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Malatya Teröre Karşı
Tek Vücut, Tek Yürek, Tek Ses Oldu

Malatya Teröre karşı Tek 
Vücut, Tek Yürek, Tek Ses Mit-

inginde bir araya geldi. Mitinge 
katılan binlerce kişi, ellerindeki 

Türk Bayraklarıyla terörü lan-
etleyerek, ‘Şehitler ölmez 

vatan bölünmez’ sloganları 
attı. Vali Toprak, Alevi Sünni, 

Türk Kürt ne olursa olsun hep 
birlikte tek vücut, tek yürek, 

tek ses olduk. Bir olduk, bera-
ber olduk, diri olduk, iri olduk, 
birlikte Türkiye olduk, birlikte 

kardeş olduk” dedi
SAYFA 3

BAŞKAN İSMET BAYRAM ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooper-
atifi Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram, 
10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. 
Başkan İsmet Bayram, 
gazetecilerin “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler” 
gününü kutladı.>>4’te

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK UMREYE GİTTİ
Doğanşehir be-
lediye başkanı 
Vahap Küçük, 
15 günlük 
umre ibadetini 
Gerçekleştirmek 
için Belediye 
Başkan Yardım-
cısı Mesut Sülü 
ile birlikte 
kutsal toprak-
lara gitti.>>4’te

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Doğanşehir ilçesinde Doğanşehir belediyesi ile Belediye iş 
sendikası arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı>>4’te

“Mazide Kalan Manşetler”
Sergisi Yoğun İlgi Gördü>>2’de
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“Mazide Kalan Manşetler”
Sergisi Yoğun İlgi Gördü

KENAN EREN 
İçeriği tamamen 130 bin yerel gazetenin 

incelenmesi ile oluşturulan“ Mazide Kal-
an Manşetler” Sergisi Malatya Park AVM’de 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Araştır-
macı-Yazar Nezir Kızılkaya öncülüğünde 7 - 
8 Ocak 2017 tarihlerinde halkın beğenisine 
sunuldu. Sergiye oldukça yoğun bir katılımın 
olduğu gözlendi

Malatya Gazeteciler Cemiyeti “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Malat-
ya Park AVM’de 7 - 8 Ocak 2017 tarihler-
inde açık kalan ve içeriği tamamen yerel 
gazeteler ile hazırlanmış olan sergiyi halkın 
beğenisine sundu. Daha önce 2015’de “90 
Yıllık Manşetler”, 2016’da “Zamanın Tanığı 
Sayfalar” adıyla hazırlanan sergi, 2017’de 
“Mazide Kalan Manşetler” adıyla Malaty-
alıların beğenisine sunuldu. Mazide Kalan 
Manşetler sergisi Malatya’nın son yüzyılına 
dair önemli gelişmeler ve ilginç manşetler 
ele alınarak hazırlandı.  Toplam 130.000 
yerel gazetenin incelenmesi ile oluşturulan 
serginin açılış programına Vali Mustafa To-
prak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur 

Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı ve 
birçok kişi katıldı. Söz konusu serginin açılışı-
na geçerli mazeretlerinden dolayı katılama-
yan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci ise sergiye katılamayacağını telgraf yoluyla 
bildirerek sevgi ve saygılarını sundu. 

“TARİH BELGESİ 
NİTELİĞİNDEKİ GAZETE-

LERİ…”
“Mazide Kalan Manşetler”  sergisini 

Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte 
hazırlayan Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya 
7 Ocak ‘da yapılan sergi açılışında, “ Malat-
ya’nın 19 Ekim 1923’te başlayan yerel gaze-
tecilik öyküsünü görsel olarak gazetecilerin 
hazırladığı gazetelerle anlattığımız için bu-
rada Malatya’nın 94 yıllık yerel gazetecilik 
geçmişinden hemen hemen her döneminden 
ve her gazetesinden örneklerle manşetler 
sergiliyoruz. Kentin geçmişine ve bugününe 
dair önemli bilgilerin yer aldığı manşetlere 
dair geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 
beğenilmesi umuduyla açtık. 130.000 yerel 
gazetenin inceleyerek bu yıl 3.sünü oluştur-

duğumuz bu kentin tarihini yazan bu kentin 
günlüğünü tutan gazetecilerin emeklerini 
alın terlerini döktükleri bir kâğıttan öte tarih 
belgesi olan gazeteleri siz insanların beğenis-
ine sunmaktan sevinç duyuyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Vali Mustafa Toprak ise, geçmişten 
günümüze birlik ve bütünlüğü manşetlerine 
taşıyan gazetecilere ve sergide emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 10 Ocak çalışan gaze-
teciler gününün de önemli bir gün olduğunu 
söyledi.

Şehitlerin Emanetleri Yalnız Değil!

HABER MERKEZİ 
Şehit yakınlarına yöne-

lik ziyaretlerini sürdüren Vali 
Mustafa Toprak ve Eşi Selime 
Toprak, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Şehit Yakınları 
ve Gaziler Dairesince organ-

ize edilen ve Halk Bankasının 
destekleriyle gerçekleştirilen 
"Yalnız Değilsiniz,  Türkiye’nin 
En Büyük Ailesi Projesi" kap-
samında,  Şehit Polis Memuru 
Yusuf Kenan Mutlu’nun ailesini 
ziyaret ettiler. Ziyarette İl Em-

niyet Müdürü Dr. Ömer Urhal 
ve Malatya Aile ve Sosyal Poli-
tikalar İl Müdür vekili Rasim 
Bulut’ da hazır bulundu.

Bir süre geçtiğimiz Ağus-
tos ayında Elazığ Emniyet 
Müdürlüğüne düzenlenen 
bombalı saldırıda şehit olan 
Şehit Mutlu’nun Eşi ve çocuk-
ları ile sohbet eden Vali Toprak 
ve Bayan Toprak, şehidin küçük 
kızının elinden düşürmediği 
masal kitabı dikkatlerini çekti.  
Küçük kızın okuma sevgisini 
takdir eden Vali Toprak, ken-
disini kutlayarak bugün ken-
disine bir bilgisayar hediye 
edeceklerini ancak kitap oku-
ma alışkanlığının bundan et-
kilenmemesi gerektiğini ifade 
etti.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ur-
hal’ın yanında oturan şehi-
din kızı kitapları çok sevdiğini 

söyleyerek, kitabını İl Emniyet 
Müdürü Dr. Urhal’a göstererek 
bu alışkanlığından vazgeçmey-
eceğini ifade ederek hedi-
ye bilgisayar için Vali Toprak 
ve Bayan Toprak’a teşekkür 
etti. Vali Toprak, “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatı, 
Başbakanımız, Aile ve Sosy-
al Politikalar Bakanlığımızın 
girişimleri ile organize edilen 
ve Halk Bankasının destekleri 
ile hayata geçirilen proje 
kapsamında şehitlerimizin 
emaneti olan yakınlarına ve 
çocuklarına bilgisayar hediye 
ediyoruz. Bu günde burada Şe-
hidimiz Yusuf Kenan Mutlu’nun 
çocuklarını mutlu edebilmek 
adına, bir nebze de olsa onlara 
moral verebilmek adına ziyaret 
ettik ve hediyelerini verdik.” 
dedi.
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Ceviz ağacının dibinde
neden oturulmaz?

Ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz, 
adamı erken öldürür” denir. Peki, bunun neden 
söylenildiğini hiç düşündünüz mü?

 Ceviz ağacı sülfür gazı salgılar. Havadaki diğer 
gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker ve ceviz-
in altında oturanı sersemletir. İşte Toroslara has bu 
söz oradan geliyor. Halkta yanlış bir kanaat olarak 
yerleşmiş. Sülfür gazının ozon tabakasını tamir etme 
özelliği var. Sırf bu sebepten dolayı dünyadaki ceviz 
ağacının sayısının artırılması gerekiyor. Cevizin insan 
vücuduna sağladığı faydaları saymakla bitmez.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 
Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Sütyemez ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ergun’un hazır-
ladığı raporda, cevizin insan sağlığına faydalarını bakın 
nasıl anlatıyor.

Cevizdeki yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri kalp 
hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını 
ve klinik depresyonu azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki 
kolesterol seviyesini düşürüyor, kalp atışlarında düzen-
sizliği önlüyor.

Cevizdeki fitosteroller, kalın bağırsak, göğüs ve 
prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma 
sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Ceviz, damarlarda daha az pıhtılaşma özelliği olan 
kan tipinin üretimine ve iyi kolesterol oranının kötü 
kolesterol oranına göre artmasına yardım ediyor, koles-
terolün damarları tıkama aşamasında önemli bir adım 
olan şişme ve kızarıklığı azaltabiliyor.

Cevizdeki l-arginin kan damarlarının iç tarafının 
pürüzsüz ve düzgün olmasını sağlayarak kan-damar 
sisteminin rahatlamasını sağlıyor. Cevizdeki yağ asitler-
inin kalp hastalıklarını önleme etkileri var.

Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamayı 
geliştiriyor. Asya’da ceviz hala beyin gıdası olarak kabul 
ediliyor, bu ülkelerde öğrenciler, sınavlardan önce ceviz 
yiyerek notlarını yükseltebileceklerine inanıyor.

Omega-3 yağ oranı düşük çocuklarda daha yüksek 
hiperaktif olma özelliği, daha fazla öğrenim ve davranış 
bozuklukları, daha fazla huysuzluk ve uyku düzensiz-
likleri gözlemleniyor. Ceviz, bu sorunları önleyen ome-
ga-3 bakımından çok zengin.

Cevizdeki yağ profili, fitosteroller ve magnezyum, 
safra taşı oluşumunun önüne geçiyor.

Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından sal-
gılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır 
formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman 
farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyu-
ma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor.

Cevizin, antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyo-
vasküler ve sinir sistemine zarar veren parkinson ve 
alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini 
erteleyebileceği veya azaltabileceği ileri sürülüyor.

Ceviz, antioksidan savunmada önemli olan birtakım 
enzimlerde zorunlu kofaktörler olarak görev yapan 
manganez ve bakır içeriyor.

Alıntı

HÜSEYİN
KARAASLAN

Malatya Teröre Karşı
Tek Vücut, Tek Yürek, Tek Ses Oldu

KENAN EREN 
Malatya Valiliği’nin koordi-

nesinde sivil toplum kuruluşları 
tarafından ‘Teröre karşı Tek Vücut, 
Tek Yürek, Tek Ses’ mitingi düzen-
lendi. Malatya 15 Temmuz Millet 
Meydanı’nda düzenlenen mitinge on 
binlerce vatandaş katıldı. Ellerindeki 
Türk Bayraklarıyla terörü lanetley-
en binlerce vatandaş, miting sonrası 
‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ slo-
ganıyla şehir merkezinde yürüyüş 
yaptı. Vatandaşlar, ‘Tek bayrak, 
tek vatan uğruna bu millet yorul-
maz” dövizlerini taşıdılar. Mitingde 
konuşan Vali Mustafa Toprak, “Al-
lah’ınıza kurban Malatyalı kardeşler-
im. Burada 40 gün süreyle bu millet 
meydanında hep birlikte ülkemize, 
milletimize, vatanımıza, inancımıza, 
birbirimize sahip çıktık. Alevi Sünni, 
Türk Kürt ne olursa olsun hep bir-
likte tek vücut, tek yürek, tek ses 
olduk. Bir olduk, beraber olduk, diri 
olduk, iri olduk, birlikte Türkiye old-
uk, birlikte kardeş olduk” dedi.

“BAYRAĞIMIZI İN-
DİRMİYECEĞİZ”

Toprak, Türk Bayraklarıyla Malat-
ya’nın tüm desenleriyle birlikte 
millet meydanında tüm Türkiye’ye 
haykırdığını ifade ederek, “Türkiye 
Cumhuriyeti devletimizi, milletimizi, 
Ay yıldızlı bayrağımızı, onurumuzu 
ve şerefimizi; önümüze hangi se-
naryolar çıkarılırsa çıkarılsın asla 
ve asla ne bayrağımızı indireceğiz 

ne halkımızı böldüreceğiz ne de 
kardeşliğimizi ve sevgimizi yok ede-
ceğiz. Bir olacağız, sevgimizi gön-
lümüzden ve yüreğimizden eksik et-
meyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bir 
arada hareket ederek Türkiye Cum-
huriyeti devletimizle birlikte, tüm 
halkımızla birlikte geleceğe dimdik 
ve onurlu bir şekilde yürüyeceğiz. 
Geçmişten aldığımız emaneti, bizden 
sonraki kuşaklarımıza bu emaneti 
tebliğ edecek şekilde çalışmalarımızı 
tüm katmanlarımızla sürdüreceğiz” 
şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZE KURULAN 
TUZAKLARI BOZACAĞIZ

Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çakır da Malat-
yalıların bir kez daha Malatya’ya 
yakışanı yaptıklarını kaydederek, 
“Alanları, meydanları doldurdunuz. 
On binlerce hemşerimi yürekten se-
lamlıyorum. Burada toplanmamızın 
tek bir gayesi var, ülkemize kuru-
la tuzakları bozmak. Bu tuzakları 
görmek; bayrağımıza, vatanımıza, 
milletimize, irademize sahip çık-
maktır. Yine o güzel gönlünüzle, 
ruhunuzla siyasi görüşü, yaşantısı, 
düşüncesi ne olursa olsun ülke adı-
na, bayrak adına meydanları doldur-
dunuz. Hepinizden Allah razı olsun” 
dedi. Terörün milleti asla korkut-
maması gerektiğini ifade eden Çakır, 
“Ne yılacağız ne de terörün karşısın-
da ekonomik olarak yavaşlayacağız. 
Terörün amacı halkı korkutmak, 
sindirmek, yıldırmak dolayısıyla da 
ekonomiyi de daraltmak. Biz daha 
çok çalışacağız. Bir yatırımımız varsa 
onu ikiye çıkaracağız. Bir ve beraber 
olacağız. Terör kime karşı yapılırsa 
yapılsın, kimsen gelirse gelsin hedefi 
insanlıktır. Satılmış terör örgütleri 
kim olursa olsun karşısında dimdik 
duracağız” şeklinde konuştu.

Tarihini Bilmeyenlerin 
Coğrafyasını Başkaları 

Çizer
Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen 

de ‘Tarihini bilmeyenlerin coğrafyas-
ını başkaları çizer’ sözünü hatırlata-
rak, “Biz, en son haçlı ruhunun kaba 
kuvvet denemesinin yapıldığı Çanak-
kale’den eski dünya yenidünya bütün 
hepsinin üzerimize çullandığı o 
zaferde Asım’ın Neslinin silkelenerek, 
üzerindekileri attığı zamanı yaşadık. 
Allah’ın ipine, Kuran’a, İslam’a hep 
birlikte sımsıkı sarılın. ‘Sakın ayrış-
mayın, gruplaşmayın, bölünmeyin’ 
emrine uyarsak, ruh köklerimizden 
beslenirsek, bu toprakların Asım’ın 
Nesilleri bitmez. Seyir Onbaşıları bit-
mez. Sütçü İmamları bitmez. Şerife 
Bacıları, Nene Hatunları bitmez. Bu 
bayrağın gölgesi çok kıymetli ona 
sıkı sarılalım” diye konuştu. 

“Biz, sancaktar bir mil-
letiz”

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı 
Eşref Doğan ise “Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin onurlu vatandaşları, sevgi-
li Malatyalılar, geçmişte 600 sene üç 
kıta yönettik. Ondan öncede iki bin 
sene Çin denizinden Avrupa’nın or-
tasına kadar devletler kurduk. Yani 
devlet kurma geleneği olan bir mil-
letiz. Biz, sancaktar bir milletiz. San-
caktar bir ülkenin çocuklarıyız. Eğer 
birbirimize gönül kapımızı açık tut-
arsak, sıcak tutarsak, aramıza her-
hangi bir nifakın girmesine müsaade 
etmezsek, Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti daha senelerce İslam ülkelerinin 
sancaktar ülkesi olmaya devam ede-
cektir” ifadelerini kullandı.

Malatya Teröre karşı Tek Vücut, Tek Yürek, Tek Ses Mitinginde bir araya geldi. 
Mitinge katılan binlerce kişi, ellerindeki Türk Bayraklarıyla terörü lanetleyerek, 
‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Vali Toprak, Alevi Sünni, Türk Kürt 
ne olursa olsun hep birlikte tek vücut, tek yürek, tek ses olduk. Bir olduk, bera-
ber olduk, diri olduk, iri olduk, birlikte Türkiye olduk, birlikte kardeş olduk” dedi
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BELEDİYE BAŞKANI VAHAP
KÜÇÜK UMREYE GİTTİ

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir belediye başkanı 

Vahap Küçük, 15 günlük umre 
ibadetini Gerçekleştirmek için 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Mesut Sülü ile birlikte kutsal to-
praklara gitti.

Başkan Vahap  Küçük’ü  Polat-
dere  Mahalle  muhtarı Hayri Uçar, 
Yuvalı Mahalle Muhtarı Hasan 
Sarıbaş, Savaklı  Mahalle Muhtarı  
Mehmet Alkan, Fındık  Mahalle 
Muhtarı Ömer Aktaş, Çığlık  Ma-

halle Muhtarı Doğan Dağdeviren 
ziyaret ederek Başkanı kutsal to-
praklara uğurladılar.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük umreden dönünc-
eye kadar yerine,  Belediye 
Başkanlığına Belediye meclis üy-
esi Hakan Çiftçioğlu’nun vekâlet 
edeceği öğrenildi.

 Başkan Vahap küçük’ün umre 
ziyareti 15 gün sürecek ve 20 Ocak 
tarihinde Doğanşehir’de Görevin-
in başında olması bekleniyor.

KENAN EREN 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Ke-

falet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan İsmet Bayram, gaze-
tecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler” 
gününü kutladı.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı 
mesajında, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü, sahada bulunan gazetecilerimiz 
açısında önemli bir gündür. Gazetecilik 
mesleği, en önemli kamu hizmetler-
inden biridir. Vatandaşın haber alma 
özgürlüğüne katkı sunan gazeteciler, 

ileri demokrasilerin yaşandığı gelişmiş 
ve çağdaş ülkelerde bir ihtiyaç olarak 
görülmüştür. Ülkemizde, basın kuru-
luşları ve medya mensuplarının önemli 
sorunlarının yanında sorumluluklarını 
hiçbir zaman geri planda tutmamıştır. 15 
Temmuz darbe girişimi karşısında basın 
kuruluşlarının ve gazetecilerin tavrı, bir 
ülke için, bir millet için basının önemini 
bir kez  ortaya koymuştur. Türk basını, 
15 Temmuz darbe girişimine karşı aldığı 
tavırla, gösterdiği birliktelikle mille-
timizden tam not almıştır. Böyle önemli 
bir mesleği sorumluluk bilinci ile yerine 
getiren gazetecilerin 10 Ocak Gazetecil-
er Günü’nü kutluyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum”  dedi.

BAŞKAN İSMET BAYRAM ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Doğanşehir il-

çesinde Doğanşe-
hir belediyesi 
ile Belediye iş 

sendikası arasın-
da 2 yıllık sö-

zleşme imzalandı

HABER MERKEZİ 

Doğanşehir Belediyesi ve Belediye iş 

sendikası arasında 2017 ve 2018 yılları için 

çalışan işçilerin maaşlarının günün şartlarına 

göre güncellenmesi amacıyla anlaşmaya varıldı 

ve sözleşme imzalandı. Sözleşmeyi Doğanşehir 

Belediye Başkanı Vahap Küçük, Belediye baş-

kan yardımcıları Mustafa Gülhaş ve Mesut Sülü, 

Belediye iş sendikası adına Belediye iş sendikası 

Malatya Şube başkanı Osman Nuri Solmazgül, 

ve Şube Başkan Yardımcısı Cemal Cavlak imza 

koydu. Doğanşehir belediye başkanı Makamın-

da yapılan pazarlıklar sonucunda 2016 yılı iti-

barı ile 81 TL olan günlük Yevmiye 2017 yılında 

95 TL ve 2018 yılında ise Sözleşme gereği gün 

lük 3 TL olarak belirlendi. Doğanşehir Belediye-

sinde 35 daimi ve 35 mevsimlik işçi bulunuyor. 

Yaz aylarında iş kur işçileriyle birlikte bu sayı 2 

ye katlıyor.

İmza Töreninde bir konuşma yapan 

Doğanşehir belediye başkanı Vahap Küçük şun-

ları kaydetti: İşçiler bizim işçiler onları ne kadar 

memnun edersek onlarda bizleri o kadar mem-

nun ederler. 2017 yılı 95 lira verdik 2018 içinde 

bu rakam 98 lira olacak hayırlı olsun” dedi

Malatya Belediye iş Malatya Şube Başkanı 

Osman Nuri Solmazgül ise “Sayın başkanım-

la sıkı pazarlık yaptık. Başkanım la sözleşme 

yaptık sözleşmemiz iki yıllık. 2018 inşallah 

tekrar burada olacağız. Sayın başkanımız Va-

hap Küçük ve başkan yardımcıları Mustafa Gül-

haş ve Mesut sülüye teşekkür ederim hayırlı 

olsun” dedi.
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ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Çok değerli İnşaat Yüksek Mühendisi
Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdürü

Abim 

Gaffar YILMAZ’ın
Ölümünün dördüncü yıl dünümünde saygı ile 
anıyoruz. Bizden ayrılan sadece bedenin oldu.

Sen hep yanımızda yaşıyorsun.
Ruhun şad olsun

Ailesi adına kardeşi

Hayri YILMAZ

1947 ÇIĞLIK 
DOĞANŞEHİR

14.01.2013
İZMİR

HABER MERKEZİ 
10 Ocak Çalışan Gazetecil-

er Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayan Gazeteciler Cem-
iyeti Başkanı Haydar Karadu-
man, gazetecilerin birçok so-
runla boğuştuğunu belirterek, 
“Ancak dün olduğu gibi bu gün 
de sorunlarımızdan çok sorum-
luluklarımız önceliğimizdir.” 
dedi. Karaduman, İnternet yas-
asının gerekliliğine de vurgu 
yaptı

Başkan Karaduman yayım-
ladığı mesajda şu ifadelere 
yer verdi; “10 Ocak 1961’de 
yürürlüğe giren 212 sayılı Basın 
yasası ile gazeteciler sözleşme 
imzalama hakkına kavuşar-
ak peşin maaş alma, yıpran-
ma hakkı, kıdem tazminatı, 
sendikalaşma ve toplu sözleşme 
gibi önemli kazanımlar elde et-
mişlerdi. Ancak 56 yıllık sürece 
baktığımızda, çıkarılan yasala-
rla yıpranma hakkı sadece sarı 
basın kartı sahibi gazeteciler-
le sınırlı bırakılmıştır. Gazete, 
dergi, Televizyon, radyo ve in-
ternet haberciliği yapan sitel-
erde çalışanlar sayısı düşmekte, 
gazeteciler ciddi olarak işsizlikle 
karşı karşıya kalmıştır. Karasal 
yayın yapan yerel Televizyon-
lar kapanmaya başlamış, uy-
dudan yayın yapan Televizyon-
larımız da yüksek uydu kira 
ücretleri karşısında sıkıntılarla 
karşı karşıyadır. Yazılı basın te-
knolojiye tüm gücüyle dirense 
de okuyucu bulma sorunu ile 
karşı karşıyadır. Hiçbir yasal alt 
yapısı olmayan ancak, gazete, 
televizyon ve radyoların tüm 
işlevlerini yürüten internet 
haberciliği mevcut işletişim 
araçlarının önüne geçmiştir. 
Gazete, Televizyon ve Radyolar 
ayrı ayrı Gazetecilik gerektiren 
meslekler iken teknolojinin 
yarattığı internet medyacılığı, 
bu üç iletişim aracının yıllar 
süren hakimiyetlerini etkile-
meye başlamıştır. Buna karşın 
istihdam yaratmayan, mevcut 
çalışanların dahi işsiz kalmasına 
yol açan internet medyacılığının 
idari, adli ve mali hiçbir sorum-
luluğu da bulunmamaktadır. 
Hazırlanacak internet medyas-
ında gazetecilerin istihdam edi-
lecekleri de düşünülerek yeni 
bir internet medyası için yasal 

bir düzenleme şarttır. 

“İNTERNET YASASI 
ÇIKARILMALIDIR”

Bu nedenle, Hükümetimiz-
in, muhalefet ve Basın kuru-
luşlarımızın hedefi internet 
yasasının bir an önce çıkarıl-
ması için ortak çaba sarf etmesi 
gereklidir. 2017 yılında internet 
medya yasasının çıkarılması en 
önemli önelciğimizdir. Malat-
ya Gazeteciler Cemiyeti olar-
ak 7 Yıldan bu yana 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü etkin-
likleri düzenlemekteyiz. Bu yıl 
da “Mazide Kalan Manşetler” 
Sergisini 7 Ocak Cumarte-
si günü açarak son 100 yılda 
Malatya’da yer alan manşetleri 
günümüze taşıdık. Malatya 
Basın Tarihini hazırlayıp basar-
ak, Basın tarihimiz için önemli 
bir tarihi kaynak oluşturduk.  
2017 Yılına gelindiğinde tüm 
basın çalışanları genel sorun-
larının yanı sıra, mesleksel so-
runları da mevcuttur. Ancak 
dün olduğu gibi bu günde so-
runlarımızdan çok sorumlu-
luklarımız önceliğimizdir. Evet 
sorunlarımız var ama sorumlu-
luklarımız bu günkü koşullarda 
daha önce gelmektedir. Ülkem-
izde yaptığı toplu katliamlarla 
günlük yaşamı dahi etkileyen 
terör sorunu, gazetecilerin so-
runlarından önce gelmekte-
dir. Bu duygularla meslek-
taşlarımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler gününü kutluyoruz. 
10 Ocak Gazetecilerin önemli 
kazanımlar elde ettiği önemli bir 
gündür. Bu güne sahip çıkmak 
da tüm gazetecilerin görevidir. 
Bu gün birçok kazanımımızı kay-
betmiş isek, kaybettiklerimizi 
yeniden almak, yeni kazanımlar 
elde etmek için 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler gününe, birlik ve 
beraberlik içerisinde sahip 
çıkmalıyız. 57 Yıl önce bizlere 
önderlik yaparak Gazetecilik 
mesleğini onurlandıran rah-
metli üstatlarımızı bir kez daha 
anarken, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Gününün aynı zamanda 
Gazetecilerin, birlik, beraberlik, 
dayanışma ve hak arama günü 
olduğunu unutmayalım. Tüm 
Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutluyor, 
başarılar diliyorum.”

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman: 

“SORUNLARIMIZ VAR AMA 
SORUMLULUKLARIMIZ ÖNCE GELİR”

Kuvvetli Kar Geliyor
Meteoroloji 5 il için kar yağışı 

ve kuvvetli rüzgar uyarısında bu-
lundu. 

Meteoroloji 13. Bölge 
Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve 
Uyarı Merkezi tarafından yapılan 
açıklamada, “Bölgemizde ha-
vanın Elazığ'da karla karışık yağ-
murlu, öğleden sonra kar yağışlı, 

Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da 
aralıklarla kar yağışlı, Bingöl'de 
ise çok bulutlu öğleden sonra kar 
yağışlı geçeceği tahmin edilmek-
tedir. Yağışların Adıyaman il geneli 
ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçe-
lerinde yer yer yoğun kar şeklinde 
olması beklendiğinden yetkililer-
in ve vatandaşlarımızın dikkatli, 

tedbirli olmaları gerekmektedir” 
denildi.

Rüzgarların güneydoğulu yön-
lerden aralıklarla kuvvetli esmesi 
beklendiğini de aktaran merkez, 
hızının saatte 60 kilometreye ka-
dar çıkmasının beklendiğini bu 
nedenle olumsuzluklara karşı ted-
birli olunması gerektiğini kaydetti.
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Soldan sağa
1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş 

bulunan, yeni karşıtı... Her bir bireye, her birine, kişi başı-
na, adam başı... 2. Omurga içinde bulunan kanal boyunca 
uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, 
murdarilik... Yer fıstığı... 3. Bizmut elementinin simgesi... 
Kalemle yazılan yazı... 4. Başından, temelinden, kökenin-
den... Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dik-
kati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatıla-
bilen bir seslenme sözü... Bursa iline bağlı ilçelerden biri... 
5. Yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, 
küçük bir ağaç... Selan taşı... Üye... 6. “Öyledir, doğru, diyecek 
yok, inandık” anlamlarında bir onaylama sözü... Mürekkep 
balığının bir türü... 7. Atamak işi, tayin... Mal ile ilgili... İnanç, 
düşünce, kanaat... 8. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol ar-
asındaki ses... Çalım... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara 

leke... 9. İçinde alkol bulunan içecek... Düz, açık ve geniş yer, 
meydan, saha... Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel... 
10. Irlama... Kötü, sevimsiz (argo)... 11. Başkaldırıcı... İletki 
(eski)... Alüminyum ve potasyum sülfatından veya amonyum 
alüminyum sülfatından oluşan, sıcak suda eriyen, tadı bu-
ruk, antiseptik bir madde... 12. Pusma... Koyun, kuzu vb. hay-
vanların çıkardığı ses... Siyasi bir amaca ulaşmak için silah 
kullanan gizli topluluk... 13. Toslaşmak işi... Karada, denizde, 
gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma 
veya yakalama işi... 14. Antalya iline bağlı ilçelerden biri... 
Malatya iline bağlı ilçelerden biri... 15. Herhangi bir konuda 
eşit olarak yapılan bölüştürme, Allah taksimi karşıtı... Evli-
lik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler 
arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük 
birlik...

Yukarıdan aşağıya
1. Üçüncü Çağın, memelilerin oluştuğu dönemi... Birine 

karşı gösteriş yapmak... 2. Samaryum elementinin simgesi... 
Bir gök cisminin boylamının gözlemcinin boylamına göre ku-
tupta yaptığı açı... Lütesyum elementinin simgesi... 3. Kubar-
mak işi... Billur... 4. Saydam tabaka ile göz merceği arasında 
bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli 
bölümü... Elektronik posta... Kumaştan veya deriden yapılan, 
genellikle belden kemerli, üstünde cepleri bulunan, gömlek, 
hırka vb. üzerine giyilen kısa, hafif giysi... 5. Küçük sermaye 
ve zanaat sahibi... Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 
illerinden biri... 6. Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, her-
kesin içinde, gizlemeden, açıkça... Isırgangillerden, Çin, Viet-
nam ve Malezya’da yetişen değerli bir bitki... Uzak Doğu’da 
yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... 7. Ağız boşluğun-
da, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, 

uzun, hareketli organ, tat alma organı... Yamalanmak işi... 8. 
Güneyden esen rüzgâr, lodos (halk ağzı)... Baba... Keşke... 9. 
Ayaklanmak işi... Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, 
stearik asit veya parafin dökülerek genellikle silindir biçi-
minde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı... 10. Temel... 
Kendi kendini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine 
sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı... Alkali 
metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı... 
11. Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil, 
kaolin... Bir binicinin yabani at veya öküz üzerinde durabil-
mesine dayanan Amerikan oyunu... 12. İçine mendil, gecelik 
vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan 
koruncak... Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir 
pamuk türü... Anlam... 13. Işılamak durumu veya biçimi... 
Belgelikçi... 14. Nikel elementinin simgesi... Güneşin batışın-
da 12’yi gösterecek biçimde ayarlanan saat.. Alüminyum el-
ementinin simgesi... 15. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sofralık 
olarak üretilen, 
beyaz renkli, iri ve 
yuvarlak taneli bir 
tür üzüm... Konut, 
iş yeri vb. yerlerin 
tabanını döşemek 
için çeşitli boyut-
larda, ince, uzunca 
tahta parçalarının 
veya yapay mal-
zemenin belirli 
bir düzene göre 
yerleştirilmesiyle 
yapılan döşeme...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Ne beden aradım, ne de ten sende;

Bir gül dedim bir gül, Allah aşkına ;

Ne ben, ben aradım, ne de ben, tende ;

Diller döndü diller, Vallah şaşkına!!! 

Yüceydin gönlümde, ali mi, ali ;

Ben sende bulmuştum, hali-mecali ;

Mor menekşe, sümbül, bir gül misali ;

Gözler döndü gözler, gözler şaşkına;

Açmadan bir gülün minesi soldu ;

Uçmadan bülbülün sinesi doldu ;

Gönül küstü gönül, derdi şad oldu

Güller döndü güller, güller ışkına!!!

Sen, gülüver dedim, sen, ten mi dedim ;

Sen, gülü ver dedim;ten, ben mi dedim ;

Seher yeli dedim, meltem mi dedim;

Yeller döndü yeller, yeller şaşkına!!! 

İster, gel ahınla elden ele çal ;

İster, semahınla telden tele çal ;

Çal da ister yele, ister sele çal;

Seller döndü seller, seller taşkına!!! 

Abdullah
Tüzün

ALLAH AŞKINA

Gazeteciler Günü 
Hilton’da Kutlandı

HABER MERKEZİ 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

dolayısıyla dün DoubleTree by Hilton Ho-
tel’ de Malatya Park Alış Veriş Merkezi 
tarafından fikir işçilerine yönelik kah-
valtı programı düzenlendi. Düzenlenen 
programa gazeteciler yoğun katılım 
sağladı

Çalışan Gazeteciler Gününe büyük 

ilgi gösteren ve her yıl çeşitli etkinliklerle 
bugünü kutlayan Malatya Park Alış Veriş 
Merkezi dün Hilton Otel’ de gazetecilere 
özel kahvaltı programı gerçekleştirdi. 
Yapılan programa gazete sahipleri ile 
birçok basın çalışanı katıldı.  

Gazetecilerle böyle bir günde bir 
araya gelmekten mutluluk duyduğunu 
belirten Girişim Grubu Yönetim Kuru-

lu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, 
“Dünya şuanda hep basın yayın üzerine 
kurulmuş. Sizde bizde bunlardan biriyiz.  
Biz sizlere ev sahipliği yapmaktan mut-
luluk duyuyoruz. Gazetecileri bazen yurt 
dışına gönderiyoruz kendilerini geliştir-
sinler diye… Bu günün ülkemize, ilim-
ize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu. 
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DOĞANŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE
KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI  KONGRE İLANI

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2016 yılı olağan Genel Ku-
rul toplantısı 11 Şubat 2017 tarihinde Cumartesi günü saat 11.oo da, Doğu Mahallesi,  Beledi-
ye Düğün salonu, Doğanşehir/MALATYA  adresinde,   aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek 
üzere yapılacaktır.

 Ekseriyet temin edilmediği takdirde, 18 Şubat 2017 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gün-
demle yapılacaktır. 

                                   
G Ü N D E M  :
1) Açılış,
2) Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, 
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 
4) Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu  ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
5) Bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması,
6) Okunan Raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alın-

ması,
7) Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı İbrası,
8) 2017 yılı tahmini bütçesi’nin görüşülerek karara bağlanması,
9) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları ile 

yollukların belirlenmesi,
10-Kooperatif adına, 200.000,00 TL ye kadar gayrımenkul alımı konusunda Yönetim Kurulu-

na yetki verilmesi, 
11) 28 Haziran 2016 tarih, 2016/13 sayılı ve 26 Temmuz 2016 tarih, 2016/15 sayılı TESKOMB 

Genelgeleri kapsamında gerçekleştirilen kooperatif takibinde bulunan borçların yeniden 
yapılandırılması hususunun görüşülmesi, 

12) İhtiyacı olan esnafların öğrencilerine, eğitim yardımı yapılması hususunun görüşülmesi,
13) Bölge Birliği Temsilcilerinin Seçilmesi (4 yıllığına),
14) Yönetim Kurulu seçimi (4 yıllığına), Denetim Kurulu Seçimi (2 yıllığına),
15) Dilek ve temenniler,
16) Kapanış. 
Tüm ortaklarımıza ilanen duyurulur.          
                                                                      DOĞANŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR
                                                                         KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ
                                                                                     YÖNETİM KURULU 

Doğanşehir Sürgü Kurs ve okul Talebelerine Yardım Derneğinin 
Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemle 28.01.2017 tar-
ihinde Cumartesi günü saat 10.oo da dernek merkezinde yapılacak-
tır. Ekseriyet temin edilmediği takdirde kongre 04.02. 2017 tarihinde 
Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Dernek Yönetim Kurulu Adına 
 Başkan Hasan Zengin
GÜNDEM;
1 – Açılış ve yoklama
2—Divan Heyetinin seçimi ve saygı Duruşu
3—Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve İbrası
4—2017-2018- 2019 yıllarına ait tahmini bütçenin görüşülmesi
5—Dernek yönetim kuruluna menkul ve gayrimenkul alımı için yetki 

verilmesi
6—Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
7—Dilek ve temenniler
8—Kapanış

GENEL KURUL İLANI

İLAN
Doğanşehir Zirai üreticileri Derneğinin Olağan Genel Kurul To-

plantısı 21.01.2017 tarihinde saat 12.oo de Derneğimiz merkezinde 
aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Çoğunluk Sağlanmadığı takdirde 28.01.2017 tarihinde aynı yer, aynı 
saat ve aynı gündemle yapılacaktır.

Zirai Üreticileri Derneği başkanı
   Kadir Canpolat
G Ü N D E M :
1 – Açılış
2- Divan Oluşturulması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-  Faaliyet Raporlarının okunması
5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,

Bölgeye Gelecek Yatırımları Açıkladı
HABER MERKEZİ 
AK Parti Malatya İl Başkanlığı 

tarafından düzenlenen Genişletilm-
iş İl Danışma Kurulu toplantısı 
yapıldı. Şehit Halisdemir Konferans 
salonunda düzenlenen toplantının 
açılış konuşmasını AK Parti Malat-
ya İl Başkanı Hakan Kâhtalı yaptı. 
Düzenlenen Danışma toplantısı-
na Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Malatya Mil-
letvekili Öznur Çalık, Milletvekili 
Mustafa Şahin, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çakır, Ak Parti 
İl Başkanı Hakan Kâhtalı, İlçe Be-
lediye Başkanları, Parti yönetimi, 
Kadın ve Gençlik kolları üyeleri 
ile İlçe yönetimleri katıldı. Bakan 
Eroğlu “Bütün terör örgütleri ile 
mücadele ediyorsak sizin Malatya 
da yazdığınız destanın bir netice-
sidir. 14 barajın yapımına başlaya-
cağız. Baharda 14 baraj için temel 
atma törenini gerçekleştireceğiz” 
dedi

14 BARAJIN TE-
MELLERİNİ ATACAĞIZ

Türkiye’nin yeni bir cumhur-
başkanlığı sistemi ile idare edilm-
eye ihtiyacı var diyen Bakan Eroğ-
lu, “Birileri rejim değişikliği diyor, 
kesinlikle hayır. Çünkü bu dünyanın 
birçok ülkesinde bu sistem var. 

Türkiye’nin ilerlemesi için yeni bir 
anayasaya ve değişikliğine ihtiyacı 
vardır, hatta geç bile kalınmıştır. 
Geçmişte bu sistemi uygulamak ist-
eyenler vardı, ama bunu uygulam-
ak bize ve milletimize nasip olacak. 
Pazartesiden itibaren görüşmeler 
başlayacaktır. Allah hayırlı kılsın 
inşallah. Dönemin Başbakanı ve 
bugün Cumhurbaşkanımızın tal-
imatıyla yarım kalan barajları 
tamamladık. Ve daha 14 tane daha 
baraj yapacağız, göletler hariç. Su-
lama ve baraj suyu seferberliğine 
başladık. Dereleri ıslah ediyoruz. 
Şuana kadar 40 derenin ıslahını 
yaptık. Her bölgeyi ağaçlandırmak 
için çalışmalarımız devam ediyor, 
Kayalık olan Beydağı’nı seferber-
likle ağaçlandırdık. Beyler der-
esinin ıslahı için çalışmalar sürüyor. 
14 baraj ve göletlerin tamamını 
bitireceğiz, bu bizim sözümüzdür. 
2017 yılından itibaren projelerim-
ize ilk olarak Malatya’dan başlay-
acağız. Ormanlarda hangi ürünler 
dikilmesi gerekiyorsa, bu ceviz 
veya badem olur, bakanlık olarak 
vatandaşımızı her türlü desteğe 
hazırız. 5 bin köye 5 bin yeni or-
man kuracağız. Parsellenecek alan-
lara ağaçları dikiyoruz, 3 yıl bakım 
masrafları bize ait, elde edilen gelir 
49 yıl boyunca da vatandaşa ait ol-
acak” şeklinde konuştu. 

MİLLETİMİZ DİMDİK 
AYAKTA

İzmir’de hain terör örgütü 
PKK’nın saldırısında şehit düşen 
Fethi Sekin cenaze merasimine 
katılmak için burada olduğunu 
kaydeden Bakan Eroğlu, “Bütün 
terör örgütleri ile mücadele ediyor-
sak sizin Malatya da yazdığınızın 
destanın bir neticesidir. Eğer Türki-
ye de koalisyon olsaydı. Halimiz nice 
olurdu bu darbe teşebbüsünden 
dolayı Allaha şükürler olsun mille-
timiz dimdik ayakta hükümetimiz 
dimdik ayakta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan dimdik ay-
akta Allah’ın izni ile başbakanımız 
Binali Yıldırım dimdik ayaktadır. 
İzmir’de hain terör örgütü PKK’nın 

saldırısında şehit düşen Baskil-
li polisimiz memuru Fethi Sekin 
kardeşimiz. O alçak teröristlerin 
üzerine sadece beylik tabancası 
ile giderek onları etkisiz hale get-
irdi. Kendisi de şehit düştü. Şeha-
det mertebesine ulaştı. Allah gani 
gani rahmet etsin. Milletimizin başı 
sağ olsun. Bugün bende eski İzmir 
Milletvekili olarak bir vefa borcu 
hükümet adına başbakanımız cum-
hurbaşkanımız adına cenaze mer-
asimine iştirak ettim” diye konuştu.

OYUNLARINI BAŞLARI-
NA GEÇİRECEĞİZ

Malatya Milletvekili Mustafa 
Şahin ise “Milletimiz dört bir yan-

dan sarmalaya çalışan daha önceki 
dönemlerde yüzyılın başında ken-
di tankları ile topları ile gelip koca 
Osmanlıyı onlarca devletçiğe dev-
letçiklere bölen batı denilen o tek 
dişi kalmış canavar bugün kendileri 
gelmese de buraya izdüşümleri olan 
özellikle zihinsel olarak işgal etmiş 
oldukları Marksistleri ile DAEŞ’cileri 
ile FETÖ’cüleri ile her türlü menemi 
bir arada bulunduran o zalimleri ile 
saldırıyorlar. Bu ülkeden bu ülkenin 
yiğit evlatlarını özellikle toprağa 
düşüren bütün terör örgütlerini 
lanetliyoruz. Lanetlemek yetmiyor 
gerçekten Allah kahrı perişan etsin. 
Biz millet olarak birlik beraberlik 
içerisinde olduğumuz sürece bun-
ların hiç birisi bizden tozumuzdan 
başka bir parça koparmalarının 
mümkün olamadığını biliyoruz” 
diye konuştu. Başkan Kâhtalı Se-
lamlama konuşmasını 2 gün önce 
Fırat Kalkanı Harekâtında şehit 
düşen Jandarma Astsubay Kıdemli 
Çavuş Hüsnü Bilgiç’e ve İzmir’deki 
terör saldırısında şehit düşen po-
lis memuru Fethi Sekin’e rahmet 
dileyerek başladı. Kâhtalı, “ İnşal-
lah Allah’ın izni ile bu topraklar-
da yaşayan bütün insanlarla bir-
likte bugüne kadar bu zalimlerin 
karşısında nasıl dimdik durdursak 
bundan sonrada başaracağız. On-
ların oyunlarını başlarına geçire-
ceğiz” dedi.
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