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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük açıkladı

“DOĞANŞEHİR’DE ELMA VE
KÜLTÜR FESTİVALİ YAPILACAK”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
“Doğanşehirde Elma ve Kültür festivali 29 
Eylül Cumartesi günü yapılacak” dedi.>>3’TE

KAYMAKAM AKBIYIK’DAN BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
Hemşerimiz Şişli Kaymakamı 
İdris Akbıyık Tatilini geçirmek 
üzere memleketi Doğanşe-
hir’e geldi. Tatilini geçirmek 
üzere Doğanşehir’e gelen 
Kaymakam İdris Akbıyık Do-
ğanşehir de bazı ziyaretlerde 
bulundu.>>3’TE

Milletvekili Fendoğlu, 
Doğanşehirlilele Buluştu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşlarla bir 
araya geldi.>>5’TE

Malatya’nın 
8 Aylık Suçla 

Mücadele 
Karnesi 
Açıklandı SA

Y
FA
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Şarbon İçin Hayvan
Sahipleri Neler Yapmalı?

Kurban bayramı sonra-
sı Ankara’da bir çiftçilikte 
ithal edilen hayvanlarda 
şarbon virüsü görülmüş ar-
dından bu virüse Sivas ve 
İstanbul’da da rastlanılmış-
tı.  Biz de Malatya için bir 
risk olup olmadığını, üreti-
cilerin alması gereken ted-
birleri, tedavi yöntemlerini 
Malatya Veteriner Hekim-
ler Odası Başkan V. Ergün 
Koşar ile konuştuk.>>5’TE
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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/

Göz Bozukluğu Okul Başarısını Olumsuz Etkiliyor
HABER MERKEZİ 
Çocuğunuzun göz sağlığı ilgili ihmalleri 

ileride hiç de istenmeyen sonuçlara neden 
olabilir. Doğumdan itibaren göz muayenesi-
nin çok önemli olduğunu söyleyen Liv Hos-
pital Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul 
Altan özellikle okul zamanı çocuklarda göz 
ardı edilen göz sağlığının çocuğun başarısını 
etkileyebileceğini söylüyor

Erken tanı tıbbın tüm diğer alanlarında ol-
duğu gibi göz hastalıklarında da büyük önem 
taşıyor. Bunların başında miyopi, hipermet-
ropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları 
gelir. Eğer varsa okul çağı öncesi bu sorun-
ların saptanması çocukluk çağında mümkün 
olduğu halde ileri yaşlarda tedavisi mümkün 
olmayan göz tembelliğine bağlı kayıpların ya-
şanmasına engel olur. Gözlerdeki kaymalar 
da bazen ebeveynler tarafından net olarak 
anlaşılamayabilir. Düzeltilmemiş kaymalar da 
görme fonksiyonunda ileri yaşlarda düzeltile-
meyecek kayıplara neden olabilir. En çok bi-
lineni televizyonu yakından izlemektir. Fakat 
bu,TV’yi yakından izleyen tüm çocukların kır-
ma kusuru olduğu anlamına gelmez. Çocuk-
lar izledikleri şeye konsantre olabilmek için 
de yaklaşır. Çocuğun uzaktaki nesneleri ayırt 
edememesi en önemli bulgudur. Fakat bazen 
dikkat eksikliği, ilgisizlik görme bozuklarıy-
la karıştırılabilir. Kreş öğretmenleri çocuğun 
görmesini bazen aileden daha iyi değerlendi-
rebilir. Çocukların gözlerini sık ovuşturması, 
bir yere dikkatli bakarken gözlerini kısması, 
normalden fazla ışık hassasiyeti ve aşırı su-
lanma da göz bozukluklarına işaret edebilen 
diğer bulgulardır.x

GÖRME KALİTESİ YAŞAM BOYU 
BAŞARIYI ETKİLER

Görme derecesi ve kalitesinin yüksekli-
ği; görsel uyaranların daha iyi, daha hızlı ve 

daha doğru şekilde algılanmasını sağlar. Bu 
da yalnızca okulda değil, tüm alanlarda ve 
yaşam boyunca başarıyı etkiler. İyi görme 
hedeflenen nesnenin görüntüsünün hızlı ve 
doğru bir biçimde beyne aktarılmasını ve bil-
ginin işlenmesini sağlar. Bu da öğrenmenin 
hızını ve niteliğini olumlu yönde etkiler.

ÇOCUĞUNUZUN GÖZ SAĞLIĞINI 
KORUYUN

Tablete kısıtlama getirin: Uzun süre ya-
kına odaklanmanın miyopinin gelişimini ar-
tırdığı biliniyor. Bu nedenle özellikle günü-
müzde çok kullanılan akıllı telefon, tablet ve 
bilgisayar kullanımına kısıtlama getirilmesi 
ve çocukların açık hava aktivitelerine yönlen-
dirilmesi uygun olacaktır.

Elini gözüne sık götürüyorsa dikkat edin: 
Ellerin gözlere teması, göz enfeksiyonlarının 
oluşumunda önemli bir kaynaktır. Bu nedenle 
çocukların buna karşı uyarılması gerekir. Ço-
cuk gözüne eliyle çok sık temas ediyorsa bu-
nun nedeni göz muayenesiyle araştırılmalıdır.

Travmalara karşı koruyun: Çocukluk ça-
ğının en önemli sorunlarından biri de trav-
malardır. Travma evde, okulda veya sokakta 
olabilir. Eğitim ve alınacak basit koruyucu 
önlemlerle bu olayların çoğunun önüne ge-
çilebilir. Bunlar delici, sivri, fırlatılabilen, 
patlayıcı maddelere çocukların ulaşımının ve 
oynamasının engellenmesi, çocukların oyun 
esnasında izlenmesi gibi önlemlerdir. Böyle 
bir olayla karşılaşıldığında da mutlaka bir göz 
muayenesinden geçilmesi gereklidir.

Aktivite öncesi önlem alın: Büyük çocuk-
larda spor aktivitelerinde, yapılan spora uy-
gun önlemler alınmalıdır. Örneğin yüzmede 
konjonktivitten korunmak için yüzücü göz-
lüğü, teniste hem ultraviyole ışınlarını bloke 
eden hem de darbelere dayanıklı gözlükler 
gibi.
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KALSAM OLUR MU?

Seher vakti bir şiir de uyandım

Mısrasında düşe dalsam olur mu 

Elim yüzüm sevda aşka boyandım

Bir cümle kalbinde kalsam olur mu 

Gurbetten gelirim uzundur yolum

Yaralı kalbine dermandır elim 

Sen bir şarap doldur bülbül dür dilim

Bu gece gitmesem kalsam olur mu

Şiir vakti sen gülleri dererken

Ben gök te hilalin olsam olurmu

Şiir bitip aşk vuslata ererken 

Yıldız olup sana yağsam olur mu 

Silsen şu hayatın kara yasını 

Kapatsan dünyayı kıs san sesini

Sadece dinlesen kor nefesimi 

Bu gece huzurun olsam olur mu

Bitmesin bu gece şiir lere yaz

Bilirsin burada gece ler ayaz 

Sokulsan yanıma üşüdüm biraz 

Beni yüreğine sarsan olur mu

AKİFE AYHAN
Ben Akife Ayhan Malatya’nın Doğanşe-

hir ilçesine bağlı Polat beldesinde dünyaya 

geldim. Çocukluğum Adana’da geçti. 18 ya-

şında Almanya’ya geldim. Bu gün dönerim, 

yarın dönerim derken gurbet te yolu yarıla-

dım. Nereliyim ben de bilmiyorum. Kendi-

mi hiç bir yere ait hissedemedim. Neresiydi 

yurdum? Doğduğum yer mi, doyduğum yer 

mi? Sadece içimde doya doya yaşayamadı-

ğım bir vatanın hasreti yanar durur. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük açıkladı

“DOĞANŞEHİR’DE ELMA VE
KÜLTÜR FESTİVALİ YAPILACAK”

HABER MERKEZİ 
DOĞANŞEHİR’DE 29 

EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ 
10.ELMA VE KÜLTÜR FESTİ-
VALİ YAPILACAK

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük Do-
ğanşehirde Elma ve Kültür 
festivali 29 Eylül Cumartesi 
günü yapılacak” dedi

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı  Vahap Küçük’ün Yaptığı 
Açıklamada “10.Elma Ve Kül-
tür Festivali 29 Eylül 2018 
Cumartesi Günü Doğanşehir 
Belediyesi Önündeki Tören 
Alanında Düzenlecektir.

Yapılacak Olan Festivale 
Yerel Sanatçılar İle Birlikte 
Ulusal Sanatçılar’da Katılır-
ken, Doğanşehir Belediyesi 
Spor Kulübü Güreş Takımı, 
Doğanşehir Belediyesi Meh-
ter Takımı ve Folklor Göste-
rileri Yer alacaktır” dedi.

KAYMAKAM AKBIYIK’DAN BELEDİYE
BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET

HABER MERKEZİ 
Hemşerimiz Şişli Kaymakamı İdris Ak-

bıyık Tatilini geçirmek üzere memleketi 
Doğanşehir’e geldi. Tatilini geçirmek üze-
re Doğanşehir’e gelen Kaymakam İdris 
Akbıyık Doğanşehir de bazı ziyaretlerde 
bulundu.

Bu kapsamda Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük’ü Makamında ziya-
ret ederek bir süre görüştü. Burada bir 
açıklama yapan kaymakam Akbıyık;” izini-
mi Kullanmak üzere Memleketim Doğan-
şehir e geldim. Dostlarımla hemşerilerim-
le bir arada olmak beni son derece mutlu 
ediyor. Şimdide ilçemizin Hayırsever, çok 
çalışkan ve çok başarılı Belediye Başkanı 

Vahap Küçük beyi ziyaret ettim. Kendile-
rine çalışmalarından başarılar diliyorum.” 
Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirterek, Şişli Kaymakamı idris Akbıyk’a 
Teşekkür etti.

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ
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Malatya’nın 8 Aylık Suçla
Mücadele Karnesi Açıklandı 

KENAN EREN 
İl Emniyet Müdürlüğü 2018 yılı ilk 8 ayın-

da yapılan çalışmalar hakkında basın toplan-
tısı düzenlendi. Suç ve suçlularla her alanda 
etkin mücadelenin devam ettiğini vurgulayan 
İl Emniyet Müdürü Urhal, “Mal varlığına karşı 
işlenen suçlarda ilimiz genelinde yüzde 5.8, 
dolandırıcılık yüzde 20.2, evden hırsızlık yüz-
de 41.6, iş yerlerinden yapılan hırsızlık yüz-
de 36.9, yağma yüzde 37.3 oranında azalma 
meydana gelmiştir… FETÖ/PDY yapılanması-
na yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 629 
şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 99 
şahıs tutuklanmış, 205 şahıs Adli Kontrol Ka-
rarı ile serbest bırakılırken 260 şahıs ifadesi-
nin ardından serbest bırakılmıştır.” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 
yılı ilk 8 ayında yapılan çalışmalar hakkında 
basını bilgilendirme kahvaltısı düzenlendi. 
Polisevi’nde düzenlenen kahvaltıya İl Emni-
yet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Şube Müdürleri 
ve basın mensupları katıldı. Emniyet Müdürü 
Urhal şubelerin 8 aylık faaliyetleri hakkında 
açıklamalarda bulundu. Suç ve suçlularla 
mücadelelerinin etkin bir şekilde devam etti-
ğini vurgulayan şunları dile getirdi: “ Malatya 
ilimiz güvenlik konusunda ve huzurlu şehirler 
kategorisinde yer alıyor. İlimizin sosyo- eko-
nomik ve demografik yapısına bakıldığında 
emsal illerle kıyaslandığında oldukça iyi ko-
numda olduğumuzu ifade edeceğim.  İl Em-
niyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın 
huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması 
ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 
Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 
2018 yılı 8 Aylık Dönem İçerisinde gerçekleş-
tirilen uygulama ve denetimler sonucunda 
şu sonuçlara ulaşıldı. 2018 yılı içerisinde mal 
varlığına karşı işlenen suçlarda ilimiz gene-
linde yüzde 5.8 oranında azalma olduğu gö-
rülmektedir. Dolandırıcılık yüzde 20.2, evden 
hırsızlık yüzde 41.6, iş yerlerinden yapılan 
hırsızlık yüzde 36.9 azaldı. Yağma yüzde 37.3 
azaldı. Yan kesicilik yüzde 6 oranında azalma 
meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen bazı 
suçlarda artma var. Tehdit suçlarında yüzde 
10.8, hakaret suçlarında yüzde 7.9 oranında 
artış gözlendi. Ateşli silah kullanılarak kasten 
yaralama olayı 2017 ilk 7 ayında 43 iken bu 
yıl ilk 7 ayda 40 oldu. Suçları aydınlatma ora-
nında ülke ortalamasının üzerinde olduğunu 
ifade etmek istiyorum. İl genelinde meydana 
gelen asayiş olaylarının yüzde 90’ının şehir 
merkezinde meydana geldi. Bu rakamlar bize 
güvenlik konusunun tesadüflere bırakılama-
yacak kadar önemli olduğunu gösteriyor. Suç 
oranlarında bir azalma var ise suç ve suçlu ile 
etkin mücadele ettiğimizi, yerel uygulamala-
rı düzgün bir şekilde yaptığımızı ifade etmek 
istiyorum.”

2018 yılı ilk 8 ayında Terörle Mücadele ve 
Kom şube müdürlüğünce yapılan çalışmaları 
Urhal şu sözlerle dile getirdi: “ FETÖ/PDY Si-
lahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanması-
na yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 629 
şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 

99 şahıs tutuklanmış, 205 şahıs Adli Kontrol 
Kararı ile serbest bırakılmış, 260 şahıs ifa-
desinin ardından serbest bırakılmıştır. PKK/
KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik yapı-
lan operasyon kapsamında 44 şahıs gözal-
tına alınmış, 19 şahıs tutuklanmış. 19 şahıs 
serbest bırakılmıştır. DHKP/C Terör Örgütü-
ne yönelik yapılan operasyon kapsamında 
1 şahıs gözaltına alınmış şahıs işlemlerinin 
andından serbest bırakılmıştır. DEAŞ Terör 
Örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari 
çalışmalar sonucunda 5 şüpheli hakkında iş-
lem yapılmış, gözaltına alman 4 şüpheli şa-
hıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış-
tır. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği 
tespit edilen 1 YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) 
yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına al-
man şüpheli mahkemece adli kontrol kara-
rıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca farklı illerin 
soruşturmaları kapsamında il dışından gelen 
talimat evrakları doğrultusunda 146 şüpheli 
hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan. 106 
şüpheli soruşturma iline sevk edilmiştir.”

KAÇAKÇILIK VE MALİ 
SUÇLARLA MÜCADELE 

BİRİMİNİN 8 AYLIK 
ÇALIŞMASI 

Urhal Kaçakçılık ve Mali Suçlarla ilgili ya-
pılan çalışmaları şu şekilde sıraladı: “5607 
Sayılı Kanun Kapsamında 58 şüpheli hakkın-
da işlem yapılmış, şüphelilerden 597 adet 
kaçak cep telefonu; 41.940 adet içerisi tütün 
doldurulmuş makaron, 23.041 Paket kaçak 
sigara; 165 kg nargile tütünü, 294 adet elekt-
ronik sigara ele geçirilmiştir. Kültür ve Tabiat 
Varlığı Kaçakçılığı suçundan 6 şahıs hakkında 
işlem yapılmış, şüphelilerden 115 adet tarihi 
eser, 1 adet obje, 30 adet sikke ele geçirilmiş-
tir. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 23 şa-
hıs hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 3 
adet sahte çek, 2 adet sahte sağlık raporu, 6 
adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürü-
cü belgesi ele geçirilmiştir. 6136 Sayılı Kanun 
kapsamında (Kaçak Silah Ticareti) suçundan 
23 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 
5’i tutuklanmış, 15 şahıs serbest bırakılmıştır. 
Yapılan operasyonda 10 adet 9 mm çapın-
da tabanca bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 
152 adet mermi, 7 adet av tüfeği, 337 adet 
av tüfeği kartuşu, ve 18 adet kesici alet ele 
geçirilmiştir. Tefecilik yaptığı değerlendirilen 
şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 şüp-
heli gözaltına alınmış, 6 şahıs mahkemece 
serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonda 12 
adet Pos cihazı ele geçirilmiştir.”

Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde şu 
sonuçlar elde edildi:”  Uyuşturucu ile müca-
dele kapsamında TCK'nın 188/3. (Uyuşturucu 
veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) 
ve TCK'nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin 
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, 
Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçların-
dan İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda 
178 olay meydana gelmiş; Yapılan bu operas-
yonlarda, 338 şahıs gözaltına alınmış, bu şa-
hıslardan 103 şahıs tutuklanarak cezaevine 
teslim edilmiş, 52 şahıs Adli Kontrolle ve 164 
şahısta adli makamlarca serbest bırakılmış-

tır. Şüphelilerin yapılan aramalarında ise; 70 
kg. 696 gr (Eroin), 966 gr. (Kubar Esrar), 4 
kg. 650 gr. (Toz Esrar), 1 kg.923 gr. (Sentetik 
Kannabinoid), 2 kg 337 gr. (Metamfetamin), 
5892 adet (Ecstasy) hap, 11734 adet (Kullanı-
mı Reçeteye Tabi Hap), 325 adet (Captagon), 
4 gr. (Plaka Esrar), 227 Kök Hint keneviri bit-
kisi ele geçirilmiştir. Narkotik ekiplerimiz Ço-
cuk Şube ekiplerine bağlı okul polisleri, Top-
lum destekli şube müdürlüğümüz ve diğer 
asayiş birimlerimizle koordineli olarak ilimiz 
genelinde okul çevrelerinde faaliyetlerini de-
vam ettiriyorlar. Riskli görülen okul önleri, 
park ve bahçeler civarında denetim kontrol 
faaliyetleri devam ediyor.” 

430 BİN 423 KİŞİNİN GBT’Sİ 
SORGUSU YAPILDI 

Urhal, “Asayiş şube müdürlüğümüz ve 
merkez ilçe emniyet müdürlüklerimizce (Bat-
talgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulama-
lar ve yol uygulamalarında 430.423 Şahsın 
GBT’si yapılmış, aranan 1794 şüpheli şahıs 
yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 
309 Ruhsatsız tabanca, 149 Kuru Sıkı taban-
ca, 228 Av Tüfeği, 613 Adet Av Tüfeği Kartu-
şu, 2981 Adet tabanca mermisi, 2 kg 840 gr. 
Uyuşturucu Madde, 3291 Adet Uyuşturucu 
Hap, 411 adet Kesici Alet, 450 TL sahte para, 
36 Pet şişe kaçak (boğma) rakı ele geçirilmiş, 
47 faili meçhul olay aydınlatılmış, 16 Yabancı 
şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 7 yaban-
cı şahıs hakkında ise idari işlem yapılmıştır. 
1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçe-
vesinde 10 işyerine müşteri bilgilerini anlık 
göndermediğinden dolayı 41.654.00 TL idari 
para cezası uygulanmış, 4 şahsa ise kayıt dışı 
günübirlik kiralama işi yaptığından dolayı 
46.655.00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 
Ayrıca Yasadışı Bahisle Mücadele kapsamın-
da ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda 296 
şahsa işlem yapılmış, şahıslara toplamda 
78.144.00 TL idari para cezası uygulanmış, 
yapılan çalışmalarda 15 adet Harddisk, 1 adet 
Tablet, 3 adet Cep Telefonu, 4 Sim kart, 1 
adet hafıza kartı, 260 adet Poker pulu, 2 adet 
Sigaramatik, 111 adet tombala kartı, 4.531 
tombala malzemesi, 3 adet tombala makina-

sı 7650 adet pul, 8 adet paramatik makinası 
ele geçirilmiştir.” dedi.

Urhal sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Trafik denetleme ve bölge trafik denetle-
me şube müdürlüklerimizce yapılan uygula-
malarda ise, 324.985 Araç sürücüsü kontrol 
edilmiş 56.606 araç 57.986 araç sürücüsü-
ne çeşitli kural ihlallerinden dolayı toplam 
93.775.369.00 TL cezai işlem uygulanmış. 
1899 Araç sürücüsünün ehliyetine el konul-
muş, 9361 araç trafikten men edilmiş, 46 
Araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men 
edilirken, 534 motosiklet sürücüsüne kasksız 
motor kullanmaktan, 134 araç sürücüsüne 
sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 106 araç 
sürücüsüne ise İlgili belediyeden izin almak-
sızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yap-
maktan cezai işlem uygulanmıştır.”

OKUL TİM GELİYOR
Okul çevresinde yapılan çalışmaları Urhal 

şu şekilde sıraladı: “2018-2019 yeni eğitim 
öğretim yılı münasebetiyle ilgili birimleri-
mizle gerekli asayiş ve trafik tedbirleri alındı. 
İlimizde bulunan okulların tamamında özel 
güvenlik görevlileri zaten geçen yıl görev-
lendirilmişti.  Ama bunun dışında bizlerde 
okullarımızda polisimizi görevlendireceğiz 
her sene olduğu gibi. Ama bu sene farklı bir 
uygulama daha yapmayı planlıyoruz. Na-
sıl her gün asayiş şubenin müştereken ilgili 
birimlerle belli saatlerde şok uygulamalar 
yapıyorsa ve bundan çok ciddi faydalar elde 
etmişsek buna benzer bir birimi de burada 
terörden, aşayişten, narkotikten, çocuk şu-
beden, toplum destekli şube müdürlüğünden 
ve trafikten oluşan bir tim oluşturmak sure-
tiyle. Bu tim okul tim olarak görev yapacak. 
Bu yaptığımız aldığımız bütün tedbirlere ila-
ve her okulda zaten polisimiz olacak. Okul 
tim risk analizine göre her bir okulun önünde 
bilinmeyen saatlerde belli sürelerde uygula-
malar yapacak. Hiçbir şikâyetin gelmemesi 
noktasında bunu devam ettireceğiz. İlimiz-
de mevcut olan okulların hiç birisinde uyuş-
turucu vakası görülmemiştir. Okullarımızın 
önünde böyle bir vaka yok. En yakın birkaç 
yüz metre ileride vakalar olmuş. Aynı hassa-
siyetle bunu devam ettireceğiz. “
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Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehirlilele Buluştu
HABER MERKEZİ 
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Ce-

lal Fendoğlu, Malatya'nın Doğanşehir ilçe-
sinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP'li milletvekili Fendoğlu'nun bera-
berindekilerle birlikte Doğanşehirlilerle 
buluştu. İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla 
tek tek tokalaşan Fendoğlu, hasbihal etti. 
Talepleri dinleyen Fendoğu'na vatandaşlar 
kendilerini unutmayıp ilçelerine geldikleri 
için teşekkür etti. MHP'li milletvekili Fen-
doğlu da Doğanşehirlilerin sorunlarını 
dinledi, ellerinden gelen tüm desteği ve-
receğini sözlerine ekledi. Hoş sohbetlerin 
oluştuğu hasbihalde milletvekili Fendoğ-
lu, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ayrıca Doğanşehir'in geçim kaynak-
larından olan tütün sorununu dinleyen 
MHP'li Fendoğlu, yapılacak ne varsa giri-
şimlerde bulunacağını belirterek, tütün 
üreticilerine kayıtsız olmaları gerektiğini 
söyledi.

Şarbon İçin Hayvan Sahipleri Neler Yapmalı?
DEMET TUNCEL 
Kurban bayramı sonrası Ankara’da bir 

çiftçilikte ithal edilen hayvanlarda şarbon 
virüsü görülmüş ardından bu virüse Sivas ve 
İstanbul’da da rastlanılmıştı.  Biz de Malatya 
için bir risk olup olmadığını, üreticilerin al-
ması gereken tedbirleri, tedavi yöntemlerini 
Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkan 
V. Ergün Koşar ile konuştuk. Şarbonun akut 
enfeksiyon bir hastalık olduğunu vurgulayan 
Koşar şu ifadeleri kullandı: “ Anthrax, Bacil-
lus Antracis tarafından oluşturulan septise-
mik özellikte akut , enfeksiyoz bir hastalıktır. 
Hastalarda vücut ısısının yükselmesi, dalağın 
şişmesi, kanın katran gibi koyu bir renk alma-
sı ve pıhtılaşmaması ile karakterize, insanla-
ra bulaşan bir hastalıktır. Çiftlik hayvanların-
dan en çok koyun, keçi ve sığırlarda ölüme 
sebep olur. Yurdumuzun her bölgesinde ve 
her mevsimde görülen bir hastalıktır. Açlık, 
yorgunluk, kötü bakım, parazitler, fazla sıcak 
hava gibi faktörler hastalığın yayılmasında 
rol oynarlar. Hastalıktan ölen hayvanların, 
usulüne uygun gömülmemesi hastalığın ya-
yılmasındaki en önemli etkendir. Hastalık 
etkenleri toprakta 50-60 yıl kadar canlı kala-
bilirler. Bu nedenle ölen hayvanlar su ve dere 
kenarlarından uzak, derin toprağa kireçle-
nerek gömülmelidir. Bulaşık merada otlayan 
hayvanlar veya buralardan biçilen otları yi-
yen hayvanlar hastalığa yakalanır. Çoğunluk-
la hastalık yazın, otların kurumaya başladığı 
dönemlerde fazlalaşır. Hayvanlar mikrobu 
aldıktan iki üç gün sonra hastalanırlar. İştah-
sızlık, halsizlik, sendeleme, titreme, solunum 
güçlüğü ve yüksek ateş başlıca belirtilerdir. 
Sancı, kan işeme ve ishal görüldüğünde hay-
van ölür. Ölen hayvanların ağız, burun ve 
anüsünde kanlı akıntılar görülür. İnsanlar 
hasta hayvanları kesip yüzmek, pişirmeden 
etini yemek veya deri ve yünlerini işlemek 
sureti ile hastalığa yakalanırlar.”

HASTALIGIN TEŞHİSİ ZOR 
Koşar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çok 

hızlı seyreden hastalığın teşhisi klinik belirti-
lerin az olması sebebi ile zordur. Kesin teşhis 
laboratuvar muayenesi sonucu olur. Tedavi 
zor olduğu için, koruyucu hekimlik ön planda 
tutulmalıdır. Hasta ve ölen hayvanlara dik-
katli muayene yapılmalı otopsiden kaçınıl-
malıdır. Dezenfeksiyon çok önemlidir. Hasta-
lık görülen bölgedeki tüm hayvanlar Anthrax 
hastalığına karşı aşılanmalıdır. Hastalık çıkan 

bölgede en az beş yıl aşılama yapılır. Genel-
likle aşılama ilkbahar döneminde yapılma-
lıdır. Aşı yapıldıktan 10-14 gün kadar sonra 
hayvanlar hastalığa karşı bağışıklık kazanır-
lar. Şarbon hastalığı ihbarı mecburi bir has-
talık olup hastalık çıkan bölgede beş yıl süre 
ile mihrak olarak aşılama yapılır. Hastalık çı-
kan bölgede aşı yaptırılması zorunludur.” 

MALATYA’DA BU YIL 
HİÇ ŞARBON VAKASINA 

RASTLANILMADI 
Malatya için bir risk var mı sorusunu Ko-

şar şu şekilde cevapladı: “Özellikle hastalığın 
komşu İlimiz Sivas’ta görülmesi İlimiz için; 
Sivas İlinde hastalık çıkan bölgeden / bölge-
lerden ve karantina bölgesinden kaçak ola-
rak çıkarılan hayvanların İlimize getirilmesi 
büyük bir risktir. Bu riskin önlenmesi için 
yetiştiricilerimizin hayvan alım- satımında 
hayvanların menşelerini iyice soruşturmaları 
gerekmektedir.  2018 yılı içerisinde bugüne 
kadar hiçbir vakaya rastlanmamıştır. Yurdu-
muzun her bölgesinde ve her mevsimde gö-
rülen bu hastalığın İlimizde de görülme riski 
vardır.”

GÖRÜLMEMESİ İÇİN NE TÜR 
ÖNLEMLER ALINDI? 

Koşar hastalığın Malatya’da görülmemesi 
için alına önlemleri şu şekilde sıraladı: “Daha 
önceki yıllarda hastalık çıkan bölgedeki hay-
vanların 5 yıl üst üste aşılanması zorunlu ol-
duğundan hastalık çıkan bu bölgelerin ilkba-
har döneminde düzenli olarak aşılanması en 
büyük önlemdir. Hayvan hareketleri yoğun 
olmadığı sürece hastalık işletme ile sınırlı 
kalmakla beraber hastalık göz ardı edilirse 
işletmedeki hayvanlar arasında hızla yayılır.”

ÜRETİCİLER NE TÜR 
ÖNLEMLER ALMALI? 

Koşar: “Hastalığa karşı üreticilerin ala-
cağı tedbirleri; hastalık çıkmadan önce alı-
nacak tedbirler ve hastalık çıktıktan sonra 
alınacak tedbirler diye iki başlık altında sı-
ralamak gerekirse, Hastalık Çıkmadan Önce 
Alınacak Tedbirler;  Önceki yıllarda hastalık 
görülen bölgedeki yetiştiricilerin hayvan-
larını aşılattırmaları.  Yeni alınan hayvanla-
ra aşı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi 

ve belli bir süre diğer hayvanlardan ayrı bir 
yerde karantina uygulanması gerekmekte-
dir.  Ahır, ağıl ve işletme girişlerinde gerekli 
olan dezenfeksiyon çukur ve paspaslarının 
bulundurulması, ahır, ağıl ve işletmelere 
hayvan bakıcılarından başkalarının sokulma-
ması, Özellikle süt işletmelerinde sağımda 
kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat 
edilmesi gerekmektedir.  Hastalık Çıktıktan 
Sonra Alınacak Tedbirler;  Hastalıktan şüphe-
li hayvanların derhal ayrı bir yere alınması, 
Ahır, Ağıl ve işletmelere giriş çıkışların yasak-
lanması, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükle-
rine en seri vasıta ile hastalık çıkışının haber 
verilmesi gerekmektedir.  Ahır, ağıl ve işlet-
melere yeni hayvanların girişine engel olun-
duğu gibi hayvan yemlerinin de giriş çıkışına 
engel olunmalıdır, Hasta hayvanlara ait süt-
lerin süt satıcılarına verilmemesi, Hastalık 
sönünceye kadar hayvan alım ve satımının 
yapılmaması, Hasta ve hastalıktan şüpheli 
hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanla-
ra ait eşya, malzeme ve naklinde kullanılan 
vasıtaların dezenfeksiyonunun sağlanması 
gerekmektedir.” 

ŞARBONUN BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİSİ 

Şarbon hastalığının belirtilerini ve tedavi 
yöntemini Koşar şunları dile getirdi: “Hay-
vanlar mikrobu aldıktan iki üç gün sonra 
hastalanırlar. İştahsızlık, halsizlik, sendele-
me, titreme, solunum güçlüğü ve yüksek ateş 
başlıca belirtilerdir. Sancı, kan işeme ve ishal 
görüldüğünde hayvan ölür. Ölen hayvanların 
ağız, burun ve anüsünde kanlı akıntılar görü-
lür. İnsanlar hasta hayvanları kesip yüzmek, 
etini yemek veya deri ve yünlerini işlemek 
sureti ile hastalığa yakalanırlar. Tedavi zor 
olduğu için, koruyucu hekimlik ön planda tu-
tulmalıdır. Hasta ve ölen hayvanlara dikkatli 
muayene yapılmalı otopsiden kaçınılmalıdır. 
Dezenfeksiyon çok önemlidir. Hastalık görü-
len bölgedeki tüm hayvanlar Şarbon hasta-
lığına karşı aşılanmalıdır. Hastalık çıkan böl-
gede en az beş yıl aşılama yapılır. Genellikle 
aşılama ilkbahar döneminde yapılmalıdır. Aşı 
yapıldıktan 10-14 gün kadar sonra hayvanlar 
hastalığa karşı bağışıklık kazanırlar.”
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Soldan sağa
1. Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı... Yüksek ses-

le uzun uzun haykırmak... 2. Açıktan açığa, herkesin gözü 

önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça... Şafii olma 

durumu... 3. Memenin ucundaki çıkıntı, bicik... Edirne iline 

bağlı ilçelerden biri... 4. Gam dizisinde re ile fa arasındaki 

ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Taşıma ücreti... Bir 

yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya 

çıkıntı... 5. Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve 

tapınma kurallarının tümü... Böcek... Tulyum elementinin 

simgesi... 6. Üçlü... Geleneksel olarak yayılan veya top-

lumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir 

anlatımı olan halk hikâyesi, mitos... Mal ile ilgili... 7. Şiir 

söyleyen veya yazan kimse, ozan... Osmanlı Devleti’nde 

padişah öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet yöneti-

mindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanması (eski)... 

Çıkışma bildirmek için kullanılan bir söz... 8. Lorentiyum 

elementinin simgesi... Kötü bir durumdan kurtulma... Eski 

Alman para birimi... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı 

ses... 9. Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir 

sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye... Osman-

lı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki 

güvenlik görevlisi (eski)... Şarkı... 10. Kumaşla astar arası-

na konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez... 

Gözde sarıya çalan kestane rengi... İçilecek şey (eski)... 

11. Ana ile babanın oluşturduğu birlik... “Bu ne hâl, ne tu-

haf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz... 12. Köle... Gizli bir 

tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan... Kolun bilekten 

parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yara-

yan bölümü... 13. Küçük yolların kendisine açıldığı büyük 

yol, cadde... Hareke konulmuş... 14. Bir yüzü içbükey, öbür 

yüzü dışbükey olan mercek... O gösterme sıfatı (eski)... 

Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içerisine kuru 

üzüm, kakao, fındık vb. konularak fırında pişirilen tatlı çö-

rek... 15. Çeviri yazı...

Yukarıdan aşağıya
1. İşi az, ödeneği çok olan bir işe yerleşenler için söy-

lenen bir söz... 2. Oleik asit... Tren, troleybüs, tramvay vb. 

elektrikle işleyen taşıtlarda telden elektrik akımı almaya 

yarayan, yukarıya doğru uzanmış demir yay... Öğütülerek 

toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... 

3. Noksan, eksik (eski)... Gelecek (eski)... Alalamak işi, ka-

muflaj... 4. Irmak roman... Giysi kolu... 5. Bitki ile ilgili, 

bitkisel (eski)... Sodyum elementinin simgesi... Sesli duyu-

ru... 6. Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzün-

tü vb. duygular anlatan söz... Bazı kimseler ve nesneler... 

Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş... 7. İran veya Af-

gan hükümdarı... Ham madde işlenerek yapılan her türlü 

mal... Stronsiyum elementinin simgesi... 8. Aşılamak işi... 

Sabah olan, sabah yapılan... 9. Baryum elementinin sim-

gesi... İşitmek işi... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine 

bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 10. Hasta olma-

ma durumu, sağlık, esenlik... Başkaldırıcı... Yunan mitolo-

jisinde aşk tanrısının adı... 11. Korunulacak, arkasına, altı-

na veya içine girerek saklanılacak yer... Brom elementinin 

simgesi... Çilesi olan, çok sıkıntı çekmiş olan... 12. Güzel... 

Emekli olma durumu, tekaütlük.. 13. Herhangi bir tören-

de veya gösteride 

yer alan toplu-

luk... İlenme, 

beddua... Verme, 

ödeme (eski)... 

Sesin bir yere çar-

pıp geri dönmesi, 

y a n k ı l a n m a s ı ; 

yankı... 14. Kilit-

lemek işi... Grek... 

15. Kavmiyetçi 

olma durumu...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK, İTFAİYE
MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

HABER MERKEZİ 
SSK Kavşağı Alparslan Türkeş Bulvarı gi-

rişinde Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Merkezi Temel Atma Töreni yapıldı. Yoğun ka-
tılımın sağlandığı törene Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ak Parti Ma-
latya Milletvekili Hakan Kâhtalı, Ahmet Çakır, 
Bülent Tüfenkci, Ak Parti Malatya İl Başkanı 
İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük,  Yeşilyurt Belediye Başkanı Meh-
met Çınar,  Battalgazi belediye başkan vekili, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Hanifi Acar, Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 
Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜ-
SİAD) Şube Başkanı Hüseyin Kalan, MASKİ Ge-
nel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya Emlakçılar 
Odası Başkanı Ali Özgül, Malatya Minibüsçü-
ler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut 
İnce, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malat-
ya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Ge-
nel Başkanı Hasan Meşeli, muhtarlar, teşkilat 
mensupları, birçok dernek ve STK temsilcisi, 
yöneticisi ve vatandaş katıldı. 

Konuşma yapan Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Hacı Uğur Polat itfaiye merkezi 
temel atam töreni için: “112 Acil Eylem Planı 
çerçevesinde 112 projemizin 8.’ sini gerçekleş-
tiriyoruz. Allah’a binlerce kez şükürler olsun. 
Ak Parti söz verdimi sözünü yerine getirir.  Bu 
millete karşı bir taahhüttü olursa o taahhütü-
nü yerine getirir. Bizlerde Malatya Büyükşehir 
Belediyesi olarak 180 günlük Acil Eylem Planı-
mızı hazırladık. Önce kendi içimizde sözleştik, 
sonrada döndük Malatyalı hemşerilerimize bu 
sözümüzü ilan ettik, senedimizi ortaya koy-

duk. Biz kendi aramızda 314 proje ile sözleş-
tik ama milletimize karşı da 112 projeyi senet 
olarak verdik. Bu sözlerimiz içerisinde alt yapı 
yatırımlarımız, üst yapı yatırımlarımız, mey-
dan düzenlemelerimiz fuar alanlarımız var.  
MASKİ su kanalizasyon işletmeleri içerisinde 
çok kıymetli bir yeri olan kurumumuzdur. Ku-
rumsallaşmasını tamamlamış ve Malatya’mı-
zın 4 bir tarafında çok yoğun bir şekilde hiz-
metlerini de ortaya koyuyor. MASKİ bu yılbaşı 
itibariyle 320 milyonluk yatırım yapmıştık yıl-
sonu itibariyle bu yatırımımızı 400 milyona çı-
karacağız. Malatya’mızın önce merkez ilçeleri 
olmak üzere ilçelerimizde, belediyelerimizde, 
kırsal mahallelerimizde yani köylerimizde su 
ve kanalizasyon ile ilgili yine sorumluluğumuz 
olmamasına rağmen sulama ile ilgili çalış-
maları ortaya koyuyor.  2053 ve 2071 Türkiye 
vizyonuna bağlantılı ve denk olarak bizde Ma-
latya’mızın vizyonunu ortaya koyuyoruz.  İmar 

planlamasında, ulaşım planlamasında, su ka-
nalizasyonu mastır planında, trafik mastır 
planında çalışmalarımızı sonlandırıyoruz ve 
güncellenmesi gerekenleri güncelliyoruz, Ma-
latya’mızı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna hazır 
hale getiriyoruz.  Ama diğer yandan da 112 Acil 
Eylem Planı çerçevesinde önümüze baktık yo-
ğun bir şekilde çalışırken 2023 hedeflerine de 
birlikte koşuyoruz. Bu gün 112 Acil Eylem Planı 
çerçevesinde projemizin 8.’ sini gerçekleştiri-
yoruz. Beydağ’ı Tabiat Parkının temel atması-
nı gerçekleştirdik çok yoğun bir şekilde çalış-
malarımız devam ediyor. Yine Kuyuönü, Hes 
projemizin temelini attık 8 ay gibi bir sürede 
üretime geçecek... Doğrusu şehri ikiye böl-
müş durumdayız doğuda Çöşnük civarında bir 
merkezimiz batıda da bura var ikisinin de aynı 
anda çalışmaları devam ediyor.  Evet, itfaiye 
hızdır Allah hepimizi afatlardan, afetlerden 
korusun. Ama herhangi bir afet başımıza gel-

diği zaman da çok hızlı bir şekille buna müda-
hale etmemiz en önemli olandır.  Bu yönüyle 
daha ulaşılabilir, daha hızlı hareket etmek için 
itfaiyemiz iki temel merkezde, Organize Sana-
yi Bölgesi Merkezi, Kuyuönü Merkezi olmak 
üzere de yan bölgelerimizden olaylara müda-
hale edecektir. Rabbim inşallah hepimizi bu 
tür afetlerden korusun. Malatya’da birlikte yü-
rüyeceğiz dedik, birlikte yürüyeceğiz, millet-
vekillerimizle, teşkilatlarımızla, STK’larımızla, 
kanaat önderlerimizle, spor camiasıyla, sa-
natseverlere, muhtarlarımızla ve Malatya’mızı 
birlikte büyüteceğiz. Malatya’mızı büyütürsek 
Türkiye’mizi büyütmüş olacağız ben bu günkü 
temel atma töreninde göstermiş olduğunuz 
teveccüh için teşekkür ediyorum” sözlerini 
kullandı. 

Yapılan konuşmaların ardından, okunan 
dualar eşliğinde İtfaiye Merkezi’nin temeli 
atıldı. 
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    Son zamanlarda, önceki yıllardan bazı değerli öğrencilerim, be-

nimle ilgili hiç o kadar da hak etmediğim övgü dolu paylaşımlarda bu-

lundular. Bu paylaşımları bu arada, herkes de takip etti ve duygularını 

dile getirdiler. Bu ifadeler, bir yan-dan beni memnun kılarken bir yan-

dan da üzülmeme sebep olmuştur. Bütün bunların ışığı altında kendimi 

her yönümle anlatmak ihtiyacı duymakta ve her kesin benim nasıl biri 

olduğumu açıkça bilmesini istemekteyim. 

     Yaratılış itibari ile, kendimle ilgili övgü dolu sözlerden rahatsızlık 

duymuşum-dur. Aslında bu kendimle barışık olmamamdan kaynaklan-

maktadır. Ta çocuklu-ğumdan itibaren hep geri planda olmayı yeğlemiş, 

herkesin gözü önünde ol-maktan sıkıntı duymuşumdur. Belli bir seviye-

ye gelmiş olmama rağmen çekin-genlik ve kendime olan güvensizliğim 

bazen beni güç durumlara düşürmüş ve bu durumda olmamdan dolayı 

da sıkıntılı anlar yaşamışımdır. Şayet bu gibi du-rumlarla karşılaşmamış 

olsaydım, olumlu manada çok farklı bir kişilik olabilirdim diye düşün-

mekteyim. Ama bütün bunlar çalışmalarıma engel teşkil etmemiştir. 

Çalışmak ve başarıya odaklanmakla kendimi bu psikozdan kurtarmaya 

çalış-mışımdır. Bu çalışmalarımı yürütürken de zarar görmeme rağmen, 

kendimden ziyade başkalarının mutluluğuna odaklanmışımdır. Başka-

larını mutlu görmek beni her zaman için rahatlatmış ve sevindirmiştir. 

En çekindiğim husus başkaları rahatsız ve huzursuz etme endişesidir. 

Kısaca kendimi özetlemeye çalışırsam, ne bazı öğrencilerimce övgüye 

değer bir konumum, ne de kınanacak ve küçümse-necek bir durumum 

söz konusudur. Beni gerçek manada tanımak ve merak edenler için; öğ-

renciliğim, öğretmenliğim, idareciliğim ve en sonunda da emek-liğim ile 

ilgili anılarımı paylaşmak istiyorum.  

    Emeklilik yılları pek sancılı geçer, ilk başlarda uyum sağlamak 

güç olur derler-di. İlk önceleri ben de bu sıkıntıları yaşadım bir süre. 

Ancak, bu fazla uzun sür-medi. Sonra yaşanmış bütün her şey, hafı-

zamdan silinip gitmiş, sanki o anları hiç mi hiç yaşamamıştım … Geriye 

dönüp baktığımda sanki önceki yaşama dair pek çok şeyi unutmuş gibi-

yim. Kendimi zorlarsam belki beni mutlu edecek veya üzecek bir şeyler 

hatırlayabilirim. Ama, hafızamı zorlamak istemiyorum. Belki iyi ve ya-

rarlı şeyler yapmış olabilirim ama, şu anki durumumla düşündüğümde, 

beni üzecek şeylerin daha çok olacağını hesap ederek bu kararımdan 

vazgeçip, yaşananları unutmayı ve unutulmayı kendime daha yakın 

hissetmekteyim. An-cak yıllar öncesi bazı öğrencilerimin, şahsımla il-

gili attıkları tivitler ve telefonla ulaşarak benimle iletişim kurmaları, 

beni kendime getirmeye yetti. Şahsımla ve görev ifa ettiğim okulumla 

ilgili öylesine olumlu mesajlar verildi ki adeta ken-dimden geçiverdim. 

Hem gururlandım ve hem de, ‘ Acaba ben bütün bunlara layık biri mi 

idim?’ diye utandım ve küçülüverdim. Bundan hareketle geçmişte ya-

şananları, bir film şeridi gibi gözlerimde canlandırdım…  Ne çok şeyler 

yaşa-mışım da haberim yokmuş meğer. Nerede iyi ve yararlı şeyler, ne-

rede gereksiz ve yanlış işler yapmış olduğum hemen gözlerimin önüne 

geliverdi. Tabii ki, iyi ve yararlı olan her şey güzeldir ve insanı mutlu 

eder. Yanlış ve gereksiz şeyler ise insanı üzer… Şundan kesinlikle emi-

nim ki, tarafımdan yapılan gereksiz ve yarar-sız işler bilinçli olarak ya-

pılmamıştır. Belli bir zaman geçtikten sonra yanlış yap-tığımı anlayarak 

nedamet duymuşumdur. Haksızlık ettiğim kişiden kim olursa olsun ara-

dan uzunca bir zaman geçmiş bile olsa özür dilemek ve onun gönlünü 

almak gibi bir huyum vardır. Bir okul müdürü olarak haksızlık yaptığı-

ma inan-dığım bir öğrencimi bile odama çağırtıp kendisinden özel ola-

rak özür dileğim çok olmuştur. Bu davranışım karşısında o öğrencimi, 

odamdan bir sevinç ve mutluluk yumağı halinde çıkarken görmek, beni 

asla küçültmemiş, üstelik beni de ayrıca o öğrenci kadar sevindirmiş ve 

mutlu kılmıştır.

   Bu arada bu gibi konularla ile ilgili, öğrenciliğimde ve görev sü-

remce yaşadı-ğım bazı durumları ibret alınması ve benim gerçek ma-

nada tanınmam adına gündeme getirmek istiyorum… İlkokul yıllarım 

farklı ortamlarda ve sıkıntılı bir şekilde geçmişti. Babamın ilk başlarda 

belli bir işi yoktu. Para kazanmak için şuraya buraya gidip duruyor an-

cak yeterli oranda para kazanamıyor ve bizler sıkıntı içinde yaşıyorduk. 

Evimizin bir ineği vardı. O ineğin sütü ile geçinmeye çalışıyorduk. Bu 

durumda gelişme çağındaki ben, gerekli besin alamadığımdan zihin-

sel açıdan geri kalıyor sınıflarımı zar zor geçebiliyordum. Dördüncü yıl 

sı-nıfta kalmıştım. Bu durum çok zoruma gitmişti. Ertesi yıl arkadaşla-

rım beşinci sınıfa devam ederken ben bir alttaki öğrencilerle aynı sınıfa 

devam edecektim. Bu hınçla derslerime daha bir dikkatle hazırlanıyor, 

öğretmenin sorduğu soru-lara ilk önce ben parmak kaldırıp ve doğru 

cevaplar veriyordum. Kısa sürede sı-nıfın en faal ve öğretmenin en 

takdir ettiği öğrencisi olmuştum. Bu arada ba-bam  nihayet istikrarlı 

bir işe sahip olmuştu. Polat Kasabası kooperatif memur-luğuna atan-

mıştı. Böylece aile yaşantımız bir düzene girmişti. Dolayısı ile ben de 

artık bundan böyle Polat İlkokulunda okuyacaktım. Başarılarım orada 

da, üstelik daha üst bir seviyede devam etti. Öğretmenin ve ara sıra 

gelen müfettişlerin sorularını anında doğru bir şekilde cevaplandırıyor 

ve onların takdir dolu bakış-larından gurur ve mutluluk duyuyordum. 

Sadece sınıfımın değil okulun da gözde öğrencisi oluvermiştim. Ninem, 

bizden ayrı olarak Doğanşehir’de kalmıştı. Onun yalnız kalmasına ba-

bam razı olmamış ona yoldaş olmam için beni tekrardan Do-ğanşehir 

İlkokuluna aldırmıştı. Öğretmenim artık memleketimin insanı Yaşar  

Okçu idi. O, bundan böyle hayatım boyunca en çok sevdiğim, saydığım 

ve değer verdiğim insan olacaktı. Onun gözüne girmek için başarılarımı 

daha üst seviyeye çıkarmak ihtiyacı duyuyor daha bir istekle derslerime 

çalışıyordum. Yıl sonunda bitirme sınavları başlamıştı. Hiçbir korkum 

yok ve de heyecan bile duymuyor-dum. Zira her konuda kendimi hazır 

hissediyordum. Sosyal bilgilerden sınava giriyoruz. İçeride müfettiş de 

var. Bana hazırlık yapmam için sorular verildi. Ben hazırlık yaparken 

bir arkadaşım da kendisine sorulan sorulara cevap vermek için tahtaya 

kalkmıştı. Sorulan hiçbir soruya cevap veremeyen arkadaşım sıkıntıdan 

boncuk boncuk terliyordu. Öğretmen onu biraz rahatlatmak için kolay 

bir soru sormak ihtiyacı duydu. “ Söyle bakayım Türkiye’nin başkenti 

neresi?”… Arka-daşım nihayet cevap verebileceği bir soru sorulduğu 

için biraz da rahatlamış olarak şöyle bir cevap verdi. “ Vallaha örgetme-

nim, eskidan İstanbol’i di ama şimdi İzmir olduysa bilmam”… Tabii bu 

arada gülüşmeler, arkadaşım dışarı salıverildi ve sıra bana geldi. Tahta-

ya kalktım. Bu arada içeride sınavı takip eden müfettiş, öğretmenimize 

benimle ilgili bir şeyler sordu. ‘ Ben bu çocuğu bir yer-lerden tanıyo-

rum, bu çok zeki ve bilgili biri ’ diyor gibi geldi bana. Öğretmenim de 

Polat Kasabasından naklen geldiğimi, daha önce de bizim okulun çok 

iyi bir talebesi olduğumu ifade etmeye çalışıyordu.”  Sorulan sorulara 

çok net ve kesin cevaplar verdim ve çıktım. Neticede pek iyi derece ile 

mezun oluyordum. Bu-radan, ilkokul hayatımla ilgili olarak şu sonuca 

varıyorum. Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için, yeterli düzeyde besle-

nebilmeli, moral motivasyon ve iyi bir or-tam sağlanmalı, öğretmenine 

ısınabilmeli ve onu sevip sayabilmeli ve öncelikle de öğretmenin kendi-

sini ve derslerini sevdirip öğrencinin gizli kalmış duygularını keşfedip 

ve onları açığa çıkarabilmeli, başarılı olmanın yollarını sonuna kadar 

öğrencisinin önüne serebilmeli …          

 ‘ Müdürlüğünü yaptığım orta okulda öğrencilik yıllarım. Yeni bir 

öğretmen ata-ması yapılmış, sosyal bilgiler öğretmeni kendisi. Benim 

fene dayalı derslerime oranla sosyal bilgiler derslerimde notlarım ol-

dukça yüksek. İlk yazılı sınav oldu. Mukayeseye dayalı sorular soruldu. 

Ben her zamanki gibi konu ile ilgili bilgile-rimi sayfalar dolusu yazıp ya-

zılı kağıdımı verip çıktım. Birkaç gün sonra tüm öğ-renciler “ Hocam 

yazılıları okuyun ” diye öğretmene yalvarıp yakarmaya başla-mışlardı. 

Buna benzer sahneler her zaman olagelmiştir zaten. Öğretmenin yazılı 

kağıtlarını henüz okuyamadım demesine rağmen ısrarla “ Ne olur öğ-

retmenim yazılıları okuyun” diyerek haykırışlarını, yazılı notları okun-

duğunda da bazıları-nın süklüm püklüm yerlerine otururlarken, bazı-

larının gurur ve sevinçten gözle-rinin içinin güldüğü, hem öğrenciliğim 

ve hem de öğretmenliğimde şahit oldu-ğum enteresan sahnelerdir. 

Ne ise yazılı notlar okundu. Benim notum dört. Allak bullak olduğumu 

hatırlıyorum. İkinci yazılıdan da dört alınca öğretmenle ve dersle olan 

ilgim sona ermişti. Büyük bir moral bozukluğu yaşamaktaydım … Bir 

gün okuma salonunda ben dersime çalışıyor, o öğretmen de camdan 

karşıya bakıyordu. Salonda ikimizden başka kimse yoktu. Öğretmen 

birden bana döne-rek “ Münir’ciğim, karşıdan geçmekte olan şoseye, 

en kestirme nereden gidile-bilir?” diye bir soru yöneltti. Kendisinden 

ve dersinden artık nefret duymaya başladığım ve artık onun dersini 

boş verdiğim öğretmen, benden bilgi danışı-yordu, he mi de bana is-

mimle hitap ederekten!... Büyük bir heyecanla bildik-lerimi kendisine 

aktarıverdim. Bu küçücük bir iletişim bile bana yetmişti. Ve o andan iti-

baren, öğretmen hakkındaki düşüncelerim tamamen değişivermişti. O 

motivasyonla derslerime daha bir dikkatle çalışmış, öğretmenin istedi-

ği şekilde sorulara mantıklı cevaplar vermeye başlamış ve notlarım da 

tekrar düzene gir-mişti. Aslında öğretmenin uygulamaya çalıştığı metot 

doğru olandı. Ezbere da-yalı bir öğrenim asla kalıcı değildir. Öğrenci, 

öğrenmiş olduğu bilgileri, aklını kul-lanarak yorumlayabilmeli, neden 

ve nasıl ilişkileri ile perçinleyebilmeli. Ancak bu şekilde öğrenilen bil-

giler kalıcı olabilir ve ileride yarar sağlayabilir düşüncesi bende hakim 

olmuştu. Bu önemli değişikliğe, öğretmenin bana göstermiş oldu-ğu ilgi 

ve yakınlık etken olmuştu. Diğer bütün öğrenciler de böylesi durum-

lar-dan pekala yararlandırabilirlerdi. Mühim olan o öğretmenim gibi 

bilinçli bir şe-kilde, o havayı yaratabilmekti … 

    Ortaokuldaki öğrenciliğimiz sırasında dikkat çeken bazı durum-

ları, anımsadı-ğım kadarı ile sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Do-

ğanşehir’de, ortaokulunun açıldığının ikinci yılında (Yıl 1957), ben ve 

arkadaşlarım okula kaydolmuştuk. Okul müdürü Musa Tüzün’dü. Son 

derece otoriter ve acımasız. Korkumuzdan ne okulda ve ne de okul dı-

şında serbest hareket edememekteyiz. Hatta ve hatta geceleri bile takip 

ve kontrol altında tutulmaktayız. Henüz inşa edilmiş, tavanı  tam olarak 

kapatılmamış sınıflarda ders işliyoruz. Havalar düzgün giderken bir sı-

kıntı yaşamamıştık, ancak, havalar soğuyunca üşümeye başlamıştık. 

Yakılan sobanın ısısı hiç hissedilmiyor, sıcaklık tavandan uçup gidiyor-

du. Tavanın çamur-la sıvanarak kapatılması gerekli görülüyordu. Bütün 

bunları kim yapacaktı? Tabii ki her zaman olduğu gibi biz öğrenciler. 

Zaten okulun çoğu sorunu öğrenciler marifeti ile çözümlenmeye çalı-

şılıyordu. O soğuk kış günlerinde, ellerimizle ha-zırladığımız çamurları 

tavana sıvarken, donmak üzere olan ellerimizin acısı ile gözlerimizden 

boşanmakta olan yaşları an be an hatırlarım.

     Bir arkadaşım ile kavga etmiştik. Aslında hiç de kavgacı biri de-

ğildim. Arka-daşım bana küfür ediyor ben de haddini bildirmek üzere 

onu yakalamaya çalı-şıyordum. Biraz ilerden bana doğru bir taş parça-

sı savurdu. Ben de önemse-medim. Taş gelip ayak bileğime değip ka-

natmıştı. Ben bu basit yarayı önem-semeyip yol kenarında bulduğum 

bir bez parçası ile sarıp sarmalamıştım. Ak-şam üzeri, ayak bileğimde 

başlayan bir ağrının şiddeti dayanılacak gibi değildi. Belli ki ayak bile-

ğim mikrop kapmıştı. Sabaha kadar bas bas bağırdım durdum. Evde 

yaşlı ninemden başka kimse yoktu. Babam görevi gereği annemle Polat 

Kasabasında bulunuyordu. Zavallı nineciğim elinden bir şey gelmiyor 

kıvranıp duruyordu. Sabah olmuş okul vakti gelmişti. Her gün, akrabam 

ve çocukluk ar-kadaşım Raif Karaduman önce bize uğrar, birlikte oku-

la giderdik. Ayak bile-ğimdeki ağrılar biraz sanki hafiflemişti. Raif’in 

yardımı ile ancak okula gidebile-cektim. Okuldan geri kalmak istemi-

yordum. Ayağımı asla yere değdiremiyor, Raif’in koltuğuma girmesi ile 

birlikte bir ayağımın üzerine basıp diğer ayağım askıda tutarak okula 

doğru gitmeye çalışıyordum … 

     Sınıflara girilmezden önce, hemen her gün dışarıda sıralanır 

ve bir düzen için-de sınıflara girerdik. Okul müdürü Musa TÜZÜN, öğ-

rencilerin bir düzen içinde sınıflara girmelerini kontrol eder, biz de 

korkumuzdan hiçbir yanlış harekette bulunmamaya dikkat ederdik. 

Okula gelirken yaralı ayağımdaki ayakkabıya ça-mur bulaşmıştı. Sağ-

lam olan ayağımdaki ayakkabımı temizlemiş ancak, yaralı ayağımdaki 

ayakkabımı temizleyememiştim. Zira, yaralı ayağıma dokunmam as-la 

mümkün değildi, bu durumda çok ağrı yapıyordu… Okul müdürü biraz 

iler-den bizleri her zamanki gibi göz ucu ile kontrol ediyordu. Her şeyin 

bir düzen içinde olmasını istiyor ve konuda asla taviz vermiyordu. Ben 

bir yandan okul müdürünü göz hapsine alırken, bir yandan da çamurlu 

ayakkabımı gizlemeye çalışıyor ve müdürün farkına varmaması için de 

içimden dua ediyordum… Birden, müdürün bizlere doğru hışımla geldi-

ğini görünce: “ Eyvaaah, yandım! Benim çamurlu ayakkabımı fark etti 

galiba ” dedim içimden. Nitekim de öyle oldu. Arkadaşlarımın bir kısmı 

sınıfa girerken benim yaralı ayağımı tam da yaralı kısımdan yakalama-

sın mı? Gözlerimden adeta ateşler fışkırıyordu. Beni, yaralı bileğimden 

yakalamış olarak tek ayak üzerine zıplatarak sınıfa soktuğunu, yazı 

tahtasının önünde çamurlu ayakkabımı sınıftaki arkadaşlarıma göste-

rirken hı-şımla neler söylediğini, çekmekte olduğum acı nedeni ile an-

lamıyor ve çekind-iğimden dolayı da mazeretimi izah edemiyordum …         

    Okula ilk başladığımızda, okul müdürü Musa Tüzün haricinde, 

sosyal bilgiler öğretmeni Kerim Sayan vardı. Boş geçen derslerimiz 

ilkokul öğretmenleri, kay-makam  ve bazı devlet memurları ile telafi 

ediliyordu. Bir iki cümle ile Kerim Sa-yan hocamızdan da bahsetmek 

siterim. Bu hocamız çok çok okuyan ve biz öğrencilere okumayı sev-

diren kişi olmuştu. Onun, okulun küçük bir odasında, gece saat ikilere 

kadar kitap okuduğuna şahit oluyor ve şaşıp kalıyorduk, bu adam hiç 

mi usanmaz, hiç mi yorulmaz, hiç mi uyumaz diye. Bunu nereden bili-

yorsun derseniz, okul müdürü Musa Tüzün’ün tayini çıkmış ve ilçeden 

ayrıl-mıştı. Biz öğrenciler ise bir yerde, özgürlüğümüze kavuşmuştuk. 

Sıkıntılı gün-lerin acısını çıkarırcasına gece saat ikilere kadar dışarı-

larda dolaşıp duruyorduk. Tabii bu sırada okulun önünden geçmeyi de 

ihmal etmiyorduk. İşte bu anlarda gözümüz kendi odasında devamlı 

kitap okuyan hocamıza ilişiyor ve onu bir süre hayranlıkla izliyorduk. 

Onun bu görüntüsü ve okul hayatında bizleri okumaya yönlendirmesi, 

bizlerde okumaya karşı dayanılmaz bir istek uyandırmış, okuma husu-

sunda adeta birbirlerimizle yarışır olmuştuk. Okul kitaplığında bulunan 

bü-tün klasikler bizler tarafından mütemadiyen okunuyordu. Bunun dı-

şında yurt sathında çıkan tüm gazetelere abone olunmuş, bu gazeteler 

gecikmeli gelmiş bile de olsa, bizler tarafından ilanlarına kadar okunu-

yor, sonunda ciltlenerek okul kütüphanesine kazandırılıyordu… 

     Daha sonra, yaşlı bir öğretmen ataması daha yapıldı okulumuza. 

Türkçe öğ-retmeni Fahri Alpay. Böylesine yaşlı bir öğretmenin yeni açıl-

mış bir ilçe orta-okulunda ne işi vardı derseniz, onun siyasi bir amaçla 

buraya sürgün edildiği bilgisine ulaşmıştık. Onunla ilgili de şu anımızı 

paylaşayım isterseniz. İlçede tek bir sinema vardı o zamanlar. Hakkı 

Çavuş’un Sevim sineması. Film seyretme ar-zu ve isteği tüm ilçe hal-

kında olduğu gibi bizde de aşırı derecede yüksekti. Sine-maya gitmek 

okul idaresince yasaklanmıştı. Musa Tüzün’ün korkusuna aklımız-dan 

bile geçiremiyoruz. Güzel ve uygun bir film geldiğinde ise okul idare-

since bir öğretmen gözetiminde sinemaya gidebiliyorduk ancak. Ona 

bile razı idik. Bir gün Fahri Alpay hocamız Türkçe dersi işliyor, bizler ise 

dersi dinlemekten ziyade o gün oynayacak olan filmin hayalini kuru-

yoruz. Durumun farkına varan hoca-mız birden anlatımını kesip, mü-

tebessim bir çehre ile “ Çocuklar, bu gün sizleri sinemaya götürmemi 

ister misiniz?” der demez, kurduğumuz hayalden kendimi-zi kurtarıp 

hep bir ağızdan “ Evet hocam, sinemaya götürün bizi hocam” diye yır-

tınıp duruyoruz. Biraz sonra, aniden ciddileşen hocamız hiddetle “ Ulan 

her-geleler, sabahtan beridir ders anlatırım, beni dinlemez hayal kurup 

dururdunuz. Sinema deyince hemen diriliverdiniz. Sinema minema yok 

size. Haydi çıkarın kağıtları şimdi yazılı sınav yapacağım” deyivermişti.  

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM -1

Devamı Gelecek Sayıda
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.KASIMPAŞA A.Ş. 4 4 0 0 10 4 6 12

2.GALATASARAY A.Ş. 4 3 0 1 10 5 5 9

3.M BAŞAKŞEHİR FK 4 3 0 1 7 3 4 9

4.KAYSERİSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8

5.A KONYASPOR 4 2 2 0 8 6 2 8

6.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 1 1 9 5 4 7

7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 2 1 1 8 6 2 7

8.E YENİ MALATYA 4 2 1 1 4 2 2 7

9.ANTALYASPOR A.Ş. 4 2 1 1 8 8 0 7

10.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 1 2 6 7 -1 4

11.DG SİVASSPOR 4 1 1 2 3 7 -4 4

12.BURSASPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3

13.FENERBAHÇE A.Ş. 4 1 0 3 4 6 -2 3

14.GÖZTEPE A.Ş. 4 1 0 3 2 5 -3 3

15.A ALANYASPOR 4 1 0 3 1 9 -8 3

16.Ç RİZESPOR A.Ş. 4 0 2 2 4 6 -2 2

17.AKHİSARSPOR 4 0 2 2 4 7 -3 2

18.BB ERZURUMSPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1

GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - KAYSERİSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ - AKHİSARSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - E YENİ MALATYASPOR

A KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

M BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BURSASPOR

DG SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

5.HAFTA PROGRAMI

PUAN DURUMU

Evkur Yeni Malatyaspor’da
Sakatlardan İyi Haber

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Spor Toto 
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşik-
taş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 
tam kadro sürdürüyor 

Sezon başlangıcında üst üste yaşadığı ta-
lihsiz sakatlıklar nedeniyle, lige 13 futbolcuyla 
hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da sakat 
oyunculardan güzel haberler gelmeye başla-
dı. Topuk Yaylası’ndaki kamp çalışmalarında 
sakatlanan ve ameliyat olan forvet oyuncusu 
Eren Tozlu takımla birlikte çalışmalara katıldı. 
Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Ömer 
Şişmanoğlu, Atiker Konyaspor karşılaşmasın-
da 65.dakikada oyuna dahil olmuştu. Şişma-
noğlu’nun Beşiktaş karşılaşmasına kadar tam 
anlamıyla hazır olması bekleniyor. Ligin ilk 
haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşma 
öncesi antrenmanda sakatlanan ve uzun sü-
redir takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu 

Murat Yıldırım, Atiker Konyaspor maçı önce-
sinde düz koşulara başlamıştı. Takımdan ayrı 
çalışmalarını sürdüren Yıldırım’ın milli maç 
nedeniyle lige verilen arada takımla birlikte 
çalışmalara katılması bekleniyor. Ligin üçüncü 
haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor 
karşılaşmasında oyuna ikinci yarıda dahil olan 
Mitchell Donald dizinden sakatlanmıştı. Atiker 
Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayan 
Donald’ın Beşiktaş maçına kadar hazır olması 
bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik 
direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçında tam 
kadro olup olmayacaklarına ilişkin, “Erkan 
Kaş uzun zamandır maç oynamadı. Hafta sonu 
bir hazırlık karşılaşması oynayarak, orada oy-
namayan arkadaşlarımızı görmüş olacağız. 
Muniru, Erkan ve Donald’ı oynatacağız. Beşik-
taş maçında hazır şekildeyse birkaç futbolcu-
muzu değerlendireceğiz” dedi.

Escrima Kali Federasyonundan Seminer

Türkiye Escrima Kali Federasyo-
nu Başkanı Grand Master Mustafa 
Günaydın’ın önderliğinde Türkiye 
Escrima Kali Federasyonu hakemlik 
ve antrenörlük semineri Malatya’da 
başladı. 3 gün sürecek olan semi-
nerde Federasyon Başkanı Mustafa 
Günaydın, hakemlik ve antrenörlük 
eğitimlerini verecek.

Malatya’da yapılacak olan semi-
nere ilişkin açıklamalarda bulunan 
Türkiye Escrima Kali Federasyonu 
Başkanı Grand Master Mustafa Gü-
naydın, “Türkiye Escrima Kali Fede-
rasyonu olarak Türkiye’de 3 bölgede 
hakemlik ve antrenörlük seminere 
başladık. Bu seminerlerin ilk etabını 
Malatya’da yapıyoruz. Malatya, Kay-
seri, Ankara, Aksaray, Karaman, 
Adana, İstanbul, Elazığ, Adıyaman, 
Diyarbakır, Erzurum illerinden il tem-
silcileri ve hocalar geldiler. Onlarla 
antrenman yapacağız. O bölgeler 
artık escrima kali eğitimlerine başla-

yacaklar. 2. etap hakemlik ve antre-
nörlük seminerini ise Uşak’ta gerçek-
leştireceğiz. Uşak’ta ise, Uşak, İzmir, 
Denizli, Aydın, Burdur, Antalya gibi 
iller katılacak. Daha sonra Karadeniz 
bölgesine geçeceğiz. Antrenmanlara 
Uşak’ta başlayacağız. Amacımız Tür-
kiye’de ulaşabildiğimiz kadar geniş 
bir kitleye ulaşıp, federasyonumuzu 
tanıtmak. Seminerimiz 3 gün devam 
edecek. İlk etapta 15 kişiyle seminere 
başladık. Bu seminerlerimiz bir se-
ferlik olmayacak. Seminerlerimizin 
sayısını ileri zamanlarda daha da ar-
tıracağız. Daha çok hakem, çalıştırıcı 
ve hoca yetiştireceğiz. Seminerimizin 
amacı da zaten antrenör yetiştirmek 
ve illerde temsilcilik oluşturmaktır” 
diye konuştu.

“BU SPOR SOKAĞA 
YÖNELİK BİR SPOR”
Malatya’yı bu alanda tüm dünya-

ya duyurmayı hedeflediklerini dile 
getiren Federasyon Başkanı Günay-
dın, “Benim için Malatya bir sevda. 
Biz Malatya’nın ismini Amerika, Av-
rupa’daki bazı ülkelerde, Filipinler’de 
duyurduk. Malatya gerçekten çok gü-
zel bir şehir. Ben Malatya’nın ismini 
her yerde duyurulmasını istiyorum.  
Federasyonumuzun 1 yıl önce kurul-
du. Escrima Filipinler asılı bir spor 
dalı. Ben 1994 yılından bu yana bu 
sporu yapıyorum. Şu andaki dünyada 
sayılı 10 büyük ustadan bir tanesi-
yim. 2015 yılında Amerika’da Grand 
Master unvanı aldım. Ben bu sporun 
daha çok kitleye ulaşmasını istiyo-
rum. Çünkü bu sporu her yaştan in-
san yapabilir. İnsanların hayatta ken-
disini koruması gerekiyor. Sokakta 
hakem yok ki, kural koysun. Bu spor 
biraz da sokağa yönelik. Eminim ki, 
bu spor dalı Türkiye’de hak ettiği yeri 
bulacak” ifadesini kullandı.


