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DOĞANŞEHİR’DE KADINA ŞİDDETE
KARŞI MÜCADELE TOPLANTISI

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücade-
le Koordinasyon 
Planı kapsamında 
eş zamanlı tüm 
İlçelerimizde oldu-
ğu gibi İlçemizde 
Aile İçi ve Kadına 
Karşı Şiddetle Mü-
cadele Toplantısı 
Sayın Kaymakamı-
mız Halil İbrahim 
KÖROĞLU başkan-
lığında yapıldı.2’DE

KAYMAKAM KÖROĞLU DOĞANŞEHİR’İ TANITTI

SAYFA 3

DOĞANŞEHİRDE TAŞLIÇAY’A GÖNDERİLEN

KİTAPLAR YERİNE ULAŞTI
Doğanşehir İlçesin-

den gönderilen kitaplar 
yerine ulaştı. Doğanşehir 
Eski Kaymakamı ve şu-
anda Taşlıçay Kaymaka-
mı Murtaza Ersöz yaptığı 
açıklamada kitap kam-
panyasında  12 bin kitaba 
ulaştıklarını belirtti. 2’DE

MALATYA DA DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN İMZA KAMPANYASI

HIZIRBEK GAYRETULLAH “TEK KALEMİZ TÜRKİYE”

Doğu Türkistan halkının uğradığı zulmü duyurmak ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine imza 
göndermek amacıyla Malatya Demokrasi Platformu tarafından organize edilen imza kampanyası nedeniyle Malatya’ya 
davet edilen Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı vekili Hızırbek Gayretullah yoğun kalabalıkla hava ala-
nında karşılandı.4’TE

İYİ Parti’de İlçe Toplantılarına 
Doğanşehir’de Devam Etti

İYİ Parti İl ve İlçe Divan Toplantıları’na Doğanşehir 
ve Akçadağ’da devam etti. Tüm ilçe başkanlarının işti-
rak ettiği toplantıda konuşan İYİ Parti Malatya İl Başka-
nı Gökmen Kenan Özdal, iki ilçede gerçekleştirilen çalış-
malar hakkında açıklamalarda bulundu.4’TE
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Malatya Emniyet Müdürlüğünden 
almış olduğum sürücü belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.  MAHİR KARAKAŞ

KAYIP

Öğrenme akıntıya karşı yüzmeye benzer,
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Demet Tuncel

YOKLUK GÖZÜN ÇIKSIN 
Her sabah işe gittiğim gibi bu sabah da işe gidiyordum. 
Duvarın dibinde bir çocuk gördüm. Ayakları çıplak, elleri 
donmuş gibiydi. Yuvasız kuş gibi sığınmıştı duvara… 
Yüreğim acıdı gün boyu, onun bu durumu mıh gibi çakılı 
kaldı belleğimde. Akşam yine görürüm umuduyla aynı 
yolda yürüdüm. Kapılarında koca bir çuval ve “Eskici geldi 
eskici!” diye bağırıyordu bağıran bir adam. Almayı ne çok 
istedim o koca çuvalı. Belki çocuklara bir avuç bayram 
şekeri alır diye düşündüm. Cebimi yokladım, ah be yokluk 
gözün çıksın! Anladım ki hep yoksulluğa ağlayan biziz… 

Garip 
Usandım dünya senin halinden 
Ölen garip yoksul garip hal garip 
Hangi ağacın tutsam dalından 
Kırılır elimden dal garip garip 

Rastlanmaz davandan ateşle köze 
Neden çıkmaz garip yılların düze 
Dilim bülbül ama dönmüyor söze 
Lal olmuş ağzımdan dil garip garip 

Hangi yana dönsem kar ile boran 
Felek fer koymadı halımı saran 
Yoktur bu garibin halini soran 
Çaresiz yanarım kul garip garip 

Kahpe dünya bana hayale yeldin 
Sinemi nice dert kederle deldin 
Doğduğum ilk günden rakibin bildin 
Gözlerimde akan sel garip garip 

Felek derdini hep bana mı yazdın 
Seneden kaç defa mezarım kazdın 
Sen bu naçar kulu bulunca azdın 
On üç yıl beklerim yol garip garip 

Gülizar ım gözde yaşımı sildim 
Kendimi bileli hep naçar eldim 
Yalansın sen dünya sonuna geldim 
Yanarım ömrüme el garip garip

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

DOĞANŞEHİR’DE KADINA ŞİDDETE
KARŞI MÜCADELE TOPLANTISI

Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Koordinasyon Planı 
kapsamında eş zamanlı tüm 
İlçelerimizde olduğu gibi İlçe-
mizde Aile İçi ve Kadına Karşı 
Şiddetle Mücadele Toplantısı 
Sayın Kaymakamımız Halil İb-
rahim KÖROĞLU başkanlığın-
da yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığımızca hazır-
lanan Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Koordinasyon Planı 
2020-2021 kapsamında, Ba-
kanlıklar arasında imzalanan 
"Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadelede Kurumsal İşbirliği 
ve Eşgüdümün Artırılmasına 
Dair Protokol" çerçevesinde, 
Doğanşehir İlçemizde Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 
İlçe Koordinasyon, İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu Top-
lantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Doğanşehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz 
ACAR, İlçe Emniyet Müdürü 
Alpaslan GÜVEN, İlçe Jandar-
ma Komutanı Tolga COŞKUN 

ile ilgili kurum amirleri katıl-
dı.

İçişleri Bakanlığımız, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımız, Adalet Bakan-
lığımız, Milli Eğitim Bakanlı-
ğımız, Sağlık Bakanlığımız ve 
Diyanet İşleri Başkanlığımı-
zın koordinasyonuyla Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 

koordinasyon toplantısını eş-
zamanlı yapıldığını belirten 
Kaymakamımız Halil İbrahim 
KÖROĞLU yaptığı konuşmada: 

“Kadınlar toplumumuz-
da önemli ve değerli olduğu 
protokol çerçevesinde tüm 
kurumların üstüne düşüren 
görevi, toplumun tüm kesim-
lerine ulaşarak yerine getir-

meleri gerektiği, herhangi bir 
kadına yönelik şiddet vaka-
sında ilgili kurumların bunu 
süratle gerekli mercilere bil-
dirmesi yükümlülüğü olduğu, 
kurumsal kapasitenin gelişti-
rilmesi, farkındalık arttırma 
ve bilinç yükseltme hedefle-
rinden bahsedilmiştir.

KAYMAKAM KÖROĞLU DOĞANŞEHİR’İ TANITTI
Doğanşehir Dağ ve Doğa 

Sporlarının yürütmekte ol-
duğu Avrupa Birliği Erasmus 
Sport projeleri kapsamında 
İlçemize Polonya, İtalya ve 
İspanyadan gelen misafirle-
rimiz Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu’nu ma-
kamında ziyaret ettiler. Ol-
dukça verimli geçen ziyarette 
Doğanşehir’in tanıtımını ya-
pan Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu gelecek 
dönem spor projeleri üzerine 
de görüşmeler gerçekleştirdi.

DOĞANŞEHİRDE TAŞLIÇAY’A GÖNDERİLEN

KİTAPLAR YERİNE ULAŞTI
Doğanşehir İlçesinden gönderi-

len kitaplar yerine ulaştı. Doğanşehir 
Eski Kaymakamı ve şuanda Taşlıçay 
Kaymakamı Murtaza Ersöz yaptığı 
açıklamada şu sözlere yer verdi.

"İlçemizdeki okullara dağıtılmak 
üzere başlattığımız kitap kampanya-
sına; bir önceki görev yerim olan Ma-
latya Doğanşehir ilçemizden 3200 
adet kitap desteği geldi. Emeği ge-
çen Doğanşehir Kaymakamı Halil İb-
rahim Köroğlu’na, Belediye Başkanı 
Vahap Küçük’e, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Caner Güler’e, öğretmenlere, 
öğrencilere ve Doğanşehir halkına 
çok teşekkür ediyorum. Çok şükür 
kitap kampanyasında 12.000 sayısı-
na ulaştık" dedi.
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Soldan sağa
1. Kuşe kâğıdı... Gözde saydam tabaka ile iris arasında kalan 

boşluk... 2. Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı... Ça-

buk iş gören, hamarat (kimse)... 3. Elin parmak dipleriyle bi-

lek arasındaki iç bölümü, avuç içi... Bitkinin yaprak veya kök-

lerini vererek hastalığı iyi etmeye çalışmak, tedavi etmek (halk 

ağzı)... Dadı (eski)... 4. Çatılma işi... Kumarda ortaya sürülen 

para... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki 

dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, 

neoplazma... 5. Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek)... Razı 

olma, isteme, istek (eski)... Bir işte emir verme yetkisi bulunan 

kimse... 6. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olma-

yan hayvanları vurma veya yakalama işi... Anlam bakımından 

birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... Kızıl 

ötesi... 7. Akmasını sağlamak, akmasına yol açmak, dökmek... 

Adlar, isimler (eski)... 8. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı nok-

tadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, 

zaviye... Mekân tutan kimse... Yatık durmayan, sert... 9. Artı 

(eski)... Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan... İçki içilir-

ken yenilen yiyecek... 10. İslam devletlerinde düşmana güven-

lik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge... Saygınlık... 

11. Mavimsi yeşil renkli bir tür baştankara... Binme, yük çekme, 

taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Midye, 

istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçi-

likte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde... 12. Ülkenin vali 

yönetimindeki bölümü, vilayet... Enenmiş, burulmuş, erkekliği 

giderilmiş (halk ağzı)... Bir insanın yurdunu, ulusunu ve ailesi-

ni koruma çabası (eski)... 13. Sporlu bitkilerde, özellikle man-

tarlarda, su yosunlarında görülen, bir veya birkaç hücreden 

oluşmuş organ... Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak 

çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları seb-

ze olarak kullanılan bir bitki, efelek... Baba... 14. Tatlı dille, iyi 

davranışla... Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden 

ışık demeti, şua... 15. Tutu... Zar kanatlılar takımından, zehirli 

iğnesi olan bir tür iri yaban arısı (Vespa crabro)...

Yukarıdan aşağıya
1. Çapul... Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşün-

ce... 2. Isparta iline bağlı ilçelerden biri... Kamu ile ilgili işlerin 

yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzen-

leyen kuralların bütünü... 3. Yayla... Erkek çocuk (halk ağzı)... 

Hindistan’ın Pencap bölgesinde yaşayan bir topluluk... 4. “Ha-

yır” anlamında bir söz... Deri, tahta kazımakta kullanılan, iki 

ucu saplı eğri bıçak (halk ağzı)... Başlıklı... 5. Genellikle kürkten, 

gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz 

atkısı... İnanma, güvenme (eski)... Yaban hayvanlarının ken-

dilerine yuva edindikleri kovuk... 6. Atgillerden, kısrak ile er-

kek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan... Mal, ticaret 

malı... Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri 
bir tür geyik... 7. Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak 
için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik... 
Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bilim, fen konularıyla siyasal, eko-
nomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği 
olan gazete veya dergi yazısı... 8. Mum, balmumu (eski)... Çabuk 
anlama ve kavrama, zeyreklik (eski)... Dörtten sonra gelen sa-
yının adı... 9. Bezginlik ve sızlanma anlatan bir söz... Sodyum 
elementinin simgesi... Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya 
kavrandığını anlatan bir söz... 10. Birden sonra gelen sayının 
ad... Tan yerinde gün doğuncaya kadar süren kesiksiz aydınlık, 
gerçek tan (eski)... 11. Kötü bir davranış veya sözü cezalandır-
mak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam... Zarı 
andıran, zara benzeyen, zar gibi... Hoşlanarak bakma, seyret-
me (eski)... 12. Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş (eski)... Orta... 
İridyum elementinin simgesi... 13. Göçebelerin konak yeri... Bir 
sonuca yönelmiş irade açıklaması... 14. Herhangi bir olguyu, bir 
işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü ha-
ber, ilan, anons... 
Görelik (eski)... 15. 
Kiraya verilerek 
gelir getiren ev, 
dükkân, tarla, bağ 
vb. mülk, akaret 
(eski)... Bazı kâğıt 
veya taş oyunların-
da istenen kartın 
veya taşın yerine 
konabilen kart... 
Hastalığın ne oldu-
ğunu araştırıp or-
taya koyma, tanıla-
ma, teşhis...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ALIN BENİ

Aşık çalar toprak dinler
Canlar sorar arı anlar
Sevgi ile doğru yollar
Toprak ile alın beni

Ben canlarla yol alırım
Duran güle kul olurum 
Sana canla el veririm
Duran gülle alın beni

Çocuklarla sevgi döner
Senin çıran gece yanar
Yuva seven dala konar
Sevgilerle alın beni

Bulutlarla döner tacın
Alın terle emek gücün
Çiçek açar biter acın
Yağmur ile alın beni

Lale sarı gül kırmızı
Çiçek mavi varsa nazı
Garip canla söyler sözü
Lale ile alın beni

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazarSOYA FASULYESI PROJESI

Doğanşehir’de Soya Fasulyesi üretimine geçil-
melidir. Sulu tarımın günümüzdeki en önemli 
endüstriyel gıda ürünü Soya Fasulyesidir.
Doğanşehir de Soya Fasulyesi üretimini ilk keş-
feden üretici rahmetli Ahmet Taplı’dır. O yıllarda 
henüz soya fasulyesi bilinmiyordu.
Doğanşehir’in Soya fasulyesi üretimine uygun 
olduğunu keşfeden Ahmet Taplı olmuştur. Ekmiş 
denemiş ve başarılı olmuştur.
Fasulye raporunda belirtildiği gibi katma değerli 
endüstriyel ürün olan Soya üretimine geçilmesi 
önerilmiştir.
Protein değeri en yüksek ürün olan soya fasulyesi 
soya unu dahil çok sayıda gıda ürününün ham 
maddesidir. Yem sanayisi dahil çok geniş alanda 
gıda üretilebilmektedir. Soya yağı,ilaç,ekmek 
üretilebilmektedir.
Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerdendir.
Rahmetli çiftçi Ahmet Taplı anısına Soya Fasul-
yesi Projesi hayata geçirilmelidir. Soya fasulyesi 
,Doğanşehir tarım ve hayvancılığını ihya edecek 
bir projedir.
DOSIAD’ın bu projeyi gerçekleştirebileceğine 
inanıyorum. Soya, Endüstriyel kenevir ve pancar 
üretim projeleri Doğanşehir’de tarım ve hayvan-
cılığı ihya edecek projelerdir.

KADİR OKÇU

2019’da Malatya’da
1 Kadın Cinayeti İşlendi

2019 yılında Malatya’da 
1 kadın cinayetinin işlendi-
ğini dile getiren İl Emniyet 
Müdürlüğü Malatya’da Aile 
İçi ve Kadına Yönelik Şid-
det olaylarını önlemek için 
“Güvendesiniz” projesini 
başlattı. Proje kapsamın-
da Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanunun 
uygulanmasının daha aktif 
ve profesyonelce yapılaca-
ğı bildirildi

Konuyla ilgili olarak 
yapılan yazılı açıklamada, 
“Son dönemde gündem-
de olan Aile İçi ve Kadına 
Yönelik Şiddet olaylarının 
olumsuz algı yaratılarak 
işlenmesi nedeniyle ko-
nuyla ilgili tüm kamu ku-
rumlarının yıpratıldığı, bu 
bağlamda gerekli önleyici 
ve koruyucu tedbirlerin 

ilgili üst makamlara bildi-
rilerek gecikmeksizin alın-
masının ayrı bir önem arz 
ettiği görülmüştür” ifade-
leri kullanıldı. 2019 yılında 
ülkemizde genelinde 206 
kadın cinayeti, Malatya’da 
ise sadece 1 kadın cinaye-
ti işlendiğinin bildirildiği 
açıklamada, “Müdürlüğü-
müzce uygulanmaya konu-
lan “Güvendesiniz” projesi 
kapsamında, ilgili kurum-
larla işbirliğinin daha hızlı 
ve verimli yürütülebilmesi 
amacıyla İlçe Emniyet Mü-
dürlüklerimiz tarafından 
yürütülen hizmetler, Asayiş 
Şube Müdürlüğü bünyesin-
de faaliyette bulunan Aile 
İçi ve Kadına Karşı Şiddet-
le Mücadele Büro Amirliği 
tarafından yürütülecektir.” 
şeklinde belirtildi. Böyle-
likle 6284 Sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanunun uygulanmasının 
daha aktif ve profesyo-
nelce yapılacağı bildirilip, 
daha sonra şunlar belirtil-
di: “Böylece istenmeyen 
olayların önüne geçilecek 
ve mağdurların daha fazla 
travma yaşaması engellen-
meye çalışılacaktır. Bu bağ-
lamda Cumhuriyet Başsav-
cılığı, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Battalgazi Be-
lediye Başkanlığı, Yeşilyurt 
Belediye Başkanlığı, Malat-
ya Baro Başkanlığı, Malatya 
Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü, Malatya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Malatya 
İl Sağlık Müdürlüğü, Malat-
ya Müftülüğü, Kamu Yararı-
na Çalışan Kadın Dernekle-
ri ile işbirliği ve koordineli 
olarak çalışılacaktır.”
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MALATYA DA DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN İMZA KAMPANYASI

HIZIRBEK GAYRETULLAH “TEK KALEMİZ TÜRKİYE”

Doğu Türkistan halkının 
uğradığı zulmü duyurmak 
ve Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiserli-
ğine imza göndermek ama-
cıyla Malatya Demokrasi 
Platformu tarafından orga-
nize edilen imza kampan-
yası nedeniyle Malatya’ya 
davet edilen Doğu Türkistan 
Sürgün Hükümeti Cumhur-
başkanı vekili Hızırbek Gay-
retullah yoğun kalabalıkla 
hava alanında karşılandı.

Has otelde Malatya De-
mokrasi Platformu Genel 
Sekreteri A. Ece Budan ve 
yöneticiler ve Basın men-
supları ile bir araya gelen 
Doğu Türkistan Sürgün Hü-
kümeti Cumhurbaşkanı ve-
kili Hızırbek Gayretullah “ 
Tek Kalemiz Türkiye “ dedi.

Çin zulmünün altında 
ezilen ve büyük işkencele-

re direnen Doğu Türkistan 
Halkının içerisinde bulun-
duğu durumu özetleyen 
bir konuşma gerçekleşti-
ren Doğu Türkistan Sürgün 
Hükümeti Cumhurbaşkanı 
vekili Hızırbek Gayretullah 
umutlarının Önce Allah son-
ra Türkiye olduğunu belirt-
tiği konuşmasına şöyle de-
vam etti.

Şu verdiğiniz destek en 
büyük onur ve güç kayna-
ğıdır. Tek Kalemiz Türkiye. 
Ben 80 yaşındayım. Bu ça-
lışmalarımız Türk tarihinde 
yerini alacaktır. Bu müca-
deleler kolay değildir. Kar-
şımıza öyle engeller çıkıyor 
ki bakıyorsunuz tanıdıklar 
bile çıkıyor. Bunları da yaşı-
yoruz.

Rahmetli Özal Doğu 
Türkistan ı söylediklerinde 
Bunlar Müslüman mı? Türk 

mü? Diyor. Dönemin Bakanı 
Mustafa Taşar ise “ efendim 
bunlar hem Müslüman Hem 
Türk cevabını veriyor. Bun-
ların asıl sebebi Türk Mil-
letine Türk Kardeşlerimize 
kendimizi yeterince tanıta-
mamızdır. Sorun buradadır. 
İnşallah Bundan sonra an-
latacağız. Tek güvencemiz 
Türkiye ve Türk Halkıdır.

Çinlilerin hedef aldığı 17 
kişi vardı. 2 defa suikasta 
uğradım ama Allahın izniy-
le bunlar beni korkutamaz. 
1 numarada hedef benim. 
Ben Allah’a inanıyorum. 
Kimseden korkum yok. Be-
nim ailem 200 yıldır Çin ve 
Rusya ile mücadele ediyor. 
Yarın Ahirette ben ataları-
ma ne cevap vereceğim.

Ben babamın vasiyetini 
devraldım. 60 yıldır uğra-
şıyorum. Dünyada 20 tane 

sürgün hükümeti var. Biz 
niye paramparçayız. Bunu 
çözmek lazım. Dünyta ge-
nelinde 100 tane dernek var 
birbirleriyle hep kavgalılar. 
Ben Doğu Türkistan’ı sa-
vunuyorum. Şu an Parçala 
Böl, Yut Mantığıyla hareket 
ediyorlar.

2 yıldır Türkiye’de Doğu 
Türkistan meselesi çıktı. 
Ondan öncede vardı ama 
bir araya gelemediğimiz-
den birbirimize kendimizi 
ifade edemediğimizden Çin 
zulüm ve baskılarını artır-
dı. Biz bir olursak tek vücut 
olursak başarılı oluruz. “

Malatya Demokrasi Plat-
formu Genel Sekreteri A. Ece 
Budan ise Doğu Türkistan’ın 
her zaman yanında olduk-
larını belirterek Malatya’da 
kendilerini görmekten onur 
duyduğunu belirtti.

YALÇIN KARATEPE 

Simidin sarayı mı
sarayın simitçisi mi?

Beştepe’deki Sarayda ikram edilenlerin listesi 
zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. 30 
Ağustos 2018 resepsiyonunda ikram edilen yiyecek ve 
içecekler arasında Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohu-
mu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera 
(Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, 
Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze 
Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış 
Elma vs bulunuyordu. Ancak ikram edilenlere tekrar 
dikkatli baktığımda bizim geleneksel simidimizin ol-
madığını fark edince “Simit Sarayı” konusu daha da il-
ginç gelmeye başladı. Misafirlerinize ikram etmeyi uy-
gun bulmadığınız bir ürünü üreten bir şirkete, Ziraat 
Bankası’nın bir kuruluşu olan Ziraat Girişim Sermayesi 
üzerinden 500 milyon dolarlık bir “yatırım” yapmanın 
gerekçesi, doğal olarak, merak uyandırdı. Ve sorgu-
lanmaya başladık, neden?

İktidar sahipleri simidi misafirlerine layık görmü-
yor ancak dünyanın geri kalanının simide çok para 
harcayacağını düşünüyor ve bu nedenle yüz milyon-
larca doları “girişim sermayesi” adı altında bir simitçi-
ye aktarmaya kalkıyor.

Burada sorun simitte değil, simitte sembolize olan 
“kamu kaynaklarının” kullanımındaki keyfiyettedir. Bu 
rahatlık da “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı 
verilen yeni rejimin bir sonucudur. Yeni rejimde kamu 
kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verebi-
lirlik olmaması sorunun kaynağını oluşturmaktadır.

Bunu biz pek çok kamu harcamasında görüyoruz. 
Örneğin kamu özel işbirlikleri(KOİ) adı altında yapılan 
şehir hastanelerine yapılacak “kira” ödemelerinin ne 
kadar olacağını net olarak bilmiyoruz.

TRT’nin elektrik faturaları ve bandroller üzerinden 
vatandaştan topladığı paralar ile hangi yapımcılara ne 
kadar para ödendiği hakkında milletvekillerinin soru-
larına verilen “ticari sır” yanıtlarını hatırlıyorsunuz. 
Aslında burada anahtar sözcüğün ticaretten ziyade 
“sır” olduğu aşikâr. “Sır” şeffaflığı dışlayan bir sözcük-
tür. Milletin parasını kullananların dağarcığında bile 
olmaması gerekir. Onlar olmasını istese bile sistem 
buna izin vermemelidir.

Biliyorsunuz kamuda elde kalan ne var ise varlık 
fonuna aktarıldı. Bu fon üzerinden yapılan işleri de 
bilmiyoruz. Simitçiye 500 milyon dolar ödemeye kal-
kan ama son anda kamuoyundan gelen tepkilerden 
dolayı “vazgeçtiği” anlaşılan Ziraat Girişim Sermayesi 
A. Ş. de varlık fonunu sahibi olduğu Ziraat Bankasının 
bir kuruluşudur.

Simit Sarayı’nın hangi değerlemeye tabi tutuldu-
ğu, bu miktarın nasıl tespit edildiği gibi konularda 
bilgimiz hiçbir zaman olmayacak. Eğer tepkiler gel-
meseydi “birilerinin uygun gördüğü” bir tutar öde-
necekti. Belki bu rakam size çok yüksek gelmeyebilir. 
Çünkü iktidarda olanlardan sürekli milyarlarca dolar 
rakamlarının telaffuz edildiğini duyuyorsunuz. Milyar 
dolarların havada uçuştuğu söylemlerde bulunanlar 
vatandaşın milyon dolarları fark etmeyeceğini düşün-
müş olabilirler.

Bir karşılaştırma yapmak açısından, Türkiye’de 
son on yılda girişim sermayesi olarak yapılan toplam 
yatırım tutarı 500 milyon dolar değil. 82 milyonluk bir 
ülkede “girişimci” olarak ortaya çıkanlara on yılda ak-
tarılan kaynaktan fazlası bir tek işlemde bir simitçiye 
aktarılacaktı. Bu tutarın ne kadar açıklanamaz olduğu 
aşikâr. Ama zaten bu parayı “yatırım” adı altında har-
cayanların da “açıklama” gibi bir dertleri yok. Sorun 
da zaten burada yatıyor. Onlar açıklama yapma ihti-
yacı hissetmeseler bile siz açıklama talep etmekten 
vazgeçmeyin. Günün sonunda aktardıkları paraların 
faturası size çıkacak. Bu sabah demli bir çayın yanın-
da simit yerken sormaya devam edin: vay arkadaş bu 
kadar parayı kime vereceklerdi?

İYİ Parti’de İlçe Toplantılarına Doğanşehir’de Devam Etti

İYİ Parti İl ve İlçe Divan 
Toplantıları’na Doğanşehir 
ve Akçadağ’da devam etti. 
Tüm ilçe başkanlarının işti-
rak ettiği toplantıda konuşan 
İYİ Parti Malatya İl Başkanı 
Gökmen Kenan Özdal, iki il-
çede gerçekleştirilen çalış-
malar hakkında açıklamalar-
da bulundu

Toplantıda yaptığı konuş-
masına misafirperverliğin-
den dolayı ilçe teşkilatlarına 
teşekkür ederek başlayan İYİ 
Parti Malatya İl Başkanı Gök-
men Kenan Özdal, “İYİ parti 
Malatya İl Başkanlığı olarak 

ilçelerimizde divan toplan-
tılarına devam ediyoruz bu 
günde Doğanşehir ve Akça-
dağ ilçemizi ziyaret ettik. 
Gördüğüm ilgi ve coşku beni 
mutlu etti. İYİ Parti ailesi ola-
rak büyüyerek hedeflerimize 
emin adımlarla yürüyoruz 
inşallah yarınlarımız daha iyi 
olacak. Bu iki ilçemizi daha 
önce de defalarca ziyaret 
etmiştik ama bugün daha 
bir heyecan ve coşku var Do-
ğanşehir ve Akçadağ Malat-
ya’mızın önemli ilçeleri, ge-
nel merkezimizin başlatmış 
olduğu üye kayıt kampanyası 

vardı, bu kampanyada Do-
ğanşehir yüzümüzü güldü-
ren bir ilçemiz oldu. Bu vesile 
ile Doğanşehir ilçe başkanım 
ve yönetimine teşekkür edi-
yorum. Şubat ayında başla-
yacak olan kongrelerimizi ilk 
olarak Doğanşehir’de baş-
latacağız. İnşallah Şubat ayı 
içerisinde tüm ilçelerimizde 
kongrelerimizi tamamlaya-
cağız” ifadelerini kullandı..    

İYİ Parti Doğanşehir İlçe 
başkanı Cemal Güler ise İl 
Başkanı Gökmen Kenan Öz-
dal ve İl yönetimini Doğan-
şehir’de ağırlamaktan dolayı 

duydukları memnuniyeti dile 
getirerek “İl ve İlçe teşkilat-
larımız koordineli bir şekilde 
çalışmalarına devam ediyor. 
Bu da bizlere başarı ve yeni 
katılımlar sağlıyor İnşallah 
iyilerin başarısı devam ede-
cek” dedi.

İYİ Parti Akçadağ İlçe 
başkanı Kadir İnan ise “Tüm 
ülkede olduğu gibi Akçadağ 
ilçemizde de yarınların iyi 
olacağından şüphemiz yok-
tur. Malatya iyi ailesi olarak 
ciddi çalışmalar içerisinde-
yiz. Bu çalışmalarımız devam 
edecek” şeklinde konuştu.


