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Yeni Doğanşehir
Gazetesi 13 Yaşında
Yeni Doğanşehir Gazetesi 13 Yaşında Yıllar çok 

çabuk geçiyor 21.06.2005 tarihinde sizlere MER-
HABA diyen ve kuruluş felsefesi olan doğruluk 
ve objektiflikten asla sapmayan Yeni Doğanşehir 
Gazetesi 13. yılını dolduruyor. Elinizdeki sayı ile 14 
yaşına girdi. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi kurulduğu günden bu 
yana yayın politikasını hiç değiştirmedi. Yöremizin 
sorunlarını takip ediyor ve bu sorunları açık yürekli-
likle dile getiriyor, değişik görüşleri, değişik fikirleri 
sütunlarına taşıyarak okuyucusuyla buluşturuyor. 

Bu açıdan bakıldığında Yeni Doğanşehir Gazetesi 
Doğanşehir’in kamusal çıkarlarının korunması, ge-
lişmesi ve her şeyden önemlisi halkın doğru, dürüst 
ve objektif biçimde bilgilendirilmesi yolunda hiçbir 
kurumun siyasi parti veya bir siyasi kişiliğin, hiçbir 
sınıf veya zümrenin, bürokrasinin veya çıkar grupla-
rının borazanlığını yapmadan, Doğanşehir halkının 
birlik, beraberliğini ve kardeşliğini bir arada yaşa-
ma arzusunu geliştirmek amacıyla tavizsiz 13 yıllık 
bir yayın hayatı gerçekleştirdi. 

Haberlerinde kimseyi rencide etmeden hukuk 
kural¬ları çerçevesinde, gazete sütunlarına taşıyan, 
Doğanşehir halkının takdirini güvenini kısa sürede 
kazanan gazetemiz, yayın ahlakına ve Basın Yayın 
ilkelerine uyarak ve tarafsız olarak yayın hayatına 
devam edecektir. 

Bu özgür, tarafsız siyasi kamplardan bağımsız, 
zengin içerikli, gündem oluşturan, gündem değişti-
ren, sorgulayan, halk adına gerçeklerin izini süren, 
eğilmeyen, bükülmeyen nitelikli yayıncılık anlayışı-
mızı dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de sürdür-
menin kararlılığı içinde olacaktır. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak, daha özgür, 
çok sesli ve gelişmiş bir Doğanşehir için okuyucu-
larımızla geleceğe emin adımlarla ve daha zengin 
içerikli gazeteyle yürüyoruz. 

Bu düşüncelerle, gazetemizin bugünlere ulaş-
masında emeği ve katkısı olan siz değerli okuyucu-
larımıza, , yazarlarımıza, çalışanlarımıza halkımıza 
teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

HÜSEYİN
KARAASLAN

MALATYA
TERCİHİNİ YAPTI

İlklerin seçimi olarak tarihi ge-
çen 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 
27. Dönem Milletvekilliği seçimlerin-
de Malatyalı kararını verdi. Malatyalı 
seçmenlerin yüzde 87.30’u Cumhur-
başkanlığı için sandık başına giderek 

yüksek bir oranda seçime katılım gös-
terdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
geçerli oyların yüzde 69’unu Recep 
Tayyip Erdoğan aldı. Geçerli oyların 
yüzde 23’ünü ise CHP Adayı Muhar-
rem İnce aldı. İYİ Parti lideri Meral 

Akşener ise geçerli oyların 4’ünü aldı. 
HDP Adayı Selahattin Demirtaş ise 
geçerli oyların 2’sini aldı. Temel Kara-
mollaoğlu ise geçerli oyların 1’ini alır-
ken Doğu Perinçek ise geçerli oyların 
0.1’ini aldı. >>3’TE

“Artık Kayısı En Ucuz Kuru ve
Yaş Meyve Olmaktan Çıkmalıdır”

Sıkmalık kayısı taban fiyatının de-
ğerlendirildiği basın açıklamasında 
MTB Yönetim Kurulu Başkanı Rama-
zan Özcan meyve suyu üretimi gerçek-
leştirenlere seslenerek “Meyve suyu 
fabrikalarımız sıkmalık olarak almayı 
planladığı kayısıyı 25 kuruş taban fi-
yattan almayı planlıyor. Biz alımı ya-

pacak olanların kesinlikle 25 kuruş 
gibi bir maliyetle ve komik bir rakamla 
çiftçimizin karşılarına gelmelerini ka-
bul etmiyoruz. Bu fiyat, çiftçide oluşan 
maliyetlerin değerlendirilmesi ve bu 
maliyetlerin üstünde çiftçinin de para 
kazanacağı bir şekilde yeniden ortaya 
konulması gerekmektedir.” dedi.>>5’TE

Bakan Yılmaz: Cemevlerine
Hukuki Statü Tanıyacağız
Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, “Gele-
neksel irfan merkez-
leri ve cemevlerine 
hukuki statü tanıya-
cağız. Çoğulcu, eşit-
likçi ve katılımcı de-
mokrasinin çıtasını 
daha da yükselte-
ceğiz” dedi.>>4’TE

ÇKS Kaydı 
İçin Son Gün 
30 Haziran
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Baş-

kanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) baş-
vurularının 30 Haziran 2018 günü sona ereceğini 
bildirerek, “Çiftçilerimizin son haftada yaşanabile-
cek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını 
bir an önce yaptırmalarında fayda var.” diye konuş-
tu.>>5’TE

MUFF Başvuruları Başladı
9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Malatya Büyük-

şehir Belediyesi tarafından 8.’si düzenlenecek Malatya 
Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirile-
cek Malatya Film Platformu başvuruları 20 Haziranda 
başladı. >>6’DA
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Doğanşehir Jandarmasında almış olduğum 
tüfek Bulundurma ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

DURDU TAPAR

Doğanşehir Nüfus müdürlüğünde almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Eyyup Karakaş

KAYIP

“Tevazu senin dereceni yükseltir; kibir ise yere 
çalar, alçaltır.”
Sadi Şirazi
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Hüseyin KARAASLAN
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Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

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/

Dut ile Gelen Fayda!
Kırmızısı, karası, beyazı… Yazla birlikte 

dalından taze dutları toplayıp yeme zamanı... 
Lezzetli olduğu kadar sağlık için de pek çok 
faydası bulunan dut, kalp hastalıklarından 
kansere, bağışıklık sistemi hastalıklarından 
yüksek kolesterole dek birçok hastalığa karşı 
koruyucu etki gösteriyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Öçal “1 çay bardağı dut, 1 porsiyon 
meyveye eşdeğerdir. Günde 1 çay bardağı dut 
tüketerek dutun faydalarından yararlanabi-
lirsiniz. Ancak eğer diyabet hastasıysanız dut 
tüketirken yanında mutlaka ceviz, badem 
veya süt, yoğurt gibi protein ve yağ kaynak-
ları tüketmeye özen gösterin. Böylece kan 
şekerinizdeki ani yükselmelerin önüne geçe-
bilirsiniz.” diyor

 Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Özge Öçal, bir çay bardağı dutla ge-
len 10 faydayı anlattı, önemli uyarılar ve öne-
rilerde bulundu. 

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Posalı besinler bağırsak hareketlerini 

düzenleyerek, sindirilen besinlerin çok uzun 
süre bağırsakta kalmasını ve zararlı bile-
şenlerin geri emilmesini engelliyor. Ayrıca 
bağırsaktan yağın da geri emilimini engelle-
yerek kolesterol seviyesinin düşürülmesine 
yardımcı oluyor. Dut da içerdiği posalar (lif) 
sayesinde kötü kolesterolü düşürerek kalp 

ve damar sağlığının korunmasına yardımcı 
oluyor.  

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
C vitamini vücudu zararlı mikroorganiz-

malara veya kanserojenlere karşı koruyan en 
önemli ve en güçlü antioksidanlardan biri. 1 
porsiyon dut da (1 çay bardağı) günlük C vita-
mini alımına önemli bir katkı sağlayarak ba-
ğışıklık sistemini güçlendirmeye destek olu-
yor. Kendi küçük faydaları büyük bu lezzetli 
meyveden kahvaltınıza da ekleyerek bağışık-
lık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. 

KANSIZLIĞI ÖNLÜYOR
Dut içerdiği demir sayesinde, kırmızı kan 

hücrelerinin oluşumunu artırıyor. Kırmızı 
kan hücreleri ise doku ve organların oksijen-
lenmesini artırarak, metabolizmanın hızlan-
masını sağlıyor. Ayrıca bu sayede kansızlık 
ve demir eksikliğinin de önlenmesine destek 
oluyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR
Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme 

ve Diyet Uzmanı Özge Öçal ”Dutun içinde 
bulunan zeaksantin, özellikle gözün retina 
kısmında oluşabilecek oksidatif strese karşı 
koruyucu olmakla beraber, katarakt gibi has-
talıklara karşı da koruyucudur” diyor.

KAN BASINCINI DÜZENLİYOR
Dut içerdiği resveratrol sayesinde kan 

damarlarındaki belli mekanizmaların işle-
yişini doğrudan etkiliyor. Resveratrol, kan 
damarlarında daralmayı önleyen nitrik ok-
sit salınımını sağlayarak, kan basıncının dü-
şürülmesini sağlıyor ve inme, kalp krizi gibi 
hastalıkların oluşumunu önlüyor.

KANSERE KARŞI KORUYOR
İçerdiği A vitamini, C vitamini ve antiok-

sidanlar sayesinde dut tam olarak kanser 
savar meyveler arasında yer alıyor. Antiok-
sidanlar; hücrelere zarar veren ve kanserli 
hücre oluşumuna yol açabilecek zararlı bi-
leşenlerin temizlenmesinde ana savunma 
hattını oluşturuyor. Dutlarda bulunan çeşitli 
antioksidanlar, hücrelere zarar veren serbest 
radikalleri engelleyerek vücudu kansere kar-
şı koruyor. 

SİNDİRİME YARDIMCI OLUYOR
Günlük 1 porsiyon dut tüketerek lif ihti-

yacınızın yüzde 10’unu karşılayabilirsiniz. 
Pek çok taze meyve ve sebze gibi, içerdiği 
sindirime yardımcı lifler sayesinde dut da 
besinlerin bağırsaktan geçişini hızlandırarak 
bağırsak hareketlerini düzenliyor. Böylece 
kabızlığın ve gaz şikayetlerinin önlenmesine 
yardımcı oluyor. 

ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIYOR
Yapılan araştırmalar, bu küçük lezzet ve 

şifa deposu meyvelerin yapraklarının da fay-
dalı olduğunu ortaya koyuyor. Dut yaprağı 
çayı vücudun kronik hastalıklara ve ağrılara 
karşı direncini artırıyor, enfeksiyonlara kar-
şı koruyor ve bunlara bağlı ağrıları azaltıyor. 
Ancak tansiyon hastaları veya devamlı ilaç 
kullanan kişilerin dut yaprağı çayı içmeden 
önce mutlaka doktorlarına danışması gere-
kiyor. 

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR
İçerdiği kalsiyum ve demir ile birlikte, az 

da olsa fosfor ve magnezyum, kemik dokusu-
nun oluşturulması ve korunması için oldukça 
faydalı. Yaş aldıkça, güçlü kemikler için hatta 
kemik hasarını ve yıkımını tersine çevirerek, 
osteoporoz veya diğer yaşa bağlı kemik bo-
zuklukları hastalıklarını önlemek için, mevsi-
mindeyken günde 1 çay bardağı dut tüketme-
ye özen gösterin.

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR
Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve 

Diyet Uzmanı Özge Öçal ”Ciltte leke ve kırı-
şıklığı azaltan ve saçları sağlıklı tutan dut, 
içerdiği zengin bileşenler ve A vitamini saye-
sinde cilt sağlığını koruyor, erken yaşlanmayı 
önlüyor.” diyor.
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Tarihi Seçimde Millet Kararını Verdi

MALATYA SEÇİMİNİ YAPTI
Haber Merkezi 
İlklerin seçimi olarak tarihi geçen 24 Ha-

ziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Mil-
letvekilliği seçimlerinde Malatyalı kararını 
verdi. Malatyalı seçmenlerin yüzde 87.30’u 
Cumhurbaşkanlığı için sandık başına giderek 
yüksek bir oranda seçime katılım gösterdi. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçerli oyla-
rın yüzde 69’unu Recep Tayyip Erdoğan aldı. 
Geçerli oyların yüzde 23’ünü ise CHP Ada-
yı Muharrem İnce aldı. İYİ Parti lideri Meral 
Akşener ise geçerli oyların 4’ünü aldı. HDP 
Adayı Selahattin Demirtaş ise geçerli oyların 
2’sini aldı. Temel Karamollaoğlu ise geçerli 
oyların 1’ini alırken Doğu Perinçek ise geçerli 
oyların 0.1’ini aldı. 

AK PARTİ VEKİL SAYISI 
DÜŞTÜ

27. Dönem Milletvekilliği seçimine Malat-
ya seçmeni yüzde 87,62 oranında katılım gös-
terdi. Malatyalı seçmen Ak Parti’ye yüzde 54 
oy, CHP yüzde 17 oy, MHP yüzde 16 oy, HDP 7 
oy, İYİ Parti 4 oy, Diğerleri ise 2 oranında oy 
verdi.  Bu sonuçlara göre milletvekili dağılı-
mı şu şekilde gerçekleşti:  Ak Parti vekilleri; 
Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve 
Hakan Kâhtalı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 
Vekili ise Veli Ağbaba olurken büyük bir sürp-
riz yapan  Milliyetçi Hareket Partisinde ise 
Mehmet Celal Fendoğlu vekil oldu.

İŞTE TARİHİ SEÇİMDE 
YAŞANAN İLKLER 

10 Ağustos 2014'te ilk kez cumhurbaşkanı 
halk tarafından seçilirken, bu kez cumhur-
başkanı ve milletvekili seçimi aynı gün ger-
çekleştirildi. Yurt içinde 56 milyon 342 bin 
263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak 
üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen 
sandığa gitti.

600 MİLLETVEKİLİ İÇİN OY 
KULLANILDI 

Milletvekili seçimlerine AK Parti, CHP, 
HDP, HÜDA- PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Par-
tisi ile Vatan Partisi katılDI. BBP'nin adayları 
AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listele-
rinden seçime girdi. Vatandaşlar, seçimlerde 
550 yerine 600 milletvekili için oy kullandı. 
Bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da 
bu kapsamda değişirken, Ankara ilk kez üç 
seçim bölgesine ayrıldı. Cumhurbaşkanlığına 
aday gösterme usulü de 24 Haziran’da fark-
lılık gösterdi. Daha önce en az 20 milletve-
kili ya da son seçimde geçerli oylar toplamı 
birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen 
siyasi partilerce ortak cumhurbaşkanı adayı 
gösterilebilirken, bu seçimde Meclis’te grubu 
bulunan ya da son seçimde yüzde 5 oy alan 
siyasi partiler ya da 100 bin vatandaşın im-
zasını toplayan isimlerin aday olması karar-
laştırıldı. AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ı; CHP Muharrem İn-
ce'yi; HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhur-
başkanı adayı olarak gösterdi. 100 bin imzayı 
toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Ka-
ramollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı 
Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek 
için yarıştı.

SEYYAR SANDIK 
UYGULAMASI

Siyasi partilerin ittifak kurarak seçime 
girebilmesi de 24 Haziran seçimlerinin ilkleri 
arasında yerini aldı. Bu kapsamda AK Parti ve 
MHP, Cumhur İttifakı ile seçime girme kararı 
aldı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise Mil-
let İttifakı ismi altında güçlerini birleştirdi. 
Türkiye, 24 Haziran’da seyyar sandık uygula-
masıyla da ilk kez tanıştı. Engelli ve yatağa 
bağımlı seçmenler, sandıkların kendilerine 
getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy 
kullanabildi. Seyyar sandık kabini, yatağa ba-
ğımlı seçmenin evinde, "gizlilik temin edile-
cek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak" bir 
yere yerleştirilecek. Bu kapsamda, 702 ilçede 
bin 227 sandık kurulacak, yatağa bağımlı 15 
bin 474 seçmene sandık götürüldü. Daha ön-
ceki seçimlerin aksine Adalet, Ulaştırma ve 
İçişleri Bakanları istifa etmeden seçime katı-
labilmesi de seçimin ilkleri arasında.

CUMHURBAŞKANLIĞI 
HÜKÜMET SİSTEMİ

TBMM ile cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda 
bir aynı g ün yapılacak. TBMM’nin görevleri 
ve yetkileri; "Kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun teklif-
lerini görüşmek ve kabul etmek, 
para basılmasına ve savaş ilanı-
na karar vermek, milletlerarası 
antlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulmak, Meclis üye tam 
sayısının 5’te 3 çoğunluğunun 
kararı ile genel ve özel af ilanı-
na karar vermek, anayasanın 
diğer maddelerinde öngörülen 
yetkileri kullanmak ve görevleri 
yerine getirmek" olacak. TBMM, 
Meclis araştırması, genel görüş-
me, Meclis soruşturması ve ya-
zılı soru yollarıyla bilgi edinme 
ve denetleme yetkisini kullana-
cak, ancak gensoru denetleme 
yetkisinden çıkarılacak.  Cum-
hurbaşkanının partisiyle ilişiği 
kesilmeyecek. Cumhurbaşkanı-
nın görev süresi 5 yıl olacak. Bir 
kişi en fazla iki kez cumhurbaş-

kanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanına "Devlet 
Başkanı" sıfatı getirilecek ve yürütme yetkisi 
de verilecek.  Cumhurbaşkanı, kanunları ya-
yımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek 
üzere TBMM’ye geri gönderecek. Kanunla-
rın, TBMM İçtüzüğü’nün tümünün veya be-
lirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak. 
Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıla-
rı ile bakanları atayacak ve görevlerine son 
verecek; üst düzey kamu yöneticilerini ata-
yacak, görevlerine son verecek ve bunların 
atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.  
Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine iliş-
kin kanunları gerekli gördüğü takdirde hal-
koyuna sunacak. Cumhurbaşkanı, yürütme 
yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı, 
kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik-
ler çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı hakkında, 
bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sa-
yısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle 
soruşturma açılması istenebilecek; Meclis, 
üye tam sayısının 3’te 2’sinin gizli oyuyla 
Yüce Divana sevk kararı alabilecek. Hakkında 
soruşturma açılmasına karar verilen cumhur-

başkanı seçim kararı alamayacak. Cumhur-
başkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşka-
nı yardımcısı atayabilecek. Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme 
yeterliliğine sahip olanlar arasından cum-
hurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden 
alınacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve ba-
kanlar TBMM’de ant içecek. Milletvekilleri, 
cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak 
atanırlarsa üyelikleri sona erecek. Bakan-
lıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve 
yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 
teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile düzenlenecek. Meclis, üye 
tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilecek; TBMM ge-
nel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte 
gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanının, se-
çimlerin yenilenmesine karar vermesi halin-
de de TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı 
seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının 
ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yeni-
lenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir 
kez daha aday olabilecek.  Cumhurbaşkanı 
gerekli durumlarda OHAL ilan edebilecek.  
Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak. 
Yeni sistemde, Bakanlar Kurulu olmayacak. 
Genelkurmay Başkanı da cumhurbaşkanınca 
atanacak.

MİLLETVEKİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

İLÇELER
CUMHUR 
İTTİFAKI

MİLLET 
İTTİFAKI

HDP
R. TAYYİP 
ERDOĞAN

MUHARREM 
İNCE

MERAL 
AKŞENER

SELAHATTİN 
DEMİRTAŞ

Akçadağ %58.74 %24.61 %16.34 %57.17 %33.85 %3.71 %4.59

Arapgir %55.94 %37.27 %6.26 %54.75 %36.93 %6.11 %1.21

Arguvan %18.93 %53.75 %26.63 %18.9 %71.62 %0.89 %8.28

Darende %83.61 %13.53 %2.57 %82.16 %11.16 %4.69 %0.77

Doğanşehir %56.12 %30.76 %12.55 %54.98 %33.68 %7.1 %3.05

Hekimhan %42.37 %50.86 %6.09 %40.75 %51.25 %6.14 %0.88

Pütürge %85.23 9611.88 %2.31 %83.25 %11.49 %3 %1.09

Yeşilyurt %68.85 %24.26 %6.42 %67.49 %24.23 %5.01 %1.94

Battalgazi %76.97 %17.29 %5.26 %76.14 %16.85 %3.51 %2.12

Doğanyol %80.83 %16.72 %1.75 %80.43 %13.37 %3.91 %0.91

Kale %89.3 %9.03 %1.19 %89.33 %7.45 %1.79 %0.67

Kuluncak %65.73 %29.54 %4.26 %64.31 %28.07 %6.02 %1.04

Yazıhan %63.74 %22.97 %12.73 %63.98 %25.78 %2.52 %6.85
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DOĞANŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ 
İKİ ADET SU SONDAJ KUYUSU AÇMA İŞİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   : 2018/311898
1-İdarenin
a)Adresi    : Doğanşehir merkez merkez 1 44410 merkez 
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b)Telefon ve faks numarası  : 4225173032 - 4225173031
c)Elektronik Posta Adresi  : ab123933@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı   : İKİ ADET SONDAJ KUYUSU AÇMA İŞİ
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer   : Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Arazisi
c)İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : DOĞANŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU
     MÜDÜRLÜĞÜ ESENTEPE MAHALESİ ESENTEPE
     CADDESİ
b) Tarihi ve saati   : 10.07.2018 - 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Çalışmalarda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt mevzuatına göre işyerinde alınacak 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır. Çalışmaya başlama-
dan bu işte çalışacakların çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almış olmaları, sağlık muaye-
nelerinin işyeri hekimi tarafından yapılması/ yapılmış olması, Sondürün mesleki eğitim aldığına ait 
belgesinin bulunması, makine ve ekipmanların bakım ve onarımları yapılmış olacaktır. Çalışacak 
kuyu yerlerinde (şantiyede) öncelikle risk değerlendirilmesinin yapılıp risklerin varlığında riskler kabul 
edilebilir seviyeye indirildikten sonra çalışmaya başlanacaktır. Kuyu çalışmaları deneyimli bir jeoloji 
mühendisi gözetiminde yapılacaktır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin ta-
mamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest mu-
hasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye 
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
17.06.2011tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Tebliğin´de” yer alan A IV grubu işler veya her türlü kuyu sondaj iş bitirmeleridir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Jeoloji Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğanşehir Açık 
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Muhasebe Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bakan Yılmaz:
Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü 
tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz” dedi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas'ın 
merkeze bağlı Karabalçık köyünde, köy 
konağı hizmet ve kültür binasının temel 
atma törenine katıldı. Törende Bakan 
Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, İl Özel 
İdare Genel Sekreteri Nebi Kaya, AK Par-
ti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, 
CHP milletvekili adayı Ulaş Karasu ile 
köylüler de yer aldı. Bakan Yılmaz, bura-
da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kök-
lü geçmişe sahip olduğunu, Anadolu'da 
İslam ve irfan kültürüyle kadim bir bir-
liktelik olduğunu söyledi. Hacı Bektaş-ı 
Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Sarı Sal-
tuk'un yol aydınlattığını belirten Yılmaz, 
bundan sonra da aydınlatmaya devam 
edeceğini vurguladı. Devletin herhangi 
bir inancı öteki inançlara dayatmayaca-
ğı gibi insanların inançlarına doğrudan 
da müdahale edemeyeceğini kaydeden 
Yılmaz, "Devlet, toplumdaki farklı inanç-
lara karşı adil ve eşit bir tutum takılma-
lıdır, bundan sonrada takınacaktır. Biz-
ler laikliği, ülkemizde inanç hayatının 
ve manevi ortamının barış ve esenlik 
içerisinde sürmesinin teminatı sayıyo-
ruz. İnançlara eşit mesafede duran bir 
laiklik anlayışını savunuyoruz. Devlet 

ile milletin birbirine kuşkuyla bakması-
nı önledik, devlet ile milleti barıştırdık. 
Daha almamız gereken mesafeler belki 
olabilir, inşallah onları da hep birlikte 
gidereceğiz. Herkesin hak ve hukukunu 
koruduk, bundan sonra da koruyacağız. 
Topluma kimlik ve yaşam tarzı dayatıl-
masının karşısında olduk, bundan sonra 
da olmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve 
evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık 
anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlü-
ğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz" diye 
konuştu. 

'DEMOKRASİNİN ÇITASINI 
DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ'

Alevi kanaat önderlerinin kendisi-
ni ziyaretinde, dinlerini evlatlarına öğ-
retme talebi olduğunu anlatan Bakan 
Yılmaz, Malatya İnönü Üniversitesi'nde 
'Alevi Araştırma Enstitüsü' kurulması için 
Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı'ndan 
(YÖK) karar çıktığını ve bunun Bakanlar 
Kurulu'nca da imzalandığını kaydetti. 

Bu kararın, kısa sürede Resmi Gaze-
te'de yayımlanacağını belirten Yılmaz, 
şunları söyledi:

"İnşallah Alevi kardeşlerimizin inanç-
larının en sağlıklı, en doğru bir şekilde 
yine kendileri tarafından bir başka kimse 
tarafından tanımlanmadan daha halkın 
ihtiyacını karşılayacak şekilde bir ensti-
tüyü hayata geçireceğiz. Müfredatta da 
güncelleme yaptık, yapmış olduğumuz 
güncellemeleri de kendilerine sunduk. 
Gerçekten çok mesafe aldıklarını söyledi-
ler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde 
de varsa eksikliklerimiz onları da gidere-
ceğiz. Geleneksel irfan merkezleri ve ce-
mevlerine hukuki statü tanıyacağız. Ço-
ğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin 
çıtasını daha da yükselteceğiz. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir ara-
da yaşıyoruz, yan yana yaşıyoruz. Şehit 
olduğu zaman, savaşa gittiğimiz zaman 
hiç kimse sormuyor. Çanakkale'de ve 
Sarıkamış'ta beraberdik, terörle müca-
delede yine Afrin'de beraberdik. Ayrımız 
gayrımız yok, bu topraklar için can ve-
ren herkesin bu toprakların refahından, 
hakkından, hukukundan aynı şekilde 
yararlanması lazım. Onun için Türkiye'yi 
bugüne kadar beraber getirdik, bundan 
sonra da hep beraber götüreceğiz."
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“Artık Kayısı En Ucuz Kuru ve
Yaş Meyve Olmaktan Çıkmalıdır”

Sıkmalık kayısı taban fiyatının değerlen-
dirildiği basın açıklamasında MTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Özcan meyve suyu 
üretimi gerçekleştirenlere seslenerek “Mey-
ve suyu fabrikalarımız sıkmalık olarak alma-
yı planladığı kayısıyı 25 kuruş taban fiyattan 
almayı planlıyor. Biz alımı yapacak olanların 
kesinlikle 25 kuruş gibi bir maliyetle ve ko-
mik bir rakamla çiftçimizin karşılarına gel-
melerini kabul etmiyoruz. Bu fiyat, çiftçide 
oluşan maliyetlerin değerlendirilmesi ve bu 
maliyetlerin üstünde çiftçinin de para kaza-
nacağı bir şekilde yeniden ortaya konulması 
gerekmektedir.” dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB)’ nda sık-
malık kayısı taban fiyatı ele alındı. Konunun 
değerlendiği açıklamaya Malatya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özcan, MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gelir, Battalgazi 
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar katıldı. 

“25 KURUŞ GİBİ KOMİK 
BİR RAKAMLA ÇİFTÇİMİZİN 
KARŞILARINA GELMELERİNİ 

KABUL ETMİYORUZ”
Sıkmalık kayısı taban fiyatının 25 kuruş 

olmasını değerlendiren Malatya Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz-
can: “Bildiğiniz gibi Malatya'nın en önemli 
gelir kaynağı olan yaklaşık 40 bin aileyi, di-
rekt 800 bin nüfusu dolaylı ilgilendiren çift-
çimizin en kıymetli mahsulü ve gelir kaynağı 
olan kayısı da hasat dönemi başlamıştır, şeh-
rimize ve Ülkemize hayırlı olsun. Kamuoyu-
nun bildiği gibi geçtiğimiz günlerde Tarım 
İl Müdürlüğümüzün yaklaşık 1 aydır devam 
eden rekolte çalışmaları sonucu 400 bin ton 
yaş kayısı olarak açıklandı. Rekolte çalışma-
larının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sağ-
lıklı bir sonuca gidilebilmesi amacıyla detaylı 
bir rekolte çalışması yapıldı. Bu konuda Ta-
rım İl Müdürlüğünden, Ticaret Borsasından, 
Ticaret Odasından ve Ziraat Odalarından bu-
lunan arkadaşların içinde olduğu bir ekiple 

çalışma yapıldı. Özellikle bu konuda Tarım İl 
Müdürlüğümüze ve Sayın Valimiz Ali Kaban 
Bey’e konu üzerindeki hassasiyetlerinden do-
layı teşekkür ediyoruz. Hasadın ilk aşamasın-
da olumsuz iklim koşullarından kaynaklanan 
ve üründe oluşan kalite kaybıyla ortaya çıkan 
sıkmalık bir ürünümüz var. Bu ürün sıkmalık 
tır meyve suyu fabrikaları tarafından alına-
rak meyve suyuna dönüştürülüyor. Şuanda 
bu nedenle alımlar başlamış durumda.  İs-
tasyonlar kuruldu veya kurulma aşamasında 
ancak Ziraat Odası Başkanlarımıza gerekse 
Malatya Ticaret Borsası olarak bize çiftçi-
mizden gelen yoğun şikâyet ve serzenişlere 
istinaden dün Ziraat Odaları Başkanlarımızla 
beraber yapmış olduğumuz bir toplantı so-
nucunda açıklama yapma zorunluluğu doğ-
muştur.  Gelen bilgilere göre şuanda yaş yani 
meyve suyu fabrikalarımız sıkmalık olarak 
almayı planladığı kayısıyı 25 kuruş taban fi-
yattan almayı planlıyor. Biz kamuoyuna özel-
likle alımı yapacak olan bu şirketlerin, şirket 
genel müdürlüklerinin, aracı kurumların ve 
istasyon sahiplerinin kesinlikle 25 kuruş gibi 
bir maliyetle ve komik bir rakamla çiftçimizin 
karşılarına gelmelerini kabul etmiyoruz” ifa-
delerine yer verdi.  

“FİYATIN ÇİFTÇİNİN 
MALİYETLERİNİN ÜSTÜNDE 

OLMASI GEREK”
Özcan ardından: “Burada oluşan bir mali-

yet var profesyonel tarım ve çiftçilikle oluşan 
maliyetlerin altında çiftçiye gidilerek sonuca 
gidemeyiz.  Ortaya çıkan bu fiyat politikasının 
acilen değerlendirilmesi gerek, meyve suyu 
fabrikaları tarafından yeniden gözden geçirilip 
Malatya çiftçisinin de mağdur edilmeyeceği bir 
fiyat politikası ve taban fiyat ortaya konulma-
lı. 4 kg. yaş kayısıda elde edilen 1 kg. çekirdek 
elde edildiğini düşünürsek çekirdek fiyatı 3,5 TL 
oluyor. Ancak verilen 25 kuruş rakamı çok ko-
mik. Günde bir işçinin 150 kg kayısı topladığını 
farz edersek ortaya çıkan sadece günlük işçilik 
maliyetinin yarı fiyatına gelir. Bu da çiftçiyle, 
kamuoyu ile bu şehirle dalga geçmektir. Bizim 
buradaki amacımız kesinlikle bağcıyı dövmek 
değildir, üzüm yemektir.  Bu alımı gerçekleşti-
recek olan şirketler bu ülkenin öz sermayesidir 
bunun alımıyla ilgili kendileri eğer doğru bir 
politika ve doğru bir taban fiyat belirlerse bizde 
burada kendilerine kamuoyu olarak, ziraat oda-
ları olarak, ticaret borsası olarak,  çiftçi olarak 
yardımcı oluruz.  Ama bu belirlenen fiyat ger-
çekse veya bu fiyattan alım yapmayı planlıyor-

larsa bu kesinlikle çiftçimizde karşılık bulmaya-
caktır ve bu rakamlarla da bu şirketler sonuca 
gidemezler. Bizim beklentimiz şirketlerin bir 
araya gelip yeni bir taban fiyatı belirlemelidir. 
Bu fiyat, çiftçide oluşan maliyetlerin değerlen-
dirilmesi ve bu maliyetlerin üstünde çiftçinin 
de para kazanacağı bir şekilde yeniden ortaya 
konulması gerekmektedir.  Aksi takdirde eğer 
bu fiyat politikasıyla çiftçinin karşısına gidilirse 
burada sağlıklı bir alım gerçekleşmeyeceğini ve 
herkesin bu işte zarar göreceğini düşünüyoruz. 
Mutlaka bu konuda kısa süre içerisinde yeni bir 
fiyatın ortaya konulması gerek. Biz burada fi-
yat belirlemeyeceğiz. Çünkü biz burada da az 
talep dengelerini mutlaka gözeteceğiz biz sa-
dece ortaya konulacak fiyatın çiftçinin maliyet-
lerinin üstünde olması gerektiğini belirtiyoruz. 
Firmalarda şirketlerde bunu göz önünde bu-
lundurarak bir fiyat belirlemeli. Dünyada gıda 
ürünlerinin fiyatlarının geldiği nokta ortadadır, 
fiyat artışları söz konusu. Kayısının sürekli bu-
nun gerisinde kalması doğru değil. Artık kayısı 
en ucuz kuru ve yaş meyve olmaktan çıkmalı-
dır. Kamuoyu olarak üstümüze düşen vazifeyi, 
çiftiye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek 
zorundayız, bu noktada da firmalardan gerek-
li fiyat açıklamasını yapmalarını bekliyoruz.” 
şeklinde konuştu.

ÇKS Kaydı İçin Son Gün 30 Haziran
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel 

Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS) başvurularının 30 Haziran 2018 günü 
sona ereceğini bildirerek, “Çiftçilerimizin son 
haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde 
bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırma-
larında fayda var.” diye konuştu

Bayraktar, ülkemizde ÇKS’ye kayıt yapıla-
bilecek 23 milyon 375 bin hektar tarım alanı 
bulunmasına rağmen, 2017 yılında ÇKS kaydı 
yapılan alanın 14 milyon 805 bin hektarla sınır-
lı kaldığını ifade etti. Şemsi Bayraktar, şunları 
kaydetti: “2017 yılında 8 milyon 570 bin hek-
tar arazi, tarım yapılabildiği halde ÇKS dışında 
kalmıştır. Bu rakam 1 milyon 837 bin hektar 
olan Hollanda tarım alanının yaklaşık 4,5 katı 
büyüklüğündedir. Tarım alanlarının ÇKS kayıt-
larının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faali-
yetlerini sürdürmesine katkı sağlayan destek-
lerden yararlanabilmeleri için elzemdir. Tarım 
yapıldığı halde çeşitli gerekçelerle ÇKS kaydına 

engel teşkil eden sorunların çözümlenmesi de 
oldukça önemlidir.”

Bayraktar, ÇKS başvurusu yaptırmayan üre-
ticilerin yıl içinde verilen mazot, kimyevi gübre, 
yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak 
üzere çiftçiye verilen desteklerden yararlana-
madığını hatırlattı. ÇKS başvurusu bulunmayan 
üreticilerin düşük faizli kredi kullanamadığını, 
tarım sigortasına başvuramadığını belirten 
Bayraktar, “Çiftçilerimizin yaşanması muhte-
mel herhangi bir doğal afet sonucu meydana 
gelebilecek zararları doğrultusunda kredi borç-
larının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak 
her türlü tarımsal desteklerden yararlanabil-
mesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerek-
mektedir” ifadelerini kullandı.

 ÇKS başvuruları için son günün 30 Haziran 
2018 olduğunu hatırlatan Bayraktar, üretici-
lere, olası sıkıntıları göz önünde bulundurma-
larını ve kayıt için son günü beklememelerini 
önerdi. ÇKS kaydını yaptırmayanların 2018 yılı 

desteklerinden faydalanamayacağını bildiren 
Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Çiftçilerimiz, 30 Haziran 2018 tarihinden 
sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım 
arazileri dışında yeni bir çiftçi ve arazi kaydı 
yapamayacak. Ancak çiftçiler, içinde bulunu-
lan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri 
üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesi 

işlemini, üretim yılının 15 Temmuz-15 Ağustos 
2018 tarihleri arasında yapabilecek. Mücbir se-
beplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişik-
likleri de üretim yılı içinde yapılabilecek.”

Bayraktar, ÇKS başvurularının, Ziraat Oda-
larından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen 
belgeler ile tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapı-
labileceğini hatırlattı.



6 26 HAZİRAN 2018HABER

Soldan sağa
1. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Fransa’da 30,59 gr, İn-

giltere’de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi... İş-

kil, şüphe, kuruntu (halk ağzı)... 2. Dil (eski)... Aslı astarı... 3. 

Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten 

bir söz... Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının 

yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü... Su içinde ve nemli 

havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme so-

nucunda oluşan madde... Kolun bilekten parmak uçlarına ka-

dar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 4. Sık çalı 

(halk ağzı)... Korkutmak veya dikkati kendi üzerine çekmek 

için söylenen bir söz... Dış (spor)... 5. Tuvalet... Özseverlik... 6. 

Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi... Umut, istek, arzu... 

7. Plaka yapıp satan kimse... Lahana, turp, şalgam, karnaba-

har vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, 

özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar... 8. 

Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, 

uzun cam parçası... Silikatlamak işi... 9. Aralarında aynı yerde 

bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden 

oluşan topluluk... Amiral olma durumu... 10. Tuh... Atamak işi, 

tayin... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya ya-

rayan bir söz, amma, lakin... 11. Uzak... Belli bir biçim almak, 

klişeleşmek... 12. Lise okuyan (öğrenci)... Karakter... Yemek lis-

tesi... 13. Torbalı balık ağı... Piroksen grubundan, yeşil renkli 

doğal silikat... 14. Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı 

mat, kalınca bir tür yazı kâğıdı (eski)... Hava ile ilgili, havada 

bulunan... Akümülatör... 15. Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını 

önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tu-

tulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık 

önlemi... Ortak (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Yunan rakısı... Hoplatma işi yapılmak... 2. Polonya dili... 

Lahuraki (eski)... Baryum elementinin simgesi... 3. Su (eski)... 

Ilgamak işi veya durumu... Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. 

şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat... 4. 

Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan... Palamut, torik 

vb. balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura... 5. On 

sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu 

bir arada... Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütle-

si... Lanetlenmiş, melun (eski)... 6. Maniciliği benimseyen... 

Sözleşme (eski)... 7. Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini 

taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm... 

Aşılamak işi... Ahilik ocağından olan kimse... 8. Çöl... Üstü kapa-

lı, örtülü (söz veya davranış)... Zamanın bölünemeyecek kadar 

kısa parçası, lahza... 9. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vi-

layet... Östaki borusu... Bir şeyin amacına uygun, istenilen dü-

zeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme... 10. Mısır 

halkından olan kimse (eski)... Karalamak işi... 11. Bir işi yapma, 

yerine getirme (eski)... Saptamak işi, tespit... Bir eserin hazır-

lanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için 

yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yapraklarından her biri... 12. 

Gözlem... Allaşmak durumu... 13. Sezyum elementinin simgesi... 

Millî... Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt... 

14. İletme işi... Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alış-

kanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapı-

lan (iş, hareket vb.) 

(eski)... 15. Bazı 

hayvanların deri-

sinde, insan vücu-

dunun belli yer-

lerinde çıkan, üst 

deri ürünü olan ip-

liksi uzantı... Yağış-

sız (hava, mevsim, 

yıl)... Kalın ağaç 

gövdesi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Bir kadın ki baharda yaşayan hayat olur 

Sazı gibi orgu gibi flüt gibi 

Bir hayat ki hayatla aydınlanan gurur olur 

Sesi ile keman ile kemençesi gibi 

Bir kadın hayat veren arkadaş olur 

Elli altmış yıl bir ömür uzayan yol gibi 

Hayat verir çile ile telli saz olur 

Çalışma ile koşma ile ağır iş gibi 

Bir göz ki ırmak nehir kadın olur 

Yük ile yoksul ile çile ile arkadaş gibi  

Yalın ayak ile tadı olan damak olur 

Öyle ki çile ile büyüyen bir bebek gibi 

Bir saz gibi derdi dinleyen kadın olur 

Okumada yoksun olan bir çocuk gibi 

Kışta yaşayan baharı görmeyen kadın olur 

Üzerinde suyu kesilmiş bir balık gibi 

Bir kadın ki çileyi çeken o olur  

Doğaya koku salan bir çiçek gibi 

Her çıkmaza gözyaşı ile öncü olur 

Neşe ile sütünü emen bir bebek gibi

ELİ ÖPÜLESİ
KADININ 

MUFF Başvuruları Başladı
Haber Merkezi 
9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan 8.’si düzenlenecek Malatya Ulusla-
rarası Film Festivali kapsamında ger-
çekleştirilecek Malatya Film Platformu 
başvuruları 20 Haziranda başladı. Üre-
tim aşamasındaki projelerin senaryo 
geliştirme ve yapım öncesi desteklen-
mesi ve sektör aktörlerinin katılımıy-
la güncel ortak yapım olanaklarının 
tartışılmasını amaçlayan Malatya Film 
Platformu 11-15 Kasım 2018 tarihleri 
arasında 8. Malatya Uluslararası Film 
Festivaliçatısı altında 2. kez gerçek-
leştirilecek. Jüri ve finalistlerinin ekim 
ayında düzenlenecek basın toplantı-
sında açıklanacağı Malatya Film Plat-
formu’na başvurular 31 Ağustos 2018 
günü, mesai bitimine kadar devam 
edecek. Başvuran projeler arasından 
seçilecek 3 ayrı kategoriden projeler, 
Malatya Yapım Geliştirme’de finale ka-
lacak. 

 “MALATYA YAPIM 
DESTEK ÖDÜLLERİ” 

 Bu yıl 8. Malatya Uluslararası 
Film Festivali çatısı altında,yapım ön-
cesi projelere destek olarak sinema 
sektörüne doğrudan katkı sağlamak, 
yapım öncesi projelerin yönetmen ve 
yapımcılarına proje geliştirme, sun-
ma imkânı sağlayacak 2. Malatya Film 
Platformu, uluslararası festival mar-
ketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema 
sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı 
hedefliyor. Ulusal ve uluslararası ya-
pım ortaklıkları kurulmasında gerekli 
eğitimleri sunmak ve uluslararası or-
tak yapım merkezlerinden biri haline 

gelmek amacıyla ikinci kez düzenlenen 
Malatya Yapım Geliştirme’de finale 
kalan projelerin yönetmen ve yapım-
cıları, alanında uzman isimlerle 4 gün 
boyunca projelerini geliştirme, sunum 
ve ortak yapım konularında çalışacak. 
Çalışma sonrasında jüri tarafından 
aralarından seçilecek ikisi uzun, üçü 
kısa metraj olmak üzere toplam 5 pro-
jeye destek ödülü verilecek. Malatya 
Film Platformu kapsamında verilecek 
yapım desteği kategorileri ise şöyle;

ERTEM EĞİLMEZ AİLE 
FİLMLERİ YAPIM DESTEK 

ÖDÜLÜ
1970’li yıllardan itibaren Arzu Fil-

mçatısı altında imza attığı yapımlarla 
aile olgusunu öne çıkaran ve bu film-
lerle bir döneme damgasını vuranEr-
tem Eğilmez’in aile filmlerinden ilham 
alınarak, geçen yıldan itibaren, Malat-
ya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri 
tarafından seçilen ve ana teması aile 
olan uzun metraj bir projeye Ertem 
Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek 
Ödülüverilmeye başlandı. Bu yıl da 8. 
Malatya Uluslararası Film Festivali ka-
panış töreninde açıklanacak olan Er-
tem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek 
Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 
Bin TL para ödülünün sahibi olacak.

 TRT ÖN ALIM DESTEK 
ÖDÜLÜ 

 8. Malatya Uluslararası Film Fes-
tivaliMalatya Yapım Geliştirme kap-
samında tema sınırlaması olmaksızın 
başvuran ve platforma katılma hakkı 

kazanan projeler arasından jüri tara-
fından seçilen bir projeye de TRT ÖN 
ALIM DESTEK ÖDÜLÜ verilecek.  

 TRT KISA FİLM YAPIM 
DESTEK ÖDÜLÜ

Ulusal kısa metraj kategorisinde-
ki filmleri desteklemek amacıyla bu 
sene ilk defa gerçekleştirilecek TRT 
Kısa Film Yapım Desteği, 3 ayrı proje-
ye 10’ar Bin TLdoğrudan yapım des-
teği sağlarken, diğer yandan da proje 
aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yö-
netmenlerinin kendi filmleri üzerinde 
uzmanlarla çalışma ve yapacakları su-
num sonrası projelerine destek bulma-
larını hedefiyor.  

 Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda 
deneyimli sinemacının katılarak tec-
rübelerini paylaşacağı Malatya Film 
Platformu, çeşitli söyleşi, workshop ve 
etkinliklerle de dünyanın çeşitli yer-
lerinden gelen sinemacıların buluş-
masına ev sahipliği yapacak. Malatya 
Yapım Geliştirme ve ana kategorilere 
ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru 
formlarına malatyafilmfest.org.tr ad-
resinden ulaşılabilir.
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AYDINLANMA: BEYİNLERLE 
OLUR, BÜYÜMÜŞ
BEDENLERLE DEĞİL!

Küreselleşme denilen kavram, dünyanın küçük bir köy olma yolunda ki 
atılan hızlı adımları ifade eder. Her yeni gün yeni buluşlara gebe olsa da de-
ğişimin görünmeyen yüzü bize yansıtılan yüzü kadar masum değil. Bu deği-
şimin masum olmadığını anlamak için uzaklara gitmeye gerek yok, en basit 
örnek; ailemiz. Bugün çocukları anne-babalar yerine televizyonlar eğitiyor. 
Biz ders kitaplarında komşularımızı dost-düşman ayırımına tabi tutarken göz 
ardı ettiğimiz bir gerçek var, o da savaşların artık cephede yapılmadığı ger-
çeği. Küreselleşme cephelerin adresi olarak “kültürü” göstermeye başladı. 
Zaten emperyalizmin en büyük ayağı kültürde değil midir? Peki, nasıl oluyor 
da biz kimliklerimizi bir tarafa bırakıp farklılaşabiliyoruz?  Kafalarınızı karış-
tırmadan “kültür” konusunda küçük bir parantez açmak gerekiyor. Sosyoloji 
biliminde, “kültürsüzlük” diye bir kavram yok. Yani en ilkel toplumun yaptığı 
davranıştan tutun da modern toplumların davranışına kadar, maddi ve manevi 
her değer kültürün birer parçasını oluşturur. “Genel anlamda kültür, belli bir 
zaman ve mekânda ki insan topluluğunun yaşama şekli olarak tanımlanır. Kül-
türü, insanların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları belirler. Bu nedenle, kendiliğinden 
oluşma, kültürün en önemli özelliği kabul edilir. Geniş bir insan kesiminin or-
tak eğilimlerine karşılık gelen popüler kültür ise, kültürün ticarileşmiş ve sa-
nayileşmiş biçimidir. Popüler kültür, tüketilmek ve alınıp satılmak üzere pazar 
için planlanarak üretilmiş kültürdür. Bu açıdan popüler kültürün kapitalizm, 
teknolojik gelişme ve sanayileşmeyle çok yakın ilişkisi bulunur.”*

***
Yeniden farklılaştırma sürecine nasıl sürüklendiğimiz konusuna değinir-

sek, karşımıza en büyük neden olarak popüler kültürün çıktığını yukarıdaki 
açıklamalardan anlayabiliriz. Popüler kültür, üretimi kendi tekeline aldığı ve 
tüketmeyi ön plana çıkardığı için kabul edilmesi zor olmayan bir kültür. Siz 
emek harcamadan sizin için üretiyor ve her türlü pazarla size ürettiklerini sa-
tabiliyor. “Sadece ekonomik anlamda mı bizleri bağımlı kılıyor?” diye düşü-
nürseniz, gerçek yanılgıya tam da bu noktada düşmüş olursunuz. Geleceğimiz 
olan çocuklarımızın hayal dünyasını alt üst eden de popüler kültürdür. Çünkü 
her çocuğun bir model algısı vardır ve modeli gibi olmak için mücadele eder. 
Eğer siz çocuklarınıza doğru model olamazsanız ya da doğru model seçenek-
lerini sunamazsanız gerçek bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Popüler kültü-
rün size dayattığı, ne olduğu belli olmayan dizi kahramanları çoktan çocukla-
rınızın model algısını kaplamış birer kimlik olarak karşınıza çıkar. Sonra ulusal 
gazetelerinizde “aldatmak sanattır” diye saçma sapan aldatma hikâyeleri 
okursunuz. Bu da yetmez, devamında; erkekliğin mertlikle değil silahla olaca-
ğı, artık erkeğin değil kadının eşini aldatan olduğu, futbolun demokrasiden ve 
insan haklarından daha çok tartışılır hale geldiği, insan öldürmenin ekmek ye-
mek gibi normalleştiği, bir dizi garip olayların yaşandığı bir ülke oluverirsiniz. 
Sonuçta ne mi olur ben söyleyeyim. Bir türlü “gelişmeyen” hep “gelişmekte 
olan” bir ülke olarak kalmaya devam edersiniz. Ne sahip olduğunuz genç nüfu-
sun önemi kalır ne de vasıflı elemanlarınızın sokaklarda gezmesinin yarattığı 
acının izleri. Geçmişte ödenen bedellerin de sizin için bir anlamı olmaz çünkü 
ölen ölmüştür, sizin canınız yanmadıkça…

__________________________________________________________________________ 
*Ünal Şentürk (2007). “Popüler Kültür Örneği Olarak Futbol”, Cumhuriyet 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 31, No:1, ss. 25-41.  

Osmanlı’nın Son Eserlerinden 
Biri Daha Gün Yüzüne Çıkarılıyor
Malatya’da, Osmanlı’nın son eserleri arasında bulunan eski Askerlik 
Şubesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Battalgazi Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmaları kapsamında beton 
sıvaların kazınması ile birlikte tarihi binanın aslına kavuştuğunu söyledi

Battalgazi Belediyesi, Tahta-
lı Hamam’ı Hamam Müzesi ola-
rak hizmete sunması ile birlik-
te bu kez yine Osmanlı’nın son 
eserleri arasında bulunan ve 
1893 yılında Osmanlı Padişahı 
Abdülhamit Han döneminde ya-
pılan eski Askerlik Şubesi’ni res-
tore ederek, Kent Müzesi olarak 
hizmete sunacak. Tarihi binanın 
Battalgazi Belediyesi’ne devri 
ile başlayan süreçte, restoras-
yon çalışmalarıyla birlikte tarihi 
bina gün yüzüne çıktı. Tarihi bi-
nanın Malatya halkına Kent Mü-
zesi olarak sunulacağını belir-
ten Battalgazi Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, “Osmanlı 
döneminin son eserlerinden ve 
Abdulhamid döneminde yapılan 
8 redif asker alma bölgesinden 
bir tanesi. Zannedersem 4 ta-
nesi ayakta kalmış. Diğerleri ise 
kendi haline terk edilerek yok 
olmaya mahkûm edilmiş. Ma-
latya'daki bu redif asker alma 
mekânı da kapanmıştı. Belki 
eski fotoğraflarını görenler sı-
valanmış ve içi orijinalliğine uy-
gun olmayan, ne kadar gereksiz 
şeyler varsa onlarla doldurul-
muştu. Bizler, Milli Savunma 
Bakanlığımız ile yapmış olduğu-
muz anlaşma çerçevesinde bu-
ranın bize devredilmesi ve Kent 
Müzesi olarak değerlendirmek 

istediğimizi ilettiğimizde, döne-
min Milli Savunma Bakanımız 
İsmet Yılmaz, sağ olsun bize 
devrini gerçekleştirdi. Buranın 
restorasyon ve rölelerini yine 
Belediyemizin yapmış olduğu 
proje kapsamında değerlendi-
rerek, Sivas Koruma Kurulu’nda 
ilgili mimari projeleri geçtikten 
sonra buranın yapım ihalesine 
çıktık. Buradaki çirkin sıvaların, 
tabanlardaki fayansların kaldı-
rılması işlemelerini başlattık. 
Binanın sıvaları kazınıp kendi 
orijinalliği ortaya çıkınca hem 
bina hafifledi, hem de binanın 
kendi başına bir müze olduğu 
ortaya çıktı. İlgili müellifler de 
şuanda projeye uygun bir şekil-
de çalışmalarını sürdürüyorlar. 
Temmuz'un sonu, Ağustos'un 
başı gibi bir aksilik olmazsa tes-
limi gerçekleşecek. Akabinde 
ise iç dizaynı ile birlikte Malat-
ya'daki ilk Kent Müzemizi Ma-
latya'mızın halkına armağan 
edeceğimizi düşünüyoruz. Bu-
gün bölgemizdeki ağırlıklı tarihi 
bölgeler yüzde 95’i Battalgazi 
bölgesindedir. Bugünde yüzde 
95'e yakın kısmının restorasyon 
işlemeleri bitirilmiş ve halkın 
hizmetine açılmış durumdadır” 
dedi.

“TOPLUMDAKİ 
BELLEĞİN VE 
HAFIZANIN 

KORUNMASI 
ÖNEMLİDİR”

“Müze olgusunu ‘Ben yap-
tım oldu’ mantığı içerisinde 
yürütemezsiniz” diyen Başkan 
Gürkan, sözlerine şöyle devam 
etti; “Yapmacık ve yapay GDO'lu 
müzeler olur. Bizim yapmış ol-
duğumuz müze olgusunun zi-
hinlerde kalıcı olması, toplumla 
barışık, toplumdaki entegras-
yonun, toplumdaki belleğin ve 
hafızanın, kimliğin korunması 
noktasında önem addediyoruz.  
Özellikle mahalle müzeleri ki 
akabinde Mahallelilik Projesi 
bugün Türkiye projesi olması 
esperisi budur. Hamam mü-
zesinin temel esperisi oradaki 
yaşanmışlıkların, hamamdaki 
değerlerin şimdiki ve gelecek 
kuşaklara aktarılması nokta-
sında önemli bir işlevi yerine 
getiriyor.  Gelişi güzel müze 
yaparak, içine kimse girmeden 
müzevi bir yapı içerisinde soyut 
ve soğuk bir yapı içerisindeki 
müzelerin toplumda hüsnüka-
bul olmadığını ifade etmek isti-
yorum”

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden ya-
pılan açıklamada kentte özellikle Battalgazi, Kale, Akçadağ 
ve Yazıhan ilçelerinde kayısı bahçelerinde zarar oluşturan 
Ağustosböceğinin, üreticiler açısında sıkıntılı ve potansiyel 
bir zararlı olarak görüldüğü belirtildi. Bu sorun ile ilgili ola-
rak üreticilerin çok yoğun bir şekilde İl Müdürlüklerine mü-
racaat ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube müdürlüğü teknik elamanlarının, yerinde 
yaptıkları bahçe kontrollerinde, üreticilerimizin, mücadele 
zamanını doğru bir şekilde tespit edemediği görülmüştür. 
Etkili bir mücadele için zararlının biyolojisinin takip edilmesi 
çok büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.  Bü-

yük Kara Ağustosböceği hakkında detaylı bilgilerin verildiği 
açıklamada çiftçilerin bu zararlı ile mücadelesi için yapılma-
sı gerekenler de dile getirildi. 

2 aşamalı olarak yapılması önerilen önlemler ise şu şe-
kilde açıklandı: “Kültürel Önlemler: Mekaniksel Mücadele, 
Ağustos böceklerinin yumurta bırakarak oluşturduğu zararı 
önemli oranda azaltmaktadır. Bu amaçla öncelikle Ağustos-
böceklerinin yumurta bırakma döneminde bahçe içinde veya 
kenarındaki yabancı otlar biçilmemeli veya şeritler halinde 
bırakılmalıdır. Yumurta bırakma dönemi tamamlandıktan 
sonra yumurta bırakılmış otlar biçilmeli ve imha edilmelidir. 
Bu yöntem hem zararını azaltma hem de sonraki yılların yo-

ğunluğunu düşürme yönünden önemlidir. Erginler yumurta 
koymak için kabukları soyulmuş kuru kavak dallarını daha 
çok tercih ettiği, bu nedenle zararlının yumurta bırakma 
sürecinde, kabukları soyulmuş kavak dallarının bahçenin 
birçok yerine toprağa sokulmasının ve yumurta açılımından 
önce bahçeden uzaklaştırılması önerilebilecek bir önlemdir. 

Ergin çıkışının yoğun olabileceği yıllarda, ergin çıkışına 
yakın veya ergin çıkışı periyodunda toprağın sürülmesi, top-
rak içerisinde bulunan ve çıkışa yakın olan nimf yoğunluğu-
nun düşmesinde etkili olmaktadır. Bunun için iklime de bağlı 
olarak Haziran ayının 3. Veya 4. haftasında toprağın bir kez 
10-15 cm derinlikte sürülmesi alınabilecek en etkili kültürel 
önlemdir. Biyolojik mücadele, Kayısı bahçelerinde kümes 
hayvanlarının bulundurulması bu zararlının, popülasyonu-
nun düşürülmesinde çok etkili olacaktır.”

Çiftçilere ‘Ağustosböceği’ Uyarısı  
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Gül ve Ağca Ailelerinin Mutlu Günü 

Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü Nihal Gül, Jeoloji Mühendisi Hasan Ağca 
ile hayatını birleştirdi… Birçok önemli ismin 
katıldığı ve mutluluğun yüzlerden okunduğu 
düğün alayında çiftin duasını Malatya İl Müf-
tüsü Ümit Çimen yaparken çiftin nikâhını da 
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan kıydı. Nikâh şahitliğini ise AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Öz-
nur Çalık, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat 
Öztürk,  AK Parti Malatya Milletvekili Adayı 
Hakan Kâhtalı ve MHP Milletvekili Aday Adayı 
Erol Gül yaptı

Jeoloji Mühendisi Hasan Ağca ve Sonsöz 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nihal 
Gül sevgilerini evlilikle taçlandırdı. Reyyan 
Düğün Salonunda dünya evine giren çiftin 
düğün alayına AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı-Sosyal Politikalar Başkanı ve AK Parti 
Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, Bat-

talgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,  
AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan 
Kâhtalı,  Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat 
Öztürk,  Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet 
Çınar,  Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, MHP 
Milletvekili Aday Adayı Erol Gül, Malatya İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı İhsan Akın, Basın İlan Kurumu Malatya 
Şube Başkanı Nihat Abacı, AK Parti İl Kadın 
Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gazetemiz 
İmtiyaz Sahibi Ali Er, Sonsöz Gazetesi ekibi,  
dernek başkanları ve üyeleri, STK temsilcile-
ri, farklı kurumlarda görev yapan basın men-
supları ile çiftin aileleri katılım sağladı. 

Kur’ an tilavetiyle başlayan düğünde 
Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, çiftin mut-
luluklarının daim olması için dualar okudu. 
Yapılan dua sonrası çiftin nikâhını Battalgazi 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıyarken 
Nikâh şahitliğini ise Yazıhan Belediye Başkanı 

Nevzat Öztürk,  AK Parti Malatya Milletvekili 
Adayı Hakan Kâhtalı, MHP Milletvekili Aday 
Adayı Erol Gül ile AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı 
Öznur Çalık yaptı.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı-Sosyal Politikalar Başkanı ve AK 
Parti Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık: 
“Kız bizim oğlan bizim rabbim ikisini de mut-
lu eylesin.  Bir yastıkta aynı rüyayı görmeyi 
nasip etsin. İyi günde, kötü günde, zor günde, 
dar günde ellerini hiç bırakmasınlar, birbirle-
rinin yürekleri hep aynı sevgi için, hep aynı 
mutluluk için atsın. Ben yüce Rabbimden 
bu güzel çifte iki cihanda saadet diliyorum.  
Rabbim onların hep yar ve yardımcısı olsun, 
mutlulukları daim olsun birliktelikleri daim 
olsun inşallah.  Nüfus artış hızımız her geçen 
gün düşüyor bütün alilerdeki nüfus oranımız 
şuanda doğurganlık hızımız 2,1 dolayısıyla 

şimdi nüfus artış hızını arttırmamız için yeni 
çiftlerde cumhurbaşkanımızın sözleri bizim 
için de çok önemli bir referans. En az 3 tane 
sağlıklı sıhhatli evlatlar nasip etsin diyorum. 
Rabbim hepinizin sağlığını, sıhhatini koru-
sun inşallah. Bu evlilikte ömür boyu sürsün 
diyorum. Evlilik cüzdanlarını hep hanımefen-
dilere veriler ama evlikte sorumluluk hem 
annenin hem babanın, eşlerin ortaklıklarıdır. 
O yüzden bu cüzdan çok önemli bir sorumlu-
luğun sembolüdür.  Ben bu cüdanı hem Ağca’ 
ya hem de Nihal kızıma vermek istiyorum, bu 
emaneti ömür boyu birlikte saklasınlar Rab-
bim bir yastıkta kocatsın sağlık, sıhhat, uzun 
ömür diliyorum, mutluluklar diliyor ve tebrik 
ediyorum kendilerini” ifadelerini kullandı. 

Yapılan konuşma sonrası Battalgazi Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan Nihal ve Ha-
san çiftine fincan takımı hediye ederek çifti 
tebrik etti.


