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EMNİYET MÜDÜRÜNDEN VEDA ZİYARET
Uzun yıllar Malatya’mıza hizmet eden Ma-
latya Emniyet müdürü Ömer Urhal, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e 
Veda ziyaretinde bulundu. Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti belirterek Şöyle ko-
nuştu.: “ Malatya’mızda uzun yıllar başarı-
lı çalışmalara imza attıktan sonra Samsun 
İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ömer Ur-
hal’a yeni görevinde başarılar diliyor, Ma-
latya’mızda yapmış olduğu hizmetlerden 
dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner Seçildi
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Kara-
duman’ın vefat etmesiyle boşalan Cemiyet Başkanlığı 
için görevlendirme yapmak üzere Denetim Kurulu 
gözetiminde MGC Basın Merkezinde toplanan Cemiyet 
Yönetim Kurulu, oybirliği ile Cemiyet Sekreteri Vahap 
Güner’i Yönetim Kurulu Başkanlığına seçti. Cemiyet 
Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Eren, Ali Er, Cemiyet 
Sekreterliğine Ali Aladağ, Cemiyet Muhasipliğine Rem-
zi Hayta, Yönetim Kurulu üyeliklerine Esma Karado-
ğan, Hüseyin Erduran, İsmail Demirci, Hüseyin Karaas-
lan, Kayhan İnceoğlu, ve Nursel Tokgöz getirildiler.3’TE

“EFSANE BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİK”

Malatya Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri olarak Efsane Başkanımız Haydar Karaduman'ın mezarını 
ziyaret ederek kolları sıvadık.3’TE

Doğanşehir’de Asfalt
Çalışmaları Yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile  Doğanşe-
hir Belediyesinin işbirliği ile  asfaltlama ve 
yol bakım-onarım çalışmaları yapıyor.4’TE
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BELEDİYE BAŞKANINDAN AŞURE İKRAMI

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük Muharrem 
ayı dolayısıyla vatandaşları-
mıza aşure ikramında bulun-

du.
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Vahap Küçük yaptığı açık-
lamada: “Muharrem ayımız 

mübarek olsun. Allah Yolun-
da Kerbela da Şehit olanları 
rahmetle anıyoruz. Muharrem 
ayının ülkemize birlik bera-

berlik, kardeşlik, sevgi ve 
huzur getirmesini temenni 
ediyorum. Allah birlik ve bera-
berliğimizi daim etsin.” Dedi.

Endüstriyel Kenevir ile Ne Üretilebilir?
Her derde deva bir bitki olarak kabul edilen ke-

nevir, sayısız faydasıyla ve geçmiş yıllarda ekonomi 
üzerindeki dominasyonu ile gündemden düşmüyor. 
2019 yılı Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla yeniden ele alınan 
milli kenevir üretimi Türkiye ekonomisinin canlan-
masını sağlayacak itici güçlerden biri olarak dikkat 
çekiyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar kenevirden elde 
edilen yağın, kenevir yapraklarının ve kenevir tohu-
munun insan sağlığı için de birçok faydası olduğunu 
ortaya koyuyor. Endüstriyel kenevir ile üretilebile-
cek ürünlerin yanı sıra bu bitkinin çevreye sağladığı 
katkılar da görmezden gelinemiyor; kenevir batak-
lıkları kurutuyor, çok hızlı büyüyor ve ormanlarla 
yarışır seviyede oksijen üretiyor.

Mayıs ayı içerisinde Kenevir Yetiştiriciliğini Ge-
liştirme Projesi dahilinde 59 çiftçiye 450 dekarlık 
arazi için 12 ton gübre dağıtımı yapılınca da bu ya-
zıyı yazmamız kaçınılmaz hale geliyor.

Endüstriyel kenevir, esrar yapımında kullanılan 
THC oranı yüksek kenevir bitkisi ile karıştırılma-
malıdır. Endüstriyel kenevir bitkisinde uyuşturucu 
madde yapımında kullanılan THC maddesi bulun-
maz, böylece bitki ekiminin olası kötü sonuçları 
engellenmiş olur. Kenevirin ıslah edilmesi ile üreti-
len endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için Türkiye’de 
yerli tohum çalışmaları hızlandırılmıştır. Yaklaşık 
3000 farklı ürünün üretiminde değerlendirilebilen 
endüstriyel kenevir Türkiye’nin 2023 hedefleri açı-
sından önemli bir tetikleyici faktör olarak değerlen-
dirilmektedir.

Endüstriyel Kenevir ile Neler 
Üretilebilir?

Geldik tartışmaların başlangıç noktasına, kene-
virin üretiminde kullanılabileceği ürün gruplarına… 
Az önce de belirttiğimiz gibi endüstriyel kenevir 
3000 kadar ürünün üretiminde kullanılabiliyor. İlaç 
yapımından yakıt yapımına, otomotiv sektöründen 
sabun yapımına, kağıt üretiminden kumaş yapımına 
kadar birçok önemli üretim sürecinde kenevir bitki-
sinden yararlanılabiliyor. Üstelik bu hammaddenin 
yenilenebilir olması ve süreç olarak kısa zamanda 
temin edilebilmesi endüstriyel kenevirin sunduğu 
faydaları arttırıyor.

Kenevirden üretilenlerin tamamını bu yazıya 
sığdırmamız mümkün değil, ancak örnek vermemiz 
gerekirse “Endüstriyel kenevir ile ne üretilir?” soru-
suna şu şekilde yanıt verebiliriz:

Çadır Bezi
Dikiş İpliği
Bağlama İpleri
Yangın Musluğu Hortumu
Yelken Bezi
Bina Yalıtım Malzemeleri
Otomobil Kaportası
Biyo Yakıt
Sabun
Vücut Losyonu
Şampuan
El Kremi
Besin Takviyeleri
Dondurma
Protein Tozu
Ayakkabı
Kanvas Kumaşlar
Kağıt, Hayvan Yemi
İnşaat Tuğlası, Kumaş
Doğal Çimento
Ve Asıl Önemli Olan Plastikten Üretilen Ürünle-

rin Tamamı Kenevirden Elde Edilebilmektedir.
Bu konuda çalıştay yapılmalı. Bu çalıştay, tarım 

il müdürlüğü organizyonunda, il ve ilçeler bilgilen-
dirilmeli. Teşvik edilmeli.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu Doğanşehir’de

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 
Doğanşehir'de

MHP Malatya Milletvekili Mehmet 
Fendoğlu Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Fendoğlu beraberinde 
MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent 
Avşar ile MHP Doğanşehir İlçe Başkanı 

Selim Güveni ve teşkilat mensuplarını 
parti binasında ziyaret ederek istişare-
lerde bulundular. 

Milletvekili Fendoğlu daha sonra  be-
raberindekiler ile birlikte Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük,'ü, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez'i 

ve İlçe Emniyet Müdür vekili 
Alparslan Güven'i makamla-

rında ziyaret ederek istişarelerde bulun-
dular.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu: 
"Bugün Doğanşehir’deyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl 
Başkanımız R.Bülent Avşar ile Doğanşe-
hir ilçe başkanlığımızda, İlçe Başkanımız 
Selim Güven ve teşkilat mensuplarımızla 
bir araya gelerek istişarelerde bulun-
duk. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük beyefendiye ziyarette bulunduk. 
Projelerini, çalışmalarını ve Doğanşehir'i 
konuştuk. Başkanımıza ve Belediye çalı-
şanlarına başarılar diliyorum.Doğanşe-
hir İlçe Emniyet Müdürü vekili Alparslan 
Güven beyefendiyi ziyaret ederek ilçe 
sorunları ve ilçe güvenliği hakkında isti-
şarelerde bulunduk. Bu vesile ile görev 
başında olan bütün Emniyet birimlerimi-
ze başarılar diliyorum. Doğanşehir Bele-
diye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Gö-
revinde başarılar diliyorum."dedi.
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Soldan sağa
1. Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için söy-

lenen bir söz... 2. -den -e kadar (eski)... “Bir rekoru yine-
lemek” anlamındaki “... etmek” birleşik fiilinde geçen bir 
söz... 3. Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine... İade-
si olmayan... 4. Kadın, cinsel arzusunu belirtmek... Maden, 
tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri 
pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç... 5. Büyüme, gelişme, ço-
ğalma (eski)... Dış (spor)... Kayınbirader (halk ağzı)... Ül-
kenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... 6. Büyük, ye-
tişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Pamuk, yün vb.nden iplik 
eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli 
olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen... Fakir gibi, 
fakire uygun düşen (eski)... 7. Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek 
(halk ağzı)... Su biriktirmek için akan suyun önüne yapı-

lan set, büğet (eski)... Okullarda çocukları çalıştırmakla 
görevli kimse, öğretmen yardımcısı (eski)... 8. Levende 
yakışır biçimde, yakışıklı ve gösterişli bir tarzda (eski)... 
9. Göre... Fazla bön, avanak, et kafalı, budala (argo)... 10. 
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı 
karbonat, bakır taşı... Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu 
gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve 
bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özel-
liğinde olan akışkan madde... 11. Çivi sökmeye veya diş 
çekmeye yarayan, hareketli bir eksen çevresinde çapraz 
iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki araç... Kaba de-
riden yapılmış ucu sivri ve kıvrık ayakkabı (halk ağzı)... 12. 
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme... Minimum... 13. 
Bir şeyin niteliklerini övme (eski)... Kimyasal tedavi... 14. 
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine ge-
tirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma 
durumu, kefillik... Mikroskopta incelenecek maddelerin 
üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... 15. Etenesi 
olan... Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıban sonu-

cunda oluşmuş, görmeyi derece derece azaltan beyaz be-
nek... Bekinmek işi... 2. Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, 
zorla... Davranış, tavır... 3. Birinden bir şeyin yapılmasını 
istemek, rica etmek, arzu etmek... İnce softan hafif ve dar 
bir üstlük (eski)... 4. İlgi... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 
Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, 
dar uzun bir çelik takılı ayakkabı... 5. Lak... İçine almak, 
içinde bulundurmak, ihtiva etmek... Demir elementinin 
simgesi... 6. Yerel ağ... Bir işi yerine getirmek için verilen 

söz... Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından 
yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi... 7. İşitil-
miş, duyulmuş olan (eski)... Sınıfta kalıp derslere devam 
etmeyen (öğrenci)... 8. Gümüş elementinin simgesi... Mal 
ederek, yükleyerek (eski)... Japon çizgi filmi... 9. Din işleri-
ni devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı 
tutan... Sırtlan (halk ağzı)... Bir müzik sesini belirtmeye 
yarayan işaret... 10. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Bir 
kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların 
vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hiz-
met ve maaşlarına karşılık verilmesi... İçilecek şey (eski)... 
11. Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar... Gizli bir 
tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan... 12. İplik eğirme-
ye yarar araç, kirmen... Yalnız adın veya ad ve soyadının 
baş harfleriyle atılan kısa imza... 13. Sekiz yıllık ilköğretim-
den sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükse-
köğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim... 
Altın elementinin 
simgesi... Agula-
makı işi... 14. İlk 
satırın ilk harfinin 
büyük puntoda ve 
süslü yazılarla di-
zilme işlemi... 15. 
Toplumun duy-
gularını inciten 
olay veya durum, 
kepazelik, mas-
karalık, rezillik... 
Görecelik (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına
TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner Seçildi

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın 
vefat etmesiyle boşalan Cemiyet Başkanlığı için görevlendirme 
yapmak üzere Denetim Kurulu gözetiminde MGC Basın Merkezinde 
toplanan Cemiyet Yönetim Kurulu, oybirliği ile Cemiyet Sekreteri 
Vahap Güner’i Yönetim Kurulu Başkanlığına seçti. Cemiyet Başkan 
Yardımcılıklarına Mustafa Eren, Ali Er, Cemiyet Sekreterliğine Ali 
Aladağ, Cemiyet Muhasipliğine Remzi Hayta, Yönetim Kurulu üye-
liklerine Esma Karadoğan, Hüseyin Erduran, İsmail Demirci, Hüse-
yin Karaaslan, Kayhan İnceoğlu, ve Nursel Tokgöz getirildiler.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Malatya 
Basınını bir araya getirmek için hemen kolları sıvayacaklarını be-
lirterek “Malatya’da basın kuruluşlarımızda çalışan gazetecileri 
tek çatı altında toplayarak güç birliği oluşturacağız. Malatya Ga-
zeteciler Cemiyeti olarak basının sorunlarını biliyoruz ve sorun-
ların çözümü noktasında gerekli çalışmalara hemen başlayaca-
ğız. Malatya’nın sorunlarını sahipleneceğiz. 30 Yılı geride bırakan 
Malatya Gazeteciler Cemiyetinde vefat eden Başkanımız Haydar 
Karaduman’ın izinde ve onun bizlere öğretmiş olduğu basın ahla-
kı ilkeleri çerçevesinde tüm basın mensupları ile birlik beraberlik 
içinde çalışmalara başlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 
Malatya’da basın olarak iz bırakacak yatırım ve hizmetler yapmayı 
amaçlıyoruz. Verilen görevi en iyi şekilde yapmak istiyoruz” dedi.

EFSANE BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİK
Malatya Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri olarak Ef-

sane Başkanımız Haydar Karaduman'ın mezarını ziya-
ret ederek kolları sıvadık.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, 
Genel Sekreter Ali Aladağ, Muhasip Remzi Hayta, Yö-
netim Kurulu Üyesi Kayhan İnceoğlu, Denetim Kurulu 
üyesi Yılmaz Yaşar ve merhum Haydar Karaduman’ın 
oğlu Bektaş Karaduman ile birlikte Yeşiltepe Şehir me-
zarlığında 4 Eylül 2019’da toprağa verilen eski Başkan 
Haydar Karaduman’ın mezarını ziyaret ederek dua etti. 

MGC Başkanı Vahap Güner, Yönetim Kurulu tara-
fından göreve gelir gelmez ilk olarak Başkanımızın 
mezarını ziyarete geldiklerini belirterek “Başkanımız 
Haydar Karaduman’ın gösterdiği yolda Malatya Gaze-
teciler Cemiyeti yoluna devam edecektir. Basın tari-
himizde iz bırakacak yatırımları gerçekleştirmek için 
hep birlikte kolları sıvadık. Burada başkanımızın hu-
zurunda söz veriyoruz, hep birlikte çalışacağız. Yapı-
cı olacağız, tüm basın camiasını kucaklayacağız” diye 
konuştu.
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YAZ GAZETECİ YAZ..!
MATEM ORUCU SONU
YAPILAM CEM
İBADETİNİ DE YAZ

Cem ibadeti nedir ?..
Bilindiği gibi Cem Alevi inancının temel 

törenlerindendir. Cem bir yanıyla ibadet, diğer 
yanıyla toplumdaki sosyal çelişkilerin çözüm 
alanını oluşturmaktadır. Kerbela şehitleri için 
tutulan orucun sonunda Darmstada Alevi 
Kültür Merkezin, deki Cem evinde dört yüzün 
üzerinde canların iştirak ettiği Cem ibadeti 
yapıldı. Ekseriyetle gençlerin iştirak ettiği Cem 
ibadetini Manheimda Avukatlık yapan ve

Türkiye, de Baba Mansur ocağından Dede 
Sedat Korkmaz, yönetti. Zakirlerde sazları

ve okudukları beyitlerle dedeye iştirak 
ettiler. Alevi inanışında cemde 12 kişi görev-
lidir, bu 12 İmamın varlığının bir ifadesidir. 
Dede ceme katılan canlara cem ibadetinin ne 
olduğunu, anlatarak, düşkün olanların cem 
ibadetine girmemesi yanı kul hakkı yiyenler, 
yalan söyleyenler, başkaları hakkında dediko-
du yapanlar, Eline, diline,

benliğine sahip olmayanların cem İbadetin, 
de düşkün sayıldıkları için bu ibadete 

girmesinler diye talkında bulundu.
Dede Sedat Korkmaz, Allahın bir olduğu, 

Hz. Muhammed,in hak peygamber olduğunu 
anlatan Kelime-i Tevhid La İlahi İllallah sözle-
riyle hep birlikte tevhid çekildi.

Dede duasında Allah,a ibadet ve kutsal 
erenlere bağlılık duaları yaptı. Zakirlerin o

anlamlı kerbela deyişlerinde canlar ayağa 
kalkıp kadınlı erkekli beraberce semah döndü-
ler. Bence görmeye değer güzel ve anlamlı bir 
ibadet yapıldı. Daha sonra kesilen kurbanlar 
önceden hazırlanmış olarak sofralara konul-
du, Dedenin duasıyla lokmalar yenilip canlar 
huzur içinde evlerine döndüler.

KUDRET
ERDEM

Doğanşehir’de Asfalt Çalışmaları Yapılıyor

Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi ile  Doğanşehir Bele-
diyesinin işbirliği ile  asfalt-
lama ve yol bakım-onarım 
çalışmaları yapıyor.

Kent merkezi başta ol-
mak üzere ilçe merkezleri ve 
kırsal bölgelerde de yol hiz-
metlerini sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi ile  Doğan-
şehir Belediyesi  ilçesinde 
2,3 kilometrelik sıcak asfalt 
çalışması yaptı.

MASKİ tarafından içme 
suyu, kanalizasyon hatları 
yapılan Söğüt ve Elmalı Ma-
hallelerinin bozulan yolları 
Büyükşehir Belediyesi ve Do-
ğanşehir Belediyesi tarafın-
dan sıcak asfalt ile kaplandı. 
1.1 kilometrelik çalışma so-
nucunda yollar pırıl pırıl bir 
görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi  ile 
Doğanşehir Belediyesi ilçe 
merkezinde hastane ve okul 

yolunda da 1.2 kilometrelik 
sıcak asfalt çalışmaları yap-
tı. Doğanşehir ilçe merkezin-
de Tatari sokakta 2 kilomet-
relik asfalt bakım-onarım 
çalışmalarını tamamladı.

Söğüt ve Elmalı mahal-
le sakinleri yapılan yol ça-
lışmalarından duydukları 
memnuniyeti dile getirerek 
Doğanşehir Belediye Başka-
nı Vahap Küçük , Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin 

Gürkan’a teşekkür ettiler. 
Altyapı çalışmalarının ta-
mamlandığına dikkat çeken 
vatandaşlar, “Yolumuz altya-
pı çalışmaları sonrası tahrip 
olmuştu. Toz ve toprak bu 
aylarda insanları çok rahat-
sız ediyordu. Büyükşehir Be-
lediyemiz ve Doğanşehir Be-
lediyemiz  iki mahallemizin 
içinide mis gibi yaptı. Emeği 
geçen herkese teşekkür edi-
yoruz” dediler.

Süper Lig Cemil Usta Sezo-
nu 5. hafta maçında BtcTurk 
Yeni Malatyaspor, Galatasa-
ray’ı konuk etti. Mücadele 1-1 
beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar
10. dakikada savunmanın 

arkasına atılan topta kale-
ciyle karşı karşıya kalan Do-
nald’ın vuruşunda meşin yu-
varlak üstten auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası 
dışından Guilherme’nin vu-
ruşunda top farklı bir şekilde 
auta gitti.

22. dakikada Jahovic’in 
ceza alanı sağ çaprazdan vu-
ruşunda top kaleci Muslera’da 
kaldı.

23. dakikada sol kanattan 
Ömer Bayram’ın ortasında 
ceza sahası içinde Seri’nin 
kafa vuruşunda meşin yuvar-
lak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada sol kanattan 
Ömer Bayram’ın serbest vu-
ruşunda ceza sahası içinde 
Luyindama’nın kafa vuruşun-
da kaleci köşeden topu güç-
lükle çıkarttı.

28. dakikada sağ kanattan 
Seri’nin ortasında ceza sahası 
dışında uygun durumda Ba-
bel’in kafa vuruşunda kaleci 
meşin yuvarlağı kornere çel-
di.

63. dakikada Malatyaspor 
atağında Afriyie’nin ceza sa-
hası dışından vuruşunda kale-
ci Muslera son anda uzanarak 

topu köşeden çıkardı.
78. dakikada Babel’in 

pasında ceza sahası sol çap-
razında topla buluşan Lemi-
na’nın vuruşunda top savun-
madan döndü. Dönen topa 
Babel’in vuruşunda meşin yu-
varlak kalecide kaldı.

89. dakikada sağ kanattan 
Afriyie’nin serbest atışında 
Jahovic’in kafayla indirdiği 
topla ceza sahası sağ çapra-
zında buluşan Ghilerme’nin 
yerden vuruşunda meşin yu-
varlak filelerle buluştu. 1-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, 
Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Yeni Malatyaspor: Farnol-
le, Chabake, Mustafa, Robin 
Yalçın, Sakıb, Afriyie, Chaa-
lali, Guilherme (Mina dk. 90 
?), Rahman Buğra (Fofana 
dk. 59), Donald (Eren dk. 79), 
Jahovic

Yedekler: Hadebe, Erkan, 
Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, 
Özer, Ufuk

Teknik Direktör: Sergen 
Yalçın

Galatasaray: Muslera, 
Şener, Luyindama, Marcao, 

Nagatomo (Lemina dk. 46 ), 
Nzonzi, Seri (Falcao dk. 90 ), 
Adem, Ömer Bayram, Babel, 
Andone  (Jimmy Durmaz dk. 
83 )

Yedekler: Okan, Emre, 
Ahmet Çalık, Donk, Mariano, 
Taylan, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Te-
rim

Goller: Seri (dk. 23) (Ga-
latasaray), Ghilerme (dk. 89) 
(Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Afriyie (Yeni 
Malatyaspor), Ömer Bayram, 
Adem Büyük (Galatasaray)

Yeni Malatyaspor Evinde Berabere Kaldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 
uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürülen çalışmalar 
kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüp-
heli tutuklanırken çok sayıda esrar maddesi ele ge-
çirildi

  Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı 
açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti 
yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların ya-
kalanmasına yönelik Batman Narkotik Şube ile ortak 
yapılan çalışmada, şüpheli 1 şahsın kullanımında-
ki aracın Hekimhan ilçesinde yakalandığı belirtildi. 
Araçta yapılan aramalarda 286,6 gram Metamfeta-
min maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına 
alınan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldığı 
belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca Narkotik Suçlar-
la Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ‘Tor-
bacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de 
projeli çalışma kapsamında yapılan ara yakalamalar-
da 7 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, 3 
şüpheli şahsın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı-
ğı bildirildi. Öte yandan başka bir dosya kapsamında 
Malatya merkezli 2 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 
operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyon 
kapsamında yapılan aramalarda ise 110 gram Sen-
tetik Kannobinoid (Bonzai) yapımında kullanılan 
hammadde, 18,4 gram Metamfetamin maddesi, 46 
gr Sentetik Uyuşturucu maddesi ve 30 adet  Ecstacy 
hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgu-
larının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı. 

Emniyetten
Uyuşturucu Operasyonu 


