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48 YIL SONRA İLK KEZ
GERÇEKLEŞEN ZİYARET 

Bayram Mesajı Yayımladı

DOĞANŞEHİR BAMBAŞKA
BİR GÖRÜNÜME KAVUYOR 

AĞBABA: “SEN BİZİM DEĞİL
BAHÇELİ’NİN PAŞASISIN”

DOĞANŞEHİR’DE RESMİ
BAYRAMLAŞMA ERKEN BAŞLADI

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, 
Ramazan Bayramı dola-
yısıyla bir mesaj yayınla-
dı. Başkan Vahap Küçük, 
vatandaşların Ramazan 
Bayramını tebrik ederken, 
bayram dolayısıyla yola 
çıkacak araç sürücülerine 
ise, trafik kurallarına uy-
maları noktasında uyarı-
larda bulundu.>>4’TE

Halk Bankası Genel Müdürü Os-
man Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya 
Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ı 
makamında ziyaret etti. Malatya 
Esnaf ve Sanatkarlar Malatya Böl-
ge birliği başkanlığından konuşan 
Genel Müdür Osman Arslan; “ Böl-
ge Birliğimize bağlı 28 tane koope-
ratif mevcut, Malatya'da ise 8 tane 
kooperatifimiz var. Aynı zamanda 
Malatya’da bir Halk Bankası  bölge 
müdürlüğü kurmaya karar verdik. 
Malatya’yı başka illerden yönetmek 
yerine  bizzat kendi içinden yönet-
mek önemli” dedi.>>3’TE
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Çınarı yaşatan kökleridir. Baba ulu bir çınarın 
kökleri gibidir. Tüm evlatların babalar 
gününü kutlar. Köklerinizden ayrılmayınız ki 
kurumayasınız..
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Ramazan Sonrası Metabolizmanızı Hızlandırın
HABER MERKEZİ 
Ramazan ayı boyunca günlük öğün sayısı-

nın ikiye düşmesi, gündüz saatleri sıvı kaybı-
nın daha yoğun yaşanması ve sahura kalkma 
nedeniyle değişen uyku düzeni, metaboliz-
mayı yavaşlatarak kilo alımını hızlandırıyor. 
Bayramla birlikte bazı beslenme kurallarına 
uymak metabolizmayı dengeleyip, vücudun 
tekrar normal düzenine kavuşmasını sağla-
yabiliyor. Memorial Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Bölümü’nden Dyt. Dilek Çilek, rama-
zanda yavaşlayan metabolizmayı hızlandır-
mak için 8 öneride bulundu

GÜNE KAHVALTISIZ 
BAŞLAMAYIN 

Ramazanda uzun dönem açlıkla birlikte 
yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için 
tekrar öğün düzenini sağlamak gerekir. Özel-
likle kahvaltının vaktinde yapılması ve atlan-
maması çok önemlidir. Çünkü kahvaltı, gün 
içerisindeki enerji ihtiyacının düzenlemesine 
yardımcı olur. Bununla birlikte 3-4 saatte bir 
az miktarlarda beslenmek, metabolizmanın 
hızlanmasına katkı sağlar. 

VÜCUDUNUZU SUSUZ 
BIRAKMAYIN

Ramazanda, vücudun ihtiyacı olan su, 
oruç nedeniyle yeterli miktarda alınamamak-
tadır. Bu da vücutta bazı sağlık sorunlarına 
yol açabilir. Bayramda günlük su tüketimine 
özen gösterilmeli ve yeterli sıvı alımı belirli 
bir düzende olmalıdır. Su tüketimi gün içinde 
belirli saatlere yayılmalı ve her saat başı bir 
bardak kuralı tercih edilmelidir. 

AĞIR YEMEKLERDEN VE 
KIZARTMALARDAN UZAK 

DURUN
Yağlı, tuzlu ve baharatlı beslenme tarzı 

özellikle ramazan ayında iftar sofralarında 
tercih edilir. Yüksek kalorili ve büyük porsi-
yonlu ağır yiyecekler, ciddi oranda kilo alı-
mına yol açar. Ramazan boyunca iftarda bu 
tür yiyecekler tüketen kişilerin, bayramla 
birlikte yeme alışkanlıklarını değiştirmesi ve 
besin miktarını dengelemesi çok önemlidir. 
Bayramda mümkün olduğunca kızartmalar-
dan, çok tuzlu ve çok şekerli gıdalardan uzak 
durulmalıdır. Daha çok sebze ağırlıklı ve kal-
siyumdan zengin beslenme, kızartma yerine 
ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntem-
leri benimsenmelidir. 

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH 
EDİN

“Bayram tatlısı” anlayışı günümüzde ar-
tık terk edilmesi gereken bir alışkanlıktır ve 
bayramda da tatlının minimum düzeyde ol-
duğu beslenme düzenini oluşturulması gere-
kir. Yüksek oranda şeker ağırlıklı beslenme-
nin, hem genel sağlık durumuna etkisi hem 
de kilo aldırıcı özelliği göz ardı edilmemelidir. 
Bir dilim baklava 250, 2 madlen çikolata 50-
60, 2 lokum 70 kaloridir. Diyabet ve metabo-
lik sendrom gibi hastalıklar şekere bağlı ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Tatlı tüketilecekse, 
hamurlu ve şerbetli özellikte olanların yerine 
sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

HAZIR İÇECEKLER YERİNE EV 
LİMONATASI TÜKETİN

Gazlandırılmış içecekler ve hazır satılan 
meşrubatlar, yüksek kalorili olmaları ve ko-
ruyucu kimyasal madde içerikleriyle sağlık-
sızdır. Bunların sürekli olarak tüketimi de 
kilo alımına yol açar, insülin direncini olum-
suz etkiler. Hazır içecekler yerine evde yapıl-
mış limonata, vişne suyu, naneli ayran gibi 
sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Sıcak 
yaz günlerinde hem serinleterek ferahlatan 
hem de gereksiz kalori almanın önüne geçen 

içeceklerle sağlıklı bayram sofraları hazırla-
nabilir.   

LİFTEN ZENGİN BESİNLER 
TÜKETİN

Ramazanda beslenme düzenine bağlı 
olarak bağırsak hareketlerinde yavaşlama 
ve kabızlık gibi şikayetler de sıklıkla yaşan-
maktadır. Halk arasında “huzursuz bağırsak 
sendromu”  olarak da bilinen “irritabl bağır-
sak sendromu” olan kişilerin yaşam kalitesi 
önemli oranda etkilenir. Bu nedenle liften 
zengin taze meyve ve sebze tüketimine özen 
gösterilmelidir. Devam eden bağırsak prob-
lemleri ise mutlaka gastroenteroloji uzmanı 
tarafından değerlendirilmelidir.

UYKU DÜZENİNİZİ 
OLUŞTURUN 

Uyku kalitesinin, iştah yönetimi ve hor-
mon dengesi ile doğrudan ilişkisi olduğu bi-

linen bir gerçektir. Bu nedenle ramazanda 
beslenme alışkanlıkları ile birlikte değişen 
uyku düzenini de yeniden eski haline getir-
mek için bayramla birlikte uyku düzenli ye-
niden oluşturulmalıdır. Gece 23.00 ve sabah 
05.00 saatleri arasında uykuda olmaya, bu 
saatler arasında beslenmemeye dikkat et-
mek gerekir. 

BAYRAM ZİYARETLERİNİ 
YÜRÜYEREK YAPIN

Ramazanda oruç nedeniyle daha az ha-
reket edilmekte ve enerji harcanmaktadır. 
Asansör yerine merdivenleri kullanmak, 
gece kısa yürüyüşler yapmak, her zaman 
araba kullanmak yerine bazı ihtiyaçlar için 
yürümeyi tercih etmek, ramazan sonrasın-
da metabolizma hızının düzenlenmesi için 
yararlıdır. Bayram süresince yapılacak ziya-
retlerde de kısa mesafeleri yürümek, vücuda 
direnç kazandıracaktır. 
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Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ı Makamında Ziyaret Etti 

48 YIL SONRA İLK KEZ
GERÇEKLEŞEN ZİYARET 

DEMET TUNCEL 
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Ars-

lan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Ko-
operatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı 
İsmet Bayram’ı makamında ziyaret etti. Ma-
latya Esnaf ve Sanatkarlar Malatya Bölge 
birliği başkanlığından konuşan Genel Mü-
dür Osman Arslan; “ Bölge Birliğimize bağlı 
28 tane kooperatif mevcut, Malatya'da ise 8 
tane kooperatifimiz var. Aynı zamanda Ma-
latya’da bir Halk Bankası  bölge müdürlüğü 
kurmaya karar verdik. Malatya’yı başka iller-
den yönetmek yerine  bizzat kendi içinden 
yönetmek önemli” dedi 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Ko-
operatifi Bölge Başkanlığına ziyarette bu-
lunan Halk Bankası Genel Müdürü Osman 
Arslan, Bölge Başkanı İsmet Bayram, Baş-
kan Yardımcısı Ali Evren ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından karşılandı. Burada yaptığı 
konuşmada Malatya’da bir bölge müdürlüğü 
kurmaya karar verdiklerini dile getiren Ars-
lan, “Birliğimizde 28 tane kooperatifi mev-
cut, Malatya'da ise 8 tane kooperatifimiz var. 
Aynı zamanda Malatya’da bir bölge müdürlü-
ğü kurmaya karar verdik. Malatya ilini başka 
illerden yönetmek yerine Malatya'yı bizzat 
kendi içinden yönetilmesi önemli” dedi. 

Esnafın ekonomide önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten Genel Müdür Arslan şun-
ları dile getirdi, “Biz de Halk Bankası olarak 
Malatya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. 
Doğrusu ben 48 yıldır ilk defa Malatya’ya ge-
len müdür olduğumu bilmiyordum. Bu benim 
için sürpriz oldu. Bu aynı zamanda oldukça 
onur verici bir ziyaret oldu. Sizin de ifade et-
tiğiniz gibi Halk Bankası esnaf ve sanatkar ile 
etle tırnak gibidir kalp ve beyin gibidir birisi 
olmadığı zaman diğerini varlığının bir anlamı 

olmadığını aşikârdır. Esnafımızı ülkemizde, 
ekonomisinde çok çok önemli yere sahiptir. 
Sadece ekonomik büyümeye destek vermi-
yorlar aynı zamanda sosyal adaleti sosyal ba-
rışın toplumsal barışın da tesis edilmesinde 
sürekli kırılmasında çok çok önemli bir mis-
yon yürütüyor. Bizde bu kadar önemli olan bir 
camia ile iş ortaklığı yapmak bunun ötesinde 
bir kader ortaklığı gelecek ortaklığı yapıyor 
olmamız da Halk Bankası için çok çok önemli 
ve ülkemiz için de önemlidir diye düşünüyo-
ruz. Halk bankamız Bu yıl 80 yılını kutluyor. 
1938 yılında faaliyete başladı ve 80 yıldır 
başta esnaf ve kobiler olmak üzere Türkiye 
ekonomisine destek vermeye devam ediyor. 
Ülkemiz istihdamının arkasına,  istihdamın 
arkasına ve ekonomik büyüme aynı zaman-
da kalkınmanın gelişmesine katkı veren bir 
Cumhuriyet kurumudur. O açıdan Türkiye es-
naf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatif-

leri Bölge Birliği ve Halkbank'ın Ülkemiz adı-
na bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da yapacağını çok önemli hizmetler vardır ve 
olmaya devam edeceğiz.” 

“BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
KURMAYA KARAR VERDİK” 

TESKOMB’un bugün dünyanın en önemli 
kefalet sistemleri arasına girdiğini hatırlatan 
Arslan, Malatya’da bir Halk Bankın bölge mü-
dürlüğü kurulacağının da müjdesini vererek, 
“Halk Bankası da eski Halk Bankası değil. 
Bundan 15 yıl önce gerçekten ekonomik kriz-
lerin etkisinde dizlerinin üzerine çökmüş bir 
Halk Bankası vardı ama ekonomik kalkınma 
ile birlikte sağlanan istikrar ile birlikte ban-
kamız ayağa kalktı ve beraber esnaf teşkilatı 
da ayağa kalktı. TESKOMB – (Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği) baktığımız zaman 
TESKOMB da çok yenilendi gelişti. TESKOMB 
Bugün artık dünyanın en önde gelen kefalet 
sistemleri arasında 

gösteriliyor. Esnaf ve sanatkâr Kredi Ko-
operatifleri Birliği olarak kurumunda zaman 
geçtikçe gelişiyor olması olgunlaşıyor olma-
sı aynı zamanda Türkiye'nin bir avantajıdır. 
Biz iki tane bölge kuruluşuz. Biz Malatya'ya 
çok önem veriyoruz, Malatya'da 8 tane koo-
peratifimiz var. Birliğimizde 28 tane koope-
ratifimiz var. Biz Halk Bankası olarak aynı 
zamanda Malatya da bir bölge müdürlüğü 
kurmaya karar verdik. Malatya ili başka iller-
den yönetmek yerine Malatya'yı bizzat kendi 
içinden yönetilmesi önemli. Bayramdan son-
ra inşallah olur daha hızlı bir şekilde faaliye-
te geçireceğiz. Artık Malatya kendine sahip 
bir bölge müdürlüğü olacak Halk Bankası 
açısından. Birkaç ili de buraya bağlayacağız. 
Malatya'nın bugünkü bu potansiyeli var. Ma-
latya Son derece dinamik ve geleceği umutla 
bakan bir iş dünyası var Malatya'da, Esnafı-
mızla bu iş dünyası için de çok önemli bir role 

sahip. Siz de ifade ettiğiniz gibi  bundan 15 
yıl önce toplam 153 milyonluk bir kredi ba-
kiyesi var iken bugün Halk Bankası 28 buçuk 
milyara ulaştı. Yılsonu itibari ile 30 milyarı 
geçecek diye bekliyoruz. Ve bunu yaparken 
gerçekten piyasa maliyetlerinin oldukça al-
tında bir oran ile bu işleri bugüne kadar gel-
di. Esnafımıza plasman sağlanmaya geldi ve 
devam edildi” şeklinde konuştu. 

48 YIL SONRA İLK KEZ BİR 
ZİYARET 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Ko-
operatifi Bölge Başkanı İsmet Bayram ise 
48 yıl sonra ilk kez bir genel müdürün Ma-
latya’yı ziyaret ettiğini vurgulayarak, “Sayın 
Genel Müdürüm bölge birliğimizi onurlan-
dırdınız. Sizin Malatya’mızda olmanızdan 
gurur ve şeref duyuyoruz. Bölge birliğimiz 
yaklaşık 48 yıl önce 1970 yılında kurulmuş ve 
bölge müdürlüğümüzü ziyaret eden ilk Halk 
Bankası genel müdürüsünüz. Bundan dolayı 
size çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki Halk 
Bankası'nın esnaf camiası arasındaki yeri çok 
farklıdır. Özellikle 2002-2003 yılından sonra 
gelen Genel Müdürlerimiz gerçekten esnaf 
ve sanatkarın derdini birebir dinleyen, esnaf 
ve sanatkarın içinden gelen müdürlerimizdi. 
Özellikle Tevfik Bilgin Genel Müdürümüz ile 
bir büyüme yakaladık. Ondan sonra tüm ge-
len Genel Müdürlerimiz bizimle birebir ilgi-
lendiler. Bundan dolayı kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Biz Sayın Genel Müdürümüzü 32 
bölge başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri-
miz ile ilk olarak ziyaretine gittiğimizde ora-
da bizi çok mutlu ettiler. Bunun sebebi Sayın 
Genel Müdürümüz esnaf camiasının içinden 
gelen bir genel müdürümüz olduğunu, bizi 
bizden çok iyi bilen bir genel müdür olduğu-
nu gördük. Bundan dolayı da mutluluğumuzu 
ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.   

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı 
olarak hediye takdimi yapıldı.



4 19 HAZİRAN 2018HABER

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük

Bayram Mesajı Yayımladı
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Vahap Küçük, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Başkan Vahap Küçük, vatandaş-
ların Ramazan Bayramını tebrik 
ederken, bayram dolayısıyla yola 
çıkacak araç sürücülerine ise, 
trafik kurallarına uymaları nok-
tasında uyarılarda bulundu. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla yayınladığı mesajın-
da, “Bizleri milletçe sevgi ve say-
gı bağları ile birleştiren, birlik ve 
beraberliğimizin güçlenmesine 
vesile olacak, yeni bir bayrama 
daha sağlık, huzur, güven, birlik 
ve beraberlik ortamı içerisinde 
ulaşmanın mutluluğunu ve se-
vincini yaşıyoruz. Bayramlarımız, 
millet olarak birlik ve beraberli-
ğimizi daha içten hissettiğimiz, 
mutluluklarımızı paylaştığımız 
müstesna günlerimizdir. Milli ve 
manevi değerlerimizi yaşattığı-
mız, hoşgörü ve birlikteliğimizi 
ön plana çıkararak idrak ettiği-
miz bayramlar, ihmal ettiğimiz 
sevdiklerimizin gönüllerini almak 
için de büyük bir fırsattır. Aile 
büyüklerimizin hayır dualarını 
alıp, çocuklarımızı sevindirirken 

yetimleri, evlerini yurtlarını terk 
etmek zorunda kalan kardeşle-
rimizi de unutmamak gerekir. 
Ayrıca şehit ve gazilerimize olan 
vefa borcumuz gereği, şehit ya-
kınlarımızı ve gazilerimizi ziya-
ret etmek, acılarına ortak olmak 
ve hüzünlerini paylaşmak da en 
önemli görevimizdir. Aynı şekil-
de, bayram ziyareti için yola çı-
kan tüm hemşerilerimden, trafik 
kurallarına uymalarını, sevinç 
günü olan bayramların keder gü-

nüne dönmemesi için dikkatli şe-
kilde araç kullanmalarını önemle 
rica ediyorum. Bu duygu ve dü-
şüncelerle, birliğimizin, beraber-
liğimizin, kardeşliğimizin daha da 
güçlenmesini, bu güzel günlerin 
tüm insanlığın huzur ve barışına 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyor, tüm hemşerileri-
mizin, milletimizin ve İslam âle-
minin mübarek Ramazan Bayra-
mı’nı tebrik ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Malatya’da
 İSA KANLIBAŞ 
24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaş-

kanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
için dün ilimize gelen İYİ Parti Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Tu-
ran Emeksiz kavşağında miting düzenleyerek 
partililerine seslendi. Burada partililerine 
seslenen Akşener: “24 Haziran’da bir seçim 
var ve bir şey gördüm, kimse bizim kadar 
hazırlanmamış. Kardeşim, biz meydanda ne 
söylersek, onu kullanıyorlar. Malatya’nın ay-
rıca özelliği kayısısı. Malatya’da yaşayan bir 
üniversite hocası arkadaşımdan aldığım bir 
bilgiyi söylüyorum. 2 milyona yakın kayısı 
ağacının kesildiğini, yerine başka ürünler 
ekildiği ve genellikle bunun ceviz olduğu bir 
bilgim var. Bu bilgi çok vahim bir bilgi. Ma-
latya eşittir kayısı olduğu için 2 milyon kayısı 
ağacının kesilmesi başlı başına vahim bir iş-
tir. Malatya’nın kayısısının dışında en büyük 
problemi gençler işsiz. Şırnak’taki annenin 
de sorunu çocuğunun işsizliği, Malatya’daki 
annenin de sorunu çocuğunun işsizliğidir. Çok 
yetkin, ekonomik bilgili kişilerle çalışıyorum. 
Çok iyi bir dış politika kadrom var. Sosyal hak-
lar konusunda konusunun en iyisi arkadaşla-
rım var. Ve hazırladığımız projeler insanımıza 
dokunan, gençlerimize iş imkânı sağlayacak 
olan, gençlerimizin elinden tutan, emeklimi-
zi ayakta tutan projeler. Biz bunları söyledik 
şöyle bir hava başladı kaynağı nerde? Şimdi 
kaynak çok ama önce bir iki projemizi pay-
laşmak istiyorum. Genç işsize bir devlet iş 
bulmak ve vermek mecburiyetindedir.  Bizim 
devlet anlayışımız budur. Biz dünyanın en 
büyük işsizliğine sahip ülkelerinden birisiyiz.  
Yüzde 11 insanlarımız işsiz. Ve bunun yüzde 
26’ sı gençler yüzde 36’ sı kadınlar dolaysıyla 
5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım 
yapıp fabrika açacağız. Kadınlarımızı özel-
likle tarımda çalışan kadınlarımızın 5 yıllık 

sigorta primlerini bu devlet ödeyecek dedik 
gene sordular kaynak nerede? İnsana doku-
nan her projeye kaynak nerde diye soruluyor 
ve cumhurbaşkanı adayları içerisinde bu kay-
nak nerede diye sadece bana soruluyor çün-
kü ciddiye alınan kişi benim yok farz edilme-
ye çalışılan kişi benim ve benim partim Allah’ 
ın izniyle başaracağım. Birlikte başaracağız.  
Bu projeleri hayata geçireceğiz.” ifadelerine 
yer verdi. 

“HEM SİYASİ HEM DE 
BÜROKRASİ İÇİN AHLAK 

YASASINI ÇIKARACAĞIM”
Sözlerine devam eden Akşener: “Emekli-

lere her bayram 1500 Türk lirası iyi bayramlar 
ikramiyesi vereceğiz dedik bin bu bayramda 
yatıracaklarını söylediler onu da becereme-
diler. Şimdi bizim projelerimiz çok insana 
dokunan projeler ben kaynakları anlatayım. 
1. Kaynak bu güne kadar çalıp cebiniz doldur-
duklarınızı geri alacam. 2. kaynak 8 milyar 
Türk lirası tutuyor yıllığı lüks araba. Ona bi-
niyorlar. Bende onlara inin arabadan diyece-
ğim.  Vatan çocukları aç gezerken bakan ço-
cuklarının trilyonlarla oynadığı bir ülkedeyiz. 
Hâlbuki bir siyasetçi, devlet adamı, milletinin 
yanında olup ona bakmaktır. Şimdi 2. kaynak 
devlet satın almaları kafasına göre yapıyor 
herkes bir yerelden resmi bir şey satın alıyor 
resmi satın almaları onları bir araya toplu-
yoruz yüzde 10 tasarruf yapıyoruz. Bir başka 
kaynak son zamanlarda Sayın Binali Yıldırım 
durup dururken beni TİKA’ yı kapatmakla 
suçladı dün itibariyle Sayın Erdoğan da TİKA’ 
yı kapatacağını açıkladı. Şimdi ben bu ikisini 
kapatacağım demedim sadece bütün devlet 
kurumlarını inceleyeceğim dedim.  Niye bun-
lar hortladı anlayamamıştım âmâ iki tane 
sebebi var birisi ben milliyetçiyim milliyet-

çilerin gözünde beni zor durumda bırakmak 
ikincisi de TİKA ve ADAT’ ın yaptığı harcama-
larının üzerini örtmek. …Tankların karşında 
durmuş 28 Şubat’ta birisi olarak kardeşim 
sizin çöp kamyonlarınız mı beni durduracak? 
Bu ülkenin başbakanı boş boş konuşmaz. İf-
tira etmez yalan söylemez yalanı ve iftirayı 
bir meslek haline getirdiniz. Malatya’dayım 
şurada duruyorum gereğini yap gel tutukla 
varsa bir intizarın ama yapmıyorsan yapa-
mıyorsan iftira ediyorsun demektir. TİKA’yı 
incelerken ne çıktı biliyor musunuz? Tam 8 
milyar dolar para harcıyor yıllık 16, 5 milyar 
doları sizin cebinizden.  Hanım efendi yayını 
durdurdular diyor ben sarayın ekranlarında 
olmak istemiyorum ki ben milletimin yüre-
ğinde olmak istiyorum, milletin tam ortasın-
da milletimle beraber olmayı şeref sayarım. 
Dolayısıyla bunların hiç bir kıymeti yok. Evet, 
bu 8 milyar doları inşallah seçildiğim zaman 
diyeceğim gelin baklalım nereye gitti bu pa-
ralara nasıl harcadınız, kaç dolar harcadınız? 
Bundan korktular ama korkunun ecele fay-
dası yok.  Alın size bir kaynak daha TRT yılda 
2,5 milyar Türk lirası para harcıyor bu TRT’ yi 
satacağım özelleştireceğim. 2,5 milyar Türk 
Lirası cebinizde kalacak birde parasını kay-
nak olarak koyacağız. Çıktı mı kaynak, israfın 
önünü keseceğim ve devlet malıyla kibirle 
gelip propaganda yapma işlemini sona erdi-
receğim. Ahlak yasasının hem siyasi hem de 
bürokrasi için ahlak yasasını çıkaracağım. 
Rüşvet alma ya yoksuzluk yapmaya ödü pat-
layacak herkesin.  Şimdi benim iki şapkam 
var biri genel başkanıyım İYİ Partinin millet-
vekili adaylarımı buraya davet ediyorum ve 
onlara sizden oy isteyeceğim. İkincisi de ben 
cumhurbaşkanı adayıyım kendime de oy iste-
yeceğim.  Evet, bu arkadaşlarımı size emanet 
ediyorum, kendimi de size emanet ediyorum.  
24 Haziran günü sandığa gidip bir soru sora-

caksınız. Tayyip Erdoğan ikinci turda kaç İYİ 
Parti milletvekili görmek istemez.  Ona göre 
oylarınızı inşallah vereceksiniz. Allah bizi siz-
lerin karşısında Allah’ın huzurunda mahcup 
etmesin. Bayramımız mübarek olsun şimdi-
den.  Cenabı hak yar ve yardımcımız olsun, 
başaracağız” şeklinde konuştu.  

DOĞANŞEHİR’DE RESMİ
BAYRAMLAŞMA ERKEN BAŞLADI

ALİ AVŞAR 
Doğanşehir de ilk bayramlaşma 

bayram namazından sonra başladı. 
Bayram namazını bitiren cemaat 
Doğanşehir kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük ve Daire 

amirleri ilçe müftüsü ve kalabalık 
halk katıldı. Doğanşehir Merkez Ca-
miinde yapılan bayramlaşma mera-
siminden sonra saat 13.30 sularında 
Doğanşehir belediye başkanlığında 
belediye başkanı Vahap küçük tara-
fından yapıldı. 
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Babalar Günü
Babalar Günü, babaların onuruna kutlanan ve 

pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar 
günü kutlanan özel bir gündür.

Anneler Günü kadar eski olmasa da Babalar Gü-
nü‘nün de bir geçmişi vardır. Bazı tarihçiler, Babalar 
Günü’nün Antik Roma’da bile kutlandığını belirti-
yor. Bazı araştırmacılar tarih belirtmezken Babalar 
Günü’nün Batı Virginia’da ortaya çıktığını savunuyor. 
Batı Virginia’da yaşayan John Dowdy’nin annesi 
öldükten sonra onun yerini alan babası için böyle 
bir gün kutlanmasını istediği söyleniyor. Annesinin 
ardından hayatını çocuklarına adayan babası Willi-
am Smart’a özel bir gün armağan etmek amacıyla 
bu fikri ortaya attığını belirtiyor.

Dodd, anneler günü kutlanırken babalar gü-
nünün olmayışını büyük bir haksızlık olarak nite-
lendirmiştir. Hemen babasının doğum günü olan 5 
Haziran’ın babalar günü ilan edilmesi için çalışma-
lara başlamış ama bu çalışmalar bir sonraki yılın 19 
Mayıs’ına kadar sürmüştür.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Was-
hington’un Spokane şehrinde kutlanmış daha sonra 
diğer eyaletlere yayılmıştır. Ancak Babalar Günü 
resmi olarak 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Calvin Coolidge’in desteğiyle kutlanmıştır. 
1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon John-
son, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Baba-
lar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri 
yayımlamıştır.

Katoliklerin Babalar Günü‘ne getirdikleri yorum 
ise diğerlerinden çok farklıdır. Onlar bu kutlamayı 
dini açıdan ele alıp peygamberleri İsa’nın babası anı-
sına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı al-
tında babalarına armağan etmektedirler. Avrupa’da 
ise ilk defa 1954 yılında İngiltere’de kutlanmış ayrıca 
bu geleneğin kıtada yayılmasına öncü olmuştur.

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞANŞEHİR BAMBAŞKA
BİR GÖRÜNÜME KAVUYOR 

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 

Doğanşehir Belediyesi işbirliğiyle Do-
ğanşehir’de değişim dönüşüm ve yeni-
leme çalışmalarına başladı. 

 Malatya Merkez ilçelerinden sonra 
Malatya’nın en büyük ilçesi olan ve her 
geçen gün büyüyen Doğanşehir’in ihti-
yaçlarının karşılanması için kısa, orta 
ve uzun vade de planlanan projeler, bir 
bir hayata geçiriliyor. 

Doğanşehir Belediyesiyle ortaklaşa 
hizmetler üreten Büyükşehir Belediye-
si, altyapısı baştan aşağı yenilenen il-
çede üstyapı çalışmalarına başladı. İlçe 
merkezindeki bütün cadde ve sokakları 
Doğanşehir’e yakışır bir hale getirme-
yi arzulayan Büyükşehir Belediyesi ile 
Doğanşehir Belediyesi  caddelerde kal-
dırım, yol, aydınlatma ve peyzaj çalış-
maları yapmaya başladı..  

Doğanşehir halkı: Doğanşehir’de 
bu tabloyu oluşturan herkese teşekkür 
ediyoruz 

Yapılan çevre düzenleme çalışma-
larını değerlendiren Doğanşehirliler, 
Malatya Büyükşehir Belediyesinin, 
Malatya’nın her noktasında güzel işler 
yaptığını söylediler. Doğanşehir’in en 
uç noktasına kadar hizmetin gittiğini 
vurgulayan vatandaşlar, “Kırsal birçok 
mahallemizin yolları asfaltlandı. Yine 
birçok mahallemizin çevre düzenlemesi 
yapıldı. İlçe merkezimizin altyapısı baş-
tan aşağı yapıldı. Köprüler yapılıp, taş 
duvarlar örüldü. Doğalgaz geldi. Şimdi 
caddelerimiz ve sokaklarımız yapılıyor. 
Bu tablonun oluşmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz” dediler. 

Polat: Doğanşehir farklı bir görünü-
me kavuşacak 

Doğanşehir’e güzellik katacak proje 

çalışmalarına start verdiklerini belir-
ten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı 
Uğur Polat, Malatya’nın her ilçesinde 
düzenleme çalışmaları yapacaklarını 
söyledi. 

Altyapısı biten Doğanşehir’de çalış-
maya başladıklarını ifade eden Doğan-
şehir Belediye Başkanı  Vahap Küçük 
yaptığı açıklamada; , “Suyu berrak, 
yeşili bol Doğanşehir’in güzel insanla-
rına hizmet etmenin gururunu yaşıyo-
ruz. Tek amacımız Doğanşehir’ imizin 
cadde ve sokaklarını pırıl pırıl bir hale 
getirmek. Bunu tek başımıza yapmıyo-
ruz. Büyük şehir Belediyemizle el ele 
verdik. Hizmetin kalitesini artırdık. Bu 
yıl içerisinde Doğanşehirimiz farklı bir 
görünüme kavuşacak. Bu çalışmala-
rın yapılmasında bize sabır gösteren 
Doğanşehirlilere teşekkür ediyorum.” 
dedi.

HAKAN KAHTALI DOĞANŞEHİR’İ ZİYARET ETTİ
İSA KANLIBAŞ 
Malatya Ak Parti Eski İL Başkanı Malatya Dördüncü sıra Milletvekili adayı Ha-

kan Kahtalı Doğanşehir ve Mahallelerini ziyaret etti. Doğanşehir de Seçim çalışma-
larını sürdüren Kâhtalının yolu bir gurup kadın tarafından kesildi.   

 AK Parti Malatya Milletvekili adayı Hakan Kâhtalı Polat Mahallesini ilk olarak 
ziyaret etti. Burada Ak Parti Doğanşehir İlçe başkanı Murat Kavuncuoğlu, belediye 
başkan yardımcıları Mustafa Gülhaş ve Mesut Sülü, ilçe kadın kolları başkanı Gül-
şah sağlam ve teşkilatı tarafından karşılandı. Polat’ta Esnaf ziyareti yapan Kâhtalı 
eski belediye binasının önünde bir konuşma yaparak halkın sorunlarını dinledi. 
Polat’ta Mahalle Muhtarının Tütün yasasını hatırlatması üzerine Adıyaman Millet-
vekilleri ile birlikte bu konunun çözüldüğünü gelecek senede bu konuya bir açıklık 
getirileceğini bir miktar vergi alınacağını  ve konunun böylelikle çözüleceğini söyle-
di”  Daha sonra Günedoğru köyüne geçen Kahtalı Söğüt ve Elmalı mahallelerini de 
ziyaret etti. Elmalı mahallesinde bir gurup  kadın tarafından yolu kesildi. Araçların 
geçmesine izin vermeyen kadınlar zılgıtlar eşliğinde Kâhtalıya yolun ortasında çay 
ikram etti. Burada kısa bir mola veren Kâhtalı  çayı içtikten sonra kadınlar yine zıl-
gıtlar eşliğinde yolu açtılar. Hakan Kahtalı sırasıyla gövdeli ve kapıderede esnaf ge-
zisi düzenledi.  Kâhtalı halka hükümet ve yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. 
Kapıderede Asırlık çınar 101 yaşındaki Ayşe Fatma Cüceleri’de evinde ziyaret eden 
Kahtalı yaşlı kadınla bir müdet sohbet etti. “ Ayşe Fatma Cüceler isimli kadın Ha-
kan Kâhtalıya Tayibime selam söyleyin ayaklarım tutmuyor gidemiyorum keşkem 
beni götürsenizde Tayibimi görsem Allah ona yardım etsin haberlerde seyrediyo-
rum onunla çok uğraşıyorlar ben devamlı ona dua ediyorum  Allah onun yardımcısı 
olsun keşkem ölmeden tayibimi görsem” dedi.  Hakan Kâhtalı ise Reisimiz buraya 
geldiğinde seni götürelim yanına selamını da götüreceğim bizzat ileteceğim” dedi.  

Doğanşehir’i ziyaret eden Ak Parti Malatya Milletvekil adayı Hakan Kahtalı ya 
Doğanşehir Ak parti ilçe başkanı  Murat Kavuncuoğlu ve ekibi kadın kolları başkanı 
Gülşah Sağlam Ve ekibi, Belediye başkan yardımcıları Mesut Sülü ve Mustafa Gül-
haş, Ak Parti Malatya Milletvekili aday adayı İhsan Sarı ve vatandaşlar katıldı.
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Soldan sağa
1. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... Armayı 

yerli yerine koymak... 2. Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçim-

de sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış 

destek... Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, 

kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı... Süt çocuklarının ne-

şelendikleri zaman çıkardıkları ses... 3. Somut (eski)... Anlayış-

sız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön (eski)... 4. Tanrıtanımaz... 

Oldubitti... Kalsiyum elementinin simgesi... 5. Yoğunluğundan 

dolayı güç akan, sulu karşıtı... Beyaz Rusya halkından olan kim-

se... 6. Su (eski)... Bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak 

amacıyla genellikle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan 

toplantı... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bit-

ki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tü-

mör, neoplazma... 7. Baklagillerden, ana yurdu Akdeniz kıyıları 

olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, tanesi 

baklamsı, bol nişastalı bir bitki... Eklemek, katmak, ilave et-
mek... Çıplak resim... 8. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı... 
Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fii-
lin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 
noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde 
anlatan bir söz... Köpek... Yemiş verecek durumdaki ağaç... 9. 
Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’da yaşayan, yazın 
postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğ-
ru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın... Bir kimse-
nin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu... 10. İşte (halk 
ağzı)... Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı 
maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için 
kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli 
tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç... Ok, kılıç vb.nden korunmak 
için savaşçıların kullandığı korunmalık... 11. Halanın oğlu... Atıl-
mış, atılan... 12. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindik-
leri kovuk... Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir 
tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş... Akümülatör... 13. Ağ ta-
baka... Ağır vasıta... 14. “Sürekli olarak inlemek, çok sıkıntıda 
olmak” anlamlarındaki “... inlemek” ve “birini büyük sıkıntıya 
sokmak” anlamındaki “.... inletmek” deyimlerinde geçen bir 
söz... Ses, ahenk, nağme (eski)... 15. Oyun, temsil, piyes, tiyatro, 
sahne sanatları... Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanı-
lan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış 
araç, eğirmen, kirmen...

Yukarıdan aşağıya
1. Su vb. sıvıları taşımaya yarayan, dar ağızlı, şişkin karınlı, 

genellikle hasır veya plastik sepet içinde korunan büyük şişe... 
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek 
kalacağı ve Tanrı’ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dün-
ya... 2. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma... Boza 
yapılan yer (eski)... 3. Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet 
hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı... Ayın ilk günlerinde 

aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay... Silahlı kuvvetlerde, belirli bir 
iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik... 4. Karı-
şık renkli, çok renkli, alaca... Okumak işi... Bildik, tanıdık... 5. 
Kurul... Gezinme işi... 6. Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik 
içinde olan... Telalamak işi... 7. Eserler (eski)... Bayramlaşma, 
birbirinin bayramını kutlama (eski)... Dumanın değdiği yer-
de bıraktığı kara leke... 8. Ses şiddetini gösteren birimin onda 
biri... Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi... 9. Toprak 
üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda 
bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... Belgeler, ve-
sikalar (eski)... Arka, sırt (halk ağzı)... 10. Altın Ordu devleti baş-
buğlarından biri olan Nogay’ın yönetimindeki Kıpçaklar... Met-
neryum elementinin simgesi... Kazımak işi... 11. Kıta... Yergi... 
12. Çokluk birinci kişiyi gösteren söz... Katlanmış, bükülmüş... 
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her tür-
lü iz, hatıra... 13. Mavi (eski)... Rutenyum elementinin simgesi... 
Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarım küre benzeri ve 
iki değnekle vurularak çalınan bir tür davul... 14. Gümüş elemen-
tinin simgesi... Bıl-
dırcın sökünü... 
Dayanıklı, güçlü, 
zorlu (eski)... 15. 
Hz. İsa’nın havarile-
riyle birlikte yediği 
son yemeği anmak 
için, Hristiyanla-
rın kilisede bir kap 
içinde ekmek ve 
şarabı kutsayarak 
yaptıkları tören, 
liturya... Yeryüzü-
nün yaklaşık altmış 
milyon yıllık çağı, 
senozoik...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Güzelin çektiği naza 

Baharın koştuğu yaza 

Aşıkın çaldığı saza 

Sözü cahile bırakma 

Sevdaya verilen sevgiye 

Gönülle görülen terbiye 

Güzele verilen hediye 

Derdi kendine bırakma 

Alanda koşmadığın sahaya 

Günahlı olan bedduaya 

Çobanın giymediği abaya 

Gurbeti hasrete bırakma 

Bebeğin sevdiği memeye 

Boşu dolduran emeğe 

Kapıyı açan düğmeye 

Yolcuyu hansız bırakma 

İnsanı şaşıran servete 

Duyguyu yıpratan şehvete 

Sevgiyi barındırmayan hasrete 

Doluyu boşa bırakma 

BIRAKMA 

İYİ Parti’de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
KENAN EREN 
  İYİ Parti Malatya İl Teşkilatı, Ra-

mazan Bayramı dolayısıyla parti il bi-
nasında bayramlaşma töreni düzenle-
di.

  Parti binasında gerçekleştirilen 
bayramlaşma törenine; İyi Parti Ma-
latya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, 
İyi Parti Malatya Milletvekili Adayları 
Ali Bilici, Dr. Mehmet Turfanda, Şule 
Gürsoy ve Muhammed Afşin Arıkan ile 
partililer katıldı.

  Bayramlaşma töreninde konuşan 
İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen 
Kenan Özdal, Malatyalılar ve İslam ale-
minin Ramazan Bayramını tebrik etti.

  Özdal, seçimlerin güzel bir ortam-
da geçmesi temennisinde bulunarak, 
“Kavgasız, gürültüsüz, tüm vatandaş-
larımız demokratik haklarını kullan-
dıkları ve ülkemiz için en hayırlı olaca-
ğını düşündükleri kararı verecekleri ve 
bunu sandığa yansıtacakları bir seçim 
olmasını diliyoruz. Seçim atmosferi 
bugüne kadar bir iki olay haricinde 
sıkıntısız devam etti. İnşallah bundan 
sonrada böyle devam eder” diye ko-
nuştu.

  24 Haziran’da gerçekleştirilecek 
olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi’nin ülke için mi-
lat olduğuna dikkat çeken Özdal, “24 
Haziran’dan sonra inşallah bu ülkenin 
kaderi daha iyi olacak. Güçlendirilmiş 
demokratik parlamenter sistem için 
niyetlerini ortaya koymuş olan parti-
mizin genel başkanı ve cumhurbaşkanı 
adayımız Meral Akşener’in ikinci tura 
kalacağına inanıyoruz. Ülkemiz için en 
hayırlı sistem olarak düşündüğümüz 
demokratik parlamenter sisteme tek-
rar dönmeyi arzu ediyoruz. Bu seçim-
ler ülkemiz için büyük önem taşıyor. 

Ülkemizde tek adamın ağzından çıkan 
beyanların ya da çıkarttığı kararname-
lerin kanun niyetine geçtiği bir ülkenin 
tehlikeleri ortadadır. Ülkemizin gelece-
ği ancak ve ancak üçlü sacayağı olarak 
ifade edilen ve demokrasinin olmazsa 
olmazlarından olarak altı çizilen ada-
let, yürütme ve yasamanın birbirinden 
bağımsız olduğu, birilerine bağlanma-
dan bağımsız kararlarını verebileceği 
bir sistem üzerinde olması gerektiğini 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

  Özdal, Türkiye’nin seçimlere gi-
ren en yeni partisi olduklarını anım-
satarak, “Bu seçimlerde halkımızın 
desteğiyle iyi bir yerde olacağız. Genel 
Başkanımız Meral Akşener’in cumhur-
başkanlığı makamına taşıyacağız. Güç-
lendirilmiş parlamenter sisteme tek-
rar dönüşümüz için milat olacak” dedi.

  Milletvekili Adayı Ali Bilici, “Önü-
müzdeki süreç gerçekten çok sıkıntılı. 
Bu tünelden çıkışın son noktası. Onun 
için bizim taşın altına elimizi değil göv-

demizi koymamız lazım. Seçim süreci-
ni iyi değerlendirip, iyi bir sonuç alma-
lıyız” dedi.

  Milletvekili Adayı Dr. Mehmet Tur-
fanda ise “Bizim sekiz aylık süreçte çok 
bayramımız oldu. Partimiz 25 Ekim’de 
kuruldu. O gün bayramdı. Demokrasi-
ye geçiş yürüyüşümüz o zaman başla-
dı. Önümüzdeki hafta bir bayramımız 
daha olacak. İktidara, demokrasinin 
en üst seviyesine olan kutlu yürüyüşü-
müz devam edecek” diye konuştu.

  Milletvekili Adayı Şule Gürsoy, 
“Bundan sonra çok daha güzel bay-
ramlar geçireceğimize inanıyorum” 
ifadesini kullandı.

  Milletvekili Adayı Muhammed Af-
şin Arıkan, “Bu bayramın tüm dünyada 
zulüm gören tüm milletlere barış ve 
huzur getirmesini temenni ediyorum. 
İnşallah bu bayram bizim için hayırlı 
olur. İnşallah 25 Haziran’da bu insanla-
rın yüzü güler” diye konuştu.
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27. Dönem Malatya
Milletvekili Adayları

AK Parti
1-Bülent Tüfenkci
2-Öznur Çalık
3-Ahmet Çakır
4-Hakan Kahtalı
5-Selahattin Barış Palandöken
6-Vahit Atalan

MHP
1–Mehmet Celal Fendoğlu
2–Ömer Ekici
3–Burhan Coşkun
4–Adil Zereyli
5–Aysel Yüzer
6–Bekir Enes Çaparoğlu

CHP
1-Veli Ağbaba
2-Hulisi Porgalı
3-Soner Gökçe
4-Berna Karadaş
5-Emin Dönmez
6-Mahmut Akbıyık

İYİ
1- Ali Bilici
2- Hacı Mehmet Turfanda
3- Şule Gürsoy
4- Sahra Karahan Erguvan
5- Muhammet Afşin Arıkan
6- Özgür Bozkurt

SAADET
1- Mehmet Kaya Asiltürk
2- Abuzer Gögüs
3- Yunus Savaş
4- Mustafa Parlakyıldız
5- Muhammet İkbal Yıldız
6- Adnan Özdemir

HDP
1- Mehmet Tuncel
2- Jiyan Taş
3- Kemal Gedik
4- Fatma Alataş
5- Hüseyin Kılınç  
6- Sinan Öztürk

HÜDA PAR
1–Mehmet İlker Dönmezer
2–Vahap İçli
3–İbrahim Özgen
4–Ramazan Akça
5–Seyfullah Aşkın
6–Fatma Ölmez Yıldırım

VATAN
1-Arif Doğan
2-Adnan Türkkan
3-Ali Güler
4-Ali İhsan Akkaya
5-Servet Esen
6-Abuzer Şerefoğlu

*Partiler Oy Pusulasındaki yerlerine göre sıralanmıştır

AĞBABA: “SEN BİZİM DEĞİL
BAHÇELİ’NİN PAŞASISIN”

KENAN EREN 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malat-

ya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim çalışma-
ları kapsamında Türkiye Emekli Astsubay-
lar Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın “ben hepsinin paşasıyım” ifadesini 
eleştiren Ağbaba, “Sen bizim değil, Devlet 
Bahçeli’nin paşasısın.” dedi.

AKP ADAYLARI KENDİ 
FOTOĞRAFLARINI 

ASMAKTAN UTANIYORLAR
Cumhuriyet Halk Partisi’nin güçlü bir 

listeyle vatandaşın huzuruna çıktığını ifa-
de eden Ağbaba, “Her tarafa kendi aday-
larımızın, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı 
adayımızın fotoğraflarını asıyoruz biz. Bu-
nunla da övünüyoruz. Çünkü AKP’de iki dö-
nem, üç dönem milletvekilliği yapıp kendi 
afişlerini asamayan arkadaşlar var. Allah 
onlara şapkalarını önlerine koyup düşün-
me fırsatı versin. Malatya’da sadece birkaç 
tane toplu fotoğrafları var onun dışında 
sadece Erdoğan var afişlerinde.” dedi. CHP 
olarak afişlerini kendi imkanları ile astık-
larını ifade eden Ağbaba, “Bizim afişleri-
mizi Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye-
leri yapmıyor. Bazen afişlerimizi kesiyorlar 
ama biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 
Büyük bir haksız rekabet var. AKP’nin if-
tarını TESK yapıyor, baskıyı TOBB yapıyor, 
afişlerini Büyükşehir Belediyesi asıyor. 
Bu lüks otellerde verilen iftarları milletin 
takdirine bırakıyoruz. Bizlerin cebinden 
iftar verip siyasi propaganda yapıyorlar. 
Bu hem kul hakkı yemektir, hem de siyasi 
ahlaka uymayan bir davranıştır.” diye ko-
nuştu

ALLAH KEMAL 
KILIÇDAROĞLU’NDAN RAZI 

OLSUN DEMEK LAZIM
Seçim bildirgelerinin doğru ve gerçekçi 

vaatler içerdiğini söyleyen Ağbaba, “Vaat-
lerimizin herkes tarafından ciddiye alındı-
ğını görüyoruz. Bugün emekliye bayramda 
bin lira ikramiye verildiyse, bu CHP ve Ke-
mal Kılıçdaroğlu sayesindedir. Emekliye, 
parayı cebinize koyarken ‘Allah Kemal Kı-
lıçdaroğlu’ndan razı olsun’ deyin diyoruz. 
Asgari ücret Bin 600 lira olduysa, taşeron 
işçisine kadro verildiyse CHP sayesinde. 
Bunlar verdiğimiz sözlerin doğruluğunu 
kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.

ORTADOĞUDA YANAN 

ATEŞİ SÖNDÜRECEĞİZ
İktidar partisinin dış politikada büyük 

yanlışlar yaptığını ve Türkiye’yi bataklığa 
sürüklediğini ifade eden Ağbaba, “Suri-
ye’de yanan ateşe benzinle gittiler, o ateş 
bizim topraklarımıza da sıçradı. Sandılar 
ki sadece orada Suriye Devletinin başında-
kini götürmek kendilerine kâr getirecek. 
Ama görüldü ki büyük zararları oldu. Şu-
anda ülkemizde 3,5 milyonu aşkın mülteci 
var ve bu insanlara 30 milyar dolar para 
harcandı. Biz geldiğimizde dış politika-
da yapacağımız şey, bu coğrafyaya barışı 
getireceğiz ve mülteciler de topraklarına 
dönebilecek. Bizim de 16 milyonu aşkın 
yoksul insanımız var. Bu sorunun hızla çö-
zülmesi gerekiyor.” dedi.

RANTİYECİLER BÜYÜYOR, 
HALK FAKİRLEŞİYOR

Türkiye ekonomisinin kötü yönetildi-
ğini ifade eden Ağbaba, “İnanmayan ken-
di cebine bakabilir. Her gün çıkıp 3,5 kat 
büyüdük, dünya bizi kıskanıyor gibi hika-
yeler anlatıyorlar. Vatandaşta 3 buçuk kat 
büyüyen hiç kimse yok. 3 buçuk kat büyü-
yen ne var derseniz altın var. Ben Millet-
vekili olduğumda çeyrek altın 115 liraydı. 
Çeyrek altın kat kat büyümüş, dolar, ben-
zin büyümüş. Hiç kimsenin alım gücü art-
tı mı bu kadar, artmadı. Büyüyenler kim 
derseniz, nüfusun %1’i, gelirin tam tamına 
%60’ına sahip. 16 milyon yoksulumuz var, 
şu adaletsiz gelir dağılıma bakın. Büyüyen-
ler, devletten ihale alanlar, AVM sahipleri, 
rantın üzerine konanlar. Fabrika sahipleri, 
üretim yapanlar dahi büyümüyor. Dünya-
da en çok kamu ihalesi alan 10 holdingden 
5’i Türkiye’de bulunuyor. Ülkeyi yönetenler 
dolardan bize ne diyorlar. Köprü geçişleri 
dolar garantili, şehir hastaneleri dolar 
garantili. Dolar her yükseldiğinde bizler 
fakirleşiyoruz. Siz yoksullaştıkça, rantiye-
cilerin cebi büyüyor. 2011’de nüfusun %1’i 
gelirin %38’ine sahipken, bugün %60’a 
ulaşmış. Nereden zenginleşmişler, sizlerin 
cebinden zenginleşmişler.” ifadelerini kul-
landı.

ÇOCUKLAR GELECEKTEN 
UMUTLU DEĞİL

Eğitim alanında 16 yılda defalarca sis-
temin değiştirildiğini belirten Ağbaba, 
“Eğitim politikaları AKP’ye sıkı sıkıya bağlı 
insanların çocuklarını bile perişan etti. Ço-
cuklar hangi sınava nasıl gireceğini bilmi-
yor. Her şeyi bilen bir adam var. TEOG’un 
kalkmasına o karar veriyor, üniversite sı-

navında ne sorulacağına o karar veriyor. 
Çocuklar gelecekten umutlu değil. Eğitim 
sistemi çökmüş durumda. Çocuklara iste-
medikleri okullar dayatılıyor. Hepimizin 
görüşleri var, ama herkesi aynı kalıba sok-
mak istiyorlar. Türkiye’nin tamamını imam 
hatiplerde okutmaya çalışıyorlar. Bunun 
kimseye faydası yok. İmam hatipte oku-
yan çocuklara da faydası yok. Hiç kimse bu 
okullardan memnun değil maalesef.” dedi.

AKP YALANLA OY İSTİYOR, 
BİZ YAPACAKLARIMIZI 

ANLATIYORUZ
AKP adaylarının CHP hakkında yalan 

ifadeler kurduğunu belirten Ağbaba, “Ge-
çen gün bir AKP Milletvekili adayı çıkmış, 
CHP’nin bu ülkeye yapmış olduğu kötü-
lüklerin haddi hesabı yok diyor. Hala aynı 
masallar okunuyor. Geldiğimizde camileri 
yıkacağımız, Kuran’ı yasaklayacağımız an-
latılıyor. Böyle siyaset yapıyorlar. Biz bu 
saçma tartışmalara girmiyoruz. Biz diyo-
ruz ki asgari ücreti iki bin 200 lira yapa-
cağız, emeklinin en az maaşı bin 500 lira 
olacak diyoruz, gençlere bayramlarda kar-
şılıksız burs vereceğiz diyoruz. Gençlerimiz 
yarın okula gittiğimde hangi yurtta, hangi 
cemaatin kucağına düşeceğim diye düşün-
meyecek, çünkü yurt sorununu çözeceğiz 
diyoruz. 40 bin ziraat mühendisini, 180 
bin ataması yapılmayan öğretmeni ata-
yacağız diyoruz. Televizyonlara çıkıp bize 
oy vermeyenlere hakaret etmeyeceğiz. Biz 
Türkiye’ye toplumsal barışı ve huzuru geti-
receğiz diyoruz.” ifadelerini kullandı.

SEN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
PAŞASISIN

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın “ben hepsinin paşasıyım” ifadeleri-
ni eleştiren Ağbaba, “Sen herkesin paşası 
değilsin, sen Devlet Bahçeli’nin paşasısın. 
Bizim paşamız falan değilsin. Türk Silahlı 
Kuvvetleri hepimizin gözbebeği, peygam-
ber ocağı dediğimiz, her asker gördü-
ğümüzde yüreğimizin titrediği bir ocak. 
Kimse bunu siyasi geleceği için kullana-
maz. 2.Ordu komutanıyla ilgili bir tartışma 
yürüyor. Biz hiç kimsenin iftara katılma-
sına itiraz etmiyoruz. Biz bir siyasi parti-
nin ambleminin olduğu yerde, bir askerin 
bulunmasının etik olmadığını söylüyoruz. 
Bunun TSK’ya zarar verdiğini söylüyoruz. 
Ordu hepimizin ordusu. Askerde her parti-
den insanların çocukları var. Camiye, kışla-
ya, adliyeye siyaset girmemeli.” dedi.
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BELEDİYE İMAR SAHASI İÇERİSİNDE
SAHİBİNDEN SATILIK ARSALAR

Yeni Mah. Çevlik Caddesi Günedoğru yolu üzerinde

Arsalar satılmaktadır

TELEFON
0505 632 31 78
0543 275 78 86

L39-C-18-A
Pafta Ada

54
ve nolu 

EYMS Mali Genel Kurulu Yapıldı 
Haber Merkezi  
Evkur Yeni Malatyaspor'un Yıllık Olağan 

Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Bat-
talgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçek-
leştirilen Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplan-
tısı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 
Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Adayları 
Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili 
Adayı Hulusi Porgalı, Evkur Yeni Malatyaspor 
Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulu 
üyeleri ve delegeler katıldı. Naci Şavata'nın di-
van başkanlığını yaptığı Yıllık Olağan Mali Ge-
nel Kurul Toplantısı'nda açılış konuşmasını ya-
pan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil 
Gevrek, "Mali konuda futbol kulüpleri olarak 
hakikaten Türkiye'de çok ciddi sıkıntılarla karşı 
karşıyayız. Sadece Malatya değil, Malatya belki 
de mali anlamda bunların içerisinde en iyisidir. 
Türk futbolu mali sıkıntılarla beraber Süper 
Lig'e çıktık, Süper Lig'de daha büyük sıkıntılarla 
karşılaştık. Bunu aşmak için hem Kulüpler Bir-
liği olarak hem federasyon olarak yetkililerle 
istişareler yapıyoruz. Ama biz en önemlisi Yeni 
Malatyaspor'u nasıl borçsuz götürürüz bunun 
hesabını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Gevrek, Süper Lig'de ilk sezonlarını sportif 
ve ekonomik açıdan iyi bir şekilde tamamla-
dıklarını ifade ederek, şunları söyledi:   "Dört 
yıl içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor'da sportif 
anlamda üç yılda iki şampiyonluk yaşadık. 2. 
Lig'den Spor Toto 1. Lig'e, Spor Toto 1.Lig'den 
de Süper Lig'e yükseldik. Tabi bunlar kolay ol-
madı. Bunun yanında mali anlamda da bizim 
çok ciddi bir mücadelemiz oldu. Rakiplerinle 
mücadele ederken, çok ciddi bütçeleri olan 
takımlar var. Taraftarlarımız ve camiamız tabi 
ki sportif anlamda başarı isteyecektir ama bu-
nun altyapısı, ekonomik boyutu var, buna da 
dikkat ediyoruz. Üç yıldır ekonomik anlamda 
iyi gidiyoruz. Geçen yıl Süper Lig'e çıktık ve bu 
lige çıkarken de bütçesi az olan kulüplerden bir 

tanesiydik. 13 milyon bütçeyle Süper Lig'e çık-
tık. Şampiyonluk primleri vardı. Süper Lig'e 10 
milyon bir borçla girdik. Süper Lig'de de bu se-
zon hem sportif hem de mali olarak çok iyi git-
tik. Ama maalesef Türkiye'de bir kur yükselişi 
oldu ve bundan dolayı da 14 milyon bir farkımız 
oldu. Bununla birlikte bizim altyapıda şimdiye 
kadar yapmış olduğumuz 7,5 milyonluk bir ya-
tırım var. Yeni tesisimize geçtik, iki antrenman 
sahası yaptık, altyapının sahasını değiştirdik. 
Bu yeterli mi değil ama bu harcamaları da yap-
tık. Bundan sonrada hem altyapıda hem de te-
sisleşme adına mutlak ve mutlak bütçe ayırma-
lıyız." 

  Yönetim olarak haksız eleştiriler ve iftira-
lara maruz kaldıklarını savunan Gevrek, "Dört 
yıllık süreçte hem mutlu olduğumuz anlar hem 
üzüldüğümüz anlar oldu. Ama çok üzüldü-
ğüm bazı konular oldu. Biz 2.Lig'den Spor Toto 
1.Lig'e çıktığımızda daha ilk maçımızda bir zih-
niyet tarafından bize yapılmayan kalmadı. 1-0 
yenildik maalesef hiç ağza alınmayacak haka-
retler edildi, yanlışlar yapıldı. Malatya'ya bunu 
yapanların kimler olduğunu biliyorsunuz. Belki 
figüranlar, kişiler değişiyor ama zihniyet değiş-
miyor. Son olarak da Bursaspor'a yenildiğimiz 
maçta birileri çıkıp hakkı ve haddi olmayan, 
haddini aşarak 'Bu takımı ellerinden alın, el ko-
yun' diyen bir zihniyet vardı. Bugüne kadar hep 
sustum, sesimizi çıkartmadık. Ama bu insanlar 
Malatyaspor'a zarar veriyorlar. Bunlar menfa-
atleri çakışmadığı yerde çıkıp böyle konuşuyor-
lar. Bugüne kadar hep sabırlı davrandık. Şah-
sıma ne tehditler ne şantajlar oldu. Şahsıma 
atılan iftiralar, yalanlar oldu. Bizi 'transferde 
hırsızlıkla' suçladılar. Yönetim kurulundaki ar-
kadaşlarımızı 'hırsızlıkla' suçladılar. İftira atıldı. 
Varsa bir iddian, tespitin ortaya koyarsın ama 
maalesef bu insanlar menfaatleri çakışmadığı 
için bunları yaptılar. Bugüne kadar bunlarla 
mücadele ettik. Bugünden sonrada ben ve yö-
netim kurulundaki arkadaşlarımız bu kulüpte 
olduğumuz sürece bu insanların zarar vermesi-

ne asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bir sezon 
boyunca sustum, sesimi çıkarmadım, sabrettim 
ama bunlar hakikaten haddini fazlasıyla aştılar. 
Hadleri, hakları olmadan İstanbul'da kapı kapı 
işadamlarını dolaşıp, Malatyaspor'a başkan 
arıyorlar. Bu sizin haddinize mi? Burada genel 
kurul var, isteyen kişi gelip aday olabilir. Baş-
kan olabilir. Bu kulüp bütün Malatyalıların. Biz 
nasıl oluyorsak herkes gelip aday olabilir. Her-
kes buraya gelip hizmet etmek isteyebilir ama 
bir kongre yokken, ortada hiçbir şey yokken bir 
atamayla çıkıp haddi olmayan kişiler bu kulü-
be başkan aradılar. En zor günlerimizde destek 
olması gerekenler bunu yaptılar. Kendi kafala-
rından uydurdukları şeylerle Gümrük ve Tica-
ret Bakanımıza, AK Parti Genel Başkanımıza, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittiler. Ba-
kanımız, genel başkan yardımımız, milletvekil-
lerimiz ve belediye başkanımız bunlara inanıp, 
itibar etmedi. Bizde Allah'a şükür onları mah-
cup etmedik. Anlatmadığım çok şey var, günü 
geldiğinde onları da anlatırız. Bunlar maalesef 
kendi menfaatleri için Malatyaspor'a zarar ve-
riyorlar. Bu insanları görüp üzülüyorum ki bazı 
yerlerde itibar görüyorlar. Tabi ki eleştiri ola-
cak. Eleştiri, yanlışlar, hatalar olacak. Biz eleş-
tiriye açığız ama yalan söyleyerek, iftira atarak 
eleştiri olmaz. Yönetim kurulundaki arkadaşla-
rımız gece gündüz mücadele ediyor, ama haksız 
yere suçlanırlarsa şevkleri kırılıyor. Bu insanlar 
İstanbul'dan gelip zamanını, parasını veriyor, 
kendi evine ayırmadığı zamanı buraya ayırıyor 
ama bir de maalesef haksız bir şekilde bu insan-
lara hakaret ediliyor ve bu insanlar suçlanıyor. 
Mutlaka eleştiri olacak. Buradaki basın men-
suplarımızın çoğu bizi eleştirdi. Zaman zaman 
hak verdiğimiz arkadaşlarımız, zaman zaman 
ise fikir ayrılığımızın olduğu arkadaşlarımız 
oldu. Ama eleştiri seviyesinin içerisinde olması 
lazım. Şahsa direkt hakaret etmek doğru değil, 
bu Malatyaspor'a zarar verir. İnşallah bundan 
sonra bu insanlarla da, rakiplerimizle de müca-
dele edeceğiz. Evkur Yeni Malatyaspor'umuzu 

da inşallah hak ettiği yere taşıyacağız. Bu takım 
sezon başında maça çıkarken ulusal basında ve 
Malatya'daki zihniyet, 'Bu takım düştü, düşe-
cek' dedi. Neredeyse son üç haftaya kadar söy-
lediler. Sağda solda 'Bu takım düşecek' dediler. 
Konya o üç tane kırmızı kutucuktan uzun süre 
çıkmadı, sonunda çıktı. Demek ki biz Konya'nın 
yerinde olsaydık, en altta olsaydık bu takımı 
bunlar düşürecekti. Ama biz buna müsaade 
etmedik, etmeyeceğiz. Bu bizi üzüyor. Maç 90 
dakika, 34 maç bitmeden bu takımı düşürmek 
istediler ama Allah'a şükürler olsun ki bize ina-
nanlara mahcup olmadık. Ligi 43 puanda çok 
iyi bir yerde bitirmek. Bundan sonrada en iyi 
yerde bitirmek, üst seviyelere çıkmak istiyor. 
Süper Lig için takımın ne kadar büyük bir mar-
ka değer olduğunu da görmemiz lazım. Malat-
yalı esnaf ve hemşehrilerimizden takımlarına 
sahip çıkmalarını istiyorum. Göğsümüzü gere 
gere ulusal basında takımımız konuşuluyor. Biz 
gururlanıp, onurlanıyoruz. Malatya'mıza sahip 
çıkalım" diye konuştu. 

 Mali Genel Kurulda Evkur Yeni Malat-
yaspor’un 2017-2018 sezonunda gerçekleşen 
gelirinin 104 milyon 540 bin TL olduğu, gideri-
nin ise 104 milyon 540 bin TL olduğu açıklandı. 
Borcunun ise 23 milyon TL olduğu kaydedildi. 
Bu borcun 17 milyon 696 bin TL’sinin ise banka 
borcu olduğu belirtildi. 

  Evkur Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 se-
zonu için tahmini bütçe geliri 135 milyon TL, 
tahmini bütçe gideri ise 135 milyon TL olarak 
kabul edildi. 


