ürünleri 

almalıyız. Özentilik olsun diye başka ülkelerden bir şey 

almamalıyız. Örneğin; ülkemizde buğday varken gidip de 

başka ülkelerden satın almalıyız. Kendi ülkemizde olan ve 

üretilen sebze ve meyveleri satın almalıyız, kendi yaptığı-

mız teknolojik ürünleri satın almalıyız ki ülke olarak kal-

kınalım ve başka ülkelere muhtaç olmayalım. Okullarda 

da her yıl yerli malını özendirmek için yerli malı haftası 

yapılmakta olup yerli mal kullanımı özendirilmektedir. 

Her öğrenci okula annesinin yaptığı yöresel yiyecekler-

den getirir ve diğer arkadaşları ile bunu paylaşır, böyle-

ce  paylaşma duygusu da kazanılır ve birlikte bir şeyler 

yapmanın güzelliğini yaşar öğrenciler.

Bütün ihtiyacımız olan yiyecekleri, giyecekleri, eşya-

ları ve daha sayamadığımız birçok şeyi ülkemizden almalı 

ve yerli mal kullanımını artırarak diğer insanlarımıza da 

örnek olarak milli ekonomimizi daha da canlandırabiliriz 

ve kendi malımızın gelişmesini sağlayabiliriz. Yerli malı 

kullanarak Türk lirasının değerini yükselterek ve zengin 

bir ülke haline gelmeliyiz.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Birbirimizi Severek Hareket
Edersek İşlerin Hepsi Kolay Olur

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçe-
si mahalle muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.>3’TE

Gürkan Doğanşehir’i Ziyaret Etti
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, Doğanşehir Çığlık, Çöm-
lekoba Şatıroba ve Güroba mahallelerin-
de yapılan hizmet ve yatırımları yerinde 
inceleyerek, muhtarlarla beraber istişare 
etti.2’DE

“6. Bölge Teşvik Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı”
AK Parti Merkez Ka-
rar Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Malatya Mil-
letvekili Öznur Çalık, 
Malatya’nın da içe-
risinde bulunduğu 
Cazibe merkezlerine 
yönelik 6.Bölge dev-
let teşviklerinin 2024 
yılı sonuna kadar 
uzatıldığını ve böyle-
ce yeni yatırımların 
artarak devam ede-
ceğini belirtti.2’DE
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MUSTAFA
BİRİ

1985 Yıllarında
İran’da Yaşanmış
Gerçek Bir Yaşam
Öyküsü
Ziba ile Muhammed üniversite yıllarında 

tanışmış, uzun süren bir arkadaşlık
Döneminden sonra yeni evlenmiş bir çift-

tir...
Muhammed, sığır ticaretiyle uğraşmakta,
Ziba ise bir özel hastanede hemşirelik 

yapmaktadır.
Bir aylık evli çift,
balayına çıkma planları yapmaktadırlar...
Muhammed, bütün formaliteleri yerine 

getirerek esine ve kendisine on beş günlük bir 
balayı programı hazırlar...

Ve özel otomobilleriyle balaylarını geçir-
mek için Benderabbas şehrine

hareket ederler...
Ziba ile Muhammed yaklaşık 600 km lık 

bir yol katederler.
İran devrim muhafızları Pasdar’lar kara 

yolu üzerinde araçları durdurarak
kimlik kontrolü yapmaktadırlar.
Ziba ile Muhammed’in araçlarını da
durdururlar.
Ziba’dan evlilik cüzdanı istenir. Ziba çan-

tasını karıştırır, valizlerine bakınır ama evlilik 
cüzdanı yoktur.

Cüzdanı evde unutmuştur.
Muhammed yeni evli olduklarını ve balayı-

na gittiklerini devrim muhafızlarına
anlatmaya çalışır..
Devrim kuralları kesindir.

Evlilik cüzdanı olmayan kadın erkeğin ya-
nında bulunuyor ise fahişedir. Cezalandırılma-
lıdır.

Ziba ile Muhammed evli olduklarina dair 
yeminler eder...

Yalvarırlar...
Nafile, Ziba Karakola götürülüp fahişe su-

çundan seri mahkemeye çıkartılacaktır.
Muhammed, “Evlerinin 600 km uzakta ol-

duğunu müsade ederlerse karısıyla gidip evli-
lik cüzdanını getireceğini” söyler.

Devrim muhafızları Ziba’yi bırakmaz.
“Evlilik cüzdanını getir kadını götür..” de-

nir..
Muhammed Evlilik cüzdanlarını almak için 

geri döner...
Şoke olmuştur.
Biran evvel eve gitmeli cüzdanı getirip ka-

rısını kurtarmalıdır..
Yollar uzadıkça
uzar, viraja suratli giren Muhammed di-

reksiyon hakimiyetini kaybederek
yol kenarındaki uçuruma yuvarlanır..
Kazadan üç-dört saat sonra,
Muhammet ağır yaralı olarak hastaneye 

kaldırılır..
Muhammed yoğun bakımda ölüm ile ya-

şam arasında gidip gelmektedir...
On beş gün şuursuzca yatar.
Kendine geldiğinde ilk Ziba’yi sorar. Kabus 

bitmemiştir.
Ziba canilerin elinde kalmıştır.
“Cüzdanı götürüp karımı kurtarmalıyım...” 

der.
Bu düşüncelerle hastaneden kaçar.
Evine gider...
Evlilik cüzdanlarını alır...

Ziba’yı alıkoyan karakola
gider...
-”Ziba nerde?... Evlilik cüzdanımı getir-

dim. Karımı serbest bırakın.”
Buz gibi bir cevap alır....
“-Seni bir hafta bekledik gelmeyince, kaç-

tığını düşündük, bu kadının fahişe olduğunu 
kabul ettik ve astık....”

Ziba’nin morgdaki cesedini Muhammed’e 
verirler..

(1985 yıllarında İran’da yaşanmış gerçek 
bir yaşam öyküsü )

Ve önceki gün de başörtüsünü doğru bağ-
lamadığı gerekçesiyle dövülerek öldürülen 22 
yaşındaki Mahsa Amini gibi öldürülen on bin-
lerce kadın.

Bizim tüm savaşlarımız toprak bütünlü-
ğümüzü sağlamakla beraber aynı zamanda 
kadını eve kapatan, kadını karanlığa mahkum 
eden kötü zihniyete karşı da kazanılmış ger-
çek bir devrim savaşıdır.

Şimdi Cumhuriyetimize neden sıkı sıkıya 
sahip çıkmamız gerektiğini, aydınlığa bakan, 
ışıklı yol çizen vizyona her gün yeniden neden 
minnet duymalıyız daha iyi anlıyoruz..

Ruhi Akçay paylaşımından.

Gürkan Doğanşehir’i Ziyaret Etti
Malatya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Selahattin Gürkan: “Yap-
tığımız çalışmalarla ve sizlerin 
desteğiyle Malatya’mız emin el-
lerdedir. Onun için doğru yolda-
yız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Do-
ğanşehir Çığlık, Çömlekoba Şa-
tıroba ve Güroba mahallelerinde 
yapılan hizmet ve yatırımları ye-
rinde inceleyerek, muhtarlarla 
beraber istişare etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan’ın Doğanşehir 
Çığlık, Çömlekoba, Şatırobave 
Güroba mahallelerine yaptığı zi-
yarete, Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, MASKİ Genel 
Müdürü Mehmet Mert, Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Latif Okyay, AK Parti 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, 
MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, 
Daire Başkanları, Şube Müdürleri 
ile Doğanşehir Mahalle Muhtarla-
rı katıldı.

Ziyarette konuşan Çığlık Ma-
hallesi Muhtarı Doğan Dağdevi-
ren, “Başkanım yaptığınız hizmet-
lerde dolayı sizlere çok teşekkür 
ediyoruz. Mahallemize 3-4 kilo-
metrelik asfalt yolu yaptınız. Ay-
rıca mahallemizde çevre düzen-
lemesi yapan ekibinize teşekkür 
etmek istiyorum” dedi.

Çömlekoba Mahallesi Muhtarı 
Gaffar Yıldırımise,yapılan hizmet-
lerden dolayı teşekkür ederek, 
“Belediye başkanlarıma ve ilgili 
kurumlara yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu.

Şatırobası Mahallesi Muhtarı 
Abuzer Çelik deBüyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan’a 
“Yaptığınız yatırımlardan dolayı 
çok teşekkür ederiz“ dedi.

BİRLİK VE 
BERABERLİĞİMİZLE 
ÇÖZEMEYECEĞİMİZ 

PROBLEM YOK
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Selahattin Gürkan’ın Doğanşehir 
İlçe ziyaretinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
“Bugün Selahattin Başkanımız 
yapılan yatırımları yerinde gör-
mek ve muhtarlarımızla beraber 
istişare etmek için ilçemizi ziyaret 
etmişlerdir. Sayın Başkanımız yol, 
kanalizasyon, köprü yapılır ama 
en önemli şey birlik beraberliktir 
diyor. Başkanımız, ‘benim en bü-
yük projem sosyal entegrasyon-
dur’ diyor. Gerçekten toplumsal 
birlik ve beraberliğimizi sağladık-
tan sonra bizim çözemeyeceğimiz 
hiçbir problem yoktur. Selahattin 
Başkanımız hiçbir ayrım yapma-
dan ilçemize, önem verdiğini 2 
yıllık belediye başkanlığım döne-
mimde gördüm. Yaklaşık 4 yıl içe-
risinde ilçemize çok önemli hiz-
metler yaptı. Altyapıdan tutunda 
kanalizasyon, içme suyu depoları, 

arıtma tesisleri bunların yanı sıra 
yol genişletme, asfaltlama, BSK 
(mevcut bitümlü sıcak karışım) 
derken mahallelerimizde asfaltsız 
yol kalmadı” ifadelerine yer verdi.

HİZMET ETME 
NOKTASINDA 
HERKESE EŞİT 
DAVRANDIK

Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan 
muhtarlarla yaptığı istişare top-
lantısında birlik, beraberlik ve 
kardeşliğin önemine değinerek, 
“Mahalle sakinleri ve muhtarla-
rımızla birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Biz göreve geldiğimiz-
de özellikle dediğimiz şey şuydu, 
‘akarsulara atık sular karışma-
yacak, arıtmasız ilçe olmayacak, 
asfaltsız yol kalmayacak’ dedik. 
Şu anda da Türkiye’de ve Cum-
huriyet tarihinde en fazla yol ve 
altyapı yapan belediye hüviyetine 
sahip olan Malatya Büyükşehir 
Belediyesidir. Cumhurbaşkanımı-

zın, Cumhurbaşkanı Yardımcımı-
zın da bahsettiği övgü işte tam-
da bu noktadan kaynaklanıyor. 
Bu hizmetleri yaparken de insan 
ayrımı yapmadık. O nedenle hiz-
met etme noktasında herkese 
eşit davrandık. Bu bilinçle mem-
leketimize hizmet etmeye devam 
ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla 
ve sizlerin desteğiyle Malatya’mız 
emin ellerdedir. Onun için doğru 
yoldayız. Sizlerden ricam kardeş-
liğimizin bozulmamasıdır. Biz he-
pimiz biriz. Yunus diyor ya, ‘Biz 
gelmedik kavga için/ Bizim işimiz 
sevgi işi/ Dostun evi gönüllerdir/ 
Gönüller yapmaya geldik.’ Hacı 
Bektaşi Veli ne diyor, ‘Bir ola-
cağız, iri olacağız, diri olacağız, 
hep birlikte güçlü olacağız.’ İşte 
biz hep birlikte olacağız, güçlü 
olacağız. Doğanşehir Belediye 
Başkanımıza destek vereceğiz 
ve vermeye de devam edeceğiz. 
Tabii biz bütün belediyelerimize 
destek veriyoruz. Büyükşehir Be-
lediyesi’ne ait tüm yolları yaptık, 
ilçe belediyelerine ait yolların da 
en az yüzde 50’sini bitirdik ve bu 
yatırımları yapmaya da devam 
edeceğiz” dedi.

Ak Partili Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın 
da içerisinde bulunduğu Cazibe merkezlerine 
yönelik 6.Bölge devlet teşviklerinin 2024 yılı so-
nuna kadar uzatıldığını ve böylece yeni yatırım-
ların artarak devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Çalık, Malatya dahil bölgedeki 
illerin ekonomisi için büyük önem arz eden ca-
zibe merkezleri programı desteklerinden yarar-
lanma süresinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığını belirte-
rek, programın bölgede istihdamın arttırılması 
ve göçün azaltılmasında önemli rol oynadığını 
kaydetti.

Çalık, Cazibe Merkezleri Programı kapsa-
mında 6. Bölge Teşviklerinden yararlanması 
süresinin 2 yıl daha uzatılmasından dolayı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve emeği ge-
çen tüm bürokratlara teşekkür etti.

“6. Bölge Teşvik Süresi
2 Yıl Daha Uzatıldı”
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Soldan sağa
1. Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya 

resim bulunan, tahta veya sac parçası, levha... İslam devletle-

rinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere veri-

len belge... 2. Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek iste-

nilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef... Duvarları boyamak için 

kullanılan sulandırılmış kireç veya boya... Geleceği öğrenmek, 

şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, 

el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı... 3. Çelik (eski)... 

Karagöz oynatılan yer (eski)... 4. Beylik... İşte... Kalseduan ku-

varsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanı-

lan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş... 5. 

Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Torbalı balık ağı... 

Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan 

kimse, gezgin, gezmen, seyyah... 6. Verile emri... İskambil des-

tesinin en altındaki kâğıt (argo)... Utanma, utanç duyma... 7. 

Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi... Köpek... Kırmı-

zı şarap rengi... 8. Lenf... Boa yılanı... Düzen... 9. Müslümanlık-

ta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı 

çağrı... Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap 

veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire 

biçiminde yaprak... Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belle-

ğin sakladığı her türlü iz, hatıra... 10. Söz, lakırtı... Küme, yığın 

(halk ağzı)... Uzunlamasına bölüp ayırmak... 11. Ulaşmak iste-

nilen sonuç, maksat... Derece, basamak, aşama, evre (eski)... 

Manganez elementinin simgesi... 12. Değerinden çok aşağı bir 

fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey, okazyon... Belli ku-

rallara göre yapılan çiçek düzenlemesi... 13. Utanma duygu-

su... Benzetme... Sayı... 14. Doruk, zirve (eski)... Ara sıra... 15. 

Zarf-fiil... Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çu-

buk... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke...

Yukarıdan aşağıya
1. Tepeli, uzun kuyruklu, at dışkıları arasında beslenen tarla 

kuşu, tepeli toygar... 2. Hoş kokulu... Metal olmayan element... 

3. İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum... Sazangillerden bir 

cins tatlı su balığı... Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kav-

randığını anlatan bir söz... 4. Saf dışı bırakılmış, konu dışı tu-

tulmuş.. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Bir 

yaşındaki keçi yavrusu (halk ağzı)... 5. Otobüs, uçak vb. taşıtla-

rın yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer... Sert, katı... 6. 

Su (eski)... Kovma, çıkarma (eski)... Ad belirtilerek yapılan... 7. 

İlenme, beddua... Titan elementinin simgesi... Duvar taşlarının 

veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek 

düzeltilen aralığı... 8. Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri... Şımarık, küstah, yaramaz (halk ağzı)... Genellik-

le çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya gruba kar-

şı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için tek başına bütün 

sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun ebesi... 9. Bazı besinlerin 

yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, fer-

ment... Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif... Son, bitim 

(eski)... 10. Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı... 

Herhangi bir zemin üzerinde ayağın bıraktığı iz... 11. At, eşek, 

öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekli-

ne uygun demir parçası... Stratejik amaçlarla İkinci Dünya Sa-

vaşı’nda kullanılmış olan Amerikan ağır bombardıman uçağı... 

İridyum elementinin simgesi... 12. Meyhaneye giden, âlemci... 

Rebap çalan kimse (eski)... 13. Gereksiz, önemsiz (söz) (eski)... 

Bir kimseyi gönderme, yollama (eski)... Deniz veya göl suları 

ile çevrilmiş küçük 

kara parçası, cezi-

re... 14. Türkiye’nin 

Ege Bölgesi’nde 

yer alan illerinden 

biri... Anamnez... 

15. İçinde manyetik 

akıyı toplayıp art-

tırıcı bir yumuşak 

demir bulunan, bo-

bin veya bobinlere 

doğru akım geçi-

rilerek elde edilen 

mıknatıs...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Birbirimizi Severek Hareket
Edersek İşlerin Hepsi Kolay Olur

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, Doğanşehir ilçesi mahalle muh-
tarları ile istişare toplantısı düzenledi.

Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen istişare 
toplantısı sırasında, Malatya Büyükşehir Beledi-
yesinin ilçe genelinde yaptığı çalışmalar ile 2023 
yılı yatırım programı hakkında karşılıklı fikir tea-
tisinde bulunuldu. 

İstişare toplantısına Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanısıra Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MASKİ Genel 
Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MHP İlçe 
Başkanı Saffet Yağcı, Daire Başkanları, Şube Mü-
dürleri ile Doğanşehir Mahalle Muhtarları katıldı. 

İstişare toplantısına katılan, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Doğanşehir’e 
bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı teşek-
kür etti. MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağ-
cı, bundan sonra da Doğanşehir ilçesine hizmet-
lerin devamını beklediklerini söyledi. 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan’ın yaptığı yatırım ve hizmetleri 
herkesin kolay kolay yapamayacağını ifade ede-
rek, Doğanşehir’de gerçekleştirilen hizmet ve ya-
tırımlardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ettiğini 
söyledi. 

İstişare toplantısı sırasında ilçe genelinde ya-
pılan alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler veren 
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Doğanşehir 
ilçemizde çok ciddi çalışmalar yaptık. Kaptajın 
çalışmasını yaparak, suyu merkeze getirdik. Şu 
anda içme suyuyla alakalı bir sıkıntımız yok. Do-
ğanşehir Aratma tesisimiz de bitmek üzere. Bu 
hizmetlerden dolayı bizleri her daim destekleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin 

Gürkan’a teşekkür ederiz” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-

ter Yardımcısı Latif Okyay da Doğanşehir ilçesin-
de yapılan yol, asfalt çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. Okyay, “310 kilometre sathi kaplama, 260 
kilometre de sıcak asfalt ve bakım onarım çalış-
maları yapıldı. Bunun dışında stabilize, kilit taşı 
çalışmalarımız oldu. Ayrıca, Sürgü mahallemizde 
FİFA standartlarında bir stat çalışması yapıyoruz. 
Yine Doğanşehir ilçemizdeki kültür evleri ve iba-
dethaneler ve sosyal tesislerde bakım onarım, ki-
lit taşı çalışmaları düzenlendi” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Se-
lahattin Gürkan’a Doğanşehir’e yaptığı bu ziya-
retten dolayı hoş geldiniz diyorum. Başkanımız 
2019’da göreve geldiğinden bugüne ilçemizin 
birçok yerinde altyapı çalışmaları, kanalizasyon, 
içme suyu, kaptaj, depoların yapılması, arıtma 
tesisinin yapılması ve dokunulmadık birçok ma-
hallelerimizde yol yapımı, geniş kapsamlı olarak 
4 yıl boyunca tamamen yapılmıştır. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan hiç 
ayrım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde 
memlekete ciddi hizmetler veriyor” açıklamasın-
da bulundu.

Muhtarlarla istişare toplantısında açıkla-
malarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, “ Biz yöneticileri ta-
rif ederken yöneticileri iki gruba ayırmıştık. Bir 
işgalci yöneticiler dedik bir de fetihçi yöneticiler 
dedik. İşgalci yöneticiler geldiği yeri geriye gö-
türürler. Fetihçi yöneticiler de ileriye götürürler. 
Bizler göreve geldiğimizde deprem, pandemi ve 
küresel ekonomik kriz ile karşılaştık. Ancak hiç-
bir zaman şikâyette bulunmadık. 

 Göreve geldiğimizde hiçbir proje açıklama-

dık. Sadece bir projemiz var dedik; insanların 
kaynaştırılması, birlik ve beraberlik içerisinde ol-
ması. Bizim hizmetlerimiz güneş gibi olacak. Gö-
zünü kapatmayan, perdesini kapatmayan herkes 
güneşin ışığından, ısısından nasıl yararlanıyorsa 
bizim hizmet anlayışımızda öyle olacak. Asfaltsız 
yolumuz kalmayacak dedik. Büyükşehir Beledi-
yemize ait asfaltsız yolumuz kalmadı. Akarsula-
ra atık sular karışmayacak dedik. Bütün ilçelere 
arıtma istasyonları yapılıyor. 

Hepimiz el ele vereceğiz. Birlik ve beraber-
lik içerisinde olacağız. Birbirimizi severek hare-
ket edersek işlerin hepsi kolay olur. Biz kırsalda 
4 bin 500 km yol yapmışız. 426 km Doğanşehir 
yol yapmışız. Yol genişletme çalışmaları, kilit 
taşı çalışmaları, meydanlar, futbol sahaları, spor 

salonları daha birçok hizmet yapmışız. Yüzlerce 
şantiyemiz var. Toplumumuza birlik ve beraber-
lik olması lazım.  Aşık Veysel diyor ki; Yezid nedir 
ne kızılbaş / değilmiyiz hep bir kardaş/ bizi yakar 
bizim ataş/ söndürmektir tek çaresi. Bu âlemi 
yaratan bir/ odur küllü şeye kadir/ Alevi Sünnilik 
nedir/ menfaattir var varası. 

Kimsenin bizlerin inançlarını istismar etme-
sine müsaade etmeyeceğiz. Yunus Emre diyor 
ya; Gelin tanış olalım/ işi kolay kılalım/ sevelim 
sevilelim dünya kimseye kalmaz/ biz gelmedik 
kavga için/ bizim işimiz sevgi işi/ dostun evi gö-
nüllerdir/ gönüller yapmaya geldik. Biz gönüller 
yapmaya geldik. En kolay iş hizmetleri yapmak, 
zor olan gönül yapmaktır, kucaklaşmaktır” diye 
konuştu. 
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Dönemin  Başbakanı  Süleyman  Demirel  resmi  

bir  tören  için  Anıtkabir-  dedir.  Muhalefet  Partisi  

Genel  Başkanı  İsmet  İnönü  de,  doğal  olarak  ora-

da  bulunmaktadır.  Protokolün  başında  Süleyman 

Demirel  Anıtkabire  doğru  iler-lerken,  arkadan  

gelmekte  olan  İsmet  İnönü’yü  fark  ederek  kendi-

sine  yetiş-mesi  için  yavaşlayıverir.  İnönü  “  Sayın  

Başbakan,  lütfen  protokolün  gidişa-tını  aksatma-

yınız.  Siz  önden  yürümeye  devam  ediniz.  Ben  

arkanız  sıra  geli-rim.  Protokol  insanı  asla kü-

çültmez”  diyordu … Gazeteciler bir  gün  Demirel’e  

“ İsmet  İnönü  ile  aranızda  bir  sıkıntı  var mı?” 

diye  sordular.  Demirel  bu  so- soruya  şu  şekilde  

cevap  veriyordu:  “ O  Kurtuluş  Savaşını  arkasına  

almış  bir  devlet  adamıdır. Ben  kimim  ki  onunla  

bir  sıkıntım olsun. O, demokrasiye  açı-  lan  kapının  

anahtarı,  yurtsever  bir  diplomat,  kahraman  bir  

subay,  başarılı  bir  siyasetçi  ve  gerçek  bir  devlet  

adamıdır” …   (  Gazete  kupüründen )

    Birbirlerine  rakip  olan  siyasi  parti  başkan-

ları;  bir  yandan  siyasi  mücadele-  leri  sürdürür-

lerken,  bir  yandan  da  birbirlerine  karşı  kibarca  

davranışta  bu-lunmaktan,  memleket  meselelerini  

televizyon  ekranlarında  hep  birlikte  tar-tışmak-

tan  asla  imtina  etmezlerdi.  Ne  yazık  ki, uzun  

süredir  bunlardan  mah-rum  ve  o  görüntülere  

hasret  kaldığımız  bir  gerçek  olarak  karşımızda  

dur-maktadır. 

…  &  …    

        Devlet  Planlama Teşkilatında  çalışmakta 

iken  Mehmet  Keçeciler,  Turgut  Özal  tarafından  

Anap kurucuları  arasına  dahil  edilir. Seçimler so-

nucunda  se-çilemeyen  Keçeciler,  eski  görevine  

dönmek  ister.  Bu  isteği  Özal  tarafından  kabul  

görmez.  Siyasete  devam  etmesi  istenir.  Oysa  Ke-

çeciler  millet  vekili  seçilememiş,  görevinden  ay-

rıldığı  için de  maddi  açıdan  sıkıntıya  düşmüştür. 

Özal  durumun  farkındadır.  Bir  gün  Keçecilerin  

evinin  önüne  bir  taksi  yana-şır.  Kendisine  bir  

bankanın  mütevelli  heyetinde  görev  verilmiştir.   

Bu  göre-vine  hemen  başlaması  istenmektedir … 

Ertesi  gün,  Özal’ın  katına  çıkan  Ke-çeciler,  ken-

disine  tevdi  edilen  görevi  kabul  edemeyeceğini  

bildirir.  Neden-lerini  ise  şu  şekilde  sıralayıverir.“ 

1) Bankalar faizle iştigal etmektedir. Bu  du-rum  

benim  İslamî  anlayışıma  uygun  değildir. 2) Ben 

Siyasal Fakültesi mezunu-yum,  bankacılık  işlerin-

den  pek  anlamam.  3)  Benim  şu  anda  siyasi  bir  

kimliğim  var.  Bu  kimlikle  bu  görevi  ifa  edemem,  

zira  uygun  düşmez”   (  Bu  anekdotu  gündeme  

getiren sınıf  arkadaşı  S.H.P  li  Uluç  Gürkan’ dır)…

        Düşünüyorum  da  bir  zamanlar ne  kadar  

ince  düşünen  insanlar  varmış.  Şimdiki  durumlar-

la  kıyasladığımızda  bizler acaba  o zamanlar  baş-

ka  dünyalar-da  mı  yaşıyorduk,  yoksa  şimdiler-

de  mi  dünyamız  ve  düşüncelerimiz  değişi-verdi.  

Particilik  ve  yandaşlık  bütün  değerlerimizi  alt  

üst  ediverdi.  Ne  liya-kat,  ne  ehliyet,  ne  İslamî  

ve  ne  de  insanî  uygulamalar  kaldı.  Menfaat  ve  

çıkara  dayalı  ilişkiler  her  şeyin  önüne  geçiverdi.  

En  önemlisi  bu  durumlar  olağan  hale  geldi.  Bu  

nedenlerden  ötürü  ki  şu  sıralar ülke  olarak,  geri  

kal-mış  ülkelerin  bile  gerisine  düşüverdik.  Acaba  

Yüce Yaratan  bizleri  bir  şekil-de  terbiye  ediyor  

da,  bizler  bunun  farkında  mı  olamıyoruz? …

   …  &  …

       Anap  iktidarı  sırasında  Erdal  İnönü  de  

S.H.P. nin  başındadır.  Bir  gün  Ö-zal  İnönü’ye  vü-

cudunun  zayıflığından  dolayı  takılmak  ister ve  

şöyle der:         “ Erdalcığım  seni  gören  de  memle-

kette  kıtlık  var  zanneder  yahu”…  Zeki  bir  insan  

olduğu  bilinen  Erdal  İnönü  bu  lafın  altında  ka-

lır  mı?  Hemen  şu  söz-leri  yapıştırıverir.  “ Sayın  

Özalcığım,  seni  gören  de  memleketteki  kıtlığın  

ne-denini  anlamakta  güçlük  çekmez  herhalde.  

Baksana, nazar değmesin  de,  her  geçen  zaman  

içinde  semirip  duruyorsun.”      

…  &  …

       Turgut  Özal  Başbakan  olarak  memleketi  

Malatya’yı  ziyaret  etmektedir.  Büyük  bir  kalaba-

lık  onu  coşku  ile  karşılamıştır.  Özal,  özel  par-

ti  otobüsünün  üzerinde  halkı  selamlamaktadır. 

Otobüsün  üzeri  parti  ileri  gelenleri  ile  dolu-dur.  

Özal’ın  boyu  kısa  olduğu  için  halkın  görüş  açı-

sından  uzaktır.  Halktan  birinin  bu  durumu  ses-

li  olarak  Özal’a  işittirmesi  üzerine  Özal  birden  

otobü-sün  üzerinde   olanlara  “  Hepiniz  çökün  

bakayım! ”  diye  emir  verir.  Otobü-sün  üzerinde  

bulunanların  hepsi  birden  çöküverir. Yalnız  bir 

kişi  hala  ayakta  dimdik  durmaya  devam etmek-

tedir.  Bu  kişi  o  dönemin  Malatya Valisi  ken-disi  

de  Malatyalı  olan  Naim  Cömertoğlu’dur.  Özal  bu  

duruma  çok  bozulur  ve  sert  bir  şekilde “ Vali  sen  

niye  çökmedin!”  ikazına, Vali Naim  Cömertoğlu  

şu  anlamlı  cevabı  hemen  yapıştırıverir:  “ Sayın 

Başbakanım!  Ben  şu  anda

 devletin  valisiyim.  Şayet  ben  çökersem,  dev-

letim  de  çökmüş  olur!”…  Vali  akabinde  görevin-

den  uzaklaştırılır.

       …  &  …  

       “ Bir  ülke  toprağında  üretilenler  çok  ve  

ülke  insanına  yeterli  oluyorsa,   o  ülkenin  insan-

ları  asla  aç  kalmazlar.  Karnı  tok  olan  insanlar da   

alt  edile-mezler. Ülke toprakları  ve  iklimi  tarıma  

elverişli  olan Türkler, sırf  bu  nedenle  bile  olsa  

yok  edilemezler”…  İngiliz  Başbakanı   Vinston  

Churchill .

… &  …

      Milli  Mücadele  yıllarında  İngiliz  Baş  tercü-

man  A. Ryan  hazırlamış  olduğu  raporda  şunlara  

yer  veriyordu.  “ Amacımız  bölmek  ve  hükmetmek  

olmalı-dır.  Biz,  gerçek  ideal  dinmiş  gibi  davra-

nacak,  çıkarcı  bir  grubu  idareci  ola-rak  takdim  

etmeye  ve  inandırmaya  çalışacağız” …

       … & …  

       “ Her  ülke  ürettiği  değerler  ölçüsünde  

zengindir. Tarımsal ürünler  fenni            usullerle  

tarlalarda;  bilimsel,  kültürel  ve  eğitsel  değerler  

ise  okullarda  üre-tilir.  Tarlaların  verimi  köylülere  

verilen  desteklerle,  okulların  değeri  ise  dev-letin  

yatırım  yapması,  öğretim  elemanlarının  ve  de  

öğrencilerin  özverili  ça-lışmalarıyla  değer  kaza-

nır”…  Prof.  Dr.  Kemal  Gözler

      …   & …

“  Bir  değer,  onu  hak  etmeyen  kişilerin  eline  

geçerse,  değersizleşir  ve  kısa  bir  zaman  sonra  

da  bir  değer  olmaktan  çıkar.  Değer  üretmek  

yerine,  üre-tilmiş  değerleri  yağmalama üzerine  

kurulu  bir sistem  eninde  sonunda  çöker.  Zira bir 

süre  sonra  ortada  yağmalanacak bir değer kalma-

yabilir - Aslan  Bulut

       …  &  …

     “ Moda  olan  düşünce  ve  anlayışlar;  siya-

sallaşan  kavramlar  nedeniyle,  de-ğerler  dünyası  

aşınmaya  devam  ediyor. Ben çağdaş  insan  olmayı  

benimsiyo-rum  dediğinizde,  dini  pek  ciddiye  al-

madığınız  şeklinde  algılanıyor. Ya  da  ge-lenekleri  

ve  geleneksel  değerleri  önemsiyorum  diyorsanız,  

siz de  geri  kafalı  damgasını  yiyorsunuz.  Oysa  ki,  

gericiliğin de,  ilericiliğin de  ölçütü  kalkınmış-

lıktır.  Din,  gelenek  ve  çağdaşlık;  birbirlerin-

den  beslenen,  birbirleri  üzerin-den  kendilerini  

yenileyen  olgulardır” …    Ayşe  Sucu (  Yazar  ve  

Din  alimi)     

        …  &  …

      “ Bilgi,  çaba,  erdem,  tutarlılık,  ilkeli  olmak  

anlamını  yitirirken;  cehalet,  fırsatçılık,  ilkesizlik,  

tutarsızlık,  her  devrin  adamı  olmak,  cehaletten  

besle-nen  küstahlık  ve  şımarıklık   yaygınlaşıyor. 

Olgunun  önemi  azalırken, algı  yö-netimi  güçleni-

yor”…  Barış  Doster  ( Akademisyen )

      …  &  …   

       “ Ülkenin  ekilmeyen  tarlaları, toplanmayan 

meyveleri,  satılamayan ürün- leri,  beslenemeyen  

hayvanları,  özelleştirilen ve  çalıştırılmayan fabri-

kaları  var.   Tarım  ve  hayvancılık  ülkesi  olan  Tür-

kiye’de;  etten  ota,  soğandan  patatese, nohuttan  

mercimeğe,  tohumdan  gübreye  ve  ilaca,  ithali  

yapılmayan  hiçbir  şey  kalmadı. Bırakın  bunları  

bir tarafa,  yabancıların  saman  ve  çöplerini  dahi  

ithal  eder  duruma  geldik … Bir  ülke;  üretme  ye-

rine  tüketmeye - ihraç   etme  yerine  ithal  etmeye  

-  İcat  etme  yerine  taklit  etmeye - Tasarruf  etme  

yerine  israf  etmeye  yönelmişse,  ekonomik  olarak 

çöküşe  geçmiş demektir … ( Özcan  Yeniçeri -  Eski  

M.H.P.  Milletvekili ) 

     … & ...

      “ Kurumlar  işlevsizleştirilir, yönetim  de  

şahsileştirilirse, liyakatsizliğin olum-suz  sonuçları  

çok  daha  görünür  olur”… ( Fatma  Çelik – Gazeteci 

)

        …  &  …                           

     “ Adaletsizliğin  en  büyüğü,  adil  olmayıp  

adil  gibi  görünmektir” - Platon

       …  &  …                      

      “  Aydınlığa  karşı  olanlar, karanlıktan  ya-

rarlanmayı  amaç  edinenlerdir.  İn-san  oğlunun  

olmadığı  yerde  adalet,  adaletin  olmadığı  yerde  

insanlık  olmaz.  Yargı;  namusun,  onurun,  bağım-

sızlığın,  güvenin,  varlığın,  yaşamın,  mutlulu-ğun,  

sağlığın  en  etkin  koruyucusudur.  Özgürlük   ve   

esenlikle  gerçekleşen mutluluk,  yaşamın  en  ve-

rimli  kaynağıdır.  Yaşamı  değerli  kılmak,  toplum-

sal  yaşama  ve  bu  yolla  başkalarının  yaşamına 

da  olumlu ve  yararlı  katkılar  sun-maktır” …  Yekta  

Güngör  Özden

…  &  …

“  Bilgililerin  ilgisiz,  ilgililerin  bilgisiz  olduğu  

bir  toplum,  çok  daha  büyük  ve  tehlikeli  sonuç-

larla  karşı  karşıya  kalır” …   ( ….  ?  ….  )    

…  &  …

“  Haydi  gelin  şu  Süleymaniye’yi   yıkalım  de-

sek -  İki  kazma  kürek,  iki  de  ır-gat  gerek  -  Gelin  

onu  tekrar  yapalım  desek-  Bir Sinan,  bir  de  Sü-

leyman ge-rek”  … ( Mehmet  Akif  Ersoy )

…  & 

“ Eskiden,  orman  arazileri ve  ağaçlarına  

müdahale  ve  tecavüzde  bulunanla-  ra  devletin  

güvenlik  güçleri  engel  olur  ve   o  insanları  ce-

zalandırırlardı. Şim-dilerde  ise,  işler  tersine  dön-

müş  durumda.  Güvenlik  güçleri,  orman  arazi  ve  

ağaçlarına müdahale  ediyor,  o  yörenin  halkı  ise  

adeta  siper  olup  karşı  koymaya  çalışıyor” … Meh-

met  Tezkan

…  &  …

 “  Bir  gün  devlet,  kendini  yönetecek  namus-

lu,  şerefli,  haysiyetli  ve  devlet  idaresine  layık  

insanların  idaresine  geçtiği  zaman,  bütün  hasta-

lıklar  kökün-den  kazınmış  olacaktır” …  Gün  Sazak 

( Zamanın  M.H.P.  milletvekili ve  aynı  zamanda  

Gümrük  ve  Tekel  Bakanı)  görevi  sırasında  şehit  

edilmiştir ...

>>DEVAM EDECEK
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b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik posta adresi  :info@dogansehir.bel.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  :14.12.2022 - 4758
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :Yeni Doğanşehir - 20.12.2022
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İlan Metninin 2 .ç İhale Konusu Malın Süresi/ Teslim tarihi:
Sözleşme  imzalandıktan sonra  ihtiyaca binaen  sipariş tarihinden itibaren  5 iş günü içerisinde  pey-
der pey  31.12.2023 tarihine kadardır.


