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BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Miraç Kandili 

dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Vahap Küçük, milletimiz-
in ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutlayarak, bu gecenin tüm 
insanlığa hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Miraç Kandili 
dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kandil geceleri, insanın gön-
lünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, 
birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, 
komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. 
Miraç Kandili de bu müstesna ve özel günlerden biridir. Miraç, 
Peygamberimiz (S.A.V)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i 
Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini 

müşahede etmek için yaptığı mukaddes ve manevi yolculuktur. 
Miraç, aynı zamanda başta Peygamber efendimiz Hz. Muhammet 
(S.A.V) olmak üzere her mümin için manevi bir terfidir. Bizler için 
bu gece beş vakit namaz farz kılınırken, aynı zamanda bizlere 
en kutsal hediyedir Miraç. İnananlar olarak bu önemli gecede 
Peygamberimiz (S.A.V)'in mukaddes ve manevi yolculuğunu iyi 
anlama ve anlatmanın yanı sıra insani sorumluluğumuzu yenid-
en gözden geçirme adına önemli bir gün ve gecedir. Bu duygu ve 
düşüncelerle milletimizin, İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik 
ediyor,  bu gecenin bütün İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraber-
liğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın 
teminine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
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Yıpranan Cildi Onarma Yöntemleri
Kış aylarında soğuk ve rüzgarlı havalara 

ek olarak klimatize ortamların etkisiyle 
cildimizin nem dengesi bozuluyor; bunun 
sonucunda da kuruma, pullanma ve mat bir 
görünüm ortaya çıkabiliyor. Bahar ayları ile 
birlikte yaza geçiş döneminde cildin topar-
lanması için; beslenmeden su tüketimine, 
yaşam tarzı değişikliklerinden kozmetik uy-
gulamalara kadar bir dizi önlem alınması 
gerekiyor

Memorial Hastanesi Dermatoloji 
Bölümü’nden Uz. Dr. Ayşe Gül Erdoğan, ba-
har aylarında doğru cilt bakımı için önemli 
önerilerde bulundu.

BAHARDA CİLT TİPİNİZE 
GÖRE NEMLENDİRİCİNİZİ 

DEĞİŞTİRİN
Kış aylarında yıpranan ve nemini kaybe-

den cilt için uygun nemlendiricilerin kullanıl-
ması çok önemlidir. Bu da ancak dermatoloji 
uzmanı kontrolünde cilt tipine uygun ürünler 
seçilerek gerçekleştirilebilir. Yeteri kadar 
nemlenen cilt sağlıklı ve parlak görünmekte-
dir.

CİLDİNİZİ SABAH AKŞAM 
TEMİZ TUTUN

Hava kirliliği ve makyaj gün içinde cil-
din kirlenmesi ve gözeneklerin tıkanmasına 
neden olabilir. Bu nedenle temizleyici ürün-
leri düzenli olarak günde 2 kez uygulamaya 
özen gösterilmelidir. Dermatoloji uzmanı 
tarafından önerilen, cilt yapısına uygun 

ürünlerle temizlenen ciltte siyah nokta ve 
sivilce görülme riski azalır. Bu alışkanlık yaşl-
anmanın ciltteki etkilerinin önüne geçilmesi 
için önemli bir adımdır.

BAHAR GÜNEŞİNİN CİLDİNİZİ 
LEKELENDİRMESİNE İZİN 

VERMEYİN
Özellikle baharın ilk güneş ışınları cilde 

her zamankinden daha çok zarar verebil-
mektedir. Güneş koruyucular cildi zararlı 
ultraviyole ışınlarından koruyarak hem cilt 
yaşlanmasını önlemekte hem de cilt kanserl-
erinden korumaktadır. Güneş koruyucu ürün-
ler, dışarı çıkılmadan 20-30 dakika önceden 
sürülmeli ve belirli aralıklarla yenilenmelidir. 
Güneş koruyucu seçiminde yine uzman tavsi-
yesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Günde en az 8 bardak su tüketilerek vücut 
toksinlerden arındırılıp, cildin daha nemli ve 
sağlıklı görünmesi sağlanabilmektedir. An-
cak unutulmamalıdır ki kış şartlarında ku-
ruyan ve kırışan cildin sıvı ihtiyacı sadece su 
içerek karşılanabilmektedir. Çay, kahve veya 
meyve suları bu ihtiyaca cevap verememek-
tedir.

Son yıllarla antioksidan besinlerle cilt 
sağlığı arasındaki ilişki bilimsel olarak da 
kanıtlanmıştır. Bu gıdalar cilt hücrelerinin 
bakım ve onarımına yardımcı olup, güneşin 
zararlı etkilerinden korunmayı sağlar ve 
yaşlanma etkilerini azaltır. Her mevsime ait 
taze sebze ve meyveleri doğru miktarlarda 
tüketmek önemlidir. Örneğin; havuç, bal ka-
bağı, lahana, kabak, yeşil yapraklı sebzeler, 

yeşil biber, portakal, badem, ceviz ve fındık 
cilt sağlığı için değerli besinlerdir.

SİGARA DUMANINA MARUZ 
KALMAYIN

Sigara içindeki pek çok zararlı madde 
nedeniyle en büyük organımız olan cildimiz-
in de düşmanıdır. Vücutta kan dolaşımını 
bozarak, hücre yenilenmesini engellemekte, 
cilt yaşlanmasını hızlandırmaktadır.

BAHARLA BİRLİKTE 
HAREKETE GEÇİN

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte 
günlük fiziksel aktivitelerde de artış ol-
malıdır. Düzenli egzersiz yapmak terleme 
yoluyla vücuttaki toksinlerin hızla atılması-
na yardımcı olur; cildi de harekete geçirerek 
parlak ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.

UZMAN YARDIMI ALIN
Ciltte meydana gelen matlaşma, kırışıklık, 

sarkma ve kuruma gibi tabloların kalıcı 
hale gelmemesi için uzman yardımı almak 
önemlidir. Dermatoloji uzmanının yapacağı 
değerlendirmeler sonrasında kişiye özel te-
daviler belirlenmektedir. Pek çok kozmetik 
dermatoloji uygulaması ile cilt sağlığı ko-
runabilmekte, istenilen görünüm elde edile-
bilmektedir. Cilt için en sık gerçekleştirilen 
uygulamalardan biri olan “peeling” yönte-
minde özel solüsyonlarla ölü deri tabakasının 
soyulması ile yenilenme sağlanır. “Mezoter-
apide” ise vitamin, mineral, aminoasitler 

ve özel ilaçlarla yüz, boyun, el ve dekolte 
bölgelerinde orta deri tabakasına ulaşılır. Bu 
sayede kırışıklıklar ve lekelerin giderilmesi 
amaçlanır. Kişinin kendi kanından elde edilen 
trombosit adlı hücrelerin ve büyüme faktörü 
içeren zengin plazma sıvısının cildin orta ve 
alt tabakalarına küçük enjeksiyonlarla uygu-
lanma işlemi olan “PRP” ciltte parlaklık ve 
canlılık sağlar. 10-15 dakika gibi kısa bir süre-
de uygulanabilen, “botulinum toksin” işlemi 
kırışıklıkların düzelmesine yardımcı olur ve 
kişiye genç bir görünüm kazandırır. “Dolgu 
uygulamaları” ile de ciltteki çöküntüler ve 
derin çizgiler giderilebilmektedir.
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DOĞANŞEHİR’DE MEYDAN PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
Malatya Büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları Ertan Mumcu ve Metin Torun Doğanşehir il-
çesinde Belediye başkanı Vahap Küçük’ü Ziyaret ederek, yapılacak olan meydan projesini yerinde incelediler

Doğanşehir belediye başkanı Vahap 
Küçük Büyükşehir belediyesi genel sekreter 
yardımcıları Ertan Mumcu ve Metin Torun, 
başkan Vahap Küçükle birlikte Doğanşehir de 
yapımına başlanacak olan “Meydan” projesini 
hayata geçirmek amacıyla, proje alanını yer-
inde incelediler. Daha sonra belediye başkan-
lığı makamına gelerek birlikte durum değer-
lendirmesi yaptılar. Doğanşehir Belediye 
Başkanı vahap Küçük şunları söyledi: “Sayın 
Büyükşehir belediye başkanımız Ahmet Çakır 
beye yaptıkları çalışmalardan dolayı kendil-
erine teşekkür ediyorum. Burada bizi ziyaret 
eden değerli başkan yardımcılarıma teşek-
kür ederim.  Bizim büyük bir meydan pro-
jemiz vardı. Şimdi onun için değerli başkan 
yardımcılarım geldiler inşallah mayıs ayında 
ilk kazmayı vuracaklar. Bunun arkasında da 
kültür sarayına da başlatacaklarını söyledil-
er, kendilerine çok teşekkür ediyorum çalışl-
malarında başarılar dilerim” dedi.

Malatya Büyükşehir belediyesi Genel Se-
kreter yardımcısı hemşerimiz Ertan Mumcu 
da şunları şöyle konuştu “Bu gün Malatya’nın 
En Büyük ilçesi Doğanşehir’deyiz. Metin To-
run Mevkidaşm ile birlikte Malatya Büyükşe-
hir olması nedeniyle ilkçemize geldik. Şimdi 
büyükşehir olarak projesi başlatılan sekiz 
bin metrekarelik alanda Doğanşehir bele-
diyesi garajı ve köy minibüslerinin kaldığı 
alana çok güzel bir eser yapacağız.  Burada 
sayın Vahap Başkanımız sağ olsun oradaki 
belediyenin birimlerini taşıyor. Orayı yıka-
caklar bizde büyükşehir olarak oraya sekiz 
bin metre karelik meydan yapacağız. Projeyi 
konuştuk başkanımızla mutabakat sağladık. 
İnşallah kırk beş gün içinde temelini atıp 
başlatacağız”  dedi.  Mumcu Doğanşehir de 
ki diğer projelerinde bu yaz başlatılacağını 
kaydederek büyükşehir olarak Malatya’nın en 
büyük ilçesine yakışır projelerle güzelleştire-
ceklerini hizmetlerinin devam edeceğini 

kaydetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesine Genel 

Sekreter Yardımcısı Metin Torun şunları 
söyledi.  Büyükşehir belediye başkanımız 
Sayın Ahmet çakır beyin selamlarını getird-
ik. Şimdi, burada güzel bir proje için geldik. 
Doğanşehir’in bir meydana ihtiyacı vardı. 
Burada meydan projemizin önümüzdeki haf-
ta ihalesi yapılacak. Ve yaklaşık kırk beş gün 
sonra da ilk kazmayı vuracağız. İnşallah bun-
dan sonrada kültür sitesi projemizi tamam-
layacağız.” Dedi.

Malatya Büyükşehir belediyesi genel se-
kreter yardımcıları Ertan Mumcu ve Metin 
Torun Belediyeden ayrılarak yapımı sona 
eren Maski alt yapı çalışmalarını ve yapılması 
düşünülen Kültür sarayının alanını gezerek 
incelemelerde bulundular.

3. En İyi Bal Yarışması Yapıldı
12. Tarım Fuarın da yapılan En İyi Bal 

Yarışması etkinliğinde konuşan Arı Yetiştiricil-
eri Birliği Başkanı Ali Çolak: “Bugün dünyada 
insanoğlundan sonra en çok sözü edilen balı 
konuşuyoruz. 35 üreticimiz katılım sağladı bu 
yarışmaya ve 3 jüri tarafından değerlendiril-
di. İlk 3’ e giren yarışmacılarımıza güneş pan-
eli hediye ediyoruz. Diğer üreticilerimize de 
100 TL’ lik çek vereceğiz. Bu yarışmada he-
def aldığımız kriterler tat, aroma ve renkti” 
ifadelerine yer verdi.   

“HEDEFİMİZ SEKTÖRLERDEKİ 
YENİLİKLERDEN 
KATILIMCILARI 

BİLGİLENDİRMEK”
Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın da: 

“Biz malaya Büyükşehir Belediyesi olarak 
gerek Tarım Fuarı bunun yanında da yılda 
yaklaşık olarak 7-8 civarında bir fuar düzen-
liyoruz. Buradaki temel hedefimiz düzen-
lemiş olduğumuz sektörlerdeki yeniliklerden 
katılımcıları bilgilendirmek ve bu kapsamda 
kısmen de olsa Malatya’ya bir ekonomik alan-
da katkı sağlamı hedefliyoruz. Tarım hem il-
imiz hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından 
önemli ve stratejik bir sektör.  Malatya’mızın 
yaklaşık olarak yüzde 50’ sinden fazlası hem 
tarım hem de havacılıkla geçinmekte ki tarım 

ve hayvancılık birbirini tamamlayan iki sektör. 
Bu konuda da biraz önce birlik başkanımızın 
ifade etmiş olduğu gibi arıcılık sektöründe 
gösterilen çaba insan açısından çok ciddi bir 
önem arz etmektedir.  Bizlerde bunu biraz 
daha kalite noktasında teşvik etmek üreticil-
erimizi de kısmen de olsa ödüllendirmek için 
Büyükşehir Belediyemiz Tarımsal Hizmetler 
Daire Başkanlığımız tarafından üreticilerim-

iz bu yarışmada ödüllendirmekte.  Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ 
ın hediyesi olarak ilk 3’ e giren yetiştiriciler 
güneş paneli ile ödüllendirilecek. Beledi-
yemiz Arı Yetiştiricileri Birliği’ nin yanında 
diğer birliklerimizin düzenlemiş olduğu et-
kinliklere de ciddi anlamda katkı sağlamak-
tadır. Ben bu kapsamda gerek Tarım Fuarı 
düzenlenmesi noktasında gerekse de yapmış 

olduğumuz etkinliklerde bizden desteğini 
esirgemeyen Büyükşehir Başkanımıza çok 
teşekkür ediyorum sizlere de yapmış old-
uğumuz bu etkinliklere katılımınızdan dolayı 
teşekkür ederim” diye konuştu. 

Konuşmalar sonrası ilk 3’ e giren isimler 
açıklandı. Buna göre birinci Lütfü Demir, ikin-
ci İbrahim Yarbasan, üçüncü isim ise İbrahim 
Çıtlak oldu. 
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POLİS HUZUR VE GÜVENİN TEMİNATIDIR
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 

173. yıl dönümü Doğanşehir de düzenlenen 
törenle kutlandı. Kaymakamlık Hükümet Bi-
nası önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk 
Büstüne Doğanşehir Emniyet Müdürü Ali 
Yüksel Satlmış’ın Atatürk büstüne çelenginin 
konması ile başladı. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının 
ardından günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı İlçe Emniyet Müdürü Ali Yük-
sel Satılmış tarafından yapıldı. İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Yüksel Satılmış, törende yaptığı 
konuşmada,;Türk polisinin milletin sevgisi ve 
güvenini kazandığını,

Türk polis teşkilatının yetişmiş insan 
gücü, modern donanımıyla halkına hizmet 
vermeye gayret gösterdiğine ifade eden Ali 
Yüksel Satılmış,, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatının bundan sonrada şerefli 
mazisinden ve aziz milletinden aldığı güçle, 
kendisine verilen görevleri en iyi şekilde 
yerine getirme azminde ve kararlılığında, 
sorumluluklarını canı pahasına yerine ge-
tirmeye çalışmaktadır. Emniyet ve asayiş 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde, halkın 
katılımının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi 

ve alınan önlemlerin kamu vicdanında kabul 
görmesi büyük önem taşıyor." dedi

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hiz-
met veren polis memurlarına başarı belge-
lerinin dağıtıldığı tören programına Doğanşe-

hir Kaymakamı Muhammet Şükrü PEKPAK,  
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK, 
Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Nezir 
Bayram,  Cumhuriyet Savcısı Tugay Çağlayan, 
İlçe Emniyet Müdürü Ali Yüksel Satılmış, 

Doğanşehir Jandarma Bölük Komutanı Tolga 
Coşkun, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsil-
cileri ile kamu kurum ve kuruluşların amirl-
eri ve emniyet mensupları ile vatandaşlar 
katıldı.

SP Genel Başkan Yardımcısı Basınla Buluştu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akyüz 
basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya ge-
lerek gündemi değerlendirdi. Parti yönetim 
kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda 
Akyüz Türkiye,2de bir plansızlık ve programsı-
zlık olduğunu vurgulayarak şunları dile getir-
di: “ Malatya’da teşkilat ziyaretleri kapsamın-
da bulunuyoruz. Her ay bütün illerimiz ziyaret 
edilmiş olunuyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla, 
basın mensuplarıyla, siyasi parti mensuplarıy-
la bir araya gelerek gündemi değerlendiri-
yoruz. Gençlik kolları başkanı olduğum için 
kendi bildiğim konudan giriş yapayım. Eğitim-
ciyim aynı zamanda. Ülkenin hangi parame-
tresine bakarsanız bir plansızlık hemen göze 

çarpıyor. Bu plansızlık ve programsızlık eğit-
imden adalete, tarımdan, sağlığa varıncaya 
kadar bütün noktalara değerlendiğimizde 
korelasyondan uzak birbiriyle ilinti kurma-
yan bir çalışma dönemi görüyorum. Eğitim 
de maalesef bilgiyi üretmeyi değil de bilginin 
kronolojisini tutmayı kendimize esas olarak 
kabul ediyoruz. 200 civarında üniversitem-
iz var o sayıdan daha fazla enstitümüz var, 
araştırma kuruluşlarımız var, STK’larımız var. 
Bütün bunlarla birlikte bilginin üretilmesi 
lazımken bilgiyi üretmiyoruz sadece bilginin 
kronolojisini tutuyoruz. Zaten bilinen şeyi kro-
nolojik olarak bir silsileye dökmek sanki bir 
üretim gibi gözlemlenebiliyor. Bu çok büyük 
bir yanlış. Eğitim politikasını getirdiğimiz nok-

tanın asıl gözlemlenmesi lazım. Antik Yunan 
filozoflarından Epiktetos’un bir Keçi metofo-
ru var burada der ki; sabahleyin keçilerimiz 
ahırdan çıkarıp yayarım akşam olunca keçiler-
im tekrar eve dönerler ve bana süt verirler ve 
ben anlarım ki keçiler gün boyu beslenmişler 
su içmişler. Keçilerim hiçbir zaman bana bir 
gün boyunca yaptıkları şeyi anlatmazlar. Yani 
bilginin kronolojisini sunmazlar. Süt veril-
er yani bilgi bir şey üretirler. 200 üniversi-
temiz ve araştırma kuruluşlarıyla bizim ne 
yaptığımızdır önemli olan. Bu kadar kurum 
kuruluş sonuç olarak ne işe yaradı. Baktığımız 
zaman eğitim politikası açısından 35 tane 
OECD ülkesi arasında sondan ikinci sıradayız. 
Biz bilgiyi üretemediğimizi görüyoruz. Eğitim 
sistemi açısından iki şeye ihtiyaç var. Eğitim 
ve sistem. Eğitim olmaksızın sistem kurgul-
anmaksızın bir sonuca ulaşabilmemiz hiçbir 
şekilde mümkün değil. Bu sadece okul açmak-
la çözülecek bir sorun değil. En son sınav sis-
temi değiştiğinde yaşanabilecek aksaklıklar 
Milli Eğitim bakanına sorulduğu zaman MEB 
Bakanımız çok talihsiz bir cümle ifade etti, ‘ 
Bu yıl bir görelim bakalım.’ dedi. Milyonlarca 
insan bir denek olarak kullanılmaz. Bu para-
metreyi 10 milyon civarında bir öğrenci üzer-
inde denerseniz toplumsal anlamda yaşanan 

cinnetlerle baş etmemiz mümkün değil. Eğit-
im olarak bazı parametrelerin göz önünde 
bulunması lazım. Birinci mesele müfredattır. 
Sadece siyasi parti olarak değil bütün uzman-
larla görüşerek oluşturulması gerekir. İkinci 
olarak öğretmen çok önemli. Bunlarla birlikte 
öğrenci parametresi de birlikte değerlendiril-
meli. Bunu yapabilmek için bir irade ortaya 
koymak gerekir.”

 Gençlerde görüldüğü ileri sürülen Deizm-
le ilgili Akyüz şunları dile getirdi: “ gençlerin 
gerçekten suçu yok. Gençlik toplumun ay-
nadaki aksidir. Biz o cisme neyi gösteriyorsak 
o cisim bize onu gösteriyor. Aynaya bir bardak 
çay gösterdiğiniz zaman ayna size bir bardak 
ayran göstermiyor. O da size çay gösteri-
yor. Neyin yatırımını yaptığımızı toplumsal 
olarak bizim düşünmemiz gerekir. Gençlere 
nasıl bir yatırım yaptığımızı toplum olarak 
büyükler olarak bizim düşünmemiz gerekir. 
Bir yaşını, üç yaşını, sekiz yaşını bir gününü 
ihmal ettiğiniz bu genç zannediyor muyuz 
bize bütün ihmallerimize rağmen düzgün bir 
karakter geliştirici ve üretici bir zihin yapısı ve 
toplumsal olarak çok başarılı bir karakter sun-
acak. Böyle bir şey zan etmek kanaatimce çok 
doğru olmasa gerek. Toplumsal olarak güzel 
örnekler ortaya koysak gençler inkâr etmez. ”
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DOĞANŞEHİR’İN 
DÜNYAYA AÇILAN 

PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR 

GAZETESİ

5 Nisan 1962 tarihinde Malatya ili Doğanşehir ilçesi 

Çömlekova Köyünde doğdu Sultan ve Hasan Şen Çiftinin  

sekiz çocuğunda üçüncüsüdür.Çomlekoba Köyü ilkoku-

lunu bitirdi.Eğitimini tamamlayamadı ama kalem kağıdı 

hayatında hiç  çıkarmayıp 2013 yılında şiir yazmaya 

başladı. Şiirlerinde kendi adını.birkac şiirinde ise Gülezar 

adını kullandı. Şiirlerinde halk arasında yaşanmış olayları 

ele aldı haksızlığa karşı duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Şiirleri ilk kez sosyal medyada paylaşım sitelerinde yayın-

landı.bazıları da İskenderun Güney TV de okundu MASAM 

da Gülezar adıyla kayıtlıdır  

Ölçülü Şiirlerini On üç yıllık sevdam adlı Kitapta toplayan 

Gülizar Özgür Şiir sanatı ile ilgili duygu ve düşüncelerini 

şöyle dile getiriyor. 

Şiir.her insanda bulunmayan zor bir sevdadır Ama her 

insanın recetesine yazılmış ilaç gibidir..her insan ondan 

kendisinden bir şey bulur. Şiir sanatı ile anlatmak iste-

diğim birçok amacım var ama en başta mazlumun hakkını 

savunmaktır.kalemimin ucu hiç bir zaman kırılmadı ve 

beni yarı yolda birakmadı.hayallerimi hep yazdım. Yalnızca 

yazıyorum ve mutluyum.

BUGÜN BENİM 

DOĞUM GÜNÜM  
 

Nisan açtı kar gönlüme  
Bugün benim doğum günüm 
Selam olsun sevenlere  
Bugün benim.doğum günüm 
 
Melek huri ben güzelim 
Levnü naher gün ezelim 
Yare karşı çok özelim  
Bugün benim doğum günüm 
 
Kardelenler çiçek açtı 
Kırlankıçlar dalda uçtu 
Kelebekler sevgi saçtı 
Bugün benim doğum günüm 
 
Peteklerde oğul balım 
Hakka beyan olur halım  
Mısralarda bak ahvalım  
Bugün benim doğum.günüm 
 
Özgürüm can Gülizarım  
Güle karşı figan zarım 
Hem divitim hem yazarım  
Bugün benim doğum günüm

GÜLİZAR 
ÖZGÜR 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün

Polis Haftası Mesajı
Huzur ve güven ortamı için bu ülkede adan-

mış hayatlar var. Ve bu hayatlar vatan toprakları 
için kendilerini ve en kıymet verdiği insanları bile 
hiçe sayarak canlarını feda etmeye hazırlar. Tatil 
yok, çoğu zaman uyku yok, geleceğe yönelik plan 
yapamaz, çocuklarını sabit bir okulda okutamaz, yeri 
geldiğinde eşlerini ve çocuklarını bırakıp tehlikeli 
bölgelere göreve giderler. Yani sadece bazı insan-
ların kaldırabileceği yükü omuzlarına almışlardır. 
Bu yükün adı VATAN'dır. Gururla, neşeyle taşırlar. 
Helal olsun size yiğitler. Emniyet Teşkilatının 173. Ku-
ruluş Yılınız kutlu olsun, Rabbim sizlere güç kuvvet 
versin...Bütün polislerimizin ve bütün şehitlerimizin 
polis haftası kutlu olsun Şehit polislerimizi de saygı 
ve minnetle anıyoruz.

Haber Merkezi 
Ticari süt işletmelerince Şubat 

ayında 809 bin 327 ton inek sütü top-
landı. Toplanan inek sütü miktarı Şubat 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 15,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2018 
verilerini açıkladı. Buna göre; Şubat 
ayında ticari süt işletmeleri tarafından 
içme sütü üretimi 154 bin 770 ton olar-
ak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 14,6 artış gösterdi. 
İnek peyniri üretimi 56 bin 291 ton ile 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

15,2 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık 
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri 
ise 2 bin 287 ton ile bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 124,2 arttı. Yoğurt 
üretimi 90 bin 169 ton ile bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı. Ay-
ran üretimi ise 54 bin 502 ton ile bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 
artış gösterdi. Şubat ayında ticari süt 
işletmeleri tarafından toplanan inek 
sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, 
protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 
olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış toplanan inek 
sütü miktarı Şubat ayında bir önce-

ki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim 
etkisinden arındırılmış toplanan inek 
sütü miktarı Şubat ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 arttı.

Şubat Ayında Süt Üretimi Arttı

Bu Yarışmaya Katılanlar Ödüllendirilecek
Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk 

Meclisi ve Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür A.Ş işbirliğinde 28 Nisan – 6 
Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 
olan “Ah Kudüs” temalı 7. Malatya An-
adolu Kitap Fuarı kapsamında Malat-
ya geneli ortaokul düzeyi öğrencilere 
yönelik “Ben Yazar Olsam” konulu 
ödüllü kompozisyon yarışması düzen-
leniyor

Başvuruların 24 Nisan 2018 tari-
hine kadar Malatya Büyükşehir Kent 
Konseyi Genel sekreterliğine şahsen 
yapılacağı belirtilirken jüri üyeleri 
tarafından yapılan değerlendirme so-
nucunda Birinciye: Tam Altın, İkinciye: 
Yarım Altın, Üçüncüye: Çeyrek Altın 
verileceği ifade edilirken mansiyon 
ödülü olarak dolma kalem ve ajanda 
verileceği belirtildi. Büyükşehir Kent 
Konseyi’nden yapılan açıklamaya 
göre; Çocukların yeteneklerini ortaya 
çıkararak ileriye yönelik eğilimleri 
noktasında destek almalarına katkı 
sağlamak, öğrencileri özellikle yazmak 
konusunda teşvik etmek ve kitap fuarı 
öncesi çocuklara kitap fuarı konusun-
da farkındalık uyandırmak adına “Ben 
Yazar Olsam” konulu ödüllü kompo-
zisyon yarışmasında gelen eserlerin 
kitaplaştırılarak kamuoyuyla pay-
laşılacağı belirtildi.  Kompozisyonun 
mahiyeti ile ilgili verilen bilgiye göre, 
yazar olma hayali olan çocukların zi-
hinlerinde tasarladıkları konuyu şim-
diden kaleme dökerek bu süreçle ilgili 
ilk adımı atmalarına zemin oluşturu-
lacağı belirtilirken, okul öğretmenler-
inin öğrencileri bu konuda cesaretle-

ndirmelerinin önemine vurgu yapıldı.
Ödüller
Birinciye: Tam altın
İkinciye: Yarım altın
Üçüncüye: Çeyrek altın
Mansiyon: Dolma kalem ve ajanda
Yarışmada dikkat edilecek 

hususlar;
Yarışma Ortaokul ( 5.6.7.8. sınıflar ) 

öğrencilerini kapsayacak.
Yarışma içeriğinde çocuklar ileri de 

yazmayı planladıkları kitabın özetini 
yazacaklar

Eserlerin yazımı iki (2) sayfayı 
geçmeyecektir.

Eserler bilgisayar çıktısı olarak ve 
CD’ye aktarılmış bir şekilde teslim edi-
lecektir.

Kâğıtların arka yüzü kullanılmaya-
caktır.

Değerlendirmede kompozisyon 
yazma kuralları ve imla dikkate alın-
acaktır. 

Her öğrenci en fazla bir eserle 
yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya katılacak eserlerde 
öğrencilerin ad, soyad, imza vb. işaret-
leri yer almayacaktır. Eserin sonunda 
rumuz ismi eklenecektir.

Eserler katlanmadan ve yıpran-
mayacak şekilde Büyükşehir Beledi-
yesi arkası Sanat Sokağı’nda bulunan 
Büyükşehir Kent Konseyi Genel Se-
kreterliğine elden teslim edilecektir. 
Yıpranan eserler değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2018 
Salı olup, yarışmaya katılım ücret-
sizdir.
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Soldan sağa
1. İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve 

suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam cezası, ölüm 
cezası... Şaşılacak durumlarda “öyle mi, doğru mu, gerçek 
mi?” gibi anlamlar bildiren bir söz... 2. Sütü bozuk, ma-
yası bozuk, soysuz (eski)... Birbirine bağlanmak istenen 
ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan 
deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri 
başlı vida... 3. Önem veya değer bakımından gitgide yükse-
len bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye... 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna 
eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu... 4. Bir il-
acın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı... 
Yalvarma işi yapılmak... 5. Rumi takvimde 22 Aralıktan 31 
Ocak gününe kadar süren kırk günlük kış dönemi (eski)... 

Sivas iline bağlı ilçelerden biri... Çocuğu olan kadın, 
anne... 6. Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler 
gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan 
sert ve katı madde... Genellikle ölünün yüzüne uygulanar-
ak elde edilen yüz kalıbı... Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı 
veya yakını, kıyı, yaka... 7. Mareşallerin tören sırasında 
ellerinde tuttukları kısa ve üzeri süslü sopa... 8. Kar, süt 
vb.nin rengi, beyaz... Renyum elementinin simgesi... Çay-
gillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık... Sodyum 
elementinin simgesi... Osmiyum elementinin simgesi... 9. 
Alan... Dayak, kötek... Sanma durumu veya sonucu, zan, 
zehap... 10. Utanmak... Telsiz ve telem araçlarına uzak-
tan haber yazdırma düzeni... 11. Mikroskopta incelenecek 
maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... 
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her 
iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip.. Sonu olmayan, 
bitmeyen, ebedî... 12. Kilogramın binde biri değerindeki 
ağırlık ölçüsü birimi... Belgeler, vesikalar (eski)... Üye... 
13. Bıkmak, usanmak... 14. Sürüngenler sınıfının, yılanlar 
takımının bir bölümü... Bir dilin veya ağzın yayıldığı alan-
da farklı bir dil veya ağız özelliği bulunan küçük bölge... 
15. İkramiyesi olan... Bir el işini veya mekanik bir işi 
gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne...

Yukarıdan aşağıya
1. Anlatım... Olmayacak biçimde... 2. İki... Orta dere-

cede, biraz uygun... Yayla atılan, ucunda sivri bir demir 
bulunan ince ve kısa tahta çubuk... 3. Türk müziğinde bir 
birleşik makam (eski)... Denk, eşit (eski)... 4. Türkiye’nin 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... On-

luklar (eski)... Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen 
biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama 
aracı... 5. Sıvı... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin 
adı, okunuşu... Molibden elementinin simgesi... Şaman... 
6. Yamanmak işi... Siirt iline bağlı ilçelerden biri... 7. Karı, 
eş (eski)... Hafif çıkarılan ses... 8. Türk alfabesinin yirminci 
harfinin adı, okunuşu... Sevgiliye kavuşma (eski)... Un, et 
ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği (eski)... 9. Halk bilimi, 
folklor (eski)... Hastalıklı, sakat (eski)... 10. Acar... Kesikleri 
olan... 11. Hoşa gitmek düşüncesiyle sürekli olarak ve yap-
macıklı bir biçimde gülen (kimse)... Ağza bir defada alınıp 
götürülen yiyecek parçası, sokum... 12. Ticari senetlerde, 
ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda 
üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine 
ilişkin verdiği güvence... Başından, temelinden, kökenin-
den... Davranış, tavır... 13. Ankara iline bağlı ilçelerden biri... 
Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından 
üstün niteliğe sa-
hip olan kimse, 
duayen... 14. Ut-
anma duygusu... 
Anasonu olma-
yan... Selenyum 
e l e m e n t i n i n 
simgesi... 15. Lo-
husalara musal-
lat olarak onları 
boğduğu sanılan 
görüntü (halk 
ağzı)... Tutanak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Mezarlıktan Türk Bayrağı Çalındığı İddiası
Cengiz Baktemur'un Doğanşehir il-

çesindeki kabrinde bulunan Türk bayrağının 
çalındığını ifade ederek duruma tepki göster-
di.

Malatya Ülkü Ocakları il Başkanı Em-
rah Yılan, 1982 yılında darbeci yönetim 
tarafından idam edilerek öldürülen Cengiz 
Baktemur'un Doğanşehir ilçesindeki kab-
rinde bulunan Türk bayrağının çalındığını if-
ade ederek duruma tepki gösterdi.

İlçedeki mezarlıkta yer alan Cengiz Bak-
temur'un kabrinin başında yer alan Türk 
bayrağı direği ile birlikte kimliği belirsiz kişi 
ya da kişilerce yerinden sökülerek çalındı. 
Olayın duyulmasının ardından ilçeye gid-
en Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah 
Yılan, bilinçli olarak yapıldığına inandıkları 
bu olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Ülkü Ocakları tarafından Baktemur'un 
kabri Türk bayrakları tarafından donatılırk-
en, burada bir açıklama yapan Ülkü Ocakları 
İl Başkanı Emrah Yılan, "Vatanın ve milletin 
bekası uğruna canından geçen Ülkü Şehi-
dimiz Cengiz Baktemur ağabeyimizin kab-

rindeki bayrakların söküldüğünü öğrenerek 
Doğanşehir ilçemizde Şehidimizin kabrini zi-
yaret ettik" şeklinde konuştu.

Yılan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hiçbir aklı selim insana yakışmayacak 

bu davranışı sergileyip bunun üzerinden 
prim elde etmeye çalışan ve Şehidimiz üze-
rinden ülküdaşlarımızı kaosa sürüklemek 
isteyen zihniyet her kimse Ülkü Ocakları 
olarak bunun takipçisi olacağımızdan hiçbir 
kimsenin kuşkusu olmasın. Bilinçli olarak 
yapılan bu kahpe olayda parmağı olan her 
kimse bizim gözümüzde Şeref'ini kaybetmiş 
bir müptezelden başka birşey değildir".

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 
20 yaşındaki Cengiz Baktemur, ilçede meyda-
na gelen bir olaya adı karıştığı için 1982 yılın-
da tutuklanmış ve 12 Eylül Mahkemeleri'nde 
yargılanarak idam cezasına mahkum edildik-
ten sonra 2 Mayıs 1982 günü tutuklu bulun-
duğu Elazığ Kapalı Cezaevi'nde asılarak idam 
edilmişti.

Otomobil köprüden aşağı uçtu: 1 yaralı
Malatya'da otomobilin köprüden uçması sonucu 1 

kişi yaralandı.
Kaza Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova mevkiinde 

meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Malatya Sağlık 

Müdürlüğü'nden görevli hemşire Nesrin Avcı özel oto-
mobili ile geçici olarak görevlendirildiği Doğanşehir Ku-
rucaova'ya seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu köprüden aşağı uçtu.

Yaklaşık 17 metreden otomobili ile aşağı uçan 
hemşire kendi imkanları ile araçtan çıkarak çevredeki 

vatandaşlardan yardım istedi.Çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri 
sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hemşire Avcı,am-
bulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılarak tedavi  altına alınırken köprüden aşağı uçan 
otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir süre hastanede tedavi gören hemşire Avcı'nın te-
davisine  evinde devam edildiği öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu tah-
kikat sürüyor.
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İlçemezin tanınmış iş adamı 
Muammer Şahin’in Kardeşi ve 

İstanbul Doğanşehirliler Derneği 
Başkanı Muzaffer Şahin’in abisi

Vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan 
Rahmet Kederli ailesine, 

yakanlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

MAHİR

ŞAHİN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci ile birlikte bu yıl Malatya’da 
12’ncisi gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hay-
vancılık ve Gıda Fuarını ziyaret etti. fuar kap-
samında Damızlık Koyun Keçi yetiştiriciler 
Birliği tarafından düzenlenen Koyun Kırkım 
Şenliği ile Güneş Enerji Paneli Kura çekimine 
katıldı. Bakanların yanı sıra, Valisi Ali Ka-
ban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 
Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda 
davetli katıldı

Yaşamanız için havaya, suya ve gıdaya 
ihtiyaç olduğunun altını çizen Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
“Aranızda olmaktan çok büyük bir mutlu-
luk duyuyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık-
la sağlık arasında müthiş bir ilişki var. Yani 
gıda, tarım ve hayvancılık koruyucu hekim-
liğin başlangıcı. Eğer sağlık bir gıdanız, güve-
nilir bir gıdanız varsa demek ki, sağlıklısınız. 
Doktor ihtiyacınız da az olacaktır. Eğer 
gıdanız yoksa suyunuz yoksa neyiniz olursa 
olsun yaşamazsınız. Yaşamanız için havaya, 
suya ve gıdaya ihtiyacınız var. Ne kadar to-
punuz, tüfeğiniz olursa olsun, ne kadar san-
ayide ilerlerseniz, ne kadar altınınız olursa, 
ne kadar dolarınız olursa olsun ve üretemi-
yorsanız hiçsiniz. Bir gün aç kalırsınız, 2 gün, 
3 gün aç kalırsınız sonra malınızı mülkünüzü 
bir tabak kuru fasulyeye değiştirirsiniz. Çok 
büyük sorumluluğumun olduğunun farkın-
dayım. Benim için üretici başımın tacıdır. 
Üretici olmazsa olmaz. Ondan dolayı sami-
mi bir şekilde, samimi bir kardeşiniz olarak 
elimden geldiği hep üreticinin yanında old-
um. Ama bunu yaparken de aradaki, esnaf 
arkadaşlarımız, sanayicilerimiz ve 81 milyon 
ve bunlara Suriye’den gelenleri ve turistleri 
de ilave ettiğinizde 90 milyon bir tüketici 
var. Üretici, aradaki esnaf ve sanayici ve son-
ra da tüketici. Bunlar olmazsa olmazımız. 
Ama üretici üretmezse, sanayici ne yapabilir, 
esnaf ne yapabilir, tüketici ne yapabilir. Gücü 
yeten yiyecek, gücü yetmeyen maalesef yi-
yemeyecek. Bakanlığa geldiğim günden beri 
bu 3’lüye önem veriyorum, vermeye de de-
vam edeceğim” diye konuştu.

Üreticileri 300 hayvanla destekleyece-
klerinin vurgulayan Bakan Fakıbaba şun-
ları ifade etti, “Bizim 250 bin düve projemiz 
var ve inşallah haziran veya temmuz ayında 
başlayacak. Size 100 bin liralık düve Malat-
ya’ya, çünkü her şeyiyle birlikte verilecek. 
Amacımız hayvan sayısını artırmak. Biz anayı 
artıracağız. Anayı artırdığımız zaman hay-
van sürüsünün sayısını artıracağız. Hayvan 
sayımız artıyor ama insanların et tüketiminin 
artmasından dolayı hayvan sayısı yeterli 
gelmiyor. Bu ilk proje. 250 bin düveden 100 
bin tanesini özellikle küçük ve orta işletme-
lere dağıtacağız. 5 tane düvesi olan biz 100 
bin liralık düve vereceğiz. Ve bu işi bilecek, 
ahırı, kaba yemi olacak. İkinci projemiz 300 
koyun projesi. bu Nisan’ın sonunda başlıyor. 
Adı Damızlık Koyun Projesi. Yani koyun yav-
ru verecek. Koyun yavru verdiğinde koyun 
sürümüzü artıracağız. Bunun da şartları ver. 
Her gelene sana 300 koyun veriyorum değil, 
bu işi biliyor olacak. Ahırı olacak. Ahırında 
100 koyunu varsa onu 300’e tamamlaya-
cağız. 50 koyunu varsa 250 koyun vereceğiz. 
Küçükbaş hayvan sayımız 80 milyonu bulun-
caya kadar bu devam edecek. Çok mu zor, 
zor değil. Bunu başaran ülkeler var. Benim 
hemşerim başarır, Malatyalılar bunu Allah’ın 
izniyle başarır.”

Ramazan ayından önde kesilmesi gerek-
en hayvanları kesmeyerek fiyatların yük-

selmesini bekleyen fırsatçılara seslenen 
Fakıbaba, “Et regülâsyonu yapıyoruz zam-
an zaman üreticilerimiz bundan çekiniyor. 
Çekinmeyin. Biz hesaplarımızı yapıyoruz. 
Yerli üreticilerimizin zarar etmeyeceği bir 
şekilde et regülasyonu yapıyoruz. ben san-
ayicileri, büyük üreticileri spekülatör olarak 
yorumlamıyorum. Ama bir, ikisi çıkıyor. bu 
regülasyon hiçbir zaman yerli üretici için 
yapılan bir regülasyon değildir. Özel sek-
töre 500 bin kesimlik hayvan ithalatının önü 
açıldı. Bunu da yanlış yorumluyorlar. Sanki 
500 bin hayvan hemen Türkiye’ye gelecek. 
Yok, öyle bir şey. Bu nedir? Ramazan geliyor 
diye normalde bugün mezbahaneye gönder-
ilmesi gereken hayvanı göndermiyor. Diyor 
ki, ‘yarın nasıl olsa Ramazan gelecek, fiyat-
lar artacak.’ Normalde bugün kesime gitm-
esi gerekirken, hayvanı kesime göndermiyor 
ve hayvan yağlanıyor. Piyasada et sıkıntısı 
olunca fiyatlar da yükseliyor. Kardeşim yap-
ma bunu! AK Parti hükümeti buna müsaade 
etmez. Devamlı yapılacak diye de bir olay 
yok. Bu olay sadece ve sadece piyasada dar 
gelirli insanların, üreticilerin ve sanayiciler-
in korunmasına yöneliktir. Fiyatları regüle 
etmekle üreticimize hiçbir zaman zarar 
vermeyeceğiz. Cezalarla ilgili çalışıyoruz 
ve ben cezaya karşı olan bir kardeşinizim. 
Allah’a çok şükür hepimiz kardeşiz. Anlaşa-
mayacağımız bir şey yok. Ceza neden olsun? 
Kayısıyla ilgili cezayı da Allah’ın izniyle bunu 
Sayın Bakanım, milletvekilim, Genel Başkan 
Yardımcımla ve İl Başkanımızla konuşup 
mutlaka çözüme kavuşturacağız. Bu konuda 
en ufak bir şüpheniz olmasın. Çünkü biz sizin 
için varız” şeklinde konuştu. 

lisanslı hububat deposu ile hayvan organ-
ize sanayi bölgesinin kurulması ilgili müjdel-
er veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci şunları söyledi, “Sayın Bakanım 
buraya gelmeden önce çeşitli programlar-
daydı. Orada da çok çeşitli müjdeleri bizim-
le paylaştı. Dedi ki, ‘Kayısı önemli, kayısıya 
lisanslı deponun yanında Malatya’da arpa 
da, buğday da önemli. Yetiştirici için arpa, 
buğday ne kadar önemliyse Malatya için bir 
de lisanslı hububat deposu inşa edelim.’ Bu 
talimatını yanımızda verdi. Malatya bir hay-
van organize sanayi bölgesi kurmak istedik. 
Bunu başlatmıştık. Ama bakanımız göreve 
geldikten sonra talimat vererek buna hız ver-
di. İnşallah bunun ödeneğini birlikte takip 
ederek Malatya’ya o hizmeti de vereceğiz. 
Biz Malatya’da hayvan üretimi artsın, daha 
sağlıklı koşullarda da ucuz maliyetlerle hay-
vancılık sektörünün gelişmesini istiyoruz. Biz 
Türkiye olarak tarımı stratejik bir ürün olar-
ak görüyoruz. Malatya sanayileşmeye yeni 

başlayan bir şehirken Malatya’mız aynı za-
manda bir tarım kenti. Dolayısıyla biz tarımı 
asla ihmal edemeyiz. Gücümüzün yettiği 
kadar, elimizden geldiği kadar biz üretici ve 
çiftçilerimizin yanında olmaya devam ede-
ceğiz.”

Gıda ve suyun olmadan hiçbir canlının 
yaşamayacağını belirten Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın şun-
ları vurguladı, “Biz her zaman söylüyoruz, 
yetiştiriciler, üreticiler, üretim, gıda ve su 
olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bunu her 

platformda söylüyoruz. Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a 40 bin 
kişilik aileyi temsilen yetiştiricilerimiz adına 
bizlere sunduğu katkıdan dolayı gerek DAP’ı 
belediye ayağıyla desteklediği için gerek-
se de yaylada yetiştiricilerimizin en büyük 
sıkıntısı olan güneş enerjisi panelleri kat-
kılarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik 
olarak yetiştiricilerimizin yanında olmaya 
çalışıyoruz. Sizlerden de inşallah destekler-
inizi bekliyoruz.”

Bakan Fakıbaba Fırsatçılara Seslendi
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 29 19 3 7 65 30 35 60

2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 29 17 8 4 56 24 32 59

3.M BAŞAKŞEHİR FK 29 18 5 6 49 29 20 59

4.FENERBAHÇE A.Ş. 29 16 9 4 58 31 27 57

5.TRABZONSPOR A.Ş. 28 12 9 7 50 39 11 45

6.KAYSERİSPOR 29 12 8 9 39 43 -4 44

7.GÖZTEPE A.Ş. 29 12 7 10 42 47 -5 43

8.DG SİVASSPOR 29 12 5 12 38 45 -7 41

9.KASIMPAŞA A.Ş. 29 11 7 11 46 46 0 40

10.E YENİ MALATYA 29 10 8 11 34 38 -4 38

11.ANTALYASPOR A.Ş. 29 9 8 12 35 48 -13 35

12.TM AKHİSARSPOR 29 9 7 13 38 48 -10 34

13.BURSASPOR 29 9 6 14 35 40 -5 33

14.A ALANYASPOR 29 9 5 15 45 50 -5 32

15.GENÇLERBİRLİĞİ 29 7 9 13 35 46 -11 30

16.A KONYASPOR 29 7 8 14 31 36 -5 29

17.OSMANLISPOR 28 7 7 14 38 47 -9 28

18.K KARABÜKSPOR 29 3 3 23 19 66 -47 12

TM AKHİSARSPOR 0 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

DG SİVASSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

E YENİ MALATYASPOR 1 - 1 A ALANYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 KKARABÜKSPOR

GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 BURSASPOR

ANTALYASPOR A.Ş. 0 - 0 A KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KAYSERİSPOR 3 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

OSMANLISPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

29.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS Evinde Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 

Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyas-
por’u konuk Etti. Müsabakanın ilk yarısı 
0-0 eşitlikle sonuçlanırken, İkinci yarıda ise 
EYMS, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere 
kaldı

Spor Toto Süper Ligin 29’uncu haftasın-
da Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alan-
yaspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı 
0-0 eşitlikle sonuçlanırken, İkinci yarıda ise 
EYMS, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere 
kaldı. Yeni Malatya Stadında gerçekleşen 
karşılaşmada 78. dakikada Murat Yıldırım’ın 
orta saha çizgisi üzerinden gönderdiği uzun 
pasta savunmanın arkasına sarkan Adem 
Büyük topu göğsüyle indirdikten sonra 
vuruşunu yaptı top ağlara gitti ve Malatya 
1-0 öne geçti. Ancak 90+4’ te Alanyaspor’dan  
Welinton topu boş kaleye göndererek maçın 
sonucunu belirledi. Karşılaşmada hiç kırmızı 
kart kullanılmazken Azubuike, Aytaç, Mina 
ve Alanyaspordan ise Gassama, Manıatıs sarı 
kart gördü. 

33. dakikada ceza sahası sağ çaprazında 
topla buluşan Pereira'nın şutu savunmadan 
geri döndü. 

37. dakikada Chabeke’nin sağ kanattan 
ortasında Adem'in kafasında top yandan 

auta çıktı.
50. dakikada sol kanatta Fernandes’in 

yaptığı ortaya yükselen Douglas kafayla 
vuruşunu yaptı top auta çıktı. 

54. dakikada ceza sahası dışında top-
la buluşan Azubuıke, topla birlikte ceza sa-
hasına girdikten sonra yerden şutunu çekti, 
meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı. 

59. dakikada sol kanattan kullanılan ser-
best vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya 
Pereira dokundu top üstten auta çıktı. 

66. dakikada sağ kanatan yapılan orta-
da Efecan topu kafayla ceza sahası dışındaki 
Emre Akbaba’ya bıraktı onun yerden çektiği 
şutta top direğin dibinden dışarıya çıktı. 

71. dakikada Pereira’nın sağ kanattan 
yaptığı ortasına yükselen Adem topu auta 
gönderdi. 

78. dakikada Murat Yıldırım’ın orta saha 
çizgisi üzerinden gönderdiği uzun pasta 
savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük 
topu göğsüyle indirdikten sonra vuruşunu 
yaptı top ağlara gitti. 1-0 

94. dakikada sağ kanattan yapılan ortada 
Ertaç'ın yumrukladığı topa kafayla dokunan 
Welinton topu boş kaleye gönderdi. 1-1

Stat: Malatya 
Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim 

Çağlar Uyarcan xx Volkan Ahmet Narinç 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereıra 

xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike 
xx, Sadık xx, Adem xx, Cissokho xx Chabeke 
xx Aytaç xx Mina xx 

Yedekler: Farnolle, Dorıa, Eren, Berk, 
Rahman, Dia, Dening, Gilberto, Diallo, Musta-
fa 

Teknik Direktör: Erol Bulut 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Isaac 
xx, Efecan xx, Manıatıs xx, Emre Akbaba xx, 
Nsakala xx, Welinton xx, Tzavellas xx, Doug-
las xx, Fernandes xx, Gassama xx 

Yedekler: Ufuk, Berkan, Filipe, Mbilla, 
Wanderson, Fofana, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, 
Barış, Taha 

Teknik Direktör: Mesut Bakkal 

Hocalardan Maç Değerlendirmesi
Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz 

Alanyaspor maçının ardından her iki 
teknik adam açıklamalarda bulundu. 
Önlerinde henüz 5 maç olduğunu dile 
getiren Bulut, “ligde garanti kaldık 
gibi görünse de bence o şekilde değil 
çünkü önümüzde 5 maç daha var. 5 
maçta neler olacağı hiç belli olmaz. 
Maalesef son saniyelerde 2 puanı 
hediye ettik.” dedi

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik 
direktörü Erol Bulut, "Maçtan önce 
takımımla konuştuğumda, 'buradan 
kesinlikle 3 puan almak istediğimi-
zi ve 3 puan aldığımızda ligi yüzde 
yüz garantilemiş olacağımızı' söyl-
edim. Bazı kişilerin kafasında 38 
puan aldık, ligde garanti kaldık gibi 
görünse de bence o şekilde değil 
çünkü önümüzde 5 maç daha var. 5 
maçta neler olacağı hiç belli olmaz. 
Maalesef son saniyelerde 2 puanı 
hediye ettik. Bazen dışarıdan bağır-
arak takımına ulaşmak istesen de 
ulaşamıyorsun. Nitekim maçın son 
saniyeleri de o şekilde oldu. Orta 
sahada olan bir taç, takıma 'çık' 
şeklinde bağırdığımda, takım kendi 
kalemize daha iyi bir şekilde koru-
ma düşüncesiyle on sekizin üzerine 
dizildiler. Kaleyi koruma düşünce-
leri oldu. Nitekim ceza sahasına ge-
len uzun bir top, kalecimizin yaptığı 
ufak bir hareketle top kısa düştü ve 
kalemizde golü gördük. Nitekim iste-
mediğimiz 2 puan kaybettik. Ama bu 
maç burada bitti. Önümüzde 5 maç 
var, en iyisini yaparak maksimum 
puanları alıp, istediğimiz 40 puanın 
üzerine çıkmaya çalışacağız."

Bulut, bir gazetecinin 'orta hakem 
maçı bitirmek üzereyken bir anda 
dördüncü hakemle göz göze geldi 
ve maçı devam ettirdi, bu konuda 
ne diyeceksiniz?' sorusuna, "Bugün 
kadar hakemlerle ilgili çok fazla bir 

şey konuşmadım. Çünkü hakemlerle 
ilgili ne konuşursak konuşalım hep 
teknik direktörler ceza alıyor. Bugün 
her şey ortada, ben yine hakemlerle 
ilgili konuşmayayım. Çünkü konuşur-
sam bir ihtimal ceza alacağım. O 
yüzden hiç konuşmaya gerek yok" 
cevabını verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un teknik 
direktörü Mesut Bakkal "Aslında 
baktığınız zaman maçın hakkının 
beraberlik olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü iki takımda çok fazla ürete-
medi. İki takımda özellikle hücumsal 
anlamda istediği varyasyonları biraz 
eksik yaptı. Tabi bunu bizim yap-
mamızda en büyük etkenlerden biri, 
Malatya'nın biraz iyi defans yap-
ması, katı ve sert oynamasıydı. Li-
gin iyi takımlarından bir tanesi. Erol 
hocayla beraber iyi bir çıkış yakal-
adılar. Bizde can çekişiyoruz, puan 
almamız gerekiyordu. Özellikle ben 
geldikten sonra 2-3 haftalık periyot-
ta elle atılan gol, verilemeyen pen-
altı. Bütün takımlar can çekişiyor. 
Malatya'sı, Akhisar'ı ya da Alanya'sı 
değil; aha iyi, daha yürekli maç yö-
netmeleri gerektiğini söyleyebilirim. 
Lig çok kısaldı, insanların kaderleri 

düdüklerin elinde. Videodan sey-
rettiğim kadarıyla konuşuyorum, 
bunları görecekler. Ben yenilseydim 
yazık, sıkıntılı. Moralimiz bozulacak-
tı. Bana göre iki takımda bugün birer 
puanı hak etti. Çok fazla oyun an-
lamında iki takım içinde söylenecek 
bir şey yok. Özellikle ben kendi 
takımımdan daha iyi oyun bekler-
dim. Daha hücumsal, daha üretken 
bir oyun beklerdim ama iyi oynayan 
oyuncular var, bu maçta onun hakkı 
olsun" açıklamasında bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "orta 
hakem maçı bitirmek üzereyken, 
dördüncü hakemle göz göze gelip 
devam ettirdi, bununla ilgili düşün-
ceniz nedir?' sorusuna, "Yanlış bitiri-
yordu. Çünkü iki dakika vardı. Yanlış 
bitiriyordu, dördüncü hakem uyardı. 
Çünkü uzatma 4 dakika gösterdi ve 
daha 2 dakika vardı. Bence dördüncü 
hakem doğru karar verdi. Göztepe'yi 
yensem 34 puanım olacaktı. Son da-
kika penaltı verilmiyor. 1-0 yense, 
elle aldıysa ve görülmüyorsa aynı 
şey Malatya içinde geçerli, sadece 
bizim için demiyorum" şeklinde ce-
vap verdi.


