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Malatya Valisi Ali Kaban,
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Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Çiftçiler Tarımsal
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81 İL ESNAFINDAN AFRİNE DESTEK
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, 81 ilden
gelen esnaf temsilcileri
ile Afrin’de terörden temizlenen bölgelerdeki sivillere yardım tırları göndermek üzere Hatay’da
bir araya geldi. Doğanşehir’den Malatya Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı
İsmet Bayram katıldı

SAYFA 3

MALATYA BASINI TRABZON’U ZİYARET ETTİ
Süper Ligde oynanan
Trabzonspor-Yeni
Malatyaspor maçını
izlemek için TSYD
Malatya Temsilciliği
organizesiyle Trabzon’a gelen 17 Gazeteci Trabzon Gazeteciler Cemiyetini
ziyaret etti. >>6’DA
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BOL SU İÇMENİN ÖNEMİ
HABER MERKEZİ
Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ının
sudan oluştuğunu, tüm hücrelerin ve organların düzgün çalışabilmeleri için suya
ihtiyaç duyduklarını belirten Acıbadem
Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Her gün vücut, terlemeyle, idrarla ve hatta nefes alırken bile
su kaybeder. Yaşamsal faaliyetlerin devam
edebilmesi için kaybedilen suyun yerine
konması gerekir. Vücudun su ihtiyacı kişinin
kilosuna, aktivite durumuna göre değişiklik gösterirken, kilo başına su tüketiminin
30-40 ml olması gerekir. Hiç tüketilmemesi ise ölümcül sonuçlar doğurabilir” diyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz,
ihtiyacımızdan az su içtiğimizde sağlığımızı
bekleyen tehlikeleri anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.
Beynin yüzde 75’i sudan oluşuyor. Hafif
seviyelerde susuzluk duygu durum ve bilişsel işlevlerde bozulmalara neden olabiliyor.
Susuzluk sonucu konsantrasyon azalırken,
kısa süreli hafıza gibi bilişsel işlevin performansı önemli ölçüde düşüyor. El-göz motor
koordinasyonu bozulabildiğinden, hassas
veya detaylı işlerin yapılması zorlaşıyor,
güvenlik zafiyeti oluşabiliyor.
Su tüketimi azaldığında, hava yolları
su kaybını en aza indirgemek için vücut
tarafından kısıtlanıyor, böylece potansiyel
olarak astım ve alerjiler daha da kötüleşebiliyor. Vücudumuzdaki mikropların kısa

sürede dışarı atılabilmesi için de yeterli su
tüketimi önemli. Özellikle yüksek ateş ve
ishal gibi durumlarda su tüketimi hayati
öneme sahip.
Kanın yüzde 90’ı sudan oluşuyor. Kan
hacmi ve kan basıncı su tüketiminden
doğrudan etkilendiğinden, yeterli su tüketimi olmaması durumunda kan basıncı
dengesi ayarlanamıyor, tansiyonda yükselişe neden olabiliyor.
Terleme, vücut için önemli bir soğutma
mekanizması. Cildin soğumasına yardımcı
oluyor. Öte yandan ter attıkça tuz ve bazı
mineralleri de kaybediyoruz. Ter kayıpları
sıvı alımıyla telafi edilmezse, vücut ısısının
düzenlenmesi sağlanamıyor, ayrıca kaslara
giden kan basıncı azalıp, kas krampları ve
kas kasılmaları gözlemlenebiliyor.
Bağırsağın düzgün çalışması için suya
ihtiyacı var. Az su tüketimi olursa, sindirim
sorunları ve kabızlık bir sorun haline gelebilir. Su tüketiminin yetersiz olması mide
ekşimesini daha yaygın hale getiren ve
mide ülserlerinin gelişimini teşvik edebilecek aşırı derecede asidik bir mideye neden olabiliyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça
Güleryüz “Susuzluk baş ağrısına da yol
açabilirken, bazı gözlemsel çalışmalar
susuzluğun migren sürelerini uzatabileceğini söylüyor. Birçoğumuz gün içerisine
baş ağrısı yaşarız. Bunun nedenini stres,
yorgunluk, uykusuzluk veya hastalık gibi

nedenlere bağlarız. Ancak gün içerisinde
sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız ve dinmeyen
baş ağrıları migrene dönüşüyorsa bunun en
temel nedeni su içmemeniz olabilir” diyor.
Böbrekler atıkların kan dolaşımından
filtrasyonu ve idrar yolu ile atılım için suya
ihtiyaç duyuyor. Böbrekler vücudumuzda
her gün oluşan zararlı atık maddeleri (üre,
kreatinin, ürik asit gibi) su ile seyreltip
atıyorlar. Günlük ihtiyacından daha az sıvı
alan insanlarda idrar akımı yavaşlayacağı
için kolayca idrar yolu iltihapları ve taşları
oluşabiliyor. Yetersiz su tüketimi uzun vadede böbrek yetmezliğine de yol açabiliyor.
Cildimizin yaklaşık yüzde 30’u sudan
oluşuyor. Su, cilt nemini korumak ve cilt
hücrelerine gerekli besin maddelerini vermek için gerekli. Cilt dokusunu yeniliyor,
esnekliğini artırıyor. Bu da, kırışıklıklar ve
ince çizgiler gibi yaşlanmanın belirtilerinin
görünümünü geciktirmeye yardımcı oluyor.
Az su tüketildiğinde ise; cilt bozuklukları ve
kırışıklıklarla daha erken karşılaşılıyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça
Güleryüz “Eklemlerde ve omurganın disklerinde bulunan kıkırdak, yaklaşık yüzde 80
oranında su içerir. Su tüketimi yeterli olduğunda kıkırdaklar daha iyi iş görür ve iyi
yağlanmış omurga daha kolay hareket edebilir. Daha pürüzsüz omurgada sürtünme
daha az etkilenir. Susuzluk arttığında, dejenerasyon ve hasara neden olabilir, şiddetli ağrıya yol açabilir” diyor.
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81 İL ESNAFINDAN AFRİNE DESTEK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 81 ilden gelen esnaf temsilcileri ile
Afrin’de terörden temizlenen bölgelerdeki sivillere yardım tırları göndermek
üzere Hatay’da bir araya geldi. Doğanşehir’den Malatya Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram katıldı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde
TESKOMB ve TESK işbirliğiyle "Zeytin Dalı
için Hatay'dayız, devletimizin yanındayız"
kampanyası başlatıldı.
Yardım tırlarının önünde gazetecilere
açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafların gönüllerinden kopan yardımları Afrin'deki sivillere,
Afrin'de terörden arındırılan bölgedeki Suriyeli vatandaşlara ulaştırılmak adına tırların
doldurulduğunu belirtti.
Türkiye’nin Afrin’e birilerinin toprağında gözü olduğu için gitmediğini vurgulayan
Bakan Tüfenkci, “ Afrin'de etnik bir kimliğe karşı mücadele etmiyoruz. Biz Afrin'de
oradaki baskıları, zulmü sonlandırmak için
kardeşlerimize yardım için zeytin dalımızı
uzattık" dedi.

ESNAF DEVLETİNİN YANINDA
Bakan Tüfenkci, esnafın Zeytin Dalı'na
destek vermek için devletinin yanında yer
ESNAF İÇİN E-TİCARET
aldığını kaydederek, "Esnaf kardeşlerimiz
PLATFORMU KURULACAK
15 Temmuz'da da devletinin yanında oldu.
Bakan Tüfenkci, ardından 81 ilden gelen
Bugün de devletinin yanında oldu. Duası ile
Mehmetçiğin yanında, yardımları ile de Suri- esnaflarla bir araya geldi. Burada esnafa
verilen destekleri anlatan Bakan Tüfenkci,
yeli kardeşlerimizin yanında" diye konuştu.
2002’de 63 bin olan kredi kullanan esnaf
sayısının bugün 452 bine çıktığının altını çizSİVİL KAYIP OLMAMASI İÇİN di.
Kredi bakiyesinin de 25 milyar lirayı
KILI KIRK YARIYORUZ
Sivil kayıpları önlemek adına kılı kırk yar- aştığına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, e- PTT
arak hareket ettiklerine işaret eden Bakan AVM ile 2.5 milyon esnaf için sanal bir ticaret
platformu kurduklarını bildirdi.
Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Tüfenkci, Türkiye’nin başta ekonomi ol“Bu zamana kadar da sivil kayıp yaşanmadı. Ancak Hatay'da yaşanan sivil kaybını mak üzere bu tür operasyonlardan etkilengörmezden gelenler neden Afrin'de old- meyecek kadar güçlü olduğunu ifade etti.
Ardından yardım tırları Afrin’e doğru yola
uğumuzu anlamakta zorluk çekiyor. Biz bu
operasyonu oradaki terörü önlemek adına çıktı.
yapıyoruz. Sırf Hatay topraklarında yaklaşık 450 bine yakın Suriyeli vatandaş var.
KESKİN “ESNAF CAMİASI
Bu vatandaşların memleketlerine geri dönEKMEĞİNİ BÖLEREK
meleri için operasyonları yapıyoruz. Esnaf
kardeşlerimiz Afrin'deki kardeşlerimize
PAYLAŞIR, AMA VATANI
AFAD eliyle yardım eli uzattı, dayanışma içerBÖLDÜRMEZ”
isinde oldu, hepsine teşekkür ediyorum”
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın
Bülent Tüfenkci öncülüğünde düzenlenen

ve 81 İlden esnaf temsilcilerinin katıldığı
“‘Zeytin Dalı İçin Hatay’dayız, Devletimizin
Yanındayız” programına Malatya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı
Şevket Keskin’de katıldı.
Keskin, programa Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel
Başkanı A. Kadir Akgül ve 81 ilden gelen esnaf
temsilcilerinin katıldığını belirterek, “Esnaf
ve sanatkar camiası nasıl kurtuluş mücadelesinde devletinin ve milletinin yanında yer
almışsa, bugünde istikbal ve istiklal için
devletinin ve milletinin yanındadır. Bundan
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gümrük ve
Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin
öncülüğünde esnaf camiası vatanı, milleti,
bayrağı ve ezanı için Hatay’da tek yürek olmuştur.” dedi.
Hatay’da, Reyhanlı ve Çilvegözü sınır
kapısında programlar düzenlendiğini belirten Keskin, “Zeytin Dalı Harekatı’nı esnaf
camiası ilk günden beri destekliyor ve Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve
kahraman ordumuzun yanında dimdik durmuştur. Söz konusu vatan, millet, bayrak ve
ezan olursa esnaf camiası için gerisi teferru-

at olur. Esnaf camiası ekmeğini bölerek paylaşır, ama vatanı böldürmez, vatan toprağını
paylaşmaz. ‘Zeytin Dalı İçin Hatay’dayız, Devletimizin Yanındayız’ programına öncülük
ederek esnaf camiası ile birlikte olan Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, esnaf ve sanatkâr camiasının milli
duygularına ve milli duruşuna öncülük eden
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve
TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül’e,
ayrıca, programa Malatya’dan katkı sunan
Malatya’daki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanımız İsmet Bayram ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bakanımız
Ali Evren ve ilçe kooperatiflerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
Keskin, Afrin’e gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketlerinin yüklenen tırlar
ile Bakan Tüfenkci’ninde katılımı ile bölgeye
gönderilmek üzere uğurlandığını belirtirken, Cilvegözü sınır kapısında “Vatan evlatlarımız, kahraman askerlerimiz, gazilerimiz
ve aziz şehitlerimiz için kurbanlar kesilerek
dua edildi. Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin.” dedi.
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Başkan Vahap Küçük’ün Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı
HABER MERKEZİ
Doğanşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 19 Mart
Pazartesi günü başlayan üç aylar ile
22 Mart Perşembe günü idrak edilen
Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj
yayınladı.
Başkan Vahap Küçük mesajı şöyle:
Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib Kandili ile
başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç
aylar, Müslümanlar için manevi bir
hasat mevsimidir.
Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil
gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum.
Mübarek üç aylar ve içerisinde

barındırdığı kandiller; insanların
kalplerini yakınlaştıran, dostluk,
komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın
aydınlanmasına vesile olan özel ve
güzel gecelerdir. Bu özel gecelerin,
gönüllerimize huzur, insanlığa barış
ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Başta Zeytin Dalı Harekâtı
olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında
görev yapan tüm güvenlik güçlerimize üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Şehitlerimize rahmet,
ailelerine sabır, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Doğanşehirli hemşerilerim olmak
üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib
Kandilini tebrik ediyor”, saygılar
sunuyorum.

Vali Kaban Doğanşehir’de Kadın Çiftçiler ile Buluştu
DEMET TUNCEL
Malatya Valisi Ali Kaban, Gıda Tarım ve
hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan
Kadın Çiftçiler Tarımsal yeniliklerle buluşuyor projesi çerçevesinde 2018 yılında Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kayısı
Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği Kapya biber yetiştiriciliği projesinin eğitim programına katıldı.
Doğanşehir düzenlenen programa Vali
Ali Kaban, Doğanşehir Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük, Kayısı araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, İnönü
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Özlem Altuntaş , protokol ve
kadın çiftçiler katıldı.
Kapya biber yetiştiriciliği konusunda
gönüllü 25 kadın çiftçinin katılım sağladığı
eğitim, konu uzmanı İnönü Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Özlem Altuntaş tarafından verildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan,
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
ve Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü
Pekpak’ın konuşmalarının ardından Vali Kaban yaptığı konuşmasında, “Bizim Anadolu
geleneğinde ve Türklerin eski geleneklerinde kadının çok büyük ehemmiyet taşıdığı
bir dönem varmış. O dönemde kadın bütün
sistemin merkezinde yer alırdı. Bunu Ümit
Hassan’ın eski ‘Türk Toplumu Üzerine İncelemeler’ kitabına bakarsanız görürsünüz.

Ona Anahan’lık dönemi diyor. Aslında bu
kadar merkezde olmaya gerek var mı?
Mevcut durum içerisinde hanımefendiler
hayatın içerisinde bir yerlerde görev alabilirler mi? Evet bu artık günümüzde kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bir anlamda 21. yüzyıl
artık kadının çağıdır. İşte burada bir taraftan da vilayetimizin hem bir avantajı hem

de bir çıkmazı var. Diyoruz ki bizim dünyayı
belirlediğiniz kayısımız var. Hakikatten kuru
kayısı da çok yüksek oranlarda dünya tüketimini belirleyebiliyoruz. Bu aynı zamanda
bir çıkmazı barındırıyor. Ürün çeşitlemesine
gitmediğiniz sürece o üründe yaşanacak bir
kriz bütün sistemi vurur. Kuralı budur. Onun
için şu anda ilimiz çapında da kayısının alter-

natifi olabilecek sektörler üzerinde çok ciddi
çalışmalar yürütüyoruz. Bu kayısıyı bitirelim
anlamına gelmiyor. Kayısı yine devam eder,
hatta çok daha iyi yönetilirse bize çok daha
büyük gelirler getirir, bu tip saygınlık ürünlerinin bir özelliğidir. Ama bu bizi başka alternatif gelir alanları, geçim alanları aramaktan engellemiyor. Aynı şekilde geçmişteki
ürün çeşitliliğimiz belli bir ürünün dönemsel olarak öne geçmesi ile birlikte bütün o
özelliğini kaybedebiliyor. Oysa bildiğim kadarıyla tarım ekonomisinde, tarımın yönetiminde bu tip bir tekbiçimleşmek her zaman
riskli görünüyor. Ürün çeşitlenmesinde gideceğimiz yapılarla ilgili çalışmalar yapmamız
lazım. Ben bu anlamda bu çalışmayı anlamlı
buluyorum. Unutmayın ki uzaya çıkıldığında, aya gidildiğinde oraya ayak basan astronotun o sözü birçok şey için geçerli ‘Bu
benim için küçük, ama insanlık için büyük bir
adımdır’ diyordu. Bu belki küçük görünebilir
ama unutmayalım ki her bir yol bu bir adımla başlıyor. O işte bir adım budur. O bir adım
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Program sonsunda kadın çiftçilerin eğitim ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyerek
bir süre sohbet eden Vali Ali Kaban eğitime
katılan kadın çiftçilere eğitim sonu katılım
belgelerini verdiler.
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BASIN MENSUPLARINDAN CEMİYETE ZİYARET
İSA KANLIBAŞ
Malatya'da Kamu kuruluşlarında görev yapan basın mensupları bir süredir tedavi gören
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar
Karaduman'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler
Müdürlüğünde görev yapan Erdal Kaynar, MASKİ

Basın Müdürlüğünde çalışan Mehmet Taşkın ve
MASKİ İnsan Kaynakları Müdürlüğünde çalışan
Ayhan Sezgin, Malatya Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Haydar Karaduman'ı ziyaret ederek
geçmiş oldun dilediler. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Karaduman, sağlığına
kavuştuğunu ve bu süre zarfında ilgilerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

BİR ŞEHİT HİKAYESİ
Yer Doğanşehir ilçesi. 1990’lı yılların sonu. Yaz mevsimi yaklaşıyor. Vakit akşam namazı ile yatsı namazı arası
bir vakit. Hafif bir yağmur yağıyor.
Eşimle bir hasta sormaya gittik, hastayı sorduk. Şifalar dileyip çıktık ve eve dönüyoruz. Merkez sağlık ocağının önünden geçiyoruz. Sağlık ocağı kapalı. Kapalı ama
giriş kapsısının yan tarafındaki bahçe kapısının yanında
35–40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek ve bir
kadın duvar dibine sinmiş bir şekilde bekliyorlar.
Merak ettik. Galiba köylere gidecek yolcular. Ya araç
bekliyorlar, ya da paraları yok diye düşündük.
Biraz ilerledikten sonra içimize sinmedi. Geri döndük.
Soralım yolda kalmışlarsa evimize götürüp misafir edelim diye yaklaştık.
Selam verdim. Her ikisi de bitkin. Ayağa kalktılar.
Adam aleyküselam dedi.
Hayırdır arkadaş. Akşamın bu saatinde yolda mı
kaldınız. Araba mı bekliyorsunuz. Neden buradasınız?
Diye sordum.
Hayır dedi adam. Kısık bire sesle. Oğlumuz şehit oldu
da. Arkadaki boş bir odaya koydular. Başlarında asker
bekliyor. Bizi de oraya bırakmıyorlar. Yasakmış. Bekliyoruz böyle abi dedi.
Kadında ses yok. Diğer yandan eşim de kadınla ilgileniyor.
Nasıl olur dedim. İnanamadım.
Emir almışlar abi dedi Şehit babası.
Gelin sizi eve götürelim dedik.
Oğlumuz tabutta yatıyor. Biz bir yerlere sığamayız abi
dedi. Şehit babası.
Doğruydu söyledikleri. Çocuklarının na’şının bulunduğu 20 metrekarelik odaya bile sığmamışlardı da dışarıda bekletiliyorlardı.
Allah sabır versin deyip ayrıldık. Süratle eve geldik. Hemen telefona sarıldım. İlçe Jandarma komutanını
aradım.
Komutanım. Biliyorsunuz bir şehidimiz var. Başınız
ve başımız sağ olsun. Diye söze başladım ve “Komutanım
asker aileleri yasak diye şehidin na’şının olduğu yere
alınmıyor. Yağmur altında hem de bahçe kapsının dışında
bekletiliyorlar. Bundan haberiniz var mı? diye sordum.
Bölük komutanının haberi yoktu. Acele ile çıkıp geldi.
Beni de alarak birlikte sağlık ocağına döndük. Biz Sağlık
ocağına gidene kadar bir başçavuş nezaretinde birkaç
asker de sağlık ocağına gelmişti.
Şehit aileleri şehidin na’şının bulunduğu odanın yan
tarafına alınmış, odaya seyyar bir ısıtıcı konulmuş, sandalye temin edilmişti. Diğer bir odada ise çay kumanya vs
hazırlanmış olduğunu gördük.
Komutan ve gelen başçavuş aileyle ilgilendi ve ilgilenmeye de devam edeceklerini söyleyip, duyarlılığımızdan
dolayı bizlere teşekkür ederek konu hakkında bilgileri olmadığını defalarca tekrarladılar.
Doğanşehir’de şehit cenazelerinin namazları, ya be-

lediye meydanında, ya da merkez cami önünde kılınırdı.
Merkez cami önünde cenaze namazı hazırlıkları
başlamıştı. Aldığımız bilgilere göre cenaze törenine
katılım üst düzey olacaktı. Malatya Valisi, Belediye
Başkanı, Kalabalık bir protokol, askeri ve mülki erkân cenaze namazına iştirak edecekti.
Öncelikle askeri personel geldi. Ben de bir yandan
haber yaparken diğer yandan ses cihazının kurulması ile
ilgili görevlendirildiğimden törenin içerisinde yer almaktayım.
Öyle bir intizam var ki. Rütbeli subaylar her şeyin
görselinin en iyi olması için büyük bir gayret içerisindeler.
Nerdeyse kıbleyi bile değiştirecekler.
Efendim Çelenkler gelecekmiş. Onlar şuraya konulacak. Şehidin tabutu şurada yer alacak. Vali burda duracak. Şu şurada duracak.
Peki şehit ailesi o nerde duracak?
Şehit babası akşamki tanışmanın verdiği cesaretle
yanıma yanaştı. ‘Abi oğlumun yüzünü bize gösterecekler
mi’ diye sordu.
Sen merak etme sorar söyleriz size dedim.
İlçe müftüsü Mükremin hoca, onunla konuyu istişare
ettik. Tabiki dedi müftü, görmek ailenin hakkı. Ama cenaze bütünlüğü nasıl bunu bilmiyoruz dedik.
Yanında gelen uzman bir er vardı. Onu bulduk. Sorduk. Şehidin cenazesinin vücut bütünlüğü nasıl diye.
Yüzünün sol tarafından darbe almış. Sol tarafın
görülmesi iyi olmaz.
Peki ne var o bölgede.
Pamuk ve bandajla kapatılmış
Sağ taraf
Sağlam
Tamam dedik Müftü hocayla.
Derken 2.Ordu Komutanı geldi. Hasan Paşa.
Her ne kadar şehit bizim olsa da, Ana baba kuzusu
olsa da söz sırası tabiki paşada.
Paşaya rica ettik. ‘Komutanım asker ailesi şehidini
görmek istiyor. Şehidin durumu da böyleymiş”’ diye anlatmaya kalktık. Nafile
HAYIR olmaz. Siz işinize bakın bize karışmayın.
Ben girdim söze. ‘Bakın komutanım 3-5 yıl sonra birisi
çıkar bu sizin çocuğunuz değildi veya sizin çocuğunuzu
filan yârde görmüşler derse , veya bu başka cenaze derse
ne olacak’ dedim.
Sert bir fırça da ben yedim. ‘Herkes işine baksın. Olmaz öyle şey. En azından DNA testi var. O zaman onu
yaptırırlar’ diye sert bir zılgıt da ben yedim. Çaresiz sustuk. Sonuçta 2. Ordu komutanı. Sonuçta Paşa.
Biz de paşa paşa sustuk.
Arkadan vatandaştan sesler yükseldi. ‘Komutanım
size gencecik evlat verdik. Cenazesini bile göstermiyorsunuz. Anne baba yüreği. Ne DNA dan kimse anlamaz.
Gösterin çocuğunu’ adının Vahap olduğunu bildiğimiz
arkadaşı da susturdular.

A.Vahap Kaygusuz
Birkaç kişi daha tepki gösterdi ama kaale alan olmadı.
Mükremin hoca ile usludan görüştük. Sen anne babayı
hazırla. Nasıl olsa mezara ben indireceğim. Başında ben
olacağım dedi. Anlaştık müftü hocayla.
Şehidin cenaze namazı kalabalık bir cemaatin
katılımıyla Süleyman hoca tarafından kıldırıldı.
Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları eşliğinde,
çelenkler önde, şehidin naaşı arkasında, onun arkasında protokol üyeleri, onların arasında şehit aileleri ve
vatandaşlar, bir müddet Barbaros hayrettin paşa caddesinden yürüdüler.
Kristal kahvesi önünde bekleyen Doğanşehir Belediyesi Cenaze aracına konulan naaş Kurucaova’ya defnedilmek üzere yola çıktı.
Kurucaova mezarlığı kasabanın girişinde yer alıyor.
Mahşeri bir kalabalık var.
Tekbirler eşiğinde naaş araçtan alındı. Önceden hazırlanan mezarın başına getirildi.
İlçe müftüsü Mükremin hoca tabutun başında tabut
açıldı. Müftü kafenin baş tarafını açtı. Şehidin yara aldığı
tarafı kefenin bir parçasıyla görünmeyecek şekilde kapattı. Aileye seslendi.
Anne, baba kardeşleri gelsin. Şehitlerine son defa
baksın.
Paşa rahatsız. Paşa sinirli ama artık emir komuta
kendinde değil.
Yakınları gelip baktılar.
En son anneye sıra geldi. Anne geldi. Evladının yer yer
şarapnel parçalarının izlerini taşıyan yüzünün bir tarafını
gördü.
Gözlerinden sicim gibi akan yaşlar beyaz kefeni
ıslatıyordu.
Allah sabır versin dedi müftü.
Kapattı kefeni defin işlemi başladı.
Şehit anası iki bayanın kolları arasında uzaklaştırıldı.
Ağlıyordu. Kan içine akıyordu. Ağlıyordu ama
ağzından tek bir kelime söz çıkmıyordu. Söz ne kelime
ses çıkmıyordu.
Şehit annesi olmuştu.
Ölen evlat dahi olsa kadın yüksek sesle ağlamaz, sesini, yabancı erkeklere duyurmazdı. Edep adap böyleydi.
Ana yüreği çocuğunun üzerine toprak atılmasına dayanamadı. Gözündeki yaşlar kesilmeden gözleri
kapandı.
Bayılmıştı. Şehit annesi.
Mekânın cennet olsun şehidim.
Yılın annesini seçerler ya. İşte bu anneler yılın değil
de yılların annesi seçilmeli.
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MALATYA BASINI TRABZON’U ZİYARET ETTİ
KENAN EREN
Süper Ligde oynanan Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
maçını izlemek için TSYD Malatya Temsilciliği organizesiyle
Trabzon’a gelen 17 Gazeteci Trabzon Gazeteciler Cemiyetini
ziyaret etti.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Nevzat Yılmaz ve TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın
tarafından karşılşanan Malatyalı gazetecilere Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşu ve basın tarihi hakkında bilgiler
verildi. TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın, TSYD Malatya Temsilciliğinin düzenlediği bu etkinlikle dayanışmanın
en güzel örneğini verdiklerini belirterek “Malatyalı meslektaşlarımızı Trabzon’da görmek bizleri mutlu ediyor. Meslektaşlarımız bölgeyi gezecekler ve iyi izlenimlerle ayrılacaklar”
dedi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Nevzat
Yılmaz ise “Malatya’ya uzanan dostluk köprüsünü daha da
pekiştirdik. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner de Trabzon’u hem
basın olarak hem de sportif anlamda örnek aldıklarını belirterek “Malatya’daki tüm basın kuruluşlarından birer temsilci
ile Trabzon’a maçı izlemek için gelirken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, Yeşilyurt Beleidye
Başkanımız Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanımız
Selahattin Gürkan ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanımız Hasan Hüseyin Erkoç’un destekleriyle bunu Karadeniz gezisine çevirdik. Trabzon’dan çok iyi izlenimlerle ayrılıyoruz” diye konuştu.
TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Nevzat Yılmaz’a kayısı hediye
etti.

STADYUM’DA TÖREN
TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın ise Malatya
basını için Şenol Güneş Stadında bir tören düzenledi. Malatya Basınına fındık ve çay hediye eden Taşkın’a TSYD Malatya
Temsilcisi Vahap Güner ise kayısı hediye etti.
Öte yandan Trabzon’a giden Malatya Basını bir günlük
Gürcistan- Batum gezisinin ardından, Trabzon’da, Büyükşehir
Müzesi, Trabzonspor Müzesi, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü,
Boztepe, Ayder Yaylası, Uzungöl, Sümela Manastırı gibi tarihi
ve ören yerlerini de gezdikten sonra Malatya’ya döndü.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Savunma... Bire karşı bir, yeke yek... 2. Horoz, hindi vb.nin
tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı... Pek çok, çok sayıda...
3. Kokmuş hayvan ölüsü... Pek çok, çok sayıda... Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde,
güzel kokulu, yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve
otsu bir kültür bitkisi... 4. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü,
vilayet... Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek
ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu
dönme, eğrim, çevri, anafor... Ayın etkisiyle huyunun değiştiği
sanılan (kimse)... 5. Gündüzlü (eski)... Simetrik olmama durumu, bakışımsızlık... 6. Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Herhangi bir konuda
yapılan inceleme, araştırma... Çabucak (eski)... 7. Bir kimseden miras kalma, mirasa konma (eski)... Kavimle ilgili, budun-

sal, kavmî... 8. Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda
karbon ve hidrojen birleşimi... Köpek... 9. Hayvanı töskürtmek
için söylenen bir söz (halk ağzı)... Gökevi... 10. Atamak işi, tayin... İkinci derecede olan, ikincil (eski)... Yumurta akı ve pudra
şekeri ile yapılan bir çeşit kuru pasta... 11. Makine... Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret... Boylam (eski)...
12. Belirli bir yerleşim birimine veya bir şehre verilen toplam
elektrik, su ve gazın ölçülmesi amacıyla, ana dağıtım boru hattı başlangıcına tesis edilen sayaç sistemi... Mendelevyum elementinin simgesi... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı,
okunuşu... 13. Her yıl bütçenin uygulanması için martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre (eski)... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan
bir söz... Bir tür iskambil oyunu... 14. Gözü bir şeyden yılmayan,
azgın... Işımak işi, ışıklanma, aydınlanma... Azotlu besinlerin
vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı
atılan azotlu madde... 15. Futa... Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol
alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi... Ayağın yuvarlakça olan alt bölümü...

Yukarıdan aşağıya
1. Sonunu düşünmeden gelişigüzel konuşmak... 2. Ebelemek işi... Ölme hakkı... 3. Bir eserin hazırlanmasında kolaylık
sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yapraklarından her biri... Kadife, çuha, yün
vb.nin yüzeyindeki ince tüy, ülger... Sakanın işi... 4. Kar, süt
vb.nin rengi, beyaz... Galyum elementinin simgesi... İskambil kâğıtlarında birli... Eş, benzer (eski)... 5. Herkese bir... Belli
zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan,
sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar... 6. Tinsel... Memelilerin

etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen,
yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan... 7. Neodim
elementinin simgesi... Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi
ve yeteneği olan kimse... Akılsız, sersem, budala, ebleh... 8.
Basımcılık (eski)... Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma...
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... 9. Bütün
noktalarının belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı
birbirine denk olan kapalı eğri... Birbirinin elini tutarak... İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı... 10. Havada beyaz ve
hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı... İstetme
işi... İşaret... 11. Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin
dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... “Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık”
anlamlarında bir onaylama sözü... İlaç, merhem (halk ağzı)...
Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 12. Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta
hafifçe aydınlanan yer... Rubidyum elementinin simgesi... Dubniyum elementinin
simgesi... 13. Esnek- ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
lik... Emek vermeden ele geçirilen
şey (argo)... 14.
Kesimevi, mezbaha (eski)... Bir işten
zarar görmeyen,
kazancı
yolunda
olan (kimse)... 15.
Bir şeyin veya bir
kimsenin
yerini
almak üzere... Koyun, kuzu veya keçi
bağırmak...
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Malatya Basını Karadenizde
VAHAP KAYGUSUZ - ISA KANLIBAŞ
TSYD Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner’in
organizesinde Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) katlıklarıyla yaklaşık
20 kişilik bir basın grubu Trabzona gitti.

Malatya’dan Erzurum’a
Gezinin ilk günü Elazığ, Bingöl Karlıova
üzerinden Erzurum’a doğru hareket ettik.
Karlıova ilçesinden Cuma namazı sonrasında
Erzurum’a hareket edildi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum ziyareti
nedeniyle ildeki programın tamamı uygulanamadı ve fazla gezme imkânı olmadı. Öğle
yemeğinin yenilmesinin ardından grup Trabzon’a gitmek üzere ayrıldı.

Tüneller ülkemizin gücünü
gösterdi
Erkenek tünelinin yapımı 3 yıl sürerken
yaklaşık 500 tünel göz kamaştırdı. Erzurum
Tortum güzergahını kullanarak Trabzon istikametine giden ekip, Deriner barajının doğal
güzellikleri eşliğinde Türkiye’nin en uzun
tüneli 5,5 km’lik Borçka Tunceli ve onlarca
tüneli geçerek Trabzon, üzerinden Sarp Sınır
kapısına ulaştı. Burada, Malatyalı Sarp GTİ
Müdürü İbrahim Tomul tarafından karşılanan
ekip 15 TL ödeyerek aldığı bandrol ile birlikte
daha sonra gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürcistan sınırından geçti
ve Batum’da otele yerleşti. Burada yenilen
akşam yemeğinin ardından ilk gün programı
sona erdi. Akşam boş zamandan yararlanarak, Lütfi İnan ile sabah gezeceğimiz alanları
gece gezerek gece de fotoğrafladık.

Batum gezisi
Sabah programı yapılan kahvaltının
ardından rehber eşliğinde Batum gezisi
başladı. Gezi içerisinde bölgedeki Müslümanlar tarafından 1866 yılında yapılan Batum
Valide Sultan Camii (Batum Merkez Orta
Cami) ziyaret edildi. Merkez orta Camii’nin
(Hamşioğlu) Aslan Bey'in iki Laz ustaya 1866
yılında yaptırdı anlatıldı. Batum da yaşayan
Türkler ve Batum’u ziyaret eden Müslümanların ziyaretleri esnasında ibadet edilen açık
bir cami olma özelliğini taşıdığını öğrendik.
Cami çıkışında ise al bayrağımızın dalgalandığı Türkiye Konsolosluğunu ziyaret ettik.
Daha sonra rehber eşliğinde sırasıyla, Piazza
Meydanı, Saat Kulesi, Medea Meydanı, Poseidon Heykeli, Tiyatro Binası, Alfabe Kulesi, Gonia Apsaros Kalesi, Bulvar Parkı Gezisi, Ters Restoran gezisinin ardından Bizdeki
‘Ahçik’ türküsünün bir benzeri olan, Azeri
prensle Gürcü prensesin aşk hikayesini sem-

bolik olarak anlatan Ali ve Nino’nun Heykeli
gezildi.
Kilise önlerindeki dilenciler adeta kene
gibiydi. Bir arkadaşımızın dizine sarılan
küçük bir dilenci ‘Lari’ almadan bırakmadı.
Sahil gezisi esnasında ABD donanmasında ait bir büyük geminin Batum Limanını
ziyaret etmesi, Batum yetkililerinin üst protokol ile karşılamaları dikkatlerimizden kaçmadı. Batum gezisi içerisinde Tatil günü olması dolaysıyla kiliselere vatandaşların akını
diğer detaylardan birisiydi. Öğle saatlerinde
kiliseleri kalabalık bir topluluk geziyordu.
Burada dikkatimizi çeken bir diğer konu ise
kilise önündeki dilenciler oldu. Gelen insanların dillerine göre Gürcü’ce Türkçe dilenirken, özellikle küçük kız çocuklarının ziyaretçilerin bacaklarına sımsıkı sarılıp para almadan
ayrılmamaları da ayrıca dikkatlerden kaçmadı.

Sarp’a yeni gümrük binası
yapılıyor
Öğlene kadar tamamlanan gezinin ardından tekrar Sarp Sınır kapısına döndük.
Sınırdan geçişimizin ile birlikte Sarp GTİ
Müdürü İbrahim Tomul ve ekibi tekrar
karşıladı. Burada yapılan çay ikramıyla birlikte bir müddet Malatya sohbeti edildi.
İbrahim Bey Malatyalı bir Gümrük ve Ticaret Bakanı(Bülent Tüfenkci) olması ve onunla
birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Sınır kapısı girişinde yer alan
caminin de merhum Turgut Özal tarafından
yapıldığını hatırlattı. Gümrük Binası ile ilgili
yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren
Tomul, binanın faaliyete geçmesi ile birlikte,
gayet görkemli, son modern cihazlarla donatılmış, bir Gümrük kapısına kavuşulacağını
söyledi. Yapılan sohbetin ardından ekip
tekrar Türkiye’ye geçti. Öğleden sonra Ayder
Yaylası, Osmanlı köprüsü ve Zipline gezildi.
Pazar sabahı, Çay Fabrikası ziyareti ile çayların üretim aşamasından kullanım aşamasına kadar olan özellikleri ile çay demleme
şekilleri anlatıldı.

Trabzon TSYD
Misafirperverliğini gösterdi
Pazar günü maç öncesi Trabzon TSYD
Şubesi ziyaret edildi. Burada yapılan sohbetin ardından Trabzonspor müzesi ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon’un
tarihi, kültürel ve sosyal yaşamının anlatıldığı
müze gezildi. Müze gezisinde el sanatlarının
yapılışı balmumu heykellerle ve 3 boyutlu eserlerden oluşan yaşayan bir müze gezildi.
görüntülerle anlatılırken, yöresel yemekten,
takıya, evlenmeden ölüme, birçok folklorik EYMS’den kimseyi görmedik
değerin anlatıldığı, çoğunlukla da 3 boyutlu
Maç saati öncesi ekip stadyuma TSYD
temsilcilerinin eşliğinde geldi. Misafir olarak
ağırlandığımız karşılaşmada 4-1 mağlubiyete
değinmeyeceğim. Ama Trabzon ekibinin bizlere gösterdiği ilgi hakikaten övgüye değerdi. Ne yazık ki EYMS’den kimseyi görmedik
yanımızda. Son anda toplantı salonuna Ali
Karadeniz Bey gelerek 30 saniye içinde 15
kişiye hoş geldiniz diyerek alanı terk etti.

Sabiha Gökçen’e Dersimi
bombalayın talimatı
Atatürk Köşkünü gezerken içeride bulunan Türkiye haritası üzerinde kurşun kalemle
işaretlenmiş yerler gördük. Bu yerler Tunceli
(Dersim) bölgesiymiş. Atatürk kaldığı köşkte
Dersimi bombalama emrini Sabiha Gökçen’e
burada vermiş ve haritadaki kurşun kalem ile
işaretlemeyi de bizzat kendisi yapmış.

Her yer birbirinden güzeldi
Pazartesi sabah ise ilk olarak rehber
eşliliğinde Atatürk Köşkü, Ayasofya Kilisesi,
Boztepe gezildi. Ekip daha sonra Uzungöl’e
hareket etti ve öğle yemeğinin ardından son
olarak Sümela Manastırı’nı gezdik. Yol üzerindeki çağlayan dereler çam ormanlarının
dayanılmaz güzelliği arasında dönüş yoluna
geçtik. Düzenlenen gezinin organizesinde yer
alan ve emeği geçen başta TSYD İl Temsilcisi Vahap Güner ve Yeşilyurt Belediyesindeki
arkadaşımız Lütfi İnan beyefendiye teşekkür
ediyorum. Ayrıca geziye katkı sunan Malatya
Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye başkanlarına da saygılarımı
sunuyorum. Bunun yanında Sarp Sınır Kapısı
Gümrük Müdürü hemşerimiz İbrahim Tomul
beye, TSYD Trabzon görevlilerine ve Servis şoförümüz Adem Beye, Birlikte geziye
katıldığımız tüm arkadaşlarımıza saygı sevgi
ve teşekkürlerimi sunuyorum.
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Gençlerbirliği Hazırlıkları Sürüyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper
Lig’in 27. haftasında oynayacağı
Gençlerbirliği
müsabakasının
hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27.
haftasında sahasında karşılaşa-

cağı
Gençlerbirliği
maçının
hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. 1 günlük iznin
ardından dün yeniden hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda,
milli takımlarda bulunan Khalid
Boutaib, Sadio Diallo ve Berk

Yıldız’ın çarşamba gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara
başlayacağı ifade edildi. Nurettin
Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan
çalışmaya kasığından sakatlığı
bulunan Brezilyalı Gilberto katıl-

madı. Antrenman öncesi takımını
saha ortasında toplayarak kısa
bir toplantı yapan Erol Bulut, maç
haftasına girdiklerini ve oldukça
önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini kaydetti. Bulut, son maçlarda yapılan hata-

SÜPER LİG

ÖNEMLİ DUYURU
01.01.2012 tarihinden itibaren herhangi bir sigortalılığı
bulunmayan ve bu tarihten sonra hiç gelir testine müracaat etmeyen vatandaşların en geç 02.04.2018 (Dâhil)
tarihine kadar gelir testi için sosyal yardımlaşma vakfına
(Fona) müracaat etmesi gerekmektedir. Gelir testi sonucu
Yeşil kart çıkanların geçmiş dönem tüm borçları silinecektir. 2 Nisan 2018’densonra gelir testine başvuranların sonucu Yeşil kart çıksa dahi geçmiş dönem borçları silinmesi
mümkün olmayacaktır.
Gelir testi sonucu ücretli çıkan vatandaşların geriye
dönük borçları 6824 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan
borçlarının son ödeme tarihi olan 30.04.2018 olup, bu tarihe kadar ödenmemesi halinde yapılandırma kapsamına
giren borçlarına bir yıllık gecikme zammı eklenecek ayrıca
30.04.2018 tarihinden sonra sağlık hizmeti alamayacaklardır. Genel Sağlık Sigortalısı olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için borçlarını 30Nisan2018tarihine kadar
ödemeleri büyük önem arz etmektedir. Daha detaylı bilgi
için Doğanşehir Sosyal Güvenlik Merkezimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilal HAN
Doğanşehir Sosyal Güvenlik
Merkezi Müdürü

lar konusunda da futbolcularına
uyarılarda bulundu. Antrenman
dayanıklılık ve pas çalışmasıyla
başlarken, taktik çift kale maçla
sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın
yapacağı idmanla hazırlıklarına
devam edecek.

27.HAFTA PROGRAMI
DG SİVASSPOR

-

K KARABÜKSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş.

-

A ALANYASPOR

E YENİ MALATYASPOR

-

GENÇLERBİRLİĞİ

ANTALYASPOR A.Ş.

-

BURSASPOR

OSMANLISPOR

-

A KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş.

-

TRABZONSPOR A.Ş.

TM AKHİSARSPOR

-

M BAŞAKŞEHİR FK

GÖZTEPE A.Ş.

-

KASIMPAŞA A.Ş.

KAYSERİSPOR

-

FENERBAHÇE A.Ş.

PUAN DURUMU
TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GALATASARAY A.Ş.

26 17

3

6

61

28

33

54

2.M BAŞAKŞEHİR FK

26 16

5

5

46

26

20

53

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

26 14

8

4

47

23

24

50

4.FENERBAHÇE A.Ş.

26 13

9

4

49

30

19

48

5.TRABZONSPOR A.Ş.

26 11

9

6

45

37

8

42

6.KAYSERİSPOR

26 11

8

7

36

32

4

41

7.GÖZTEPE A.Ş.

26 11

7

8

39

39

0

40

8.DG SİVASSPOR

26 11

5

10 36

38

-2

38

9.TM AKHİSARSPOR

26 9

7

10 36

40 -4

34

10.E YENİ MALATYA

26 9

7

10 29

35

-6

34

11.BURSASPOR

26 9

6

11

34

35

-1

33

12.KASIMPAŞA A.Ş.

26 8

7

11

41

46 -5

31

13.A ALANYASPOR

26 8

4

14 41

47

-6

28

14.ANTALYASPOR A.Ş.

26 7

7

12 31

47

-16 28

15.OSMANLISPOR

26 7

6

13 38

45

-7

27

16.GENÇLERBİRLİĞİ

26 6

9

11

31

39

-8

27

17.A KONYASPOR

26 6

6

14 26

36

-10 24

18.K KARABÜKSPOR

26 3

3

20 18

61

-43 12

