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Doğanşehir Belediye Başkanlığına Yeniden Seçilen Vahap Küçük

“TÜM DOĞANŞEHİRLİLERİN
BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM”

Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı 
Adayı Vahap Küçük  bir teşekkür  mesaj  yayımladı. 2’DE

Arguvan Türküleri İnönü
Üniversitesinde Anlatıldı
İnönü Üniversitesi, Ankara Arguvanlılar 
Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Arguvan Sempoz-
yumu, Kültür ve Turizm Bakanlığının kat-
kılarıyla Güzel Sanatlar ve Fakültesi Kon-
ser salonunda yapıldı. 3’TE

Mazbatasını Alan İlk Başkan Vahap Küçük 

AK Partiden Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Va-
hap Küçük mazbatasını seçim kurulundan aldı. 2’DE

Malatya’da Su Ürünleri İhracatı Arttı
 İlimizde 58 tane bulunan su ürünleri işleme te-
sislerinde yıllık 3 bin 70 ton balık işlenirken bu 
rakamlarla Malatya Avrupa’da su ürünleri üreti-
minde 3. sıraya yükseldi. 2’DE

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE
TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ AÇILACAK
İnönü Üniversitesi Rek-
törü Ahmet Kızılay İnö-
nü Üniversitesi’nin Bat-
talgazi Belediyesi ile 
birlikte yürüttüğü İs-
pendere İçmeleri’ndeki 
çalışmalara ilişkin 7 dal-
da tedavi ve yine 7 dalda 
eğitimler verildiğini, ay-
rıca İspendere’de Mayıs 
ayı içerisinde de ‘Gele-
neksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Merkezi’ni açacak-
larını belirtti. 4’TE

Doğanşehir’de Cumhur İttifakı Kazandı
Doğanşehir ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Vahap 
Küçük yüzde 52,29 ile seçimi tekrar kazandı. 2’DE
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Doğanşehir Belediye Başkanlığına Yeniden Seçilen Vahap Küçük

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI YE-
NİDEN KAZANAN VAHAP  KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜR 
MESAJI YAYIMLADI.  

Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Cum-
hur İttifakı Adayı Vahap Küçük  bir teşekkür  me-
saj  yayımladı;  Başkan Vahap Küçük mesajında;  
"Teşekkürler Doğanşehir "Cumhur İttifakı Ola-
rak, Bizi Sandıkta Zaferle Buluşturan Rabbime 
hamd olsun. Siz Değerli Doğanşehirli Hemşeri-
lerime Şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın izniy-
le Doğanşehirli hemşerilerim şahsıma Yeniden 
Belediye Başkanlığı yetkisi verdi. Bizi Yalnız Bı-
rakmadığınız İçin Teşekkürler Doğanşehir diyen 
başkan Vahap Küçük Sözlerine şöyle devam etti.

“Doğanşehir’de sevginin ve samimiyetin ka-
zandığını, “Öncelikle 31 Mart seçimlerinde oyu-
na ve sandığına sahip çıkan tüm Doğanşehirli-
lere teşekkür ederim. Seçim sonucunun başta 
Doğanşehir’imiz olmak üzere ülkemize, Mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünden 
itibaren bize oy veren, vermeyen tüm Doğanşe-
hirlilerin belediye başkanı olmaya çalışacağım. 
Hiç kimseye ayırım yapmadan herkese eşit me-
safede olacağız. Ekibimizle birlikte gece-gün-
düz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışacağız ve hizmetlerin en güzeline layık olan 
değerli hemşerilerimize insan odaklı hizmetler-
de bulunacağız.” dedi. •DEMET TUNCEL

“TÜM DOĞANŞEHİRLİLERİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM”

Mazbatasını Alan İlk Başkan Vahap Küçük 
AK Partiden Doğanşehir Bele-

diye Başkanı seçilen Vahap Küçük 
mazbatasını seçim kurulundan aldı.

AK Parti Doğanşehir İlçe Baş-
kanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe 
Başkanı Selim Güven ve ilçe teşki-
latlarıyla birlikte Doğanşehir İlçe 
seçim kuruluna giden Başkan Vahap 
Küçük mazbatayı seçim kurulu baş-
kanı Hakim Merve Coşkun'dan aldı.

Belediye Başkanı Vahap Küçük 
yaptığı açıklamada; "Bugün Ak Par-
ti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, 
MHP İlçe Başkanı Selim Güven ve 
İlçe Teşkilatlarıyla İlçe Seçim Kuru-
luna giderek Doğanşehir Belediye 
başkanlığı Mazbatamızı Seçim Ku-
rulu Başkanı Hâkime Merve Coş-
kun’dan aldık. 5 Yıl Boyunca Doğan-
şehir’imizin Hizmetinde olacağım." 
dedi. •DEMET TUNCEL

Doğanşehir’de Cumhur İttifakı Kazandı
Haber Merkezi - Doğanşehir ilçesinde 

mevcut Belediye Başkanı Vahap Küçük 
yüzde 52,29 ile seçimi tekrar kazandı.

Doğanşehir ilçesinde toplam 112 san-
dıkta oy kullanıldı. Katılım oranı yüzde 
89,70 di. Doğanşehir'de toplam seçmen 
sayısı 29 bin 426 dır. Kullanılan oy ise 26 
bin 395 oldu.

Doğanşehir Cumhur İttifakı AK Parti 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük yüzde 52,29 ile 13 Bin 130 oy alarak 
Doğanşehir ilçesinde tekrar seçimi ka-
zandı. 

Millet İttifakı CHP Doğanşehir Baş-
kan Adayı Mehmet Bayram ise yüzde 
46,26 ile 11 Bin 616 oy alarak Doğanşe-
hir ilçesinde ikinci oldu. 

Saadet Partisi Doğanşehir Belediye 
Başkanı Adayı Sinan Sarıaslan yüzde 
1,22 ile 307 oy alarak üçünçü olurken, 
BTP Doğanşehir Adayı Abuzer Avşar ise 
yüzde 0,23 ile 57 oy alarak dördüncü ol-
muştur.

Kuru kayısı, hazır giyim ve tekstilden son-
ra 4’üncü sırada yer alan su ürünleri ihracatı 
ile 2017 yılında ilimize 29 milyon 735 bin gelir 
sağlandı.  İlimizde 58 tane bulunan su ürünleri 
işleme tesislerinde yıllık 3 bin 70 ton balık iş-
lenirken bu rakamlarla Malatya Avrupa’da su 
ürünleri üretiminde 3. sıraya yükseldi

İlimizde su ürünleri üretimi sadece ala-
balık ile sınırlı olmayıp Karakaya barajında 
da Kurşun balığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Özellikle Doğanşehir ve Darende’de 2008 yı-
lından sonra kafes üreticiliği hız kazandı. Biz 
de bu durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
yetkilileriyle görüştük. Tarım İl Müdürlüğün-
den alınan bilgilere göre, “Kısa sürede ilimiz 
kafeslerde alabalık üretimine başlanmasına 
rağmen ilimiz önemli bir seviyeye gelmiştir. 
İlimizde kaynak sularının çoğu alabalık üreti-
minde kullanılmakta olup Barajlarda ise özel-
likle Karakaya barajı önemli rol oynamaktadır. 
Karakaya barajı dışında Sultansuyu Barajı ve 
Sürgü Barajı da üretim için kullanılmakta. Ka-
rakaya Barajında olsa da yetiştiricilik yapıla-
cak alan olarak mevcut miktarın 2-3 katı kadar 
üretim alanı bulunmaktadır. Ülkemiz uluslara-
rası standartlara uygun olarak yetiştirilen su 
ürünleri üretiminde Avrupa’da 3. sıraya yük-
selmiştir.”

“İlimizde alabalık yetiştiriciliği üretim mik-
tarı 2017 yılında 3 bin 70 ton olmuştur. 2018 
yılı itibariyle tesis sayısı 58 ve bu tesislerin 
kapasitesi ise 11 bin 55 ton/yıldır. 2017 yılında 
desteklemeden faydalanan tesis sayısı 7 ilçe-
den toplam 26 adet, desteklemeyi hak eden 
üretim miktarı bin 471 ton/yıl ve destekleme 
miktarı da 1 milyon 9 bin 821 TL olmuştur. İli-
mizde 2. Organize Sanayi Bölgesinde yıllık 6 
bin ton işleme kapasitesine sahip, Su Ürünleri 
İşleme Tesisi mevcuttur.”

“Ayrıca ilimizde su ürünleri ihracatı da ya-
pılmaktadır, ihracatta kuru kayısı ve hazır gi-
yim ile Tekstil den sonra dördüncü sırada “Su 
Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri” bulunmak-
tadır. Malatya’da 2016 yılında Su Ürünleri ihra-
cat kaleminden 32 bin TL gelir elde edilmişken 
bu rakam 2017 yılında 29 milyon 735 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir.”

Malatya’da Su Ürünleri İhracatı Arttı
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Soldan sağa
1. Ad... Sabır... Bazı ülkelerde, hükümdarların, mare-

şallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde 
taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek... 2. Ulaştır-
ma (eski)... Kopça... 3. Su (eski)... Bir elektrik devresindeki 
gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet... Ti-
tan elementinin simgesi... 4. Yılın onuncu ayı, teşriniev-
vel... Lütesyum elementinin simgesi... Elli dokuzdan sonra 
gelen sayının adı... 5. Ukala olma durumu veya ukalaca 
davranış... Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biri... 6. Çift 
kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı... Kaz, 
kedi, yılan vb.nin çıkardığı ses... İleri sürülerek savunulan 
düşünce, iddia, dava... 7. Ağabey (halk ağzı)... Disprosyum 
elementinin simgesi... Kol dayayacak yeri olan... 8. Yarış-
macıların otomobille belli yolları izleyerek ve özel kuralla-

ra uyarak belirli bir yere ulaşmalarına dayanan otomobil 
yarışı... Görüngü... Otamak işi, tedavi... 9. Bir şeyi oldu-
ğundan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalağa 
etmek... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lah-
za... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakı-
lan, ayağın şekline uygun demir parçası... 10. Şaman... Ani 
bir değişiklik sonucunda ortaya çıkan şaşkınlık... Rütbesi 
yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay 
komutanlığı olan üstsubay, miralay... 11. Kuvarslı diyorit 
birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi... Dağcı... 12. Atom nu-
marası 16 olan, 119 °C’de eriyen ve 444 °C’de kaynayan, 
doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, 
sarı renkli element, sülf (simgesi S)... Selenyum elementi-
nin simgesi... Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturula-
cak sıra... 13. İyi, güzel... Belirli bir alanda bulunan canlılar 
ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana 
gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem... Nicelik, ni-
telik, güç, süre, sayı bakımından eksik... 14. Nişasta, şeker 
ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür 
tatlı... Yerli yerinde, işlevine uygun bir biçimde... 15. Çocu-
ğu olan kadın, anne... Suda eriyen, alkol ve eterde erime-
yen, asit tadında beyaz bir tuz... Sakağı (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, 

işaretleme, anıştırma, ihsas... Biraz ufak... Cam veya sera-
mikten yapılmış, kulplu, büyük bardak... 2. Bazı yerlerde 
beşikteki çocukların bacakları arasına yerleştirilen sidik 
şişesi veya sidiği bir kaba akıtacak boru (halk ağzı)... Şöyle 
böyle, üstünkörü yapılan iş... 3. Yaban hayvanlarının ken-
dilerine yuva edindikleri kovuk... Kasalara yerleştirmek... 
Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 4. Üzerinde 

mavi renk olan... Lorentiyum elementinin simgesi... Yumu-
şak, yüzü ince havlı bir tür deri, podösüet... 5. Komandit 
ortaklık... 6. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her 
biri... Eski Rumen para birimi... Özdeyiş, slogan... 7. Ta-
bak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey... Tuzak, ka-
pan (eski)... Kale duvarı... 8. Yalnız iki kenarı paralel olan 
dörtgen... Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içe-
risine kuru üzüm, kakao, fındık vb. konularak fırında pi-
şirilen tatlı çörek... Sayı veya gol pası... 9. Tanrıtanımaz... 
Taş kemer veya taş kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. 
şey (halk ağzı)... Harekete hazır, tetikte... 10. Fosil... Yiğit, 
kahraman... Dolaşma... 11. Çarliston... 12. Bacağın alt bölü-
münü ve ayakkabının üstünü örten kumaş veya köseleden 
yapılmış bir tür tozluk... Utanma duygusu... İçel iline bağlı 
ilçelerden biri... 13. Utanma, utanç duyma... Doğal amon-
yum sülfat... Plütonyum elementinin simgesi... 14. Kurum 
ve kuruluşlarda gereksinim duyulan malları almaya yetkili 
birim... Genellikle 
ölçü aletlerinde 
gösterge çizelge-
si (eski)... 15. Bir 
şeyi duyurmak 
veya tanıtmak 
için hazırlanan, 
kalabalığın göre-
bileceği yere asıl-
mış, genellikle re-
simli duvar ilanı, 
ası... Örtü... Optik 
kaydırma...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Arguvan Türküleri İnönü Üniversitesinde Anlatıldı

İnönü Üniversitesi, Ankara Arguvanlılar 
Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortak-
laşa düzenlenen Arguvan Sempozyumu, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Güzel Sa-
natlar ve Fakültesi Konser salonunda yapıldı 

Arguvan: Bozkırın Yazgısı konulu Kemal 
Gümüş’ün fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı. 
Etkinlikte daha sonra 5. Arguvan türküleri sem-
pozyumuna geçildi. Açılış konuşmasını gerçek-
leştiren İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Ta-
sarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, 
en son sempozyumun 4’üncüsünü 2014 yılında 
yaptıklarını anımsatarak, “O günden bugüne 5 
yıl geçti, biz yine bu yıl dolu dolu Arguvan günü 
yaşıyoruz. Bu sadece etkinlik sempozyum şek-
linde devam etmiyor, akşamda Arguvan türkü 
günleri etkinliği ile devam edecek” şeklinde ko-
nuştu. 

Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Asım Aydoğdu ise Arguvan’ın 
kendine has bir kültür geliştirdiğini belirterek, 
“Bu açıdan Arguvan kültürünün derinlemesi-
ne incelenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 

noktada da sivil toplum kuruluşlarına büyük 
görev düşmektedir” dedi. 

Her şehrin bir sembolü olduğunu belirten 
Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman’da Ar-
guvan Türkülerinin de Malatya’nın bir sembolü 
olduğunu ifade etti. Şişman, kurum olarak bu 
tür etkinliklere destek olmaya çalıştıklarını da 
söyledi. 

Son olarak söz alan İnönü Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Kızılay‘da, Ulusal Arguvan 
Sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan dolayı 
mutluluklarını dile getirerek, emeği geçenlere 
teşekkür etti. Rektör Kızılay, önümüzdeki haf-
talarda yayım evlerinde Arguvan ile ilgili çok 
güzel bir eserin de çıkacağını dile getirdi. 

Konuşmaların ardından 2 oturum şeklinde 
gerçekleştirilen sempozyumda, ‘Notaya alın-
mış Arguvan Türkülerinin etnomüzikolojik açı-
dan içerik analizi’, ‘Arguvan Türkülerinin Metrik 
Yapısı ve Müzikal Analizi’, ‘Arguvan yöresi içeri 
makamı kavramı üzerine kültürel ve yapısal 
analiz’, ‘Arguvan yöresinde uğur alma adeti-
nin dünü ve bugünü’, ‘Arguvan Halk takvimine 
özgü bazı tespitler ve takvime bağlı bir kutlama 
kış yarısı geleneği’, ‘Ayrılık konulu türkü hika-

yelerinin seramik yüzeylere yansımalarında Ar-
guvan örneği’, ‘Arguvan’ın kültürel rota olanak-
ları’ konuları uzmanlar tarafından ele alındı. 

Sempozyumda ayrıca katkılarından dolayı 

Celal Tunçer, Haydar Öztürk, Tuğba Yıldırım ile 
Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz’e pla-
ketlerini aldılar. 
•KENAN EREN
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Petrol için uzun yıllar öncesinden savaş veren bu ül-
keler şimdi de su savaş-larına yavaştan ve sinsice başla-
mış bulunmaktadırlar. Amerika’nın, güney sınırı-mızda 
Suriye’nin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunu, Rusya’nın 
da batı kısmını abluka altına almasının en büyük neden-
lerinden biri de gelecekte Fırat ve Dicle sularını kont-
rol altına almaktır.  Konumu nedeni ile güneşi çok az 
görmekte olan ülkeler bile, artık bu gibi santrallerden 
vazgeçip güneş enerjisine yönelmekte-dirler. Nükle-
er santrallerin sakıncaları görülür, bunların birer birer 
kapatılmaları gündeme oturmuşken, milyarlarca dola-
ra, üreteceği enerjinin de çok çok pahalı-ya mal olaca-
ğı düşünüldüğünde bu konuda ısrarlı olmanın kime ne 
faydası ola-caktır?  Güzel ülkemizin dört bir yanı, dört 
mevsim güneş almakta iken, biz niye güneş ve rüzgar 
enerjisine dört elle sarılmıyoruz ki? Bazı ufak tefek ça-
lışmalar varsa da, bu kısa zaman içinde yaygınlaştırıl-
malıdır. Umarım memleketin bu beklentilerine kısa za-
manda çare bulunur…

    Değerli bilim adamı Prof. Dr. Şengör bu konu ile 
ilgili şu uyarıda bulunmak- tadır. “ Cennet vatanımızın 
70 yıl sonra çölleşeceğini bilerek, vakit geçirmeden 
stratejimizi belirleyip önlemlerimizi alalım. Suyumuzun 
ve toprağımızın kıyme- tini bilelim. Enerji üretimi için 
akarsularımızı HES’lerle kurutmayalım. Toprak-larımızı 
ve havamızı termik santrallerle kirletmeyelim. Milli be-
kamız sadece metafizikle değil, fizik gibi fen bilimlerine 
önem vermekle sağlanabilir …”

                           

S E V G İ – S A Y G I  ve   E M P A T İ         
    Yüce Yaratan kainatı oluştururken, Dünya’yı tüm 

canlılara bağışlamış ve on-ların emrine amade kılmıştır. 
Demiştir ki: “ İşte sizlere eksiksiz, her şeyi ile mü-kem-
mel bir yaşam alanı. Sizleri bütün duygularınızla birlikte 
yaratıyor ve onları yönlendirecek olan akıl ve sevgi ile 
birlikte de destekliyorum. Düzgün yaşar, duygularınızı, 
aklınızı kullanarak kontrol altına alır ve doğru yoldan 
ayrılmaz-sanız, her zaman yanınızda olur, sizleri korur 
ve kollarım. Eğer de, bütün bunla-ra sırt çevirirseniz, 

elimi üzerinizden çeker ve sizleri kaderinizle baş başa 
bıra-kırım.”  

   Yüce Yaratan’ın canlılara bahşettiği en önemli duy-
gu, sevmek ve sevilmek üzerinedir. Tabii ki, yarı canlı 
varlıkları bundan ayrı olarak değerlendirmek la-zım-
dır. Onların canlılar gibi gelişmiş duyguları olmadığın-
dan sevmek ve sevil-mek nedir bilmezler. Buna rağmen, 
onlara gerektiği gibi bir hassasiyet gösteril-diğinde, 
bundan etkilenip, sanki memnun ve mutlu olduklarını 
gözlemleriz. Bir gül fidanını uzun süre kendi haline bı-
rakırsak, bir zaman gelir ki bize küser ve o açmış oldu-
ğu rengarenk gülleri solmaya ve sonra da tamamen çalı 
haline dönü-şerek artık ürün vermemeye başlar. Aksini 
yapar, dibini havalandırır, gübresini suyunu verir ve her 
sene de budamasını yaparsak, eskisinden daha gümrah 
olur açtığı güller, daha bir canlı ve daha bir renkli halle-
riyle insanlara ferahlık ve-rirler…  Canlılara gelince, bu 
duygu daha belirgin bir şekilde kendini gösterir. Dünya-
yı daha yeni tanımaya çalışan köpek, kedi ya da başka 
bir hayvan yavru-suna sevgi ve şefkatle yaklaşıldığında, 
önce biraz tedirgin olur, çekinir, ancak, niyetinizi anlar 
anlamaz da sizlere bütün sempatik halleriyle karşılık 
vermeye çalışırlar. Hele ki küçücük çocukların gülücük 
dağıtmaları, şen kahkahaları insanları mest etmeye yet-
mez mi? Bir de aksi tavır sergilendiğinde dudaklarını bü-
züştürüp yaygarayı koparmaları insanın yüreğini burk-
maz mı?    

     Sevgilerin en tepesinde, kainatı ve bizleri yoktan 
var eden Allah sevgisi bu-lunmaktadır. Şayet yüce Ya-
ratan bizleri, doğduğumuz andan itibaren sevgi ile ta-
nıştırmasa idi, şimdi bizler sevgiden bihaber olacaktık. 
Sevginin olmadığı bir dünyanın da ne halde olacağını az 
çok herkes tahmin edebilir.  Allah katında, en değerli 
canlı varlık insan olduğu için de, bu sevgi duygusu, en 
mükemmel şekli ile ona tahsis edilmiştir. İnsanlar bu 
duyguyu çok yoğun bir şekilde yaşamaya çalışırlar. Çalı-
şırlar diyorum çünkü, bir çoğu bunu başarırken bir çoğu 
ise bunu başarmaya çeşitli nedenlerden ötürü muvaffak 
olamazlar. Hatta, bazen sevgiden nasip almamış insan-
lar da görürüz günlük hayatta.  Bunlarda asla acıma, 

merha-met hissi bulunmaz. Hiç çekinmeden, rahatlıkla 
bir havyanın hatta bir insanın canına kıyabilirler… Türk 
İslam toplumunda, bundan önceki yıllarda, bir ana ya 
da özellikle babanın, birilerinin yanında, kendi çocuk-
larını sevmeleri hiç de hoş karşılanmazdı. Bu durum ne 
yazık ki şimdi bile, bazı toplumlarda ananelere kur-ban 
edilmektedir. Bu konumda, sevgi ile tanışmamış olarak 
büyüyen çocuk, içi-ne kapanık, öz güvensiz ve silik bir 
şahsiyet olarak hayata atılmakta, sonuçta da; mutsuz, 
umutsuz, gayesiz, başarısız ve hatta gerektiğinde ise 
acımasız olabil-mektedir. Bu gibi insanlardan başarılı ya 
da hayırlı bir iş beklemek normalde mümkün değildir. O 
halde sevmeye ilk evvela kendi çocuklarımızdan başla-
ma-mız gerekmez mi?

     Sevgi duygusu, diğer duyguların aksine, çağlayıp 
akan bir şelaleye benzer. Köpükler saçarak etrafa dağılır 
ve çoğalır, çoğalır. Bazen insan, bazen ana-ba-ba, bazen 
çocuk, bazen kardeş, bazen toprak, bazen hayvan, ba-
zen doğa, bazen kitap, bazen vatan-millet, bazen bayrak 
sevgisi olarak ve bazen de en güzel ve en büyük şekli 
ile karşı cinse duyulan aşk şeklinde tezahür eder. İşte 
bu sevgi, sevgilerin şahı, şahmerdanıdır. Onun için neler 
yapılmaz ki? Tarih boyunca inti-harlar, cinayetler işlen-
miş, hatta devletler arası savaşlar bile çıkmıştır. Onun 
kadrini bilmek lazım. Ve onu çok iyi bir şekilde muhafaza 
etmek ve değerlen-dirmek lazımdır. Sevgi, yaşanan ha-
yatın olmazsa olmazıdır. Her olumlu ve gü-zel şey, sevgi 
sayesinde kazanılır. Hayatın her alanında sevgi daima 
baş roldedir. Her güzel şeyin kaynağında sevgi vardır. 
Sevgi, mutluluktur. Sevgi, güzelliktir. Sevgi, hoşgörüdür. 
Sevgi, gülümsemektir. Sevgi, ilerlemektir. Sevgi, başar-
mak-tır. Velhasıl sevgi her şeydir. 
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Devamı Gelecek Sayıda

İnönü Üniversitesi’nin 2019 yılı 
çalışmalarına değinen Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Kızılay, bir gazeteye ver-
diği röportajda Battalgazi Belediye-
si ile birlikte yürüttüğü İspendere 
İçmeleri’ndeki çalışmalara ilişkin 7 
dalda tedavi ve yine 7 dalda eğitim-
ler verildiğini, ayrıca İspendere’de 
Mayıs ayı içerisinde de ‘Gelenek-
sel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni 
açacaklarını belirtti. 2019 yılının 
üniversite açısından en önemli ge-
lişmesinin OSB Meslek Yükseko-
kulu’nun tamamlanması olduğunu 
belirten Kızılay, MYO’nun yaz ay-
larında tamamlanıp, kampüsünde 
gelecek yıl eğitim verileceğini ifade 
etti

“Karaciğer Enstitüsünde ‘İleri 
Karaciğer Araştırma Merkezi’ ça-
lışmalarına başladık. Yaklaşık 2,5 
yıldır bunun çalışmalarını yapıyo-
ruz. Bir kısmını kurduk. Elektromik-
roskobi Laboratuvarını kurduk, bir 
kısmı da devam ediyor. Bu yaklaşık 
birkaç yıllık proje ve burada ama-
cımız başka türlerden karaciğer 
naklini geliştirerek bir buluş ortaya 
koymak. Yani karaciğer naklinde 
dünyanın en iyi buluşlarını yapmak 
ve bizim hedefimizi bu, şuan onun 
hazırlığını yapıyoruz. Buna yönelik 
çalışmalar yapıyoruz.”

“Bu projemiz birkaç yıllık proje 
ve bunu sürekli devam ettireceğiz, 
birkaç yıl daha sürecek. Elbette 
yeni bir bina düşünüyoruz ancak, 

bunu hayırseverlerimizin desteğine 
bağlı. Bu konuda iş adamlarımız-
dan çok büyük bir katkı istiyoruz. 
İş adamlarımız, bizim bu araştırma 
merkezi ve İleri Laboratuvar yerle-
rimiz için çok büyük bir katkı sun-
masını bekliyoruz.”

“Üniversitemiz Akademik teşvik 
açısından ÜNİAR değerlendirmesin-
de üniversitemiz 10. Sırada yer aldı. 
Birçok büyük bir başarı. Bazı fakül-
telerimiz var, bunlar birinci sırada 
yer aldı. İlahiyat Fakülte’miz Türki-
ye’deki tüm İlahiyat Fakülteleri ara-
sında 1. Sırada yer aldı ve gerçekten 
de hak ederek aldı. Çünkü İlahiyat 
Fakültesi’ndeki hocalarımızın bi-
limsel çalışmaları, kongre sempoz-
yumları, ürettiği veya yazdıkları bi-
limsel eserler kitaplar açısında çok 
üretken, çok başarılı bir yıl geçirdi. 
Spor Bilimleri Fakülte’miz 1. oldu. 
Fakültemiz Avrupa Birliği projeleri-
ni yaptı ve yapmaya da devam edi-
yor. Diğer bilimsel çalışmaları ile 
başarılı oldu. Hemşirelik ve Sağlık 
Bilimleri Fakülte’miz de Türkiye’de 
bu fakülteler alanında 3. oldu. Tıp 
Fakültemiz, Türkiye’deki Tıp Fakül-
teleri arasında 7. oldu. Üniversi-
temiz de toplamda 10. oldu. Diğer 
fakültelerimiz bunların gerisinde 
ama bunların önde olması üniver-
sitemizi yükseltti. Bu üniversitemiz 
için gurur verici bir şey. Ben hoca-
larımıza başarılarından dolayı, teb-
riklerimi iletiyorum.”

“Battalgazi Belediye’miz ile bir-
likte İspendere İçmelerinde ortak 
bir proje geliştirdik. İspendere İç-
melerinde ‘Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp Merkezi’ kurma projesini 
2 yıldır devam ettiriyoruz. Battal-
gazi Belediyesi projenin bina kıs-
mını tamamlamak üzere ve şuan 
son aşamalara geldi. Mayıs ayı gibi 
buraya ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Merkezi’ni açacağız. Burada as-
lında bu merkezi açtık, eğitimlerini 
veriyoruz. Burada 7 dalda tedavi 
yapıyoruz ve yine 7 dalda da eği-
timlerimiz devam ediyor. İspendere 
de bu tedavilere ayrıca müstakil bir 
merkezde devam edeceğiz. Orada 
hizmetlerimizi devam edecek, ho-
calarımız da bu süreçte çalışmala-
rını sürdürecek.”

“Elbette konferansların ve ça-
lıştaylarımız 2019 yılı içerisinde de 
sürecek. Öncelikle sağlık alanında 
yatırımlarda Onkoloji hastanemiz 
ile ilgili çalışmalar sürüyor bu yıl 
bitecek. 60 civarında yoğun bakım 
ve normal hasta yatağımız var açıl-
mayı bekliyor. Hastanemize yeni 
birimler açacağız, yeni birimler 
kazandıracağız. Tıp Fakültemiz ve 
Sağlıkla ilgili diğer fakültelerimizde 
2019 yılı gelişme yılı olacak ve ken-
dini daha büyük hizmet üretmeye 
ve geliştirme yılı olacak. Mühendis-
lik Fakültemizde uygulamalı eğiti-
me geçiyoruz, 2019 yılında diğer 
bölümlerde geçmeye çalışıyoruz. 

Teknokent’de yeni atılımlar, yeni 
gelişmeler sağlayacağız. İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültemiz bu dönem 
kendini daha iyi gösterecek. Güzel 
Sanatlar ve Tasarım, Kültür-Sanat 
ve Sporda da üniversitemiz çok ba-
şarılı, bunu yine 2019 yılı içerisinde 
ön planda tutacağız.”

“2019 yılının en önemli ge-
lişmesi ne derseniz OSB Meslek 
Yüksekokulumuz’un kampüsünü 
tamamlayarak hizmete açacağız. 
OBS Meslek Yüksekokulu’nu 2018 
yılında kurduk ama şuan Malat-
ya Meslek Yüksekokulu’nun içinde 
eğitim veriyoruz. Kampüs yapılıyor 
ve 2019 yılının yine yaz aylarında 
kampüsümüz tamamlanacak. Ora-
da da bir kaynağa ihtiyacımız var 

ama bunu bitireceğiz inşallah. TSO 
ile işbirliğimiz devam ediyor. Sana-
yi ve üniversite işbirliğinin en gü-
zel örneği OSB Meslek Yüksekoku-
lu’dur. Bunu da devam ettireceğiz. 
Orada uygulamalı eğitim alanında 
çalışmalarımız olacak. Gelecekse 
bu öğrencilerimiz kendi okulların-
da eğitim görmeye devam edecek.”

“Üniversitemiz 2019 yılında bi-
limsel faaliyetlerde sempozyum-
lar planladı. Sağlık alanında, Kül-
tür-Sanat alanında Sempozyumlar 
olacak. Her hafta bir sanat veya bi-
limsel bir sempozyum, panel, çalış-
tay programlarımız olacak. İlahiyat 
Fakültemizin önemli bir sempozyu-
mu olacak. Ağırlık olarak bunlara 
önem veriyoruz.”

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ AÇILACAK


