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Büyükerşen Öğrencilerle Buluştu
Eskişehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyüker-
şen TED Malatya Kolejinde 
öğrencilerle önce kahval-
tıda bir araya geldi ardın-
dan söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşiye Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Malatya 
Milletvekili Veli Ağbaba, 
CHP İl Başkanı Enver Ki-
raz, Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan ve çok sayıda 
öğrenci, veli, öğretmen ile 
partililer katıldı. 2’DE

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020 MALİ 
YILI BÜTÇESİ 757 MİLYON LİRA

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, 28 Aralık Perşembe Günü saat 
14.30’da yapılan 9. Birleşimle sona erdi. 3’TE

OBA KÖYLERİ DERNEĞİNDEN
GAZETECİLER CEMİYETİNE ZİYARET

Doğanşehir Oba Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başka-
nı Hasan Değirmenci ve Yönetim Kurulu üyeleri Malatya Gazeteciler Cemiyeti-
ne hayırlı olsun ve Başsağlığı ziyaretinde bulundular. 4’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, Doğan-
şehir de Trafik akışının 
yoğun olduğu Esat Doğan 
Caddesinde devam eden 
yol asfaltlama ve çevre 
düzenleme çalışmalarını 
yerinde inceledi. 4’TE

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN KAYMAKAMA ZİYARET
Doğanşehir 
ilçemize yeni 
atanan Kayma-
kam Halil İbra-
him Köroğlu’na 
hoş geldiniz ve 
hayırlı olsun zi-
yaretleri devam 
ediyor. 4’TE
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Büyükerşen Öğrencilerle Buluştu
Eskişehir Belediye Başka-

nı Prof. Dr. Yılmaz Büyüker-
şen TED Malatya Kolejinde 
öğrencilerle önce kahvaltıda 
bir araya geldi ardından söy-
leşi gerçekleştirdi. Söyleşi-
ye Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver 
Kiraz, Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan ve çok sayıda öğren-
ci, veli, öğretmen ile partililer 
katıldı.  Yapılan söyleşide Es-
kişehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen: “Ben 
aslında bir öğretmenim.  Ka-
der beni belediyeciliğe doğ-
ru yönlendirdi. Belediyecilik 
1999 yılında başladı. Akade-
misyenlik yıllarımda her se-
çimde ya da parlamentoda 
bir boşalma olur da onun 
yerine ara seçimler dediğiniz 
seçimler yapılarak yeri doldu-
rulurdu bana da her seferin-
de siyasi partilerden mutlak 
surette doçent olduğum dö-
nemden itibaren talip olma-
mı isterlerdi ben de nazik bir 
şekilde red ederdim. Gençleri 
yetiştirmek benim için kutsal 
bir görev dolayısıyla siyaset 
bana göre değil ben izin ve-
rirseniz size teşekkür ederim 
ama hoca olarak kalmak isti-
yorum derdim. Dönemimizde 
üniversiteye yerleşmek için 
öğrenciler kapı önünde kuy-
ruklar oluşturuyordu, her 
isteyen üniversiteye gidemi-
yordu belli sınavdan geçmek 
gerekiyordu aldığınız puana 
göre sıralamaya dahil oluyor-
dunuz o sıralamaya göre de 
üniversiteye başvuru yapabi-
liyordunuz. Fakat üniversite 
imkanları sınırlı olduğu için 
öğretim üyesi, profesörü, za-
ten üniversite sayısı da çok 
azdı o tarihlerde. O zamanlar 
Güzel Sanatlar Akademisi ola-
rak sınava girdim kazandım 
fakat benden sonra 2 karde-
şim vardı. Orayı kazandığımı 
babama söylediğim zaman 2 
kardeşin daha var ben İstan-
bul gibi bir yerde seni nasıl 
okutacağım dedi. Burs gibi 
imkanlarda yoktu. Büyük iş-
letmeler yoktu burs verecek 
sadece hizmet karşılığı eği-
tim yardımı derler de çok az 
bir miktar vardı. Babamın o 
üzüntülü halini görünce daya-
namadım, okumuyorum de-
dim. Okuma imkanı olmayan 
büyükşehirlerde işçi olmak 
isteyen Ankara okuluna yazı-

lırdı çünkü orada yoklamaya 
tabi tutulmazdı öğrenciler ki-
tabı varsa onları alır çalışır ve 
sınava öyle girerdi, oraya git-
tim, kaydoldum.  Daha sonra 
matbaada çalıştım gazete 
çıkarttık  sonra gazeteciliğe 
başladık. Eskişehir'de yapılan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi öğrencisi olduk orayı 
bitirdikten sonra Öğrenci Ta-
lebe Temsilciliği kurdum di-
ğer değişle öğrenci cemiyetini 
kurdum, başkanlığını ve genel 
sekreterliğini yaptım. İngilte-
re'ye gittim. Nihayet Akademi 
Başkanlığı'na seçildim sene 
1958 -60 yılları o tarihlerde 
Türkiye'de sosyal güvenliğe o 
kadar önem veriliyor ki dev-
let iş ve işçi bulma kurumu-
nu kurmuştu. Köyden gelip 
şehirde iş aramak isteyenle-
re yönelik binalar yapmış bi-
zim Akademi orada kuruldu. 
Türk halkı bir kere çocukları 
okusun ister ana babalar ço-
cukları için okursa adam olur 
okumazsa çoban olur der. Biz 
de hocaların anlattığı dersler 
bir şekilde yayınlansa dağ ba-
şındaki mezrada eğitim almak 
isteyen insan açar radyosunu 
dinler, bir kitapta ulaştırılırsa 
çocukların eline okurlar adam 
olurlar diye duvarsız üniver-
site diye bir üniversite niye 
olmasın dedik. Konuyla ilgili 
gazetelere yazı yazmaya baş-
ladık, makaleler, köşe yazıları 
yazdık. Çıkan yazılar üzerine 
de beni konferanslara çağı-
rırlar bu üniversite kapısında 
bekleyen çocuklara yazıktır, 
günahtır orada yağmurda, 
çamurda karda gidiyorlar 
üniversite kapısında bekliyor-
lar, okumak istiyorlar bütün 
istekleri okumak. Günün bi-
rinde o gençlik isyan edip bu 
devlete anamız babamız aynı 
vergiyi veriyor büyükşehirler-
de oturup yetişen öğrencilere 
karşılık biz giremiyoruz on-
lar giriyorlar, imkan ve fırsat 
eşitliği yok dediler. Diğer ta-

raftan bu  konferanslar gittik-
çe yayılmaya başladı ilginçtir 
o dönemde üniversitede buna 
karşı çıkıyor beni destekleyen 
bir tek İzmir Ege Üniversite-
si Rektörlüğü vardı, olabilir 
böyle demişti. Yıllar geçti rah-
metli Bülent Ecevit beni çağır-
dı bir kanun tasarısı hazırladı 
dedim düşünceyi gerçekleşti-
relim dedi. Tasarıyı hazırladık 
yeni bir üniversite kurulacak-
sa Eskişehir'de, Malatya'da 
veya diğer yerlerde mutlaka 
üniversiteler arası görüşü alı-
nırdı.  Bizde öyle yaptık ancak 
1 hafta sonra üniversite arası 
kuruldan gelen cevap böyle 
saçma bir eğitim olmaz deyin-
ce kaldı. Kıbrıs'a çıkarmamız 
başladı ondan sonrada bir 
sistem kurdum bütün hocala-
rımın derslerimi kaydettim ve 
bunu öğrencilere verdim on-
lara izlettirdim, sistem dene-
mesi yapıyordum. Ardından 
ek kanun hazırlatıyorlardı 
İhsan Doğramacı’ ya Açıköğ-
retim Fakültesi kurulması ön-
görüldü bir kanun çıktı daha 
sonrasında Anadolu Üniver-
sitesi olduk biz bu kurduğu-
muz sistemle. Beni apar topar 
rektör olarak atadılar oraya. 
Açıköğretim başladı ilk ka-
yıtta 200 kişi 300 kişi alalım 
diye düşünüyorduk ama 600 
öğrencimiz kaydoldu sonra 
artmaya başladı sayı, bugün 
hala Anadolu Üniversitesi sa-
yısı bütün dünyada fazladır. 
Şimdiki teknik imkanlar da 
gelişti, internetten hocalarla 
birebir görüşülebiliyor, illa 
televizyon yayını olması şart 
değil yani. Doğramacı’ dan 
sonra gelen YÖK başkanı bir 
kanun çıkardı 2 dönem rek-
tör olan  yine rektör olamaz 
diye, sonra baktım yapacak 
bir şey yok bir kanalın ku-
ruluşunu gerçekleştirirdik. 
Ondan sonra Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı'nın kurduk, 
emeklilik mukadderdir. Bu se-
fer siyasetçilerin telefonuna 

karşı dedim ki eğer eğitimle 
ilgili bir karar verilecekse o 
zaman olur. Biz dediler örnek 
bir şehir kuramadık siz örnek 
üniversite kurdunuz bari ör-
nek bir şehir de kurun dediler, 
peki dedim büyükşehir bele-
diye başkanlığını önerdiler 
kabul ettim. Belediye meclis 
üyeleri ile ilçe belediye baş-
kanlarının tayin edilmesini 
bana bıraktılar kendim belir-
ledim onları da.  Büyükşehre 
geldikten 3 ay sonra büyük 
deprem oldu Eskişehir'de bi-
nalar çöktü, şehrin manzarası 
hiç de iç açıcı bir hal almadı. 
Yollar caddeler karmakarışık-
tı bombaya benzetirdim Eski-
şehir'in o halini, ayrıca bele-
diyede ne kadar iş makinesi 
varsa körfeze gönderilmişti. 
1 sene çivi çakamamıştım ve 
bu yüzüme vuruluyordu cad-
de de yürürken. Destekte ye-
terince alamıyordum. Sonra 
büyük projeler hazırladım alt 
yapıya dair hepsi 500 milyon 
dolara denk geliyordu. Ban-
kalardan destek almak için 
yola çıktım. Bana projelerinizi 
inceledik siz bir orta Avrupa 
şehri olmak istiyorsunuz de-
diler bizim bankAlarda böyle 
projelere lazım olan krediyi 
veriyor dedi. Krediyi verdiler. 
Bu projeleri gerçekleştirdik. 
Ve birden bire bizim Eskişehir 
tanınmaya başladı.” diyerek 
Eskişehir’e yaptığı, ülkeye ka-
zandırdığı yatırım ve projeleri 
düşünceden gerçeğe dönüşü-
münü detaylı bir şekilde an-
lattı. Sözlerine devam eden 
Büyükerşen, zorlu süreçte 
üretime ağırlık verdiklerini, 
dışardan almamak için çaba-
ladıklarını, kendi işlerini ken-
dilerinin yapıtlıklarını, ken-
din pişir kendin ye mantığını 
güttüklerini, farklı ve yaratıcı 
düşünmeye çabaladıklarını ve 
bunun meyvesini aldıklarını 
dile getirerek farklı ve yaratı-
cı düşünün tavsiyesi verdi.  

Doğanşehir Tütün Çaldıkları Iddia Edilen 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haber KADİR AYDIN
Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün 

çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına 
alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesi Fındık 
Mahallesi'nde devriye gezen Polat Jandar-
ma Karakol Komutanlığı ekipleri Fındık 

Mahallesi ile Çavuşlu Mahallesi yol ayrı-
mında çapraz şekilde park edilmiş traktö-
rü, şüpheli görerek inceledi.

Ekipler, traktörün römorkunda çalıntı 
olduğu değerlendirilen 600 kilogram ku-
rutulmuş yaprak tütün bulunduğunu be-
lirledi.

Olayın şüphelisi olarak K.Ç, O.D. ve Ü.E. 

jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalanmadan önce de 

bin 500 kilogram yaprak tütün çaldığı tes-
pit edildi.

Gözaltındaki 3 şüpheli jandarmadaki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edil-
diler.  Oradan da tutuklanarak ceza evine 
gönderildiler.

Prof. Dr. Erkut’tan 
Kök Hücre Bağışı 
Hakkında
Bilgilendirme
Konferansı

Begüm Kartal İlkokulu’ nda 'Canım ol' 
e-twinning projesi çerçevesinde İnönü Üni-
versitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre 
Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali 
Erkurt, 5 Aralık Perşembe saat 14.00’da kan 
ve kök hücre bağışına yönelik bilgilendirici 
konferans verecek

Örnek bir proje olma yolunda ilerleyen 
'Canım ol' e-twinning projesi ülke geneline ya-
yılırken ilimizde de yapılacak olan öğretmen-
lerin bir araya gelerek hazırladıkları 'Canım 
ol' e-twinning projesine sayılı günler kaldı. 
Begüm Kartal İlkokulu’nda 5 Aralık 2019’da 
saat 09.00-16.00 arasında kan ve kök hücre 
bağışının yapılacağı etkinlikte yoğun katılı-
mın olması bekleniyor.  Proje sorumluluğunu 
Okul Müdürü İlkay Emre, Müdür Yardımcısı 
Ali Ertan öğretmenlerimiz Sınıf Öğretmeni 
İlknur Şen, Rehber öğretmen Şengül Kork-
maz, Formatör Öğretmen Savaş Alperen Mut-
lu ve Ebru Harputluoğlu’nun üstlendiği etkin-
likte ayrıca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu 
Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, saat 14.00’da 
kan ve kök hücre bağışına yönelik bilgilendi-
rici konferans verecek. 
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Soldan sağa
1. Öpücük (eski)... önemli veya anlatılması gerekli gö-

rülmeyen şeyler için kullanılan bir söz... 2. Bozuk para... 
Dinsiz, imansız (eski)... 3. Mutluluk ve beğenme anlatan bir 
söz... Sayma (eski)... 4. Birinin buyruğu altında olan görev-
li, madun... Turancı... 5. Genellikle sanayide asetilen gazı 
çıkarmakta kullanılan, karbonla kalsiyum bileşiği madde... 
Bunama (eski)... Güzel, zarif, modaya uygun... 6. Köpek ve 
sığırlara yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek 
(halk ağzı)... Eğitilmiş hayvanların ve cambazların göste-
ri yaptıkları genellikle kapalı yer... Bilgisayarlarda basit 
programlarla düzenlenmiş bir oyun türü... 7. “Of, puf” di-
yerek sıkıntısını, acısını dışa vurmak... 8. “Ey, hey” anlam-
larında bir seslenme sözü... Türk alfabesinin yirmi doku-
zuncu harfinin adı, okunuşu... Genellikle içine sulu şeyler 
konulan metal vb.nden yapılmış kap... Notada duraklama 

zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... Kalsiyum elemen-
tinin simgesi... 9. Bilen (eski)... Bazı bölgeleri sulamak, ku-
rutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan 
eliyle açılmış su yolu... Allah’ın buyruklarını yerine getir-
me, ibadet etme... 10. Vücudun herhangi bir yerinden kan 
akmak, kan gelmek, kan kaybetmek... Musevilerin kullan-
dığı, 15. yüzyıl İspanyolcasını temel alan ancak içinde İb-
ranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce 
kelimeler barındıran Latin kökenli bir Hint-Avrupa dili olan 
İspanyolcanın bir lehçesi... 11. Kalça kemiği (halk ağzı)... 
Onmak işi veya durumu... İki ülke parasının karşılıklı de-
ğeri... 12. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü... 
Parçalara bölme, bölüştürme... Mutluluk (halk ağzı)... 13. 
Silikatlamak işi... 14. Tembellik (eski)... Belletmek işi... 15. 
Kalenin burçları arasında yer alan üstü mazgal ve siperler-
le örülmüş kalın duvar... Hristiyanların her yıl 25 Aralıkta 
Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yortu...

Yukarıdan aşağıya
1. Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’ndeki biniti... Bir ko-

nuda sonucu belirlemek için oy verilmesini istemek, sağla-
mak... 2. Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı bir durumda 
söylenen bir söz... Sayfalamak işi, mizanpaj... Dek, değin, 
kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir 
hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 
noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir bi-
çimde anlatan bir söz... 3. Doğadaki başka enerji türleri-
ni elektrik enerjisine çeviren fabrika... Dogmatik... 4. Bü-
yük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Kanda alyuvarlarla 
akyuvarların içinde bulunduğu sıvı... Evlilik ve kan bağına 
dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkile-
rin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... 5. Çocuk 

dilinde erkeklik organı... Türk alfabesinin yirmi sekizinci 
harfinin adı, okunuşu... Molibden elementinin simgesi... 
“Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak 
anlamak” anlamındaki “....demeden leblebiyi anlamak” 
deyiminde geçen bir söz... 6. Bayatlamaya başlamış (halk 
ağzı)... Nicelik... 7. Organizmanın herhangi bir yerinde ilti-
haplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş 
akyuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellik-
le sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat... Birinin kötülüğü 
için çalışmak... 8. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 
ses... Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir ya-
ban atı... Tehlikeli, sarp ve zor geçit... 9. Tutkulu, aşırı bağlı 
veya düşkün... Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, 
kullanışı kolay bir tür makineli tüfek... 10. Belirti, iz, ipucu 
(eski)... Yanardağlardan fırlayan çok küçük katı parça... 11. 
Karışma, araya girme... Ardahan iline bağlı ilçelerden biri... 
12. Boy... Yazı yazma (eski)... Yasaklama, izin vermeme... 13. 
Büyüklük... Canlı 
bir biçimde (ça-
lınmak)... 14. Gam 
dizisinde re ile 
fa arasındaki ses 
ve bu sesi göste-
ren nota işareti... 
Sıracagillerden, 
birçok türünün 
kökleri hekimlikte 
kullanılan bir bit-
ki... Koyun, kuzu 
vb. hayvanların 
çıkardığı ses... 15. 
Araşt ırmalar. . . 
Ete ait...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

NEREDESİN?

Ben bir çiçek dalıyım
Sen bir dağın gülüsün
Ben bir Tanrı kuluyum
Sen bir bülbül dilisin
Bir dost sorar neredesin?

Yol var dilimde hece
Ter akar gündüz gece
Dost bakar halim nice
Bir dost sorar neredesin?

Dil söyler söz ozanın 
Mana var yer divanın
Dağla ol gül çobanın
Bir dost sorar neredesin?

Garibim bir derdim var
Gün geçer gelmez o yar
Dost koşar diyar diyar
Bir dost sorar neredesin?

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

GÜLLERİM AÇMAZ

Yine duman çöktü benim başıma

Kurudu gülşenim güllerim açmaz

Feleğin kem gözü buldu hep beni

Kurudu gülşenim güllerim açmaz

Bulandı sularım içemez oldum

Güz goncası gibi sarardım soldum 

Şu yürek sevdamla yandım ha yandım

Kurudu gülşenim güllerim açmaz

Gülizar gördüğün hayaldi düştü

Bülbülün dalında öten baykuştu

Akan gözyaşlarım gölle buluştu

Kurudu gülşenim güllerim açmaz

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısını yaptı

Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi Kasım Ayı Meclis Top-
lantısı, 28 Aralık Perşembe 
Günü saat 14.30’da yapılan 9. 
Birleşimle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Salonu’nda Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili 

Selim Pilten Başkanlığında 
yapılan toplantıda ilk olarak, 
toplantıya katılamayan mec-
lis üyelerinin mazeret dilek-
çeleri okunarak kabul edildi 
ve akabinde gündem madde-
lerinin görüşülmesine geçildi.

Geçen toplantıya ait ka-

rar özetinin kabul edilmesi-
nin ardından Gündemin ikin-
ci maddesi olan Büyükşehir 
Belediyesi 2020 yılı bütçesi 
görüşüldü ve Büyükşehir Be-
lediyesi 2020 Mali Yılı bütçesi 
757 milyon TL olarak kabul 
edildi. Ayrıca Bütçe Karar-
namesi maddeleri de tek tek 
okunarak oylanıp kabul edil-
di.

Daha sonra gündemde 
yer alan imar konularının 
görüşülerek karara bağlan-
masından sonra Büyükşehir 
Belediyesi Kasım Ayı Meclis 
Toplantısı sonlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı-
nın 11 Aralık 2019 Çarşamba 
günü saat 14.00’de yapılması 
kararlaştırıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020 MALİ 
YILI BÜTÇESİ 757 MİLYON LİRA

Doğanşehir’de Karlar Ül-
kesi Eriyor adlı tiyatro oyunu 
sahnelendi.

Karlar Ülkesi Eriyor adlı 
tiyatro metninin senaryosun-
da sevilen kahramanlara yer 
verilmiştir. Seyirciye vermek 
istediği mesajı etkili ve kolay-
ca iletmektedir.  Oyunun ana 
ve yan karakterleriyle altı 
karakterdir. Oyunun dekoru 
iki temadan oluşur. Buzullar 
ve çöl temalı dekor değişim-
lerine yer verilmiştir. Oyunun 
bazı bölümlerinde kukla ti-

yatrosundan da yararlanıla-
rak harmanlanmıştır.  Çevre, 
çevre sorunları ve alınabile-
cek tedbirler, küresel ısınma, 
geri dönüşüm ve iyi insan 
olabilme konularında bilgi-
lendirme ve bilinçlendirme 

amaçlı eğitici ifadelere yer 
verilmiştir. Bilinçli çevre alış-
kanlıklarının aşılanması için 
müzikler, çeşitli danslarla ve 
interaktif şekilde işlenmek-
tedir. Üç yaş üzeri seyirci için 
sergilemek için uygundur.

“KARLAR ÜLKESİ ERİYOR” ÇOCUK TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ
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KUDRET
ERDEM

YAZ GAZETECİ YAZ !
CHP,DE NELER OLUYOR?
BUNLARI, DA YAZ...

CHP,nin düştüğü, düşürüldüğü şu duruma 
bakarmısınız ?.

Yine parti içi kavga...
Yine karşılıklı suçlamalar...
Yine hesaplaşma çağırıları...
Daha öncede yazmıştım..Türkiye,de iktidar 

sorunu yok, muhalefet sorunu var... Beğene-
lim beğenmeyelim,

AKP, 17 yıldır iktidarda. 
Tamam, ülkeyi çok kötü yönetiyorlar..
Tamam,ülkeyi uçurumun kenarına getirdi-

ler
Ama ortada; ülke yönetimini üstlenecek, 

topluma güven veren bir başka parti yok. 
Dinlediğim pek çok kişi AKP,yi terk etmek isti-
yor,ancak gönül huzuruyla gireceği başka kapı 
bulamıyor.

CHP öyle, değerleri geçip gidiyor.
Bence Türkiye,nin en büyük sorunu bu !
İktidar alternatifsizliği...CHP, bir türlü to-

parlanıp kendini ülkeyi yönetmeye hazır hale 
getiremiyor. Kişisel başarıları, parti başarısı-
nın hep önünde gören, bir partiye toplum gü-
ven duyabilir mi ?

Siz daha partinizi yönetemiyorsunuz, koca 
bir ülkeyi nasıl yöneteceksiniz ? diye sormaz-
lar mı? Tabi olan, ülkeye oluyor...

Eğer CHP iç kavgayı bırakarak derlenip to-
parlanıp kendini iktidara hazır hale getirebil-
seydi. Türk siyasetinde dengeler çoktan yerli 
yerine otururdu. Ülkenin devasa sorunları var. 
Bunların hepsini bir tarafa bıraktık,günlerdir 
saraya giden CHP,li kim ? Giti mi gitmedi mi? 
Kumpas, CHP Genel Merkezin,den mi Saray 
dan mı ?

Bütün siyasetçiler,işlerini güçlerini bıraktı-
lar bu davayla uğraşıyorlar. Bütün televizyon 
kanallarının, gazetelerin baş haberi bu !

CHP,nin ağır toplarından biri Muharrem 
İnce,pazar günkü basın toplantısıyla kendini 
tamamen bitirdi. O sözleri, hiddeti herkesi dö-
vecek şekilde ki tavırları...

Türk siyasetinde bundan böyle bu tarz 
davrananların yeri olacağını sanmıyorum.

CHP Genel Merkezi,nde CHP,li yok diyen 
kişi... CHP,yi çete yönetiyor iddiasında bulu-
nan kişi... Partim daha önce de bana kumpas 
kurdu diyen kişi..CHP,sinde artık iddialı siyaset 
yapamaz. Eğer siyaset yapmasına izin verilirse 
CHP de artık parti olmaktan çıkmış demektir. 
İnşallah herkes bu olaydan kendisine düşen 
dersi çıkarır.

İnşallah siyasetçiler böyle çirkin olaylar-
dan temizlenir. İnşallah CHP,ler parti içi sen 
ben kavgalarından vazgeçerler. Bizim dileği-
miz budur. 

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Do-
ğanşehir de Trafik akışının 
yoğun olduğu Esat Doğan 
Caddesinde devam eden 
yol asfaltlama ve çevre 
düzenleme çalışmalarını 
yerinde inceledi. Yapılan 
çalışmalar hakkında yetki-
lilerden bilgi aldı. Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük yaptığı açıklamalar-
da; “ Biz Doğanşehir Be-
lediyesi olarak Doğanşe-
hir’imizi güzelleştirmeye 
ve vatandaşlarımızı rahat 
edebileceği, trafiğinin düz-
gün aktığı ve her yönüyle 
diğer ilçelere örnek olacağı 
bir Doğanşehir inşa etme-
ye çalışıyoruz. Dedi. 

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN KAYMAKAMA ZİYARET
Doğanşehir ilçemize yeni ata-

nan Kaymakam Halil İbrahim 
Köroğlu’na hoş geldiniz ve hayırlı 
olsun ziyaretleri devam ediyor.

Doğanşehir de ve Söğüt’ün ön-
ceki Belediye Başkanları, Doğanşe-
hir Kaymakamı Hali İbrahim Köroğ-
lu’nu makamında ziyaret ettiler.

Önceki Doğanşehir Belediye 
Başkanı Hanifi Bayram ile Söğüt 
Belediye Başkanı Abdurrahman 
Duran Doğanşehir Kaymakamı Ha-
lil İbrahim Köroğlu’nu makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun ve hoş 
geldiniz dileklerinde bundular.

Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti belirterek, Beledi-
ye Başkanlarına teşekkür etti.

OBA KÖYLERİ DERNEĞİNDEN GAZETECİLER CEMİYETİNE ZİYARET
Doğanşehir Oba Köyleri Sosyal Yardımlaş-

ma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan De-
ğirmenci ve Yönetim Kurulu üyeleri Malatya 
Gazeteciler Cemiyetine hayırlı olsun ve Baş-
sağlığı ziyaretinde bulundular. 

Doğanşehir Oba köyleri Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan De-
ğirmenci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Malatya 
Gazeteciler Cemiyetine Geldiler. Dernek baş-
kanı Hasan Değirmenci Yaptığı açıklamada.; “ 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar 
Karaduman için Sizlere ve Malatya basın Ca-
miasına baş sağlığı diyoruz. Allah Rahmet ey-
lesin, mekânıOlsun. Malatya Gazeteciler Cemi-
yet Başkanı Vahap Güner’e de hayırlı ve Uğurlu 
olsun, kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

ERKENEK
SPORDAN
BAŞKANA
TEŞEKÜR
ZİYARETİ

Erkenek spor kulübü baş-
kanı Rüstem Çatı ve Beraberin-
deki Erkenek spor kulübü yö-
neticileri Şaban Yılmaz, teknik 
direktör Eren Tökü ve sporcula-
rımızla birlikte Doğanşehir be-
lediye başkanı Vahap Küçük'ü 
Makamında ziyaret ederek Er-
kenek'e  spor saha yapımı ve  
hızlandırılmasında ve  Büyük 

emeği geçen Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Kükük’e  
teşekkür ettiler.  Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük 
ziyeretten duyduğu memnuni-
yeti belirterek. İnşallah Erke-
nek Mahallemiz en kısa zaman-
da Spor sahsına kavuşacak ve 
gençlerimiz burada rahatlıkla 
sporların yapacaklar. Dedi.


