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“DOĞANŞEHİRLİ KADINLAR
KURUFASULYE İLE BÜYÜYOR”

Malatya Doğanşehir Be-
lediyesi, Malatya Büyük-
şehir Belediyesi,Gülşehir 
Kadın Kooperatifi ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü’nün 
paydaş olduğu Fırat Kal-
kınma Ajansının destekle-
diği 'Doğanşehirli Kadınlar 
Kurufasulye ile Büyüyor' 
projesi ile kadın istihdamı-
na katkıda bulunmayı he-
deflediklerini belirten Do-
ğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, “Eğer pro-
jemiz büyümeye başlarsa, 
kadın girişimci sayımız 
da buna bağlı olarak artış 
gösterecektir” dedi.2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ZELYURT’UN BASIN BAYRAMI MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Zelyurt mesajında “Halkın ha-
ber alma ve bilgilenmesini sağlayan medyamızın ve gazetecilerin bayramını 
en içten dileklerimle kutlarım, medyamızın tarafsızlığından ödün vermeden 
daima halkın sesi olmasını temenni ederim.” Dedi.

Binali Yıldırım Lisanslı Depoyu İnceledi
25’inci Uluslararası Kül-
tür Sanat Etkinlikleri ve 
Kayısı Festivali’ne katıl-
mak üzere Malatya’ya 
gelen son Başbakan AK 
Parti Genel Başkanveki-
li Binali Yıldırım, Dünya 
Kayısı Ticaret Merkezi 
ve Lisanslı Depoda ince-
lemelerde bulundu.4’TE
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İLAN
DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/50 Esas
KARAR NO : 2022/95
Davacılar ELİF NAZ ÇİÇEK, HAKAN ÇİÇEK, VAHİDE ÇİÇEK aleyhine mahkememizde açılan Nü-
fus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2022/50 esas, 2022/95 kararı ile 31/03/2022 tarihinde Davanın Kabulü ile Malat-
ya İli Doğanşehir İlçesi Söğüt Mahallesi  Cilt no:34, Hane no:58, BSN:345, 10721762590 TC kimlik 
numaralı Elif Naz Çiçek’in ELİF NAZ olan adının İPTALİ İLE, ELİF olarak TASHİH İLE TESCİLİNE, 
dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra 
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2022

“DOĞANŞEHİRLİ KADINLAR
KURUFASULYE İLE BÜYÜYOR”

Malatya Doğanşehir Belediyesi, Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi,Gülşehir Kadın Kooperatifi 
ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün paydaş olduğu Fı-
rat Kalkınma Ajansının desteklediği 'Doğanşehirli 
Kadınlar Kurufasulye ile Büyüyor' projesi ile ka-
dın istihdamına katkıda bulunmayı hedefledikle-
rini belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, “Eğer projemiz büyümeye başlarsa, ka-
dın girişimci sayımız da buna bağlı olarak artış 
gösterecektir” dedi.

Malatya Doğanşehir Belediyesince hayata 
geçirilen 'Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile 
Büyüyor' projesi ile Gülşehir Kadın Kooperatifi’ne 
bağlı kadın girişimciler, ürettikleri kuru fasulye-
lerin perakende haline getirdikten sonra satışa 
sunacaklar. Böylelikle Doğanşehir’de hem üretim 
hem de kadın istihdamı artırılacak.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)’nın projeye bir 
milyon 500 bin TL destek verdiğini açıklayan Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Proje-
mizin bedeli bir milyon 500 bin lira ama yaklaşık 
olarak bir milyon 800 bin lirayı bulacaktır” dedi.

'Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile Bü-
yüyor' projesinin amacından bahseden Zelyurt, 
“Projemizin temel amacı kadın girişimcilerimize 
istihdam temin etmek amacıyla sağlandı. Proje-
de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe 
belediyemiz, tarım ilçe müdürlüğü ve Büyükşehir 
Belediyesi Kadın Kooperatifi paydaş olarak yanı-
mızdalar. Paydaş olmamız münasebetiyle Fırat 
Kalkınma Ajansı’na ajansına projemizi sunduk” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Anayol güzergâhında lokanta tarzı bir yer 
açıp, kuru fasulyenin pişirilmiş halinin satışı-
nı gerçekleştirmek istiyoruz ve bunu da sadece 
Kadın Kooperatifi üzerinden sağlayacağız” diyen 
Başkan Zelyurt, sözlerine şöyle devam etti:

“Potansiyele göre de kadınlarımız istihdam 

edebilecekler ve böylelikle bölgemizde fasulye 
ekimini teşvik edeceğiz. Elde edilen mahsulü-
müz de yine kadınlarımız paketleyerek, satışa 
sunacaklardır. Ürünümüz, paydaşı olduğumuz 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Esen-
lik firmasında satışa sunulacak. Daha sonra ilgili 
marketlere de anlaşıp, ürünümüzün pazarlama-
sını yapmaya devam edeceğiz. Eğer projemiz bü-
yümeye başlarsa, kadın girişimci sayımız da buna 
bağlı olarak artış gösterecektir. Yani kadın giri-
şimcilerin sınırı yok.”

Proje için tahsis edilen arazinin detaylarını 
da anlatan Zelyurt, “Projemize Fırat Kalkınma 
Ajansı destek veriyor. Projemizin bedeli bir mil-

yon 500 bin lira ama yaklaşık olarak bir milyon 
800 bin lirayı bulacaktır. Lokantamız ise hazine 
arazisinde bir yere yapılacak, yeri biz talep ettik. 
Yerimizi Fırat Kalkınma Ajansı gelip inceledi ve 
yeri uygun buldular” dedi.

Son olarak Doğanşehir kuru fasulyesinin 
özelliklerine değinen Başkan Zelyurt, “Bilindiği 
üzere Doğanşehir fasulyesi meşhurdur. Doğan-
şehir’imizin soğuk suları boldur. Fasulyede soğuk 
ve serin yerlerde daha iyi yetişiyor. Fakat bunla-
rın dışında Doğanşehir’in farklı bir özelliği daha 
var. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkla-
rından kaynaklı yetişen ürünlere farklı bir aroma 
vermektedir. Zaten ürünlerimiz semt pazarların-

da satılırken de Doğanşehir kuru fasulyesi, do-
matesi, elması diye satılır” ifadelerine yer verdi.

Doğanşehir Gülşehir Kadın Kooperatifi Baş-
kanı Gülşah Sağlam ise “2023 ve 2071 ülke eko-
nomimiz için Ana’ lar olarak taşın altına elimizi 
koyarak, genç, erkek, çağa çoluk hep birlikte 
Anadolu olmak hedefimizde bizleri her daim des-
tekleyen yanlız bırakmayan Doğanşehir Belediye 
Başkanımız Durali Zelyurt ile birlikte hazırladığı-
mız "Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile büyü-
yor" projemiz onaylandı. Şahsım ve Kooperatifim 
adına Başkanımıza teşekkür ederim. Tüm Doğan-
şehirli üreten destekleyen hanımlarımıza hayırlı 
olsun.” Dedi.

Büyükbaş Yetiştiricilerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
Malatya Kırımızı Et Üreticileri Birliği tarafından 

Halk Eğitim Müdürlüğü ile İşbirliği yapılarak Büyük-
baş hayvan yetiştiricilerine yönelik Büyükbaş Hayvan-
cılık Kâhyalık Kursu açıldı. 23 Temmuz 23 Eylül tarih-
leri arasında 8 hafta sürecek kursta başarılı olanlara 
sertifika verilecek. 

Kursun açılışında konuşan Malatya Kırımızı Et 
Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, 18-40 yaş 
arası yetiştiricilere verilecek krediden yararlanmak 
isteyenler için kurs düzenlen kursun açılışında yaptığı 

konuşmada şunları söyledi ; “İlimiz Halk Eğitim Mü-
dürlüğü İşbirliğiyle düzenlenen kursa katılanlara kurs 
sonunda kâhyalık sertifikası verilecektir. 80 saatlik 8 
hafta sürecek olan kurs, Birliğimiz ve Yeşilyurt Halk 
Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenmek-
tedir. Kursa katılanlara iş güvenliği, hayvan bakımı, 
beslenme, veterinerlik, hizmetleri gibi alanlarda, hay-
van alım ve satımı gibi konularda eğitim verilecektir. 
Üyelerimize verilecek eğitimden yaklaşık 80 kişiye 
kurs verilecek, kurs sonunda ise katılımcılara serti-

fika verilecektir. Belge sahipleri bundan sonraki 
süreçte Ziraat Bankasından 0 faizli 2 yıl vadesiz 
3 yıl taksit ile kredi ala bilecekler ve n yetiştirici-
ler isterlerse borçlarını esi taksitler ödeyecek hâ-
linde ödeyecekler. 18-40 yaş arası yetiştiricilere 
verilecek olan kredinin şartları ise veteriner veya 
veterinerlik teknikleri,  Halk Eğitim Müdürlüğü 
veya üniversite nezdinde verilmiş olan sertifika 
sahiplerine Ziraat Bankası tarafından kredi tah-
sisi yapılacaktır. Kursa katılan 80 kişiye verilecek 
olan Kredi toplamı yaklaşık 40 milyon lira civarın-
da olacaktır. Bu da Malatya yetiştiricisi için önemli 
bir katkı anlamındadır. Bu anlamda bizlere destek 
sunan Başta Tarım Bakanımıza ve Bakanlık yetki-
lilerine,  Ziraat Bankası yetkililerine yetiştiricileri-
miz ve birliğimiz adına teşekkür ederim” 
dedi.  Yapılan konuşmanın ardından 
Malatya Ziraat Okulu Müdür Yardımcısı 
Selahattin Özmen tarafından eğitim ve-
rildi. Özmen ise, “‘Büyükbaş Hayvancılık 
Kahyası’ 80 saatlik dersi ben vereceğim. 
Kursun sonunda hayvan üreticilerimiz 
pratik ve bilgili bir üreticilik yapmış ola-
cak. Kursun içeriğinde iş sağlığı güvenli-
ği bu 12 saat boyunca verilecek. Hayvan 
bakım beslenmesi. Gebelik, doğum ve 
sonrası işlemler, buzağı, süt sağım ba-
kım ve beslenmeleri bu kursla size ve-
receğiz. Kursun sonunda sahada daha 
bilgili ve becerili olarak bu işi sahada 
yapacaksınız” şeklinde bilgi verdi.
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Soldan sağa
1. Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun 

gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi... Gübrelemek (halk ağzı)... 

2. Düzenlenmiş... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnak-

larına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... Anlatana 

veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer... 3. Çift, eş, 

ikiz (halk ağzı)... Fransiyum elementinin simgesi... Tersine ola-

rak, tam tersine, tersine, aksine... 4. Dolaylı olarak anlatma, 

üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Ha-

vada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir element 

(simgesi Ne)... Yaratım... 5. Nar, erik, kızılcık vb. yemişlerden 

yapılan pekmez (eski)... Elips ile ilgili, elips biçiminde olan... 6. 

Emmek, içine çekmek (eski)... Telefon konuşmasına başlarken 

kullanılan bir seslenme sözü... 7. Et veya balık gibi asıl yemeğin 

yanına eklenen sebze, patates vb. yiyecekler... Tanrı’ya şük-

retme... 8. Demir elementinin simgesi... Ağır ceza mahkemesi 

başkanı... Evropiyum elementinin simgesi... 9. Gezgin derviş 

(eski)... Teyze olma durumu... 10. Olağandan daha hacimli, ola-

ğanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... Başı sürekli sallanan... 

11. Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek 

olan şey, okazyon... Efilemek işi... 12. İletme işi... Etken, etmen, 

sebep, faktör... Dolaşma... 13. Yemek yeme, karın doyurma işi... 

Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki 

satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa 

türü, oligopol... Yanına getirildiği kelimenin anlamına aşırılık 

katarak şaşma veya hayranlık anlatan bir söz... 14. Bağ çubu-

ğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur (halk ağzı)... Bir-

biriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile 

Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... İğnesi 

olan... 15. Tek eşlilik... İveğen...

Yukarıdan aşağıya
1. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştür-

mek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki 

oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan 

düzenekler bütünü... Üstünlük (eski)... 2. Hoş kokulu... Gebrele-

mek işi... 3. Yaşarmak işi... Birinden bir şeyin yapılmasını iste-

mek, rica etmek, arzu etmek... 4. O zamirinin yönelme durumu 

eki almış biçimi... Biraz dar, pek geniş olmayan... Döl eşi... 5. 

Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı... Dökme demir... 

6. Kefene sarılmamış... Genellikle işlemelerde kullanılan, gü-

müş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik vb (eski)... Kolun 

bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya 

yarayan bölümü... 7. Bazuka... Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir 

özelliği olmayan... 8. Manganez elementinin simgesi... Türe ile 

ilgili olan, hukuki... Görevden alma... 9. Tanrı... Emreylemek işi 

veya durumu... 10. Aracılığıyla, marifetiyle, tarafından... Göreli-

lik... 11. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini 

dinden ayrı tutan... Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır 

için dağıtılan içme suyu... 12. Baş örtüsü... Ayın ilk günlerinde 

aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay... Çocuğu olan kadın, anne... 13. 

Kesim... İşemesini sağlamak, işemesine yol açmak, çiş yaptır-

mak... 14. Eritme işi 

yapılmak... Mumu 

olan, mum ko-

nulmuş olan... 15. 

Karanfilgillerden, 

saz biçiminde ince 

sapları olan, güzel 

çiçekler açan, kasık 

yaralarına yararlı 

sayılan bir bitki... 

Şartlar, koşullar 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

....SUYU ARAYAN ADAM ....

Daha ilk derste belli oldu ki bölükte, hangi 
dinden olduğumuzu bile doğru dürüst bilen bir 
kişi yok. Bir gün askerlere sordum:

– Bizim dinimiz nedir?
Hepsinin bir ağızdan, ‘Elhamdü-l-illâh Müs-

lümanız’ diye cevap vereceklerini sanıyordum. 
Fakat öyle olmadı, cevaplar karıştı. Kimisi ‘İma-
mı âzam dinindeniz’, kimisi ‘Hazreti Ali dinin-
deniz’ dedi. Kimisi de hiçbir din tayin edemedi. 
Arada, ‘İslâmız’ diyenler de çıktı ama ‘Peygam-
berimiz kimdir?’ deyince, onlar da pusulayı şa-
şırdı. Akla gelmez peygamber isimleri ortaya 
atıldı. Hatta birisi, ‘Peygamberimiz Enver Pa-
şa’dır’ bile dedi.

İçlerinden peygamberin adını duymuş olan 
birkaçına da, ‘Peygamberimiz sağ mıdır, ölü 
mü?’ deyince, iş gene çatallaştı. Herkes aklına 

gelen cevabı veriyordu. Bir kısmı sağ, bir kısmı 
ölüdür tarafını tuttu. Fakat birisinin kuvvetle 
konuştuğunu yahut bir tarafın daha ağır bastı-
ğını görünce, diğer tarafın da kolayca o tarafa 
kaydığı görülüyordu.

‘Peygamberimiz sağdır’ diyenlere, ‘O halde 
hangi şehirde oturur?’ diye sordum. Cevaplar 
tekrar karıştı. Onu İstanbul’da, Şam’da yahut 
Mekke’de yaşatanlar oldu. Hiçbir yer tayin ede-
meyenler daha çoktu.

‘Peygamberimiz ölmüştür’ diyenlere de ‘Ne 
zaman ölmüştür?’ denildiği zaman bu sefer on-
lar şaşırdılar. Yüz sene önce, beş yüz sene önce, 
bin sene önce diye gelişigüzel cevaplar verenler 
oluyordu. Fakat çoğu vakit tayin edemiyordu.

Dinimizin adı ve peygamberimiz bilinmedi-
ği gibi, din ilkelerini ve ibadetleri doğru dürüst 
bilen kimse de çıkmadı. Ezan dinlemişlerdi. Fa-
kat ezan okumayı bilen yoktu. Namaz kılan bir 
iki kişi çıktı. Onlar da namaz surelerini yanlışsız 

okuyamadı. Daha garibi, niçin namaz kıldıkları-
nı bir türlü anlatamadılar.

Bu bölük, o zamanki milletin bir parçasıydı. 
Hepsi Anadolu köylüleriydi. Biz Anadolu köylü-
sünü dindar, mutaassıp bilirdik. Halbuki bu gör-
düklerim sadece cahildiler.

Fakat asıl şaşkınlığım ikinci derste oldu. Bu 
askerler yalnız hangi dinden olduklarını değil, 
hangi milletten olduklarını da bilmiyorlardı:

‘Biz hangi milletteniz?’ deyince her kafadan 
bir ses çıktı:

‘Biz Türk değil miyiz?’ deyince de hemen, 
‘Estağfurullah’ diye karşılık verdiler.

Türklüğü kabul etmiyorlardı. Halbuki biz 
‘Türk’tük. Bu ordu Türk ordusu idi. Ama onlara 
göre Türk demek, Kızılbaş demekti. Kızılbaşlı-
ğın ise ne olduğu bilinmiyordu. Ama onu her-
halde kötü bir şey sayıyorlardı.

Dininde, milliyetinde birleşmiş olmayan bu 
bölük, dersler ilerledikçe görüldü ki, devletin 

şeklini, adını, padişahın adını, devletin merke-

zini, başkumandanı ve onun vekilini de bilme-

mektedir.

Hele iş vatan bahsine dönünce, büsbütün 

karıştı. Kısacası, vatanımızın neresi olduğunu 

bilen yoktu. Yahut da bütün bilgiler; belirsiz, 

köksüz, şekilsiz ve yanlıştı.”

MUSTAFA
BİRİ

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ZELYURT’UN BASIN BAYRAMI MESAJI

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 24 Temmuz Ga-
zeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan 
Zelyurt, mesajında şunlara yer verdi:

“Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, 
halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasi-
yetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunmaktadır.

Bu nedenle çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsur-
larından biri olan basın, bir yandan kamuoyuna tarafsız, doğru ve 
hızlı biçimde bilgi ve haber vererek toplumu aydınlatırken, diğer 
yandan da meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesin-
de çalışmalarını sürdürmektedir. 

Basının gücünün, milletimizin gücü olduğunu biliyor, bu bilinç-
le hareket ediyoruz. Ayrıca Doğanşehirimize yaptığımız yatırım ve 
hizmetlerin hemşerilerimize ulaştırılması noktasında önemli bir 
payı bulunan yerel basınımıza ayriyeten teşekkür ediyorum.

Halkın haber alma ve bilgilenmesini sağlayan medyamızın ve 
gazetecilerin bayramını en içten dileklerimle kutlarım, medyamı-
zın tarafsızlığından ödün vermeden daima halkın sesi olmasını 
temenni ederim.” Dedi.
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Gazetecilik en kutsal mesleklerin başında gelmektedir. Kimi 
zaman ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgide, kimi zaman da 
zorlu şartlar altında kalem oynatmak, deklanşöre basmak, kame-
ra ve mikrofonu sımsıkı kavramak özveri ve feragat gerektirir.

Kamuoyunu bilgilendirmek adına, hızlı ve tarafsız, ilkeli ve 
doğru yayıncılık anlayışıyla; ülkemizde ve dünyada neler olup 
bittiğini halka aktararak insanların bilgilendirmesini sağlayan 
gazeteciler, bir nevi toplumun gözü kulağı niteliğindedir. Demok-
rasinin vazgeçilmez bir ilkesi olan basının; vatanımızın bekası, 
milletimizin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiği fedakâr 
çalışmaları takdire şayandır.

15 Temmuz gecesi; ülkemizi ele geçirmeye kalkan karanlık 
şer odağı FETÖ ve asker üniforması altındaki katillerin başarısız 
olmasındaki en büyük etkenlerden biri basınımızdı. O karanlık 
gecede büyük bir rol üstlenen medyamız olması gerektiği gibi, 
tavrını milli irade ve demokrasiden yana kullanarak hainlerin 
püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. Yerli, bağımsız ve milli 
bir duruş sergileyen basın mensuplarımız; Cumhurbaşkanımız ve 
Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çağrılarını millete 
ulaştırarak, halkın Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmasına vesi-
le oldu. Vatandaşlarımızın, hain darbe girişimine karşı refleks 
oluşturmasının önünü açan Başkomutanımızın ifadelerini milletin 
yüreğine ve vicdanına yazan basın mensuplarımız, bu önemli ve 
bir o kadar da kutsal olan görevi ifa ettiklerinden dolayı onlara bir 
kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Milletin haber alma hakkı için cefakâr, fedakâr ve meşakkat-
li bir tutumla, gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf 
tutan, millet için kalem oynatan tüm basın mensuplarımızı tebrik 
ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, 24 Temmuz Gazeteciler Bayra-
mı’nı kutlar, tüm gazetecilerimize görevlerinde başarılar dilerim…

HÜSEYİN
KARAASLAN

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI

Ağbaba ’Malatyalı Çiftçinin Zararı 
Karşılansın, Çiftçiyi Kandırmayın’

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Veli Ağbaba, CHP 
Malatya İl Başkanlığında dü-
zenlediği basın toplantısında 
Malatya gündemine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Ağbaba'nın açıklamasında şu 
ifadeler yer aldı:

Malatyalı çiftçinin zararı 
karşılansın, çiftçiyi kandır-
mayın

“14-15 Nisan’da Malat-
ya’da don felaketi yaşandı, 
ardından dolu yaşandı ve 
sonra fırtına oldu. AKP’liler 
“hasar tespit çalışması de-
vam ediyor” dediler, bu yalan 
çıktı. Malatya ekonomi şimdi 
bir kayıp yaşıyor. Kayısı tutsa 
da tutmasa da aynı para har-
canıyor ama bir önlem alına-
bilmiş değil. TARSİM’in zarar-

ları karşılayacağına yönelik 
sözleri halkı kandırıyor. Si-
gorta yaptırmayanlar ne ola-
cak? AKP’nin olaya bakışı bu-
dur. Malatya’da doğal afetten 
etkilenen insanların zararları 
mutlaka karşılanmalıdır.”

Can Karaman Petrol Mağ-
duruyuz ADALET İstiyoruz… 

CHP Malatya Milletveki-
li Veli Ağbaba 2017 yılında 
Doğanşehir İlçesi Sürgü Ma-
hallesi Takaz mevkliinde Can 
Karaman Petrolün Malatya 
Büyükşehir Belediyesi ile gir-
diği hukuk mücadelesinden 
bahsederek konunun takipçi-
si olduğunu belirtti. 

Can Karaman Petron Yet-
kilisi Hüseyin Karaman yaptı-
ğı açıklamadakazanılmış bir 
dava ortada olduğunu ama 

kanunların uygulanmadığı-
nı belirterek açıklama yaptı. 
Hüseyin Karaman Açıklama-
sında; 

" Doğanşehir İlçesi Sür-
gü Mahallesi Takaz Mevki-
inde 2017 yılında hukuksuz 
olarak elimizden alınan Can 
Karaman Petrol İşletmemiz-
de Mahkemeyi Kazanmamıza 
rağmen Danıştay’ın kararı 
uygulanmıyor.

5 yıldır hukuk mücadele-
si verdiğimiz evimizin geçim 
kaynağı işletmemiz Dönemin 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı şimdiki AKP Milletvekili 
Ahmet Çakır’ın işleme koy-
madığı mahkeme kararları 
yüzünden büyük mağduriyet 
yaşıyoruz. 

Can Karaman Petrol İşlet-

memizi Büyükşehir Belediye 
yetkililerinden bazı müdürler 
sahte evraklar düzenleyerek 
adaleti yanıltmak istemiş 
ama 10. Danıştay Dairesi biz-
leri yani ben Hüseyin Kara-
man’ı haklı bulmuş olması-
na rağmen 5 yıldır maalesef 
mahkeme kararları gizli ve 
karanlık güçler tarafından 
adaleti dahi tanımadıkları 
için uygulamıyorlar.

Bu adalet herkese lazım. 
Adalet kimsenin şahsi teke-
linde olamaz. Bir Ülkenin Dini 
Adalettir. Adalet bittiği an 
Ülke biter, Devlette olamaz-
sınız. İsteğimiz Mahkemenin 
verdiği kararların uygulan-
ması. Mağduriyetimizin gide-
rilmesi" diye belirtti.

Vali Şahin Ve Başkan Gürkan Stantları Gezdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Va-

liliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından organize edilen Uluslararası Kül-
tür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalinde 
düzenlenen etkinliklere ve stantlara vatan-
daşlar yoğun ilgi gösteriyor. Malatya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 
Fuar Merkezinde açılan stantları gezdiler.

Malatya’da ve Malatya dışından gelen 
çok sayıda katılımcının stant açtığı Fuara 
ziyaretçi yoğunluğu stant sahiplerini de 
memnun ediyor. Yoğunluktan memnun olan 
stant sahipleri fuar kapsamında yapılan or-
ganizasyonlardan dolayı Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür 
ettiler. Stant açan firmalar, yeni yapılan 
fuar merkezinin kendileri ve vatandaşlar 
için ferah ve modern anlamda güzel oldu-
ğunu, ifade ettiler. 

Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 
stantları tek tek gezen Başkan Gürkan, stant 

sahipleriyle, ziyaretçilerle sohbet edip bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Gürkan, 
“Malatyalı hemşerilerimizin hem fuarımıza 
hem de açılan stantlara göstermiş oldukla-
rı ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. 
Fuarımıza gösterilen ilgide gösteriyor ki, 
hemşerilerimiz güzel olan her hizmeti ve 
organizasyonu benimsiyor ve destekliyor. 
Bizlerde hemşerilerimiz için her zaman en 
iyisini yapmak için çalışıyoruz. Özellikle sa-
dece Malatya’ya değil bölgeye de hizmet 
verecek olan fuar merkezimizi açarak kitap 
fuarları, tarım fuarları, kayısı fuarı ve daha 
birçok fuar ve organizasyona ev sahipliği 
yapıyoruz. Modern ve çağdaş anlamda, sos-
yal donatılarının içerisinde yer aldığı fuar 
merkezimizden de vatandaşlarımız ve fes-
tivalimize katılım gösteren firmalar mem-
nun. Hemşerilerimiz memnun ise bizlerde 
memnunuz demektir. Fuarımıza gösterilen 
bu ilgiden dolayı hemşerilerime teşekkür 
ediyorum” dedi. HABER MERKEZİ

25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkin-
likleri ve Kayısı Festivali’ne katılmak üzere 
Malatya’ya gelen son Başbakan AK Parti 
Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dünya 
Kayısı Ticaret Merkezi ve Lisanslı Depoda 
incelemelerde bulundu.

Ülke ve Malatya ekonomisinin katma 
değerini artıracak olan ve inşaat çalışmala-
rı hızlı bir şekilde devam eden Dünya Kayısı 
Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunan 
son Başbakan AK Parti Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, mer-
kezde yapılan çalışmalarla ilgili Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bil-
giler aldı. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin 
Malatya ve Türkiye için önemli bir yatırım 
olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, kayısı-
nın Malatya ekonomisine olan katkısını yeni 
ticaret merkezi ile birlikte 1,5 milyar doların 

üzerine çıkarmak istediklerini AK Parti Ge-
nel Başkanvekili Binali Yıldırım’a iletti.

Son Başbakan AK Parti Genel Başkan-
vekili Binali Yıldırım,  Dünya Kayısı Ticaret 
Merkezi’nde dükkânların, emanet ofisleri-
nin, konferans salonlarının, laboratuvar-
ların, çalışma ofislerinin, toplantı salon-
larının, kayısı müzesinin vb. sosyal donatı 
alanlarının yer aldığı merkezin Malatya’nın 
yanı sıra ülkenin ekonomisine büyük katkı-
larının olacağını ve çok değerli bir yatırımın 
üreticiyle buluştuğunu ifade etti.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi alanında 
incelemelerde bulunduktan sonra Lisanslı 
Depo sahasında da incelemelerde bulunan 
son Başbakan AK Parti Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet bu-
rada da lisanslı depo ile ilgili bilgiler aldılar.
HABER MERKEZİ

Binali Yıldırım Lisanslı Depoyu İnceledi


