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Doğanşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı Doğan-
şehir'de düzen-
lenen etkinlikler 
ile coşkuyla kut-
landı. Doğanşe-
hir Kapalı Spor 
Salonunda saygı 
duruşu ve İstik-
lal Marşı ile baş-
layan program 
öğrenciler ve 
vatandaşların 
yoğun ilgisiyle 
başladı.2’DE

9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nı 387 Bin Kişi Ziyaret Etti
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince dü-
zenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sona 
erdi. Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 13 
Mayıs'ta açılan ve merhum şair, yazar ve fikir 
adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarda, 
300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevi kitapseverler-
le buluştu. Bu yıl 387 bin 739 kişinin ziyaret ettiği 
fuarda 500 bini aşkın kitap okuyucuya ulaştı.2’DE

Hüseyin Doğan Dede Anıldı
Malatya'nın Kırlangıç Ma-
hallesinde evinin ve yanı 
başındaki türbesinin bu-
lunduğu alanda, Hüseyin 
Doğan Dede anma töreni 
düzenlendi. Deyişlerin ve 
duaların ardından anma 
töreninde ocaklar kurul-
du, kurbanlar kesildi, ge-
len konuklara ve halka 
lokma dağıtıldı.3’TE

Vali Baruş Malatya’dan Yeni
Görev Yeri Isparta’ya Uğurlandı

Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, Ispar-
ta Valiliğine atanan 
Malatya Valisi Aydın 
Baruş onuruna Nikâh 
Sarayında veda prog-
ramı düzenledi. 4’TE
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Veli MEŞE

KAYIP

Doğanşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı Doğanşehir'de düzen-
lenen etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. 
Doğanşehir Kapalı Spor Salonunda say-
gı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
program öğrenciler ve vatandaşların 
yoğun ilgisiyle başladı.

Öğrencilerin hazırlamış oldukları 
şiirler, spor müsabakaları, halkoyun-
ları ve jimnastik gösterileri sergilendi. 
Gençlik haftası kapsamında düzenle-
nen yarışmalarda dereceye giren takım 
ve sporculara İlçe  Kaymakamı Mehmet 
Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ve  Protokol üyeleri tarafın-
dan ödülleri verildi. Protokol üyeleri ve 
öğrencilerin katılımıyla halaylar çekildi.

Programa İlçe Kaymakamı Mehmet 
Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, Cumhuriyet Savcısı Fahri 
Cavit, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sa-
maraz, İlçe Jandarma Komutanı Onur 
Kırcaer, Askerlik Şubesi Başkanı Tanay 
Esen, kurum müdürleri, siyasi parti 
başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı.

9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nı 387 Bin Kişi Ziyaret Etti
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 

düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sona 
erdi. Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 13 
Mayıs'ta açılan ve merhum şair, yazar ve fikir 
adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarda, 
300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevi kitapseverlerle 
buluştu. Bu yıl 387 bin 739 kişinin ziyaret ettiği 

fuarda 500 bini aşkın kitap okuyucuya ulaştı
Pandemi nedeniyle son iki yıldır yapılama-

yan Malatya Kitap ve Kültür Fuarı’nın 9’uncusu 
Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Malat-
ya Ticaret ve Sanayi Odası, Yeşilyurt Belediyesi, 
Battalgazi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdür-

lüğü, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut 
Özal Üniversitesi ve KOSGEP işbirliği ile 
13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında dü-
zenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yapılarak hizmete sunulan Yeni 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 10 gün sü-
ren fuar kapsamında 1000’den fazla et-
kinlik imza günü, söyleşi, panel, yazar 
okur, yazar STK, yazar öğrenci etkinliği 
gerçekleştirildi.

9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın 
kapanış töreni ise Pazar günü gerçekleş-
tirildi. Tören Vali Hulusi Şahin, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, 
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdem-
li Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Milli 
Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, İl Müf-

tüsü Veysel Işıldar, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Cemal Noğay, Kültür A.Ş. Genel Müdürü 
Akif Özbildirici, STK temsilcileri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

9’uncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fu-
arı kapanış programında açıklamalarda bulunan 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, “13 Mayıs’ta açılan fuarımızın kapanışını 
yaptık. Gerek ilçe belediyelerimiz gerek Büyük-
şehir Belediyesi olarak bizler kitapla ilgili imkânı 
olmayan çocuklarımıza kitap almaları için imkân 
sağladık. Anne ve baba olarak çocuklarımıza ki-
tap okutmamız gerekir. Bazen kariyer günlerine 
katılıyoruz bana sorduklarında her türlü kitabı 
okuyun derim. Kitabın iyisi kötüsü olmaz. Acıyı 
tatmazsanız tadın kıymetini bilir misiniz? Muha-
keme dediğimiz, mantık dediğimiz hadise orada 
devreye giriyor. Neyin iyi neyin kötü olduğunu o 
şekilde kavrarız. Yol haritamızı kişilik, benlik an-
lamında şahsiyetimizin, karakterimizin oluşması 
da ancak o şekilde belli olur. Bütün kitapları oku-
yunuz, okuduğunuz bütün kitapları egemenliği-
nizin altına alın. Sadece bir kitaba teslim oluruz 
o da Kur’an-ı Kerim. Okumanın önemini biliyoruz. 
Okumanın gerekli olduğunu ve doğru okuma sitili 
ve metoduyla okumayı bütün çocuklarımıza teş-
vik etmemiz gerekir. Kitap fuarında emeği geçen 

başta Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğümüze, Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza ve diğer bi-
rimlerdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Fuarımız süresince yayın yapan televizyonlarımı-
za, radyolarımıza ve bütün basın mensubu arka-
daşlarımıza, ayrıca Fuara katılım sağlayan yayın 
evlerine ve tüm yazarlara teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Kitap Fuarı kapanış programı sırasında Ki-
tapla yoğrulmanın ve kitapla hemhal olmanın 
meşgalelerin en güzeli olduğunu ifade eden Ma-
latya Valisi Hulusi Şahin ise, “10 günlük sürede 
Malatya böyle bir meşgaleyle hemhal oldu bu çok 
kıymetli. İnsanlar kitap konuştular, fikir ürettiler, 
fikir üzerinde kafa yordular. İnsanı başka yaratık-
lardan ayıran biriktirmek. Okuyorsunuz biriktiri-
yorsunuz bir sonraki nesle aktarıyorsunuz. Nes-
le aktarmazsanız yine bir anlamı yok. İnsan bir 
eğitim sürecinde insan olur. Bu süreci iyi taşırsak 
kendi kültürümüzü de daha ilerilere götürürüz ve 
insanlık ailesine bir katkımız olur. İnsanlık ailesi-
nin şerefli bir ferdiyiz. Bu ferdin, bu parçanın hiz-
met etmesi lazım. İnsanların hayırlısı insanlara 
faydası olandır. Kitap fuarları çok kıymetli. Kitap 
fuarını şehrin dışında bir fuar alanında yaparak 
riskli bir iş yapmışsınız. Genelde çok uygulanan 
bir şey değildir. Genelde şehrin ortasına bir ça-
dır kurulur, gelen geçen çarşıya pazara giderken 
bakayım burada ne varmış diye uğrar dolayısıyla 
kalabalığı garanti altına almış olursunuz. Ama 
fuar alanında yaparak nitelikli ziyaretçi hedeflen-
miş. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza te-
şekkür ediyorum. Muhteşem bir fuar alanı. Türki-
ye’de bu şekilde çok yok. Çok güzel bir fuar alanı. 
Kitap fuarlarının adresi burası. Herkes tarafından 
benimsendi. İyi bir şekilde organize edildi ve ne-
ticelendi” ifadelerini kullandı.

9’uncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fua-
rı’nın kapanış programında yapılan konuşmaların 
ardından, bu yıl ilk kez ilimizin yazım hayatına ve 
kültürel kimliğine yapmış oldukları katkılar için 
yazarlardan; Araştırmacı Yazar Celal Yalvaç’a, 
Gazeteci Kamuran Sezer’e, Eğitimci Araştırmacı 
Yazar Orhan Toğrulca’ya, Araştırmacı Yazar Atil-
la Kantarcı’ya, Gazeteci Yazar Asım Demirkök’e, 
Araştırmacı Yazar Şair Kemal Deniz’e, Araştır-
macı Yazar Nezir Kızılkaya’ya, Yazar Adil Akko-
yunlu’ya ve Yazar Ali Yiğit’e Vali Hulusi Şahin, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan ve protokol üyeleri tarafından plaket tak-
dim edildi.
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Soldan sağa
1. Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı... Koyun, 

kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... 2. Sese verilen tona göre 

şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duygular anlatan söz... Birta-

kım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi... 3. Çivi... Tokat 

iline bağlı ilçelerden biri... Aralarında evlilik bağı olmayan kişi-

ler arasındaki cinsel ilişki... 4. Brom elementinin simgesi... İzle-

nim (eski)... Söz (eski)... 5. Birden ödenerek faizinin işlemesine 

son verilen tahvil... Şehircilik... 6. Yaygın, yayılmış (söz veya 

haber) (eski)... Parlaklık, aydınlık... Anılmak işi... 7. Bir Orta Çağ 

çalgısı (eski)... Kasınç... 8. Atı olan... Kurallar (eski)... Yayla atı-

lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk... 9. 

Küme... Gerçek olmayan, yanlış şeylerle dolu... 10. Iramak işi... 

Ermek işi... Çocuk dilinde kedi... 11. Pamuk iplikleriyle yapılan 

ilk cilt bezi... Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan 

durum... Dizi, sıra... 12. Mayın dökmeye yardım eden veya ma-

yın döşeyen kimse... Stronsiyum elementinin simgesi... Gam 

dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 13. Romanı andıran, 

romana benzeyen, roman gibi, romanımsı... Su (eski)... Pasta, 

çörek... 14. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işa-

ret... Diskotek... İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı... 15. 

Temiz... Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak... İşitilmiş, duyul-

muş olan (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Bambaşka olma durumu... Ayakların yürürken çıkardığı 

ses... 2. Anırmak işi... Geminin rüzgâr üstüne veya altına dön-

mesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi... 

3. İran veya Afgan hükümdarı... Gelişigüzel dikmek (halk ağzı)... 

4. Prometyum elementinin simgesi... Olağandan daha hacimli, 

olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... Değerli madenlerde 

yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü 

(eski)... 5. Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık 

göstererek bir olayı doğrulama, yemin... Yakınmak işi... 6. Öğ-

renim belgesi... Fransa’da 30,59 gr, İngiltere’de 28,349 gr ağır-

lığında bir ağırlık ölçüsü birimi... 7. Titan elementinin simgesi... 

“Bir rekoru yinelemek” anlamındaki “... etmek” birleşik fiilinde 

geçen bir söz... Mızrak... 8. Otla beslenen (hayvan), otçul, bitki-

cil, herbivor... Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan 

sonuç... Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktı-

ğı belirti, nişan, alamet, emare... 9. Bir sıvıyı bir yerden başka 

bir yere üfleme veya çekme yoluyla aktarmak için kullanılan 

araç... Kanmak işi... Başkaldırıcı... 10. O yer... Engel... Berkel-

yum elementinin simgesi... 11. Kalay elementinin simgesi... Ağzı 

geniş, tek kulplu su kabı... Darmstadtiyum elementinin simge-

si... Kemiklerin toparlak ucu... 12. Titreşim durumunda bulunan 

bir noktanın, herhangi bir anda titreşim merkezinden uzaklı-

ğı... Neptünyum elementinin simgesi... Ruentgeniyum elemen-

tinin imgesi... 13. Emniyet teşkilatında görevi gereği üniforma-

sız çalışan polis, sivil... Dingil... 14. Tekçilik... Güzel sanatlarda 

perspektif sebebiyle bazı boyutları küçük görülen nesneleri, bu 

görünüşe uygun bir 

biçimde çizme yön-

temi... 15. Tarikat-

larda bir mürit, 

mürşidinden, baş-

kalarına yol göster-

me iznini almak... 

Demet hâlinde çi-

çek açan ve küçük 

bir saraypatına 

benzeyen otsu bir 

bitki...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÜVEN

Umut olur karlar erir,

Sular akar döner nehir,

Gitmek için gelir emir,

Güven bana dost ararmış.

Başak olur tırpan biçer,

Orak olur halbur seçer,

Bazen hisler yele kaçar,

Dost olan da dost ararmış.

Ses geliyor derin divan,

Gece geçer bulut duman,

Gönül bekler yetmez zaman,

Gönül bana dost ararmış.

Garip söyler gider elde,

Saz divandır mızrap telde,

Güzel gezer kemer belde,

Sazım tele dost ararmış.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Hüseyin Doğan Dede Anıldı
Malatya'nın Kırlangıç Mahalle-

sinde evinin ve yanı başındaki tür-
besinin bulunduğu alanda, Hüseyin 
Doğan Dede anma töreni düzenlen-
di. Deyişlerin ve duaların ardından 
anma töreninde ocaklar kuruldu, 
kurbanlar kesildi, gelen konuklara 
ve halka lokma dağıtıldı.

 Bu yıl 39.’sı düzenlenen Hüse-
yin Doğan Dede anma programına, 
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 
MHP Malatya Milletvekili Mehmet 
Celal Fendoğlu, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gürkan, İnö-
nü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Kaymaka-
mı Osman Uğurlu, Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet Kılıç, İl Jandarma 
Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl 
Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt, Mesleki Kuruluş Başkan-
ları, Kamu Yararına Çalışan Dernek 
Başkanları ve kalabalık bir vatandaş 
topluluğu katıldı. 

Cem Vakfı Şubesi Başkanı Eşref 
Doğan, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan ve Tunceli Va-
lisi Mehmet Ali Özkan’ın selamlama 
konuşmalarının ardından “Merhum 
Hüseyin Doğan Dedemizin 39. Vefat 
yıldönümü nedeniyle düzenlemiş 
olduğunuz bu etkinliğe bizleri de 
davet ettiğiniz için hepinize teşek-
kür ediyor, saygılarımı sunuyorum” 
diyerek konuşmasına başlayan Vali 
Şahin,  “Bizim, milli kültürümüzün, 
varlığımızın, kimliğimizin ta Orta 
Asya'dan, Horasan'dan Anadolu'ya 
akışının, o zincirin temel taşıyıcısı 
Alevi-Bektaşi kültürüdür. Eğer bu-
gün bir Türk Devleti'nden, bugün bir 
Türkiye Cumhuriyeti'nden,  bugün 
bir Türkçe'den, eğer bugün bu gü-
zel deyişlerden, bu güzel kültürden 

bahsedebiliyorsak işte o zincirin yıl-
maz savunucusu olan Alevi Bektaşi 
Dervişlerimizin, Mürşidi Kamille-
rimizin ta Orta Asya'dan bir elinde 
Kur'an bir elinde kılıç ile beraber 
belki sırtında da sazla beraber, bağ-
lama ile beraber Balkanlar'a hatta 
ve hatta Viyana önlerine kadar bu 
kültürü taşıyan bu büyük insanlara 
borçluyuz. Eğer bugün biz bir şey 
isek onlar sayesindeyiz. Çocukla-
rımıza da eğer Milli Kültürümüzü 
anlatacaksak Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün kurduğu bu güzel Devleti 
yaşatacaksak Alevi-Bektaşi Kültürü-
nün lokomotifi ile başaracağız bunu. 
Atatürk bu eşit yurttaşlığı Türk Milli 
Kültürünün üzerine oturtmuştur. O 
da Alevi-Bektaşi kültürünün sırtla-

dığı bir anlayıştır. Değerli kardeşle-
rim, biraz önce Hüseyin Doğan De-
demizin hayatı anlatılırken özellikle 
yaşadıklarını dinlerken şunu düşün-
düm. Bizler biraz önce bahsettiğim 
bu büyük serüveni Viyana önlerine 
kadar taşıdık. Balkanlar bir Bektaşi 
Kültürünün neşvünema bulduğu bir 
bölgeydi. Her bir köşede bir Tekke 
vardı, her bir köşede bir Bektaşi 
Ocağı vardı. Ne oldu? Hiçbiri kalma-
dı. Kala kala bu Anadolu coğrafyası 
elimizde kaldı. Eğer silaha sarılma-
saydı dedelerimiz, Hüseyin Doğan 
dede gibi vatan evlatları, bu coğraf-
ya da bize kalmayacaktı, bizi silecek 
ve temizleyeceklerdi. Artık Hititler 
gibi ancak küçük taş topraklarda ya-
şayacaktık. Eğer bugün bu Anadolu 

coğrafyasını kurtarabildiysek işte 
o canların sayesinde kurtarabildik. 
Bugün tekrar toparlanıyoruz, tekrar 
Milli Birliğimizi, Milli Kültürümüzü 
benimseyerek geleceğe umutla ba-
kıyoruz. Bunu yaparken sadece Milli 
Kimliğimize güveniyoruz ve bu Milli 
Kimlikle beraber Türk Devleti büyü-
yecek, gelişecek tekrar dünyanın en 
büyük, en yüksek, en âli milletleri 
ve devletleri yanında yerini alacak-
tır. Bu hususun motor güçlerinden 
biri de Alevi-Bektaşi kültürüdür. İyi 
ki varsınız iyi ki buradasınız. Ben 
tekrar bu güzel hazirunun huzuru-
na çıkma fırsatı verdiğiniz için Eş-
ref Dedeye ve tüm organizasyona 
teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum” dedi. HABER MERKEZİ



4 24 MAYIS 2022

Vali Baruş Malatya’dan Yeni
Görev Yeri Isparta’ya Uğurlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, Isparta Valiliğine atanan Malatya 
Valisi Aydın Baruş onuruna Nikâh Sarayında veda 
programı düzenledi. Vali Baruş, dün Valilik Binası 
önünde İl idarecileri, personeller ve kent sakin-
leri ile helalleştikten sonra 3,5 yıl görev yaptığı 
Malatya’dan ayrıldı. Vali Baruş veda konuşma-
sında," Malatyalı birini gördüğümüzde mutlaka 
gözlerimiz yaşaracak. Son sözlerim, Beydağı gibi 
heybetli kal Malatya. Her zaman onurunu ve şe-
refini koru Malatya” dedi

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Is-
parta Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Ay-
dın Baruş, veda yemeği ve sonraki gün helallik 
sonrası Isparta’ya uğurlandı. Büyükşehir Beledi-
yesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen veda programı 
öncesi  Vali Aydın Baruş’un Malatya’ya geldikten 
sonra yapmış olduğu programlar ile ilgili hazırla-
nan video gösterimi gerçekleştirildi. 

GÜRKAN: “KAYISI 
DİYARINDAN GÜL DİYARINA 

YOLCU EDİYORUZ”
Vedaların hüzünlü olduğunu belirten Baş-

kan Gürkan veda yemeğinde yaptığı konuşmada, 
“Sayın Valimiz şu anda hüzün atmosferi içerisin-
dedir. Netice itibariyle Devletin vermiş olduğu 
görevdir. Devlet bugün burada görevlendirir bu-
rada görevi ifa ederiz, yârin başka bir ilde görev 
verir ve devletten gelen görev başımızın üzerine 
deriz ve gider orada görevimizi ifa ederiz. Görev 
değişimlerindeki ayrılık hüznünü bizlerde zama-
nında yaşadık. O duygu cennetleriyle hemhal 
olmak lazım. Mevlana Hazretlerinin ‘Her gün bir 
yerden göçmek ne iyi/ Her gün bir yere konmak 
ne güzel/ Bulanmadan, donmadan akmak, ne 
hoş/ Dünle beraber gitti cancağızım/ Ne kadar 
söz varsa düne ait/ Şimdi yen şeyler söylemek 
lazım…’ sözünü kendime mihmandar edinmişim-
dir. Düne ait olanlar dünle beraber gitti. İnşallah 
kayısı diyarından, gül diyarına gittiğinizde orada 
güllerle ilgili yeni anılarınız, hatıralarınız olacak. 
Malatya’da sizi hatırasından silmeyecek, unut-
mayacak. 

Malatya’yı her ziyaretinizde yine Malatya 
Valisi gibi karşılanacaksınız. Malatya Dar-ül Ri-
fat’tır. Seçkin insanların yaşadığı diyardır. Malat-
ya misafirperverdir, kadirşinastır kendisine hiz-
met edene kendisine misafir olanı baş tacı yapar. 
Malatya insanı sizi baş tacı yapmıştır. Duruşunuz-
la, tutumunuzla ve davranışınızla devletin bütün 

özelliklerini bulunduğunuz kuruma, makama 
yansıttınız. Mülki idare amiri olarak herkese eşit 
yaklaşım içerisinde görevinizi ifa ettiniz. Devletin 
adalet ve şefkat elini her zaman sizin vasıtanızla 
vatandaşlarımız gerek deprem sürecinde gerek 
pandemi süreci içerisinde gerekse de Ramazan 
ayı içerisinde şehit aileleriyle, yetimlerle ve ih-
tiyaç sahibi insanların sofralarında iftar açarak 
vatandaşlarımızın yanında oldunuz. Cumhurbaş-
kanı yetiştirmiş bir ilden yine Cumhurbaşkanı 
yetiştirmiş bir şehre gidiyorsunuz. Malatya’dan 
Isparta’ya sizi uğurlarken biz hüzünlüyüz. Dört 
yıla yakın Malatya’da görev yaptınız bu süre zar-
fı içerisinde Malatyalılar sizi kadirşinaslığınızla, 
centilmenliğinizle ve nezaketinizle devlet ya-
pısındaki anlayışınızla, devlet duruşunuzla her 
zaman anacaktır. Uyum içerisinde çok güzel ça-
lışmalar gerçekleştirdik. Biz sizden razıyız. Allah 
sizden razı olsun. Isparta’da da güzel hizmetler 
yapmanızı Cenab-ı Allah’tan temenni ediyoruz. 
Ailecek huzurlu ve mutlu bir hayat temenni edi-
yorum” şeklinde konuştu. 

BARUŞ: “MALATYA İNSANI 
HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK 

EDİYOR”
Kayısı diyarından gül diyarına gittiğini ifade 

eden Vali Aydın Baruş ise yaptığı duygusal ko-
nuşmada, “Malatya’nın her kesiminden bu kadar 
geniş bir kitleyi burada misafir ederek beni onur-
landıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Büyük-
şehir Belediye Başkanımızla birlikte Malatya’ya 
nasıl faydalı olabilirizin gayret ve çabası içirişin-
de uyumlu bir şekilde çalışma örneği sergiledik. 
Arzumuz odur ki bundan sonra da böyle devam 
etsin. Malatya her şeyin en iyisini hak ediyor. 
Malatya insanı her şeyin en güzelini hak ediyor. 
İnşallah Malatya için güzel hizmetleri başarabil-
mişizdir. Böyle bir muvaffakiyet içerisindeysek 
kendimi burada görevini hakkıyla yapmış adde-
deceğim. 

Her veda hüzünlüdür. Bu tür veda törenle-
rinde insanın kendine hakim olması mümkün 
olmuyor. Meslek hayatımızda sık sık yer değişimi 
mukadder. Başkanımın ifade ettiği gibi kayısı di-
yarından gül diyarına gidiyoruz. Allah yüzümüzü 
güldürsün. Önemli olan gittiğimiz yerdeki insan-
ların yüzünü de güldürebilme kudretinde ve gü-
cünde olmamız. Malatya deyince benim aklıma 
Beydağı’nın heybetini, Somuncu Babanın mane-

viyatını, Arapgir Kozluk Kanyonunu her zaman 
hatırlayacağım. Malatya’nın dört bir tarafındaki 
güzellikleri mutlaka yâd edeceğiz. Ama en önem-
lisi Malatya insanı her zaman kalbimizde, gönlü-
müzde olacak. Malatya’da diğer şehirlerden fark-
lı olarak gördüğüm en önemli özellik insanların 
samimiyet ve gönülden bağlılığı Devletin Yöne-
ticilerine karşı olan sıcak yaklaşımları. Malatya 
insanı devletine, milletine, değerlerine bağlı ve 
ülkesinin kalkınması için fırsat verildiğinde her 
türlü mücadeleyi veren bir karaktere sahip.

Görev süremiz içerisinde sizlerden anlayış ve 
sabır gördük. Malatya’daki görev süremizi çok 
şanslı göremeyiz. 24 Ocak depremini yaşadık. Al-
lah daha beterinden saklasın. Arkasından pande-
mi süreci. Salgında büyük sıkıntılar çekildi. Bu sü-
reçte bütün kurumlarımızla, milletvekillerimizle 
birlikte başta Büyükşehir Belediyemiz bütün 
imkânlarını seferber etti. Bu sıkıntılı süreçte Ma-
latyalıların gönüllerini incitmemişiz hak ettikleri, 
layık oldukları hizmeti vermişizdir. Görev yaptı-
ğım süre zarfında her zaman Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte ça-

lışmaktan onur duydum. Malatya umarım bizden 
memnun kalmıştır. Malatya insanı ve Malatya her 
zaman kalbimizde kalacak. Gittiğimiz yerlerde 
daima Malatyalıların kardeşi olarak kalacağız. 
Malatyalı birini gördüğümüzde mutlaka gözleri-
miz yaşaracak. Son sözlerim, Beydağı gibi hey-
betli kal Malatya. Her zaman onurunu ve şerefini 
koru Malatya. Sen büyüksün Malatya. Malatyalı 
olmak bir ayrıcalıktır, bu ayrıcalığı yaşayan tüm 
Malatyalılara ne mutlu. Allah’a ısmarladık” şek-
linde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan Vali Aydın Baruş’a çe-
şitli hediyeler taktim etti. 

Vali Baruş Yolcu Edildi
Malatya’daki görev süresi sona eren Vali Ay-

dın Baruş, Valilik önünde gerçekleştirilen bir 
törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, Malatya protokolü, Sivil Toplum Örgütü 
Başkanları ve gazeteciler tarafından Isparta’ya 
gitmek üzere yolcu edildi.HABER MERKEZİ

“Fırat Turu” Destek Programı Başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda 
faaliyet gösteren Fırat Kalkın-
ma Ajansı (FKA) tarafından TRB1 
Bölgesinde (Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli) turizmin canlan-
dırılması amacıyla 2022 Yılı Fırat 
Turu Destek Programı başlatıldı.

TRB1 Bölgesinin yeni bir tur 
destinasyonu haline getirerek 
markalaştırmak amacıyla yürü-
tülecek olan programla, bölge-
nin yeni bir destinasyon olarak 
tanıtılarak turizm faaliyetlerinin 
ve gelirlerinin artırılması ile böl-
geye gelen tur sayılarının artırıl-
ması ve zaman içerisinde sürek-
lilik kazandırılması amaçlanıyor. 
Özellikle son yıllarda turizme 
yönelik önemli çalışmalara imza 
atan Fırat Kalkınma Ajansı, baş-

latmış olduğu “Fırat Turu” prog-
ramıyla TRB1 Bölgesini ziyaret 
eden yerli ve yabancı turist sayı-
sını arttırmayı hedefliyor.

Programa ilişkin açıklama-
larda bulunan Fırat Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ab-
dulvahap Yoğunlu, Kovid-19 
pandemisinin etkilerinin azal-
masıyla beraber turizm sektö-
ründe hareketlenmeleri de be-
raberinde getirdiğini belirterek, 
“İlana çıktığımız programımızla 
turizm sektöründe yaşanan can-
lanmanın bölgemizde daha da 
hareketli olmasını hedefliyoruz. 
Ajansımız son yıllarda turizme 
yönelik çok önemli çalışmalara 
imza attı. Yukarı Fırat Havzası 
Turizm Destinasyonu Geliştiril-
mesi ve Markalaştırılması Sonuç 
Odaklı Programımız kapsamın-

da yaptığımız çalışmalarla ön-
celikle bölgemizdeki trekking 
rotalarımızı belirledik. Yine dü-
zenlediğimiz programla ülkemi-
zin önemli turizm acentelerini, 
sosyal medya fenomenlerini böl-
gemizde misafir ettik. Daha son-
ra Fırat Turu Projemizi başlattık. 
Geçen sene projemize pandemi 
dönemi olmasına rağmen çok 
sayıda başvuru oldu. Düzenledi-
ğimiz programla bölgemize tur 
firmaları çok sayıda turist getir-
di. Çok güzel geri dönüşler aldık. 
Bölge illerimizi çok sayıda turist 
ziyaret etti” ifadelerini kullandı. 

Malatya, Elazığ, Bingöl ve 
Tunceli illerinin tarihi, doğası, 
kültürel özellikleri ve yöresel 
lezzetleriyle çok önemli bir tu-
rizm değerini içerisinde barın-
dırdığının altını çizen Yoğunlu, 

şöyle konuştu: “Ajans olarak 
paydaşlarımızla birlikte yaptı-
ğımız çalışmalarla önemli bir 
turizm destinasyonu olan bölge-
mizde daha fazla yerli ve yaban-
cı turistin ağırlanmasını hedef-
liyoruz. Bu doğrultuda hayata 
geçirdiğimiz önemli projelerden 
biri olan Fırat Turu Projemizi 
bu yılda başlattık. Programımı-
za online başvuruları almaya 
başladık. İnşallah pandeminin 
etkisinin azalmış olmasının da 
etkisiyle çok sayıda misafirimi-
zi bölgemizde ağırlamış oluruz. 
Tur firmalarının başvurularını 
bekliyoruz. Başvuruda bulun-
mak isteyen firmalarımız pro-
jeye ilişkin detaylı bilgiye ve 
başvuru şartlarına www.fka.
gov.tr adresinden ulaşabilirler.” 
HABER MERKEZİ


