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POLAT: DOĞANŞEHİR HALKI
MUTLUYSA BİZLER DE MUTLUYUZ

Doğanşehir ilçe merkezinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarında sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir’de deği-
şim dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında 
ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmaları yaptı. >>3’TE

Anızın Ateşi Toprağı Öldürüyor...
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 

özellikle hububat ekili alanlarda ha-
sattan sonra kalan anızın rutin bir 
tarımsal uygulama gibi yakıldığını be-
lirtti. Şemsi Bayraktar, “Yaşanacak so-
runları yeterince kavrayamayan çift-
çilerimiz ne yazık ki anız yakmaktadır. 
Özellikle organik maddesi çok düşük 
ve erozyona çok açık olan topraklar-
da anız yakılmamalı, bilakis sürülerek 
veya parçalanarak toprağa yeniden 
kazandırılmalıdır” dedi.>>5’TE

MTSO MECLİS TOPLANTISI 
DOĞANŞEHİR’DE YAPILDI

SAYFA 7

Kurbanlık Kilogram
Fiyatları Belli Oldu 

Yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla kurbanlık kilo gram fiyatları 
belirlendi. Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Başkanı Mehmet Taneli Bir-
lik binasında basın toplantısı düzenleyerek fiyatları açıkladı. >>4’TE

AK Parti‘nin 2019 Seçimlerinde
Hedefi 13 Belediyeyi de Almak

Sosyal Politikalardan Sorumlu Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Öznur Çalık; ‘’2019 Yerel Seçimleri yarınmış gibi 
çalışmaya devam ediyoruz. istikametimiz 2019’da Malat-
ya’daki 13 belediyenin 13’ünü de almak’’ diye konuştu.>>4’TE



2 31 TEMMUZ 2018HABER

Yüreğimin Yarısı Mekke’dir.
Diğer yarısı meddinedir.
Üstünde koca bir tül vardır.
Oda Kudüs dür. 

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14    Sayı: 637

Yayın Türü: Süreli

31 TEMMUZ 2018 SALI

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

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/

YOLDA YÜRÜMEYİ ENGELLİYOR
HABER MERKEZİ 
Atardamar tıkanıklığı kol ve ba-

caklara kan taşıyan atardamarları 
tutan bir hastalık. Genelde damar 
kireçlenmesi, damar sertleşmesi 
sonucunda kol ve bacaklara giden 
atardamarların bir veya daha fazla 
bölgede daralması ve/veya tıkan-
ması sonucu ortaya çıkıyor. Sinsi, 
yavaş ilerleyici özelliği olan bu has-
talık tedavide gecikilirse ileri saf-
halarında bacak kaybı gibi çok ciddi 
sonuçlara yol açabiliyor. Acıbadem 
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi-
si Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk bu 
nedenle atardamar tıkanıklığında 
erken tanı ve tedavinin son derece 
önemli olduğuna dikkat çekerek, 
“Erken tanı ve bu sayede alınabi-
lecek önlemler, pek çok hasta için 
gerekli olabilecek stent, balon gibi 
işlemler ve büyük ameliyatların 
daha geç dönemde yapılmasına 
imkan tanıyor. Bununla birlikte ba-
caklarda yürümekle belirginleşen 
ağrı gibi şikayetlerin ilerlemesini 
önleyebiliyor, hatta tümüyle geç-
mesini sağlayabiliyor. Özetle erken 
tanı hastalara ağrısız ve daha uzun 
süre cerrahi işlemsiz bir hayat va-
dediyor ” diyor.

ERKEKLERDE DAHA 
SIK GÖRÜLÜYOR

Diyabet, sigara, hipertansiyon 
ve hiperkolesterolemi atardamar 
tıkanıklığının başta gelen risk fak-
törlerini oluşturuyor. Erkeklerde, 
östrojen kalkanı olmaması gibi 
hormonal faktörlerin de etkisi ve 
sigara tüketiminin daha fazla olma-

sı nedeniyle kadınlara oranla daha 
sık görülüyor.Kadınlardaki östrojen 
hormonu koruyucu bir faktör ola-
rak görev yapıyor, ancak menopoz 
dönemiyle birlikte bu hormonun 
azalmasına paralel olarak sıklık 
artabiliyor. Bununla birlikte gene-
tik faktörler, şişmanlık ve stres de 
hastalığın ortaya çıkmasında rol 
oynayan diğer etkenler arasında 
yer alıyor.

Periferik arter hastalığı bu-
lunduğu atardamara göre bulgu-
lar veriyor. Kalp ve Damar Cerra-
hisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk 
atardamar tıkanıklığı en sık bacak 
damarlarında oluştuğu için belir-
tilerin de buna paralel olarak ge-
nellikle bacaklarda görüldüğüne 
işaret ederek şu bilgileri veriyor: 
“Yürürken bacaklardaki kasların 
kan ihtiyacı artıyor, ancak daralmış 
veya tam tıkanmış damarlar bu ar-
tan ihtiyacı karşılamakta yetersiz 
kalıyor. Bunun sonucunda kişi yü-
rürken birdenbire başlayan ağrı ne-
deniyle adeta hareket edemez hale 
geliyor. Ağrı dinlenmekle geçiyor. 
Hastalık ilerledikçe yürüme mesa-
fesi kısalıyor ve ağrı daha az mesa-
fede belirmeye başlıyor. Hatta ağrı 
daha da ilerlediğinde birkaç adım 
atılmasına bile imkan vermeyecek 
şekilde şiddetlenebiliyor. İlerleyen 
safhalarda ayrıca hasta hiç yürü-
mese bile ‘dinlenme ağrısı’ olarak 
bilinen ağrı gelişmeye başlıyor.”

Ayaklarda soğuma, ısınamama; 
bacak kıllarında dökülme atarda-
mar tıkanıklığının diğer tipik be-
lirtilerini oluşturuyor. Bacakta çok 
küçük travmalarda bile çok ciddi 

yaralar oluşması ve bu yaraların 
iyileşmemesi de hastalığın ileri 
dönemlerinde yaşanan önemli so-
runlardan. Doç. Dr. Cem Arıtürk 
yaraların kimi zaman herhangi bir 
travma oluşmadan da başlayabile-
ceğini vurgulayarak “Problem iler-
lerse kangrene dönüşebiliyor ve te-
davide geç kalınırsa uzuv kaybıyla 
sonuçlanabiliyor” diyor.

RİSK 
FAKTÖRLERİNDEN 

UZAK DURMAK ÇOK 
ÖNEMLİ!

Tedavide ilk basamağı, hastanın 
atardamar tıkanıklığı yaşaması-
na sebep olan faktörlerin ortadan 
kaldırılması oluşturuyor. Kalp Da-
mar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem 
Arıtürk alınması gereken önlemleri 
şöyle sıralıyor. Kan şekeri ve yağ se-
viyelerinin normal sınırlarda tutul-
ması, tansiyonun ideal değerlerde 
kalması ve sigara içilmemesi dikkat 
edilmesi gereken ilk kurallar.

Varsa fazla kiloların verilmesi 
ve düzenli egzersiz yapılması da bir 
o kadar önem taşıyor.

Tüm bu önlemlere rağmen şi-
kayetleri azalmayan hastalarda 
kan sulandırıcı ve damar genişletici 
ilaçların kullanılması, altta yatan 
diyabet hastalığı ve hiperkoles-
terolemi varsa bunlara yönelik 
tedavilerin düzenlenmesi gereke-
biliyor.

Daha ciddi şikayet yaratan, 
günlük hayatın devamına izin ver-
meyecek derecede ağrıya sebep 

olan ve bacaklarda iyileşmeyen 
yaraların açılmasıyla sonuçlanan 
atardamar tıkanıklıklarında ise 
ameliyatsız yöntemler ve cerrahi 
yöntemler gerekebiliyor. Ameliyat-
sız yöntemler arasında aterektomi 
(kireçlerin temizlenmesi), balon 
anjioplasti (ilaçlı ve/veya ilaçsız ba-
lonla damar genişletme) ve stent 
anjioplasti (stent takılması) has-
talığın seviyesi ve durumuna göre 
kullanılabilecek yöntemler. Kalp ve 
Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. 
Cem Arıtürk tüm bunlardan fayda 
alınamadığı veya diğer yöntemle-
rin uygun olmadığı durumlarda ise 

cerrahi yöntemler olan endarterek-
tomi (damar içindeki kireçlerin açık 
yöntemle temizlenmesi) ve bypass 
ameliyatlarının devreye girdiğini 
belirtiyor. Kalp ve Damar Cerrahi-
si Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk en 
son seçenek olarak düşünülen cer-
rahi yöntemlerin de hastalığın te-
davisinde önemli bir yer tuttuğunu 
vurgulayarak “Başarılı bir cerrahi 
tedavi bacak ağrısı ve yürüme me-
safesinde azalma gibi sorunların 
hemen tamamını çözüyor. Ancak 
cerrahi başarıyı, yapılan ameliyat 
kadar, hastanın ameliyat sonrasın-
daki hayat tarzı da etkiliyor” diyor.

Dogansehir Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum kimliğimi ve 
Doğanşehir Emniyet Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

İbrahim ESER

KAYIP
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HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğan-

şehir’de değişim dönüşüm ve yenileme ça-
lışmaları kapsamında ilçe merkezinde sıcak 
asfalt çalışmaları yaptı. 

Malatya’nın en büyük ilçesi olan Doğan-
şehir’de; Rıdvan Doğan Caddesi, Cumhuriyet 
Caddesi ve Esat Doğan Caddesi Büyükşehir 
Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenir-
ken, İnönü Caddesinde ise finişerle sıcak as-
falt çalışması yapıldı.

Finişerle sıcak asfalt 
çalışması yapıldı

İçme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve 
diğer altyapıları yenilenen ilçe merkezinde 
üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Bele-
diyesi ilçenin can damarı olan Rıdvan Doğan 
Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Esat Doğan 
Caddelerinde kaldırım, yol, ve ağaçlandırma 
çalışmaları yaptı. Yeni bir çehreye bürünen 
caddelerde Büyükşehir Belediyesi son olarak 
aydınlatma çalışmaları yapacak.

Başkan Polat muhtarları 
dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur 
Polat, Doğanşehir’de devam eden çalışmaları 
inceleyip, Doğanşehirli muhtarlarla bir araya 
geldi. Doğanşehir Belediyesi Meclis salonun-
da gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar so-
runlarını Başkan Polat’a ilettiler.

Toplantıya Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, Büyükşehir Belediyesi ve MAS-
Kİ Genel Müdürlüğü yetkilileriyle, muhtarlar 
katıldı. 

Sorunlara çözüm üreteceğiz
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Bü-

yükşehir Belediye Başkanı  Polat, Doğanşe-
hir’in gelişip güzelleşmesi için çalıştıklarını 
söyledi.

Doğanşehir’in en temel ihtiyaçlarını gi-
derdiklerini belirten Başkan Polat, “Bu ça-
lışmalar yapılırken sizler çok büyük fedakar-
lıklar gösterdiniz. Çalışmalara sabrettiniz. 
Toz ve toprakta kaldınız. Doğanşehir halkına 
gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ederim. 
Bizler altyapısı yenilenmiş ilçemizin üst ya-
pısını da bitirmek üzereyiz. Doğanşehir bu 
anlamda uzun süre rahat edecek. Hemşerile-
rimizin mutlu olması bizi de mutlu eder. Muh-
tarlarımızdan da mahallelerin sorunlarıyla 
ilgili bilgileri aldım. Çalışma arkadaşlarımızla 
çözümler üretip sorunları çözmek için gayret 
edeceğiz” dedi.

Büyükşehir çok önemli işler 
yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Do-
ğanşehir’de çok önemli işler yaptığını be-
lirten Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, “İlçemizde içme suyu, kanalizasyon 
hatları yenilendi. Doğalgaz ilçemize geldi. 

Caddelerimiz modern bir görünüme kavuştu-
ruluyor. Biz de Doğanşehir Belediyesi olarak 
ara sokaklarımızı parke taşlarıyla kaplataca-
ğız. 2 milyon TL’lik ihale yaptık. Bu sezonda 
bütün çalışmaları tamamlamayı arzu ediyo-
ruz. Bize destek olan ve bu güzel tablonun 

oluşmasında çok emekleri olan Büyükşehir 
Belediye Başkanım Hacı Uğur Polat’a çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

Başkan Polat ilçede Büyükşehir Belediye-
si tarafından yapılacak olan Kültür Merkezi 
alanında da incelemeler yaptı. 

POLAT: DOĞANŞEHİR HALKI
MUTLUYSA BİZLER DE MUTLUYUZ

Doğanşehir ilçe merkezinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarında sona gelindi

Mumcu, Başkan Gürkan İle Bir Araya Geldi

HABER MERKEZİ 

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Bat-

talgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı 

makamında ziyaret ederek, istişarelerde 

bulundu. Burada konuşan Battalgazi Bele-

diye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MAS-

Kİ Genel Müdürlüğüne 
atanan Ertan bey uzun 
yıllar belediye tecrü-
besi olan ve belediye 
başkanlığında Genel 
Sekreterlik yapan bir 
arkadaşımızın MASKİ 
Genel Müdürlüğü’ne gel-
mesi ve geçmişte yapmış 
olduğu tecrübelerin, bil-
gi birikimlerin MASKİ'ye 
aktarılması noktasında 

önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Tabi biz kendilerine daha önce hayırlı olsun 
ziyaretlerinde bulunmuştuk. Çalışmalarında 
da şu anda iyi gidiyor.  Gördüğümüz kadarıy-
la bir sıkıntı olmadı. Özellikle bu süreç içe-
risinde su kaçaklarının asgariye düşürülme 
noktasında ve  yeni su kaynaklarının bulun-

ması, vatandaşların gitmeyen yerlere kapalı 
sistem suyun gidilmesi  ve götürülmesinde 
büyük gayret ve çaba sarf etmekteler. Bu 
çabalarından dolayı kendilerini kutluyorum. 
Bizlerde zaten çalışmalarımızda ortak koor-
dinasyon içerisinde bilgi,  birikimi paylaşımı 
anlamında,  öneri anlamında yapılacak iş-
lerin planlanması noktasında, gerek AYKO-
ME'de olsun, gerek  UKAME’de olsun birlikte  
çalışma temposu içerisinde gayret gösteri-
yoruz” dedi. 

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, 
“MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizler bu-
gün Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan beye hem istişarelerde bulunmak, 
hemde iadeyi ziyaret amacıyla ekibimizle 
birlikte Battalgazi Belediyesi’ne geldik. Baş-
kanımız Malatya’da yaklaşık 3 dönemlik bilgi 
birikim ve tecrübesiyle merkez ilçelerimiz-

den şuanda Battalgazi Belediye başkanlığı 
görevin ifa ediyor. Nüfusumuzun yüzde 80’ni 
Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde ikamet 
ediyor. Bu durumda Battalgazi ilçemiz nüfu-
sumuzun yüzde 40’nı kendi belediye sınırları 
içerisinde alt yapısı, üst yapısı, sosyal ve kül-
türel belediyecilikle birlikte Malatya’nın en 
büyük ilçe belediyemizden bir tanesi ve biz-
de MASKİ olarak Battalgazi ilçe sınırları içe-
risinde özellikle başta Çamurlu, üniversite-
miz, Bulgurlu doğu bölgemizi kapsayan doğu 
kolektörü çalışmalarımız devam ediyor. Yine 
Melekbaba su deposuyla eski Malatya bölge-
sini yoğun bir şekilde besleyen Karahan ve 
Alibaba depoları arası yenileme çalışmaları-
mız devam ediyor. Battalgazi sınırları içeri-
sinde su ve kanalizasyon anlamında 7 / 24 
esaslı çalışan 12 tane ekibimiz söz konusu” 
diyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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Kurbanlık Kilogram Fiyatları Belli Oldu 
İSA KANLIBAŞ 
Yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla kur-

banlık kilo gram fiyatları belirlendi. Malatya 
İli Kırmızı Et Üreticileri Başkanı Mehmet Ta-
neli Birlik binasında basın toplantısı düzen-
leyerek fiyatları açıkladı. Çeşitli araştırmalar 
yapılarak bu fiyatın belirlendiğini vurgulayan 
Taneli şu ifadeleri kullandı: “Kurban Bayra-
mında biliyorsunuz kurbanlar kesilecek on-
larla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyduk. 
İnsanlarda bunu bizden bekliyor. Malatya’da 
bizim birliğimizin yaptığı çalışmalar netice-
sinde şu anda randımanlı, tüm şartları tutan 
hayvanların, tosunların (tosun olmak şartıy-
la) kg ‘mı 20 liradan biz tespit ettik. Hesap 
kitaplarını yaptık, yem fiyatlarını hesapladık, 
maliyetlerini çıkarttık 20 lira civarında tosun 
satılacaktır. Randımanlı düve ise 18 lira ola-
cak. Randımanlı inek ise 16 liradan fiyat tes-
pit ettik. Kurbanın kesilmesi için randımanlı 
olması gerekir. Bunu tüm kurban kesecek 
insanlarımıza biz söylüyoruz. Bundan sonra 
kurban kesmek isteyen tüm kurbancılarımız, 
tosunu 20 liradan, düveyi 18 liradan, ineği 
de 16 liradan satın alacaklardır. Tabi bunlar 
pazarlık usulü, insanlar pazarlıklarını yap-
sınlar. Pazarlık usulü şöyledir, kurbanlık kör, 
topal olmayacak, 2 yaşını doldurmuş olacak, 
halk arasında kapak açma diyorlar 2 yılını 
doldurmuş hayvanlar olarak adlandırılıyor. 
İnsanlarımız zaten bunu biliyor. Yardımcı ol-
mak, aldanmamak ve kurban satmak isteyen 
insanlarımız, yerli hayvanın satışı için şu an-
daki Türkiye şartlarına göre fiyat normaldir.  
Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat sağlıklı 
bir şekilde kurbanlarını keserler. Şimdiden 
kazasız, belasız, ağız tadıyla kurban ibadet-
lerini yapmalarını ve ümmetin huzuru ve se-

lameti vesile olmasını yüce Allahtan temenni 
ediyorum.”

“MALATYA’DAKİ HAYVAN 
SAYISI YETERLİ”

Malatya’daki hayvan sayısının yeterli ol-
duğunu ifade eden Taneli sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Malatya işletmelerinde hayvan 
sayımız yeterli. Herhangi bir sıkıntımız yok. 
Bazı spekülatörler bununla ilgili bazı yan-
lışlar yapıyorlar, şu anda işletmelerimizde 
hayvan var. Hatta işletmelerimizde hayvan-
ları bile kesemeyen insanlarımız var. Yani 
dışarıdan Malatya’ya hayvan götürelim diye 
bir şey yok. Malatya’daki hayvanlar kurban 
kesmek isteyenlere yeter. Bu senede hayvan 
pazarlarının kapılarında hayvan kontrolleri 
yapılacaktır. Sevki, hastalığı olan hayvanları 
da hayvan pazarına almayacağız. İl dışından 
getirmek isteyenlerde mutlaka evraklarını 
yaparak getirsinler. Ben şimdiden hayırlı ol-
masını diliyorum.”

“DOLANDIRICILARA VE 
SAHTE PARALARA KARŞI 

DİKKATLİ OLUN”
Kurban alıcılarını dolandırıcılara ve sahte 

paralara karşı uyaran Taneli: “Bilindiği gibi 
hayvan satış sirkülasyonunun yoğun olduğu 
bu günlerde özellikle küçük üreticilerin hay-
van satışlarında dolandırıcılara ve sahte para 
konusuna dikkat çekmek istiyorum. Tam gü-
venmedikleri kişilere hayvan satarken, sahte 
çek ve senet kullananlara ve verilen kurban 
paralarının sahte olmamasına da dikkat et-
melerini istiyoruz.” dedi. 

“ETLİK DİŞİ HAYVANLARIN 
KURBANDA KESİLMESİ 

YASAK DEĞİL”
Taneli, dişi hayvan kesiminin Kurban 

bayramında yasak olduğunu ama bazı etlik 
dişi hayvanların kesiminin yasak olmadığı-
nı vurgulayarak son olarak şunları sıraladı: 

“Her sene sağlıklı, doğurmaya elverişli inek-
ler veya düveler kesilmiyor zaten. Kesilen 
hayvanlar doğurmaya elverişli değil. Vete-
rinerler bunları kontrol ederek izin veriyor. 
Hayvanlar işte etçil ırktır, sütçü ırk değildir. 
Ondan dolayı beslenmesi de randımanlı de-
ğildir. Kesilmesi gereken hayvanları kurbana 
veriyoruz. Kesilmemesi gereken hayvanları 
zaten kesime vermiyoruz.”

AK Parti‘nin 2019 Seçimlerinde
Hedefi 13 Belediyeyi de Almak
HABER MERKEZİ 
Sosyal Politikalardan Sorumlu Ak Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık; ‘’2019 
Yerel Seçimleri yarınmış gibi çalışmaya de-
vam ediyoruz. istikametimiz 2019’da Malat-
ya’daki 13 belediyenin 13’ünü de almak’’ diye 
konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 
Çalık, Malatya’daki programlarına hızla de-
vam ediyor. Doğanşehir ilçesinde AK Parti 
teşkilatı ile biraraya gelen Çalık sözlerine; ‘’24 
Haziran’da sandıklara sahip çıkan tüm kar-
deşlerime, mahalle başkanlarıma, muhtar-
larıma, ilçe teşkilatı başkanımızın nezdinde 
tüm teşkilat mensuplarımıza, belediye baş-
kanlarımızın nezdinde tüm belediye çalışan-
larımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. 
Bu teşekkürü Genel Başkanımız, Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adına 
yapıyorum. ‘’ diyerek başladı. Çalık, ‘’24 Ha-
ziran sonrası milletimize teşekkür ediyorum. 
Hepimiz kapı kapı, mahalle mahalle dolaşaca-
ğız. 2019 Yerel Seçimleri yarınmış gibi çalış-
maya devam edeceğiz. İstikametimiz 2019’da 
Malatya’daki 13 belediyenin 13’ünü de almak” 
dedi.

Çalık sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Milletimiz-
le birlikte parlamenter sistemin değişimini 
yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni 
16 Nisan’da oyladık. Milletimiz değişim istedi. 
24 Haziran’da da parlamenter sistemin yerine 
gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’n-

de ilk cumhurbaşkanını seçtiniz. O devrimi 
yapan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Cumhurbaş-
kanımızla yol yürümeye devam eden, Cumhur 
İttifakı’na destek veren bütün kardeşlerimize 
canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçim bitti 
alanlarda teşkilatlarımızla beraberiz. Meclis-
te milletvekillerimizle beraber seçim öncesi 
verdiğimiz sözleri yerine getirmek için meclis-
te hummalı bir çalışma yaptık. Ne söz vermiş-
tik? Gençlerimiz bizden bedelli askerlik istedi. 
O zaman bedelli askerlik çıkarılmalı dedik ve 
1 Ocak 1994’ten önce doğmuş olanların yasal 
düzenlemelerini meclisimizden geçirdik. Biz 
söz veririz, diğerleri gibi lafla geçiştirmeyiz. 
Biz, söz verince yerine getiririz. Ne demiştik? 
Onlar konuşur AK Parti yapar.’’

‘’Biz OHAL’in seçimden sonra son bulması 
gerektiğini söylemiştik. OHAL süresi doldu. 
Meclisten tekrar yetki istemedik. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nin hedefinde ülkemiz olan, 
Recep Tayyip Erdoğan’sız, AK Parti’siz bir 
Türkiye tasavvur eden uluslararası güçlere ve 
terör örgütlerine karşı yürütülecek operas-
yonlar için OHAL’i ilan ettik. Bu ay itibariyle 
de OHAL kaldırılmış vaziyette. Meclisimiz’den 
çok önemli bir yasa geçirdik, yargının elini, 
güvenlik güçlerimizin elini güçlendirecek ya-
sal düzenlemeyi çıkardık. Demokratik hak ve 
özgürlükleri de güçlendiren bir yasayı meclis-
ten çıkardık. Şimdi biz AK Parti iktidarı olarak 
bunları yaparken, meclisten çıkarırken CHP 
Genel Başkan arayışında kriz var. Delegele-

rin kaç tanesinin imzasının olduğunu bileme-
yen bir CHP Türkiye’yi nasıl idare edecek? 24 
Haziran’da bizim sandık başkanlarımız ıslak 
imzaları getirdiğinde hangi sandıktan kaç oy 
aldığımızı hesaplarken, bunlar sandıklardaki 
oyları hesaplamaktan acizler, kaç tane kurul-
tay delegesi imza vermiş bunu bile hesapla-
yamıyorlar. ‘Gel bakalım buraya Muharrem’ 
dedikleri adamı başa getirmek, kasetle gelen 
Kılıçdaroğlu’nu da göndermek istiyorlar. Di-
ğer taraftan başka bir partinin genel başkanı 
da ‘Ben küstüm oynamıyorum evime gidiyo-
rum’ diyor. Sana güle güle, işin gücün rast 
gelsin.’’

‘’DOĞANŞEHİR’E CEZAEVİ 
KAZANDIRIYORUZ’’

‘’Doğanşehir’in 50 yıllık içme suyu ve ka-
nalizasyon suyu sorunu çözüldü. Doğalgaz, 
elektrik sorunu da çözülmüş vaziyette. Yak-
laşık bin kilometrelik asfaltlama işlemi de 
tamamlandı. Biz yolumuza devam edeceğiz. 
Allah nasip ederse, Erkenek Barajı’yla , Söğüt 
Barajı’yla getirmiş olduğumuz hizmetlerle siz-
lere çalışmaya devam edeceğiz. Doğanşehir’e 
bir de cezaevi kazandırıyoruz. Burası yaklaşık 
2 bin kişinin çalışabileceği bir cezaevi olacak. 
Burası bir istihdam kapısı değil. İnsan hak ve 
özgürlüklerin her yerde olması gereken bir 
bina haline getirilecek.’’

ÇAKIR: ŞEHİR NET BİR 
ŞEKİLDE HİZMET ALDI

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır 
da “Biz hiç durmadan çalışacağız. Önemli olan 
hangi hizmetlerin, ne kadar yatırımla nerele-
re yapıldığıdır. Şehir net bir şekilde hizmet 
aldı. Allah’a şükür büyükşehir sürecinde de 
ondan önceki süreçte de Malatya şehir olarak 
altyapısından üstyapısına kadar; kültür mer-
kezleri, sosyal merkezlerine kadar her alanda 
büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı” dedi. 
Daha çok çalışacaklarını dile getiren Çakır, 
şunları söyledi: “Türkiye gerçekten güçlenen 
bir ülke. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı-
mız olan bir dönemden geçiyoruz. En fazla ça-
lışmamız gereken bir döneme girdik. Bizlerde 
elimizden geldiği kadar yerelde ne kadar ça-
lıştıysak, bunun daha fazlasını ilimize hizmet, 
yatırım, kaynak gelmesi adına gayret ve sami-
miyetle çalışacağız.”

KAHTALI: FİTNEYE FIRSAT 
VERMEYECEĞİZ

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kah-
talı da “Biz bir ve beraber olacağız. Malat-
ya’da bu sefer 4 milletvekilimiz var ama daha 
sağlam, daha kuvvetli bir şekilde çalışacağız. 
Hep birlikte el ele vereceğiz. Kesinlikle ayrım-
cılığa ve aramıza fitne sokmak isteyenlere fır-
sat vermeyeceğiz. Memleketimiz için hizmet 
etmeye devam edeceğiz” dedi. 
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SUPER VALİ
RECEP
YAZICIOĞLU
Aydın Valiliği’ne atandığında, henüz üç 

dört günlük vali iken Nazilli SSK Hastanesi ile 

ilgili bir şikâyet kulağına çalınır... Hiç vakit 

kaybetmeden hastaneye gider. Tebdil-i kıyafet 

gelir. Acil bölümünden girer. Oradaki görevli 

bir hemşireye der ki “Başhekimin odası nere-

de?”

Hemşire şöyle bir bakar Yazıcıoğlu’na. 

Tanıyamaz tabi. Küçümseyici bir ses tonuyla 

“ Üst kata çık, koridorun sonundan sağa dön, 

sondaki oda” der. Yazıcıoğlu üst kata çıkar. 

Başhekimin odasını bulur. Kapısı açıktır ama 

başhekim odasında yoktur. İçeri girer. Tam 

o sırada başhekim gelir. “Buyrun ne isti-

yorsunuz ?” diye sorar. Yazıcıoğlu, rahatsız 

olduğunu, tedavi olmak istediğini ama parası 

olmadığını söyler. Başhekim kendisine “Bu-

rası hayır kurumu değil, paran yoksa tedavi 

olamazsın” der. Yazıcıoğlu, “Devletin görevi 

vatandaşına bakmak değil mi doktor bey ?” 

der. Başhekim sinirlenir ve Yazıcıoğlu’nu oda-

sından kovar. Sessizce aşağı iner, hastanenin 

iki sokak arkasında bekleyen makam aracına 

biner, arabada onu bekleyen yardımcısına 

“Gerekli yazışmalar hemen bugün yapılsın ya-

rın görevden alınma yazısını kendisine bizzat 

ben vereceğim” der...

Ertesi gün bu sefer resmi giyimli, kravatlı, 

takım elbiseli olarak gider hastaneye...

Elinde rulo halinde bir kâğıt...

Bu sefer makam aracı hastane girişine 

kadar gelir...

Herkes şaşkındır...

Dün gördükleri yamalı pantolonlu, kasket-

li, yırtık gömlekli adam meğerse yeni atanan 

Aydın valisiymiş...

Vay be! Der görevliler...

Hiç vakit kaybetmeden başhekimin odası-

na çıkar...

İçeri girer...

Başhekim dona kalır...

Siz? Ama siz? Der...

Bugün itibariyle başhekimlik ünvanından 

azledilmiş bulunmaktasınız der, elindeki 

görev azli belgesini uzatır ve ayrılır hastane-

den...

Senin gibiler bu memlekete üç beş gömlek 

fazla geldi sn. valim...

Mekânın cennet olsun...

HÜSEYİN
KARAASLAN

Anızın Ateşi Toprağı Öldürüyor...
HABER MERKEZİ 
Bayraktar, yaptığı açıklamada, özel-

likle hububat ekili alanlarda hasattan 
sonra kalan anızın rutin bir tarımsal 
uygulama gibi yakıldığını belirtti. Şem-
si Bayraktar, “Yaşanacak sorunları ye-
terince kavrayamayan çiftçilerimiz ne 
yazık ki anız yakmaktadır. Özellikle or-
ganik maddesi çok düşük ve erozyona 
çok açık olan topraklarda anız yakılma-
malı, bilakis sürülerek veya parçalana-
rak toprağa yeniden kazandırılmalıdır” 
dedi.

Anız yakmanın beklenen faydanın 
aksine toprağa ve çevreye çok ciddi 
zararlar verdiğini anlatan Bayraktar, 
şöyle devam etti: “Anızın yakılması; 
bitki artıklarının masrafsız bir şekilde 
ve kısa zamanda ortadan kaldırılma-
sı, sürümün kolaylaştırarak ikinci ürün 
yetiştirmek için zaman tasarrufu sağla-
ması, toprak üzerine düşen yabancı ot 
tohumlarının yok edilmesi gibi neden-
lerden dolayı üreticilerimiz için cazip 
hale gelmektedir. Ancak beklenen bu 
faydanın aksine anız yakmak toprağa 
ve çevreye çok ciddi zararlar vermek-
tedir. Anızın yakılmasıyla, toprağın en 
üst katmanında fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özellikleri ile toprak verimlili-
ğini ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Özellikle rüzgar ve su 
erozyonunun olduğu yerlerde, nadasın 
uygulandığı alanlarda ve ayrışmanın 
hızlı olduğu durumlarda anız yakmanın 
verdiği zarar daha da artmaktadır. Ayrı-
ca, hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan 
bitkisel artıklar toprağı tavında tutmak-
ta ve meyilli arazilerde verimli toprağın 
su ve rüzgâr erozyonuyla kaybolmasına 
engel olmaktadır. Çünkü anız, yağışla-
rın şiddetle toprağa düşmesini engeller, 
yüzey akış hızını azaltır, yağışın toprağa 
sızmasını sağlar.”

“ANIZ YAKMA SONUCU 
ÇIKAN YANGINLAR, 

MİLYARLARCA LİRALIK 
ZARARA YOL AÇIYOR”
Anız yangınlarının toprakta yaşayan 

birçok canlının zarar görmesine neden 
olduğunu ifade eden Bayraktar, “Doğal 
dengeyi bozan anız yakma, birçok can-
lının beslenme, barınma ve korunma 
ortamını da yok eder” diye konuştu. 
Anız yakan üreticinin istemeden kendi 
ekonomisine ve çevreye zarar verdiğini, 
hava kirliliğine neden olduğunu anla-

tan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Toprakta bulunup gözle görülmeyen 
mikroorganizmaların faaliyetleri sonu-
cunda organik madde parçalanır, ayrışır 
ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Bu 
da toprakta bitki besin elementlerinin 
çoğalmasına, toprağın su tutma kapasi-
tesinin artmasına, bu nedenle tarımsal 
üretimde verimliliğin artmasına sebep 
olur. Anız yakılması bu mikroorganiz-
malara zarar vermektedir. Hasat sonra-
sında geriye kalan anızın yakılması or-
man yangınları, telefon ve enerji iletim 
hatlarının yanması, sis oluşumu nede-
niyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, 
hasat edilmemiş komşu tarlalara yan-
gın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan 
barınaklarının ve yerleşim birimlerinin 
yanması gibi birçok riskleri ortaya çı-
karmaktadır. Anız yakma sonucunda çı-
kan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık 
maddi zararlara neden olmaktadır. İşin 
ekonomik boyutu verilen zararın gö-
rünmeyen yönüdür. Çünkü hayvan yemi 
olarak kullanılmasının yanında birçok 
yararı olan sap-saman yok edilmekte-
dir. Bu ülkemiz ekonomisi için büyük bir 
kayıptır.”

“ANIZIN YAKILMASI 
TOPRAKTA VERİMLİLİĞİN 

AZALMASINA NEDEN 
OLMAKTADIR”

Bayraktar, verimli hasat alabilmek 
için doğal kaynakların korunması ge-
rektiğine işaret etti. Toprakta bulunan 
makro ve mikroorganizmaların, toprak-

taki organik maddelerin parçalanması, 
besin maddelerinin tekrar toprağa ka-
zandırılması ve havadaki azotun bitki-
lerce alınabilir formlara dönüşmesi için 
önemli olduğunu vurgulayan Bayrak-
tar, “Anızın yakılması tarımsal üretim-
de döngünün bozulmasına ve toprakta 
verimliliğin azalmasına neden olmak-
tadır. Bu nedenlerle topraktaki organik 
maddenin kaynağını oluşturan bitki ar-
tıklarının yakılmadan özel toprak işle-
me aletleri ile işlenerek, sürdürülebilir 
toprak verimliliği ve topraklarda sürdü-
rülebilir biyolojik ve fiziksel koşulların 
oluşturulması için esastır” ifadelerini 
kullandı.

“ÜRETİCİLERİMİZ 
TOPRAK 

İŞLEMESİZ TARIMA 
YÖNLENDİRİLMELİDİR”

Doğrudan ekim sistemlerinin dün-
ya genelinde yaygınlaştığını ifade eden 
Bayraktar, “Ülkemizde de uygulanan 
ancak henüz yaygın olmayan bu sis-
temle hiç toprağı işlemeden anız üzeri-
ne ekim yapılabilmektedir. Bu sistemle 
hem maliyetler düşmekte hem de anızın 
organik madde olarak tekrar toprakta 
kalması sağlanmaktadır. Üreticilerimiz, 
sürüm maliyetini en aza indiren, anı-
za ekim yapılan toprak işlemesiz tarım 
tekniğine yönlendirilmelidir. Hasat son-
rası ürün artıklarının özellikle erozyon 
riski yüksek olan bölgelerde, tamamen 
veya kısmen toprak yüzeyinde bırakıl-
ması gereklidir” diye konuştu.

HABER MERKEZİ 
Genelkurmay Başkanı Orge-

neral Yaşar Güler, Kara Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Ümit 
Dündar ve 2. Ordu Komutanı Kor-
general İsmail Metin Temel ile 
birlikte Malatya Valisi Ali Kaban'ı 
ziyaret etti.

Orgeneral Güler ve Orgene-
ral Dündar'ı Valilik girişinde Vali 
Kaban, Vali Yardımcıları ile İl Jan-
darma Komutanı Albay Şerafettin 
Yılmaz karşıladı. Orgeneral Güler 
ve Orgeneral Dündar Valilik Şeref 
Defterini imzaladıktan sonra bir 
süre Vali Kaban ile görüştüler.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER
VALİ KABAN’I ZİYARET ETTİ
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Soldan sağa
1. Yemek yemek... Adamak işi... 2. Adana iline bağlı ilçeler-

den biri... Gözyaşı kemiği bezesi... 3. Kayak... İpek böceği yetiş-
tiren veya ipek satan kimse... Değer, fiyat, eder... 4. Raşitizm 
hastalığına yakalanmış (çocuk)... En yüksek devlet otoritesini, 
bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçil-
me yoluyla elinde bulunduran kimse... Disprosyum elementinin 
simgesi... 5. Düşünce... Yakışır, yerinde, uygun... Nesnelerden 
yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde 
uyandırdığı duygu... 6. Fransiyum elementinin simgesi... Ağacın 
gövdesinden ayrılan kollardan her biri... Açabilmek işi... 7. Tez iş 
gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ive-
cen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul... Başarısız... 
8. Türlü renklerde tırnak cilası... Aynı amaçla ve birlikte hareket 
eden kimse, ayaktaş, hempa... Üstüne öteberi koymak için du-
vara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, 
genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha... 9. Gam dizisinde 

re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Boyacı-
lıkta kullanılan Hint zamkı (eski)... Çünkü... 10. Grafik tasarımcı-
sı... En azından, hiç olmazsa (eski)... 11. Çok anlamlı bir kelime-
ye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın 
birkaç yerde kullanma... Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, 
keçi mantarı... 12. Akıl... Oklama... Oynar eklemlerde oynaklığın 
kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaş-
ması... 13. Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel 
bulunan kumaş veya metal parlaklığı verilmiş deri... Ulaşmak 
işi... Verme, ödeme (eski)... 14. Ağırlamak... Hecelerin uzunluk 
ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses ka-
lıplarından oluşan divan edebiyatı nazım ölçüsü... 15. İnsanın 
ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert 
organların genel adı... Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde 
bir başkasının ortaklığına, üstün durumda görünmesine daya-
namamak...

Yukarıdan aşağıya
1. Çekim (eski)... Orgcu olma durumu... 2. Sinema ve fotoğ-

rafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma... Kitapçık (eski)... 3. 
“Açığa vurmak, belirtmek; duyurmak, dile düşürmek, reklam 
etmek; açıklamak” anlamlarındaki “... etmek”, “bir kimse bilin-
meyen bir yönüyle tanınmak” anlamındaki “... olmak” birleşik 
fiillerinde geçen bir söz... Toplam olarak, hepsini içine alarak 
(eski)... Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit 
veya parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan 
ince, uzun aydınlatma aracı... 4. Koyun, kuzu vb. hayvanların 
çıkardığı ses... Alınmış bir şeyi geri verme... Belli bir ifade ta-
şıyan... 5. Vücuda herhangi bir işlevi yerine getirmesi için yer-
leştirilen doku parçası, alet vb., implant... Telefon konuşmasına 
başlarken kullanılan bir seslenme sözü... “İyilik edeyim derken 
kimseyi memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Mu-
hammed’i memnun edemedi” sözünde geçer... Kar, süt vb.nin 
rengi, beyaz... 6. Tahılın taşını ayırmak, elemek (halk ağzı)... 

Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse (eski)... 7. Büyük, 
yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Bakır elementinin simgesi... 
Ara, aralık... 8. Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları 
olan, iri bir tür geyik... Vaizin yaptığı iş... Herhangi bir kuvvet 
alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsa-
yılan güç çizgileri, seyelan... 9. Sayı bakımından nasıl, kaça kaç... 
İki... Bir çeşit börülce... 10. Herhangi bir şeyin veya vücudun 
üzerinde oluşan, biriken pislik... Araklama işine konu olmak... 
11. Utanma, utanç duyma... Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, 
kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir 
tür yabani kuş, deniz kazı... Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde 
yer alan illerinden biri, Türkiye’nin başkenti... 12. İki kromozom 
takımı taşıyan hücre veya organizma... Zaten... Öğütülerek toz 
durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... 13. Çeliş-
kili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, 
amma, lakin... Dinin ve din kurumlarının toplum hayatının çe-
şitli kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan toplumsal, 
ekonomik akım... 14. Erkek evlat, oğul (eski)... Sıcak iklimlerde 
yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çı-
karılan, çocuk ma-
ması yapmaya 
yarayan un... 15. 
Herhangi bir tören-
de veya gösteride 
yer alan topluluk... 
Çocuklar (eski).. 
Akasya, kitre, süt-
leğen vb. ağaçların 
kabuklarından sı-
zarak donan, eriyi-
ği yapıştırıcı olarak 
kullanılan, renksiz 
veya sarı kırmızım-
tırak renkte biçim-
siz madde...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Yıldızlarla ışıklarım

Seviyorum sızım sızım

Gecelerle uykularım

Rüyalarla gelir yazım

Gök mavisi gönül bağım

Yedi renkli gökkuşağım

Şaha kalkar çiçek dağım

Rüyalarla gelir özüm

Zaman döner dön diyara

Karlar erir sor bahara

Çiçek açmış koş yollara 

Rüyalarla çalar sazım

Hep gül derim güllerime

Sevgi verir ellerime

Işık akar yollarıma

Rüyalarla görür gözüm

Garip gökte turnalarla

Ova güldü harmanlarla

Deniz dalga limanlarla

Fikirlerle doğar sözüm

YILDIZLARLA

Doğanşehir Belediye Başkanından ‘24 Temmuz 
Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’ Mesajı

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük , 24 
Temmuz Gazeteciler Günü ve 
Basın Bayramı nedeniyle bir 
mesaj yayımladı.

Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap  Küçük , 
yayımladığı mesajda, de-
mokratik sistemlerin güç-
lenmesine önemli katkılar 
sağlayan basının, insan hak-
ları ve demokratik yaşamın 
olmazsa olmazı ve şeffaf, 
saydam ve hesap verilebilir 
yönetim anlayışının da te-
mel yapı taşlarından olduğu-
nu söyledi. 

Toplumun vaktinde ve 
doğru bilgilendirilmesi ve 
aydınlatılmasında basına 
çok büyük görevler düştüğü-
nü kaydeden Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük; basının 
doğru, güvenilir, nitelikli ve 
objektif haberleriyle daima 
toplumun beğenisini kazan-
dığını belirterek, "Toplumsal 
değerlerimize saygıyı, kişi 
hak ve özgürlüklerini koru-
yup gözetmeyi temel görev 
sayarak halkımızın doğru bir 
şekilde vaktinde haber alma 
ihtiyacını sağlayan basın 
mensupları ve kuruluşları-
nın bu önemli günlerini canı 
gönülden tebrik ederiz" şek-
linde konuştu.

Gazeteciliğin, gerçekleri 
araştırma ve kamuyu doğru 

kaynaklardan en etkin şe-
kilde aydınlatma mesleği ol-
duğunun altını çizen Başkan 
Vahap Küçük"Basınımız, ül-
kemizdeki ve dünyadaki ge-
lişmeleri doğru, tarafsız ve 
hızlı bir şekilde kamuoyunun 
bilgisine sunarak, toplumu 
aydınlatarak, görev ve so-
rumluluğu yerine getirmek-
tedirler. İfade ve haber alma 
özgürlüğünün kazanıldığı ve 
basınımızın daha özgür şart-
larda çalışmasında mihenk 
taşı olan 24 Temmuz Gaze-

teciler ve Basın Bayramı'nın, 
demokrasinin ve milli irade-
ye el koymaya çalışıldığı va-
tana ihanetin, insanlığın bit-
tiği an olan 15 Temmuz darbe 
girişiminden günler sonraya 
denk gelmesi ayrı bir anlam 
ve önem taşımaktadır. Bilin-
diği gibi bu süreçte, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan vefalı ve kadirşinas 
halkımızı meydanlara davet 
etti, demokrasiye ve milli 
iradeye sahip çıkma çağrı-
sının yapılmasına aracı olan 

basın mensupları ve gazete-
ciler, o anda kutsal ve değer-
li bir görevi yerine getirmiş-
lerdir. Bu vesileyle, doğru, 
tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla, 
mesai mefhumu tanımadan 
milletimize hizmet eden 
yazılı ve görsel basın-yayın 
kuruluşlarında görev yapan 
tüm basın çalışanlarının 24 
Temmuz Gazeteciler Günü 
ve Basın Bayramı'nı tebrik 
eder, çalışmalarından üstün 
başarılar dileriz" ifadelerini 
kullandı.
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MTSO MECLİS TOPLANTISI DOĞANŞEHİR’DE YAPILDI
HABER MERKEZİ 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 

Temmuz ayı meclis toplantısı Doğan-
şehir’de yapıldı.

Meclis Başkanı Hasan Özkan baş-
kanlığında Doğanşehir’de Vahap Kü-
çük Meslek Yüksekokulu Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı-
da, Haziran ayı mizanı okundu ve oy 
birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Malatya Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ilçe-
lerin sorunlarının ve problemlerinin 
yerinde tespit edilmesi ve ilçelerin 
şehirle bütünleşmesi anlamında 
meclis toplantılarının dönem dönem 
farklı ilçelerde yapılmasının önemli 
olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin Türk milleti tarafından püs-
kürtülmesinin üzerinden iki yıl geç-
tiğini anımsatarak, “15 Temmuz’da 
Türk milletinin gösterdiği direniş ira-
desi, insanlığa ders, gelecek nesille-
re onurlu bir mirastır. O gece bir kez 
daha, onurlu bir millet olduğumuzu, 
zulme boyun eğmeyeceğimizi, ülke-
miz ve değerlerimizi can pahasına 
koruyacağımızı tüm dünyaya göster-
dik. Biz bin yıllık geçmişi olan köklü 
bir milletiz. Omuz omuza, bir ve bera-
ber oldukça ne içeriden ne dışarıdan 
kimse bizi yıkamaz. 15 Temmuz’un 
zifiri karanlığında can veren, kanı-
nı döken, bedenini kurşuna siper bu 
şanlı direnişin ikinci yıldönümünde, 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimizi minnetle anıyoruz” diye 
konuştu.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni 
bir dönemin başladığının altını çizen 
Sadıkoğlu, şunları söyledi:

“Umut ediyoruz ki insanların 
beklentilerine cevap veren yeni site-
min ekonominin önünü açabilecek, 
bürokrasinin karşısında yaşamış ol-
duğu sıkıntıları kaldırılacağı yeni bir 
sistemle ülkemiz daha şaha kalkar, 
esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz 
daha iyi yapılanma içerisinde ülke-
mize katkı sağlarlar. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında kurulan yeni hüküme-
timizi kutluyor, tüm bakanlarımıza 
görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sa-
nayi Odası üyelerinin geçmiş yıllara 
ait aidat borçlarının faizlerinin silin-
mesi için başlatılan yapılandırmanın 
son günlerine girildiğini ifade ederek, 

şunları kaydetti:
 “Devletin kamu alacaklarından 

vazgeçmesi söz konusu olmadığın-
dan bu tarihi fırsatın iyi değerlendi-
rilmesi üyelerimizin menfaatine ola-
caktır. 7143 sayılı kanun ile Odalara 
31 Mart 2018 tarihi öncesi üye aidatı 
ve munzam aidatı borçları olan üye-
lere yeniden yapılandırma imkanı 
getirilmiştir. Söz konusu yapılandır-
madan yararlanmak isteyen üyele-
rimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine 
kadar odamıza müracaatları ve ilk 
taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. Bu kapsamda geçmiş 
dönem aidat borçları gecikme zam-
mı ve faizi alınmaksızın, 31 Temmuz 
2018 sonuna kadar tek seferde öde-
nebileceği gibi ilk taksiti Temmuz 
2018 tarihinden başlamak üzere 6 
eşit taksitte de ödenebilecektir. Oda 
aidat borçları kamu alacağı olup, bu 
borcun silinmesi söz konusu değildir. 
Çıkarılan yasa ile geçmiş dönemlere 
ait borcu bulunan üyelere çok önemli 
bir fırsat tanınmış olup, tüm gecik-
me faizleri kaldırılmıştır. Yapılandır-
manın süresine sayılı günler kala bu 
önemli avantajdan Odamıza borcu 
olan üyelerimizin istifade etmesi ken-
di menfaatlerine olacaktır. Yapılan 
üst düzey açıklamalarda böyle bir fır-
satının bir daha verilmeyeceği ifade 
edilmekte olup, Üyelerimizin mağdur 
olmamaları için, son haftasına girdi-
ğimiz ödeme takvimini bir kez daha 
yararlanmalarını hatırlatıyorum.”

Meclis üyelerine teşekkür eden 

Sadıkoğlu, “Komite çalışmalarımıza 
ara vermeden aylık düzenli bir şekil-
de devam ettiriyoruz. Toplumun çe-
kirdek yapısı nasıl aile oluşturuyorsa, 
Ticaret ve Sanayi Odalarının yapısını 
da meslek komitelerimiz oluşturu-
yor. Komiteler Malatya ekonomisinin 
dinamosudur. Malatya iş dünyasının 
nabzını tutan komitelerimiz, şehrin 
ortak aklı dediğimiz dinamiğin en 
önemli bileşenidir. Komite toplan-
tılarında üyelerin problemlerini ve 
sorunlarının tespit edilmesi yönetim 
kuruluna bilgi verilmesi bu sorun ve 
taleplerin nasıl çözebiliriz. Bizlerde 
üzerimize düşeni yaparak genel an-
lamda Bakanlıklara, TOBB’un yetkili 
meclisleri başta olmak üzere yerel 
anlamda da ilimizdeki kamu kurum-
larına gerek yazılı, gerek sözlü olarak 
aktarıyoruz. Yönetimi olarak komi-
telerimizin aldığı kararların takipçisi 
oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası-
nın ev sahipliğinde, “Coğrafi İşaretler 
Türkiye Uygulamaları ve Malatya” 
konulu toplantıların gerçekleştirildi-
ğini anımsatan Sadıkoğlu, şöyle ko-
nuştu:

“Malatya TSO olarak kayısımız AB 
Coğrafi İşaret tescillidir. Türkiye’de 
Aydın incirinden sonra AB tescili alan 
2. tarım ürünü Malatya kayısıdır. Ka-
yısı tescili için geçmiş dönemdeki 
yönetime teşekkür ediyorum. Bura-
da tescilden çok önemli olan bunun 
uygulanabilmesi ve tescilin ne işi 
yaradığını üyelerimize bilgi vererek 

bilinçlendirilmesini sağlamak. Üye-
lerimizin ihracatta Malatya kayısı 
tescilini kullanabilecekleri ortamı 
gerçekleştirerek Avrupa’da kayısımı-
zın değerini ve markasını yükselterek 
gerek yurt dışında ve yurt içinde hak 
ettiği yere taşımak, ihracatta pazar 
payımızı ve rakamımızın yükselmesi 
için elimizden gelen gayreti göstere-
ceğiz.”

Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin, Türkiye İş Kurumu ile 
birlikte geçmiş dönemde istihdama 
katkıda bulunmak adına birçok proje 
yürüttüğüne değinerek, konuşması-
na şöyle devam etti:

“Bu uygulamalardan biride Mes-
leki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbir-
liği Projesi (MEGİP) protokolüdür. Bu 
protokol ile işverenlerimize nitelikli 
işgücünü yetiştirme imkânı sağlanı-
yor buda işverenlerimizin kendi çalış-
ma kültürüne uygun personel yetiş-
tirme imkânı sağladığı gibi üretimini 
artırıp maliyetini de azaltmaktadır. 
Tüm giderlerinin İŞKUR tarafından 
sağlanacağı proje ile iş arayanlar 4 ay 
teorik, ardından 4 ay pratik eğitimle-
rini iş başı eğitim şeklinde tamamla-
yacaklar. Eğitim süresince çalışanlar 
günlük 61,65 TL ücret alacaklar. Ayrı-
ca genel sağlık sigortaları ile iş kazası 
ve meslek hastalıkları primleri devlet 
tarafından ödenecek. Yani bu süre-
de üyelerimiz maaş ve sigorta primi 
ödemesi yapmayacak.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi veri-
lerine göre; Malatya’dan direkt ola-

rak yılın ilk altı ayında gerçekleştiri-
len ihracat rakamının 172 milyon 949 
bin dolar olduğunu hatırlatan Sadı-
koğlu, şunları kaydetti:

“Sektörler arasında en fazla ih-
racat ise kuru kayısı ve konfeksiyon 
sektörlerinde sağlanırken, üçüncü 
sektör ise Tekstil ve Hammaddele-
ri Sektörü oldu. Tekstille ilgili Ma-
latya’da nasıl bir kuluçka merkezi 
oluşturabiliriz. Çünkü apartman ve 
bodrum katlarında 60 tane makine 
ile birçok insanı istihdam eden ciddi 
işler çıkaran sektöründe gayret gös-
termeye çalışan insanlar var. Biz bu 
insanlara bedava makine verip sektö-
rünü geliştirmeleri için gayret göster-
sek bile fiziki şartları yetersiz. Bun-
dan sonraki süreçte Organize Sanayi 
Bölgeleri içerinde 500, 1000, 1500 ve 
2000 metrekare alan yada insanların 
taleplerine 60 veya 70 tekstile uygun 
sektörel onlara hizmet edebilecek 
kuluçka merkezleri oluşturmayı dü-
şünüyoruz. Burada amacımız onlara 
uzun vadeli kredilerle buranın satışını 
kira verir gibi gerçekleştirmek. Ya da 
ileriki süreçte kiralama sistemi ile on-
ların 3 veya 5 yılda kendisini büyüte-
bilecek Organize Sanayi Bölgesi’nde 
fabrika kuracak seviye ye gelinceye 
kadar kiraları çok cüzü rakamlarda 
tutup kendilerini geliştirebilecekleri 
ortamları gerçekleştirmektir.”

Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üye-
leri Doğanşehir’de esnafı ziyaret ede-
rek sorunlarını dinledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci 
Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli 
yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere 
toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri 
değiştirildi. Kararname ile Malatya Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na Edirne Cumhuriyet Başsavcısı 
Muhammet Savran atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi Yaz 
Kararnamesi’yle Malatya’da birçok hakim ve 
savcının görev yeri değişti. Kararname kap-
samında; Malatya C.Savcısı  Nasrettin Osman 
Nuri Çağlar Gaziantep C.Savcılığı’na, Malatya 
Hâkimi Ahmet Murat Doğan Konya Hâkimli-
ği’ne, Malatya Hâkimi İzzettin Duman Malatya 

Ağır Ceza Mah.Başkanlığı’na, Malatya Hâkimi 
Özlem Düzova Bakırköy Hâkimliği’ne, Malatya 
C.Savcısı Metin Ağca Gaziantep Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği’ne, Malatya C.Savcısı  Cengiz Gü-
ler Antalya C.Savcılığı’na, Edirne C.Başsavcısı 
Muhammet Savran Malatya C.Başsavcılığı’na, 
Malatya Hâkimi Gülseren Ökdemir Elazığ Hâ-
kimliği’ne, Malatya C.Savcısı Murat Kayançiçek 
Trabzon C.Savcılığı’na,  Muhammed Ali Kara-
kaya Malatya Hâkimliği’ne, İstanbul C.Savcısı 
Murat İnam Malatya C.Savcılığı’na, Malatya Hâ-
kimi Nebahat Karatepe İzmir Bölge Adliye Mah. 
Üyeliği’ne, Sivas Hâkimi Sevda Arıkboğa Usta  
Malatya Hâkimliği’ne, Malatya C.Savcısı Kemal 

Uslu İzmir C.Savcılığı’na, Malatya Hâkimi Murat 
Özcan  Malatya Ağır Ceza Mah.Başkanlığı’na, 
Malatya Hâkimi Ahmet Yıldırım  Malatya Ağır 
Ceza Mah.Başkanlığı’na, Malatya Hâkimi Yase-
min Biçer Yıldırım  Bursa Hâkimliği’ne, Malat-
ya C.Savcısı Gökalp Poyraz  Kahramanmaraş 
C.Savcılığı’na, Malatya C.Savcısı Necmeddin 
Yıldırım  Bursa C.Savcılığı’na, Uşak Hâkimi Ha-
tice DORU Malatya Hâkimliği’ne, Soma Hâkimi 
Ayetullah EROL Malatya Hâkimliği’ne, Akçadağ 
Hâkimi Nilüfer Baykal Turan Malatya Hâkimli-
ği’ne, Karabük C.Savcısı Fahri ERSOY Malatya 
C.Savcılığı’na, Karaman C.Savcısı Ahmet BARIŞ 
Malatya C.Savcılığı’na, Mut C.Savcısı Sinan CUL-

FA Malatya C.Savcılığı’na, Çarşamba C.Savcısı 
Serkan Çağlar Malatya C.Savcılığı’na Çarşam-
ba C.Savcısı Mesut IŞIK Malatya C.Savcılığı’na, 
Kahramanmaraş C.Savcısı İsmail Karataş Ma-
latya C.Savcılığı’na, Malatya C.Savcısı Cemal 
Karatepe İzmir C.Savcılığı’na, Salihli C.Savcısı 
Sinan BİTER Malatya C.Savcılığı’na, Germencik 
Hâkimi Hatice Can Malatya Hâkimliği‘ne, Artvin 
Hâkimi Mehmet Okan Yılmaz Malatya Hâkimli-
ği’ne, Tokat C.Savcısı Mehmet Fatih Terzİ Malat-
ya C.Savcılığı’na, Aydın İdare Mah.Başkanı Ali 
Doru Malatya İdare Mah.Başkanlığı’na, Malat-
ya İdare Mah.Başkanı Ahmet Mert Elazığ İdare 
Mah.Başkanlığı’na, Malatya Vergi Mah.Üyesi 
Hasan Candan Eskişehir Vergi Mah.Üyeliği’ne, 
Erzurum İdare Mah.Üyesi Ömer Şen Malatya 
İdare Mah.Üyeliği’ne, Malatya Vergi Mah.Üyesi, 
Übeyit İçöz  İzmir Vergi Mah.Üyeliği’ne atandı.

Yeni Başsavcımız Muhammet Savran
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BELEDİYE İMAR SAHASI İÇERİSİNDE
SAHİBİNDEN SATILIK ARSALAR

Yeni Mah. Çevlik Caddesi Günedoğru yolu üzerinde

Arsalar satılmaktadır

TELEFON
0505 632 31 78
0543 275 78 86

L39-C-18-A
Pafta Ada

54
ve nolu 

Vali Kaban, Başkan Acar’ı 
Makamında Kabul Etti

HABER MERKEZİ 
Vali Ali Kaban, Malatya Tenis ve Dağcılık Spor 

Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar’ı makamında kabul etti
Ziyarette Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü 

Başkanı Dr. Ali Acar, Malatya’nın teniste önemli bir 
mesafe kat edildiğini belirtti. Son olarak, Türkiye 
Tenis Federasyonu tarafından Erzurum’da yapılan 
Spor Toto Doğu Ligi Erkekler Takım Kategorisinde 
şampiyon olarak büyük başarıya imza atan Malat-
ya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Türkiye’nin birçok 
ilinde olmayan alt yapı olanakları sahip olduğunu 
söyleyen Başkan Acar, İlimizde Uluslararası bir tur-
nuva düzenlenmesi konusunda Vali Kaban’a bilgi 
sundu.

Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Başka-
nı Acar, ziyaret anısına Vali Kaban’a Tenis Raket’i 
takdim etti.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Vali Kaban, “Malatya ve Malatya ge-
nelinde yapılan amatör, profesyonel her türlü spo-
run ve sporcunun yanında yer aldık ve almaya da 
devam edeceğiz. Sporun gelişmesi ve kalkınması o 
şehrin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı 
sağlar. Valilik olarak her zaman yanındayız” diye-
rek Başkan Acar ve beraberindekilere çalışmala-
rında başarılar diledi.

Mesut Özil Adına Spor Kompleksi Açıldı
Irkçı söylemler nedeniyle Almanya 

Milli Takımı’ndan ayrılan Türk futbolcu 
Mesut Özil'in adının verildiği Spor Komp-
leksi Malatya'da düzenlenen tören ile 
açıldı

  Almanya Milli Takımı’nı bırakan Türk 
asıllı oyuncu Mesut Özil'e destekler sü-
rerken Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi 
tarafından Dilek Mahallesi’nde yaptırılan 
spor kompleksine Mesut Özil ismi verildi. 
Tesisin açılışına AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Öznur Çalık, Milletvekilleri 
Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan 
Kahtalı ile çok sayıda davetli katıldı.

Dilek Yeşilkonak Hizmet Binasının 
arka kısmındaki alanda düzenlenen açı-
lış törenine katılan davetliler, hem Dilek 
mahallesine kazandırılan alt ve üst yapı 
yatırımları hem de Mesut Özil isminin 
Malatya’da yaşatılmasını sağlayacak bu 
anlamlı kararın altına imza atan ve ör-
nek bir belediyecilik hizmetiyle Yeşilyurt 
markasına bir değer daha kazandıran Ye-
şilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a 
teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Markasının Mesut Özil Halı 
Saha Spor Kompleksiyle birlikte daha de-
ğerli hale geldiğini ifade eden Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ırkçı ve 
siyasi eleştirilerle hak etmediği bir tab-
loyla karşı karşıya kalan Mesut Özil’in ya-
nında olduklarını, efendi kişiliğini üstün 
yeteneğiyle birleştirerek dünya futbo-
lunda isminden söz ettiren Mesut Özil’in 
aldığı kararı sonuna kadar destekledikle-
rini söyledi.

Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf 
nedeniyle karşı karşıya kaldığı ırkçı te-

melli eleştiriler ve Alman taraftarları ile 
medyasının takındığı tavrı doğru bulma-
dıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye 
Başkanı Mehmet Çınar, “Dilek mahalle-
mize yaptırdığımız Mesut Özil Halı Saha 
Spor Kompleksimiz kentimize ve ilçemi-
ze hayırlı uğurlu olsun, açılış töreninde 
bizleri yalnız bırakmayan protokolümü-
zün saygıdeğer üyelerine ve kıymetli 
hemşerilerime şahsım ve ilçe sakinlerim 
adına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Be-
lediyespor Kulübümüze tahsis ettiğimiz 
bu tesisimizde Mesut Özil gibi karakter-
li, centilmen, vatanına ve milletine sahip 
çıkan, insani değerleri ön planda tutup 
ırkçı yaklaşımlara karşı asil bir duruş 
sergileyen sporcuların yetişmesi için her 
türlü imkânı seferber edeceğiz. Sporda 
ırkçılığı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak 
için bu yolda cesaretle yürüyen insanlara 
sahip çıkmak gerekmektedir. Onurlu ve 
dik duruşuyla herkesin takdirini toplayan 
Mesut Özil’in ismini gelecek nesillere ta-
şımak adına attığımız bu adım, dini, dili, 
ırkı, rengi ve mezhebi ne olursa olsun Al-
lah’ın yarattığı her kula saygı gösterme-
miz gereken insani değerlerimizin daha 
da güçlenmesine vesile olmasını temenni 
ederim.” dedi. 

“GENÇLERİMİZİN ÖZİL’İ 
ROL MODEL OLARAK 
ALMALARINI ÜMİT 

EDİYORUZ”
Dilek mahallesine dört yıl içerisin-

de önemli yatırımlarda bulunduklarını 
hatırlatan Başkan Çınar, “Yeşilyurt’un 
en eski mahallelerinden olan Dilek ma-

hallemiz kentimizin tarım merkezleri 
arasında yer almaktadır. 30 yıla aşkındır 
yenilenmeyen yollarımızı modern hale 
getirdik, 30 bin ton sıcak asfalt serimi ile 
45 km sathi kaplama çalışması gerçek-
leştirdik, burada ki yol sorununun büyük 
bir kısmını çözerek ulaşım ağımızı kon-
forlu hale getirdik. Planlamaya aldığımız 
diğer eksikleri de en kısa sürede çözüme 
kavuşturacağız. Zeki, çalışkan ve gay-
retli hemşerilerimizin ikamet ettiği bu 
şirin mahallemizde eğitim hizmetlerimiz 
kapsamında eski Belediye Binasını Ye-
şilkonak Hizmet Binasına çevirerek her 
yaştan vatandaşımızın faydalandığı sa-
natsal, kültürel ve eğitim faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. Dilek’te atıl durumda 
olan alanımızı gençlerimizin daha güzel 
şartlarda spor yapmaları adına Halı Saha 
Kompleksi yapmaya karar verdik. Olduk-
ça modern ve kaliteli bir görünüme sahip 
olan bu tesisimizde zeki ve çalışkan olan 
çocuklarımızın gelişimlerine katkı sun-
mak istiyoruz. Bu tesislerden faydalana-
cak olan çocuklarımızın kendilerine Me-
sut Özil’i rol model olarak almalarını ümit 
ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla çektirdiği 
fotoğraf nedeniyle Almanya’da ırkçı sal-
dırıların hedefi haline gelip linç kampan-
yasına uğrayan ve Almanya Milli Takımını 
bırakan Mesut Özil’in ismini gençlerimize 
örnek olsun diye bu tesislerimize verdik. 
Halı sahası, soyunma odaları, wc ve duş 
alanlarıyla modern bir görüntüye sahip 
tesislerimiz mahallemizin sosyal yaşam 
kültürüne renklilik kazandıracaktır. Te-
sislerimizin hizmete girmesinde emeği 
geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum” dedi.


