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BEŞ İLİN BAŞKANI İSMET BAYRAM

GÜVEN TAZELEDİ 

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi ile birlikte Malatya, Adıyaman, Elazığ, 
Bingöl ve Muş Esnaf ve Sanatkarını Ankara da temsil eden Doğanşehir’in Gururu İsmet 
Bayram, Malatya da gerçekleştirilen Kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi.>>4’TE

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün

İSTİKLAL MARŞINI KABULÜ KUTLANDI
SAYFA 5

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri 
anma günü nedeniyle yayımladığı mesajın-
da “Bugün yurdumuzda özgür ve başımız 
dik olarak dolaşabiliyorsak, gelecekle ilgili 
umut ve beklentiler besleyebiliyorsak bunu 
aziz şehitlerimize borçluyuz” dedi.>>5’TE

Doğanşehirli sanatçı Emin Güler’in 
hayatını sizler için derledik. >>3’TE

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi 
Kadın Meclisi kadınlara yönelik düzenl-
ediği bilinçlendirme konferansları kap-
samında farklı farklı konuları ele alarak 
kadınları sosyal hayatın içinde tutmaya 
devam ediyor. >>3’TE

Doğanşehirli Sanatçı:
EMİN GÜLER 

DOĞANŞEHİR AK PARTİ İLÇE 
BAŞKANI VE TEŞKİLATI
İL BAŞKANINA HAYIRLI 

OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Çocuklarla İletişimin 
Püf Noktaları Anlatıldı

SAYFA 7
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

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

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

Reflü’yü Azaltmak İçin...
HABER MERKEZİ 
Toplumda oldukça sık görülen reflü hast-

alığının tedavisinde ilaçlar kadar yaşam tarzı 
değişiklikleri ve sağlıklı beslenme önem-
li bir rol oynamaktadır. Memorial Hastan-
esi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. 
Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltan 10 
beslenme önerisi hakkında bilgi verdi.

MİDEDEN BOĞAZA DOĞRU 
YANMA ŞİKAYETLERİ 

VARSA…
Reflü, toplumda her 100 yetişkinden 

20’sini etkileyen önemli bir hastalıktır. Özel-
likle salçalı, baharatlı yemekler, çikolata, 
kahve, alkol ve asitli içecekler gibi besin-
lerden sonra reflü şikayetleri başlayabilir. 
Mideden boğaza doğru olan yanma, ağızda 
acı ve ekşi bir tat oluşuyorsa bu şikayetler 

reflüye işaret edebilir. Yemek borusu ve mide 
dışındaki organ ve sistemlerde de; göğüs 
ağrısı, astım benzeri bulgular, boğaz ağrısı, 
ses kısıklığı, kronik öksürük ve diş çürükleri 
gibi şikayetlere de yol açabilir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ 
ÖNEMLİ

Yaşam tarzında değişiklik her reflü 
hastasına önerilmektedir. Reflü hastaları 
öncelikle hayat kalitesini yükselten ve şikay-
etleri azaltan basit önlemler almalıdır. Yatak 
başının yükseltilmesi, sıkı ve dar elbiselerden 
kaçınılması, kilo kontrolünün sağlanması, 
yemekten hemen sonra uzanılmaması ve 
uyku ile yemek arasında en az 3 saat olması 
önerilen basit önlemlerden bazılarıdır. Re-
flü şikayetlerinin kontrol altına alınmasında 
diyet değişikliği de çok önemlidir. Hastaya 
özel bir diyet programı uygulanmalı, porsi-
yonlar küçültülmeli, yağlı ve ağır yeme-
klerden sakınılmalıdır. Tedaviye en iyi yanıt, 
asit baskılayıcı ilaçlar ile elde edilmektedir. 
Yeterli süre ve dozda ilaç, diyet, yaşam tarzı 
değişikliklerinden sonuç alınamayan hasta-
larda cerrahi bir diğer tedavi seçeneğidir.

REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ 
AZALTAN BESLENME 

ÖNERİLERİ
Beslenme alışkanlığının değiştirilmesi 

reflü tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Re-
flüyü tetikleyen besinlerden uzak durulması 
ve uygun bir diyet ile reflü şikayetleri kon-
trol altına alınabilir. Aşağıdaki beslenme ve 
yaşam tarzı değişikliği önerileri reflü şikay-
etlerinin azaltılmasında oldukça etkilidir. 

Yemek sırasında içecekler sınırlandırıl-

malı, daha çok öğün aralarında tüketilmelidir.
Alkol kullanımından kaçınılmalı veya en 

azından sınırlandırılmalıdır.
Besinler bütün olarak yutulmamalı, ağız-

da iyice çiğnenmelidir.
Reflü hastaları sakız çiğnemekten kaçın-

malıdır. Çünkü sakız, yutulan hava miktarını 
artırırve bu da gaz ile birlikte reflü şikay-
etlerine yol açabilir.

Yemek sırasında ve yemekten 
sonraki 45 dakika dik pozisyonda 
oturulmalıdır.

Uyumadan en az 2-3 saat önce 
su dışında herhangi bir besin veya 
içecek tüketilmemelidir.

Öğünlerdeki porsiyonlar sa-
bahtan akşama doğru azaltılmalıdır.

Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, 
yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, karbonatlı 
içecekler, domates suyu, kahve ve çay sınır-
landırılmalıdır.

Limon, portakal, mandalina ve grey-
furt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze 
sıkılmış suları tüketilmemelidir.

Sigara reflü şikayetlerini artırır. Sigara 
kullanılmamalıdır.
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10 Mart 1950 yılında Doğanşehir’de doğdu. 1968 yılında 
Mersin İlk öğretmen Okulu'nu bitirdi ve Denizli'ye öğretmen 
olarak atandı. Altı yıl Denizli'nin çeşitli kasaba ve köylerinde 
öğretmenlik yaptıktan sonra, 1975-1976 öğretim yılında An-
kara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'ne girdi ve 1978 
yılında da mezun olarak yeniden Denizli'ye resim öğretmeni 
olarak atandı.

1981 yılında ilk kişisel sergisini Denizli İl Halk Kütüphane-
si'nde gerçekleştirdi. Bugüne kadar yurtiçi ile dışında otuz ci-
varında kişisel, yirmi civarında da karma ve grup sergilerine 
katıldı. Çeşitli yarışmalı sergilere de katılan sanatçı, Unicef 
Türkiye 1.liği ve Talens boya firmasının açtığı yarışmada 
mansiyonla ödüllendirildi.

Sanat etkinliklerinin yanı sıra sanat eğitimciliğine de de-
vam eden sanatçı, bir arkadaşı ile birlikte 2002 yılında Den-
izli'de, Açı Sanat Galerisi'nin kuruluşunda görev aldı ve Türk 
resminin çok önemli isimleriyle yurt dışından birçok san-
atçının Açı Sanat Galerisi'nde sergilerini gerçekleştirdi.

Ayrıca zaman zaman yurt dışı gezilere katılarak müze 
ve galerilerde incelemelerde bulundu; Almanya'nın çeşitli 
kentlerinde kişisel ve grup sergi etkinliklerine katıldı. Tüm 
bu etkinlikler sonucunda, dünyanın çeşitli ülkelerinin özel 
koleksiyonlarında yapıtları bulunan Emin Güler, Türkiye İş 
Bankası,Vakıfbank, Ege Üniversitesi,İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, Esbank, İzmir Resim Heykel Müzesi, Tüyap, Uşak Valiliği 
ve Kültür Bakanlığı koleksiyonlarında da çalışmaları yer al-
maktadır. Emin Güler, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Derneği üyesidir.

Bu sanat etkinliklerinin yanında, zaman zaman yerel 
basında sanatsal veya toplumsal içerikli yazılarla da çalışma-
larını farklı boyutlarda sürdürmektedir.

Emin Güler, Denizli'de sanat çalışmaları ve eğitimciliğinin 
yanı sıra, Açı Sanat Galerisi'nin yöneticiliğini de yapmaktadır.

SEÇİLMİŞ KİŞİSEL SERGİLER
1981 İl Halk Kütüphanesi, Denizli
1982 İş Bankası Sanat Galerisi, İzmir
1983 Galerie Vondermühl Hofgaismer, Almanya
1985 Evrensel Sanat Galerisi, Ankara
1986 Akbank Sanat Galerisi, Denizli
1987 İş Bankası Sanat Galerisi, İzmir
1988 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Balıkesir
1988 Mühürdar Sanat Galerisi, İstanbul
1989 Galeri Grifon, Ankara
1989 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir
1990 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Denizli
1990 Esbank Sanat Galerisi, İzmir
1992 Kreis Sparkasse Sanat Galerisi, Spayer-Almanya
1993 Çamkıran Sanat Galerisi, İzmir
1993 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Aydın
1994 Esbank Sanat Galerisi, İzmir
1998 Dam Sanat Galerisi, Ankara
1999 Resim Heykel Müzesi, İzmir
2000 Doku Sanat Galerisi, İstanbul
2001 Doku Sanat Galerisi, Ankara
2001 Belediye Sanat Galerisi, Denizli

2003 Ankara Sanat Fuarı, Ankara
2004 İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul
2005 Turuncu Sanat Galerisi, Bodrum
2006 SANKO Sanat Galerisi, Gaziantep
2007 Açı Sanat Galerisi, Denizli
2007 Nail Çakırhan Halep Çambel Kültür ve Sanat Evi, Ak-

yaka - Gökova
2008 Ankara Sanat Fuarı,Çağdaş Sanatlar Merkezi, An-

kara
2010 Vakıfbank Atakule Sanat Galerisi, Ankara
2011 Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi - İZMİR
2011 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi - 

İZMİR
2015-Floransa Sanat Bienali-italya
2017-Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi-Ankara
Tüyap Sanat Fuarları istanbul, Ankara Sanat Fuarları
SEÇME KARMA SERGİLER
1979 DYO Sergisi, İzmir
1983 Kreis Sparkasse Sergisi, Karlsure-Almanya
1983 Türk Sanatçıları Sergisi, Düsseldorf-Almanya
1984 Talens Resim Yarışması Sergisi (Mansiyon), İstanbul
1984 Yunus Emre Festivali Sergisi, Eskişehir
1985 Yunus Emre Festivali Sergisi, Eskişehir
1986 Yunus Emre Festivali Sergisi, Eskişehir
1989 Ankara Valiliği Resim Sergisi, Ankara
1990 Resim Heykel Müzesi, İzmir
1991 Unicef Resim Yarışması (1.lik ödülü), Ankara
1994 Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi, Mersin
1996 Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, Denizli
2002 Çallı`nın Torunları Sergisi, Denizli
2004 Ankara Sanat Fuarı, Ankara
2004 İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul
2005 İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul
2005 İMOGA Sanat Galerisi, İstanbul
2005 Ege Sanat Fuarı, İzmir
2006 "Türkiye Resimleniyor" Sergisi; Ankara, İstanbul, 

İzmir...
2006 80. Yıl Üç Kuşak Gazililer Sergisi, Ankara
2007 Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Ser-

gisi, Ankara
2007 Açı Sanat Galerisi, Artist 2007, Tüyap - İstanbul
2007 Açı Sanat Galerisi, Artist 2007, Tüyap - İstanbul
2007 Açı Sanat Galerisi, Artist 2007, Tüyap - İstanbul
2007 Açı Sanat Galerisi, Artist 2007, Tüyap - İstanbul
2007 Deyim Sanat Galerisi, İstanbul
2008 "Gravür Workshop - 2008" Ortaköy Sanat Galerisi, 

İstanbul
ONLINE SERGİLER
11/04/2005 - Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merke-

zi, Ankara
20/03/2007 - Açı Sanat Galerisi

EMİN GÜLER RESMİNDE DİNAMİK 
KURGU

Sanat düşünürü Jeremik'e göre; "Sanat, bilimin tersine 
nesneler dünyasına gerçekten insani bir anlam getirir."-

Bu anlam hem seçilen konuyla ilintilidir, hem de sanatçının 
onu ele alma biçimiyle de koşuttur. Emin Güler'in resimler-
ine baktığımızda hümanist bir yaklaşım modeli sergilediğini, 
giderek bu modeli Anadolu coğrafyasının zengin bileşenleri 
içinden seçerek oluşturduğunu ve evrensel değer kıstasları 
içine, pentürün özgün yeniden varoluşuyla taşıdığını gözlem-
liyoruz.

Bağırmayan renklerin bu plastik ifadeleri yüksek estetik 
katsayıları içinde Emin Güler, hem kendine özgü bir dil ve 
disiplin yaratmış oluyor hem de Türk resmi içinde kendine 
özgü bir tını yakalamış bulunuyor. Değişen ve anlamını 
gitgide yitirmeye başlamış bulunan resimsel değerler an-
cak böyle ressamlar eliyle korunacak ve sürdürülecek gibi 
görünüyor. Hem resim üretmek; onun anlam ve dil zengin-
liğini vermek, özgün bir yapı kurmak; hem de düşünceyi, 
kavramı ve anlamı; köke. topraklara bağlı bir gerçekliğinin 
izini sürerek gerçekleştirmek. Aslolan da zaten burası; ayak-
ları yere basan, estetik değerleri yüksek, özgün görsel diller 
ve anlatımlar kurmak, işte onları gerçekleştirmiş bir sanatçı 
olarak da Emin Güler kendine, özüne bağlı bir değişimi im-
lerken, yaratıcılığın özgünlük koluyla nasıl gerçekleşeceğini 
de bizlere göstermiş oluyor. Bu pastel tonları zengin çeşitlil-
iği içinde sadece insanı, doğayı, toprağı ve gökyüzünü bir 
araya getirmiyor; aynı zamanda görsel tadı yüksek, resim 
gibi resimler de üretiyor

Doğanşehirli Sanatçı: EMİN GÜLER 

Çocuklarla İletişimin Püf Noktaları Anlatıldı

HABER MERKEZİ 

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi 

Kadın Meclisi kadınlara yönelik düzenlediği 

bilinçlendirme konferansları kapsamında 

farklı farklı konuları ele alarak kadınları so-

syal hayatın içinde tutmaya devam ediyor. Bu 

kapsamda Malatya Büyükşehir Kent Konseyi 

Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediye-

si Aile Danışma ve Destek Merkezi iş birliğinde 

Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-So-

syolog Elif Şengönül tarafından “Çocuklarla 
İletişim” konusu anlatılırken, Aile Uzmanı-So-
syolog Sümeyye Abacı tarafından da bire bir 
rehberlik eğitimlerine devam edildi.  Çocuk-
larımızın kişisel özelliklerini çok iyi gözlemle-
memiz gerektiğini ifade eden Aile Uzmanı-So-
syolog Elif Şengönül, “Her çocuk aynı değildir. 
Çocuklarımızın özelliklerini çok iyi keşfetmemiz 
gerekiyor. Çocuklarımız sosyalleşsin istiyoruz. 
Fakat bizler çocuklarımızı dinlemediğimiz zam-
an çocuklarımız sosyalleşmiyor” dedi.

İletişimi iki kişinin karşılıklı olarak derdini, 
isteğini veya dileğini anlatıp tekrar cevap alması 
olarak tanımlayan Şengönül, çocuklarımızla il-
etişim kurarken sevgi dili kullanmamız gerek-
tiğini, çünkü çocuklara sevgimizi hissettird-
iğimiz zaman çocukların hayata daha güvenli 

baktıklarını söyledi. Şengönül, “En güçlü sessiz 
iletişim sevgidir. Yani olduğu gibi sevmektir. 
Ama bizler sevgiyi hep bir kalıba sığdırma-
ya çalışıyoruz. Çocuklarımızı sevmek için her 
zaman çocuklarımızdan bir şeyler bekliyoruz. 
Hâlbuki sevgisiz büyüyen çocukların büyüm-
esi, yürümesi ve koşmayı geciktiği gibi zekâ 
düzeyinde gerilemelerde meydana gelebiliyor.   
Çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurmanın yol-
larından bahseden Şengönül “Çocuğu takdir ve 
teşvik edin. Küçük yaşlardan itibaren çocuğun 
olumlu davranışlarını takdir etmek hem çocuğu 
mutlu eder hem de bu olumlu davranış sürme-
sini sağlar. Çocuğa hangi davranışın olumlu old-
uğunu açıkça belirterek, takdir etmek gerek-
lidir” şeklinde konuştu.
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BEŞ İLİN BAŞKANI İSMET BAYRAM GÜVEN TAZELEDİ 

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 

Kooperatifi  ile birlikte Malatya, Adıyaman, 
Elazığ, Bingöl ve Muş Esnaf ve Sanatkarını 
Ankara da temsil eden Doğanşehir’in Gururu 
İsmet Bayram , Malatya da gerçekleştirilen 
Kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri ( TESKOMB) 21.  Bölge 
Birliğinin 2018 yılı seçimli Mali genel kurulu 
Ankara yolu Dival Hotel de gerçekleştirildi. 

21 Bölge Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefa-
let kooperatifleri Birliği bünyesinde bağlı beş 
illerdeki Esnaf Kooperatifi Başkan ve temsil-
cilerinin katıldığı kongrede Divan Başkanlığı-
na Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Orhan 
Özbek, Katip Üyeliklere Doğanşehir  Esnaf ve 
sanatkarlar kredi Kefalet Kooperatifi yöne-
tim kurulu üyesi Rıfat Topal, Arapgir Esnaf 
ve sanatkarlar kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Muammer Necip Urla seçildi. 

Divan teşekkülü sonrası gündem mad-
delerine geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal 
marşından sonra Yönetim Kurulu faali-
yet Raporu okundu. TESKOMB Bölge bir-
lik başkanı İsmet Bayram faaliyetlerle ilgili 
yaptığı konuşmasında Genel kurullar eksik-
liklerin, noksanlıkların konuşulduğu yerler-
dir dedi. 

Afrin Operasyonunda Kahraman Meh-
metçiklere her zaman desteklerinin tam old-
uğunu belirttiği konuşmasında destek amaçlı 
sınıra gideceklerini belirtti.  

Bölge Birlik başkanı İsmet Bayram” bir 
mali genel kurulda daha bir aradayız. Hepiniz 
hoş geldiniz. Genel kurullar eksikliklerin, 
noksanlıkların konuşulduğu yerlerdir. İstey-
en, istediğini burada konuşmalıdır. 

Dışarıda konuşacağımıza dedikodu 
yapılacağına burada her kes içinden gelerek 
seviyeli bir şekilde her şeyi konuşmalıdır. 

Genel kurullar bunun için önemlidir. Sorun-
ların konuşulduğu, eksikliklerin söylenildiği 
yerlerdir.  

Biz büyük bir aileyiz. Bölgemiz geçmiş yıl-
lara oranla daha derli toplu çalışmaları oldu. 
Çalışmalar oldukça verimli geçti. Yeni koop-
eratifler kuruldu. Eski ve yeni kooperatifler 
ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.  

Kooperatif başkanlarımızın  tümü bura-
da, Ziraat bankası nasıl  ki çiftçilerin bankası 
ise Halk bankası da bizlerin bankasıdır. Fatu-
ralarınızı, her türlü işlemlerinizi Halk Bankası 
şubelerinden yapınız. Bizlerin arasında 
Kırgınlık, dargınlık küslük olmaz. Kooperati-
fler de sevk ve idarenin iyi oluşu, ikili ilişkil-
erle ekonomik girdinin iyi olması sayesinde  
üyelere daha çok kredi vermek sizlerin elin-
izde. 

Bir bakıyoruz aynı yılda kurulmuş bir ko-
operatifimizin verdiği kredi 28 Trilyon. Şim-
diye kadar plasman için bize gelenler hiç boş 
çevrilmedi. Hep yardımcı olundu. Bu iş Ko-
operatif  başkanlarımızın gayretlerine bağlı. 
Potansiyeli sizler oluşturacaksınız. Bu da 
çalışmalarınızla olur. 

Kooperatifler bu ülkenin olmazsa ol-
mazıdır. Şu an 580 Milyon lira yani eski 
parayla 580 Trilyon lira esnafın üzerinde par-
amız var. Bu parayı kooperatiflerin haricinde 
hiçbir babayiğit toplayamaz. 

İşlerin daha iyi yürümesi için çalışanlara 
seminer vereceğiz. Kooperatif başkanı her 
şeyi bilemez. Çalışanlar eğitim seminerler-
inde aldıkları bilgilerle Başkana şu yanlış 
bu doğru diyebilmeliler. Basit ve önlenecek 
hatalara düşmememiz lazım. Yaptığımız 
her işin hesabını vermeliyiz. Görev yapark-
en mevzuat ve kanun hükümlerine çok dik-
kat etmeliyiz. Her yönetici mevzuata hakim 
olarak verilen görevi yasalara uygun olarak 
yapmalıdır. Personelimizi ve yöneticilerimi-
zi bu konuda eğitmemiz lazım, bunun içinde 

seminerler düzenleyeceğiz 
Burada yüzde 80 arkadaşımız işlerinden 

olmuş vaziyette. Bu iş gönül işi, kendiişlerini 
aksatıyorlar sırf Kooperatifinin işini layıkıy-
la yapmak üyelerin sorunlarını çözmek için. 
Gece gündüz demeden koşturuyorlar. Büyük 
fedakârlık sergiliyorlar. Kendilerini tebrik 
ediyorum. Hepsi birbirinden değerli ark-
adaşlarımız.” diye konuştu. 

Mali genel kurulda hesaplar ve bilanço ile 
Yönetim Kurulu ibra edilirken, Bölge birliği 
adına alınan yeni hizmet binası demirbaşı oy 
birliğiyle kabul edildi. 2018 ile 2021 yıllarını 
kapsayan 3 yıl için aday listesi istenen genel 
kurulda tek liste ile seçime giden mevcut 
başkan İsmet Bayram Güven Tazeledi.  

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERE 
1-İsmet Bayram, 2- Abuzer Aslantürk, 

3- Ali Evren- Fikret Çelik, 5- Ali Bayram, 6- 
Orhan Demirtürkoğlu, 7- Seydi Güşen, 8- Ah-

met Saray, 9- Mustafa Salman, 10- Arif İşit-
men, 11- Kazım Karabekir Canal .

 YÖNETİM KUR ULU YEDEK ÜYELİKLERE 
1- M.Necio Urla 2- Sırrı Dost 3- Orkan Kara-
kuş 4- Erdoğan Özatlı 5- Battal Yardımcı 6- 
Ünal Ergöç 7- Lütfi Alper 8- Hüseyin Onur. 9- 
Nurettin Aslan 10- Cihan Yeşilkaya 11-  Serkan 
Kaya

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERE
1- Turan Kurnaz, 2- Nedim Boynukara, 

3- Kemal Duman. 
 DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERE 1- 

Rıfat Topal 2- Hüseyin Alp. 3- Şerafettin Sub-
aşı

MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ 
1- İsmet Bayram, 2- Abuzer Aslantürk, 

3- Orhan Demirtürkoğlu, 4- Hıdır Polat. 
MERKEZ BİRLİĞİ YEDEK TEMSİLCİLERİ 1- 

Zeynel Aydın.2- Memet Kalaylı 3- Şevket İste-
men 4- Abdulvahap Sinen

Su İdareleri İstişare Toplantısı Yapıldı
HABER MERKEZİ 
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 

tarafından düzenlenen toplantıda; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, 
TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yöne-
timi Genel Müdürü Dr. Bülent Selek'in 
ile 30 büyükşehir belediyesine bağlı su 
ve kanalizasyon idarelerinden yöneticil-
er yer aldı. Kentlerin su, kanalizasyon 
ve atıksu sorunları ve çözüm yollarının 
konuşulduğu toplantıya genel müdür ve 
yöneticilerden oluşan 130 kişilik katılım 
sağlandı.  Su ve kanalizasyon idare-
lerinde görev yapan yöneticiler tanış-
ma imkânı bularak değerlendirmeler 

yaptılar. Kurum içi işleyiş ile ilgili konu-
ları görüşmenin yanında, hizmet süre-
cindeki çalışmaları geliştirmek amacıy-
la fikir alışverişi yapıldı. Geleneksel hale 
gelen istişare toplantısında su kanali-
zasyon idarelerinin güç birliği, tecrübe 
ve bilgi paylaşımına imkân tanındı. 
Büyükşehirlerde ve kırsal alanlarda su 
ve atıksu yönetimi, içme suyu ve abone 
yönetimi gibi çeşitli konuların oturum-
lar halinde görüşüldüğü toplantıda, 
Türkiye genelinde görev yapan idareler-
in sorunlarına ortak çözüm arayışlarına 
yönelik istişareler gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür 
Özdemir “2560 Sayılı İSKİ Kanunu Uy-
gulama Sorunlar ve Öneriler” Konulu 

sunumlarını gerçekleştirdi. Büyükşehir 
süreciyle birlikte 2014 yılında kuru-
lan ve kurumsallaşmasını tamamlamış 
olan MASKİ’nin 4 yılda gerçekleştirdiği 
çalışmalar hakkında bilgilendirmede 
bulundu. İçmesuyu Dairesi Başkanı Fa-
tih Mehmet Durmuşçelebi ise “İçmesuyu 
Şebeke Yönetimi” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Sunumda Malatya 
merkezde gerçekleştirilen Ölçülebilir 
Alt Bölge (DMA) çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Kayıp Kaçak su kullanımıy-
la ilgili verilen mücadelenin aşama-
larını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yaptığı 
çalışmalarla su kanal idarelerine örnek 
olan MASKİ’nin altyapı güçlendirme 
çalışmalarında kullandıkları teknolojik 
uygulamalar hakkında bilgi verdi.
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ÇANAKALE ZAFERİ
18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatıyor diye bir 

soru karşısında her Türk evladı hiç tereddüt etmeden 

“Çanakkale Zaferi” cevabını vermelidir.

Beş bin yıllık geçmişe sahip olan Türk Milleti’nin 

tarih sayfalarında çok sayıda zaferleri mevcuttur. Türk 

Milleti’nin sayısız şeref levhalarından biri olan“Çanak-

kale Zaferi”nin yıldönümünü milletçe anacağız. Hepi-

mize kutlu olsun.

Çanakkale demek…

Çanakkale; Türk Milleti’nin Kurtuluş Savaşı’nın mü-

jdesidir.

Çanakkale; annesi kadar aziz bildiği vatanına 

“namahrem eli” nin değmemesi için din, vatan ve namus 

uğruna canlarını, mallarını, kanlarını adamış yiğitlerin 

tarih oldukları yerdir.

Çanakkale; ayağında postalı, sırtında ceketi, atacak 

mermisi olmayan Türk Milleti’nin, dönemin en teknolo-

jik silah ve mühimmatına sahip olan Haçlı milletini 

toprağın ve denizin derinliklerine gömdüğü yerdir.

Çanakkale; anaların körpecik yavrularının saçlarına 

ve ellerine kına yakarak vatana kurban olmaları için 

cepheye gönderdikleri 16, 17, 18, 19, 20 yaşlarındaki 

“Kınalı Kuzuların!” abideleştikleri yerdir.

Çanakkale; Anadolu coğrafyasını “İslam’ın son kale-

si” olarak tanımlayan M. Akif’in “Çanakkale Aslanları”nı 

yani Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş gibi cesaret ve iman 

sahibi ecdadımızı, “Bedrin Aslanları” olan Sahabe-i 

Kiram efendilerimize benzettiği yerdir. Çanakkale; kafa, 

göz, gövde, bacak,  kol, çene, parmak, el ve ayakların 

ovalara, sırtlara, denizlere ve vadilere sağanak sağanak 

yağdığı yerdir.

Çanakkale; göklerin ölüm indirdiği, toprağın ölü 

püskürttüğü yerdir.

Çanakkale; Metrekareye 6000 merminin düştüğü ve 

mermilerin havada çarpıştığı yerdir.

Çanakkale; Alçıtepe, Kumtepe, Seddülbahir, Kilidba-

hir, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı, Soros Körfe-

zi, Arıburnu ve Anafartalar’da 253 bin genç ve münevver 

bir neslin destanlaştığı yerdir.

Çanakkale; Anadolu’yu ebedi vatan yapan “İstiklal 

Harbi”nin temel harcının oluştuğu yerdir.

Çanakkale;  M. Kemal Atatürk’ün ve silah ark-

adaşlarının “Yedi Düvel” e ders verdikleri yerdir.

Çanakkale; düşmanın Türk milletini “sonsuza dek 

yenemeyeceğini” anladığı yerdir.

Çanakkale; Türk Milleti’nin bütün mahrumiyetler ve 

mühimmat yetersizliğine rağmen yere göğe, dağa taşa, 

denize ovaya “Çanakkale Geçilmez” destanını yazdığı 

yerdir.

Dün milletimizi Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakar-

ya’da, Anafartalar’da yenemeyen düşmanlarımız, bugün 

milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak için “nifak 

tohumu” ekmekte ve  “fitne ateşi” yakmaktadırlar..

Milletimizin birlik ve bekası, ülkemizin bölünmez 

bütünlük ve saadeti, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen 

gönderde dalgalanması için gençlerimize ve gelecek ne-

sillerimize  “Çanakkale ruhu” nu  ilmek ilmek işleyelim.

HÜSEYİN
KARAASLAN

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük 18 Mart Çanakkale zaferi 
ve Şehitleri anma günü nedeniyle 
bir mesaj yayınladı; Başkan Vahap 
Küçük Mesajında;”

 Bugün yurdumuzda özgür ve 
başımız dik olarak dolaşabiliyorsak, 
gülüp eğlenebiliyorsak, gelecekle il-
gili umut ve beklentiler besleyebili-
yorsak, huzur içinde gidebileceğimiz 
bir işimiz ve akşam dönebileceğimiz 
bir yuvamız varsa, kısaca bugün 
yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize 
borçluyuz.

Dün Çanakkale’de, Kurtuluş 
Savaşı’nda bugün Ay yıldızlı şanlı 
bayrağımızın dalgalandığı yurdun 
her köşesinde vatan için, bayrak 
için, özgürlük için can vermekten hiç 
çekinmediler. Şehitlerimize ve şaha-
det yolunda gazilik onuruna erişen o 
kahramanlara ne yapsak azdır. 

Şehitlerimize olan borcumuzu 
ödemenin tek yolu, Türkiye Cum-
huriyeti'ni sonsuza kadar yaşatarak, 
bölünmez bütünlüğümüzü korumak, 
ulusal değerlerimize sahip çıkmak, 
ülkemize, birlik ve beraberliğimize 
yönelen tehditlere kararlılıkla karşı 

koymaktır. Şehitler günü ile birlikte 
kutladığımız Çanakkale Zaferi dün-
yada eşine rastlanmayacak bir de-
standır.

Çanakkale Zaferi, vatanın bütün-
lüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konu-
su olduğunda, Türk Ulusunun neleri 
başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. 
“Çanakkale Geçilmez” sözünü tar-
ihe kazıyan kahramanların onurlu 

mücadelesi, sonsuza dek ibretle hep 
anılacaktır. Bugünlere gelmek için 
ödediğimiz bedelleri anımsadığımız, 
üzüntü ve gururu bir arada 
yaşadığımız Şehitler Günü'nde, Yüce 
Önder Atatürk'ü, silâh arkadaşlarını, 
ülkesi ve Ulusu için canını veren 
tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle 
anıyorum” dedi..

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün

İSTİKLAL MARŞINI KABULÜ KUTLANDI

HABER MERKEZİ 
12 Mart İstiklal Marşımızın Millet Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde kabulünün 97. yıldönümü Doğanşe-
hir de düzenlenen törenle kutlandı. Doğanşehir Şehit 
Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kon-
ferans Salonunda gerçekleştirilen törene Doğanşe-
hir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir 
Emniyet Müdürü Ali Yüksel Satılmış, Doğanşehir 
Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Tolga 
Coşkun, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğren-
ciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasının ardından günün anlam 
ve önemini belirten konuşma yapıldı. Doğanşe-
hir de düzenlenen İstiklal Marşımızı güzel okuma 
yarışmasında dereceye giren öğrenciler tarafından 
İstiklal Marşımız tekrar okundu. Program sonunda 
Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak tarafından 
İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışmasında dere-
ceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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Soldan sağa
1. Çağrı, tellal ile duyurma (halk ağzı)... Yalan söyle-

mek, yalan söyleyerek oyalamak, masal okumak... 2. 
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzade-
lerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi 
ile görevli vezir... Cilalamak işi... 3. Bir şeyi içine alma, 
sığdırma sınırı, kapsama gücü, sığa... İstanbul iline bağlı 
ilçelerden biri... 4. Yemek... En önemli, çarpıcı... Karışık 
renkli, çok renkli, alaca... 5. Şairlerin, yazarların, bes-
tecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan 
eser, güldeste, antoloji... Atkı, hırka vb.nde kullanılan bir 
tür örgü biçimi... 6. Kubbe biçiminde Eskimo kulübesi... 
“Yok, olmaz” anlamında kullanılan bir söz (halk ağzı)... 
Üç deniz mili uzunluğunda bir ölçü birimi (eski)... 7. Etki-
siz... Artı (eski)... Eklem bacaklıların ve kabukluların ört-

eneğini oluşturan, bazı mantar ve likenlerde de rastlanan, 
dayanıklı ve esnek organik madde... 8. İndiyum elemen-
tinin simgesi... Molekülünde üç atom bulunan oksijenden 
oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element... 
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras’ta yetişen 
büyük bir orman ağacı, akaju... Sodyum elementinin 
simgesi... 9. Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste to-
plardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit... 
Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi... Su ve kara yosun-
larının, kökü andıran tutunma organı... 10. Yakılmak için 
kesilmiş, parçalanmış ağaç... Çelişkili ve tutarsız iki cüm-
leyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 
Üzerinde durmama, önem vermeme (argo)... 11. Sanayide 
kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk... Bir şeye 
duyulan eğilim, arzu, şevk... 12. İki elektrik borusunu uç 
uca eklemekte kullanılan küçük boru parçası... Sekilemek 
işi, teraslama... Samaryum elementinin simgesi... 13. Yer 
fıstığı... Belgegeçerleme işi... 14. Ezgi, makam, nağme 
(eski)... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Eşi ol-
mayan, biricik, yegâne... 15. Kaşeletme işini yaptırmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Çalımına engel olmak, böbürlenmesini boşa çıkar-

mak... 2. Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı... Kişilere 
verilen ilk ad, küçük ad... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla 
insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme 
eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma... 3. Ayakların 
yürürken çıkardığı ses... Bağ, bahçe, bostan vb. yerlerin 
çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen du-
var türü, çeper, barı... Kinin sülfatı ve genel olarak kinin 

tuzu (halk ağzı)... 4. Art alan... Altı (eski)... 5. Sorunlar 

(eski)... Zirkonyum elementinin simgesi... Dişi tutsak 

(eski)... 6. Dinî tören, ritüel (eski)... Yunan rakısı... Metal 

olmayan element... 7. Genellikle içine sulu şeyler konulan 

metal vb.nden yapılmış kap... Kansız... Hangi şey... 8. Tez 

iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi 

tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul... 

Ustalık, hüner, uzmanlık... 9. Lityum elementinin simgesi... 

Ilıtmak işi... -den -e kadar (eski)... 10. Olma, gerçekleşme 

olasılığı bulunan şey... Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan 

belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra... Eklenmiş olan... 11. 

Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen... Kurçatovyum 

elementinin simgesi... Komisyoncu... 12. Muğla iline bağlı 

ilçelerden biri... İlinekle ilgili olan, özle ilgili olmayan... 13. 

Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı 

karbonat, bakır taşı... Satranç oyununda taraflardan bir-

inin yenilgisi... 

Tanrıtanımaz... 

14. İşler, işlem-

ler (eski)... Gene, 

yine (halk ağzı)... 

Hava bir yönden 

bir yöne akmak, 

rüzgâr olmak... 

15. Yemek hazır-

lanmak veya 

gelmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞIÇocuktum, gurbeti bilmezdim, 
sadece köy odalarında duyardım yaşlı 
amcaların sohbetlerini, köy odasında 
birbiriyle olan şakaları, o saf ve temiz 
duygularına özenirdim. Köy odası-
na biz çocukları fazla bırakmazlardı. 
Sadece akşamları büyüklere su vermek 
ve onların hizmetini görmek için, bir 
iki tane çocuğu köy odasına girmes-
ine izin verirlerdi. Onları niçin bırak-
tıklarını bilmiyordum. Onun için köy 
odasına gidip de orada kalan çocukları 
çok şanslı görürdük.

 Akşamları köy odasına giden sevin-
irdi, geriye kalanlar üzülerek geri eve 
gelirdi. Orada kalan çocukları merak 
ederdik. Onun için sabahleyin birkaç 
çocuk birbirimize sorardık acaba o 
amcalar o gece neler anlattılar. Ora-
da kalan çocuklara soruları sorduğu-
muzda onlar da ballandıra ballandıra 
anlatılanları heyecanlı heyecanlı bize 
aktarıyorlardı. 

Merak ediyorduk, bir akşam yine 
köy odasına doğru dört arkadaşla 
birlikte yürümeye başladık. Karanlık 
çökmüştü odanın kapısı açıktı. Kapının 
önünde bir amca oturuyordu. O amca 
bizi görünce gelin çocuklar içeri geçin 
deyince sevinerek odaya girdik. Oda 
doluydu. Bizde odada kapının ar-
kasında serili olan keçenin üzerine 
oturduk. Birbirimizin yüzüne bakarak 
gülüyorduk. Amcalar rahatsızlık duy-
muş olmalı ki amcanın biri seslenerek 

o çocuklardan biri kalsın diğerleri 
gitsin deyince, öbür yaşlı amca ikisi 
kalsın diğerleri gitsin diyerek bir beni 
tarif ettiler bir de şu uzun boylu çocuk 
kalsın deyince diğer amca tamam dedi. 
Haydi çocuklar sen ve sen kalın diğer 
çocuklar evlerine gitsin deyince, ben 
o anda çok sevinmiştim. Diğer ark-
adaşlar üzgün bir şekilde odayı terk 
ederek evlerine gittiler. 

Ben ve Hacı arkadaşım hem se-
vinçliyiz hem de merak ediyorduk. 
Biraz oturduktan sonra amcanın biri su 
istedi. Ona tas ile suyu verince diğer 
bir amca daha su istedi. Sanki birbir-
ini tembih edercesine, herkes sırayla 
su istiyordu. O zaman bizi oraya niçin 
çağırdıklarını anladık. Biz o yaşlı am-
calara hizmet etmek için çağrıldığımızı 
anladık. Biz biraz oturduktan sonra 
tekrar su istediler. Birkaç kişi de pipo 
içiyordu onlar da çocuklar maşa ile 
bir küçük köz getirin evladım diyerek 
sürekli köz istiyorlardı biz bir türlü 
doğru dürüst oturamadık. 

Amcaların içinde Hasan amcayla 
Mustafa amca daha çok konuşuyor-
lardı. Onların biri konuşuyor diğer yaşlı 
amcalar can kulağıyla dinliyorlardı. 
Tabi daha sonra sebebini öğrendik, 
Hasan amcayla Mustafa amca bazen 
askerlik anılarını, bazen de Adana 
Malatya, Sivas ve Kayseri den bahsed-
erlerdi.  Öyle ki onların haricinde 
kimsenin başka bir şehre gitmedikleri 

anlaşılıyordu. O iki amca gördüklerini 
ballandıra ballandıra anlatırken diğer 
amcalar da merak edercesine onları 
dinliyorlardı. 

Sigaraların biri yanıyor biri 
sönüyordu. Gecenin geç vaktiydi. 
Sohbetler bitmiş olmalı ki artık yavaş 
yavaş amcalar birer birer odadan 
çıkarak haydi Allah rahatlık versin 
diyerek oradan ayrılıyordu. Bende 
Hacıyla beraber odadan çıktım, kendi 
kendimize sevinç içinde sohbet ederek 
eve geldik. 

O zamanlar bizim köyde amcaların 
gittiği akşam sohbet ettikleri iki köy 
odası vardı biri bizim gittiğimiz, Gaffar 
DOĞAN’a ait odaydı. Bir diğeri de Şey-
ho CAN adındaki amcanın köy odasıydı. 
Gaffar amcanın odasına herkes gide-
biliyordu. Şeyho CAN’ın odasına sadece 
kendi akrabaları ve maddi yönden 
durumu iyi olanlar gidebiliyorlardı. 
Biz gaffar amcanın odasını gördükten 
sonra Şeyho amcanın odasını merek 
etmeye başladık. Birkaç sefer akşam-
ları Hacı arkadaşımla beraber gitm-
eye çalıştık fakat bizi bir türlü içeri 
almıyorlardı. Bir akşam tekrar gittik.  
Şeyho amcanın hanımı,  Elif teyze 

merak etmiş olmalı ki bizim oraya her 
akşam gittiğimizi görünce bize sesle-
nerek 

-Gelin hele çocuklar hayırdır siz 
birkaç gecedir gelip gidiyorsunuz, 
hayırdır dediğinde 

*Elif teyze biz sizin odayı görmek 
istiyoruz,

- Ne yapacaksınız odayı gelin bakın 
odada bir şey yok sadece akşamları 
yaşlı amcalar gelip burada oturup zam-
an geçiriyor deyince 

Odanın içine girdik oda gözümüzü 
kamaştırdı, görmeye değerdi. Üç 
tarafında tahminen 60 cm yüksek-
liğinde 50- 55 cm eninde tahtadan 
makatlar vardı. Onların üzeri ve yerde 
renk renk halılar seriliydi. Bizi niçin 
oraya bırakmadıkları anlaşılıyordu. O 
zaman ayağımızda ayakkabı veya ço-
rap böyle bir şey yoktu. 

Biz çocuklar hepimiz yalın ayakla 
gezerdik. Çocukların orada sevgi ve 
saygı öğrendikleri bir yer olduğunu 
böylece çocukluğumuzu yaşamadan 
yaşlanmıştık. Kırlar bayırlar bizimdi 
ama niçin oralarda gezdiğimizi ned-
en çobanlık yaptığımızı bilmeden 
büyüdük, buna rağmen mutluyduk.

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ ( 31 )
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DOĞANŞEHİR AK PARTİ İLÇE BAŞKANI VE TEŞKİLATI
İL BAŞKANINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, AK Parti Doğanşehir İlçe başkanı 
Murat Kavuncuoğlu ve Teşkilatı, Belediye 
Başkan yardımcıları Mesut Sülü, Mustafa 
Gülhaş  ve Belediye Meclis üyeleri, İl Başkan-
lığına seçilen Hakan Kahtalı ya hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasında 
Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük 
ve Ak Parti İlçe başkanı Murat Kavuncuoğlu 
yeniden güzel bir kadroyla İl Başkanlığına 
seçilen HAKAN KÂHTALI başkana görevin-
de başarılar dilediler. Kongrenin şehrimiz 
adına hayırlara vesile olması temennisinde 
bulundu. Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı 
da nazik ziyaretlerinden dolayı Doğanşehir  
Belediye  Başkanı Vahap Küçük e ve AK Parti 
Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğ-
lu ve yönetimine teşekkür etti. Çiçek takdi-
minden sonra fotoğraf çekilerek ayrılındı.

MALİYE BAKANI MALATYA’DA
HABER MERKEZİ 
Maliye Bakanı Naci Ağbal Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. 
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin 
ve İl Başkanı Hakan Kâhtalı ile kalabalık bir 
heyetin eşlik ettiği ziyaret sırasında yapılan 
hizmetlerle ilgili kısa bilgiler veren Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bakan Naci 
Ağbal’ı Malatya’da ağırlamaktan büyük bir 
onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Kızılay projesinde Malatya’da çok ciddi 
bir üretimin yapılacağını dile getiren Bakan 
Ağbal, “Benim Malatya’ya ikinci gelişim. 
Malatya, alt yapısı üst yapısı, geniş caddeleri 
ile yaşamıyla Kültürüyle her bakımdan iftihar 
ettiğimiz vilayetlerden bir tanesi. Geçen gün 
de geliştiğini, büyüdüğünü, yatırım şekill-
erini de görüyoruz. Bakanlarımız, Vekilleri 
ve Teşkilatımız hep birlikte Malatya’nın hiz-
metinde güzel işler yapıyorlar. Zira hayalleri 
büyük ve ne zaman gelsem şehrin daha da 
gelişmesi için daha da büyümesi için ekono-
mik anlamda bir yatırım merkezi olması için 
projeler geliştiriyorlar. Kızılay burada prefab-
rik konteyner imalat üretiminin olduğu bir 
yatırımı yapacak ve Maliye Bakanlığı olarak 
bununla ilgili de yer tahsisini de yaptık, hayırlı 
olsun. Bence önemli bir yatırım çünkü bin 500 
kişiye Malatya’da istihdam sağlayacak. Bana 
bu projeyi anlattıklarında heyecanlandım ve 
Kızılay aslında bu proje ile Malatya’da çok ci-
ddi bir üretim olacak. Bununla birlikte Türk 
Kızılay’ının kapasitesini de artıran bir yatırım 
olacak. Hükümet olarak bu tür yatırımlara 
her zaman destek veriyoruz. Kızılay Başkanı 
ile görüşmelerimiz oldu, bin 500 insanın isti-
hdam edilmesi noktasında yatırımı çok olum-
lu bulduk. Kızılay, her geçen gün büyüyen 
gelişen bir kurumumuz, bununla iftihar edi-
yoruz. Bugün Irak’ta, Suriye’de, Myanmar’da 
dünyanın neresinde olursa olsun, Ay Yıldızlı 
bayrağımızı dalgalandırıyor, dünyanın dört 
bir tarafında mazlumların yanında bizi gu-
rurlandırıyor. Kızılay’ın bu yatırım orta ve 
uzun vadede aslında Türkiye’nin yatırım gu-
ruru olacak. Malatya’da üretimi yapacak bu 
yapı elemanları afet olduğunda bizi aciz kıl-
masın. Kızılay afetlerde ilk olarak müdahale 
ediyor. Burada yatırım doğru bir karar, ora-

da atıl vaziyette büyük binalar var, bunların 
ekonomiye kazandırılması lazım. Her şeyin 
hazır olduğu bir yerde Maliye Bakanı olarak 
bana düşen görev bu projeye imzayı atmak-
tır” diye konuştu. 

“MALATYA GELİŞECEK, 
BÜYÜYECEK”

Cazibe merkezleri programı için süre-
cin tamamlandığını ve Malatya’da yatırım 
konusunda potansiyelin yüksek olduğunu 
vurgulayan Ağbal şunları ifade etti, “Malat-
ya Gelişecek, büyüyecek ve burası bir çekim 
merkezi olacak. Cazibe Merkezleri pro-
gramına ilişkin tebliğ dün yayınlandı ve 
süreç tamamlandı. Artık Malatya’ya yatırım 
yapacak müteşebbisler için her türlü desteği 
sağlayan bir mevzuat çerçevesinde oluştur-
duk. Sosyal güvenlik ile ilgili primlerini dev-
let olarak biz ödeyeceğiz. Bütün vergileri, 
kurumlar vergisinden yatırımcı kurtulacak, 
enerji desteği vereceğiz. Yani Malatya’da 
yatırım yapan bir müteşebbis buradaki üre-
tim sırasında oluşacak elektrik faturasının 
yüzde 50’sini devlet karşılayacak. Malat-

ya’nın esasen bir potansiyeli var. Yani bili-
yorum ki birçok yatırımcı bu bölge içerisinde 
Malatya’ya gelmeyi tercih ediyor. Çünkü 
yetişmiş insan gücü kaynağı var, kendi potan-
siyeli var, atılım içerisinde olan girişimcileri 
var, Türkiye’nin dört bir tarafında Malatyalı 
iş adamaları var. Bu açıdan Malatya’nın önü 
açık, tüm vilayetlerimizin önü açık! Hükümet 
olarak son 15 yıldır Türkiye’nin neresine 
giderseniz gidin Türkiye kabuk değiştiriyor. 
Türkiye artık eski Türkiye değil, o eski yıkık 
dökük kaldırımları, caddeleri yamalı bohça 
gibi değil. Artık geniş bulvarlarımız var, 
BSK’lı çok düzgün asfaltlı bulvarlarımız var, 
alt yapı baştan aşağı elden geçirildi. Kentsel 
dönüşüm projesi ile kentleri yeniden inşa 
ediyoruz, yeniden dönüştürüyoruz. Kentleri 
Ak Parti hükümeti döneminde yaşanılabilir 
bir hale getirdik.”

ÇAKIR, HİZMET VE 
YATIRIMLARI ANLATTI

Malatya’da yapılan çalışmaları Bakan 
Ağbal’a anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, “Malatya’da 13 ilçemiz var, 11 

ilçemiz kırsal bölgelerde son derece düşük 
ilçeler ve biz merkezi esas aldık ama özel-
likle kırsalda da çok yoğun bir ağ önemliydi. 
Şuana kadar 3 bin kilometrenin üzerinde yol 
çalışmasını gerçekleştirmiş olduk. Bir yan-
dan da şehrin alt yapısını yapıyoruz, daha 
önce yönetilemez bir alt yapı vardı. Şuana 
kadar 400 milyonluk yatırımın 300 mily-
onunu gerçekleştirdik, ihalesi devam eden 
yatırımlarımız var. Önümüzdeki süreçte 400 
milyonluk yatırımı sadece alt yapıda MASKİ 
olarak gerçekleştirmiş olacağız. Tabi bu ska-
da sistemleri, denetlenebilir bir seviyeye 
düşürülmesi ile Avrupa standartlarındaki bir 
yapıyı Malatya’ya kazandırmış olacağız. 9 il-
çemizin alt yapıları ve suyu tamamlandı. Bu 
sene de ilçelerimizin üst yapı çalışmalarını 
yapacağız. Malatya merkezde de her taraf-
ta şehir yenileme projesi başlattık. Kültürel 
anlamda da inşa ettiğimiz çok güzel mekân-
larımız var. Kültür merkezleri, çok amaçlı 
sosyal tesisler, külliyeler, yaşam ve spor 
merkezleri, aile danışma merkezi gibi tesis-
lerimizde yılda 20 bin dolayında bayanımız 
faydalanıyor” ifadesini kullandı. 
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 26 17 3 6 61 28 33 54

2.M BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 14 8 4 47 23 24 50

4.FENERBAHÇE A.Ş. 26 13 9 4 49 30 19 48

5.TRABZONSPOR A.Ş. 26 11 9 6 45 37 8 42

6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41

7.GÖZTEPE A.Ş. 26 11 7 8 39 39 0 40

8.DG SİVASSPOR 26 11 5 10 36 38 -2 38

9.TM AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34

10.EYENİ MALATYA 26 9 7 10 29 35 -6 34

11.BURSASPOR 26 9 6 11 34 35 -1 33

12.KASIMPAŞA A.Ş. 26 8 7 11 41 46 -5 31

13.A ALANYASPOR 26 8 4 14 41 47 -6 28

14.ANTALYASPOR A.Ş. 26 7 7 12 31 47 -16 28

15.OSMANLISPOR 26 7 6 13 38 45 -7 27

16.GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 9 11 31 39 -8 27

17.A KONYASPOR 26 6 6 14 26 36 -10 24

18.K KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12

K KARABÜKSPOR 0 - 4 OSMANLISPOR

KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 3 ANTALYASPOR A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 1 TM AKHİSARSPOR

BURSASPOR 1 - 0 DG SİVASSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. 0 - 0 GALATASARAY A.Ş.

A ALANYASPOR 1 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

A KONYASPOR 2 - 0 KAYSERİSPOR

M BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 E YENİ MALATYASPOR

26.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS TRABZON’DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 

EYMS Trabzonspor’a konuk oldu. Trabzon-
spor’un attığı 4 golle farklı bir mağlubiyet 
alan Malatyaspor altın değerinde 3 puanı 
sahada bıraktı. Şenol Güneş Spor Kompleksi 
Akyazı’da gerçekleşen karşılaşmada EYMS’un 
tek golünü 36. dakikada Boutaib ağlarla bu-
luşturdu. Karadeniz ekibinin ilk golünü 23. 
dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kayded-
erken, 64.dakikada Yusuf ev sahibi takımın 
ikinci golünü kaydetti. 66. dakikada Yusuf 
Yazıcı ikinci golünü kaydederken, ev sahibi 
takımın son golünü ise 87. dakikada Ona-
zi kaydetti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun 
yönettiği karşılaşmada EYMS’den Mina ve ev 
sahibi takımdan Hubocan ve Onazi  sarı kart 
gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı 
Adil Gevrek’in hak mahrumiyeti cezası bu 
maçla birlikte sona erdi. Evkur Yeni Malatyas-
por’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto 
Süper Lig’de 9 Aralık 2017 tarihinde oynanan 
Göztepe karşılaşması sonrası hakem soyun-
ma odalarının bulunduğu, stat koridorunda 
sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 
ay (90 gün) hak mahrumiyeti cezası almıştı. 
Cezasını 12 Mart tarihi itibariyle tamam-
layan Gevrek, Trabzonspor karşılaşmasını 
tribünden izledi. 

MAÇTAN DAKİKALAR 
7. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası 

sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvar-
lak kaleci Onur’da kaldı. 

10. dakikada Novak’ın uzun taç atışında 
kale çizgisine yakın yerden Kuçka’nın kafa 
vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı. 

15. dakikada Burak Yılmaz’ın ortasında 
Kuçka pasını Olcay'a aktardı. Bu oyuncunun 
ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top 
kaleci Ertaç’tan döndü. Dönen topu savunma 
oyuncuları uzaklaştırdı. 

21.dakikada Boutaib’in derinlemesine 
pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Murat 
Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci 
Onur’da kaldı. 

23. dakikada Doria’nın ceza sahası içinde 
Olcay’ı düşürmesi sonucu hakem penaltı 

noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak Yıl-
maz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın solun-
dan ağlarla buluşturdu. 1-0 

36. dakikada Murat’ın pasında ceza 
yayı üzerinde Boutaib’in vuruşunda Uğur 
Demirok’a çarpan top kaleci Onur’un 
sağından filelere gitti. 1-1 

64. dakikada Burak Yılmaz, Onazi’den 
aldığı pasla ceza sahası yayı üzerine kadar 
geldi. Meşin yuvarlağı arka taraftan koşu ya-
pan Yusuf Yazıcı’nın önüne bıraktı. Yusuf’un 
ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvar-
lak kaleci Ertaç’ın solundan ağalarla buluştu. 

66. dakikada N’Doye’nin derinlemesine 
pasında penaltı noktasında topla buluşan 
Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ikinci kez 
ağalarla buluşturdu. 3-1 

79. dakikada Adem Büyük, ceza sahası 
yayı üzerinde derinlemesine pasında kaleci 
ile karşı karşıya kalan Gilborto’nun vuruşun-
da meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. 
Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 

87. dakikada Murat’tan kaptığı topla bir-
likte ceza sahası içine giren Onazi, düzgün 
bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın 
sağından ağalarla buluşturdu. 4-1 

90+2. dakikada Adem Büyük'ün pasında 

ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın 
yerden sert şutu kaleci Onur'un solundaki 
direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönün 
topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 

 Stat: Medical Park 
 Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç 

Sezertam x, Serkan Çimen x 
Trabzonspor: Onur x, Pereira x, Uğur 

Demirok x, Okay 
Yokuşlu x, Novak x 
(Hubocan dk. 32 x), 
Onazi x, Kuçka x, Sosa 
x (Abdulkadir Ömür 
dk. 74 x), Olcay Şahan 
x (N’Doye dk. 57 x), 
Yusuf Yazıcı x, Burak 
Yılmaz x 

Yedekler: Uğurcan 
Çakır, Arda Akbulut, 
Batuhan, Rodallega, 
Hüseyin Türkmen, 
Abdürrahim Dursun, 
Sami Can Özkan 

Teknik Direktör: 
Rıza Çalımbay 

Evkur Yeni Malat-
yaspor: Ertaç x, Mina 

x, Sadık x (Gilberto dk. 71 x), Doria x, Murat 
x, Okechukwe x, Chebake x, Aytaç Kara x 
(Rahman Buğra Çağıran dk. 38 x), Cissokho x, 
Adem Büyük, Boutaib (Pereira dk. 80 x) 

Yedekle r: Farnolle, Nacer Barazite, Eren 
Tozlu, Berk Yıldız, Dening, Gilberto, Diallo, 
Mustafa Eskihellaç 

Teknik Direktör: Erol Bulut 

4-1

“Maçı Trabzon’a Hediye Ettik!”
 Evkur Yeni Malatyaspor 

Teknik Direktörü Erol Bulut, bi-
reysel yaptıkları hataların ce-
zasını çektiklerini söyledi 

Spor Toto Süper Lig'in 26. 
haftasında deplasmanda Trab-
zonspor'a 4-1 mağlup olan Evkur 
Yeni Malatyaspor'da Teknik 
Direktör Erol Bulut, maçın ar-
dından düzenlediği basın to-
plantısında istemedikleri bir 
mağlubiyet aldıklarını belir-
terek, "Kalemizdeki ilk pozisyon 
penaltı pozisyonu. 1-1'i yakal-
adıktan sonra ikinci yarıya ise 
maçı kazanmak düşüncesiyle 
sahaya çıktık. Yaptığımız birey-
sel hatalardan dolayı Trabzon-
spor'a maçı hediye ettik. Rakip 
pozisyonları iyi değerlendirdi. 
Maalesef 4-1 mağlup olduk. Kom-
pakt ve agresif oynama isteğimi-
zi ikinci yarıda hiç gerçekleştire-
medik. Uzak ve kopuk oynadık. 
Bireysel hatalar çok yaptık. Bi-
reysel anlamda iyi olan rakibe 
karşı bireysel hatalar yaparsanız 
cezasını çekiyorsunuz" dedi. 


