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BELEDİYE BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN 10 KASIM MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümü 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Mesajında; “Atatürk’ün bize 
miras bıraktığı Türkiye Cumhuri-
yeti’ni, hedefi olan muasır medeni-
yetler seviyesine çıkarmak adına 
daha fazla çalışıp, daha fazla üret-
meye devam edeceğiz” dedi.>>5’TE

Erdoğan: Malatya kayısısına
sahip çıkmalıyız

Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 3. Turizm 

Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,”Malatya kayısısından Adana 
kebabına önce sahip çıkmalıyız, sonra 

insanlığa sunmalıyız.”dedi>>4’TE

Ege Bölgesi Malatyalılar
Derneği’nden Başkan
Ceylan’a Ziyaret 
Ege Bölgesi Malatyalılar 
Derneği Başkanı Nüvit Ateş, 
Köyceğiz Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan’ı makamında 
ziyaret etti>>5’TE

Erkenek, Söğüt, Sürgü, Kapıdere 
ve Elmalı mahallerimizde kilit taş ve 
kaldırım çalışmaları devam ediyor

MALATYA DA 6.SI YAPILAN FETÖ DURUŞMASINA 
DOĞANŞEHİR AK PARTİ İLÇE BAŞKANI MURAT 

KAVUNCUOĞLU VE AK PARTİ TEŞKİLATIDA KATILDI

Doğanşehri Belediyesinin başlattığı çevre ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında 
mahallelerde parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor. >>3’TE

15 Temmuz darbe kalkışmasına ilişkin Malatya’da görülen FETÖ/PDY davasına 
bugün devam ediliyor.>>5’TE
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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/

Kahve İçmenin 10 Faydası
HABER MERKEZİ 
Kültürümüzde 500 yıllık bir geçmişe 

sahip olan kahve; kokusuyla huzur, içimi-
yle mutluluk veriyor. Sabah ayılmak, gece 
uyanık kalmak, stresten uzaklaşmak, din-
lenmek gibi pek çok nedenle kahve tüket-
iliyor. Gün içinde sohbetlerin vazgeçilmesi 
olan ve beslenme düzenimizde önemli bir 
yer tutan kahvenin sağlık açısından büyük 
faydaları bulunuyor

Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu kah-
venin faydalarıyla ilgili bilgi verdi.

ALZHEİMER GELİŞMESİNİ 
ÖNLÜYOR

Kahvenin içerdiği kafein maddesi, 
Alzheimer oluşumunda rol oynayan beta 
amiloid birikimini önemli ölçüde azalttığı 
ve böylece alzheimer gelişmesini önlediği 
tahmin edilmektedir.

SÜTLE BİRLİKTE 
TÜKETİLİNCE TOK 

TUTUYOR
kahve sütle birlikte içildiğinde, vücu-

da dengeli protein, karbonhidrat ve yağla 
alındığından kişiyi daha uzun süre tok tut-
maktadır. Verdiği tokluk hissi diyet yapan 
kişilerde fayda sağlamaktadır.

İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRAR
 Kahvenin insülin direncini kırıcı etkisi 

bulunmaktadır. Bu etkinin azalması kişide 
tatlı ihtiyacını baskılar. Sürekli tatlı yeme 
isteği olan kişilerin bu isteklerini bastır-
mada kahve içmeleri önerilir.

ZİNDELİK SAĞLAR
Kahve içeriğindeki etkin kafein, zih-

nin uyanık kalmasını sağlayarak konsan-
trasyonu artırır. Zihnin daha dirençli ve 
uyanık olmasına yardımcı olur. Ayrıca her 
sabah içilen bir fincan kahve güne daha 
zinde ve enerjik başlamanızı sağlar.

YAĞ YAKIMINI 
HIZLANDIRIR

 Kahvede bulunan kafein, vücudun 
yağ yakması için sinir sistemine sinyaller 
gönderir ve aynı şekilde kanda adrenalin 
düzeyini artırır. Bu durum yoğun fiziksel 
etkinlik öncesi bünyeyi hazır hale getirmek 
için faydalıdır. Bu özelliğinden dolayı, 
sporcular antrenmanlarına başlamadan 

önce kahve tüketmeye özen gösterirler.

ÇARPINTIYA NEDEN OLMAZ
Kahve bilinenin aksine çarpıntı yap-

maz. Ancak tüketim miktarı kontrol altın-
da tutulmalıdır. Vücuda alınan fazla miktar 
kafein çarpıntı şikayetine neden olabilir.

KALP SAĞLIĞINA FAYDALI
Kahvenin kalp sağlığıyla ilişkisi 

araştırılmaya devam ediyor ancak son 
bilimsel veriler kafeinli ürünlerle ritim 
bozuklukları arasında bir ilişki olmadığını 
ortaya koydu. Ayrıca başka bir araştır-
ma sonucunda da günde birkaç fincan 
kahve tüketiminin kalp hastalıklarına yol 
açan damar tıkanıklığının önüne geçtiğini 
söylüyor.

KADINLARDA KALP KRİZİNİ 
RİSKİNİ AZALTIYOR

 Birçok bilimsel araştırma sonucuna 
göre kahve tüketen, özellikle kadınların 
kalp hastalıklarına yakalanma riski tüket-
meyenlere göre yüzde 20 daha azdır.

DEPRESYONA GİRME 
ORANINI AZALTIYOR

 ABD’de yapılan bilimsel araştırmalar, 
günde 3-4 bardak kahve tüketiminin depr-
esyonla mücadelede ciddi katkı sağladığını 
ortaya koymuştur. Düzenli olarak kahve 
tüketimi depresyona girme riskini yüzde 
50 oranında azaltabilir.

CİLT TEMİZLİĞİNDE 
KULLANILIYOR

 Kahve, granül yapılı olması sebebiyle 
son zamanlarda cilt temizliğinde peeling 
olarak tercih edilmektedir.

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın 

Meclisi üyeleri sosyal ve kültürel çalışma-
lar kapsamında Sanat Sokağı içinde bulu-
nan Fotoğraf Müzesi, Malatya Kültür evi ve 
Oyuncak Müzesini gezdi

Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Mecli-
si Başkanı Saliha Bulut, Sanat Sokağı’nın 
Malatya için prestijli bir sokak olduğunu 
ifade ederek, sanatsal ve kültürel anlam-
da çok donanımlı bir alan olduğunu be-
lirtti. Sanat Sokağı içinde bulunan me-
kânların Malatya adına kültürel anlamda 
önemli değerler oluğunu söyleyen Bulut, “ 
Fotoğraf Müzesinde fotoğraf makinaları ile 
geçmişten günümüze bir yolculuk yaptık. 
Malatya Kültür Evi’nde Malatya’nın yerel 
motifleri içinde geçmişe duygusal bir yol-
culuk yaşadık. Malatya’nın kültürel anlam-
da tanıtımına büyük katkı sunduğuna in-
andığımız bu mekânları bizlere kazandıran 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ah-
met Çakır Beyefendi’ye çok teşekkür edi-
yoruz” dedi. Malatya Büyükşehir Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi üyeleri kültürel anlamda 
yapılan hizmetlerin çok önemli ve anlamlı 
olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.

Kadın Meclisi Üyeleri 
Sanat Sokağı’nı Gezdi
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10 Kasım’da
Atatürk’ü
Anlamak
 10 Kasım deyince her Türk insanının 

aklına Atatürk’ün, büyük önderin hayata 
gözlerini kapattığı, hepimizin içini titreten o 
gün gelir. Peki, Atatürk deyince aklımıza ne 
gelir? Tabii ki tüm dünyanın önünde eğildiği, 
hoşgörülü, saygılı, ileri görüşlü aklımıza 
gelmeyen ve iyi olan her şey gelir. Atatürk’ü, 
büyük önderi, onu anlatmaya kelimeler 
yetmez.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir 
kurtuluş destanının en büyük kahramanı 
olarak sadece tarih sayfalarının derinlikler-
inde değil yüce Türk milletinin kalbinin tam 
ortasında sevgi yumağına sarılı bir halde 
bulunmaktadır. 

Atatürk’ü anlamak onun fikirlerini çok 
iyi bilerek tatbik etmekten geçer. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması bir devrin 
yeniden yazılmasıdır adeta. Yurdun dört 
bir yanı işgal altında inlerken, bağımsızlık 
ateşi hiçbir zaman sönmeyen Türk milletine 
önderlik yapan Atatürk, milletimizin esaret 
altında yaşamasını aklının ucundan bile 
geçirmeyerek, tarih sayfalarındaki, inancın 
zafere dönüştüğü, en büyük bağımsızlık 
savaşının mimarı olmayı hak etmiştir.

Atatürk’ü anlamak onun ilke ve 
inkılâplarını çok iyi bilmek ve uygulamak de-
mektir. Kurulan cumhuriyetin manasını çok 
iyi bilmeliyiz ki cumhuriyete daha çok sahip 
çıkalım ve koruyalım. Atatürk’ün halkını 
ülke yönetiminin tek sahibi yapması, ülkenin 
öz kaynaklarını da milletin hizmetine ver-
mesi, O’nu son derece, diktatörlükten uzak, 
vatan ve millet sevdalısı bir lider olarak 
karşımıza çıkarmaktadır. Kendisini Türk 
milletinin bağımsızlık mücadelesine adayan 
Atatürk, hiçbir zaman şahsi menfaatini 
düşünmemiş, sadece milletin menfaatleri 
doğrultusunda hareket etmeyi yegâne yol 
olarak görmüştür.

1938 yılından beri, her 10 Kasım, 
Ata’mızı kaybetmenin verdiği büyük hüznün 
yanında, onu daha iyi anlamanın gereğinin 
ortaya konulması gereken bir gün olarak ta 
değerlendirilmelidir. O’nun hayatını, ilke-
lerini ve bizden yapmamızı istediği şeyleri, 
bilimsel olarak ortaya koymak ve uygulam-
ak, bizlerin birinci vazifesi olmalıdır. Atatürk 
devrimleri bugün birçok ülkede örnek olarak 
kabul görmüş bir vaziyette ele alınmaktadır. 
Bağımsızlığını tam olarak kazanamamış 
birçok ülkeye Atatürk devrimleri, ilham kay-
nağı olmaya devam etmektedir. Bütün bun-
lar Atatürk’ün evrensel bir dünya görüşünün 
mimarı olduğunu da göstermektedir.

Bizler her 10 Kasım’ı, bıraktığı eserlerin 
izinde, ülkeyi daha da ileriye götürebilmek 
adına neler yapılabileceğinin ortaya konul-
ması gereken bir gün olarak görmeliyiz. 10 
Kasım’ı, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni 
bizlere emanet ettiği bir gün olarak düşün-
mek, sanırım doğru bir yaklaşım olarak 
kabul görecektir. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

DEMET TUNCEL 
Doğanşehri Belediyesinin başlattığı çevre ve 

yol düzenleme çalışmaları kapsamında mahallel-
erde parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor. 

Doğanşehir Belediye Başkanlığı ekipleri, kır-
sal mahallelere kilit parke taşı döşeyerek, ma-
halle içi yolları daha modern hale getiriyor.

Doğanşehir Belediye Başkanlığı ekipler-
ince yürütülen yol yapım, onarım, düzenleme 
ve kaldırım çalışmaları kapsamında Erkenek, 
Söğüt, Sürgü, Kapıdere ve Elmalı mahallerinde 
Kilitli taş ve Kaldırım Çalışmaları devam ediyor.

  Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ün yaptığı açıklamada, ekiplerin hav-
aların iyi gitmesi nedeniyle kırsal mahallel-
erdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini 
kaydetti. Biz mahallelerimizin Yüzde seksenine- 
Doksanına kilitli taş ve kaldırım çalışmalarını 
tamamladık. Diğerlerini de en kısa zamanda 
tamamlayacağız. Kilitli taş olmayan, kaldırımı 
yapılmayan mahallemiz kalmayacak” dedi.

Erkenek, Söğüt, Sürgü, Kapıdere ve Elmalı mahallerimizde
kilit taş ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

HEMŞERİMİZ YARBAY MEHMET ALKAN CHP’DE
HABER MERKEZİ 
Şırnak'ta şehit olan kardeşi 

hemşerimiz Ali Alkan'ın Os-
maniye'deki cenazesinde 
yaşanılanlara gösterdiği tep-
ki nedeniyle TSK'dan ihraç 
edilen, Malatya- Doğanşehirli 
Yarbay Mehmet Alkan CHP’ye 
katıldı. Alkan’a parti rozetini 
Genel Başkan Kılıçdaroğlu tak-
tı. Alkan’ı ilk tebrik edenler ar-
asında Genel Başkan Yardım-
cısı Veli Ağbaba yer aldı.

Kardeşi Ali Alkan’ın şe-
hit edilmesinin ardından, ce-
naze töreninde isyan eden, 
yaptığı eleştirilerin ardından 
TSK’dan ihraç edilen, CHP’nin 
gerçekleştirdiği Adalet 
Yürüyüşüne katılarak ‘Adalet’ 
isteyen hemşerimiz  Yarbay 
Mehmet Alkan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde siyaset yap-
maya karar verdi. Alkan’ın 
rozetini Grup Toplantısın-
da Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğ-
lu, Grup Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada şöyle konuştu: 
"Yarbay Mehmet Alkan ara-
mıza hoş geldi, şeref verdi. 
Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan, 
Beytüşşebap'ta şehit oldu. 
O bütün şehitler gibi, gaziler 

gibi bizim onurumuz. Bir şehit 
yakını ordudan atıldı. Sadece 
ve sadece böyle konuştuğu 
için bir KHK ile ordudan 
atılıyorsa, bütün gazilere, şe-
hit yakınlarına sesleniyorum; 
Bu tabloyu içinize sindiriyor 
musunuz? Elinizi vicdanınıza 
koyacaksınız ve oyunuzu öyle 
kullanacaksınız. Sadece or-
dudan atılmadı, pasaport 
verilmedi, beylik tabancası 
verilmedi, emekli ikramiye-
si verilmedi, OYAK'taki birik-
imine el konuldu, kredi kartı 
bile verilmedi. Sivil ölüme 
mahkûm oldu. Bunları yapan-
ların yatacakları yeri yok. 
Sevgili yarbayım aramıza hoş 

geldiniz."
Aslen Malatya Doğanşehir 

Sürgü’lü olan Yarbay Meh-
met Alkan’ı ilk tebrik edenler 
arasında CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Millet-
vekili Veli Ağbaba vardı. Ağba-
ba, Malatya’dan gelen misa-
firleri ile Alkan’ı tebrik ederek, 
başarı dileklerini iletti. 

AĞBABA; “ONURLU 
MÜCADELESİNE 
CHP’DE DEVAM 

EDECEK” 
CHP Genel Başkan Yardım-

cısı Veli Ağbaba, Albay Al-

kan’ın partilerine katılma-
larından dolayı memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu 
durumu en iyi özetleyen 
örneklerden biri Albay Al-
kan’ın başına gelenlerdir.
Kardeşi şehit düştükten son-
ra bunu içine sindiremey-
en, isyanını basının önünde 
yaptığı için malum çevreler 
tarafından linç edilen,nihay-
etinde  TSK tarafından çok 
sevdiği mesleğinden ihraç 
edilen bir yarbayın onurlu 
mücadelesine partimizde de-
vam etmek istemesi bizim 
için sevindiricidir. Hemşehrim 
Alkan’a siyasi hayatında 
başarılar diliyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA 
MALATYA KAYISISI

Grup toplantısında  CHP 
Genel Başkan Yardımcısı 
Ağbaba tarafından Kılıçdaroğ-
lu’na Malatya’dan getirtilen 
kayısılar da takdim edildi. 
Kılıçdaroğlu’nun dünyaca 
ünlü Malatya kayısısını çok 
sevdiğini, sık sık kayısı yediğini 
belirterek, teşekkür ettiği be-
lirtildi.

DARENDE ATMALI KÜLTÜR MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI
HABER MERKEZİ 
Darende ilçesinde bulunan 

Atmalı köyünde yapılan Kültür. 
Merkezi yoğun katılımla açıldı.

Atmalı köyünde 750 bin liraya 
mal olan çok amaçlı Kültür merkez-
inin açılışına Büyük şehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti 
Malatya il Başkanı Hakan Kahtalı, 
İlçe protokolü, Malatya Atmalılar 
Derneği Başkanı Mehmet Ali 
Başıböyük,Şanlıurfa, Gaziantep, 
Adıyaman, Kahramanmaraş'tan 
gelen Atma Aşireti dernek yöneti-
cileri ile çevre köylerden kalabalık 
bir davetli topluluğu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ahmet Çakır bölgeye hizmet vere-
cek kültür Merkezine katkıda bu-
lunduklarını belirterek merkezi 
yaptıran Boyraz Atmaya teşekkür 
etti ve "böyle hizmetler. Bizleri 
birleştiriyor. Çevre. İllerden gel-
en Atmalılara da hoş geldiniz di-
yorum" dedi.

Atmalı köyüne kültür merkezi 
yaptıran işadamı Boyraz Atma, bu 
eserin Atmalı gençliğinin gayreti-
yle yapıldığını söyledi.

Açılışta mehter takımı bir 
gösteri sunarken katkıda bulunan-
lara Osmanlı Tuğrası, Türk bay-
rağı ve plaket verildi. Daha sonra 
davetlilere yemek ikram edildi.
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Doğanşehir Güzelköy İçmesuyu Altyapısı Yenilendi
KENAN EREN 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-

nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 
Doğanşehir İlçesi Güzelköy Mahallesi’nin 
6.500 metrelik içmesuyu hattını tamamen 
yenileyerek vatandaşlara hizmet sunmaya 
devam ediyor

“MASKİ’nin Çalışmaları Sonucu Suyumuzu 
Kullanabiliyoruz” diyen Muhtar Celal Bayar: 
“Mahallemiz yeni yerleşim yeri olduğu için 
altyapı yapılandırması yapılıyor. İçmesuyu 
hatlarımız yetersiz olduğu için var olan 
suyumuzu kullanamıyorduk. MASKİ Genel 
Müdürlüğü’nün mahallemizde tamamladığı 
6.500 metrelik hat çalışmasıyla içmesuyu 
altyapımız yenilendi. Mahallemizin içmesuyu 
sorununu çözüldü. Büyükşehir Başkanı Ah-
met Çakır’a ve Genel Müdür Doç. Dr. Özgür 
Özdemir’e mahallelim ve şahsım adına teşek-
kür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

 “GÜZELKÖY’E 6.500 
METRELİK İÇMESUYU 

ALTYAPISI”
Kurulduğu günden beri yaptığı çalışma-

larla Malatya’mızın altyapısına hizmet eden 
MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin altyapısını 
güvence altına alıyor. Malatya merkez Bat-
talgazi ve Yeşilyurt İlçeleriyle beraber diğer 
11 ilçede yoğun çalışmalar yaparak sağlam 
ve modern bir altyapı inşa ediyor. İlçelerde 
yapılan çalışmaları aktararak Doğanşehir İl-
çesi’ndeki yatırımlarla ilgili bilgi veren Genel 
Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir: “ Doğanşe-
hir İlçesi’nin Güzelköy Mahallesi’nde 6.500 
metrelik içmesuyu hattını yeniledik. Mahal-
lemizin içmesuyu altyapısını yenileyerek 
vatandaşlarımızı sağlıklı içmesuyuna ka-
vuşturduk. Doğanşehir genelinde çalışma-
larımız devam ediyor. Altyapı yatırımlarımızın 
halkımızı toz, toprak olarak yorduğunun 
farkındayız. Yatırımlarımız tamamlanıp 
şehrimizin altyapısı tamamen yenilendiğinde 
vatandaşlarımıza daha modern bir şehirde 
yaşayacak. Malatya genelinde içmesuyu, ka-
nalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışma-
larımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 
Şehrimize 50 yıllık sağlam altyapı inşa edi-
yor, gelecek nesillerimize güzel bir Malatya 
bırakmak için çalışıyoruz. Emeği geçen ekip 
arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

Erdoğan: Malatya kayısısına sahip çıkmalıyız

HABER MERKEZİ 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merke-

zi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan,"Malatya kayısısından Adana kebabı-
na önce sahip çıkmalıyız, sonra insanlığa 
sunmalıyız."dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada turizm sektörü için müjdeyi ver-
di. Erdoğan, "Sektörün yaşadığı kötü gün-
leri geride bırakmaya başladık. Yaşanan 
olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan 
düşük fiyat politikasının önemi büyük. Tu-
rizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz 
sektörün yanındadır. Türkiye'nin potansiye-
li öyle büyüktür ki kaybettiğimiz pazarların 
katbekat büyükleri bir el uzatımı mesafede 
bizleri beklemektedir" dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, "Turizmin insanlığın tarihi kadar eski 
bir geçmişi vardır. Turizmin bir sektör haline 
gelmesi geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkmıştır. 
Bugün artık doğrudan ve dolaylı etkileri ile 
dünya ekonomisine büyük katkısı olan bir se-
ktörden bahsediyoruz" dedi.

"OLUMLU İSTİKAMETTE 
GELİŞİYORUZ"

Turizmin ülkeler için önemine değin-
en Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ve 
Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan 
gelişmelerle ülkemizdeki terör eylemleri ve 
darbe girişimi turizmimizi etkilemiştir. Bu 
yılın ilk 8 ayında 22 milyonu yakalamamız 
bizler için umut vesilesidir. Demek ki olumlu 
istikamette gelişiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK YÜKSELİŞ 
DÖNEMİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasın-
da şunları kaydetti: Sektörün yaşadığı kötü 

günleri geride bırakmaya başladık. Yaşanan 
olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan 
düşük fiyat politikasının önemi büyük. Tu-
rizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz 
sektörün yanındadır. Türkiye'nin potansiye-
li öyle büyüktür ki kaybettiğimiz pazarların 
katbekat büyükleri bir el uzatımı mesafede 
bizleri beklemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmdeki 
yeni alanların geliştiğine dikkat çekerek "İn-
sanlar artık gittikleri her yerde hayatın her 
alanına ulaşmak istiyoruz. İnsanlar hediyelik 
eşyalar kadar unutulmaz hatıralar da birik-
tirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada başka hangi 
ülkede bizdeki kadar zengin mutfak kültürü, 
folklor kültürü, bu denli köklü ve farklı me-
deniyetlerin izleri sürülebilir. Denizi bir baş-
ka yaylaları bir başka, hele insanı daha başka 
güzelliğe sahip kaç ülke var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SADECE PARA DEĞİL DOST 
KAZANMIŞ OLURUZ"

Milletimiz için tanrı misafiri sofrasın-
da ne varsa bölüşebileceği, çayını, ayranını 
içirmeden gönderemeyeceği kişi demektir. 
Kapısına gelene ters bakan bir millet değiliz 
biz. Türk örfünü adetini sunduk, sunmaya da 
devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzel-
likleri yanında insanımızın manevi derinliğini 
gösterdiğimizde sadece para değil dost ka-
zanmış oluruz.

"TÜRKİYE BİR AÇIKHAVA 
MÜZESİ"

Eğer gönlünü kazandığımız insanlarla 
gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak 
ne mutlu bize. Türkiye'nin bir açıkhava müz-
esi olması ile övünmek hakkımızdır. Ama 
asıl önemli olan bu zenginliği değerlendi-
rebilmektir. Örneğin Gaziantep gastronomi 
alanında UNESCO'ya katılmıştır. Şanlıurfa'nın 

müzik alanında yaptığı başvuru kabul edilm-
iştir. Malatya kayısısından Adana kebabına 
önce sahip çıkmalıyız, sonra insanlığa sun-
malıyız.

"İSTANBUL'UN 
POTANSİYELİNİ 

KULLANAMADIK"
İstanbul gibi mücevher değerinde bir 

şehrin potansiyelini tam olarak kullanmış 
değiliz. İnşallah turizm politikamızı bu yönde 
geliştireceğiz. Turistlerin beklentileri ile 
elimizdeki imkanları bir araya getirdiğimizde 
üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok.

"KREDİ DERECELENDİRME 
KURULUŞLARINI ARTIK 

KİMSE CİDDİYE ALMIYOR"
Türkiye birkaç yıldır ekonomik saldırılara 

da maruz kalıyoruz. Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının siyasi ve art niyetli notlarını 
artık kimse ciddiye almıyor. Onun için biz 
işimize bakacağız. Türkiye güçlü bir ülke. Tu-
rizmde de ülkemize yönelik seyahat uyarıları 
önemini kaybediyor. Hep söylediğim gibi 
yalanların en büyük panzehiri hakikatler-
dir. Biz tüm dünyaya hakikatleri anlatmanın 
gayreti içinde olacağız. Yurt dışında yaşayan 
vatandaşımızın her birini gönüllü turizm 
elçimiz olarak kabul ediyorum.

KOMŞUNU AL GEL 
KAMPANYASI BAŞARILI 

OLDU
Geçtiğimiz yıl başlattığımız komşunu al 

tatile gel kampanyası başlatmıştık. Alman-
ya'daki seçim sürecinde tüm algı kampanyas-
ına rağmen Almanya'dan gelen turist sayısı 
yüksek oldu. Yeni dönemde mevcut pazarları 
geliştirirsek Çin başta olmak üzere Hindistan 
Güney Amerika gibi yeni alanlara ağırlık ver-
meliyiz.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Turizm Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,”Malatya kayısısından Adana kebabına önce sahip çıkmalıyız, sonra insanlığa sunmalıyız.”dedi
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BELEDİYE BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN 10 KASIM MESAJI
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümü 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük Mesajında; “Atatürk’ün 
bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni, hedefi 
olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak 
adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye de-
vam edeceğiz” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümü 
dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa 
Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir 
asker, büyük bir devlet adamıdır. Aziz Milletimiz-
in, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği 
bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı zafer-
le sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı 
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, yepyeni 
bir çığır açmıştır. Türk milletine çağdaş ve bağımsız 
bir Türkiye bırakan Atatürk’ü bugün daha çok an-

lıyoruz. Bölgesinde her açıdan önemli konumlara 
sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi 
bugün de ülkemiz üzerinde hain emelleri olanların 
iştahlarını kabartmaya devam etmektedir. Dün 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birlik 
ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan ya-
pan milletimiz, bugün de Atatürk’ün bize bırakmış 
olduğu çağdaş ve bağımsız Türkiye’mizin gelişmiş 
ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalış-
maya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, 
Atatürk’ün gösterdiği tam demokrasi, çağdaş bir 
ülke ve milli iradenin hâkim olduğu bir ülke yolun-
da önemli aşamalar kaydetmiş, demokrasi çıtasını 
her geçen gün yükselten bir ülke konumuna 
gelmiştir. Bizler de Atatürk’ün bize miras bıraktığı 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, hedefi olan muasır me-
deniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla 
çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’in kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 79’uncu 
yılında bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle 
anıyoruz” ifadelerini kullandı.

MALATYA DA 6.SI YAPILAN FETÖ DURUŞMASINA DOĞANŞEHİR AK PARTİ 
İLÇE BAŞKANI MURAT KAVUNCUOĞLU VE AK PARTİ TEŞKİLATIDA KATILDI

DEMET TUNCEL 
15 Temmuz darbe kalkışmasına il-

işkin Malatya’da görülen FETÖ/PDY 
davasına bugün devam ediliyor.

15 Temmuz’da yaşanan darbe 
kalkışması sonrası Malatya’da başlatılan 
Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 6 
duruşma 19’uncu oturum gerçekleşti-
riliyor. Yakınca Spor Salonunda kurulan 
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi sa-
lonunda 27’isi tutuklu 76 sanığın yargıl-
anmalarına başlandı.

Aralarında dönemin 2. Ordu Komu-
tanı Adem Huduti’nin de yer aldığı 
sanıklardan bugün duruşmaya Malatya 
E Tipi Cezaevi’nde bulunan 8 eski havacı 
katıldı. Sanıkların duruşma salonuna 
getirilişi sırasında salon dışında bekley-

en vatandaşlar tepki gösterdi. Eller-
inde Türk bayrakları ile sanıklara tepki 
gösteren vatandaşlar, “Hepiniz vatan 
hainisiniz, Pensilvanya’nın köpekleri” 
gibi çeşitli sloganlar attı. Geniş güvenlik 
önlemlerinin alındığı duruşmaya tutuk-
lu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komu-
tanı Âdem Huduti, dönemin garnizon 
komutanı Avni Angun ve dönemin 7. Ana 
Jet Üs Komutanı Emin Ayık ise tutuklu 
bulundukları cezaevlerinden SEGBİS 
ile katıldı. Duruşmayı AK Parti Malatya 
Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti İl 
Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Bele-
diye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti 
Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavunc-
uoğlu ve ilçe teşkilatı ile  il yönetiminin 
yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuru-
luşu temsilcisi de takip ettiler.

HABER MERKEZİ 
Ege Bölgesi Malatyalılar 

Derneği Başkanı Nüvit Ateş,  Köy-
ceğiz Belediye Başkanı  Kamil 
Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Ateş, Dernek olarak  Köyceğiz 
ile  Malatya arasında kültürel 
anlamda köprü oluşturmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Köyceğiz Belediye Başkanı  
Kamil Ceylan, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getir-
erek; "Nüvit kardeşimize çok 
teşekkür ediyorum. Kendisiyle 
uzun yıllardır tanışıyoruz.  Malat-
ya ile  Muğla ve  Ege arasında 
işbirliğini ve köprüleri kuran bir 
kardeşimiz. Geçen yıl yine Ekim 
ayında  Malatya'dan gelen Bele-
diye Başkanlarına ve bürokrat-
larını burada ağırlama şerefine 
eriştik. Kendileri de bizleri 2018 
yılı Mayıs ayı sonunda  Malat-
ya'ya davet ettiler. Kardeşliğin ve 

dostluğun pekişmesi için inşal-
lah elverirse  Malatya'ya gitmek 
isterim. Kayısı memleketi  Malat-
ya'ya bizlerden selam olsun" diye 
konuştu.

Köyceğiz ve  Ege Bölgesinde 
yaşayan Malatyalılar olarak iki il 
arasında kültürel anlamda basın, 
yerel yönetimler ve STK'lardan 
oluşan heyetler ile ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Nüvit Ateş ise, "Köyceğiz'in çam 
balını ve narenciyesini  Malat-
ya'da,  Malatya'nın ise kayısının  
Köyceğiz'de tanıtıyoruz. Her 
şeyden önce kendisini mütevazı 
kişiliğe sahip olmasından dolayı 
Sayın Başkanımızı tebrik edi-
yorum. Biz Başkanımızı çok se-
viyoruz. Kendisiyle dostluğumuz  
Toparlar Belediye Başkanlığından 
beri devam etmektedir. Bu dost-
luk Allah'ın verdiği ömre kadar 
devam edecektir.  Ege Bölgesi 

ile  Malatya arasında kültürel 
faaliyette bulunan saygı değer 
Belediye Başkanı  Kamil Ceylan 
geçen yıl Ekim ayında buraya 
gelen belediye başkanlarımızı, 
basın mensuplarını ve bürokrat-
ları ağırladılar. Bizlere çok güzel 
misafirperverlik gösterip, bize 
yardımcı oldular.  Ege Bölge-
si Malatyalılar Derneği olarak, 
Bu bölgedeki Belediye Başkan-
larımızı 2018 yılı Mayıs ayının 
sonunda  Malatya da 4-5 günlük  
Battal Gazi, Nemrut,  Hekimhan 
ve  Doğanşehir gibi İlçelerimizde 
ağırlamak istiyoruz. Bizim yine  
Malatya ve  Ege Bölgesi arasın-
da çalışmalarımız devam edece-
ktir. Başkanlarımız ve  Ege'nin 
emrindeyiz; bunu arz etmek is-
tiyoruz. Belediye Başkanı  Ka-
mil Ceylan'a zaman ayırdığı için 
teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Bölgesi Malatyalılar Derneği’nden Başkan Ceylan’a Ziyaret 
Ege Bölgesi Malatyalılar Derneği Başkanı Nüvit Ateş, Köy-
ceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamında ziyaret etti
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Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Erzurum Daşkesen köyü yolculuğu sona ermiş-

ti fakat zor da olsa çalışma zamanı gelmişti. İki 

gün dinlendikten sonra taş kırmak için çekiçlerin, 

yabaların, tırmıkların, balyozların ve kazmaların 

saplarının hazırlığı yapılarak onlar tek tek elden 

geçirildikten sonra her ailenin çalışacağı çavuş 

olan İbrahim Yaşar ve Hüseyin Demirbaş tarafından 

ailelerin çalışacağı yerler tespit edildi. Daha sonra 

çalışmaya başladık. Fakirlik çok zordu, çalıştığımız 

işin şartları oldukça ağırdı. Taşlar önce balyozla 

sonra çekiçle kırılıyor daha sonra yaba ile hayvan-

ların üzerindeki sandıklara yüklenerek sandıklar 

dolduktan sonra tahminen yetmiş metre ileride 

tespit edilen yere dökülüyordu. Günlük ortalama 

her aile kimi yetmiş, kimi yetmiş beş kimi de sek-

sen sefer yapıyordu. Hayvanların yükü çok ağırdı. 

Sabahleyin şafak zamanında kalkıyor, akşam güneş 

batana kadar çalışıyorduk. İşin belli bir saati 

yoktu. Ben çocuk olduğum için balyozla taşları 

kıramazdım. Abim Hasan on dört yaşında o balyo-

zla önce büyük taşları kırıyor sonra kendisi ben ve 

kız kardeşim Fatma balyozla kırılan taşları çekiçle 

kırarak daha sonra da yabayla hayvanların üzerinde 

bulunan sandıklara dolduruyorduk. Kız kardeşim 

katırın yularını çekerek taşı dökülecek yere 

götürüyordu. Deponun başındaki amca tarafından 

boşaltıldıktan sonra tekrar geliyordu günlük orta-

lama altmış,  altmış beş taş kırıyorduk. İş çok zordu 

gün geçtikçe ellerimiz nasırlaşmaya başlamıştı. 

Çalıştığımız yerde çekiç sesleri örs sesi gibi bir 

iniyor bir kalkıyordu. Sabahleyin erkenden çekiç 

sesleri bir müzik aleti gibi ses veriyordu. Yaşlı ne-

nelerin elleri nasırlaşmış o eldeki nasırlar yarılarak 

kanıyordu. Kırılan taşların çekicin önünden fırlayan 

taş parçacıkları dizlerimize değdikleri zaman bize 

acı veriyordu. Perşembe günleri öğleden sonra işi 

bırakıyorduk, cuma günleri çalışmıyorduk. Yani 

haftada perşembe yarım gün, cuma günü tam gün 

dinleniyorduk. Kız kardeşim Fatma altı yaşınday-

dı. Buna rağmen bizimle çalışıyor, o bizden fazla 

yoruluyordu. Cuma günleri hamur yoğuruyor, ha-

mur mayalandıktan sonra sacda pişirmek için o 

hamuru açıyor, hamuru saca attıktan sonra ben de 

pişiriyordum. Ekmeğin kenarı tam pişmiyor az da 

olsa çiğ kalıyordu. Pişirme işlemi bittikten sonra 

Fatma leğeni yıkıyor ben de ekmek tahtasını ve 

sacı alarak çadırın köşesine bırakıyordum. Abim 

bizim büyüğümüz olduğu için haftalık ihtiyacımızı o 

görüyordu. Cuma günü dinlendikten sonra cumar-

tesi sabahleyin kalkıp aynı tempoyla işe devam 

ediyorduk. Gün geçtikçe daha çok yorgunluk, 

daha çok ellerde nasır, daha çok dizlere değen taş 

parçacıkları bize acı veriyordu. Sabah kahvaltımız 

çay, öğle yemeğimiz ekmek, peynir, çökelek, 

akşam yemeğimiz bulgur pilavıydı. Tahminen üç ay 

çalıştıktan sonra bir gün akşam işi bırakıp dönerken 

amcamın kızı Elif gülerek işin bittiğinin müjdesini 

verdi. Müjde diyorum çünkü dünyalar bizim oldu. 

Annemizi, babamızı ve köydeki arkadaşlarımızı çok 

özlemiştik. Hele annemin beni kucaklayıp bağrına 

basmasını öyle özlemiştim ki o duygularımı anlata-

mam. O gece sabaha kadar uyuyamadım, çok heye-

canlıydım. Benimle beraber kız kardeşim ve abim 

aynı duyguları taşıyordu. İki gün geçtikten sonra 

çavuş İbrahim Yaşar ve Hüseyin Demirbaş ailelerin 

çalıştıklarının hesabını yaparak alacaklı olanların 

paralarını verdikten sonra sıra bize gelmişti. Bizim 

hesabı yaparken bize dönerek: “ Gözünüz aydın 

siz borcunuzu ödediniz.” deyince dünyalar bizim 
oldu. Ben, abim ve kız kardeşim çok sevinmiştik. 
Hatta 130 lira alacaklı olduğumuzu duyunca hav-
alara uçtuk. O çalışmaya giden ailelerin içinde en 
küçükleri biz olduğumuz için hemen hemen herk-
es bizi seviyordu. Herkesin annesi, babası yanın-
daydı, bizden başka.  Daşkesen köyünden dönüş 
için hazırlıkların başladığını öğrendik. Yatak ve 
yorganları hayvanlara yükleyerek Erzurum Devlet 
Demir Yolları’nın istasyonuna geldik. Orada bir 
gece kaldıktan sonra bize bir kara vagon verdiler,  
hayvanları yükleyip biz de diğer tarafa binerek iki 
gün iki gece yol aldıktan sonra Malatya’ya bağlı 
Doğanşehir’e geldik. İstasyona inerken ayaklarımız 
yere değmiyordu, çok heyecanlıydık. Annemizin ve 
babamızın geleceğimizden haberi yoktu. O zaman-
larda önceden haber verme imkânı olmadığından 
ben, abim ve kız kardeşim annemizi ve babamızı 
karşımızda görünce annem bizi bağrına basarak: “ 
Oy oy kurbanım size, şükürler olsun kavuşturana.” 
dedi. Birbirimize sarılırken ağlamaya başladık daha 
sonra kız kardeşlerim 

Ayşe, Makbule ve Elif neye uğradıklarını şaşırır-
casına bize sarılarak ağlamaya başladılar. Böylece 
iş bitmiş, borçlar ödenmiş, eldeki nasırlar yaşlan-
mış, zor da olsa bir yolculuğun hikâyesi sona ermiş-
ti. Yıl… 1957

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 13 )

Soldan sağa
1. Kötü, pis kokan (halk ağzı)... Bir tür oyun... 2. Özen-

li, düzgün, uygun (eski)... Havada pek az olarak bulunan, 
asal gazlar sınıfından bir element (simgesi Ne)... Erdem-
leri bakımından çok büyük, yüce... 3. Ruh göçü (eski)... 
Amacı olmayan, gayesiz... 4. Hastalıklı, sakat (eski)... Ya-
zlıkta veya şehir dışında, bahçeli, müstakil ev... Atmak işi... 
5. Bizmut elementinin simgesi... Yazı veya sözle verilen, 
gönderilen bilgi, mesaj... Nitrik asit tuzu... 6. Çok şişman... 
“Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... Fişe yazılmış 
olan... 7. Tutam... Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt 
içinde piyasaya tahvil, bono vb. sürerek borç alma işi... 
8. Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulama-
ların hepsi, muamele, muamelat... Büyük, yetişkin, yaşlı, 
kart (halk ağzı)... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona 

katılan parça... 9. Bir konuda direnme, ayak direme, di-
retme, direnim... Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla 
yapılan gösteri... Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden 
daha uzak olan yer veya şey, mavera... 10. Selin sürük-
leyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve to-
prak karışımı... Eski Bulgar para birimi... Keten ve yünden 
dokunan kumaş... 11. Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)... Sivil 
yönetim... 12. Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin 
bir, öbürünün iki benekli olan yüzünün üste gelmesi... 
Şüphe (eski)... Tibet’te, Asya’nın bazı yörelerinde yabani 
veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü, Tibet 
öküzü, Tibet sığırı... 13. Alüminyum elementinin simge-
si... Psikolojik olayların bir bütün veya biçim olduğunu 
savunan görüş... Antlaşma... 14. Gösteriş, çalım, afi, 
caka... Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş (eski)... 
15. Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üze-
rine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli 
resimleri... Tabanlık... Molibden elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Yadımlama... Gösteriş, çalım, caka... 2. İşi olmayan, 

boş gezen (kimse)... İri olma durumu... 3. Durağan bir nok-
tadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden 
bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut... Etli olma durumu... 
“Hayır” anlamında bir söz... 4. Çözümleme... Bir yüzeyde 
boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Bağır-
arak ağlama, inleme (eski)... 5. Tellerden oluşan ve kasılar-
ak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi 
dokusu, adale... Ham maddeyi işleyip mal üretme... Sert, 
katı (halk ağzı)... 6. Çiçek tacı (eski)... Belli bir işin sağl-

anmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenme-

si veya döşenen bu araçların tümü, döşem, donanım... 7. 

Söylev (eski)... Çok tekrarlama, diline dolama (eski)... 8. 

Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk... 

Lityum elementinin simgesi... Sekiz sesten oluşan ses di-

zisi, bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzak-

lık... İşte (halk ağzı)... 9. Anlam, kavram, mefhum (eski)... 

Yabancılara ait okullarda görevli papaz... Bir nesne veya 

bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon... 

10. Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... Üfletmek işi... 11. 

Çocuğu olan kadın, anne... İşlek olma durumu... Fransiyum 

elementinin simgesi... 12. Ara, aralık... Bir kimseyi, bir şeyi 

anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan 

söz, isim... Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, 

murdar, mülevves... 13. Parlak kumaş kullanılarak yapılmış 

(ayakkabı)... “Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk 

önce başlam-

ak” anlamındaki 

“.... olmak” dey-

iminde geçer... 

14. Ilımak işi veya 

durumu... Birik-

miş, toplanmış, 

yığılmış (eski)... 

15. Uzatmak işi, 

temdit... Elek-

trokardiyografi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
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-  K U R U   A İ L E S İ-
           Aile, TOPAL  AHMET  ve  HANİFE (MÜNİFE) den 

türemedir.

Bu ilk beraberlikten; 1) Hacı Yusuf(1859-1920)- 2) Hafız 

Memet  (1868-1940)- 3)Binnaz(1876-…)- 4)Hacı İsmail -  4)

Hacı Ali  dünyaya gelmişlerdir.

                  -HACI YUSUF(1859-1920)- İlk evliliğini Recep 

ve Halime’den ol- ma Gülizar(1859-1914)ile yapmış, ancak, 

çocukları olmamıştır. İkinci evlili- ğini İsmail ve Nurey’den 

olma Hatice(1876-1910) ile yapmış, bu evlilikten, Kamil 

Kuru(1920-….) dünyaya gelmiştir. 

İkinci eş Hatice, Yusuf’un vefatı üzerine Eşref Varol ile 

ikinci bir evlilik yap- mış, bu evlilikten de Hüseyin Varol 

dünyaya gelmiştir.

KAMİL KURU(1920-…) Tanıdığım kadarı ile, güler yü-

zlü, sevecen bir insan- dı. Kendine güvenli, konuşması ağır 

ve etkili idi. Sevmediği kişilere hiç taviz vemediği söylenir. 

Süleyman Şahin kızı Seyhat ile yabancı iç güveysi Molla 

Şamil oğlu Hacı Memet evliliğinden olma Münevver ile 

olan beraberliğinden;

1)Sevim + Nebi Şahin= Haluk- Ayşe- Aytaç- Aynur.

(Geniş bilgi “Şahin “    ailesinde.)

2)Sakine + Mustafa Yıdırım = Binnaz- Gülsen- Nursen- 

Sibel.(Geniş bilgi “Yıldırım” ailesinde.)

3)Nahide + Abuzer Tokgöz = Mualla- Atilla- Ahmet.

(Tokgöz  ailesinde)       4)Hatice + Cevdet Doğan = 

Ünal- Nihal- Okan.( Doğan ailesinde )           5)Süheyla 

+ Yaşar Varol = Ünal(çocuk yaşta öldü.)(Varol ailesinde)      

6)Nihayet + Yalçın Şahin = Ahmet- Meltem- Adem.( Şahin 

ailesinde.)       7)Hidayet + Ahmet Güngör = Erkan- Pınar.    

8) Yusuf + Gülümser = Esin- Esra- Kübra.

9) Emine + Bekir Özgün = Çağla- Büşra.

                  - HAFIZ  MEMET (1868-1940)- İlk evliliğini Ah-

met ve Ayşe’den olma Emine ile yaptı. Emine, Kağızman-

dan Urfa’ya gelin gelmiş, kocası ölünce de Hafız Memet’e 

varmıştır. Kendisi Doğanşehir de “Urfalı nene “ olarak 

bili- nirdi. Çocukları olmayınca, Hafız Memet; Numan ve 

Elmas Doğan kızı Kıy- met(1871-1919) ile ikinci bir evlilik 

yaptı. Bu evlilikten; Hacı Reşat(1895-…) genç yaşta öldü- 

Ali (1902-1956) dünyaya geldiler.

-ALİ KURU(1902-1956)- D.D.Yollarında yol çavuşluğu 

olarak görev yaptı. 1956 yılında görev yaptığı sırada, 

gelmekte olan trenin farkında olmayarak altında ezilerek 

can vermiştir. O anları çok iyi hatırlıyorum. Tüm herkes bu 

ola- yın etkisinde kalmış, büyük üzüntü yaşamıştık. İbra-

him Ağa ve Elmas kızı Yeter (1904-1984) ile olan evliliğin-

den; 1) LÜTFİYE(1923-…) + İshak Yağcı = Sezai- Zekai- İm-

ran- İrfan olmuştur.  ( Geniş bilgi “Yağcı” ailesinde.)

2) AHMET KURU(1926-…)- Nazik ve kibar bir insandı. 

Çıkarına düşkün oldu- ğu söylenir. Benim sevip saygı duy-

duğum insanlardan biridir. İlk evliliğini Mus- tafa-Fatma 

Dinçer kızı Emine ile yaptı. Bu evlilikten;

1)……………….kaza sonucu vefat etti.

2)Halise + Saim Yurtçu = Burcu ve Seçkiner(Geniş bilgi 

“Yurtçu”ailesinde). Halisenin ilk eşinden Ahmet var.

3)Bilgehan + Binnaz =  Emine ve Murat.

Ahmet Kuru, eşi Emine’nin ölümü üzerine Binali-Yıldız 

Yılmaz kızı  Nadiye ile bir evlilik daha yaptı. Bu evlilikten 

çocuk yok. Kendisi rahmetli oldu.

3)FİKRİYE(1930-1949)- Genç yaşta vefat etti.

4)HANİFİ (1932-…)- Hoş sohbet. İnsanlarla dialoğu 

düzeylidir. Akrabalık iliş- kileri yeter düzeydedir. Değer 

verdiğim insanlardandır. Hemşehrilerine yakın duran 

samimi ve sevimli bir insandır. Eşi Şahiye ablayı da ol-

gun ve saygıdeğer bir insan olarak tanıdım. Bir vesile ile 

Bilecikte bulunduğumda oğulları asb. Mehmet, Bilecikte 

görev yapmakta idi. Hanifi abi ve Şahiye abla da orada 

bulu- nuyorlardı. Benim varlığımdan haberdar olmuşlar 

ve beni akşam yemeğine da- vet etmişlerdi. Şahiye abla 

ve gelinleri Aysel hanımın önüme koydukları yemek- ler 

bir harikaydı. Kendilerine bu vesile ile teşekkür ederim. 

    Hanifi ağabey ile ilgili bir çocukluk anımı da bu ve-

sile ile anlatmış olayım. Daha önceden tanıdığım Hanifi 

ağabey, askerlik görevini bitirmiş ve ilçeye ayak basmıştır. 

Trenden elinde bir bavul ile inen Hanifi ağabeyi görünce, 

hemen gidip evdekilere müjde vermek geçti aklımdan. 

İşin ucunda bahşiş alacağımı da düşü- nerek koşarak ev-

lerine vardım ve müjdeyi verdim. Biraz sonra da Hanifi 

ağabey kapıda gözüktü. Hasretle öpüşüp, koklaşmalar ve 

kucaklaşmalar faslı bitince, orada niçin bulunduğumun 

farkına varılarak bahşişimi verdiler. Bahşişi heye- canla 

kapıp memnun ve mutlu olarak oradan ayrıldım… Hanifi 

Kuru’nun Şahiye ile olan evliliğinden;

1)Mehmet(Asb.)-Aysel(Hem.) = Ayça ve Aytaç

2)Mustafa(Esn.) + Güner = Filiz ve Burak

3)Vedat (Muhtar) +Selma = Şahika- Salih ve Semih

4)Rıfat(Em.)- Semra = Ebru- Esra ve Murat

5)Fikret (Esnaf) + Aliye(Öğret.) =Mekselina

6)Filiyet  + Sait = Kifaye ve Kübra   

   Başta yakinen tanıdığım Asb.Mehmet ve Muh.Vedat 

olmak üzere, Mustafa-      Rıfat- Fikret ve Filiyet’i  hatırsi-

nas, saygılı ve samimi insanlar olarak bilirim. 

-KUTLAR   AİLESİ-
Bu aile, EMRULLAH ve SAHERE’den türemedir. Bu be-

raberlikten; Hafız Halit (1884-1936) dünyaya gelmiştir.

HAFIZ HALİT(1884-1936)- İlk evliliğini Abdullah ve 

Ferahi’den olma Miyase (1894-1936) ile yaptı. Bu evlilik-

ten, Fehime(1924 -1939)dünyaya geldi. Fehime genç yaşta 

vefat etti.

Hafız Halit, ikinci evliliğini Köse İsmail ve Fat-

ma(Dinçer)’dan olma Gülhanım (1900-1937) ile yaptı. Bu 

evlilikten de Emrullah(1928-2008) dünyaya gelmiştir.

EMRULLAH  KUTLAR(1928-2008)- İlçede herkes Em-

rullah’ı, Çenço Mahmut olarak bilir. Ben de şimdiye kadar 

öyle bilirdim. Nüfustaki adı Emrullah’tır. Çenço lakabı niye 

yakıştırılmıştır, bilemiyorum. Ancak, tahmin edebiliyorum. 

Ya çenço’yu çok sevdiğinden, ya da nefret ettiğindendir 

ki, bu ihtimal daha ya- kındır. Zira, çocukluğumda çenço 

yemeğinden nefret eder, ağzımı bile sürmez- dim. Hatta 

bu yüzden, babamdan dayak bile yedim. Arkadaşlarım-

dan Hacı Me- met Tokgöz de bu yemekten nefret ederdi. 

Bunun hikayesini bir vesile ile anlat- mıştım. Çenço, yeşil 

fasulye ya da lobiya’nın hafif yağ ile kavrulmuş şeklidir. 

Bu şekli ile pek sevilmez, ancak, bol yağla yumurta ya da 

et ile pişirilmiş çenço’ nun tadına doyum olmaz.

Emrullah(Çenço Mahmut), güler yüzlü, hoş sohbet, iyi 

kalpli, kimseye zararı dokunmayan temiz bir insandı. Çok 

eskilerde dondurma imal eder ve satardı. O zamanlar elim-

ize pek para geçmediğinden, çok arzu  etmeme rağmen 

ondan dondurma alıp yediğimi pek hatırlamıyorum. Don-

durmayı hazırlarken ve başka- larına parası karşılığı ver-

irken imrenerek seyrederdik. Daha sonraları Adana’ya göç 

etti. Uzun bir süre orada ailesi ile birlikte yaşam sürdü. 

Son zamanlarda memleket hasreti ağır basınca Doğanşe-

hir’e geldiler. Doğanşehir artık o eski Doğanşehir değildi. 

Umduklarını bulamadılar.Tekrardan Adana’ya döndüler. 

Kısa bir süre sonra da vefat etti. Emrullah Kutlar, Fa-

zlı-Zeynep Ayabakan kızı Naime ile hayatını birleştirmiş, 

bu beraberlikten; Özgül- Birsen- Songül- Meh- met ve Ah-

met  dünyaya gelmişlerdir.

- Ö Z L Ü   A İ L E S İ-
 Bu aile, ŞERİF ve SEBİHA’dan türemedir. Bu beraber-

likten; Derviş Memet dünyaya gelmiştir.

 DERVİŞ  MEMET (1872-…)- Mahmut –Cevahir kızı Aslı 

(1878-1938) ile olan beraberliğinden; Fadime- Hatice ve 

Osman Nuri   dünyaya gelmişlerdir.

FADİME(1901-…)- Hacı Osman Eroğlu ile hayatını 

birleştirmiş, bu beraber- likten; Mustafa- Nurettin ve Ah-

met dünyaya gelmişlerdir. (Geniş bilgi “Eroğlu” ailesinde-

dir.)

HATİCE (1910-…)- Hacı Ali Erdoğan ile hayatını 

birleştirmiş, bu evlilikten; Fahri-Vefa ve Meftune dünyaya 

gelmiştir.(Geniş bilgi “Erdoğan ailesindedir.)

OSMAN NURİ ÖZLÜ(1914-…)-Kendisi kapı komşu-

muzdu. İnsancıl, güler yüzlü, anlayışlı, hoşgörülü, bilgili, 

görgülü ve açıkça üstün meziyetleri olan bir insandı.Yal-

nız, kumar oynamak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Tüm 

malını mül- künü bu uğurda harcadı. Son zamanlarında 

sefil bir hayat yaşadı. Oğullarından bir yardım görmedi. 

Sonunda bu dünyayı terketti. Çok sevdiğim ve değer ver-

di- ğim bir insandı.

Osman Nuri, hayatını …?…….-Emine kızı Nazlı ile 

birleştirdi. Nazlı’nın annesi Emine 2.evliliğini Nurettin 

Soykan’ın amcası ile yapmış, çocukları olmamıştır. Üçüncü 

evliliğini ise, Yusuf Okçu ile yapmıştır. Bu evlilikten de; 

Emine(Hasan OKÇU’nun annesi) ve Yaşar OKÇU dünyaya 

gelmiştir.

Nazlı teyze hakkında birkaç sözetmeden geçemey-

eceğim.Tanıdığım en saf ve temiz insandır. Kocasından 

ve çocuklarından dolayı sıkıntı çekmesine rağmen, hiç 

gocunmamış, maddi sıkıntılarına rağmen hayatından 

şikayetçi olmamıştır. Çok fedakar, cefakar, iyilik timsali 

bir kişilikti. Kendisine ve kocasına Allah’tan rahmet dil-

iyorum. Beraberliklerinden; Zekiye- Cevri ve Cemil dün-

yaya gelmiş- lerdir.

ZEKİYE- Latif Aslan ile Kuma olarak evlenmiş, bu evli-

likten; Zeynep-    Nesrin- Yaşar- Nevrize- Hülya ve Adalet 

dünyaya gelmiştir. Zekiye ablamız da aynen annesi gibi 

saf ve temiz bir insandı.(Aslan ailesinde.)

CEVRİ ÖZLÜ- Kendisi sevdiğim, saydığım bir meslek-

taşımızdır. Akçadağ Öğ- retmen Okulundan mezun old-

uktan sonra değişik okullarda en sonra da Doğan- şehir 

Merkez Atatürk İlkokulunda görev yaptı. Atletik bir yapıya 

sahip olduğu için spora meraklı idi. Ortaokulun Beden 

eğitimi derslerine devamlı o girerdi. Ancak, babası gibi 

kumar illetine saplanması onu; çevresinden, ailesinden ve 

sağlığından etti ve bu yüzden de hayatından oldu.

Polatlı Bekir Eğilmez’in kızı Adalet ile olan evliliğin-

den; Cemile ve Kürşat dün- yaya geldi.

CEMİL  ÖZLÜ- Dönem arkadaşlarımızdandı.Anlamsız 

bazı davranışları olurdu ise de sevdiğimiz ve kolladığımız 

biri idi.Yorulmak nedir bilmezdi. Hem çok çalışır hem de 

top oynarken bizden daha fazla koşardı. Martaval atmayı 

çok severdi. Polislik görevine başladı. Doğanşehir ve ail-

esiyle irtibatını tamamen kesti. Muhtaç durumdaki ba-

basının yardım isteğini reddetti. Babasının ölümün- de 

cenazesine bile katılmadı. Polislikten emekli olduktan 

sonra ölüm haberini çok sonradan öğrendik. İstanbul’lu 

biri ile evlilik yaptı. Bu evlilikten; Altan- Yaşar ve Nevrize 

dünyaya geldi. İlçede Vakko Cemil diye anıldı. 

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 38
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 11 8 2 1 26 9 17 26

2.M BAŞAKŞEHİR FK 11 7 2 2 18 13 5 23

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 6 3 2 19 12 7 21

4.KAYSERİSPOR 11 5 4 2 17 13 4 19

5.DG SİVASSPOR 11 6 1 4 17 15 2 19

6.BURSASPOR 11 5 2 4 22 15 7 17

7.FENERBAHÇE A.Ş. 11 4 5 2 21 16 5 17

8.GÖZTEPE A.Ş. 11 5 2 4 22 21 1 17

9.TM AKHİSARSPOR 11 5 2 4 18 19 -1 17

10.A ALANYASPOR 11 4 2 5 24 22 2 14

11.E YENİ MALATYA 11 4 2 5 16 19 -3 14

12.TRABZONSPOR A.Ş. 11 3 4 4 19 23 -4 13

13.KASIMPAŞA A.Ş. 11 3 3 5 18 21 -3 12

14.ANTALYASPOR A.Ş. 11 3 3 5 13 20 -7 12

15.ATİKER KONYASPOR 11 3 1 7 11 15 -4 10

16.K KARABÜKSPOR 11 2 2 7 12 19 -7 8

17.OSMANLISPOR 11 2 2 7 14 22 -8 8

18.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 13 26 -13 8

BEŞİKTAŞ A.Ş. - TM AKHİSARSPOR

ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

BURSASPOR - GÖZTEPE A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - OSMANLISPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR - EVKUR YENİ MALATYA

KARDEMİR KARABÜK - KASIMPAŞA A.Ş.

12.HAFTA PROGRAMI

PUAN DURUMU

Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

KENAN EREN 
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper 

Lig'in 12. haftasında oynaya-
cağı Aytemiz Alanyaspor maçının 
hazırlıklarını sürdürüyor.  Evkur  Yeni 
Malatyaspor’da  tek hedef  Alanyas-
por maçından galibiyet ile dönmek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, 
Teknik Direktör Erol Bulut yöneti-
minde yapılan sabah antrenmanına 
ülkesinin milli takımlarında bulunan 

Arturo Mina, Fabian Farnolle, Sadio 
Diallo, Khalid Boutaib ile sakatları 
süren Eren Tozlu ve Rahman Buğra 
Çağıran katılmadı. Antrenman önce-
si saha ortasında bir toplantı yapan 
Erol Bulut, futbolcularına Alanya 
maçıyla ilgili bazı uyarılarda bulun-
du.

İstasyon kulvarlarında güç, 
dayanıklılık ve koordinasyona dayalı 
bir çalışma yapan sarı-kırmızılılar, 

son bölümde ise dar alanda çift kale 
maç yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sakat-
lıkları tamamen düzelen orta saha 
oyuncuları Godson Azubuike ve Ay-
taç Kara takımla birlikte çalışırk-
en, Aytaç’ın fiziksel eksikliklerinin 
bulunduğu, Azbuike’nin ise Alanya 
maçına hazır olduğu belirtildi. Yeni 
Malatyaspor, yarın yapacağı antren-
manla hazırlıklarına devam edecek.

Gevrek: “Bu takımda hayat var” 
HABER MERKEZİ 
Süper Lig’in 11. haftasında sa-

hasında lig ikincisi Başakşehir’e 2-0 
yenilen Evkur Yeni Malatyaspor’da 
alınan yenilgiye rağmen sergilenen 
futbol yönetimi memnun etti

Karşılaşmanın değerlendirme-
sini yapan Evkur Yeni Malatyaspor 
Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Belki 
sonuç kötü ama oynanan futbol em-
inim benim gibi birçok kişiyi mem-
nun etmiştir diye düşünüyorum. 
Bu takımda hayat var” dedi. Ligin 
güçlü takımlarından biri olan Medi-
pol Başakşehir karşısında yenilgiyi 
hak etmediklerini belirten Gevrek, 
“Öncelikle taraftarımıza teşekkür et-
mek istiyorum. Malatyalı futbolsev-
erler inanılmaz bir destek verdiler 
takıma. Maça gelecek olursak, Erol 
Hocamızın da dediği gibi lig ikincisi 
Başakşehir bu sezon hiçbir maçın-
da vermediği kadar pozisyon verdi 
bize. Daha doğrusu biz o pozisyon-

ları ürettik. Belki sonuç kötü ama 
oynanan futbol eminim benim gibi 
birçok kişiyi memnun etmiştir diye 
düşünüyorum. Bu takımda hayat var. 
Bu futbol ilerisi adına beni fazlasıyla 
umutlandırdı.” dedi.

“ Puanı yükseltmeliyiz”
Gevrek, ligle ilgili yorum yap-

mak için henüz erken olduğunu da 
kaydederek, “Süper Lig’in ne ka-
dar sonucu kestirilmez bir lig old-
uğunu izleyip görüyoruz. 11. hafta 
geride kaldı ama hem üst taraf için, 
hem de alt için kesin bir yorumda 
bulunamıyorsunuz. Takımların güç 
dengeleri birbirine çok yakın. O gün 
gününde olan, motivasyonu yüksek 
olan takımlar kazanıyor. Bu nedenle 
henüz konuşmak için erken. Bizim 
şu an 14 puanımız var ve ikinci yarı 
sıkıntı yaşamamamız için bu puanı 
yükseltmeliyiz. Takımımızda bu 
kalite fazlasıyla var. Şimdi bir milli 

ara olacak.  Bu milli ara bizim için çok 
iyi oldu çünkü sakat oyuncu sayımız 
fazla. İnşallah aradan sonra her şey 
daha güzel olacak” diye konuştu. 

Bulut Takımından Memnun
HABER MERKEZİ 
Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni 

Malatyaspor’da geçen hafta kaybedilen 
M.Başekşehir maçının üzüntüsü sürerken, 
Teknik Direktör Erol Bulut takımına sahip 
çıkarak, “Eksiklerimiz var ama takımımın 
gelişiminden memnunum. İlerleyen gün-
lerde daha da iyi olacağız” dedi. Malatyas-
por'un başına geçtikten sonra takıma kri-
tik puanlar kazandıran genç teknik adam, 
geçen hafta oynadıkları M.Başakşehir 
karşısında iyi bir görüntü sergilediklerini 
ifade etti. Takım olarak iyi yolda olduk-
larını belirten Bulut, “Başakşehir maçında 
gerektiği gibi oynadığımızı söyleyebilirim. 
Ancak özellikle skora katkı yapması gerek-
en oyuncuların son vuruşlarının golle 
sonuçlanmaması maçın sonucunun aley-
himize olmasına neden oldu. Başakşehir 

takımı bu ligin kaliteli ekiplerinden. Özel-
likle ikinci yarıda ürettiğimiz pozisyonlar 
onlar adına alışık olmadıkları bir tabloy-
du. Bu anlamda takımımın üretkenliği 
beni memnun etti. Eksilerimiz var ama 
takımımın gelişiminden memnunum” şek-
linde konuştu.

Bulut, milli arayı en iyi şekilde değer-
lendireceklerini de ifade ederek şunları 
söyledi: “Perşembe günü Malatya’da 
çalışmalarımıza başlayacağız. Bu arayı en 
iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tabi 
özellikle sakat oyuncularımızın aramıza 
dönmesi bakımından da bu ara iyi oldu 
diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Azubuike, 
Rahman, Eren ve Aytaç uzun süredir ara-
mızda yok. Belki diğer oyuncuların iyileşm-
esi biraz daha sürer ama Azubuike’nin ara-
da takıma tekrar dönmesini bekliyoruz.”

EYMS’nin 11 Haftası
KENAN EREN 
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kal-

an 11 haftada kalesinde 19 gol gördü. Sarı kırmızılılar, 11 
karşılaşmanın sadece 2’sinde kalesini gole kapatabildi

Süper Lig’de 11 hafta geride kaldı. Tarihinde ilk kez Süper 
Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, 11 haftalık 
bölümde 14 puan toplayarak, milli maçlar nedeniyle verilen 
araya 11.sırada girdi. Sarı kırmızılılar, geride kalan 11 haftada 
4 kez galip gelirken, 2 kez berabere kalıp, 5 kez da mağlup 
oldu. Malatya temsilcisi, 11 haftalık süreçte rakip ağları 16 kez 
havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

EN FARKLI MAĞLUBİYETİNİ 5.HAFTADA
Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında kalesini 

gole kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, diğer 9 karşılaşmada 
gole engel olamadı. Sarı kırmızılılar Bursaspor’dan 4, Kasım-
paşa ve Fenerbahçe’den 3’er, Demir Grup Sivasspor, Kardemir 
Karabükspor ve Medipol Başakşehir’den 2 ‘şer, Osmanlıspor 
Futbol Kulübü, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor’dan 1’er gol 
yedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, şu ana kadar ligdeki en farklı 
mağlubiyetini 5.haftada sahasında Bursaspor’a karşı 4-2’lik 
sonuçla aldı.


