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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ALEVİLİK
ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KURULDU
İnönü Üniversitesinde Alevilik Araştırmaları Enstitüsü ku-
rulmasına yönelik karar 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 
Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Hükümetin atmış ol-
duğu bu adımı değerlendiren Cem Vakfı Onursal Başkanı 
Prof. Dr. İzzettin Doğan: "Enstitü farklı inanç gruplarından 
insanların birbirlerini doğru tanımalarına ve Türkiye’deki 
barış ortamına önemli bir katkı sunacaktır" dedi.>>3’TE

YENİ ATANAN KAYMAKAMA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Doğanşehir’e 
yeni atanan 
Kaymakam Mu-
hammed Taha  
Canpolat’a Yeni 
Doğanşehir 
gazetesinden 
Hayırlı Olsun 
Ziyareti.>>3’TE

VAHAP KÜÇÜK İSMİ İNÖNÜ ÜNİVERİSTESİNDE

SAYFA 5

Ordu Aybastı Perşembe
Yaylasındaki 6 bin Şehit Anıldı

Ordu'da, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin 
komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit için düzenlenen programla anıldı. Anma törenlerine Milli 
Eğitim eski Bakanı Metin Emiroğlu başkanlığındaki Malatya heyetinin konuşmaları etkinliğe dam-
gasını vurdu. Perşembe yaylasındaki anma törenlerine Malatya her yıl geniş bir katılım sağlaya-
cak.>>7’DE

SAMAN TON FİYATI 500-600 LİRA
Yüksek saman fiyatla-
rı tüketiciler tarafın-
dan sürekli şikâyet ko-
nusu olurken samana 
dair tüm konuları sa-
man pazarı esnafı ile 
detaylandırdık.>>6’DA
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Doğanşehir Nüfus müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Kübranur Kaya

KAYIP

Söyleyeceğin sözü, önce ağzında dönder,
 gerekliyse sonrada gönder….

Haftanın Sözü 
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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/

Uykusuzluk, depresyon habercisi olabilir
HABER MERKEZİ 
Uykusuzluk, uykuya dalamama ya da 

uykuya daldıktan sonra çabuk uyanma psi-
kiyatrik ya da nörolojik sorunların habercisi 
olabilir. Özellikle depresyon, Alzheimer ve 
Parkinson’da uykuya dalma ve sürdürme bo-
zukluğu görülebileceğini belirten uzmanlar, 
uyku sorunlarında kişiye özel tedavinin öne-
mini vurguluyor. Uzmanlara göre yatmadan 
kısa süre önce çay ve kahve tüketmekten ka-
çınmak, yatağa elektronik cihaz sokmamak 
gerekiyor

Uykusuzluğun psikiyatrik ve nörolojik 
hastalıkların habercisi olabileceğini söyleyen 
Üsküdar Üniversitesi Beyin Hastanesi Nöro-
loji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, açıklamalar-
da bulundu.

UYKU İHTİYACI HERKESE 
GÖRE FARKLI

Uykusuzluğu “uykuya dalma ihtiyacı ol-
masına karşın uykuyu başlatamama veya uy-
kuya daldıktan sonra çabuk uyanma” şeklin-
de tanımlayan Doç. Dr. Barış Metin, “Sağlıklı 
bir insanın kendine özgü bir uyku süresi var-
dır. Bu süre genelde 8 saatken kişiden kişi-
ye fark edebilir. Bazı kişiler 5 saatlik uyku ile 
dinlenebilirken, bazı kişiler 10 saatlik uykuya 
ihtiyaç duyabilir” dedi.

TEKNOLOJİ UYKUSUZ 
BIRAKIYOR

Uykusuzluğun çok farklı nedenleri oldu-
ğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin, teknoloji 
kullanımının uykusuzluğa yol açan sebepler-
den biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Barış Me-
tin, şunları söyledi:

“Örneğin yaşlılarda en sık gördüğümüz 
durum yaş ile birlikte uyku süresinin kısal-
masına bağlı uykudan çabuk uyanmadır. 
Gençler de bilgisayar başında çok vakit ge-
çirerek kendilerini uykusuz bırakabilmekte-
dir. Huzursuz bacaklar sendromu dediğimiz 
rahatsızlık geceleri bacaklarda huzursuzluk, 
ağrı ve hareket ettirme isteği ile kendini gös-
terip uykuya dalmayı güçleştirebilir.

UYKUYA DALAMAMA 
DEPRESYON HABERCİSİ 

OLABİLİR
Bazı hastalar da uykuya dalmak için aşırı 

çaba harcayıp aslında bilmeden uykuya dal-
malarını güçleştirebilmektedir. Birçok psiki-
yatrik rahatsızlıkta, özellikle depresyonda 
uykuya dalma ve sürdürme bozukluğu görü-
lebilir. Aşırı kahve tüketimi ve uyarıcı içecek-
lerin kullanımı da uyku bozukluğu yapabilir. 
Bunların yanında uykuda solunum bozukluğu 
olan hastalar bazen nefes alamamaya bağlı 
uykudan zamansız uyanmalar yaşayabilir.”

Uykusuzluğun nörolojik bir hastalığın ha-
bercisi de olabileceğini ifade eden Doç. Dr. 
Barış Metin, “Alzheimer ve Parkinson has-
talıklarında sıklıkla uyku bozuklukları görü-
lüyor. Bunların yanında huzursuz bacaklar 
sendromu ve nöropati dediğimiz sinirleri et-
kileyen bazı hastalıklar uykuya dalmayı en-
gelleyebilir. Uyku bozukluğu olan kişilerin bu 
nedenlerle nörolojik açıdan ayrıntılı incelen-
meleri gerekir” uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Barış Metin, sağlıklı bir uyku için 
yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Her gün genelde aynı saatte yatağa yat-
mak, akşamları uyarıcı gıdalarda kaçınmak, 

akşam yemeği ve sonrasında sindirimi zor 
gıdalardan kaçınmak, ışıklı bir ortamda uyu-
mamak, yatakta cep telefonu tablet ve bilgi-
sayarlara bakmamak uyku hijyeni kuralları 
arasındadır ve sağlıklı bir uyku uyumamıza 
yardım eder. Bunların yanında bazı insanlar 
gündüz küçük kestirmeler yapar ve bu gece 
uyumakta zorlanır. Gece uykusuzluk sorunu 
varsa gündüz küçük uykulardan kaçınmak 
gerekir.”

Beslenme ve uyku arasındaki bağlantıya 
da dikkat çeken Doç. Dr. Barış Metin, “Özel-
likle çay ve kahve gibi uyarıcı gıdalar günün 
geç saatlerinde alındıklarında uykuyu boza-
bilir. Bunun yanında yağlı ve baharatlı gıdalar 
da sindirim sorunlarına ve reflüye yol açarak 
uyku kalitesini bozabilir. Sağlıklı bir uyku için 

yatağa boş mide ile gitmek daha iyidir. Ancak 
bazen uyumak için bir bardak ılık süt faydalı 
olabilir” tavsiyesinde bulundu.

UYKU TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL 
OLMALI

Uykusuzluğun birçok nedene bağlı geli-
şebilen bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. 
Barış Metin, “Bu nedenlerin hepsinin tedavisi 
bulunmaktadır. Uykusuzluk yaşayan bir birey 
uyku sağlığı, nörolojik ve psikolojik rahatsız-
lıklar ve genel tıbbi durum açısından ayrıntılı 
incelenmelidir. Bütün uykusuzluk çeken in-
sanlara tek bir tedavinin iyi gelmesi mümkün 
olmadığından kişiye özel tedaviler geliştiril-
melidir” diye konuştu.
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ALEVİLİK
ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KURULDU

İnönü Üniversitesinde Alevilik 
Araştırmaları Enstitüsü kurulma-
sına yönelik karar 6 Temmuz 2018 
tarihli ve 30470 Sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlandı. Hükümetin at-
mış olduğu bu adımı değerlendiren 
Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. 
İzzettin Doğan: "Enstitü farklı inanç 
gruplarından insanların birbirlerini 
doğru tanımalarına ve Türkiye’deki 
barış ortamına önemli bir katkı su-
nacaktır" dedi.

İŞTE PROF. DR. 
İZZETİN DOĞAN'IN 

AÇIKLAMALARI:
Aslında bunlar çok gecikmiş ka-

rarlardır. Yani kendi toplumumu-
zun yüzde 30’una yakın bir grup 
İslam’ı başka türlü yorumluyorsa, 
yaşıyorsa ki (bu grup Anadolu’nun 
Türkleşmesinde kilit rol oynamış-
sa) Türkiye’deki insanların bu tarihi 
oluşumu bilmeleri gerekiyor. Hak-
larında en ufak bir bilginin bulun-
maması Eğitimin en önemli eksikle-
rinden biridir. Bugün bu noksanlık 
giderilmeye çalışılıyor. Millî Eğitim 
Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın hazır-
lığı ve gayretli çalışmalarıyla olum-
lu bir aşamaya gelindiği bir süreci 
görüyoruz. Bu, bizde noksanlığını 
şiddetle hissettiğimiz devlet adam-
lığı imajının yeniden belirlenmesi, 
pozitif manada ortaya çıkması için 
de önemli bir adımın atılması an-
lamına geliyor.  Uzun zamandan 
beri bu konu konuşuluyordu. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 
karşılıklı görüşmelerimizde de ken-
dileri “Bu konuyu mutlaka hallede-
ceğini, Alevi- İslam anlayışı ile ilgili 
sağlıklı bilgilerin ancak üniversite-
lerde ya da enstitülerde yapılacak 
olan çalışmalarla elde edilebilece-
ğini” defaten söylediler. Bizim de 
zaten kanaatimiz bu yöndeydi.

TÜRKİYE’YE BARIŞ 
GETİRECEK

Genel de hükümet adına konu-
şanlar Başbakan düzeyinde dahi 
olsa da söz veriyorlardı ancak ver-
dikleri sözün sonunu getiremiyor-
lardı. Bu bakımdan İsmet Yılmaz 
bir istisna teşkil ediyor bu konuda. 
Bizlerle yapılan konuşmalar ve fikir 
alışverişlerinde mutlaka gerekeni 
yapacağını, bunun kendisi için çok 
önemli bir görev olduğunu belirt-
mişti. Ben de farklı inanç grupla-
rından insanların birbirlerini tanı-
maları, bu inançlar hakkında doğru 
bilgi sahibi olmaları, Türkiye’de ba-
rışa önemli bir etken olacağı kanı-
sındayım.

Yıllardır biz bunu beyan ettik 
kamuda, medyada, basında ve yüz-
lerce toplantıda bu düşünceyi dile 
getirmiştik. Pozitif hukuk anlamın-
da bir karara bir hükme bağlanmış 
olması ve bu hükmün Resmi Gaze-
tede yayınlanması çok sevindirici 
bir olaydır. Fakat bu yalnızca yazılı 
metinler üzerinde kalmamalı. Bu-
nun için özgün bilgi sahibi insanlar 
tarafından vatandaşa tarafsız ve 
etkin biçimde verilmezse yine içi 
boş kalan kalıplar haline dönüşür. 
Bunun için bu konuyu ciddiyet ile 
takip edeceğiz.

Alevi - Sünni yurttaşlar İslam 
inancının ne demek olduğunu, na-
sıl yorumlandığını nasıl algılan-
dığını Yunusların, Mevlanaların, 
Hacı Bektaşların nasıl yetiştiklerini 
öğrenecekler. Gözü görmeyen in-
sanların dahi gönül gözüyle İslam’ı 
nasıl algıladıkları bu felsefi yaklaşı-
mın sonucu olarak Âşık Veysel gibi 
insanların nasıl yetiştiğini bunu 
halk daha iyi görecek daha iyi an-
layacak. İşte o zaman Alevi yurttaş-
larla Sünni kardeşlerimiz arasında 
İslam’a bakış açısı çok önemli bir 
boyut kazanacaktır.

ALEVİLİK DOĞRU 
ANLATILMALI

Bu karar Türkiye’deki barışın 
sağlanması ve derine inmesi açı-
sında çok önemli bir adım oluştura-
caktır. Eğer içi doğru doldurulursa 
bu bilgileri veren kişiler doğru bil-
gilere sahip olurlar ise Alevi İslam 
inancı doğru algılanacaktır. Bu iti-
bar ile olayı önemsiyorum hep bir-
likte izleyip göreceğiz. Baktığınızda 
İslam inancı bugün büyük bir coğ-
rafyaya yayılmış durumda. Şuanda 
1 milyar 700 milyon insan bu dini 
kabul ediyor. Bu yönüyle Türk ka-
vimlerinin yaşadığı coğrafyada İs-
lam tarihi boyunca ne şekilde anla-
tıldı ve nasıl uygulamaya konuldu? 
Bunu bir örnekle çok daha açık bir 
biçimde anlatmak gerekirse Arap 
halklarının Suudi Arabistan’da İs-
lam’ın doğmuş olduğu topraklarda 
etrafındaki geleneklerle o gelenek-
lerin taktığı gözlüklerle Kur’ân’ı 
okumak, ayetleri yorumlamak ayrı 
bir sonuç getiriyor. Ama Orta Asya 
coğrafyasında özellikle Türk kavim-
lerinin yerleştiği yerlerde İslam’a 
bakış çok farklıdır. Mesela müzik ile 
ibadet Arap kavimlerinde hiç dü-
şünemeyeceğiniz bir olaydır. Türk 
kavimlerinin Kur’ân ayetlerini mü-
zik ile icra etmesi bugün dahi 1500 
yıl geçmiş olmasına rağmen gittik-
çe güçlenmeye devam ediyor. Saz 
eşliğinde ‘Dede’ dediğimiz inanç 
önderleri huzurunda ve semahlar 
döndüğümüz cemler,  kadın - erkek 
ayrımı olmaksızın bir arada ibadet 
ettikleri bilinen bir gerçektir. 

Orta Asya’da, Arabistan coğraf-
yasının aksine 1400 yıldan beri ka-
dın ve erkekler bir arada Dede’nin 
huzurunda cem dediğimiz ibadet 
icra ediliyor. Bu ibadet esnasında 
yüksek bir ahlaki düzen kurulup 
bugüne kadar getiriliyor. İnançları 

ne olursa olsun bu yapının halka 
objektif bir biçimde sunulması ge-
rekiyor. İşte bunun yapılabilmesi 
için Türkiye’de barışın derinleşti-
rilip kökleştirilerek, yapay ayrım-
ların ortadan kaldırılarak devletin 
de güçlenmesini sağlayacak şekilde 
uygulamaya konulması bu enstitü-
lerin verimli çalışmasına bağlıdır.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ 
VERECEĞİZ

Tüm bunların yanında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde ka-
zanılmış davaların gerekçelerinin 

dahi bu enstitü tarafsız ve bilge 
insanlar tarafından anlatılmasına 
bağlıdır. Biz kendi üzerimize düşeni 
25 yıldır yaptık. En ufak bir problem 
dahi yaşanmadan bugüne kadar ge-
tirdik. Sayın İsmet Yılmaz Bey’in de 
bizlerle yaptığı görüşmelerde ver-
diği sözleri bu kararname ile yerine 
getirmeye çalıştığını görüyoruz. Biz 
kendisine her türlü desteği verme-
ye hazırız. Yeter ki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin vermiş oldu-
ğu kararlar doğrultusunda bilgiler 
tarafsız ve herkese doğru bir şekil-
de, halkın bir biri ile tanıştırılması 
gerçekleştirilebilsin.

YENİ ATANAN KAYMAKAMA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
DEMET TUNCEL 
Doğanşehir’e yeni atanan Kaymakam Muhammed 

Taha  Canpolat’a Yeni Doğanşehir gazetesinden Hayır-
lı Olsun Ziyareti 

Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin 
Karaaslan İlçemize yeni atanan Kaymakama hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Yeni Doğanşehir Gazetesi 
İmtiyaz sahibi Hüseyin Karaaslan Doğanşehir’e yeni 
atanan Kaymakam Muhammed Taha Canpolat’ı maka-
mında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulun-
du. Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Taha Canpo-
lat’ı ziyarette duyduğu memnuniyeti belirterek.” Sağ 
olsun yeni Doğanşehir gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin 
Karaaslan bizleri ziyarete gelmiş, Kendilerine çok Te-
şekkür ediyorum. Hep birlikte, el birliği ile Doğanşehir 
il- çesini kalkındırmaya ve hizmet etmeye çalışacağız. 
Doğanşehir çok güzel bir ilçe bu ilçede görev yapmak-
tan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu şirin ilçeye hep 
birlikte faydalı olmaya çalışacağız. Bu ilçece çok güzel 
hizmetler yapılmış, bizde bu yapılan hizmetlere yeni-
lerini eklersek daha da mutlu olacağız.” dedi.
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK
BELEDİYE ALACAKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

HABER MERKEZİ 
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Ala-

cakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınla-
narak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma Kanunuyla;
Vatandaşlarımızın kamuya olan borç 

yükü azalacak
Yapılandırılan borçların peşin veya 

ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenme-
si halinde ayrıca indirimler yapılacak

Borçlar taksitler halinde ödenebile-
cek

Vergi ihtilafları sonlandırılacak
Devam eden vergi incelemeleri için 

Kanundan yararlanılabilecek
Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi 

incelemesine muhatap olunmayacak
Daha önce unutulmuş, eksik beyan 

edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı ya-
pılabilecek

İşletme kayıtları gerçek duruma uy-
gun hale getirilecek

Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli 
tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkân-
larla milli ekonomiye kazandırılacak

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar 
kapsamında yapılandırılan ve ödeme-
leri devam eden alacakların tamamının 
ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süre-
si içinde ödenmesi halinde kalan taksit 
tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları 
üzerinden indirim yapılacak.

Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme 
yapan ve toplumun her kesimine hitap 
eden Kanunu vatandaşlarımıza anlat-
mak, Kanundan azami seviyede yararla-
nılmasını sağlamak amacıyla gerekli ta-
nıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

Defterdarlığımız tüm personeli ile 
Kanunu anlatmak ve uygulamak üze-
re hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de 
“ben bu Kanunu duymadım” diyen bir va-
tandaşımızın kalmasını istemiyoruz.

Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş 
borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

Vergi Dairelerine ödenmesi gere-
ken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE 
oranında yani yaklaşık üçte iki oranında 
azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da 
tamamen siliniyor.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezala-
rında da indirim yapılıyor.

Borcun peşin ödenmesi halinde kat-
sayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılı-
yor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde ödenmesi halinde;

Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutar-
dan %90 oranında,

Yapılandırılan borcun Kanun kapsa-
mındaki idari para cezalarından olması 
halinde ceza tutarından da ayrıca %25 
oranında indirim yapılıyor.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih 
edenler;

İsterlerse ilk taksit ödeme süresi 
içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen 
imkânlardan yararlanabilirler.

İsterlerse birinci taksiti süresinde 
ödedikten sonra geri kalan taksitlerin ta-
mamını ikinci taksit ödeme süresi içinde 
ödeyerek indirim imkânlarından yararla-
nabilirler.

Bu durumda yapılandırma nedeniy-
le hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi    
Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim 
yapılacak.

Yapılandırılan borcun Kanun kapsa-
mındaki idari para cezalarından olması 
durumunda ceza tutarından %12,5 ora-
nında indirim yapılacak.

Yapılandırılan alacağın sadece faiz, 
gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan 
oluşması halinde de indirim uygulama-
sından yararlanabilecek.

Bu durumda fer’i alacak yerine he-
saplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk 
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi ha-
linde Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında,

Birinci taksit süresinde ödenmiş ol-

ması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi 
içinde ödenmesi halinde %25 indirim ya-
pılacak.

Yapılandırma Kanunu borçları 18 
taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı 
veriyor.

Taksitlere bu gün için uygulanan fa-
izin çok altında bir oranda katsayı uygu-
lanacak.

Vatandaşlarımız, kamuya olan borç-
larını Kanunun sunduğu imkânlardan 
yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek 
ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yü-
rütebilecek.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, mo-
torlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm 
vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabi-
lecek.

Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı il-
gilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik 
para cezaları, karayollarından usulsüz 
geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Ka-
nun kapsamda yapılandırılabilecek.

YURT-KUR’dan kredi alan öğrencile-
rin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile 
çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil 
borçları da bu Kanuna göre yapılandırıla-
rak ödenebilecek.

Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas 
alıyor. 2018 yılına ilişkin motorlu taşıt-
lar vergisinin ikinci taksiti ile 31/3/2018 
tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi 
taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi ge-
reken geçici vergiler Kanun kapsamına 
girmiyor.

Motorlu taşıtlar vergisi borcunu ya-
pılandıran araç sahipleri, taksitlerini 
ödediği sürece fenni muayenelerini yap-
tırabilecekler.

İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.
Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden 

yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme 
kavuşturulması imkânını da getirmekte-
dir.

Vergi davalarını sonlandırmak, idare 
ile sulh olmak ve yaşadıkları belirsizliği 
ortadan kaldırmak isteyen mükellefler 
de Kanundan yararlanabilecek.

Bu kapsamda, ihtilafın bulunduğu 
aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı 
kararlarının niteliğini esas alarak farklı 
oranlarda ödemeler öngörülüyor.

Bu alacakların da peşin ödenmesi 
halinde ayrıca Yİ-ÜFE tutarından ve idari 
para cezalarının aslından aynı şekilde in-
dirim yapılacak.

Halen vergi incelemesinde olan mü-
kellefler için de düzenleme bulunuyor.

Devam eden inceleme ve takdir iş-
lemlerine konu muhtemel alacaklar da 
kapsamda.

İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan 
rapora göre mükelleflerimiz yapılandır-
ma imkânlarından faydalanabilecek.

Aynı şekilde takdir komisyonlarında 
olan dosyalar için de bu imkândan yarar-
lanılacak.

Bu kapsamdaki ödemelerde de peşin 
ödeme indirimleri var.

Pişmanlıkla beyana taksit imkânı ve-
riliyor.

Pişmanlıkla beyan edilen vergilerin 
ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu mües-
seseyi kullanmak suretiyle vergi idaresi-
nin bilgisi dışında kalan hususların beyan 
edilmesi sağlanıyor.

Örneğin, tapu harcı yönünden eksik 
beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız 
bu imkândan yararlanarak eksik beyan-
larını tamamlayabilecekler.

Kanun bu durumdaki vatandaşları-
mıza, gelin pişmanlıkla beyanname ve-
rin ister peşin, ister taksitle hesaplanan 
tutarları ödeyin herhangi bir cezaya da 
muhatap olmayın demektedir.

Pişmanlıkla beyan üzerine ödenecek 
tutarların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE 
tutarından aynı şekilde indirim yapılacak.

Matrah ve vergi artırımı imkânı veri-
liyor.

Bu Kanunla getirilen önemli düzenle-

melerden bir tanesi de matrah artırımı.
Mükelleflerimiz daha önceki beyan-

larını belli oranlarda arttırırlarsa o tak-
dirde geçmişe dönük olarak herhangi bir 
vergi incelemesine muhatap olmayacak-
lar.

Örneğin bir kurumlar vergisi mükel-
lefimiz 2016 yılında 500.000 lira kazanç 
beyan etti ve buna ilişkin kurumlar vergi-
sini ödedi.

Ancak, hesaplarında her hangi bir 
hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir 
tereddüdü varsa bu yıl için 100.000 lira 
ilave beyanda bulunacak.

Bu tutar üzerinden %20 oranında 
hesaplanan 20.000 lira vergi ödeyerek 
vergi inceleme riskinden kurtulacak.

Söz konusu mükellef daha önce vergi 
idaresine karşı yükümlülüklerini zama-
nında yerine getirmişse, ilave beyan üze-
rinden %20 yerine  %15 oranında hesap-
lanan 15.000 lira vergiyi ödeyecek.

Mükellefimiz zarar beyan ettiyse 
veya hiç matrah beyan etmemişse, bu 
durumda da kanunda öngörülen asgarî 
tutarlar üzerinden matrah artırımında 
bulunabilecek.

Bu kapsamda mükellefler;
Gelir ve Kurumlar vergileri,
Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi,
Katma Değer Vergisi
açısından 2013-2017 yılları için mat-

rah veya vergi artırımında bulunabile-
cekler.

Kira geliri elde etmesine rağmen 
beyan etmeyen veya eksik beyan eden 
mükelleflerimiz de bu imkândan yararla-
nabilecek.

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağus-
tos 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Matrah ve vergi artırımı sonucu he-
saplanan vergiler, peşin veya ilk taksit 
Eylül 2018 ayından başlamak üzere ikişer 
aylık dönemler halinde azami 6 taksitte 
ödenebilecek.

Bu tutarların Kanunda öngörülen 
süre ve şekilde ödenmesi halinde bu ver-
gi türlerinden inceleme ve tarhiyata mu-
hatap olunmayacak.

Burada önemli bir hususun altını çiz-
mek istiyoruz.

Daha önceki yapılandırma kanunla-
rında, matrahın artırılması incelenmeme 
ve tarhiyata muhatap olmama için yeterli 
iken yeni Kanunda, ayrıca artırılmış tu-
tarların Kanuna uygun şekilde ödenmesi 
şartı da aranıyor.

Kanuna uygun ödeme yapılmaması 
halinde matrah ve vergi artırımı imkânla-
rı kaybedilecek, yani inceleme ve tarhiyat 
yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de ge-
cikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.

Matrah veya vergi artırımı hükümle-
rinden;

Defter, kayıt ve belgeleri yok eden-
ler veya defter sahifelerini yok ederek 
yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç 
yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl 
veya suretlerini tamamen veya kısmen 
sahte olarak düzenleyenler,

Bu fiiller nedeniyle incelemesi de-
vam edenler,

Terör suçundan hüküm giyenler,
Haklarında terör örgütlerine veya 

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli 
makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlı-
ğı tarafından yürütülen soruşturma ve 
kovuşturmalar kapsamında vergi incele-
mesi yapılması, terörün finansmanı suçu 
veya aklama suçu kapsamında inceleme 
ve araştırma yapılması talep edilenler,

yararlanamayacak.
Ancak, defter, kayıt ve belgeleri yok 

etme veya defter sahifelerini yok ederek 
yerine başka yapraklar koyma veya hiç 
yaprak koymama veya belgelerin asıl 

veya suretlerini tamamen veya kısmen 
sahte olarak düzenleme fiillerinden hare-
ketle yapılan vergi incelemesinin tamam-
lanması sonucu bu fiillerin varlığının tes-
pit edilememesi durumunda incelemenin 
bitimini müteakip Kanundan yararlanıla-
bilecek.

Kanunla işletme kayıtlarının gerçek 
duruma uygun hale getirilmesine de im-
kân veriliyor.

İşletmede bulunduğu halde kayıtlar-
da yer almayan kıymetlerin defterlere 
kaydına imkân sağlanıyor.

Bu kapsamda;
Genel orana tabi emtia, makine, teç-

hizat ve demirbaşlar için %10 oranında,
İndirimli orana tabi emtia, makine, 

teçhizat ve demirbaşlar için tabi olduğu 
oranın yarısı oranında

KDV hesaplanarak ödenecek.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede 

mevcut olmayan emtia içinse, fatura dü-
zenlenmek ve her türlü vergisel yükümlü-
lükler yerine getirilmek suretiyle, işletme 
kayıtları düzeltilebilecek.

Eczanelere kayıtlarını düzeltmek 
için de imkân verildi. Bu mükelleflerimiz 
kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında 
bulunmayan ilaçların değerleri üzerin-
den %4 oranında KDV ödemek suretiyle 
kayıtlarını düzeltebilecek.

Yapılan düzenlemeler kapsamında 
işletme kayıtlarının düzeltilmesi nede-
niyle geçmişe dönük ceza ve gecikme fai-
zi uygulanmayacak.

Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar 
ile ilgili hesapların da düzeltilmesine ola-
nak sağlandı.

Bilanço esasına göre defter tutan 
kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtla-
rında yer aldığı halde işletmede mevcut 
olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan 
alacaklarını gerçek duruma uygun hale 
getirebilecek.

Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar ne-
deniyle Kanunun yayımını izleyen aydan 
itibaren 3 ay içinde yani    31 Ağustos 
2018 tarihine kadar beyanda bulunula-
cak ve beyan edilen tutarlar üzerinden 
%3 oranında hesaplanan vergi, beyanna-
me verme süresi içinde ödenecek.

Başvuru ve ödemeler
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 

31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili ver-
gi dairesine başvuruda bulunmaları gere-
kiyor.

Matrah artırımı için özel bir düzenle-
me yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru 
süresinin son günü        31 Ağustos 2018 
olarak belirlendi.

Başvurular bizzat vergi dairesine ge-
lerek veya posta yoluyla ya da Gelir İda-
resi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi 
üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adre-
sinden internet aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru sırasında peşin veya tak-
sit seçeneklerinden biri tercih edilecek. 
Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit 
seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 
ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız 
gereken bir husus matrah artırımından 
kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 tak-
sitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 
Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gere-
kiyor.

Peşin ödemeler teşvik ediliyor.
Vatandaşlarımıza, bu Kanunla daha 

avantajlı hale getirilen getirilmiş olan pe-
şin ödemeyi tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Borcun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor,
Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında in-

dirim yapılıyor.
Kanun kapsamındaki idari para ceza-

larından %25 indirim yapılıyor.
Yapılandırılan alacağın sadece fer’i 

alacaktan ibaret olması halinde Kanun 
kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarın-
dan %50 indirim yapılıyor.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edil-
mesi ve birinci taksit süresinde ödendik-
ten sonra geri kalan taksitlerin tama-
mının ikinci taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor,
Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında in-

dirim yapılıyor.
Kanun kapsamındaki idari para ceza-

larından %12,5 indirim yapılıyor.
Yapılandırılan alacağın sadece fer’i 

alacaktan ibaret olması halinde Kanun 
kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarın-
dan %25 indirim yapılıyor.

Peşin ödeme seçeneği tercih edil-
mekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi 
içinde ödemenin yapılamaması halinde, 
ertesi ayın sonuna yani 31 Ekim 2018 ta-
rihine kadar bu tutarın geç ödeme zammı 
ile ödenmesi mümkün. Bu şeklide yapılan 
ödemelerde de;

Katsayı alınmıyor,
Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında in-

dirim yapılıyor.
Kanun kapsamındaki idari para ceza-

larından %12,5 indirim yapılıyor.
Yapılandırılan alacağın sadece fer’i 

alacaktan ibaret olması halinde Kanun 
kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarın-
dan %25 indirim yapılıyor.

Mevcut yapılandırma kanunlarını 
ihlal etmemiş borçlulara da bu Kanunla 
önemli imkânlar getiriliyor.

Öncelikle belirtmekte yarar var. 
6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kap-
samında yapılandırılmış ve ödenmekte 
olan alacaklar yeni Kanun kapsamında 
yapılandırılamayacak.

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında 
yapılandırılan ve ödemeleri devam eden 
borçlardan kalan taksitlerin tamamının 
7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 
2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde 
bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutar-
larının %90’ının,

İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 
Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi ha-
linde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-Ü-
FE tutarlarının %50’sinin

 tahsilinden vazgeçilecek.
Yeni Yapılandırma Kanunu ile geti-

rilen bu indirim imkânından yararlanıla-
bilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anı-
lan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal 
edilmemiş olması gerekiyor.

Mevcut yapılandırma kanunlarını ih-
lal etmemiş borçlulara getirilen bir diğer 
imkân ise, ilgili kanunlar kapsamında bir 
takvim yılında 2 taksiti ödememe hakkını 
kullanmışlarsa ödemedikleri bu taksitleri 
tercih ettikleri taksitlendirmenin son tak-
sitini izleyen aydan ve ödeme süresi önce 
gelen taksitten başlamak üzere ikişer 
aylık dönemler halinde ödeyebilecekler. 
Yani bu taksitler son taksiti takip eden 
aylarda ödenebilecek.

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında 
ödenmesi şartı var.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin 
dikkat etmesi gereken en önemli husus-
lardan biri de taksitle ödemeyi tercih 
etmişlerse ilk iki taksitin süresinde öden-
mesidir.

İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun 
getirdiği imkânlardan yararlanamaya-
cak.

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Ge-
lir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr 
adresinde yer alan dokümanlardan veya 
444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap ala-
bilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm 
vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvuru-
larına en kısa sürede yanıt verecektir.

Özetle toplumun her kesimini ilgi-
lendirebilecek nitelikte bir kanun olan 
bu yeni yapılandırma Kanunundan ya-
rarlanmak için bir an önce başvuruların 
yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin 
ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu 
duyurmak istiyoruz.
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VAHAP KÜÇÜK İSMİ İNÖNÜ ÜNİVERİSTESİNDE
ALİ AVŞAR 
Doğanşehir İlçemizdeki Vahap Küçük 

Meslek Yüksek Okulu Malatya'da yeni kuru-
lan Turgut Özal Üniversitesi Bünyesine Bağ-
landı.

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yük-
sekokulu, İnönü Üniversitesi bünyesinden, 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesine 
bağlandı.

Yakın tarihte eğitim ve öğretime başlayan 
ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük’ün yapımını üstlendiği İnönü Üniversitesi 
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekoku-
lu, 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamın-
da yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniver-
sitesine bağlandı. 

Söz konusu kanunun ilgili bölümü ise 
şöyledir: EK MADDE 181- Malatya’da Malatya 
Turgut Özal Üniversitesi adıyla yeni bir üni-
versite kurulmuştur. Bu Üniversite; 

a) İnönü Üniversitesine bağlı iken bağ-
lantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Su 
Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden, 
Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesinden, 

b) İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlan-
tısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sivil 
Havacılık Yüksekokulundan, 

c) İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlan-
tısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Arap-

gir Meslek Yüksekokulu, Akçadağ Meslek 
Yüksekokulu, Battalgazi Meslek Yüksekoku-
lu, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu, 
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekoku-
lu, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek 

Yüksekokulu, Hekimhan Mehmet Emin Sun-
gur Meslek Yüksekokulu ile Yeşilyurt Meslek 
Yüksekokulundan, 

ç) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden, oluşur.

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI
ENSTİTÜSÜ ÜLKEMİZ İÇİN
HAYIRLI OLSUN

İnönü Üniversitesinde Alevilik Araştırmaları Enstitü-

sü kurulmasına yönelik karar 6 Temmuz 2018 tarihli ve 

30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Alevilik Araş-

tırmalarına yeni bir soluk kazandıracak olan enstitünün 

ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sürecin 

içerisinde olmam sebebiyle bu anlamlı oluşumda birçok 

kişinin emeğinin varoluşuna da tanıklık ettim. Başta Millî 

Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci’nin olmak üzere; Malatya 

Valisi Sayın Ali Kaban’ın, İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın 

Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın, CEM Vakfı Genel Başkanı Sayın 

Erdoğan Döner’in, CEM Vakfı Genel Müdürü Sayın Hıdır 

Akbayır’ın, CEM Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başka-

nı ve Mürşidim Sayın Eşref Doğan Dede’nin ve son olarak-

tan İnönü Üniversitesi Avrasya Alevilik-Bektaşilik Araştır-

ma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve tez danışmanı hocam 

Sayın Doç. Dr. Mehmet Dönmez’in emek ve katkılarını göz 

ardı edemem. Tüm bu birlikteliğin koordinesini sağlayan 

ve Aleviliğin ülkemizdeki en önemli mihenk taşlarından 

birisi olan, saygıdeğer hocam ve kıymetli büyüğüm Sayın 

Prof. Dr. İzzettin Doğan’a da ayrıca müteşekkirim…  

***  

Bu toprakları yurt kılan en önemli unsurlardan biri de 

şüphesiz ki Aleviler veya Alevi kimliğine sahip topluluk-

lardır. Yaradan’a ve yaratılana sevgi ve rahmetle bakan 

Alevilik inancı, İslâm tasavvufunun en zengin yorumların-

dan biri olarak tarihsel süreçte doğmuştur. Daha Anadolu 

topraklarının kapısı Malazgirt Zaferiyle açılmamışken, 

birçok Alperen tarafından Anadolu insanının gönlü zaten 

açılmış ve bu topraklara İslam ve sevgi tohumları ekilmiş-

tir. Ekilen o tohumların birer Ulu Çınara dönüştüklerini 

tarih her defasında bizlere ispatlamıştır… Hz. Pir Hacı 

Bektaş Velî’yi, Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Ahî Evran’ı, Âşık 

Veysel’i işte bu sevgi ve hoşgörü iklimi yetiştirmiştir…  

*** 

Değişen dünya düzeni içerisinde eğitimin önemi her 

geçen gün ve katlanarak artmaktadır. Çünkü çağın ge-

tirdiklerini doğru bir şekilde okumak şüphesiz ki “bilinç” 

düzeyinizle doğru orantılıdır. Toplumlar, “ortak hafızaları” 

sayesinde toplum olabilirler. Toplumların “ortak hafıza-

ları” ise tarihlerinden beslenmek durumundadır. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti inançlara “eşit” yaklaşma konusunda 

hep eksik kaldı ve “ortak bir hafızaya” sahip olma bilincini 

tüm yurttaşlarına öğretemedi. “Laiklik ilkesinin” getirdik-

lerini veya getirmek istediklerini de nedense hep “dinsiz-

lik” diye algıladı. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş amacı 

ve hizmetlerinde “taraflı” davrandı ve bu topraklarda 

yaşayan tüm yurttaşların “diyaneti” olamadı… Ve bizler 

okullarımızda hakiki tarihi ve beslendiğimiz kökleri çocuk-

larımıza öğretemedik; Yavuz Sultan Selim’le Şah İsmail’i 

barıştıramadık, Cumhurbaşkanlığı forsunda Safevîler’e 

yer ayırmadık, camilerimize kadınları almadık ve onla-

rı hep uzaklaştırdık, ahlâktan yoksun bir din anlayışını 

normal karşıladık, Allah adına hüküm vermeyi kendimize 

itibar kaynağı edindik… Ve Eşref Doğan Dede’min her de-

fasında vurguladığı yönüyle de “Bizler mezhepleri adeta 

din haline getirdik ve dinin kendisinin (İslâm’ın) insanlığa 

vermek istediği mesajı da görmezden geldik!..”  

***  

Peki bu kadar çıkmaz sokağın arasından nasıl olacakta 

doğru bir yol veya istikamet bulacaktık?  

Şüphesiz ki bilimi ve eğitimi rehber edinerek doğru 

istikametlerle insanlık bahçesini büyütebilir ve ülkemizi 

layık olduğu seviyelere taşıyabilirdik.  

Bunun için kimi üniversitelerimiz ellerini taşın altına 

koymalı ve ülkemize nefes aldırmalıydı. İnanç ve insan 

hakları konusunda birçok açıdan haksızlık yaşayan Alevi 

toplumu,  kendi topraklarını yönetenlerle kavga etmedi, 

bilime ve eğitime sarıldı, çocuklarını sevgi ile yetiştirmek-

ten vazgeçmedi.  

Ama yetmezdi, inanç lütufkâr tavırlarla yol alamazdı. 

Hukuk bu inançları güvence altında yaşatmalı ve inançlar-

dan doğan hakları da uygulatmalıydı. Avrupa İnsan Hak-

ları Mahkemesi tüm bu olumsuzluklara son noktayı koyan 

kurum oldu ve Alevi toplumunun lehine kararlar verdi ve 

Türkiye’nin bu konuda “hak ihlalleri” yaptığına hükmetti… 

Gelinen nokta gösterdi ki hem Alevi toplumunda hem de 

Sünni toplumunda ortaya çıkan bir din eğitimi problemi 

var. Ne “bilinçli” bir Sünnilik öğretilebiliyor ne de “bilinç-

li” bir Alevilik…  

*** 

Dört Cuma hutbesinde mezhepçiliği kaldıracak güç-

te olan Diyanet İşleri Başkanlığı, iktidarların hizmetkârı 

olmaktan bir türlü vazgeçmiyor! Bugün öğretmenleri-

mize ve din görevlilerimize bu sebeplerle bir hayli ağır 

sorumluluklar düşmektedir. “Ehl-i Sünnet”ten olduğunu 

söyleyenler, Peygamber Efendimizin “sünneti”nde olma-

yan her şeyi yapar hale geldiler. Hz. Ali’ye taraf olduğunu 

söyleyen Aleviler, Hz. Ali Efendimizden bihaber yaşam 

sürmenin girdabına kapıldılar!.. Toplumları eğitmek ve 

sosyal barışın tesisini sağlamlaştırmak için eğitimden 

vazgeçmemek gerekiyordu. Tam da bu noktada hem yük-

sek lisans hem de doktora programlarında öğrenci yetiş-

tirecek, Aleviliğe dair bilimsel bir hafıza oluşturacak bir 

Alevilik Araştırmaları Enstitüsüne olan ihtiyaç gün yüzüne 

çıkmıştı. Bu enstitünün Malatya’da hayata geçirilmesi, 

Malatya’nın tarihsel kimliğiyle de örtüşmektedir. Çünkü 

Malatya hep farklı inançların ortak değeri olabilmiş bir 

şehirdir. Dileriz ki bu güzel niyetler daha güzel adımlarla 

birleşir ve ülkemizdeki “suni” eşikler aşılarak, toplumsal 

barış her eşikten içeriye girer. 

Kimse inanç kimliğinden dolayı dışlanmaz, devleti 

yönetenler siyasete değil de liyakate kıymet verirler…  

*** 

Bir kez daha ifade etmem gerekiyor ki bilgiye hükme-

den ülkeler önümüzdeki yüzyıllara yön verecek ülkelerdir-

ler. Bizlerde temel insan ve inanç hakları konusunda artık 

ortak bir akılla hareket etmeli ve enerjimizi ülkemizin 

geleceğine harcamalıyız. Bilinçlenmek ve bilinçlendirmek 

hepimizin vazifesi, yetiştiremediğimiz ya da kazanama-

dığımız her bir insanımız emin olun ki bu ülkenin gelecek 

bakiyesinden düşen bir kayıptır.  Bizim artık birbirimize 

sarılma ve doğrulma vaktimiz çoktan geldi, cephelerde 

kazandığımız Kurtuluş Savaşını artık eğitimde de kazan-

ma zamanımız geldi de geçiyor. Alevi veya Sünni olmak 

bizim tercihimiz değil amma “insan olabilmek” bizim 

tercihimiz, ondandır ya Koca Veysel bize ne çok dersler 

öğretmiş: “Veysel sapma sağa sola / Sen Allah’tan birlik 

dile / İkilikten gelir bela / “Dava insanlık davası.” 

Ne diyelim; “Dava insanlık davası”…

Hasan
Çelik

hasancelikkafkas@gmail.com
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Soldan sağa
1. Sözleşme, antlaşma, bağlaşma (eski)... “Boş konuş-

mak” anlamındaki laga luga etmek (veya yapmak) deyimin-
de geçen bir söz... 2. Aşık kemiği... Gene, yine (halk ağzı)... 
Güzel kadın... 3. Tüketme işi... Dayanma işi... 4. Tutsak... Ku-
maş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem... Yav-
rularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve 
sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, 
bicik, emcek, emcik... 5. Metneryum elementinin simgesi... 
İrade yitimi... Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona 
zarar veren başka canlı, parazit... 6. Vücuda herhangi bir iş-
levi yerine getirmesi için yerleştirilen doku parçası, alet vb., 
implant... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kul-
lanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladı-
ğı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından 
abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... Torbalı balık ağı... 

7. Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin 
yaşama ve büyüme organı... Kıyma ve özel baharatların ka-
rıştırılması ve yoğrulması ile hazırlanan, ızgarada pişirilen 
bir tür köfte... 8. San... Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özel-
liği olmayan... Kripton elementinin simgesi... 9. Rus, Beyaz 
Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve 
Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak 
ad... Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, 20-40 cm 
yüksekliğinde, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, kokulu, 
bir iki yıllık bir bitki... O yer... 10. Birinin buyruğu altında 
olan görevli, madun... İçecek ve hafif yiyeceklerin satıldı-
ğı, bazılarında kapı önlerinde oturacak yerlerin bulunduğu 
ayaküstü yiyecek yerleri... İçinde katı bir madde eriyebilen 
veya katı bir maddeyi eritebilen (sıvı)... 11. Başka, öteki, di-
ğer... Yemeği iyi yeme merakı... 12. Ceviz içi, sarımsak, tuz, 
ekmek içi, sirke ve tahinin limon suyu ile çırpılmasından 
sonra kıyılmış maydanozla hazırlanan salça veya sos... Bir 
kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı 
gösterilmesi gereken iffeti... Yarı(eski)... 13. Bir kimseyi, bir 
şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yara-
yan söz, isim... Bakışı, dikkati çeken her şey... Çift, eş, ikiz 
(halk ağzı)... 14. Çorba vb. yiyeceklere lezzet kazandırmak 
için un ve yağla yapılan sos... Bölüntüler (eski)... 15. Düşün-
cesizce her işe atılan, cüretkâr... Nefes borusunun iltihap-
lanması... Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses...

Yukarıdan aşağıya
1. Bölüntüler... Yastamak işi... 2. Bulunulan yere göre bir 

üst daire ve bölüm... Mutluluk... 3. İçkili toplantılarda içki 
dağıtan kimse (eski)... Süzgeç (halk ağzı)... “Ey, hey” an-
lamlarında bir seslenme sözü... 4. Onluklar (eski)... Talyum 
elementinin simgesi... “Bir şeyin olmasına çok az kalmak” 

anlamına gelen “.... kalmak deyiminde” geçer... 5. İhtiyaca 
yetmeyecek kadar az, bol karşıtı... Uzak... Güneş doğma-
dan önceki alaca karanlık, fecir... 6. İsrail’de ortak çalışma 
esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk... Yana veya 
arkaya doğru devrilebilen ve bazı toprak düzleme işlerinde 
kullanılan küçük vagon... 7. İspanya’nın Malanga yöresinde 
yapılan bir tür şarap... Müslümanlıkta, özür olmadıkça ya-
pılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet... 8. Gü-
müş elementinin simgesi... Titan elementinin simgesi... Bir 
kimsenin oturduğu yer, bulunak... Baba... 9. Azarlama sözü 
(halk ağzı)... Üçlü... Kırılan kuru bir şeyin çıkardığı ses... 
10. Kıta... İnce softan hafif ve dar bir üstlük (eski)... 11. Eski 
Rumen para birimi... Şeker kamışı veya şeker pancarından 
elde edilen bir tür şeker... Silisyum elementinin simgesi... 
12. Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, 
hevesli, meraklı (kimse)... Yaban hayvanlarının kendilerine 
yuva edindikleri kovuk... Macun... 13. Kamu yararına uy-
gunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için 
yapılan kovuştur-
maların durdu-
rulması, verilmiş 
cezaların kaldırıl-
ması veya azaltıl-
ması... Özerk... 14. 
Acımak işi veya 
durumu... Yapım 
ekiyle türetilmiş 
ad, türemiş isim... 
15. Kaba... Canlı 
bir biçimde (çalın-
mak)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Nehir uzakta pınar akmıyor 

Ağaç dalında gazel dökmüyor 

Güzel bağında zaman yetmiyor 

Zaman ağlarsa gönül neylesin 

Gönül dertliyse derdi biter mi? 

Aşık olana sevgi yeter mi? 

Fakir ocağa duman tüter mi? 

Sevgi ağlarsa gönül neylesin 

Çaldım kapıyı açılmaz bana 

Gönül ararım sarılmaz cana 

Bir dost görürüm girer divana 

Güzel ağlarsa gönül neylesin 

Gül güleniyle bu özüm sana 

Yer zeminiyle bu nazım sana 

Tele elimle bu sazım sana 

Sazım ağlarsa gönül neylesin 

Garip soruyor toprağı taşı 

Sesleniş sana gözlerin yaşı 

Umudum olmuş dağların başı 

Dağlar ağlarsa gönül neylesin 

UMUT UZAKTA ..

SAMAN TON FİYATI 500-600 LİRA
HABER MERKEZİ 
Yüksek saman fiyatları 

tüketiciler tarafından sü-
rekli şikâyet konusu olurken 
samana dair tüm konuları 
saman pazarı esnafı ile de-
taylandırdık. 

Konuya dair Saman Pa-
zarı esnafı Sırrı Karakaş: 
“Malatya’da saman yok ki, 
Malatya’nın samanı Malat-
ya’ya yetmiyor. Senenin 12 
ayı biz diğer illerden saman 
taşıyoruz. Samanı daha çok 
Diyarbakır’dan ve Sivas’tan 
temin ediyoruz. Günlük Ma-
latya’ya 150-200 kamyon 
veya tır saman giriyor. Tırla-
rımız 24 ton alıyor, kamyon-
larımız 18 ton. Bunun üzerin-
den hesaplarsak Malatya’ya 
çok fazla samanın girdiğini 
görürsünüz. Şu anda saman 
fiyatlarımız geçen yıl 450 ile 
470 lira arasındaydı. Geçen 
yılki fiyat önceki yıla göre 

yüzde 40 fazlaydı, önceki 
yıl 300 liraya satıyorduk. 
Şu anda samanın tonunun 
taban fiyatı 500 lira, 600 li-
raya kadar fiyat çıkabiliyor. 
İlerde fiyat konusunda de-
ğişiklik söz konusu olur mu 
bilemiyoruz. Bu yıl saman 
var, kıtlık söz konusu değil” 
ifadelerini kullandı.

İŞÇİ FİYATI 
DEĞİŞMEDİ 

Sözlerine devam eden 
Karakaş: “Önümüz Kurban 
Bayramı ama günümüz ya-
şam pahalılığından dolayı 
bu fiyatların düşeceğini de 
sanmıyorum. Mazot fiyatları 
yükseldi. Bizi en çok etkilen 
de bu. Bunun yanında ta-
lep de oldukça fazla. Bazen 
oluyor ki yetiştiremiyoruz. 
İsteyen balya ile isteyen de 
çuvalla alıyor. İsteğe göre 

saman pazarı esnafı olarak 
hareket ediyoruz. Öte yan-
dan işçi ücretleri artış gös-
teriyor.  Geçtiğimiz 2 yıl önce 
işçi parası 60-70 lirayken 
geçen yıl ve bu yıl 80 lira, 
bazı yerlerde de bu fiyat 90’ 
ı buluyor. Sadece parayı ve-
rip kenara çekilmiyoruz işçi-
lerin yemek paraları, araba 
paralarını da biz ödüyoruz. 
Saman çuvalları mesela 1 
lira bu çuvallar ortalama 
25 kilo saman alıyor bazı 
yerlerde giden bu saman 
çuvallarımız geri gelmiyor 
maalesef.  Bu da ek bir mas-
raf demek.  Yaşanan bu fiyat 
artışlarının diğer bir nedeni 
il dışından getirilen samanın 
bize maliyetinin yüksek ol-
ması.  Tüketici ile aramızda-
ki yol mesafesi artıkça biraz 
önce verdiğimiz ton fiyatının 
maliyeti de artıyor” diye ko-
nuştu. 

“SAMANDA EN 
ÇOK ŞİKÂYET 

KONUSU OLAN 
ŞEY TOZLU 
OLMASI”

Karakaş son olarak şun-
ları kaydetti: “Vatandaşlar, 
müşteriler en çok il dışın-
dan Sivas samanını tercih 
ediyor. Samanda en çok 
şikâyet konusu olan şey de 
tozlu olması. Bunun için 
bazı vatandaşlar samanı su-
layıp hayvanlarına veriyor. 
Taşlı, topraklı, yaş olmadığı 
müddetçe saman samandır. 
Saman alırken içinde çöp ol-
mamasına, yaş olmamasına, 
içinde toprak olmamasına 
dikkat edilmeli. Ayrıca Kur-
ban Bayramında samana 
daha fazla talep oluyor.”
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İSA KANLIBAŞ 
Ordu'da, 1105 yılında Trabzon Rum Devle-

ti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment 
Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şe-
hit için düzenlenen programla anıldı. Anma 
törenlerine Milli Eğitim eski Bakanı Metin 
Emiroğlu başkanlığındaki Malatya heyetinin 
konuşmaları etkinliğe damgasını vurdu. Per-
şembe yaylasındaki anma törenlerine Malat-
ya her yıl geniş bir katılım sağlayacak

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakan-
lığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Mü-
dürlüğü'nün desteği ile Ordu'nun Aybastı 
ilçesindeki Perşembe Yaylası'nda, 1105 yılın-
da Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken 
şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı 
Emir Kümbet ve 6 bin şehidi anma progra-
mı düzenlendi. Programa, Milli Eğitim Eski 
Bakanlarından Metin Emiroğlu, Ordu Vali 
Yardımcısı Adem Öztürk, Aybastı Belediye 
Başkanı İzzet Gündoğar, Malatya-Arapgir 
Belediye Başkanı Halük Cömertoğlu, Ordu 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mus-
tafa Genç, Malatya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü M.Sadi Fındıklı ve Ordu'nun 
19 ilçesinden 2 bine yakın genç ile vatandaş 
katıldı. Şehitlikte bulunan camide cuma na-
mazı öncesinde başlayan programda, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ar-
dından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. 
Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Mustafa Genç, etkinliğe katılanlara teşekkür 
ederek, "Ecdadımız da bu topraklarda zah-
met çekerek, şehit olarak, kanlarını döke-
rek, gazi olarak bu toprakları bizlere miras 
bıraktı. Şüphesiz ki bizim geçmişten bugüne 
kalan en değerli, en kıymetli varlığımız bu 
vatan. Bu vatana da sahip çıktığını gençle-
rimiz bugün, bu soğukta, bu yağmur altında 
gösterdiler. Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Çünkü vatan toprakları-

na geçmişte sahip olduğu gibi bugün de sa-
hip çıktı, yarın da sahip çıkacak. Biz onlara 
güveniyoruz. Rabbimize de dua ediyoruz" 
dedi.

Emiroğlu: “Bizler 
Malatya’dan gelen 

Danişment Gazi’nin 
torunlarıyız”

Anavatan Partisi iktidarında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik ve Milli Eğitim Bakanlığı 
yapan Metin Emiroğlu, Danişment Gazi'nin 
komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit için 
düzenlenen anma törenlerine Malatya’dan 
kalabalık bir heyet tarafından katıldıklarını 
belirterek “Bizler Danişment Gazi'nin Malat-
ya’da yaşayan torunlarıyız. Anadoluyu yurt 
yapmak için mücadele eden Danişment Ga-
zi’yi, Emir Kümbet’i ve 6 bin şehidimizi an-
mak için Malatya’dan kalabalık bir heyetle 
geldik. Bizler Danişment Gazi’nin Malatya’da 
yaşayan torunlarıyız, o kahramanları anmak 
için geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, bu 
kahramanları bu alanda coşkuyla ve heye-
canla tarihe not düşercesine andınız. Bizler-
de bu anma törenlerine katılacağız. Sizleri 
de Malatya’ya davet ediyoruz” dedi. 

CÖMERTOĞLU: 
“ŞEHİTLERİMİZİ BİZDE 

ANACAĞIZ”
Danişment Gazi’nin Malatya ve Arap-

gir için önemli bir yeri olduğunu kaydeden 
Arapgir Belediye Başkanı Halük Cömertoğlu, 
Malatya için Danişment Gazi’nin efsaneleşen 
bir kahraman olduğunu belirterek “Anado-
lu’da Arapgir ve Malatya’da da hüküm süren 
Danişmentlilerin Perşembe yaylasında 70 
bin kişilik Orduya karşı 10 bin askerle savaş-

maları büyük bir kahramanlık göstergesidir. 
Aile bağlarımız olan Danişmentlileri Arap-
gir’de de anmak için bizlerde programlar 
düzenleyeceğiz. Bu yıl dan itiberen bizlerde 
tarihimizi araştırarak anma törenlerine katı-
lacağız” ifadelerini kullandı. 

AYBASTI’DA MALATYALI 
TOPLANTISI

Anma törenlerinin ardından eski Milli 
Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu başkanlığında 
Malatyalılar bir araya geldi. Ordu’nun Aybas-
tı ilçesinde Arapgir Belediye Başkanı Halük 
Cömertoğlu, Malatya Kültür ve Turizm Şube 
Müdürü Ali Cengiz, Arapgir Belediye Mecli-
si üyesi Metin Bölükbaşı, Arapgir Belediyesi 
Kültür Müdürü Mesut Kavas, Malatya Gaze-
teciler Cemiyeti Sekreteri Vahap Güner, Ma-

latyalı olan ve Ordu Tarım Müdürü Kemal Yıl-
maz, Ordu Basın İlan Kurumu Müdürü Murat 
Yürekli ve bazı Malatyalıların katıldığı top-
lantıda Danişment Gazi'nin komutanı Emir 
Kümbet ve 6 bin şehidin anılma törenlerine 
Malatya’nın daha geniş katılımla her yıl ka-
tılması amacıyla çalışma yapması kararlaş-
tırıldı. Eski Bakan Emiroğlu, Abma törenleri 
için Malatya’dan gelen heyete teşekkür etti. 

MALATYA KAYISISI İKRAM 
EDİLDİ

Anma törenlerine katılanlara Malat-
ya’dan götürülen yaş kayısılar ikram edildi. 
Anma programı kapsamında Balıkesir’den 
gelen at üzerinde ok atma, karpuz kesme ve 
akrobasi gösterileri de düzenlendi. Gösteri-
ler büyük ilgiyle izlendi.

Ordu Aybastı Perşembe Yaylasındaki 6 bin Şehit Anıldı

Haber Merkezi 
Malatya Kent Konseyi Gençlik 

Meclisi gençlerin sosyal ve kültü-
rel gelişiminin yanı sıra yetenek-
lerini keşfedebilecekleri çalışma-
ları sürdürmeye devam ediyor

Bu kapsamda Malatya Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi ve Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü ta-
rafında gençlerin yaz dönemini 

dolu dolu geçirmeleri için 15-23 
yaş arası gençlerin katılabile-
ceği ücretsiz “Müzik ve Tiyatro 
Kursu” açıyor. Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi Sanat Merkezi’nin 
hocaları tarafından verilecek 
eğitimin sonunda  Malaya Kent 
Konseyi bünyesinde tiyatro ve 
müzik grubunun oluşturulması 
planlanıyor. 

SON BAŞVURU 20 
TEMMUZ CUMA 

Kent Konseyinden yapılan 
yazılı açıklamaya göre; Tiyatro 
ve Müzik kurslarına başvurmak 
isteyen gençlerin 20 Temmuz 
Cuma gününe kadar Sanata So-
kağı’nda bulunan Malatya Kent 
Konseyinde kayıt yaptırmaları 
gerektiği ve kursun ücretsiz ol-
duğu ifade edildi.

Gençler İçin Tiyatro ve Müzik Kursu
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Doğanşehir Belediyesi Spor Kulübü 
Güreş Takımı Bölge Birincisi Oldu
Doğanşehir Belediyesi Spor 

Kulübü güreş takımı antrenörü 
Cemal GÜNAYDIN tarafından ça-
lıştırılan güreş takımından Ali 
Arda GÜNAYDIN, Adıyaman’da 
yapılan 12-13 yaş Grekoromen 
grup müsabakalarında Avrupa 

üçüncüsü olan rakibi de dâhil 
olmak üzere tüm rakiplerini ye-
nerek Türkiye şampiyonasına 
katılma hakkı kazanmıştır. Ayrı-
ca; Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde 
yapılan Kiraz Festivali etkinlikleri 
içerisinde yer alan 34 kilogram 

Karakucak Güreş kategorisinde 
Doğanşehir Belediyesi Güreş Ta-
kımı oyuncularından Ali Arda GÜ-
NAYDIN Türkiye genelinde gelen 
tüm rakiplerini yenerek birinci, 
Utku AĞAR ile Yankı AĞAR ise 
ikinci olmuşlardır.  

Bolu’nun Karacasu Beldesi’n-
de yeni sezon hazırlıklarını sür-
düren Spor Toto Süper Lig takım-
larından Yeni Malatyaspor, yine 
Bolu’da kamp yapan Romanya 
Süper Lig takımlarından Dunarea 
Calaraşi ile hazırlık maçı yaptı. 
Karşılaşma, Eren Tozlu’nun 10. 
dakikada attığı tek golle Yeni Ma-
latyaspor’un galibiyetiyle sonuç-
landı.

Maç sonunda açıklamalarda 
bulunan Yeni Malatyaspor Teknik 
Direktörü Erol Bulut, kampın ilk 
etabında defans ağırlıklı çalıştık-
larını ve oynadıkları ilk hazırlık 
maçında defans anlamında iyi ol-
duklarını belirterek, “Kalemizde 
birkaç pozisyon gördük. Bu hazır-
lık maçlarında normal. Bizim gir-
diğimiz 1-2 pozisyon vardı ilk yarı. 
Birini değerlendirdik, öne geçtik. 
Burada daha çok skordan ziyade, 
genç arkadaşlarımız, alt yapıdan 
aldığımız arkadaşlar ve yeni gelen 

arkadaşlarımızı görmek, hangi 
durumda olduğumuzu görmekti. 
Bugün onları gördük. Sakatlıklar-
dan dolayı bir kaç eksiğimiz var. 
Ali’nin kasığında hafif bir sakatlık 
var. Onları da inşallah ikinci ha-
zırlık maçımıza hazır olup sahaya 
sürmeye çalışacağız” dedi.

Oyuncularının sahadaki per-
formansları ile ilgili de konuşan 
Bulut, “Eksikliklerimiz var. Yüzde 
yüz değiliz. Bu yüzden kampın 
birinci etabı daha çok kondisyon 
ağırlıklı, fiziğe dayanıklı geçiyor. 
İkinci kamp döneminde daha çok 
teknik, taktik üzerinde çalışaca-
ğız. Ama lig başladığında hazır 
hale gelmiş olacağız” dedi.

Yeni Malatya Teknik Direktörü 
Erol Bulut, ikinci hazırlık maçını 
10 Temmuz’da yapacaklarını ve 
yapacakları yeni transferlerle To-
puk Yaylası kampında bir araya 
gelerek yollarına devam edecek-
lerini kaydetti.

Yeni Malatyaspor İlk
Hazırlık Maçını Kazandı 


