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Doğanşehir’e Yeni Kaymakam Atandı
Bir süreden beri 

Doğanşehir’de Ve-
kaletle yönetilen 
kaymakamlığa Mur-
taza Ersöz Asaletten 
atandı.Doğanşehir 
kaymakamlığına Ya-
vuzeli kaymakamı 
Murtaza Ersöz  atan-
dı.>>5’TE

Hemşerimiz Hacı Ahmet İlhan 

“Yerli ve Milli Enerjiyle Türkiye’yi
Cari Açıktan Kurtarmaya Hazırız”

Hemşerimiz Mimsan Grup 
CEO’su Hacı Ahmet İlhan, Türki-
ye’ye yönelik ekonomik saldırı-
nın, yerli ve milli enerjinin kritik 
önemini ortaya koyduğuna  Yerli 
ve Miili enerjiyle  Türkiye’yi cari 
Açıktan  kurtarmaya hazırız 
dedi..  Hacı Ahmet İlhan, 37.2 
milyar dolarlık enerji faturasının 
cari açığın ana kalemi olduğunu 
belirterek, “Yerli ve milli tekno-
loji ile atıklardan enerji üreterek 
Türk ekonomisini cari açıktan 
kurtarmaya hazırız” dedi. >>3’TE

TAYİNİ ÇIKAN LİSE MÜDÜRÜ
VEDA MESAJI YAYIMLADI

Rotasyon ne-
deniyle  Polat lise-
sine tayını çıkan , 
Doğanşehir Lisesi 
Müdürü Serkan 
Yılmaz bir vede 
mesajı yayımla-
dı.>>4’TE

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ YAZ OKULU KAPSAMINDA MALATYA’DA 
Yunus Emre Enstitüsü 

yaz okulları projesi kapsa-
mında Malatya ya gelen 19 
Ülkeden 23 öğrenci İnönü 
Üniversitesi Türkçe Öğretim 
Merkezi TÖMER tarafından 
misafir ediliyor. Türkçeyi 
tam konuşan Öğrenciler Do-
ğanşehir Vahap Küçük MYO 
ve Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’ün konuğu oldu-
lar.>>4’TE
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Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
MYO‘dan almış olduğum öğrenci kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.
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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 
SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Saç Dökülmesi Nedenleri
HABER MERKEZİ 
“Saç dökülmesi, dermatoloji po-

likliniğine en sık başvuru nedenle-
ri arasında yer almaktadır. Detaylı 
bir muayene sonrasında gerekli 
tetkik ve tanı yöntemleri kullanıla-
rak dökülmenin tipi ve nedeni be-
lirlenerek saç dökülmesinde tedavi 
planlanır” diyen Okan Üniversitesi 
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Öğr. Üyesi Belçin İzol, anlattı.

Saçın 3 yaşam evresi bulunmak-
tadır. Aktif uzama evresi olan ana-
gen faz, ortalama 2-6 yıl sürer. 1-2 
haftalık bir geçiş evresi olan kata-
gen fazdan sonra, saç telogen faza 
girer. 2-4 ay süren saçın dinlenme 
evresi olan telogen fazdan sonra 
dermal papilla hücresi saçlı deri yü-
zeyine yaklaşır, eski tel dökülür ve 
yeni bir saç teli anagen fazda uza-
maya başlayarak saç yaşam döngü-
süne devam eder.

Diffüz yani tüm deriyi kapsayan 
saç kaybının, önemli nedenlerinden 
biri olan telogen effluvium, dinlen-
me evresindeki saçların kaybı ile 
karakterizedir. Günde 100 telden 
fazla saç kaybı görülür. Kadınlar-
da, erkeklere göre daha sık görülür. 
Birçok nedene bağlı olabileceği gibi 
bazı hastalarda spesifik bir neden 
de bulunmamaktadır. Hormonal 
ve besinsel faktörler, ilaçlar, bazı 
kimyasal maddelere maruziyet, sis-

temik hastalıklar, psikolojik stres 
ve mevsim değişiklikleri saç dökül-
mesine neden olabilir. Detaylı bir 
öykü ile mevcut sistemik hastalık-
lar, kullanılan ilaçlar, yakın zaman-
da geçirilen hastalıklar, kilo kaybı, 
saça uygulanan işlemler, emzirme, 
stres, cerrahi operasyon gibi fak-
törler araştırılmalıdır.

Hormonal faktörler içerisinde 
tiroid bezi hastalıkları, doğum son-
rasında özellikle ilk 6 ayda yoğun 
görülen saç dökülmesi, menapoz 
öncesi ve sonrasındaki dönem sa-
yılabilir. Sıkı bir diyete başladıktan 
sonra 6 ay içerisinde saç dökülmesi 
ortaya çıkabilir. Yapılan tetkiklerle 
demir, B12, çinko, biyotin eksikliği 
araştırılmalıdır. D vitamini eksik-
liğinin de saç dökülmesine neden 
olduğuyla ilgili çalışmalar bulun-
maktadır.

Bazı ilaçlara bağlı saç dökülme-
si ortaya çıkabileceği için, son 6 ay 
içerisinde başlanmış ilaçların da 
sorgulanması önemlidir. Telogen 
effluviumun tedavisinde, eğer ne-
den tespit edilebiliyorsa, nedene 
yönelik tedavi yapılmalıdır. Nede-
nin tespit edilemediği durumlar-
da saç için gerekli olan vitamin ve 
aminoasitleri içeren tabletler des-
tek olarak kullanılabilir. Saç mezo-
terapisi ve PRP tedavisi de faydalı 
olmaktadır.

Androgenetik alopesi olarak ad-
landırılan erkek tipi saç dökülmesi, 
anagen fazda kısalma ve telogen 
fazdaki saçların artışı ile karakte-
rizedir. Erkek ve kadınlarda görü-
lebilir. Hastalarda genetik faktör-
ler önemli olduğu için aile öyküsü 
sorgulanmalıdır. Kadınlarda erkek 
tipi dökülme tespit edildiğinde 
androjen hormonlarının fazlalığı 
açısından değerlendirme yapılma-
lıdır. Kıllanma artışı, sivilce ve adet 
düzensizliği eşlik ediyorsa mutlaka 
hormon testlerinin yapılması ve bir 
jinekolog ve gerekli görüldüğü du-
rumlarda bir endokrinoloji dokto-
runun değerlendirmesi gereklidir. 
Özellikle menopoz sonrası dönem-
de görülen saç kaybının nedeni öst-
rojen düzeylerinin azalıp serbest 
testosteronun artmasıdır.

ERKEK TİPİ SAÇ 
DÖKÜLMESİNİN 

TEDAVİSİ NEDİR?
Hormonal bozukluk tespit edi-

len hastalarda tedavi nedene yö-
nelik olmalıdır. Saç dökülmesinin 
tedavisinde çeşitli oral ve topikal 
tedaviler, mezoterapi, PRP ve saç 
ekimi yapılabilir. Erkek tipi saç dö-
külmesinin ilerleyici seyri nedeniy-
le erken dönemde tedaviye başlan-
ması önemlidir.

SAÇ KIRAN NEDİR?
Halk arasında ‘saç kıran’ olarak 

bilinen alopesi areata otoimmün 
hastalıklar grubundadır. Bağışıklık 
sistemi hücrelerinin kıl köklerine 
karşı reaksiyon vermesi sonucunda 
oluşan para şeklinde dökülmelerle 
karakterizedir. Genellikle iyi seyirli 
olan bu hastalık nadiren ilerleye-
rek yaygın saç, kirpik, kaş ve tüm 
vücut kıllarında kayba neden olabi-
lir. Hastalığın klinik şiddetine göre 
uygulanan farklı tedavi seçenekleri 

mevcuttur. Saç dökülmesi bazen, 
kalıcı saç hasarına neden olan bazı 
diğer dermatolojik hastalıklarda da 
ortaya çıkabilir. Sikatrisyel alope-
si olarak adlandırılan bu duruma, 
bazı bağ dokusu ve deri hastalıkları 
neden olabilir. Kalıcı saç hasarı ol-
madan erken dönemde tedavi baş-
lanmalıdır.

Saç dökülmesi şikayeti olan 
hastaların mutlaka bir dermatoloji 
uzmanına başvurması, dökülmenin 
tipi belirlendikten sonra uygun te-
davinin planlanması önerilir.
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HABER MERKEZİ 
Hemşerimiz Mimsan Grup 

CEO’su Hacı Ahmet İlhan, Tür-
kiye’ye yönelik ekonomik sal-
dırının, yerli ve milli enerjinin 
kritik önemini ortaya koydu-
ğuna  Yerli ve Miili enerjiyle  
Türkiye’yi cari Açıktan  kurtar-
maya hazırız dedi..  Hacı Ah-
met İlhan, 37.2 milyar dolarlık 
enerji faturasının cari açığın 
ana kalemi olduğunu belirte-
rek, “Yerli ve milli teknoloji ile 
atıklardan enerji üreterek Türk 
ekonomisini cari açıktan kur-
tarmaya hazırız” dedi. 

Biyokütle enerji sektöründe 
Türkiye’nin en köklü şirketle-
rinden biri olan ve geçtiğimiz 
günlerde Malatya’da kurduğu 
ve çöpten enerji elde eden te-
sisle gündeme gelen Mimsan 
Grup’un CEO’su Hacı Ahmet İl-
han, dolardaki yükselişle gün-
deme gelen cari açığı kapa-
tacak formülün yerli ve milli 
enerjide saklı olduğunu belirtti. 
Özel sektör ve Türk milletinin, 
Türkiye’ye yönelik ekonomik 
saldırı karşısında devletinin 
yanında olduğunu vurgulayan 
İlhan, yaşanılanların yerli ve 
milli enerjinin kritik önemini 
ortaya koyduğuna ifade etti. 
Cari açığı oluşturan temel se-
bebin enerji, enerji teknolojisi 
ve hammaddesi ithalatı oldu-
ğuna dikkat çeken Hacı Ahmet 
İlhan, “Dış kaynaklı finansal 
müdahalelerin engellenmesi 
için sorumluluk almaya hazırız. 
Yerli ve milli bir kaynak olan bi-
yokütle enerjisi, cari açık soru-
nun azaltılmasına ciddi katkılar 
yapabilir” dedi.

“Kendi enerjisini 
kullanan bir ülkeye 

kimse operasyon 
yapamaz”

İlhan, şunları söyledi: “Ül-
kemizde yılda 200 milyon ton 
atık ortaya çıktığı tahmin edi-
liyor. Bu rakamın tamamının 
enerji olarak değerlendirilmesi 

durumunda üretilecek elekt-
riğin yılda 100 milyar kWh’ye 
ulaşacağı hesaplanıyor. Bu da 
Türkiye’nin toplam yıllık elekt-
rik tüketiminin üçte birine te-
kabül ediyor. Orta vadede bu 
atığın yaklaşık yarısının değer-
lendirmeye alınabileceğini dü-
şünsek bile, atıktan yılda 5 mil-
yar dolarlık katma değer elde 
etmenin mümkün olabileceğini 
görebiliyoruz.”

Türkiye’nin enerji kaynağı-
nın yanı sıra enerji teknolojileri 
ile ürün ve ekipman ithalatına 
da ciddi kaynak ayırdığına işa-
ret eden Hacı Ahmet İlhan şöy-
le devam etti:

“Türkiye sadece kullandığı 
enerjiyi ithal etmekle kalmıyor. 
İthal ettiği enerji kaynağını ya-
kacağı kazanlar ve türbinler ile 
yine bu kaynaklarla çalışan ma-
kine ve ekipmanları da büyük 
oranda ithal ediyor. Biz Mim-
san Grup olarak bu alanda yıl-
lardır devam ettirdiğimiz Ar-Ge 
çalışmalarıyla yerli tasarım ve 
teknoloji de geliştirdik, gelişti-
riyoruz. Yakma teknolojileriyle 
atık bertarafı ve enerji üretimi 
konusundaki çözümlerimizle 
ülkemizin hem enerji kaynak-
ları, hem ekipmanlar konusun-
daki dışa bağımlılığını azaltıyo-
ruz hem de ülkenin atık ve çöp 
bertarafı meselesine kolaylık 
sunuyoruz.”

Atık ve çöp yakmaya da-
yalı enerji çözümlerinde Tür-
kiye'nin toplam kurulu gücü 
50 MW düzeyinde bulunuyor. 
Yakma dışındaki biyokütle te-
sisleri de değerlendirmeye ka-
tıldığında bu rakam 500 MW'ye 
yaklaşıyor. Mimsan CEO'su Hacı 
Ahmet İlhan, Türkiye'nin kapa-
sitesinin bunun en az 10 katı 
olduğunu belirtti.

Hacı Ahmet İlhan, biyokütle 
yakma sistemleri konusunda 
ülkemizde yeterli teknolojik bi-
rikimin mevcut olduğunu belir-
terek, “Mimsan Grup olarak 15 
yıldır, konunun teknolojik tara-
fını ilmek ilmek dokumaktayız" 

dedi.

Malatya’da çöpten 
enerji santrali

Mimsan Grup, Türkiye’nin 
şehir çöpünden termik yön-
temle enerji üreten ilk santrali-
ni “Yap-işlet devret” modeliyle 
Malatya'da kurdu. Önümüzde-
ki günlerde devreye alınacak 
santralle yaklaşık 40 bin konu-
tun elektrik ihtiyacı karşılana-
cak.

Mimsan, Malatya tesisinin 
yanı sıra Afyon'da da atıktan 
enerji elde edecek bir biyokütle 
enerji tesisi kurmaya hazırlanı-
yor. Bunun için bir özel sektör 
firmasıyla el sıkışıldı. Tamam-
landığında 25 MW kurulu güce 
sahip olacak santral, biyokütle 
yakmada Türkiye’nin en büyü-
ğü unvanını kazanacak.

Yerli teknolojiye 
teşvik var

Biyokütleden enerji üreti-
mi şu anda devlet tarafından 
YEKDEM kapsamında, çok özel 

bir fiyat stratejisiyle destek-
leniyor. Mevcut destekleme 
programı, biyokütle yatırımcı-
larının MW başına 133 dolar ge-
lir elde etmesini sağlıyor. Yerli 
ekipman teşviki kapsamında, 
kazan grubu için MW başına 8 
dolar destek de veriliyor. Her 
bir ekipmanın yerli firmalar-
dan tedarik edilmesi ile toplam 
destek 165 dolara kadar çıka-
biliyor. Bu teşvik uygulaması 
atıklardan (biyokütle) enerji 
santrallerini çok kârlı yatırım 
haline getiriyor. Mimsan Grup 
da, milli bir firma olarak yerli 
ekipman desteğinin gerektirdi-
ği şartları başarıyla sağlıyor.

Destekleme programı 2020 
yılında sona erecek. 2020 son-
rasında izlenecek strateji henüz 
belirlenmiş değil. Hacı Ahmet 
ilhan, söz konusu yenilenebilir 
enerji teşviki (YEKDEM) meka-
nizmasına şehir çöplerinin de 
dahil edilmiş olduğunu belirte-
rek, “Bu cazip yatırım fırsatın-
dan yararlanmak isteyenlerin 
ellerini çabuk tutmaları gereki-
yor” dedi.

Benim ki hayaldi

biliyorum 

dönemeyeceğim ülkeme

gurbet te öleceğim 

yurduma götürün beni 

deniz olan bir şehre defnedin

huzur istiyorum

sadece dalgalar ve martı sesleri

istemem dua filan okumayın başımda

karışmayın cennetime

rahatsız etmeyin beni

bana bu dünyada yaşattınız cehennemi

sakın ağlayıp sızlanmayın ardımdan

ne önemi var kaç gün kaç asır

yaşadım ben aşkın en güzelini

sadece şiirler okuyun bana 

bir de sevda türküleri

AKİFE AYHAN
Ben Akife Ayhan Malatya’nın Doğanşe-

hir ilçesine bağlı Polat beldesinde dünyaya 

geldim. Çocukluğum Adana’da geçti. 18 ya-

şında Almanya’ya geldim. Bu gün dönerim, 

yarın dönerim derken gurbet te yolu yarıla-

dım. Nereliyim ben de bilmiyorum. Kendi-

mi hiç bir yere ait hissedemedim. Neresiydi 

yurdum? Doğduğum yer mi, doyduğum yer 

mi? Sadece içimde doya doya yaşayamadı-

ğım bir vatanın hasreti yanar durur. 

Hemşerimiz Hacı Ahmet İlhan 

“Yerli ve Milli Enerjiyle Türkiye’yi
Cari Açıktan Kurtarmaya Hazırız”

HABER MERKEZİ 
Malatya’nın altyapısını güçlendirerek va-

tandaşa kaliteli hizmet sunan MASKİ Genel 
Müdürlüğü altyapı yenileme çalışmalarına de-
vam ediyor. Malatya merkez ve ilçelerde özve-
rili çalışmalar sergileyerek şehrin altyapısını 
yenilemeyi hedefliyor. İlçelerde yapılan çalış-
malarla ilgili bilgi veren  Genel Müdürümüz 
Ertan Mumcu: “Akçadağ, Arguvan, Doğanyol, 
Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan 
İlçeleri merkezindeki çalışmalarımızı tamam-
ladık. İlçe merkezlerinde ki çalışmalarımız 
kapsamında Arapgir merkezde toplam mali-

yeti 30 milyon TL olan 171 kilometrelik altyapı 
çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızla 85 
kilometrelik içmesuyu ve 86 kilometrelik ka-
nalizasyon altyapı çalışmasını gerçekleştire-
ceğiz.  2.250 adet abone bağlantısı,1 adet 1500 
tonluk depo ve 2 adet 200 tonluk depo inşası-
nı yapacağız. Ayrıca 2.035 muayene ve 4.500 
parsel bacası çalışmasını yaparak ilçemizin 
kanalizasyon altyapısını tamamen yenileye-
ceğiz. Bu kapsamda bin metrelik içmesuyu, 10 
bin 971 metrelik kanalizasyon hattı çalışmala-
rımızı tamamladık. Arapgir İlçesi ve Malatya 
genelinde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ YAZ OKULU
KAPSAMINDA MALATYA’DA 

DEMET TUNCEL 
Yunus Emre Enstitüsü yaz okulları projesi 

kapsamında Malatya ya gelen 19 Ülkeden 23 
öğrenci İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretim 
Merkezi TÖMER tarafından misafir ediliyor. 
Türkçeyi tam konuşan Öğrenciler Doğanşehir 
Vahap Küçük MYO ve Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ün konuğu oldular. 

Malatya’da Yunus Emre Enstitüsü tarafın-
dan organize edilen yaz okulları kapsamında 
Malatya da gelen öğrenciler üç haftalık kursa 
tabi tutularak Türkçe konuşmaya başladılar. 
Doğanşehir’i ziyaret eden yabancı öğrenciler, 
İnönü Üniversitesi TÖMER Türkçe Eğitim Mer-
kezi Dç. Dr. İlhan Erdem yaptığı açıklamada 
şunları söyledi:”  Doğanşehir belediye başka-
nımız Vahap Küçük’ e nazik davranışlarından 
dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler İ.Ü TÖMER 
de eğitim gören öğrenciler ile Vahap Baş-
kanımızı Ziyarete geldik. Bu öğrencilerimiz 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde yunus Emre 
Enstitüsü tarafından organize edilen 2018 
yaz okulu kapsamında İnönü Üniversitesin-
de misafirler. Bu Öğrencilerimiz ile sabahla-
rı Türk Dili Türkçe öğrenme üzerine eğitim 
yaptıktan sonra öğleden sonra ve akşamları 
daha çok tanıtıcı etkinliklerde bulunuyoruz. 
Malatya mızı gezdirdik, Malatya’mızın De-
ğerlerini öğrencilerimize anlattık gösterdik. 
Sultan Suyu Harası Levent Vadisi Doğanşehir 
ve Darende’yi gezdirdik. Tabii ki Dil öğretmek 
aynı zamanda kültür öğretmektir. Kültürü-
müzü ve sanatımızı bu öğrencilere vermeye 
çalıştık. Büyük şehir belediyesi sanat merke-
zinde Ebru Öğrettik bu arkadaşlarımıza, ka-
bak işlemeciliği, hüsnü hat aldılar, kaligrafi 
aldılar. Çok memnun bir şekilde burada eği-

tim gördüler, bu eğitim dört hafta sürüyor, üç 
haftası yerel üniversitelerde gerçekleşiyor, 
son haftamızda bu arkadaşlarımız İstanbul 
da gezip en sonunda Cumhur Başkanımızla 
yapılacak ortak bir programla memleketleri-
ne uğurlanacaklar” dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük ise “ Üniversiteden gelen hocalarıma 
bu öğrencileri Doğanşehir’e getirdikleri için 
teşekkür ediyorum. Bu öğrenciler memleket-

lerine gittiklerinde Türkiye’yi anlatacaklar-
dır. Aramızda barış elçileri olacaklar. Ben bu 
organizasyonda emeği geçen her kese teşek-
kür ediyorum” dedi. Daha sonda Doğanşehir 
belediyesine ait bey pınarı tesislerinde ken-
dilerine ikram edilen yerel yemekleri yiyen 
öğrenciler Doğanşehir’i harika bulduklarını 
söylediler. Belediye başkanı Vahap Küçük 
tarafından öğrencilere ihtiyaçlarında kul-
lanmak üzere hediye çekleri verildi. Doğan-

şehir’i ve Malatya’yı çok beğenen öğrenciler, 
Gezdikleri ülkeleri sayarken Malatya’yı ülke 
olarak sayınca günün esprisi oldu. Öğrenciler 
daha sonra İnönü Üniversitesi TOMER Mü-
dürü Dç. Dr. İlhan Erdem, Doğanşehir Vahap 
Küçük Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr Öğre-
tim Görevlisi Cemal Koyunoğlu, Yüksek okul 
sekreteri Nail Korkmaz, Dr. Öğretim görevlisi 
Hasan Yılmaz refakatlerinde Malatya ya ha-
reket ettiler. 

TAYİNİ ÇIKAN LİSE MÜDÜRÜ 
VEDA MESAJI YAYIMLADI

HABER MERKEZİ 
Rotasyon nedeniyle  Polat lisesine tayını çıkan , Doğanşehir 

Lisesi Müdürü Serkan Yılmaz bir vede mesajı yayımladı. Yılmaz 
Mesajında;

8 Şubat 2010 tarihinden beri yaklaşık 8,5 yıldır büyük bir gay-
ret ve gururla sürdürdüğüm okul müdürlüğü görevinden görev 
süremin dolması nedeniyle bugün itibariyle istemeyerek te olsa 
ayrılmış bulunuyorum. Aradan geçen zaman içerisinde üniversi-
teyi kazanan ve meslek sahibi olan yüzlerce öğrencimiz en büyük 
gurur kaynağım oldu. Sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda on-
larca il ve ilçe dereceleri kazandık. 2 Avrupa birliği projesi yürüte-
rek yaklaşık 10 öğretmen ve 30 öğrencimizi Avrupa’nın çeşitli ül-
kelerine göndererek bilgi ve tecrübelerini arttırmalarını sağladık.

Görev sürem içerisinde büyük bir keyifle birlikte çalıştığım 
müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, okul çalışanlarına, Okul 
Aile birliği Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine, kantin 
çalışanlarına, taşımalı servis şoförlerine, öğrenci ve velilerimiz 
olmak üzere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Hatamız olduysa Affola. Haklarınızı helal ediniz.
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Doğanşehir’e Yeni Kaymakam Atandı
Bir süreden beri Doğan-

şehir’de Vekaletle yönetilen 
kaymakamlığa Murtaza Ersöz 
Asaletten atandı.Doğanşe-
hir kaymakamlığına Yavuzeli 
kaymakamı Murtaza Ersöz  
atandı. 2018 yılı kaymakam 
kararnamesi ile Doğanşehir 
Kaymakamlığına Gaziantep 
Yavuzeli Kaymakamı Murtaza 
Ersöz atandı.

Kaymakam 
Murtaza Ersöz 

kimdir.?
Murtaza ERSÖZ 10.03.1987 

tarihinde Mardin’de doğdu.
İlk ve ortaöğrenimini Mar-

din’de tamamladı.
Lisans eğitimini ise 2009 

yılında Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi Kamu 
Yönetimi bölümünde tamam-
ladı. Yüksek lisans eğitimini 
de 2011 yılında aynı üniversi-
tenin Kamu Yönetimi Ana Bi-
lim dalında tamamladı.

2010 yılından itibaren 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Hukuku Müşavir-
liğinde görev yapan Kaymaka-
mımız2015 yılında İçişleri Ba-

kanlığınca açılan Kaymakam 
Adaylığı sınavını kazanıp Kah-
ramanmaraş Kaymakam Ada-
yı olarak Mülki İdare Amirliği 
mesleğine intisap etti.

Kahramanmaraş ilinde 
Valilik stajını tamamladık-
tan sonra sırasıyla; Çorum ili 
Sungurlu ilçesi ile Trabzon ili 
Akçaabat ilçesinde Refiklik 
stajını, Mersin ve İstanbul ille-
rinde ise Mülkiye Teftiş stajını 
tamamladı. Karabük'ün Eflani 
ve Kahramanmaraş'ın Çağla-
yancerit ilçelerinde kayma-
kam vekili olarak görev aldı. 4 
ay süreyle İngiltere’nin Ports-
mouth şehri “LSI Portsmouth 
- English Language School” 
da dil eğitimi gördü.

103. Dönem Kaymakamlık 
Kursunu başarı ile tamam-
layan Kaymakamımız Yavu-
zeli kaymakmlik görevine 
09.03.2017 tarihinde başla-
mıştır. 2018 yılı kaymakam 
kararnamesi ile Doğanşehir 
ilçemize atanmıştır

Yeni Doğanşehir Gazetesi 
olarak ilçemize yeni atanan 
kaymakam Murtaza Ersöz’e 
hoş geldiniz der, Yeni Göre-
vinde başarılar dileriz.

Çalık, Kayısı Kent Muhtarlar Derneğini Ziyaret Etti

KENAN EREN 
AK Parti MYK üyesi ve Malatya Milletveki-

li Öznur Çalık, Kayısı Kent Muhtarlar Derne-
ğini ziyaret etti. Muhtarlar Derneği ziyaretin-
de Muhtarların özlük haklarına kavuştuğunu 
vurgulayan Çalık buradaki konuşmalarında, 
“Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımızın öz-
lük hakları ve maaşları başta olmak üzere 
her türlü haklarının yerine getirilmesi için 
gerekli talimatları verdi. Bizim iktidarımız-
dan önce sadece 24 TL maaş alan muhtar-
larımız bugün bin 600 TL maaş başta olmak 
üzere birçok özlük haklarını da kazanmış va-
ziyetteler.” dedi

Kayısı Kent Muhtarlar Derneğini ziyaret 
eden AK Parti MYK üyesi ve Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık, Dernek Başkanı Erdal Yağ-
lıcı ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin yapılan 
konuşmada Başkan Yağlıcı, Çalık’a teşekkür 
etti. Çalık ise muhtarların özlük haklarına ka-
vuştuklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız 

da muhtarlarımızın özlük hakları ve maaşları 
başta olmak üzere her türlü haklarının yerine 
getirilmesi için gerekli talimatları verdi. Bi-
zim iktidarımızdan önce sadece 24 TL maaş 
alan muhtarlarımız bugün bin 600 TL maaş 
başta olmak üzere birçok özlük haklarını da 
kazanmış vaziyetteler” dedi.

“BİZİ EKONOMİK 
DARBOĞAZA SÜRÜKLEMEK 

İSTEYENLER…”
Dernek ziyareti sırasında ekonomiyi 

değerlendiren ve ‘Dolar spekülatörlerinin 
ekonomik darboğaza bizi sürüklemek iste-
yenlerin bilmeleri gerekir ki, bizim yüce bir 
milletimiz var’ ifadelerinde bulunan Çalık, 
konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, “Bu-
gün ilk teşkilatı ve kadın kollarımız ile bir-
likte Kayısı Kentli Muhtarlar Derneğimizi 
ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizin birinci sebe-

bi, bize seçimlerde verdiğiniz desteklerden 
dolayı teşekkür etmek. Muhtarlarımızın bize 
vermiş olduğu destek, milli ve yerli duruşu 
göstermeleri Cumhurbaşkanımız ve AK Par-
ti'nin yanında durmuş olmaları bizim için 
çok büyük bir onurdur. Ben bu vesileyle Kıy-
metli başkanıma ve muhtarlarıma teşekkür 
ediyorum. İkincisi Bayramımız bir kez daha 
mübarek olsun. Kurban bayramınızı geçir-
dik ve inşallah bu bayramlar hepimize sağlık 
sıhhat huzur ve kardeşlik getirir. Ülkemizin 
üzerinde dolaşan bu Kara bulutların da da-
ğılmasına vesile olur. Birçok darbe girişimi 
ile karşı karşıya kalmış Ülkemizin ekonomik 
darbe ile de karşı karşıya kaldığını bir kez 
daha vurgulamak isterim. Dolar spekülatör-
lerinin ekonomik darboğaza bizi sürüklemek 
isteyenlerin bilmeleri gerekir ki, bizim yüce 
bir milletimiz var. Her türlü vesayeti redde-
den sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
ilelebet Payitaht kalması için mücadele eden 

bayrağı, devleti, ezanı için göğsünü tanklara 
siper eden bir milletimiz var. Malazgirt Zafe-
ri'nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızla 
birlikte Muş'taydık. Bu hafta Zafer haftası, 
büyük taarruzun yaşandığı hafta. İnşallah 
nice zaferlerin bizimle buluşacak nice hafta-
lar olacak.”

TALİMAT 
CUMHURBAŞKANI’NDAN
Ak Parti Milletvekili Çalık, Cumhurbaşka-

nının talimatıyla Muhtarların özlük hakları-
nın verildiğini belirterek, “Terör örgütlerinin 
def edilmesi için hep beraber bunun mücade-
lesine devam edeceğiz. Aynen Malazgirt ru-
hundaki, büyük taarruzdaki gibi bir, beraber 
ve kardeşlik içerisinde bu terör örgütleri ile 
mücadele edeceğiz inşallah. Muhtarlarımızla 
2002 yılından itibaren, AK Parti iktidarı ile 
birlikte birçok çalışmaları beraber yürüttük. 
Muhtarlarımız milletimizin en önemli mihenk 
taşıdır. Kendi mahallelerinde milletvekilleri, 
oranın cumhurbaşkanı ve seçilmiş en önem-
li kimlikleri. Yıllardır muhtarlarımızın özlük 
hakları ile ilgili mücadele etmiş bir kardeşi-
niz olarak bugüne kadar verilen bütün hakla-
rın, sizin gerçek manada hak ettiğiniz haklar 
olduğu için bu mücadeleyi verdik. Cumhur-
başkanımız da muhtarlarımızın özlük hakları 
ve maaşları başta olmak üzere her türlü hak-
larının yerine getirilmesi için gerekli talimat-
ları verdi. Muhtarlarımız bugün, bir asgari 
ücret maaş almaktadır. Bizim iktidarımızdan 
önce sadece 24 TL maaş alan muhtarlarımız 
bugün bin 600 TL maaş başta olmak üzere 
birçok özlük haklarını da kazanmış vaziyette-
ler. Yapılanları muhtarlarımız çok net biliyor. 
Biz toplumun tüm kesimlerine verilmesi ve 
yapılması gereken tüm destekleri 16 yıl bo-
yunca verdik. Bundan sonrada vermeye de-
vam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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Soldan sağa
1. Saçma (söz, kişi, davranış)... Koyun, kuzu vb. hayvanla-

rın çıkardığı ses... Geçinme işi... 2. Her türlü giysi satan dükkân 

veya mağaza, konfeksiyon mağazası... Çanta ve ayakkabı yapı-

lan tabaklanmış dana derisi... 3. Oyulma işi... Yakın akrabadan 

olduğu için nikâh düşmeyen (kimse)... 4. Uygun bulmama, geri 

çevirme, kabul etmeme... “İlgisi yok, ne ilgisi var” anlamların-

da kullanılan bir söz (argo)... Dumanın değdiği yerde bıraktığı 

kara leke... 5. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... 

Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça... Ahilik ocağın-

dan olan kimse... 6. Tahttan indirmek... Güçlü bir biçimde (ça-

lınmak)... 7. Uyanıklık (eski)... Birçok spor oyununda kullanılan, 

türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış yuvarlak nes-

ne... Artı (eski)... 8. İlaç, merhem (halk ağzı)... Yemek, yiyecek 

(eski)... Cam veya seramikten yapılmış, kulplu, büyük bardak... 

Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... 9. 

Veri... Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca 

çıkan tok ve sert ses... Bayrak, liva... 10. Hristiyan... Hamur-

suz Bayramı dolayısıyla Yahudilerin yapıp yedikleri bir çeşit 

mayasız çörek... 11. Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde 

“kenarlı” anlamıyla kullanılan bir söz... İzmaritlerden, boyu 35 

santimetre kadar olan bir Akdeniz balığı... Genellikle uluslara-

rası kara yolu taşımacılığında kullanılan, dingil sayısı fazla olan 

uzun kamyon... 12. Neyi varsa, bütün eşyaları... Havada bulu-

nan su buharı... 13. Şal taklidi kumaş (eski)... İzmir iline bağlı 

ilçelerden biri... 14. Erime işi... Atletizmde 100 ve 200 m koşula-

rına katılan atlet... 15. Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin 

bulunduğu yapı... Kurçatovyum elementinin Amerikalılar tara-

fından adlandırılan Rutherfordyum biçiminin simgesi... Eğreti, 

ödünç (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret 

işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı... 

Bir soyun bilinen en büyüğü... 2. Genellikle giysinin yaka, kol, 

etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçiri-

len ince şerit... Yiğitlik, kahramanlık, cesaret (eski)... Radyum 

elementinin simgesi... 3. Uyumasını sağlamak, uyur duruma ge-

tirmek... Üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta, salacak, ölü salı... 

4. Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı 

toprak... Az tavlı, yarı yaş yarı kuru olan (toprak) (halk ağzı)... 

Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü... 5. Gerekli... Terlemek-

ten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabar-

tılar, ısırgın... 6. Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış 

yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı 

bir orman ağacı... Allah’ın buyruklarını yerine getirme, ibadet 

etme... Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama... 7. 

Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı... Küçük li-

mon... Yörünge (eski)... 8. İmamlık (eski)... Geçici, düşüncesizce, 

değişken istek... 9. Rafadan yumurta... Mavi (eski)... Praseodim 

elementinin simgesi... 10. Kuruntular... Birine saldırmak için 

saklanarak beklenilen yer... Harcama, tüketme, kullanma... 11. 

İğrenç ve bulaşkan (kimse veya şey)... Bir partiden olan (kim-

se)... 12. Düşünce... Şairimsi... Kayınbirader (halk ağzı)... 13. 

Ad... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, 

mesafe... Bıldırcın sökünü... 14. Ülkenin vali yönetimindeki bö-

lümü, vilayet... Tit-

reşme, titreşim 

(eski)... Şart anla-

mını güçlendirmek 

için şartlı cümlele-

rin başına getirilen 

kelime, şayet... 15. 

Boyu topuklara ka-

dar uzanan etek, 

maksi... Belirti, iz, 

ipucu (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Dağ bayırlar, sarı çiçek

Arı gezer petek petek

Güzel sevmiş, aşkı gerçek

Gel çiçekle bir olalım

Çınar dalı, göğü seçer

Yaprak büyür, gülü geçer

Kuşlar uçar, tohum eker

Gel kuşlarla bir uçalım

Meyve olur, yaprak gölge

Sular akar, damla elde

Aşık söyler, sazlar gülde

Gel damlarla su olalım

Acı ile cefa çektim

Toprak sevdi, gülü diktim

Nehir ile yere aktım

Gel de gülle bir olalım

Garip dertli, yol alıyor

Yavru ceylan yön biliyor

Sevgi aşka el veriyor

Gel o aşkla bir olalım

O AŞKLA

KENAN EREN 
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareket-

li Hayat Programı'nda toplum sağlığının 
korunması ve gelecekte sağlık sistemimiz 
üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün 
azaltılması için toplumda fiziksel aktivi-
te alışkanlığının ve farkındalığının arttı-
rılmasına yönelik çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarının katılımı ile İl Sağlık Müdür-
lüğü tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı. 

Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü adı altın-
da saat 10.00’ da Kongre Kültür Merke-
zi önünde başlayan ve Polis evi önünde 
sonlanan yürüyüşte konuşan Halk Sağlığı 
Müdürü Dr. Kemal Şener: “Ülkemizde fi-
ziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla 
"Türkiye sağlıklı Beslenme ve Hareketli 
Hayat Programı” Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan 2010 tarihinde başlatılmıştır. Söz ko-
nusu programda obezitenin önlenmesi, 
toplum sağlığının korunması, gelecekte 
sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek 
potansiyel ekonomik yükün azaltılması 
için toplumda fiziksel aktivite alışkan-
lığının ve farkındalığının oluşturulması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda İlimizde yıl 
boyunca Sağlık Müdürlüğümüz tarafın-
dan fiziksel aktivitenin önemine dikkat 
çekmek ve vatandaşlarımızda farkındalık 

oluşturmak amacıyla çeşitli temalarla yü-
rüyüş etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerin-
den biri olan fiziksel inaktivite (hareket-
sizlik), dünya genelindeki ölüme neden 
olan dört majör risk faktörü arasında yer 
almaktadır. Meme ve kolon kanserlerinin 
yaklaşık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüz-
de 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının 
yüzde 30'unun ana nedeni olduğu tah-
min edilmektedir. Obezitenin artmasına 
neden olan önemli faktörlerden biri ha-
reketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. 
Bakanlığımızca gerçekleştirilen Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 so-
nuçlarına göre ülkemizde 12 yaş ve üzeri 
bireylerin yüzde 72'si düzenli fiziksel ak-
tivite yapmamaktadır. 6-11 yaş grubu ço-
cuklarımızın yüzde 8.4' ü düzenli olarak 
(günde 30 dakika veya daha fazla süre 
ile) egzersiz yapmamaktadır. Bu yaş gru-
bunda TV, bilgisayar, internet gibi gerek-
çelerle hareketsiz geçirilen ortalama süre 
6 saattir. Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 
yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı (ilkokul 
2. Sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması 
COSI-TUR 2016 sonuçlarına bakıldığında 
ailelerin ifadelerine göre çocukların yüz-
de 9,5'i hafta içi hiç oyun oynamamakta, 

günde bir saatten az ve yüzde 29,7 'si 
günden bir saat oyun oynamaktadırlar. 
Çocukların yüzde 42,5'i günde bir saat, 
yüzde 23,5'i 2 saat ve yüzde 12,7'si 3 saat 
ve üzerinde televizyon seyretmekte/bilgi-
sayarda zaman geçirmektedirler” ifade-
lerine yer verdi. 

Şener son olarak: “Fiziksel aktivite, 
bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının 
geliştirilmesinde temel araçlardan biri-
dir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin 
yanında aynı zamanda toplum refahını, 
çevrenin korunmasını teşvik eder ve gele-
cek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur. 
Günlük hayatta yapılabilecek aktiviteler: 
Araba kullanıyorsanız arabanızı biraz 
uzağa park edebilir veya otobüsten bir iki 
durak önce inip yürüyebilirsiniz. Çalışıyor-
sanız öğle tatillerinde ya da iş çıkışlarında 
yürüyebilirsiniz. Asansör yerine merdiven 
kullanabilirsiniz. Evinizi temizleyebilir-
siniz. Süpürme ve silme de enerji harca-
manızla sonuçlanan fiziksel aktivitelerdir. 
Tüm halkımızı obezite ile mücadele için 
hareketli yaşama ve günde en az 30 da-
kika yürüyüşe veya 10 bin adım atmaya 
davet ediyor ve sağlıklı günler diliyoruz” 
sözlerini kullandı. 

Halk Obezite İle Mücadeleye Davet Edildi 
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

DOĞANŞEHİR’DE  ÇOK BAŞARILI UMKE TATBİKATI 
İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir ilçesinde Doğanşehir beledi-

yesine ait alanda doğa güzelliği, tabiat şart-
ları nedeniyle tüm tatbikatlara elverişli olan 
bin dönümlük çamlık alanda ve Sürgü Baraj 
göletinde çeşitli senaryolar uygulanarak tat-
bikat yapıldı. Programa Doğanşehir Belediye 
başkanı Vahap Küçük, Malatya İl sağlık Mü-
dürü vekili Muhammet Duran, Afat İL Mü-
dürü Mustafa Türker, daire amirleri kurum 
amirleri izledi. 

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünün Koordi-
nesinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl 
UMKE ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü (AFAD),Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesi, 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Arama Kurtar-
ma Ekibi (İNOSAR) ve Turgut Özal Tıp Merke-
zi Arama Kurtarma Ekibi (TÖSAR) ekiplerinin 
katılımıyla 25-27 Temmuz 2018 tarihleri ara-
sında Türkiye genelinde 21. Bölgeden oluşan 
Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinden 4. 
Bölge olarak gerçekleştirilen Bölgesel UMKE 
Tatbikatı Malatya’da meydana gelen 7.3 şid-
detindeki deprem senaryosunun tatbikatı 
Doğanşehir İlçesi sürgü barajı ve DSİ tesisleri 
kamp alanında gerçekleştirdi.

Tatbikatta bir konuşma yapan Malatya İl 
sağlık Müdür vekili Muhammet Duran “ Do-
ğanşehir’i bu tür tatbikatlara elverişli hale 
getiren Sayın Belediye başkanımız Vahap 
Küçük’e teşekkür ederiz. Ayrıca bölgemizde 
görev yapan tüm arama kurtarma ve sağlık 
ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı te-
şekkür ederiz” dedi. 

Doğanşehir belediye başkanı Vahap Kü-
çük ise “ Dünyalar güzeli Doğanşehir’imizi 
bu tür tatbikatlar güzelleştiren sayın il sağlık 
Müdürlüğümüze ve bölgeden tatbikata katı-
lan tüm ekip arkadaşlarımızı burada ağırla-
mak bizlere gürür veriyor. Hepinize yaptığı-
nız hizmetten dolayı teşekkür ederim. Ben 
Doğanşehir Belediye Başkanı ve gerekse Va-
hap Küçük olarak her zaman sizlerin yanın-
dayım her kese teşekkür ederi” dedi. 

Senaryo gereği;

Merkez üssü Doğanşehir ilçesi sürgü ma-
hallesi Devlet Su İşleri (DSİ) Sürgü Barajında 
olan 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gel-
di.

Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesinde bu-
lunan DSİ Sulama Göleti Mevkiinde ağır ha-
sarın meydana geldiği ve Baraj duvarlarında 
çatlakların oluştuğu bir aracın şarampole 
uçtuğu ve içerisinde sıkışanların olduğu Sür-
gü baraj Gölü’nde Balıkçı teknesinin alabora 
olduğu, su yüzeyinde insanların bulunduğu 
ve Doğanşehir İlçe Merkezinde bulunan Kon-
feksiyon Atölyesi Boyama kısmında hasar 
olduğu ve zehirlenmelerin yaşandığı öğrenil-
miştir.

AFAD Yönetim Merkezi İl Kriz Merkezi’ne 
hasarla ilgili gelen ilk bilgiler, Başbakanlık, 
AFAD Daire Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı 

Kriz Merkezi’ne (SAKOM) uydu telefonu vası-
tasıyla rapor edilmiştir.

AFAD Yönetim Merkezi’nden aldıkları ta-
limatlar doğrultusunda;

Malatya AFAD Arama Kurtarma Ekibi, , 
Malatya Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Ekip-
leri, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Arama 
Kurtarma Ekibi (İNOSAR) ve Turgut Özal Tıp 
Merkezi Arama Kurtarma Ekibi (TÖSAR) , Do-
ğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesine intikal et-
miş;

Arama Kurtarma Ekiplerimizin keşif ve 
inceleme sonuçları ile Kaymakamlıktan alı-
nan bilgiler doğrultusunda, takviye ekiplere 
ihtiyaç duyulması üzerine; 112 Acil Servis, 
Malatya UMKE ve çevre illerden Elazığ, Bin-
göl ve Tunceli UMKE ekiplerinin bölgeye inti-
kali talebinde bulunulmuştur.

Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nden aldık-
ları görev ve talimatlar doğrultusunda olay 
mahalline ulaşan ekipler den

Malatya AFAD Arama Kurtarma Ekibi, ve 
UMKE ekiplerinin aracın şarampole yuvarlan-
ması sonucu Araç içerisinde sıkışmış şahısla-
ra UMKE tarafından ilk müdahaleleri yapılır. 
Arama Kurtarma Ekipleri araç içerisinde sıkı-
şan 2 yaralıyı kurtarma çalışmalarına başlar. 
Çıkarılan yaralılar UMKE ekibi tarafından tri-
aj alanına nakledilir. Araçta bulunan diğer bir 
yaralının ex olduğu tespit edilir.

Aracın şarampole yuvarlanması esna-
sında araçtan 5 metre ileriye savrulan şah-
sa UMKE ekiplerince yapılan müdahaleden 
sonra İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Arama 
Kurtarma Ekibi (İNOSAR) tarafından makara 
sistemiyle olay yerinden çıkarılmıştır.

Konfeksiyon Atölyesi Boyama kısmında 
meydana gelen yangın da oluşan kimyasal 
buharlaşmadan dolayı oluşan zehirlenme 
vakaları olduğu ve vakalara müdahale için 
UMKE KBRN timi ve Malatya Büyük Şehir 
belediyesi İtfaiye ekibi olay yerine intikal et-
miş olup; İtfaiye ekipleri tarafından yangın 
söndürülmüş ve ardından kimyasala maruz 
kalmış yaralılar KBRN UMKE Timi tarafından 
dekontaminasyonu yapıldıktan sonra sahra 
hastanesine nakilleri sağlanmıştır.

İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekip-
leri (İNOSAR ve TÖSAR) tarafından Konfeksi-
yon atölyesi personel dinlenme bölümünde 
göçük altında kalan yaralıya ulaşılmış olup 
olay yeri güvenliği alındıktan sonra UMKE 
ekiplerince enkaz altında yapılan ilk müda-
haleden sonra triaj alanına alınmıştır.

Malatya Büyük Şehir belediyesi İtfaiye 
dalgıç ekibi ve İnönü Üniversitesi Arama Kur-
tarma Ekipleri (İNOSAR) dalgıç ekipleri Sürgü 
baraj Gölü’nde Balıkçı teknesinin alabora ol-
ması sonucu, su yüzeyinde bulunan yaralıla-
ra botla ulaşıp bota alınan yaralılara UMKE 
ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak 
kıyıda bulunan 112 ekiplerine teslim edilmiş-
tir.
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.KASIMPAŞA A.Ş. 4 4 0 0 10 4 6 12

2.GALATASARAY A.Ş. 4 3 0 1 10 5 5 9

3.M BAŞAKŞEHİR FK 4 3 0 1 7 3 4 9

4.KAYSERİSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8

5.A KONYASPOR 4 2 2 0 8 6 2 8

6.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 1 1 9 5 4 7

7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 2 1 1 8 6 2 7

8.E YENİ MALATYA 4 2 1 1 4 2 2 7

9.ANTALYASPOR A.Ş. 4 2 1 1 8 8 0 7

10.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 1 2 6 7 -1 4

11.DG SİVASSPOR 4 1 1 2 3 7 -4 4

12.BURSASPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3

13.FENERBAHÇE A.Ş. 4 1 0 3 4 6 -2 3

14.GÖZTEPE A.Ş. 4 1 0 3 2 5 -3 3

15.A ALANYASPOR 4 1 0 3 1 9 -8 3

16.Ç RİZESPOR A.Ş. 4 0 2 2 4 6 -2 2

17.AKHİSARSPOR 4 0 2 2 4 7 -3 2

18.BB ERZURUMSPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1

E YENİ MALATYASPOR 0 - 1 ATİKER KONYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 0 GALATASARAY A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

AKHİSARSPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 3 KAYSERİSPOR

BURSASPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

BB ERZURUMSPOR 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

4.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS EVİNDE MAĞLUP
Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın açılış karşılaşmasında 

Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u konuk 
etti. Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, 
Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir 
takım Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Maçtan Dakikalar
14. dakikada Yatabare topu ceza sahası içerisine taşıdı, Mi-

losevic önünde bulduğu topu kalecinin üzerinden ağlarla bu-
luşturdu. 0-1 

26. dakikada Sincere’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Bouta-
ib kafayla vurdu top auta çıktı. 

44. dakikada Issam’ın sol kanattan yaptığı ortaya Adem 
müsait durumda kafa vuruşu yaptı, top az farkla auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın açılış karşılaşmasında 
Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u konuk 
etti. Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona 
erdi. 

75. dakikada Boutaib’in ceza sahası içerisine taşıdığı topta 
müsait durumdaki Ahmet Ildız iyi bir vuruş yapamadı ve tehli-
keyi savunma uzaklaştırdı. 

80. dakikada Rahman’ın pasında topla buluşan Adem’in vu-
ruşunda kaleci rahatlıkla kontrol etti. 

87. dakikada Atiker Konyaspor’da Jahovic ceza sahasında 
kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Jahovic'in vuruşunda top 
kalecide kaldı.

Maç Sonrası
Hocalardan Değerlendirme

Süper Toto Süper Lig'in 4. hafta-
sında Atiker Konyaspor, Evkur Yeni 
Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ma-
çın ardından teknik adamlar müca-
deleyi değerlendirdi 

Karşılaşmanın ardından maçı de-
ğerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Erol Bulut, isteme-
dikleri bir yenilgi aldıklarını belirte-
rek, “Ama maalesef kötü oynayarak 
bir yenilgi aldık. Herkes mağlup ola-
bilir ama biraz daha savaşarak bunu 
yapmalıydık. Benim istediğim fut-
bolculardan, kenardan atak yapma-
ları, ama nedense hep merkezden 
oynadık kalabalığa hep topu sürdük” 
şeklinde konuştu. 

Hataları analiz edeceklerini dile 
getiren Bulut, “Kötü bir futbol oy-
nadık, bazen böyle oluyor belki ilk 
3 maçın getirdiği 7 puan oda olabi-
lir. Bazen böyle yenildiğinde sonraki 
maça daha iyi hazırlanıyorsun. De-
diğim gibi analiz edeceğiz hataları-
mızı. Önümüzdeki Beşiktaş maçına 
yeterince zamanımız var, toparlanıp 
yolumuza devam edeceğiz” diye ko-
nuştu. 

ATİKER KONYASPOR 
CEPHESİ 

Atiker Konyaspor Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay ise karşılaşma 
sonrası yaptığı değerlendirmede, 
bekledikleri gibi karşılaşmanın zor 
geçtiğini ifade ederek, “Çünkü biz 
Malatya’nın son üç maçını izledik. 
Gerçekten hem iyi futbol oynuyor-
lardı hem de çok kaliteli oyunculara 
sahiplerdi. Onun için özelikle içeride 

zor olacağını biliyorduk” dedi. 
Takımda eksik oyuncularının da 

olduğunu ifade eden Çalımbay, “Ma-
çın ilk yarısında golü bulduk, ondan 
sonra gerekli savunmayı da yaptık, 
mükemmel bir savunma yaptık. Yal-
nız çok üzüldüğüm şey attığımız top-
ları ön tarafta çok kolay harcadık. 
Eğer oralarda çok dikkatli olabilsey-
dik belki daha farklı bir şekilde bu-
radan ayrılabilirdik” ifadelerine yer 
verdi. 

Evkur Yeni Malatyaspor karşı-

sında aldıkları galibiyetin kendileri 
adına çok önemli olduğunu kayde-
den Çalımbay, “Araya kayıpsız gir-
mek istiyorduk, aldığımız 3 puan çok 
önemli. Çünkü bundan sonra Fener-
bahçe maçı var, arkasından Kayseri 
ve Göztepe deplasmanları olacak” 
diye konuştu. 

Çalımbay, lige verilecek arayı en 
iyi şekilde değerlendirerek daha iyi 
yerlerde olmak için mücadele ede-
ceklerini söyledi. 


