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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da Konuştu: İş Bilenin Kılıç Kuşananındır!

Tercihiniz Hizmet Siyasetinden Yana Olsun!
24 Haziran seçimleri kapsamında şehir turuna çıkan Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü durağı Malatya oldu. 
Cumhurbaşkanını ağırlamanın sevincini yaşayan kentte hazırlık-
lar en üst seviye çıkarıldı. Şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. 
Çevre illerden takviye polis ekibi Malatya’ya gelirken, güzergah-
larda da ekipler tarafından önlemler artırıldı. Erdoğan’a büyük 
destek veren Minibüsçü esnafı da vatandaşı miting alanına ücret-
siz taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Ka-
ban ile kent protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 
sonra, seçim otobüsü ile şehir merkezine doğru yola çıktı. Vatan-
daşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, 
daha sonra yeni belediye binası arkasındaki miting alanına geçti.  
Mitingde konuşan Erdoğan, Güçlü Meclis vurgusu yaparak 24 Ha-
ziran seçimlerinde Malatyalıların desteğini istedi.>>3’TE

Tüfenkci, “Dövizdeki Oyunu Bozduk”

CHP Adayları Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti 

“Gazetecilerin İşsiz Olmadığı
Bir Medya Gerekli”

MASKİ’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Gümrük ve Ticaret Ba-

kanı Bülent Tüfenkci ve Ak 
Parti Genel Başkan Yar-
dımcı Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, Tüm Sanayi-
ci ve İş Adamları Derneği 
(TÜMSİAD) İl Başkanlığı, 
Doğu Anadolu Bölgesi iftar 
programına katıldı. >>7’DE

Malatya Büyükşehir 
Belediyesi MASKİ Genel 
Müdürü Doç. Dr. Özgür 
Özdemir’in yerine Büyük-
şehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Er-
tan Mumcu atandı.>>5’TE

SAYFA 5

Tarım İl Müdürlüğü 
Rekolteyi Açıkladı
İl ve ilçelerde kayısıda yapılan inceleme ve çalışmaların neticesinde 

bu yıl kayısıdaki rekolteyi açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Tahir Macit, toplamda 7 milyon 626 bin 832 adet kayısı ağacı tespit ettik-
lerini, 401 bin 363 ton yaş kayısının elde edileceğini, kayısıdaki rekolte-
nin ise 80 bin 818 ton olarak belirlendiğini açıkladı.>>5’TE
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Ufak tefek şeyler mükemmelliği yaratır. 
Mükemmellik ise ufak tefek bir şey değildir. 
Michelangelo
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DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE 
DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN 

DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

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

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK AKCİĞER KANSERİNİN HABERCİSİ OLABİLİR
Dünyada kanser ölümlerinde birinci sıra-

da bulunan akciğer kanseri geçmeyen öksü-
rük, balgam, ses kısıklığı, iştahsızlık, göğüs, 
sırt ve omuz ağrıları gibi belirtiler verebili-
yor. Hiçbir belirti vermeden sinsice de ilerle-
yebilen akciğer kanserinden korunmak için 
sigaradan uzak durmak birinci sırada geliyor

 Memorial Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Bölümü’nden Prof. Dr. Attila Saygı, “31 Ma-
yıs Dünya Tütünsüz Günü” öncesinde akciğer 
kanseri hakkında bilgi verdi.

SADECE ERKEKLERİ DEĞİL 
KADINLARI DA TEHDİT 

EDİYOR
Her yıl 1,8 milyon kişinin ölümüne ne-

den olduğu bilinen akciğer kanseri dünyada 
kanser nedeniyle ölümlerde birinci sırada-
dır. Türkiye’de %25,7’lik oranla erkeklerde 
en sık görülen kanser olan akciğer kanseri 
kadınlarda ise %4,8’lik oranla 5. sırada yer 
almaktadır. Kadınlarda sigara kullanımındaki 
artış ve zor bırakılması nedeniyle kadınlarda 
yaygınlık artmaktadır.

SİGARASIZ BİR HAYATI 
TERCİH EDİN

Akciğer kanserinin en önemli nedeni 
(%90 gibi büyük bir oranla) sigara kullanımı-
dır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin yanı sıra 
asbest maruziyeti, radon gazı, ağır metaller, 
genetik faktörler ve geçirilmiş akciğer hasta-
lıklarından kaynaklanan doku bozuklukları 
akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında 
yer almaktadır. Sigaraya başlanmasını engel-
leyecek etkin halk sağlığı politikalarının oluş-
turulması, tütün ürünlerinin ( sigara, puro, 
pipo, nargile ) denetim altında tutulması, 
nikotin bağımlılarına tıbbi ve sosyal destek 
verilmesi, sigara bırakma tedavisinin devlet-
çe karşılanması ve konuya toplumun farkın-
dalığının artırılması günümüzde en önemli 

sigara karşıtı yöntemlerdir.
AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMA VE 

ÖNLEMEDE ETKİLİ BİR TIBBİ YÖNTEM BU-
LUNMUYOR

Bitkisel çaylar, astımı kontrol altında tut-
mak için kullanılan inhale steroidler, E vita-
mini, aspirin, beta carotene, metformin gibi 
maddelerin akciğer kanserinden korunmada 
yeri bulunmamaktadır. Akciğer grafisi ve bal-
gam tetkikleri ile yapılan taramanın akciğer 
kanserini önlemede bir faydasının olmadığı 
bilinmektedir. Akciğer kanseri için yüksek 
riskli kabul edilen hastalara düşük radyasyon 
dozlu ilaçsız Toraks Bilgisayarlı Tomografisi 
ile tarama yapılması uluslararası rehberle-
re girmiştir. Ancak yüksek maliyetli olan bu 
yöntemin faydalı ve zararlı yönlerinin oldu-
ğunun bilinmesi ve bu tarama için hastaların 
bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Sinsi bir hastalık olan akciğer kanseri ölü-
me sebep olabilen en önemli hastalıklardan 
biridir. Erken tanının önemli olduğu akciğer 
kanserinde genellikle geç dönem ve ileri ev-
rede tanı konmaktadır. Akciğer kanserinin 
tanı ve evrelemesinde multidisipliner yakla-
şım birinci derecede önemlidir. Hastalık his-
topatolojik tipi (doku tanısı) , tanının konul-
duğu evre ve tuttuğu bölgeye göre lokal ve 
sistemik belirtiler verebilir.

Lokal olarak; Geçmeyen öksürük, kronik 
öksürüklü kişilerde öksürüğün karakterinde 
değişiklik, balgam, kan tükürme, göğüs, sırt 
ve omuz ağrıları, nefes darlığı, hışırtılı solu-
num, ses kısıklığı, tekrarlayan solunum yolu 
enfeksiyonları, pnömoniler

SİSTEMİK OLARAK; İŞTAHSIZLIK, KİLO 
KAYBI, HALSİZLİK, YORGUNLUK, İSTEKSİZLİK 
GÖRÜLEBİLİR

Akciğer kanseri en çok beyin, kemikler ve 
kemik iliği, karaciğer ve böbrek üstü bezleri-
ne metastaz yapar. Bu metastazların yerine 
bağlı olarak hastada baş ağrısı, denge bozuk-
lukları, felçler, kol ve bacaklarda ağrı ve za-
yıflama, kemik ağrıları, sarılık gibi belirtiler 
görülebilir. Ayrıca kanserin direkt yayılımına 

bağlı olmayan hormonal; hematolojik; immü-
nolojik; iskelet sistemi ile ilgili ve dermatolo-
jik belirti ve bulgular da görülebilir.

ERKEN TANI HAYAT 
KURTARIR

Akciğer kanserinin tanı ve evrelemesin-
de, kanserin tuttuğu bölgeye göre bronkos-
kopik, radyolojik ve nükleer tıbbi yöntemler 
(Bilgisayarlı Tomografi, PET-CT, MRI, USG vs.) 
, mediastinoskopi, VAMS, VATS, torakoto-
mi gibi cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. 
Önemli olan en kısa sürede ve en az invazif 
yani girişimsel yöntemi kullanarak doku ta-
nısını koymak, evrelemeyi yapmak ve tedavi 
yöntemlerine karar vermektir.

TEDAVİDE UMUT VEREN 
GELİŞMELER VAR

Akciğer kanseri tedavisinde hastalığın 
doku tipi ve evresine göre bu konuda dene-
yimli doktorlardan oluşan multidisipliner 
bir konseyce karar verilmektedir. Cerrahi 
yöntem: Cerrahi müdahalenin tipi, kanserin 
akciğerdeki yerleşimine bağlıdır. Cerrahi giri-
şimde anatomik olarak bir akciğerin tamamı, 
bir veya iki lobu veya bir segmenti alınabilir. 
Tümörün yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın 
durumuna göre cerrahi yapılıp yapılamaya-
cağı belirlenmektedir. Erken evre hastalarda 
Robotik cerrahi yöntemler bazı merkezlerde 
yapılabilmektedir. Kemoterapi ve radyotera-
pi: Daha hızlı ve kötü seyreden daha çabuk 
metastaz yapan küçük hücreli akciğer kan-
serinde kemoterapi ve radyoterapi daha iyi 
cevap vermektedir. Küçük hücreli dışı akciğer 
kanserinde öncelikle cerrahi tedavi yapılma-
ya çalışılır, kemoterapi ve radyoterapi olgu-
nun evresine göre uygulanmaktadır.

Radyocerrahi: Son yıllarda erken evre 
olup tıbbi nedenlerle ameliyat olamayan 
hastalarda radyocerrahi yöntemler (Whole 
Body Stereotactic RT, Siberknife RT) kullanıl-

maya başlanmıştır.
Akıllı ilaç tedavisi: İleri evre ve metastatik 

olan bilhassa adenokarsinom tipinde ve gen 
mutasyonu tespit edilen bazı hasta gurupla-
rında akıllı ilaç tedavisi yani hedefe yönelik 
tedavi uygulanmaktadır.

İmmünolojik çalışmalar: Metastatik ile-
ri evre akciğer kanseri ile ilgili olarak im-
münolojik çalışmalar (immune check point 
inhibitors) halen devam etmektedir. İmmü-
noterapinin amacı bağışıklık sistemini güç-
lendirerek vücudun kanserle savaşına yar-
dımcı olmaktır. İmmünoterapi özellikle, 
sistemik tedavinin etkili olmadığı 4. evre me-
tastatik hastalarda bir seçenek olarak uygu-
lanabilir. İmmünoterapinin yan tesirleri ke-
moterapiye göre daha azdır. Ayrıca vücudun 
immün sistemini kansere karşı hazırlayan aşı 
çalışmaları da bulunmaktadır.

Akciğer kanseri tanısı konan hastaların 
sigaraya devamı halinde hastalığın nüksede-
ceği uyarısı muhakkak yapılmalıdır. Akciğer 
kanserinde en önemli faktörler sigara ile mü-
cadele, erken tanı ve tedavidir. Bu konuda 
toplumun farkındalığının artırılması gerek-
mektedir. Akciğer kanserli hastalara multi-
disipliner yaklaşım hastalıkla mücadelede 
başarı şansını artıracaktır.
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24 Haziran seçimleri kapsamında şehir 
turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dünkü durağı Malatya oldu. Cum-
hurbaşkanını ağırlamanın sevincini yaşayan 
kentte hazırlıklar en üst seviye çıkarıldı. Şe-
hirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre 
illerden takviye polis ekibi Malatya’ya ge-
lirken, güzergahlarda da ekipler tarafından 
önlemler artırıldı. Erdoğan’a büyük destek 
veren Minibüsçü esnafı da vatandaşı miting 
alanına ücretsiz taşıdı. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya 
Valisi Ali Kaban ile kent protokolü karşıladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, seçim 
otobüsü ile şehir merkezine doğru yola çıktı. 
Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri 
ile karşılanan Erdoğan, daha sonra yeni bele-
diye binası arkasındaki miting alanına geçti.  
Mitingde konuşan Erdoğan, Güçlü Meclis vur-
gusu yaparak 24 Haziran seçimlerinde Malat-
yalıların desteğini istedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
açıklamaları şöyle; 

SİZ MALATYASPOR’A NE 
YAPTINIZ?

"Eyy Eşi Bulunmaz Malatya,  Sizlere ahde 
vefanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yol-
da gelirken vatandaşların yoğun muhabbe-
tiyle karşılaştığım için biraz geciktim. Kusu-
ra bakmayın. Gelirken yolda pano gördüm. 
Diyor ki  ‘ortak paydamız Malatyaspor’  Ya 
Malatyaspor'a ne yaptınız ki ortak paydamız 
diyorsunuz? Malatya Stadını kim yaptı? Biz 
yaptık. Ülkemizi her anlamda 3,5 kat büyüt-
tük. 20 yıl öncesinin Malatya'sını düşünüyo-
rum. Nerede o Malatya, nerede bugünkü Ma-
latya? 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 
iki kat daha büyütmeye talibiz. 

ESKİ STADIN YERİNE MİLLET 
BAHÇESİ YAPIYORUZ

Çıkmış Malatyaspor ortak paydamız di-
yor. Nereden ortak paydanız oluyor? Ne ver-
diniz ki Malatyaspor'a ya? Malatyaspor da 
hamd olsun hakkını veriyor. Eski stadın yeri-
ni de ne yapıyoruz? Millet bahçesi yapıyoruz. 
İngiltere'de bir Hyde Park olacak da benim 
Malatya’mda böyle güzel bir millet bahçesi 
olmasın?

 “MALATYA’YA 16 YILDA 
16,5 MİLYAR LİRALIK 

YATIRIM YAPTIK”
"Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 

3,5 kat büyüttük. 20 yıl öncesinin Malatya'sı-
nı düşünüyorum. Nerede o Malatya nerede 
bugünkü Malatya. Alt yapısıyla üst yapısıy-
la bugün bambaşka bir Malatya var. 2023 
hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha 
büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz dai-
ma hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete 
efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geli-
yoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalış-
tık. 24 Haziran'da da milletimizden yeniden 
hizmet için yatırım için, proje için destek 
istiyoruz. Şimdi 24 Haziran'da güçlü meclis 
için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste 
AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Güçlü 
hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, 

mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mı-
yız?

Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 
milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını 
yapmıştık. Malatya yatırımlarının tutarı 16.5 
katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı 
buraya? Eğitimde 5 bin 552 yeni derslik yap-
tık. Üniversiteyi biz yaptık. Şehrimize ikinci 
devlet üniversitesini kazandırdık. Onlar laf 
üretir, biz icraat üretiriz. Malatya Turgut Özal 
üniversitesinin müjdesini yaklaşık 1,5 ay önce 
rahmetli Özal'ın vefat yıl dönümünde milleti-
mizle paylaşmıştık. Yeni üniversitemizin bir 
kez daha Malatya'ya hayırlı olmasını diliyo-
rum. Yükseköğrenim talebelerimiz için 8 bin 
221 kişilik yurtlar açtık. Malatya Stadyumu 
27 bin kişilik kapasitesi ve modern imkan-
larıyla şehrimize ve takımımıza yakışır bir 
eser oldu.  TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut 
yaptık. Sağlıkta 8'i hastane olmak üzere 45 
tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri 
de 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'dir. Malatya'ya ülkemizin ve Avru-
pa'nın en büyük karaciğer nakil enstitüsünü 
kazandırdık. Hedefimiz Malatya'yı sağlık tu-
rizminin en önemli şehirlerinden biri haline 
getirmek. Bunun için 300 yataklı Malatya Ka-
dın Doğum ve Çocuk Hastanesi'yle 217 yataklı 
Onkoloji Hastanesi'nin de aralarında bulun-
duğu 5 sağlık tesisinin daha inşası sürüyor. 
300 yataklı Battal Gazi Devlet Hastanesi’nin 
ihalesini önümüzdeki ay yapıyoruz. Doğan-
yol, Kale, Kuluncak, Arguvan ilçelerimizi de 
devlet hastanelerine kavuşturuyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Malatya'daki mitinginde CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Mu-
harrem İnce'ye eleştirilerde bulundu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Malat-
ya'daki sağlık tesisleriyle ilgili bilgi verirken, 
yeni yapılan hastanelerin görüntülerini dev 
ekrandan Malatyalılara izlettirdi. Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu 
dönemde çekilmiş hastane görüntüleri ve 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yer 
aldığı videonun da ekranda yayınlanmasını 
isteyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile ilgili eleşti-
rilerini sürdürdü.  "Onlar laf üretir biz icraat 
İşte CHP bu, AK Parti bu. Bir de bay Kemal’in 
SSK genel müdür olduğu zamanın görüntüle-
rini vermeniz lazım. Onu verin de mukayese 
etsinler. Geçtiğimiz 16 yılda 2 kat trilyonluk 
kaynak kullanılarak, yetim, engelli, yaşlı, 
kimsesizlerin, şehit ailelerinin ve gazilerin 
yanında olduk. Bay Kemal’in genel müdür ol-
duğu zamanki hastaneler. Faturayı da diğer 
hastanelere kesiyor. Sen önce kendi sorum-
lu olduğun hastanelere bak.10 yıl önce daha 
iyiydi, benim genel müdürlüğümde daha 
kötü diyor. Şikayet makamında değil, şika-
yetleri düzeltme makamındasın Bay Kemal" 
ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS 
BORSASI

Sağlık, tarım, sulama, ulaşım ve diğer 
alanlarda şehre yapılan diğer yatırım ve hiz-
metlerden de örnekler veren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Malatya’da çiftçilerin ürünlerini 
12 ay boyunca değerlendirebilmeleri için, 
lisanslı depoculuğu geliştirdiklerini, bunun 
için depo yatırımlarının teşvikinden depo 
kiralarının karşılanmasına kadar pek çok 
desteği hayata geçirdiklerini aktardı. Ma-

latya’nın kuru kayısıda lisanslı depoculuğun 
avantajlarından yararlanabilmesi için tüm 
hazırlıkların tamamlandığı bilgisini vererek 
çok yakında üreticilerin hizmetine sunula-
cağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kuracakları Türkiye Ürün ihtisas Borsası sa-
yesinde Türkiye’nin tarım ürünleri ticaretinin 
merkezi hâline geleceğini kaydetti.

“BU KAFAYA TÜRKİYE 
EMANET EDİLİR Mİ?”

Türkiye’ye hizmet edip eser ortaya koy-
manın projeleri hayata geçirmenin, her 
faniye nasip olmayacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ger-
çekleştirdikleri yatırım, hizmet ve projelere 
ilişkin, ana muhalefet partisinin genel baş-
kanı ile cumhurbaşkanı adayının söyledikle-
rine dikkat çekti. Dünya, 29 Ekim’de açılacak 
İstanbul’un yeni havalimanı projesini takip 
ederken ana muhalefet partisinin, “İstan-
bul’daki yeni havalimanına ne gerek var” di-
yerek Türkiye’nin başarısını küçültmeye ça-
lıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ilgili parti liderinin 2011’de “uçak inmeyen, 
yolcusu olmayan havalimanı” sözleriyle Sa-
biha Gökçen Havalimanı’nın yapımını eleş-
tirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
talebe cevap vermekte yetersiz kaldığı için 
yeni pist ve terminal binalarıyla daha sonra 
genişlettikleri bu havalimanını geçen yıl 31,5 
milyon yolcunun kullandığına, 220 bini aşkın 
uçağın inip kalktığına işaret etti ve “Milleti-
me soruyorum, bu kafaya Türkiye emanet 
edilir mi?” diye ekledi.

Ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı 
adayının, “İstanbul Boğazı’na köprü yapma-
nın kolay olduğunu, bir tane de kendisinin 
yapabileceğini” söylediği açıklamalarına de-
ğinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yahu senin 
partinin ömrü, şu anda boğazda dizili o köp-
rülerin inşasını engellemeye çalışmakla geç-
ti. İlk köprüde Demirel’in karşısına dikildiniz, 
ikincisinde Özal’ın karşısına dikildiniz, son 
köprüde de benim karşıma dikildiniz” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü’nün inşası sırasında CHP’lilerin 
‘Köprüyü yaptırmayız’ kampanyalarını, mah-
kemeden çıkan kararı yanlış anlayıp, ‘Artık 
burası 4 beton ayaktan ibaret bir yer’ diyerek 
sevinç çığlıkları attıklarını unutmadıklarını da 
sözlerine ekledi. Ana muhalefet partisi lideri 
ve cumhurbaşkanı adayının konuşmalarında 
sürekli bilimden, sanayiden ve teknolojiden 
bahsettiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Demek ki bu konularda iddiaları 
var. Biz de, üşenmedik, seçim bildirgelerine 
bir bakalım dedik. Öyle ya, madem bu konu-
larda iddialılar, öyleyse seçim bildirgelerinde 
bu iddialarını dolu dolu ortaya koymuş olma-
ları lazım” diye konuştu.

Erdoğan, Muharrem İnce'nin çok saygın 
bir annesi olduğunu belirterek, "Muharrem 

İnce diyor ki ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan 
icazet alarak kurmuşum. Dedim ki sayın İnce, 
bak eğer bunu ispat edemezsen namertsin 
dedim hala ispat edemedi en sonunda dün bir 
yazarın kitabından bir cümle almış o yazar da 
cevap veriyor diyor ki bu ‘Somut bir şey de-
ğil bu soyut bir ifade ve bana da ait değildi’ 
ve ben İnce’ye davayı da açtım. Yalancının 
mumu yatsıya kadar yanar öyle yok. Kendisi-
nin çok saygın bir annesi var, çok saygın öyle 
zannediyorum ki annesi de bu yalandan dola-
yı çok üzülmüştür. Yav niye yalan söylüyorsun 
ya senin genel başkanı yalancı diye sen de 
yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım 
ispat et ispat et ben şimdi sana davayı açtım. 
Ya ben Pensilvanya'daki adamdan ne icazet 
alacağım. Benim hayatım siyasetin içerisinde 
geçti dolayısıyla yol arkadaşlarımla ve dava 
arkadaşlarımla beraberce oturduk konuştuk 
kararımızı verdik cezaevinden çıktıktan son-
ra da partimizi kurduk ve partimizi kurduk-
tan sonra da siz bizi iktidar yaptınız. Şimdi 
sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil hal-
kım verdi. Ama onlar bu işlerden anlamaz. 
Onlar halk ifadesini partilerinin tabelasında 
kullanırlar hak nedir halk nedir bilmezler on-
lar sadece yalanı bilir. Dün söylediğini bugün 
inkar eder. Milletimizle kavga etmeyi bilirler 
başka da bir şey bilmezler" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bir tarafa kendi seçim bil-
dirgemizi, diğer tarafa onlarınkini koyduk. 
Sonuçta karşımıza şöyle bir tablo çıktı. Biz, 
kendi seçim bildirgemizi adeta baştan sonra 
teknoloji, sanayi, bilim, yatırım, girişim, yazı-
lım, bilişim, uçak, robot, patent, tasarım kav-
ramlarıyla donatmışız, onlar ya yasak savma 
kabilinden birkaç ifadeyle geçiştirmiş, ya hiç 
adını bile anmamış. Mesela savunma sanayi-
nin yanından yöresinden bile geçmemişler. 
Çünkü bunların öyle bir derdi yok. Bunların 
kafasında ve gönlünde ne bilim, ne teknoloji, 
ne sanayi, ne de benzer bir şey yok. Birileri 
kulaklarına üflüyor, bunlar da çıkıp meydan-
da esip yağıyor, arkası boş.”

Söz konusu parti lideri ile cumhurbaşkanı 
adayının yerli otomobil ile de ilgili bilgi sa-
hibi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin 5 kıtada 193 ülkeye oto-
motiv sanayi ürünü ihraç ettiğinden, Türki-
ye’nin son 12 yıldaki ihracat şampiyonunun 
otomotiv sektörü olduğundan haberlerinin 
olmadığını söyledi ve ekledi: “Çünkü tembel-
ler. Parti içi kavgadan, hizip çekişmesinden 
fırsat bulup bu işlere zaman ayıramadıkları 
için, öyle boş boş konuşuyorlar.”

Konuşmasında “tek millet, tek bayrak, 
tek vatan ve tek devlet’ vurgusunda buluna-
rak, vatandaşları; bir, beraber, iri, diri ve hep 
birlikte Türkiye olmaya davet eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde 
güçlü meclis güçlü hükûmet, güçlü Türkiye 
için cumhurbaşkanlığında şahsını, Meclis’te 
AK Parti’yi desteklemeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da Konuştu: 
İş Bilenin Kılıç Kuşananındır!

Tercihiniz Hizmet
Siyasetinden Yana Olsun!
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ZORDUR DOSTUM  
 
Söz düşmüş cahil eline  
Anlatması zor zordur dostum  
Döktüm sazın perdesine  
Yorumu zor zordur dostum  
 
Cahil ile etmem sohbet  
Her sözü govdur gıybet  
Doğru satılmış yalana  
Gerçeği zor zordur dostum  
 
Yeter artık senlik benlik  
Kurulmalı düzen dirlik  
Gardaş gardaşa vuruyor  
Nedeni zor zordur dostum  
 
Ego yobazı yakışır  
Kin nefret özel bakışır  
Nasıl düzendir kokuşmuş  
Anlaması zor zordur dostum  
 
Gülizar der böyle olmaz  
Yara derin dikiş tutmaz  
Kimi ağlar kimi güler  
Manası zor zordur dostum

GÜLİZAR ÖZGÜR 
Şair-Yazar

CHP Adayları Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti 

Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem 
milletvekili adayları Malatya Gazeteciler 
Cemiyetini ziyaret etti.  Ziyarette basının 
yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri ko-
nuşulurken Genel Başkan Yardımcısı ve 
1. sıra milletvekili adayı Ağbaba, “Cum-
huriyet Halk Partisi olarak medyayı çok 
kanallı tek sesli değil çok sesli çok kanallı 
bir hale getireceğiz. Her siyasi fikrin her 
düşüncenin özgürce kendini ifade edebi-
leceği hem yazılı hem görsel medyanın 
olması gerekiyor. Gazetecilerin işsiz ol-
madığı bir medya gerekiyor. İnsanların 
özgürce düşüncelerini ifade edebildiği 
bir düzeni hep beraber kuracağımızı söy-
lemek istiyorum.” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem 
milletvekili adayları Malatya Gazeteciler 
Cemiyetini ziyaret etti.  Ziyarette  CHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve 1. sıra millet-
vekili adayı Veli Ağbaba, Hulisi Porgalı, 
Soner Gökçe, Berna Karadaş, Emin Dön-
mez, Mahmut Akbıyık ve il başkanı Enver 
Kiraz katıldı. Burada konuşan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletveki-
li Veli Ağbaba şunları dile getirdi: “Seçim 
çalışmamızı dün itibariyle başlattık. Güç-
lü ve Malatya’ya yakışan ve Malatya’yı 
kucaklayacak bir kadroyla yola çıktığı-
mıza inanıyoruz. Adaylarımızın hepsi bir 
birinden pırıl pırıl. Malatya’nın önümüz-
deki dönem hem gelişmesi hem de so-
runlarının gündeme gelmesi konusunda 
yetkin arkadaşlarımız. Günümüzde bir 
medya düzeni dayatıldı ve bir medya dü-
zeni kuruluyor. Çok kanallı ama tek sesli 
bir medya düzeniyle karşı karşıyayız. Ta-
mamen iktidarın sesinin çıktığı her gün 
canlı yayınlarda sadece bir kişinin ko-
nuştuğu bir medya düzeniyle karşı kar-
şıyayız.  Orantısız bir kampanyayla karşı 
karşıyayız. Bugün dünyanın en çok tu-
tuklu gazetecisinin bulunduğu ülke Tür-
kiye. Bu ayıptan Türkiye’nin bir an önce 
kurtulması gerekiyor. OHAL hem siyasi 
partiler arasındaki ayrımı çok net olarak 
ortaya koyuyor. Bu gün hükümet OHAL’in 

bütün olanaklarını kullanarak kendi poli-
tikalarını dayatmaya çalışıyor.”

“MALATYA’NIN 
SORUNLARI VE DERDİ 

ÇOK”
Ağbaba: “Biz Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak medyayı çok kanallı tek sesli değil 
çok sesli çok kanallı bir hale getireceğiz. 
Her siyasi fikrin her düşüncenin özgürce 
kendini ifade edebileceği hem yazılı hem 
görsel medyanın olması gerekiyor. Gaze-
tecilerin işsiz olmadığı bir medya gere-
kiyor. İnsanların özgürce düşüncelerini 
ifade edebildiği bir düzeni hep beraber 
kuracağımızı söylemek istiyorum. Malat-
ya’nın sorunları ve derdi çok. Maalesef 
Malatya hak ettiği gibi yönetilmiyor. Hü-
kümet İnönü Üniversitesi’nin isminden 
rahatsız olarak böldü, küçülttü. Ve bu 
durumu eleştiren çok az insan var. Bir 
tabela üniversitesi kuruluyor ve bunu da 
bize yeni üniversite diye yutturmaya ça-
lışıyorlar. Yeni üniversitenin kurulduğu 
yok. Sadece 3-5 tane bölümümü Turgut 
Özal Üniversitesine bağlayarak insan-
ların gözünü boyamaya çalışıyorlar. Ta-
rımda, eğitimde geldiğimiz yer ortada. 
Malatya çiftçisinin geldiği yer ortada. 
Biz başka medya düzeni olmak üzere bu 
düzeni değiştireceğiz.  Kimsenin aç ol-
madığı, herkesin işinin aşının olduğu bir 
Türkiye özlemini sunacağız ve bu Türkiye 
özlemine kavuşacağımıza inanıyorum. 

“CHP OLARAK ÇOK 
ÖNEMLİ VAATLERİMİZ 

VAR”
CHP olarak çok önemli vaatleri oldu-

ğunu vurgulayan Ağbaba: “Çok önemli 
vaatlerimiz var. Artık kimse CHP bunu 
yapamaz diyemiyor. 2015 seçimlerinde 
asgari ücreti 1500 yapacağız, taşerona 
kadro vereceğiz, emekli ikramiyesi vere-
ceğiz demiştik. Bunların hepsi gerçekleş-
ti. Bunların hepsinin gerçekleşmesinin 

sebebi de Cumhuriyet Halk Partisidir. 
Önümüzdeki dönem bütün KİT’lerdeki 
tüm taşerona kadro vereceğimizi göre-
cekler. Mazotu 3 lira yapacağız diyoruz. 
Olmaz diyoruz hiç kimse. Biz Malatya için 
yola çıktık güçlü bir kadroyla önümüzde-
ki dönem umarım inşallah son kez muha-
lefet milletvekilliği yaparız, önümüzdeki 
dönem iktidar milletvekili olma hede-
fimiz açıkça görüp söylüyoruz. Biz kav-
gaya, kimseyi horlamaya, üsten bakma-
ya gelmiyoruz. Biz dün nasılsak bundan 
sonra da öyle olacağız. Herkes bizim kar-
deşimiz deyip herkesi kucaklayacağız. 
Kavga için değil biz sevgi için geliyoruz. 
Artık bu gerginliğe, zıtlaşmaya, kutup-
laşmaya tamam diyoruz. İnsanların bir-
birine kötü bakmasına tamam diyoruz. 
Umarım hep birlikte milletçe Türkiye’nin 
kalkındığı, huzur içinde yaşadığı bir Tür-
kiye kuracağımıza inanıyorum ben.”

ADAY ARKADAŞLARIMIZ 
DONANIMLI VE BİRİKİMLİ 

Ziyarette konuşan CHP 2’ci sıra ada-
yı Hulusi Porgalı: “ Türkiye’nin ve Ma-
latya’nın tüm sorunlarını kaldırabilecek 
kadrolar oluştu tüm Türkiye’de. Türki-
ye’deki her kesim dertli bu kadar dertle-
rin içinde yaşamak istemiyoruz.  Gelece-
ğimiz açısından geliyoruz diyoruz. Vatan 
için, millet için geliyoruz. Tekrar güzel 
günlere Türkiye’yi getirmek istiyoruz. “ 
ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise: “Ma-
latya’nın yerelde ve özelde sorunları-
nı bilen bir siyasi partiyiz. Bu sorunları 
çözmek için oy talep iktidara gelmek 
istiyoruz. Milletvekili sayımızı daha da 
artırmak istiyoruz. Malatya’nın sesinin 
mecliste daha çok dile getirilmesi, bir-
çok sorunun çözümü için arkadaşlarımız 
donanımlı ve birikimli.” dedi

Ziyarette ayrıca CHP 27. Dönem Ma-
latya milletvekili adayları Soner Gökçe, 
Berna Karadaş, Emin Dönmez ve Mah-
mut Akbıyık da konuşma yaptı.

“Gazetecilerin İşsiz Olmadığı
Bir Medya Gerekli”

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan yüküm-
lülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son 
bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu 
prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek öde-
yebilmelerine ilişkin belirlenen esaslar Resmi Ga-
zete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe 
göre, 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelen SGK ve işsiz-
lik sigortası primleri, idari para cezası ile bunlara 
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve 
taksitlendirilebilecek.  Borç tutarlarına göre tecil 
ve taksitlendirmede; sosyal güvenlik merkezlerin-
ce takip edilen ve 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 
olan SGK alacakları için sosyal güvenlik merkezle-
rinin müdürü, 1.5-3 milyon TL arası alacaklar için 
sosyal güvenlik il müdürü yetkili olacak. 

Büyükşehir belediyesi olan iller için 4 milyon 
TL'yi, diğer iller için ise 3 milyon TL'yi aşan tutar-
ların tecil ve taksitlendirme talepleri İcra Daire 
Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu 
borç tutarları; 3-4.5 milyon TL arasında icra daire 
başkanı, 4.5-6 milyon TL arasında Sigorta Prim-
leri Genel Müdürü, 6-7.5 milyon TL arasında SGK 
Başkanı, bu tutarın üzerinde ise SGK Yönetim Ku-
rulu tarafından değerlendirilecek. Yönetmelikte 
"Borçlunun aynı ünitece takip edilen birden fazla 
işyerinin olması durumunda başvuruda bulunulan 
ünitece takip edilen en az bir işyerinin başvuru 
tarihinden geriye doğru en az 3 yıl önce Kurum-
da tescil edilmiş olması gerekmektedir. Başvuru 
tarihinden geriye doğru prime ilişkin belgelerin 
süresinde verilip verilmediğinin incelenmesinde 
ve borç ödemede hüsnüniyet sahibi olup olmadı-
ğının değerlendirilmesinde borçlunun başvuruda 
bulunduğu ünitedeki borçlu bulunsun bulunmasın 
tüm işyerleri dikkate alınır" ifadeleri yer aldı.

SGK’dan Büyük Müjde!
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NE GÜZELSİN
DOĞANŞEHİR
Elman ile anılırsın 
Pancarınla tanınırsın 
Küçük bir yer sanılırsın
 Ne güzelsin Doğanşehir.

Pikniği takazın gözü 
Erkenek yaylanın özü
Yolumuz düşüyor bazı 
Ne güzelsin Doğanşehir.

Özlemiyle yaram sızlar 
Günedoğruda çalar sazlar 
Tütün kırmaya giden kızlar 
Ne güzelsin Doğanşehir.

Yazar söyler derdi çoklar 
Polat kültürünü yoklar 
Sürgüde alabalıklar 
Ne güzelsin Doğanşehir.

Pek çok olur kışı karı 
Tabiattır tek mimarı 
Maden suyu bey pınarı 
Ne güzelsin Doğanşehir.

Uzak değil karayolu 
İnsanları sevgi dolu 
Göçebe olup gidenin
Issız kalmış mülkü malı
Ne güzelsin Doğanşehir

Çok sayılmaz ağası beyi 
Geleneksel herbir şeyi 
Sofrası bol gözü kara 
Elmalı ve söğüt köyü 
Ne güzelsin Doğanşehir.

ERCAN DALKILINÇ
Sevgili dostlar ben 05.03.1979 doğma bü-

yüme Malatya Doğanşehir Örencikliyim, ev-
liyim 3 çocuk babasıyım 13 yıldır Malatya’da 
ikamet ediyorum ilkokul mezunuyum fakir bir 
ailenin çocuğuyum annem babam sağ 7 karde-
şiz 4 erkek 3 kız köyde iken 2005 yılına kadar 
hayvancılık çiftçilik yaptık bir çok ilde sezonluk 
çalıştım inşaat sektörü tarım narenciye gibi 
Malatya’ya geldim üç yıl tekstilde çalıştım yak-
laşık 10 yıldır mermer fabrikasındayım hep ba-
şarılı olmaya çalıştım müzik aşkı bana 7 yaşın-
dan beri geliyor arada bir ertv ye vuslat tv ye 
konuk olurum tam olarak 4-5 yıldır şiir türkü 
sözü yazarım kültürümüzü yaşatmak ve dost-
ların beğenisine sunmakla gururluyum saygı-
lar sunarım 

MASKİ’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ 

Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’in 
yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Ertan Mumcu atandı.

Malatya Belediyesi Su ve Kanalizas-
yon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nde 
gerçekleşen görev değişiklikleriyle ilgili 
yapılan açıklamada, “ Ankara ASKİ Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine atanan Ge-
nel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’in ye-
rine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Ertan Mumcu’nun atandığı 
duyuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hacı Uğur Polat ve beraberindeki heyetin 
katılımıyla MASKİ Hizmet Binasında devir 
teslim töreni gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: “Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı görevine başla-
mam sürecinde, Genel Müdürümüz Doç. 
Dr. Özgür Özdemir’e Ankara ASKİ’den Ge-
nel Müdür Yardımcılığı görevi teklifi gel-
mesinden dolayı kendisi bundan sonraki 
süreçte ASKİ’de Genel Müdür Yardımcılığı 
göreviyle hizmet etmeye devam edecek. 
MASKİ Genel Müdürlüğü’müzü de Malat-
yamızın yetiştirdiği, Malatya’mıza Büyük-
şehir Belediyemizde 9 yıldır hizmet eden 
Ertan Mumcu kardeşimize devredecek. 
Kıymetli Genel Müdürümüze Malatya’mız-
da gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi ve şahsım 
adına teşekkür ediyorum. 2014 yılına ka-
dar su kanalizasyon idaresi müdürlüğümüz 
vardı. Yalnızca şehir merkezinin içmesuyu, 
kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısına 
hizmet ediyordu. Büyükşehir süreciyle bir-
likte 2014 yılında MASKİ Genel Müdürlüğü 
kuruldu. MASKİ’miz şehrimizin tamamında 

su ve kanalizasyon açısından hedeflerini 
belirleyerek çalışmalarını gerçekleştirdi. 
Kale hariç bütün ilçelerimizde su ve ka-
nalizasyon altyapısını yeniledi. Akçadağ 
İlçesi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere, 
Arapgir’de çalışmalar hızla ilerliyor. Diğer 
ilçelerimizin merkezinde altyapı çalışma-
ları tamamlandı. Battalgazi ve Yeşilyurt 
ilçelerinde şebekelerin birçoğu yenilendi. 
MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bir yandan 
sahada çalışmalar gerçekleştirirken bir 
yandan da kurumsallaşmasını tamamladı. 
Takdire şayan çalışmalarıyla 30 büyükşe-
hir su ve kanalizasyon idareleri arasında 
örnek kurum oldu. Başta Genel Müdürü-
müz olmak üzere emeği geçen bütün da-
ire başkanı kardeşlerime, şube müdürü 
kardeşlerime ve 780 personeliyle aslanlar 

gibi sahada mücadele eden tüm MASKİ 
personeline teşekkür ediyorum.  Bundan 
sonraki süreçte MASKİ’nin sorumluluğunu 
Ertan Mumcu kardeşimiz devraldı. Ertan 
Mumcu Genel Müdürümüzün, Sayın Genel 
Müdürümüzden aldığı bayrağı çok daha 
ileri noktalara taşıyacağından eminim. Bu 
bir hizmet mücadelesidir. Biz bu milletin 
hizmetinde olmakla mükellefiz. Bundan 
sonraki süreçte de milletimizin hizmetinde 
olmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Mü-
dürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir’e bun-
dan sonraki hayatında başarılar diliyorum. 
Ertan Mumcu Genel Müdürümüzün de bu 
yeni dönemde çok hayırlı ve doğru karar-
lar almasını Rabbimden temenni ediyo-
rum.” dedi.

Tarım İl Müdürlüğü Rekolteyi Açıkladı
İl ve ilçelerde kayısıda yapılan ince-

leme ve çalışmaların neticesinde bu yıl 
kayısıdaki rekolteyi açıklayan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, top-
lamda 7 milyon 626 bin 832 adet kayısı 
ağacı tespit ettiklerini, 401 bin 363 ton 
yaş kayısının elde edileceğini, kayısıdaki 
rekoltenin ise 80 bin 818 ton olarak belir-
lendiğini açıkladı. Konuyla ilgili İl Müdür-
lüğünde basın açıklaması yapan Macit, 
“İlimiz genelinde toplam 7 milyon 626 bin 
832 adet meyve veren yaşta kayısı ağacı 
mevcuttur. Bu yıl yukarıda özetlenen ne-
denlerle 401 bin 363 ton yaş kayısı elde 
edileceği tahmin edilmektedir. Bu yıl baş-
ta kalite nedeni ile geçmiş yıllardan bir 
miktar fazla 65 bin 987 ton kayısı sofralık 
ve meyve suyu olarak değerlendirileceği, 
335 bin 376 ton kayısı ise kurutmalığa ay-
rılarak toplam 80 bin 818 ton kuru kayısı 
elde dileceği tahmin edilmektedir” dedi.

Kayısıdan yıllık 350 milyon dolar ge-
lir elde edildiğine dikkat çeken İl Müdürü 
Tahir Macit şu ifadelere yer verdi, “İlimiz, 
Türkiye yaş kayısı üretiminin %55, Dünya 
yaş kayısı üretiminin %12, Türkiye kuru 
kayısı üretiminin %90, Dünya kuru kayısı 
üretiminin yaklaşık %7()'ini karşılamak-
tadır. Malatya'da yaklaşık olarak 40 bin 
aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağ-
lamaktadır. Bu kıymetli ürün ülkemize 
ortalama olarak yıllık 350 milyon dolar 
gelir sağlamakladır. Kayısı İlimizin Ülke-
mizde ve Dünyadaki markamızdır. Ayrıca 
ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, 

koku, aroma ve kuru madde bakımından 
dünyanın en kaliteli kayısıları yine Ma-
latya'da yetiştirilmektedir. Bilindiği üze-
re İlimiz ekonomisi için oldukça önem 
arz eden ve tarımsal üretimin lokomotifi 
olan kayısı İlimiz genelinde heyet olarak 
yapılan çalışmalar sonucunda tahmini ka-
yısı rekoltesi bu değerler üzerinden tes-
pit edilmiştir. 2-3-4 Nisan ve 18-20 Nisan 
2018 tarihlerinde muhtelif bölgelerde 
meydana gelen zira don neticesinde bazı 
bölgelerde ürün kayıplarına neden oldu-
ğu tespit edilmiştir.”

Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan don, 
yağış ve dolu afetlerindeki zararları da in-
celediklerini dile getiren Macit, “İlimiz ve 
Komşu ilçelerinde (Baskil, Elbistan, Gü-
rün) yoğun yetiştiriciliği yapılan kayısıda 
geçmiş yıllarda da sıklıkla karşılaşılan ve 
dönem itibari ile başta rekolte olmak üze-
re taban fiyat oluşmasını, stok durumu-
nun oluşmasının şekillenmesinde en etkin 
faktör olarak bakılan İlkbahar geç donları 
2018 yılı üretim döneminde de gerçekleş-
miştir. 1-20 Mayıs 2018 tarihleri arasın-
da bazı mahallerde meydana gelen dolu 
zararı nedeni ile meyvede kalite ve ürün 
kaybı tespit edilmiştir. Ayrıca Mayıs ayın-
da meydana gelen aşırı yağışlar nedeni ile 
ilaçlamasını zamanında yapmayan bahçe-
lerde yaprak delen (Çil) hastalığı yaygın-
laşmış bu ise kalite kaybına neden olmuş-
tur. İlimiz ekonomisinde önemli bir paya 
sahip olan kayısının yıllık üretimi (rekol-
tesi) başta üreticilerimiz olmak üzere, ih-
racatçılarımız, kayısı üretiminde çalışan 

İlimiz tarım işçileri, çevre illerden gelerek 
ilimizde çalışan tarım işçileri ve Malatya 
ekonomisine dolaylı katkısı nedeniyle de 
Malatya halkının tamamını ilgilendirmek-
tedir. Kayısı ile ilgili olarak bu yıl rekolte 
çalışmaları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü öncülüğünde, Kayısı Araştır-
ma İstasyon Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret Borsası, temsilcilerinden 
oluşmaktadır” ifadesini kullandı. 

İl genelindeki kayısı ağaçlarının sayı-
sı ile yaş meyveyi tespit ettiklerini ifade 
eden Macit, bu yıl kayısıdaki rekolteyi de 
belirledikleri vurgulayarak, “İlimiz gene-
linde toplam 7 milyon 626 bin 832 adet 
meyve veren yaşta kayısı ağacı mevcut-
tur. Bu yıl yukarıda özetlenen nedenlerle 
401 bin 363 ton yaş kayısı elde edileceği 
tahmin edilmektedir. Bu yıl başta kalite 
nedeni ile geçmiş yıllardan bir miktar faz-
la 65 bin 987 ton kayısı sofralık ve meyve 
suyu olarak değerlendirileceği, 335 bin 
376 ton kayısı ise kurutmalığa ayrılarak 
toplam 80 bin 818 ton kuru kayısı elde 
dileceği tahmin edilmektedir. Exstra + 
l. Sınıf yaklaşık 12 bin ton % 15, 2. Sınıf 
yaklaşık 16 bin ton %20, 3. Sınıf+4. Sınıf 
yaklaşık 42 bin ton %52, 5.Sınıf+ 6. Sınıf 
yaklaşıkl 0,800 ton % 13,5 olacağı tahmin 
edilmektedir. İlçeler bazında değerlen-
dirme yapıldığında en fazla üretimin sı-
rasıyla Battalgazi, Akçadağ, Darende, Ye-
şilyurt, Yazıhan, Doğanşehir, Hekimhan, 
Pütürge, Doğanyol, Kuluncak, Kale, Argu-
van ve Arapgir İlçelerinde gerçekleşeceği 
tahmin edilmiştir” şeklinde konuştu. 
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Soldan sağa
1. İki ağaç veya direk arasına asılarak kurulan, içine ya-

tılan ve sallanabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak, ağ ya-
tak... Kafatasçılıktan yana olan (kimse, görüş)... 2. Amiyane 
olma durumu... Işın (eski)... 3. Kendini beğendirmek amacıyla 
yapılan davranış, cilve, eda... Rus mimarisinde odaları ısıtmak 
için yapılan fırın tarzı ocak... Gelinin başından aşağı saçılan 
çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler (halk ağzı)... Koyun, kuzu 
vb. hayvanların çıkardığı ses... 4. Tam sayı (eski)... 5. Sofra-
da kullanılan, tencere, çaydanlık veya tava altlığı... Utanma, 
utanç duyma... “Kurnazca ve haince düzen” anlamında “... 
Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, 
“bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir 
başkasına vererek işini yürütmek” anlamında “... külahını Ve-
li’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen bir 
söz... 6. Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan 

ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı... Bir toplum 
içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, if-
fet... Yer fıstığı... 7. Eşi olmayan, biricik, yegâne... Gözetleyi-
ci... 8. Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi... Yük 
altında güçlükle solumak (halk ağzı)... İşaret vermek, uyar-
mak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran 
bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebi-
len araç... 9. Eki olmayan... Araklamak işi, çalma, aşırma... 10. 
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmediğinde 
inme, körlük, delilik vb. sonuçlara kadar varan, döle de ge-
çerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan 
bir hastalık, yenirce, sifilis... Zamanın bölünemeyecek kadar 
kısa parçası, lahza... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 
olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Darmstad-
tiyum elementinin simgesi... 11. Tartarik asit tuzu... İmamlık 
(eski)... 12. Büyük, çok iri... Bütün aile birlikte, ailecek... 13. 
Hassiyum elementinin simgesi... Şeker ve limonla içilen sıcak 
su... Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi de-
ğişmeyen parça, kavuştak... 14. Karakter... Ama... Kement... 
15. Genellikle bir tane dikilen ve özel kesimlere sahip giysi... 
Yara bakımı...

Yukarıdan aşağıya
1. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri... Açma (eski)... 2. 

Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan 
bir söz, amma, lakin... Dengesiz... 3. Gülmece... Genellikle 
(eski)... Renyum elementinin simgesi... 4. Birdenbire duyulan 
acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... “Bir 
olay sebebiyle birden ayılmak, doğruyu anlamak” anlamında 
“... etmek” veya “... demek” birleşik fillerinde kullanılır... Bir 
yerden başka bir yere geçme, geçiş... 5. Şapka... Metal çubuk-
ların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık 

veya kafes biçiminde araç... 6. “Öyle şey olur mu, o nasıl şey, 
yakışık alır mı?” anlamında kullanılan bir söz... İrin toplamış, 
cerahatli... 7. Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için 
yetiştirilen, memeli dişi hayvan... İzmir iline bağlı ilçelerden 
biri... Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca 
çıkan tok ve sert ses... 8. Alüminyum elementinin simgesi... 
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun 
bölümü... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri bir-
birine bağlayan bir söz... 9. Anüs çıkışındaki mukozanın ge-
nellikle arka kenardan çatlaması veya yırtılması... Radyoaktif 
cisimlerde ölçü birimi... İnme işi... 10. Kiraya verilerek gelir 
getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret (eski)... Düşün-
cesizce her işe atılan, cüretkâr... Duyuru... 11. Süt çocuklarının 
kollarını ve bacaklarını çaprazlayarak vücutlarına idman yap-
tırmak... 12. Siper, kuytu yer (halk ağzı)... Aktinyum elemen-
tinin simgesi... Alaca... 13. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı 
durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... 
Lekecilik... Konya iline bağlı ilçelerden biri... 14. Denizli iline 
bağlı ilçelerden 
biri... Alınmış bir 
şeyi geri verme... 
Bazı ülkelerde, 
hükümdarların, 
mareşallerin, din 
adamlarının güç 
sembolü olarak 
törenlerde taşı-
dıkları bir tür ağaç 
veya metalden 
değnek... 15. Epi-
telyum... Duruk...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Sevginin eseri 
Gülün rehberidir 
Çilenin kederi 
Kaderin derdidir 

Hayatın akışı 
Aşkın bakışıdır 
Yolcunun gidişi 
Çıkmazın çıkışıdır 

Gurbetin hasreti 
Sevenin umududur 
Haberin alınması 
Sevginin kaderidir 

Ayrılığın sebebi  
Ruhun çöküşüdür 
Yaranın dermanı 
Bülbülün ötüşüdür 

Yokluğun derdi 
Sevenin doğuşudur 
Yaylaya göçün 
Dağın şahlanışıdır 

Çirkinin varlığı 
Güzelin duruşudur 
Bulutun hareketi 
Yağmurun yağışıdır 

Karanlığın çaresi 
Güneşin doğuşudur 
Bilimin gelişi 
Cehaletin çöküşüdür 

VAR OLMAK 

DOĞANŞEHİRLİ ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLMEZ 
OLDU, ARD ARDA GELEN FELAKETLER 

TARIMI BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ!  
Son yıllarda yaşanan don olay-

larından dolayı mahsullerinde bü-
yük kayıplar yaşayan Doğanşehirli 
çiftçiler bu yılda dolu felaketleriy-
le karşılaştılar. Dönem dönem ve 
bölgesel olarak yaşanan dolu ya-
ğışlarının sonuncusu bugün yine 
felakete dönüştü. Doğanşehir’e 
bağlı Şatıroba, Çömlekoba, Güro-
ba, Çığlık ve Kelhalil Mahallele-
rinde ve civarında etkili olan dolu 
yağışı, sebze fidelerinden kayısı 
ağaçlarına kadar tüm tarım ürün-
lerine zarar verdi. İki hafta önce 
özellikle Eskiköy, Suçatı, Yuvalı ve 
Karaterzi Mahallerine ve civarına 
zarar veren dolu, bugünde oba 
köyleri ve civarına zarar verdi. 
Zamansız gelen yağışlardan dola-
yı özellikle “çil hastalığı” ile mü-
cadele eden kayısı üreticileri bu 
kez de dolunun bıraktığı hasarla-
rı nasıl gidereceklerini kara kara 
düşünür oldular! Çiftçilerin ortak 
talebi ise “devletin ve tarım kre-
disi veren kuruluşların yaşanan 
felaketlere karşı çiftçilere destek 
olmaları ve söz konusu zararların 
tespit ve telafisinin yapılması”dır. 
Ürettiğini satamayan çiftçinin, 
üretimden önce yaşadığı bu gibi 
sıkıntıların göz ardı edilmeden 
paydaşlarına ulaştırılmasını ve 
bölgesel afetlerin getirdiği za-
rarların çiftçilere asgari düzeyde 
yansıtılmasını umuyoruz. 
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27. Dönem Malatya
Milletvekili Adayları

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

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

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

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

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

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

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

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

*Partiler Oy Pusulasındaki yerlerine göre sıralanmıştır

TÜMSİAD’dan Doğu Anadolu Bölgesi İftar Programı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcı 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tüm Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 
İl Başkanlığı, Doğu Anadolu Bölgesi iftar 
programına katıldı. Katılımcılar arasında 
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Ge-
nel Başkanı Yaşar Doğan, İlçe Belediye 
Başkanları, Ak Parti ve MHP Milletvekil-
leri, Ak Parti ve MHP İlçe Başkanları, STK 
Temsilcileri, Oda Başkanları, Sanayiciler 
ve İş Adamları yer aldı. Program katılım 
sağlayan Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin zor 
bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, 
“Türkiye, elbette ki birilerinin düşmanlığı-
nı çekmekten geri kalmadı. Finansal araç-
larla Türkiye’yi sıkıştırma operasyonları 
özellikle seçimler yaklaştıkça da artarak 
devam etti. Ama hiç kimsenin şüphesi ol-
masın ki, almış olduğumuz tedbirlerle dö-
vizdeki bu oyunu bozuyoruz” dedi.

BAKAN TÜFENKCİ, 
“OYUNLARINI BOZDUK”
Türkiye’nin birçok sorunla karşılaştı-

ğını ve bu sorunların üstesinden geldiğini 
ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, finansal araçlarla yapılan 
operasyonları da bozduklarını belirterek, 
“Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Esa-
sında Gezi parkı olayları ile başlayan ve 
akabinde 17-25 Aralık, 28 Ekim Kobani 
olaylarından tutunda, çukur siyasetinin 
uygulandığı Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’daki olaylara kadar. Türkiye bir dizi zor 
süreçlerden geçti. en zoru da 15 Temmuz 
gibi hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya 
kaldık. Burada Milletimiz birlik ve berber-
lik içerisinde sivil bir direnişle bu darbeyi 
bertaraf ettikten sonra, Türkiye’nin yeni ve 
güçlü bir yola girmesi gerektiği noktasında 
gerek MHP liderinin gerekse Cumhurbaş-
kanımızın, cumhur ittifakı ile birlikte mille-
timizin önüne koydukları bu yoldan Türki-
ye’nin yarınlarına baka bilmesi adına yeni 
bir dönemece girdi. İnşallah 24 Haziran’da 
güçlü bir meclis, güçlü bir cumhurbaşkan-
lığı hükümet sistemi ile erdemle, cesaretle 
Türkiye’yi şaha kaldıracağız. Türkiye üze-
rinde oynanan oyunları bozabilmek adına, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 
güçlü bir şekilde oluşması lazım. Türki-
ye 2002 yılından bu yana ihracatını 5 kat 
arttırmış, Türkiye’yi 3,5 kat büyütmüştür. 
2017 yılında Cumhurbaşkanımızın başlat-
tığı istihdam seferberliği ile beraber ilave 
1 milyon 347 bin gencine, insanına iş bul-
muş. 7.4 gibi dünyayı kıskandıran bir bü-
yüme oranını yakalamış bir Türkiye var. 
Suriye’de yapılan Fırat kalkanı, Afrin ope-
rasyonları ve sınırlarının hemen yanı ba-
şında oluşan terör koridorlarını bozan bir 
Türkiye, elbette ki birilerinin düşmanlığını 
çekmekten geri kalmadı. Finansal araçlarla 

Türkiye’yi sıkıştırma operasyonları özellik-
le seçimler yaklaştıkça da artarak devam 
etti. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, 
almış olduğumuz tedbirlerle dövizdeki bu 
oyunu bozuyoruz” şeklinde konuştu.

“EKONOMİ BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR”

Ekonominin ortalama yüzde 5,7 ora-
nında büyüme artışı gösterdiğini dile ge-
tiren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Malatya milletvekili Öznur Çalık şunla-
rı ifade etti, “Bu mübarek günlerin yüzü 
suyu hürmetine Ortadoğu’da yaşanan kan 
ve gözyaşının biran önce dinmesini te-
menni ediyorum. Bugün TÜMSİAD Malatya 
Şube Başkanı Murat Gümüş’ün daveti ile 
bir araya geldik. Türkiye Ekonomisi birçok 
dalgalanma ve üzerinde oynanan oyunla-
ra rağmen, dimdik ayakta durmaya devam 
ediyor. 2002-2018 yılları arasında ki, yüz-
de 5,7’lik büyüme Türkiye için çok önemli 
bir adım. Geçmişte Global krizlerinde Tür-
kiye’nin halini hatırlayın. Ama şuanda Tür-
kiye’nin üzerinde oynanan oyunlara rağ-
men Türkiye ekonomisi büyümeye devam 
ediyor. İş adamlarımızın ekonomiye sun-
muş olduğu katkılarla büyümeye ve geliş-
meye devam ediyor. Allah nasip ederse 24 
Haziran Türkiye için çok önemli bir dönüm 
noktası. Bu dönüm noktasında ve yine Al-
lah nasip ederse milletimizin vermiş oldu-
ğu desteklerle cumhurbaşkanımızı Recep 
Tayyip Erdoğan olarak seçeceğiz.”

“HALK BUNLARIN 
ÜSTESİNDEN GELECEK”
Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin önünü 

kesmek isteyenlerin olduğunu hatırlatan 
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, hal-
kın bu zorlukların da üstesinden geleceğini 
vurgulayarak, “Doğu Anadolu bölgesinde 
iftar programları ile çalışmalarımızı baş-
lattığımızda, öncelikle Malatya şubesinden 
gelen bu teklifte ve Malatya’da yapılması 
olan istişarede kıymetli başkanımız yoğun 
çaba sarf etti. Rabbim oruçlarınızı kabul 
eylesin. Biz iş dünyası olarak da, bölgeler-
de yapmış olduğumuz bu tarz çalışmaları 
ve birliktelikleri birlik ve beraberlik tahsis 
edilmesi noktasında yola çıktık. Biliyorsu-
nuz son zamanlarda iş dünyası içerisinde 
bir takım krizler, bir takım olumsuz ha-
valar estirilmekte. Türkiye 24 Haziran’da 
çok önemli bir dönemeçten geçmekte. Bu 
dönemeç esnasında Türkiye’nin önüne 
hazırlamış oldukları eylemlerle, 15 Tem-
muz’dan itibaren başlarsak, iş dünyasına 
ve vatandaşlarımıza problem çıkartmaya 
başladılar. Son zamanlarda da büyüyen ve 
gelişen Türkiye’nin önünü bu tarz  girişim-
lerle kesmek istiyorlar. Ülkeye ekonomi ile 
ayar vermeye çalıştılar. Biz bunlara 24 Ha-
ziran’a kadar dayanacağımızı ve memleke-
tin bu dönemeci hızlı bir şekilde atlataca-
ğına inanmaktayız. Aynı zaman dada artık 
sivrileşen dillerin daha yumuşamasını ve 
bu seçim saflarından daha kucaklayıcı ve 
daha barışçıl bir platformda geçmesini te-
menni ediyorum” ifadesine yer verdi.

Tüfenkci, “Dövizdeki Oyunu Bozduk”
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BELEDİYE İMAR SAHASI İÇERİSİNDE
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Malatya eşrafından Ramada Altın Kayısı Otelinin 
Genel Müdürü Zerrin Palancı’nın babası

Vefat Etmiştir. Merhuma Allah’tan 
rahmet Kederli ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Mehmet
PALANCI


