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Büyükşehir Belediyesi yanında açılan fuara, 400 yayınevi ve 370 yazar katılıyor

“Ah Kudüs” temalı 
7. Malatya Anado-
lu Kitap ve Kültür 
Fuarı’nın açılışına 
Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Milli Eği-
tim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci 
ile AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık katıl-
dı.>>7’de

7. MALATYA KİTAP FUARI AÇILDI

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK 
BERAT KANDİLİ MESAJI

Şehit Serdal Toprak Anadolu Lisesi
Öğrencileri ‘Avrupa’ya gidiyor’’

DOĞANŞEHİR’DE FAKİR ÖĞRENCİLER 
YARARINA KERMES DÜZENLENDİ

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, Berat Kan-
dili dolayısıyla bir mesaj ya-
yınladı. Başkan  Vahap Küçük, 
ilahî rahmetin tecelli ettiği 
bugünün İslam ve insanlık ale-
mine hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu.>>4’te

Doğanşehir İlçesinde,  Doğanşehir Hayırlı İşler Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 
fakir öğrenciler yararına kermes düzenlendi.>>5’te

Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi öğrencileri ‘’Hasta ve Yaşlı Bakımında Av-
rupa’’ projesi kapsamında Avrupa ya gidiyorlar.>>5’te

ÖĞRENCİLERDEN KAYMAKAMA ZİYARET
Doğanşehir Örencik 

Kurudağ İlk Öğretim Okulu 
öğrencilerinden Doğanşe-
hir Kaymakamı Muham-
met Şükrü Pekpak’a ziya-
ret. Doğanşehir Örencik 
Kurudağ İlköğretim Okulu 
öğrencileri Doğanşehir 
Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak’ı makamın-
da ziyaret ettiler.>>4’te
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanını kaybettim. 
Hükümsüzdür.

 Ali Balkış

KAYIP

Beceriksizlikle ihanet arasında, kıldan ince bir 
çizgi vardır.
Beceremediğin halde makam işkâl etmek, en 
büyük ihanettir.
Alparslan Türkeş
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Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN BADEM TÜKETİN
HABER MERKEZİ 
Kilo kontrolünü sağlamada ve kötü koles-

terolü düşürmede de önemli etkileri bulunan 
bademin her gün 25 gram yani yaklaşık 20 
adet tüketilmesini tavsiye eden Acıbadem 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur 
Ecem Baydı Ozman, “5-6 adet badem yakla-
şık 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağına eşdeğer 
kalori içeriyor. Günde yaklaşık 20 adet bade-
mi aşmamak gerekir. Ayrıca çiğ badem tüke-
tilmesini öneriyorum çünkü kavurma işlemi 
badem kabuğunun polifenol içeriğini düşüre-
rek antioksidan özelliğinin azalmasına neden 
oluyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur 
Ecem Baydı Ozman bademin 9 faydasını an-

lattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

CİLDİ KORUYOR
Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile ok-

sidatif stres cilde hasar verip erken yaşlan-
maya neden olurken, bademde bulunan E 
vitamini antioksidan içeriği ile serbest radi-
kallerle savaşarak cildi koruyor.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ 
AZALTIYOR

Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin 
yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski 
ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet 

badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde dü-
şürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini 
azaltıyor.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI 
OLUYOR

Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve po-
sadan zengin olması nedeniyle tok tutma 
özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan 
şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak 
ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kont-
rolüne yardımcı oluyor.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR
Badem karbonhidrattan fakir posadan ve 

yağdan zengin olması sebebi ile tokluk süre-
sini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat 
içeren yiyeceklerin yanında badem tüketil-
mesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları ön-
lüyor.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Bay-

dı Ozman “Yapılan çalışmalar magnezyum 
eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini orta-
ya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hi-
pertansiyona neden olabildiği gibi, kalp krizi 
ve inmeye de yol açabiliyor. Badem içeriğin-
deki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin 
giderilmesine yardımcı olurken, bu risklere 
karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükselt-
memesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanları-
nın tercih edilmesi gerekir” diyor.

KABIZLIĞA İYİ GELİYOR
Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasla-

rın kasılıp gevşemesine yardımcı olarak ba-
ğırsak hareketlerinin artmasına neden olur. 
Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su 
çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Ba-
dem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa saye-
sinde kabızlığa iyi geliyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR
Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum 

ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt 
ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde 
badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içe-
riği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı 
olarak kemikleri güçlendiriyor.

DAMAR SERTLİĞİNİ 
ÖNLÜYOR

Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması 
damar sertliğine neden olurken, damar sert-
liği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol 
açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar 
sertliğini önlemeye yardımcı oluyor.

KANSERE KARŞI KORUYOR
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Bay-

dı Ozman “Badem kilo kontrolüne yardımcı 
olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği 
sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hay-
vanlarla yapılan çalışmalarda badem tüket-
menin kolon kanserine karşı koruyucu olabi-
leceği belirtilmiştir” diyor.
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BİZE BÖYLE
BAŞKAN YAKIŞIR 
 

Gece gündüz demeden işinde 
Bütün günü vefakarın yanında 
Halkı  açken lokma geçmez boğazında 
Doğanşehirimizin güzel başkanı 
 
Acı günde mutlu günde halkıyla 
Çok sevildi başkasından farkıyla 
Tutuşuyor halka hizmet aşkıyla 
Doğanşehirime  böyle başkan yakışır 
 
Çok sevinir halkı mutlu olunca 
Gözü parlar bir fayda sağlayınca 
Canını Doğanşehir için ortaya koyunca  
Bize  böyle başkan yakışır.

CENGİZ KARAÇOBAN
HABER MERKEZİ 
Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube 

Müdürü Nihat Abacı, MTSO Başkanlığı’na 
seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, ‘ha-
yırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sa-
dıkoğlu, daha önceden de MTSO’da mec-
lis üyesi olması nedeniyle odaya yabancı 
olmadığına işaret ederek, odanın ekono-
mide lokomotif görevi yapması gerektiği-
ne dikkat çekti. Sadıkoğlu, "Yeni yönetim 
olarak hedefimiz, kentin sanayisine, ken-

tin ekonomisine vizyoner bir bakış açısı 
kazandırmaktır. Bunun için de sanayicimi-
zin, esnafımızın, ticaret erbabımızın ufku-
nu açacak yeni projeleri hayata geçirmek 
tek gayemiz olacaktır. Özellikle, Ticaret 
ve Sanayi odalarının çözüm ortağı olan, 
başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olmak üzere, Kalkınma Ajansları, KOSGEB 
ve diğer dinamiklerin de desteği ile sek-
törlerimizin gelişmesini sağlayarak, ken-
tin büyümesine önemli bir katma değer 
sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim merkezleri 

oluşturarak, genç ve kadın girişimcilerimi-
zin dünyaya açılmasına katkı sunacağız. 
Dış ticarette adeta müşavirlik hizmeti ve-
receğiz. Dışarıda bulunan değerli Malat-
yalı iş adamlarımızın kendi memleketleri 
ile entegrasyonuna katkı sunmak adına 
büyük buluşmalar gerçekleştireceğiz. Yeni 
yönetim olarak, yeni bir vizyon ile şehri-
mizin büyümesine katkı sunacağımızdan 
kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer şehre 
katkı sunamazsak, beceremezsek başkan-
lığı dönem sonunda bırakırım” şeklinde 
konuştu. Çin’den iş adamları grubunun 
önümüzdeki günlerde Malatya’yı ziyaret 
edeceğini söyleyen Sadıkoğlu, “Ziyaret 
sonrasında ilimize büyük yatırımların ya-
pılacağını ümit ediyoruz” dedi. 

Kendisinin basına uzak birisi olmadığı-
nı, bir dönem yerel gazete imtiyaz sahip-
liği ve hala web haber sitesi yöneticiliğini 
de yaptığını hatırlatan Sadıkoğlu, dijital ve 
internet çağında baş döndürücü gelişme-
ler olduğunu, çağa ayak uyduranın işini 
yürütebileceğini vurguladı. BİK Malatya 
Şube Müdürü Nihat Abacı ise, kurumun ça-
lışmaları hakkında bilgi aktırdı. BİK’in 41 
il’de şubesi bulunduğunu, diğer illerde ise 
resmi ilanlara valiliklerin baktığını hatır-
latan Abacı, BİK olarak resmi ilan aracılık 
hizmetlerinin yanı sıra, gazeteci dernek-
leri ile gazetecilere yardım, faizsiz kredi, 
eğitim gibi faaliyetlerde de bulunduklarını 
vurguladı. Devletin parasını ilanlar aracı-
lığıyla basılı organlara aktarmaları nede-
niyle, devlet adına gazeteleri de denetle-
diklerini söyleyen Nihat Abacı, mevzuata 
uygun yayın yapan gazetelerin resmi ilan 
alabildiklerini kaydetti.

Basın İlan Müdüründen TSO’ya Ziyaret

CEZA EVİNDE YANGIN

İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir ilçesinde inşaatı devam eden 

1500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı ve yaklaşık 
bin dönüm arazi üzerine kurulan Doğanşehir 
cezaevinde sabah saatlerinde yangın çıktı.  

İki yıldan beridir inşaatı devam eden cezae-
vi inşaatında Sabah saatlerinde işçilerin kaldığı 
koğuşta yangın çıktı. O sırada koğuşlardaki işçi-
ler dışarıda olduklarında yangında kimse zarar 
görmedi ve yaralanmadı. Yangına ilk müdahale 
beton mikserleri tarafından yapıldı. Daha sonra 
itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının 
açık bırakılan elektrikli sobadan çıktığı tahmin 
ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kaybını 

önledi. İşçilerin kaldığı koğuştan elektrik kon-
tağından çıktığı sanılıyor. 

Ak Parti Tabanından Mehmet Birişik Sesleri

ALİ AVŞAR 
24 Haziran tarihinde yapılacak olan 

erken seçimlerle birlikte Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemine geçilmiş oluna-
cak. Yeni sistemle birlikte özellikle Mil-
letvekili seçimlerinde şehrinde tanınmış 
bilinen,  aday olacağı şehirde yaşayan 
dolayısı ile vatandaşın her daim yanına 
yer alan ve seçildiği taktirde de yer ala-
cak isimler ön plana çıkıyor. 2015 yılında 
yapılan genel seçimlerde Ak Parti Malat-
ya’da Nurettin Yaşar ya da Taha Özhan 
gibi Malatya’ya ile bir ilgisi olmayan, se-
çildikten sonra da Malatya’ya uğramaya-
cağı önceden belli olan iki ismi aday gös-
termiş seçmenler sadece Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırı ve sevgisi 
uğruna oy vermişlerdi. 24 Haziran’da ise 
durum bir hayli farklı olacak. Seçmenler 
Cumhurbaşkanı için ayrı milletvekille-
ri için ayrı oy kullanacaklar. İşte bu yeni 
sistemden dolayı Ak Parti’de tabanda se-
vilen ve bilinen isimler ön plana çıkmaya 
başladılar.

Bu isimlerin başında ise hiç şüphesiz 
daha önce 2011 yılında Ak Parti’den "Sizin 
için Sizden Biri"sloganıyla Malatya Millet-
vekili Aday Adayı olan, Ak Parti kuruldu-
ğu günden beri hatta Ak Parti yokken de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ha-
reket eden,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
siyasi yasak almasına neden olan Siirt'te 

ki meşhur şiiri okuduğu zamanda bizzat o 

meydanda bulunan, parti tabanı ve teşki-

latın yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim 

olan Eğitimci Mehmet Birişik ismi ön pla-

na çıkıyor. Halen Malatya’da Okul Müdürü 

olarak çalışan ve milletvekilliği için istifa 

edip etmeyeceği belli olmayan Birişik’in 

vatandaşların taleplerini de dikkate ala-

rak önümüzde ki günlerde seçimlerle ilgi-

li kararını açıklayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı tarafından erken seçim tarihi açıklandıktan sonra 
siyasi kulislerde hareketlenmeler başladı. Ak Parti tabanında ise 
Milletvekilliği için çok değişik ve yeni isimlerin adı gündeme geliyor
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KOR ETİ SENİ 
Yine hangi ateş kor etti seni 
Yaka paça kefen giyip yırtmişsin 
Nefsin bağrını yırtıyor gönül 
Etle kemik ayrı ayrı tartmişsin 

Yaman olur mor dağların boranı 
Isız gecelerin olmaz soranı 
Gam yemzdim bulsam seni yoranı 
Boşa dağı taşı birbirine katmışsın 

Delicoş ırmaktın çağlar akardın
Güneş gibi sıcak değse yakardın 
Bahar gülü gibi sevda kokardın 
Sevdalar yerine zehir tartmışsın 

Sesiz tenhalarda gizli ağlayıp 
Sarı saçlarına türkü bağlayıp 
Feryat figan edip yürek dağlayıp 
Bak kendi kendine yine catmışsın 

Gülizar zemheri ayazı yerdin 
Viran bağlarına gülistan derdin 
Yollarına güller çiçekler serdin 
El sanır koynuna alıp yatmışsın

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK 
BERAT KANDİLİ MESAJI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük, Be-
rat Kandili dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Başkan  
Vahap Küçük, ilahî rahme-
tin tecelli ettiği bugünün 
İslam ve insanlık alemine 
hayırlara vesile olması te-
mennisinde bulundu. 

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Berat 
Kandili dolayısıyla yayınla-
dığı mesajında, “Berat Kan-
dili’ni idrak etmenin mane-
vi huzurunu yaşıyoruz. İlahî 
rahmetin tecelli ettiği Berat 
Kandili, aynı zamanda başı 
rahmet, ortası mağfiret ve 
sonu ise cehennemden kur-
tuluş olan Ramazan ayının 
habercisidir. Bizler birer 
mümin olarak bu geceyi 
her yönüyle iyi değerlen-

dirmeliyiz.  Berat gecesi, 
Allah’ın affına mazhar ol-
manın yanında, bizlere af-
fedici olmayı da hatırlatır.  
Bu gün bir diğer yönüyle, 
kırılan kalpleri onarma, 
insanlar arasındaki kin ve 
nefret duygularını öteleme 
günüdür. Gelin bu günde, 
unuttuğumuz değerlerimizi 
yeniden gözden geçirelim 
ve yeniden hatırlayalım. 
Hatırladığımız bu değerle-
rimizi, insanlığın mutlu ve 
huzurlu olması için yaşa-
talım. İyiliğin, sevginin ve 
saygının egemen olduğu bir 
dünya için ele ele, gönül gö-
nüle sorumluluklarımızı ye-
rine getirelim. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm İslam âle-
minin, milletimizin müba-
rek Berat Kandili’ni tebrik 
eder, kandilin tüm insanlığa 

barış, kardeşlik ve huzur 
getirmesine vesile olması-

nı yüce Allah’tan niyaz ede-
rim” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN KAYMAKAMA ZİYARET

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir Örencik Kurudağ İlk Öğretim 

Okulu öğrencilerinden Doğanşehir Kayma-
kamı Muhammet Şükrü Pekpak’a ziyaret. 
Doğanşehir Örencik Kurudağ İlköğretim 
Okulu öğrencileri Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak’ı makamında ziya-
ret ettiler. Ziyarette Doğanşehir Milli Eğitim 

Müdürü Caner Güler ve Kurudağ ilköğretim 
okulu öğretmenleri katıldılar. Doğanşehir 
Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ger-
çekleştirilen ziyaret kapsamında duyduğu 
memnuniyeti dilen getiren Kaymakam Mu-
hammet Şükrü Pekpak, öğrencilerin dersle-
rindeki başarıları hakkında okul yetkililerin-
den bilgi aldı. 

KENAN EREN 
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Do-

ğanşehirli Hemşehrimiz Cevdet Arslan 
istifa ederek 24 Haziran'da yapılacak se-
çimlerde AK Parti'den Malatya Milletve-
kili Aday Adayı oldu. 

Alınan erken seçim kararı ile 24 Ha-
ziran 2018 tarihinde yapılacak 27.Dönem 

Malatya Milletvekilliği aday adaylık 
istifa dilekçesini Milli Eğitim Bakanlığına 
veren Doğanşehirli Hemşehrimiz Cevdet 
Arslan,Malatya Milletvekili Aday Adaylık 
dosyasını AK Parti Genel Merkeze teslim 
ederek başvurusunu yapmıştır.  

AK Parti Malatya Milletvekili Aday 
Adayı Hemşehrimiz Cevdet Arslan yap-
tığı açıklamada; "27.Dönem Malatya 
Milletvekilliği aday adaylığı için  istifa 
dilekçemizi Milli Eğitim Bakanlığına tes-
lim ederek AK Parti Genel Merkezimiz-
de Malatya Milletvekilliği Aday Adaylığı 
başvurumuzu yaparak dosyamızı teslim 
ettik. İnşallah Rabbim nasip ederse Ma-
latya’mıza, halkımıza, Aziz milletimize 
hizmet etme imkanı bize verilirse, eli-
mizden geldiği kadarıyla Malatya’mız 
için güzel hizmetler gerçekleştireceğiz. 
İnşallah cenabı Allah hayırlı hizmetler 
yapmayı hepimize nasip etsin” diye ko-
nuştu.  

Cevdet Arslan Kimdir.?
Doğanşehir Kurucaova doğumlu olan 

hemşehrimiz; Gazi Üniversitesi Teknik 
Eğitim fakültesi mezunu olup, Mersin 
Toros Üniversitesi İşletme Alanında Yük-
sek lisans yapmıştır. 

Cevdet Arslan, Teknik öğretmen olup 
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Pakistan Eğitim Müşavirliği 
yaptı ve Halen Milli Eğitim Bakanlığında 

Bakanlık Müşaviri olarak çalışmakta-

dır. Malatya Şehit Kemal Özalp Endüst-

ri Meslek Lisesinde mezun olan ve aynı 

okulda 15 yıl öğretmenlik yapan Cevdet 

Arslan sosyal kültürel faliyetlerdede ak-

tif olarak çalışmıştır. 

Eğitim Birsen sendikası Malatya ku-

rucularından olan Hemşehrimiz çeşitli 

gazetelerde köşe yazarlığı yapmaktadır 

ve yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. 

AK Parti Siyaset Akademisi mezunu da 

olan Cevdet Arslan Malatya da sevilen 

simalardandır. 

Hemşehrimiz Cevdet Arslan
AK Parti’den Aday Adayı Oldu 
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Ankara Doğanşehirliler 
Derneğinin Başkan yardımcısı 

Arife Dinçer’in Kuzeni, 

Vefat Etmiştir.
Merhuma Allahtan rahmet

Kederli ailesine ve
yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Süleyman 
Yaraşık

(BASIN: 796123  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

GENEL KURUL İLANI
DOĞANŞEHİR ELMA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Doğanşehir Elma Üreticileri birliği 7. Olağan genel kurul toplantısı 15 Mayıs 2018 tarihinde Doğan-
şehir Belediyesi Meclis toplantı salonunu adresinde saat 10.00 da aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşmek üzere yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 22 Mayıs 2018 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle ya-
pılacaktır. İlanen duyurulur.

GÜNDEM;
1.Açılış ve yoklama
2- Divan Teşekkülü ve saygı duruşu
3- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması görüşülmesi 
4-2017 Yılı Denetim Kurulu raporunun okunması görüşülmesi 
5- 2017 Yılı Finansal tabloların( Bilanço*- Gelir ve Gider cetvelleri) okunması görüşülmesi ve Tasdiki
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin İbrası
7- 2018 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi 
8- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10.01.2018 tarih ve E.79547 Sayılı Olurları ile hazırlanan 
Üretici birliği tüzüğünün görüşülüp karara bağlanması.
9- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin ve Merkez Birliği temsilcisinin seçilmesi hususunun 
görüşülüp karara bağlanması.
10- Dilek ve Temenniler.
11- Kapanış

Şehit Serdal Toprak Anadolu Lisesi
Öğrencileri ‘Avrupa ya gidiyor’’

Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi öğrencileri ‘’Hasta ve Yaşlı Bakımında 
Avrupa’’ projesi kapsamında Avrupa ya gidiyorlar

DEMET TUNCEL 
Avrupa Birliği Erasmus 

+ Mesleki Eğitim Projeleri 
kapsamında Doğanşehir Şe-
hit Serdal Toprak Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesinden 29 
Nisan 13 Mayıs 2018 tarihle-

ri arasında ‘’Hasta ve Yaşlı 
Bakımında Avrupa’’ adlı staj 
hareketliliğini geçirmek üze-
re Letonya’nın Daugavpils 
şehrine gidecek olan öğren-
ciler Okul Müdürü Serkan 
Yılmaz ve Müdür Yardımcısı 

Ahmet Dalcı beraberliğinde 
Doğanşehir Kaymakamı Mu-
hammet Şükrü Pekpak'ı ve 
Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük'ü makamlarında ziyaret 
ettiler. İlçe Kaymakamı Mu-
hammet Şükrü Pekpak, Okul 
Müdüründen yapılacak olan 
staj hakkında bilgi alarak, 
hem eğitim hem de kültürel 
faaliyetlerden öğrencilerin 
en üst düzeyde istifade et-
mesi temennisinde bulu-
narak projede emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

Daha sonra Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük'ü makamında ziyaret 
ederek Başkan Küçük'e ya-
pılacak Hasta ve Yaşlı ba-
kımında Avrupa projesi ile 
ilgili bilgiler verdikten sonra 
Başkan Küçük öncelikle böy-
le güzel bir etkinlikte emeği 
geçenlere teşekkür ederek 
öğrencilere yollarının açık 
olmasını ve iyi bir staj olma-
sı temennisinde bulundu. 

DOĞANŞEHİR’DE FAKİR ÖĞRENCİLER 
YARARINA KERMES DÜZENLENDİ

Doğanşehir İlçesinde,  Doğanşehir Hayırlı İş-
ler Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 
fakir öğrenciler yararına kermes düzenlendi

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir belediyesi 

Şerafettin Yıldırım parkın-
da düzenlenen kermesin 
açılış kurdelesini Doğanşe-
hir Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak, ve Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, Derneğin Malatya 
sorumlusu Mehmet Köse 

Doğanşehir sorumlusu Sü-
leyman Arık birlikte Kestiler. 

Kermes okunan Kura-
nı Kerim ve dualarla açıldı. 
Yapılan ikramlardan sonra 
kermes Doğanşehir halkına 
hizmet vermeye başladı.  24 
Nisan Salı günü açılan ker-
mes 28 Nisan 2018 Cumarte-
si günü sona erdi.. Kermeste 

çeşitli ev yapımı yemek, tat-
lı, elbise el yapımı el işleri-
ni kapsayan zengin çeşitleri 
vatandaşların beğenisine 
sunuldu. Kermeste ucuz fi-
yatta Doğanşehir yerel ye-
mekleri, bulunduruldu, Hal-
kımız Doğanşehir Şerafettin 
Yıldırım parkında 4 gün süre 
ile kermesi ziyaret ettiler. 
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Soldan sağa
1. Haşlanmış ve doğranmış patateslere, soğan, nane, reyhan 

karışımının eklenmesinden sonra yağ, limon suyu, tuz ve baha-

ratla hazırlanan bir salata türü... 2. “Olur, peki veya fena değil” 

anlamlarında kullanılan bir söz... Şartlar, koşullar (eski)... Ver-

me işi... 3. Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma 

ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el işi... Belçika 

kökenli iri koşum atı... 4. Telefon konuşmasına başlarken kulla-

nılan bir seslenme sözü... Piyasada arz ve talep sonucu belirle-

nen kur... Giysi kolu... 5. Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksı-

zın kayırma, arka çıkma... Torik yavrusu... 6. Zorla alma, kapma 

(eski)... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, 

işaretleme, anıştırma, ihsas... İranlı... 7. Gereğinden çok yemek 

yiyen, doymak bilmeyen (kimse)... İmzalanma işi... 8. Stronsi-

yum elementinin simgesi... Hint kadınlarına özgü giysi... Hin-

distan’da prenslere verilen unvan... Bir şeyin geçtiği veya önce 

bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... 9. Yit-
mek işi... At, katır, sığır vb. hayvanları, özellikle öküzü durdur-
mak için kullanılan bir seslenme sözü... Tatlı sularda yaşayan, 
bir tür gelincik balığı... 10. Molekülünde üç atom bulunan oksi-
jenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element... 
Çabuk olan, süratli... Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, 
utanılacak durum veya davranış... 11. Patlıcangillerden, çeşitli 
renkte çiçekler açan, kokulu bir süs bitkisi... Âcizler (eski)... 12. 
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete 
ile yapılan ince dantel... Ardından, peşinden... 13. Su kızağı... 
Şaşalamak işi... 14. Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, 
bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sarmaşık özelliği gös-
teren bir bitki, yaban asması, orman sarmaşığı, meryemana 
asması... Ilıkça (halk ağzı)... 15. Öldürülen bir kimsenin öcünün 
alınmasını istemek... Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından 
elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz...

Yukarıdan aşağıya
1. Mızrap... Toplum bilimsel... 2. Aralarında aynı yerde bu-

lunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden 
oluşan topluluk... Meltem... Türk alfabesinin yirmi sekizinci har-
finin adı, okunuşu... 3. Kolu andıran, kola benzeyen, kol gibi... 
Güzel kokulu, sarı renkte, uzunca bir kavun türü... 4. Birtakım 
hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o has-
talığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik... Beklenilenin, umulanın 
aksine, karşıt olarak, bilakis, aks... Kayak... 5. Herhangi bir şeyi 
resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.. Yemek... Değişim... 6. 
Rütbesiz asker, nefer... Fransa’da ortaya çıkıp daha sonra Av-
rupa’ya yayılmış olan yapı, mobilya, giyim vb.ne ait bir üslup 
(eski)... Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye 
çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah... 7. Gemileri ve her boyda 
deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batı-
rabilmek için dip bölümlerine konulan ağırlık, balast... Mihenk 

taşı... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... 8. İffetsiz... 
Bir kişinin yalnız kendini ilgilendiren özel yaşamı... 9. Düşünce-
sizce her işe atılan, cüretkâr... Güneş’e olan uzaklığı, yerin Gü-
neş’e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki olan 
kızıl gezegen, Merih... Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşal-
lerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları 
bir tür ağaç veya metalden değnek... 10. Yanıltacak söz söyleme 
(eski)... Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fizik-
sel enerji, erke, ziya, nur, şavk... 11. Üzerinde döndüğü ve kendi-
sini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma... Aktin-
yum elementinin simgesi... Yasanın, dinin ve kamu vicdanının 
doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal... 12. İnsan 
vücudunun dış yüzü, cilt... Can alıcı olma durumu... 13. İstenilen 
yıldızı teleskobun görüntüsü içine getirebilmek için büyük te-
leskoplara paralel olarak bağlı, görüş alanı geniş olan küçük te-
leskop... Opera sanatçısı... 14. Genellikle belli meslek adamları 
için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, 
iş merkezi... Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından 
birbirinden ne ar-
tık ne eksik olma-
yan (iki veya daha 
çok şey), müsavi... 
Bir işin, bir oluşun 
içinde geçtiği, ge-
çeceği veya geç-
mekte olduğu süre, 
vakit... 15. Uzayda 
yayılan bir dalgayı 
oluşturan ögelerin 
bütünü, ışıma, rad-
yasyon... Oğul, ev-
lat (eski)... Ağabey 
(halk ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Ben küçücüktüm 
Fakat yaramazdım 
Aşk nedir bilmezdim 
Bilmeden severdim 
İklimden anlamazdım 
Buhar olmadan yağmazdım 
Gökte bulut olurdum 
Çiçek gül olmazsa ağlamazdım 
Ona danışmazdım 
Olan sevgimi verirdim 
Güzele bakardım 
Onda sevgiyi görürdüm 
Kimseyi hor görmezdim 
Önünde dururdum 
Fikirleri içten dinlerken 
Sevinerek mutlu olurdum 
Danışman nerde onu arardım 
Nerde barış orda olurdum 
Küsen varsa barış verirdim 
Hayalim gerçek olurdu 
Sazı sözü severdim 
Ama çalamazdım 
Sevginin olmadığı yerde 
Yalandan gülemezdim 
Canı görünce severdim 
Engel olamazdım 
Severdim ama 
Yine de yaramazdım 

YARAMAZDIM 

TSYD MALATYA TEMSİLCİLİĞİ 
ARTVİNLİ GAZETECİLERİ AĞIRLADI 

KENAN EREN 
3.Lige Terfi final maçı Artvin Ho-

paspor-Fatsa Belediyespor maçını iz-
lemek üzere Malatya’ya gelen konuk 
gazeteciler TSYD Malatya Temsilciliği 
tarafından misafir edilerek Malatya’yı 
gezmeleri sağlandı.  

Artvin Faal Gazeteciler Derneği 
Başkanı İsmet Başar ve Yönetim Kuru-
lundan oluşan Gazetecilere TSYD Ma-
latya Temsilciliği tarafından Çamlıdağ 
Restoranda verilen akşam yemeğinde 
Malatya ile Artvin arasında dostluk 
köprüleri kuruldu. TSYD Malatya Tem-
silcisi Vahap Güner 3.Lige terfi BAL 
Ligi final müsabakasının Malatya’da 
oynanmasına karar verilmesiyle bir-
likte Artvin ve Ordu Basını ile temasa 
geçtiklerini, yaklaşık 10 bin taraftarın 

Malatya’ya gelmek için hazırlandıkla-
rını da öğrenince Malatya Büyükşehir 
Belediyesi ve Malatya Esnaf Odaları 
ile MASKF yöneticileriyle görüşerek 
gelecek taraftarların ağırlanması ve 
misafir edilmesi için şehrin özel olarak 
hazırlandığını söyledi. Karşılaşmada 
gülen tarafın Fatsa Belediyespor, üzü-
len tarafın Hopaspor olmasına rağmen 
dostluğun ağır bastığını söyleyen Gü-
ner “Artvin ve Hopalı meslektaşları-
mızla bir araya geldik. Arkadaşlarımız 
onlara Sanat Sokağı başta olmak üzere 
güzelliklerimizi gezdirdiler. Önemli, bir 
dostluk oluştu, bunu devam ettirece-
ğiz” dedi.  

Artvin Faal Gazeteciler Derneği 
Başkanı İsmet Başar, “Malatya’ya gel-
diğimiz günden itibaren bizleri ağırla-

yan ve misafir eden TSYD Temsilcimize 
ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. 
Malatya’nın her tarafının Hopa ve 
Artvin hayranı olduğunu gösterdiler. 
Yenildik sevinemedik ama Malatya da 
çok güzel dostluklar edindik, Malatya 
basınını en kısa zamanda Artvin’e da-
vet ediyoruz” dedi.  

Öte yandan BAL final maçına bin-
lerce taraftarın geleceğini Malatya ka-
muoyuna duyurarak Pazar günü işyer-
lerinin açık tutulmasını isteyen TSYD 
Malatya Temsilciliğine, Malatya Esnaf 
Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin 
ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Haydar Karaduman, Oda yöneticileri 
teşekkür etti.



71 MAYIS 2018 HABER

Büyükşehir Belediyesi yanında açılan fuara, 400 yayınevi ve 370 yazar katılıyor

“Ah Kudüs” temalı 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eği-
tim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık katıldı

HABER MERKEZİ 
Türkiye’nin sayılı kitap fuarlarından birisi 

olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fua-
rı’nın 7. si düzenlenen törenle kapılarını oku-
yucularına açtı. 

28 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de 
düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletve-
kili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Hasan Göğüs, Malatya Büyük-
şehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır, 
AK Parti İl Başkanvekili Mahmut Üner Özer, 
İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İl 
Jandarma Alay Komutanı J.Albay Şerafettin 
Yılmaz, kaymakamlar, belediye başkanları, 
siyasi parti il başkan ve temsilcileri,  meclis 
üyeleri, STK temsilcileri, kurum yöneticileri, 
yazar ve yayınevi temsilcileri ile kalabalık bir 
vatandaş topluluğu katıldı.

Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın onur konuğu ol-
duğu ve Malatya Valiliği ile Malatya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından organize edilen 
7. Malatya Kitap Fuarı’nın açılış töreni, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla baş-
ladı. Daha sonra ise protokol konuşmaları ya-
pıldı. 

1000 dolayında kültürel etkinlik
Törende ilk olarak fuarı organize eden 

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Mü-
dürü Sabri Akın bir konuşma yaptı. 

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fua-
rı’na bu yıl 132 stantta 400 yayınevi ve 370 
yazarın katıldığını belirten Akın, “100 bin 
öğrencimiz araçlarla fuar alanımıza taşına-
caktır. Yazar-öğrenci projemizle yaklaşık 203 
okulda öğrencilerimiz yazarlarımızla buluşa-
cak. Yazarlarımızın katılacağı imza etkinliği, 
panel, söyleşi ve konferans gibi 1000 civarın-
da etkinlik planlanmıştır. Kudüs anısına özel 
kurulan alanda tiyatro, şiir dinletisi, fotoğraf 
sergisi ve söyleşilerin olduğu etkinlikler ger-
çekleştirilecektir.  Bu yıl ilk defa gerçekleştir-
diğimiz hediye kitap kampanyasıyla 30 bin 
öğrenciye hediye kitap çeki dağıtılarak ço-
cuklarımızın ücretsiz kitap almaları sağlan-
mıştır.” dedi.

Kudüs, tüm İslam topluluğunun sorumlu-
luğudur

Kitap Fuarının temasının ‘Ah Kudüs’ seçil-
mesiyle birlikte fuara Filistin’den de bir dizi 
katılımcılar olurken, Filistin Alimler Heyeti 
Başkanı Dr. Nevaf Tekruri törende bir konuş-
ma yaptı.

Filistinlilerin selamıyla konuşmasına 
başlayan Dr. Nevaf Tekruri Kudüs’ün Müslü-
manlar için kırmızı bir çizgi olduğunu söyle-
di. Kitap Fuarı temasının Kudüs olarak belir-
lenmesinin tarihi süreç açısından çok önemli 
olduğunu kaydeden Tekruri, “Kudüs’ü an-
lamanın ve Kudüs’e gitmenin yolu okumak-
tan geçiyor. İslamın ilk sözü oku, bu da bize 
okuma ve öğrenmenin her şeyden önemli 
olduğunu söylüyor. Kudüse giden yol ilim ve 
çalışmaktan geçiyor. Amerika’nın önderlik 
yaptığı siyonizm Kudüs’ü Osmanlıdan gelen 
değerlerini izole edip Yahudileştirmeye çalış-
tığı böyle bir dönemde çocukların ilim, bilim 
ve çalışmayla Kudüs’ü özgürleştirme yolunu 
açacaklarına inanıyorum. Kudüs’ün özgür-
leşmesi sadece Filistin’in sorunu değil, tüm 
İslam topluluklarının sorumluluğudur.” şek-

linde konuştu.

Göğüs: Kitapları çürümeye terk etmek 
suçtur

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Ve-
kili Hasan Göğüs de yaptığı konuşmada Ku-
düs’ün adını zihinlerde tutmak için Fuarın 
temasını ‘Ah Kudüs’ olarak koyduklarını be-
lirterek, “Ah kelimesi Türkçemizde iki harf-
ten meydana gelir. Anlamı oldukça derindir. 
Özlemi, hasreti anımsatır. Ah Filistin sende 
Ömer’in şehadeti vardır. Sende Selahattin 
Eyyubi’nin kudreti vardır. Sende Osmanlının 
asaleti vardır. Direne bildiğin kadar diren, biz 
yanındayız. Sana yapılan zulümleri içimiz-
de hissediyoruz. Biz ilimle, irfanla, kalemle, 
kitapla bunu yapacağız. Bu amaçla bu kitap 
fuarlarını düzenliyoruz. Çocuklarını kitaptan 
mahrum bırakan toplumların sonu hüsran-
dır. Kitap okumayan, raflarda çürümeye terk 
eden kişiler kitapları yırtıp atanlardan daha 
büyük suçludur.” dedi.

Çakır: Malatya’yı fuarlar şehrine 
dönüştürdük

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel se-
çimlerinde AK Parti Malatya milletvekili aday 
adaylığı için Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’ndan istifa eden eski Başkan Ah-
met Çakır da kısa bir konuşma yaptı. Görev 
süresi içerisinde Malatya’yı fuarlar şehrine 
dönüştürdüklerini kaydeden Çakır, “Yıl içeri-
sinde bazen 5, bazen 8 fuar düzenliyoruz. Bu 
ay içerisinde Tarım fuarımız vardı. Gerçekten 
bölgenin her noktasında gelen on binlerce 
insan oldu. Bu fuarımıza da 400 bin katılım 
bekliyoruz. İlgi ve alaka anlamında rakam-
lara baktığımızda fuardan çok Malatya için 
bir kültür etkinliği olarak görülüyor. Bu fuar 
içerisinde söyleşiler, paneller, okul ziyaretle-
ri gibi birçok etkinlik var. 7. Malatya Anadolu 
Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde ko-
nuştu.

Başkan Çakır’ın konuşmasının ardından, 
Kudüs konulu şiir yarışmasında Türkiye 2. 
olan ve Sivas’tan gelen Dilan Çetin, yazdığı 
şiiri Arapça olarak okudu.

Çalık: Malatya, büyüyen ve gelişen bir 
şehir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ma-
latya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı ko-
nuşmada Malatya’nın büyüyen ve gelişen 
bir şehir olduğunu belirterek, bu şehrin her 
alanda bir iddiasının olduğunu söyledi. Çalık, 
özetle; “Malatya’nın sağlık turizminin baş-

kenti olması konusunda çok ciddi adımlar 
attık. Sporda iddialıyız dedik, yeni stadyu-
mu kazandırıp, Malatyasporu Süper lige çı-
kardık. Eğitim şehri Malatya olsun dedik ve 
çok kıymetli Cumhurbaşkanımın talimatıyla 
Malatya’mıza ikinci üniversitemizi/Turgut 
Özal Üniversitemizi kazandırıyoruz. Eğitim 
ve kültür şehri Malatya, sanat ve kültür şehri 
olması için adımlar atıldı, atılmaya da devam 
ediyor. Malatya fuarlar şehri olsun dedik ve 
birçok ulusal ve uluslararası fuara ev sahip-
liği yapıyor. Bunlardan en önemlisi eğitimle 
bütünleşen Anadolu kitap fuarımız. Başla-
masına vesile olan ve bu günlere gelmesinde 
emeği olanlara teşekkür ediyorum.” dedi. 

Kaban: Kudüs 400 yıl bizim elimizde 
kaldı

Malatya Valisi Ali Kaban ise yaptığı konuş-
mada, kitabın ortaçağlarda çok önemli bir 
meta olduğunu belirterek, o dönemlerde ki-
taba ulaşabilmek için önemli bir gelir ve ciddi 
bir statünün olması gerektiğini kaydetti. Ka-
ban, “Ama bugün binlerce, on binlerce kitap 
basılıyor. Bu fuarda özü itibariyle sadece kita-
bı getirmek değildir. Ayağınıza getirmek için 
zaten internet siteleri var. Kitap fuarı yapma-
nın anlamı nedir diye baktığımızda bir birin-
den değerli kitapları yazan ve ruhuyla emek 
veren yazarlarımızı geleceğimiz olan genç-
lerimizle ve çocuklarımızla buluşturmanın 
daha anlamlı olacağı düşüncesidir. Çocukları-
mız ve gençlerimiz bunun ne anlama geldiği-
nin farkında olsunlar. Kitap fuarının temasına 
“Ah Kudüs” diyelim dedik. Çünkü biz Kudüs’ü 
400 yıl elimizde tuttuk. 400 yıl huzur içeri-
sinde bizim elimizde kalmıştır.” dedi.

Tüfenkci: Kitap Fuarı Malatya’ya 
yakışıyor

Kitap Fuarı’nın Malatya’ya ve Malatyalıla-
ra yakıştığını belirten Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkci de yaptığı konuşmada, 
fuarın aynı zamanda gençlerin kitaba olan 
ilgisini artırdığını söyledi. Fuarda emeği ge-
çen başta görevden ayrılan Büyükşehir Bele-
diyesi eski Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere 
tüm emeği geçenlere teşekkür eden Tüfenk-
ci, “Farklı kültürlerimizin bir arada yaşıyor 
olması Malatya’mızın ve Türkiye’mizin en 
büyük zenginliğidir. Bir kentin sahip olduğu 
kültürel değerlere gösterilen itibar, kuşkusuz 
o kentin kültür potansiyelinin ve kültürel yak-
laşımlarında, sahip olduklarımızı dünya eko-
nomi piyasasında değerli kılabilmek için öz-
gün fikirleri, tasarıları üretmek kadar hayata 
geçirmek için bilgi gerektiriyor. Biz bilgi ve 
hikmeti kitaplardan alıyoruz. Kitaplar bizim 

için önemli. Kitap fuarlarına ayrı bir önem 
veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Kalın: Okumayan insan eksiktir
Törende son olarak Cumhurbaşkanlığı 

sözcüsü İbrahim Kalın bir konuşma yaptı. Ma-
latya’da olmaktan dolayı çok mutlu ve başa-
rılı bir fuar organizasyonundan dolayı da çok 
memnun olduğunu ifade eden Kalın, emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 

Kitap Fuarı’nın temasının Kudüs olarak 
seçilmesinden ayrıca memnuniyet duyduğu-
nu kaydeden Kalın, özetle şunları söyledi:

Bu günlerde malum Kudüs meselesi sa-
dece bir bölgesel mesele değil aynı zamanda 
küresel bir konu olarak önümüzde duruyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. 
Kudüs bir toprak meselesi değildir, sadece 
bir etnik gurubun meselesi değildir. Kudüs 
bir adalet meselesidir, bir vicdan meselesidir. 

Kudüs ile kitabı bir araya getiren Malat-
yalıları tebrik ediyorum. Herhalde ancak 
Anadolu topraklarında Kitabın ve Kudüs’ün 
bir araya getirilebilmesi ancak böyle güzel 
bir şekilde taçlandırılabilirdi. Okumak yeryü-
zündeki hayatımızı, varlığımızı anlamlandıra-
bilecek en önemli eylemlerin başında gelir. 
Okumayan insan eksiktir, okumayan insan fa-
kirdir, maddi varlığı ne olursa, makamı mev-
kii ne olursa olsun gerçek zenginlik insanın 
hariçteki ve nefsindeki, zahirdeki ve batında-
ki işaretleri okuyabilmesidir.”

Konuşmaların ardından 7. Malatya Ana-
dolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın kurdelesi kesi-
lerek, standlar gezildi.

Kitap Fuarı, 6 Mayıs tarihine kadar açık 
kalacak.

Kudüs çadırı
7. Malatya Kitap Fuarı’nın ‘Ah Kudüs’ te-

ması nedeniyle fuar dışında özel bir Kudüs 
çadırı açıldı. Kudüs’le ilgili birçok fotoğrafın 
yer aldığı çadırda ayrıca tanıtım filmleri ile 
anı defteri de bulunuyor.

Fotoğraf Makinası Müzesi ziyaret edildi
7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fua-

rı’nın açılışının ardından Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık ve beraberindekiler Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinesi müze-
sini gezerek, müze hakkında bilgiler aldılar. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
gezinin ardından Kongre ve kültür merkezin-
de ‘Ben Öteki ve Ötesi’ adlı konferansa katıl-
dı. Burada kitaplarını imzalayan Kalın, kitap-
severlerle de sohbet etti.

7. MALATYA KİTAP FUARI AÇILDI
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 31 21 3 7 70 32 38 66

2.M BAŞAKŞEHİR FK 31 20 5 6 56 31 25 65

3.FENERBAHÇE A.Ş. 31 18 9 4 66 33 33 63

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 18 8 5 59 27 32 62

5.TRABZONSPOR A.Ş. 31 13 10 8 55 45 10 49

6.GÖZTEPE A.Ş. 31 13 8 10 48 48 0 47

7.DG SİVASSPOR 31 14 5 12 41 45 -4 47

8.KAYSERİSPOR 31 12 8 11 41 48 -7 44

9.KASIMPAŞA A.Ş. 31 11 7 13 47 52 -5 40

10.E YENİ MALATYA 31 10 9 12 35 41 -6 39

11.BURSASPOR 30 10 6 14 39 41 -2 36

12.TM AKHİSARSPOR 31 9 9 13 39 49 -10 36

13.A ALANYASPOR 31 10 5 16 49 54 -5 35

14.ANTALYASPOR A.Ş. 31 9 8 14 37 54 -17 35

15.A KONYASPOR 30 8 8 14 33 36 -3 32

16.OSMANLISPOR 31 8 8 15 45 54 -9 32

17.GENÇLERBİRLİĞİ 31 7 9 15 35 50 -15 30

18.K KARABÜKSPOR 31 3 3 25 20 75 -55 12

GÖZTEPE A.Ş. 5 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

KAYSERİSPOR 1 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

ANTALYASPOR A.Ş. 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 4 FENERBAHÇE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

OSMANLISPOR 1 - 4 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

E YENİ MALATYASPOR 0 - 0 AKHİSARSPOR

BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR

31.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS EVİNDE 2 PUAN BIRAKTI
Spor Toto Süper Lig’in 31’inci hafta-

sında EYMS sahasında ağırladığı teleset 
Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere 
kalarak bir puana razı oldu. Akhisar 
karşısında aldığı 1 puan Süper ligi ga-
rantilemesine yetmedi.  Bu sonuçla 
EYMS puanını 39’a çıkardı. 

Maçtan dakikalar  
10. dakikada Cehabake’nin ceza sa-

hasına yaptığı ortada topu göğsüyle 
kontrol eden Boutaib'ın dönerek yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı. 

19. dakikada ceza sahası sağ çapra-
zında topla buluşan Pereira'nın şutu az 
farkla auta gitti. 

27. dakikada kullanılan köşe atışın-
da defanstan seken topu önünde bulan 
Pereira’nın yarım vole denemesinde 
top direğin yanından auta çıktı. 

34. dakikada sol kanattan Cis-
sokho'nun sol kanattan ortasında topla 
buluşan Aytaç’ın şutunu kaleci kurtardı. 

74. dakikada Aytaç’ın kullandığı ser-
best vuruşta arka direkte topa yükselen 
Mina vuruşunda top defansa çarparak 
dışarı gitti. 

77. dakikada sağ kanattan kullanı-
lan köşe vuruşunda ceza sahası içinde 

topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun 
kafa vuruşu auta çıktı. 

84. dakikada gelişen kontratakta 
kalecinin kalesinde olmadığını gören 
Seleznov aşırtma vuruşu kaleyi bulma-
dı. 

Stat: Malatya 
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç 

Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle 

xx, Pereira xx (Rahman Buğra dk. 79 x), 
Murat xx, Boutaib x (Gilberto dk. 68 x), 
Azubuike xx (Barazite dk. 87 ?), Sadık 
Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho 
xx, Chebake xx Aytaç xx, Mina xx 

Yedekler: Ertaç, Doria, Eren, Berk, 
Dening, Diallo, Mustafa 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih 

xx, Aykut xx, Barbosa xx (Soner dk. 82 
?), Muğdat xx (Hasan Ali dk. 90 ?), Costa 
xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mus-
tafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan x (Lars-
son dk. 78 ?), Kadir Keleş xx 

Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Orhan 
Teknik Direktör: Okan Buruk 
Sarı kart: Ömer Bayram (Teleset 

Mobilya Akhisarspor) 

“Şans Yanımızda Değildi”
Evkur Yeni Malatyaspor Spor 

Toto Süper Lig’in 31. haftasında 
evinde karşılaştığı Teleset Mobilya 
Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. 
Maçın ardından her iki takımın tek-
nik direktörü açıklamalarda bulun-
du.  EYMS teknik direktörü Bulut, 
“Biraz şans yanımızda olsa burada 
kazanan taraf biz olacaktık. Ama ol-
madı. Önümüzdeki maçlarda maksi-
mum puan almak istiyoruz.” dedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen 
basın toplantısında açıklamalarda 
bulunan Evkur Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Erol Bulut, sıcak 
havanın oyuncuları yorduğunu be-
lirterek, “Ama maçın geneline bak-
tığımızda topa daha çok sahip olan 
ve kazanmaya daha yakın olan taraf 
bizdik. Biraz şans yanımızda olsa bu-
rada kazanan taraf biz olacaktı. Ama 
olmadı. Önümüzdeki maçlarda mak-
simum puan almak istiyoruz” şeklin-
de konuştu. 

Ligde kalma barajının 38 puan 
olduğunu tahmin ettiğini kaydeden 
Bulut, “Ama net bir şey yok. Bizim 
altımızda olan takımların birbirleri 
ile maçı var ama biz yine de alabi-
leceğimiz en yüksek puanları almak 
istiyoruz” dedi. 

 

AKHİSAR CEPHESİ 
Teleset Mobilya Akhisarspor 

Teknik Direktörü Okan Buruk ise, 
“İki takım da kazanıp ligde kendini 
garanti altına almak istiyordu. İki 
takımın da net pozisyonu oldu raki-
bimiz duran toplarla ve yüksek top-
larla kalemize gelmeye çalıştı. Ligin 
iyi takımına karşı oynadık gerçekten 
Malatyaspor bu senenin başarılı ta-
kımlarından, iyi de bir seyircisi var. 
Burada rakip takımlara karşı zorlu 
bir atmosfer oluşturmuşlar. Özellik-
le takım savunmasını iyi yapan sert 

bir takım. Bu takıma karşı burada 
pozisyonlar bulmak ve maçı gol ye-
meden bitirmek bizim için iyi. Maçın 
hakkının iki takım açısından da birer 

puan olduğunu düşünüyorum. Bun-
dan sonraki haftalarda puanlar alıp 
ligdeki durumumuzu garanti altına 
almak istiyoruz” diye konuştu. 


