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İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE ZİYARET

SAYFA 4

Haftalık Siyasi Gazete

Kocaeli İl Sağlık Müdür
yardımcılığı
görevinden Malatya İl Sağlık
Müdürlüğüne
atanan Hemşerimiz Dr.Muhammed Duran’ı yeni
Doğanşehir Gazetesi Sahibi
Hüseyin Karaaslan Hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara Doğanşehirliler
Derneği Genel Kurul yaptı

Fiyatı:50 Kuruş

SAYFA 4

Ankara Doğanşehirliler Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği
Başkanlığı’na tekrar Süleyman Bilgili seçildi. Ankara Malatyalılar Derneği
binasında gerçekleştirilen genel kurul ve
seçime, tek liste katıldı
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DOĞANŞEHİRDEKİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ
Doğanşehir
Belediye Başkanı Vahap
Küçük’ün katılımı ile
Malatya Büyükşehir
Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesi hizmet
değerlendirme
toplantısı Beypınarı Tesislerinde yapıldı.

SAYFA 5

Basın Çalışanları Teröre Karşı Tek Yürek Oldu

“Sizden Önce Bizim
Yüreğimiz Kan Ağlıyor”

Malatya Sağlık
Merkezi Olmaya Talip
Malatya Basın çalışanları bir araya gelip tek yürek olarak 10
Aralık İstanbul’da yaşanan terör saldırısını kınayarak asker
ve polisimizin yanında olduklarını dile getirdi>>5

Karaciğer Nakli Enstitüsünün Misyonu, Şehir
Hastanelerinde Organ Nakli Yapılması Çalıştayı
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Kültür
Merkezinde Gerçekleştirildi.>>7
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MALATYA İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Adana Demirspor’u evinde
ağırlayan Evkur
Yeni Malatyaspor,
galibiyet bekleyen taraftarlarına
istediğini veremedi ama sahadan da puansız
ayrılmadı. Kaplan
böylelikle ligin
15. haftasını da
27 puanla 3’üncü
sırada kapatmış
oldu

KENAN EREN
TFF 1.Ligin 14. Haftasında koltuğunu
kaybeden ve liderlik mücadelesini
sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, ligin
15.haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Malatya İnönü stadyumunda Koray Gençerler’in yönettiği maçın
ilk yarısını Evkur Yeni Malatyaspor 13’
üncü dakikada Diabang Dialiba’nın attığı golle 1-0 önde kapattı. Ancak 2.
Yarıda Onur Akbay’ın attığı gol beraberliği getirdi ve her iki takım da sahadan 1
puanla ayrılmak durumunda kaldı. Maç
sonrası her iki takım da kaygan zeminden dert yandı.

Maçtan dakikalar
4. dakikada İrfan Başaran’ın ara
pasında topla buluşan Amutu’nun
vuruşunda top auta çıktı.
12. dakikada Sedat Ağçay bireysel
çabasıyla ceza sahasına taşıdığı topu
Amutu’ya aktardı. Amutu meşin yuvarlağı kafayla Dialiba’nın önüne bıraktı,
onun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Yiğitcan’ın hatasıyla
ceza sahası içinde topla buluşan Onur,

meşin yuvarlağı kalecinin üstünden
aşırarak ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Malatya İnönü Stadyumu
Hakemler: Koray Gençerler xx, Mehmet Kapluhan xx, Osman Karakaş xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx,
Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xx, Yiğitcan
xx, Ahmet Burak xx, Pereira x (Eren dk.
75 x), İrfan Başaran xx (Sinan dk. 80 x),
Azubuike xx, Sadık xx, Dialiba xx, Amutu xx (Murat dk. 52 x)
Yedekler: Hakan, Mehmet, MBA, Osman
Teknik Direktör: İrfan Buz
Adana Demirspor: Emrullah xx,
Göksu xx, Servan xx, Mustafa x (Mehmet Taş dk. 73 x), Pote xx, Sercan xx
(Tevfik dk. 83 x), Ozan x, Onur xx Oğuzhan xx, Nikola xx, Berkay xx
Yedekler: Zülküf, Tufan, Petar,
Khaled, Serkan Yanık
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Dialiba (dk. 12) (Yeni Malatyaspor), Onur (dk. 62) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Azubuike (Yeni Malatyaspor)

KAYIP

15.Haftanın Sonuçları
MANİSASPOR

1-1

BALIKESİRSPOR

ELAZIĞSPOR

0-0

ALTINORDU A.Ş.

ŞANLIURFASPOR

4-0

BOLUSPOR

BANDIRMASPOR

0-1

SİVASSPOR

GÖZTEPE A.Ş.

2-0

MERSİN İDMANYURDU

EVKUR YENİ MALATYA

1-1

ADANA DEMİRSPOR

ÜMRANİYESPOR

2-1

GAZİANTEP B.Ş. BLD.

ESKİŞEHİRSPOR

0-3

DENİZLİSPOR

GİRESUNSPOR

3-0

SAMSUNSPOR

16.Haftanın Programı
GAZİANTEP B.Ş. BLD.

-

ESKİŞEHİRSPOR

BALIKESİRSPOR

-

ELAZIĞSPOR

BOLUSPOR

-

EVKUR YENİ MALATYA

SAMSUNSPOR

-

GÖZTEPE A.Ş.

SİVASSPOR

-

ADANA DEMİRSPOR

ŞANLIURFASPOR

-

MANİSASPOR

MERSİN İDMANYURDU

-

BANDIRMASPOR

DENİZLİSPOR

-

GİRESUNSPOR

ALTINORDU A.Ş.

-

ÜMRANİYESPOR

Doğanşehir Nüfus müdürlüğünde
almış olduğum nüfus cüzdanımı
kaybettim. Hükümsüzdür.
Vahap ŞAHİN
Doğanşehir Nüfus müdürlüğünde
almış olduğum nüfus cüzdanımı
kaybettim. Hükümsüzdür
Mehmet PEKTAŞ

Haftanın Sözü
Beni dışardan yargılayanlara
söyleyecek sözüm yok.
Zaten dışarıda kalmaları onlara
yetiyor. 
Mark Twain

Puan Cetveli
TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y
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1.GÖZTEPE A.Ş.

15

8

4

3

25 15

10

28

2.SİVASSPOR

15

8

3

4

24 15

9

27

3.E. YENİ MALATYA

15

8

3

4

20 15

5

27

4.BOLUSPOR

15

8

2

5

24 21

3

26

5.ESKİŞEHİRSPOR

15

8

4

3

28 19

9

25

6.ÜMRANİYESPOR

15

6

4

5

20 15

5

22

7.BALIKESİRSPOR

15

5

6

4

24 16

8

21

8.GİRESUNSPOR

15

5

6

4

19 14

5

21

9.ALTINORDU A.Ş.

15

5

6

4

22 20

2

21

10.DENİZLİSPOR

15

6

3

6

21

18

3

18

11.GAZİANTEP B.Ş. BLD 15

5

3

7

18

21
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12.ADANA DEMİRSPOR 15

4

8

3

18 18

0

17

13.ŞANLIURFASPOR

15

4

5

6

15

15

0

17

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6
Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

14.BANDIRMASPOR

15

3

5

7

15

21

-6

14

15.ELAZIĞSPOR

15

5

4

6

14 13

1

13

16.MANİSASPOR

15

3

6

6

14 23

-9

12

17.SAMSUNSPOR

15

2

5

8

5

21 -16

11

18.MERSİN İ.YURDU

15

2

3

10 11

37 -26
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi
Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 12 Sayı: 555
Yayın Türü: Süreli

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com
Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş
Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA
KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

20 ARALIK 2016

HABER

3

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük’ten Başsağlığı ve Kınama Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Kayseri’de yaşanan
alçak bombalı saldırı olayını kınadı.
Başkan Vahap Küçük, “Bu alçak
saldırı Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine, hedeflerine
ve bölgesindeki gücüne yönelik
yapılmıştır” dedi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Kayseri ilinde güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşları
hedef alan alçak bombalı saldırı
olayı ile ilgili yaptığı açıklamada,
“Kayseri ilinde çarşı iznine çıkan ve
tamamı silahsız olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik alçakça ve haince bir bombalı
saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı
başta olmak üzere, ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan
tüm saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyorum. Terör örgütleri ve arkasındaki güçler, çarşı iznine çıkan
silahsız güvenlik güçlerimize ve sivillere yönelik bombalı saldırıda bulunacak kadar alçalmışlardır. Bu
saldırılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin
terör örgütünün tasfiyesine yönelik yaptığı mücadelenin ne kadar
doğru olduğunu göstermektedir. Bu
saldırılar, dün gün olduğu gibi bu

günde bizleri yıldıramayacaktır. Bizleri, bölemeyecekler, bizleri yolumuzdan alıkoyamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesindeki
etkinliği ve gücü, terör örgütlerinin arkasındaki güç odaklarını rahatsız etmiş, saldırıların tek amacı
da ülkemizin huzurunu bozmak ve
hedeflerinden alıkoymaktır. Millet
olarak, teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Dünyanın en
alçak saldırısının yaşandığı Kayseri
ilindeki bombalı hain saldırıda şehit
olan güvenlik güçlerimize ve sivil
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına , milletimize başsağlığı
ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
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Gençlik Kampı ve
Gençlik Merkezi Projeleri...
İlçemizde yapılması planlanan
gençlik kampı ve gençlik merkezi projelerinin yapılacağı yerlerin
uygunluğu için gelen Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Serdal ERAVCI ve Gençlik Kampları

Daire Başkanı Sezai ZORBA İlçemizde çeşitli incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından yetkililer Kaymakamımız Sn.Memiş İNAN’ı da Makamında ziyaret ettiler.

Ankara Doğanşehirliler
Derneği Genel Kurul yaptı
Ankara Doğanşehirliler Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanlığı’na tekrar Süleyman
Bilgili seçildi. Ankara Malatyalılar Derneği binasında
gerçekleştirilen genel kurul ve seçime, tek liste katıldı

Bilgili başkanlığındaki Ankara Doğanşehir
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği asıl
yönetim kuruluna Süleyman Bilgili, Arife Dinçer,
Necati Peker, Şengül Pehlivan, Ali Güngüt, Abuzer
Uçar, Naim Yurtçu, Ferit
Yıldırım seçildi. Denetleme kurulu asıl üyeliklerine ise Günay Yılmaz, Zekayi Yağcı, Kamil
Göksu getirildi.
Ankara Doğanşehirliler Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği
Başkanlığı’na
tekrar
seçilen Süleyman Bilgili
yaptığı konuşmada, “Ankara’da Doğanşehirliler
olarak dernek kurarak

Doğanşehirliler olarak bir
araya geliyoruz. Bu birlik
beraberliğimiz hep devam edecektir. Ankara’da
Doğanşehirlileri temsil
etmekten gurur ve onur
duyuyoruz. Derneğimiz
yeri olmadığından bundan sonraki çalışmalarımız Derneğin binası olması konusunda
çalışmalar
olacaktır.
Yeniden bana bu görevi
layık gördükleri için Tüm
Malatyalılara, Doğanşehirlilere ve Dernek üyelerime teşekkür ederim.”
dedi.
Genel kurulun divan
başkanlığını ise Prof.Dr.
Ferit Pehlivan, Mustaf
Hazer ve Av.Tacettin Ay-

han yaptı.
Ankara Doğanşehirliler Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nin
genel kurul ve seçimine,
Arguvan Dernek Başkanı
Asım Aydoğdu, Malatyalılar Dernek Başkan
yardımcısı Atilla Özdemir,
Ankara MASTÖB Şube
Başkanı
Kamil
Göksu, Doğanşehir İl Genel
Meclis üyesi Av.Deniz Kayıkçı, Saz köyleri
Derneği Başkanı Haydar
Bal, Başak Köyü Dernek
Başkanı Mehmet Akkaya,
Iğdır Dernek Başkanı Ali
Özdemir, Polat Derneği
Başkanı Av.Coşkun Türkmen ve üyeler katıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdür
yardımcılığı görevinden Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Hemşerimiz Dr.Muhammed
Duran’ı yeni Doğanşehir Gazetesi Sahibi Hüseyin Karaaslan
Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Malatya il Sağlık Müdürlüğü
görevine Başlayan Hemşerimiz Dr. Muhammed Duran’a,
Yeni Doğanşehir Gazetesi

sahibi Hüseyin Karaaslan,
Malatya il sağlık müdürlüğü
makamına giderek, Yeni atanan hemşerimiz Dr. Muhammed
Duran’a Hoş geldiniz ve Hayırlı
olsun dileklerinde bulundu.
Karaaslan” Hemşerilerimizin
böyle makamlara gelmesi biz
Doğanşerlileri son derece mutlu ediyor, sevindiriyor. Sizleri
tebrik ediyor, başarılarınızın
devamını diliyorum” dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürü
Muhammed Duranda ziyarette
duyduğu memnuniyeti belirterek” Bizde hemşerilerimizin bizleri ziyaret etmelerinde
mutluluk duyuyoruz. Göreve
daha yeni başladım. İnşallah Malatya’mıza, Doğanşehir’imize faydalı hizmetler
yapacağımı
düşünüyorum.
Ziyaretleri için Hüseyin Beye
Teşekkür ediyorum” dedi

DOĞANŞEHİR DE AVA
GİDEN AVCI DONDU

Doğanşehir ilçesi Polatdere mahallesinde
ava giden 54 yaşındaki avcı donarak hayatını
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Polatdere Mahallesi’nde yaşayan Mehmet
Yıldırım (54) ava çıktı. Ancak kendisinden uzun
süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirince arama-kurtarma
çalışması başlatıldı. Doğanşehir İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan ara-

ma çalışmaları gece boyunca sürdü. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sabah
yeniden başladı.
Jandarma ekipleri sabah erken saatlerde
Hanpınar mevkiinde kayıp şahsın cesedini donmuş olarak buldu.
Yapılan incelemelerin ardından hayatını
kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi için
Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Daha sonra kendi köyünde toprağa verildi.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün katılımı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi
ile Doğanşehir Belediyesi hizmet değerlendirme toplantısı Beypınarı Tesislerinde yapıldı.
Malatya Büyükşehir ve Doğanşehir de
yapılan hizmetlerin değerlendirmesi yapıldı.
Büyükşehir genel sekreteri Ercan Turan
Genel Sekreter yardımcısı Ertan Mumcu ve
daire başkanları Doğanşehir Belediye Başkan
yardımcıları Mustafa Gülhaş ve Mesut Sülü ve
belediye meclis üyeleri. Doğanşehir belediyesi Bey pınarı tesislerinde Belediye başkanı
Vahap Küçük’ün konuğu oldular.
Doğanşehir belediye başkanı Vahap
Küçük Malatya Büyükşehir belediyesi başkanı
Ahmet Çakır ve hizmette emeği geçen daire
başkanlarına teşekkür yemeği verdi. Yemekte bir konuşma yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap küçük şunları kaydetti:”
Doğanşehir e yapılan hizmette gece gündüz
çalışan ve Doğanşehir e büyük yatırımlar yapan başta büyükşehir belediye başkanımız
Ahmet Çakıra, genel sekreterimiz Sayın Ercan Turan’a ve hem şehrimiz Ertan Mumcu ya
teşekkür ederim. Yol daire başkanına güzel
hizmetlerden dolayı teşrif eden her kese
teşekkür ediyorum. Gönül ister diki daha kalabalık olasınız, Birike güzel hizmetlere imza
attık ben hepinize teker, teker teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. 2016 yılının artık
kış ayı olması nedeniyle bazı hizmetlerimize
ara verdik, beni kırmayıp gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Vahap Küçük; Sayın Bakanımız Bülent Tüfekçi,
genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık ve
diğer milletvekillerimiz e sağlık bakanımıza
bize yüz yataklı devlet hastanesi sözü verdiklerinden dolayı teşekkür ederim. Sayın
büyükşehir belediye başkanı Ahmet Çakır
ve personeline özellikle teşekkürü borç biliyorum. Doğanşehir de neleri başardık Alt

yapı çalışmalarımız devam ediyor. Doğal gaz
ihalesi yapıldı. Firma baharda başlayacak.
Üniversitemiz gelecek sene öğrenci almaya başlayacak, 100 yataklı devlet Hastanesi
yapımı ihalesi yapıldı, baharda başlayacak,
Toki işini haletlik önümüzdeki 2017 yılında
başlayacağız Cezaevi projelerimiz ihaleleri
yapıldı. 2017 yılında Başlayacak, spor salonu
ve her mahalleye spor tesisleri projemiz baharla birlikte başlayacak. Doğanşehir 2017
yılında büyük bir hamle yaparak tarihinde
göremeyeceği yatırımlara kavuşacaktır. DSİ
ve Şeker fabrikasının alanı gençlik merkezi,
kültür merkezi ve yeşil alan ve bir köşesinde
de ihtiyaç dâhilinde Cami yapılacak, Barajda gençlik kampı merkezi için yaklaşık eski
parayla 15 trilyon harcama ile Bölgeye hitap
eden bir merkez haline gelecektir”. Dedi.

Malatya Büyükşehir belediye başkanı Ertan Mumcu ise yaptığı açıklamada Yol dairesi başkanlığı tarafından yapılan hizmetlerin
kısa bir sunumunu gerçekleştirdi. Mumcu
2016 yılını şöyle değerlendirdi: “Doğanşehir'de 12 mahallenin ulaşım sorununu çözmek amacıyla Büyükşehir Belediyesince 56
kilometre asfaltlama çalışması yaptı. Savaklı
Mahallesi'nde 12 bin, Sürgü Mahallesi'nde 15
bin, Yolkoru Mahallesi'nde 7 bin, Söğüt Mahallesi'nde 14 bin, Bıçakçı Mahallesi'nde de
7 bin metrekare olmak üzere sokaklarda, 55
bin metrekare kilit parke taşı düzenlemesi
yapıldı. Mumcu Doğanşehir için yapacağımız
hizmetimiz devam edecek. Doğanşehir
2017 yılında yoğun projelerle inşaat alanına
dönecek. Dedi.
Doğanşehir belediye başkanı Vahap

Küçükten Büyükşehir belediyesi daire
başkanlarına Doğanşehir de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür yemeği verdi.
Teşekkür yemeği Doğanşehir Belediyesine
Ait Bey pınarı tesislerinde verildi. Büyükşehir
genel sekreteri Ercan Turan değerli belediye başkanımız Vahap amcamız Değerli ekip
arkadaşlarım Doğanşehir’imizin değerli meclis üyeleri, bizi burada misafir ettiğiniz için
teşekkür ederiz Malatya’mızın kırsalda en
büyük ilçesi ayrım yapmadan güzel hizmetler
yapıyoruz. Birlikte yaptığımız hizmette arkadaşlarımın çalışmalarından dolayı teşekkür
ederim” dedi.
Program Daha Sonra Doğanşehir bey
pınarı tesislerinde büyük şehir personelinin onuruna yapılan ikramlardan sonra sona
erdi.

Basın Çalışanları Teröre Karşı Tek Yürek Oldu

“Sizden Önce Bizim Yüreğimiz Kan Ağlıyor”
Haberleri sizlere aktarırken, sizin için şahit olduğumuz olaylara sizin gözünüzden ilk olarak
biz bakıyoruz. Sizler adına ilkönce bizim içimiz
yanıyor, sizler adına ilk biz üzülüyoruz ve zaman zaman ilk gözyaşlarını biz akıtıyoruz. Şehit
haberlerini yaparken, taciz istismar haberlerini
yaparken, mağdur, mazlum haberlerini yaparken, zulüm altında inleyenleri sizlere ulaştırmak adına resmederken sizlerden önce bizim
yüreğimiz kan ağlıyor.”

“HAİN TERÖR SINIR TANIMAZ
HALE GELMİŞTİR”

Malatya Basın çalışanları bir araya gelip
tek yürek olarak 10 Aralık İstanbul’da yaşanan
terör saldırısını kınayarak asker ve polisimizin
yanında olduklarını dile getirdi
Yerel basın çalışanları tek yürek oldu ve
terörü kınadı. Dün Yeni Cami önünde bir araya
gelen çok sayıda basın çalışanına destek olarak Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı,
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla
İlişkiler Dairesi Başkanı Kadir Çelik, Battalgazi
ve Yeşilyurt Belediyesi basın çalışanları, Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye

Gazetesi Malatya Bölge temsilcisi Celal Koyuncu, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası
Başkanı Ramazan Toptaş, Malatya Pazarcılar
Odası Başkanı Ümit Emre, Emniyet mensupları
ve Malatya basını temsilcileri katıldı. Katılanlar
adına basın açıklamasını, sahada görev yapan
en yaşlı basın mensubu Abdulvahap Kaygusuz
okudu. Kaygusuz, şunları söyledi: “Biz Malatya’nın, yazılı ve görsel basınının haberlerini
halkımıza ulaştıran, Kamera ve objektif arkasında olan sahadaki temsilcileriyiz. Bugün
ise hem kamera ve objektif önünde hem de
arkasındayız. Çünkü sonuçta biz de insanız.

Ne kadar terör örgütü varsa hepsini lanetlediğimize değinen Kaygusuz: ““Bunun için
başta ülkemiz olmak üzere, 15 Ağustos 1984
yılından itibaren Güvenlik güçlerine yönelik
olarak başlayan, sonrasında ise, sivil halka
yönelik olarak devam eden Hantepe’de öğretmen katliamının ardından, Askerimize, Polisimize Sağlık çalışanları başta olmak üzere,
kamu personellerine yönelen hain terör bugün
sınır tanımaz hale gelmiştir. Adı ne olursa
olsun, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden, ASALA, PKK, PYD, İŞİD, DAEŞ, FETÖ,
PYD, DHKP/C ve alfabelerdeki diğer harflerden
mütevellit ne kadar hain ve kalleş örgüt var
ise hepsini lanetliyoruz. Hepsini kınıyoruz ve
hepsine karşıyız. Bu terör nerden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, Kerbela, baş-

ta olmak üzere, Doğu Türkistan’da, Sincan’da,
Arakan da, Keşmir’de, Yemen’de, Irak’ta, Suriye’de ve ülkemizde yapılan her türlü terör ayaklarımızın altında olsun. 30 Haziran 1996'da,
PKK tarafından Tunceli'de başlayan bombalı
terör saldırıları sonrasında bu güne kadar devam eden, İstanbul, Hakkâri, Ankara, Adana,
Gaziantep, Van, Bingöl, Ağrı, Antalya, Bursa,
Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve
Tunceli'de düzenlenen bombalı intihar eylemlerinde yüzlerce vatandaşımız katledilmiştir.
1984 yılından bu yana düzenlenen yaklaşık
84 bin saldırıda 16 bin civarında şehit verdik.
Bunun son bulmasını arzu ediyoruz. Terör nereden, kim veya kimler tarafından gelsin, hepsine
topyekûn karşıyız. Allah’ın verdiği canı ancak
Allah alır. Bizler basın mensupları olarak, 10
Aralık Cumartesi günü Beşiktaş’ta yapılan terör
saldırısı başta olmak üzere, Ülkemizde ve dünyamızda yapılan terör saldırılarını, şiddet ve
nefretle kınıyor, bir an önce son bulmasını diliyoruz. Bizler terörden dolayı ölüm haberi yapmak istemiyoruz. İstismar ve taciz haberi yapmak istemiyoruz. Biz gazeteciler olarak barış
ortamının tesis edilmesini istiyoruz. Bu vesile
ile adını tekrardan anmak istemediğim hain
terörden dolayı Başta 15 Temmuz şehitlerimiz
olmak üzere tüm şehitlerimize Cenab-ı Allahtan
rahmet diliyor, yakınlarına ve necip milletimize
başsağlığı diliyoruz” dedi.
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TSK Güçlendirme Vakfı Şirketleri Ar-Ge Liginin Zirvesinde
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan “Türkiye’nin en büyük 1000 İhracatçı Firması” sonuçlarına göre
liste de ilk on içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı; 4 Şirketi ve 2 Dolaylı Bağlı Ortaklığı ile yer aldı
Haber Merkezi
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından
açıklanan “Türkiye’nin en büyük 1000 İhracatçı Firması” sonuçlarına göre liste de
ilk on içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı; 4 Şirketi ve 2 Dolaylı
Bağlı Ortaklığı ile yer aldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından
açıklanan “Türkiye’nin en büyük 1000 İhracatçı Firması” araştırması kapsamında elde
edilen verilere göre hazırlanan AR-GE 250
Araştırmasının sonuçları açıklandı. Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan ve en fa-

zla AR-GE yatırımı yapan firmaları gösteren
araştırmaya göre, listenin ilk on sırası içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı; 4 Şirketi ve 2 Dolaylı Bağlı Ortaklığı ile
yer aldı. Araştırma, 2015 yılında şirketlerin
AR-GE harcamalarının 2014 yılına nazaran
1 milyar TL artarak 4.6 milyar TL’ye çıktığını
ortaya koydu. AR-GE harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı da yüzde 1.01
olarak gerçekleşti. Araştırmaya dahil olan
250 şirketin AR-GE’de çalışan personel sayısı
ise 15 bin 975 oldu.

ASELSAN YİNE BİRİNCİ
AR-GE 250 Listesi’nin birinci sırasında
2014 yılında olduğu gibi yine ASELSAN yer
aldı. ASELSAN rakiplerini hem harcamalar
hem personel anlamında açık ara geride
bıraktı. Listeye TUSAŞ üçüncü, ROKETSAN
beşinci ve HAVELSAN sekizinci sıradan girme
başarısı gösterdi. Vakfın Dolaylı Bağlı Ortaklarından, NETAŞ dokuzuncu, Mercedes-Benz
Türk onuncu ve TUSAŞ Motor on beşinci sırada kendilerine yer buldu. Bu tablonun ortaya çıkmasında TSK Güçlendirme Vakfı’nın,

Şirketlerin kârının %70’ini şirketlere tahsis
eden ve kârın tamamının yatırım ve AR-GE’ye
aktarılmasını sağlayan yönetim stratejisi
etkin rol oynadı. Vakıf Şirketleri, AR-GE’de
çalışan personel sayısında da liderliği kimseye bırakmadı. AR-GE 250 Listesi’nde yer
alan şirketlerin toplam AR-GE’de çalışan personel sayısı 15.975 olurken, 4 Vakıf Şirketi
5.129 kişi ile bu sayının yüzde 21,14’ünü tek
başına sağladı. Ayrıca bu dört şirket yaptığı
1,8 milyar TL AR-GE harcaması ile de 4,6
milyar TL olan toplam AR-GE harcamasının
yüzde 15,44’ünü karşıladı.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. İslam inanışına göre göğün en yüksek katı... Yapılan
kötülüğün karşılığını aynı biçimde verme, kana kan, göze göz,
dişe diş, misilleme... 2. Pars... Lekesi olmayan, tertemiz... 3.
Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kâğıtların üst üste konularak sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen
kaplama ve döşeme malzemesi... Aşınmak işi... 4. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir
söz... Yakalamak işi... Uyanık, gözü açık, müteyakkız (eski)...
5. Yaşam... Maden gibi olan... 6. Bir şeyin özünü oluşturan ana
öge, temel... Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi...
Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel...
7. Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi... İnsan
öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle

sonuçlanan ceza, idam cezası, ölüm cezası... Kansızlık... 8.
Kripton elementinin simgesi... Yeniden, bir daha, tekrar,
gene... Ten... Yemek... 9. Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların
barınmasına yarayan kapalı yer... Bir işi yerine getirmek için
verilen söz... Anadolu ile ilgili, Anadolu’ya bağlı, Anadolu’da
yaşayan (eski)... 10. Güzel koku (eski)... Herhangi bir şeyin
niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı... Etken, etmen,
sebep, faktör... 11. Olduğu gibi görünen, ikiyüzlü davranmayan... Anlatım... 12. Orman tavuğugillerden, eti için avlanan,
ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu... Oturmadan, ayakta durarak... İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... 13. İçinde ilaç bulunan... Alerjisi olan...
14. Çağdaş... Radyum elementinin simgesi... Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek (halk
ağzı)... 15. Kalkınma imkânı veya olasılığı bulunmak...

Ad... Dev gibi, çok büyük (eski)... İndiyum elementinin simgesi... 8. Altlamak işi.. Arayı çok açarak... 9. Selenyum elementinin simgesi... İnsana yaraşır bir biçimde, adamcasına...
Alçalma, düşkünlük (eski)... 10. Kısırlık, verimsizlik (eski)...
Verme, ödeme (eski)... Herhangi bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi... 11. Edirne iline bağlı ilçelerden biri...
Alüminyum elementinin simgesi... Kalpte sol kulakçık ile sol
karıncık arasında bulunan kapakla ilgili... 12. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının
artmasına, bir iş yapmasına neden olan fiziksel enerji...
Merkezkaç... 13. Gizlice, belli etmeden yapılan... Muğla iline
bağlı ilçelerden biri... Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun
olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip... 14. Azmak işi...
Cemaate namaz kıldıran kimse... Midenin arkasında, diyaframın altında, sol

Yukarıdan aşağıya
1. Ant içmek veya ant vermek için kullanılan bir söz... 2.
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk (eski)... Kesintisi
yapılmamış, kesintisiz (para)... Ülkenin vali yönetimindeki
bölümü, vilayet... 3. Uğursuz (eski)... Rüzgâr... Mırlamak işi...
4. Alışverişin çok olduğu yer... Genellikle kıldan yapılmış kaba
dokuma (eski)... 5. Ağzı geniş, tek kulplu su kabı... Dumanın
değdiği yerde bıraktığı kara leke... Hayvanların su içtikleri taş
veya ağaçtan oyma kap... 6. Uzak... Ölü gömülen yer, gömüt,
mezar, kabir, metfen, makber (eski)... Gülgillerden, sıcak veya
ılık iklimlerde yetişen, çiçekleri pembemsi beyaz bir ağaç... 7.

böbreğin üstünde,
yassı,
akyuvar

uzunca,
üreten

ve yıpranmış alyuvarları toplayan,
damarlı, gevşek bir
dokudan oluşmuş
organ... 15. “Akla
uygun değil, doğru
değil” anlamında
kullanılan bir söz...

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
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HÜSEYİN KARAASLAN
Merhamet
ve
Vicdan

Malatya Sağlık
Merkezi Olmaya Talip
Karaciğer Nakli Enstitüsünün Misyonu,
Şehir Hastanelerinde Organ Nakli Yapılması
Çalıştayı İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Kongre Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi.
Çalıştay’a katılan Eski bakanlardan Cevdet Yılmaz, “Malatya’nın gelişmesi sadece
Malatya ile ilgili değil, tüm Doğu Anadolu’nun gelişmesi açısından çok çok kritik,
adeta bir lokomotif görevi üstleniyor” derken, Bakan Tüfenkci ise, “Malatya’yı farklı
bir sağlık merkezi haline getireceğiz” dedi
Karaciğer Nakli Enstitüsünün Misyonu,
Şehir Hastanelerinde Organ Nakli Yapılması
Çalıştayı İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Kongre Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi.
Çalıştay’a Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Eski Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp
Gümüş, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Rektör
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Parti İl Başkanları, Üniversite Rektörleri, Uzmanlar ve
Akademik bir heyet katıldı. Bakan Tüfenkci
konuşmalarının başında Beşiktaş’taki terör
saldırısı değinerek, “Beşiktaş’ta meydana
gelen terör saldırısında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet
diliyoruz. 15 Temmuz’da bu ülke, vatanı,
toprağı için hayatlarını bu ülke için feda
eden bütün şehitlerimize Cenabı Allah’tan
rahmet diliyoruz. Böyle bir güzel toplantıda sözlere terör saldırısıyla başlamak can
sıkıcı olabilir ama bu bizim inancımızı ve
mücadele azmimizi daha da arttırıyor.”
dedi.
“İLİK VE KALP NAKLİNDE DE
İLERLEMELİYİZ”
Bakan Tüfenkci, “Burada en önemli
husus, insan unsurudur. Bu arkadaşlarımız
Malatya’ya güvenerek, bu topraklara güvenerek, burada kalarak bu enstitüde devam
ettiler. Çok başarılı bir enstitümüz var ama
sadece enstitünün kurulması bizim için
yeterli değil.” diyerek, “İnşallah Onkoloji
Hastanesi’nin temellerini biraz yükselttiğimizde, müstakil kalp merkezi noktasında da bir temel atalım” dedi. Şehir bunu istiyor, Türkiye’nin de buna ihtiyacı var diyen
Tüfenkci konuşmalarının devamında kalp
nakli hastanesi için gerekli çalışmalarının
olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi,
“Özellikle müstakil kalp nakillerinin de içerisinde olduğu her türlü tedavinin yapıldığı
200 yataklı bir hastaneyle ilgili Ramazan
Özdemir hocam ve ekibi çalışırlarsa ki ben
biliyorum hazır. Bunları paylaşırlarsa biz
2018 bütçesine aldırıp, yatırım programına
koyarız. Böylelikle hem karaciğerde hem
onkolojide aynı zamanda da kalpte çok iyi
bir noktadayız. Aynı zamanda ilik naklinde
de çok iyi bir noktadayız. Onkoloji Hastanesi’nin bir katını sadece ilik nakline ayırmak

lazım, orayı daha cazip hale getirecek programları da icra etmeliyiz. Bu noktada kalbide koyarsak, Malatya’yı farklı bir sağlık
merkezi haline getirmiş olacağız. Robotlarla ameliyat eğitimi verme noktasında
Türkiye’de bu yok. Malatya’da bu konuda
öncülük edebilir diye düşünüyorum. Bunun
maliyeti de karşılanabilir gibi duruyor.
Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Faydalı
mı, değil mi buda tartışılsın. Bir rapor olursa bunu da hayata geçirebiliriz.”
“SAĞLIKTA ALT YAPI OLUŞTURDUK”
Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
“En son hazırladığımız 10’ncu 5 yıllık
kalkınma planında sağlık konusuna çok
önemli bir vurgu yaptık. Ülkemizin gelecek
vizyonunu çizen 2023 ve ötesine doğru
yol haritasını oluşturan 10’ncu kalkınma
planımızda 25 tane kritik dönüşüm alanı
tespit ettik” sözlerine dikkat çekerek
konuşmalarına şöyle devam etti, “Onlardan
3 tanesi doğrudan sağlık alanını ilgilendiriyor. Birincisi koruyucu hekimlik; hareket
dediğimiz, insanların daha çok hareket
etmesi, sağlıklı beslenmesi, temiz havayla muhatap olması ve dolayısıyla daha az
hastaneye müracaat eder hale gelmesidir.
İkincisi sağlık endüstrilerini geliştirmektir.
Gerek ilaç gerek tıbbi cihazlar alımında dış
dünyaya daha az bağımlı hale gelmemiz. Türkiye’de giderek araştırma-geliştirmeden başlayarak, nihai ürüne varıncaya
kadar sağlık endüstrilerini geliştirmek en
öncelikli konularımızdandır. Sağlıkla ilgili
dönüşüm programında üçüncü başlığımız
ise sağlık turizmidir. Türkiye çok şükür
belirli bir noktaya geldi. Belirli bir altyapı
oluştu, bu altyapıyı ülkemize hizmet anlamında kazanç sağlayacak bir noktaya
taşımakta yine en öncelikli hedeflerimiz
arasında yer alıyor. Malatya’da, Doğu Anadolu Bölgemizde dünya çağında bir Karaciğer Nakil Merkezi’nin inşa edilmesi ve
giderek gelişmesi sadece Malatya’ya marka değeri katması açısından değil, bütün
bölgeye bir özgüven verme bakımından
da bence çok çok önemlidir. Bu iş bir ekip
işidir. Turgut Özal Tıp Merkezimiz, İnönü
Üniversitemiz bu anlamda çok önemli bir
yerde bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Sayın
Başbakanımız yeni bir program ilan etti.
Cazibe merkezleri programı, zaten bir teşvik sistemimiz var ama ona ilave olarak 23
ile öncelik verildi. Buraya dönük çok özel
teşvikler ilan edildi. Malatya’nın gelişmesi
sadece Malatya ile ilgili değil, tüm Doğu
Anadolu’nun gelişmesi açısından çok çok
kritik, adeta bir lokomotif görevi üstleniyor. Malatya belirli bir mesafe aldığı zaman, ileriye gittiği zaman peşinden bütün
bölgeyi sürükleyebilecek bir

Sakat olduğum için, üzülmeme hiç
gerek yok
Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk
onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere
olduğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama,
küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların
en güzelini ön tarafa koyunca, çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir
koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de
güçlükle..
Adam ona bir kez daha göz attı.
Üstündeki pantolonun sol kısmı, dizinin
alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de
sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar, sanki onu kendinden geçirmişti.
Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan
çıkıp yola koyulduğunda, adam dükkandan dışarı fırlayıp:
– Küçükk!. diye seslendi. Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller
bir harika!.
Çocuk, ona dönerek:
– Gerçekten çok güzeller!. diye tebessüm etti. Ama benim bir bacağım
doğuştan eksik.
– Bence önemli değil!. diye, atıldı adam.
Bu dünyada her şeyiyle tam insan yok ki!.
Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı. Kiminin de aklı ya da vicdanı.
Küçük çocuk, bir şey söylemiyordu.
Adam ise konuşmayı sürdürdü:
– Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsa idi.
Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp:
– Anlayamadım!. dedi. Neden öyle
olsun ki?
– Çok basit!. dedi, adam. Eğer vicadının
yoksa, cennete giremeyiz. Ama ayaklar
yoksa, problem değil. Zaten orda tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar, sağlamlara oranla, daha fazla mükafat
görecekler…
Küçük çocuk, bir kez daha tebessüm
etti. O güne kadar çektiği acılar, hafiflemiş
gibiydi. Adam, vitrine işaret ederek:
– Baktığın ayakkabı, sana yakışır!. dedi.
Denemek ister misin?
Çocuk, başını yanlara sallayıp:
– Üzerinde 30 lira yazıyor, dedi. Almam
mümkün değil ki!.
-İndirim sezonunu, senin için biraz öne
alırım!. dedi adam. Bu durumda 20 liraya
düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da
10 lira eder. Çocuk biraz düşünüp:

– Ayakkabının diğer teki işe yaramaz!.
dedi. Onu kim alacak ki?
– Amma yaptın ha!. diye güldü adam.
Onu da, sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım.
Küçük çocuğun aklı, bu sözlere yatmıştı. Adam, devam ederek:
– Üstelik de öğrencisin değil mi? diye
sordu.
– İkiye gidiyorum!. diye atıldı çocuk.
Üçe geçtim sayılır.
– Tamam işte!. dedi adam. 5 Lira da
öğrenci indirimi yapsak, geri kalır 5 lira.
O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda
ayakkabı senindir, sattım gitti!.
Ayakkabıcı, çocuğun şaşkın bakışları
arasında dükkana girdi. İçerdeki raflar,
onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam, vitrinde olanı çıkarttı.
Bir tabure alıp döndükten sonra, çocuğu
oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. Ve
çıkarttığı eskiyi göstererek
– Benim satış işlemim bitti!. dedi. Sen
de bana, bunu satsan memnun olurum.
– Şaka mı yapıyorsunuz? diye kekeledi
çocuk. Onun tabanı delinmek üzere. Eski
bir ayakkabı, para eder mi?
– Sen çok câhil kalmışsın be arkadaş..
dedi, adam. Antika eşyalardan haberin
yok her halde. Bir antika ne kadar eski ise,
o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın,
bence en az 30- 40 lira eder.
Küçük çocuk, art arda yaşadığı şokları,
üzerinden atabilmiş
değildi.Mutlaka bir rüyada olmalıydı.
Hem de hayatındaki en güzel rüya. Adamın, heyecandan terleyen avuçlarına
sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten
sonra, 10 liralık banknotu geri vererek:
– Bana göre 20 lira yeterli.. dedi. İndirim mevsimini başlattınız ya!..
Adam onu kıramayıp parayı aldı. Ve bu
arada yanağına bir öpücük kondurdu.
Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer
bütün mallarını bir günde satsa, böyle bir
mutluluğu bulamazdı. Çocuk, yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine
ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip:
– Babam haklıymış!. dedi. ‘Sakat olduğum için, üzülmeme hiç gerek yok!’
demişti.
* Her Rüzgar Savuracak Bir Toz bulur,
* Her Hayat Yaşanacak Bir Can Bulur,
* Her Umut Gerçekleşecek Bir Düş Bulur
* Bulunmayacak Tek Şey Senin Benzerindir.
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