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GAP gazeteciler birliği heyetini kay-
makamlık makamında kabul eden Silif-
ke kaymakamı Abdullah Aslaner Tu-
rizm tanıtım faaliyetlerinin Silifke’nin
her alanda gelişmesini hızlandırdığını
söyledi. GAP gazeteciler birliği heyetine
Silifke’nin Akdeniz’de önemli bir mer-
kez olduğuna dikkat çeken Kaymakam
ASLANER ‘.. Silifke ilçemiz uzun yıl-
lar il hüviyetiyle tarihte idare edilmiş,
her zaman önemli bir siyasi, ekonomik
bir merkezdir. Bölgemizde her mevsim
burada sebze meyve üretimi söz konu-
sudur. Erkenci dediğimiz birçok ürünün
mevsiminden 15-20 gün önce burada
üretilir. Çilek üretiminin Türkiye’de 1/3
ü Silifke’de üretilir, ihracatta da Türki-
ye’nin 1/2 si buradan yapılır. 

Eyyubiye’de Millet bahçesi

Ahmet AYDIN ‘Adaylık
Kılıçtaroğlu’nun hakkı’

TBMM milli savunma komisyon başkanı AK parti Adı-
yaman milletvekili Ahmet Aydın BNNTÜRK Fehmi Çal-
muk’un hazırlayıp sunduğu programda ‘Cumhurbaşkan-
lığı adaylığı Kılıçtaroğlu’nun hakkı’ dedi.

BNNTÜRK ün ekran klasiği Çarşamba akşamlarının
vazgeçilmezi haline gelen Politik adam programının bu
hafta ki konuğu, AK partinin gözde isimlerinden Ahmet
Aydın oldu.

Yalçın Topçu ‘ Ahmet
Cevat İz Bırakmıştır’
TÜRK dünyası kültür evi Azaflı sosyal yardım

ve Kültür Derneği Azerbaycan’ın milli şairi Ah-
met Cevat’ı anma programı düzenledi.

Türk dünyasının en saygın şairlerinden Ah-
met Cevat’ı anma programında konuşan Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ‘Şehit
Atamız Ahmed Cevad bütün ömrünü, Adriya-
tik’ten Çin Seddi’ne, Galiçya’dan Yemen’e uza-
nan bir coğrafyanın birlik ve dirlik davası için
vakfetmiş ve bu uğurda da şehadetle kucaklaş-
mış bir şairdir. Türk dünyasında mücadelesiyle
derin iz bırakmış biridir’ dedi.
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Halil Fırat: Rekor oy çıkaracağız
AK PARTİ Samsat belediye başkanı

Halil Fırat TBMM başkanlık divanı kâti-
bi Mardin AK parti milletvekili Şehmus
Dinçer Samsat ilçe ’de gezi ve temas-

ları sırasında vatandaşlarla bire bir
görüştü, esnafla sohbet etti onları din-
ledi ve kaldırımda esnafla tavla oyna-
dı.
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Kaymakam Aslaner: Silifke’nin
tanıtımını önemsiyoruz

ABİDE KAVŞAĞI 
Trafiği rahatlatacak

100.Yılda
Genel AF

DAVAYA
SADAKAT
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SAHİP olduğumuz kültürün
en hastalıklı özelliklerinden biri
de bir şeyler yapmak isteyen in-
sanların motivasyonunu kırmak,
hevesini baltalamak. Harekete
geçen insanlar kurulu düzeni,
konfor alanını bozar. Diğerlerinin
üzerinde değişim baskısı yaratır.

Çevrenizde gelişmek, daha
iyisini yapmak için çabalayan in-
sanlar çoğunluktaysa siz de onla-
ra katılırsınız veya katılma yö-
nünde bir baskı hissedersiniz. Bu
insanlar yoksa yerinizde sayma
ihtimaliniz daha olasıdır. İnsan
sosyal ağının bir ortalamasıdır. 

Bize özgü olan şu: Bizde de-
ğişim yaratma, gelişme, yüksel-
me potansiyeli, çabası olan in-
sanlar hemen alaşağı edilir.
Bunu yapan herkes bilinçli
yapmıyor elbette. Bu kültürel
genetiğimize işlenmiş bir tu-
tum. Ama bu makine bir şekil-
de acımasızca işliyor. Bu yüz-
den biz hata yapmaktan çok
korkarız.

Bize hata yapmanın korkunç,
aşağılık ve gülünç bir şey olduğu
çocukluğumuzdan itibaren öğre-
tilir. Harekete geçtiğimiz her an
hata yapma baskısı çevrede beli-
rir. Başarısız olacağımız telkinleri
açık ve örtülü olarak yağmaya
başlar: "boşa uğraşıyorsun, çok
zor, anlamsız" vb.

Oysa hiç hata yapmayan hiç-
bir şey yapmıyor demektir. Hata
yapmak, başarısız olmak eylem
içinde olmanın, çalışmanın, emek
vermenin belirtisidir. Hiçbirimi-
zin hatasız olmak, kusursuz ol-
mak gibi bir yükümlülüğü yok.
Hata yapmak yaşam belirtisidir.

Hata yapmalı, başarısız olma-

lı, bunlarla yüzleşmeli ve daha
iyisini yapabilmek için ders çı-
karmalıyız. Zifiri karanlık bir la-
birentte yolumuzu bulmak için
sağa sola çarpmak zorundayız.
Çarpmazsak çıkışı bulamayız.
Kültürümüz bize şunu telkin edi-
yor: Otur oturduğun yerde.

Neden yabancı dil öğrenme
konusunda başarılı değiliz? Ne-
den kalabalık karşısında konuş-
maktan korkuyoruz? Neden öğ-
renciler derste söz almaktan kor-
kuyor? Çünkü hata yapabiliriz,
bizimle dalga geçerler değil mi?
Sonuçta dil öğrenememiş veya
kendimizi ifade edememiş olu-
ruz.

Sosyal medya maalesef bu
kültürel zorbalığın en fütursuzca
uygulandığı yerlerden biri. İnsan-
ların başkalarını aşağı çekerek,
onların çabalarını değersizleştire-
rek kendi konfor alanlarını muha-
faza etmeye çalıştığı yerlerden
biri.

Eleştiri kültürü de bu anlattı-
ğım sorunun bir uzantısı bence.
Hata yapmaktan korkmazsak
eleştirilmekten de korkmayız.
Eleştiriyi saygıyla ve soğukkanlı-
lıkla karşılamayı öğreniriz. Bu
sağlıklı iletişim karşıdakini kırıp
incitme korkusu olmadan eleşti-
rebilmenin de önünü açar.

Nihayetinde işin gelip dü-
ğümlendiği yer hata yapmak-
tan, başarısız olmaktan kork-
mamak. Tüm zorbalığa ve bizi
aşağı çekme çabalarına rağ-
men... Ve mümkünse sosyal
ağımızı birlikte gelişip birbiri-
mizi yukarı taşıyacağımız in-
sanlardan seçmek. Çevremiz
neyse biz de oyuz.

Kemal 
Kutlu

HATA YAPMAKTAN 
KORKUYORUZ

Ahmet AYDIN ‘Adaylık
Kılıçtaroğlu’nun hakkı’

TBMM milli savunma komisyon başka-
nı AK parti Adıyaman milletvekili Ahmet
Aydın BNNTÜRK Fehmi Çalmuk’un hazır-
layıp sunduğu programda ‘Cumhurbaşkanlı-
ğı adaylığı Kılıçtaroğlu’nun hakkı’ dedi.

BNNTÜRK ün ekran klasiği Çarşamba
akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Po-
litik adam programının bu hafta ki konuğu,
AK partinin gözde isimlerinden Ahmet Ay-
dın oldu.

İlgiyle izlenen programda iç-dış politi-
kalar ve 2023 seçimleriyle ilgili soruları ce-
surca cevaplandıran Aydın defalarca topla-
nan 6 lı masanın perde gerisinde kimler var
buna dikkat etmek lazım, bu çok önemli
dedi.

Ahmet Aydın: Başımızı iki elin arasına
alalım hiç siz atfeder miydiniz Kemal Kılıç-
daroğlu CHP ile Temel Karamollaoğlu hiç
bir araya gelebilecek, bunları bir araya geti-
rebilecek hiç bir sebep olabilir mi sizce hiç
bir politika bunları bir araya getirebilir mi
ya da İyi Parti -HDP yani taban tabana zıt

ve yıllar yılı kimin ne şekilde mücadele ver-
diğini nasıl siyaset yaptığını hangi düşünce-
yi hangi misyonu taşıdığını biliyoruz dola-
yısıyla zaten Biden dememiş miydi, Türki-
ye'de iktidardan kurtulmanın yolu Tayyip
Erdoğan'dan kurtulmanın yolu muhalefeti
birleştirmekten geçiyor bu proje dolayısıyla
bunların projesi değil aslında burada kurucu
irade o altılı değil aslında 

…Belli çok net ortada onun dışında bun-
ları bir araya getirebilecek tek bir neden yok
bu millette bunu görüyor işte Sayın Kılıçda-
roğlu bir taraftan tabi Türkiye'nin yapısı bel-
li bu milletin yapısı belli seçmenin yapısı
belli hem o altılı masadakilere şirin gözük-
mek hem seçmeni adeta kandırmak adına
bir hamle yaptı aklınca, aklınca bir hamle
yaptı. 

Aydın: BU MASA KALICI BİR MASA DEĞİL
‘… altılı masanın asıl kurucu otoritesi

kendileri değil bu masada zorla da olsa
bunları bir arada tutan bir üst irade var, bir

üst akıl var çünkü aksi takdirde bu masa
yani üst akılda nereye kadar götürebilecek
bilmiyorum ama zaten yarın bir gün aday
belirledikleri anda her kafadan bir ses çı-
kacak bu masa zaten dağılır ben bu masa-
nın kalıcı bir masa olabileceğini asla dü-
şünmüyorum.

Ben açıkçası Kemal Kılıçtaroğ-
lu’nun aday olmasını isterim…. 

CHP Genel Başkan olarak da çok net
söylüyorum Cumhurbaşkanlığı seçiminde
aday olsun olmasın,  Kemal Bey'in tabi
son dönemi gözü ile ben bakıyorum dola-
yısıyla bu son dönemi de Cumhurbaşkanı
adaylığı yapsın yazıktır günahtır adama
hep kaybet kaybet, kaç seçim 10-11 se-
çimdir yenilen pehlivan güreşe doymaz. 

Bu güne kadar zaten hiç cesaret de
edemedi Cumhurbaşkanı adayı olmaya,
ilk kez böyle bir niyeti olduğu anlaşılıyor,
böyle bir niyeti varsa adaylık hakkıdır’
dedi.

HABER:GAPOLAY GAZETESİ

LATİF DOĞAN ALKIŞLANDI

ÜNLÜ sanatçı latif Doğan Adıyaman’ın Besni il-
çesinden sonra bir taziye evi de Malatya Doğanşe-
hir’in Erkenek mahallesine yaptı ve açılışta büyük al-
kış aldı.

Besni’li işadamlarının biri biriyle hayır işleriyle
yarıştığı Besni’de, Sanatçı latif Doğan’da bu yarışın
gerisinde kalmadı.

Programın sunumunu yapan şair-yazar hasan
Emre okuduğu şiirlerle programa renk kattı.

Ayşe Doğan taziye evi açılış programına Malatya
Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye
Başkan vekili Umut Yalçın,  Doğanşehir Kaymakamı
Mehmet Kılıç, GAP gazeteciler birliği genel başkanı
Zeynel Abidin Kıymaz, Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan

Dağdeviren, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, CHP İl
Başkanı Enver Kiraz,  Besni Gölbaşı ilçelerinden bel-
de belediye başkanları ve STK temsilcileri de açılışa
katıldı.

Doğan: Ona layık evlat olmaya çalışıyoruz
Açılış konuşmasında 5 çocuklu bir ailenin ferdi

olduğunun altını çizen sanatçı Latif Doğan  “Taziye
evinin inşaatını annem hayattayken gördü,  ancak
açılısına ömrü buranın tamamlanmasına yetmedi.
Bizler ona layık birer evlat olmak için böyle hayır işi-
ne giriştik.

Besni’de de okul yaptırdığımızda o dönemin
kaymakamı şuan Malatya Valimiz Hulusi Sahin biz-
lere çok destek oldu. Bugün de bu törende bizleri yal-
nız bırakmadı.  Duyarlılığı desteği için Sayın Valimi-

ze teşekkür ediyorum. Yine taziye evimizin hayata
geçirilmesinde belediye olarak bizlere her zaman
destek veren Doğanşehir Belediye Başkanımız Dura-
li Zelyurt’a çok teşekkür ediyorum.

Benim için çok anlamlı olan bu açılışa uzaktan
yakından gelen bütün dostlarıma ayrıca teşekkür edi-
yorum.” 

Malatya Valisi Hulusi Şahin’de taziye evinin açı-
lışında yaptığı konuşmada, hayır yapmanın gönül işi
olduğunu belirterek şunları söyledi  "Rahmetli Ayşe
teyzemizi tanıma fırsatı bulamadık. Kendisine Al-
lah'tan rahmet diliyorum.

Beş evladını büyük zorluklarla yetiştirmiş. Bu bi-
nayı görmemiş ama o beş evladının da mürüvvetini,
memlekete, millete yaptıkları güzel hizmetlerini gör-

müş ve bu mutlulukla dünyayı terk etmiş. Çok şanslı
bir anne " 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da
Latif Doğan'ın çok güzel bir taziye evi Erkenek’e
yaptığını ve vatandaşların burayı taziyelerinde kulla-
narak önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek,
annesi Ayşe Doğan’a Allah’tan rahmet diledi.

Latif Doğan’ın eşi emine Doğan’da özellikle açı-
lışa katılan kadın misafirlerle yakından ilgilendi, ga-
zetemize gözyaşlarıyla yaptığı değerlendirmede ‘
BENİM İKİ DEFA ANNEM ÖLDÜ’ dedi.

Malatya müftü vekili açılış nedeniyle dualar etti,
kesilen kurdele ile birlikte taziye evi dualarla açılmış
oldu.

HABER:GAPOLAYGAZETESİ
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılını bütün
yurtta ve Türk dünyasında coşkuyla kutluyoruz. 

Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının
bağımsızlık mücadelesi Afrika’dan Avrupa’ya,
Amerika’dan Asya’ya, mazlum milletlere Köleliğin
kader olmadığını öğretmiştir. 

İslam toplulukları İstanbul’un fethinden kısa süre
sonra bilimi, bilimsel çalışmaları ihtişamlı günlerde ki
gibi önemsememişler. Rasathane Kadı’nın fetvasıyla
günah sayılmış kapatılmış, bilim adamları değil şarla-
tanların hâkim olduğu, her cübbe giyenin peygamber
sayıldığı karanlık bir döneme İslam milletleri hızla sü-
rüklenmiş, İslam ülkelerinde lawrensin arkasında na-
maz kılıp iradelerini bir çok ilde ona bağlanarak teslim
edenlerin sayısı küçümsenmeyecek kadardı..

Batı hurafelerden arınıp aydınlanma sanayileşme
dönemine girip her alanda gelişip kalkınırken. Bizim-
kiler depremin ‘Dünyanın öküzün iki koçunun ara-
sında yer aldığını, ineğin kuyruğuna sinek konunca
İneğin silkelendiğini ve depremin bundan meydana
geldiğine‘ inandığı günlere maalesef gömülmüşler.

Her cephede yenilmiş, başkent İstanbul dahi işgal
edilmiş harap bitmiş bir imparatorluktan, Anadolu’da
bir avuç kadar yerde, milli mücadeleyi başarıya ulaştı-
rıp, modern bir Türkiye meydana getiren Atatürk ve si-
lah arkadaşlarına rahmet diliyoruz. 

Bazıları Atatürk’ü sanki, bağımsız şeriata uy-
gun yönetilen Osmanlıyı yıkıp, yerine, (laik) dinsiz
Türkiye Cumhuriyetini kurmuş gibi bir anlayışla
Atatürk’e düşmanca tavır içerisinde. 

Atatürk’ün yaşadığı hükmettiği yılları sosyal, siya-
sal, içtimai ve siyasi olarak sağlıklı bilmeyenlerin o
günleri sağlıklı yorumlamasına imkân yoktur dur, bu
nedenle de Atatürk düşmanlığının temelinde bu eksik
bakış, cehalet vardır. 

İslamcı olarak adlandırılan bu kesimin Atatürk’ü
ve dönemini şarlatan yazarlar dışında kaynaklardan
okumalarında mutlak surette fayda vardır. Atatürk ol-
masaydı bu gün Türkiye cumhuriyeti devleti sınırları
içerisinde 9 tane daha ülke olur hiçbir yerde de Türk
ve Türklükte kalmazdı. 

Atatürk olmasaydı bu gün Türkiye Afganistan’ın
gerisinde bir ülke olurdu. Kadınlar halen araba kulla-
namaz, çarşıda pazarda erkeklerin 9 metre arkasında
yürür, kızlarımız bacılarımız bilmem hangi şeyhin, se-
yitin, dini liderin 9.-10. Cariyesi olurdu. 

Hurafe ve uydurma adetleri din haline getirmiş
toplumları uyarma da peygamberler bile çok zorlan-
mışlardır. Atatürk sadece bağımsızlık savaşının kahra-
manı değil, 300 yıldır karanlığa yavaş yavaş batan, hu-
rafe ve bitadların hâkim olduğu İslam âlemine ışık tut-
muştur. 

Atatürk sadece Türk aydınlanmasının önünü
açmamış, İslam âlemine de ışık olmuştur. 1930’da
Atatürk’ü İranlı anlamış, Mısırlı anlamış, ama An-
kara’nın göbeğinde hala anlamamışların olması ol-
dukça düşündürücüdür.

Atatürk’ün her attığı adım doğru, hatasız, kusur-
suzdur asla demem, o da insandır hatası eksiği olmuş-
tur. Başarısını dünya takdir ediyor, herkes takdir edi-
yor, bende takdir ediyorum. 

Büyük siyaset ve devlet adamıydı, Dehaydı, lider-
di, önderdi.  Birkaç dil bilen, cephe cephe savaşıp, her
vakit kitap okuyan ve yazan bir aydındı. İki ayeti mah-
reç bozukluklarıyla okuyamayan boş beleş adamların
onu eleştirmesine de asla tahammülüm yoktur dur.
(Müslüman bir aydın olarak ’ta yaptığı çalışmalardan
açıkça Kuran’a aykırı olan varsa, onları da alkışla-
mam, desteklemem)

Bu gün Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu-
nun 100.yılı. Bu yılda AK parti hükümeti Silah sana-
yinde yaptığı dev yatırımları, İHA-SİHA’sı ve yakında
üreteceği Savaş uçaklarıyla dosta güven veren, düşma-
na korku salan duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti gelece-
ğe emin adımlarla yürümektedir. 

Cumhuriyetin 100.yılında TOGG açılışı günün
anlamına en uygun etkinlikti.

AK parti muhtıralar,15 Temmuz gibi badirelerden
bu güne geldi. Atatürk’ten daha fazla Türkiye’yi Re-
cep Tayyip Erdoğan yönetti.  Bu kadar sürede çok işler
yapıldı, hatalarda yapıldı. Bu gün hataları konuşma
günü değildir. 

TOGG açılışından sonra Cumhuriyetin 100.yılında
Recep Tayyip Erdoğan’a yakışacak bir de GENEL AF
kararı olacaktır. 

Hunharca tecavüz vs şeklinde adam öldürme, poli-
se, Jandarma’ya kurşun sıkanlar hariç, bir GENEL AF
çıkarılması, tıka basa dolu olan cezaevlerinde düzenin
mağduru kader kurbanları ve ailelerini de sevindire-
cektir. SUÇU TOPLUM HAZIRLAR FERT İŞ-
LER sözü boşuna söylenmemiştir, her suçta bizle-
rinde vebali var.

Zeynel Abidin Kıymaz
100.Yılda
Genel AF

Aylık, Yerel Gazete
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Yalçın Topçu ‘ Ahmet Cevat İz Bırakmıştır’

TÜRK dünyası kültür evi Azaflı sosyal yar-
dım ve Kültür Derneği Azerbaycan’ın milli şairi
Ahmet Cevat’ı anma programı düzenledi.

Türk dünyasının en saygın şairlerinden Ahmet
Cevat’ı anma programında konuşan Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu ‘Şehit Atamız Ahmed
Cevad bütün ömrünü, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne,
Galiçya’dan Yemen’e uzanan bir coğrafyanın birlik
ve dirlik davası için vakfetmiş ve bu uğurda da şeha-
detle kucaklaşmış bir şairdir. Türk dünyasında mü-
cadelesiyle derin iz bırakmış biridir’ dedi.

Anma programında Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Yalçın Topçu şunları söyledi 

‘Değerli katılımcılar, sözlerime başlarken, Türk-
İslam Dünyasının olduğu kadar bütün dünyanın da
çok önemli başkentlerinden biri olan Ankara’mızın
başkent oluşunun 99. Yıl dönum̈ünü en içten duygu-
larımla kutluyor, Büyük Atatürk’ü ve silah arkadaş-
larını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, saygı ve
şükranla anıyor, sizleri Cumhurbaşkanımız sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla se-
lamlıyorum.

Can Azerbaycan’ımızın Milli Şairi, Türk-İslam
Dünyasının Münevver Serdengeçtisi Ahmed Ce-
vad’ı şehadetinin yıldönümünde anmak ve anlamak
için bu anlamlı toplantıyı tertipleyen Azaflı Sosyal
Yardım ve Kültür Derneği Genel Başkanı Sayın Av.
Arzuman AZAFLI ve yönetimine şükranlarımı su-
nuyorum.

Her bir vatan ve milliyetperverin dinlediğinde
veya okuduğunda yüreğini derinden titreten Çırpı-
nırdın Karadeniz’in yazarı, Azerbaycan ve Türk İs-
lam Dünyasının milli şairi Ahmed Cevad 5 Mayıs
1892'de Azerbaycan'ın Gence şehrinin Şemkir böl-
gesi Seyfeli köyünde dünyaya gelmiştir.

“Zülme garşı isyankaram, ezilsem de susma-
ram!” diyen Ahmed Cevad Sovyet Rusya rejiminin
sapık diktatörü katil Stalin’in "Büyük Temizlik" de-
nilen tasfiye hareketinde, karşı devrimcilik gibi asıl-
sız suçlamalarla tutuklanıp 13 Ekim 1937 de kurşu-
na dizilerek şehid edilmiştir.

Eşine ve en küçüğü bir yaşında olan dört çocu-
ğuna Sovyet Rusya yönetimlerince akıl almaz ezi-
yetler yapılmış, şehidimizin naaşı da yok edilmiştir.

Ahmet Cevat 7 yaşında Kuran hafızı olmuştur
Osmanlı ordusuna gönüllü yazılıp Balkan savaşı-

na katılan, Azerbaycan Tarım Enstitüsünde ve Rus
dilleri kürsüsünde doçent ve kürsü başkanı, Devlet
Neşriyatının tercüme bölümünde editör ve şube mü-
dürü olarak görev yapan şehidimiz, Farsça ve Arap-
ça bilirdi, Kur’an Kerim’i 5 yaşında okuyup 7 yaşın-
da hafız olmuştu. 

Bakü'de faaliyet gösteren "Müslüman Cemiyet-i
Hayriyesi" üyesi olarak 1915'te Azerbaycan'dan Ba-
tum, Kars, Ardahan, Sarıkamış, Trabzon ve Erzu-
rum'daki Türklere ve Rus ordusuna esir düşen asker-
lerimize yardım götüren heyette de yer alan şehidi-

miz Anadolu’daki kardeşleri için yardıma koşmuş-
tur. 

Şehid Atamız Ahmed Cevad bütün ömrünü, Ad-
riyatik’ten Çin Seddi’ne, Galiçya’dan Yemen’e uza-
nan bir coğrafyanın birlik ve dirlik davası için vak-
fetmiş ve bu uğurda da şehadetle kucaklaşmıştır.

Ahmet Cevat rol modeldir
Ahmed Cevad, ardında bıraktığı eserleri ve des-

tansı mücadelesiyle Türk-İslam alemindeki her va-
tan ve millet perverin bayraktarı, mihmandarı ve rol
modelidir.

Sözlerime Ziya Gökalp’in onun ‘Koşma’ adlı
eseri için 1918 de yazdığı şu sözleri ile son veriyo-
rum. “Koşma isimli bu kitabın nazımı Ahmet Cevat
isminde bir Türk'tür. Bu milliyetperver şairin bütün
şiirleri, Osmanlı Türklerine, ana vatana, orduya ithaf
edilmiştir."

Makamı ali,mekanı cennet olsun.’ Dedi.
Türk dünyası kültür evi Azaflı sosyal yardım ve

Kültür Derneği başkanı Av.Arzuman Azaf’da Şair
Ahmet Cevat’ın hayatı biyografisi ve Kafkaslarda
Türk dünyasında etkilerini anlattığı programa çok
sayıda Azerbaycanlıda iştirak ettiler. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun
Türk dünyasına ilgisi nedeniyle teşekkür edilip hatı-
ra resimleri çekindiler.

Azerbaycan halk oyunlarının da sergilendiği
programa ilgi yoğun oldu.

KAYNAK:GAPOLAYGAZETESİ

Kaymakam Aslaner: Silifke’nin
tanıtımını önemsiyoruz

GAP gazeteciler birliği heyetini kayma-
kamlık makamında kabul eden Silifke kayma-
kamı Abdullah Aslaner Turizm tanıtım faaliyet-
lerinin Silifke’nin her alanda gelişmesini hız-
landırdığını söyledi.

GAP gazeteciler birliği heyetine Silifke’nin
Akdeniz’de önemli bir merkez olduğuna dikkat
çeken Kaymakam ASLANER ‘.. Silifke ilçe-
miz uzun yıllar il hüviyetiyle tarihte idare edil-
miş, her zaman önemli bir siyasi, ekonomik bir
merkezdir. Bölgemizde her mevsim burada
sebze meyve üretimi söz konusudur. Erkenci
dediğimiz birçok ürünün mevsiminden 15-20
gün önce burada üretilir. Çilek üretiminin Tür-
kiye’de 1/3 ü Silifke’de üretilir, ihracatta da
Türkiye’nin 1/2 si buradan yapılır. 

Tarihi turistik değerleriyle yerli yabancı tu-
ristin ilgi alanı içerisinde bulunan Silifke ilçe-
mizin özellikle basın yayın organlarında yer
bulmasıyla tanıtımına gazetecilerin katkısı in-
kâr edilemez. İlçemize özel ilgi gösteren GAP
gazeteciler birliğine teşekkür ediyorum’ dedi.

KIYMAZ: GAP gazeteciler birliği olarak
fahri Silifkeliyiz

GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zey-
nel Abidin Kıymaz ’da Silifke kaymakamı Ab-
dullah Aslaner’e basın camiasına ve GAP ga-
zeteciler birliği heyetine gösterdiği ilgiden do-
layı teşekkür etti.  Kıymaz GAP gazeteciler bir-

liği üyelerinin kendilerini fahri Silifkeli olarak
gördüklerine dikkat çekerek şunları söyledi’..
bu gezimiz son 10 yıl içinde yaptığımız dör-
düncü Silifke gezimiz, her ziyaretimizde bu il-
çeyi daha çok sevdik. Gazi Mustafa kemal Ata-
türk’ünde özel ilgi alaka gösterdiği bu kentimiz
Limanı, sebze meyve ihracatı ve son yapılan
nükleer enerji santraliyle stratejik bir ilçe ola-
rak önemi arttı. Silifke ilçemiz uzun yıllar il
olarak idare edilmiş. 1933 yılında yapılan bir
düzenleme ile ilçe olarak yönetim şekli değişti-
rilmiştir. 

SİLİFKE’NİN İL OLMA HAKKI İADE
EDİLMELİDİR

Asırlarca il olarak idare edilmiş bu ilçemi-
zin il olma hakkı 2023 seçimlerinden önce bazı
ilçelerin il yapılmasına yönelik bir kanun tekli-
finin TBMM’de gündeme gelmesi bekleniyor.
Silifke’nin İl yapılması değil, Silifke’nin elin-
den alınan İl olma hakkının iade edilmesini
bekliyoruz. Ve bu talebimizi de seslendiriyo-
ruz. Silifke il yapılırsa bölgedeki gelişme ve
kalkınma hareketliliği daha da hızlanacaktır’
dedi.

Silifke kaymakamlık binasının tarihi doku-
suna dikkat çeken kaymakam Aslaner gazeteci
heyetle Kaymakamlık binası önünde hatıra res-
mi verdi.

HABER: GAP OLAY GAZETESİ



30 Ekim 2022 44

SİYASET yürek titremesiyle, vicdan sızısıyla baş-
lar. Mağduriyeti, mahrumiyeti, mazlumiyeti dert edi-
nen insan, yaşadığı, gördüğü, bildiği dünyayı değiştir-
mek için bir şeyler yapmak ister. İşte Recep Tayyip Er-
doğan’da böyle bir vicdani sorumlulukla, böyle bir
sorgulamayla yola çıkmıştır. Siyaset üzerinden dünya-
yı değiştirme ideali ve azmiyle çalışmıştır, çalışmakta-
dır.

Menzile ulaşmak için hep koşmayı, mücadeleyi,
gözünü budaktan sakınmamayı amaç edinen bir li-
derdir. Birileri gibi halkı siyasetin yakıtı gibi oy de-
posu gibi görmez, ulvi amaca birlikte ulaşacağı yol
arkadaşları olarak görür ve kabul eder.

‘’Tebaaya karşı merhameti, onları sevmeyi, onlara
karşı yumuşak olmayı kalbinin iç giysisi yap.’’ İşte
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında
halka duyduğu sevgi kalbinin iç giysisidir.

Cumhurbaşkanımızın halkla olan ilişkisini nasıl
tanımlarsın diye sorarsanız, Aze ile Zeze gibi, Mem
ile Zin, Ferhat ile Şirin gibi derim. Her konuşma-
sında ben size aşığım aşık, ‘’Yaratılanı severiz Ya-
ratandan ötürü’’  diyerek halka ilan-ı aşk eden li-
derdir çünkü.

İşte böyle bir sevgiyle yaşarken efsaneye dönüşen,
halkın kahramanı olan Cumhurbaşkanımız Türkiye si-
yasetinde en fazla hedefe konulan liderdir. Siyasi ha-
yatı boyunca darbenin, müdahalenin, saldırının, entri-
kanın, kumpasın her türlüsüne maruz kalmıştır. Tarihi-
mizde nasıl Sultan Abdulhamit gitsin diyerek varlığına
bile tahammül edemeyenler, her sorunun çözümünü
onun gitmesine bağlayan zihniyetler, bugün de Cum-
hurbaşkanımız için ‘’Erdoğan gitsin de nasıl giderse
gitsin devlet batarsa batsın’’ söylemindeler. Asıl iste-

dikleri parlamenter sistem adı altında Erdoğan sız Tür-
kiye’dir.

Tüm bu kumpaslara rağmen Cumhurbaşkanı-
mız ülkemizin geleceği için gece gündüz çalışırken;
lidere, davasına değil, koltuğa ve makama sadakati
olanlar AK Parti’den ayrılmaktadır.

Haklının,istikbalin,kalkınmanın,bilimin,iletişi-
min,üretimin,verimliliğin,sürdürebilirliğin,değerlerin,b
arışın,şefkatinin başarının Türkiye Yüzyılı, Yeni Türki-
ye inşa edilirken davaya ihanet edenleri tarih affetme-
yecektir. Kendi kişisel menfaatleri için davasını satan-
lar, zaten hiç AK Partili olmamışlardır. Çünkü bu kişi-
ler siyaseti millet menfaati için değil, kendi menfaatle-
ri için yapmaktalar. Menfaatleri neredeyse oradadırlar.

Halkın gönlünde taht kurmuş Erdoğan gibi bir
lider, AK Parti gibi bir parti herkese nasip olmaz.
Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu yüzden bu
davaya gönül verenler, inananlar olarak davamızın
da, liderimizin de kıymetini bilmemiz lazım.

Gün kenetlenme günü, kardeşlik günü, Cumhur-
başkanımızın arkasında durarak ülkemizi daha yük-
seklere taşıma günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın yanında her zamankinden daha dik
durma günü.

Bilmeliyiz ki AK Parti’nin kaderi sadece AK Par-
ti’nin kaderi değildir. AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin
kaderidir. Türkiye de sadece Türkiye’den ibaret değil-
dir. Tüm mağdur, mazlum coğrafyaların hamisi, kolla-
yıp gözetenidir Türkiye. Mazlumların umudu, zorbala-
rın kâbusudur.

Unutmayın ufak bir rüzgarda otlar gibi salla-
nanlar, dağlar kadar olsa da bir ota değmezler,
değmeyecekler..

Halil Fırat

DAVAYA SADAKAT

Adıyaman Alperenlerinde
görev değişimi

ADIYAMAN Alperen Ocakları il baş-
kanlığına Ekrem Erduran atandı. 

Adıyaman Alperen Ocakları il başkanı
Kürşat Sarı görevini Ekrem Erduran’a dü-
zenlenen törenle devretti.. 

Son yıllarda yaptığı yardım Faaliyetleri,
Gençlik Faaliyetleri ve eğitim seminerleri
ile adından söz ettiren Alperen ocakları,
Adıyaman'da bulunan gençlik teşkilatları
içerisinde en kalabalık genç sayısını bünye-
sinde barındırıyor.

Alperen Ocakları başkanlığında başkan-
lık devir teslimi törenle yapıldı. Başkanlığı
devralan Ekrem Erduran " Adıyaman gen-
çliği için elimizi taşın altına koyup, ahlaklı,

eğitimli, imanlı bir gençlik meydana getiril-
mesi yolunda bütün enerjimizle çalışacağız. 

Her gün artan uyuşturucu, alkol tüketi-
mi, bizleri yaralamakta, bunun önüne set
koymak, gençleri ocağa çekerek onları yeni-
den özümüzle buluşturup, hem ailelere hem
de Adıyaman’ımıza elimizden geldiğince
hizmet edeceğiz. Ailelerden isteğimiz bizle-
re güvenmesi. Eğitimcilerimiz ocaklarda
gençleri bekliyor. Yarından itibaren sahaya
iniyoruz, her Adıyamanlı genç bizim için bir
değerdir.  Onların bilgili eğitimli donanımlı
gençler olarak yetiştirilmesi için gayret gös-
tereceğiz’ dedi."

HABER:GAPOLAYGAZETESİ
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Mustafa Saim

Ayhan
Tarım Danışmanları – Silifke –

FAKIBABA – Şanlıurfa BŞB
Kültür ve Turizm

• Ülke genelinde, yerli ve milli tarıma hizmet
eden tarım danışmanları Ankara’da toplandı.

• Silifke, Kaymakam ASLANER ile çok şanslı
ve alınan il haklarının iade mücadelesinde ise çok
güçlüler.

• Sadece Şanlıurfa’da değil ülke genelinde karşı-
lığı olan Tarım eski bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Ah-
met Eşref FAKIBABA’nın istifası siyasette dengeleri
bozdu…

• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde adı
usulsüzlük ve yolsuzluğa karışmayan tek daire olan
Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, her ne kadar
kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışsa da ger-
çekleştirdiği faaliyetlerin il protokolünce görmezden
gelinmesi çok ilginç…

Ankara’da toplanan Tarım Danışmanlarına ba-
kanlık sahip çıkarak kadro vermelidir!

Ankara’da toplanan tarım danışmanlarına bakanlık
kulak tıkayıp görmezden gelerek, Milli ekonominin te-
meli olan ziraat e en büyük darbeyi vurmuştur. 22 Ekim
2022 Cumartesi günü yurdun çeşitli illerinde görev ya-
pan tarımın olmazsa olmazları, sürdürülebilir ve bilinçli
tarımsal faaliyetlerin mimarları olan tarım danışmanları,
bu güne kadar kendilerine takdim edilmeyen özlük hak-
larını ve asgari ücretin çok çok altında olan maaşlarının
iyileştirilmesi adına başkent Ankara Ulus meydanında
toplanarak tarım ve orman bakanına seslendiler.

Peki, Tarım Danışmanları ne iş yapar ve ne istiyor
Tarım Danışmanları diye sorduğum, Şanlıurfa ZMO Ta-
rımsal Yayım ve Danışmanlık İl Komisyon Başkanlığı
görevini yürüten Uzman Tarım Danışmanı Yüksek Zira-
at Mühendisi Mükerrem Mine GÜNALP EROĞLU ise
yapmış olduğu açıklamada; “ Tarım danışmanı; ekimden
veya dikimden hasat a kadar üreticinin yanında olarak,
bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasında üreticiye
bilgi vererek ülke tarımına katkı sunmanın yanında başta
İnsan sağlığı olmak üzere genel anlamda halk sağlığı da
diyebiliriz buna, çevre ve hayvan sağlığını da koruyan,
tarım ve orman bakanlığının sahipsiz, cefakâr kahraman-
larıdır” diye konuşan başkan GÜNALP EROĞLU, Ta-
rım ve Orman Bakanı Vahit KİRİŞÇİ’ ye seslenerek; Ta-
rım danışmanlarına kadro ve asgari ücretin altında olan
maaşların bir an önce iyileştirilmesini ülke tarımı adına
istediklerini ifade etti.

Aynı zamanda bir tarım ülkesinde ki tarım danış-
manlarının bu denli sahipsiz bırakılması gerçekten
kabul edilir bir durum değildir, bir an önce Tarım ve
Orman Bakanı Vahit KİRİŞÇİ tarım danışmanları-
na haklarını teslim etmelidir.

Silifke, Kaymakam ASLANER ile çok şanslı ve alı-
nan il haklarının iade mücadelesinde ise çok güçlüler. 

Geçtiğimiz hafta, Genel Başkan Yardımcılığı görevi-
ni yürüttüğüm bölgesel GAP Gazeteciler Birliğimizin
Genel Yönetim Kurulu olarak, olağan genel kurul top-
lantımız sonrası Mersin İli Silifke ilçesindeydik. Silif-
ke’nin turizmde, ticarette ve tarımda, Akdeniz de ki mer-
kezi olma yolunda hızla ilerlediğine şahit oldum. Öte
yandan sıradan değil, sıra dışı bir kaymakama sahip olan
Silifke, Kaymakam Abdullah ASLANER ile çok şanslı.
Bana süper Vali rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun mülki
idare amirliğini hatırlattı. İlçesinde sevilen sayılan ve il-
çesinin gelişmesiyle birlikte kalkınmasını hızlandıran ça-

lışmalarının olduğunu dinlediğimiz Silifkelilerin, Kay-
makam ASLANER ile İl olma mücadeleleri daha da güç
kazanmış durumda. Bizde GAP Gazeteciler Birliği ola-
rak Genel Başkanımız Zeynel Abidin KIYMAZ’ ın da
Silifke kaymakamlığında yapmış olduğu açıklama da ol-
duğu gibi her zaman Silifkelilerin yanındayız ve alınan İl
haklarının geri iadesi hususunda her zaman destekçileri-
yiz.

Öte yandan, Silifke’nin değerli şahsiyetlerinden yü-
rüyen tarih ve kültür abidesi gazeteci üstadımız Rifat
KARADUMAN ağabeyin çalışmalarına şahit oldum ve
bu günlerde kendi imkânlarıyla başlayarak tamamlamak
üzere olduğu müze çalışmasında başarılar dilerken, ilçe
protokolünün Rıfat hocaya en azından ahde vefa örneği
göstererek sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatırım.

Sadece Şanlıurfa’da değil ülke genelinde karşılığı
olan Tarım eski bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Ah-
met Eşref FAKIBABA’nın istifası siyasette dengeleri
bozdu… 

Ahmet Eşref FAKIBABA Şanlıurfa’ da gerek siyaset
ve gerekse politikanın üstünde olan bir isim olduğu ger-
çekliği taa Hekimliğine ve SSK Hastanesi Başhekimliği-
ne dayanır. Bu süreçte çok sevilen, takdir edilen bir isim
ve başarılı bir yöneticiydi, belediye başkanlığının ilk dö-
neminde olduğu gibi. Aynı zamanda FAKIBABA iyi bir
oyuncu olduğunu da yıllar önce bir dizide rol alarak gös-
termiştir.

Gelelim bu günümüze, FAKIBABA’nın partisinden
istifa ettiği gibi Milletvekilliğinden de istifa etmesi, tüm
kamuoyunca takdirle karşılandı. Lakin, bir gazeteci ola-
rak, Ahmet Eşref FAKIBABA’nın rahatsız olduğu konu-
ları bir an önce kamuoyuyla paylaşması gerektiğini, ka-
muoyuna kimin ve kimlerin hangi yolsuzluklara, usul-
süzlüklere karıştığını üstü kapalı değil, ima ile değil,
açıkça beyan etmesi gerektiğini hatırlatırım. Aksi taktir
de kamuoyu bu güne kadar bu yolsuzluklara ses çıkar-
madığınız için sayın FAKIBABA sizi de mevcutlarla
aynı kefeye koyacaktır. Ve bu bir vebaldir…

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde adı usulsüzlük
ve yolsuzluğa karışmayan tek daire olan Kültür ve Tu-
rizm Dairesi Başkanlığı, her ne kadar kendi çabalarıyla
bir şeyler yapmaya çalışsa da gerçekleştirdiği faaliyetle-
rin il protokolünce görmezden gelinmesi çok ilginç… 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetle-
rinden ziyade bu günlerde yerel ve ulusal platformlarda
yolsuzluklarla anılmaya devam ede dursun, biz hancı on-
lar yolcu misali izlediğimiz büyükşehir belediyesinde
memlekette bir şey yapayım, bir katkı sunayım, bir mar-
kalaşma yoluna gideyim derdinde olan bir tek daire dik-
katlerimi çekti. O da Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlı-
ğı. Şanlıurfa adına tebrik ediyorum.

Lakin; Yolsuzluğa, usulsüzlüğe karışmayan tek
dairenin çalışmalarının desteklenmediğinden ötürü
çok zayıf kaldığını ve gerek Büyükşehir Belediye Baş-
kanının ve gerekse il protokolünün umursamadığını
gördüm. Bu tavır Şanlıurfa’ ya ve Şanlıurfalılara
haksızlıktır. Bu yanlıştan bir an önce dönün.

Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi KOCA-
DAĞ’ a özverili ve duyarlı çalışmalarından ötürü Şanlı-
urfa adına teşekkür ediyor, ekibini takdir ediyorum.

Umursamaz yönetici ve idarecilere sesleniyorum;
başta dedim ya sizler yolcu, biz hancıyız. Hatırlatırım!
Vesselam…

ABİDE KAVŞAĞI 
Trafiği rahatlatacak

ŞANLIURFA’NIN kalbi konumunda olan
Abide Kavşağındaki trafik yükünü hafifletmek
için harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Bele-
diyesi, trafiği rahatlatacak projeyi sosyal med-
yadan kamuoyuyla paylaştı.

BAŞKAN BEYAZGÜL:”ABİDE KAVŞA-
ĞINDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU
AZALTACAĞIZ”

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün resmi
sosyal medya hesabından Şanlıurfalılara verdi-
ği müjde vatandaşlar tarafından sevinçle karşı-

landı. Başkan Beyazgül mesajında “Şehir mer-
kezinde yer alan Abide Kavşağı'nda trafiği
azaltacak bazı düzenlemeler üzerine çalışıyo-
ruz. Şanlıurfa'nın tam kalbinde yer alan ve 5
farklı bulvarın bağlantısını sağlayan bu bölgeyi
yeni bir projeyle rahatlatacağız” ifadelerine yer
verdi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte
her gün yüzbinlerce aracın kullandığı Abide
Kavşağı’nda trafik yükünün önemli ölçüde ra-
hatlatılması hedefleniyor.

HABER:GAPOLAYGAZETESİ

Dağtekin: Hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıya-
man İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Partinin ku-
rulduğu günden beri siyasetin merkezinde milletin ol-
duğunu söyleyerek, “Siyasetimizin merkezinde her
zaman milletimiz olmuştur. Milletimizin çizdiği isti-
kamette yol yürüyoruz “dedi.

AK Partinin kapıları millete her zaman açık oldu-
ğunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,  Adalet ve
Kalkınma Partisi milletin partisi olduğunu ifade etti.

"2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin
adımlar ile yürüyoruz" AK Parti döneminde kentte
eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan gençlik spora birçok
yatırım ve hizmet vatandaşların hizmetine sunuldu-
ğunu belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet
Dağtekin, “Partimizin kuruluşundan bu yana bizim

siyasetimizin merkezinde her zaman milletimiz ol-
muştur. Milletimizin çizdiği istikamette yol yürüyo-
ruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, encü-
menlerimiz, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolla-
rı ve mahalle teşkilatlarımız ile birlikte bir bütün ol-
duk. AK Parti olarak 2023 seçimleri öncesinde hedef-
lerimize emin adımlar ile yürüyoruz. 2023 yılı Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın ifade ettiği

gibi Türkiye yüzyılı olacaktır. Adıyamanlı hemşerile-
rimiz bu kutlu yürüyüşe her zaman en büyük destek
veren illerden bir tanesi olmuştur. İlimizde eğitimden,
sağlığa, ulaştırmadan gençlik spora birçok yatırım ve
hizmet hemşerilerimizin hizmetine sunulmuş olup,
birçok yatırım ve projeler sürmektedir. Partimizin ka-
pıları hemşerilerimize her zaman açıktır. AK Parti
milletin partisidir. “dedi. KAYNAK: (PHA)
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Yalçın TOPÇU ‘ Çolpan’ı Rahmetle Anıyoruz’ 

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı, eski Kül-
tür bakanı Yalçın Topçu Türkistan davasının Türklük
davasının önemli kahramanlarından Şair-yazar Ab-
dulhamid Süleyman Çolpan’ı şehadetinin yıl dönü-
münde andı.

Bir basın açıklaması yayınlayarak Satlain tarafın-
dan şehit edilip cesedi kaybedilen ünlü şairin 70 li
yıllarda dillerden düşmeyen GÜZEL TÜRKİSTAN
SANA NE OLDU türküsünün söz yazarı Süleyman
Çolpan için Topçu şunları söyledi ‘

Değerli kardeşlerim.
Ata yurdumuz Özbekistan’ın Andican şehrinde

1897’de dünyaya gelen, Sovyet Rusya Rejiminin
Kanlı Katili Stalin’in emriyle yapılan ve “Ziyalılar
Katliamı" olarak bilinen katliamda 4 Ekim 1938 de
Türkistan, Türkiye ve Türklük sevdalısı olduğu için
kurşuna dizilerek şehid edilen Özbek Atamız Şehid
Abdulhamid Süleyman Çolpan’ı anmak ve anlamak
için birlikteyiz.

Şehid edilen diğer ziyalılarımızın naaşlarını yok
eden bu insanlık suçlarının faili zalimler Çolpan ata-
mızın da naaşını yok ettikleri için onun da bir mezarı
yoktur.

Çolpan Atamız; Türk dünyasının her bir hanesin-
de ve Türk milletinin her bir evladının hafızasında
Türkistan davası için vermiş olduğu destansı müca-
delesinin yanında 'Güzel Türkistan ve Tufan’ şiirleri
ile de müstesna bir yere sahiptir.

Türkistan ve Türk Birliği davasının kendisinde
vücut bulduğu çok yönlü öncü münevver Abdulha-
mid Süleyman Çolpan Atamızın davasını, düşüncele-

rini ve mücadelesini Türk-İslam dünyasının geleceği
olan nesillere aktarılması gereğine yürekten inanıyo-
ruz.

Türkistan ve Türk-İslam Dünyasının birliği ve
dirliği için hayatını feda eden Atamız Abdulhamid
Süleyman Çolpan’ı şehadetinin yıldönümünde saygı,
rahmet ve şükranla anıyoruz.

Makamı âli, mekânı cennet olsun inşallah. Şehidi-
miz ve tüm şehidlerimizin aziz ruhları için El-Fatiha.
‘dedi

Abdülhamit Süleyman Çolpan:
Özbek kökenli olup 1898'de Türkistan'ın Fergana

bölgesine bağlı Andican'da doğdu Gerçek ismi Ab-
dülhamit Süleyman olsa da Abdülhamit Süleyman
Çolpan olarak bilinir. Çolpan, "yeni tan yıldızı" anla-
mına gelip takma adıdır.

Orenburg'da Vakit gazetesinde çalıştı. Başkurt
Türklerinin Milli hükümetinin sekreterliğini de yapan
Çolpan, Orta Asya cedit (yenicilik) akımının önde
gelen şairlerindendir. Hem medresede hem de Rus
okullarında öğrenim görmüş, Arapça, Farsça, Rusça,
İngilizce ve Tatarcayı çok iyi öğrenmiştir.

Abdülhamit Süleyman Çolpan, Sadi, Hafız, Ne-
vayi, Mevlana, Fuzuli gibi Türk ve İslam klasiklerini
okudu. Osmanlı, Kazan ve Azerbaycan edebiyatlarını
yakından takip etti. Özellikle de Osmanlı'nın son dö-
nem edebiyatına büyük ilgi duydu.

Abdülhamit Süleyman Çolpan, her anlamda Tür-
kistan'ın bağımsızlığı için uğraş verdi. Türkistan ede-
biyatının ulusal özünü ve geleneksel yapısını geliştir-
meyi amaçladı. Türk edebiyatında Ziya Gökalp,

Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Tevfik
Fikret başta olmak üzere birçok yazar ve şairi yakın-
dan tanıma fırsatı buldu.

Zeki ve korkusuz bir sanatçı olan Abdülhamit Sü-
leyman Çolpan, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı des-
teklemiş bu anlamda birçok şiir kaleme almıştır. "Tu-
fan" şiiri onun bu mücadeleye destek verdiğinin en
somut kanıtıdır. Şiirdeki "Ey İnönü, ey Sakarya, ey
İstiklâl Erleri / Milli Misak alıngança toktalmasdan
ilgeri! (Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklâl erleri, Mi-
sak-ı Millî'ye kadar durmadan ileri!) dizeleri Abdül-
hamit Süleyman Çolpan'ın ne denli Türk Kurtuluş
Savaşı yanlısı birisi olduğunu göstermektedir.

Diğer milliyetçi Türk yazarlar gibi Abdülhamit
Süleyman Çolpan da düşüncelerinden dolayı Sovyet
yönetimi tarafından defalarca kez yargılandı. Sadece
şiirlerinden dolayı sekiz kez tutuklanıp  hapse mah-
kûm edildi.

Özbekistan edebiyatının yenilikçi sanatçısı olarak
kabul edilen Abdülhamit Süleyman Çolpan, eserle-
rinde milli meseleler ağırlıkta olmak üzere sosyal
buhranları da işler. Şiirlerinde bağımsızlık ve yurt
sevgisi öne çıkar. Özellikle Güzel Fergana, Kisen ve
Kozgalış (Ayaklanma) şiirleri hem bestelenir hem de
ona büyük bir ün kazandırır. Şiirlerini akıcı bir üslup,
duru, saf bir Türkçe ile yazar.

Doğa sevgisi de şiirlerinde ele aldığı diğer önemli
bir temadır. Bu şiirlerini oldukça lirik bir tarzda kale-
me alır. Abdülhamit Süleyman Çolpan, ayrıca şiirleri-
ni hece ölçüsü ve halk şiiri tarzında kaleme alır. Yer
yer aruz ölçüsü ile serbest şiiri de dener. Özellikle

1918–1930 yılları arasında yazdığı şiirlerle Türkistan
halkının en sevilen şairi olur.

Özbekistan'da özgürlük şairi olarak da bilinen
Abdülhamit Süleyman Çolpan, eserlerinde halkının
özlemini simgeleştirmiştir. Oyganış, (Uyanış) Çol-
pan'ın yayımlanmış tek şiir kitabıdır. Çolpan, ayrıca
roman ve oyun alanında da önemli yapıtlar kaleme
alır. İngiliz yazar Shakespeare, Hint yazar ve düşünür
Tagor ve ünlü Rus yazar Maksim Gorki'den bazı
eserler de tercüme eder.

Abdülhamit Süleyman Çolpan, 1938'de henüz 40
yaşındayken Ruslar tarafından Türkiye ve Türk Birli-
ği taraftarı olmakla suçlandığından Stalin'in "Aydın-
ları Temizleme" hareketi esnasında Özbekistan'ın
Taşkent kentinde idam edilir. Suçsuzluğuna sonradan
karar verildiği halde bütün yapıtları Ruslar tarafından
yasaklanmıştır.

Eserleri
Şiir
Tan Sırları
Koşuklarım
Bulaklar
Uyanış
Tiyatroları
Uzun Kulaklı Baba
Halil Ferenk
Yarkın Ay
Müthiş Yumruk
Yoldaş
KAYNAK: GAPOLAYGAZETESİ

Karaköprüye yeni
Spor Alanları Yapılıyor

KARAKÖPRÜ Belediyesinin il-
çedeki gençlerin spor yapması için
Seyrantepe, Atakent ve Doğukent ma-
hallelerine kazandıracağı sentetik çim
sahaların yapım çalışmaları yoğun bir
çalışmayla sürüyor

Karaköprü Belediyesinin gençler
için ilçeye kazandıracağı spor tesisleri-
nin yapım çalışmaları devam ediyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin
Baydilli’nin girişimleriyle, Gençlik ve
Spor Bakanlığının katkılarıyla ilçe
merkezinde Seyrantepe, Atakent ve
Doğukent Mahallelerine kazandırıla-
cak olan sentetik çim sahaların yapı-
mına hemen başlanırken, kısa sürede
çalışmaların tamamlanıp sahaların faa-
liyete geçirilmesi hedefleniyor.

Başkan Baydilli’nin geçtiğimiz
günlere gençlere müjdesini verdiği
sentetik çim sahaların yapımına zaman

kaybetmeden başlanırken, tamamlan-
dığında sahalar gençlerin spor yapabi-
lecekleri, güvenle oyun oynayabile-
cekleri alanlar olacak.

HER KESİMİ DÜŞÜNEREK YA-
TIRIM

Karaköprü Belediye Başkanı Me-
tin Baydilli, ilçeye her kesimi düşüne-
rek hizmet sunduklarını belirterek
gençlerin de spor yapabilecekleri ve
güvenle oyun oynayabilecekleri alan-
lar oluşturmaya çalıştıklarını dile getir-
di.

Başkan Baydilli şöyle konuştu:
“Karaköprü ilçemize her anlamda hiz-
met etmek için kafa yoruyoruz ve ha-
rekete geçiyoruz. İlçedeki gençlerimi-
zin uygun ortamda spor yapabilmesi
için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
katkılarıyla 3 tane mahallemize sente-
tik çim saha kazandıracağımızı söyle-

miştik. İhale sürecinin ardından zaman
kaybetmeden çalışmalara başladık ve
temel kısmını bitirdik. Seyrantepe,
Atakent ve Doğukent Mahallelerimize
kazandıracağımız sahaların çalışmaları
inşallah kısa süre sonra tamamlanacak
ve buradaki gençlerimize bu sahaları
sunacağız.  800 metrekare alan üzerine
standart boyutlarda yapılacak olan sa-
halarımızda gençlerimiz top oynaya-
cak, spor yapacak ve en önemlisi gü-
venli bir şekilde, güzel bir zeminde
koşturacaklar. Sahaların ilçemize ka-
zandırılmasında katkılarından dolayı
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet
Muharrem Kasapoğlu beye ilçemiz
adına teşekkür ediyorum.” Başkan
Baydilli merkezdeki sahaların yanında
12 kırsal mahalleye de sentetik çim
saha kazandıracaklarını sözlerine ekle-
di. HABER:GAPOLAYGAZETESİ

AVRUPA Birliği Erasmus + programı
çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ) Uluslararası İlişkiler Genel Koor-
dinatörlüğü tarafından Erasmus Days etkin-
liği düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi  gençlik meyda-
nında düzenlenen etkinliğe Adıyaman Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğa-
noğlu ile Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel
Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör
Danışmanı ve aynı zamanda ADYÜ Ulus-
lararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç.
Dr. Zuhal Karagöz Genç, Fakülte Dekanla-
rı, Yüksekokul Müdürleri, Üniversite aka-
demik ve  öğretim üyeleri ve öğrenciler ka-
tıldı.

Doç. Dr. Karagöz Genç, " Adıyaman
Üniversitesinde ilk kez düzenlenecek olan
Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere bu
programı tanıtmak ve öğrencilerde farkında-

lık yaratarak Adıyaman Üniversitesi'nin
Uluslararasılaşma da görünürlüğünü artır-
mak" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Turgut ise, “Uluslararasılaşma
yolunda emin adımlarla ilerleyene bir üni-
versite haline geldik. Birçok ülkeden gelen
uluslararası öğrencilerimiz üniversitemizde
eğitim hayatlarına devam ediyor. Adıyaman
Üniversitesi olarak Uluslararasılaşma adına
yaptığımız çalışmalar uluslararası derece-
lendirme kuruluşları tarafından dikkat çeken
bir konuma geldi.  Üniversitemizin Uluslar-
arasılaşma çalışmalarına katkı sunan tüm
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor,  dü-
zenlediğimiz bu etkinliğin amacına ulaşma-
sını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Program sonunda, Adıyaman üniversite-
si uluslararası öğrencileri arafından açılan
stantlarda yabancı uyruklu öğrencilere bro-
şür dağıtıldı. KAYNAK: (PHA)

Adıyaman üniversitesinde
Erasmus günü etkinliği
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Erdemoğlu’ndan Besni'ye 24 derslik okul

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, Erdemoğlu
Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğ-
lu’nun eşi Aysel Erdemoğlu adına yaptırdığı 24 ders-
likli Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi düzenlenen tö-
renle açıldı.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde
yapımına başlanan ve modern mimarı yapısıyla göz
dolduran 24 derslikli Aysel Erdemoğlu Anadolu Lise-
sinin açılışı için tören düzenlendi. 

Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman
Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Gaziantep Millet-
vekilleri Mehmet Erdoğan ve Halil Mazıcıoğlu, CHP
Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Besni
Kaymakamı Çağlar Partal, Adıyaman Belediye Baş-
kanı Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı E.
Mehmet Emre, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Maher  Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Erde-
moğlu Ailesinin üyeleri, belde belediye başkanları,
siyasi parti başkanları, STK Temsilcileri, muhtarlar,
öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören-
de ilk olarak konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu; “Şimdi biz ba-
bamızın açtığı yolda Besni ilçemizin her ihtiyacında
ama her ihtiyacında var olduğumuzu gösterdik. Bun-
dan sonra da imkanlarımız ortamında var olduğumu-
zu göstereceğiz. Bunu bilmenizi isterim, öncelikle bu
okulumuzun Besnimize hayırlı uğurlu olmasını dile-
dikten sonra önümüzdeki yıl eğitim ile ilgili 2 yıllık
yüksekokulumuzu hayırlısı ile inşallah bitirip eğitim
ve öğretim için hizmete açacağız. Burada rektörü-
müzden bir ricamız var Türkiye’nin sanayisinin ara
eleman sıkıntısı var. Bu 2 yıllık okulumuzda gerek
makine gerek elektrik gerek elektronik gerek bilgisa-
yar ve diğer konularda Besni ilçemizde hızlı bir şekil-
de açıp önümüzdeki sene Türkiye’nin ara eleman
işinde bu bölümleri açarak hem Besni’mize öğrenci
kazandırmasını rica ediyoruz hem de bu bölümlerin
açılmasını Sayın rektörümüze rica ediyoruz. Önü-
müzdeki yıl Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı önü-
müzdeki yıl 6 okulu açacağız inşallah. Bunlardan 1.si
Adıyaman’da, diğeri Yüksek Okulumuz Besni’de, 3
tanesi G. Antep’te, 1 tanesi de Trabzon’da olmak
üzere 6 okulu ülkemizin 100. Yılı kutlanması törenin-
de ülkemize katkıda bulunacağız” diye konuştu.

“5 bin kişinin istihdam edildiği bir OSB bekliyoruz”
İbrahim Erdemoğlu şöyle devam etti:
“Sanayi noktamıza gelirsek Organize Sanayimizi

elektrik sorunları çabalara rağmen şuana kadar çözül-
medi ama çözüm yolunda ilerlediğini biliyoruz. An-
cak bunun hızlandırılarak hızlı bir şekilde Besni orga-
nize sanayide yüksek ödenen ücretlerin olması gere-
ken seviyelere gelmesini hızlı bir şekilde bekliyoruz.
Sayın Valim bu konu ile çalışmaları hızlı bir şekilde
sürdürüyor biraz daha destek verirse daha çabuk ol-
masını rica ediyoruz. Çünkü şuanda Organize Sanayi
bölgemizde Besnimizden  yaklaşık 1350 kişi çalış-
maktadır. Önümüzdeki yıl bu rakamların iki binleri
geçeceğini söyleyebilirim ama asıl hedefimiz bunlar
çözülüp yeni Organize Sanayimiz yapıldıktan sonra
Besnimizde en az 5 bin kişinin istihdam edildiği bir
Organize Sanayi olmasını istiyor bekliyor ve destek-
lerinizi bekliyorum Sayın Valim. Yüksek okul ve üni-
versite önümüzdeki 8 yıl içerisinde 4 bin ve 5 bin öğ-
rencinin okuyabileceği kampus haline getireceğiz. Bu
konuda Sayın Rektörümüzden rica ediyorum bizlere
bu konuda ne gerek düşerse tamamında varız. Orman
oluşturulmak üzere kendilerine tahsisini bekledikleri

300 dönümlük alanın tahsis işlemi gerçekleştiği an-
dan itibaren Merinos Ormanını kurmaya başlayacak-
larını dile getiren Erdemoğlu; “Çevremize baktığımız
zaman Sayın Valimizin destekleriyle Merinos Fabri-
kasının arkasında 3 bin dönüm orman alanı bize yap-
mak için uğraşıyor tahmin ediyorum birkaç aya kadar
bitecek. Bittiği noktasında biz Besni’mize 300 dö-
nümlük  Besni Merinos Ormanı yapacağız. Bu ko-
nuyla ilgili özellikle rica ediyorum, Besni hudutları
içinde ne kadar alan varsa bize tahsis edildiğinde ya-
pımı ve sonradan denetimi dahil üstlenerek biz orala-
ra da orman yapmak istiyoruz. Yeşil Besni diye bir
proje başlatmıştık. Başladı ama sonra biraz aksadı.
Belediye Başkanımızdan bunu tekrardan gündeme
getirmesini Besni’de 1 metre dahi boş yere ağaç di-
kilmesine öncü olmasını özellikle rica ediyorum”

“Kooperatif çalışmalarına öncülük edeceğiz”
Erdemoğlu Ailesi olarak bir kooperatif çatısı altı-

da çiftçi ve üreticilerin ürünlerinde hak ettiği değeri
görmeleri öncülük edeceklerini dile getiren Erde-
moğlu, “Besni’deki tarımla, kooperatifle uğraşan ba-
yan arkadaşlar, Gölbaşı’nda ve Oyratlı köyünde uğra-
şan bayan arkadaşlarımızla bir görüşme yaptık. Köy-
lünün, üreticinin ürününü alıp, işleyip tüketiciye ka-
dar gelme durumunu üstlenme görevini hissettik.
Çünkü burada köylülerimiz üretiyor ama alması ge-
reken haklarını alamıyor. Üretici ile tüketici arasında-
ki fiyat makası başkalarında kalıyor. Şimdi biz ise
bunu kooperatif kurarak ona öncü olarak aradaki kar
marjını kendi çiftçimize verme hedefindeyiz. Bunu
yapmaya başladığımız zaman herkes üretmeye ve
kalkınmaya başvuracak. Çünkü son zamanlarda duy-
duğumuz,  Besninin en güzel  ve  değerli olan şeyi
dünyada bilinen şeyi Peygamber Üzümüdür Besni
Üzümü olarak geçer. Son zamanlarda duyduğumuz
kadarıyla Besni ilçemizde Peygamber üzümü bağla-
rının yerine hurmaların dikildiğini duyduk. Onun için
bizim sahip olduğumuz gelenekleri gelecek nesillere
taşımak adına bu olaya da el atacağız. Bu konularda
bize de maddi manevi ne düşüyorsa yapmaya da ha-
zırız. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hak ettiği de-
ğeri aradakileri kaldırarak aldığı ve kalkındığı bir ya-
pıyı bununla paralel olarak esnaflarımızı doğal olarak
bu ticari hacimle güçlendiği bir Besniyi hayal ediyo-
ruz. Bunu yapmak için de bize düşen her görevi yap-
mak için hazır olduğumuzu bilin isteriz” şeklinde ko-
nuştu.

“Besni bölgesinin süper ilçesi olsun istiyoruz
İbrahim Erdemoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Ancak şunu belirtmeden geçemeyeceğim Japon-

ların güzel bir atasözü vardır ‘Balık vereceğine balık
tutmayı öğret’ derler. Besnili hemşerilerimden istedi-
ğim şudur balığı beklemesinler balık tutmayı öğren-
sinler. Balıklarını tutup yesinler hep birlikte kalkına-
lım, hep birlikte güçlenelim, hep birlikte gelişelim is-
tiyoruz. Besni, bölgenin süper ilçesi olsun istiyoruz.
Tek gayemiz bu başka gayemiz yok. Onun için saygı
değer yengemin adına yaptırmış olduğumuz Aysel
Erdemoğlu Anadolu Lisesinin Besnimize, Ülkemize,
Devletimize hayırlı olmasını diliyor Erdemoğlu ailesi
adına hepinize hoş geldiniz diyorum saygılar sunuyo-
rum”

Erdemoğlu’ndan sonra konuşan Adıyaman Bele-
diye Başkanı Süleyman Kılınç, “İnsanı insan yapan 2
değerli eser Eğitim ve Dini Tesisler Erdemoğlu Aile-
sini canı gönülden tebrik ediyorum. Cömert insan Al-
laha yakın olan insandır, cennete yakın olan insandır,
halka yakın olan insandır. Erdemoğlu Ailesi bunu
temsil ediyor. Yani doğandan mezara kadar herkese
hitap eden eserleriyle gerek Besnimize, gerek İlimize
ve ülkemize kıymetli bir değer iyi ki varsınız, iyi ki

buradasınız iyi ki ülkemiz sizin gibi güzel bir aileye
mensup sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum
Allah sizden razı olsun Allah eksikliğinizi verme-
sin”dedi.

Yılmazkaya: İnanıyorum ki Mehmet
amca huzur mahşeri cennettedir

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Gaziantep Millet-
vekili Bayram Yılmazkaya; “Gurbette bütün Besnili-
ler akrabadır aramızda kan bağı olmasa bile hep bir-
birimizi akraba olarak görürüz. Bende kan bağım de-
ğil ama kendilerini akrabam olarak hissettiğim için
büyük onur ve gurur duyuyorum. Besni Erdemoğlu
Ailesini artık hayırlara durmayacağını biliyorum ve
hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Cennettin
anahtarını Allah bilir ama ben hep demişimdir. Rah-
metli Mehmet Amca Allah da bilir cennetliktir. Çün-
kü insanın cennetini anahtarı kendisinin geride bırak-
tığı evlatları ve eserleridir. Öyle güzel evlatlar nasip
etmiş ki öyle güzel eser bırakacak evlatlar nasip et-
miş ki inanıyorum ki Mehmet Amca da huzur mahşe-
ri cennettedir. Bu güzel okulları geçen senede Ali abi-
nin Fen Lisesinin açılışına geldim, gördükçe yüreği-
miz kıpır kıpır ediyor. Bu arada bu okuldaki öğret-
men arkadaşlarıma da ve eğitimci arkadaşlarımdan
da bir ricada bulunacağım.  Bu irfan yuvasında öyle
ahlaklı gençler yetiştirin ki sayın hocalarım yüreğin-
de Allah korkusu, utanma duygusu, vicdanı eksik ol-
mayan çocuklar olsun. Yüreğine Atatürk’ü cumhuri-
yeti bilen çocuklar olsun yüreğine kadınının, kızının,
bacısının kıymetini bilen onlara karşı şiddettin karşı-
sında durabilen çocuklar olsun lütfen öyle evlatlar
yetiştirsinler diyorum. Erdemoğlu ailesi böyle okullar
açtıkça öğretmenlerimiz de böyle güzel evlatlar yetiş-
tireceğinden eminim. Herkese teşekkür ederim sağ
olun” şeklinde konuştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutde-
re ise, “Değerli konuklar sevgili hemşerilerim eğiti-
min zorlu geçtiği bir süreçte her zaman bizi gururlan-
dıran Erdemoğlu ailesinin Besni’mize böyle kıymetli
bir eser kazandırması bir kez daha bizi gururlandır-
mıştır. Gerçekten Anadolu’nun bütün kentlerine de-
ğer katan yapmış oldukları yatırımlarla gençlerimize
iş imkanı sağlayan büyük istihdam imkanları yaratan
ailemize hemşerilerimize Erdemoğlu holdingin baş-
kanlarına yönetim kuruluna ne kadar teşekkür etsek
azdır. Bir Adıyamanlı olarak Erdemoğlu ailesiyle gu-
rur duyuyoruz onur duyuyoruz. İyi ki hemşerileri-
mizsiniz, iyi ki böyle kıymetli ailemiz var. Aysel Ha-
nımefendi adına yapılan bu güzel eserde inşallah Ata-
türk ilke ve devrimlerine inanan Cumhuriyet’e sadık
vatanına milletine bağlı çalışkan liyakatli gençler ye-
tişecektir. Biz şuna inanıyoruz gençliği olmayan ye-
tişmiş kadroları olmayan toplumların geleceği olma-
yacaktır. Bu nedenle bu anlayışla her fırsatta eğitim
kurumları kazandıran Adıyaman’a, Besni’mize eği-
tim kurumları kazandıran Erdemoğlu ailesine tekrar
teşekkür ediyoruz. Bu lisemizin Besnimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyoruz inşallah bu yatırımların de-
vamı gelecektir. Bu ilin milletvekilli olarak Adıya-
man’a ve Besni’ye çağrı yapmak istiyorum. Erde-
moğlu çalışıyor bu eserleri bize kazandırıyor ancak
bizlerinde bu eserlere sahip çıkmamız lazım bu eser-
leri geliştirmemiz lazım bu şekilde olursak daha çok
büyüyeceğiz daha çok kalkınacağız. İbrahim Bey
Besni adına buradan bir ufuk çizdi. Sayın başkanım
sizin Besni ile ilgili hayalleriniz bizim hedeflerimiz
olacaktır. Besni bölgesi de Adıyaman’da gerçekten
kalkınmış gelişmiş yeşil bir Besni olacak. Bu konuda
bizlere ne düşüyorsa yanınızda olacağız sizinle çalış-
maktan hiçbir zaman geri durmayacağız ben bu ese-
rin Besni’mize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını dili-

yorum” dedi.
Vali Gül: Malınızı paylaşabiliyorsanız zenginsiniz
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Özellikle İbra-

him beyi dinlerken o heyecanı herkes hissetti. Zen-
ginlikle varlıklı olmak arasında temel fark şu. Banka-
nızda paranız varsa gayrimenkulünüz varsa varlıklı
insanlarsınız. Ama bunu paylaşıyorsanız zenginsiniz.
Biz şahidiz Erdemoğlu Ailesi gerçekten varlıklarını
paylaşan bir aile ben kendilerine teşekkür ediyorum.
Besni için yaptıklarını görüyoruz. Gaziantep’te de
yaptıklarını biliyoruz yaşıyoruz millet için devlet için
ihtiyaç olan her konuda imkanlar ölçüsünde ellerini
uzatıyorlar. Bu açıdan Gaziantep’te olmaları da bizim
için bir şans. Özellikle hem kendi adlarına hem ha-
nımefendi adlarına yapıyorlar. Bugün yapılan bu
okulda gençlerimiz inanıyorum ki yeni Erdemoğulla-
rı olacak yeni Besnililer olacaklar Türkiye’yi daha
ileriye taşıyacaklar. Bu vesileyle ben kendilerine bu-
gün yalnız bırakmayan dostlarına ve Besnililere te-
şekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şek-
linde konuştu.

Vali Çuhadar:  Onlar yaptıkça biz yollarını açacağız
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, “Bende

bu güzel günde hayırlı eserin açılışında aranızda bu-
lunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek
sözlerime başlıyor hepiniz saygı sevgi ve muhab-
betle selamlıyorum. Öyle bir aile ki temelleri çok
sağlam kurulmuş. Erdemliliğin prensiplerini yazan
bir babaya sahipler, mekanı cennet derecesi Âli ol-
sun. Böyle güzel evlatlar yetiştirmiş ve bu evlatlar
bugün Besni’mizin Adıyaman’ımızın Gazian-
tep’imizi birçok konuda sırtlamış özellikle eğitim
yatırımları konusunda elini taşın altına koymuşlar
ve bundan sonrada koymaya devam edecekler. Ne
mutlu onlara ki kazandıklarını paylaşmayı biliyor-
lar. Bu erdemliliğe sahipler. Soyadlarıyla müsam-
ma. Bu güzel eserin ilimize Besni’mize hayırlı ol-
masını temenni ediyorum. Buradan güzel evlatları-
mız bu memleketi daha ileriye taşıyacak. Biz 21.yy
Türk yüzyılı olacak diyoruz. Onun içinde eğitilmiş
gençler gerekiyor. Dünya ile yarışacak rekabet ede-
cek teknikle, bilimle, ilimle yoğrulmuş gençler ye-
tiştireceğiz inşallah. Ben çok çok teşekkür ediyorum
kendilerine. İbrahim Bey’in söylediği birkaç söz
üzerine bende kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
İnşallah Kasım ayında ki törende 300 dönümlük
alana birlikte ağaç dikeceğiz. Besni’mizin organize
sanayisinin gelişmesi konusunda büyük bir adım at-
tık. 3000 dönümlük alan şuanda organize sanayi
alanı olarak tahsisi tamamlanmış, bürokratik işlem-
ler hızla devam etmektedir. 3000 dönüm alanlık bir
eklenti organize sanayi bölgesi alanı İbrahim Bey’in
istediği istihdamı inşallah yaratacaktır. Diğer bir
konu Besni’nin yeşillendirilmesi gerek bu konuda
biz, gerek Kaymakam’ımız hepsini yerine getiririz.
Bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz.  Yeter
ki onlar bu yardımlarını devam ettirsinler ki devam
ettireceklerdir bundan eminiz. Onlar yaptıkça biz
yollarını açacağız bu böyle devam edecek inşallah.
Ben bu güzel okulumuzun temelinden bitimine ka-
dar emeği geçen işçisinden amelesine, projesini çi-
zen mühendisine katkı sağlayan herkese çok teşek-
kür ediyorum ve ismi burada yaşayacak Aysel Ha-
nımefendiye sağlıklı,  sıhhatli bir yaşam diliyorum.
Bu yatırımlara Erdemoğlu ailesi bizi alıştırdı. Geçen
sene fen lisesini açtık bu sene Anadolu lisesini açı-
yoruz. Gelecek sene Besni yüksekokulunu ve Adı-
yaman’da 2 okulu aynı arazide açacağız. Ben emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşma-
ların ardından törenler okul hizmete açıldı.

Kaynak: (PHA)
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Halil Fırat: Rekor oy çıkaracağız
AK PARTİ Samsat belediye başkanı Halil Fırat TBMM başkanlık

divanı kâtibi Mardin AK parti milletvekili Şehmus Dinçer Samsat ilçe
’de gezi ve temasları sırasında vatandaşlarla bire bir görüştü, esnafla
sohbet etti onları dinledi ve kaldırımda esnafla tavla oynadı.

Belediye başkanını ziyarette Dinçerler, başkan Fırat’tan çalışmala-
rıyla ilgili bilgiler aldı.

iki ağır deprem geçiren ve sular altında kalma felaketi yaşayan

Samsat’ta ekibiyle beraber imza attığı projeleri anlatan Samsat beledi-
ye başkanı Halil Fırat ‘2023 seçimlerinde Samsat ilçede rekor oy’a
imza atacağız’ dedi.

İlçe merkezinde temaslarında vatandaşlardan gördüğü ilgiye mem-
nun kalan Şehmus Dinçer Samsat’ta devam eden çalışmalarıda yerinde
takip etti. 

Sahabe Saffan Bin muvattal türbesi projesini de inceleyen Dinçer-

ler Atatürk barajı kıyısında vatandaşlar için yapılan sosyal sportif tesis-
leri isabetli buldu. 

Gezi ve temaslar sonrası gazetemize bilgi veren Samsat belediye
başkanı Halil Fırat alt yapı, yol, cadde ve sokaklarla ilgili çalışmalarda
sona gelindiğine dikkat çekerek, ilçenin ağaçlandırılmasıyla da Samsat
ilçeyi yaşanabilir ilçeler arasına gireceğini söyledi.

KAYNAK: GAPOLAYGAZETESİ

Eyyubiye’de Millet bahçesi
ŞANLIURFA’NIN ve bölgenin en büyük ve en

donanımlı Millet Bahçesi’ndeki yapım çalışmalarını
teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yapma sözü
verdikleri birçok donatının da Eyyübiye Millet Bah-
çesi’nde yer alacağını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yapımına başlanan
Millet Bahçesinde, Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi,
Meclis Üyeleri ve teknik heyetiyle birlikte inceleme-
lerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet
Kuş, 180 dekarlık alana sahip kompleksin, hem Ey-
yübiye’nin hem de Şanlıurfa genelinin rekreasyon
alanı ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Eyyübiye Hizmetin En iyisini hakkediyor
İçerisinde piknik alanları, çocuk oyun alanları,

kütüphane, spor tesisleri, yapay gölet, kamelyalar ve
onlarca sosyal donatının yer alacağı Eyyübiye Millet
Bahçesi’nde yaptığı incelemelerin ardından bir de-
ğerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Kuş,
Eyyübiye’nin hizmetlerin en iyisini hak ettiğini ifade
etti.

Başkan Kuş, seçilir seçilmez ilçeye Millet Bahçe-
si kazandırmak için çaba sarf ettiklerini ve bir buçuk
yıldır yapımı devam eden Millet Bahçesi içerisinde
yapmayı vadettikleri birçok sözü de gerçekleştirmiş
olduklarını dile getirdi.

Seçilmeden önce verdikleri sözlerden olan, genç-
leri için sosyal donatı alanlarının en büyüğünün, ço-
cuklar için spor alanlarının, halı saha, tenis kortu, vo-
leybol ve basketbol sahalarının da Millet Bahçesi
içinde yer aldığını belirten Başkan Kuş, Eyyübiye
halkının talep ettiği mesire alanının da otuz dönüm-
lük alan üzerine burada yer aldığını söyledi. Millet
Bahçesi içerisinde çocuklar ve yetişkinler için kütüp-
hanenin de yer alacağını söyledi.

180 Dönüm Alana Millet Bahçesi
Eyyübiye gibi sosyo ekonomik yönden dezavan-

tajlı bir ilçede halkın yararlanabileceği 1500 metreka-
relik bir düğün salonunun da Millet Bahçesi’nde yer

alacağını sözlerine ekleyen Başkan Kuş, “Burada, ev-
latlarımız için bisiklet yolları, yetişkinlerimiz için yü-
rüyüş yolları, çocuklarımız için çocuk oyun gurupları
yer alacak. 180 dönümlük alanda Eyyübiyeli kardeş-
lerimizin ne talebi varsa yer alacak” diye konuştu.

YIL SONU AÇILIŞI YAPILACAK
Millet Bahçesi’nin açılışını, Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Kasım ayında
yapmayı planladıklarını dile getiren Başkan Kuş,
“Millet Bahçemiz şimdiden hem Eyyübiyeli kardeş-
lerimize hem de Şanlıurfalı hemşerilerimize hayırlı
olsun” dedi.

HABER:GAPOLAYGAZETESİ

Gürlevik içme suyu projesinde sona geliniyor
ADIYAMAN Belediye tarafından

AB desteği ile sürdürülen ve şehir alt-
yapısı adına önemli çalışmalardan bir
tanesi olan MADAD projesinde sona
gelindi.

Adıyaman Belediyesi tarafından
yürütülen ve tamamı AB Projesi olan
MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel
Güven Fonu) kapsamında hibe yoluy-
la gerçekleştirilen Gürlevik İçme suyu
İsale Hattı İnşaatı Projesi'nde son ge-
lindi.

8 milyon Euro hibe ile 34 kilomet-
relik yeni hat ve 20 bin metreküplük
su deposu yapım çalışmalarının tüm
hızıyla devam ettiğini belirten sorum-
lular, projenin 2023 yılının Haziran
ayında tamamlanarak hizmet vermeye
başlamasını planladıklarını dile getir-
di.

Projenin tamamlanmasıyla Gürl-
evik İsale Hattında sık sık meydana
gelen arızalardan kaynaklı su kayıpla-
rının önüne geçileceğini de sözlerine
ekleyen sorumlular, ayrıca 20 bin met-
reküplük yeni su deposuyla birlikte de
şehirdeki en büyük kapasiteli su depo-
sunun inşa edileceğini dile getirerek,
"Böylelikle hem su kayıplarının önüne
geçilecek, hem de olası arıza durumla-
rında şehri daha uzun süreli besleme
imkânına sahip olacağız" dedi.

KAYNAK: (PHA)
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Tarih yazan çocuklar
projesi Kahta’da başladı

TARİHE mal olmuş önemli Türk şahsiyetlerini ki-
taplarla ve çeşitli etkinliklerle benimsetmeyi amaçlayan
Tarih Yazan Çocuklar projesi, Kahta’da hayata geçiyor.

Tarih Yazan Çocuklar projesinin Kahta'da uygulan-
ması için Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarih
Yazan Çocuklar Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. arasında
protokol imzalanarak ilk adım atıldı.

Tarih Yazan Çocuklar projesi, Kahta’da bulunan 90
ilkokulda uygulanırken, 500 dersliğe Kitap Ağacı adı ve-
rilen sınıf kitaplıkları kurulacak. Sponsorlar aracılığıyla
ilkokul sınıflarında oluşturulacak olanher kitaplığa 200
Türkçe 100 İngilizce kitap konularak proje kapsamında
Türk tarihinde önemli yeri olan 100 Türk büyüğünün
anlatıldığı eserler ilkokul çocuklarıyla buluşturulacak.
Projeyle birlikte Kahta’da binlerce öğrenci Türk şahsi-
yetleri öğrenirken İngilizcelerini de geliştirmiş olacaklar.

Tarih Yazan Çocuklar projesiyle ilçede bulunan bin-
lerce öğrenci kitaplar vasıtasıyla Türk şahsiyetleri öğre-
nirken “Çat Kapı Sınıf Draması”, “Kahramanıma Mek-

tup” ve “Kahramanımı Çiziyorum” gibi birçok etkinlik
ile Türk şahsiyetlerin hayatlarını hayal dünyaları ile bir-
leştirecekler.

Projeden memnuniyetini ve desteklerini dile getiren
İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Geçmişi olma-
yanının geleceği olmaz, düşüncesiyle çocuklarımıza er-
ken yaşta Türk büyükleriyle buluşturmayı hedefleyen
projenin ilçemizde gelecek nesillerimize katkı sunacağı-
nı temenni ediyorum. Proje kapsamında öğrenciler Türk
tarihini hem okuyarak hem de izleyerek öğrenecek. Pro-
jenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen
Tarih Yazan Çocuklar Adıyaman İl Koordinatörü Mu-
hammet Mustafa Dicle’ye teşekkür ederim” şeklinde ko-
nuştu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen
imza törenine Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü
Başli ve Tarih Yazan Çocuklar Projesi Adıyaman İl Ko-
ordinatörü Muhammed Mustafa Dicle katıldı.

KAYNAK:PHA

ALİ DENİZ GÜVEN TAZELEDİ
EĞİTİM-BİR-SEN Adıyaman Şubesi 7. Olağan Ge-

nel Kurulunun da Ali Deniz Güven tazeledi.
Adıyaman bir  otelde gerçekleştirilen genel kurula Me-

mur Sen’e bağlı hizmet kollarının şube başkanları, il tem-
silcileri, Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş
Başkanı Abdulaziz Aydın, Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen
Osmaniye İl Başkanı Mahmut Kahraman’ın yanı sıra Adı-
yaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mu-
rat Aydın, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere,
siyasi partilerden Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi
Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Hüda Par İl
ve ilçe başkanları, bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcile-
ri de katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan genel kurulda selamlama konuşması yapan
Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen
Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz sözlerine “bir şey
yap”ma şiarıyla yol çıkan, aynı zamanda medeniyet dava-
sının bilge adamı, mescidi aksaya hasret fermandarı, yedi
güzel adamın aruz üstadı Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen
Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ı yad ederek
başladı.

Genel Kurul heyecanını, tüm ülkede olduğu gibi şube-
mizde de, Eğitim-Bir-Sen’in benlik ve kimlik olarak içsel-
leştirdiği manevî değerler ışığında, ahlaki ilkeler, taze he-
yecanlar ve yenilenen duygularla, demokratik bir olgunluk
ve katılım coşkusuyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Deniz,
“ genel kurullarımız geniş katılımlı istişarelerdir aslında.
Çünkü bizler de işlerimizi yaparken kararlarımızı alırken
ortak akla ve istişareye özen gösteren bir teşkilatız. Üyele-
rimizin oylarıyla seçilen delegelerimizin bugün özgür ira-
deleriyle belirleyecekleri yeni süreç, hiç kuşkusuz teşkilatı-
mıza yeni bir heyecan ve dinamizm kazandıracaktır. Dola-

yısıyla bizler bugün buraya sadece bir gerekliliği yerine
getirmek, bir rutini tamamlamak üzere toplanmadık. Ortak
sancılarımız ve ortak ideallerimiz olduğu için bir aradayız.
Çünkü bizler sendikal mücadeleyi, bir sınıf ya da çıkar ça-
tışması değil, adalet, hakikat ve erdem arayışı olarak gö-
renleriz.

Üyelerimiz başta olmak üzere bizim bu ülkeye, bu
millete, ve insanlığa karşı verilmiş bir sözümüz var. Bütün
gayretimiz; karanlık dünyada beyaz noktalar bırakarak yol
almaktır ve bunu da; inşallah hep birlikte başaracağız.”

Açlık ve yoksulluk sınırı arası maaş alan eğitim çalı-
şanlarının bizden beklentisi var. Nitelikli eğitim almak iste-
yen öğrencinin ve kendisini onlara adayan öğretmenin biz-
den beklentisi var. Genel İdari Hizmetleri sınıfında çalışan-
ların bizden beklentisi var. Üniversite idari personelinin ve
öğretim elemanlarının bizden beklentisi var.  Sizler olma-
dığınız için; 28 Şubat'ın beşli çeteleri, meydanı boş buldu-
lar diyenlerin bizden beklentisi var. Millete kasteden para-
militer yapılara karşı içi daralanların, milli iradeyi önemse-
yenlerin bizden beklentisi var. İşte bu yüzden; yüreğinde
bütün yeryüzü mazlumlarının hüznünü taşıyan sizler, yani
siz dostlarım, yolumuzun uzun, yükümüzün de ağır oldu-
ğunu da görüyor ve biliyoruz  diyerek sona erdiren Ali De-
niz genel kurul davetine icabet edenlere teşekkür etti.

Protokol konuşmalarında söz alan siyasi parti temsilci-
leri de Türkiye’de Memur Sen ve Eğitim Bir Sen’in sendi-
kacılığa kazandırdıklarından bahsederek sendikal örgütlen-
menin Türkiye demokrasisine sağlayacağı katkıları dile ge-
tirdiler.

Konuşmaların ardından yönetim kurulundaki görevleri-
ni devreden Şube Başkan Yardımcıları Murat Bilgiç ve Be-
dir Yaman’a ve sandıklar kurularak seçime geçildi.

KAYNAK:GAPOLAYGAZETESİ

Yalçın TOPÇU ’ Aliya İslam Dünyasının Evladıdır’
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı ve Uluslar-

arası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın
Topçu, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İz-
zetbegoviç’in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı ko-
nuşmada ‘İnsanlığın ve İslam dünyasının bu büyük
evladını vefatının yıldönümünde özlemle, rahmet,
saygı ve şükranla anıyoruz’ dedi.

Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Onursal başkanı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın topçu şunları
söyledi  “Değerli kardeşlerim.

Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan 8 Ağus-
tos 1925, Bosna-Hersek’in Bosanski Samac şehrinde
dünyaya gelen faşizme ve komünizme karşı verdiği
mücadele nedeniyle hapislerde çileler çeken dünyanın
gözü önünde halkına yapılan soykırıma rağmen onur-
lu bir mücadele ile çok sevdiği halkına bir devlet bıra-
kan dünya tarihinin büyük bilge liderlerinden merhum
Aliya İzzetbegoviç’i vefatının seneyi devriyesinde an-
mak ve anlamak için birlikteyiz.

Cennet mekân Aliya;
“Bu günleri gösteren yüce Allah'a hamt ediyorum.

Tarihimizi kanımızla yazdık. Ben Avrupa'ya giderken
kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü; çocuk, ka-
dın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü; hiçbir kutsal yere
saldırmadık. Oysa, onlar bunların tamamını yaptılar.
Hem de Batı'nın gözü önünde; Batı medeniyeti adı-
na.” diyerek insanlığa ve bilhassa batı medeniyetine
insanlık dersi veren ve insan olan herkesin ‘ İzzet’i’
olan bir Bilge Liderdir. 

Bilge Lider Aliya; “Allah'a hamd ediyorum ki bu-
gün elimdeki dalgalanan bayrağı teslim edeceğim
inanmış yüzbinler var. Artık Bosna Hersek hür ve
bayrağımız kendi topraklarımızda dalgalanıyor. Selam
sana ey halkım. İmanınıza, bayrağınıza ve devletinize
sımsıkı sarılın." sözleriyle 19 Ekim 2003 de Hakka
yürümüştür.

Onun sözleri ülkümüz, yolu yolumuz, emaneti
Bosna da başımızın tacıdır.

İnsanlığın ve İslam dünyasının bu büyük evladını
vefatının yıldönümünde özlemle, rahmet, saygı ve
şükranla anıyoruz.

Makamı âli, mekânı cennet olsun inşallah.
El-Fatiha” dedi.
HABER:GAPOLAYGAZETESİ
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Merkez PTT karşısında
MEHTAP ÇAY Evi’nde, Kahve-
ci Fatih usta ile Pamuk DAYI At-
las Sinemasını konuşuyorlar. PA-
MUK DAYI “Abdulsamet Atlas
Sinemasını yaptığında dediler ki
‘‘Abdulsamet bu sinemayı yıka-
cak yerden düz edecek yerine
yedi sene arpa, yedi sene buğday
ekecek o mahsulü fakir fukaraya
dağıtacak.  Sinema yerini de
cami edecek. Yedi sene hacca gi-
decek. Her sene yedi kurban ke-
secek. Her vakit dergâhta namaz
kılacak, tövbe-i Nasuh edecek.
Allaha ağlayarak yalvaracak, sec-
deye kapanacak istiğfar edecek
ki, belki Allah yüzüne bakar töv-
besini kabul eder’’ diyerek, bazı
hacı, hoca, sofiler, yan yandan
fetvaları verip veriştirdiler. Ab-
dulsamet’i öyle ilan etiler ki, kâ-
fur el kâfirin. 

Şimdi ben baktım  Abdulsa-
met günde iki film birden oyna-
tırdı bu kadar söz aldı. Bu gün
televizyonlar herkesin evinde
günde yedi film birden oynat-
makta ama kimseden ses seda
yok. Şimdi herkes sofisinden ho-
casından bir Abdulsamet olmuş
sesleri çıkan yok. Abdulsamet bu
sinema işini bıraktı ama bizler
gün boyu illa devam, illa devam.                                                                                 

Yaklaşık yetmiş yılık bir tari-
hi olan Urfa’da sessiz sinema dö-
nemiyle gösteriye başlayan, tiyat-
ro, konser, siyasi toplantı ve sine-
ma  salonu  olarak da kullanılan,
ve ilk olarak, dönemin Başbakanı
Süleyman DEMİREL GAP Pro-
jesinin  halka tanıtımı bu yazlık,
kışlık iki bölümden oluşan ve İlin
en çok sinema locasına sahip
olan bu tarihi  ATLAS sinemasın-
da yapmıştır. İbrahim TATLISES,
Seyfettin SUCU, Kadir SEMA,
Aziz ÇEKİRGE, Abdullah UYA-
NIK, İsmail BADILLI, Ahmet
KARAOĞLAN, SİYAMİ
OKUR, Mehmet NACAK, KE-
PEKÇİ ABDE, DEMİR İZZET,
Mehmet DELİOĞLU, MAH-
MUT COŞKUN SES, Nuri SE-
SİGÜZEL, URFALI BABE,
Mustafa DİŞLİ gibi birçok ünlü-
lerin sahne almasına vesile olan,
Urfa’nın ilk kültür eğittim mer-
kezlerinden sayılan Kesme taştan
inşa edilen bu tarihi Atlas sine-
ması, yaklaşık kırk yıldır kapalı
tutulmaktadır…    Pamuk Dayı-
nın bu sohbetinden esinlenerek
Atlas  sinemasının kültür saat
merkezine dönüştürülmesi için,
Belediye Başkanımız Sayın  Ah-
met Eşref  FAKIBABA’nın yük-

sek huzurlarına çıktım.  Sayın
Başkanım atlas sinemasının var-
islerinden Sayın Prof. Mustafa
TAPLAMACI’dan bu sinemanın,
Türkmen sineması gibi kültür
merkezine dönüşmesi için hazır
olup, böylesi bir fikre sıcak bak-
tıklarını ayrıca da, kardeşinin de
Antalya kütüphanesine iki oda
dolusu kitap bağışladığını söyle-
di. Bundan evvel Sayın Ahmet
BAHÇIVAN’ın  kendisiyle bir
defa görüştüğünü yalnız dönem
değişmesi ile görüşmelerin neti-
cesiz kaldığını ama yeniden bir
gelişme olursa kâr amaçlı değil,
kültürel  amaçlı teklife açık oldu-
ğunu, tanıtım kartını ve adresini
de bana verdi. Ayrıca, Atlas sine-
manın kuzey kapısını Ahmet
Bahçıvan iş merkezi  kapısından
birleştirirsek sinemanın güney
kapısından ön caddeye asfalt yola
hükmedileceğini de anlatım. 

Sayın başkan beni çok iyi
dinledi çok iyi not aldı çok iyi il-
gilendi ama bu güne kadar bana
Atlas sineması için, ne çok iyi bir
şey yapıldı, nede çok iyi bir şey
anlatıldı. Bende konuyu üstele-
medim  çünkü o zamanlar gün-
demde, fikir üretene provokatör,
proje üretene rantçı yakıştırması
söylentileri vardı. Bu arada şehir
beyefendilerinden Sayın İsmal
MUTLU;  Dergâhın üstü ve çift
kubbe, kale boynu,  çift mağara
civarın da bulunan alanı istimlak
edip,  oranın manevi yapısına uy-
gun, modern cephesi ve pencere-
leri dergâha yönelik ezan, kuran,
dua ve hatim  sesini algılayacak
yapıda, beş yıldızlı turistik  bir
otel ile çok amaçlı dinler diyalo-
guna uygun bir  kültür merkezi
alışveriş  kapasiteli plaza inşa
edilse düşüncesini  bile yutkun-
duk. Başkana söylemedik. Yani
URFA LİSESİ tarihi binasını At-
las sinemasıyla bütünleştireme.
Konusunu da kesip  atık.

PAMUK  DAYI’nın söyledi-
ği gibi ABDULSAMET  misali
bizi de bazı hocalar, bazı sofiler,
bazı başkanlar kafur el kafirin
fetvasını ve  bazı siyasilerin de
rantçı yada provokatör yakıştır-
malarına meydan vermemek için
öyle bıraktık. Şuan Atlas sinema-
sı için herkesçe beklenen URFA
LİSESİ mezunu olan Büyük şe-
hir Belediye Başkanı Sayın Zey-
nel Abidin BEYAZGÜL’ün, İK-
MALE kalmayacağında Başta
Dedik ya ;  BEYAZ GÜL BAŞ-
KAN  SİNEMANIN VAKTİ
GEÇİ  ...!

Hüseyin
Güzel

BEYAZGÜL BAŞKAN
SİNEMANIN VAKTİ GEÇİ   

ADIYAMAN Ticaret ve Sanayi Odası-
nın (ATSO) 1 Ekim’de düzenlenen organ se-
çimlerinin ardından oluşan 2022-2026 çalış-
ma döneminin ilk meclis toplantısını gerçek-
leştirildi.

ATSO’da yeni dönemin ilk toplantısı
olan Ekim ayı olağan meclis toplantısı Mec-
lis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığın-
da, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan
Torunoğlu, Başkan Yardımcıları Hacı Dik-
men, Mahmut Arslan ve meclis üyelerinin
katılımıyla yapıldı.

2022-2026 çalışma döneminin ilk meclis
toplantısı meclis üyelerinin ASGEM’de yü-
rütülen faaliyetleri yerinde görmesi ve atöl-
yeleri gezmesi amacıyla ATSO koordinasyo-
nunda faaliyetlerini sürdüren Sanayi Geliş-
tirme Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada
çok başarılı bir seçim sürecini atlatarak bir
arada olma şansı elde ettiklerini ifade eden
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket;
“Hepimizin yeni görevlerini tebrik ediyor,
hep birlikte başarılı bir dönem geçirmeyi te-

menni ediyorum. 38 yıllık tarihe sahip ilimi-
zin saygın sivil toplum kuruluşu ATSO’da
sizlerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk
duyuyorum. Meclis toplantılarına lütfen işti-
rak edin. Meclise katılın, katılımcı olun. Ço-
ğulcu bir meclis olsun istiyorum. Fikirlerini-
zi ve projelerinizi paylaşın. Adıyaman Tica-
ret ve Sanayi Odası meclis üyeleri konuşsun.
Bize çok büyük görevler yüklendi. Odamızı
bir üst lige taşıyalım istiyorum. Odamıza,
şehrimize ve demokrasiye yaraşır bir seçim
geçirdik. Şimdi sıra; hep birlikte, tek yürek,
tek ses olarak üyelerimiz, şehrimiz ve ülke-
miz için çalışmaya geldi. Ben, hep birlikte
en güzel projelere imza atarak, adından en
çok söz ettiren Odalardan biri olacağımıza
yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında konuşan ATSO Baş-
kanı İrfan Torunoğlu, üzerlerinde ciddi bir
sorumluluğun olduğunu belirterek; “Adıya-
man Ticaret ve Sanayi Odası gibi güzide bir
kurumun yönetimini devralmak bizim için
çok gurur verici olmasının yanı sıra ciddi bir
sorumluluğun omuzlarımıza yüklenmesi de-

mek. Artık seçimler geride kalmış ve hizmet
süreci başlamıştır. Yeni dönemde yapılacak
tüm çalışmalarımızın ve faaliyetlerimizin
Adıyaman’ımıza önemli katma değer sağla-
masını temenni ediyorum. Hep birlikte,
dostluk ve kardeşlik içinde, huzur içinde, sa-
mimi bir yardımlaşmayla, başarılı bir görev
dönemi diliyorum. Meclisimizin ve Yönetim
Kurulumuzun yeni üyeleriyle dört yıllık sü-
rede Adıyaman için çalışmaya ve yeni proje-
ler üreteceğiz. Bunları birlik ve beraberlik
içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Geçmiş dönemlerde Odamızda görev yapan
Yönetim Kurulu Başkanlarına, Yönetim Ku-
rulu ve Meclis Üyelerine, çalışanlarına ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
dedi. Toplantıda Hesapları İnceleme Komis-
yonu meclis üyelerinin oy birliği ile belirlen-
di. Komisyonda; Aydın Yaşar, Bilal Delikan-
lı, Murat Ayabak yer aldı.Meclis toplantısı
sonrası ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve
Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, meclis
üyelerine mazbatalarını takdim etti.

KAYNAK: (PHA)

ATSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Başkan Doğan, İYİ partinin kuruluş yıldönümünü kutladı
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı

Kenan Doğan, İYİ Parti’nin 5.
Kuruluş yıldönümü ile ilgili kutla-
ma mesajı yayımladı.

Kuruluşundan bugüne kadar
iyi partinin zorlu yollardan geçti-
ğini ifade eden Doğan; “25 Ekim
2017’de Sayın Genel Başkanımız
Meral Akşener önderliğinde kuru-
lan partimizin bugün kuruluşunun
5. yıldönümünü kutluyoruz. Kuru-
luşumuzdan bugüne gelene dek
çok zorlu yollardan geçtik. Parti-
mizin üzerine atılmadık iftiralar
kalmadı. Yeri geldi ihanete de uğ-
radık. Ama herkese inat hala dim-
dik ayaktayız. Bizim yanımızda
milletimiz, başımızda da Genel
Başkanımız Meral Akşener ha-
nımefendi var. Partimizin kuruldu-
ğu gün milletimizin umudu olduk.
Milletimize, ülkemize hizmet için
daha nice yıllar çalışacağız. Çünkü
milletimizin bize ihtiyacı var”
dedi.

“Geldiğimiz noktada artık in-
sanlarımız demokrasiden bahseder
duruma geldi” diyen Başkan Do-
ğan; “Bu ülkede gençlerimizin
umutları yeniden yeşermeye başla-
dı. İnsanlarımız yarına umutla ba-
kabilir duruma geldi ve her şeyden
önce tek adamlık değil çoğulcu
demokrasinin yeniden gelebilece-
ğine insanlar inandı. Artık ‘ben ne
dersem o olur’ sisteminden ‘biz ne
dersek o olur’ fikri yerleşti. Çoğul-
cu demokrasiye geçişimize yöne-
lik umutlarımız daha kuvvetli
inancımız tam ve yarına güvenle

bakmak için birçok sebebimiz var.
Artık iyi parti var. Biraz daha sab-
redelim az kaldı. İyiler gelecek ve
yeniden demokrasi bütün kurum
ve kuruluşlarıyla yeniden tesis edi-
lecek. Hak, hukuk, liyakat adalet
temel insan hak ve hürriyetleri
anayasal güvencesine kavuşacak
ve mutlu müreffeh Türkiye’yi inşa
etme yolunda tüm engeller ortadan
kaldırılıp kuvvetler ayrılığının
güçlü bir şekilde uygulanmasıyla
birlikte liyakat ön plana çıkacak.
Adalet yerini bulacak ve bu ülkeyi
inşallah parlamenter sistemle yeni-
den buluşturup tek adam rejimin-
den kurtulacağız. Bugün itibari ile
iyi parti artık Türk demokrasisinin
merkezi ve vazgeçilmezi olmuştur.
İyi ki kurmuşuz  bu parti,iyi ki
bizler bu partinin bir neferi olarak
yol arkadaşı olmuşuz” dedi.

Başkan Doğan, sözlerini şöyle
sürdürdü; “İYİ Parti'nin iktidarına
az kaldı. Vatandaş kötü giden bu
gidişatın düzelmesinin, işçinin,
emeklinin, memurun, öğrencinin
kısacası Türkiye'nin rahat bir nefes
almasının ancak Meral Akşener ve
İYİ Parti kadroları ile yani “Bi-
zimle Mümkün” olabileceğini bili-
yor ve bu yüzdendir ki; “Millet
Bizi Çağırıyor. Bu duygu ve dü-
şüncelerimle İYİ Parti'mizin kuru-
luş yıl dönümünü kutluyor, Başta
Genel Başkanımız Sayın Meral
Akşener hanımefendi olmak üzere
tüm teşkilatlarımıza başarılar dili-
yorum”

KAYNAK:PHA
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Türkiye'deki bir cemaat Afga-
nistan'da Taliban'ın davetiyle bu
ülkeye gitti Afganistan'ı yöneten-
ler çağırdığına göre devletimizin
yönetenlerin bundan haberdar ol-
maması, izin vermemesi, müsaa-
de etmemesi Hatta destekleme-
mesi mümkün değildir .

Osmanlı Devleti I Dünya har-
binden yeni çıkmış, İstanbul'un
işgal altına düşmesiyle bağımsız-
lık gitmiş, bu ortamda İslam dün-
yasında bağımsız tek bir devleti
bırakmıştılar o da Afganistan’dı.

Cumhuriyet döneminde Afga-
nistan'da Türkiye arasında çok sı-
cak ilişkiler oldu. Afganistan'ın
modernleşmesini, kalkınmasını
sağlamak için Türkiye'den öğret-
menler gitti. Askerler gitti Eğer
Afganistan Türkiye ile ilişkilerini
sürdürebilseydi ,yakın ilişkiler
devam etseydi bu gün bu büyük
felaketi yaşamazdı.

Şimdi Afganistan'da Türki-
ye'den giden cemaat mensupları
medrese açacaklar, medrese açı-
sından. Afganistan'ın Öncelikle
kalkınmaya ihtiyacı var Afganis-
tan'da kendi ülkelerinde yetiştiri-
lecek mühendislere doktorlara ih-
tiyaç var Eğer böyle yapılmazsa
ne olur? Tıpkı Pakistan ve Ban-
gladeş gibi olur bu iki ülkede her
cami ayrı bir cemaatin kontrolün-
dedir ve bu ülke insanı da çalış-
mak için yurt dışına gitme çabası

vermektedir bir ülke yurt dışına
açılacaksa şirketleriyle açılmalı-
dır insan kaçakçılarının eline dü-
şen vatandaşları o ülkenin bağım-
sızlığını geleceğini yok eder.

Ülkemizden giden cemaat
mensupları giyimleri kuşamları
şalvarları ve sarıkları ile dikkat
çekiyor. Ancak bu cemaat men-
supları yaşam şekillerinde olduk-
ça lüks, ithal arabalara biniyorlar.
Ayrıca ülkemizdeki diğer cema-
atlerle pek barışık değiller hatta
kendi aralarında bile rekabet
mevcut. Afganistan'ın ise iç çe-
kişmelerden uzak birliğe beraber-
liğe ihtiyaç var.

Afganistan hangi şekilde de-
vam ederse ürettiklerini kendi
yapması hep dışarıdan alırsa ne
olacak? Giyimleri otantik kuşam-
ları devam etsin dünyanın her ta-
rafını ceket pantolon kravat giy-
mesi zevksizlikten başka bir şey
değil Afganistan'da renkli olmaya
devam etsin .Fakat ayakta kalma-
ları için kalkınmaları lazım.

Ayrıca Afganistan hakkında
bütün bilgilerimiz Amerikan pro-
paganda kartellerinin kontrolden
geçiyor propanda da yalandır.
Hala bu ülke hakkında sağlıklı
bir bilgi ülkemiz kamuoyuna
yansımamıştır. Dünya ile ilişki
kurmak istiyoruz diyen buradaki
yönetime  Türkiye’nin rehberlik
etmesi lazım.

Hüseyin
Güzel

Türkiye Afganistan’a 
rehber Olmalı

SANKO SANAT GALERİSİ’NDE
“YANSIMALAR” RESİM SERGİSİ

AKADEMİSYEN ressam Doç. Dr. Ahmet Türe’nin doğayı kay-
nak alarak soyutlanmaları tuvaline aktardığı “Yansımalar” temalı ki-
şisel resim sergisi 21 Ekim Cuma günü saat 17.30’da SANKO Sanat
Galerisi’nde açılacak.

15’inci kişisel sergisinde akrilik boya tekniğiyle çalıştığı 30 ese-
rinin yer alacağını bildiren Doç. Dr. Türe, “Doğanın sergilediği gü-
zellikleri tuvalime aktararak resmediyorum” dedi.

Eserlerinin kaynağı doğanın yansımaları olduğundan serginin is-
mini ‘Yansımalar’ olarak adlandırdığını kaydeden Doç. Dr. Türe,
“Doğa bize bedensel olarak ya-
şamımızı devam ettirebilmek
için suyumuzu, ekmeğimizi ve-
riyor. Ruhumuzu beslemek için
de güzel olan her şeyi sunuyor.
Doğanın sergilediği bu güzel-
likleri yorum ve değerlendir-
melerimle soyutlayarak çizgiy-
le, renkle, lekeyle ve biçimle
tuvalime aktarıp resmediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

“30 yıldır bilfiil resim yapı-
yorum. Aslında geçmişime dö-
nüp baktığımda kendimi bildim
bileli resim yapmışım” diyen
Doç. Dr. Türe, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Lisans eğitimim dışında
resim yapabilmek için bir resim
kursu eğitimi almadım. Resim
kursu alanlardan daha çok re-
sim yaptığımdan olsa gerek
kurs ihtiyacı duymadım. Her
alanda olduğu gibi çok çalış-
mak gerekiyor. 

İnsanlardaki yetenek kısmı-
na inanan biri değilim. Yetiştir-
diğim, resim öğrettiğim öğren-
cilerim de bana yetenekten zi-
yade istekle çalışmanın ve azmin bu alanda ne kadar önemli olduğu-
nu öğrettiler. Resim yapabilmek için önce görmeyi öğrenmek, sonra

çizmek gerekiyor. Tabi her şeyde olduğu gibi istekle, hevesle, azimle
yapmalıyız.”

Eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacak olmanın
memnuniyetini dile getiren Doç. Dr. Türe, “Sanata ve sanatçıya de-
ğer veren SANKO Ailesi’ne teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini
tamamladı.

Doç. Dr. Türe’nin “Yansımalar” isimli kişisel resim sergisi 21
Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında açık kalacak. 

AHMET TÜRE

1971 yılında Trabzon'da
doğan Doç. Dr. Ahmet
Türe, 1994 yılında Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Resim-İş Eğitimi Bölü-
münden mezun oldu.

1997 yılında Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü'ne Araştırma Gö-
revlisi olarak atanan Doç.
Dr. Türe, 2001 yılında Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü'nde Yüksek
Lisansını tamamladı. Doç.
Dr. Türe, 2014 yılında Gazi
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsünde Sanatta Yeter-
lilik Programını bitirdi. 

2015- 2022 yılları ara-
sında Necmettin Erbakan
Üniversitesi Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesi Re-
sim Bölümünde Öğretim
Üyeliği yapan Doç. Dr.
Türe, Trabzon Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümün-

de Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
HABER:GAPOLAY HABERMERKEZİ

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin Ey-
lül ayı içerisinde gerçekleştirdiği ilçe toplantı-
larının yanı sıra Kadın ve Gençlik Kolları teş-
kilatlarıyla da toplantılarına aralıksız devam
ediyor.

Son olarak İl Gençlik Kolları Başkanı
Mevlut Kuştepe Başkanlığında toplanan yöne-
tim    kurulundaki gençlerle buluşan Başkan
Dağtekin, yaklaşık iki saat süren toplantıda
Ekim ve Kasım ayı içerisinde yapılacak saha
çalışmalarına ilişkin yol haritası üzerinde görüş
alış verişinde bulundular.

AK Parti Genel Merkezi tarafından güz
dönemi için başlatılan ve Kasım ayı sonuna ka-
dar devam edecek olan üye hane ziyaretleriyle
ilgili Gençlik Kolları Teşkilatına bilgilendirme-
lerde bulunan Dağtekin “Gençlik, bir milletin
geleceğe dair en kıymetli hazinesidir. Gençle-
rin muhabbeti ve enerjisi, olmazsa olmazımız-
dır. Gençlik Kolları Teşkilatımızın sahip oldu-
ğu vizyon ve heyecan ile Türkiye'nin yarınları
olan gençlerimizle her fırsatta buluşmaya de-
vam edeceğiz. Zira onların kalplerinde samimi-
yeti, zihinlerinde geleceği tasarlayacak bilgi ve
hayal gücüyle geleceğin Türkiye'sine dair en
büyük müjdemiz olacaktır. Son bir ay içerisin-
de ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ederek onlarla
saatlerce toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıları-
mızın en iyi şekilde sahaya yansıması için fikir
alış verişinde bulunuyoruz. Bu toplantılar esna-

sında hiç ummadığınız an da öyle fikirler geli-
şiyor ki; ‘Tamam’ diyoruz bunu saha da uygu-
layacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi;AK
Parti’nin kurumsal kimliği birlik ve beraberli-
ğindedir. Hamdolsun bugün de Gençlik Kolları
Teşkilatımızla bir aradayız. Bu toplantılarımız-
da ihtiyacımız olan abi-kardeşlik bağını, sevgi
ve sinerjiyi görmüş olduk. Allah’ın izniyle
2023’e kadar bu sinerjiyi saha çalışmalarımız-
da dalga dalga büyüterek inandığımız yolda
yürümeye devam edeceğiz. Ve yine gençlik
kollarımızın başkanından yönetimine, birim
başkanlarından mahalle başkanlarına kadar,
böyle bir gençlik olduğu sürece ülkemiz ve
Adıyaman’ımız yükselmeye devam edecektir.
İstişare toplantımızın sonunda gençlerimizle
yükümüz için "Evelallah", akıbet için ‘Tamam
İnşallah’ dedik. Geleceğe sağlam adımlarla yü-
rüyen, verdiğimiz mücadeleye inanan gençleri-
mizle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz.
Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Bu verimli
toplantı için Başkanımız Mevlüt Kuştepe’ye te-
şekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile ol-
masını diliyorum” dedi

Konuşması sonrası Gençlik Kolları Yöne-
timi Başkan Dağtekin’i sevgi gösterinde bulu-
nurken gençlerin heyecanı gözlerinden okun-
du. Dağtekin’in gençlerle öz çekim yapması ise
renkli anların yaşanmasına neden oldu.

HABER:GAPOLAY

Dağtekin: Adıyaman ak
gençliğimizle yükselecek

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan’ın girişimleri ve MASKİ Genel Müdürlü-
ğü’nün çalışmaları neticesinde Gündüzbey Kaptaj Tesi-
sinden Şehir Merkezine kadar olan 45 km’lik içme suyu
ana isale hattının DSİ tarafından yapılması sağlandı. Ay-
rıca, Projenin 1 Etap çalışmalarının ise 28 Kasım 2022
tarihinde ihalesi yapılacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan, projenin Malatya’nın gele-
ceği açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek
şunları söyledi:

Proje tutarı 600 milyon
“Proje tutarı toplam 600 milyon lira olan içme suyu

ana isale hattı ve su depoları arası bağlantı hatları ile il-
gili proje çalışmaları Devlet Su İşleri ile birlikte yapıldı.
Büyükşehir Belediyemizin teklifi doğrultusunda, çalış-
malar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu
konu ile ilgili olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız ol-
mak üzere Tarım ve Orman Bakanımızı, Devlet Su İşleri
Genel Müdürü ve Strateji Daire Başkanlarını ziyaret
ederek söz konusu projenin Devlet Su İşleri’nin bu yılki
yatırım programına alınmasını sağladık.

Sürdürdüğümüz girişimler neticesinde ana isale hattı,
içme suyu depoları ve depolar arası bağlantı hatları yapı-
mı ile ilgili projenin 1. etabı DSİ’nin yatırım programın-

da yayınlandı ve 2022 yılı ödeneği olarak da %10 çıka-
rıldı. 28 Kasım 2022 tarihinde de 1.Etabın ihalesi yapıla-
cak.

Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdiği-
miz bu proje ile hem ekonomik ömrünü doldurmuş ana
isale hattında meydana gelen % 20 civarındaki kayıp ve
kaçaklar önlenmiş olacak, hem de yenilenen ana isale
hattının depo girişlerinde modüler HES çalışması yapıla-
rak elektrik üretilmesi sağlanmış olacak. Bununla ilgili
olarak daha önce Kuyuönü Su Deposu girişine HES ya-
parak buradan 2.2 MW elektrik elde etmeye başlamış
idik. Yeni HES’ler ile birlikte, terfili sistem içerisinde
olan depolarımızın elektrik ihtiyacını da böylece karşıla-
mış olacağız.

İçme suyu ana isale hattının ve şehir merkezindeki
diğer büyük depolarımızın bağlantı hatlarının yenilen-
mesi, ayrıca şehrin en üst noktasına 20 bin ton ve 5 bin
ton olmak üzere  iki adet içme suyu deposu yapımı ile
mevcut 5 adet deponun da rehabilite edilecek olması ne-
deniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza,
Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze, Devlet Su İşleri
İçme Suları Dairesi Başkanlığına ve Devlet Su İşleri
Bölge Müdürüne teşekkür ediyorum. Malatya’mıza ha-
yırlı olsun.” Dedi.

HABER:GAPOLAY GAZETESİ

Selahattin GÜRKAN ‘45 Km’lik
İçme suyu İhalesi Yapılacak’
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Balıklıgöl Şiir Akşamları bir
TYB Şanlıurfa Şubesi organizas-
yonudur!

Balıklıgöl Şiir akşamları Tür-
kiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şu-
besinin geleneksel olarak yapmış
olduğu bir programdır.  İsim ba-
bası bizzat şahsımdır. Kimileri
Halilürrahman gölü ne zaman
Balıklıgöl oldu diye eleştiriyor.
Ben de buradan onlara soruyo-
rum. 3500 Yıllık paganist Aterga-
tist gölü yani altıbalık üstü tanrı-
ça olan bir göl ne zaman İbrahim
gölü oldu? Şehrin ilk adı dahi Ba-
lıklı şehir anlamına gelen Kalir-
rua'dir! Gelelim Balıklıgöl Şiir
Akşamları'na. Türkiye Yazarlar
Birliği Şanlıurfa şubesi başkanı
olduğum dönemde en son 6.sını
yapmıştık. Hem de uluslararası
şiir şöleni olarak. TYB'den izin
almadan bu şöleni yapanlar etik
ve ahlaki  davranmamışlardır.
TYB ni yok sayarak böylesine
bir program yapılması hem TYB
Şanlıurfa şubesi hem Urfalı şair-
ler için iyi olmamıştır.  Ayrıca
Şiir akşamlarında her gecede bir
şair değil, bir gecede en az sekiz
on şair şiirini okur.  TYB üyesi

Nurullah Genç beyefendi hariç
şiir yorumcuları ile şiir akşamları
olmaz ancak müzikli  şiir resitali
olur. Bu organizasyonu kim yap-
mışsa cehaletini göstermekle kal-
mamış ayrıca TYB' nin 6.sını
yaptığı Balıklıgöl Şiir Akşamları
programının isim hakkını da gas-
betmiştir. TYB ile özdeşleşmiş
bir ismi kullanmaktan utanma-
mışlardır. Bilinmelidir ki Türki-
ye'nin her yerinde yapılan şiir ak-
şamlarına onlarca şair katılır. Bil-
miyorsanız TYB şiir şölenlerine,
Suçıktı Şiir Akşamlarına, Sapan-
ca Şiir Akşamlarına, Mevlana
Şiir Akşamlarına bakınız.  Belki
bu işi öğrenirsiniz. Markalaştırdı-
ğımız Balıklıgöl şiir Akşamı adı-
nı kullanırken nezaketen de olsa
TYByi bilgilendirmeniz  gerekir-
di.  Benim başkanlığım döne-
mimde bu etkinlik başlamıştır.
Ancak sonrası gelmemiştir. Şiir
gecenize isim bulmakta zorlanı-
yorsanız bana sorsaydınız. Ben
söylerdim. İsim mi arıyorsunuz?
Alın size  isim:  Anzılha Şiir Ak-
şamları! Hiç olmazsa bir farkınız
olurdu. Ama sizde o farkı yarata-
cak ufuk ne gezer....

Mehmet
Kurtoğlu

Balılklıgöl Şiir
Akşamları

Mahsa Amini Adıyaman’da anıldı

ADIYAMAN İl Kadın Platformu üyele-
ri, İran'da ahlak Polisi tarafından öldürüldü-
ğü öne sürülen Mahsa Aminiyi olayına iliş-
kin tepki gösterdiler. Demokrasi Parkı önün-
de toplanan Adıyaman İl Kadın Platformu
üyeleri İran'da Mahsa Aminiyi’n öldürülme-
sin tepki gösterdiler. Toplanan Adıyaman İl
Kadın Platformu üyeleri adına açıklamada
bulunan Eylem Yıldırım “Günlerdir dünya-
nın her yerinde kadınların öfkesi ve isyanı
katlanarak büyüyor. Erkek devlet şiddeti bir
kadını daha yaşamdan kopardı. İran’ın Tah-
ran kentinde baş örtüsünü "İslami kurallara"
göre takmadığı gerekçesiyle "ahlak polisi"
tarafından gözaltına alınıp, ardından işken-
ceyle katledilen Mahsa Amini için kadınlar
öncülüğünde başlayan ve daha sonra rejim
karşıtlığına dönüşen eylemler büyüyerek de-
vam ediyor. Kadınlar toplu halde başörtüle-
rini çıkarıp ateşe vererek, saçlarını keserek,
mücadelelerini yeni bir boyuta taşıyor. Ka-
dınlar öncülüğünde başlayan direniş zaman-
la gerici molla rejimi karşıtı gösterilere dön-

üştü, üniversiteler,  sendikalar greve başladı.
Birçok şehirde halk sokaklara çıktı. İran ta-
rafından açıklanan resmi verilere göre 100
den fazla kişi hayatını kaybetti.  En az 700
kişi işkenceyle gözaltına alındı. Uluslararası
Af Örgütü 20 kentte protestoculara gerçek
mermi sıkıldığına dair kanıt olduğunu açık-
ladı. İran’da 1979’dan bu yana kadınlara,
devletin anti demokratik yapısını ve erkek
egemenliğinin gücünü temsil eden başörtüsü
dayatılıyor. İranlı kadınlar 43 yıldır faşist
molla rejiminin sözde "ahlak polisleri" tara-
fından, taciz ediliyor, şiddete maruz kalıyor,
tutuklanıyor, idama mahkûm ediliyor. Türki-
ye’de de kadınlara ve farklılıklara düşman
hukukuyla yaklaşımın sonucu açığa çıkan
tablonun aslında İran’dan hiç de farklı olma-
dığını görüyoruz. Dedi. Kadınlar olarak coğ-
rafyalara göre biçim değiştirse de şiddetin
aynı sistemden beslendiğinin ileri süren Yıl-
dırım, “Sayısı her gün artarak katliama dö-
nüşen kadın cinayetleri, bin bir emekle elde
edilen kazanımlarına sahip çıkmak için dire-

nen kadınlara yöneltilen polis şiddeti, gözaltı
ve tutuklamalar, cezaevlerindeki kadınlara
işkenceye varan uygulamalar, kadın katille-
rine uygulanan haksız tahrik indirimleri, ka-
dınları şiddet dolu aile içine hapseden politi-
kalar, İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı
feshi, nafaka hakkının gaspı, yasaklanan
konserler, LGBTİ+lara yönelik devlet deste-
ğiyle örgütlenen nefret eylemleriyle açığa çı-
kan tablo,  aslında İranda’ki molla rejiminin
Türkiye’deki yansımasıdır. Biz kadınlar,
coğrafyalara göre biçim değiştirse de şidde-
tin aynı sistemden beslendiğinin farkındayız.
Sınırları aşan dayanışmamızın gücü de bura-
dan geliyor. Bizler de Adıyaman Kadın Plat-
formu olarak  Türkiye’den İranlı kadınların
sesini yükseltiyoruz. Mahsa Amini’nin katili
İran Molla rejimidir. Mahsa'nın katili erkek
egemen sistemdir. Mahsa’nın ve İranlı ka-
dınların mücadelesi hepimizin mücadelesi-
dir diyoruz” şeklinde konuştu.

Toplanan kalabalık daha sonra sesiz bir
şekilde dağıldı. KAYNAK: (PHA)

KARAİSMAİLOĞLU: Artık
Üç Kere Düşünecekler

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, dün yürürlüğe giren Dezenformasyon Ya-
sası’nın, halkın doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması
adına atılan çok önemli bir adım olduğunu kaydetti
ve “Sahte kimlikler arasına saklanıp, hakaret ve iftira
ile yürütülen karalama kampanyalarına, itibar sui-
kastlerine yeltenenler, ülkemizi, milletimizi yalan ha-
berlerle, çarpıtılmış bilgilerle galeyana getirmek iste-
yenler artık bir değil, üç kere düşünecekler. Bundan
sonra da milletimizin haklarını korumak, mahremiye-
ti ve gizliliğini güvence altına almak adına her türlü
adımı atmaya devam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Konferansı’nın açılışında konuştu. Sanal evrende si-
ber güvenlik teması ile düzenlenen programı çok
önemsediklerini aktaran Karaismailoğlu, “Baş dön-
dürücü bir hızla ilerleyen dijital çağda, her 10 yılda
büyük sıçramalar yaşanıyor. Yüksek veri hızı ile bir-
likte gelinen süreçte, 2020’lerin yükselen trendi ‘me-
taverse’ oldu. Fiziksel dünya ile bağlantılı, bağımsız
bir ekonomik sisteme sahip, gerçek dünyadaki her şe-
yin dijital ikizinden oluşan 3 boyutlu sanal bir evren-
den bahsediyoruz. Oyun ve eğlence sektöründe baş-
layan bu süreç, yeni iş modellerini, yeni iş birliği şe-
killerini ve hatta yeni sosyal yaşam biçimlerini ortaya
koyuyor. Metaverse ile birlikte, NFT ve Kripto para-
ların kullanılması da hızlandı. Sanal sektör, oyunlarla
birlikte savunma sektöründe de boy göstermeye baş-
ladı. Ayrıca, simülasyon tekniği ile doğal afetlere,
operasyonlara ve sivil uygulamalara yönelik eğitim-
ler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

HAYATTA SUÇ KABUL EDİLEN HER
TÜRLÜ EYLEM, DİJİTAL DÜNYADA
PERVASIZCA YAPILIYOR

Metaverse’deki bu hareketlilikle birlikte veri gü-
venliğinin daha da öne çıktığını dile getiren Karais-
mailoğlu, bunun yanında, gizlilik ve mahremiyet ko-
nusunda kaygılar başladığını söyledi. Gerçek hayatta
suç kabul edilen her türlü eylemin, dijital dünyada
pervasızca yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu,
açıklamasına şöyle devam etti:

“Sınırsızca hareket edilip, her türlü suçun rahat-
lıkla işlendiği sanal alem, insan doğasındaki aşırılık-
ları da körükledi. Kimliklerin de gizlenebildiği bir or-
tam olması nedeniyle ürkütücü boyutlara vardırdı.
Bunu engelleme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Hukukun, yasaların teknolojinin gerisinde kal-
maması, mağduriyetlerin oluşmaması için gereken
düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yüce Meclis’imiz
tarafından kabul edilen, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 18 Ekim’de yürürlüğe
giren dezenformasyon yasası, hükümetimizin, halkı-
mızın doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması adına attığı
çok önemli bir adım oldu. Sahte kimlikler arasına
saklanıp, hakaret ve iftira ile yürütülen karalama
kampanyalarına, itibar suikastlerine yeltenenler, ülke-
mizi, milletimizi yalan haberlerle, çarpıtılmış bilgiler-
le galeyana getirmek isteyenler artık bir değil, üç kere
düşünecekler. Bundan sonra da milletimizin haklarını
korumak, mahremiyeti ve gizliliğini güvence altına

almak adına her türlü adımı atmaya devam edeceği-
mizin de bilinmesini isterim.” 

YERLİ VE MİLLİ DONANIM GÜVENLİĞE
YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİ
AZALTACAK

“Bilişim ve iletişim konusunda ne kadar ileride
olursanız olun, ‘sanal alemdeki’ saldırılar, gün geçtik-
çe sistemli bir şekilde artıyor” diyen Karaismailoğlu,
bu saldırıların, organize bir şeklide çok uluslu bir ni-
telik kazandığını kaydetti. Ulaştırma Bakanı Karais-
mailoğlu, bu noktada ‘elektronik haberleşme şebeke-
lerinde, yerli ve milli yazılım ve donanımların kulla-
nılmasının’ son derece önem kazandığını ifade ede-
rek, “Yerli ve milli hassasiyetle, ekonomik faydanın
yanında; halkımızın, hızlı, güvenli ve kapsamlı bir
iletişime kavuşmasını da sağlamakta kararlıyız. Yazı-
lım ve donanımlarda yerli ve millilik oranının artma-
sı, aynı zamanda ülkemizin bekasına ve güvenliğine
yönelik potansiyel tehditlerin azaltılması, hatta bir
noktadan sonra en aza indirilmesine imkan verecek-
tir” diye konuştu. 

YERLİ VE MİLLİLİK ORANLARINI HEP
EN ÜSTTE TUTUYORUZ

Türkiye’nin 5G ve hatta 6G teknolojilerine geçiş
sürecinde, yerli ve millilik oranlarını hep en üstte tut-
tuklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu hassasiyetle
öznel bir sistemin kurulması yanında, siber güvenliği
öncelediklerini belirtti. 4,5G’nin ilk yatırım dönemin-
de sektördeki yerli ve millilik oranının yüzde 1 oldu-
ğunu, bu oranın bugün yüzde 33’leri geçtiğinin altını
çizen Karaismailoğlu, 5G çalışmaları hakkında şu
bilgileri verdi:

“Özellikle 5G ile ilgili çalışmalarımızı özetlersek;
2017 yılında ‘Haberleşme Teknolojileri Kümelenme-
si’ni kurduk. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının yerli
ve milli imkanlarla sağlanması için ‘Uçtan Uca Yerli
ve Milli’ 5G projesini geliştirdik. ‘Yeni Nesil Mobil
Haberleşme Teknolojileri Türkiye Formu’nu oluştur-
duk. 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi ile üniversi-
telerimizin yerleşkelerinde test merkezleri kurduk.
Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla, 5G ve
Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programını haya-

ta geçirdik. 5G Çekirdek Şebeke, 5G Sanallaşma ve
Yazılım Tanımlı Ağ ve 5G Radyo gibi projelerimiz
devam ediyor. Bu teknolojide inşallah yerli milli üre-
tim çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Gelecekteki proje-
lerimiz için yerli ve milli hassasiyetle tamamlayaca-
ğımız 5G bizim için önemli bir konudur. Araç-yaya
iletişimi, araç-araç iletişimi, araç – altyapı iletişimi
artacak, böylelikle sadece insanları değil, tüm nesne-
leri daha hızlı bir şekilde birbirine bağlayacağız. Ro-
botik ve otomasyon, yapay zekâ, sınır bilişim, nesne-
lerin interneti, blok zincir, kuantum bilişim gibi alan-
lara yapılan yatırımların önümüzdeki üç sene içeri-
sinde 3 katın üzerinde artması bekleniyor. Bu durum,
bir yanıyla daha son derece önemli Türkiye’nin gele-
cekte hangi alanlara yatırım yapması gerektiğinin
ipuçlarını bize sunuyor. Böylece 5G; yatırım, istih-
dam, üretim, ihracat, cari fazla temelli büyüme süre-
cinde olan ve ekonomide tarihi dönüşümü yaşayan
Türkiye’nin hedeflerine çok daha hızlı şekilde ulaş-
masının önemli altyapılarından birisi olacak. Ayrıca,
ULAK ve eSIM aracılığı ile hayata geçirdiğimiz ça-
lışmalarla 5G’yi yerli ve millî imkânlarla kullanan
sayılı ülkeler arasına gireceğiz. Mobil operatörlerimi-
zin 5G’ye hazırlık yapabilmeleri için, yerli ve yaban-
cı üreticiler tarafından geliştirilen ürünleri mobil şe-
bekelerinde denemeleri için birçok süreli izin verdik.
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere, 18 ili-
mizde denemelere devam ediyoruz. İstanbul Havali-
manı’nı 5G’li havalimanı yaptık. Önümüzdeki gün-
lerde bu tür kampüslerde 5G çalışmaları yapmaya de-
vam edeceğiz. 5G alanında sağlanan her gelişme, bir
üst teknoloji olan 6G’nin zeminini de oluşturuyor.”

VERİ GÜVENLİĞİNİN ÜST DÜZEYDE
SAĞLANMASI BİZİM İÇİN OLMAZSA
OLMAZDIR 

Tüketici talepleri, farklı sektörlerin beklentileri,
teknolojik çeşitlilik, mobil iletişimde kullanılan cihaz
sayısındaki artış ve dijital dönüşümün iletişimdeki ih-
tiyaçları da çeşitlendirdiğini anlatan Karaismailoğlu,
“6G teknolojileri konusunda, üniversitelerimizde,
akademik seviyede önemli çalışmalar yapılıyor. 6G
ile artan hız ve etkileşim ortamında, siber güvenlik
çok daha ön plana çıkacaktır. Çünkü, bir kez daha al-
tını çizmek isterim ki; veri güvenliğinin üst düzeyde
sağlanması bizim için olmazsa olmazdır. 2022 yılın-
da bu döneme kadar, geçen yılın aynı dönemine göre
mobil iletişimde yüzde 22, sabitte de yaklaşık yüzde
13 oranında artış kaydettik. Bugün ülkemizde; geniş-
bant internet abonemiz; 88 milyona, mobil genişbant
abonemiz; 70 milyona, sabit genişbant abonemiz; 18
milyona, fiber abone sayımız 5 milyona ulaştı. Maki-
nalar arası iletişim (M2M) abone sayımız, 7 milyon
800 bine yükseldi. Vatandaşlarımızın yüzde 83’ünün
internet erişimini sağlıyoruz. Dünya ortalamasının
yüzde 65’lerde olduğu bu konuda ülkemizin ön sıra-
larda olması, uzun süren yoğun bir çalışmanın mey-
vesidir. Haziran 2022 sonu itibarıyla, ülkemizin top-
lam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya
ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20’de olduğu
tespit edildi. Ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında yapılan
sıralamada; Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle
birlikte ilk 5 ülke içinde yer alıyoruz” şeklinde ko-
nuştu. HABER:GAP OLAY HABER MERKEZİ
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Yalçın TOPÇU “Amacımız
Tam Bağımsız Türkiye”

ETİMESGUT Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Derneği tara-
fından hafta sonu organize edilen BALKANLARDAN KIRIMA ge-
cesinde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “
Amacımız tam bağımsız ve güçlü Türkiye meydana getirmek” dedi. 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Etimesgut Kırım Türkleri
Derneği Başkanı İbrahim Keskin ve Balkan Göçmenleri Vakfı baş-
kanı Yüksek Özkale’nin de katıldığı gece Fatih Kültür Sanat Merke-
zinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Prog-
ramın açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Değerli protokol, Hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin
teminatı sevgili gençler, kıymetli basın mensupları sizleri Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla
selamlıyor hayırlı akşamlar diliyorum.

Değerli katılımcılar, Evladı Fatihan’ın ve hepimize ‘dilde fikirde
işte’ bir olun diyen İsmail Bey Gaspıralı Atamızın evlatlarının, Sin-

can Belediyemizin değerli katkılarıyla düzenledikleri birlik dirlik ve
kardeşliğin ifadesi olan bu kıymetli organizasyonda emeği geçen
herkesi candan kutluyorum. Sözlerimin başında ifade etmek isterim
ki, Türkiye, Kırım’ın ilhakını tanımıyor gayrimeşru ve hukuk dışı
olduğunu savunuyor, bölgemize ve dünyaya büyük zarar veren hu-
kuksuz savaşın bitmesi içinde her platformda samimi çabasını sür-
dürüyor. Değerli katılımcılar, Ata topraklarını baskı ve zulümler ne-
ticesinde her şeyini geride bırakarak terk etmek zorunda kalanların
evlatları bugün Anadolu’daki kardeşleri ile birlikte ay yıldızlı al bay-
rak altında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Vatandaşı ve Türk Mil-
letinin asil birer mensubu olarak yaşamakta Tam Bağımsız Güçlü
Türkiye Hedefimize katkı sunmaktadırlar.

Birliğimiz ve Dirliğimiz Daim olsun. Allah vatanımızı milletimi-
zi devletimizi korusun ve yüceltsin inşallah.

Saygılarımla” dedi. HABER:GAPOLAYGAZETESİ

KARAKÖPRÜ Belediye Başkanı Me-
tin Baydilli sabah erken saatlerde gerçekleş-
tirdiği saha gezileri kapsamında Alibaba
Mahallesinde gezerek sorun ve çalışmaları
inceledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine baş-
layan Karaköprü Belediye Başkanı Metin
Baydilli yaptığı saha gezileriyle sorunları ve
talepleri yerinde inceliyor. Başkan Baydilli,
başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle bir-
likte belediyeden yürüyerek Ali Baba Ma-
hallesine geçip sokak sokak gezdi.

Özellikle vatandaşlardan gelen talepler
üzerinde lüzum görülen yerlerde inceleme
yapan Başkan Baydilli ve ekibi sorunların

hızlıca giderilmesi için istişarede bulundular.
Karaköprü’yü adım adım dolaştıklarını

ve bunu rutin bir hale getirdiklerini söyleyen
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,
sahada olmanın ve sorunları yerinde incele-
yip vatandaşlarla birebir görüşmenin hizmet
noktasında ufuk açıcı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Baydilli şunları kaydetti: “Erken
mesaiyle başladığımızı saha gezilerimizde
gittiğimiz bölgelerdeki sorunları veya talep-
leri inceliyoruz. Ekibimizle birlikte durumu
istişare edip çözüm için çalışma başlatıyoruz
ve bunun takibini yaparak çözümün hızlan-
masını sağlıyoruz. Bugün de belediyemiz-
den çıkarak Alibaba Mahallemize doğru yü-

rüdük ve burada sokak sokak gezerek hem
sorunları hem de gerçekleştirdiğimiz çalış-
maları inceledik. Yolda karşılaştığımız va-
tandaşlarımızla sohbet edip taleplerini dinle-
dik.

Bizim tek gayemiz mahallelerimizin so-
runlarını minimuma indirip daha güzel bir
Karaköprü’yü vatandaşlarımıza sunmaktır.
Bunun için arkadaşlarımızla birlikte erken-
den kalkıp ilçemizin sorunlarıyla ilgilenme-
ye başlıyoruz.”

Başkan Baydilli alan gezilerinde esnaf
ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet
ederken, taleplerini dinleyip not aldı.

KAYNAK: (PHA)

Başkan Baydil’li Ali Baba mahallesini inceledi

Yılmaz Çoban
Basın Kartını Aldı

ADIYAMAN’DA yayın ya-
pan Gazete Yaman İmtiyaz Sahibi
Yılmaz Çoban, Cumhurbaşkanlığı
iletişim başkanlığınca düzenlenen
Turkuvaz renkli basın kartını tes-
lim aldı.

Basın Kartı Komisyonunun
Ankara'da yaptığı son toplantının
ardından basın kartı alma hakkı
kazanan Yılmaz Çoban, kartını
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü
Efe Murat Erbaş tarafından teslim
edildi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı Şanlı-
urfa Bölge Müdürlüğü görevine
08.10.2022 tarihi Resmi Gazete
ile atanan ve göreve başlayan Efe
Murat Erbaş’ın Adıyaman’da ga-
zetecileri ziyaret etti. 

Basın Kartını hak eden gazete-
cileri ziyaret ederek kartlarını tes-
lim eden Erbaş, gazetecilerin so-
runlarını yakından takip ettiklerini
ifade etti. 

Şanlıurfa’da gazeteciler için
önümüzdeki günlerde çeşitli prog-
ramlar düzenleneceğini dile geti-
ren Erbaş, Adıyaman’da görev ya-
pan gazetecilerin Şanlıurfa’da bir
evlerinin olduğunu kaydetti. 

Kamuoyunda “Dezenformas-

yonla mücadele düzenlemesi” ola-
rak bilinen Basın Kanunu hakkın-
da konuşan ERBAŞ, kanunun ya-
lan haberi alışkanlık haline geti-
ren, kronik olarak dezenformas-
yon üreten kesimleri rahatsız etti-
ğini ifade etti. Erbaş, Kanunun
asıl muhataplarının bu alandaki
memnuniyetlerini dile getirdi.

İlk defa  Basın Kartı almaya
hak kazanan Gazeteci Yılmaz Ço-
ban yaptığı açıklamada, Yaklaşık
20 yıldır severek yaptığım gazete-
cilik mesleğinde sürekli ihmal
ederek bir türlü almadığım basın
kartını almanın mutluluğu içere-
sindeyim.  

Ayrıca usta gazetecilerden olu-
şan, komisyonda 12 üyenin oluru
ile basın kartını hak etmem beni
daha da mutlu etti. İnşallah verilen
bu kart daha güzel haberler yap-
maya nasıp olur. Benimle ve Adı-
yaman’da bu mesleği yapan gaze-
teci arkadaşlarımla yakından ilgi-
lenen ve desteğini esirgemeyen
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü
Efe Murat Erbaş ile il müdürlüğü
çalışanlarına ayrıca ilgilerinden
dolayı çok teşekkür ediyorum.”
dedi. 

HABER: GAP 
OLAY HABER MERKEZİ

ADIYAMAN’IN Kahta ilçe-
sinde İngiltere'nin en tanınmış
uluslararası VIP turlarını organize
eden seyahat acentesinin başında
olan tur operatörü Rahul Aggar-
wal, 19 kişilik bir inceleme ve
araştırma grubu ile “Ancient Ori-
gins Of Turkey” (Türkiye'nin
Eski Kökenleri) programı ile
Nemrut'ta adeta çıkarma yaptı.

Mezopotamya’nın medeniyet-
ler beşiği, tarihin başlangıcı, bu-
günkü teknolojiye ulaşmamızın
ilk basamağı ve temel taşı oldu-
ğunu ifade eden dünyaca ünlü ta-
rihçi, arkeolog, araştırmacı, yazar
grubu ile Nemrut'ta gelen Rahul
Aggarwal, yaptığı açıklamada;
“Uygar insanlar buralara gelecek-
tir ve gelmelidir. Amacımız dün-
yanın değişik ülkelerinden bura-
lara insanların gelmesini sağla-
maktır. Yıllardır buralara yani yu-
karı Mezopotamya’ya münferit
VIP turlar düzenliyoruz. Bunu
genişletmek, daha fazla insanın

gelmesini sağlamak için bu geniş
kapsamlı ve konunun uzmanla-
rından oluşan geziyi düzenledik.
Bu gezi sonunda ABD’den Avus-
tralya’ya kadar tanıtım yapaca-
ğız” dedi. Rahul Aggarwal, ko-
nuşmasına devamla; “Mezopo-
tamya’nın tacı Nemrut'tan başlı-
yoruz. Kutsal ve efsanevi Fırat ile
Dicle havzasında yer alan Göbek-
li Tepe, Karahan Tepe gibi tarihin
başlangıcı olan tarihe yön veren
yerleri de programa aldık” dedi.

Önümüzdeki yıldan itibaren
Adıyaman’dan, Nemrut'tan başla-
yarak 10-15 günlük VIP turlar
düzenleyeceklerini ifade eden
Rahul Aggarwal, “İnsanlar Nem-
rut’u, Fırat ı, Dicle’yi ve tarihin
başlangıcı olan bu coğrafyaya
akın edecektir” dedi.

Origins Of Turkey programı-
na David C. Baker, Micki Pistori-
us gibi dünya çapında tanınan
isimler yer alıyor.

KAYNAK: (PHA)

İngilizlerden Nemrut’a turizm atağı
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ADIYAMAN Gençlik Merkezleri 2022 -
2023 yılı değerlendirme, İstişare ve planlama
toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret
Keleş başkanlığında Hizmet Müdürleri, Genç-
lik Merkezi Müdürleri, Şube Müdürleri, İlçe
Müdürleri, Yurt Müdürleri, Gençlik Liderleri
ve Gönüllü Gençlik Liderin katılımıyla yapıldı.

GSB Adıyaman Yurdu Konferans Salonun-
da yapılan değerlendirme toplantısında konu-
şan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş;
”Gençlik Merkezlerinde gençlerin ilgi ve ihti-
yaçları çerçevesinde ve talepleri doğrultusunda
serbest zamanlarını değerlendirmelerine yar-
dımcı oluyoruz. Sosyal ve kişisel gelişmelerine
katkıda bulunmak, sosyal, kültürel, sanatsal, bi-
limsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek,
gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, za-
rarlı alışkanlıklara karşı onları bilinçlendirmek
amacıyla her türlü faaliyetin düzenlendiği ko-
ordinasyon ve lojistik merkezlerimiz tüm genç-
lerin hizmetindedir” dedi.

Gençlik Merkezlerimizde yapılan atölye ve
kulüp çalışmaları,  hareketlilik programları,

söyleyiş,  panel,  müzik,  spor,  sinema,  şehir
gezisi vb. faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dik-
kat çekerek, Bakanlığımıza bağlı GSB yurtla-
rında yoğun bir biçimde uygulanması için ge-
rekli tedbirlerin alınması ve koordinasyonun
sağlanması hususunda toplantı yapıldığını be-
lirten İl Müdürü Keleş;” Gençlik bizim en bü-
yük gücümüz, gençlik bizim en büyük inancı-
mız ve umudumuz. O yüzden gençlerimizle
birlikte çalışmak, gençlerimizle birlikte üret-
mek bizim felsefemiz, yol haritamız. Adıya-
man’da 3 Gençlik Merkezi, 7 Genç Ofis ile ili-
mizde 38 binden fazla gence sosyal ve sportif
faaliyetler düzenliyoruz. Gençlerimizin vakitle-
rini dolu dolu geçirdikleri her türlü donanıma
sahip olan, Gençlik Merkezlerimizde ve Genç
Ofislerimizde gençlerimiz tamamen ücretsiz
olarak kurslara katılıyor ve bütün imkânlardan
faydalanabiliyor. Ben ilimizdeki bütün gençle-
rimizi “Gençlik Merkezimizde Sen Varsın”
sloganı ile Gençlik Merkezlerimize davet edi-
yorum” dedi.

KAYNAK: (PHA)

Fikret Keleş: Gönüllü gençlerle
değerlendirme toplantısı yaptı

Adıyaman Eğitim ve Araştırmada başarılı operasyon

Kaymakam Aslaner: Silifke’de
Nar Üretimini Artıracağız

HAFTA sonu Silifke’de çeşitli temaslarda bulu-
nan GAP gazeteciler birliği yöneticileriyle bir araya
gelen Silifke kaymakamı Abdullah Aslaner bölge-
mizde dört mevsim Sebze ve meyve üretimi gerçek-
leşmekte, Ürün çeşitliği içerisinde Aşılı Silifke Nar’ı
üretimini de her alanda desteklemekteyiz dedi.

Kahvaltıda GAP bölgesi gazetecilerine Silifke
bölgesinde üretilen ürünler hakkında bilgi veren
Kaymakam Aslaner Naranciye üretimi, Çilek, Muz,
Avakado, 

Keben Narı Nar Fidanı(Silifke Aşısı)Çeşidi ve
Özellikleri

Keben narının yetiştirildiği bölge Mersin Silifke
Bölgesidir. Silifke aşısı Narı olarak üretilen nar ağaç-
tan toplanmaya başladığı dönemdeyiz. Her biri 1.kg
ve üzeri ağırlıkta, tanelerinin iriliği ve aramosıyla ih-
racatta yer tutan Nar üretimini önemsiyoruz’ dedi.

Kadir Kaynar: Aşılı Nar’ın her biri 1.kg üzerinde
Araştırmacı-Yazar Kadir Kaynar aşılı Silifke

Nar’ını misafirlere elleriyle bölüp ikram ederken
Aşılı nar hakkında da bilgiler verdi.

Kaynar ‘..Tadı tatlı mayhoş arası olan bir nar çe-
şididir. Keben Nar’ının büyüklüğü 1-1,5 kg arasında
sofralık bir çeşit olup aynı zamanda nar ekşisi muh-
teşem olmaktadır.33 N16 altında tescili yapılmıştır.

Yöremizde bunun dışında Gökbahçe narı, Kargı-
cak narı hicaz nar çeşitleri de yetiştirilmekte. 

Silifke aşısı nar yıllık 4000- 5000 ton rekoltesi
olmaktadır.

Hasat zamanı Eylül Ekim aylarında yapılmakta
olup iç ve dış piyasaya satılmaktadır’ dedi. 

Rıfat Karaduman: Kaymakam Aslaner üretimi
önemsiyor

Silifke basının duayen isimi Gazeteci-Yazar Rıfat
Karaduman Atatürk’ün  Silifke’ye birkaç defa geldi-
ğine ve Tarımsal faaliyetlerin modern yapılabilmesi
için Atatürk’ün öncülük ettiğine dikkat çekerek şun-
ları söyledi ‘.. Atatürk üretim yapan köylüleri yücelt-
meye çalışmıştır ‘köylü milletin efendisidir’ sözü bu-
nun bir kanıtıdır. Silifke’de köylüyü Kooperatifleş-
meye teşvik etmiştir ilk tarım kooperatifini Silif-
ke’de kurmuş ve ilk üyesi olmuştur. 

Bölgemizde ne ekersen yetişiyor, verimli toprağa
ve iklim yapısına sahibiz. Silifke kaymakamımız
Abdullah Aslaner üretimi önemsiyor. Üreten Silifke
sloganıyla adeta çalışıyor. İdareci olarak başarısını
kanıtlamış bir Mülkiyeli ve üretimi teşvik için çaba
gösteriyor. Silifke aşılı Nar üretimini destekledikçe
ihracatının da daha fazla olacağına inanıyorum’ dedi.

HABER: GAP OLAY GAZETESİ

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ana bilim dalı
bölümü tarafından meme kanseri nedeniyle meme doku-
su alınan hastaya, kendi dokusundan meme yapılarak ba-
şarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Adıyaman'da yaşayan M.K (47), memesinde kitle ol-
duğunu fark edip 2018 yılında başvurduğu Adıyaman
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanın, yapılan biyopsi ve detaylı tetkiklerin ardından
meme kanseri olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi kliniği
tarafından tespit edilen kanser dokusu başarılı bir operas-
yon ile aldı. Ameliyat sonrası yaklaşık 8 ay boyunca Ke-
moterapi kürlerinden sonra hastanın tedavisi sonlandırıl-
dı.

Hasta M.K yeni bir meme dokusu yapılması isteğiyle
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Re-
konstrüktif ve Estetik Cerrahisine başvurdu.

Hastanın genç olması ve erken teşhis edilmesi göz
önünde bulundurarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahisi ana bilim dalı başkanı ve Hastane Başhekimi
Doç.Dr. Fatih Doğan ve ekibi,47 yaşındaki hastayı de-
ğerlendirerek operasyon hazırlığı yapıldı. Yaklaşık 8 saat
süren başarılı operasyon, Adıyaman’da bir ilk olma özel-
liğini taşırken; ülkemizde de bu alanda yapılmış başarılı
operasyonlar arasına adını yazdırdı.

Başarılı geçen cerrahi operasyonun Adıyaman ve böl-
gemize öncülük edeceğini vurgulayan Adıyaman Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan,
“Memleketimizde sağlıkta ilkleri gerçekleştirmeye de-
vam ediyoruz. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Uzmanı Op. Dr. Orhan Fahri Demir ve ekibimizle olduk-
ça başarılı geçen bir ameliyat gerçekleştirdik. 47 yaşın-
daki hastamız Meme kanseri teşhisiyle hastanemize baş-
vurmuş ve genel cerrahi hekimlerimiz mastektomi (göğ-
sün alınması) ameliyatı yapılmıştır. Hastanın genç ve
kanserinin erken teşhis edilmesi göz önünde bulundura-
rak hastaya yeni bir meme oluşturulmasına karar verdik.
Hastanın alınan göğsünün yerine, DIEP Flep dediğimiz
mikro cerrahi teknik ile karnındaki fazla yağlarından
yeni bir meme oluşturduk.” diye konuştu.

Kanser hastalarında psikolojinin çok önemli olduğu-
na dikkat çeken Başhekim Doğan, "Hastaların kanseri
yenmesinde en önemli etken moral çünkü hastanın mora-
li düşük olduğu zaman vücut savunma sistemi zayıflıyor
ve kanser hücrelerine yenik düşüyor. Böyle bir durum-
dayken hastaların kaybettikleri göğüslerini geri kazandır-
mak çok daha önem arz etmektedir. Bu ameliyatın hasta-
mızın toplumda kendini daha iyi hissetmesini, sosyal ve
kişiler arası ilişkilerde özgüvenli ve mutlu olmasını sağ-
layacağına inanıyorum.” dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu tip
ameliyatları artık rahatlıkla yapabildiklerini belirten Baş-
hekim Doğan, Adıyaman'da ilk kez başarılı şekilde ger-
çekleştirdikleri meme rekonstrüksiyonu operasyonunun,
Türkiye'de sayılı merkezlerde yapıldığını söyledi. Ameli-
yatı birlikte gerçekleştirdiğimiz Op. Dr. Orhan Fahri De-
mir ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ekimi-
ze teşekkür ediyor, hastamıza sağlıklı günler diliyorum.”
Dedi.

KAYNAK:PHA
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Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü ahirete
irtihalinin seneyi devriyesinde milletçe rahmetle, özlem-
le ve şükranla anıyoruz.

İstiklalimize yedi düvelin kastetmeye çalıştığı bir za-
manda, milletimizin küllerinden istiklal ateşini yeniden
yakan Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca kendi milletinin
değil medeniyet coğrafyamız ve mazlum milletlerin de
istiklal ve istikballeri ile ilgili mücadelelerine ilham
kaynağı olmuş ve yön vermiştir. 

Barış, refah ve adalet ile binlerce yıl dünyayı ve in-
sanlığı “Nizam ve Merhamet Medeniyeti” ile buluştu-
ran, gittiği her yeri imar ve ihya eden, hiçbir milletin di-
line ve dinine dokunmayan, Tanrı Dağı’ndan inip Hi-
ra'dan feyz alan bu büyük Millet için yazılmış ilahi ka-
derin önüne asla geçilemeyeceğini bütün cihana yeni-
den ilan eden Büyük Atatürk, ülkesindeki farklılıkları
ortak bir ülkü ve bayrak altında kucaklaştırmayı başar-
mış bir dahi devlet ve millet adamıdır.

Esarete karşı meydan okuyan ve milletimizin Züm-
rüdüanka misali yeniden küllerinden doğmasına öncü-
lük eden İstiklal ordularımızın Başkomutanı olan Büyük
Atatürk’ün insanlığın geleceğine ışık tutan fikirleri mil-
letimizin her bir evladı tarafından yaşatılıp, her devirde
asil omuzlarında yükseltilecektir.

Bu aziz milletin “Atatürk” dediği büyük evladının,
milletin değerleriyle kavgalı olan ve bir kısım ideolojik
saplantı sahipleri tarafından   sahiplenilmeye çalışılma-
sına bu aziz milletin evlatları asla fırsat vermeyecektir. 

Büyük Türk Milletinin Büyük Evladı Kurtuluş Sa-
vaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü
vefatının 84. yıl dönümünde bir kez daha milletçe rah-
met, saygı ve şükranla anıyoruz. 

Bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
ne, yine aynı kardeşlik bilinciyle bugün olduğu gibi ge-
lecekte de sahip çıkıp koruyacağımıza ve bizleri bölüp
parçalamaya, esarete sürüklemeye çalışanların karşısın-
da yediden yetmişe her daim milletçe dimdik duracağı-
mıza yürekten inanıyoruz.

Yalçın
TOPÇU

BUGÜN 10 KASIM

ATSO yönetiminden,
Başkan Kılınç'a ziyaret

GEÇTİĞİMİZ günlerde gerçekleşen se-
çimle Adıyaman Ticaret Odası Başkanlığı gör-
evine seçilen İrfan Torunoğlu ve yönetim kuru-
lu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Sü-
leyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ger-
çekleşen
Adıyaman
Ticaret
Odası
(ATSO)
seçimle-
rinde Yö-
netim Ku-
rulu Baş-
kanlığı
görevine
seçilen İr-
fan Toru-
noğlu, be-
raberinde
Adıyaman
Ticaret
Odası Meclis Başkanı Abdulgani Bereket,
ATSO Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı
Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bu-
lundu.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamın-
da gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç, AT-
SO'nun yeni başkanı Torunoğlu ve ekibinin gü-
zel işlere imza atacağına inandığını söyleyerek,
"Bir süre önce gerçekleştirilen seçimle başkan-

lığı devralan
Adıyaman
Ticaret ve
Sanayi Oda-
sı Başkanı
İrfan Toru-
noğlu ve Yö-
netim Kuru-
lu Üyeleri'ne
ziyaretleri
dolayısıyla
teşekkür
eder, tekrar-
dan hayırlı
olsun dilek-
lerimi ileti-
yorum" diye
konuştu.

ATSO Başkanı Torunoğlu ise yaptığı açık-
lamada, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç'a
teşekkür ederek, Adıyaman'a en güzel projeleri
kazandırmak için el birliğiyle çalışacaklarını
dile getirdi. KAYNAK:PHA

BESNİ kaymakamlığı ile Merinos arasında öğ-
rencilere yönelik kültür sanat spor faaliyetleri ve
mesleki teknik kurslara ilişkin işbirliği protokolü im-
zalandı.

İlçede açılacak kurslarda spor etkinlikleri başta
olmak üzere kültürel sosyal alanlarda gereksinim
duydukları malzemeler merinos tarafından karşıla-
nacak

Besni Kaymakamı Çağlar Partal’ın  açıklaması ;
“Ali Erdemoğlu’na verdikleri büyük destek dolayı-
sıyla çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin mer-
kezi sınavlarda başarılı olmaları, iyi okulları kazan-
maları için sürekli çalışma içindeyiz . Bu protokolle
sağlanacak kaynaklar da güç kazandıracaktır . Aka-
demik başarı yanında öğrencilerimizin kültürel sos-
yal sportif faaliyetlerde de bulunmalarını arzu ediyo-
ruz . Her bir öğrencimizin Besni deki okullardan bil-
gi birikimi alarak belli bir düzeyi yakalamış kültürel
sosyal konularla ilgili ve de en az bir spor branşı ile
ilgilenir halde mezun olmasını amaçlıyoruz . Besni
de eğitim ve spor tesisleri anlamında şanslı durum-
dayız iyi bir fiziki alt yapıya sahibiz . Bu protokol
sayesinde de bu tesislerimizde öğrencilerimizin kul-
lanacağı spor malzemelerini  ciddi oranda almış ola-
cağız .  Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde bu proto-
kolün meyvelerini özellikle sportif alanlarda öğren-
cilerimizin ulusal ve uluslararası karşılaşmalarda
alacakları dereceler ile toplamış olacağız . “dedi.

Kaynak: (PHA)

Merinos’tan eğitim ve spora destek

Adıyaman’da il koordinasyon
kurulu toplantısı gerçekleştirildi

ADIYAMAN il genelinde de-
vam etmekte olan yatırımların koor-
dineli bir şekilde sürdürülerek,
kamu kurum ve kuruluşları arasın-
daki koordinasyonun sağlanması
amacıyla düzenlenen 2022 yılı 3.
dönem 4. İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar
başkanlığında Valilik Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlı-
ğında gerçekleşen toplantıya Bele-
diye Başkanı Süleyman Kılınç, Adı-
yaman Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı
İhsan Maskar, İlçe Kaymakamları,
İlçe ve Belde Belediye Başkanları,
Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki
kamu kurum ve kuruluşların amir-
leri ile sivil toplum başkanları katıl-
dı.     

Yapılan toplantıda, merkez ve
ilçelerde yürütülen proje ve yatırım-
ların son durumları hakkında ilgili
kurum amirleri ile bölge müdürle-
rinden detaylı bilgiler alındı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik
gelişmelerin izlenmesi, koordinas-
yonu, yerel ve bölgesel kalkınma
bakımından değerlendirmelerin ya-
pıldığı toplantıda; Adıyaman’da
2022 yılında gerçekleştirilen yatı-
rımlar hakkında genel bir değerlen-
dirme yapan Vali Mahmut Çuha-
dar” 2022 3. dönem itibarıyla, ili-
mizde merkezi ve yerel yönetim
olarak 28 kamu kurum ve kurulu-
şunca 367  proje uygulanmaktadır.
Bu projelerin toplam tutarı 32.4
milyar lira’dır. 2022 yılı programı

4.4 milyar lira olup, 2022 yılı 3.
Dönem itibarıyla 2.3 milyar lira
harcama yapılmış ve % 51,4  lük
nakdi gerçekleşme
sağlanmıştır”dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2022 yılı
programlarında küçüklü büyüklü
294 adet işin yer aldığını ifade eden
Vali Mahmut Çuhadar, “Proje bede-
li 31.1 milyar lira olan bu işler için
önceki yıllarda 4.7 milyar lira har-
canmıştır. 2022 yılında ise yaklaşık
3.2 milyar lira ödenek kullandırıl-
ması öngörülmüş olup, 2022 yılı 3.
Dönem itibariyle bu ödeneğin 2
milyar lira’sı harcanmıştır. Bu har-
camayla ulaşılan nakdi gerçekleşme
düzeyi % 65’tir. Belediyelerimizin
ise programlarında bulunan 73 adet
işin proje bedeli 1.3 milyar lira’dır.
Bu işler için 2022 yılında yaklaşık
1.3 milyar lira ödenek kullandırıl-
ması öngörülmüş ve 3. dönem itiba-
riyle yaklaşık 224 milyon lira har-
cama yapılarak %17,4 lik nakdi
gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yı-
lında yapılan çalışmalar sonucunda
toplam 367 adet projenin 56 tanesi
bitirilmiş, 172 proje devam etmek-
te, 127 proje ihale ve sözleşme aşa-
masında olup 12 proje tasfiye edil-
miştir ”dedi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlı-
ğında gerçekleştirilen İl Koordinas-
yon Kurulu Toplantısı, yatırımcı ku-
rum ve kuruluşların bölge müdürle-
ri ve temsilcileri tarafından devam
eden projelerle ilgili karşılıklı fikir
alışverişinde bulunulmasının ardın-
dan sona erdi.KAYNAK: (PHA)
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İftiraya uğrayanlar için sabrın,
iftara atanlar için de azabın

sembolü (Saffan bin Muattal)
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