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İCRA MÜDÜRÜNÜN 
TAYİNİ ÇIKTI

Tarım İstihdamdaki 
Gücünü Koruyor...

HABER MERKEZİ 
Yaklaşık iki yıldan beri Doğanşehir İcra 

Müdürlüğü görevinde Bulunan Murat Elibol 
un tayını İstanbul Anadolu Adliyesine çıktı.

Yaklaşık iki yıldan beri Doğanşehir İcra 
Müdürlüğü görevinde Bulunan ve İstanbul 
Anadolu Adliyesine tayini çıkan Müdür Mu-
rat Elibol un yerine, Mersin Adliyesinden bir 
icra müdürünün atandığı öğrenildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarı-
mın istihdamdaki gücünü koruduğunu 
bildirdi.>>4’TE

TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ DOĞANŞEHİR’DE DE 
15 TEMMUZ, DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEPKİ VARDI

15 Temmuz hain darbe girişiminin 
Milletimiz tarafından bertaraf edil-
mesinin yıldönümünde tüm yurtta 

olduğu gibi İlçemizde de ‘’Demokrasi 
Nöbeti’’ devam etti. Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Taha CANPOLAT, 
Garnizon Komutanı Per. Astğm. Sefa 

Tunahan YAŞAR, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap KÜÇÜK, İlçe Cumhu-
riyet Başsavcısı Nezir BAYRAM, İlçe 

Emniyet Müdürü Ali Yüksel SATILMIŞ, 
kurum amirleri, siyasi parti temsilci-
leri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve 

çok sayıda vatandaşımız katıldı.>>3’TE

HALKBANK BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
YEDİYILDIZ’DAN TESKOMB’A ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde 
alınan bir kararla kurulan 
ve Halkbank Malatya Böl-
ge Koordinatörlüğüne ata-
nan Metin Yediyıldız'dan 
Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri (TESKOMB ) 
21. Bölge Birliğine ziyaret 
gerçekleştirdi.>>4’TE

ÇOCUKLARDAN GÜÇLÜ MESAJ
“BU VATAN BİZİMDİR”

SAYFA 5

Ordu Perşembe Yaylasında 
Arapgir Reyhan Çayını Tanıttı
Arapgir Bele-
diye Başkanı 
Halük Cömer-
toğlu mar-
ka yaptığı 
Arapgir mor 
reyhan çayı 
ve ürünlerini 
1500 rakımlı 
Ordu Aybas-
tı Perşembe 
yaylasında 
tanıttı.>>6’DA
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DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 
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DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
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Çarpıntının Nedeni Kalp Olmayabilir!
Kalpte çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes dar-

lığı kalbimizin bize yolladığı sinyallerin ba-
şında geliyor. Bu sinyallerden çarpıntı, kalbin 
hızlı çalışması anlamına geldiği için bu soru-
nu yaşayanlar çoğunlukla kalp hastalıklarına 
yönelik muayene oluyor, şikayetleri çözüm-
süz kalabiliyor. Bunun nedeni ise toplumdaki 
yaygın inanışın aksine, kalpte çarpıntının sa-
dece kalp hastalıklarının belirtisi olmaması

İlk planda kalp hastalığı habercisi olarak 
düşünülse de, çarpıntının aslında tüm vücut-
taki sorunlar için bir belirti olabileceğine işa-
ret ederek “Sanılanın aksine her çarpıntının 
nedeni kalpteki bir sorundan kaynaklanmı-
yor. Kalbimiz hızlı çarparak aslında vücudu-
muz için bize sinyal göndermeye çalışıyor. Bu 
nedenle çarpıntıya yönelik araştırma yapılır-
ken kalp dışındaki faktörlerin de dikkate alın-
ması çok önemli.” diyen Acıbadem Üniversi-
tesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Ahmet Karabulut çarpıntı gelişimine 
yol açan ve doğrudan kalbi ilgilendirmeyen 
nedenleri anlattı, önemli bilgiler verdi.

Genç yaşlı her yaş grubunun ortak sorun-
larından biri olan kansızlık genellikle tedavisi 
ihmal edilen bir hastalık. Kansızlıkta kalp vü-
cudun oksijen ihtiyacını karşılamak için daha 
çok çalışıyor ve bu tablo da kendini çarpıntıy-
la belli ediyor.

Boyunda bulunan tiroit bezinin anormal 
derecede hızlı çalışması vücudun metaboliz-
masını hızlandırıyor. Bu tablo sıklıkla kendini 
çarpıntıyla gösteriyor. Sebebi bulunamayan 
çarpıntı şikayetlerinde mutlaka tiroit hor-
monlarına bakılması gerekiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kara-
bulut kan şekerinin düşmesi anlamına gelen 
hipogliseminin genç yaşlı herkesi tehdit et-
tiğini vurguluyor. Çarpıntı, yemek yedikten 
hemen sonra aşırı insülin salınmasına bağlı 
olarak da gelişebiliyor. Hipoglisemi kendini 
sıklıkla halsizlik ve çarpıntıyla gösteriyor.

Uyku bozuklukları çarpıntının sık görü-
len sebeplerinden biri. Vücut uyku sırasında 
metabolizmasını yavaşlatıyor ve dinleniyor. 
Düzenli ve kaliteli uyku uyumayan kişilerde 

kandaki stres hormonlarının sevi-
yesindeki artışa paralel olarak gün 
içerisinde kalp hızı daha yüksek 
seyrediyor ve çarpıntı daha sık göz-
leniyor.

Tütün ürünleri ve aşırı alkol tü-
ketimi vücudun metabolizmasını 
etkiliyor ve stres hormon seviye-
lerinde artış yapıyor. Bu durum da 
sıklıkla çarpıntı ataklarına yol açı-
yor.

Tansiyon düşüklüğü anlamına 
gelen hipotansiyon daha çok uzun 
boylu ve zayıf gençler ile yaşlılarda 
görülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Ahmet Karabulut aşırı yorgun-
luk, ayakta durma ve az su içilme-
siyle bağlantılı olan tansiyon dü-
şüklüğünün genelde halsizlik, baş 
dönmesi ve çarpıntıyla ortaya çıktı-

ğını söylüyor.
Vücuttaki su ve tuz miktarının az olması 

çarpıntıyı tetikleyebiliyor. Bu duruma sıklıkla 
halsizlik ve tansiyon düşüklüğü de etki edi-
yor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kara-
bulut vücutta oluşan her türlü fiziksel ve duy-
gusal stresin çarpıntıyı tetiklediğini hatırlatı-
yor. Bunun yanında kaygı bozukluğu, evham 
ve depresyon da çarpıntının temel sebepleri-
ni oluşturuyor.

Kadınlarda oluşan hormonal değişimler 
kendini çarpıntı olarak gösterebiliyor. Özel-
likle menstrual periyotlar öncesinde ve me-
nopoza geçiş sürecinde çarpıntı atakları sık 
gözleniyor. Hamilelik sürecinde de kalp atım 
hızı yükseliyor ve çarpıntı şikâyetleri sıklaşı-
yor.

Çarpıntının en sık sebeplerinden biri de 
vücudun efor yapmaması sonucu oluşan 
hamlama ve kondisyon düşüklüğü. Genç yaşlı 
herkesi etkileyen bu durum yokuşta ve mer-
divenlerde çarpıntı ile nefes darlığıyla kendi-
ni gösteriyor.

Prof. Dr. Ahmet Karabulut kafeinli enerji 
içecekleri ile yoğun kahvelerin genellikle çar-
pıntıyı tetiklediklerine işaret ederek, “Aşırı 
koyu siyah çay da çarpıntıyı tetikleyen içe-
cekler arasında yer alıyor. Yeşil çay ise tam 
tersine kalbi sakinleştiren ve çarpıntıyı azal-
tan bir içecek olarak nitelendiriliyor” diyor.

Ateş yüksekliği çarpıntıyı tetikleyen te-
mel etkenlerden biri. Sıklıkla enfeksiyon ya 
da romatizmal hastalıkların eşlik ettiği ateş 
yüksekliği sırasında kalbin üzerindeki yük ar-
tıyor ve kalp daha çok çalışıyor. Bu-
nun sonucunda da çarpıntı oluşuyor.

Özellikle vücut geliştirme için 
kullanılan bitkisel gıda takviyele-
rinin çoğunda vücudu tetikleyecek 
maddeler bulunuyor ve bu durum 
çarpıntıya yol açabiliyor.

Hazır olamayan bir vücudun yo-

ğun spor yapması sıklıkla çarpıntıya neden 
oluyor. Zaman zaman bu durum ciddi ritim 
bozukluklarını tetikleyebiliyor. Bu nedenle 
sıfırdan spora başlayacak kişilerin ilk ay ısın-
ma şeklinde spor yapmaları gerekiyor.

Besin alerjileri sık görülen çarpıntı se-
beplerinden biri. Deniz mahsullerinde daha 
sık görülen bu durum yemek sırasında sıklık-
la çarpıntı ve halsizlikle ortaya çıkıyor. Ağır 
yemek sonrasında hazımsızlığa bağlı çarpıntı 
atakları da sık görülüyor.

Yüksek tansiyon, KOAH gibi kronik hasta-
lıklar, romatizmal hastalıklar ve kanser tür-
leri de vücutta iltihabi reaksiyon oluşturarak 
çarpıntıya yol açabiliyor.

Çok tozlu, havasız iş ve ev koşulları da 
çarpıntıyı tetikleyebilen etkenlerden. Deniz 
seviyesinden yüksek rakımlara giden kişiler-
de oksijen açlığına bağlı çarpıntı şikayetleri 
de sık görülüyor.

Vücutta gelişen baş ağrısı, diş ağrısı, böb-
rek ağrıları, bel ağrıları ve kireçlenme ağrıla-
rı vücuttaki stres seviyesini yükselterek çar-
pıntıyı tetikleyebiliyor.

Böbrek üstü bezleri vücuttaki stres hor-
monlarını salgılayan temel organlar. Hastalık 
nedeniyle bu bezden aşırı salınan hormonlar 
çarpıntı ve tansiyon yüksekliğiyle sinyal ve-
riyor.

İlaç kullanımı, çarpıntıya yol açan en 
önemli dış etkenlerden biri. Özellikle grip ve 
astım ilaçları, guatr ilaçları, antibiyotikler ve 
depresyon ilaçları ciddi çarpıntı atakları ya-
pabiliyor.
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TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ DOĞANŞEHİR’DE DE 
15 TEMMUZ, DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEPKİ VARDI

KENAN EREN 
15 Temmuz hain darbe girişiminin Mille-

timiz tarafından bertaraf edilmesinin yıldö-
nümünde tüm yurtta olduğu gibi İlçemizde 
de ‘’Demokrasi Nöbeti’’ devam etti. Doğanşe-
hir Kaymakamı Muhammet Taha CANPOLAT, 
Garnizon Komutanı Per. Astğm. Sefa Tunahan 

YAŞAR, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
KÜÇÜK, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Nezir 
BAYRAM, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yüksel 
SATILMIŞ, kurum amirleri, siyasi parti tem-
silcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok 
sayıda vatandaşımız katıldı. 

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasının ardından konuşan 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Taha 
CANPOLAT ‘’ Hepinizi saygıyla selamlıyor, 
hoş geldiniz diyorum. Milletimizin gözbebeği 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine yuvalanmış 
FETÖ mensubu, asker kılıklı bir grup ihanet 
şebekesi tarafından ülkemizde gerçekleşti-
rilmeye çalışılan hain darbe girişiminin yıl-
dönümünde bir kez daha nefret ve şiddetle 
kınıyorum. Asla unutmayacağımız ve unut-
turmayacağımız 15 Temmuz hain darbe giri-
şimi ülkesine, devletine, anayasal düzene ve 
özgürlüğüne sahip çıkan asil milletimiz tara-
fından yazılan kahramanlık destanı ile hüsra-
na uğratılmıştır. 

Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay 
yıldızlı Al Bayrağımızın gölgesinde sonsu-
za kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz 
milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’IN çağrısı ile çıktıkları sokaklarda 
tanklara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, 
geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbet-

leri ile bu hain girişimi engellemiş ve vatan 
sevgilerini tüm dünyaya haykırmışlardır. 

Tüm şer odaklarına ve bölücü terör ör-
gütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla 
taviz verilmeyecektir. Milletimizin gösterdiği 
büyük kahramanlık asla unutulmayacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
vesilesiyle, 15 Temmuz şehitlerimizi ve vatan 
müdafaasının söz konusu olduğu her nokta-
da canını ortaya koyan bütün aziz şehitleri-
mizi rahmet ve dua, gazilerimizi de minnet 
ve saygıyla anıyorum.’’ dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik ne-
deniyle Doğanşehir Belediyesi önünde top-
lanan ve Doğanşehir Belediyesi tarafında ta-
rafından geçekleştirilen etkinlikte, binlerce 
vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile hain 
darbe girişimini lanetledi. Daha sonra Ku-
ran’ı Kerim tilaveti okundu.

Programın açılışında konuşan Doğanşe-
hir Belediye Başkanı vahap Küçük, 15 Tem-
muz’un bir destan olduğunu ifade ederek “15 
Temmuz, bu milletin bu hainlere karşı dışa-
rıdan yönetilen kökü dışarıda olan emperya-
list güçlerin emrinde olan ama içimize sinmiş 
bir gurubun bu millete karşı darbe girişimi-
ne karşı bu milletin başarı destanıdır, Bizler 
Birlik ve Beraberliğimizi muhafaza etiğimiz 
müddetçe, içimize fitne, fesat giremeyecek-

tir. ” ifadelerine yer verdi.
15 Temmuz ile ilgili resim sergisinin de 

açıldığı demokrasi nöbetinde günün anlam 
ve önemini belirtilen sine vizyon gösterisi ya-
pılarak, şiir ve şehitlerimiz için Kur’an-ı Ke-
rim okundu.

Karanlık Girişimlere Geçit Yok!
Haber Merkezi 
TGK Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Ce-

miyeti Başkanı Nuri Kolaylı, “15 Temmuz 2016 
sabahında olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla 
darbeye ve darbeci zihniyete birlikte tek yürek 
halinde karşı olan Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu, ülkemizi karanlık günlere götürme gi-
rişimlerine asla izin vermeyecektir.” dedi

Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuru-
luşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapıldı. TGK 
Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yapılan açıklama-
da,  Türk basınının 15 Temmuz hain darbe girişi-
minde aziz milletimizle omuz omuza mücadele 
ettiğine dikkat çekilerek, şu görüşlere yer veril-
di; “Ülkemizde geçmişten günümüze yaşanan ve 
son örneği 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe gi-

rişimleri, kişi hak ve özgürlükleri ile basın özgür-
lüğüne son veren, demokrasimiz ve geleceğimiz 
adına endişe verici girişimlerdir. Bu girişimlerin 
her zaman karşısında olan Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu, daha 15 Temmuz’un hemen sa-
bahında Başkanlar Kurulunu tek maddeli gün-
demle toplamış ve darbenin karşısında karar-
lılıkla durmuştur. 15 Temmuz 2016 sabahında 
olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla darbeye 
ve darbeci zihniyete birlikte tek yürek halinde 
karşı olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, 
ülkemizi karanlık günlere götürme girişimlerine 
asla izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da demok-
rasimiz için canını çekinmeden feda eden şehit-
lerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, 15 
Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde Tür-
kiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak demok-
rasimizin ve özgür basının savunucusu olmaya 
her daim devam edeceğimizi duyuruyoruz.”
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HALKBANK BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
YEDİYILDIZ’DAN TESKOMB’A ZİYARET

DEMET TUNCEL 
Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla 

kurulan ve Halkbank Malatya Bölge Koor-
dinatörlüğüne atanan Metin Yediyıldız'dan 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri (TESKOMB ) 21. Bölge Birliğine 
ziyaret gerçekleştirdi. 

TESKOMB Bölge binasında gerçekleştiri-

len ziyarette Malatya'ya yeni kurulmasından 
dolayı emeği geçenlere teşekkür eden TES-
KOMB Bölge Başkanı İsmet Bayram “Halk-
bank bölge müdürlüğünün Malatya da açıl-

ması için yıllardır bir mücadelemiz olmuştu. 
Nihayet Girişimlerimiz sonucu Sayın Bakanı-
mız Bülent Tüfenkçi, AK Parti Genel Başkan 
yardımcımız Öznur Çalık, Halk Bankası Genel 
Müdürümüz Sayın Osman Arslan'ın katkıla-
rıyla Malatya da Halkbank Bölge müdürlüğü 
faaliyete geçti. 

Burada Malatya'nın yanı sıra Esnafımız ve 
Sanayicimiz karlı çıktı. Her yönüyle en güzel 
şekilde hizmetleri alacaklardır. Bölge Koordi-
natörlüğüne atanan Sayın Metin Yediyıldız'a 
yeni görevinde başarılar temennisiyle yapa-
cakları güzel çalışmalardan dolayı hayırlı ol-
sun diyorum.  

Bu gün Nasıl ki Çiftçimizin Ziraat Bankası 
var ise Esnafımızın Bankası da Halk Banka-
sıdır. Birlikte el ele vererek güzel çalışmalar 
içerisinde esnaf ve sanayicimize katkılar su-
nacağımıza eminim. Bu nazik ziyaretlerinden 
dolayı Halkbank Malatya Bölge koordinatö-
rümüz sayın Metin Yediyıldız'a esnaflarımız 
adına hoşgeldin diyorum.  

Halk Bankası Bölge Koordinatörü Metin 
Yediyıldız ise "Esnaflarımızla bundan sonra 
daha iç içe sizlerin sayesinde olacağız. Böl-
ge olarak 5 ile hizmet veriyoruz. Malatya’mı-
za, esnafımıza, Kobilerimize, herkese hayırlı 
uğurlu olsun. İnşallah birlikte daha iyi hiz-
metler yapacağız.”

15 Temmuz Şehidi Mezarı Başında Anıldı

HABER MERKEZİ 
15 Temmuz 2016 tarihinde 

yaşanan hain darbe kalkışma-
sında şehit olan Fuat Bozkurt 
mezarı başında dualarla anıl-
dı. Kepçe operatörü olan 1985 
doğumlu olan şehidin Şehir 
Mezarlığındaki mezarında dü-
zenlenen anma törenine Vali 
Ali Kaban, Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 
Cumhuriyet Başsavcısı Orhan 
Usta, İnönü Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl 
Jandarma Alay komutanı J.Alb. 
Şerefettin Yılmaz, İl Emniyet 
Müdürü Dr. Ömer Urhal, Yeşil-

yurt Belediye Başkanı Mehmet 
Çınar, Şehir ve Gazi dernekleri 
başkan ve üyeleri, 15 Temmuz 
Milli İrade ocakları temsilcileri 
ve şehit yakınları katıldı. Oku-
nan Kur’an’ı Kerim ve yapılan 
duanın ardından konuşan Vali 
Ali Kaban şunları dile getirdi: “ 
Şehidimiz Fuat Bozkurt’un me-
zarını protokol arkadaşlarımla 
birlikte ziyaret etti. Bugün 15 
Temmuzun 2. yıl dönümü. Bu 
bir milli iradenin zaferidir, bir 
zafer olarak kutlandığı gibi, o 
gün yaşanan acıların da tekrar 
depreştiği… O gün şehit edi-
len kardeşlerimizi ziyaret ede-

rek onların kabirlerinde onları 
anarak onlara dualar okuyarak 
bu depreşen acımızı bir par-
ça dindirmeye çalıştığımız bir 
gün.  Ben buradan milleti için 
şehadeti göze alan bu uğurda 
yola çıkan şehit olanları rah-
metle anıyoruz. Gerek 15 Tem-
muz gerek öncesinde bu vatan, 
bu topraklar bu bayrak için, 
bu devlet için hayatını vermiş 
olanları rahmetle anıyoruz. Bu 
uğurda şehit olacağız diye yola 
çıktığı halde Allah’ın kendileri-
ne gazilik nasip ettiklerini de 
hayırlı uzun ömürler diliyoruz.  
Mehmet Akif’in dediği gibi Al-

lah bu millete ikinci bir İstiklal 
marşı yazdırmasın dediği gibi, 
biz de temenni ediyoruz ki bir 
daha böyle bir kalkışmayı, böy-
le bir isyan hareketini tekrar 
görmeyelim. Evlatlarımız da 
görmesinler. Allah milletimizin, 
memleketimizin, insanımızın 
ve devletimizin önünü açsın, 
yolunu ahsan etsin.” 

Şehir Mezarlığında düzen-
lenen törenin ardından proto-
kol heyeti, Temelli caddesinde 
bulunan Şehit Fuat Bozkurt’un 
ailesi tarafından okutulan mev-
lid-i şerif programına katıldı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Nisan 
ayında tarımda istidamın, geçen yılın Nisan 
ayına göre 15 bin kişi azalmasına rağmen, 
istihdamdaki payının hala çok önemli ol-
duğunu belirtti. Şemsi Bayraktar, 2017 yılı 
Nisan ayında 5 milyon 320 bin olan tarım-
da istihdamın, bu yıl Nisan ayında 5 milyon 
305 bine gerilediğini söyledi. Bayraktar, ta-
rımda istihdamın Nisan ayında, Mart ayına 
göre 247 bin, Şubat ayına göre ise 322 bin 
kişi arttığına işaret etti.

Nisan ayında 29 milyon 9 bin kişi olan 
toplam istihdamın yüzde 18,3’ünü tarımın 
karşıladığını bildiren Bayraktar, 2017 Nisan 
ayında 28 milyon 157 olan toplam istihda-
mın da bir yıllık sürede 852 bin kişi arttığına 
dikkati çekti. Bayraktar, tarımın istihdamda 
yüzde 18,3, sanayinin yüzde 19,5 pay aldı-
ğını, inşaatın payının yüzde 7,4’de kaldığını, 
istihdamda en büyük payın yüzde 54,8 ile 
hizmetlerde olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Nisan ayında tarımda 
2 milyon 953 bin erkek, 2 milyon 352 bin ka-
dının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin 
yüzde 14,8’inin, kadınların yüzde 25,8’inin 
tarımda çalıştığını belirten Bayraktar, Nisan 
ayında tarımın kadınlarda işsizliği 3,5 puan 
düşürerek yüzde 15,8’den yüzde 12,3’e, er-
keklerde 1,2 puan düşürerek yüzde 9,5’den 
yüzde 8,3’e, toplamda işsizliği 1,8 puan dü-
şürerek yüzde 11,4’den yüzde 9,6’ya indirdi-
ğini vurguladı. TZOB Genel Başkanı Bayrak-
tar, tarımda istihdamın her yıl Temmuz ve 
Ağustos aylarında zirveye ulaştığını, Eylül 
ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki 
azalmayla birlikte istihdamın da gerileme-
ye başladığını, Ocak-Şubat aylarında en alt 
düzeye indiğini hatırlattı.

Tarım İstihdamdaki 
Gücünü Koruyor…
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15 Temmuz

Demokrasi Zaferi

Türkiye’de darbeler, siyasi gidişatın belir-

lenmesinde hep etkileyici olmuştur. Türkü-

ye Cumhuriyeti’nde ordu kaynaklı darbeler 

yaşanmıştır. Ordu neredeyse her on yılda bir 

darbe yaparak, muhtıra vererek, medyayı ve 

sermaye gücünü kullanarak darbe yapmıştır.

Son dönemin en kanlı darbelerinden biri 

gerçekleşecekken, darbe gerçekleşmemiş bir 

teşebbüs olarak kalmış fakat çok kan ak-

mıştır. Akan kan, milletin masun ve masum 

kanıdır. Asil ve necip milletin, vatan müdafa-

asında ve din, namus davasında zalimce ve 

haince kanı akmıştır.

15 Temmuz bir darbe teşebbüsü olarak 

kalmıştır. Çünkü aziz millet kanıyla bir set 

kurmuştur. Bu setin aşılması hiçbir kuvvet 

tarafından mümkün değildir. Bu nedenle de 

darbe teşebbüs olarak kalmış ve bir avuç hai-

nin kuru hayallerinden ileri gidememiştir.

15 Temmuz, darbecilerin yerin dibine girdi-

ği, milletin tıpkı Milli Mücadele’de olduğu gibi 

şahlanarak göğe yükseldiği ve şehit olarak 

cennete gittiği bir gündür. Biz bir millet ola-

rak vatan, din, namus denince ya şehit olmayı 

ya da gazi kalmayı düşünürüz. Bizim asil ve 

necip milletimizin geninde bu vardır.

15 Temmuz günü de bir an bile tereddüt 

göstermeden ve hiçbir baskı altında kalma-

dan doğrudan emri şanlı tarihinden alarak 

sokağa çıkan halkımız, tankların önüne yata-

rak darbeyi engellemiştir. Şahadet şerbetini 

içenler, nice masumların kanının da dökülme-

sine engel olmuştur.

Herkes gördü ki, Türk milleti asil kanlarıy-

la suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile 

hainlere teslim etmez. Ve yine gördüler ki, 

demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâki-

miyetine girmez bu millet. Aramızda ayrılıklar 

yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki, Türk 

milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir.

Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize 

yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Demokrasi 

şehitlerimiz, tarihin şerefli sayfalarına adını 

yazdırarak ölümsüzleştiler. İnşallah bu millet 

böyle bir tehlikeyi bir daha yaşamaz. Yaşasın 

Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokrasi

HÜSEYİN
KARAASLAN

ÇOCUKLARDAN GÜÇLÜ MESAJ
“BU VATAN BİZİMDİR”

İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir İlçesinde  yaz 

kuran kursu öğrencilerin-
den güçlü mesaj: “bu vatan 
bizimdir”  Doğanşehir Müf-
tülüğü tarafından organize 
edilen yaz kuran kursu öğ-
rencileri tarafından sunulan 
15 temuz konulu program 
Doğanşehir merkez Camiin-
de yapıldı.  Programa Doğan-
şehir kaymakamı Muhammet 
Taha Canpolat  ve Belediye 
başkan yardımcısı Mesut 

Sülü, Daire amirleri Öğrenci 
velileri katıldı.  

Doğanşehir İlçe Müftülü-
ğü tarafından düzenlenen 15 
Temmuz Darbe girişiminde 
Türkiye’deki guruplaşmala-
rın ve bölücülerin hesapla-
rının boşa çıkarıldığı günü 
Öğrenciler değerlendirdi. Do-
ğanşehir ilçe merkez Camiin-
de toplanan öğrenciler Kura-
nı Kerim, okuyarak başladı. 
Öğrenciler tarafından şiirler 
ve ilahiler okundu. Minik öğ-

renciler 15 Temmuzun büyük 
bir darbe girişimi olduğu-
nu ancak halkımızın bunları 
yendiğini söyledi. Recep Ta-
yip Erdoğanı öldürmeye ça-
lıştılar amma başaramadılar 
geleceğimizi karartmaya bizi 
öldürmeye çalıştılar amma 
başaramadılar, artık başa-
ramayacaklar çünkü bizleri 
seven güçlü bir Cumhurbaş-
kanımız var Allah ona uzun 
ömürler versin” dediler  

İlçeye yeni atanan  Kay-

makam Muhammet Talha 
Canpolat “ ilçe müftülüğü-
müze Öğrencilerimize ve ho-
calarımız teşekkür ederim. 
Allah razı olsun. Bu halkın 
yenilmemesi için çocukları-
nın bilinçli, güçlü ve eğitim-
li olmaları gerekiyor” dedi 
program okunan şirler den 
sonra bir örencinin  yaptığı 
dua ile sona erdi. Cami çıkı-
şında hayırsever vatandaşlar 
tarafından alınan dondurma-
lar öğrencilere ikram edildi. 

“Her Türlü Darbeyi Lanetliyoruz”
Haber Merkezi 
CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “ 15 Temmuz hain 

darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti demok-
rasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma 
ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyo-
ruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi 
halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik bi-
rikimine sahip çıkma azmindeyiz.” dedi

15 Temmuz ihanet kalkışmasının yıldönümü 
dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhuriyet 
Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, şu ifadele-
re yer verdi; “Darbe girişimine karşı Milletimiz, 
Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş 
sergilemiş, girişim boşa çıkartılmıştır. Ancak bu 
kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi kur-
ma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte 
TBMM'yi devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yer-
leştirilmiştir. Aradan iki yıl geçmiş olmasına rağ-
men darbenin siyasi ayağının çıkarılmasına dö-
nük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da 
sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz 
devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye 
yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri-
ne bağlı,  kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, 
laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan 
geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine mil-
letimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve 
halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz 
hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı 
canını vererek Şehit olan evlatlarımızı rahmetle 
anar, Gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz.”
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Soldan sağa
1. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve 

kısa tahta çubuk... Bir işe karışmak, müdahale etmek... Ka-

yak... 2. İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi 

(eski)... Namus belası... 3. İşaret olarak veya çeşitli amaç-

larla kullanılan küçük bayrak... Bozukluk, yanlışlık, eksiklik 

(eski)... 4. Sürekli itmek, arka arkaya itmek, iteklemek... En 

çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksi-

mum, maksimal... 5. Adamak işi... Sayıca... Kendisine söz 

söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek isten-

diğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme 

sözü... 6. Kuvvet, kudret (eski)... Deniz, göl, havuz vb. yerle-

re girerken veya güneşlenirken giyilen, iki parçadan oluşan 

kadın giysisi... Toplardamar... 7. Güneş’e yakınlık bakımın-

dan altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal... Van iline bağlı 

ilçelerden biri... 8. Telefon konuşmasına başlarken kullanı-

lan bir seslenme sözü... O saat... İçine girecek şeyin boyutla-

rından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı... 9. Kir (halk 

ağzı)... Kaçınma, sakınma, çekinme (eski)... 10. Dünya... Bir 

şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam... Çamgil-

lerin örnek bitkisi olan, dört mevsim yeşil kalabilen, iğne 

yapraklı, yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı... 

11. Berilyum elementinin simgesi... Özür dileme (eski)... Her 

vakit, sürekli olarak... 12. Anlatım... Asılanmak işi, intifa... 

13. Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kah-

verengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum 

bakımından zengin toprak... İnsan öldüren kimse, cani... 14. 

Çözümlemeli... Çok küçük veya kısa... 15. Kuzey Avrupa’da 

yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür geyik... Sefil-

ce (eski)... Bir sıvının asit veya bazlık derecesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Göçebelerin konak yeri... Aksatabilmek işi... 2. Krip-

ton elementinin simgesi... Ülkü... Zulüm... 3. İftar zamanını 

bildirmek amacıyla atılan top... Düşüncesizce her işe atılan, 

cüretkâr... 4. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kena-

ra gelip birleştiği yer, mafsal... Ansızın... 5. Fırça gibi dik 

kesilmiş (erkek saçı)... Bir yapının damında çevresi, üstü 

açık yer, ayazlık, taraça... 6. Değişik renkli üst üste iki kat-

mandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen 

yapılan değerli taş... İnsanca... Kelimenin sonuna geldiğin-

de birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan 

cümleler yapmaya yarayan bir söz... 7. Birini veya bir şeyi 

bulmaya çalışmak... Belirtme durumu... 8. Terbiyum ele-

mentinin simgesi... Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş 

başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde 

geçen bir söz (halk ağzı)... Emme, emerek içine çekme, so-

ğurma (eski)... Titan elementinin simgesi... 9. Miskinlik, be-

ceriksizlik (eski)... Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak 

ve gevrek kil, kaolin... 10. Karışık renkli, çok renkli, alaca... 

“Çok üşümek, çok korkmak” anlamlarındaki “.... titremek” 

deyiminde geçen bir söz... Lak... 11. Tuzlanıp kurutulmuş yi-

yecek (halk ağzı)... Cansızlar, cansız varlıklar (eski)... 12. Her 

türlü müzik aleti yapılan ve satılan yer... Japon çizgi filmi... 

13. Sımak durumu veya biçimi... Biçim, yapı bakımından bir-

birinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik... 14. Bağ çubuğu, 

ağaç veya sebze 

dikmek için açılan 

çukur (halk ağzı)... 

Onamak işi... Nep-

tünyum elementi-

nin simgesi... 15. 

İhtiyarlamak işi, 

yaşlanma... Hin-

distan’ın Pencap 

bölgesinde yaşa-

yan bir topluluk..

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

O çocuktur gurbet bilmez

Çoban ağlar yüzü gülmez

Gönül durur sevgi almaz

Gün doğmadan gül sevmedim

Güzel gördüm beyaz teni

Al yanaklı yüzü benli 

Kar yağıyor saçı nemli

Gül olmadan gül sevmedim

Durun canlar yanım size

Sevgi akmış gelmiş dize

Yazı geçtik girdik güze

Dal olmadan gül sevmedim 

Ekin ektik girdik kışa

Gözler ağlar sevda başa

Dağlar bakar kurda kuşa

Dağ olmadan gül sevmedim

Garip görür pınar akar

Güzel söyler çoban bakar

Aşık dertli çiçek kokar

Dost olmadan gül sevmedim

ÇOCUKTUR

Ordu Perşembe Yaylasında 
Arapgir Reyhan Çayını Tanıttı

HABER MERKEZİ 
Arapgir Belediye Başka-

nı Halük Cömertoğlu marka 
yaptığı Arapgir mor reyhan 
çayı ve ürünlerini 1500 ra-
kımlı Ordu Aybastı Perşem-
be yaylasında tanıttı.  

Göreve başladığından 
bu yana sadece Arapgir’de 
yetişen mor reyhan üretim 
alanlarını artırarak kurduğu 
Belediye Şirketiyle “Arapgir 
Mor Reyhan Çayı” markası-
nı yaratarak tescil ettiri,p 
Coğrafi işaret belgesini alan 
Arapgir Belediye Başkanı 

Halük Cömertoğlu, Daniş-
ment Gazi, Emir Kümbet ve 
6 bin şehidin anıldığı Ordu- 
Aybastı Perşembe yaylasın-
da anma törenlerine katıl-
dıktan sonra Arapgir Mor 
reyhan çayı ve ürünlerini 
tanıttı.  

Perşembe yaylasında 
yapılan anma törenine katı-
lan protokol mensupları ile 
gösteri yapan Okçuluk, At-
çılık ekipleri ile öğrencilere 
Mor reyhan çayı hakkında 
bilgiler veren Arapgir Bele-
diye Başkanı Halük Cömer-

toğlu “Arapgir markamız 
olan çayımız mor reyhan-
dan üretilmektedir. Başka 
bir yerde yetişmemektedir. 
Doğal antiseptik özelliği 
nedeniyle hiçbir katkı mad-
desi kullanılmamaktadır. 
Reyhan çayı sinirleri sakin-
leştirir, migren tedavisinde 
kullanılır, vücuda enerji ve-
rir. Ruhsal durumu denge-
ler, depresyondan kurtlma-
ya yardımcı olur, kabızlığı 
giderir, karaciğeri olumlu 
etkiler, mide kramplarını gi-
derir, uykusuzluğa iyi gelir, 

kanser oluşumunu azaltır, 
gripten koruru, yol tutma-
sını engeller. Sayısız yarar-
larını göreceksiniz. Bu çay 
Arapgir Belediyemizin ya-
rattığı bir markadır” dedi.   

Arapgir Mor Reyhan 
çayı ve diğer ürünlerini tüm 
Türkiye de satışa sunma-
ya başladıklarını kaydeden 
Cömertoğlu internet üze-
rinden de talep aldıklarını 
ve bayilikler vermek içinde 
gelen talepleri inceleyerek 
cevap vermeye çalıştıklarını 
söyledi.



717 TEMMUZ 2018 HABER

ÜZMEM SENİ

ANNECİĞİM
Dargın söze içlenirsin 

Muhabetle güçlenirsin 

Kalbimi kırsan suçlanırsın 

Üzmem seni Anneciğim.

Şaka yapsam nazlanırsın 

İlgi görsen hazlanırsın 

Her bayramda gözlenirsin 

Üzmem seni anneciğim.

Torun sever hoşlanırsın 

Göz yaşına haşlanırsın 

Sırtını dönsen taşlanırsın 

Üzmem seni anneciğim. 

Raporlu alır İlacı 

Aylar geçer gelmez bacı 

Gelinin sözleri feci 

Üzmem seni anneciğim.

Eşi merhum gönlü yasta 

Hayır eder eşe dosta 

Sırtını oğluna yasta 

Üzmem seni anneciğim.

Derdin çok bitmez destanın 

Tabiatın bağ bostanın 

Halından bilen hastanın 

Üzmem seni anneciğim.

BÜTÜN ANNELERE ANNESİNİ SEVENLERE 

ARMAĞAN EDİYORUM ERCAN DALKILINÇ.

ERCAN DALKILINÇ
Sevgili dostlar ben 05.03.1979 doğma bü-

yüme Malatya Doğanşehir Örencikliyim, ev-
liyim 3 çocuk babasıyım 13 yıldır Malatya’da 
ikamet ediyorum ilkokul mezunuyum fakir bir 
ailenin çocuğuyum annem babam sağ 7 karde-
şiz 4 erkek 3 kız köyde iken 2005 yılına kadar 
hayvancılık çiftçilik yaptık bir çok ilde sezonluk 
çalıştım inşaat sektörü tarım narenciye gibi 
Malatya’ya geldim üç yıl tekstilde çalıştım yak-
laşık 10 yıldır mermer fabrikasındayım hep ba-
şarılı olmaya çalıştım müzik aşkı bana 7 yaşın-
dan beri geliyor arada bir ertv ye vuslat tv ye 
konuk olurum tam olarak 4-5 yıldır şiir türkü 
sözü yazarım kültürümüzü yaşatmak ve dost-
ların beğenisine sunmakla gururluyum saygı-
lar sunarım 

Ak Partili Vekiller Basınla Bir Araya Geldi

ALİ AVŞAR 
24 Haziran seçimlerinden son-

ra Mecliste yemin eden AK Parti 
Malatya Milletvekilleri, Malatya 
ziyaretlerinde basın mensupları 
ile bir araya geldi. Basın mensup-
ları ile birlikte gerçekleştirilen 
programa Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Milletveki-
li Öznur, Ak Parti Malatya Millet-
vekilleri; Bülent Tüfenkci, Ahmet 
Çakır, Hakan Kahtalı, Ak Parti il 
Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye 
Başkanları, gençlik ve kadın kol-
ları başkanları, basın mensupları 
ve partililer katıldı. Kahvaltı prog-
ramında konuşan Vekiller, Türki-
ye gündemine dair açıklamalar-
da bulundular. Çalık, 15 Temmuz 
Hain Darbe girişimine ilişkin yap-
tığı açıklamasında, “15 Temmuz 
2016 tarihini hiç unutmadık ve 
unutturmayacağız” dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, seçim süreci ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunarak, 
“Milletimizin karar verdiği par-
lamenter sisteme, son yeni cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
devam diyen milletimizin kararı 
24 Haziran'da bir kez daha teyit 
edilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile birlikte daha 
etkin ve daha hızlı bir sistemle 
milletimize hizmet etmeye devam 
edeceğiz. 24 Haziran seçimleri 
hemen sonrasında milletvekilli-
ği arkadaşlarımızla birlikte ge-
milerimizi yaptık ve Arkasından 
da Cumhurbaşkanımız yeminini 
yaparak kabinesini açıkladı. Yeni 
göreve gelen Bakan arkadaşları-
mıza da başarılar diliyorum ba-
kan arkadaşlarımızın profillerine 
baktığımız zaman hepsinin ayrı 
bir başarı hikayesinin olduğunu 
görüyoruz. inşallah başarı hika-
yeleri Türkiye'nin hızlı ve Etkin 
yönetim anlayışıyla birleştiğinde 
Türkiye'ye yeni başarılar tanıştı-
racağını ümit ediyorum. 24 Ha-
ziran seçimleri sonrası Cumhur 
ittifakı ile birlikte almış oldu. 24 
Haziran dan alınan kararlar bir 
kez daha meclise yansımış oldu. 
ittifakı ile birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi başkanımızı Binali 
Yıldırım olarak seçtik parlamen-
ter sistemin son başbakanı cum-
hurbaşkanı sisteminin İlk meclis 
başkanı oldu. Çok önemli bir dev-
rim yaptık ve demokratik bir dev-
rim diye tarif ettik. Bu demokratik 
devrimin liderinin de Recep Tay-
yip Erdoğan olduğunu da bir kez 
daha altını çizmemiz gerekiyor” 
diye konuştu.  

15 Temmuz darbe girişimine 
değinen Çalık şunları ifade etti, 

“15 Temmuz 2016 tarihini hiç 
unutmadık ve unutturmayacağız. 
15 Temmuzun üzerinden tam 2 
sene geçti. Fethullahçı terör örgü-
tünün yapmış olduğu darbe girişi-
mine karşı liderimiz Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
bütün milletimizi caddelere so-
kaklara meydanlara çağırması 
ile birlikte bütün Vesayetlere son 
noktanın konduğu gündür. Abdül-
hamit Han'ın Adnan Menderes'in 
rahmetli Özal'ın ve Necmettin 
Erbakan'ın Alparslan Türkeş'in 
hepsinin ve milletin adamlarının 
anıldığı milletin iradesinin vesa-
yetçi odakları karşı dimdik durdu 
gündür. Bu bir zaferdir, ben 251 
şehidimizi rahmetle anıyorum 
2193 gazimize de bir kez daha 
şükranlarımı iletiyorum. Malat-
ya’mız için çalışmaya devam ede-
ceğiz. 16 yıl hizmetlerimizi yaptık 
bundan sonra da çalışmalarımız 
bu şekilde hizmete devam ede-
cek. Sağlık için eğitim için tarım 
Sanayi ulaştırma için yapmamız 
gereken yatırımları yapacağız. 24 
Haziran seçimlerinin muhasebe-
sini ve müzakeresini hem genel 
merkez olarak hem il başkanlığı-
mız nezdinde teşkilatlarımız bele-
diye başkanlarımız ve biz millet-
vekilleri olarak neden nasıl niçin 
sorgulayarak bir sonraki seçime 
2019 seçimlerine en hazır şekli ile 
girmek istiyoruz.”

Bedelli Askerlik ve Cinsel İs-
tismar konularına da açıklık ge-
tiren Çalık, “24 Hazirandan önce 
de gündeme gelmişti ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız Genelkurmay 
Başkanımız da komutanlarımız da 
birlikte yapacakları görüşmeler 
istişareler ile birlikte milletimizin 
talebi neyse o doğrultuda karar-
larımızı vereceğiz demişti. Şimdi 
inşallah bedelli askerlikle birlik-
te çok ciddi bir çalışma yapılıyor. 
Bu çalışmanın sonuna gelinmiş 
vaziyette illi Savunma bakanımız 
bununla ilgili olarak çalışmalarını 
tamamlayıp cumhurbaşkanımıza 
arzu edecek. İnşallah meclisimi-
zin gündemine belki de kararna-
me ile bedelli askerlikle ilgili sü-
reç tamamlanmış olacak. sosyal 
medya üzerinden telefonları üze-
rinden çok yoğun taleplerin gel-
diğini biliyoruz. bedelli askerlikle 
ilgili Eğer milletimizin buna ihti-
yacı varsa biz milletimizin ihtiyaç-
larını görmekle mükellefiz. Cinsel 
istismara ve her türlü istismara 
şiddete ve her türlü şiddete sıfır 
tolerans dedik ve operasyonların 
bundan sonra da hele de toplu-
mun ahlaki düzenini bozacak dini 
istismar eden hiçbir ekibin hiçbir 
grubun bu tarz faaliyetlerine izin 

verilmeyecek” şeklinde konuştu. 
Türkiye açısından önemli bir 

seçim geçirdiklerine dikkat çeken 
Ak Parti Malatya Milletvekili Bü-
lent Tüfenkci şu hususlara vurgu 
yaptı, “24 Haziranda önemli bir 
seçimdi ve bu seçim Allah'a hamd 
olsun AK Parti genel başkanımız 
cumhurbaşkanımızı başkan seçe-
rek neticelendi. AK Parti olarak 
Milliyetçi Hareket Partisi ve gir-
miş olduğumuz Cumhur ittifakı ile 
aldığımız oy oranları ile gerçek-
ten bir başarıyı yakalamış olduk.  
AK Parti gerek Türkiye'de gerek 
Malatya'da oy kaybetti. Bununla 
ilgili tahlil süreçlerimizi gerek ge-
nel merkezimizde gerek partimi-
zin il başkanlığında devam ediyor. 
Ve Cumhurbaşkanımızın da ifade 
ettiği gibi gerekli dersleri alarak 
önümüzdeki seçimlere yani yerel 
seçimlere hazırlıklarımızı İnşallah 
18 Ağustos'ta yapılacak kongre-
mizden hemen sonra tam gaz ola-
rak devam edeceğiz. AK Parti'de 
bir seçim biter bir seçim başlar. 
Dolayısıyla bizde durmak yok yola 
devam şeklinde çalışmalarımız 
devam edeceğiz. 24 Hazirandan 
sonra Türkiye yeni bir sisteme 
geçti ve bu sistemini ilk uygu-
lanmasına ve cumhurbaşkanımız 
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın başkanlığında kuru-
lan kabinenin 9 Temmuz'da ye-
min etmesiyle beraber resmen de 
başlamış oldu.  Bu süreç özellikle 
kurumların ve kuralların oturma-
sı ile beraber hızlı bir şekilde Tür-
kiye'nin değişimi ve dönüşümü 
noktasında hızlı kararlarla ken-
dini iyice hissettirdiği bir dönemi 
yaşayacağız inşallah. Bu dönem 
özellikle Malatya’mıza ve Türki-
ye’mize ve bütün dünyaya de ha-
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Al-
lah'tan temenni ediyoruz. Türkiye 
sessiz bir devrimini gerçekleştirdi 
ve bunu da demokratik yollarla 
gerçekleştirdi. Hiçbir şekilde gay-
ri hukuki bir yola başvurmadan 
tamamen millet iradesiyle, hür 
iradesi ile gerçekleşti ve Türkiye 
artık kabuk değiştirdi.”  

Ak Parti Malatya Milletvekili 
Hakan Kâhtalı, “24 Haziran'da-
ki seçimlerde gerçekten teşkilat 
olarak yapılması gereken her şeyi 
yaptı ve Allah'a şükürler olsun 
sayın cumhurbaşkanımıza Malat-
ya'dan yüzde yetmişin üzerinde 
bir destekte Malatya yine tarafı-
nı net bir şekilde ortaya koymuş 
oldu. Bizler de milletvekili arka-
daşlarımızla birlikte çalışmala-
rımızda el ele vererek birlik ve 
beraberlik içerisinde memleketi-
mize ve ülkemize hizmet için gay-
reti içerisinde olacağız. Öncelikle 

memleketimize huzur ve refahı 
tesis etmek için gayreti içerisinde 
olacağız. Daha sonra da inşallah 
işsize iş bulmak, ekonomimizi 
büyütmek ve bu anlamda da Ma-
latya’mızı yine her alanda olduğu 
gibi ileriye taşımak için gayret 
içerisinde olacağız” dedi.

Ak Parti Malatya Milletvekili 
Ahmet Çakır, “Gerçekten yeni bir 
sürece girdik. bu Ülkemiz adına 
belki bölge dengelerini değiştire-
cek Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemini getirdik. büyüyen ve 
güçlenen bir Türkiye var. Siya-
set arenasında dikkate alınan bir 
Türkiye var. Bu cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile daha belirgin 
hale geliyor, daha güçlü bir Tür-
kiye yapısı bu. Birlik anlamında 
beraberlik anlamında gerçekten 
yeni bir Türkiye'nin başlangıcına 
hep birlikte 24 Haziran'da başla-
mış olduk. Türkiye'de yapılanları 
öncesini ve sonrasını gerçekten 
görmek lazım. Vesayet sistemi 
ile yönetilen bir Türkiye'den artık 
kendi kırmızı çizgileri olan orta 
uzun vadede ülkemizin çıkarlarını 
masaya koyan güçlü bir Türkiye 
yapısı var. Hizmet anlamında ba-
kıldığı zaman Türkiye genelindeki 
hizmetlerin ilimizde de çok ciddi 
anlamda bir yatırım aldığını her 
alanda söyleyebiliriz” dedi

Güven ortamında iyi bir se-
çim yapıldığına değinen Ak Parti 
İl Başkanı İhsan Koca şöyle ko-
nuştu, “Sayın başkanım Sayın ba-
kanım ve Sayın milletvekillerim 
Mecliste yemin ettikten sonra 
Malatya’mıza ilk defa geliyorlar. 
Toplu olarak ilk defa geliyorlar. 
Bu gelişlerinde siz basın mensup-
larımız da bir araya gelip hem siz-
lere Seçim döneminde verdiğiniz 
emekler dolayı gösterdiğiniz gay-
retten dolayı, yorgunluğunuzdan 
dolayı sizlere hem de sizler ara-
cılığıyla tüm hemşerilerimize bir 
kez daha teşekkür etmek istedik. 
Sizler de bu davetimizi kabul ede-
rek buraya kadar geldiniz. Bunun 
için de teşekkür ediyoruz Elbette 
yorucu, yoğun bir seçim döne-
mini beraber geçirdik. Çok şükür 
Malatya’mızda güven ve huzur 
ortamında gerçekleşen bu seçim 
sürecinde siz değerli basın men-
suplarımızın da büyük gayretle-
ri oldu. AK Parti’yi olduğu kadar 
diğer partileri de yoğun bir şekil-
de takip etme gayreti içerisinde 
oldunuz. Seçimlerin halkımıza 
yansımasında seçim sürecinde 
partilerimizin, milletvekili aday-
larımızın söylemlerinin hemşe-
rilerimize ulaşması noktasında 
çaba sarf ettiniz. Bu anlamda ça-
balarınız için sağ olun.”
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VALİ KABAN, ÖZEL SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
HABER MERKEZİ 
Vali Ali Kaban, Valilik Toplantı 

Salonunda düzenlenen törenle 19-
21 Haziran tarihleri arasında İzmir 
İlinde düzenlenen Özel Sporcular 
Cimnastik Türkiye Şampiyonasında 
derece elde eden özel sporcuları-
mızı kabul etti. 

"Fırsat Verirseniz Her Çocuk 
Başarır” adındaki “Gönül Elçileri 
Projesi” kapsamında otizm, mental 
ve down sendromlu çocuklarımızla 
ile ilgili yapılan faaliyetler çerçe-
vesinde 20 özel sporcumuz İzmir 
İlinde düzenlenen Özel Sporcular 
Cimnastik Türkiye Şampiyonası-
na katılarak 8 altın, 9 gümüş ve 3 
bronz madalya olmak üzere top-
lam 20 madalya alarak başarılar 
elde etiler. 

Antrenör Ali Karaca yaptığı ko-
nuşmada, “Öncelikle çok teşekkür 
ederiz bu imkândan dolayı. Çünkü 
arkadaşlarımızın hepsi de Türki-
ye'de tek olan İnönü Üniversitesi 
Spor Bilimleri Engellilerde Egzersiz 
ve Spor Eğitimi bölümü öğrencile-
ri. Hizmet içi eğitime de fazlasıyla 
ihtiyaçları vardı. Antalya İli Manav-
gat ilçesinde düzenlenen programa 
rehber öğretmenleri, özel eğitim 
öğretmenleri ve okul müdürleriyle 
dahil oldu arkadaşlar. Şu anda çok 
daha donanımlı bir şekilde proje-
mize devam ediyoruz. Haftanın 7 
günü sabah 9’dan akşam saat 7’ye 
kadar bir fiil 320 tane çocuğumuza 
birebir eğitim veriyoruz . Yaz oku-
lunda en son 96 tane çocuğumuz 
ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz 
bir salonu sadece bize verdiler. 
Tecde Spor Salonunu sadece bize 

tahsis ettiler şu anda şöyle bir du-
rum oluştu adını bile şöyle değişti-
rebiliriz Özel Sporcular Tecde Spor 
Salonu sadece biz kullanıyoruz. Sa-
bah 9'dan akşam 7'ye kadar proje-
miz devam ediyor en az 110’a yakın 
otizmli çocuğumuz birebir eğitimi-
ne devam ediyor” dedi. 

İnönü Üniversitesi Spor Bilim-
leri Engellilerde Egzersiz ve Spor 
Eğitimi bölümü gönüllü öğrencileri 
de “Böyle bir projeyle bizlere fırsat 
verdiğiniz için çok şanslıyız. Oku-
lumuzda aldığımız teorik bilgilerin 
yanında bu projeyle işin mutfağın-
da daha da geliştiriyoruz kendimi-
zi. Okulu bitirip engelli sporcuları-
mıza dokunamayan sadece teorik 
bilgilerle mezun olan öğrenciler 
var. Bizlere bu imkânları sağladığı-
nız için çok teşekkür ederiz dediler. 

Down Sendromlular Dernek 
Başkan Yardımcısı Nursel Vardı 

yaptığı konuşmasında, “Sayın Va-
lim proje ile ilgili Antalya iline ben 
de gittim neler yapılıyor, nasıl bir 
çalışma içerisindeler diye merak 
ettim. Gerçekten İnönü Üniversitesi 
Spor Bilimleri Engellilerde Egzersiz 
ve Spor Eğitimi bölümü gönüllü öğ-
rencilerimiz saat 8’de eğitime baş-
lıyorlar 11, 11.30 gibi arada yemek 
falan yiyorlar saat 2,3 gibi tekrar 
başlıyorlar, bazen akşam da devam 
ettiler. Gurur duydum, çocukların 
en sonunda eğitimleri bitti. Ben de 
sizin adınıza onlara teşekkür et-
mek istiyorum, bizleri mahcup et-
medikleri için. Gerçekten gönüllü 
dediğimiz hakiki gönüllülüğü ora-
da sergilediler. Çok güzel eğitim 
gördüler daha donanımlı geldiler. 
Ben de teşekkür ediyorum. Asıl bu 
kapıları açtığınız için size teşekkür 
etmek istiyorum. Belki model oldu 
bu proje. Türkiye'de ilk ki diğer ille-

rimizde de bu bir model olup yapıl-
maya devam edilecektir. Ali hocayı 
çok arıyorlar bu konuyla ilgili. Çok 
teşekkür ederiz. Allah yolunuzu 
açık etsin. Bundan daha güzel bir 
şey olmaz diye düşünüyorum, say-
gılarımızı sunuyoruz” dedi. 

Vali Kaban’da yaptığı konuş-
mada, “Hakikaten böyle bir çalış-
mayı biz başlattık, destek verdik 
ama sizlerin çabası olmasaydı bu 
iş mümkün olmazdı. Burada bir 
kere sizde bire bir gönül veriyorsu-
nuz en önemli kısmı o. Hakikaten 
yürekten bir çabayla. Hepinizde, 
dernek olarak da, tüm anne baba-
lar olarak da Bu işi bize ilk olarak 
getiren, yapılabileceğini gösteren 
Ali hocam olsun, gençlerimiz olsun 
bu çabalar olmazsa mümkün de-
ğil bir adım yol alamazdık. Bu bir 
ekip çalışması, ortada bir başarı 
varsa bu ekibindir bunu kabul et-

mek lazım. Bunun ötesinde tabii 
ki ben gönüllü gençleri aslında biz 
dinlensinler diye göndermiştik, çok 
yoruldular ama oraya da gezeme-
diler yine bu konu üzerinde çalıştı-
lar. Bu anlamda gösterilen bu cid-
diyet nadir görülen bir durumdur. 
Ben tek tek hepinize teşekkür edi-
yorum. Özel sporcu çocuklarımız 
her gördüğümde daha da gelişmiş 
bir tarzda daha da hayatın içinde, 
bakışlarımdan onu anlıyorsunuz, 
hayatta daha bir dönmüş ve haya-
ta sarılmış bir vaziyette karşımıza 
çıkıyorlar. Bir de bu arada aldıkları 
madalyalar da işin artık böyle kre-
ması. Çok tebrik ederim, başarılar 
dilerim, sağ olun” dedi. 

Tören sonunda Vali Kaban özel 
sporculara hediyelerini vererek 
birlikte günün anısına fotoğraf 
çektirdi


