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AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN
GAZETEMİZE ZİYARET

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Katılımıyla

Hüseyin Doğan Dede 35. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

İnönü Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksekokulundan 2017-2018 akademik yılında mezun olan öğ-
renciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Öğrenciler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. >>5’TE

SAYFA 7

AK Parti Doğan-
şehir İlçe Kadın 
Kolları Başkan ve 
Başkan yardımcısı 
yeni Doğanşehir  
gazetesini ziyaret 
ettiler.>>4TE
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HALI SAHA
ÖDÜL TÖRENİ

Doğanşehir Kaymakamlığı Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü 
Gençlik Haftası Kurumlar Arası Halı 
Saha Futbol Turnuvası yapılan final 
maçları ile sona erdi. >>6’DA

TARSİM: Çiftçimiz Başımızın Tacı! 3’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/

Gözlerdeki Bu Belirtilere Dikkat!
Bunların yanı sıra ortalama yaşam süresi-

nin uzaması nedeniyle ileri yaş grubunda gö-
rülen sarı nokta hastalığı, katarakt, göz tansi-
yonu ile diyabete bağlı göz hastalıkları da artık 
daha çok görülüyor. Acıbadem Hastanesi Göz 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müsli-
me Akbaba göz hastalıklarına erken dönemde 
tanı konulduğunda sorunun genellikle kolay 
yöntemlerle tedavi edilebildiği, bunun aksine 
geç kalındığında ise kalıcı görme kaybı gibi cid-
di sorunlar gelişebildiği uyarısında bulunuyor. 
Bu nedenle gözlerde bir yakınma geliştiğinde 
internetten hastalık taramak veya sorunu kom-
şu önerileriyle çözmeye çalışmak yerine zaman 
kaybetmeden doktora başvurmak çok önemli. 
Peki ama kimi zaman ‘kendiliğinden geçer’ di-
yerek önemsemediğimiz, kimi zamansa komşu-
muzun tavsiyesiyle çözüm bulmaya çalıştığımız 
yakınmalarımız hangi hastalıkların habercisi 
olabiliyor? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime 
Akbaba gözlerdeki belirtilerin hangi hastalıkla-
rın sinyali olabileceğini anlattı önemli bilgiler 
verdi.

Görme bozukluğu genellikle çocuklarda kır-
ma kusurları, göz kayması ile göz tembelliğine 
işaret ediyor. Gençlerde çoğunlukla kırma ku-
surlarının habercisi olurken, orta ve ileri yaşta 
katarakt, göz tansiyonu ve sarı nokta hastalık-
larıyla ilişkili oluyor. Prof. Dr. Müslime Akbaba 
ayrıca 40 yaş sonrasında uyum gücünün azal-
ması sonucu yakın görme bozukluğu geliştiğini 
belirterek, “Bu tamamen fizyolojik bir durum-
dur, hastalık olarak değerlendirmemek gereki-
yor” diyor.

Göz yüzeyinin tepkisel bir reaksiyonu ola-
rak belirtilen gözlerde kanlanma sıklıkla yüzey-
sel kılcal damarların genişleyip belirginleşmesi 
nedeniyle oluşuyor. Göz kuruluğunun en yaygın 
belirtisi olmanın dışında konjonktivit (gözle-
rin beyaz kısmı ile göz kapaklarının iç kısmını 
kaplayan ince ve şeffaf bir zar olan konjonktiva 
tabakasının iltihaplanması) ile blefarit (kapak 
kenarı iltihabı) veya keratit (kornea iltihabı) gibi 
enfeksiyonlar ve alerjik hastalıklarda da gelişe-
biliyor.

Ağrı göz çevresinde veya göz arkasında his-
sedilebiliyor. Göz kuruluğu, göz tansiyonu, göz-
lerde uçuk gibi bazı göz enfeksiyonları, arpacık 
ile göz migreni ağrının başlıca sebebi. Sinüzit 
de göz ağrısı yapan en önemli sebeplerden biri-
ni oluşturabiliyor.

Gözyaşı üretiminin ya da boşaltımının bo-
zulması gözlerde yaşarmaya neden olabiliyor. 
Toplumdaki yaygın inanışın aksine göz kuru-
luğu refleks yolla gözde yaşarma belirtisi ve-
rebiliyor. Bunların yanı sıra alerjik hastalıklar, 
toksik ortamlar ve enfeksiyonlar, alt göz ka-
pağının gevşekliği, gözyaşı kanalcık ağızlarının 
dışa dönmesi veya tıkanması, gözyaşı kanalının 
tıkanması gibi durumlarda da drenaj yapılama-
dığı için gözlerde yaşarma oluşuyor. İleri yaşta 
göz kapağının gevşekliği de özellikle okuma fa-
aliyetleri sırasında yaşarmaya neden olabiliyor.

Gözlerde çapaklanma sorunu oluştuğun-
da aklımıza ilk olarak enfeksiyon geliyor. Göz 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müsli-
me Akbaba toplumdaki yaygın inanışın aksine 
çapaklanmanın her zaman enfeksiyon belir-
tisi olmadığını vurgulayarak, “Örneğin alerjik 

konjonktivit tablosunda sulanma ve kaşıntıyla 
birlikte çapaklanma da olabiliyor. Göz kapağı 
kenarı iltihabı, konjonktivit ile kreatit (gözün 
önünde yer alan kornea tabakasının iltihap-
lanmasıyla gelişen bir hastalık) tablosunda da 
çapaklanma gelişebiliyor. Gözyaşı kanalı tıka-
nıklığında da kızarıklık ve ağrı olmadan sadece 
sulanma veya çapaklanma oluşabiliyor” diyor.

Prof. Dr. Müslime Akbaba gözlerde ışık çak-
masının retina hastalıkları ve migrenin haber-
cisi olabileceğini belirterek şunları söylüyor: 
“Retina yırtıkları ışık çakmaları şeklinde belir-
tiler verebiliyor. Özellikle yüksek miyop olan 
hastalarda ışık çıkmaları daha sık görülüyor. 
Erken teşhis edildiğinde lazer yöntemiyle yırtık 
çevresi kapatılarak dekolman, bir başka deyişle 
retina tabakalarının birbirinden ayrılması ön-
leniyor. Retina yırtıkları acil tanı ve tedavi ge-
rektiren bir durum. Çünkü erken dönemde tanı 
konulduğunda lazerle tedavi edilebilen bu tab-
lo tedavide geç kalındığında retina dekolmanı 
(ayrılması) adı verilen ve körlükle sonuçlanabi-
len hastalığa neden olabiliyor. Görme alanında 
ışığın yanıp sönmesi, zikzaklı çizgiler, dalgalı 
görme ise migrenin tipik belirtisini oluşturuyor. 
Hastalarda bu belirtiler büyük kaygı yaratsa 
bile atak sonunda yakınmalar tamamen düze-
liyor”

“Hastalar gözlerde uçuşan siyah cisimleri 
nokta, çizgi, örümcek ve sinek gibi farklı şekilde 
tanımlıyorlar” diyen Prof. Dr. Müslime Akbaba 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunlar gözün 
içindeki boşluğu dolduran, saydam jel yapısın-
da olan ve vitreus adı verilen, şeffaf ortama 
düşen hücre kümelerinin retina üzerindeki 

gölgeleridir. Daha çok aydınlık ortamda ve açık 
zeminde görülüyorlar. Hatta katarakt ameliya-
tından sonra hastaların yeni şeffaf mercekleri 
nedeniyle farkındalıkları rahatsızlık verecek 
kadar artabiliyor” Bu yakınmalarla gelen has-
talarda detaylı bir göz dibi muayenesinin yapıl-
ması gerekiyor. Çünkü göz içinde herhangi bir 
iltihap, kanama veya tümör de benzer belirtiler 
verebiliyor.

Işığa karşı hassasiyet; göz kuruluğu, hiper-
metropi, astigmatizma, alerji ve daha nadiren 
bazı doğuştan retina hastalıklarının sinyali ola-
biliyor. Küçük bir çocuğun ışıktan rahatsız olma-
sında altta yatan neden genellikle hipermetropi 
veya astigmat olurken, gençlerde ise alerjiyi, 
orta ve ileri yaşta ise göz kuruluğu sonucu olu-
şan kornea abrazyonunu düşündürüyor.

Prof. Dr. Müslime Akbaba hiçbir yakınma 
olmasa bile rutin göz kontrollerinin asla ihmal 
edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Rutin 
göz kontrolleri sayesinde ileride onarımı müm-
kün olmayan retina ve görme siniri gibi göz ha-
sarları henüz ortaya çıkmadan önlenebiliyor” 
diyor. Prof. Dr. Müslime Akbaba hangi yaştan 
itibaren hangi sıklıkta rutin göz muayenesi 
olunması gerektiğini de şöyle açıklıyor:

İlk göz muayenesinin 6 aylıkken yapılması, 
doğumsal bazı hastalıkların erken tanısı açısın-
dan önemli. Hiçbir göz hastalığı olmayan sağ-
lıklı kişiler 50 yaşına kadar 2 yılda bir, 50 yaşın-
dan sonra da yılda bir kez göz muayenesinden 
geçmeye özen göstermeliler. Herhangi bir göz 
problemi olan kişilerde ise o hastalığın gerek-
tirdiği periyotlarda muayenelerin tekrarlanma-
sı da büyük önem taşıyor.
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ANNELER GÜNÜ
“Anne”, dünyanın en kutsal varlığıdır. En duy-

gusal, en vefalı, en çok değeri bilinen ve haklarının 

ödenmesi imkânsız olan en yüce değerimizdir. 

Dokuz ay bizleri karnında taşıyan, taşırken gururla-

nan, kendi bedeninde bir can oluşturan, daha kar-

nında iken kalbinden kalbimize sevgisini aktaran, 

bizler için çekinmeden canını veren, ömrümüzün 

her gününde, bizimle ağlayan, sevincimizle mutlu 

olan, hastalanınca hasta bakıcı olan, ömrünün her 

gününde ve gecesinde yüreğinin içinde yaşattığı 

bizleri bir of bile demeden, sabırla, sevgiyle, nadide 

çiçekler gibi büyüten, muhterem insanlardır. Ona 

bağlılığımız gözlerimizi dünyaya açtığımız ilk gün 

başlar. Daha hiçbir şeyin farkında değilken onun 

kucağında ağlamamız kesilir ve her ağlamamızda 

derdimizin ne olduğunu bilir. Başkalarına kötü ge-

lebilen ağlamamız ama ona en güzel müzik eseridir. 

Bizim ona verdiğimiz ilk hediye konuşmaya başladı-

ğımız gün, ilk öğrendiğimiz “anne” kelimesidir. Bi-

linçsizce verdiğimiz bu hediye onun en mutlu oldu-

ğu anlardan biridir. Hediyeyi çok duygusal bulduğu 

için sevincinden ağlar. Hakkını zaten ödeyemeyece-

ğimiz annelerimize değer verelim, üzmeyelim, göz-

yaşları üzüntüden değil sevinçten olsun ve onlara 

her zaman saygılı olalım. Tarih kitaplarında okudu-

ğum alıntıyı buraya nakletmeden geçmeyeceğim. 

Kurtuluş savaşı yıllarında İneboludan Kastamonu’ 

ya kağnı ile top mermisi taşıyan bir anne gece boyu 

yağan kar fırtınasıyla beraber yola devam eder ve 

Kastamonu Kışlası önüne gelir. Sabaha karşı kağ-

nıyı gören askerler yaklaşınca bakarlar ki yükün 

üzerinde bir anne donarak şehit olmuş, örtüler 

açılınca top mermileri arasında canlı bir kız çocuğu 

bulurlar. Anne yorgan veya çulunu top mermileri ve 

kız çocuğuna örtmüş, kendisi şehit olmuştur. Selam 

olsun mermi taşıyan annelerimize, selam olsun top 

mermisini anne diye kucaklayan o günün annesine, 

selam olsun bu vatan için canlarını veren şehitleri-

mizin annelerine, o şehitlerin eşlerine, selam olsun 

tüm annelere ve anne adaylarına; hepinizin ellerin-

den saygı ve hürmetle öper, uzun ömürler dilerim. 

“Cennet annelerin  Ayakları altındadır”.  “ANNELER 

GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN” SAYGILARIMLA

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
Anneler Günü Nedeniyle Bir Mesaj Yayımladı

SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN
YAPI TAŞI ANNELERİMİZDİR 

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, Anneler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Başkan Vahap Küçük 
, “Dünyada karşılıksız sevginin, merha-
metin ve fedakârlığın timsali anneler-
dir.” dedi.  

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, mesajında şu görüşlere yer ver-
di: 

“Anneler yaşam boyu sevgiye, say-
gıya ve hürmete lâyık en yüce varlıklar-
dır. Bir insan için hayat anne ile başlar. 
Sağlıklı bir toplumun yapı taşı annele-
rimizdir. Anne şefkat, sevgi, yaşam ve 
huzur kaynağıdır. Sağlıklı bir toplumun, 
sağlıklı çocuk ve gençliğin yetişmesi 
anne ve aile ortamına bağlıdır. Aileyi 
tek bir çatı altında tutan en önemli un-
sur annedir. Huzur, güven ve barış dolu 
bir dünyanın temelleri annelerimizin 
yetiştireceği dürüst, sağlıklı imanlı ve 
eğitimli bireylerle mümkündür.  

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Mu-
hammed’in (S.A.V.) övgülerine mazhar 
olan ‘Cenneti annelerin ayaklarının al-
tında gören’ bir medeniyetin fertleri 
olarak annelerimize layık oldukları sev-

gi ve saygıyı göstermek en temel görev-
lerimizden biridir. Annelerimizi sadece 
bir gün değil hayatımızın her anında 
hatırlamalıyız.  

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şe-

hit ve gazilerimizin anneleri olmak üze-
re tüm annelerimizin Anneler Gününü 
kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı 
annelerimize saygılarımı sunuyorum.” 
dedi.

TSYD Malatya Temsilciliği Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’i ziyaret etti:

İSA KANLIBAŞ 
Yeni Malatyaspor Kulübü Başka-

nı Adil Gevrek, Yeni Malatya Stadına 
bulunan basın tribününü yeni sezon 
öncesinde yeniden düzenleyeceklerini 
söyledi. 

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Gü-
ner ve TSYD üyeleri Yeni Malatyaspor 

Başkanı Adil Gevrek’i tesislerde ziyaret 
etti. TSYD İl Temsilcisi Vahap Güner, 
Süper Lige çıkan Yeni Malatyaspor’un 
başarılı bir sezon geçirdiğini ancak yeni 
yapılan stadın ve özellikle de basın tri-
bünündeki eksikliklerin giderilmesini 
istedi. Basın tribününün Malatya’nın 
prestiji için önemli olduğunu kaydeden 

Güner “Basın tribününde elektrik, tele-
vizyon, çalışma odası ve oturma gurup-
ları konusunda önemli eksiklikler var. 
Bunların çözümünü bekliyoruz” dedi. 

Malatya Stadında yer alan basın 
tribünü gibi diğer eksiklikleri de gider-
meye çalıştıklarını kaydeden Yeni Ma-
latyaspor Başkanı Adil Gevrek “TSYD 
Malatya temsilciliğimizin uyarılarını 
önemsiyoruz. Yeni sezona kadar ba-
sın tribünündeki eksiklikleri tamamen 
gidermek ve yeniden düzenleme ya-
pacağız. Tüm eksiklikleri gi,dererek 
basın mensuplarının en rahat şekilde 
çalışmaları için arkadaşlarımı görev-
lendireceğim. Basın tribünü Yeni Ma-
latyaspor’un prestiji içinde önemlidir. 
TSYD Temsilciliğimiz eksiklikleri bizlere 
bildirdi. Diğer statlardaki basın tribün-
lerini de inceleyerek Malatya stadında 
eksiksiz bir tribün yapmak istiyoruz” 
diye konuştu.

“BASIN TRİBÜNÜNÜ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ” 

TARSİM: Çiftçimiz Başımızın Tacı!
HABER MERKEZİ 
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle 

bir açıklama yayınlayan TARSİM, son yıllarda 
tarımsal faaliyetlerin öneminin daha iyi anla-
şıldığını belirtti ve bu sektöre büyük emekler 
veren çiftçilerin baş tacı olduğunu açıkladı

Çiftçiler Günü nedeniyle yapılan açıkla-
mada, gıdanın insanlığın en temel ihtiyaçla-
rından biri olduğu ve tarımsal üretim yapa-
rak bu ihtiyacı karşılayan çiftçilerin, bugün 

toplumlar için büyük önem taşıdığı, gelecek-
te ise bu mesleğin çok daha fazla önem arz 
edeceği vurgulandı ve şu açıklamalara yer 
verildi: “Dünyada milyarlarca insanın hayatı-
nı devam ettirebilmesi bir anlamda çiftçilerin 
üretimlerine bağlıdır. Şu an neredeyse 7 mil-
yara ulaşan dünya nüfusunun önümüzdeki 
yıllarda artmaya devam edeceği bekleniyor. 
Bu nedenle çok daha fazla üretime ve dola-
yısıyla üreticiye ihtiyaç duyulduğu ortadadır. 

Bu konuda TARSİM olarak son derece sağdu-
yulu davranıyor ve çalışmalarımızı kesintisiz 
ve sürdürülebilir tarım için gerçekleştiriyo-
ruz. Üreticimizin üretimden kopmadan faa-
liyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için; 
onların sesine kulak vermeye, taleplerini 
şartlar elverdiğince yerine getirmeye, yeni 
teminatları ve uygulamaları Sistem’e entegre 
etmeye, kolaylıklar sağlamaya, kısaca üzeri-
mize düşen görevi yerine getirmeye gayret 

ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği ve üretici-
mizin memnuniyeti bizim için çok değerli. Ül-
kemiz, Dünyanın 7. büyük tarımsal ekonomisi 
konumunda. Tarım ülkemiz için, hem ekono-
mik hem de sosyal boyutları olan stratejik 
bir sektör. Bu nedenle büyük emeklerle ve 
fedakarlıklarla faaliyetlerini sürdüren, ülke-
mize değer katan çiftçilerimiz sadece bir gün 
değil, yılın her günü başımızın tacıdır. Çiftçi-
lerimizin gününü kutluyoruz.” 
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ANNEM 
Saçların nergis kokuyor 
Yanakların güldür annem 
Bakışların çiçek döküyor 
Sensiz yaşamak zor annem 

Hem canımsın hem dilimsin 
Hem irfanım hem ilimsin 
Yüreğimi tutan elimsin 
Sensiz yaşamak zor annem 

Yaren yoldaşım sırdaşım 
Bacım kardeşim arkadaşım 
Göz üstünde sırma kaşım 
Sensiz yaşamak zor annem 

Allah şükür dedik yeni 
Kurbanım soldurma teni 
Göç eyler gidersen beni 
Sensiz yaşamak zor annem 

Can Gülizar zar eylerim 
Sensiz dünyayi neylerim 
Soranlara ne söylerim 
Sensiz yaşamak zor annem

GÜLİZAR ÖZGÜR 
Şair-Yazar

AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN
GAZETEMİZE ZİYARET

DEMET TUNCEL 
AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kol-

ları Başkan ve Başkan yardımcısı yeni 
Doğanşehir  gazetesini ziyaret ettiler.

AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kol-
ları Başkanı Gülşah sağlam ile Kadın 
Kolları Başkan yardımcısı Fatma Boz-
dağ, ile Birlikte yeni Doğanşehir ga-
zetesi idare merkezine gelerek, yeni 
Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi Hü-
seyin Karaaslan ile görüştüler.

AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları  
başkanı Gülşah Sağlam,Teşkilat olarak 
yaptıkları faaliyetlerle ilgili gazetemize 
bilgi veren AK Parti kadın Kolları Baş-
kanı Sağlam.; “İlçede bulunan bütün 
Sivil Toplum Kuruluşlarını ,mahalleleri-
mizdeki  Kadın  Temsilcileri olarak tek 
tek ziyaret edeceğiz” dedi. 

İlçedeki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
sürekli irtibat halinde olduklarını belir-
ten AK Parti İlçe kadın kolları başkanı 
Gülşah sağlam“Göreve geldikleri gün-
den buyana çalışmalarına devam ettik-
lerini gerçekleştirdikleri her ziyarette-

ki karşılıklı fikir alışverişinin ardından 
yeni bir çalışma başlattıklarını ve git-
mediğimiz mahalle ve çalmadığımız 
kapı kalmayacaktır. Dedi.   Gerçekleşti-
rilen ziyarette yeni Doğanşehir Gazete-
si imtiyaz sahibi Hüseyin Karaaslan ile 
bir süre sohbet eden AK Partili hanım-

lar, gazetemize yayın hayatında başarı-
lar dilediler.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti belirterek AK 
Partili hamlara çalışmalarında başarı-
lar diledi.

TSYD’den Fair Play Ödül
Sahibi Hülya Bingöl’e Ziyaret 

HABER MERKEZİ 
TSYD Malatya Temsilciliği, 

Türkiye Milli Olimpiyat Komi-
tesi  Fair Play Jurisi tarafından, 
Türkiye Fair Play Ödülleri kap-
samında “Tanıtım Dalı Büyük 
Ödülü” ne layık görülen İnönü 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fa-
kültesi Okutmanı Dr. Hülya Bin-
göl ile Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanı  Rıfat Güneş’i ziyaret 
ederek kutladı.  

TSYD Malatya Temsilciliği ile 
birlikte İnönü Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesinde çok sa-
yıda panel ve söyleşiyi gerçek-
leştiren İnönü Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Okutmanı 
Dr. Hülya Bingöl,  Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi  (TMOK) Fair 
Play Jurisi tarafından TMOK 
2017 Türkiye Fair Play Ödül-
leri kapsamında “Tanıtım Dalı 
Büyük Ödülü”ne layık görüldü. 
İnönü Üniversitesini sevince 
boğan ödül 24 Mayıs’ta törenle 
verilecek.  

TSYD Malatya Temsilcisi 
Vahap Güner  Malatya’da yap-
tıkları araştırmada bu düzeyde 
bir ödülün ilk defa alındığını 
belirterek “Spor Bilimleri Fa-
külte Dekanımızın önerisiyle 
Türkiye Fair Play Tanıtım Dalı 
Büyük Ödülüne layık görülen 
Hülya Bingöl Hoacamız Ma-
latya’ya ayrı bir gurur yaşat-
mıştır. Öğrencilik yıllarındaki 

spordaki başarısını bu kez de 
Üniversite de Hoca olarak sür-
dürmektedir. Bu değerlerimizin 
Üniversitemizde görev almaları 
bizleri mutlu etmektedir. Sayın 
Dekanımıza da teşekkür ediyo-
ruz, Spor Bilimleri Fakültesi bu 
ödüllerle daha iyi yerlere gele-
cektir” dedi. 

İnönü Üniversitesi Spor 
Bilimleri Dekanı Rıfat Güneş, 
önemli bir ödülü Üniversite-
ye kazandıran Hülya Bingöl ile 
gurur duyduklarını belirtirken, 
ödüle layık görülen Dr. Hülya 
Bingöl ise “bu ödülde herkesin 
katkısı var. Bana yardımcı olan-
lara teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Kapıdere Kurs ve okul talebelerine Yardım Derneği 

Başkanlığından derneğimiz olağan genel Kurul toplantısı 

27.05. 2018 tarihinde Pazar günü saat 13.30 da aşağıdaki 

gündem gereği dernek merkezinde yapılacaktır. Çoğun-

luk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve 

aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama

2-Divan Teşekkülü

3-Saygı Duruşu

4-Faaliyet ve Denetleme raporlarının okunması ve yö-

netim kurulunun ibrası.

5-2018 – 2021 Yıllarına ait üç yıllık tahmini bütçenin 

hazırlanması ve genel kurula sunulması.

6-Dernek adına menkul ve gayrı menkul alım ve satımı 

için genel kurulca, yönetim kuruluna yetki verilmesi

7-Sodes ve sosyal etkinliklerle alakalı proje yapımı ve 

uygulaması hakkında genel kurulca yönetim kuruluna 

yetki verilmesi. 

8-Yönetim ve Deneti Kurulunun Seçimi

9-Dilek ve Temenniler.

10-Kapanış

GENEL KURUL İLANI
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Vahap Küçük Myo’da Mezuniyet Töreni

DEMET TUNCEL 
İnönü Üniversitesi Vahap Küçük Meslek 

Yüksek okulundan 2017-2018 akademik yılın-
da mezun olan öğrenciler düzenlenen tören-
le diplomalarını aldı. 

İnönü Üniversitesi Vahap Küçük Meslek 
Yüksekokulundan 2017-2018 akademik yılın-
da mezun olan öğrenciler düzenlenen tören-
le diplomalarını aldı. Öğrenciler mezuniyet 
coşkusunu doyasıya yaşadı.

Okulu derece ile bitiren ilk üç öğrenciye 
başarı belgesi ve çeşitli hediyelerin verilmesi 
ile başlayan törene İnönü Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı öğrencilerinin verdiği konser 
damga vurdu. Törende bir konuşma yapan 
MYO Müdürü Dr. Cemal Koyunoğlu, mezun 
olan öğrencilere bundan sonraki hayatların-
da başarılar dileyerek, gelecek yıllarda öğ-
renci sayısının artacağını söyledi. Doğanşe-
hir kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ise, 
"Bu yıl hizmete giren Vahap Küçük MYO'nun 
sadece öğrencilere değil tüm halka hizmet 
vermesini istiyorum. Burada halkın birçok 
faaliyete katılmasının sağlanması gerekir" 
dedi. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ise, kendi adını taşıyan okulun büyük 
hizmetlere vesile olmasını dileyerek "Bu oku-
lumuzun başta Doğanşehir'e ve tüm Türki-
ye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Mezun olan 
öğrenci kardeşlerimize de hayatlarında ba-
şarıları diliyorum" ifadelerini kullandı. İnönü 
Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da "Do-
ğanşehir'in üniversite ile tanışması yaklaşık 
25 yıl öncesine dayanıyor. Sürgü Meslek Yük-
sek Okulu benden önceki Rektör arkadaşımız 

tarafından kapatılmıştı. Doğanşehir Belediye 
başkanı ve hayırsever iş adamı Vahap Küçük 
Buraya kendi imkânlarıyla bir meslek Yük-
sek Okulu yaptırdı. Doğanşehir Meslek Yük-
sek okulunu açmak, bu güzel binada eğitim 
öğretime başlatmak bizlere nasip oldu" diye 
konuştu.

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek yüksek 

okulunda Mezun olan öğrencilerden 1. 2 . 
3. Olan Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 
Bilgisayar programcılığı bölümünü biricilikle 
bitiren Ayşe Sobay’ın hediyesini Doğanşehir 
Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ver-
di. Yüksek okulu ikincilikle bitiren Neslihan 
Güley’in hediyesini Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük verdi. Okulu üçüncülükle 

bitiren Kübra Karakurt’un hediyesini İnönü 
Üniversitesi Rektörü Akmet Kızılay verdi. Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Oku-
lu 1.2.3. lükle bitiren öğrencilere miktarını 
bilemediğimiz birer çek verdi.

Konuşmaların ve hediye törenin ardından 
İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğ-
rencileri muhteşem bir konser verdi.

HABER MERKEZİ 
Milliyetçi Hareket Parti-

si (MHP) Malatya Milletvekili 
Aday Adayı Saime Palancıoğ-
lu, seçim gezileri kapsamında 
Akçadağ ve Doğanşehir MHP 
İlçe Başkanlıkları ile Türk Eği-
tim-Sen Malatya Şubesini ziya-
ret etti.

24 Haziran Genel Seçim-
leri öncesinde Malatya'da 
MHP'den Milletvekili Aday 
Adayı olan Saime Palancıoğlu, 
seçim çalışmaları kapsamında 
ilçe başkanlıkları ve sivil top-
lum kuruluşlarını ziyaret etme-
ye devam ediyor. Bu kapsamda 
Palancıoğlu, MHP Akçadağ İlçe 
Başkanı Zafer Leventoğlu, Do-
ğanşehir MHP İlçe Başkanı Se-
lim Güven ve Türk Eğitim-Sen 

Malatya Şube Başkanı Çetin 
Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Mil-
letvekili aday adayı Palan-
cıoğlu, Milliyetçi Hareket Par-
tisi'nin var olduğu günden bu 
yana millete mal olmuş bir 
hareket olduğunu dile getire-
rek "MHP, bir siyasi partinin 
ötesinde bir dünya görüşünün 
7 bin yıllık Türk devlet gele-
neğinin devamı niteliğindedir. 
15 Temmuz hain darbe girişi-
minden sonra halkımız birçok 
teferruatı bir yana bırakarak 
birlikte hareket etme yetisini 
tekrar üst seviyeye çıkartmış-
tır. İşte Cumhur ittifakı da bu 
refleksin bir sonucudur ve bu 
ittifakı millet istemiştir. Genel 
Başkanımız Devlet Bahçeli ile 

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan'ın ortak kararları 
doğrultusunda inşallah mille-
timiz de bu birlikteliği parla-
mento seçimlerinde, Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde en üst 
düzeyde destekleyerek göste-
recektir" ifadelerine yer verdi.

24 Haziran seçimlerinde 
Malatya'nın Cumhur ittifakını 
ve özelde ise Milliyetçi Hareket 
Partisi'ni hakkettiği yere geti-
receğine inandıklarını ifade 
eden Palancıoğlu, "Aziz mille-
timiz kendisini seveni ve ken-
disi için her türlü fedakarlığı 
yapmaya hazır olanı asla yarı 
yolda bırakmaz. Milliyetçi Ha-
reket Partisi, Cumhur ittifakı 
içerisinde halkını geleceğe ta-
şımaya taliptir" diye konuştu.

Milletvekili Aday Adayı Palancıoğlu Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Soldan sağa
1. Sulu, cıvık hamur... İçten bağlılık, sağlam, güçlü dost-

luk... 2. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki 

kas ve yağdan oluşan tabaka... Su koymaya yarayan kap... 

Gelenek (eski)... 3. Damıtmaya yarayan, damıtma işinde 

kullanılan araç, damıtıcı... Deniz kuvvetlerinde, rütbesi 

tümamiral ile oramiral arasında bulunan, kara ve hava 

kuvvetlerindeki korgeneralin dengi olan subay... 4. Birçok 

kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluk-

suz deniz veya ırmak taşıtı... Anırtmak işi... Su yosunu... 

5. Kocaelili olma durumu... 6. Tiksinme, iğrenme (eski)... 

At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, 

ayağın şekline uygun demir parçası... Dar, uzun ve hafif 

bir yarış kayığı, kik... 7. Yığın durumundaki yakacak odun 

için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü birimi... 
Cemaate namaz kıldıran kimse... Öldürme, yok etme, telef 
etme... 8. Rütbesiz asker, nefer... Aynı gerilimdeki besle-
me hattı veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya 
iletken çubuk veya lama... Aşmak işi... Binme, yük çekme, 
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 9. 
Türemiş veya üretilmiş şey... Oturmak için evlerin önüne 
taş ve çamurdan yapılan set (halk ağzı)... Başarısız... 10. 
İkisi bir arada doğan (çocuk)... Güneş doğmadan önceki 
alaca karanlık, fecir... Amonyaktaki hidrojen yerine, tek 
değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürün-
lerin genel adı... 11. Yeşermiş yer... Güzel bir rastlantı 
olarak, ne mutlu... 12. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, 
açıklık, aralık, boşluk, mesafe... Gökkuşağı... 13. Susamak 
işi... Malalamak işi... 14. Erişmek işi... Kürek yarışlarında 
sancak ve iskelesinde ayrı ayrı oturaklarda ve sadece bi-
rer küreği olan tekne... 15. Okul, iş yeri vb.ni kapatmak, 
çalışmasına ara vermek... Bir ülkede ithal edilecek malla-
rın çeşitlerini, oranlarını veya miktarlarını gösteren liste...

Yukarıdan aşağıya
1. Engel, uymazlık (eski)... Sirkeye tadını ve özellik-

lerinden birçoğunu veren asit, sirke ruhu... 2. Yenmek 
(eski)... Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla yapılan 
gösteri... Rutenyum elementinin simgesi... 3. Kullanılması 
önlenmiş, el konulmuş... Başkanlık (eski)... 4. Başkaldırı-
cı... Güzel konuşma (eski)... İran’dan geçerek Kuzey Hin-
distan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse... 5. 
İçbükey (eski)... Karada, denizde, gölde veya akarsularda 
evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi... İçine 

alan, kaplayan, kapsayan (eski)... 6. Kar, süt vb.nin rengi, 
beyaz... Irmak... Telaş... 7. Çakıl taşı... Küçük, dar yer veya 
hücre (eski)... Metneryum elementinin simgesi... 8. Dört 
köşe yelkenlerin yan yakalarına, alt tarafa doğru bağlanan 
halat... Bir veya birden çok öncülü, önceden bilindiği var-
sayılarak kaldırılmış olan tasımsal çıkarım... 9. Sırtına alıp 
yüklenmek... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak 
belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 10. Etken, etmen, 
sebep, faktör... Şiilik... Giysi, yorgan çarşafı, yastık kılıfı vb.
nin gereken belirli yerlerine düğmenin geçirilebilmesi için 
iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan kü-
çük yarık... 11. Ardahan iline bağlı ilçelerden biri... İşaret... 
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma (eski)... 12. Ansızın ortaya 
çıkan... Ramazanda iftar açmak için ilk ağızda yenilecek 
ve içileceklerin tümü... 13. Asıl yurdu Buhara’da Karakul 
bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun 
ve kıvırcık bir cins 
koyun, karagül... 
Canlı bir biçim-
de (çalınmak)... 
14. Anüsle ilgi-
li... Allah’ın buy-
ruklarını yerine 
getirme, ibadet 
etme... Boy, en-
dam (eski)... 15. 
Telgraf iletişimi-
ni sağlayan tel... 
Ağabey (halk 
ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Orak biçersin çocuk sırtında 

Çile çekersin gözün ardında 

Yoksul yaşarsın kendi yurdunda 

Sor o yiğide nedir derdi 

Ağaç ağlar dalı kurumuş  

Nehir ovayı bırakır çöle yürümüş 

Gazel toprağa ağlar yerde çürümüş 

Sor gazele nedir derdi 

Güvercin dalgın uçar havada 

Avcı keklik vurur pişer tavada 

Yavrular öksüz kalmış ağlar yuvada 

Sor hele o avcıya nedir derdi 

Bu yaylaya konan geri göçer 

Bebeler ağlaşır hali naçar 

Hayat garip olmuş derdi seçer 

Sor o garibe nedir derdi 

Limana vardım balık avlanır 

Güller ağlamış sevda dallanır 

Havada uçuşanlar leşe çullanır 

Sor hele kuşlara nedir derdi. 

YOKSUL 

HALI SAHA ÖDÜL TÖRENİ
KENAN EREN 
Doğanşehir Kaymakamlığı Genç-

lik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü 
Gençlik Haftası Kurumlar Arası Halı 
Saha Futbol Turnuvası yapılan final 
maçları ile sona erdi. Turnuvada 1. 

olan Fındık Derneği Sporun kupasını 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 
Şükrü PEKPAK, 2. Olan Enser Vakfı 
İlim Yayma Cemiyeti Sporun kupası-
nı Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı 
Nezir BAYRAM ve 3. Olan Altıntop Spo-

run kupasını da Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü Osman ŞEN verdi. 
Ödül töreninde konuşan Kaymakamı-
mız katılım sağlayan tüm takımlara ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti.



715 MAYIS 2018 HABER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Katılımıyla

ALİ AVŞAR 
Yeşilyurt İlçesi Kırlangıç Mahallesi'nde 

ölümünün 35. yılı dolayısıyla Hüseyin Doğan 
Dede için bir anma programı düzenlendi. 
Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mus-
tafa Şahin, CHP Malatya milletvekili Veli Ağ-
baba, Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Ah-
met Çakır Ak Parti İl Başkanı Mahmut Özer, 
Ak Parti eski İl Başkanı Hakan Kâhtalı, CHP 
İl Başkanı Enver Kiraz, Baro Başkanı Enver 
Han, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, 
Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Eşref Doğan 
Dede mahalle muhtarları, Adıyaman, Kah-
ramanmaraş,  Gaziantep ve Elazığ gibi çevre 
illerden gelen STK temsilcileri katıldı. Yapılan 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması-
nın ardından Hüseyin Doğan dedenin özgeç-
mişi ve yaşam hikâyesi okundu.  Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ma-
latya milletvekili Veli Ağbaba, burada yaptığı 
konuşmada şunları dile getirdi: “Biz de bir 
gönül elçisi Hüseyin Doğan Dede’yi anmaya, 
onun huzurunda gönüller yapmaya geldik. 
Bugün Hüseyin Doğan Dede’nin Hakka yürü-
yüşünün 35. Yıldönümü. Hüseyin Doğan de-
deyi anma etkinliği ile Kırlangıç Köyü’nden 
Malatya’ya, Türkiye’ye ‘Bu coğrafyada barış 
içinde, huzur içinde bir arada yaşamak isti-
yoruz.’ mesajı gönderiyorsunuz. Yetmiş İki 
Millete bir nazardan bakan anlayışla kimseyi 
üstün görmeyen, kimseyi geride bırakmayan, 
bir elinde aslanı, bir elinde ceylanı kucakla-
yabilen; Hacı Bektaş-ı Veli’nin ‘ Hiçbir milleti 
ve insanı ayıplamayınız.’ öğretisini dillendi-
riyorsunuz. Bölen değil birleştiren, dışlayan 
değil kapsayan, kimseyi ötekileştirmeden, 
farklılıkları zenginlik kabul eden anlayışınız-
dan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Hü-
seyin Doğan Dede’nin hakka yürüyüşünün 
üzerinden 35 yıl geçti. Alevi-Sünni ayrımı 
yapmadan ihtiyacı olan herkese ekmeğini 
pay verebilmiş bir barış elçisi olan Hüseyin 
Doğan Dede’yi saygıyla anıyorum. İnançla-
rımız, kültürümüz ve geleneklerimiz farklı 
gibi görünse de özümüze baktığımızda bir-
birimizden bir farkımız yok. Derdimiz, yara-
larımız, acımız ya da sevinçlerimiz farklı da 
olabilir fakat hepimiz ülkemizi çok seviyor, 
birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. ’Dili, 
dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir diyo-
ruz. Bu topraklar dünyaya örnek insanları 
yetiştirmiş bereketli topraklardır. Avrupa’da 
Ortaçağ karanlığında insanlar farklılıkların-
dan dolayı cezalandırılırken, bu topraklarda 
barış hoşgörü hâkimdi. Bu nedenle dünyanın 
örnek aldığı değerlerimiz varken bizim başka 
bölgelerden değerler transfer etmemize ge-

rek yok. Bizim başka topraklardan alınacak 
kültüre ihtiyacımız yok.  Bizim yeni semboller 
ithal etmemize gerek yok. Biz Anadolu’yuz.”

DÜNYAYA BARIŞI BU 
TOPRAKLAR ÖĞRETTİ

Ağbaba: “Bu topraklar tüm dünyaya ba-
rış, hoşgörü, kardeşlik tohumları eken der-
vişler, pirler, tasavvuf düşünürlerini yetiştir-
miş. Bu topraklar, Mevlana’yı, Hacı Bektaş’ı, 
Hacı Bayram’ı, Ahmet Yesevi’yi, Yunus Em-
re’yi , Niyazi Mısri’yi, Hüseyin Doğan Dede’yi 
yetiştirmiş. Sadece bu değerler mi? Elbette 
Hayır. Bu topraklar Dünya’nın en büyük aske-
ri dehalarından, en büyük devrimcilerinden, 
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ü yetiştirdi. Bu topraklar, kendi elleriyle 
ülkeyi tek partili yaşamdan çok partili ya-
şama geçiren, hemşehrimiz İsmet İnönü’yü 
yetiştirdi. Cumhuriyetin kurucuları bizim bir 
arada eşitçe özgür birey olarak yaşamamı-
zın zeminini hazırladılar. Kardeşçe barış içe-
risinde, kadın erkek eşitçe yaşamamız için 
Cumhuriyeti kurdular. Biz Laik Cumhuriyet 
ile yönetilen Dünyadaki ilk ve tek Müslüman 
ülkeyiz. Bırakın Ortadoğu’yu Avrupa da bile 
kadınlar oy kullanamazken, Cumhuriyet, ka-
dınlarımıza 1934’te seçme seçilme hakkı ver-
miş. Bugün zaman zaman sert eleştirilere uğ-
rasalar da Cumhuriyet bizim için hava kadar 
değerlidir. Laiklik su kadar hayatidir. Demok-
rasi olmazsa olmazımızdır. Ortadoğu’da akan 
kanı görünce, kardeşin kardeşi boğazlaması-
nı görünce, bugün Kırlangıç Köyü’nde ortaya 
konulan birliğin değerini çok daha iyi anlı-
yoruz. Bizim başka topraklarda ki değerlere 
ihtiyaç yok. Elimizdeki değerleri korumaya 
ihtiyacımız var. Demokrasi, insan hakları, la-
iklik, eşitlik, çoğulculuk, çok seslilik, hoşgörü 
bizim vazgeçilmezlerimizdir. Biz; her rengin, 
her düşüncenin, her nefesin değerli olduğunu 

bilenlerdeniz. İşte tam da bu yüzden fikirle-
re, inançlara saygı göstermeyenleri, kendisi 
gibi düşünmeyenleri dışlayanları kabul ede-
meyiz. Bu topraklarda ayrım yapmak bize ya-
kışmaz. Bu topraklarda bölmek parçalamak 
bize yakışmaz. Bu topraklarda kardeşlik, ba-
rış, demokrasi ve özgürlük tohumlarını yeni-
den yeşertmek, çocuklarımıza daha aydınlık 
ve umut dolu yarınlar bırakmak için çalışaca-
ğız çalışmaya devam edeceğiz. Nefrete karşı 
sevgiyi, savaşa karşı barışı, ayrımcılığa kar-
şı kardeşliği, sömürüye karşı emeği, zalime 
karşı mazlumu savunmaya devam edeceğiz.” 
dedi. 

ARAMIZDAKİ KÖPRÜLERİ 
ATMAYALIM

Ağbaba: “Bizi biz yapan, birliğimizdir. Bizi 
biz yapan, zorluklara karşı hep bir arada olu-
şumuzdur. Bizi biz yapan kardeşçe yaşamı-
mızdır. Biz öyle bir milletiz ki, 8 milyar insan 
içerisinde devasa bir aileyiz. Birbirimize kırı-
lırız, kızarız, darılırız ama aramızdaki köprü-
leri hiç atmayız. İşte bu yüzden, günlük çıkar-
lar için, menfaatler için, bir şeyleri kazanmak 
için toplumu ayrıştırmaya çalışmak bu ülkeye 
ve millete yapılacak en büyük kötülüktür. İn-
sanlarımızı birbirine düşman etmek, birbi-
rine karşı doldurmak, karşıt fikirlere kinle 
büyüyen nesiller yetiştirmek, bizlerin gen-
leriyle oynamaktır.  Bu çabaların kazananı 
olmaz, kaybedeni de Türkiye olur. Artık yeni 
bir sayfayı açmanın vakti geldi. Bunca kavga-
dan sıkıldık Bunca ayrışmaya, bunca bölün-
meye artık tamam. 80 milyon için büyük bir 
kucaklaşma vakti geldi. Bu ülkenin en büyük 
ihtiyacı, bu toplumun en büyük arzusu huzur. 
Yollar köprüler yapılır. Ama bir ülkede huzur 
olmazsa o köprüler de, yollar da boşa yapı-
lır. O yüzden bunları yapmak kolaydır, gönül 
köprüsünü kurmak zor olandır. Edirne’den 
Hakkâri’ye, Samsun’dan Hatay’a, Muğla’dan 
Artvin’e zarar verilen gönül köprüsünü onar-
manın vakti geldi. Hep birlikte, el ele vere-
rek, göğsümüzün tam ortasından, kalbimizin 
içinden geçen köprüler kurmaya az kaldı. Bu 
duygularla, Hüseyin Doğan Dede’yi bir kez 
daha saygıyla anıyor, birlik lokmasına emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcıları 
selamlıyorum." şeklinde konuştu.

“HÜSEYİN DEDE MALATYA 
İÇİN BİR ŞANSTIR”

Daha sonra kürsüye gelen Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuş-
masında şu ifadeleri kullandı: “Sözlerimin 
başında bütün annelerimizin ellerinden öpü-
yorum, Anneler Günü’nü kutluyorum. İnşal-
lah sizlerin dualarıyla barışın ve huzurun 
olduğu ve kardeşliğin temellerinin atıldığı 
bir dönemi hep beraber yaşamış oluruz. Ana-
dolu’nun yetiştirdiği Mürşid-i Kamil Hüseyin 

Doğan Dede’mizin bu topraklarda yetişmesi, 
bu topraklarda bulunması Malatya’mız için 
bir şans. Onun evlatlarının bu topraklarda 
yaşaması, onun neslinin bir kısmının bu top-
raklarda bulunması Malatya’mız için, Türkiye 
için de bir şans. Çünkü onlar babalarından 
aldıkları vaziyetle ve dersle hep kardeşlikten 
yana oldular, hep hayır söylediler, hep milleti 
kaynaştıracak bu ülkenin, bu toprakların bü-
tünlüğünü sağlayacak şekilde milletimize ön-
derlik yaptılar. Nasihat ettiler. Eşref Dede’mi-
zin şahsında bütün aileyi tebrik ediyorum, 
kutluyorum.  Malatya eğer bugün sevginin, 
barışın, huzurun kentiyse esasında işte bu 
toprakların yetiştirdiği, bu Mürşid-i Kamiller 
ve onların takipçilerinin büyük bir emeği var, 
büyük bir katkısı var. Malatya’nın örnekliği 
sadece Malatya’yla kalmamalı, bütün Türki-
ye’ye örnek olması gerektiğini de biz her fır-
satta ifade ediyoruz. Bu şu demektir, bütün 
Türkiye’de daha fazla hoş görü, daha fazla 
kardeşlik ve daha fazla demokrasi demektir. 
Esasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu de-
ğerleri, kurucuları Türkiye’yi oluştururken bu 
unsurların tamamını dikkate alarak barışı ve 
huzuru sağlama adına laikliği de, demokrasi-
yi de, insan haklarını oluşturma noktasında 
atmış oldukları adımları bizler daha da geliş-
tirerek, çağdaş uygarlık seviyesine, muasır 
medeniyetler seviyesine taşıma adına hep 
beraber çaba sarf etmeliyiz. Esas olan gönül-
lerdeki dostlukları kurabilmek, görebilmek, 
gönüllere girerken de biz mademki insanı ya-
şat ki, devlet yaşasın diyoruz, insana hizmeti 
de bir vazife olarak görüyoruz. Her bulundu-
ğumuz alan da, her bulunduğumuz makamda 
insanımızı aziz bilerek, insanlarımız arasında 
bir ayrım yapmadan bütününü kucaklayarak, 
hizmet etmeyi şiar edindik ve bu şiarımızı da 
sonuna kadar milletten aldığımız desteklerle 
sürdürmeye devam edeceğiz.”

Hüseyin Doğan Dede 35. Ölüm Yıldönümünde Anıldı
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 33 23 3 7 74 33 41 72

2.M BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 20 8 5 64 29 35 68

4.FENERBAHÇE A.Ş. 32 19 9 4 68 34 34 66

5.TRABZONSPOR A.Ş. 33 14 10 9 60 51 9 52

6.GÖZTEPE A.Ş. 33 13 10 10 49 49 0 49

7.DG SİVASSPOR 33 14 7 12 44 48 -4 49

8.KASIMPAŞA A.Ş. 33 13 7 13 55 55 0 46

9.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44

10.E YENİ MALATYA 33 10 10 13 35 43 -8 40

11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39

12.ANTALYASPOR A.Ş. 33 10 8 15 38 56 -18 38

13.A ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37

14.A KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36

15.TM AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36

16.OSMANLISPOR 33 8 9 16 48 58 -10 33

17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30

18.K KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

ANTALYASPOR A.Ş. 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

ATİKER KONYASPOR 1 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 E YENİ MALATYASPOR

BURSASPOR 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

OSMANLISPOR 2 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

DG SİVASSPOR 2 - 2 A ALANYASPOR

KAYSERİSPOR - TM AKHİSARSPOR

K KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

33.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS İLK DAKİKALARDA YIKILDI
Spor Toto Süper Lig’in 33. haf-

tasında Galatasaray’a konuk olan 
Evkur Yeni Malatyaspor karşılaş-
madan 2-0 mağlup ayrıldı. Türk Te-
lekom Stadında yapılan mücadele-
de 30’uncu saniyede Belhan’danın 
golü ile sezonun en erken golünü 
yedi.

Maçtan dakikalar 
1. dakikada Evkur Yeni Malat-

yaspor savunmasında Sadık’ın 
hatasında Rodrigues, sağ kanatta 
topla buluştu. Ceza sahası içi sağ 
çaprazdan Rodrigues’in içeri çevir-
diği topa arka direkte Belhanda’nın 
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağ-
lara gitti. 1-0 

2. dakikada ceza sahası dışı sol 
çaprazdan Rodrigues’in pasında 
ceza yayı önünde topla buluşan 
Belhanda’nın yaptığı vuruşta me-
şin yuvarlak direğin dibinden auta 
gitti. 

12. dakikada sol taraftan ceza 
sahası içerisine hızla giren Rodrigu-
es’in içeri çevirdiği topa kale önün-
de Gomis’in yaptığı vuruşta meşin 

yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 
27. dakikada Malatyaspor yarı 

sahasının ortalarında topla bu-
luşan Sinan, sol kanatta bulunan 
Rodrigues’e pasını aktardı. Ceza sa-
hası içi sol çaprazda topla buluşan 
Rodrigues’in yaptığı sert vuruşta 
kaleci Farnolle iki hamlede meşin 
yuvarlağın sahibi oldu. 

38. dakikada Fernando’nun pa-
sında ceza yayı önünde topla bulu-
şan Sinan’ın şutunda meşin yuvar-
lak kaleci Farnolle’de kaldı. 

54. dakikada ceza sahası içi sağ 
çaprazında topla buluşan Eren’in 
ortasında penaltı noktası yakınla-
rında topla buluşan Adem’in gelişi-
ne yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 
üstten auta gitti. 

58. dakikada Sinan’ın pasıyla 
ceza sahası içi sol çaprazında topla 
buluşan Rodrigues’in yaptığı plase 
vuruşta meşin yuvarlak uzak dire-
ğin yanından auta çıktı. 

64. dakikada Sinan’ın pasında 
ceza sahası içi sağ çaprazında topla 
buluşan Fernando’nun yaptığı sert 
vuruşta meşin yuvarlak kaleci Far-

nolle’den döndü. 
88. dakikada Belhanda'nın pası 

ile ceza sahası sol çaprazında topla 
buluşan Yasin Öztekin sert şutunda 
kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede 
kontrol etti. 

Stat: Türk Telekom 
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, 

İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx 
Galatasaray: Muslera xx, Linnes 

xx, Maicon xx, Denayer xx, Nagato-

mo xx, Fernando xx, Donk xx, Sinan 
xx, Rodrigues xxx, Belhanda xxx, 
Gomis xxx 

Yedekler: Eray, Mariano, Serdar, 
Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Latov-
levici, Ozan, Celil 

Teknik Direktör: Fatih Terim 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnol-

le xx, Chebake xx, Sadık xx, Mina 
xx (Doria dk. 25 x), Cissokho xx, Ay-
taç xx, Azubuike xx, Eren Tozlu xx, 
Adem xx, Diallo xx, Boutaib xx 

Yedekler: Ertaç, Gökhan, Murat 
Yıldırım, Rahman, Dia, Dening, Gil-
berto, Mustafa Eskihellaç 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Goller: Belhanda (dk. 1), Gomis 

(dk. 12) (Galatasaray) 
Sarı kartlar: Diallo, Sadık, Bou-

taib, Doria, Mustafa Eskihellaç (Ev-
kur Yeni Malatyaspor), Rodrigues 
(Galatasaray) 

2-0


