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DOĞANŞEHİR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
İFTARINDA TÜM DOSTLAR BİR ARADA  

TÖTM Marka Olma Yolunda Hızla İlerliyor
Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) bölgenin en bü-

yük hastanesi olma yolunda hızla ilerliyor. Merkez 
13 Branşta 295 yatak kapasitesi ile bölgenin en bü-
yük ve en donanımlı yoğun bakım ünitelerine sa-
hip hastanesi haline geldi. Merkez 105 Profesör, 75 
Doçent, 68 Dr. Öğretim Üyesi, 3 öğretim görevlisi, 
390 Araştırma görevlisi olmak üzere 641 akademik 
personel 2 bin 552 idari personel olmak üzere top-
lamda 3 bin 193 personel ile hizmet veriyor. 3’TE

DOVAK (Doğanşehir Eğitim ve Kültür Vak-
fı) geleneksel iftar yemeği 18 Mayıs 2019 
tarihinde vakfımızı ve eğitimi burs vere-
rek destekleyen iş adamları, hemşerile-
rimiz, vakfın kurucu üyeleri, yönetim ku-
rulu üyeleri ve burs alan öğrencilerimizin 
de aralarında bulunduğu 300 ün üzerinde 
davetli katıldı. 2’DE

Vefa Konağı Etkinliklerini Sürdürüyor

SAYFA 4

Malatyaspor Avrupa’da
Spor Toto Sü-

per Lig’in 34. haf-
ta maçında Evkur 
Yeni Malatyaspor 
sahasında Bur-
saspor’a 2-1 mağ-
lup oldu. Fakat 
Malatyaspor 5. sı-
rayı korumasından 
dolayı bu sonuçla 
birlikte Avrupa ku-
palarına girmeye 
hak kazandı. 4’te
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DOĞANŞEHİR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
İFTARINDA TÜM DOSTLAR BİR ARADA  

DOVAK ( Doğanşehir Eğitim ve Kültür 
Vakfı) geleneksel iftar yemeği 18 Mayıs 
2019 tarihinde vakfımızı ve eğitimi burs 
vererek destekleyen iş adamları, hemşe-
rilerimiz, vakfın kurucu üyeleri, yönetim 
kurulu üyeleri ve burs alan öğrencilerimi-
zin de aralarında bulunduğu 300 ün üze-
rinde davetli katıldı.

Mübarek Ramazan akşamında sevgi-
li dostlarımızla birlikte  olmanın verdiği 
duygu ve Milli Mücadelemizin 100. Yılı 
olması sebebi ile de ayrı bir coşkunun 
hakim olduğu yemeğimizde keyifli bir ak-

şam geçirdik diyen Doğanşehir Eğitim 
ve Kültür vakfının Yönetim Kurulu 
Başkanı Muammer Şahin kürsüye 

gelerek açılış konuşmasını yap-
tı Başkan Muammer Şahin Yaptığı 
konuşmada.  “Çok kıymetli dostla-
rım, Sayın hemşehrilerim ve hanı-
mefendiler, Sîzleri saygıyla selam-
lıyorum hoşgeldiniz. Ramazan şerif 
münasebetiyle sîzlerle beraber ol-
makdan dolayı çok mutluyuz vakfı-
mız doğanşehirliler eğitim ve kültür 
vakfı olup , dovak tüzüğümüz gereği 
türkiye vakfı olarak tescil edilmiş-
tir. Bu vesileyle burs yardımları-
mızı üyelerimizin dışında dostları-
mızın bağış ve zekatları ile destek 
almaktayız. Yardımların devamını 
bekleyerek teşekkürlerimi bildir-

mek isteriz. Kıymetli misafirler, Di-
ğer bir konuyuda paylaşmak istiyo-
rum milli mücadelemizin başlatmış 
olduğu mustafa kemal atatürk'ün 
çalışmalarını 100. Yılı nedeniyle 19 
mayıs'ın ülkemize hayırlar getir-
mesi dileğiyle bayramınızı candan 
kutluyoruz. Sayın dostlarım, Vakıf 
üyelerimiz eğitim gönüllüleri ola-
rak hizmet vermekteyiz. Yönetim 
Kurullarımıza gayretli çalışmala-
rından dolayı teşekkürlerimi bil-
dirmek İsterim. Sloganımız olan " 
ne verirsen elinle o gider seninle " 
Afiyet olsun saygılarımla.”  dedi. 

Doğanşehir Eğitim ve Kültür Vakfı 
(DOVAK) ın iftar yemeğinede misafirleri-
miz arasında Eski Milli Eğitim Bakanımız 
Metin Emiroğlu, Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Rektörü Aysun Bay Karabulut, İBB Bele-
diye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’ nun 
babası iş adamı Hasan İmamoğlu, Vatan 
Bilgisayar Holdingin sahibi Nuri Vatan, 
Mermerler Holdingin sahibi Mehmet Mer-
mer, Çalık Holding Genel Müdürü Mehmet 
Usta, Sanayici İş Adamı Halit Yüksel, Vak-
fınYönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdur-
rahman Kılıç, Tülay Oğhan, Mevlüt Selçuk 
Oğhan, Mustafa Kınacı, Mehmet Çolak, 
Kamil Doğan, Ayşe Sedef Mangut, Muzaf-
fer Şahin, Binnur Karadağlı, Urfi Polat, 
Dilek Karaaliler, Mehmet Koçdağ, Bilgin 

Akbal, Kadriye Yüksel, Murat Bayeren, 
İbrahim Zengin, Hatice Alpkan, Günseli 
Özen, Hürriyet Bayır, Gözde Doğan, Mes-
leha Yılmaz, Menzile Şahin, Mevlüt Şahin, 
Enver Şahin, Önder Şahin, Bura Şahin, 
Hasan Çetintaş, Ahmet Körükçüoğlu, Er-
kan Yılmazer, Doğan Albayrak, Hacı Ömer 
Çatı, Şevket Küçükaslan, Bediz Kestek, 
Ezgi Kestek, Nispet Şahin Aşkın, Türkan 
Şenel ve Vakıf Genel Sekreterimiz Av. Ni-
san Doğan ve burs alan öğrencilerimiz 
bulunmaktadır. Öğrenciler adına bursi-
yerlerimizden Ceren Doğan söz alarak” 
Doğanşehir Eğitim ve Kültür Vakfına ve 
burs veren değerli üyelerimize teşekkür-
lerimizi iletiyorum” dedi. 
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Soldan sağa
1. Birtakım getir götür işleri... Kod adı... 2. Eski Rumen para 

birimi... Genellikle kıldan yapılmış kaba dokuma (eski)... Şen, 

rahat (eski)... İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasın-

daki kas ve yağdan oluşan tabaka... 3. Sese verilen tona göre 

şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duygular anlatan söz... Eski 

takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi 

birine rastlayan gün... Büyük erkek kardeş, ağabey (halk ağzı)... 

4. Üç veya daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde arka di-

rek... Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş (halk 

ağzında)... Merkez (halk ağzı)... 5. Acıkmış olma durumu... Son 

adam... Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılan alan... 6. 

Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş (eski)... Nine olma durumu, 

büyük annelik... 7. Zehir... Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yap-

ma... 8. Çocuğunu dünyaya getiren kadın, ana, valide... Yaban-

cı... Selenyum elementinin simgesi... 9. İslam dinini korumak 

veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan 

kutsal savaş (eski)... Küme, yığın (halk ağzı)... Arap alfabesinin 

beşinci harfinin adı (eski)... 10. Herhangi bir kuvvet alanında, 

belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç 

çizgileri, seyelan... Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine 

varma, idrak... Kayseri iline bağlı ilçelerden biri... 11. Yargıla-

ma ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyul-

ması gereken kural, düzgü... Osmanlı Devleti’nde gümrük ver-

gisi... Alev, yalaz (halk ağzı)... 12. Çinko elementinin simgesi... 

Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan... “İyilik 

edeyim derken kimseyi memnun edemedi” anlamındaki “...’yı 

küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” sözünde geçer... 13. 

İskambil kâğıtlarında birli... İki hörgüçlü deve ile boz devenin 

melezi olan tülü devenin erkeği (halk ağzı)... Hecelerin uzunluk 

ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses ka-

lıplarından oluşan divan edebiyatı nazım ölçüsü... 14. Oğulcuk 

(eski)... Önlük... 15. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştir-

mek için özel olarak yapılmış nesne... Ebucehil karpuzu... Bir şe-

yin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya 

iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata... Bakışı, 

dikkati çeken her şey... 2. Bolu iline bağlı ilçelerden biri... Ro-

ma’da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri... 3. Duru, 

sakin havada çıkan kuru soğuk... Metal bir nesne sert bir yüzeye 

düştüğü zaman çıkan ses... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi-

nin adı, okunuşu... 4. Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen bi-

çiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı... Sod-

yum elementinin simgesi... Tapınak... 5. Herhangi bir durumun, 

cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil... 

Yarı(eski)... Üzme, sıkıntı verme, üzgü... Oy (eski)... 6. Hafifse-

mek veya kınamak için söylenen bir söz... Albastı (halk ağzı)... 7. 

Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden 

veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Bazı 

maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya bo-

yamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cila... 

İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şek-

linde dizgi aleti... 8. Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan... 

Kolayca ateş yakmaya yarayan ince ve kuru ağaç dalı, kuru ot 

vb. şeyler... 9. Kara elmas... Kez, yol, defa, sefer... 10. Orkestra-

da yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli çalgı... İşa-

ret... Glikol... 11. Dazlak (halk ağzı)... Annesinin soyadını alan... 

Samaryum elementinin simgesi... 12. Köpek... Eğrilmekte olan 

yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek... Kal-

siyum elementinin simgesi... Baba... 13. Başlangıcı belli olmayan 

zaman, öncesizlik... Ada (eski)... 14. Kentlileşmiş, kırsallıktan 

kurtulmuş, uygar... 

Atmosferin alt 

tabakalar ındaki 

küçük su taneleri 

veya buhardan olu-

şan bulutların çok 

alçalarak yeryüzü-

ne kadar inmesiyle 

oluşan duman... 

Barış... 15. Kaba ve 

hoyrat bir biçim-

de iterek, zorla... 

Danışık, danışıklık 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ARADIM SENİ 

Aradım seni pınarlarda
Umudum var yapraklarda
Koşmak isterim o dağlarda
Umudumla umudumsun 

Özü aldım topraklarda
Seni gördüm ırmaklarda
Yağmur yağar saçaklarda
Umudumla umudumsun

Arşa koştum ses çıkmadan
Aşka sordum dert yanmadan
Sevgi aldım gül solmadan
Umudumla umudumsun

Garip dedin gel gör beni
Duygularla sevdim seni
Dostlar gördü daha yeni
Umudumla umudumsun

MEHMET 
KAYABAŞI

TÖTM Marka Olma Yolunda Hızla İlerliyor
Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) bölgenin 

en büyük hastanesi olma yolunda hızla ilerli-
yor. Merkez 13 Branşta 295 yatak kapasitesi 
ile bölgenin en büyük ve en donanımlı yoğun 
bakım ünitelerine sahip hastanesi haline 
geldi. Merkez 105 Profesör, 75 Doçent, 68 
Dr. Öğretim Üyesi, 3 öğretim görevlisi, 390 
Araştırma görevlisi olmak üzere 641 akade-
mik personel 2 bin 552 idari personel olmak 
üzere toplamda 3 bin 193 personel ile hizmet 
veriyor

Sağlık alanında bölgenin en önemli has-
tanesi konumunda yer alan Turgut Özal Tıp 
Merkezi’nin 2018 yılını değerlendiren Başhe-
kim Prof. Dr. Ali Beytur yapılan çalışmaları sı-
raladı. Beytur şunları sıraladı: “2017 yılında 
633 bin 123 hastanın başvurduğu TÖTM’de 
2018 yılında ise bu sayı yaklaşık 56 bin civa-
rında artarak 688 bin 790’a ulaştı.  Hasta-
neye başvuru ortalamasında ise Acil dışında 
kalan birimlerde en fazla başvuru ortalaması 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne oldu. 
Yıl içinde 88 bin 715 hasta başvurdu.  Kulak 
burun boğaz bölümüne 33 bin 495 hasta 
başvururken, Kardiyoloji bölümüne ise 33 
bin 172 hasta başvurdu. En az başvurulan 
bölümler arasında ise Göğüs cerrahisi, İşyeri 
hekimliği, Tetkik hekimliği, Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik, Radyasyon Onkolojisi gibi bölümler 
yer aldı.

YATAN HASTA SAYISI 63 BİN 
OLDU

Açıklanan bilgiler içerisinden 2018 yılı 
içinde 63 bin hastanın yatarak tedavi gördü-
ğü belirtildi.  Yatış yapılan servisler içerisin-
de ise en fazla yatış işleminin 7 bin 403 kişi 
ile Göz Hastalıkları servisinde gerçekleştiği, 
Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Ortopedi ve 
Üroloji servislerinde yatan hasta sayılarının 
3 bin 500 bandında gerçekleştiği açıklandı. 
En az yatış ise Genel Dâhiliye servisinde 4, 

Radyasyon Onkoloji Servisinde 99,  Çocuk 
Psikiyatri de 178 oldu.

ORGAN NAKLİ SAYILARI 
ARTIYOR

2017-2018 yılları arasından TÖTM birimle-
rinde yapılan A ve B grubu ameliyat sayıla-
rının karşılaştırılmasında da her iki gruptaki 
ameliyat sayılarında artış yaşandığı görüldü. 
Karaciğer naklinin her geçen yıl arttığı ha-
tırlatılarak 2018 yılında gerçekleştirilen 272 
nakil ile birlikte 2002 yılından bu güne 2 369 
kişiye karaciğer nakli yapıldığı belirtildi. Di-
ğer yandan böbrek naklinde de iddialarını 
sürdüren TÖTM 2018 yılında 43 böbrek nakli 
gerçekleştirerek toplamda 274 nakil sayısı-
na ulaştı. Bu nakillerle birlikte bu güne ka-

dar 539 Kemik iliği nakli, 294 
Kornea nakli, 4 İnce Bağırsak 
nakli yapıldığı hatırlatıldı.

SAĞLIK 
TURİZMİNDE 
İDDİALIYIZ

Turgut Özal Tıp Merkezi 
Sağlık Turizmi kapsamında 
bölgede iddialı olmaya başla-
dı. 2016 yılında 18 hasta kabul 
eden TÖTM, 2017 yılında 150 
hasta sayısına ulaştı. 2018 yı-
lında hasta sayısını 2’ye kat-
layan TÖTM yıl içinde tedavi 
ettiği hasta sayısı 301’e ulaş-
tı. Sağlık Turizmi kapsamında 
TÖTM’ne başvuranlar içinde 
Azerbaycan 105 sayı ile ilk sı-
rada yer aldı. Irak 36, Suriye 
16, Kırgızistan 14, Pakistan 
13, Gürcistan, İsrail 11 sayı ile 
sıralandı. Bunlarla birlikte 
merkeze İngiltere, Almanya, 
Fransa, Suudi Arabistan, Rus-

ya Federasyonu’ndan da başvurular gerçek-
leşti. Sağlık Turizmi kapsamındaki başvuru-
ların ise başta Genel Cerrahi, Kardiyoloji, İç 
Hastalıkları,  Plastik Cerrahi, İç hastalıkları, 
Anestezi ve reanimasyon birimleri ilk sıralar-
da yer aldı.

7 MİLYON 200 BİN TEST 
ÇALIŞILDI

2018 yılı içinde poliklinik ve yatan hasta-
lara yönelik olarak 7 Milyon 200 bin civarın-
da test çalışıldı. En fazla istenen ise  2 Milyon  
751 bin ile Acil Biyokimya oldu. İkinci sırada  
2 milyon 569 sayısı ile Biyokimya 2. sırada 
yer aldı. Radyoloji işlemleri dalında ise içe-
risinde Anjiyografi, Bilgisayarlı Tomografi, 

Direkt Grafiler,  Kontraslı Tetkikler, Manyetik 
rezonans, Renkli Doppler,  Ultrasonografi, 
Nonvasküler olmak üzere 349 bin 828  işlem 
gerçekleştirildi.

ONKOLOJİ HASTANESİ 
İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Açıklamanın sonunda ise yapımı devam 

eden 217 yataklı Onkoloji Hastanesinin  in-
şaatının devam ettiği hatırlatıldı. 176 Onko-
loji-Hematoloji  hasta yatak odası, 20 Kemik 
iliği odası, 16 yoğun bakım odası, 5 iyotlu te-
davi odasının yer alacağı Onkoloji ünitesinde 
84 kişilik kemoterapi salonu ve 16 adet de 
polikliniğin yer alacağı kaydedildi.
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DOĞANŞEHİR’İN 

DÜNYAYA AÇILAN 

PENCERESİ

YENİ DOĞANŞEHİR 

GAZETESİ(BASIN: 1001959  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
DOĞANŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2018/57 TLMT.

DÜZELTME İLANI
Satılarak paraya çevrilmesine karar verilen aşağıda yazılı iki adet taşınmazın hissesi ilanda belir-
tilmediğinden;
Malatya ili Doğanşehir ilçesi, Örencik Mahallesi, Hopun mevkiinde kain 112 ada 153 parsel sayılı 
1.430,51 M2. Yüzölçümlü taşınmazda borçlunun 1/5 hissesinin ,
Malatya ili Doğanşehir ilçesi, Örencik Mahallesi, Hopun mevkiinde kain 112 ada 165 parsel sayılı 
6.363,54 M2. Yüzölçümlü taşınmazda borçlunun 4/8 hissesinin, satışı yapılacağının düzeltilmesi-
ne, 
İİK.126. Maddesi gereğince uyap satış portalında  ve yerel gazetede ilan edilmek suretiyle tebliği-
ne, başkaca tebliğe gerek olmadığına karar verilmiştir. 
İlan olunur.

ORHAN ŞAHİN❤️
Sürgü Dursun Şahin Orta okulunun yapılış hikayesi;
-Malatyanın unutulmaz milletvekili Rahmetli Mevlüt 

Arslanoğlu ‘nun 5. Yıl anması için yaptığımız paylaşımın 
yorum hanesine Yardımsever İşadamlarımızdan , benim-
de akrabam olan Orhan Şahin’in yazısını görünce 

Bu hikayenin hatırlatılması Orhan ŞAHİN Lerin art-
ması için 

ön plana çıkarmak özel bir paylaşımda bulunmak is-
tedik . 

Duyarlı hemşerilerimizin sayılarının artması dileği ile 
🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹
Sevgili Hemşheri lerim gerçekten Rahmetli Mevlüt 

abimim ile ilk defa 1988 yılında Garanti Bankası Gn.Md.
Muavini iken tanıştım. Universiteden sonra 8 yıl özel 
sektörde tecrübe kazandiktan sonra kendi sirketimi kur-
dugum ilk yıl. 

Bilgi ve iş potansiyelim var ama sermayem yok. 
Sirket yeni henüz 30 yaşındayım iş hayatında yeni-

yim. 
Garanti Bankasi Krrdi komitesi hayır demesine rag-

men bu gençle “ben kefilim” diyerek kredimi çikartti. 
Beni arayıp ilk defa birine kefil oldum sakın lastik 

patlatma dedi. 
Sonrasında desteği hep devam etti. Milletvekili ol-

duktan sonrada görüştük. Yıl 2006 tlfn çaldı arayan 
Mevlüt abi. 

-Orhan duydum cok başarılı is adamı olmuşsun çok 
da para kazanmissin dedi. Allaha şükür bir şeyler bir 
şeyler yaptık abi dedim. Sürgü depremi okul yıkılmış 
çocuklar sogukta barakada eğitim görüyor cok zordalar. 
Sende ilkokulu bu okulda bitirmişsin. Bu okulu yapmak 
sana düşer. MEB arsa tahsisini yaptırdım, Acil bana fax 
çek yetki ver Malatya gidip Valilikte senin adına okul için 
sözleşme yapacam. Aslında kafasında olayı çoktan plan-
lamış son dakika ben arıyor🇹. Bir an durakladım abi ben
inşaat vs bunlardan anlamam nasıl ilgilenecek işlerim 
yoğun derken, sözümü kesti. Sen onları merak etme pa-
rayı gönder gerisini ben organize ederim seneye açarız 
dedi. Tamam abi emrin olur deyip fazı gonderdim. 

Babam o yıllarda kanser morali bozuk kemo terabiye 
bile gitmiyor, kendisi arayıp durumu anlatıp senin adını 
verecez Sürgü ye çok hizmet ettin dedim. Okulun teme-
lini sen atacan açılşında yapacaksın dedim. Çok sevindi. 

Temel atma törenine ben gidemedim Babam ve Mev-
lüt abi beraber yaptılar. 

1 yıl da bitecek derken 2.5 yıl sürdü. Sagolsun Mevlüt 
abi biçki dikişte olsun, ana okuluda olsun vs uzadı. Yıl 
2008 Sürgü den ayrılışından 37 yıl sonra ilk defa okulun 
açılışına geldim. 

Çok güzel bir okul yapılmış. 
Açılış konuşmasında yine Mevlüt abi mekanı cennet 

olsun herkesin önünde Orhan Sahin’den bir söz daha is-
tiyoruz Sürgü icin. 

-Kız öğrenciler icin 100 yataklı yurt. Inönü Universi-
tesi Su Ürunleri Bölümü Sürgü de. Kız öğrencilerimız kış 
ayında zorluk çekiyor yurda ihtiyaç var dedi. 

🇹Mevlüt abi yine planlamış tum hemşerilerim, vali,
kaymakam orada hayır demek mümkün degil.

Kürsüye gelip peki dedim 
Sonra da Mevlüt abiye bu da son olur inşallah diyerek 

güldük. 
Sonrası Mevlüt abi 4-5 ay sonra aradi 100 kişi az olur 

100 yatakta erkek talebeler icin toplam 200 yapalim 
dedi. 

🇹🇹🇹🇹🇹
Kısacası Atilla Özdemir kardeşimizin yazdıgı gibi bu-

gün Sürgü de ki okul ve yurdu yaptıran Rahmetli Mevlüt 
Abimizin hizmet anlayışıdır. 

Saygı ve Rahmetle anıyorum.

ATİLLA 
ÖZDEMİR

Vefa Konağı Etkinliklerini Sürdürüyor
Geçtiğimiz yıl Ağustos 

ayında Malatya Büyükşehir 
Belediyesi ve Aile, Çalış-
ma, Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı'nın desteğiyle Yaşlı 
Destek Programı (YADES) 
kapsamında açtığı vefa ko-
nağı hizmet vermeye devam 
ediyor. Bu kapsamda Konak 
yaşlılara yönelik iftar prog-
ramı düzenledi

Hürriyet Parkı içindeki 
eski nikâh salonunun yerin-
de yaklaşık 1 yıldır hizmet 
veren vefa konağı yaşlıla-
rın uğrak mekânı olmaya 
devam ediyor. En çok erkek 
ziyaretçilerin uğrak yeri ha-
line gelen vefa konağı uy-
gulamasının kadınlara da 
yapılmasını istiyorlar. İçeri-
sinde Yaşlıların çay, kahve 
içerek dinlenecek, kişisel 

bakımları yapılacak birim-
lerin yer aldığı Vefa Konağı 
projesinin çevre illerin Be-
lediyelerinin de dikkatlerini 
çektiği belirtildi. 

Vefa Konağının son et-
kinliği ise yaşlılara yönelik 
düzenlediği iftar programı 
oldu. Kurum bahçesinde 

düzenlenen iftar programı-
na bazı yaşlılar da eşleriyle 
birlikte katıldı. Durumdan 
memnuniyetlerini dile ge-
tiren yaşlılar ise yetkililere 
teşekkür ederek “Burası bi-
zim ikinci evimiz oldu. Ra-
mazan öncesi gelip çayımızı 
içip gazete kitap okuyorduk. 

Bazı sosyal ihtiyaçlarımızı 
da karşılıyorduk. Ramazan-
da ise bizim için böyle bir if-
tar programı düzenlenmesi 
bizi memnun etti. Emeği ge-
çenlere teşekkür ediyoruz” 
diyerek duygularını paylaş-
tılar.  • A. Vahap Kaygusuz

Malatyaspor Avrupa’da

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta 
maçında Evkur Yeni Malatyaspor sa-
hasında Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu. 
Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi Av-
rupa kupalarına girmeye hak kazanır-
ken, yeşil beyazlı ekip ise lige veda etti

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta 
maçında Evkur Yeni Malatyaspor sa-
hasında Bursaspor’u konuk ediyor. 
Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor’un 
2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 

Maçtan dakikalar 
5. dakikada sol kanattan yapılan 

ortaya Yusuf kafayla dokundu Cheba-
ke’ye çarpan meşin yuvarlak filelere 
gitti. 0-1 

20. dakikada Aytaç Kara’nın sağ 
kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir 
kafayla dokundu top ağlara gitti. 0-2 

40. dakikada ceza sahası çizgisi 
üzerinde topla buluşan Pereıra şutunu 
çekti kaleci topu kornere çeldi.

60. dakikada kalecinin hatasında 
topu önünde bulan Kamara meşin yu-
varlağı filelere gönderdi. 1-2 

68. dakikada ceza sahası içinde 

topla buluşan Barış meşin yuvarlağı 
düzeltip şutunu çekti topu kaleci kor-
nere tokatladı. 

74. dakikada sol kanattan kulla-
nılan köşe atışında ceza sahası içinde 
topa iyi yükselen Vergini'nin kafa vu-
ruşudireğin dibinden dışarı gitti. 

88. dakikada maçın hakemi Che-
bake ile girdiği mücadele sonrası 
Sakho’ya önce sarı kart gösterdi daha 
sonra VAR’ı inceleyen hakem Ali Pala-
bıyık sarı kartı iptal ederek Sakho’yu 
kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 


