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MUHTARLAR
Toplumsal hayatımızda önemli bir müessese olan 

muhtarlık köklü geçmişiyle vatandaşın çaldığı ilk kapı 
olarak yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası, dev-
letimizin taşradaki gözü ve kulağıdır.

Muhtarlarımız, toplumsal hayatımızın önemli yapı 
taşlarından olmalarının yanında milletimizin ve devle-
timizin tüm kurumlarının temsilcileridirler.  Seçildikleri 
yerlerde vatandaşın taleplerini ilgili kurum ve kuruluşla-
ra aktarmanın yanı sıra asayiş, sağlık, eğitim gibi birçok 
alanda da hizmet veren muhtarlarımız kamu kurumları 
ile vatandaş arasında bir köprü konumundadırlar.

Görev yaptıkları mahalle veya köyün hür türlü soru-
nunu ilgili yerlere aktaran ve takip eden muhtarlarımız, 
halkın hizmetle buluşturulması noktasında bizlerin birer 
çalışma arkadaşıdır.  

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatan-
daşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi 
ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşek-
kürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar 
Günü”nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımı-
za Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı 
görevler diliyorum. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

CUMHURBAŞKANI MALATYA’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da yapımı tamamlanan Bat-
talgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve 
Borsası ile belediye yatırımlarının açılış törenine katıldı. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi yanındaki miting alanında gerçekleşen açılışa binlerce vatandaşın 
yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sağlık Baka-
nı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti genel başkan yardım-
cıları ile bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı.3’TE

EMNİYET MÜDÜRÜNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Doğanşehir’e Yeni 
atanan İlçe Emniyet 
Müdürü Yunus Emre 
Karadağ’a Yeni Doğan-
şehir gazetesi imtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaas-
lan hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.3’TE 

Başkan Zelyurt Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Doğanşehir Belediyesi tarafın-
dan Küçüklü Mahallesine yapılan 
köprü’de Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt beraberinde AK Parti 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Doğan, 
Başkan Yardımcısı Ömer Karakö-
se, Mahalle Muhtarı Zeki Demirel 
ile incelemelerde bulundu.3’TE

19 Ekim Muhtarlar günü 
münasebetiyle Doğan-
şehir Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mehmet Hatun ve 
İlçe Muhtarları Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt'u makamında 
ziyaret ettiler.2’DE

Doğanşehir Belediyesi Küçüklü’ye Köprü Yaptırdı
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Demet Tuncel

BİZİM ÜLKEMİZDE DE
BİR GÜN İŞLER
BÖYLE OLUR MU???

Avustralya’da İnsan Olmak
Efendim Melbourne’e vardık. Bir ev kirala-

dık, ben oradaki akrabalarıma harıl harıl soru-
yorum ‘Yahu, elektrik, telefon, su, gaz idarele-
rinde tanıdığınız var mı?’

Biri ‘Ne yapacaksın?’ diye sordu. ‘Öyle bir 
müessesede mi çalışmak istiyorsun?’

Ben ‘Hayır’ diye cevap verdim ‘Yeni eve o 
hizmetleri bağlatmak istiyorum da…’

Adam güldü, ‘Bana adresini söyle’ dedi. Ad-
resi verdim, geçti telefonun başına, o idareleri 
tek tek aradı. Akşama doğru bütün hizmetler 
bağlanmıştı.

Bir gün elektrik idaresinden bir mektup gel-
di. Mektupta 2 ay kadar sonra, bir gün bizim so-
kakta elektrik kesileceği bildiriliyor ve ilave edi-
liyordu ‘Eğer o gün mutlaka elektriğe ihtiyacınız 
varsa size bir jeneratör tahsis edilecek ve harca-
dığınız elektrik normal tarife üzerinden hesap-
lanacaktır. Ancak jeneratör sayısı sınırlı olduğu 
için sadece ihtiyaç sahiplerinin müracaatı…’

Ben istemedim, ama komşumuz, yalnız ya-
şayan yaşlı kadın jeneratör istedi. O sabah 8’de 
2 teknisyen jeneratörü getirip kadının sistemine 
bağladılar.. Sonradan, merak edip sordum bu iş 
için sadece harcadığı elektriğin bedeli olan 45 
sent almışlar.

Ben herkesin insan olduğunu ve herkese 
aynı muamelenin yapılması icap ettiğini Avust-
ralya’da öğrendim. Bir tek gün kimse hakkımı 

yemedi, kuyrukta önüme geçmedi, trafikte açık-
gözlük yapmadı, avanta istemedi…

Kızım yeni bir mektebe başlamıştı ‘Gel çar-
şıya çıkıp eksiklerini alalım’ dedim. ‘Lüzum yok’ 
dedi, ‘Her şeyi okuldan verdiler’

Bir gün aynı mektepten bir mektup geldi 
‘Bazı talebelerin, öğle yemeği olarak pahalı gıda 
maddeleri getirdiklerini fark ettik. Lütfen çocu-
ğunuzun yanına sadece, bütün ailelerin çocukla-
rına alabilecekleri şeyler verin. Bu yaşta çocuk-
ların arkadaşlarına imrenmesi kötü bir şeydir’

Annem bizi ziyarete geldi. Meydana karşıla-
maya gittik, bekliyoruz, arada gümrüğün kapısı 
açılıyor ve annemi oradaki bir memur ile konu-
şurken görüyorum. İngilizce bilmeyen annemin 
sohbeti bir türlü bitmiyor. Dikkat ettim annemin 
elinde bir portakal var. Nihayet annem çıktı ve 
iş anlaşıldı. Kıtayı mikroplardan korumak için 
Avustralya’ya herhangi bir gıda maddesi sok-
mak yasak. Annem uçaktan bir portakal alıp 
çantasına koymuş. Adam onu görünce, hemen 
elinden alıp çöpe atacağına, büyük bir sabır ile 
Avustralya’nın neden bu kaideyi uyguladığını 
anlatıyor ve ‘Bu size karşı yapılmış bir hareket 
değildir, hepimizin sağlığı için alınan bir tedbir-
dir filan diyor’

Melbourne’da ve Avustralya’nın hemen he-
men tamamında deniz kenarında bina yoktur. 
Memleketi bir yol çevreler. Kıyılar herkesin-
dir. 5-10 kilometrede bir, denize girmek, piknik 
yapmak için tuvalet, duş, elektrikli mangal ve 
soyunma odaları gibi bedava tesisler vardır. Yal-
nız elektrikli mangalı çalıştırabilmek için para 
atmak lazımdır.

Bir gün oldukça yüklü bir telefon faturası 
geldi. İdareyi arayıp, bu faturayı ödemekte zor-

luk çektiğimi söyledim ve şu cevabı aldım ‘Siz bu 
faturayı bu ay ödemeyin. Biz bunu 12’ye bölerek 
1 sene müddet ile her aylık faturanıza ilave ede-
ceğiz. Ama bundan sonra her faturayı ödeyin’. 
Sorduğumda faiz ödemeyeceğimi de öğrendim.

Avustralya’da yaşayan her insan bedava 
sağlık sigortasına sahiptir. Şehrin merkezi dı-
şında 2 katlıdan yüksek bina bulunmaz. Normal 
evler 1 dönüm bahçe içinde, müstakil evlerdir. 
Şehrin belki yarısı golf sahaları (bedava), bo-
tanik bahçeler, göller ve akarsular ile kaplıdır. 
Okullar bedavadır. Musluktan akan su, hakiki 
içilen sudur (sözde değil özde). Kilise, cami, hav-
ra, Budist tapınakları ve daha nice dini yapı yan 
yana varlıklarını devam ettirir.

SBS adlı devlet televizyonunda Avustral-
ya’da yaşayan 100 küsür ayrı millete mensup 
insanların kendi dilinde yayın yapılır. Çoğu 
Avustralyalı, 2 vesile ile kravat takar ; düğün ve 
cenaze.

Avustralya’da en büyük suç yalan söylemek-
tir. Yalan söyleyen, yalan beyanda bulunan in-
sanın hayatı kayar. Onun dışında her şeyin bir 
çaresi bulunur.

MUSTAFA
BİRİ

AH AMASRA
Bartın Amasrada büyük felaket
Acıya boğuldu bütün memleket
Ölen insanlara Tanrıdan rahmet
Başınız Sağ olsun bütün Türkiye

Acı haber bütün yurta duyuldu
Analar bacılar saçını yoldu
Sadece arkada yetimler kaldı
Başınız sağolsun bütün Türkiye

Kırkbir vatandaşın sıalı adı
Olayı duyan vatandaşın hepsi ağladı
Gariban analar saçını yoldu
Başınız sağolsun bütün Türkiye

Vilayet Bartın kaza Amasra
İkibin yirmi ikide oldu bu kaza
Aneler ağlıyor yavrumuz nerde
Başaınız sağolsun bütün Türkiye

Elliüç yaralı,kırkbir tane ölü
Televizyon verdi bu acı haberi
Kimler doyuracak yetim yavruları
Başınız sağ olsun bütün Türkiye

Ekimin onbeşinde oldu bu felaket
İhmal edenlerde yokmu merhamet
Dilerim Muhhammet eder şefaat
Başınız sağolsun bütğün Türkiye

Yüzon işçi çalışırmış maden ocağında
Bunların can güvenliği hani nerede
Mütahhitin gözü sadece parada pulda
Başınız sağolsun bütün Türkiye

Kim haksızlık yaptıysa yanına kaldı
Bu yüzden haksızlık arttı çoğaldı
Neden yönetenler önlem almadı
Başınız sap olsun bütün Türkiye

Kimmi gaz sıkışması, kimi kaza diyor
Kimse gelip işçiyi neden sormuyor
Yıllardır Maden ocağında işçiler ölüyor
Başınız sağ olsun bütün Türkiye

Benden Bartın Amasraya sevgi saygılar
Ölenlere Allahtan rahmet dilerim.
Türkmenoğlu insanları severi
Başınız sağ olsun Bütün Türkiye
Kimse gelip işçiyi neden sormuyor
Yıllardır Maden ocağında işçiler ölüyor
Başınız sağ olsun bütün Türkiye

Benden Bartın Amasraya sevgi saygılar
Ölenlere Allahtan rahmet dilerim.
Türkmenoğlu insanları severi
Başınız sağ olsun Bütün Türkiye

Hasan
TÜRKMENOĞLU

Başkan Zelyurt Muhtarlar ile Bir Araya Geldi
19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle 

Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Meh-
met Hatun ve İlçe Muhtarları Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt'u makamında 
ziyaret ettiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt yaptığı açıklamada; " 19 Ekim Muhtarlar 
gününüzü kutluyorum. Sizler yerelde yerel 
yönetimin unsurlarısınız. Bulunduğunuz ma-
hallelerde özveri ile çalışıyorsunuz vatandaş-
larımızın sorunlarını ve dertlerini dinleyerek 
ilgili birimlere ve bizlere aktarıyorsunuz. 
Gerçekten zor şartlarda çalıştığınız günler ve 
zamanlar oluyor. Bu konuda biz sizleri destek-
lemeye ve sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz. 
Birlik ve beraberlik içinde bugüne kadar çalış-
tık, İnşaAllah bundan sonrada aynı şekilde de-
vam edeceğiz. Doğanşehir Belediyesi olarak 
tabiki herşeyi dört dörtlük yaptık mı derseniz 
hiç bir şey dört dörtlük olmaz çünkü hizme-
tin sınırı yok, kalitenin sınırı yok bu yüzden 
yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Bir çok 
mahallemizde çalışmalar yapıyoruz, yapmaya 
devam ediyoruz sırayla da program dahilinde 
geliyoruz. Herkes bir anda olsun istiyor ama 
biliyorsunuz elinizdeki insan gücü Makine 
gücü bir şekilde bu çalışmaları planlayarak 
yapmak programa yaymak zorundayız. Bu 
sene çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmayada 
devam ediyoruz. Kilitli taş ekibimizi genişlet-
tik, köprü yaptık, taziye evini ihaleye çıkardık. 
Taziye evleri,camiler ve Cem evlerine destek 

veriyoruz. Bazı mahallelerimizin eksiklerini 
yaparak devam edeceğiz. Malatya Büyükşehir 
Belediyemiz ile İlçemiz'de çok ciddi çalışmalar 
yapıyoruz. 1. Kat ve 2. Kat Asfalt çalışmaları-
nı ciddi şekilde yaptık, yama çalışmalarımız 
devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız bir çok 
mahallemizde devam  ediyor. Büyükşehir Be-
lediyemiz ile uyum içinde çalışıyoruz sizler ile 
de uyum içinde çalışıyoruz Allah birlik ve be-
raberliğimizi bozmasın. " Dedi.

Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı 
Mehmet Hatun ise yaptığı açıklamada; " Çok 
kıymetli Belediye Başkanımız, Muhtarlar günü 

vesilesi ile bu nazik davetinize kendim ve tüm 
muhtar arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. 
Yerelde yapılan hizmet ve çalışmaların daha 
kaliteli olabilmesi ve eşitlik sağlanması var ise 
eksiklerin giderilmesi hususunda daha verim-
li olacağına inanıyorum. Bu da zaman zaman 
bir araya gelip, dilek ve temennilerimizi gö-
rüşmesi ile olur. Başta siz Başkanıma ve tüm 
belediye Personeline teşekkür ediyorum say-
gılar sunuyorum. " Dedi.

Ziyaretin ardından Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt muhtarlara Doğanşehir 
Belediyesi Park Restaurant'da kahvaltı verdi.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a 

Büyükşehir Belediye 
binasında, hediyemi 

sunarken, Doğanşehir'imize 
yapmış olduğu yatırımlar 
için hemşerilerimiz adına 

şükranlarımı bildirdim.  
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GÖZLERİN
BAKAR

Gözlerin bakar gardaş, yolun uzak

Bir güzel severim kurulur tuzak

Sana ırmak derler etrafın sazak

Beni yele seni güle sor gardaş

Makam deme o makam kalmaz sana

Gün gelir odalar kapı açmaz sana

Zaman ile devran döne döne

Beni sana seni bana sor gardaş

Rüzgar hep eser bazen soğuk olur

Dünya malı kime, onu kim bilir?

Unutma o anılar bize kalır

Beni yele seni güle sor gardaş

O bir garip hor bakmaz çobana

Sözü dinler onu atmaz yabana

Bir gün sorguyla girersen divana

Beni sana seni bana sor gardaş

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Malatya’da yapımı tamamla-
nan Battalgazi Devlet Hastanesi, He-
kimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı 
Depo ve Borsası ile belediye yatırım-
larının açılış törenine katıldı. Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi yanındaki 
miting alanında gerçekleşen açılışa 
binlerce vatandaşın yanı sıra Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlı-
ğı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve 
AK Parti genel başkan yardımcıları ile 
bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri 
katıldı.

Büyükşehir Belediyesi yanında 
bulunan miting alanında toplanan 
vatandaşlara hitap eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Yaklaşık 2 yıllık bir 
aranın ardından tekrar Malatya’da 
sizlerle yüz yüze hasreti gidermenin 
hasreti içerisindeyim. Rabbim birliği-
mizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, 
muhabbetimizi daim eylesin. Malatya 
insanlığın kadim medeniyetlerinin yu-
vası. Anadolu’yu ebedi yurdumuz ha-
line getiren büyük destanı yazdığımız 
şehirlerden biridir Malatya. Tarihe is-
mini Dar-ul Rifat yani seçkin insanla-
rın şehri, zat-ul himme, yani himmetli 
zatların diyarı diye yazdırmış Malat-
ya, bugün de bütün parıltısı ile yoluna 
devam ediyor. Battalgazi’nin, Hüseyin 
Gazi’nin, Hasan Gazi’nin destanları ile 
büyümüş, Mevlana’nın, Sadrettin Ko-
nevi’nin, Somuncu Baba’nın, Niyazi 
Mısri’nin ilim, irfanı ile beslenmiş Ma-
latyalı kardeşlerime de bu muhteşem 
coşku yakışır. Siz bizi yola çıktığımız 
günden bugüne hiç yanlık koymadı-
nız. Hep bizimle beraber oldunuz ve 
dik durdunuz. Diklenmeden diklendi-

niz. Onun için birileri Malatya’yı çok 
kıskanıyor. Varsın kıskansınlar, biz 
yolumuza devam edeceğiz” dedi.

     CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun Malatya İl Başkanlığı Binası 
açılışında yaptığı “Balak Gazi” gafına 
göndermeden bulunan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Malatya bugün de 
göreni kendine hayran bırakan bir şe-
hir. Harputlu Balak Gazi ile Malatyalı 
Battalgazi’nin farkını bilmeyenlere 
bunları anlatmak kolay değildir. Ama 
öğreteceğiz inşallah, biz öğretiriz.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ken-
disinden katbekat bütçelere sahip 
olduğu halde parasızlıktan yatırım 
yapamadığını söyleyen beceriksizleri 
mahcup edecek çalışmalar yürütü-
yor.”  Sözleriyle Başkan Selahattin 
Gürkan yönetimindeki Büyükşehir 
Belediyesinin yatırımlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ma-
latya’nın ülkemize her alanı gibi rah-
metli Özal gibi yetiştirdiği siyaset ve 
devlet adamları ile de önemli hizmet-
leri var. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ül-
kemizin tamamı ile birlikte, bu kadim 
şehrimize eser ve hizmetler kazandır-
manın gayreti içerisinde olduk. Şim-
di güneşin altın yumurtası Kayısının 
başkenti olan Malatya, tarımın yanın-
da sanayisi, ticaretiyle, son dönemde 
gelişen turizmi ile de bölgesine ilham 
veren bir şehir haline geldi. Bakan-
lıklarımızın yatırımları bir yandan, 
Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin 
yatırımları, diğer yandan Malatya’yı 
bir açık hava şantiyesi haline dönüş-
türmüştür. Büyükşehir Belediyemiz 
kendisinden katbekat bütçelere sahip 
olduğu halde parasızlıktan yatırım 
yapamadığını söyleyen beceriksizleri 
mahcup edecek çalışmalar yürütü-
yor.“ ifadelerini kullandı.

Malatya’ya şimdiye kadar 33 Mil-

yar TL’lik yatırımın yapıldığını anım-
satan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ 
Elbette bu tablonun gerisinde Malat-
ya’ya ne kadar yatırım yaptık biliyor 
musunuz? 33 Milyar TL’lik yatırım 
yapmış olmamızın da büyük payı var. 
Seviyoruz Malatya’yı, yakışır Malat-
ya’ya bu yatırımlar. Bu yatırımlar 
eğitimde ve sporda; 5236 adet yeni 
derslik, 7848 kişi kapasiteli yükse-
köğrenim yurt binaları, 56 adet spor 
tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda; 
Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza toplam 4,5 Milyar lira tutarında 
kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırak-
madık, bırakmayacağız ve bu yola 
böyle devam edeceğiz. Sağlıkta; 14’ü 
Hastaneden oluşan toplam 68 sağlık 
tesisi yaptık. TOKİ vasıtası ile Malat-
ya’da ne kadar konut yatık biliyor mu-
sunuz? 17 bin 843 konut projesini ha-
yata geçirdik. Malatya’mıza ilk evim 
kampanyamız kapsamında toplam 
2501 konut ile ilk işyerim projemiz 
kapsamında 500 işyeri daha kazan-
dırıyoruz. Ayrıca, 12 bin 500 konutluk 
arsayı da kendi evini yapmak isteyen 
vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kuralar 
çekilecek ve herkes buraların sahibi 

olacak. Ulaştırmada; 36 kilometre-
den aldığımız Malatya’daki bölünmüş 
yol uzunluğunu 462 kilometreye çı-
kardık. Nereden, nereye… Geçtiğimiz 
günlerde canlı bağlantı ile çevreyo-
lunu da biliyorsunuz hizmete açtık. 
Sivas – Malatya ve Malatya- Elazığ 
Hızlı Tren Projemizin etüt çalışmaları 
da devam ediyor. Tarım ve Orman’da; 
Malatya’ya 14 Baraj, 12 Sulama Tesi-
si, 48 Taşkın koruma tesisi ve 10 adet 
hidroelektrik santrali inşa ettik. 410 
bin dekar zirai araziyi sulamaya aç-
tık. Malatyalı çiftçilerimize toplam 
1,8 Milyar lira tutarında tarımsal des-
tek verdik. Sanayi ve Teknolojide; 1 
Teknopark, 4 Araştırma-Geliştirme 
Merkezi ve 1 Tasarım Merkezi kurduk. 
Enerjide; 183 bin 500 doğalgaz abo-
nesi olan Malatya ve 6 ilçesine doğal-
gaz arzı sağladık. Diğer ilçeler ile ilgili 
çalışmaları da sürdürüyoruz. Bunlar-
la kalmıyoruz. Bugün sizlerle hasret 
gidermenin yanında toplam maliyet 
tutarı 8 milyar lirayı geçen hatta gün-
cel rakamla 19 milyar lirayı bulan 133 
ayrı projenin resmi açılışını buradan 
yapacağız.” dedi.

CUMHURBAŞKANI MALATYA’DA

Doğanşehir Belediyesi tarafın-
dan Küçüklü Mahallesine yapılan 
köprü’de Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt beraberinde AK Parti Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ali Doğan, Başkan 
Yardımcısı Ömer Karaköse, Mahalle 
Muhtarı Zeki Demirel ile incelemeler-
de bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt Küçüklü Mahallesi’nde 
yapılan köprü ile ilgili yaptığı açıkla-
mada;

“Küçüklü mahalle sakinlerimizin 
en büyük sıkıntılarından birisi ken-
di arazilerine giden bu çay üzerinde 
önceden eğrelti yapıda bir köprüleri 
vardı. Geçmekte oldukça zorlanıyor-
lardı. Mahalle sakinleri buraya köprü 
yapılmasını talep ettiler, bizde tek-
nik ekibimiz ile yerinde inceleyerek 
bu bölgede köprü yapılmasına ka-
rar verdik. Çalışmalarımıza hızlı bir 

şekilde başlayarak köprü yapımını 
tamamladık. Köprüyü yaparak Kü-
çüklü mahalle halkımızın en önemli 
sorunlarından biri olan köprü mese-
lesini çözmüş olduk.Bu köprü aynı 
zamanda vatandaşların arazilerine 
gitmelerini sağlamaktır. Bizim böl-
gemiz tarım ile geçinen bir bölgedir. 
Tarım arazilerine geçişte bu proble-
mi çözdüğümüz içinde ayriten bizde 
bu konuda mutlu olduk. Kendileri ile 
birlikte bu mutluluğu paylaşıyoruz. 
AK hizmet AK Belediyecilik demek 
budur nerede bir sorun varsa nerede 
bir problem varsa onun çözümü nok-
tasında her zaman başındayız. Va-
tandaşımıza hizmet yolunda AK Be-
lediyeciliğin gerektirdiğini yapıyoruz 
yapmaya da devam edeceğiz. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
başta olduğu sürece bu milletimiz bu 
vatandaşımızın bütün problemleri 

çözülecektir. Cumhurbaşkanımıza, 
Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl 
Başkanımıza bütün çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum. Küçüklü Mahal-
lemize Hayırlı Olsun.” Dedi.

Küçüklü Mahalle Muhtarı Zeki 
Demirel ise Doğanşehir Belediyesi 
tarafından Mahallesine yapılan köp-
rü’den dolayı teşekkürlerini belirte-
rek sözlerine şöyle devam etti.

Muhtar Demirel “ Köprü sorunu-
muz vardı yıllardan beri arazilerimiz 
ve karşıda yaşayan vatandaşlarımız. 
Belediye Başkanımız Durali Zel-
yurt’un yoğun çabası ile Mahallemize 
köprü yapıldı. Başkanımıza çok çok 
teşekkür ediyorum kendim ve ma-
hallem adına. Büyük bir sorunumuz 
şuanda çözüldü Küçüklü mahallesi 
olaraktan emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum.” Dedi.

Doğanşehir Belediyesi Küçüklü’ye Köprü Yaptırdı

EMNİYET MÜDÜRÜNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Doğanşehir’e Yeni atanan Em-
niyet Müdürüne Yeni Doğanşehir 
Gazetesinden Hayırlı olsun ziyareti. 
Doğanşehir’e Yeni atanan İşçe Emni-
yet Müdürü Yunus Emre Karadağ, a 
Yeni Doğanşehir gazetesi imtiyaz sa-
hibi Hüseyin Karaaslan hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Yeni Doğanşe-

hir Gazetesi İmtiyaz sahibi Hüseyin 
Karaaslan, Doğanşehir Yunus Emre 
Karadağ ’ı Makamında ziyaret ede-
rek hayırlı olsun dileklerinde bu-
lundu. Doğanşehir Emniyet Müdürü 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
Belirterek, Gazeteci Hüseyin Kara-
aslan’a Teşekkür etti.
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MÜNİR
TAŞTAN

DÜŞÜNDÜKLERİM 
ve
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
     Dört  bir  yanı  düşman  istilasına  uğra-

mış  ülkemizin  büyük  mücadeleler  sonucun-
da,  Yüce Yaratan’ın  da  inayetiyle  özgürlüğü-
ne  kavuşturulmuş  olma-sı,  küçümsenecek  bir  
durum  değildir.  Böylesine,  gerçekleştirilmesi  
oldukça  güç  olan  bir  mücadelenin  vücut  bul-
masında  ve  bütün  olumsuz  koşullara  rağmen  
bir  doktor  hassasiyeti  ile  neşter  vurulup  bü-
yük  atılımlar  yapılma-sında  katkısı  olan  başta  
Kemal  Atatürk  olmak  üzere,  onun  kader  ar-
kadaş-larına  ve  destek  veren  tüm  Türk  hal-
kına,  şükran  ve  minnet  duygusu  bes-lememiz  
gerekmez  mi? … Bizlerin  ise  sadece  bu  kadarla  
yetinmeyip,  ülke-nin  halihazırdaki  durumunu  
daha  da  ileriye  taşımamız  ilk  önceliğimiz  ol-
ma-lıdır.  Bilerek  ya  da  bilmeyerek   yapılmış  
olan  olaylardan  ders  çıkarmamız   gerekir … 
Kurtuluş  Savaşı  sonunda  ülkemizi  terk  etmek  
zorunda  kalan  em-peryalist  devletlerden  İngil-
tere’nin  önemli  şahsiyetlerinden  biri,  o  sıralar  
şöyle  diyordu  kendinden  emin  olarak  “ Biz-
ler  şimdi  çekip  gidiyoruz  ama,  sizler  belinizi  
bir  daha  doğrultamayacak  ve  sonrasında  biz-
lerden  yardım  istemek  zorunda  kalacaksınız,  
bunu  asla  unutmayınız”  diyordu …

Milli  kahramanımız  Kemal  Atatürk’ün  
müthiş  öngörüsü  ile,   öncesinde;  hiçbir  şe-
yin  olmadığı  ülkemizde  sıfırdan  başlanarak  
kısa  süre  içinde  yapılan  olumlu  atılım  ve  
devrimlerle  hatırı  sayılır  bir  ülke  konumuna  
gelindiği,  Os-manlı’dan  kalan  borçların  tama-
men  ödendiği,  para  değerinin hemen  hemen  
Amerikan  dolarına  eşit  sayıldığı  ve  enflasyo-
nun  çok  düşük  seyrettiği,  birbiri  ardına  farklı  
amaçlarla  kurulup  faaliyete  geçirtilen  işletme 
ve  fabrikalarla  iş-sizliğin  bir  sorun  olmaktan  
çıkartıldığı,  imal  edilen  ürünlerle  ihtiyaçların  
bü-yük  ölçüde  karşılandığı,  bunun  yanında  
açılan  millet  mektepleri  ve  bilahare  Eğitim 
Enstitüleri  marifeti  ile  okullaşma  ve  buna  
bağlı  olarak  öğrenme  yolu  ile  aydınlık  bir  ülke  
olma  yolunda  ilerleme  kaydedildiği,  tarım ve  
hayvancı-lık  alanında  ve kısaca  her  yönü  ile  
kendi  kendine  yeter  bir  ülke  konumuna  gelin-
diği,  ayrıca  fabrikalarda  imal  edilen  uçaklarla  
ihraç  eden  bir ülke  düze-yine  bile  ulaşıldığını  
öğrenerek,  bu  ülkenin  bir  ferdi  olarak  ataları-
mızla  gu-rur  duyduğumu  ifade  etmek  isterim 
… Ancak,  İkinci Dünya Savaşı  ve  onun  yarattığı  
yıkım  üzerine  A.B.D. nin  maddi  yardım  altında  
Avrupa Devletleri  ile  yakınlaşma  sürecini  baş-
lattığı, her ne  kadar  bu savaştan  uzak durul-
muş  olun-sa  da  ülkemizin de  bu yakınlaşmaya  
henüz  çok partili  sisteme  geçilmiş  olun-ması  
münasebeti  ile  muhalefetteki  Demokrat  Par-
tinin  isteği  de  dikkate  alı-narak  ayak  uydu-
rulmak  zorunda  kalındığı,  A.B.D. ‘nin  planları;  
1947 yılında   Truman Doktrini  adına   yapılan  
askeri  yardımlar, 1948  yılında  Marshall  Planı  
ile  ekonomik  yardımlar,  1948 de  eğitimde  ya-
pılan  düzenlemelerle  işlerlik  kazanmaya  başlı-
yordu.  Bu doğrultuda  ülkenin  ileri  bir  seviyeye  
gelmesi  adı-na  atılan  bütün  adımların  bilinçli   
bir  şekilde  sekteye  uğradığı  bilinen  bir  ger-
çektir. Amaç,  gayet  açıktır. Ülkemiz  herhangi  
bir  konuda  ilerleme  kaydet-mesin,  oturduğu  
yerde  kalsın,  sadece  dini  ibadetleri  ile  meş-
gul  olsun,  her zaman  için  yardıma  muhtaç  
ve  dolayısı  ile  bağımlı  hale  gelsin  istenmiştir.  
Ne  yazık  ki,  İnönülü  tek  parti  döneminin  son  
devresinden   başlayarak  yapı-lan  uygulama  bu  
günlere  gelinceye  kadar  artan  bir  seviyede  
devam  ettiril-miştir …

“Yeter  artık  söz  milletindir!”  parolası  ve  
her  mahallede  bir  milyoner  yaratılacağı  algısı  
yaratmaya  çalışan  Demokrat  Parti  iktidarın-
dan  başlamak  üzere  hemen  her  iktidar  dö-
nemi,  bundan  fazlası  ile  nasibini  bir  şekilde  
al-mıştır.  Amerika’ nın  istekleri  doğrultusunda  
devlet  politikası  büyük  değişim-lere  uğramaya  
başlamıştır.  Nato’ ya  dahil  oluşumuz,  Kore’ye  
asker  gönderi-şimiz,  Köy  Enstitülerinin  tama-
men  kapatılması,  uçak  imal  eden  fabrikaların  
tamamen  durdurulması,  bütün  bunlara  ilave-
ten  tahkikat  komisyonları  mari-feti  ile  muha-
lif  düşüncenin  kıskaç  altına alınması  ve baskı  
uygulanması,  eza-nın  tekrardan  Arapça  okun-
maya  başlatılması,  6-7  Eylülde,  İstanbul’daki  
ya-bancı  kökenli  insanların  mallarının  yağma  
edilmesi  hususlarında,  benim  ilk-okul  ve  or-
taokul  tahsilimin  bu  döneme  denk  düşmesi  
nedeniyle  bütün  bu  gelişmelere  az  çok  va-
kıf  olduğumu  söyleyebilirim.  Diğer yandan  bu  

dönem-de  radyolardan  Vatan  Cephesine  katı-
lımlar  her  gün  otomatik  olarak  yayın-lanıyor,  
Demokrat  Partinin  her  geçen  gün  güçlendiği  
algısı  yayılmaya  çalışı-lıyordu.  Muhalif  iller  
ilçe  seviyesine  indirilerek  cezalandırılıyordu.  
Bölükbaşı’ nın  muhalefetine  karşı  Kırşehir  ilçe  
konumuna  getiriliyor,  diğer  yandan  hiç  millet-
vekili  çıkarılmayan  Malatya,  ilçesi  Adıyaman’ın  
il  yapılması  sureti  ile  zayıflatılmak  isteniyor-
du.   Bu  arada  bizim  kasabanın  eski  adı  ile  
Mızgı  kö-yünden  H. Memet  Ürkmez,  kendisinin  
dokuz  köyün  ağası  olduğunu  takdim  ederek,  
marabalarının  tümü  ile  Vatan Cephesine  katıl-
dığını  bakanlığa  ilet-mesi,  o  günlerin  flaş  ha-
beri  olarak  yerini  buluyor,  bu   durum  üzerine  
ken-disi  yıllardır  “ Dokuz  Ağa“  olarak  anılır  
oluyordu!...  Diğer  yandan  muhalif  üniversite  
gençleri,  gösteri  ve  nümayişler  yaparak  ülke-
de  özgürlük  rüzgarı  estirmek  istiyorlardı.  Hat-
ta  şöyle  bir  olayın  geçtiği  ifade  ediliyordu.  Ne  
ka-dar  doğrudur  bilemiyorum.  Deniz  Baykal,  
Menderes’in  yakasından  tutarak  özgürlük  ta-
lebinde  bulunuyor,  Menderes  ise  “  Yakamdan  
tutarak  benden  hesap  soruyorsun.  Daha  ne  
özgürlüğünden  bahsedersin?  Ülkede  özgürlük  
olmasa  sen  buna  cesaret  edebilir  miydin?  di-
yordu.   Ve  sonunda  27 Mayıs 1960  askeri  dar-
besi  vuku  buluyor  ve  devamında  uzun  uzun  
yapılan  yargı-lamalar  sonucu  Başbakan Adnan 
Menderes  ve  bakanları  Fatin  Rüştü  Zorlu  ve  
Hasan Polatkan’ ın  idam  edilmeleri  partili  par-
tisiz  tüm  herkesi  çok  derin-den  etkiliyordu.  
İdamların  olmaması  için  İnönü’nün  gayretleri  
ise  sonuç  vermiyordu …

Sonraki  seçimlerde  en  çok  oy  alan  C.H.P.  
olması  nedeni  ile   hükümeti  kurma  görevi  İnö-
nü’ye  veriliyor,  belli  bir  süre  bu  görev,  diğer  
partilerden  alınan  üyelerle  götürülmeye  çalışı-
lıyordu.  Bu  zaman  diliminde  İnönü  Hükü-meti-
ne  karşı  harp  okulu  öğrencileri  ile  darbe  giri-
şiminde  bulunan  albay  Ta-lat  Aydemir,  birinci  
seferde  af  edilse  de  ikinci  seferki  girişiminde  
yargılanıp  arkadaşı  ile  birlikte  idama  mahkum  
ediliyorlardı … Bu  dönemle  ilgili  bir  anı-mı  an-
latmak  isterim …  Liseyi  Elazığ’da  okumaktayım  
ve  son  sınıftayım.  Yıl  1963.  İnönü’nün  Elazığ’a  
geleceği  duyumunu  almış  onu  görmek  için  
bazı  arkadaşların  o gün  için  okulu  kırmaları-
na  ben  de  katılmıştım.  Akşama  kadar  geldi  
gelecek derken  İnönü’ yü  uzun  süre  beklemek 
zorunda  kalmıştık.  Niha-yet  akşam  karanlığı  
çökerken  İnönü  şehre  giriş  yapmıştı. Karanlı-
ğın  ve  kalabalığın  etkisi  ile  onu  görmek  nasip  
olmamış   okulu  kırdığımız  için  o  gün  iş-lenen  
Fransızca  konusundan  da  mahrum  kalmıştım.  
Bitirme  sözlü  sınavları  sırasında,  sınıfın  kapı-
sında  sıramı  beklerken,  ilk  defa  olarak  okulda  
olmadı-ğımdan  o gün  işlenen  konunun  bana  
çıkmaması  için  dua  edip  duruyordum.  Ama  
içeri  alındığımda,  ne  yazık  ki  bana  sorulan  
konu  o  oluyordu.  İşlenen  onca  konu  içinde  
“ Deuvement  ‘a la  science”  konusunun  bana  
isabet  etmiş  olması  benim  için  büyük  bir  ta-
lihsizlikti ...       

Hükümetin;  İnönü’nün  Amerika’da  oluşu  
da  bahane  edilerek  bozulma-sı  sonrası  yapılan  
seçimlerde,  tekrardan  demokrasiye  geçilmesi  
ile  birlikte  Adalet  Partisi,  Süleyman  Demirel  ile  
birlikte  iktidara  gelerek  aynı  misyonu  devam  
ettirmeye  başlıyordu … Demokrat  Parti  döne-
minde  itibarsızlaştırılma-ya   ve  oldukça  baskı  
altında  tutulmaya  çalışılan  İnönü,  Süleyman  
Demirel  tarafından  saygı  duyulan  biri  olarak  
anılır  olmuştur.  Bunu  da  bu  arada  zik-retmek  
lazım …  Amerika,  gidişattan  pek  memnun  gö-
rünmüyor,  isteklerinin  yerine  getirilmesi  için  
baskı  kuruyordu.  Bu  baskılar  bazen  sonuç  ve-
riyor,  bazen  de  vermiyordu.  Öğrenci  yürüyüş-
leri  istikrarı  bozar  duruma  gelmesine  rağmen  
Demirel,  “ Yollar  yürümekle  aşınmaz”  demekle  
öğrencilere  anlayış mı  gösterdiği,  yoksa  hiç  
de  önemsemediği  mi  anlaşılmıyordu.  Ameri-
ka,  ül-kenin  istikrarsız  duruma  düşüp  kendine  
muhtaç  hale  gelmesini  arzu  edi-yordu.  Ameri-
kan  istekleri  devam  ededursun  Demirel  “ Artık  
bu  kadarı da  yeter! ”  dercesine  ülkedeki  üsleri  
kapattığını  ilan  ediyordu …  DEVAM EDECEK
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DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL)
TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI

1- Malatya ili Doğanşehir İlçesi Kurucuova mahallesinde bulunan Mülkiyete Belediyemize ait Ta-
ziye evi zemin katında bulunan 3 nolu  işyeri  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 
Maddelerine göre açık ihale usülü 3(üç )yıllığına ile (kira)ihale edilecektir ihale ile ilgili diğer bilgiler 
şartnamede mevcut olup ihaleye gireceklerin şartname almaları zorunludur. 
DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)

SIRA 
NO

NİTELİĞİ ADA/PARSEL
BAĞIMSIZ BL

CİNSİ 1 Yıllık kira 
Mummen bedel

Geçici 
teminat

1 Malatya/ Doğanşehir/ 
KurucaovaMahhallesi

Zemin 3 nolu işyeri   OFİS/İŞYERİ 4.000,00 120,00

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat mik-
tarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığın-
ca 31.10.2022 tarihinde Pazartesi  günü saat 10.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı 
Salonunda yapılacak ihale ile 3üç) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi 
Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler 100 ,00 tl karşılığında satın alabilir-
ler Taşınmazların muhammen kiralama bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz 
konusu gayrimenkullerin kira ihalesine katılabilmek için taşınmazın muhammen bedelinin en az 
%3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
İştirakçilerin Geçici teminat bedelini İhale tarihinde  ve saat inden önce belediyemiz veznesine ya-
tırmaları gerekmektedir.Gayrimenkul ihale kiralama bedelleri peşin olarak ödenecektirİhale komis-
yonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttirİhale onay tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde almış 
olduğu ihale bedelinin tamamını yatıracaktırHer türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittirHer 
türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkilidirKiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde 
izleyen iş günü yapılacaktır.

14 Ekim Cuma günü elim bir trafik 
kazası sonucunda kaybettiğimiz , 
oğlum Yasin Kürşad  DEMİRALP’ın 

vefatı sebebiyle; acımızı 
paylaşan, cenaze törenimize 

katılan, bizzat evlerimize gelerek 
taziye dileklerini sunan, telefon 

ve sosyal medya aracılığı ile 
başsağlığı dileklerini ileten 

yakınlarımıza, bu acı günümüzde 
bizleri yalnız bırakmayan 

Doğanşehirlilere, çevre il ve 
ilçelerden gelen dostlarımıza ve 
arkadaşlarımıza,şahsım ve ailem 
adına sonsuz teşekkür ederim.

DEMİRALP
Ailesi adına

Babası
Hamza DEMİRALP

TEŞEKKÜR


