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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Gözünü Kapatmayan Hizmeti Görür;

“YAPACAĞIZ” DEMİYORUZ, ”YAPTIK” DİYORUZ
Seçim çalışmaları kapsamında Do-
ğanşehir ilçesine giden Battalgazi 
Belediye Başkanı ve AK Parti Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Selahattin Gürkan, "Bu gökyüzüne 
güneş nasıl doğmuşsa ve bu güneşin 
ışığında ısınan herkes nasıl yararla-
nıyorsa; perdesini, gözünü kapatma-
yan hariç işte bizim hizmetlerimizde 
böyle güneş gibi olacak. Perdesini 
ve gözünü kapatmayan nasıl ki gü-
neşin ışığından yararlanıyorsa, bi-
zim hizmetlerimizde aynı o şekilde 
olacak" dedi. 2’de
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Doğanşehir Belediye 
Başkanlığınca, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği ala-
nında yapılan çalış-
malara yoğun şekilde 
devam ediliyor. 3’TE
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müsabakalarında takım ha-
linde il birincisi oldular. 4’TE
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Gözünü Kapatmayan Hizmeti Görür;

Seçim çalışmaları kapsamında Doğanşe-
hir ilçesine giden Battalgazi Belediye Başkanı 
ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Selahattin Gürkan, "Bu gökyüzüne 
güneş nasıl doğmuşsa ve bu güneşin ışığında 
ısınan herkes nasıl yararlanıyorsa; perdesini, 
gözünü kapatmayan hariç işte bizim hizmet-
lerimizde böyle güneş gibi olacak. Perdesini 
ve gözünü kapatmayan nasıl ki güneşin ışı-
ğından yararlanıyorsa, bizim hizmetlerimiz-
de aynı o şekilde olacak" dedi 

Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan 
yerel seçimler kapsamında AK Parti Malatya 
İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye 
Başkan Adayı Vahap Küçük ile birlikte Do-
ğanşehir İlçesi'nde bir dizi ziyaretlerde bu-
lundu. Selahattin Gürkan, Koca ve Küçük ile 
birlikte Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Kurucao-
va, Erkenek ve Sürgü Mahalleleri'ni ziyaret 
etti. Büyük coşku içerisinde gerçekleştirilen 
ziyaretlerde vatandaşlar, Battalgazi Beledi-
ye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'a 
sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaretlerde 
konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK 
Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Va-
hap Küçük, “Yapacağız” Demiyoruz “ Yaptık” 
diyoruz. Doğanşehir Belediyesi'ni iki sene 
içerisinde borçsuz bir belediye yaptıklarını 
ifade etti. Kasasında parası olan bir belediye 
olduklarını dile getiren Küçük, "Hizmetleri-
mize devam ettik. Doğanşehir'de altyapı ça-
lışmalarını yaptık, Doğalgaz'ı getirdik, park-
lar yaptık, hastaneyi getirdik" dedi. 

“YAPACAĞIZ” DEMİYORUZ 
“YAPTIK” DİYORUZ 

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Selahattin Gürkan ise, bütün söylemlerinde 
'hep yaptık' dediklerini, 'yapacağız' kelime-
sini kullanmadıklarını ifade etti. Gürkan, 15 

yıldır Battalgazi'de belediye başkanlığı yaptı-
ğını anımsatarak, "Ondan öncede 20 yıllık bir 
görevim var. Bu 35 yıl içerisinde sizin karşı-
nıza şuanda çıkmışsam; alnımız ak, yüzümüz 
açık olarak çıktık. Allah bizleri sizin karşını-
za hep böyle çıkartmayı nasip etsin. Bizim 
yaptığımız yöneticiliklerde millete hizmeti 
kendimize şiar edindik. Bu gökyüzüne güneş 
nasıl doğmuşsa ve bu güneşin ışığında ısınan 
herkes nasıl yararlanıyorsa; perdesini, gözü-
nü kapatmayan hariç işte bizim hizmetleri-
mizde böyle güneş gibi olacak. Perdesini ve 
gözünü kapatmayan nasıl ki güneşin ışığın-
dan yararlanıyorsa, bizim hizmetlerimizde 
aynı o şekilde olacak" dedi. 

"BİZ YÜZÜMÜZÜN HER 
TARAFINI EŞİT ŞEKİLDE 

YIKAYACAĞIZ" 
Bir teyzeyle arasında geçen diyalogu an-

latan Gürkan, "Biz yüzümüzün her tarafını 
eşit şekilde yıkayacağız rahat olun. Herkese 
adil ve adaletli olacağız. Bizim bölgemizde 
102 mahallemiz var. 9 belediye kapandı ve 
borç yüküyle bize geldi. Bir tarafta onların 
borçlarının ödenmesi bir tarafta yeni beledi-
ye sisteminin kurulması bir tarafta yönetim 
organizasyonu bir tarafta oturacak yerin yok 
yer, mekan ve fiziki mekanlar oluşturma. Bu-
gün Battalgazi Belediyesi Türkiye'nin en iyi 
belediyelerinden bir tanesidir. İster 50 sene-

lik belediye olsun, isterse 30 senelik büyük-
şehir belediyesi olsun bu 5 sene içerisinde 
yapılan hizmetler, öyle dile kolay hizmetler 
değil. Akılla da izan edilecek bir ifadede de-
ğil çünkü Alman Belediyeler Birliği Başkanı 
geldi, o zaman 4 sene olmuştu, 'Biz bu yapı-
lanları bırakın projesini, kendisini yapmayı, 4 
senede bunu düşünemeyiz" dedi. Bir beledi-
ye başkanımız geldi, 'Bizim gelip burada ders 
almamız lazım' dedi. TOBB Başkanımız geldi, 
'Türkiye'deki bütün belediyelerin gelip bura-
da, bu belediyeciliğin nasıl olduğunu görme-
si, öğrenmesi lazım' dedi. Yapılan hizmetler, 
bütçenin 10 katından daha fazladır" ifadele-
rini kullandı.

HABER MERKEZİ

“YAPACAĞIZ” DEMİYORUZ, ”YAPTIK” DİYORUZ
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Soldan sağa
1. Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz 

suyu... Eşitlemek işi... 2. Bir suçu, bir kusuru veya bir hata-
yı bağışlama... Adana iline bağlı ilçelerden biri... Birbirinin 
aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, 
benzeri... 3. Dolma kalem... Temel düşünce, temel inanç, 
umde, unsur, prensip... İnleme, inilti (eski)... 4. Aldatma, 
oyun, düzen, hile, entrika (eski)... Leyleğin gagasıyla çı-
kardığı ses... 5. Alt tabaka, havas (eski)... Üstü kapalı, dar 
ve uzun geçit... Telefon konuşmasına başlarken kullanılan 
bir seslenme sözü... 6. Metal olmayan element... Ordu iline 
bağlı ilçelerden biri... 7. Biçimleri yapılacak işe göre deği-
şen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç... 
Rütbesiz asker, nefer... Alüminyum elementinin simgesi... 
İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pı-

nar suyu (halk ağzı)... 8. Bir karışımın bileşenlerini mer-
kezkaç kuvvetle ayırma işlemi... 9. Hanigillerden, Akdeniz 
ve Ege’de yaşayan lezzetli bir balık, kaya hanisi... İskam-
bil kâğıtlarında birli... Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, ta-
nımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... 
Küçük limon... 10. Genellikle akvaryumlarda yetişen, de-
ğişik renklerde, uzunluğu yaklaşık 5 santimetre olan bir 
tatlı su balığı... Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı 
(halk ağzı)... 11. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Dalka-
vuk (halk ağzı)... Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi... 12. 
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere 
ansızın girme... Tahta perde (halk ağzı)... 13. Evcil büyük-
baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı... Sıkı 
dokunmuş bir tür pamuklu kumaş... Bir şeyi veya bir yeri 
bekleyip korumakla görevli kimse... 14. Lityum elementi-
nin simgesi... Genel olarak (eski)... Birdenbire duyulan acı, 
ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... 15. Sü-
rekli itmek, arka arkaya itmek, iteklemek... Ateşi olan...

Yukarıdan aşağıya
1. Kuzey Avrupa’da kullanılan, 2000 kg’a yakın gemi 

yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biç-
meye yarayan kütle ölçü birimi... Saygısız, çekinmesi ol-
mayan... 2. Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı leke-
ler... Varmak işi... Duvarları taş veya tuğladan, üstü taş bir 
kapakla örtülü mezar... 3. Darağacı... 4. Eslemek işi veya 
durumu... Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve 
yapması gereken hareketlerin genel adı... En yüksek dev-
let otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım 
veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kim-
se... 5. Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, 
uyumsuz ve karışık durumu... 1, 3, 5, 7, 9 gibi kesirsiz ola-

rak 2’ye bölünemeyen sayılar... Türk alfabesinin on beşinci 
harfinin adı, okunuşu... 6. Silisyum elementinin simgesi... 
Yönetme, yönetim, çekip çevirme... İki kişilik bisiklet... 7. 
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız 
başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bö-
lüm... Yok olan, ortadan kalkan (eski)... Kelimenin sonuna 
geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum 
anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... 8. Akılsız, 
budala, alık (eski)... Dingil... Meni... 9. Şüphe (eski)... Ço-
cuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse (eski)... 
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma ku-
rallarının tümü... 10. Sahiplik... Postacı, ulak (eski)... Gam 
dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 11. Talyum elemen-
tinin simgesi... Bir işin gerçekleşmesi söz konusuyken ger-
çekleşmemesi durumunda kullanılan bir söz... Şen, rahat 
(eski)... 12. Atın eşkin yürüyüşü (halk ağzı)... Kuyruk soku-
mu kemiği, pöç (halk ağzı)... Ülke çapında yaygınlaştırılmış 
ulaşım ve iletişim 
örgüsü, ağ... 13. 
Metale, alaşım 
elementlerini eri-
terek katmak... 
14. Can sıkıntısı, 
usanç (eski)... Yıl-
dırım (eski)... De-
nizli iline bağlı il-
çelerden biri... 15. 
Evliya otu... Mut-
luluk ve beğenme 
anlatan bir söz...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
ÇALIŞMALARI YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Belediye Başkan-
lığınca, İş Sağlığı ve Güvenliği ala-
nında yapılan çalışmalara yoğun 
şekilde devam ediliyor. 

Doğanşehir Belediyesi bünye-
sinde faaliyet gösteren tüm iş kol-
larında çalışan tüm personele İş 
Güvenliği alanında yapılan eğitim 
çalışmaları, Doğanşehir Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdü-
rü Vahap ÇELİK ile İş Yeri Hekimi 
Mustafa KISACIK tarafından ya-
pıldı. Yapılan eğitim çalışmala-
rının yanı sıra, “İşyeri Hekimi ve 
Diğer Sağlık Personelinin Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini 
Hakkında Yönetmelik” uyarınca iş 
yerinde çalışanlara yönelik ulus-
lararası standartlar doğrultusun-
da periyodik muayeneleri yapıldı. 
Çalışanların; akciğer grafisi, so-

lunum fonksiyon testi, odyomet-
re, portör muayeneleri, hepatit 
taraması ve aşılamaları, tam kan 
sayımı, kanda ağır metal tayini, 
biyokimyasal kan testleri, elekt-
rokardiyografi, genel fiziki mua-
yene ve diğer tetkikleri yapıldı. 

Gezici sağlık aracı ile yapılan 
sağlık taramasına, Erkenek ve 
Sürgü mahallelerinde başlandı ve 
İlçe merkezinde devam etti. 

Doğanşehir Belediye Başkanı  
Vahap KÜÇÜK, yapılan çalışma-
ları yerinde kontrol ederek; tüm 
Belediye çalışanlarının sağlık ta-
ramalarının belirlenen periyodik 
aralıklarda yapılacağını, uygu-
lamanın sürekli halde olduğunu 
ve İş Güvenliğinin kendileri için 
önemli olduğunu söyledi.  

Kadir Aydın
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Padişahlıkta bu sistem değişikliğinin neden yapıldığı me-
rak konusu olabilir. Sultan I. Ahmet’in genç yaşta aniden ölü-
mü üzerine, başka bir yerli cariyeden olma en büyük oğlu II. 
Osman’ın teamüller gereği tahta geçmesi gerekiyordu. Sultan 
Ahmet’in yabancı ırktan olan Kösem Sultan’dan olma çocuk-
ları da vardı. Kösem Sultan, ihtiraslı bir kadındı. Devlet idare-
sinde söz sahibi olmak için çaba gösteriyordu. Bunun için de 
kendi çocuklarından birinin tahta geçmesini isti-yordu. Taam-
müller, II. Osman’ın tahta geçmesini ön görüyordu. Ancak II. 
Os-man başına buyruk ve otoriter bir kişiliğe sahipti. Bu du-
rumda Kösem Sultan, devlet idaresinde söz sahibi olamayaca-
ğını anladığından bütün devlet kademe-sinde üst seviyedeki 
insanları kafaya alarak, 14 yaşında bulunan II. Osman’ın genç 
ve tecrübesizliği öne sürüp, Sultan Ahmet’in, akıl sağlığı ye-
rinde olmadığı ve sorun teşkil etmeyeceği savı ile hayatını ba-
ğışlamış olduğu Sultan Mustafa’ nın tahta geçirilmesini sağlı-
yordu. Neden bu yapılıyordu? Çünkü kendinden olan evlatları 
daha henüz küçüklerdi. Onların padişah koltuğuna oturtulma-
sı düşünü-lemezdi. Oysa Mustafa’nın akıl sağlığı yerinde değil-
di, dolayısıyla onun yerine devlete kendisi hükmedebilecekti. 
Evlad-ı Ekber uygulaması bizzat Kösem Sultan’ın dahli ile ha-
yata geçirilmiş oluyordu. Ancak aynı Kösem Sultan, kendi-sini 
kale almayıp, bildiği gibi hareket ederek bu imkanı kendisine 
tanımayan oğlu Sultan İbrahim’i tahttan indirterek, bilahare 
de boğdurtarak, daha önceleri, 14 yaşında genç ve tecrübesiz 
diye karşı çıktığı Osman örneğine rağmen, onun 4,5 yaşındaki 
oğlu IV. Mehmet’i tahta geçirtiyordu. Bütün bunlar; onun ne 
kadar ihtiras sahibi biri olduğunu ve şahsi ihtirasları nede-
niyle, memleketin ne hale getirildiğini göstermesi açısından 
önem arz etmektedir. Böylece o üç kıtaya hük-meden güçlü 
Osmanlı, ihtiraslar, devlet düzeninde olumsuz yapılanmalar, 
başta, son zamanlarda yabancı ırktan olan sultanlardan olma 
ehliyetsiz şehzadelerin tahta geçirilmeleri birlikte, ilim ve bi-
limden kopmalar ve kutsal dinimize mak-satlı olarak sokulan 
hurafeler yüzünden eski gücünü yitiriyor, aksine güç kaza-nan 

Hıristiyan ülkelerce de sinsi bir şekilde yıpratılarak çökerti-
liyordu … Bütün bunlardan ders çıkartıp kendimize bir çeki 
düzen vermemiz gerekmez mi? …

… & …
T A R İ H   T E K E R Ü R   M Ü  

E D İ Y O R ?
      Avrupa’nın Hıristiyan ülkeleri ortaçağ karanlığında, 

Okyanusta dümeni kı-rılmış bir gemi gibi sağa sola savrulup 
ve ülke halkları mutsuz ve umutsuz bir yaşam sürerlerken, 
Osmanlı İmparatorluğu biraz bilimin ve İslami yaşantının ışı-
ğı altında kendini her bakımdan diğer ülkelere kabul ettiriyor 
ve yayılmacı poli-tikasını gündemde tutuyordu. Bunun sonu-
cu olarak Osmanlı, moral ve ekono-mik gücü sayesinde, sa-
dece Avrupa topraklarında değil Asya ve Afrika dahil ol-mak 
üzere üç kıtaya hakim bir duruma geliyordu. Osmanlı’nın bu 
devasa gücü karşısında şaşkınlıklarını, korku ve endişelerini 
üzerlerinden atamayan Hıristi-yan ülkeler, bu korku ve endi-
şelerini gidermek ve Osmanlı gibi güçlü bir devlet olmak için 
çareler arıyorlardı. Bu da ancak, Osmanlı’yı çok yakından ta-
nıyıp ge-rekli tedbirleri almak suretiyle mümkün olabilecekti.              

     Osmanlı’nın çok güçlü, kendilerinin ise güçsüz  olduğu 
dönemlerde İngiliz sefiri büyük bir sevinçle ülkesine şu mesajı 
çekiyordu. “ Buldum, buldum!... Osmanlı’nın zaferden zafe-
re koşmasına neden olan uygulamaların neler oldu-ğunu ve 
onları çökertmenin nasıl olabileceğini çözdüm… Osmanlılar, 
aldıkları esirlere hiç kötülük yapmıyor, adeta kardeş gibi dav-
ranıyorlar. Hangi millet ve hangi dinden olursa olsunlar, küçük 
çocukların zeka seviyelerini ölçerek, keskin zekalı çocukların, 
saray mekteplerinde ve daha sonra da Enderun mekteplerin-
de değerli öğretmenler nezaretinde İslam bilgileri, İslam ah-
lakı ve ilmi, fen ve kül-tür derslerine tabi tutularak kuvvetli 
ve başarılı  Müslümanlar olarak yetişmele-rini sağlıyorlar. Ne-

ticede de Sokollular, Köprülüler gibi seçkin siyaset ve devlet 
adamlarının  doğmasına vesile oluyorlar. Yeniçerilerden olu-
şan güçlü bir ordu ve dolup taşan bir devlet hazinesine sa-
hipler. İslami inançları çok güçlü olup ona tavizsiz ve eksiksiz 
bir şekilde uyuyorlar. Bilime ve ilim adamlarına değer veri-yor 
ve destekliyorlar. Her ne kadar devleti idare eden padişahlar, 
mutlak bir gü-ce sahip olsalar da şeriat hükümlerine ve uygu-
layıcı konumda olan Şeyhulislam-ların vereceği kararlara ve 
fetvalara saygı duyuyorlar. Yoksul durumda olan in-sanlar, ge-
rek devlet ve gerekse vakıflarca korunup kollanıyorlar. Diğer 
yandan Osmanlıdan korunmak ve kurtulmak ve onlar kadar 
güçlü ve kudretli olmak için ise; onların bu özelliklerini dikka-
te alırken, onların yetişmekte oldukları okul ve medreseleri 
yıkmak, böylece Müslümanların ilim ve fende geri kalmala-
rını sağ-lamak, bu arada aynen onların yaptıkları gibi akla ve 
ilme önem verip, Piskopos, Kardinal, Rahip gibi din adamları 
ve kilisenin taassubundan ve onların çekim alanlarından kur-
tararak ileri hamleler yaparken, dini ve siyasi ajanlar sokmak 
suretiyle de Osmanlıdaki bu güçlü yapılanmaları sekteye uğ-
ratmak, özellikle ülkenin başında bulunan ve devletin güçlü 
olmasında bilgisiyle, görgüsüyle, gü-cü ve iradesiyle en büyük 
pay sahibi olan padişahları ve onları bu duruma geti-ren sis-
temin dejenerasyonunu sağlarken, devlet idaremizi Osman-
lıda olduğu gibi ehil insanlara teslim etmek, kendi ekonomik 
gücümüzü korurken, Osmanlıdaki ekonomiyi kapitülasyonlar 
sayesinde  sekteye uğratmak gerekir” diyordu …

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-25

Devamı Gelecek Sayıda

ERKENEKLİ ZİYA TÜRKİYE İKİNCİSİ
Türkiye Muay Thai 

Şampiyonasında mücade-
le eden Erkenekli hemşe-
rimiz Ziya IŞIKDEMİR dün 
yapılan çeyrek final müsa-
bakasında rakibini farklı 
yenerek yarı finale yüksel-
di. Bugün düzenlenen yarı 
final maçında da rakibine 
üstünlük sağlayan IŞIKDE-
MİR, Finale çıkmaya hak 
kazandı. Ancak yarı final 
maçında kaşından yarala-
nan ve doktorların maça 
çıkmasına müsaade etme-
diği başarılı sporcumuz 
yarınki final müsabaka-
sında yer alamayacak. Bu 
nedenle hemşerimiz maç 
oynamadan Türkiye ikin-
cisi oldu. Kendisini tebrik 
ediyor başarısının daim 
olmasını diliyorum.

MALATYA’YI ADIYAMAN’DA
DOĞANŞEHİR TEMSİL EDECEK

Doğanşehir Atatürk Ortaokulu 
Yıldız Kızlar Masa Tenisi Takımı-
mız, 18-22 Şubat tarihleri arasında 
Malatya’da düzenlenen okul spor-
ları il müsabakalarında takım ha-
linde il birincisi oldular.

Doğanşehir Atatürk Ortaokulu 
Yıldız Kızlar masa tenisi takımı 12-
14 Nisan tarihleri arasında Adıya-
man’da düzenlenecek olan bölge 
müsabakalarında Malatya’yı tem-
sil edecekler. Yeni Doğanşehir Ga-
zetesi olarak ilimizi Adıyaman da 
temsil edecek takımımıza başarılar 
diliyoruz. Başta öğrencilerimiz ol-
mak üzere emeği geçen öğretmen 
ve idarecilerimizi tebrik ediyoruz.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDI

Doğanşehir Belediye Spor Yönetim 
Kurulu Tarafından Yapılan Açıklamada: 
“Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligin-
de Mücadele Eden Doğanşehir Belediye 
Spor Ligin Bitimine 3 Hafta Kala Takımı 
Gençleştirerek Yeni Bir Oluşuma Girme 
Kararı Almış Olup, Bu Nedenle Ligden Çe-
kilmiştir. 2019-2020 Sezonunda Yenilen-
miş Genç Bir Kadroyla Malatya 2. Amatör 
Küme Ve Geçler Kategorisinde Olmak Üze-
re İki Ayrı Kategoride Lige Katılma Kararı 
Almıştır. Kamuoyuna Duyurulur. DOĞAN-
ŞEHİR BELEDİYE SPOR YÖNETİM KURULU”

Kadir Aydın


