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HÜSEYİN
KARAASLAN

Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 1923 Ülkemizde Cumhuriyet Yönetimi-

nin ilan edildiği gündür. Her yıl Cumhuriyet Yöne-
timinin ilanını 28-29 Ekim günleri Cumhuriyet Bay-
ramı olarak törenlerle kutlarız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 
Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde 
de “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en 
uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diye-
rek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakıl-
mış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. 
Cumhuriyetin en büyük erdemi, Türk toplumunu 
ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş 
konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz, Cumhuri-
yetle birlikte ulusal bir devletin, onurlu, özgürce 
düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları hali-
ne gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. 
Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar 
ülke olma yolunda laik, demokratik Cumhuriyet 
rejimi ile kat etiğimiz mesafe küçümsenecek gibi 
değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya mil-
letlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazan-
dırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik 
anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda 
hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel olama-
yacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza ka-
dar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk’ün mirası 
olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. Hak ve 
hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalma-
ları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle, 
bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli gö-
rev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve 
inkılâplarını koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere 
karşı duyarlı olmaktır. Cumhuriyet, demokrasiyi 
geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgür-
lükleri ancak bu sistem içinde güvencede olabilir. 
Türk Milleti Cumhuriyet’e bağlanıp, onu yüceltip 
geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden ya-
rarlanır ve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. 
Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek her 
Türk’ün milli görevidir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Yeni Kaymakam Göreve Başladı
Doğanşehir Kaymakamı Mur-

taza Ersöz'ün Ağrı Taşlıçay Kay-
makamlığına atanmasından sonra 
Doğanşehir Kaymakamlığına yeni 
bir atama olmamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'nun katılımı ile Cum-
hurbaşkanlığı külliyesinde yapı-
lan kura çekimi töreninde yeni 
kaymakam atamaları yapıldı. Bu 
kura çekimi neticesinde Doğanşe-
hir Kaymakamlığına Halil İbrahim 
Köroğlu atandı.2’DE

Doğanşehir 
Belediye Başkanı 
Vahap Küçük’ün 

Cumhuriyet 
Bayramı Mesajı...

Hemşerimiz
Belediye Başkan
Vekilliğine Atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 
Hakkâri Valisi Doğanşehir li Hemşe-
rimiz İdris Akbıyık, Hakkâri Beledi-
ye Başkan Vekilliği’ne atandı.2’DE

SAYFA 3

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci MGC’ni ziyaret etti

“Malatya Uçak Seferleri Rahatsız Ediyor”
Gümrük ve Tica-

ret Eski Bakanı ve AK 
Parti Malatya Millet-
vekili Bülent Tüfenk-
ci, THY’nın Malatya 
uçak seferlerinin ra-
hatsız etmeye başla-
dığını belirterek “Kış 
tarifesinde Malat-
ya’nın şikâyetlerinin 
giderilmesini bekli-
yoruz” dedi.4’TE

SELAHATTİN GÜRKAN, GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ
Malatya Bü-

yükşehir Belediye 
Başkanı Selahattın 
Gürkan Malatya Ga-
zeteciler Cemiyetini 
ziyaret etti.

MGC Başkanı 
Vahap Güner ve Yö-
netim Kurulu üyeleri 
tarafından karşıla-
nan Gürkan gazete-
cilerle sohbet etti. 

Başkan Gürkan, 
“Basınımızın ve Ce-
miyetimizin yanında-
yız. Yıllardır bekle-
yen arsa üzerine bir 
proje hazırlıyoruz.” 
dedi.4’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Elmas Aksoy

KAYIP

Zalimlerin çarkı, cahillerin çalışmayan kafalarıyla 
döner.
       Victor Hugo
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Demet Tuncel

Yeni Kaymakam Göreve Başladı
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Er-

söz'ün Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığına 
atanmasından sonra Doğanşehir Kayma-
kamlığına yeni bir atama olmamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ka-

tılımı ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 
yapılan kura çekimi töreninde yeni kay-
makam atamaları yapıldı. Bu kura çekimi 
neticesinde Doğanşehir Kaymakamlığına 
Halil İbrahim Köroğlu atandı.

Yeni Kaymakam Halil İbrahim Köroğ-

lu'nun görevine yakın zamanda başlaya-
cağı bekleniyor.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Do-
ğanşehir Kaymakamlığına atanan Halil 
İbrahim Köroğlu’na yeni görevinde başa-
rılar dileriz. 

DOĞANŞEHİRDE BARIŞ PINARI HAREKÂTINA TAM DESTEK
Haber: Kadir Aydın—Kenan 

Eren
Doğanşehir Belediye Mec-

lisi Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) tarafından Suriye'nin 
kuzeyindeki bölgenin terör 
örgütlerinden temizlenmesi, 
bölgeye barış ve huzuru getir-
mek amacıyla başlatılan Ba-
rış Pınarı Harekâtı’na destek 
açıklaması yaptı.

Belediye Meclis toplan-
tısı, Belediye Başkanı Vahap 
KÜÇÜK başkanlığında olağa-
nüstü toplandı. Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne destek amacıyla 
karar alındı.

Belediye Başkanı Vahap 
Küçük yaptığı açıklamada 
"Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda 
bulunan terör örgütleri PKK/
PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını 
sonlandırmak, hudutlarımı-
zın ve halkımızın güvenliğini 
sağlamak, bir barış koridoru 

tesis ederek Suriyeli kardeşle-
rimizin bir an önce kendi top-
raklarına, evlerine dönüşle-
rini sağlamak amacıyla Barış 
Pınarı Harekâtını başlatmıştır. 
Öncelikle bilinmelidir ki bu 
harekât Türkiye için bir tercih 
değil, zorunluluktur. Çünkü 
sınırımızın hemen yanı başın-
da oluşturulmaya çalışılan te-
rör koridorunun ülkemiz için 
oluşturduğu tehdit ortadır. 
Bir terör koridoru oluşturma 
hesaplarını bozmak ve beka-
mızı güvence altına almak için 
yapılan Barış Pınarı Harekâtı, 
aynı zamanda tüm bölgeye 
huzur ve güvenlik vadetmek-
tedir. Ülkemizin bu harekat ile 
gerçekleştirmeyi amaçladığı 
en önemli hususlardan biri 
de Suriye’nin toprak bütünlü-
ğünün korunmasıdır. Türkiye 
başından beri çözümün Suri-
ye’nin toprak bütünlüğünden 

geçtiğini savunmuştur. Şu 
anda gerçekleştirilen harekât, 
bu amaç için de önemli bir 
adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, 
Suriye halkının ve Türk hal-
kının güvenliğini, refahını ve 
huzurunu istemektedir. Barış 
Pınarı Harekâtı bu çerçevede 
değerlendirilmelidir. Bu ge-
rekçe ile Doğanşehir Beledi-
yesi Meclisi olarak, Barış Pı-

narı Harekâtında ülkemizin ve 
Kahraman Mehmetçiğimizin 
yanında olduğumuzu bildiri-
yoruz. İnanıyoruz ki gün, her 
türlü siyasi görüş ayrılıklarını 
bir kenara bırakarak bir ve 
beraber olma günüdür. Çünkü 
söz konusu olan milli güvenli-
ğimizdir, ülkemizin bekasıdır. 
Harekâtın başarı ile tamam-
lanacağına yürekten inanıyor, 
fedakâr Mehmetçiğimize mu-
vaffakiyetler diliyoruz. Bildi-
rinin Meclisimizce onayını arz 
ve teklif ederim" dedi.

Doğanşehir Belediyesi 
Meclis Salonunda yapılan top-
lantı sonrasında Belediye Baş-
kanı Vahap KÜÇÜK ve meclis 
üyeleri Türk Bayrakları ile 
resim çekinip ilçe merkezin-
de bulunan çarşı esnaflarına 
Türk Bayrakları dağıtarak Ba-
rış Pınarı Harekâtına Destek 
verdiler.

Hemşerimiz Belediye
Başkan Vekilliğine Atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkâri Va-
lisi Doğanşehir li Hemşerimiz İdris Akbıyık, 
Hakkâri Belediye Başkan Vekilliği’ne atandı.

Vali  İdris Akbıyık, bu sabah Hakkâri Be-
lediye Başkanlığı’na geçerek göreve başladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali 
Akbıyık, “Hakkâri Belediyesi’nin imkânla-
rını, yine Hakkâri halkına kullandıracağız. 
Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese 
eşit mesafede davranacağız. Burada Hakkâ-
ri halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hiz-
met edeceğiz. Hakkâri Belediyesi’nin bütün 
kadroları, imkânları her düzeyde bütçesi, 
kaynakları artık Hakkârililerin emrindedir. 
Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her 
meselesini bizim meselemiz yapacağız.” ifa-
delerini kullandı.
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GELİNCE
Kış üzgün bahar gelince
Göç başlar haber alınca
Gül açar karlar eriyince
Koş koş Berivan gülüyor

Zaman geldi,  kuşlar uçar
Yayla şahlar,  arı göçer
Gönül dağla kalmaz naçar
Koş koş Berivan gülüyor

Elim sıcak eli tutar
Çoban yorgun uyku yatar
Seher ile bülbül öter
Koş koş Berivan gülüyor

Gecem sakin seher yakın
Kuşlar uçar akın akın
Gökte yağmur sever ekin
Koş koş Berivan gülüyor

Gönül sevmiş gülbaharla
Dalı al al enginarla
Sevgi aktır güzel yarla
Koş koş Berivan gülüyor

Garip gezer, dağ yaylayı
Yağmur yağar,  gör havayı
Keklik öter, sor yuvayı
Koş koş Berivan gülüyor

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün
Cumhuriyet Bayramı Mesajı...

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıy-
la bir mesaj yayınladı. Başkan Vahap Küçük, 
“Türk milletinin en değerli varlığı, ‘Egemen-
lik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile kuru-
lan Türkiye Cumhuriyetidir” dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıy-
la yayınladığı mesajında, "Bu gün millet ola-

rak Cumhuriyetimizin  kuruluş yıldönümünü 
kutlamaktayız. Esarete ve dayatmalara hiç-
bir zaman rıza göstermeyen milletimiz, is-
tiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere 
karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda, dünya 
tarihinde görülmemiş bir kahramanlık des-
tanı ile zafere ulaşmıştır. Tüm imkânsızlık-
lara rağmen verilen kurtuluş mücadelesinin 
eseri olan ve Başkomutan Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk önderliğinde ilan edilen Türkiye 
Cumhuriyeti, millet olarak bizlere bırakılan 
en büyük değerdir.  Onu korumak ve yaşat-
mak da yine aziz milletimize düşmektedir. 
Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizi işgal edeme-
yen işgalci güçler, bugün hala bu amaçla-
rından vazgeçmiş değillerdir. Dün Kurtuluş 
Savaşı ile işgale girişenler, bugün terör ör-
gütleri eliyle amaçlarına ulaşmanın yolunu 

denemektedirler. Bugün, bu güçlere karşı 
her zamankinden daha çok birlik ve bera-
berliğe, kardeşliğe millet olarak ihtiyacımız 
vardır. Bir olmayı, iri olmayı, birlikte destan 
yazmayı Çanakkale’de tüm dünyaya gös-
terdik. Bundan sonrada ülkemizin istiklali 
ve istikbali için milletimizin üzerine düşeni 
fazlasıyla yapacağından kimsenin kuşkusu 
olmasın. Türk milletinin en değerli varlığı, 
‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ il-
kesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyetidir. Bu 
duygu ve düşüncelerle milletimizin 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerim-
le kutluyor, Cumhuriyeti bizlere hediye eden 
başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit-
lerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla 
ve rahmetle anıyorum" dedi.

SENDIKALARDAN CEMİYETİMİZE ZİYARET
Memur Sen Malatya İl Temsilcisi 

ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı 
Hüseyin Söylemez, Diyanet Sen Şube 
Başkanı Mehmet Engin ve Bem Bir Sen 
Şube Başkanı Hüseyin Hanbay ve Yö-
neticileri Cemiyetimize başsağlığı ziya-
retinde bulundular. Yeni yönetime de 
hayırlı olsun dileyen Sendikacılar ba-
şarılar diledi. Malatya Gazeteciler Ce-
miyet  Başkanı Vahap Güner Eğitim de 
yaşanan sorunların çözülmesi için Ma-
latya'nın ortak hareket etmesini istedi.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Hüse-
yin Söylemez sorunların çözülmesi için 
girişimde bulunacaklarını söyledi. Baş-
kan Vahap Güner, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek teşekkür 
etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün katkılarıyla

BARIŞ PINARI HAREKATİ İÇİN KAN BAĞIŞI YAPILDI

Haber. Kadir Aydın… İsa Kanlıbaş
Doğanşehir Belediye Başkanlığınca Ba-

rış Pınarı Harekâtı’na destek için kan bağışı 
yapıldı. Yapılan Kan Bağışında 135 Ünite Kan 
Toplandı.

Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya ça-
lışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve 
huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış 
Pınarı Harekatı'nda askerlerin tedavisinde 
de kullanılabilmesi için Doğanşehir İlçesinde 
"Kahraman Olmak Kanında Var" sloganı al-
tında kampanya başlatıldı.

 Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar yanlarında 
olduklarını vurgulayan Doğanşehir Belediye 
Başkanımız Vahap Küçük yaptığı açıklama-
da;

 "Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır 
ötesinde bir operasyon yapmakta. Vatandaş-
larımızın ve Güvenlik Güçlerimizin ne zaman 
kana ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Bu nedenle 
yıllardır ülkemizin ve sınır ötesinde birçok 
ülkenin ihtiyacı olduğu zaman kan stoklarıy-
la onlara destek veren Kızılay'ımıza biz de 
destek vermek istedik. Allah Ordumuza Güç 
Kuvvet Versin. Allah Yiğitlerimizi koruyup 
kollasın. Dualarımız onlarla. Kan Bağışında 
bulunan Doğanşehirli hemşerilerimize gös-
termiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum " dedi.

 Doğanşehir Belediyesi önünde düzen-
lenen Kan Bağış’ına vatandaşların yanı sıra 
Polis ve Askerlerin katılımı yüksek oldu.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşayan 
Asım Külah, tarihe, antikaya, musikiye 
ve hat sanatına olan merak nedeniyle iki 
evini de müzeye dönüştürdü 

  Arapgir ilçesinde esnaflık yapan 67 
yaşındaki Asım Külah, 20'li yaşlarda baş-
layan tarih, antika ve musiki merakı son-
rasında iki evini de müze evine çevirdi. 
Her gün yüzlerce insanın ziyaret ederek 
bol bol fotoğraf çektirdiği ilçe merke-
zinde bulunan müze evlerinde her türlü 
geleneksel eşyaya, kervan çanlarına, Os-

manlı dönemine ait mühürlere, kolonya 
doldurma şişelerine, eski radyolara, dikiş 
makinelerine, bakır tepsilere, kalburla-
ra, gümüş mutfak takımları gibi eşyalara 
rastlamak mümkün.  

  Müze evlerinde bulunan eşyaların 
tamamının Arapgir halkına ait olduğunu 
belirten Asım Külah, “Arapgir'in merkez 
ve mahallelerinden 50 yıldır topladığım 
eşyalar burada hobi olarak sergiledim. 
Günlük hayatımızı burada yaşıyoruz" diye 
konuştu.

Evini Müzeye Çevirdi 
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Milletvekili Ağbaba, Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ma-

latya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya 
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve İlçe 
Başkanlarıyla birlikte Malatya Gazeteci-
ler Cemiyetini ziyaret eden Veli Ağbaba, 
vefat eden başkan Haydar Karaduman’ın 
Malatya’nın bir değeri olduğunu belirte-
rek başsağlığı diledi. Göreve yeni seçilen 
MGC Başkanı Vahap Güner’e de başarılar 
dileyen Veli Ağbaba “basının sorunları-
nı görüştük. Önce dayatma ile gazete-
leri birleştirdiler şimdi basına olan ilan 
desteğini kaldırmak istiyorlar. Basını tek 
sese mahkum ederseniz en büyük za-
rarı verirsiniz. Basın özellikle de yerel 
basın Malatya gibi illerimizin olmazsa 
olmazıdır. Basın desteklenmelidir, yeni 
teknolojik gelişmeler ışığında yasal de-
ğişiklikler yapılmalıdır. Malatya kültürü 
unutturulmak isteniyor, değerlere sa-
hip çıkılmıyor, yıllarca kayısı festivalini 
bile yapmadılar. Dar bir grup anlayışla 
yönetimin sonuçlarını yaşıyoruz. Yerel 
yönetimler bunu yapıyor, destek verdiği 

kuruluşlara baktığınızda bunu anlarsı-
nız. Malatya Gazeteciler Cemiyeti köklü 
basın kuruluşlarımızdan bir tanesidir, 
Büyükşehir Belediyesinin yapmaya ha-
zırlandığı Basın Merkezi projesine deste-
ğimiz tam olacaktır. Basın için yapılacak 
her girişimi destekliyoruz” dedi. 

MGC Başkanı Vahap Güner, demok-
rasilerde muhalefetin önemli olduğunu 
vurgulayarak “Sayın vekilimiz Malat-
ya’nın içinden seçilerek CHP Genel Baş-
kan Yardımcılığına kadar yükselmeyi 
başarmış bir siyasetçimizdir. Ziyaretleri 
için teşekkür ediyoruz, bizlerin sorunları 
kadar Malatya’nın sorunları içinde çaba 
sarf ediyor. Ziyaretimize gelen her vekili-
mize anlattık bir kez de Sayın Vekilimizin 
bilgisine sunuyoruz. Malatya’ya yapılan 
uçak seferleri büyük bir sorun haline 
gelmiştir, kış tarifesinde bu sorunun gi-
derilmesi gerekiyor. Büyükşehir Beledi-
yemizin yapma kararı aldığı basın mer-
kezine CHP gurubunun destek vermesi 
bizleri mutlu etmiştir” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci MGC’ni ziyaret etti

Haber Vahap Güner
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı ve AK Parti 

Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, THY’nın 
Malatya uçak seferlerinin rahatsız etmeye baş-
ladığını belirterek “Kış tarifesinde Malatya’nın 
şikâyetlerinin giderilmesini bekliyoruz” dedi.

Vefat eden Gazeteci Haydar Karaduman 
nedeniyle Malatya Gazeteciler Cemiyetine baş-
sağlığı ziyaretinde bulunarak yeni göreve ge-
len Cemiyet Yönetimine de başarılar dileyen 
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci 
Cemiyet yöneticileri tarafından karşılandı. MGC 
Başkanı Vahap Güner “Sayın bakanımız her za-
man cemiyetimizin yanında olmuştur. Rahmetli 
olan Başkanımızın hayali olan Basın Merke-
zi projemizi yakından takip ediyor. Kendisine 
teşekkür ediyoruz. Ancak Malatya’ya yapılan 
uçak seferleri hepimizi rahatsız etmeye ve sı-
kıntı vermeye başladı. Bu konuda Bakanımızın 
girişimde bulunmasını bekliyoruz” dedi.

Malatya’nın önemli bir değeri olan Haydar 

Karaduman’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşa-
dıklarını ifade eden Eski Bakan Tüfenkci “Ma-
latya’ya önemli hizmetleri oldu. Basın Merkezi 
projesinin gerçekleşmesi için Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Selahattin Gürkan çalışıyor. 
Bizde her zaman destek olacağız. Uçak sefer-
leri gerçekten rahatsız etmeye başladı, THY 
Genel Müdürü ile yaptığımız görüşme de kış 

tarifesine geçildiğinde bu sıkıntıların giderile-
ceğini söylediler. Seferlerin saatleri ve zamanı 
Malatya’ya uymuyor, bu durum mutlaka düzel-
tilmelidir. Malatya Milletvekilleri olarak takip 
ediyoruz. Kış tarifesine geçildiğinde sefer sa-
yılarının artırılmasını ve saatlerin uygun hale 
getirilmesini bekliyor ve takip ediyoruz” diye 
konuştu.

Malatya Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı 
ve istimlak sorunlarını çözmeye çalıştıklarını 
kaydeden Tüfenkci “Organize Sanayi bölgesin-
de 300 yatırımcı arsa bekliyor. Bunu süratle 
çözmeye çalışıyoruz. Yatırım yapılmasını sağla-
mak için Organizenin sorunlarını çözmemiz ge-
rekiyor. Yeni yatırımlarla istihdamda artacak” 
ifadelerini kullandı.

“Malatya Uçak Seferleri Rahatsız Ediyor”

SELAHATTİN GÜRKAN, GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-

hattın Gürkan Malatya Gazeteciler Cemiyetini 

ziyaret etti.

MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim 

Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Gürkan 

gazetecilerle sohbet etti. Büyükşehir Belediye 

Başkanının yapmış olduğu ziyaretten dolayı 

memnuniyetini dile getiren Malatya Gazeteci-

ler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner; “Gazeteci-

ler Cemiyeti olarak Başkanımızı kaybetmenin 

üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımızın bıraktığı 

yolda hep birlikte yürüyeceğiz, Başkanımız ile 

birlikte cemiyetimizi bölgenin en iyi cemiyet-

leri haline getirme noktasında çalışmalarımız 

devam edecek. Malatya’daki bütün basın kuru-

luşları ile birlikte bir araya gelerek, birlikte ha-

reket etmenin önemini vurgulayacağız” dedi. 
Mehmet Buyruk Caddesindeki arsa üzerine 

bir Basın Kompleksi yapılması noktasında Baş-
kanımızın özel gayreti olduğunu ve yaklaşık 
1 yıldan itibaren bu konu ile ilgilendiğini bili-
yoruz. Buraya yapılacak olan tesis konusunda 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Yönetim Ku-
rulu olarak tüm yetkiyi Başkanımıza bırakmak 
istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

MGC Başkanı Güner, Mehmet Buyruk Cad-
desi üzerinde yapılacak Basın Merkezi için 
proje hazırlayan Başkan Gürkan'a teşekkür 
ederek "Başkanımız bir hayali gerçekleştirmek 
için gayret sarf ediyor" dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyetine başsağlı-
ğı dileyerek yeni göreve seçilen Malatya Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve 
yönetimine başarılar dileyen Başkan Gürkan; 
“Malatya Gazeteciler Cemiyeti yapmış olduk-
ları tarafsız ve objektif haberler ile toplumun 
duyu organları olmuştur. Toplumdaki olayları 
tarafsız ve objektif bir şekilde yansıtmışlardır. 

Bu çalışmalarından dolayı tebriklerimi sunu-
yorum. Malatya Gazeteciler Cemiyetimizin ta-
rihi eski olmakla beraber değerli gazeteciler 
yetiştirdi. Haydar Karaduman’ı rahmetle, min-
netle ve şükranla anıyorum. Uzun yıllar Malat-
ya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Rah-
metli Özal döneminde de Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı olarak Türkiye’de popüler bir duruma 
geldi. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim 
Haydar Karaduman’ın ismini her zaman duyu-
yoruz. Böyle bir intiba bırakması bizleri fazla-
sıyla memnun etmektedir” dedi. 

Başkan Gürkan, “Basınımızın ve Cemiyeti-
mizin yanındayız. Yıllardır bekleyen arsa üze-
rine bir proje hazırlıyoruz." dedi.

MGC Başkanı Vahap Güner, yaklaşık 200 
bin öğrenciyi ilgilendiren otobüs taşıma ücret-
lerinde indirim yapılmasını istemesi üzerine de 
Gürkan "Ilk talimatı dün verdim aktarmalarda 
ücret alınmayacak. Ama toplu öğrenci indirimi 
içinde bir çalışma yaptıracağım" diye konuştu.


