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KAYMAKAM AKBIYIK’DAN BELEDİYE
BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
Hemşerimiz Şişli 
Kaymakamı İdris 

Akbıyık Tatilini 
geçirmek üzere 

memleketi Doğan-
şehir’e geldi. Tati-
lini geçirmek üze-

re Doğanşehir’e 
gelen Kaymakam 
İdris Akbıyık Do-
ğanşehir de bazı 
ziyaretlerde bu-

lundu.>>7’DE

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN
KURBAN BAYRAMI MESAJI 

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, Kurban 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan Vahap Kü-
çük, “Kurban Bayramı, barı-
şın, esenliğin, sabrın, yoksula, 
kimsesize, çaresize yaklaşma-
nın bayramıdır” dedi.>>3’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNDE
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ 

Kurban Bayramı münasebetiyle Do-
ğanşehir belediyesi makam odasında 
Resmi bayramlaşma yapıldı.  Doğanşehir 
belediye başkanı Vahap Küçük Ve Ak Par-
ti Doğanşehir ilçe başkanı Murat Kavun-
cuoğlu Kurban bayramı nedeniyle bele-
diye binasında halkla bayramlaştı.>>7’DE

ANKARA MALATYALILAR DERNEK 
BAŞKANI BİLGİLİ’DEN KURBAN 
BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Ankara Malatyalı-
lar Dernek Başkanı 
Hemşerimiz Süley-
man Bilgili Kurban 
Bayramı nedeniyle 
bir mesaj yayımla-
dı.>>4’TE

Bölge Birliği 
Başkanı İsmet 

Bayram, Kurban 
Bayramı Dolayısıyla 
Bir Mesaj Yayımladı

SAYFA 4
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DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE 
SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN 

CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK 
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İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 
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Vitamin Eksikliklerini Önlemenin Yolu
Mevsim değişiklikleriyle birlikte vücudu-

muzda da bir takım değişiklikler meydana 
gelir. Tıpkı bahar aylarında sıkça görülen yor-
gunluk gibi vücudumuz yazın da sıcakla mü-
cadele eder. Bu sırada daha fazla ihtiyaç duy-
duğu enerji ve beraberinde metabolizmanın 
hızlanması sonucunda da vücudumuzda vita-
min eksiklikleri ortaya çıkabilir. Güneşten ge-
len ultraviyole ışınlarının hücrelerimize zarar 
vermesi de vitamin eksikliklerinin oluşma 
nedenlerindendir. DoktorTakvimi.com uz-
manlarından Diyetisyen Damla Erdoğan Öz-
soy, vücudumuz için gerekli, güneşin zararlı 
etkilerinden koruyan, toksinlerden arındıran 
ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren vita-
minler eksik olduğunda yorgunluk, uyku hali 
gibi durumların yanı sıra pek çok ciddi sağlık 
sorununun ortaya çıkabileceğine dikkat çeki-
yor. Vücuttaki tüm eksiklerin sağlığını etkile-
yeceğinin altını çizen Özsoy, “Vitaminler hem 
psikolojik hem biyolojik olarak hücrelerimize 
kadar koruyan, uyku halini bile düzenleyen 
harflerdir. Sağlıklı beslenmek sadece kısa 
aralıklarla diyet olarak yapılabilecek bir araç 
değil, hayatımız boyunca sağlık için sürdür-
memiz gerek bir yaşam biçimidir. Dolayısıyla 
sağlıklı beslenmek sizin her mevsim, nerede 
olursanız olun, hava kaç derece olursa olsun 
içerisindeki vitaminleri ile her daim aynı sağ-
lıkta kalmanızı sağlar. Verdiği psikolojik ra-
hatlık ve hatta salgılattığı mutluluk hormonu 

da yanındaki artı olur” diyerek daha sağlıklı 
bir yaz geçirmek isteyenlere önerilerde bu-
lunuyor.

D vitamini, besin kaynaklarından vücuda 
alınan ancak sentezlenmesi, güneş ile olu-
şan bir vitamindir. Dolayısıyla kışın zaten ye-
tersiz kalan bu vitamin özellikle yazın telafi 
edilmezse bazı sağlık sorunlarına davetiye 
çıkarabilir. Güneş sayesinde vücudumuzda 
etki gösteren bir vitaminin eksikliğini de ya-
zın daha çok hissederiz. Özellikle yazın kapalı 
kıyafetler giyinmemeli, kısa aralıklarla belli 
saatlerde güneşten yararlanmalıyız. Aynı za-
manda kışa deposunu hazırlamalıyız. Kemik 
gelişimi ve kalsiyumda önemli rol oynayan D 
vitamini kaynakları; yaz aylarında daha çok 
tüketme fırsatımız olan deniz ürünlerinde, 
yağlı balıklarda, süt, yumurta ve mantar da 
bulunmaktadır. Eksikliğinde halsizlik, kas ağ-
rıları gibi sağlık sorunları ve ilerlemesi duru-
munda özellikle kadınlarda osteoporoz (ke-
mik erimesi), çocuklarda raşitizm hastalığına 
sebep olabilir.

Güneşe karşı önemli bir koruyucu olan A 
vitamini, cilt lekeleri, kırışıklık, cilt kanseri 
gibi sorunların önlemeye yardımcı olur. Gü-
neşin zararlı ışınlarından vücudumuzun hüc-
releri özellikle cildimizin zarar görmemesi 
için vücut A vitaminine yazın daha fazla ih-
tiyaç duyar ve eksikliği oluşur. Aynı zamanda 
mevsim değişikliğiyle oluşabilecek bağışık-

lık sisteminin zayıflamasını ve beraberinde 
getireceği sorunları engellemek içinde A vi-
taminine her daim ihtiyacımız vardır. Besin 
kaynakları ise turuncu meyve ve sebzeler 
(havuç), kırmızı et, balık, yumurta, domates, 
sakatatlardır.

E vitamini, vücudumuza zarar veren 
serbest radikallere karşı koruyucu, önemli 
vitamindir. Cilt, saç ve damar sağlığında ol-
dukça önemli olan bu vitamin eksikliğinde 
bu fonksiyonlarda sağlık sorunları oluşabilir. 
Nitekim güneş koruyucularının, kremlerin 
pek çoğunda da E vitaminini görürüz. Yaz 
aylarında eksikliğinin yaşanmaması gereken 
antioksidan olan E vitaminini; yağlı tohumlar 
(fındık, fıstık, ay çekirdeği, badem), zeytinya-
ğı ve bitkisel yağlar, zeytin, avokado, kuşkon-
maz, kırmızıbiberden alabiliriz.

Yazın güneşin zararlı etkilerini azaltan 
ve bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan 
C vitamini, özellikle güneş ışınlarının neden 
olduğu deri kanseri riskini azaltır. Çilek, do-
mates, limon, kivi, kırmızıbiber, turunçgil-
ler, kavun, karpuz, yeşilbiber kaynaklarıdır. 
B grubu vitaminleri de özellikle B1 (Tiamin) 
vitamini yaz aylarında en çok eksikliği his-
sedilen vitamindir. Karbonhidratları enerji 
çevirmekte rol oynayan B1 vitamini, yazın 
artan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı 
olur. Bu sayede yorgunluğu ve halsizliği ön-
lemektedir. B vitaminleri bağışıklık sistemini 

kuvvetlendirdiği gibi beyin ve sinir sistemi, 
cilt ve saç sağlığında da önemli rol oynar. Bu 
nedenle yazın vücudun B vitaminlerine duy-
duğu gereksinim artar. Eksikliğinde ise sinir 
sistemi hastalığı olan beriberi görülebilir. B1 
vitamini ağırlıklı olarak kuru baklagiller, süt 
ve süt ürünleri, brokoli, karnabahar, patates, 
tahıllar, yağlı tohumlar, et ve et ürünlerini 
besin kaynaklarıdır.
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BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN
KURBAN BAYRAMI MESAJI 

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Kurban 

Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Vahap Kü-
çük, “Kurban Bayramı, barışın, esenliğin, sabrın, yoksula, 
kimsesize, çaresize yaklaşmanın bayramıdır” dedi.  

Doğanşehir i Belediye Başkanı Vahap Küçük, Kurban 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bizler için ilahi 
bir armağan olan bayramlar, dayanışmanın ve paylaşma-
nın huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz 
çok değerli ve özel zamanlardır. Kurban Bayramı, barışın, 
esenliğin, sabrın, yoksula, kimsesize, çaresize yaklaşmanın 
bayramıdır. İslam âlemi için sevinç günleri olması gereken 
bayramlarımızı, maalesef uzun yıllardır İslam coğrafyala-
rında yaşanan acılar sebebiyle hep buruk bir şekilde geçir-
mekteyiz. Dileğimiz odur ki bu bayram bütün bu acıların 
son bulduğu bir bayram olsun. Hac vazifesini gerçekleştir-
meyi bizlere de nasip eden Rabbimize olsun, hem bizlerin 
hem de hac görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımızın 
haclarının kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duy-
gularla, başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaş-
larımızın Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın 
İslam âlemine, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur 
ve esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Hesap İşletim Ücretleri Geriye Dönük Olarak Alınabilecek 

KENAN EREN 
2002 yılından beri bankalar tarafından alınan 

hesap işletim ücretleri Danıştay 15’inci Dairesinin 
kararı üzerine artık bu ücret kesilemeyecek ve ge-
riye dönük 10 yıllık kesintiler geri alınabilecek. Biz 
de bu durumu Tüketici Hakları Derneği Malatya 
Şubesi Başkanı Zuhal Dişer ile konuştuk. Hesap iş-
letim ücreti hakkında bilgi veren Dişer şunları dile 
getirdi: “ Finansal tüketicilere ait mevduat veya 
katılım fonu hesaplarına tahsilatı yapacak kurulu-
şun belirleyeceği dönemlerde tahakkuk ettirilen ve 
tahsil edilen ücrettir” şeklinde tarif edilir. Birden 
fazla TL veya yabancı para vadesiz mevduat hesa-
bı olması durumunda tek ücret tahsil edilmektedir. 
Ücretler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık şeklinde 
hesaptan çoğu zaman mevduat sahibinin haberi 
olmadan kesilen ücrettir. Örneğin mevduat sahibi 
fatura ödemesi veya kredi ödemesi için hesabında 
para bırakır, banka öncelik olarak işletim ücreti-
ni keser ve siz taksitinizi veya faturanızı ödedim 
zanneder ödememiş olurdunuz. Eğer banka ile bu 
konuda bir anlaşmanız yoksa olurdu bu uygulama. 
2002 yılından beri bankalar bu ücreti tahsil etmek-
tedirler.”

“YILLARDIR YASAL OLUP 
OLMADIĞI TARTIŞILIYORDU” 
Bu ücretin yıllardır yasal olup olmadığının tar-

tışıldığını söyleyen Dişer: “Yıllardır yasal mı değil 
mi? şeklinde tartışma konusu olan kesinti, Danış-
tay’ın 15. Dairesinin ilgili yönetmelik hükmünü ip-

tal etmesi ile netleşti. Ticaret Bakanlığı da konu ile 
ilgili basın açıklaması yaparak finansal tüketicile-
re duyurdu. Danıştay’ın bu kararından sonra artık 
hesap işletim ücreti kesilmeyecek geriye dönük on 
yıllık kesintiler alınabilecek. Bununla ilgili işlem 
yapabilmek için bankadan hesap işletim ücretlerini 
gösterir hesap dökümü, dekont gibi belgeler talep 
edilerek dilekçe ile başvuru yapmak gerekmekte-
dir. Bankanın olumsuz cevap vermesi durumunda 
bağlı bulunulan ilçe kaymakamlığında ki hakem 
heyetlerine veya internet üzerinden başvuru yapı-
labilir, avukat aracılığı ile de işlem yapılabilir.”

“SAHTE ÇAĞRI VE MESAJLARA 
DİKKAT EDİN”

Vatandaşların bu konuda dolandırıcılara kar-
şı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Dişer: 
“Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta 
finansal tüketicilerin daha önce kredi masrafları, 
kredi kartı aidatı gibi konularda olduğu gibi “pa-
ranızı sizin adınıza tahsil ederiz, göndereceğimiz 
belgelere ... TL kadar para ödeyin” diye atılan 
mesajlara çağrılara aldanmamaları gerekiyor. Bu 
konuyu kullanıp uyanıklık ederek haksız kazanç 
sağlamaya çalışacak olanlar olacaktır, bunlara iti-
bar edilmemesini önemle istiyoruz. Özellikle sahte 
dernek ismi ile dolandırıcılık yapmaya çalışacak-
lardır. Finansal tüketicilerin dolandırıcılara karşı 
dikkatli olmalarını istiyorum. Tüketici Hakları Der-
neği Malatya Şubesi olarak yardım isteyen herkese 
yardıma açığız.” ifadeleri kullandı.

2002 yılından beri bankalar tarafından alınan hesap işletim ücretleri Danıştay 15’inci Dairesi’nin kararı üze-
rine artık kesilemeyecek ve geriye dönük olarak 10 yıllık kesintiler geri alınabilecek. Vatandaşların kesilen 
ücretlerini almak için bankalara başvurması gerektiğini vurgulayan ve uyaran Tüketici Hakları Derneği Ma-
latya Şubesi Başkanı Dişer, “Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta finansal tüketicilerin daha önce 
kredi masrafları, kredi kartı aidatı gibi konularda olduğu gibi ‘Paranızı sizin adınıza tahsil ederiz, göndere-
ceğimiz belgelere ... TL kadar para ödeyin.’ diye atılan mesajlara çağrılara aldanmamaları gerekiyor.” dedi
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Bölge Birliği Başkanı
İsmet Bayram, Kurban Bayramı 
Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı

ANKARA MALATYALILAR DERNEK 
BAŞKANI BİLGİLİ’DEN KURBAN 
BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

HABER MERKEZİ 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Baş-
kanı ve Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
kredi ve kefalet kooperatifi başkanı İs-
met Bayram Kurban Bayramı dolayısıy-
la bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan 
Bayram mesajında;  “Hiç şüphe yok ki, 
milletçe sımsıkı kenetlenmemiz gereken 
bir dönemden geçiyoruz. Aramıza girme 
emeli taşıyan, kardeşliğimizi baltalama 
hedefi güden hiçbir kötü, fitne ve şer 
niyete müsamaha göstermemeliyiz. Bu 
kapsamda, Kurban Bayramı'nın bunun 
için çok önemli bir fırsat olduğunu bilmek 
ve görmek lazımdır” dedi.

Mesajında maneviyatın artırılması, 
vatan ve millet sevgisinin pekiştirilmesi, 
bu çok ulvi duyguların kuşaktan kuşağa 
aktarılmasına neden olan dini ve milli 
bayramlar, toplumsal birliği sağladığını 
ifade eden Başkan Bayram "Bayramlar, 
kırgınlıkların ve dargınlıkların unutuldu-
ğu, karşılıklı sevgi ve saygının gelişerek 
perçinlendiği, hoşgörünün egemen ol-
duğu, güzel duyguların paylaşıldığı özel 

günlerdir. Sevinçlerin paylaşılıp çoğala-
cağı, çaresizlerin hatırlanacağı günler 
olan bayramlarımız milli ve manevi bir 
değer sistemi olarak milletimizin kültür 
hazinesinde her zaman var olacaktır. 
Bayram günlerinde yoğunlaşan sevgi, 
barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamının 
bütün bir yıla yayılmasının toplumsal ve 
bireysel her türlü sorunun çözümünde 
etkili olacağı unutmamalıyız. Geçmişten 
bugüne koruduğumuz ve geleceğe taşıya-
cağımız, yardımlaşma geleneğimizin yan-
sıması olan bayramlarımızda muhtaçlara 
yardım elinin uzatılması, veren el ile alan 
elin buluşması, çocukların sevindirilmesi, 
sevgi, saygı ve hoşgörü duyguları içeri-
sinde inançlarımızı, örf ve adetlerimizi 
uygulayarak bu özel günlerin yaşatılma-
sı ve canlı tutulması hepimizin ortak so-
rumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm vatandaşlarımızın ve hemşerilerimi-
zin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi 
duygularımla kutlar, bayramın aziz mille-
timize ve Türk-İslam âlemine sağlık, hu-
zur ve barış getirmesini temenni ederim" 
dedi.

HABER MERKEZİ 
Ankara Malatyalılar Dernek Başka-

nı Hemşerimiz Süleyman Bilgili Kurban 
Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı, 
Başkan Bilgili mesajında;Yoksulların ve 
kimsesizlerin hatırlandığı, sıla-i rahimin 
gerçekleştirildiği, küskünlüklerin ve kır-
gınlıkların nihayete erdirildiği bayramlar, 
ortak dayanışma arzumuzun ve birlikte 
yaşama sevincimizin tesis edilmesine em-
salsiz katkılar sağlayan istisnai günlerdir.

Yüce Allah’a şükürler olsun ki İslam 
Âleminde ve tüm Türkiye’de olduğu Ma-
latya’mızda ve Doğanşehir’imizde de bu 
müstesna günlere; birlik ve beraberliği-
mizi, dostluk ve kardeşliğimizi sevgi, say-
gı ve muhabbetle harmanlayarak perçin-
leyeceğimiz bir Kurban Bayramına daha 
ulaşmış bulunuyoruz.

Bayramın “bayram” olmasının yolu-
nun fakir, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, 
yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizin 

kapılarını çalmak, kendileriyle hemhâl 
olarak onlara çok büyük bir saadet yaşat-
maktan geçtiğini unutmamalıyız.

 Bilhassa, bu mübarek günler hatırına 
dünyanın dört bir yanında akmakta olan 
kan ve gözyaşlarının durması, ellerin 
dostluk ve kardeşlikte birleşmesi, dillerin 
barış türküleri terennüm etmesi; Cennet 
Vatanımız üzerinde gerçekleştirilmeye 
çalışılan hain planların dün olduğu gibi 
bugün de Necip Türk Milleti’nin sarsılmaz 
iradesi karşısında hüsrana uğrayıp mert 
ve cesur sinesine çarparak yok olması en 
büyük dua ve temennimizdir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, 
başta Malatya’mızın ve Doğanşehir’imi-
zin pek muhterem halkı olmak üzere Ne-
cip Türk Milleti’nin ve bütün İslam Âlemi-
nin Kurban Bayramını kutluyor; bayramın 
tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik 
getirmesini temenni ediyor, herkese sağ-
lık ve esenlikler diliyorum. dedi.

“Bedelli Askerlik Eğitimi Malatya’da da Verilsin”
HABER MERKEZİ 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağba-

ba, Malatyalıların bedelli askerlik eğitimi 
verilen şehirlerden birinin de Malatya ol-
masını talep ettiklerini, bunun kentin eko-
nomisine katkı sağlayacağını belirterek 12 
Yıldır atıl bekletilen Şoför Okulunun eğitim 
için değerlendirilebileceğini kaydetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ma-
latya Milletvekili Veli Ağbaba, yaklaşık 1 
Milyon 400 bin kişinin yararlanmasının 
planlandığı bedelli askerlik ile ilgili eğitim 
verilecek şehirler arasına Malatya’nın da 
alınmasını istedi. Ağbaba, Malatyalıların bu 
yönde taleplerinin dikkate alınmasını, be-
delli askerlik temel eğitiminin Malatya’nın 
ekonomisi, sosyal yaşamı ve turizmi için 
önemli kazanımları olacağını vurguladı.

EĞİTİMİN 12 İLDE 
VERİLECEĞİ AÇIKLANDI
Ağbaba, Askerlik Kanunu ile Bazı Ka-

nunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan 
Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilerek yasalaştığını, bedelli asker-
likten yararlanacakların 21 günlük temel 
askerlik eğitimi göreceklerini; eğitimin si-

lah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, 
spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe 
ve yangın söndürmeyi  kapsayacağı açık-
landığını hatırlattı. Bedellilerin 21 günlük 
eğitimlerini Aydın,Burdur, Manisa, Antalya, 
Çanakkale,İzmir,Amasya,Sivas, Tokat, Er-
zincan, Amasya ve Bilecik’teki birliklerde 
yapacaklarının planlandığı belirterek,Milli 
Savunma Bakanı Hulisi Akar’a bu birliklerin 
hangi kriterlere göre belirlendiğini sordu.

 ŞOFÖR OKULU 12 YILDIR 
ATIL BEKLİYOR

Ağbaba konuyla ilgili yaptığı açklama-
da, Şoför Okulu da değinerek  “Malatya’da 
her sevk döneminde yaklaşık 5 bin acemi 
askerin eğitildiği, bu askerlerin ailelerinin 
Malatya’ya yönelik ziyaretleri, askerlerin 
hafta sonu izinleri sırasındaki katkıları ne-
deniyle esnaf için çok önemli girdisi olan, 
ayrıca  personelinin Malatya’dan temin 
edilen ihtiyaçları nedeniyle bu anlamda da 
büyük katkı sağlayan Ulaştırma Er Eğitim 
Alayı (Şoför Okulu ) 2006 tarihinde kapa-
tılmış olup Malatya ekonomisi büyük bir 
darbe yemiştir.Şoför Okulu’nun binaları ve 
arazi 12 yıldır atıl bir şekilde bekletilmek-

tedir. Malatyalılar atıl bir şekilde bekletilen 
Şoför Okulu’nun bedelli askerlik temel eği-
timi için değerlendirilmesini talep etmek-
tedir.”dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Veli Ağbaba,bedelli askerlik temel eğitimi 
ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
tarafından cevaplandırılması istemiyle 
TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

BAKAN AKAR’A SORULAR
Ağbaba, Bakan Akar’a şu soruları yö-

neltti; “Bedelli Askerlik temel eğitiminin 
verileceği şehirler hangi kriterler dikkate 
alınarak belirlenmiştir? Yaklaşık 1 milyon 
400 bin kişinin yararlanmasının beklendi-
ği bedelli askerlik eğitimi için 12 ilin yeterli 
olacağı düşünülmekte midir? Bu şehirlerin 
sayısının artırılması planlanmakta mıdır? 
Bedelli askerlik yapılacak şehirler arasında 
2. Ordu Komutanlığının bulunduğu Malatya 
ili neden yer almamaktadır? Malatya’da 12 
yıl önce kapatılan Ulaştırma Er Eğitim Ala-
yı’nın bedelli askerlik eğitimi için değerlen-
dirilmesi düşünülmekte midir? Esnaf için 
çok önemli bir gelir kapısı olacak eğitimin 
Malatya’da yapılması için Bakanlığınıza 
ulaşan talepler var mıdır?”
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KAYMAKAM AKBIYIK’DAN BELEDİYE
BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
HABER MERKEZİ 
Hemşerimiz Şişli Kaymakamı İdris Ak-

bıyık Tatilini geçirmek üzere memleketi 
Doğanşehir’e geldi. Tatilini geçirmek üze-
re Doğanşehir’e gelen Kaymakam İdris 
Akbıyık Doğanşehir de bazı ziyaretlerde 
bulundu.

Bu kapsamda Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’ü Makamında ziya-
ret ederek bir süre görüştü. Burada bir 
açıklama yapan kaymakam Akbıyık;” izini-
mi Kullanmak üzere Memleketim Doğan-
şehir e geldim. Dostlarımla hemşerilerim-
le bir arada olmak beni son derece mutlu 
ediyor. Şimdide ilçemizin Hayırsever, çok 
çalışkan ve çok başarılı Belediye Başkanı 
Vahap Küçük beyi ziyaret ettim. Kendile-
rine çalışmalarından başarılar diliyorum.” 
Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirterek, Şişli Kaymakamı idris Akbıyk’a 
Teşekkür etti.

Okullar Eğitim ve Öğretime Hazırlanıyor

DEMET TUNCEL 
Yaz dönemi boyunca İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü çeşitli okullarda çalışmalar yapa-
rak ve yeni okullar inşa ederek 2018-2019 
eğitim öğretim dönemine hazırlandı.  Biz 
de yapılan bu çalışmaları İl Milli Eğitim 
Müdürü Ali Tatlı ile konuştuk. Tadilatların 
ve yeni okul inşaatlarının devam ettiğini 
vurgulayan Tatlı şu ifadeleri kullandı: “ Yaz 
dönemi boyunca eğitim öğretim dolayısıyla 

öğrencilerin olmadığı okullarımızın tadi-
latı, onarımları, yeni binaların yapımı ya-
pıldı. Yeni yapılan okullarımızın inşaatları 
devam ediyor. İnşallah sezona yetiştirece-
ğimiz 4 tane okulumuz var. Bu okullarımı-
zı sezona yetiştiriyoruz. 2018-2019 eğitim 
öğretim yılının 1. döneminin sonuna yetiş-
tireceğiz. Ayrıca 4 okulumuzda çalışmalar 
devam ediyor. Yaz döneminde devam eden 
okul inşaatlarımız vardı, onların takipleri-

ne devam ediyoruz. Eksik olan materyal-
lerin karşılanması ile alakalı çalışmalar 
yapıyoruz. Ayrıca yeni açılacak olan pansi-
yonlarımızın donanımlarının tamamlanma-
sına konusunda çalışmalar yapıldı.”

“HALK EĞİTİM 
MERKEZLERİNDE YAZ BOYU 
ETKİNLİKLER DEVAM ETTİ”

Tatlı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu-
nunla birlikte hayat boyu öğrenmeye bağlı 
halk eğitim merkezlerimizin yaz boyu et-
kinlikleri devam etti. Bu kapsamda halk 
eğitim merkezlerinde kurslar, öğrencilerin 
üniversiteye hazırlanmaları, konularındaki 
çalışmalara yaz boyunca devam edildi. El-
bette ki öğrencilerimizin olmadığı dönemde 
bizim milli eğitim faaliyetleri açısından da 
biraz seyrek ve kısır giden bir dönem oldu. 
Bizim için 2 aylık bu tatil süresi, öğretmen-
lerimizin öğrencilerimizin olmadığı bu dö-
nemde okullarımızın Yeni dönemde eğitim 
ve öğretime hazır hale getirilmesi için bir 
fırsat oldu. Biz de bu fırsatı yaz boyunca 
değerlendirdik. İnşallah eğitim ve öğretim 
17 Eylül sabahında başladığında herhangi 
bir aksaklık ve eksikliğimiz olmadan okul-
larımızda onarım faaliyetleri tamamlanmış 
olarak okullarımız eğitim ve öğretime baş-
layacak. İstisna olarak bazı okullarımızda 
doğal gaz dönüşüm çalışmaları başlatıldı. 
Akçadağ ve Doğanşehir ilçemize yeni gelen 
doğalgaz ile burada olan bazı okullarımız-
da doğalgaz dönüşüm çalışmaları devam 
ediyor. Ancak bu çalışmalar okullar açıl-
mış olsa dahi eğitim-öğretimi aksatmadan, 
öğrencilerimizin eğitimine engel olmadan 
tamamlanacak. Çünkü eğitim ile alakalı 
olarak eğitimin öğrenci ile alakalı kısımla-
rında bu işlemler devam etmiyor. Daha zi-
yade kazan dairelerinde bu işlemler devam 
edecek.”

Tatlı: “Yaz boyunca özel öğretim genel 
müdürlüğümüze bağlı özel okurlarımızın, 
özel liselerimizin müracaatları oldu. Bun-
ların Maarif müfettişlerimiz tarafından 
incelemeleri yapıldı. Bunlarla alakalı açıl-
ması planlanan, işlemlerini tamamlayarak 
müracaatlarını yapmış olan okullarımızın 
incelemeleri tamamlandı ve Bakanlığa su-
nuldu. İnşallah bunlar da 17 Eylül 2018 ta-
rihinde yeni okullarında, yeni binalarında 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaya-
caklar. Bu kapsamda hem temel liselerden 
özel okullara dönüş oldu. Hem yeni açılan 
özel okullarımız oldu.” ifadelerini kullandı. 

Tatlı: “ Ayrıca 8. sınıftan 9. sınıfa geçiş-
lerde yerleştirmeler ile alakalı Rehberlik 
Araştırma Merkezi Müdürlüklerimizce cid-
di bir rehberlik faaliyet yürütüldü. Kentin 
muhtelif alanlarında rehberlik danışma 
merkezleri kurularak oralarda rehber öğ-
retmenlerimiz nezaretinde hem üniversite 
yerleştirmelerinde hem de lise yerleştirme-
lerinde çocuklarımıza velilerimize aileleri-
mize gerekli rehberlik hizmetleri verildi ve 
destek olundu.  İnşallah hem lise yerleştir-
melerinde liselere yerleşen çocuklarımız, 
hem üniversite yerleştirmelerinde üniver-
sitelere yerleştirilen çocuklarımıza 2017-
2018 eğitim öğretim yılında sarf ettikleri 
çabaların karşılıklarını görmüşlerdir. Bu 
anlamda çocuklarımızın tamamına başa-
rılar diliyorum. Yeni okullarında hem üni-
versiteye giren hem de liseye yeni başlayan 
öğrenciler mi başarı ve sağlık getirmesini 
temenni ediyorum. 17 Eylül Pazartesi günü 
inşallah ilimizde öğretmenlerimizle, öğ-
rencilerimizle okullarımıza yeniden mer-
haba diyerek bir başka başlangıç ile eğitim 
sezonunu başlatacağız. 2018-2019 eğitim 
ve öğretim yılının öğrencilerimize, velileri-
mize, öğretmenlerimize, bütün eğitim ca-
miamıza hayırlar getirmesini temenni edi-
yorum.” şeklinde konuştu.
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Soldan sağa
1. Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri... Bir yay yardımıyla 

gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip 

gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan 

kapak, sibop... 2. Ordu iline bağlı ilçelerden biri... Şakacı... 3. 

Şüphe (eski)... Uşak ilinden olan kimse... Yüzyıl... 4. Örme işi 

yapılmak... Çok ak... Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, 

okunuşu... 5. Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve 

yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikrop-

lu bir hastalık... Sebep (eski)... Sınıf... 6. Bir kuvvete yükseltil-

miş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildi-

ğini gösteren sayı... Mavi (eski)... Çatkısı olmayan... 7. Baştan 

aşağı, tamamen, tamamıyla, bütünüyle... Üzüm, incir, erik vb. 

meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, 

aslansütü... 8. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir 

seslenme sözü... Alerjiye sebep olan herhangi bir madde... Mik-

roskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun 

cam parçası... 9. Neptünyum elementinin simgesi... Yasaklama, 

izin vermeme... Soylu... 10. Bir arada, beraberce, hep beraber... 

Kazaya yol açan, sakıncalı, tehlikeli... 11. Söz dinleme, boyun 

eğme, buyruğa uyma... Aktarın sattığı şeyler (eski)... 12. Lityum 

elementinin simgesi... Başka, öteki, diğer... Çok sayıda satıcı-

ya karşılık sınırlı sayıda alıcının bulunduğu, dolayısıyla her alı-

cının satın alacağı miktar ve satıcıya ödeyeceği fiyatın, rakip 

alıcıların miktar ve fiyatlarını etkileyebileceği piyasa türü, oli-

gopson... 13. Cemaate namaz kıldıran kimse... Adıyaman iline 

bağlı ilçelerden biri... Kokmuş hayvan ölüsü... 14. Malalamak 

işi... Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi... 15. 

Özen... Altışar altışar sıralanmış...

Yukarıdan aşağıya
1. Dişlerin, katılgan doku, damar ve sinirlerden oluşmuş iç 

bölümü... Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran 

ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişim, dil ve kültür sorunla-

rı açısından inceleyen dalı... 2. Erosçu, erotik... Güven, güvenç, 

emniyet... 3. Bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü (eski)... Saç ke-

peği, kaş konağı (halk ağzı)... “Kurnazca ve haince düzen” anla-

mında “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran baş 

kesen”, “bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını 

bir başkasına vererek işini yürütmek” anlamında “... külahını 

Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen bir 

söz... 4. Kalay elementinin simgesi... Geviş getirenlerden, Güney 

Amerika’nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak 

kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyle-

ri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan... Yatırım... 5. Bir 

bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk... Çocuğu 

olan kadın, anne... Verme, ödeme (eski)... Gam dizisinde “sol” ile 

“si” arasındaki ses... 6. Neşesiz olma durumu, üzgünlük... “İyilik 

edeyim derken kimseyi memnun edemedi” anlamındaki “...’yı 
küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” sözünde geçer... 7. 
Ağabey (halk ağzı)... Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin 
adı, okunuşu... Balık yumurtası ile yapılan bir tür meze... 8. Ku-
zey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür ge-
yik... İçine almak, içinde bulundurmak, ihtiva etmek... Bir kim-
senin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya 
taşınmaz varlıkların bütünü... 9. Dalkavuk (halk ağzı)... Türk 
alfabesinin on üçüncü harfinin adı, okunuşu... Genellikle içine 
sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap... 10. Hastalıkla-
rı iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan 
teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, tababet... Demir yolunda 
meydana gelen kaza... 11. Silisyum elementinin simgesi... Lenf... 
Aratma işi... 12. Ufak olma durumu... Görevden alma... Radyum 
elementinin simgesi... 13. Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için 
veya birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kul-
lanılan bir söz... Sıra veya üleştirme eki almamış yalın sayılar, 
temel sayılar... 14. Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acım-
tırak... Bütün aile 
birlikte, ailecek... 
15. Pireler takımın-
dan, insanın ve bazı 
hayvanların kanını 
emerek yaşayan, 
iyi sıçradığı için 
kolay yakalanama-
yan, küçük, asalak 
böcek... Fiyatı art-
tırılmış, bindirim-
li... Deri, tahta ka-
zımakta kullanılan, 
iki ucu saplı eğri 
bıçak (halk ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

4 YILDA 3 BİN 869 VANAYI
AKTİF HALE GETİRDİK

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Beledi-

yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel Müdürlüğü altya-
pıda oluşan arızalara hızlı bir şe-
kilde müdahale ederek, içmesuyu 
hat vanalarının bakım, onarım, 
yenileme, vana iptali ve yükselt-
me çalışmalarını yapıyor. Çalış-
malar kapsamında 4 yıl içinde 3 
bin 869 vana aktif hale getirildi.

“Arızadan Kaynaklı 
Su Kesintileri Sokak 

Bazlı Oluyor”
Malatya’nın altyapı ağını güç-

lendirmek için çalışmalarına de-
vam eden MASKİ Genel Müdür-
lüğü içmesuyu hat vanalarında 
bakım, onarım ve yükseltme ça-
lışmaları yapıyor. Oluşan içme-
suyu arızalarını hızlı bir şekilde 
çözüme kavuşturduklarını belir-
ten MASKİ Genel Müdürü Ertan 
Mumcu, “MASKİ olarak kuruldu-
ğumuz günden itibaren Malatya 
genelinde kapsamlı çalışmalar 
yapıyoruz. Şehrimizin asfalt alt-
larında kalmış içmesuyu hat va-
nalarını tespit ederek kayıt altına 
alıyoruz. Kayıt altına aldığımız 
bu vanalarda bakım, onarım, ye-
nileme, vana iptali ve yükseltme 
çalışmaları yapıyoruz. Bu kap-

samda son 4 yılda 3 bin 869 adet 
vana yükseltme çalışması yaptık. 
Arızalanan vanaların onarımını 
gerçekleştirdik. Yapılan çalışma-
larla birlikte, bir sokakta oluşan 
arızadan dolayı sadece o sokağın 
suyu arıza giderilinceye kadar 
kesiliyor. Bir sokakta oluşan arı-
zadan diğer mahalleler etkilen-
miyor. Çalışmalarımız esnasında 
ihtiyaç olan yerlere yeni vana 
montajı yaptık. Şehir genelinde 
hat vanalarının yükseltilmesi ve 
aktif hale getirilmesi için çalış-
malarımız aralıksız devam ediyor. 
Şehrimiz ve insanımızın yaşam 
kalitesini daha da yükseltmek 
için çalışıyoruz” diye konuştu.

Böcek Sokmalarına Karşı İlk Yapılması Gerekenler
Yaz mevsiminde özellikle tatilde 

ve piknik esnasında böcek sokması 
vakalarında artış yaşanıyor. Sıklıkla 
sivrisinek, kene, karaca, tahtakurusu, 
akrep sokmaları görülüyor. Özellikle 
alerjik bünyeye sahip olanları olum-
suz olarak etkileyen böcek sokmaları, 
hayatı da tehdit edebiliyor. Memorial 
Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden 
Uz. Dr. Mahmut Demirci, böcek sokma-
larında yapılması gerekenler hakkında 
bilgi verdi.

Böceklerin soktuğu yerde genel-
likle ağrı, şişlik, ısı artışı ve kızarıklık 
meydana gelmektedir. Bu normal bir 
reaksiyondur. Genellikle birkaç saat 
içinde düzelmektedir. İlerde alerjik re-
aksiyon gelişme riski düşüktür ancak 
sıfır değildir. Ancak hastada alerjik 
bir yapı varsa bu kızarıklık lokal ola-
rak kalmamakla birlikte vücutta daha 
farklı reaksiyonlara neden olmaktadır. 
Böcek sokmaları alerjik bünyelerde 
bazen hayatı tehdit edebilecek türde 
tepki verebilmektedir. Özellikle alerjik, 
astımı olan veya ürtikere yatkın bün-
yelerde görülebilecek belirtiler şöyle 
sıralanabilir:

Yutkunma güçlüğü, Baş dönmesi, 
Nefes darlığı, Kalp ritminde düzensiz-
lik, Baş dönmesi, Bulantı, Kusma, İs-
hal, Ateş yükselişi

Eğer böcek sokmasından şüphe-
leniliyorsa, sokulan bölgenin hızlı bir 
biçimde sabunlu suyla temizlenme-
si, varsa antiseptik bir solüsyonun o 
bölgeye sürülmesi gerekmektedir. Bu 
uygulama oluşabilecek enfeksiyonu 
engellemektedir. Enfeksiyon oluş-
maması için o bölgenin sıkılmaması, 
çizilmemesi ya da kaşınmaması ge-
rekmektedir. Ancak arı sokmalarında 
iğneyi çıkartmak için bu işlem yapı-
labilmektedir fakat bu da o bölgeyi 
tahriş etmeden yapılmalıdır. Bölgede 
şişme varsa buz veya soğuk kompres 

uygulanmalıdır. Bunun yanında sokma 
bölgesi el veya kol ise şişmeyi engel-
lemek için o kısmı kalp seviyesinden 
yukarıda tutmalıdır.

Kene; kahverengi, yassı ve oval 
şekilde bir dış parazittir. Kenelerin 
çoğunlukla bulunduğu yerler; hayvan 
barınakları ile hayvanların üzerleri, su 
kenarları ve otlaklar, gür otluk alan-
lar ve çayırlık alanlardır. Keneler, ısır-
dıkları anda virüsü bulaştırmaktadır. 
Kenenin tutunduğu yer bir süre sonra 
kızarıp kaşınmaya başlamaktadır. Ke-
neyi kesinlikle elle çıkarmaya çalışma-
malı çünkü bu kenenin zehrinin tüm 
vücuda yayılmasına sebep olmakta-
dır. Bu işlem bir sağlık kuruluşunda 
yapılmalıdır. Hastada kene ısırığından 
şüpheleniliyorsa ve ateş, baş ağrısı, 
bulantı, kusma, ishal, halsizlik, kol/
bacak/sırtta şiddetli ağrı ve iştahsızlık 
gibi belirtilerin görülmesi halinde der-
hal en yakın sağlık kurumuna götürül-
melidir.

Pek çok kişi böcek sokmasında 
kaşıntı olan bölgeye kolonya sürmek-
tedir. Kolonya uygulaması o bölgenin 
tahriş olmasına neden olabilmekte-
dir. Böcek sokması zehirlenmelerinde 
yoğurt yemek ya da ayran içmek gibi 
uygulamaların etkisi olmamaktadır. O 
bölgenin enfeksiyon kapmasını engel-
lemek ilk yapılacak şey olmalıdır.

Tatil bölgelerinde böcek sokmaları 
daha fazla meydana gelmektedir. Bu 
nedenle kişilerin tatile hazırlıklı git-
mesi gerekmektedir. Tatile gidecekler 
valizlerine antiseptik solüsyonlarını, 
alerji şuruplarını ya da tabletlerini, 
açık bölgelere uygulanabilecek böcek 
kovucu ürünlerini koymalıdırlar. Ayrı-
ca valizlere antihistaminik ve topikal 
steroid kremler de eklenmelidir. Pik-
nik alanlarında giyim tercihleri de-
ğiştirilmelidir. Örneğin bu bölgelerde 
pastel tonlar tercih edilmelidir. 
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DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNDE
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ 

HABER MERKEZİ 
Kurban Bayramı münasebetiyle Do-

ğanşehir belediyesi makam odasında 
Resmi bayramlaşma yapıldı.  Doğanşe-
hir belediye başkanı Vahap Küçük Ve Ak 
Parti Doğanşehir ilçe başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu Kurban bayramı nedeniyle 
belediye binasında halkla bayramlaştı. 

Doğanşehir Belediye başkanı Vahap 
Küçük ve Ak Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu Doğanşehir belediyesinde 
Halkla buluştular.  Bayramlaşmaya ka-
tılan Doğanşehir halkı ve Daire amirleri 
belediye çalışanlarına konuşan Doğan-
şehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
şunları söyledi: “ Cenabı Allah Devleti-
mizi güçlü eylesin. Devletimizi kimseye 
muhtaç eylemesin.  Ülkemize, Ailemize 
birlik dirlik ve huzur versin,  Allah bir-
lik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi. 
Daha sonra yapılan dualardan sonra 
gelen davetlilere çeşitli ikramlar ya-
pıldı. Bayramlaşma töreni birlik bera-
berlik ve kardeşlik temennileriyle sona 
erdi.

“Ülkemize Sahip Çıkmamız Lazım”

HABER MERKEZİ 
Keskin, Malatya Esnaf ve Sa-

natkarlar Odaları Birliği Başkan 
Vekili Orhan Özbek ile birlikte 
Kurban Bayramı dolayısıyla es-
naf ziyaretlerinde bulundu. Es-
nafları tek tek dolaşan Keskin, 

esnafların Kurban Bayramını 
tebrik etti. Esnaf ve vatandaş-
larla uzun süre sohbet eden 
Keskin, Kurban Bayramı'nın 
huzur, refah ve barış içerisinde 
geçmesi temennisinde bulun-
du. Bayramın kardeşliğe vesile 

olması temennisinde bulunan 
Keskin, "Bayramın dünyaya, 
ülkemize barış, huzur getir-
mesini diliyorum. Milletimizin 
kardeşlik duygularının daha da 
pekiştirilmesine vesile olması-
nı temenni ederim" dedi.

Keskin, Malatyalılardan 
kendi esnafından alış veriş 
yapmasını beklediklerini ifa-
de ederek, "Malatya halkından 
şunu bekliyoruz; kendi esnafın-
dan alış veriş yapsınlar. Milli 
birliği sağlayacaksak, market-
lerden vazgeçip, kendi esnafın-
dan, milli ürünlerden alış veriş 
yapmalarını bekliyoruz. Bütün 
Malatyalılara da çağrı yapıyo-
ruz. Bizim üzerimize ekonomi 
savaşı açanlara karşı bizimde 
mücadele etmemiz lazım" diye 
konuştu.

Malatyalılardan kendi esna-
fına sahip çıkarak, alış veriş-
lerini esnaflardan yapmalarını 
isteyen Keskin, şunları söyledi: 
"Malatya halkının artık gross 
marketleri bırakması lazım. 
Dünyanın üzerimize nasıl eko-
nomik sıkıntı yarattığını görü-
yoruz. Üzerimize ekonomik bir 
savaş açıldı. Bu durum, Türkiye 
dolayısıyla da Malatya'yı sıkın-
tıya sokuyor. İnsanlarımız dö-
nüp kendi esnafından alış veriş 
yaparsa o para Malatya'da ka-
lır. Marketlerin yüzde 80'i dışa 
bağımlı ve paralar bize karşı 
cephe alanlara gidiyor. Halkın 
bunu görmesi lazım. Milli mü-
cadeleyi vereceksek, beraber 
mücadele edeceksek kendi es-

nafına gelmesi ve alış veriş ora-
dan yapması lazım. Başka yere 
gidip Avrupa'nın mallarını ala-
caksınız sonrada milli duruştan 
bahsedeceksiniz, böyle milli 
duruş olmaz. Topyekun müca-
dele etmeliyiz."

Keskin, esnafların ülke üze-
rinde oynanmak istenen oyun-
lara karşı dimdik ayakta dur-
duğunu ifade ederek, "Bu ülke 
meselesi. Bu Ahmet'in, Meh-
met'in meselesi değil. Türki-
ye bu cendereleri çok atlattı. 
Selçuklu'dan buyana hep üze-
rimize gelmişlerdir. Biz yine 
dimdik ayakta kalacağız. 15 
Temmuz'u hep beraber nasıl 
aştıysak, bunu da aşacağız. 
Burada en büyük zararı gören 
esnaf ama burada yine en dik 
duranda yine esnaf. İyi olaca-
ğız, iyi olmaktan başka çaremiz 
yok. Ülkemize sahip çıkmamız 
lazım. Dünyanın gözü üzerimiz-
de. Gezi olaylarından buyana 
baktığımızda hepsinin arka-
sında başka oyunların olduğu-
nu görüyoruz. Recep Tayyip 
Erdoğan'dan Allah razı olsun, 
dimdik ayakta durup, mücade-
le ediyor. Halkımızda dimdik 
arkasında. Esnafımızda dimdik 
ayakta durup, destek veriyor" 
diye konuştu.
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.KASIMPAŞA A.Ş. 3 3 0 0 8 3 5 9

2.YENİ MALATYASPOR 3 2 1 0 4 1 3 7

3.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 4 1 3 6

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 0 1 7 5 2 6

5.KAYSERİSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5

6.A KONYASPOR 3 1 2 0 7 6 1 5

7.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 1 1 5 5 0 4

8.TRABZONSPOR A.Ş. 3 1 1 1 5 5 0 4

9.ANTALYASPOR A.Ş. 3 1 1 1 6 7 -1 4

10.M BAŞAKŞEHİR FK 2 1 0 1 3 2 1 3

11.FENERBAHÇE A.Ş. 3 1 0 2 2 3 -1 3

12.GÖZTEPE A.Ş. 3 1 0 2 2 4 -2 3

13.DG SİVASSPOR 3 1 0 2 2 6 -4 3

14.Ç RİZESPOR A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2

15.BURSASPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2

16.AKHİSARSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1

17.BB ERZURUMSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1

18.A ALANYASPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 BB ERZURUMSPOR

KAYSERİSPOR 0 - 0 E YENİ MALATYASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 3 ANTALYASPOR A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 3 KASIMPAŞA A.Ş.

ATİKER KONYASPOR 1 - 1 BURSASPOR

GALATASARAY A.Ş. - A ALANYASPOR

M BAŞAKŞEHİR FK - AKHİSARSPOR

3.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS 1 PUANLA DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta-

sında oynanan Kayserispor-Evkur 
Yeni Malatyaspor maçı 0-0 eşitlikle 
sonuçlandı 

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta-
sında Kayserispor, Evkur Yeni Ma-
latyaspor'u evinde konuk etti. Mü-
cadelenin ilk yarısı golsüz eşiklikle 
tamamlandı.

Maçtan dakikalar 
8. dakikada ceza sahası dışında

topla buluşan Aleksic'in düzgün vu-
ruşunda kaleci Lung, meşin yuvarla-
ğı güçlükle çeldi. 

20. dakikada Bilal'in sol kanattan
yaptığı ortada ceza sahasında topa 
yükselen Chery'nin kafa vuruşu az 
farkla yandan auta gitti. 

21. dakikada Chery'nin pasında
ceza sahası dışında topla buluşan 
Deniz'in vuruşunda defansa çarpan 
top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı. 

28. dakikada ani gelişen atakta
Aleksic'in sol kanattan pasında topla 
buluşan Adem'in vuruşunda meşin 
yuvarlak üst direkten oyun alanına 
döndü. 

41. dakikada Sapunaru'nun pa-
sında defanstan seken top Umut'un 
önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya 
kalan Umut'un vuruşunda Ertaç, me-
şun yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştır-
mayı başardı. 

53. dakikada sol kanattan Atil-
la'nın ortasında ceza sahasında yük-
selen Chery'nin kafa vuruşunda top 
kaleci Ertaç'ta kaldı. 

57. dakikada Deniz, topu sol ka-
nattan müsait durumdaki Bilal'e 
çıkardı. Arka direkte topla buluşan 
Bilal, müsait durumdayken istediği 
vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak 
yandan auta gitti. 

63. dakikada sağ çaprazda topla
buluşan Pereira'nın vuruşunu kaleci 
Lung güçlükle kornere çeldi. Kulla-
nılan köşe vuruşunda Lung boşa çı-

kınca topu önünde bulan Donald'ın 
vuruşunda top üstten auta gitti. 

76. dakikada sol kanatta çizgiye
inen Bilal'in ceza sahasına yaptığı 
ortada müsait pozisyonda topla bu-
luşan Mensah'ın vuruşunda top yan-
dan auta gitti. 

79. dakikada Deniz Türüç'ün sağ
kanattan yaptığı ortaya ceza sahası 
içerisinde yükselen Umut Bulut'un 
kafa vuruşunda top üst direğe çar-
parak oyun alanına geri döndü. 

Stat: Kadir Has 
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Vol-

kan Ahmet Narinç xx, İbrahim Boz-
bey xx 

Kayserispor: Lung xxx, Kana Bı-
yık x, Atila Turan xx, Lopes xx, Sapu-
naru xx, Chery xx (Şamil dk. 69 x), 

Bilal xx, Mensah x (Asamoah dk. 77 
x), Deniz Türüç x (Kravets dk. 85 ?), 
Rotman xx, Umut Bulut xx 

Yedekler: Muammer, Doğan, Le-
vent, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Bold-
rin, Mert 

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç 

xx, Sincere xx, Mina xx, Rahman xx, 
Sadık xx, Guilherme xx, Aleksic xx, 
Pereira xx (Chebake dk. 68 x), Ah-
med xx (Donald dk. 46 x), Boutaib 
xx, Adem Büyük x (Mustafa dk. 90 ?) 

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Eren, 
Murat, Erkan Kaş, Dia 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Sarı kartlar: Rotman, Atila Turan 

(Kayserispor), Adem Büyük (Yeni 
Malatyaspor)

Erol Bulut: “Bizim İçin İyi Bir Puan”
Evkur Yeni Malatyaspor 

Teknik Direktörü Erol Bu-
lut, deplasmanda Kayse-
rispor ile berabere kaldık-
ları maçın ardından “Bizim 
için iyi bir puan” dedi 

Spor Toto Süper Lig’in 
3. haftasında Yeni Malat-
yaspor, deplasmanda Kay-
serispor ile golsüz berabere 
kaldı. Maçın ardından dü-
zenlenen basın toplantısın-
da konuşan Teknik Direktör 
Erol Bulut, “İlk yarının son 
20 dakikasında verdiğimiz 
1-2 tane pozisyon var. İkinci 
yarıda da rakibe verdiğimiz 
pozisyon var ama bizim 
yakaladığımız pozisyonlar 
var. 2 takım da fırsatlarını 
değerlendiremediler. So-
nuçta her 2 takım da 1 pu-
anla ayrılmış oldu. Bizim 
için iyi bir puan. Yolumuza 
bu şekilde devam ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.


