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“Tüm insanları kucakladık”
Doğanşehir Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Bayram Yeni Doğanşehir Gazetesine samimi açıklamalarda bulundu

Doğanşehir esnaf kredi kooperatifi Başkanı 
İsmet Bayram ile bu sayımızda esnafın duru-
mu ve Doğanşehir esnaf kredi kooperatifi ile 
ilgili özel bir söyleşi gerçekleştirdik.  

Kooperatifteki çalışmaları ve ileriye dönük 
projeleriyle ilgili açıklamada bulunan Bay-
ram, esnafa tavsiyede bulunmayı da ihmal 
etmedi.>>5’TE

DOĞANŞEHİR BASINI İDARECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
 10 OCAK’ın Hem 

Çalışan Gazeteciler 
günü olması ve hem 
de İdareciler Günü 
olması münaseb-
etiyle Doğanşehir 
de görev yapan 
Basın mensupları 
Doğanşehir Kay-
makamı Memiş 
İnan’ı makamın-
da ziyaret ederek 
idareciler Gününü 
kutladılar.>>4’TE

Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan Mahalle ziyaretleri 
kapsamında  Gövdeli ve Bıçakçı 
Mahallelerini ziyaret etti.

Belediye Başkan V. Hakan 
ÇİFTÇİOĞLU, İlçe Jandarma 
Komutan Vekili J.Kd.Başçvş.
Suat ALVUR ve şube başkan-
larının katıldığı ziyarette, 
Güvenlik Koruyucuları ile asayiş 
değerlendirmesi yapıldı >>4’TE 

KAYMAKAM MEMİŞ İNAN’IN
MAHALLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR...

Ak Parti Teşkilatları Yeni 
Anayasa Değişikliğini Anlattı
Ak Parti il ve ilçe teşkilatları Mahalle mahalle, 
belde belde gezerek Anayasa değişikliği ve cum-
hurbaşkanlığı sistemini vatandaşlara anlattı

BASIN YOL GÖSTERİCİ OLMALI
Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

dolayısıyla basına ortaklaşa yemek programı düzenledi. >>2’DE

Vali Toprak’a Kömbeli Karşılama
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret 
eden Vali Mustafa Toprak, 
Meşhur Akçadağ kömbesi ile 
karşılandı. Yaklaşık 100 gazete-

ci ve davetlinin katıldığı kömbe 
gününde gazetecilere Vali To-
prak’ın elleri ile kestiği kömbe 
ikram edildi >>3’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür

Fatma Mamaraş

KAYIP

GERÇEK DOST: Yanlış yaptığında 
seni  uyaran , sonrasında ise 
koruyan kişidir. Yaptığın yanlışı 
herkese duyuran kişi değildir.
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BASIN YOL GÖSTERİCİ OLMALI

KENAN EREN 
Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Be-

lediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla basına ortaklaşa yemek pro-
gramı düzenledi. Düzenlenen programda 
basına seslenen Vali Mustafa Toprak 15 Tem-
muz’da gazetecilerin önemli bir görev üstle-
ndiğine değinerek, “Sizler bizim önümüze 
çıkardığımız hedeflerle bizim işimizi kolay-
laştırıyorsunuz. Bize katkı sağlıyorsunuz. 
Bizim göremediğimizi görmemizi, işit-
mediğimizi işitmemizi, söylenmeyeni intikal 
ettirdiğinizi görüyoruz. Her bir noktada hiz-
met dilimiz oluyorsunuz”  dedi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolaysıyla basına Nikâh Sarayı’nda Büyükşe-
hir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşily-
urt Belediyesi ortak hareketi doğrultusunda 
özel yemek programı düzenlendi. Düzenle-
nen programa basın yoğun katılım sağladı. 
Basına düzenlenen yemek programında 
konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı 
Uğur Polat, program salonda bulunan gaze-
tecilerin gazeteciler gününü kutlayıp, “Basın 
4. kuvvet olarak demokrasilerde önemli 
bir yer teşkil ediyor vatandaşın haber alma 
özgürlüğünü gerçekleştiriyor bu yönüyle de 
aslında bizlerinde yapmış olduğumuz faali-
yetleri vatandaşla buluşturuyor.  Yine basın 
takip ederek, kontrol ederek denetleme göre-

vi görüyor aslında.  Bu yönüyle de demokras-
inin vazgeçilmez boyutlarındandır” ifadeler-
ini kullandı. 

BASINSIZ DEMOKRASİ OL-
MAZ 

Çalışan gazetecilerin gününü kutlayan 
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan ise, “ Basın hakikaten toplum için var. 
Biz basını değerlendirirken 1.,2.,3. şeklinde 
değil de toplumun iyi organları olarak değe-
rIendiriyoruz.  Görmesi, işitmesi, dokun-
ması yani insanın duyu organları olmadan 
nitelikli bir yaşam sürmesi mümkün değilse 
basın olmadığı takdirde bir toplumda ne 
demokrasiden söz edilebilir ne de oradaki 
özgürlük, sıhhat ve hürriyetlerden, toplum-
daki huzur ve adalet işlemlerinden söz edile-
mez bu anlamda 10 Ocak Çalışan Gazetecil-
er Gününün temelinde de bu vardır.  Basın 
çalışanları o kadar kendi çalıştıkları değerler 
üzerine özdeşleşmişler ki patronları gazete-
lerini çıkartmama eğilimine rağmen gaze-
teleri sendikalar vasıtasıyla çıkartmışlar ve 
toplumun 5 organ diye tabir ettiğimiz haber 
alma özgürlüğünü kısıtlamamışlar ve onları 
kendi imkânlarıyla topluma sunmaya gay-
ret etmişler.  Devamında basın ahlakı da 
çok önemlidir.  Tabi ki basın şantaj boyut-
lu çalışmayacak.  Ama olan şeyi de tarafsız 
objektif bir şekilde anlatacak. Çünkü netice 
itibariyle gazetelerde televizyonlarda görsel 
hafızanın oluşturduğu bu görüntüler aynı za-
manda bizim yol haritamızın da belirlenme-
sine neden oluyor.   Eğer siz oradaki olum-
suzluğu göstermediğiniz takdirde biz oradan 
bir şey alamıyoruz. Bu anlamda basındaki 
arkadaşlarımız doğruyu düzgün bir şekilde 
yazdıkları zaman başımızın tacıdır.  Eksik 
olan yanlış olan muhakkak topluma yansıtıl-
ması gerekir. Dolaysıyla Malatya’daki basını 
bir yerel yönetici olarak çalıştığım süre içer-
isinde değerlendirilmesini yapacak olursam 
yerel basından ziyadesiyle biz memnunuz” 
diye konuştu.

HALKIN SESİ,  KULAĞI
Gazetecileri  “ Zaman kavramına bağlı 

kalmadan, gece gündüz, hava şartları ne 
olursa olsun çalışan, emek veren, haber to-
playan, halkın sesi ve kulağı olan” şeklinde 
tanımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-

met Çakır ise, “Basınla aslında idarecilerle 
halk arasında oluşan bir  köprü bize halkın 
duygu ve düşüncelerinin yansımasında da 
çok büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla biz 
yine de basının her türlü eleştirisini de göze 
alıyoruz.   Gelecek nesile engel teşkil etmey-
ecek şekilde projelerimizi gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Dolayısıyla halkı en iyi nasıl an-
larsınız siz değerli basın mensuplarımızın 
ortaya koymuş oldukları anlayış ve yorum-
larıdır.  Dolayısıyla biz basınımızın gününü 
tekrardan tebrik ediyoruz. Gerçekten şehit-
ler veriyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum. Ülkemiz zor ve sıkıntılı gün-
ler yaşıyor. Ama bu sıkıntılı günleri hepimiz 
birbirimize kenetlenerek bu topraklara olan 
borcumuzu yerine getirmemiz lazım. Bayrağı 
korumalıyız, vatanımızı korumalıyız” sözler-
ini kullandı.  

“15 TEMMUZ’DA ÖNEMLİ BİR 
GÖREV ÜSTLENDİNİZ”

Vali Mustafa Toprak, da “ Basın cami-
ası önemli bir görev yapıyor. Çalışan siz 
gazeteciler kar kış demeden kutsal göre-
vinizi yapmaya çalışıyorsunuz.  Bu nokta-
da hepinizi tebrik etmek istiyorum. Basın 
yayının ilkeleri içerisinde çalışıyorsunuz. 
Gerek ülkemizin önünü açıyorsunuz, gerek 
devletimizin önünü açıyorsunuz, gerekse 
halkımızın vatandaşlarımızın önünü açıyor-
sunuz. Toplumun sıkıntılarını, ihtiyaçlarını 
zamana uygun olarak getiriyorsunuz ve on-
ları işaret ediyorsunuz. Biz de on-
ları alarak yolumuzu, haritamızı 
çiziyoruz. Ulaşamadığımız, erişe-
mediğimiz bilgiler çerçevesinde 
yapmamız gerekenler var ise onları 
da yapmaya çalışıyoruz. Yapmış old-
uğunuz işin kutsal olduğunu ifade et-
mek istiyorum.  15 Temmuz’da önemli 
bir görevi yaptığınızı ifade etmek is-
tiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Dev-
letimizi piyonlar aracılığı ile parça-
layıp iç çatışmaya götürmek isteyen 
o hain girişim karşısında olayın old-
uğu dakikalardan itibaren halkımızı 
vatandaşımızı doğru ve dikkatli bir 
şekilde ülkemizin bekasını koruyacak 
bir şekilde gerçek manada o hissiyatı 
topluma aktardınız. Basının, gazet-
enin bilgilendirmenin, gazete cami-
asının basın mensuplarının ne gibi 

önemli fonksiyonunu 15 Temmuz gösteriyor. 
Bizler her bir şeyi aynı anda düşünemeyebil-
iriz, sizler bizim önümüze çıkardığımız hede-
flerle bizim işimizi kolaylaştırıyorsunuz. Bize 
katkı sağlıyorsunuz. Bizim göremediğimi-
zi görmemizi, işitmediğimizi işitmemizi, 
söylenmeyeni intikal ettirdiğinizi görüyoruz. 
Her bir noktada hizmet dilimiz oluyorsunuz. 
Yerel basının ulusal basının gelişmesinde de 
katkı sağladığını da ifade etmek istiyorum” 
şeklinde konuştu.  
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Bazı Önemli Notlar 
düştüm sizler için...

• Ayrıntı profesörü olma,

• Bir sırrın sorumluluğunu arkadaşına vermeden 

önce iyi düşün,

• Kimseye, yorgun ya da bunalımlı görünüyorsun 

deme,

• Biri sana sarıldığında. Önce onun kollarını gevşet-

mesini bekle,

• Ailevi sorunlarda, para sorunlarında ya da saç kes-

imi konusunda akıl verme,

• İş bitmeden önce asla ödemenin tamamını yapma,

• Çocuklarına paranın ne zorluklarla kazanıldığını ve 

tasarrufun önemini öğret,

• Asıl savaşı kazanmak için küçük bir çarpışma 

yitirmeyi göze al

• İlk izlenimlerine güvenme,

• Çözülebilecek bir şeyi asla kesip atma,

• Servisin arkasından çocuklarına el salla,

• Başkalarının zamanına saygılı ol. Randevularına 

gecikeceğin zaman telefon ederek haber ver,

• Sade ol,

• İlk kez tanıştığın insanlara ne iş yaptıklarını sorma. 

Onlarla ahbaplığını etiketlerinden bağımsız başlat,

• Ailene onları ne kadar sevdiğini sadece sözlerinle 

değil, her gün, dokunarak ve düşünceli davranışlarınla 

da belirt,

• Mali gücün yeterli olsa da olmasa da ailecek tatile 

çık,

• Dedikodu yapma,

• Maaş sohbeti yapma,

• Dırdır etme,

• Kumar oynama,

• Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış

HÜSEYİN
KARAASLAN

Vali Toprak’a Kömbeli Karşılama
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Vali Mustafa Toprak, Meşhur Akçadağ 
kömbesi ile karşılandı. Yaklaşık 100 gazeteci ve davetlinin katıldığı kömbe 
gününde gazetecilere Vali Toprak’ın elleri ile kestiği kömbe ikram edildi 

KENAN EREN 
İlimize geldiğinden beri ilk defa 

Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden 
Vali Mustafa Toprak’ı Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Haydar Karaduman 
ve basın çalışanları Akçadağ Kömb-
esi ile karşıladı.  Akçadağ Belediye 
Başkanı Ali Kazgan, İl Müftüsü Ümit 
Çimen, Esenlik Genel Müdürü Hulusi 
Boyraz ve çok sayıda basın çalışanı da 
programa katıldı.  Akçadağ kömbe-
sinin tarifini merak eden Vali Toprak’ 
ve davetlilere Akçadağ kömbesi tar-
ifi anlatıldı. Programda konuşan 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hay-
dar Karaduman: “Malatya basını 
Akçadağ’ın etkisinde olduğu için bizi 
ilk kez ziyaret eden sayın valimize 
kömbe ikram etme ihtiyacını duyduk, 
unutmayınız ki kömbe özel konuklar 
içindir” dedi. Burada basın mensu-
pları ile tekrar bir arada olmaktan 

mutluluk duyduğunu ifade eden Vali 
Toprak sözlerini şöyle sürdürdü: “ 
Önceki gün çalışan gazeteciler günü 
idi ve bu günde cemiyetimizde bir 
araya geldik. Bir kömbe ile birlikte 
bizi karşıladınız. Akçadağ’ın kömbe-
si bir markadır. Tüm basın mensubu 
arkadaşlarımızın gazetecilerimiz-
in çalışan gazeteciler günün tebrik 
ediyorum. Başarılarının devamını 
diliyorum. İlimize, ülkemize attığınız 
manşetlerle, yazdıklarınız yazılarla 
oraya getirdiğiniz her türlü yorumla 
ilgi ve alaka ile birlikte inanıyorum 
ki Malatya’nın daha iyi noktalara 
gelmesi için yön veriyorsunuz. Gün-
deme getiriyorsunuz, farkındalık 
oluşturuyorsunuz. Daha iyi ve güzel-
liklerle toplumumuzu buluşturma-
ya çalışıyorsunuz. Bununda şahidi 
şu oldu; Hafta sonu avm de açmış 
olduğunuz geçmişten günümüze 

tüm basının örneklemlerini oraya 
çıkarmıştınız. Orada baktım ki bugün 
üzerinde çalıştığımız bazı konular 
var. 50 yıl öncesinde basın gündeme 
getirmiş onları zaman içerisinde 
yinelemiş demek ki basın aslında 
kurumsal hafıza ve biz o kurumsal 
hafızayı takip edersek toplumun 
önünde giden yön veren dikkate 
getiren iyi bir şekilde toplumu da 
daha iyi bir noktaya getirmiş oluruz.  
Basının işlevini bu anlamda çok 
önemli bulduğumu ifade etmek isti-
yorum.”

ARİF KOYUN, “KÖMBE-
MİZ İLE ÖVÜNÜYORUZ”

Malatya Gazeteciler Cemiyetin-
de hazırladığı kömbeyi tanıtan 
Akçadağlı emekli bürokrat Arif Ko-
yun “Akçadağ kömbesi iki kat mayalı 
hamurdan yapılır ve iki saç arasında 
tezek ateşiyle pişirilir. Ama şimdi ne 
saç kaldı ne de tezek kömbeyi fırın-
da pişiriyoruz. Gazeteciler gününde 
gazetecilerle birlikte kömbe ikramı 
yapalım dedik. Özel günde özel 
konuğumuzda Vali olunca Akçadağ 
kömbesi ile Sayın Valimizi karşıladık. 
Kömbemizle övünüyoruz, bu gün 
başlangıç yaptık inşallah devamı 
Akçadağ’da gelir” ifadelerini, kul-
landı. 

Konuşmaların ardından Akçadağ 
Kömbesini kesen Vali Mustafa 
Yıldırım tüm gazetecilere teşek-
kür etti. Yaklaşık 100 gazeteci ve 
davetlinin katıldığı kömbe gününde 
gazetecilere Vali Toprak’ın elleri ile 
kestiği kömbe ikram edildi. 

27 FETÖ Mensubu Tutuklandı
Haber Merkezi 
FETÖ soruşturması kapsamında daha 

önce göz altına alınan 35 kişiden 27’si tu-
tuklandı., 8 şahıs ise adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı. Yine aynı soruşturma 
kapsamında KHK ile kapatılan Turgut Özal 
ve Rahime Batu özel okullarında öğretmen-
lik yapan şahıslara yönelik yapılan opera-
syonlarda 30 kişi gözaltına alındı

Konuyla ilgili OHAL bürosundan yapılan 
açıklamada; “15 Temmuz 2016 tarihinde 
Devletimizin birliğine, varlığına, bekası-
na, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimiz-
in iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer 

Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan 
halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör 
Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mü-
cadele kapsamında Malatya ilimizde; Cum-
huriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör 
Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma 
Kapsamında: FETÖ/PDY Terör Örgütüne 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî iddiası 
nedenleriyle daha önce gözaltına alınan 
ve görevlerinden ihraç edilen öğretmen-
lerin aralarında bulunduğu 35 kişiden 27’si 
tutuklanmış, 8 şahıs ise adli kontrol şartı 
ile serbest bırakılmıştır. FETÖ/PDY Terör 
Örgütüne irtibatlı iltisaklı olmaları nedeni-

yle 667 sayılı KHK ile kapatılan Turgut Özal 
ve Rahime Batu özel okullarında öğretmen-
lik yapan şahıslara yönelik olarak İl Emniyet 
Müdürlüğümüzce Malatya merkezli 11 il ve 
35 ayrı adreste yapılan operasyon sonucu 
10 Ocak  2017 Tarihinde 30 kişi gözaltına 
alınmıştır.

4 KCK ÜYESİNE GÖZALTI
Ayrıca İlimizde PKK / KCK Terör Örgütüne 

yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İl 
Emniyet Müdürlüğümüzce 4 ayrı adreste 
yapılan operasyonlar sonucu 4 kişi gözaltı-
na alınmıştır.” İfadelerine yer verildi. 
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Ak Parti Teşkilatları Yeni 
Anayasa Değişikliğini Anlattı
Ak Parti il ve ilçe teşkilatları Mahalle mahalle, 
belde belde gezerek Anayasa değişikliği ve cum-
hurbaşkanlığı sistemini vatandaşlara anlattı

HABER MERKEZİ 
Gezi çalışmalarına Ak parti Malatya İl 

başkan Yardımcısı Murat Anıl Bozdağ, İl Baş-
kan Yardımcısı Cumali Altıntop, İl Kadın Kol-
ları Başkan Yardımcısı Leyla Keleş, Doğanşe-
hir Ak Parti Kadın Kolları ve İlçe yönetimi 
katıldı.

Doğanşehir deki mahalleleri tek tek 
gezerek Yeni Anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı 
sistemini anlatan Ak Parti teşkilatı, halkın 
içinde merak edilenleri ve vatandaşların kaf-
alarındaki soruları cevap bulmaya çalıştı.

Çalışmaların son derece faydalı geçtiğini 
kaydeden Ak Parti İl Başkan Yardımcısı 
Cumali Altıntop geleceğin Türkiye’sinin te-
mellerinin atıldığını söyledi.

Altıntop, “Ülkemiz güçlendikçe 
büyüdükçe düşmanlarımız daha çok Ülkem-
ize saldıracaktır. Yeni referandum paketinin 
meclise gönderilmesi ile geleceğin yeni Türki-
ye’sinin temelleri atılmıştır. Tüm bu gelişme-
lerde düşmanlarımızı rahatsız etmiştir. Yeni 
anayasa hakkında olumsuz ve yalan bilgil-
eri ile halkımızı yanlış bilgilendirmek istey-
enlere karşı uyanık olmalıyız. Vatandaşımıza 
bu sureci ve yeni anayasa taslağını iyi an-
latmalıyız. Yeni anayasa da başbakanlık 
olmayacak, halk direk kendini yönetecek 
Cumhurbaşkanını seçecek. Milletvekilleri 
ayrı seçilecek. Bu sistem şu anki belediye 
başkanlığı seçimleri gibi olacak” dedi.

Ak Parti Kadın Kolları Başkan yardımcısı 

Leyla Keleş yaptığı açıklamada, “Milletimiz, 
Cumhurbaşkanını ayrı, milletvekillerini ayrı 
seçecek bu sistemde milletvekilleri bakan 
olamayacak. Bakan olabilmesi için millet-
vekilliğinden istifa etmesi gerekecek. Bakan-
ları, Cumhurbaşkanı dışarıdan atayabilecek-
tir. Şuan ki sistemde Cumhurbaşkanı sadece 
vatana ihanetten yargılanabilir. Diğer hiç 
bir suçtan yargılanamaz. Yeni anayasa Cum-
hurbaşkanının milletvekillerinin oylaması 
sonucunda yargılanmasının önünü açmak-
tadır. Bu sistem Türkiye’nin önünü açacak 
ve gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılay-
acaktır” dedi.

“Mahallelerimizde üye 
çalışmalarımızı hızlandır-

mamız gerekmektedir”
Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Anıl 

Bozdağ da sürekli sahada olacaklarını belir-
terek,” Daha hızlı hareket kabiliyeti sayesinde 
de hızlı bir işleyiş sağlanmış olacak. Mahal-
lelerimizde üye çalışmalarımızı hızlandır-
mamız gerekmektedir. Toplantılarımızı sık, 
sık yaparak gündemdeki yeni gelişmeleri 
halkımıza anlatmalıyız teşkilatlarımız ma-
halle yönetimlerimiz sürekli sahada olmalı 
gerekli çalışmaları yapmalıdır” diye konuştu.

Toplantı, ziyaretlerde halkın soruları ve 
bu sorulara mantıklı cevaplar verilmesinin 
vurgulanmasıyla sona erdi. 

DOĞANŞEHİR BASINI 
İDARECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

HABER MERKEZİ 
 10 OCAK’ın Hem Çalışan Gazeteciler 

günü olması ve hem de İdareciler Günü 
olması münasebetiyle Doğanşehir de 
görev yapan Basın mensupları Doğanşe-
hir Kaymakamı Memiş İnan’ı makamında 
ziyaret ederek idareciler Gününü kut-
ladılar.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan ile Doğanşe-
hir de İHA ve TRT muhabirliği Yapan 
Şükrü Sağlam ile Birlikte Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan’ı Makamında Zi-
yaret ettiler.

Yeni Doğanşehir gazetesi imtiyaz sa-
hibi Hüseyin Karaaslan:” “Sizler Mülki 
idare amirlerimiz olarak, devleti ve 
hükümeti temsil ederken sadece devle-
tin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, 
aynı zamanda devletin şefkatini de tem-
sil etmekte, devletle vatandaşlarımız 
arasındaki sevgi ve güven bağlarını da 
güçlendirmektesiniz  

 Milletimizin huzuru, refahı ve 
güvenliği için üstün bir vazife bilinci-
yle fedakârca canla başla başarılı bir 
şekilde çalışıyorsunuz. 10 Ocak idarecil-
er gününüzü kutlar başarılarınızın de-
vamını dilerim” dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Memiş inan 
Gazetecilik mesleğinin zorluk ve feda-
kârlık taşıyan önemli meslek kollarından 

birisi olduğunu kaydeden Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan, şunları söyledi:

"Çağdaş ve katılımcı demokrasinin 
vazgeçilmez unsurlarından olan basın, 
halkın fikirlerini ve milletin iradesini if-
ade etmesini sağlayan önemli araçlardır. 
Bu çerçevede; her koşulda sorumluluk 
duygusu ile fedakârca hareket ederek 
toplumun haber alma ihtiyacını karşılam-
ak gibi önemli bir görevi üstlenen basın 
çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü'nü kutlarım."dedi

Doğanşehir Kaymakamı memiş İnan; 
Gazetecilik mesleğinin, tabiatı itibarıyla 
zor şartları olan ve fedakârlık gerektiren; 
daha da önemlisi doğru haber vermek, 
tarafsız olmak ve yol gösterici olmak gibi 
sorumlulukları olan önemli bir meslek 
olduğunu vurgulayan Kaymakam Memiş 
İnan sözlerine şöyle devam etti.

“Bunun yanında gazetecilerin basın 
meslek ilkelerine, evrensel hukuk kaide-
lerine, demokratik değerlere, özel haya-
ta saygı gibi önemli hususlara ve en 
önemlisi tarafsızlık ilkesine riayet etme-
si; gazetecilik mesleğinin saygınlığını en 
yüksek seviyeye çıkartacaktır. Kutsal bir 
vazife icra eden tüm basın mensuplarının 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutluyor, çalışmalarında başarılar dili-
yorum."dedi.

KAYMAKAM MEMİŞ İNAN’IN MAHALLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR...
Mahalle ziyaretleri kapsamında  İlçemize 

bağlı Gövdeli ve Bıçakçı Mahalleleri ziyaret 
edildi. İlçe Kaymakamımız Sn.Memiş İNAN, 
Belediye Başkan V. Hakan ÇİFTÇİOĞLU, İlçe 
Jandarma Komutan Vekili J.Kd.Başçvş.Suat AL-
VUR ve şube başkanlarının katıldığı ziyarette, 
Güvenlik Koruyucuları ile asayiş değerlendirm-
esi yapıldı.Bölgedeki okullar ziyaret edilerek 
okul yönetimi ve öğretmenleri ile öğrenciler-
in derslerindeki başarısı ve başarıyı artırma 
hakkında değerlendirmeler yapıldı.Öğle yem-
eğinin öğrenciler ile birlikte yenildiği ziyarette 
Şehit Orhan KAYA’nın ailesi de ziyaret edildi.
Vatandaşların ve muhtarların istek ve önerileri 
doğrultusunda Kaymakamımız Sn.Memiş İNAN 
tarafından ilgili kurum amirlerine gerekli tali-
matlar verildi.
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“Tüm insanları kucakladık”
Doğanşehir Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Bayram Yeni Doğanşehir Gazetesine samimi açıklamalarda bulundu

Doğanşehir esnaf kredi kooperatifi Başkanı İsmet 
Bayram ile bu sayımızda esnafın durumu ve Doğanşe-
hir esnaf kredi kooperatifi ile ilgili özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik.  

Kooperatifteki çalışmaları ve ileriye dönük proje-
leriyle ilgili açıklamada bulunan Bayram, esnafa tav-
siyede bulunmayı da ihmal etmedi.

İşte Doğanşehir Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı 
İsmet Bayram ile yaptığımız o röportaj… 

YANİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ: Sayın Başkanım 
bizi kabul ettiniz içim teşekkür ederiz. Doğanşehir 
esnaf kredi kooperatifi ne zaman kuruldu? Kaç yıldır 
görevdesiniz? Bununla ilgili düşüncelerinizi alalım.

İSMET BAYRAM: Bende size teşekkür ediyorum. 
Doğanşehir esnaf ve sanatkârın problemlerini kamu-
oyu ile paylaşmak istediğiniz için yayınlayacağınız 
dergide yer verdiğiniz için bende size teşekkür edi-
yorum. Doğanşehir esnaf ve sanatkârlar kredi ko-
operatifi 1969 yılında kurulmuştur. O günden bu 
güne kadar yaklaşık 4 kooperatif başkanı görev 
yapmış 2 tanesi hakkın rahmetine kavuşmuş 2 tan-
esi de yaşıyor. Yaşayanlara hayırlı günler diliyorum. 
Şükranlarımızı sunuyoruz ve hayatını kaybeden-
lere de Allah razı olsun mekânları cennet olsun di-
yoruz. Bu teşkilatın da buraya gelmesin de hepsinin 
ayrı ayrı emekleri var. Doğanşehir esnaf kefalette 
kooperatifine benim bu 24. Yılım. 24 yıldan beri 
Doğanşehir esnaf ve kredi kefalet birliğinin başkan-
lığını yapıyorum. 1984 yılında Doğanşehir esnaf ve 
sanatkârlar odası başkanı oldum. Yaklaşık 26-27 yıl 
oranın başkanlığını yaptım. Daha sonra işlerin çok ol-
ması bizim verim gücümüzü düşürüyordu oraya çok 
sevdiğimiz bir arkadaşımızı getirdik. Destek olduk. 
Şuan da orayı başka bir arkadaşımız sevk ve idare 
ediyor. Esnaf ve kefalet kooperatifinde 1993 yılından 
bu yana ben idare etmeye çalışıyorum. Esnaf ve san-
atkârlar kredisi kooperatifinin işi sadece esnaf ve 
sanatkârlara kredi vermek değil. Bu teşkilatlar bulun-
muş oldukları yörelerin birlik ve beraberliğin hayat 
sigortasıdır. Burada görev yaptığım 24 yıl içerisinde 
eksiklerim ve hatalarım olabilir. Ancak Doğanşehir’de 
esnaf ve sanatkâr Doğanşehir esnaf ve kredi koop-
eratifleri başkanı İsmet Bayram bizim inancımızdan, 
fikrimizden, partimizden, dünya görüşümüzden 
ve ahiret görüşümüzden dolayı bize yanlış tavırlar 
takınmadı ve yanlış yaptı diyemezler. Tüm insanları 
kucakladık. Burası paranın olduğu yer. Para ateş gibi 
insanın elini yakar. Eğer biz burada kredi verirken in-
sanların fikrine, zikrine, ahiret görüşüne göre değer-
lendirirsek bu çarşıya sirayet eder. Çarşıdan çeşitli 
adli makamlara ve evlere sirayet eder. Bir huzursu-
zluk olur. Çünkü para veriyorsunuz öyle sıkıntılı bir iş 
ki esnaf çok para istiyor siz az verirseniz size küsüyor. 
Bundan dolayı bu dengeyi çok iyi tutmak gerekir diye 
düşünüyorum. Biz de bu güne kadar arkadaşlarımız 
ile birlik ve beraberlik içerisinde Doğanşehir’in birlik 
ve beraberliğinin hayat sigortası olduğu kanaatini 
taşıyoruz. Ben genel kurula şunu söylüyorum: “Biriniz 
çıkar derseniz ki Doğanşehir esnaf kefalet odasının 
başkanı bizde rüşvet aldı, bizden yelek giydi, bizden 
vermiş olduğu krediler sayesinde bizden bir menfaat 
sağladı derse, fikrimizden, zikrimizden, partimizden 
dolayı arım gayrım yaptı derse ben o kürsüden inerim 
bir daha da çıkmam diyorum.” Bizim genel kurulumuz 
bildiğiniz üzere her yıl yapılıyor. Her yıl genel kurulda 
ben bunu tekrar ediyorum ve her yıl arkadaşlarımız 
eksiklerimiz nelerdir diye soruyorum. Genel kurullar-
da çıkın deyin ki başkanım tamam iyi güzel yapıyor-
sun ama şu eksiklerinizde var. Bu eksiklerinizde 
tamamlarsanız daha da iyi olur diye soruyorum. Çok 
şükür bugüne kadar bu teşkilatın seçimlerinde hiçbir 
sıkıntı ve huzursuzluk çıkmadı.  Bizden önce insanlar 
bıçaklandı burada biz gördük yani kavuştuk yaşadık. 
Tatsız olaylar yaşandı buranın seçimlerinde ama biz 
geldikten sonra çok şükür öyle bir huzursuzluk tatsı-
zlık ile karşılaşmadık. 24 yıldan beri de biz işi elim-
izden geldiği, gücümüzün yettiği kadarıyla da temsil 
etmeye çalışıyoruz.

YANİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ: Başkanım peki 
esnaf kredi kooperatifinin önemi nedir? Yani özellikle 
bu hakkında bahsedebilir misiniz?

İSMET BAYRAM: Esnaf ve sanatkârlar kredi ke-
falet kooperatifi vasıtasıyla kullandırmış olduğumuz 
krediler devlet tarafından sübvanse edilmiştir. Kredil-
er Anayasamızın hatırladığım kadarıyla 171. Mad-
desinde diyor ki, “Devlet küçük esnaf ve sanatkârı 
koruyucu ve kollayıcı tedbirler alır” diyor. Anayasa 
hükmü buna istinaden iktidara gelen partiler küçük 
esnaf ve sanatkârı kalkındırmak için her yıl devlet 
hazinesinde para koyuyor bütçeye. O paranın desteği 
ile faizin %50’sini devlet ve hazine ödüyor. Bugün 
reel faizlere baktığımız zaman. Siz bireysel bankada 
kredi çekiyorsunuz kredilerin donanımlanmış şekli 

21 -22’ye kadar çıkıyor. Bizim verdiğimiz kredilerin 
%50’sini devlet hazineden karşılıyor. Niye yapıyor 
bunu? Bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, 
bizim bağlı olduğumuz bakanımız ve halk bankası 
genel müdürünün ortak görüşü ve bizlerin de ortak 
görüşü küçük esnaf ve sanatkârların bu ülkenin bir-
lik ve beraberliğinin sigortası olduğu gibi bu ülkenin 
sıçrama taşlarıdır. Yani tüccar, ihracatçı ve sanayici 
bizim içimizden çıkıyor. Onu için küçük esnaf ve san-
atkârın kalkınması lazım. Biz bugün Avrupa birliği 
diyoruz Avrupa birliği ülkelerinde devlet küçük esnaf 
ve sanatkârın kalkınması için çeşitli fonlar oluşturuy-
orlar. Bu fonların sayesinde de küçük esnaf ve sanat-
kâr muadili teşkilatlarla mücadele etme yani rekabet 
etme şansını ve ortamını buluyorlar. Bunun içindir ki 
devlet küçük esnaf ve sanatkâra para desteği veriyor. 
Bizlere de diyor ki bunları alın amacında kullandırın 
bu kredileri alın anlatın çünkü bizim vermiş olduğu-
muz faizlerin şuandaki reel faizlerle kıyaslayacak 
olursak bir yıldan fazla olduğu takdirde %5, bir yıllık 
kredi alırda esnafımız %4 Türkiye’de %4 ile kredi 
kullandıracak hiçbir banka, finans kuruluşu, kurum 
ve kuruluş yoktur. Onun içindir ki bunların güçlü olup 
ayakta kalması lazımdır ki küçük esnaf ve sanatkâra 
kredi verelim.

YANİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ:  Başkanım kredi 
anlamında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

İSMET BAYRAM: Tabi bizim işimiz buradaki esnaf 
ve sanatkârın kredi ihtiyacını karşılamak.  Nasıl ki 
eczanede ilaç, manavda sebze ve meyve satılırsa 
bizim işimizde bu insanlara kredi ulaştırmak. Şuan-
da Doğanşehir’de esnafın üzerinde olan yaklaşık 30 
milyon kredi kullanıldı. Benim dönemimi kabataslak 
hesaplayacak olursak yaklaşık 150-200 trilyon para 
kullandırılmışız ve dönmüş bunlar. Şuanda esnafın 
üzerinde olan alacağımız yaklaşık 30 milyon.  Bunlar 
5 yıl vadeli krediler olduğu için bir de eksilen bakiye 
sistemi yani diğer bankalarda kullanmış olduğunuz 
krediler ilk taksit neyse son taksitte odur. Ama bizde 
anapara yattıkça 3 ayda bir anapara ödendikçe faiz 
düşer. Kredi yarıya geldikten sonra hemen hemen be-
dava para olur. Bunu yeter ki alan esnafımız amacın-
da kullansın zamanında ödesin. Amacında kullanıp 
zamanın da öderseniz bugünkü faiz sisteminde bizim 
vermiş olduğumuz krediler bedava para gibi ama 
zamanında ödemezseniz bir günü geçtiği takdirde 
birde %5 oranındaki faiz %25’e çıkıyor. Korkunç bir 
fark oluyor. Bugün Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir 
esnaf sattığı maldan %25 kar etmiyor,  siz  %15 kar 
haddiyle hizmet karşılığı bir şey verirseniz zamanın-
da kredi ödemezseniz  %28 faiz ödersiniz. Bunun 
içindir ki esnaf arkadaşlarımız almış oldukları kredil-
eri amacında kullanır zamanında öderse çok iyi bir 
kredi türü olur. Bizim işimizde insanların kredi işini 
temin etmek tabi malumunuz olduğu gibi ben aynı 
zamanda Malatya esnaf ve sanatkârlar kefaleti bölge 
birliği bölge başkanıyım Bölgemiz 5 il ve ilçelere bağlı. 
Bizim bölge birliği başkanı oluşumuz Doğanşehir 
esnafı için bir avantaj. Çünkü istediğimiz zaman plas-
man sıkıntısı çekmiyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla 
münasebetimiz çok güzel ne bir problem ne bir sıkıntı 
hiç bir yaşamıyoruz istediğimiz zamanda istediğimiz 
plasmanı Doğanşehir esnafına kavuşturuyoruz iste-
diğimiz genel müdürlükleri arıyoruz getiriyoruz ama 
dün böyle değildi. 

YANİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ: Başkanım esnafın 
kredi ödeme durumu nasıl?

İSMET BAYRAM: Esnaf şuanda belli aylarda sıkıntı 
çekiyor. Bu her yörede böyledir. Bunun sebebi de bu-
lunmuş olduğunuz yerlerde o yörenin ekonomik gir-
dileri vardır ve belli aylarda sıkıntılar olur. Esnaf 1-5 
ödemelerde sıkıntı çekiyor. Küçük esnaf ve sanatkâr 
hiçbir ayda borcunu ödeşemezlik yapmaz ama gerek 
ülkede, bölgede ve yöremizdeki bazı sıkıntılardan 
dolayı gecikmeler oluyor. Ama biz bunu kooperatif 
olarak telafi ediyoruz. Zaten kooperatifçiliğin önemi 
burada ortaya çıkıyor. Eğer siz bu parayı bir bankadan 
alırsanız bu şartlarda gününde ödemezseniz banka 
gelir sizin evinizden veya iş yerinizden eşya çıkarır 
evinizi tarlanızı satar. Ama 24 yıl içerisinde biz esnaf 
kooperatifi olarak hiç kimsenin evini satmadık iş 
yerinde eşya çıkarmadık. Hiç kimsenin çocuğunun 
yüzünü gölgelendirmedik. Yani öyle insanlar var ki 
2 yıldan 6 yıla kadar borcu olanlar var ve 3-5 yılda 
bir yapılandırma var. Bu ceza faizlerinin önünde ez-
ilmesinler diye ceza faizlerini siliyoruz ayıklıyoruz 
yeniden anaparaya yeniden kredi almış gibi para tah-
sil ediyoruz. Kooperatifçinin esprisi burada yatıyor. 
Yani siz bir bankadan para alsanız bu kadar şansınız 
yok siciliniz bozuluyor. Burada ortaklarımıza vermiş 
olduğumuz krediler öyle oluyor ki ödenemiyor icralık 
durumuna düşüyor. Biz yasal olarak 2016 ya kadar 30 
gün içerisinde borcunu ödemeyene icra vermediğimiz 

takdir de ben ve yönetim kurulu sorumluyduk. Yani 
30 gün içerisinde babanız da olsa kardeşinizde olsa 
kim olursa olsun ödememişse yasal işlem yapmamız 
gerekiyor. Biz bunu genel merkezimiz, birliğimiz ve 
bakanlıkla görüşerek 90 güne çıkardık.  Bu biraz 
başkanları ve yönetimi rahatlattı. 90 güne kadar icra 
vermiyoruz 90 günden sonra vermemiz gerekiyor. 
Çünkü devlet diyor ki avantaj ile verdiğimiz kredileri 
herkes yatırsın ki başkaları da bundan istifade ede-
bilsin. Bunun içindir ki alınan krediler ödeniyor. Bizim 
şuanda mevsim itibari ile ufak tefek sıkıntılarımıza var 
ama ülkemizin en sıkıntılı günlerinde kooperatifimiz 
kredi vermeye devam etti. Burada olduğumuz müd-
detçe elimizden geldiği kadar Doğanşehir esnafının 
kredi işlemlerini sıkıntıya girmeden dağıtılması için 
her türlü fedakârlığı yapmaya devam edeceğiz.

YANİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ: Sayın başkanım 
geçtiğimiz günler de Antalya’da bir seminer yapılmıştı. 
Gümrük ve Ticaret bakanımızda katılmıştı önemli bir 
seminerdi seminer nasıl geçti ve neler oldu bununla 
ilgili kısaca bir açıklama yapabilir misiniz?

İSMET BAYRAM: Sayın gümrük ve ticaret 
bakanımız Bülent Tüfenkçi beyin katılımıyla, tüm Tür-
kiye’deki kooperatif başkalarının katılımıyla toplam 
bin kişi olmak üzere bir seminer gerçekleştirdik. To-
plantıya Antalya ’da yaptığımız için ev sahibi olarak 
sayın dış işleri bakanımız Mevlit Çavuşoğlu ’da katıldı 
aynı zamanda Kıbrıs ekonomi ve enerji bakanımızda 
katıldı. Bunun sebebi de Kıbrıs ’da ki esnaflara da 
artık kredi verebileceğiz.  3 bakan katılan bin idareci 
başkan halk bankası genel müdürü genel başkanımız 
da katıldığı bin kişilik bir toplantı gerçekleştird-
ik. Sayın bakanımızın Malatyalı oluşu Malatya için 
bir avantaj. Bunun bir avantajını da geçen gördük 
Malatya Battalgazi ilçemize bir lise yapılıyor bunun 
3 milyonunu TESKOMB olarak biz bağışladık. İnşal-
lah okulun bitimine kadar da elimizden gelen desteği 
vereceğiz. Bunun en büyük etkenlerinden bir tan-
esi Gümrük ve Ticaret bakanının Malatyalı oluşu.  
Bülent Bey bizim yaklaşık 15-20 yıllık komşumuz ve 
her gün iştişare ettiğimiz bir kişi bu nedenle kendis-
ine dertlerimizi rahatlıkla anlatıyoruz. Kendisi den 
diyor ki ne istiyorsanız sizin için esnaf için Malatya 
için bölge için ülke için ne yapabileceksem yanıma 
gelin sunun projelerinizi bende hayata geçireyim 
diyor. Her yıl Türkiye’deki kooperatifler genel kurul 
yapıyor. Biz Antalya’daki toplantıda bunların 4 yıl 
olmasını istedik. Sağ olsun bakanımız hemen getirin 
gerekli işlemleri yapalım bakanlar kuruluna çıkaralım 
inşallah kavuşursa önümüzdeki döneme 4 yılda bir 
yapılacak. Bizim esnafımız genel merkezimizin bize 
gönderdiği talimatlar genelgeler doğrultusun da  iki 
tane şahıs kefaleti bir de ipotek alıyorduk. Doğanşe-
hir esnaf kefalet kooperatifi bu konuda şöyle bir 
uygulama yapıyordu. Getirilen gayrimenkulleri ek-
spertiz raporunu şirketlere yaptırmıyordu. Şirket-
lere yaptırdığımız zaman bin TL alıyorlar yani kıymet 
takdiri. Siz bana gayrimenkul getirdiniz ben bunu bir 
şirkete vereceğim bunun ekspertizini yapacağım bu 
ne kadar eder diye biz ona göre sizin kredinizi değer-
lendirmeye alacağız. Biz bunu böyle yapmadık işte 
bölge başkanı oluşumuzdan dolayı o değeri biz koy-
duk.  Mesela sizin elinizde aldığınız kredinin %70’ni 
karşılayacak bir gayrimenkulünüz yok getirdiniz bir 
10 dönüm diyeyim bir tarla. 100 bin TL istiyorsunuz 
ama tarlanız 20-30 bin TL ediyor. Ben size esnaf olar-
ak güveniyorsam eğer biliyorum ki bu para ödenecek 

ödenecekse o değerini 100 bin TL gösteriyorum ve 
mutlaka size o parayı veriyorum. Doğanşehir küçük 
yer yani gözünüzden kaçan olay %2 veya 3 olmaz. Bu 
kolaylığı yaptık esnafımıza yıllarca. Diğer illerde ek-
spertiz raporunu özel şirketler yapıyorlar. Doğanşe-
hir esnafı bu yüzden şanslı Doğanşehir’i yurt dışında 
temsil eden bir başkanımız var. 

YANİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ: Sayın başkanım 
yaklaşık 24 yıldır Doğanşehir’desiniz ve Doğanşehir 
halkıyla, esnafıyla iç içesiniz Doğanşehirlilere bir me-
sajınız var mı bununla ilgili düşüncelerinizi alalım.

İSMET BAYRAM: Ülkemiz, Malatya’mız ve ilçeler-
imiz elbette çok güzel ama Doğanşehir coğrafi, sosyal, 
kültürel, ulaşım ve yerleşim açısından Malatya’nın en 
güzel ilçelerinden bir tanesi. 1946 yılında ilçe olmuş. 
İlçenin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm belediye 
başkanlarından Allah razı olsun. Ama bugünkü bel-
ediye başkanımız Sayın Vahap Küçük gerek iktidarın 
gerek kendi gücüyle 1946’dan beri yapılmayan alt 
yapıyı yapıyor. Bizim sularımız kanserojen maddesi 
ihtiva eden aspes boruları ile geliyordu. Onlar değişi-
yor. 1946’dan beri alt yapı yapılmamış. Bunun yanı 
sıra doğalgaz ihalesi yapıldı inşallah önümüzdeki sene 
Doğanşehir insanı doğalgaz ile ısınacak yani artık te-
knolojiyi yakalıyoruz. Bunun   yanı sıra geçen 
belediye başkanımızla görüşmemizde söyledi şeker 
şirketinin devasal çarşı merkezinde geniş bir arazisi 
var buranın tapusunu belediyemiz aldı. Belediye bu-
raya çok amaçlı kültür sarayı entegre tesis yapacak. 
Benim edindiğim bilgiye göre Vahap beyin söylediğine 
göre devlet su işlerinden de bir kısmını aldılar bir kıs-
mada ihtiyaç olduğundan dolayı kendi şahsı adına bir 
camii yaptıracağını söyledi. Bunun yanı sıra TOKİ sa-
hası belirlenmiş çok güzel 280 dönüm. Yine bin kişin 
üzerinde personel olan bir cezaevi projesi bitti ihalesi 
gerçekleşti. Doğanşehir halkına söyleyeceğim şey şu 
değerlerinize sahip çıkınız. Yani sizi güzel temsil eden 
insanları görevde tutunuz. Temsil etmeyenlere de bu 
fırsatı vermeyiniz. Fikri, zikri, partisi, dünya görüşü, 
ahiret görüşü ne olursa olsun bugün Vahap bey şu 
hizmetleri yapıyor. Hangi partinin insanı olursa olsun 
bizden sonra gelecek nesile güzel bir miras bırak-
acak bu insana saygı duymamak insanın kendisine 
saygı duymamasıdır. Yapmadı yapmıyorsa da saygı 
duymayız ama bizim şuanda gördüğümüz yapıyor. 
Yani alt yapımız şuan da kış mevsimine girmemize 
rağmen devam ediyor. 100 yataklı illerde olmayan 
hastane yapılacak ilkbahar da temeli atılacak sayın 
cumhurbaşkanımızın da direktifleriyle. Bu hizmetleri 
yapan kim olursa olsun Allah ondan razı olsun bizim 
dünyada bırakacağımız en güzel mirasta bu para pul 
mevki makam bir gün biter. Cenab-ı Allah bizi nef-
simize yenik düşürmesin. İlçemiz kaymakamımızla, 
emniyet müdürümüzle, bölük komutanımızla, askeri 
şube başkanımızla, adli makamlarımızla, sivil toplum 
kuruluşlarıyla Malatya’da örnek ilçelerden bir tanesi.  
Malatyalı olmaktan da Doğanşehirli olmaktan da gu-
rur duyduğumu söylemek istiyorum. Allah ömür ver-
diği müddetçe buralara faydalı olduğuma inandığım 
müddetçe buralarda kalmak isterim fakat faydalı 
olamadığımı anladığım anda çeker giderim bırakırım 
yapanlar gelsin. 

YANİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ: Başkanım bu güzel 
söyleyiş için teşekkür ederiz.

İSMET BAYRAM: Allah razı olsun. Ben teşekkür 
ederim. 
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Soldan sağa
1. Bir kimseyle alay etmek... 2. Konakçının içinde 

yaşayan as... Radon elementinin simgesi... 3. Genellikle 
uluslararası kara yolu taşımacılığında kullanılan, din-
gil sayısı fazla olan uzun kamyon... Kül rengi, boz renk, 
demir rengi, demiri... Değerli metal ve taşlardan yapılan 
süs eşyası.... 4. Su (eski)... Kaybolmak işi... Bir işi yapma, 
yerine getirme (eski)... 5. Tanrı... Eşkenar dörtgen (eski)... 
Aslan... 6. Erki olmayan... İsrail halkından olan kimse... 7. 
Terbiyum elementinin simgesi... Ilık duruma gelmek, ılı-
mak... Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların 
ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya 
kalıntı... 8. Müslümanlık... Bir işi yerine getirmek için ver-
ilen söz... Magnezyum elementinin simgesi... 9. Düşünce-
sizce her işe atılan, cüretkâr... Üslup, biçem... Diyezli veya 
bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren 

nota işareti... 10. Yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, 
koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... Sarmalamak işi... 11. 
Benzer, eş... Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya 
koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma... 
Resim ve fotoğrafta duruş... 12. Yığın durumundaki yaka-
cak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü 
birimi... Gaz akışını yüksek basınçla ve çok büyük hızla 
püskürterek en yüksek düzeyde itme gücü yaratan mo-
tor, tepkili motor... 13. Bir tür İtalyan sucuğu ve böreği... 
Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden 
elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses 
tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun... 14. 
Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuklara 
veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak 
için tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, 
oyun ebesi... Koyun, köpek, at vb. hayvanların veya insan-
ların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara 
neden olan böceklerin genel adı, sakırga... Saygısız, kaba, 
terbiyesiz (kimse)... 15. Birleşiminde karbon bulunan mad-
deler, ısı ve ışık yayarak kül durumuna geçip yok olmak... 
Mavi (eski)... Herhangi bir sayıda olan şey, adet...

Yukarıdan aşağıya
1. Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer... Şarap (eski)... 2. 

Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu gir-
intili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu... 
İçinde kömür, odun veya gaz yakılan, elektrikle de çalıştırıla-
bilen ısınma aracı... 3. Satranç oyununda taraflardan bir-
inin yenilgisi... Berkelyum elementinin simgesi... Kömürle 
işleyen tren... 4. Somurtkan... Doğruluk, gerçeklik (eski)... 
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla al-
gılanan, iyi görünen... 5. 1609 m uzunluğundaki bir ölçü 

birimi... Alay, istihza... 6. Alüminyum elementinin simgesi... 
Edebî... Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer, 
kadar, değin... 7. On beşer kişilik iki takım arasında oval bir 
topla oynanan oyun... Azot... 8. Kısma ad... Hayal dünyası, 
imajinasyon... 9. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilay-
et... Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince 
ip... Talyum elementinin simgesi... 10. Utanma, utanç duy-
ma... Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, ben-
zerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret... Ayakka-
bıcılıkta kullanılan küçük eğe... 11. Türkiye’nin İç Anadolu 
Bölgesi’nde yer alan illerinden biri, Türkiye’nin başkenti... 
Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama... 12. 
Düzen... İçine peynir, sucuk vb. konularak özel makinesi-
yle gevretilip kızartılmış ekmek... 13. Bir yana eğimi olan, 
eğik... Motorlu taşıtları örten, genellikle sacdan yapılmış 
örtü... 14. Ufaltmak işi... Vücudun, belirli bir görev yapan 
ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv... 15. 
Alaturka müzikte 
keman çalan 
kimse (eski)... 
Normal sıcak-
lık ve basınçta 
kömür ocakların-
da açığa çıkan ve 
büyük bölümü 
saf metandan 
oluşan, kolayca 
tutuşabilen gaz... 
Helyum elemen-
tinin simgesi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Söyle,yakıştı mı hiç sana bu erken ölüm ?..
Ölmeden öldüm diye ben kendime ağladım..
Melekler şaştı mı hiç,veda ederken gülüm ?..
Ölmeden öldüm diye ben kendime ağladım...

Sen gidince dertlerin her birini bin ettim ;
Sen gidince gecenin ferini leb’in ettim ;
Aklı çelebin ettim, fikri talebin ettim ;
Ölmeden öldüm diye ben kendime ağladım...

Sensiz güneşi-kün’ü, gördükçe seni andım ;
Andım, hasret yükünü çekmek için di andım!
Yandım, epeyce yandım, amma aşka dayandım;
Ölmeden öldüm diye, ben kendime ağladım...

Ben bu kader ağımı, ördükçe ah ettim ah !
Ben bu keder dağımı, gördükçe vah ettim vah !
Dalımı -budağımı kestim, kahrettim eyvah !
Ölmeden öldüm diye,ben kendime ağladım...

Ahrete gelin ettim, seni ece’ler gibi ;
Cenneti dilin ettim, beni heceler gibi ;
Öksüz geceler gibi, yetim geceler gibi ;
Ölmeden öldüm diye, ben kendime ağladım...

Seni, gönül bahçemde ,gül diye seni açtım ;
Gül diye,pür-neş’eyle,gül diye beni saçtım ;
Ellerimi Tanrı’ya,kalbimi sana açtım ;
Ölmeden öldüm diye, ben kendime ağladım..

Bir de o gülmen yok mu? Beni öldüren oydu ;
Ben değil, sana seni,benden böldüren doydu ;
Ve hatta cennet bile, senle yeniden doğdu (!)
Ölmeden öldüm diye, ben kendime ağladım...

Abdullah
Tüzün

AĞLADIM...

KENAN EREN 
Özel Bilge Olimpiyat Okulu öğret-

men ve yöneticileri, 10 Ocak Çalışan 
gazeteciler günü nedeniyle Malatya 
basınıyla kahvaltı da bir araya geldi

Olimpiyat Okulları yerleşkesinde 
düzenlenen etkinliğe Malatya Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karad-
uman, Radyocular Derneği Başkanı 
Sinan Cavlak, Basın İnternet Medya 
Yayıncılar Derneği Başkanı Selim Apo-
han, İHA İl Temsilcisi Cahit Özçelik ve 
çok sayıda gazeteci katıldı.

Malatya medya temsilcileri ve 
çalışanlarıyla bir arada olmaktan 
memnun olduklarını belirten Olimpi-
yat Okulları Kurucusu Hasan Göğüş, 
Okul müdürü Özcan Karadağ, öğret-
menler, bir araya geldikleri Malat-
ya basınını misafir etmekten onur 
duyduklarını ifade ettiler. Özel Bilge 
Olimpiyat Okulları kurucusu Hasan 
Göğüş “ Bu gün 10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler günü münasebetiyle siz değerli 
basın mensuplarıyla bir araya gelmek 
istedik. Gazetecilik mesleği fedakârlık 
isteyen çalışma şartları ağır bir mesle-
ktir. Dünyada meydana gelen deprem-
lerde, sel felaketlerinde, kıtlıklarda 
ve savaşlarda çaresiz kalan insanları 
haber edip, diğer insanların yardım et-
mesine vesile sizsiniz. Şenlikleri, spor 
müsabakaları, başarıları, icatları, ti-
careti, sanatı, sağlıktaki gelişmeleri, 
yaşanan olumsuzlukları, ilmi buluşları, 
yaşantıyı, tabiatı, farklılıkları yani 
kısaca bütün güzellik ve olumsuzluk-
ları bize yansıtan bizi haberdar eden 
sizsiniz. Devletin malı deniz deyip mil-
letin malına el atanı deşifre eden yine 
sizsiniz. Gariban ve haklı olan fakat 
adalet görmeyenin, memurun, işçinin, 
patronun, çiftçinin, esnafın, garibanın 
dilisiniz. İşte siz olmazsanız bunların 
hiçbirinden haberimiz olmayacaktı. 
Çok önemli görevler üstlenmiş, halkın 

sesi, gözü ve kulağı olarak bizlere 
köprü oluyorsunuz. Yılda bir gün ise 
sizlerin bayramında bir arada olmak 
istedik. Hepiniz bizleri kırmayıp geld-
iğiniz için okulumuz adına çok teşek-
kür ederiz.” dedi.

Okul Müdürü Özcan Karadağ ise 
Olimpiyat Okullarının geçmişiyle il-
gili bilgiler verdiği konuşmasında 
2013-2014 döneminde eğitim öğre-
time başladığını, kısa zamanda önem-
li başarılar elde ettiğini dile getirdi. 
Karadağ, geçtiğimiz eğitim öğretim 
döneminde 48 öğrencinin 13’ünün Fen 
Lisesi’ne yerleştiğini, bunlardan birin-
in de Türkiye genelinde 100 öğrenci 
alan Galatasaray Lisesi olduğunu, bu 
dönem de TEOG’da 2 Türkiye birincisi 
çıkardıklarını ifade etti. Yöresel ürün-
lerden hazırlanmış kahvaltı sonrası 
Malatya Basın çalışanlarıyla günün 
anlamına toplu olarak hatıra fotoğrafı 
çektirildi.  

Eğitimciler Gazetecileri Ağırladı
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Malatya-Sivas Berabere
Zirve mücadelesini çok yakından il-

gilendiren maçta, sahasında güçlü raki-
bi Sivasspor ile karşılaşan Evkur Yeni 
Malatyaspor, rakibinden 3 puanı alam-
adı. Haftanın maçından gol sesi çık-
mayınca skor 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı 
ve buna göre Evkur Yeni Malatyaspor 
haftayı, 31 puanla 2. Sırada kapatırken 
konuk takım Sivasspor da, puanını 29’a 
yükselterek haftayı 3. Sırada kapattı. 
Sivasspor da Hakan Arslan, 83. dakika-
da ikinci sarıdan karttan kırmızı kart 
görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Maç-
ta girilen posizyonlardan çok zemin ön 
plana çıktı. Çok kötü bir saha zemininde 
oynanan karşılaşma esnasında, futbol-
cular zorlu anlar yaşadı. Maç sonunda, 
hem İrfan Buz hem de Mesut Bakkal 
zeminden yana dert yanarken, İrfan 
Buz; “Bu zemine rağmen iyi oynadık”, 
Mesut Bakkal “Sahaya rağmen güzel 
maç oynadık” benzer açıklamalarında 
bulundu. İnönü stadında oynanan mü-
sabakayı Hakem Kutluhan Bilgiç yöne-
tirken, yardımcılıklarını ise; Volkan Nar-
inç ve İlker Tapak üstlendi. Önümüzdeki 
hafta Evkur Yeni Malatyaspor sahasında 
Mersin İdman Yurdu’nu, Sivasspor ise 
evinde Boluspor’u ağırlayacak.

Maçın Özeti
28. dakikada ceza sahasının dışından 

sert şutta kaleyi yoklayan Sedat Ağçay'ın 
uzaktan vurduğu şutunu kaleci korner’e 
çeldi.

33. dakikada Burhan Eşer’in ceza 
sahasına ortaladığı top, Galip'in kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

40.dakikada Azubuike’nin, sol 
kanattan verdiği pası değerlendiremey-
en Eren topu auta gönderdi.

63. dakikada Mba’nın ceza sa-
hasından vurduğu şutu, kaleci kurtardı.

70. dakikada Caner sol kanattan 
topu ortaladı, ancak Eren şutu yan 
ağlarda kaldı.

75. dakikada Martires’in ceza sahası 
içerisinde topa sert vurdu. Kaleci Ertaç 

başarılı bir şekilde topu auta çeldi.
80. dakikada Ergin Keleş’in pasında 

kaleci ile karşı karşıya kalan Gkekas, 
topu auta gönderdi.

83. dakikada Sivassporlu oyuncu Ha-
kan Arslan, ikinci sarı kartın ardından 
kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

88. dakikada Sol kanattan Galip 
içeriye düzgün bir orta açtı. Topa iyi 
yükselen Burhan’ın şutu, kaleci Ertaç’ta 
kaldı.

90+4’te Kutluhan Bilgiç düdüğünü 
çaldı ve maç 0-0 tamamlandı.

BU SAHADA MÜCADELE 
KOLAY DEĞİL

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin güçlü 
ekiplerinden Sivasspor ile 0-0 berabere 
kalırken, maç sonu açıklamalarda bu-
lunan Yeni Malatyaspor Teknik Direk-
törü İrfan Buz, olumsuz hava şartları-
na ve zemine rağmen çok iyi mücadele 
ettiklerini söyledi. Sivasspor’un çok 
güçlü bir takım olduğunu belirten Buz, 
maça daha çok taraftar gelmesini arzu-
ladıklarını ancak gelen taraftar sayısının 
az olduğunu dile getirerek, “Öncelikle 
buraya gelen taraftarlara teşekkür 
etmek istiyorum. Ama böyle önemli 
bir maça, tabii ki daha çok taraftarın 
gelmesi lazımdı” diye konuştu. Maçın 
oynandığı zeminin kötü olmasından 
yakınan Buz, “Bu sahada bu mücadele 
kolay değil. Ev sahibi takım olarak baskı 
kurmak zorundasınız. Oy yüzden sa-
hamızın iyi olması lazımdı ama ne olur-
sa olsun futbolcularımız bunun üzerine 
gitti ve çok iyi oynadı. Özellikle ilk devre 
bir iki kontra atak dışında Sivasspor yok-
tu. Onlar burada bir puan kazandılar biz 
iki puan kaybettik, çok üzgünüz. Ama 
Sivas ile aramızda hala 2 puan var, ka-
zanamazsan kaybetmeyeceksin, futbol-
cu kardeşlerimi kutluyorum elimizden 
gelen her şeyi yaptık ama golü bulam-
adık, rakibin kalecisini tebrik ediyorum 
iyi kurtarışlar yaptı” ifadelerini kullandı. 

Tecrübeli teknik adam açıklamasında 
takıma transfer istediğini de belirterek, 
“Şu ana kadar iki transfer yaptık. Trans-
fer istemiyoruz diye bir şey yok. Ben net 
olarak söylüyorum ‘transfer istiyorum’. 
Forvet alınacak, sol bek alınacak, orta 
sahaya da adam istiyorum. Bu yarış-
ta olmak istiyorsak transfer yapmamız 
lazım. Tabii yönetim açısından da bu 
durum kolay değil onlar da gece gündüz 
çalışıyorlar ama eksikliklerimizin gider-
ilmesi lazım” dedi.

“SAHAYA RAĞMEN GÜZEL 
MAÇ”

Maç sonu açıklamalarda bulunan 
Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bak-
kal ise, iki takımın da maçta birçok 
pozisyona girdiğini kaydederek, “İyi 
mücadele oldu, hem biz hem Malatya 
takımı çok pozisyona girdi. Forvetlerin 
biraz daha becerikli olması gerekiyordu. 
Bizim açımızdan baktığınız zaman özel-
likle ilk devre rakibe biraz uzak oynadık, 
Malatyaspor oyuna iyi başladı. İkinci 
devre kırmızı karta kadar oyun üstün-
lüğü bizdeydi. İki kalecinin kurtarışları-
na bakarsak oyunun bu sonuçla bitmesi 
normal. Buradan bir puanla ayrıldığımız 
için huzurluyuz. Bu sahaya rağmen 
güzel maç olduğunu düşünüyorum” şek-
linde konuştu.

TFF 1. Ligin 17. Haftasında, evinde Sivassporu 
ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini yene-

medi ve karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı

Stat: Malatya İnönü Stadyumu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Volkan 

Narinç xx, İlker Takpak xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx,Can-

er Arıcı xx, Sedat Ağçay xx, Mehmet Sak xx, 
Pereira xx (Ahmet Aras dk. 72 x), İrfan x, 
Eren Tozlu xx, Azubuike xxx, Sadık xx, Diali-
ba x (Mba dk. 37 x), Murat Akça xx (Yiğitcan 
dk. 41 x) 

Yedekler: Hakan, Amutu, Sezer, Rahman 
Buğra

Teknik Direktör: İrfan Buz
Sivaspor: Ali Şaşal xxx, Yiğit İncedemir x 

(Kerim dk. 68 x), Galip xx, Leandro x, İbra-
him xx, Ahmet Cebe xx, Burhan x, Ergin x 
(Gekas dk. 59 x), Hakan Arslan xx, Dejan 
Kelhar x (Hasan dk. 46 x), Ziya Erdal xx

Yedekler: Tolgahan, Gökhan Süzen, 
Adem, Rıdvan Şimşek

Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Kırmızı kart: Hakan Arslan (dk. 82) 

(Sivasspor)
Sarı kartlar: Pereira, Eren (Yeni Malat-

yaspor), Galip, Hakan Arslan, Kerim 
(Sivaspor)

“Malatyaspor’un forması açık artırmada satılmaz”
Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nin or-

ganizasyonuyla gerçekleşen geceye Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni 
Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni 
Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Am-
atör Spor Federasyonu Yönetimi ile çok sayı-
da taraftar ve basın mensubu katıldı. Açılış 
konuşmasını yapan Malatyaspor Taraftarlar 
Derneği Başkanı Murat Soysal, “Hani hep diyor-
lardı ya Malatya’da şampiyonluk havası yok, bir-
lik beraberlik yok diye işte biz taraftarlar olarak 
bunun fitilini ateşlemek istedik. Bugün burada 
birlik de var, beraberlik de var, şampiyonluk en-
erjisi de var. Tüm değerli protokole ve taraftar-
larımıza bu güzel gece için teşekkür ediyorum” 
dedi.

“YÖNETİMİN HİÇBİR SORUNU 
YOKTUR”

Soysal’dan sonra kürsüye davet edilen Yeni 
Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Bu 
güzel gecemiz için taraftarımıza çok teşekkür 

ediyoruz. Malatyaspor’a ne zaman destek ve 
manevi güç gerek olsa, onlar her zaman bize en-
erjileriyle güç kattılar. Tabi burada bahsetmem 
gereken bazı konular var. Yönetimimizden ay-
rılmak isteyen arkadaşlarımız oldu farklı sebe-
plerden dolayı. Kimisi işinden kimisi başka ned-
enlerden dolayı. Bunu sanki yönetimde çatlak 
var gibi servis etmeye çalıştılar. Ve biz şampi-
yonluk için rakiplerimizle uğraşırken, bunu 
da yine Malatya’da yaptılar. Bizimle çalışan, 
parasını mesaisini harcayan, her yöneticimize 
teşekkür ediyoruz. Yönetimin kendi içinde hiçbir 
sorunu yoktur. Ayrılıklar olabilir ama asla bun-
lar Malatyaspor’a zarar vermez. Bir diğer konu 
da transfer. Transferde geç falan kaldığımız yok. 
Buraya en uygun oyuncuları almaya çalışıyoruz. 
Hocamızla sürekli istişare içindeyiz. İnşallah bir 
hafta içinde iki büyük transfere imza atacağız” 
şeklinde konuştu.

“BU ORTAM HER ZAMAN
DEVAM ETMELİ”

Uzun süren alkış ve tezahüratlarla kürsüye 
gelen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, Malatya Belediyesi olarak göreve geld-
ikleri günden bu yana Yeni Malatyaspor’a ver-
dikleri desteklerden bahsederek, Süper Lig 
hedefi için takımın doğru yolda olduğunu be-
lirtti. Çakır, “Bu güzel gecede sağlanan birlik 
beraberlik ortamı, her zaman devam etmeli. 
Bizim çok bilinçli bir taraftar kitlemiz var. İyi 
günde, kötü günde hep takımlarıyla beraber. 
Bu sezon gerçekten futbol takımımızı ortaya 
koyduğu mücadele Süper Lig için umut verici. 
Şimdi iş adamlarımızla, STK’larımızla, esnaf ve 
vatandaşlarımızla bu takıma daha fazla sahip 
çıkmalıyız. Bu havayı kaybetmeden ilk yarıdaki 
performansla devam etmeliyiz” dedi.

“O FORMAYI BEN
ALIYORUM”

Gecenin ilerleyen bölümünde telefon 
bağlantısıyla salona hitap eden, Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Bülent Tüfenkci, geceye katılam-

adığı için üzgün olduğunu belirterek, “Malum 
mecliste ülkemizin geleceğini ilgilendiren çok 
önemli bir süreç yaşanıyor. Ancak kalbim ora-
da sizlerle. Malatyaspor’un her başarısı ve mut-
luluğu bizi yakından ilgilendirmekte. Bu sezon 
şampiyonluk için takımımız bir hayli zorlu yarışa 
girdi. Bizler bu süreçte takımımızla iç içe olarak, 
maddi ve manevi olarak her zaman destekledik. 
Bu birliktelik olduğu müddetçe bu işin sonu 
inşallah şampiyonluk olacak. Bu gecede bir 
formanın açık artırmayla satışa sunulacağını 
söylediler. Malatyaspor’un forması açık artır-
mada satılmaz, o formayı ben alıyorum.” Dedi. 
Bakan Tüfenkci’nin bu sözleri salonda uzun süre 
alkışlandı. Tüfenkci’nin satın aldığı Yeni Malat-
yaspor’lu oyuncuların imzalı forması, geceye 
katılan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya 
teslim edildi. Gecenin son bölümünde plaket 
takdimi olurken, Yeni Malatyaspor’lu futbolcu-
ların imzaladığı futbol topunu Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ahmet Çakır 10 bin liraya satın 
aldı.
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK YÜKSEK 
OKULU BİTTİĞİ TAKTİRDE BÖYLE OLACAK

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VAHAP KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK 
YÜKSEK OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU


