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Vahap Başkanın Cenazesi İstanbul’da Toprağa Verildi
Kalp rahatsızlığı nedeniyle teda-
vi gördüğü hastanede hayatını 
kaybeden Malatya Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
son yolculuğuna uğurlandı. Ce-
naze törenine, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca da katıldı. 3’TE

ACIKAYIBIMIZ

DOĞANŞEHİRİN VAHAP AMCASI VEFAT ETTİ
Hayırsever kişiliğiyle tanınan, 
Türkiye'nin dört bir yanındaki ih-
tiyaç sahibi on binlerce öğrenci-
nin yüzünü güldüren Doğanşehir 
Belediye Başkanı 78 yaşındaki 
Vahap Küçük'ün vefatı, sevenle-
rini yalnız bıraktı.
Hayırsever kişiliğiyle tanınan, 
Türkiye'nin her tarafındaki ihtiyaç 
sahibi binlerce öğrencinin kıyafet 
ve burs desteğiyle yüzünü güldü-
ren ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
yardım elini uzatan  Doğanşehir 
Belediye Vahap Küçük'ün vefatı 
Doğanşehir de şaşkınlık yarattı 
sevenlerini yasa boğdu. 2’DE

Hemşerimiz Değerli Tekin KUTLU;
SGK İl Müdürlüğüne Atandı

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-
dürü Ayten Kara’nın yerine kurum-
da denetmen olarak görev yapan 
Tekin Kutlu vekâleten atandı.

26 Mart 2014 yılında SGK Ma-
latya İl Müdürlüğü görevine atanan 
Ayten Kara, 15 Haziran 2020 tarihi 
itibariyle Ankara Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürlüğüne araştırma-
cı olarak tayin oldu. Kara’nın yeri-
ne ise SGK Malatya il Müdürlüğün-
de denetmen olarak görev yapan 
Tekin Kutlu vekâleten atandı.

 Doğanşehir ilçesinde 1977 yı-
lında doğan Kutlu, evli ve 3 çocuk 
babası.
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ACIKAYIBIMIZ
DOĞANŞEHİRİN VAHAP AMCASI VEFAT ETTİ

Hayırsever kişiliğiyle tanınan, 
Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahibi on binlerce öğrencinin yüzünü 
güldüren Doğanşehir Belediye Baş-
kanı 78 yaşındaki Vahap Küçük'ün 
vefatı, sevenlerini yalnız bıraktı.

Hayırsever kişiliğiyle tanınan, 
Türkiye'nin her tarafındaki ihtiyaç 
sahibi binlerce öğrencinin kıyafet ve 
burs desteğiyle yüzünü güldüren ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım 
elini uzatan  Doğanşehir Belediye 
Vahap Küçük'ün vefatı Doğanşehir 
de şaşkınlık yarattı sevenlerini yasa 
boğdu.

Doğanşehir de ticaret ile uğra-
şan Vahap  Küçük, 1972 yılında Milli 
Selamet Partisi'nin Doğanşehir'deki 
kuruculuğunu yaparak ilçe başkan-
lığı görevini yürüttü. 1983'te hemşe-
risi Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cum-
hurbaşkanı merhum Turgut Özal ile 
ANAP'ın kuruluşunda görev alan Kü-
çük, partinin Doğanşehir ilçe teşkila-
tını kurarak ilçe başkanlığı yaptı.. AK 
Parti'nin 2001'de kurucu ilçe başkan-
lığını yapan Küçük, 2014'ten bu yana 
AK Parti'den Doğanşehir Belediye 
Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Eğitim ve öğrenciye çok büyük 
önem veren Vahap Küçük’ün çok sa-
yıda ilde ve ilçerde ihtiyaç sahibi öğ-
rencilerin yüzünü güldürüyordu.

Doğanşehir’de öğrenim gören 7 
bin 200 öğrencinin tamamına ayrım 
yapmadan her yıl kıyafet yardımında 
bulunan, bunun yanı sıra çok sayıda 
öğrenciye burs veren Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük, on 

binlerce öğrencinin eğitimine katkı 
sağladı.

Vahap Küçük, öğrencilere yaptığı 
yardımların yanı sıra doğup büyü-
düğü Doğanşehir'de babası Mehmet 
Küçük adına Bir sağlık ocağı, annesi 
Ayşe Küçük adına Bir okul yaptırdı.

Malatya Turgut Özal Üniversite-
si Doğanşehir Vahap Küçük Meslek 
Yüksekokulunu da yaptırarak, üni-
versiteye bağışlayan ve bu okulu ka-
zanan öğrencilerin tamamına burs 

veren ve her türlü yardımı sağlıyor-
du. Tam bir hayırsever ve eğitim gö-
nüllüsüydü.

Malatya'da ve Doğanşehir de  
"Baba Vahap" olarak anılan sevilen 
ve sayılan her zaman insanlara yar-
dım elini uzatan, kiminin abisi, kimi-
nin amcası, kiminin dayısı, kiminin 
babası olarak anılan Vahap Küçük'ün 
kalp rahatsızlığı nedeniyle teda-
vi gördüğü hastanede dün hayatını 
kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Yeni Doğanşehir
Gazetesi 15 Yaşında

Yeni Doğanşehir Gazetesi 15 Yaşında Yıllar 
çok çabuk geçiyor 21.06.2005 tarihinde sizle-
re MERHABA diyen ve kuruluş felsefesi olan 
doğruluk ve objektiflikten asla sapmayan Yeni 
Doğanşehir Gazetesi 13. yılını dolduruyor. Eli-
nizdeki sayı ile 14 yaşına girdi.

Yeni Doğanşehir Gazetesi kurulduğu gün-
den bu yana yayın politikasını hiç değiştirme-
di. Yöremizin sorunlarını takip ediyor ve bu 
sorunları açık yüreklilikle dile getiriyor, değişik 
görüşleri, değişik fikirleri sütunlarına taşıyarak 
okuyucusuyla buluşturuyor.

Bu açıdan bakıldığında Yeni Doğanşehir 
Gazetesi Doğanşehir’in kamusal çıkarlarının 
korunması, gelişmesi ve her şeyden önemlisi 
halkın doğru, dürüst ve objektif biçimde bil-
gilendirilmesi yolunda hiçbir kurumun siyasi 
parti veya bir siyasi kişiliğin, hiçbir sınıf veya 
zümrenin, bürokrasinin veya çıkar gruplarının 
borazanlığını yapmadan, Doğanşehir halkının 
birlik, beraberliğini ve kardeşliğini bir arada 
yaşama arzusunu geliştirmek amacıyla tavizsiz 
13 yıllık bir yayın hayatı gerçekleştirdi.

Haberlerinde kimseyi rencide etmeden hu-
kuk kuralları çerçevesinde, gazete sütunlarına 
taşıyan, Doğanşehir halkının takdirini güvenini 
kısa sürede kazanan gazetemiz, yayın ahlakı-
na ve Basın Yayın ilkelerine uyarak ve tarafsız 
olarak yayın hayatına devam edecektir.

Bu özgür, tarafsız siyasi kamplardan bağım-
sız, zengin içerikli, gündem oluşturan, gündem 
değiştiren, sorgulayan, halk adına gerçeklerin 
izini süren, eğilmeyen, bükülmeyen nitelikli 
yayıncılık anlayışımızı dün ve bugün olduğu 
gibi gelecekte de sürdürmenin kararlılığı içinde 
olacaktır.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak, daha 
özgür, çok sesli ve gelişmiş bir Doğanşehir için 
okuyucularımızla geleceğe emin adımlarla ve 
daha zengin içerikli gazeteyle yürüyoruz.

Bu düşüncelerle, gazetemizin bugünlere 
ulaşmasında emeği ve katkısı olan siz değerli 
okuyucularımıza, , yazarlarımıza, çalışanlarımı-
za halkımıza teşekkür ediyor ve şükranlarımı 
sunuyorum.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Hemşehrimiz Albay Hasan Basri Uçar Emekli Oldu
28 Yıldır Onurla ve Gurur-

la görev yaptığı Doğanşehirli 
Hemşehrimiz Jandarma Kı-
demli Albay Hasan Basri Uçar 
Jandarma Genel Komutanlı-
ğından kendi isteği ile emekli 
oldu.

Doğanşehirli Hemşehrimiz 
Jandarma Kıdemli Albay Ha-
san Basri Uçar Jandarma Genel 
Komutanlığı görevinden 28 yıl 
sonra kendi isteği ile emekli 
oldu. 

Hemşehrimiz Albay Hasan 
Basri Uçar sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada; 

"28 yıldır onurla ve gururla 
görev yaptığım Jandarma Ge-
nel Komutanlığından kendi is-
teğimle emekli oldum. Hizmet 
belgemi ve hizmet anısı plake-
timi kuzenim Hakim Ali Fuat 
Uçar'la birlikte Adana Jandar-
ma Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Yusuf Ziyaddin Cavlak Paşamın 
elinden aldım. Alnımın akıyla 
görevimi tamamlamış olmanın 
vermiş olduğu huzur ve mut-
luluk içindeyim. Görev sürem 
boyunca bana desteğini esirge-
meyen ve zor günlerimde ya-
nımda olan, canlarını bu vatan 
için veren şehitlerimizin saygı-

değer ailelerine ve gazilerimi-
ze ,kıymetli anne ve babama 
,değerli eşime , biricik kızları-
ma, yeğenime, kardeşlerime, 
kayınvalide ve kayınpederime, 
dayıma ve halama, tüm akra-
balarıma,can dostlarıma,ko-
mutanlarıma, beraber mesai 
yaptığım kamu görevlilerine 
ve omuz omuza görev yaptığım 
silah arkadaşlarıma minnet-
tarlığımı ifade etmek isterim. 
Emeklilik sonrası ikamet etme-
yi planladığım ve yaşamımda 
önemli yeri olan Mersin şehri-
nin birbirinden güzide insanla-
rına , daha önce görev yaptığım 
ve birçok dost kazandığım Mar-
din,Şırnak, Ankara, Hakkari, 
Tunceli, Denizli, Gaziantep, Di-
yarbakır ve Giresun'daki güzel 
insanlara , Malatya ve Doğan-
şehir'li hemşehrilerime son-
suz şükranlarımı sunuyorum. 
Ayrıca yeni hayatımda bana 
aralarında yer veren MTOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Sabri Tekli ve Yönetim Kurulu 
üyelerine, Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlüğü personeline ve 
Özel Şişecam Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ailesine de te-
şekkür ediyorum." dedi.
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ÖZLEDİM

Toprak suya muhtaç gibi

Özledim ben seni gülom 

Dert ilaca muhtaç gibi

Özledim ben seni gülom

Yüzüm senle güldürürsün

Yüreğimi söktürürsün

Nasıl aşktır öldürürsün

Özledim ben seni gülom

Kurban olam bak gözüme

Yüzünü döndür yüzüme

Seni saram bu yüzüme

Özledim ben seni gülom

Gülizar ım sensiz olmaz

Sarılmadan can dayanmaz

Gecelerim gündüz olmaz

Özledim ben seni gülom

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

SEN SOR BANA
Kol kanadım müzik dalım,
Elden ele düşer yolum,
Su gözünde olan gülüm,
Neler çektim sen sor bana.

Bugün varsın bak yarına,
Özlem olsun didarına,
Göz değmesin nazarına,
Neler çektim sen sor bana.

Dünya fani konan göçer,
Hakkı bilen kucak açar,
Zaman gelir şerbet içer,
Neler çektim sen sor bana.

Sana kalan sözle göze,
Sevda akmış gelmiş dize,
Yol bilenler bakar yüze,
Neler çektim sen sor bana.

Güzel düşmez hak dilinden,
Garip geze saz telinden,
Mana varsa gül dalından,
Neler çektim sen sor bana.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Vahap Başkanın Cenazesi
İstanbul’da Toprağa Verildi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybeden Malatya 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni-
ne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başka-
nı 78 yaşındaki Vahap Küçük kalp rahatsız-
lığı sebebiyle iki haftadır İstanbul’da tedavi 
görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede ha-
yatını kaybeden Vahap Küçük, son yolculu-
ğuna uğurlandı.

Kilyos Mezarlığı’nda kılınan cenaze na-
mazına, Küçük’ün ailesi ve yakınları, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP Ma-
latya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tü-
fenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, An-
kara Valisi Vasip Şahin, Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP 
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esen-
ler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve yüzler-

ce kişi katıldı.
İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşa-

lı’nın kıldırdığı namazın ardından cenaze, 
gözyaşları arasında toprağa verildi.

DOĞANŞEHİR’DE GIYABİ 
CENAZE NAMAZI

İstanbul’da geçirdiği kalp ameliyatı son-
rası hayatını kaybeden  Doğanşehir İlçesi 
Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün vefatı il-

çede de derin üzüntüye neden oldu. Yaptır-
dığı hayır işleri ile herkesin gönlünde taht 
kuran Vahap Başkan için Cuma Namazı son-
rası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bir süredir İstanbul’da tedavi gören ve 
kalp ameliyatı geçiren Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük (78) yoğun bakım-
da hayata gözlerini yumdu. 2014 yılında 
AKP’den Doğanşehir Belediye Başkanı seçi-
len Vahap Küçük, son yerel seçimlerde de 
yine AKP’den seçilerek başkanlık görevini 
devam ettirmişti.

Doğanşehir ilçesi başta olmak üze-
re birçok yere yaptırdığı hayır işleri ile de 
adından sıkça söz ettiren Başkan Vahap 
Küçük’ün adı ilçede yaptırdığı Turgut Özal 
Üniversitesi’nin meslek yüksekokuluna da 
verilmişti.

Başkan Küçük’ün yıllarını verdiği ve her 
zaman ‘Doğanşehir benim sevdam’ dediği 
ilçesinde ise üzüntü hakim. Başkanın yası-
nı tutan Doğanşehirliler, ‘Vahap başkan öl-
medi Doğanşehir öldü’ diyerek acılarını dile 
getiriyorlar.

Birçok vatandaşında gözyaşlarına ha-
kim olmadığı ilçede Doğanşehir İlçe Müftü-
lüğü tarafından cuma namazı sonrası gıyabi 
cenaze namazı kılındı. İlçe halkının ‘Vahap 
Baba’ diyerek hitap ettiği 78 yaşındaki Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük’e son görevle-
rini yerine getiren Doğanşehirliler, üzüntü-
lerinin büyük olduğunu dile getirdiler.

VAHAP BAŞKAN MEMLEKETİNDE
İSTİRAHAT ETMELİYDİ!

Birçok Doğanşehirlinin hayatına dokun-
muş, Doğanşehir’e çokça emeği ve sayısız hiz-
meti olmuş *Vahap Küçük* Başkanımızın vefa-
tı bizleri derinden üzmüştür.

Bizim millet için “memleket neresidir” de-
nildiğinde “atalarının mezarının olduğu yer-
dir” diye ifade edilir. Karadenizliler evlerini ve 
civarındaki toprakları asla dışarıdan kimsele-
re satmazlar çünkü atalarının mezarı evlerinin 
yanındadır. Evlerini satmak mezarları da baş-
kalarına terk etmek anlamına gelir. 

Bu sebeple bizler “Doğanşehir Tarihi Gru-

bu” olarak her kesimden memleket insanını 
kucaklayan hayır ve sağduyu sahibi, kimseyi 
kırmayan Vahap Başkan’ın mezarının, ömrü-
nün geçtiği, büyük hizmetlerinin olduğu Do-
ğanşehir’de olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu sayede memleketinden ayrı düşmeye-
cek, binlerce seveni onunla helalleşme ve ru-
huna bir Fatiha okuma fırsatı bulabilecektir.

Doğanşehir Halkı ve Tüm Doğanşehirli STK 
lar adına

*DOĞANŞEHİR TARİHİ GRUBU*
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ACI KAYBIMIZ

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Doğanşehir Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK
kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi 

gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 
Merhuma Allah’tan rahmet,
Kederli ailesi ve yakınlarına,

Doğanşehir Halkına başsağlığı dileriz.


