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Vahap Küçük Dualarla Anıldı
Doğanşehir 
Belediye Baş-
kanı olduğu 
dönemde 18 
Haziran 2020 
yılında vefat 
eden hayırse-
ver iş insanı 
Vahap Küçük 
ölüm yıldönü-
münde anıla-
rak Mevlid-i 
Şerif ve Kur-
an-ı Kerim 
okunarak dua-
lar edildi.4’TE

Kaymakam ve Belediye
Başkanı Karne Dağıttı

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 17 Haziran 2022 tarihin-
de öğrencilerin karne almasıyla sona erdi.3’TE

Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şahin’e Ziyaret
Malatya Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Vahap Güner,  
beraberindeki heyetle bir-
likte Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Valiler Karar-
namesi ile Malatya Valisi 
olarak atanan Vali Hulusi 
Şahin’i ziyaret etti.4’TE

Doğanşehir Beğre’nin İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor
Malatya Büyük-
şehir Belediyesi 
Su ve Kanali-
zasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel 
Müdürlüğü, Ma-
latya genelinde 
altyapı çalışma-
larına devam 
ediyor.2’DE
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İnsanı Aşındırana ufalayıp eleyen, tüm değerle-

rini piyasa ekonomisi adı altında, bireysel kazanma 

tutkusuna koşullayan bir sistemin içinde yaşamaya 

zorlanmaktayız. Ne yanımıza baksak, hangi yönümü-

ze yönelsek paradan söz eder olduk. Çocuğumuzun 

geleceği, giderek toplumun geleceği, hangi meslek 

daha çok para getirire bağlanma durumunda kalmış-

sak.

Bu sürüklenişin içinde ya kimliksiz bir yaşamı sür-

dürmeye çalışacağız, ya da adam gibi, bizler de varız 

diye kimliklerimizle ortaya çıkacağız. Her konuda 

nerede olursak olalım, eğer toplumun üretimini her 

geçen gün artan emek değerlerimizle birlikte yeni-

den, yeniden yaratıyorsak, yarattığımız bu değerler-

den payımızı almak ve istemek de hakkımızdır diye 

düşünüyorum. Bu da ancak politika ile olabilir. Zaten 

politikasız insan, insansız da politika olmaz. Olamaz. 

Evde olsun, işyerimizde olsun yaşamın her alanında, 

politikanın tam da içinde her aşamasında yaşıyoruz. 

Niye mi? Pek açık değil mi? Politikanın, diğer bir 

adıyla siyasetin içine bakmaya, bir ölçüde anlamaya 

baktığımızda, toplumun ve toplumun içinde var olan 

insanların gündelik yaşamları dahil, sorunları her za-

man olmuş ve bu sorunlarına çözüm beklemişlerdir. 

Aramışızdır. Politikayı, diğer adıyla siyaseti yaşamın 

içinde oluşan sorunları çözme sanatı olarak tanımlı-

yorsak ki insan, her adımda hem kendini yönetmek, 

hem yönlendirmek zorundadır. Hem de birlikte bu-

lunduğu, yaşadığı toplumun ve dünyanın sorunları ile 

uğraşmak ve çözmeye yardımcı adımlar ve söylemler 

üretmek zorundadır.

Kendini sorunların içinde bulan insanlar, farkında 

varmadan belki de vararak, bilinçli bilinçsiz, bu so-

runlarla hep muhatap olmuşlardır. Muhatap oldukla-

rı bu sorunları hem yönetmeye hem de yönlendirme-

ye çabalayıp durmaktadırlar. 

İşte burada insanın kendini kazanma sorunu or-

taya çıkmaktadır. İnsan ne kadar bilinçli bilimsel po-

litika, siyaset yapıyorsa, o ölçüde kendini kazanmış 

olur. Kendini kazanan insan, nerede olursa olsun, her 

koşulda özgür ve sorunlarının çözümüne çaba harca-

yan, sahip arayan değil, sahip çıkan İNSANDIR. 

Çağımızın en belirgin özelliği, insanların hem 

kendilerinin, hem de içinde yaşadığı toplumların ka-

dimden getirdikleri kimliklerine sahip çıkmalarıdır. 

Yakın çevremizden başlayarak, etrafımıza bir 

göz atalım. Kadını erkeği, genci yetişkini, yönetici 

ile yönetilen arasındaki çatışmalarda insanın kimlik 

arayışını görmekteyiz. Eğer bu arayışta, örgütlü de-

mokratik özgürlük, arayışları yoksa, ya bireysel ya 

da yığınsal çatışmalı arayışlarla sorunlar çözülmeye 

çalışılır. Bu çatışmalı hal, hem insanı bireysel, he de 

toplumsal olarak yorar. 

Var olan sorunlar hiç bir zaman hem bireysel, 

hem de toplumsal olarak çözümsüz ortada kalmaz, 

kalamaz. Bir şekilde çatışmalı olsa da, çatışmasız ol-

masa da sorunlar çözülmek zorundadır ve çözülür. 

Önemli olan sorunları bilgece, akıllıca, siyaset yo-

luyla, eleştirerek, tartışarak, çatışarak değil, var olan 

sorunlarımızı siyaset diliyle ortaya döküp, yine siya-

setin kendisiyle sorunları çözmek. 

Başka bir dil, başka bir söylem hem şahıslar ola-

rak kendimizi, hem toplumumuzu yorar.

Yıllarca siyasetin dilini yanlış kullana kulana, ye-

terince yorulmadık mı?

Ben yazmaktan, konuşmaktan, söylemekten yo-

ruldum. 

Ya siz?
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:1646924

DUYURU
ÇED Sürecine 

Halkın Katılımı Toplantısı
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından, Malatya İli, Kuluncak İlçesi, 
Sultanlı Mahallesi, Tosunbükü Mevkii’nde   “44/2019-03 İzin Numaralı 
(ER: 3387838) II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” projesinin 
yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değer-
lendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen 
tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini 
almak için "Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. 
Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri  : Aşağı Sultanlı İlköğretim Okulu
Toplantı Yerinin Adresi :Malatya İli, Kuluncak İlçesi,
   Sultanlı Mahallesi
Toplantı Tarihi  :07.07.2022
Toplantı Saati  :14:00

Proje Sahibi  :Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 
Tel   :0 424 234 67 00
Faks   :0 424 234 6 90

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş:
VADİ MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tel   : 0312 284 32 02
Faks   : 0312 284 32 06

Doğanşehir Beğre’nin İçme
Suyu Altyapısı Yenileniyor

Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ma-
latya genelinde altyapı çalışma-
larına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 2022 
yılı yatırım programında olan 
Doğanşehir İlçesi Beğre Mahal-
lesi içme suyu deposu inşaatı, 
kaynak temizleme ve isale hattı 
çalışmaları başladı. MASKİ Genel 
Müdürlüğü İşletmeler Dairesi 
Başkanı Ramazan Toy ve Beğre 
Mahalle Muhtarı Abdurrahman 
Küçük, yapılan çalışmaları ye-
rinde incelediler.

Beğre Mahalle Muhtarı Ab-
durrahman Küçük, çalışma-
lardan dolayı büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, “İçme 
suyu konusunda sıkıntı yaşıyor-

duk. Daha önceki şebeke küçük 
çaplı borular ile döşenmiş. Bu 
nedenle yeteri kadar su alamı-
yorduk. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Selahattin 
Gürkan’a durumu bildirdik. MAS-
Kİ ekipleri çalışmalara başladı. 
İsale hattımızı yenilediler. Eski 
içme suyu deposunu iptal ede-
rek yenisinin inşaatına başladı-
lar. Hepsinden Allah razı olsun. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Selahattin Gürkan başta 
olmak üzere, MASKİ Genel Mü-
dürümüz Mehmet Mert’e ve eki-
bine mahallelim adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gürkan’ın 
çizdiği vizyon doğrul-
tusunda MASKİ’nin 

çalışmalarına ara vermeden de-
vam ettiğini aktaran MASKİ Ge-
nel Müdürlüğü İşletmeler Daire-
si Başkanı Ramazan Toy, sağlam 
bir altyapı için tüm ekiplerin sa-
hada çalıştığını belirtti. Başkan 
Toy, “Mahallemizin içme suyu 
ile ilgili sıkıntıları vardı. Gerek-
li etüt çalışmaları yapıldı. İçme 
suyu kaynağını temizledik. İsale 
hattını yeniledik. İşletmeye uy-
gun değildi.

Sık sık arıza veriyordu. Boru 
çapları düşüktü. Mevcut içme 
suyu deposunun çok yıpranmış 
olduğunu gördük ve yenisinin 
inşaatına başladık. İsale hattını 
tamamladık. İçme suyu kayna-
ğını tekrar temizleyeceğiz. İçme 

suyu konusunda kırsalda ya-
şayan vatandaşlarımızın rahat 
etmesi için Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Selahattin 
Gürkan’ın bizlere kesin talimat-
ları vardı. Bizlerde bu doğrultu-
da, içme suyu ve kanalizasyon 
şebeke hattının çalışabileceği 
yerleşim yerlerinde çalışmaları-
mızı devam ettiriyoruz.

24 saat esaslı, gücümüzün 
yettiğince çalışıyoruz. Sahada-
yız, koşturuyoruz. Vatandaşları-
mızın rahatlığı için çok ciddi ça-
lışmalar yaptık, yapmaya devam 
edeceğiz. İçme suyu çalışmaları-
mızın Beğre Mahallemize hayır-
lı olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu. 
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Soldan sağa
1. İki üç yaşındaki erkek koyun (halk ağzı)... Sahneye koy-

mak... 2. Bakıma gereksinimi olan kimselerin bakıldıkları, ba-

rındıkları kuruluş... Korumak işi... 3. Birlikçi, birlikten yana, 

birleştirici (siyaset)... Ayakkabı üzerine giyilen kauçuktan pa-

buç... 4. Ayakların yürürken çıkardığı ses... Rebap çalan kimse 

(eski)... Ne kadar bir değer karşılığında?... 5. Çivi... Atak... Çoğu 

doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı... 

6. Eczacılıkta kullanılan ve çürümeyen bir bitki... Geminin, zin-

ciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması... 7. Kanamak işi, 

nezif... Gübre konulan yer, kemrelik... 8. Lorentiyum elementi-

nin simgesi... Kenar mahalle... Metneryum elementinin simge-

si... 9. İnleme sesiyle yüklü, inlemeli... Rengi karaya yakın olan, 

esmer... 10. Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları 

emerek veya yiyerek ekin hastalığına yol açan, vücudu kalka-

na benzeyen zararlı bir böcek... Normal atmosfer basıncında, 

ısınma ısısı 15 °C’lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının 

sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan 

ısı birimi, ısın... 11. Erzurum iline bağlı ilçelerden biri... Lise de-

recesindeki okul (eski)... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 12. 

İçilecek şey (eski)... İletme işi... Havada beyaz ve hafif billurlar 

biçiminde donarak yağan su buharı... 13. Benzerleri arasında 

niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzi-

de, mutena... Oyun (eski)... 14. Açıklamalar... İri kıyılmış... 15. 

Ansızın kesmek... Evet...

Yukarıdan aşağıya
1. Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri, öbürkü... Hizipçilik... 2. 

Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bı-

rakmaya yarayan alet, valf... Acıkmış... Türk alfabesinin yirmi 

dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... 3. Takım... Emme, emerek 

çekme, soğurma (eski)... 4. Hafif ve anlık ses... Irak halkından 

veya bu halkın soyundan olan kimse... Boş (eski)... 5. Acıması 

olan, merhamet eden... Ses, ün, haber (eski)... 6. Açık duran 

başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan 

uzaklık, sele (halk ağzı)... “Demek, şu demek ki” anlamlarında 

bir söz... Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım... 

7. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hay-

vanları vurma veya yakalama işi... Boa yılanı... Alkali metallerin 

hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı... 8. Aykırı, kar-

şıt, ters... Kül rengi, boz renk, demir rengi, demiri... Kot vb. ya-

pımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş... 9. Sayı boncuğu... 

Macun... Renyum elementinin simgesi... 10. Anyon... Kalıcılık, 

ölmezlik (eski)... Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı 

deri uzantısı... 11. Tutam... Sıkı sıkı sarmak... 12. Gülgillerden, 

beyaz çiçekli bir ağaç... Yoğunluğu 0,8-0,95 arasında olabilen, 

hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu 

renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı... Zıplayan 

veya birdenbire fırlayan bir şeyin hareketi veya çıkardığı ses... 

13. Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan... 

Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah (eski)... 14. 

İlaç, merhem (halk 

ağzı)... Kamera-

man... Bir gereksi-

nimin karşılanama-

ması durumu... 15. 

Kara yollarında çok 

sık kaza olan yer... 

Ürenin idrarla çık-

mayıp kanda birik-

mesi sonucu ortaya 

çıkan hastalık...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

KIYAMAM

İstesen de uyuyamam,

Sevgi oldun ben doyamam,

Çiçek dala hiç kıyamam,

Dal çiçekler senin olsun.

Şöhret oldun şanın varmış,

Damla damla sular akmış,

Derya senin için pakmış,

Şan ve şöhret senin olsun.

Ova çimen göç konuyor,

Seven oldun can dönüyor,

Elde gül var dost görüyor,

Gören gözler senin olsun.

Atsız kalma dünya dönsün,

O sırlarla ışık yansın,

Bu Garip de bir gün gülsün,

Dönen dünya senin olsun.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Yıl 1917 Yer Irak...
---Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru 

Türk Ordusu kuzeye çekilmiş...
---Meydan İngiliz Ordusu’ a kalmış...
Karargâhından ayrılıp çevreyi gezen bir İngi-

liz general,
koyunlarını otlatan çobanı uzaktan bir müd-

det izledikten sonra,,
yanına yaklaşır ve;
Eğer sürüyü koruyan köpeğini öldürürsen 

Sana 100 sterlin vereceğim der.
Uzun zamandır zor şartlarda yaşayan çoban 

için büyük paradır bu miktar..
Ancak köpek de çok kıymetlidir. 
Çobanın tek güvendiği, sürüsünü idare eden, 

her türlü tehlikeye karşı koruyan, hasta olan ko-
yunun başında bile günlerce aç susuz bekleyen,

bir varlıktır köpeği..
Ama teklif edilen para, 100 sterlin.
İyi para!
Çoban, köpeği yakalayıp generalin önünde 

keser ve alır parayı.
General;
Köpeğin derisini yüzersen,
100 sterlin daha veririm der..
Çoban bu sefer düşünmeden, 

yüzer deriyi ve alır parayı. 
General;
Köpeği parçalara ayırırsan,
100 sterlin daha der..
İş raydan çıkmıştır artık. 
Ayırır parçalara, alır parayı..
İşi biten general ordan ayrılırken,
bu sefer teklif çobandan gelir;
100 sterlin daha verirsen,
köpeğin etinden de yerim..
General cevap verir;
Asla!. Benim amacım, değer verdiklerinize 

karşı yaklaşımınızı öğrenmekti. Sen para için 
yoldaşın, yardımcın, her şeyin olan köpeği feda 
ettin..

Ben ihtiyacım olan şeyi öğrendim.
Sonra yanındakilere dönüp;
İnsanlar bu karakterde olduğu müddetçe 

korkmayın, her şeyi yaptırabilirsiniz der.
Parası olup, değeri olmayan insanlar,
değeri olup parası olmayan insanların hayat 

anlayışını değiştirdi..
Artık slogan belli..
Paranın satın alamayacağı şey yoktur.
Şahsi menfaat için insanların satamayacağı 

bir değer kalmadı maalesef.
Ama az paraya, ama çok paraya..

Bazen paraya, bazen makam mevkiye..
Kazanmak için satanlar !
Aslında tamamen kaybettiklerini farketmi-

yorlar çoğu zaman..
Kimileri de farkettiği halde satıyor.
Sureti haktan görünüp,
Sizden köpeğinizi isteyen çok olacak.
Bugünlerde fazlasıyla olduğu gibi.
Ne köpeğinizi satın, ne de başkasının köpeği-

ne göz koyun..
Çünkü değerlerini para için satanlar, sattıkla-

rı kişinin köpeği olmaktan,
başka işe yaramazlar..
Paranın açamayacağı kapı yok diyenler,
Aslında ! para için her şeyi yaparım diyenler-

dir

MUSTAFA
BİRİ

Kaymakam ve Belediye Başkanı Karne Dağıttı
Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 

2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim 
yılı, 17 Haziran 2022 tarihinde öğrencilerin karne almasıyla sona erdi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ile Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesi 
ile öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak öğrencilerin karnelerini 
dağıttılar.  Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt Atatürk Ortaokulunda ve Yunus Emre İlkoku-
lunda gerçekleştirilen programda öğrencilere karnelerini dağıtarak ba-
şarılar dileyip, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundular.

Doğanşehir Atatürk Ortaokulunda ve Yunus Emre İlkokulunda dü-
zenlenen karne dağıtım törenine, Doğanşehir  Kaymakamı Mehmet Kı-
lıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir Jandarma 
Komutanı Onur Kırcaer, Doğanşehir  Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, 
Doğanşehir  Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile öğretmenler ve öğren-
ciler katıldı. HABER MERKEZİ
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Vahap Küçük Dualarla Anıldı

Doğanşehir Belediye Başka-
nı olduğu dönemde 18 Haziran 
2020 yılında vefat eden hayır-
sever iş insanı Vahap Küçük 
ölüm yıldönümünde anılarak 
Mevlid-i Şerif ve Kur-an-ı Kerim 
okunarak dualar edildi.

Anma töreni sırasında kısa 
bir konuşma yapan Merhum 
Vahap Küçük’ün oğlu Vahap 
Küçük, “Rahmetli babamı an-
latmakla ifade edemem. Baba-
mı benim kadar Doğanşehirli 
ve Malatyalı hemşerilerimizde 
tanıyor. Babam bu toprakları 
seven bu topraklarda yaşama-
yı kendisine ilke edinen İstan-
bul’da kısa bir süre kalmasına 
rağmen İstanbul’un tapusunu 
bana verseniz ben burada du-
ramam. Her gün rüyamda Do-
ğanşehir’i görüyorum, Doğan-
şehir’e tekrar döneceğim derdi. 
Her zaman Doğanşehir’e hizmet 
etme aşkı ile yaşadı.

Her zaman yardım etme-
nin gayretinde oldu. Borç bulur 
yine fakir fukaranın işini halle-
derdi. Sofrası her zaman açıktı. 
Misafir olmadığı zaman evde 

huzursuzluk olurdu. Babam 
iyi bir mümindi. Babam dini 
vecibelerini yerine getirmeye 
çalışırdı ve bize örnek olurdu. 
Babam iyi bir dava adamıydı. 
İnandığı davasının çizgisinden 
hiçbir zaman çıkmadı. Babamın 
her istediğini evlatları olarak 
yapmaya çalıştık, ona hiçbir za-
man hayır demedik. Bugün bu-
rada bulunanlardan Allah Razı 
olsun” dedi.

Merhum Vahap Küçük’ün 
büyük bir hayırsever olduğu-
nu belirten Başkan Gürkan ise 
yaptığı konuşmada, “Rahmetli 
Vahap Küçük ile ilgili söylenme-
si gerekenleri evlatları ifade et-
tiler. Bir kişi dünyadan göçerse 
arkasında amel defterinin açık 
olması için bütün unsurları Va-
hap amca geride bıraktı. Okulu, 
bilim yuvası, eserleri var ve ha-
yırları da devam ediyor. Vahap 
amca bizim yanımızda çok kıy-
metliydi ve değerliydi.

Dünya’dan ayrılışının 2. Yıl 
dönümünde onu yad ederken, 
onun o cömertliğinin devam 
etmesi adı altında Malatya’da 

Hayır Çarşımızı açtık haftanın 
7 günü 24 saat kim ne isterse 
o hayır çarşısında rahatlıkla 

herhangi bir ücret ödemeden 
alış-verişini yapabiliyor. Buda 
Vahap amcanın ne kadar cö-

mert olduğunun en güzel gös-
tergesidir. Evlatları da baba-
larının izinde onun yokluğunu 
aratmayacak şekilde hayırla-
rına devam ediyorlar. Sadece 
Türkiye’de değil bütün mazlum 
coğrafyanın mazlum milletle-
rinde de hayırlar devam ediyor. 
Böyle güzel evlatlar bıraktığı 
için Vahap amcayı minnetle, 
şükranla yad ederken evlatla-
rının sağlık ve huzur içerisinde 
daha nice hizmetlere vesile ol-
masını Cenab-ı Allah’tan diliyor 
Vahap amcamıza Allah gani 
gani rahmet eylesin. Mekanı 
Cennet olsun” şeklinde konuş-
tu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Ma-
latya Milletvekili Öznur Çalık ise 
yaptığı konuş, bugün hepimizin 
gönlünde yüreğinde iz bırakmış 
büyüğümüzü rahmetle anıyo-
ruz. İnanıyorum ki burada bu-
lunan herkesin farklı yerlerde 
ve farklı işleri vardı ama mevzu 

hepimizin gönlünde yer etmiş 
Vahap Küçük olunca Vahap Kü-
çük Baba olunca elimizdeki işle-
ri bırakarak burada olmayı arzu 
ettik” dedi. 

Malatya Valisi Hulusi Şahin 
ise, “Öğrenciler sınav bittikten 
sonra herhangi bir soruya ce-
vap verme imkanı varmı, böyle 
bir imkanı yok.  İnsan hayatı da 
aynıdır bizler bir sınavın içeri-
sindeyiz. Ölüm günü geldiği za-
man bize de kalem kâğıdı bırak 
diyecekler. Ondan sonra artık 
yeni bir sevap işleme şansımız 
kalmayacak. Bunun sadece tek 
bir istisnası var hayatınızda 
eyer birşeyler yaptıysanız ve 
sizin ömrünüzden daha uzun 
devam ediyorsa işte o zaman 
sevap yazılmaya devam edi-
yor. Merhum Vahap Küçük’de 
işte böyle güzel eserler bırak-
mış bir hayırsever. Allah Rah-
met eylesin” şeklinde konuştu.  
HABER MERKEZİ

Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şahin’e Ziyaret

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başka-
nı Vahap Güner,  beraberindeki heyetle 
birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan Va-
liler Kararnamesi ile Malatya Valisi ola-
rak atanan Vali Hulusi Şahin’i ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Ma-
latya Yerel Basın hakkında bilgiler ver-

dikten sonra yeni görevinin hayırlı olma-
sı temennilerinde bulundu. Geçtiğimiz 
günlerde yayınlanan, kamu kurum ve 
kuruluşların yetkililerinden mal ve hiz-
met alımlarında kanun, yönetmelik ve 
mevzuata uygun hareket edilmesi hak-
kındaki genelgesi nedeniyle Vali Şahin’e 

teşekkür ettiler.
Vali Şahin Cemiyet Başkanı Vahap 

Güner nezdinde basın mensuplarına 
teşekkür ederek özverili çalışmalardan 
dolayı konuklarının nezdinde tüm basın 
mensuplarına çalışmalarında başarılar 
diledi.HABER MERKEZİ


