
Fiyatı:50 Kuruş 18 EYLÜL 2018 SALIHaftalık Siyasi Gazete

YENİ ATANAN KAYMAKAM
ERSÖZ GÖREVE BAŞLADI

Bir süreden beri Doğanşe-
hir’de Vekâletle yönetilen kayma-
kamlığa Murtaza Ersöz Asaletten 
atandı. Doğanşehir kaymakamlı-
ğına  yeni  atanan Yavuzeli kay-
makamı Murtaza Ersöz  Doğan-
şehir’deki görevine başladı.. 2018 
yılı kaymakam kararnamesi ile 
Doğanşehir Kaymakamlığına ata-
nan Gaziantep Yavuzeli Kaymaka-
mı Murtaza Ersöz Doğanşehir deki 
görevine başladı.>>5’TE

Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük Kadın Çiftçileri Kutladı

YENİ BAŞSAVCIYA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Elektrikte Onarım Çalışmaları Sürüyor
Fırat Elektrik 
Dağıtım A.Ş., 
Malatya’da 
kesintisiz enerji 
arzı ve kaliteli 
elektrik dağıtım 
hizmeti vermek 
amacıyla planlı 
bakım onarım 
faaliyetlerini 
eksiksiz yürütü-
yor.>>5’TE

6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarında
Stant Satışları Devam Ediyor...

SAYFA 4

SAYFA 4

SAYFA 3
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Yerin üstüne baktım, uykuya 
dalmışlar; Altına baktım, çürüyüp 
toprak olmuşlar.”
Ömer Hayyam
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Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
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Ali AVŞAR

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/

Kronik Migrenin Şiddetini Azaltabiliyor
HABER MERKEZİ 
Nöroloji uzmanları Doç. Dr. Pınar Yalınay 

Dikmen, Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ve Prof. 
Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman’ın botoks tedavi-
sinin etkinliğini yansıtan araştırmaları, ulus-
lararası saygın dergilerden “Acta Neurologi-
ca Belgica’da yayınlandı. Acıbadem Maslak 
Hastanesi Migren Tedavi Merkezi‘nde ger-
çekleştirilen araştırma, botoks uygulaması 
yapılan kronik migren hastalarının yüzde 
82.8’inde tedaviden etkin sonuç alındığını or-
taya koydu. Yapılan araştırmaya göre; kronik 
migrende tek bir botoks uygulaması bile ağ-
rının sıklığı ile şiddetini azaltabiliyor! Üstelik 
botoks uygulaması sayesinde hastalar aşırı 
ağrı kesici almaktan da kurtuluyor.

Migren, günlük yaşamı kısıtlayan ve has-
tayı karanlık bir odada yatmaya mecbur bı-
rakabilen ciddi bir baş ağrısı tipi. Ataklar son 
3 aylık süre içinde ayda 15 gün geliyorsa, bu 
tablo “kronik migren” olarak adlandırılıyor. 
Genellikle depresyon, kaygı bozuklukları ve 
uyku sorunlarının da eşlik ettiği kronik mig-
ren, tedavi edilmezse yaşam kalitesini önem-
li derecede bozan bir hastalık. Mevcut ilaç 
tedavileri ve yaşam alışkanlıklarında yapılan 
değişiklikler migren ataklarının sıklığı ile şid-
detini azaltma konusunda etkili olsa da, kro-
nik migren hastalarında bu yeterli olmuyor. 
Sürekli ağrı çeken kronik migren hastaları 
aşırı miktarda ağrı kesici kullanmanın riskle-
ri ile şiddetli ağrının yol açtığı psikolojik so-
runla yaşamak zorunda kalıyorlar. Yüreklere 
su serpen gelişme ise yapılan araştırmalar 
sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ve İn-
giltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yı-
lında onaylanan “botoks” yönteminin kronik 
migrenin yarattığı olumsuz etkileri ortadan 
kaldırabilmesi. Üstelik tek bir botoks uygu-
laması bile kronik migren hastalarında mig-
renin yarattığı olumsuz etkileri azaltabiliyor.

ULUSLARARASI ÖNEMLİ BİR 
BİLİMSEL DERGİDE YER ALDI

Botoks kronik migrenli hastalarda duy-
sal sinir uçlarından salınarak ağrıyı başlatan 
kimyasal ileticileri bloke ederek etki gös-
teriyor. Bu kimyasal ileticilerin salınımının 
önlenmesi sonucunda, cilt altındaki sinir uç-
larından santral sistemine ulaşan ağrı yolak-
ları aktive olamıyor ve ağrı beyne ulaşmadan 
kontrol ediliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi 
Migren Tedavi Merkezi’nde görevli ve aynı 
zamanda Acıbadem Üniversitesi Nöroloji Ana 
Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olan nöroloji uz-
manları Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. 
Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ve Prof. Dr. Ayşe Sağ-
duyu Kocaman etkinliği bilimsel olarak kanıt-
lanmış olan botoks yöntemini 2012 yılından 
bu yana kronik migren hastalarına uygulu-
yorlar. Kendi hastalarının botoks tedavisiy-
le ilgili deneyimlerini araştıran uzmanların 
hazırladıkları bilimsel yayın, yayın kurulu 
tarafından kabul görerek uluslararası saygın 
bilimsel dergilerinden biri olan Acta Neuro-
logica Belgica Dergisi’nde Temmuz ayında 
yayınlandı. " A single-center retrospective 
study of onabotulinumtoxinA for treatment 
of 245 chronic migraine patients: survey 
results of a realworld experience” adlı ma-
kalede, kronik migrende botoks tedavisinin 
ağrının şiddetini ve sıklığını belirgin düzeyde 
azalttığı ve hastaların yüzde 82.8’sinde teda-
viden etkin sonuç alındığı belirtildi.

AŞIRI İLAÇ KULLANIMINI DA 
ÖNLÜYOR

Acıbadem Maslak Hastanesi Migren Te-
davi Merkezi’nde yapılan bilimsel çalışmada, 
botoks tedavisi olan 245 hastada, uygulama 
öncesi migrenin yarattığı olumsuz etkilerin 
(işe gidememe, işteki performansın bozul-
ması, ev işlerini yapamama, çocuklarla il-

gilenememe, arkadaş ve aile toplantılarına 
katılamama) tek bir botoks tedavisi sonrası 
bile azaldığı ortaya kondu. Botoks tedavisi-
nin hastaların sadece kronik migrenlerini de-
ğil, migrenin kronikleşmesinde rol oynayan 
aşırı ağrı kesici ilaç kullanımlarını önlemede 
de son derece etkin bir yöntem olduğu aynı 
çalışmada gösterildi. Ancak hastaların teda-
vilerine uzmanların önerdiği süre ve biçimde 
devam etmemeleri durumunda kronik mig-
renin etkin bir şekilde tedavi edilemeyeceği 
de çalışmada vurgulandı.

İLK BİR YIL 3 AY 
ARALIKLARLA YAPILMALI
Araştırmayı yürüten nöroloji hekimlerin-

den Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. Ayşe Sağdu-
yu Kocaman, Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ve 
Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar botoks tedavisinin 

etkisinin geçici olması nedeniyle enjeksiyon-
ların ilk bir yılda 3 ay aralıklarla yapıldığını, 
bir yıl sonrasında da enjeksiyon sürelerinin 
hasta özelinde planlandığını belirttiler. Ayrı-
ca yaptıkları bilimsel çalışmada, botoks te-
davisinin etkinliğinin yurt dışındaki meslek-
taşlarının deneyimleriyle benzer olduğunu 
gösterdiklerini söyleyerek, “Ekip olarak uzun 
yıllardır edindiğimiz tecrübeler ışığında, kro-
nik migren hastalarımızda botoks tedavisinin 
etkinliğiyle ilgili çalışmamızın, yayın kurulu 
tarafından kabul görüp “Acta Neurologica 
Belgica” dergisinde yayınlanması bizim için 
gurur verici bir durum. Hastalarımızdan al-
dığımız geri dönüşlerle yapmış olduğumuz 
bu çalışmanın kronik migren nedeniyle gün-
lük yaşam kaliteleri olumsuz etkilenen diğer 
hastalara da katkı sağlayacağı görüşünde-
yiz.” dediler.
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PAŞA’MA MEKTUP

Verdiğin hakları bir bir aldılar

Bu milleti parça parça böldüler

Ana’ları can evinden vurdular

Nice dir halımız yamandır PAŞAM

Her ahlaksızlığı mübah gördüler

Utanmadan her mahreme girdiler

Gençlere ölümü reva gördüler

Hiç kimsenin sesi çıkmıyor PAŞAM

Hainliğin temelleri atıldı

Köprü liman fabrikalar satıldı

Helal aşımıza zehir katıldı

Hiç kimsenin yüzü gülmüyor PAŞAM

Yoksulluktan terk eyledik Vatanı

Kadın isen iş yok dediler PAŞAM

Yanılıp muhannet kapısın çalsak 

Namusluysan iş yok dediler PAŞAM

Fıransız elinde esir olsaydık

İngiliz’in insafına kalsaydık

Bıraksaydın da esir olsaydık

Belki haddimizi bilirdik PAŞAM

AKİFE AYHAN
Ben Akife Ayhan Malatya’nın Doğan-

şehir ilçesine bağlı Polat beldesinde 

dünyaya geldim. Çocukluğum Adana’da 

geçti. 18 yaşında Almanya’ya geldim. 

Bu gün dönerim, yarın dönerim derken 

gurbet te yolu yarıladım. Nereliyim ben 

de bilmiyorum. Kendimi hiç bir yere ait 

hissedemedim. Neresiydi yurdum? Doğ-

duğum yer mi, doyduğum yer mi? Sade-

ce içimde doya doya yaşayamadığım bir 

vatanın hasreti yanar durur. 

Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük Kadın Çiftçileri Kutladı

DEMET TUNCEL 
Tarım Bakanlığı tarafından kadın çift-

çilere yönelik “Kapya Biber Yetiştiriciliği 
Projesi” kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ve 
Doğanşehir İlçe Belediyesi organizesinde ha-
zırlanan Kapya Biberinin hasat programı Do-
ğanşehir’de yapıldı. Tarım İl Müdürü Macit, 
“Kapya biber taze sofralık olarak tüketildiği 
gibi sanayide de yaygın olarak kullanılıyor. 
Hem Pazar değeri yüksek olan hem de sana-
yiye kullanılan bir ürün.  Tarım il müdürlü-
ğündeki uzman arkadaşlarımız nezaretinde 
kapya biberinden neler yapılabilir, Bunlar 
daha nasıl verimli kullanılabilir konusunda 
eğitim verdiler. Projeye 3 köyden 31 kadın 
çiftçi katıldı” dedi 

"Kapya Biber Yetiştiriciliği Projesi" kap-
samında Tarım İl Müdürlüğü ve Doğanşehir 
İlçe Belediyesi organizesinde hazırlanan 
Kapya Biberinin hasat programı Doğanşe-
hir’e bağlı Savaklı Mahallesinde bir üretici-
nin bahçesinde yapıldı. Hasat programına 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük İl 
Tarım Müdürü Tahir Macit Kayısı Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, İl Ta-
rım Orman şube müdürlerinden Şevket Baş-
yiğit Demet Köksal, Doğanşehir Kaymakam 
vekili Metin unutkan katıldı. 

UZMANLARDAN ÇİFTÇİLERE 
EĞİTİM 

Bakanlığın bir projesi olarak çiftçilere 
eğitim verdiklerini dile getiren Tarım Orman 
İl Müdürü Tahir Macit, birçok alanda kulla-
nılan Kapya Biberi projesi ile ilgili olarak 
şunları ifade etti, “Burada kapya biberinin 
tarla gününde bir araya geldik. Doğanşehir 
iklim anlamında havası suyu temiz insanla-
rı çalışkan bir ilçemiz. Ya da diğer ülkelere 
nazaran çok çeşitli tarım yapılıyor çeşitli ta-
rım ürünleri yetiştiriliyor. Bu bölgede Tarım 
ve Orman Bakanlığı'nın yayın projesi. Tama-
mını bakanlığımız finanse ederek çiftçimize 

etmek amaçlı yapılan bir projedir. Mutsuz bir 
kadın çiftçimize önce teorik eğitim ardından 
da arazide uygulamalı eğitim yaparak kap-
ya biber yetiştiriciliğinin öğretmeye çalıştık. 
Kapya biber taze sofralık olarak tüketildiği 
gibi sanayide de yaygın olarak kullanılıyor. 
Hem Pazar değeri yüksek olan hem de sana-
yiye kullanılan bir ürün.  Ayrıca kursiyerleri-
miz burada sadece kapya biber yetiştirmek 
de kalmadı. Tarım il müdürlüğündeki uzman 
arkadaşlarımız nezaretinde kapya bibe-
rinden neler yapılabilir, Bunlar daha nasıl 
verimli kullanılabilir konusunda eğitim ver-
diler. Bundan sonraki çalışmalarda İnşallah 
bu eğitime katılan kadın çiftçilerimiz kendi 
ev ekonomilerine Katkı sağlamak amacıyla 
kendi arazilerinde öğrendiklerini uygulaya-
rak burada bir pazar oluştururlar.  Malat-
ya'nın biber üretiminin çoğunluğu Doğan-
şehir de yapılıyor. Hem suyunun bol oluşu 
temiz olursa havasının temiz ve uygun oluşu 
nedeniyle sebzeciliği yaygın olarak yapıldığı 
bir alandır. Biz buradaki ürünü çeşitlendire-
rek pazarı olan pazar değeri olan ürünleri 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Doğanşehir 
belediye başkanımız var küçüğüm vermiş 
olduğu desteklerden dolayı da kendisine te-
şekkür ediyorum.” 

BAŞKAN’DAN TARIM İL 
MÜDÜRLÜĞÜNE TEŞEKKÜR 

Böyle bir projeyi Doğanşehir’de yap-
tıkları için İl Müdürlüğüne teşekkür eden 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
buradaki konuşmalarında, “Çok güzel bir 
tablomuz var bayan çiftçilerine yönelik bir 
Biber tarlasında burada bir tatbikat yapıl-
mış. Tarım İl Müdürlüğü'nün kontrolü altın-
da Hanım kızlarımızın kontrolü altında böyle 
Savaklı mahallemizde bu işi yaptıkları için 
Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere bütün 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.  İnşal-
lah Bunun devamı gelecektir.  Bunun şehri 

çiftçilerimiz de bunları örnek alarak bütün 
ürünleri burada yerleştirmek lazım. Çünkü 
Doğanşehir’imizin havası güzel, suyu güzel, 
her şeyi güzel, Onun için bu biber yetiştirici-
liğinde önem vermemiz lazım. Tarım İl Mü-
dürlüğünün de bunu her zaman destekleye-
ceğini veya çiftçilerimizin yanında olacağını 
ümit ediyorum.  Bu tür çalışmaların daha da 
ileriye dönük olarak daha yeni ürünler varsa 
Doğanşehir’imize de bunları getirmelerini 
bekliyor, Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” ifadesini kullandı. 

PROJEYE 3 KÖYDEN 31 
KADIN ÇİFTÇİ KATILDI 

Yapılan program ilişkin “Kapya Biber 
Yetiştiriciliği Projesi” ile ilgili Tarım İl Mü-
dürlüğü açıklamasında, “Bakanlığımızca kır-
sal alanlardaki kadın çiftçilerimize yönelik 
olarak "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle 
Buluşuyor Projesi" uygulanmaktadır. 2018 
yılında Bakanlığımızca onaylanan "Kapya 
Biber Yetiştiriciliği Projesi" Doğanşehir İl-
çemizin Savakı Köyünde çiftçi şartlarında 
uygulanıyor. Demonstrasyon alanı 1 adet ve 
1 dekar. Projeye 3 köyden katılan 31 kadın 
çiftçilerimiz 20-21 Nisan tarihlerinde aldık-
ları teorik eğitimlerin ardından üretimin her 
aşamasına (ekim, bakım, hasat, değerlen-
dirme çalışmalarına bizzat katıldılar. Kapya 
biber son dönemlerde Malatya ve çevre il-
lerinde iç piyasada oldukça fazla talep gör-
mektedir. Kapya biber gerek taze gerekse de 
işlenmiş olarak değerlendirilebilen bir üre-
timdir. Hasat sonrasında katma değerini art-
tırmak için üreticiler elde ettikleri ürünlerini 
farklı şekillerde de değerIendirebilmektedir. 
Salça olarak, kurutularak, közlenip salamu-
ra yapılarak ve turşusu kurularak değerlen-
dirilebilmektedir. iç piyasada fazla talep gö-
ren bu ürününün yetiştiricilik sistemlerinin 
çiftçiler ve yayım elemanlına ulaştırılması 
son derece önem arz etmektedir. Bölgedeki 
kadın üreticilerin işletmeleri genelde küçük 
aile işletmeleri şeklindedir. Hasat ve bakar 
işlerinde bayan iş gücünün yoğun kullanıldı-
ğı kapya biber üretiminde gerekli altyapı ve 
bilgi eksikliklerinin giderilmesi durumunda 
kadın üreticilerin çok büyük olmayan alan-
lardan yüksek gelir elde etmeleri mümkün-
dür. Özellikle kayısı hasat ve bakım işlem-
leri ile farklı bir dönemde uygulanabilecek 
olması işgücünün daha efektif kullanılması 
açısından olumludur. Kadınlar sosyal yapıda 
kapya biber üretimi ile gelir elde edecekler, 
ayrıca bölgelerinde önder çiftçi olarak de-
ğerlendirtecektir” sözlerine yer verdi. 

Programın sonunda katılımcılara kapya 
biber dolması ikram edildi.
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Bunu
Biliyor musunuz?
Kahire’de bulunan “ Keops piramidi “ nin 12 

ton
ağırlığında iki buçuk milyon bloktan oluştu-

ğunu, günde on blok yerleştirilmesi halinde ya-
pımının 664 yıl süreceğini, Piramidin üstünden 
geçen meridyenin karaları ve denizleri tam eşit 
iki parçaya böldüğünü ve piramidin dünyanın 
ağırlık merkezinin tam ortasında bulunduğunu, 
Yüksekliğinin (164 mt) bir milyarla çarpımının 
güneşle dünyamız arasındaki uzaklığını ver-
diğini, Taban alanının, yüksekliğinin iki katına 
bölünmesinin pi sayısını verdiğini, Piramitlerin 
içerisinde “ultrasound”, radar, sonar gibi cihaz-
ların çalışmadığını,

Kirletilmiş suyun bir kaç gün piramidin için-
de bırakıldığında arıtılmış olarak bulunduğunu, 
Piramidin içerisinde sütün birkaç gün süreyle 
taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt 
haline geldiğini, Bitkilerin piramit içerisinde 
daha hızlı büyüdüklerini, çöp bidonu içindeki 
yemek artıklarının hiç koku yaymadan mumya-
laştığını, Kesik, yanık, sıyrık ve yaraların pirami-
din içinde daha çabuk iyileştiğini,

Piramidin içinin yazın soğuk, kışın sıcak 
olduğunu,

Piramit kimin adına yapıldıysa onun bulun-
duğu odaya yılda 2 kez güneş girdiğini ve bu 
günlerin doğduğu ve tahta çıktığı günler oldu-
ğunu, biliyor muydunuz?

HÜSEYİN
KARAASLAN

YENİ BAŞSAVCIYA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

KENAN EREN 
Doğanşehir de uzun sü-

reden beri Cumhuriyet Baş-
savcılığı görevini yürüten 
Cumhuriyet savcısı Nezir 
Bayram’ın Tayınının çıkıp 
ilçemizden ayrılması ne-
deniyle Yerine Cumhuriyet 
Başsavcısı olarak Safa Çevik 
atandı.

Doğanşehir Cumhuriyet 
Başsavcılığına atanan Safa 
Çevik’i Yeni Doğanşehir Ga-
zetesi İmtiyaz sahibi Hüse-
yin Karaaslan Makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.

Doğanşehir Cumhuriyet 
başsavcısı Safa Çevik ziya-
retten duyduğu memnu-
niyeti belirterek, Yeni Do-
ğanşehir gazetesi  imtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan’a 
teşekkür etti.

6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarında
Stant Satışları Devam Ediyor...

HABER MERKEZİ 
Her yıl yapılan geleneksel bir forma 

dönüşen ve Mayıs ayında hazırlıklarına 
başlanan bu yıl 6’cısı düzenlenecek olan 
stantların büyük bir kısmının satıldığı 
Malatya Yapı ve Dekorasyon fuarında 
stant satışları son hız devam ediyor... 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür A.Ş tarafından 3-7 Ekim 2018 tarihle-
ri arasında 6. Malatya Yapı ve Dekoras-
yon Fuarı (MAYDEF) düzenlenecektir.

SEKTÖRÜN DEVLERİ 
MALATYA’DA 
BULUŞACAK

Yapı ve Dekorasyon alanında Bölge-
nin en büyük fuarı olma özelliğini taşı-
yan Yapı ve Dekorasyon Fuarı, Malatya 
ve bölgesinin yatırımcı kamu kuruluş-
larını ve yapı-dekorasyon profesyonel-
lerini bir araya getirerek sektörün nab-
zını tutmayı hedefliyor…  Büyükşehir 
Belediye Yanı Fuar alanında 4 bin 800 
metrekare kapalı alanda açılacak olan 

6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı  
(MAYDEF),  İnşaat, Yapı, Mobilya, Deko-
rasyon vb. sektörün önde gelen firmala-
rını Malatya’da bir araya getiriyor.  Her 
yıl yapılan geleneksel bir forma dönüşen 
ve Mayıs ayında hazırlıklarına başlanan 
bu yıl 6’cısı düzenlenecek olan stantların 
büyük bir kısmının satıldığı Malatya Yapı 
ve Dekorasyon fuarında stant satışları 
son hız devam ediyor... 

AKIN: HEDEFİMİZ, ÜLKE 
ÇAPINDA KENDİNDEN SÖZ 

ETTİREN FUARLARA BİR 
YENİSİNİ EKLEMEK

Fuar ile ilgili yaptığı açıklamada 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın: “Her yıl 
geleneksel olarak düzenlediğimiz fuarı-
mızla, inşaat, yapı, dekorasyon ve mo-
bilya alanındaki beklentileri karşılamayı 
hedefliyoruz. İlimizin ve bölgesinin yapı 
ve dekorasyon alanındaki firmalarını, 

yatırımcı kamu kuruluşlarını ve bu alan-
lardaki profesyonelleri hem alandaki 
sektörlerle hem de Malatya ve bölgeden 
gelecek vatandaşlarımızla buluşturu-
yoruz. Hedefimiz, ulusal düzeyde ken-
dinden söz ettiren fuarlara bir yenisini 
eklemektir” dedi. Akın, 6. Malatya Yapı 
ve Dekorasyon Fuarı öncesi Doğu ve Gü-
neydoğu Bölgelerinde çalışan yapı ve 
dekorasyon alanındaki sektörlerini ziya-
ret ettiklerini ifade etti. 

FUAR ÖNCESİ ÇEVRE 
İLLERE ZİYARET

6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fu-
arı öncesi çevre illeri ziyaret ettikleri-
ni söyleyen Akın; “Fuara etkin katılım 
sağlamak için Elazığ, Tunceli, Bingöl, 
Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri 
illerimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları 
ile yapı ve dekorasyon alanında faaliyet 
gösteren meslek kuruluşlarıyla görüş-
meler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Turşuluk Fiyatları
Cep Yakıyor 

İSA KANLIBAŞ 
Sonbaharın gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları 

da son hız devam ediyor. Ama bu sıralar kış hazır-
lıklarında önemli bir yer tutan turşu malzemeleri 
cep yakıyor. Satıcılar bu yüksek fiyatların ise yük-
selen dolardan kaynaklandığını ifade ediyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları 
da son hız devam ediyor. Ama bu sıralar kış hazır-
lıklarında önemli bir yer tutan turşu malzemeleri 
cep yakıyor. Biz de bu durumu Pazar esnafından 
Ramazan Aslan ile konuştuk. Aslan şu ifadele-
ri kullandı: “ doların yüksekliğinden dolayı bu yıl 
turşuluk malzemelerin de fiyatı çok yüksek.  Acur 
3 lira, biber 4 lira, sirke 3 lira, limon tuzu 1,5 lira, 
sarımsak 12 lira, Arnavut biberler 5 TL, kornişon 5 
lira.”

SATIŞ YOK  
Satışların nasıl olduğunu ise Aslan şu şekil-

de anlattı: “Satışlar hiç iyi değil. Yüksek fiyattan 
dolayı vatandaş turşuluklara yaklaşılmıyor bile. 
Bunu bile dolara bağlamışlar. O yüzden turşuluk 
fiyatları bu kadar arttı. Hâlbuki bunlar topraktan 
yetişiyor ve ithal gelmiyor.” 
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(BASIN: 862763  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

KİLİTLİTAŞ SATIN ALINACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

38770 M2 KİLİTLİTAŞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası   :2018/450734
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :38.770 m2 8”lik Kilitlitaş
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :Doğanşehir Belediye ilçe sınırları
c) Teslim tarihi    :DOĞANŞEHİR İLÇE SINIRLARI İÇİNE İHTİYAÇ OLDUKÇA
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Yeni Mah İshak Yağcı Cad No ;1 Doğanşehir/Malatya
b) Tarihi ve saati   :08.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest mu-
hasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
istekli kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarfından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
kamu ve özel sektör kilitlitaş alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğanşehir 
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğanşehir belediyesi Yazı işleri müdürlüğü adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

YENİ ATANAN KAYMAKAM
ERSÖZ GÖREVE BAŞLADI

Bir süreden beri Doğanşehir’de Vekâ-
letle yönetilen kaymakamlığa Murtaza 
Ersöz Asaletten atandı. Doğanşehir kay-
makamlığına  yeni  atanan Yavuzeli kay-
makamı Murtaza Ersöz  Doğanşehir’deki 
görevine başladı.. 2018 yılı kaymakam ka-
rarnamesi ile Doğanşehir Kaymakamlığı-
na atanan Gaziantep Yavuzeli Kaymakamı 

Murtaza Ersöz Doğanşehir deki görevine 
başladı.

Kaymakam Murtaza Ersöz 
kimdir? 

Murtaza ERSÖZ 10.03.1987 tarihinde 
Mardin’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 

Mardin’de tamamladı. Lisans eğitimini 
ise 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bö-
lümünde tamamladı. Yüksek lisans eği-
timini de 2011 yılında aynı üniversitenin 
Kamu Yönetimi Ana Bilim dalında tamam-
ladı. 2010 yılından itibaren Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi Hukuku 
Müşavirliğinde görev yapan Kaymakamı-
mız 2015 yılında İçişleri Bakanlığınca açı-
lan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp 
Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak 
Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap 
etti. Kahramanmaraş ilinde Valilik stajını 
tamamladıktan sonra sırasıyla; Çorum ili 
Sungurlu ilçesi ile Trabzon ili Akçaabat il-
çesinde Refiklik stajını, Mersin ve İstanbul 
illerinde ise Mülkiye Teftiş stajını tamam-
ladı. Karabük'ün Eflani ve Kahramanma-
raş'ın Çağlayancerit ilçelerinde kayma-
kam vekili olarak görev aldı. 4 ay süreyle 
İngiltere’nin Portsmouth şehri “LSI Ports-
mouth - English Language School” da dil 
eğitimi gördü. 103. Dönem Kaymakamlık 
Kursunu başarı ile tamamlayan Kayma-
kamımız Yavuzeli kaymakamlık görevine 
09.03.2017 tarihinde başlamıştır. 2018 
yılı kaymakam kararnamesi ile Doğanşe-
hir ilçemize atanmıştır Yeni Doğanşehir 
Gazetesi olarak ilçemize yeni atanan kay-
makam Murtaza Ersöz’e hoş geldiniz der, 
Yeni Görevinde başarılar dileriz.

Haber Merkezi 
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Malatya’da 

kesintisiz enerji arzı ve kaliteli elektrik 
dağıtım hizmeti vermek amacıyla planlı 
bakım onarım faaliyetlerini eksiksiz yü-
rütüyor

Fırat EDAŞ, 2018 yılı yatırım progra-
mında Malatya’da Arapgir ilçesi için plan-
landığı bakım ve onarım çalışmasının 
önemli bir kısmını tamamladı. Arapgir 
ilçesi Kılıçlı Mahallesi genelinde yaptığı 
genel kontroller ile ekonomik ömrünü 
dolduran alçak gerilim panolarını yeni-
ledi. Yenileme çalışmaları kapsamında; 
kuş, yılan gibi hayvanların pano içeri-
sinde yuva yapmasını engelleyerek ola-
sı arızalara karşı gerekli önlemleri aldı. 
Yaptığı koruyucu önlemlerle birlikte dış 
unsurlardan kaynaklı oluşabilecek elekt-
rik kesintilerinin de önüne geçmiş oldu.  
Faaliyetlerine, müşterilerinin talep ve 
beklentilerini karşılama noktasında yön 
veren ve kaliteli enerjiyi kesintisiz sunma 
gayreti içerisinde olan Fırat EDAŞ, faa-
liyet gösterdiği sorumluluk bölgesinde 
çalışmaların hız kesmeden devam edece-
ğini belirtti.  

Elektrikte Onarım
Çalışmaları Sürüyor
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Doğanşehir benim çocukluğumdur. Orada doğmadım ama 

orada büyüdüm. Kişiliğime, Doğanşehir’in serinliği, çok kültür-

lülüğündeki bakışı, insanlarının saygı dolu içtenliği sinmiştir. 

Çalışmanın, üretmenin, bilginin değer olarak kabul edildiği bir 

dönemde büyüdüğüm için de, büyük ölçüde bu değerler kişili-

ğimi oluşturmuştur. 

Adıyaman’a bağlı bulunan Uzunköy’de (Dilkiyan) köyünde 

doğmuşum. Ama köy Adıyaman’dan çok Sürgü’ye yakın. Hele 

yaz gelip de yaylaya çıktık mı, Sürgü’ye ve Doğanşehir’e daha 

çok yaklaşmış oluyorduk. Çok dağınık olan bu dağ köyünde 

tarım ve hayvancılık yeterince gelişmediğinden babam küçük 

çaplı ticaretle uğraşıyordu. Zeki ve öngörülü bir adam olan ba-

bam, köye ilk radyoyu, ilk ispirtolu gaz ocağını vb. getiren kişi. 

Küçük üzüm bağıyla hatırladığım dedemse bir süre muhtarlık 

yaptığı için Muhtar diye anılıyordu. Babaannem, bilge bir ka-

dındı. İlk masalları, destanları, türküleri ondan dinledim. (On-

ları kayıt altına alamadığım için çok pişmanım.) Annemse çok 

yufka yürekli, çok özverili ve fazla hassas bir kadındı. Babam, 

Erkenek, Sürgü, Doğanşehir ve Malatya’ya gide gele ayağını 

iyice alıştırmış olmalı. Buralarda oturan dostları arkadaşları 

vardı. Onlardan bize, bizden onlara hediyeler gelip giderdi.

Biz çocukların sayısı artıp geçinmek sorun olmaya başlayınca 

annemle babam taşınmaya karar verdi. Bizleri de okutmak is-

tiyordu. Tek sebep o değildi kuşkusuz. Şehre gelip ticaretle uğ-

raşmak ve prestijli bir hayat sürmek de motivasyon nedenleri 

arasında olsa gerek. 

1973 yılında köyden ayrıldık. Köydeki, yayladaki hayatımız 

hayal meyal aklımda. O aralar, Adana’ya gitmek revaçtaydı. 

Babam da, ilkin bizi Adana’ya götürdü. Doğanşehir’den bin-

diğimiz tren kompartmanlarının ölgün ışığını bir rüya hatırlar 

gibi hatırlıyorum. Adana’da bir kış geçirdik. Babam sebze sattı. 

Abilerimse simit satarak aile bütçesine katkıda bulundu.Yağ-

murlu sokaklarını, camlı el arabalarında satılan pamuk şekeri, 

macunu, şam tatlısını, yine arabalarda satılan şalgamı, kilo ile 

satılan buzu ve karı hatırlıyorum. Kolda taşınan sepetlerde sa-

tılan horoz şekeri bile aklımda.

 Bahar olunca, Akçadağ’a geldik ve orada, şeker pancarı, 

fasülye ekerek biraz para biriktirdik. Sonra, babamın daha 

önce gözüne kestirdiği ve çok beğendiği Doğanşehir’e taşın-

dık. O kışı Kırıkköprü’de geçirdik. Babam, kumaş ve hububat 

satılan bir dükkana (Kristal kahvesinin üst tarafında Kalender 

Amca) ortak oldu. Sonra Kırıkköprü’den Dağanşehir’in içine 

taşındık. Daha önce köyde Yusuf eniştemle evlenmiş olan Sa-

kine ablamlar ve Hüseyin Amcam da Doğanşehir’e taşındılar. 

Ali Abimin ve Hüseyin abimin de gelmesiyle ailemiz hasretlik 

çekmeyecek bir kalabalıkla Doğanşehir’e taşınmış oldu. 

1975 yılında, biz çocuklar Sıtma Pınarı’nın başında oynar-

ken, yeni kurulan Zafer İlkokulunun Müdürü (o tarihte müdür 

olsa gerek, daha sonra İlköğretim Müdürü oldu) Hasan Kaba-

kaş ve bazı öğretmenler dolaşıp çocukları okula kaydediyor-

lardı. Beni ve kızkardeşim Fatma’yı okula kaydettiler. Böylece 

okul treninin son vagonuna binme şansını yakalamış oldum. 

Hüseyin abim daha büyük olduğu ve o yıl hala köyde bulun-

duğu için okuma şansını kaçırdı. Ali abim ve Sakine ablam, hiç 

okula gidememiş, Mehmet abimse köyde ilkokulu bitirmişti. 

Ben okula başladığımda, ailenin en tahsilli üyesi İlkokulu bitir-

miş olan Mehmet abimdi. 

Böylece, Zafer ilkokulunun ilk öğrencilerinden biri oldum. 

Yepyeni okul binası bize nasıl da pırıltılı gelirdi. Önüne dikilmiş 

olan zambaklar bizi büyülerdi. Merdivenler, sıralar, yazı tahta-

sı, Atatürk köşesi her şey yepyeniydi ve rüyalarımıza girecek 

kadar güzeldi. Hademe Yaşar her yeri paspaslayıp pırıl pırıl 

yapardı. Öğretmenimiz, şefkat ve heyecan dolu, apaydınlık bir 

insan olan Seydi Emrem’di. Ne kadar şanslıydık. Ne çok şey öğ-

rendik Seydi Emrem’den. Farkında olarak ya da olmayarak ne 

kadar çok yararlandık.

Benim ilklerim de o sınıfta başladı: İlk alfabeyi söken, he-

celeri ilk tamamlayan ve okuma kitabını ilk hak edip alan öğ-

renci oldum. Ardından da sınıf başkanı oldum. Seydi öğretmen 

bir yere gidecek olsa, (örneğin Ağrı’da okuyan kızı Güldal’ın 

yanına) sınftan ben sorumlu oluyordum. Hangi sıradaki sınıf 

arkadaşlarım rakamları kaça kadar yazacak, hangileri okuma 

kitabının hangi sayfasını okuyacak, hangileri bir sayfa yazı ya-

zacak,… hepsiyle ilgileniyordum. En üzüldüğüm şey ise, sınıf 

başkanı olarak, yaramazlık yapan sınıf arkadaşlarımı tahtaya 

yazmaktı. Cezalandırılmaları beni derinden üzüyordu. Bunla-

rın başında fırıncı komşumuzun oğlu İshak geliyordu.(Beş altı 

yıl önce, İstanbul’da Vapur’da karşılaştık İshak’la, “seni tahta-

ya yazdığım için bana hala kızgın mısın” diye sordum. Güldü.) 

Yerinde duramayan çocuklardan biri de Osman’dı. Fatih, Sali-

ha Şen, Fikriye, Gülhan Özkan, Sabri Kaymaz, Ufuk, Nazan Ak-

yol, Binnaz Orhan (?)Nasuh Yıldırım, Oktay, Mehmet Ürkmez, 

Eyüp, Ertuğrul Senem,Ekrem, Gülistan (?), Firdevs (?), Cennet 

(?) en çok hatırladıklarım.

Sanataolan ilgimi de, yine o yaşlarda Seydi öğretmenim 

keşfetti. İlk resimlerimi, ilk yazılarımı duvar panosuna asan da 

O’ydu. Bir de radyodan duyarak türkü sözleri yazıyordum. Tek 

dinlemede, nasıl bütün sözleri ezberleyip kağıda geçirdiğime 

bugün bile şaşarım. Çünkü tekrarı yoktu. Teyp gibi araçları 

daha sonra tanıyacaktım. İşte bu türkülerden biri “Şu Sazıma 

Bir Düzen Ver” türküsüydü. Öğretmenim zaman zaman beni 

tahtaya çıkarır, o türküyü söyletirdi. Ben yalnız türküyü söy-

lemekle kalmaz, öğretmenimin yılan derisi çantasını saz gibi 

kucağıma alır, sazla çalınan bölümlerde, ellerimle çantayı 

çalar, dilimle ezgileri çıkarır ve sözlü bölümleri türkü olarak 

söylerdim. Öğretmen ve sınıf arkadaşlarım gülmekten kırılırdı. 

O zaman neden o kadar güldüklerini pek anlayamazdım. 11-12 

yıl sonra, tiyatro bölümüne girince anladım, bunun, kuramı ve 

uygulamaları Bertolt Brecht tarafından yapılmış olan Epik Ti-

yatro kapsamı içinde değerlendirilebilecektiyatral bir anlatım 

olduğunu.

HASAN ERKEK

DOĞANŞEHİR, 
ÇOCUKLUĞUM - 1

Devamı Gelecek Sayıda

Soldan sağa
1. Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, der-

man, kuvvet... Resim yapmada kullanılan kömür kalem... 
2. Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodük-
tör, tüketici karşıtı.. Otalamak işi... 3. Şii mezhebinin bir 
kolu ve bu koldan olanların inancı... Kın kanatlılardan, er-
gin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemire-
rek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar ve-
ren bir böcek... 4. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek... 
Polonyalı... Nobelyum elementinin simgesi... 5. On kişilik 
asker birliği... Her çözgü ipliğinin başlı başına hareket 
ettiği mekanik dokuma tezgâhı... Çoğu doğuştan, tende 
bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı... 6. Ülkenin 
vali yönetimindeki bölümü, vilayet... İstek, dilek... Yüzeyi 
ışığa karşı duyarlı bir madde ile kaplı kâğıt üzerine, kalıp-
tan çekilmiş resim kopyası... 7. Bir tarafında inme bulunan, 

mefluç... İncirin döllenmesini sağlayan sinek... 8. Dingil... 
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan 
hayvanları vurma veya yakalama işi... Otlak... Kayınbira-
der (halk ağzı)... 9. Korunmak, saklanmak veya gerektiğin-
de kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye... Ana 
kent... 10. Hastane (eski)... Darmstadtiyum elementinin 
simgesi... Molibden elementinin simgesi... 11. Yaşlı, koca, 
ihtiyar kimse... İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yas-
tık veya yorgan kılıfı... Neşeli ve serbest (kadın)... 12. Ateş 
(eski)... Hastalık başkalarına geçme, bulaşma... Genellikle 
belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla 
kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi... 13. Kertenke-
le derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri... Do-
ğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, 
kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle 
örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı... 14. Sık, yuvarlak ve kü-
çük taneli bir çeşit ekşi üzüm... Kimyasal çözümlemeyle 
ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen 
madde... 15. Kar tipiye çevirmek... Avuç (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Yapım ekiyle türetilmiş ad, türemiş isim... Çelik 

(eski)... 2. Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanılan 
yarı işlenmiş mal... Çek veya poliçe düzenleyen ve imzala-
yan kimse... 3. Ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz 
bez, kefen bezi, yakasız gömlek, yakasız mintan... Erzu-
rum iline bağlı ilçelerden biri... Zıplayan veya birdenbire 
fırlayan bir şeyin hareketi veya çıkardığı ses... 4. Çekinip 
korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar... Sı-
kıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belir-
ten bir söz... İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse (eski)... 
5. İnce, keskin (ses)... Bir devletin, bir hanedanın veya bir 

şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, 
ongun... Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı... 6. Her 
türlü arazide kullanılabilen motorlu taşıt... Görünüm... 
Renyum elementinin simgesi... 7. Bin jul değerinde iş biri-
mi... Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş (eski)... 8. -den -e 
kadar (eski)... İnancılık (eski)... 9. XVIII. yüzyılın başında 
Fransa’da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir 
bezeme üslubu... Toprak, kül gibi toz durumunda bulunan 
şeyleri hafifçe kazıp karıştırmak... 10. Binme, yük çekme, 
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 
Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz (eski)... 
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gös-
teren ince uzun nesne... 11. Görüntülerin filme alınmasını 
sağlayan alet, alıcı... Antlaşmaya göre olan, antlaşma ge-
reği olan (eski)... Polonya halkından veya bu halkın soyun-
dan olan kimse... 12. Alev, yalaz (halk ağzı)... Lityum ele-
mentinin simgesi... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara 
leke... Yüz... 13. Ulan... “Anlar, sayar, yapar” anlamları ile 
adlarla birleşe-
rek birleşik sıfat 
kuran bir söz... 
Yük gemisi... 14. 
Emanet olarak... 
Özenilmiş, özenle 
yapılmış (eski)... 
15. Masonluk üye-
si, farmason... Bir 
saniyede bin tit-
reşimi olan elekt-
romanyetik dalga 
boyu ölçüsü biri-
mi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
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Belli bir zaman sonra okula yeni bir öğretmen daha atan-

dığını, şu anda lokan-tada arkadaşları ile yemek yemekte ol-

duğunu haber aldık. Hemen merakla lo-kantanın yanına varıp 

onu dışarıdan gizliden gözetlemeye başlamıştık. Çok genç yakı-

şıklı bir öğretmendi. Tokatlı olduğunu, adının da Mehmet Ekin-

ci olduğunu öğrenmiş olduk. Onunla ilgili olarak daha ziyade; 

cezalandıracağı öğrencilere      “ Mertek efendi” diyerek ayak-

kabılarının ucu ile kaval kemiklerine vurduğunu anımsıyorum. 

Yıllar yıllar sonra yolum Tokat’a düştüğünde kendisini arayıp 

bul-dum. Öğretmen evinde, O eski yıllardan bahsederken ben 

de onu nazik bir şe-kilde dinliyordum. Anlattığı bir ilginç olayı 

sizlerle paylaşmak isterim. “ Bir gün derse girdim ve ‘ Çocuk-

lar şimdi size üç şıklı bir problem soracağım. Bu problemi tam 

olarak bir ders saati içinde kim çözmeyi başarırsa ona tam üç 

tane on nu-mara vereceğim. Ancak, çözemezse de üç tane sıfır 

vereceğim, var mı şimdi kendine güvenen?’ diye sordum. Önce 

kimseden bir ses çıkmadı. Bir müddet sonra arka sıralardan 

bir öğrencimin parmak kaldırdığını fark ettim. ‘ Peki gel baka-

yım tahtaya’ dedim ve soruyu kendisine yönelttim. Problemin 

birinci ve ikinci şıklarını doğru olarak çözüverdi. Üçüncü şıkkı 

çözmeye başladı. Vakit da-ralmıştı. Telaşlanıverdi ve probleme 

tam olarak odaklanamadı. Neticede sonuca ulaşamadan zil 

çalıverdi. Çocuklar doğal olarak teneffüse çıkmak için ayağa 

kal-kınca o öğrencim, arkadaşlarının dışarıya çıkmalarına fır-

sat vermeden elleriyle hemen sınıfın kapısının koluna yapışı-

verdi. Ve bana dönerek şunları söyledi:        “ Hocam siz bir ders 

saati içinde bu üç şıklı problemi çözene üç tane on numara 

vereceğinizi, aksi durumda ise üç tane sıfır vereceğinizi söy-

lemiştiniz. Ben ise bunu yerine getiremedim. Bu durumda söz 

verdiğiniz üzere bana üç tane sıfır vermeniz gerekmekte. Bu 

üç sıfır verilmeden ben kimseyi dışarı bırakmayaca-ğım” dedi 

… Öğrencim tutumunda kararlı görünüyordu. Çağırdım yanı-

ma ve: ‘Peki o halde, not defterimi sana veriyorum. O zaman 

sen al kendi hanene üç tane sıfır kondur’ dedim. Defterdeki 

kendi hanesine özenle üç tane sıfırı kondu-ruverdi. Ve sonun-

da sınıftan çıkabildik ancak. Tabii ben öğretmenler odasına 

girer girmez hemen not defterimi açıp o sıfırların önüne bi-

rer bir rakamını iliş-tiriverdim” dedikten sonra ‘O öğrencimin 

ismini şu an anımsayamıyorum’ de-yince, kendisini büyük bir 

heyecan ve ibretle dinleyen ben: “ Hocam, o öğren-cinizin kim 

olabileceğini tahmin edebiliyorum” dedim. O da ‘ Kim ki? me-

rak içindeyim’ dedi. Ben de rahatlıkla: “ O öğrenciniz, İbrahim 

Yağmur’dan başkası olamaz” deyince gözleri parlayarak ‘ Evet 

o, evet o, tam kendisi. Sen söyleyince hemen anımsayıverdim’ 

dedi … Kendisine, benim de uzun yıllardır takdirle an- dığım 

ve değer verdiğim İbrahim Yağmur’un telefon numarasını ve-

rerek, yıllar yıllar sonra birlikteliklerini bu şekilde sağlamış ol-

dum. 

     Biz orta son sınıfta iken İbrahim Yağmur orta birinci 

sınıfta idi. Babası istas-yon hareket memuruydu. Dolayısı ile 

istasyondaki bir lojmanda kalıyorlardı. Ay-nı sınıfta olmamak-

la birlikte okulun tüm öğrencileri onun çok zeki ve çalışkan 

biri olduğunu biliyordu. Okuldan çıkar çıkmaz bizler hemen 

istasyondaki top sa-hasına koşup kendimizi oyuna kaptırırken, 

İbrahim, bizden neçe sonra top saha-sının kenarından aksaya-

raktan, kolunun altında sıkıca tuttuğu çantası ile he-men saha-

nın az ilerisindeki lojmanlarına ağır ağır gidiverirdi.  Belki de 

o, aksak ayağından dolayı bizler gibi top oynayamadığı, bizler 

ise; ona hayranlıkla bakıp onun gibi zeki ve  çalışkan bir öğren-

ci olamadığımız için hayıflanırdık …

     Doğanşehir Orta okulunda okurken İlkokuldaki başarımı 

sürdürememiş, Okul müdürü Musa Tüzün’ün Tunceli Lisesine 

tayininin çıkması ve ayrılıp gitmesini, babamların Polat Kasa-

basında bulunmasını da fırsat bilerek, derslerden ziyade belli 

bir grup arkadaşla, başta top olmak üzere çeşitli oyunlar oy-

namayı yeğler olmuştum. Bu durum yaz kış devam etmişti. O 

kar kışta, nasıl saatlerce oynardık hala aklım almıyor. Sadece 

top oynamak mı? Ülkedeki ve dışarıdaki takımların her türlü 

durumu, bizler tarafından dikkatle takip edilirdi. Her birimizin 

tuttuğu takımlar vardı doğal olarak. Sadece kendi tuttuğumuz 

takımların değil, diğer bütün takımların yerli olsun yabancı ol-

sun oyuncularını ezbere bilirdik. Orta-okulu hiçbir çaba göster-

meden sırf ilkokulda iken kazanmış olduğum bilgilerle bitirmiş 

ve mezun olmuştum. Her öğrenci gibi benim de liseye devam 

etmem gerekiyordu. Arkadaşlarım Malatya Lisesine kayıt yap-

tırırken, halamların Elazığ’ da olmaları nedeni ile, ailem tara-

fından orada liseye devam etmem istenmişti.  Sonunda Elazığ 

Lisesine kayıt yaptırmış ve okula devam etmeye başlamıştım. 

Sınıfa ilk girdiğimde, ortaokulda üç yıl beraber okuduğum bir 

kız arkadaşımı karşımda görmeyeyim mi? Babası istasyon şe-

fiydi. Tayinleri Elazığ’a çıkmış, ya-bancı dili Fransızca olduğu 

için de aynı sınıfa düşmüştük. Ben, o zamana kadar kızlara me-

safeli durmuşumdur. Karşımda bu kız arkadaşımı görünce pek 

şaşır-dım. Onun da şaşırmış olması muhtemeldi. Ne ortaokul-

da iken ve ne de bu okulda, birbirimize tek kelime bile edeme-

miştik. Ne garip değil mi?. Aslında bu özellikler, benim gibi dar 

ve ananevi kuralların katı bir şekilde uygulandığı çevre-lerde 

yaşayanlar için olağan şeylerdi. Sınıflarımızdaki kızlarla hiçbir 

diyalogumuz olmazdı. Kızlarla ancak dışarıdan gelmiş memur 

çocukları ilgilenirlerdi. 

   Elazığ’a gelmekle, tüm arkadaşlardan ayrı kalmıştım. 

Dolayısı ile top oyunla-rından mahrumdum. Çalışıyor olmak-

la birlikte derslerde bayağı zorlanıyordum. Fen derslerine pek 

kafam basmıyordu. Öğretmenlerin tutturdukları notlar ve çöz-

dükleri problemleri sınavda çıkar diye ezberlemeye çalışıyor-

dum. Ancak bu şekilde sınıfımı geçebileceğimi düşünüyordum. 

Sorular bazen benzer, ancak farklı soruluyordu. Yani çoğu kez 

öğretmenin çözdüğü sorulardan çıkmıyordu. İlk dönem kar-

nemde dört tane kırığım vardı. Cebir- Geometri- Fizik ve Biyo-

loji … Yarı yıl tatili gelip çatmıştı. Doğanşehir’i bayağı özlemiş 

oraya gitmeye can atı-yordum. Ama bu dört kırıkla ve hangi 

yüzle gidecektim memlekete? Sonra evdekilere ne diyecek-

tim?... Karne tatilini dört gözle beklememe rağmen, tati-limi 

Elazığ’da geçirmeye karar verdim. Bu kırıkların düzeltilmesi la-

zımdı. Bu da ancak çok çalışmak suretiyle olabilecekti. Bilsem 

ki konu açıklamalarından ya da öğretmenin çözdüğü problem-

lerden çıkacak, hiç sorun yoktu. Geceyi gündüze katar yine de 

başarırdım. Ama her zaman sorular konu açıklamalarından 

ve çö-zülen problemlerden çıkmıyordu. Her halükarda çözü-

len problemleri ezberle-mem gerekiyordu. Şayet onlardan 

çıkarsa sorun yoktu, başarabilecektim. Baş-kaca da çıkar yol 

bulamıyordum. Ve başladım öğretmenlerin çözmüş oldukları 

problemleri ezberlemeye. Ezberlemek de o kadar kolay olmu-

yordu tabii ki. De-vamlı yazıp çizmem gerekiyordu … Çalışma-

larımın bir yerinde, problemler ara-sında usul yönünden bazı 

benzerlikler olduğunu fark ettim. Evet, dikkat etti-ğimde hep 

aynı yöntemler uygulanıyordu. O zaman beynimde bir şimşek 

çakı-vermişti. Bu uygulamaları diğer problemlere uygularsam 

acaba sonuca ulaşabilir miydim? Elimde sadece sonuçları ve-

rilmiş cebir problemlerinin olduğu koca bir kitap vardı. Bir 

probleme aynı uygulamayı yapınca hemen sonuca ulaşmış-

tım. İçimde anlatılmaz derecede beni mutlu kılan bir sevinç 

dalgası oluşmuştu. Acaba başka bir problemi de aynı şekilde 

çözebilir miydim? İkincide de sonuca ulaşmıştım. Sevincime 

diyecek yoktu. Kanatlanıp uçmak geliyordu içimden. Onlarca 

problemi bu usulle çözüveriyordum artık. Asla sevmediğim ve 

asla mu-vaffak olamayacağım cebir problemleri artık benim 

için birer çerezlikten iba-retti.  Çekirdek çıtlatır gibi durmadan 

dinlenmeden büyük bir zevkle cebir prob-lemlerini rahatlıkla 

ve büyük bir zevkle çözebiliyordum. 

     İkinci dönem cebir dersinden ilk yazılı sınav yapılıyor. Ben, 

sorulan soruları aynı usulle çabucak çözüvermiştim. Her ne 

kadar doğru çözdüğüme inanmakla birlikte yine de tedirginlik 

duyuyordum. Zira şimdiye kadar bu dersten üç’ten yukarı not 

alamamıştım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra öğretmen, 

ısrarlı isteğimiz üzerine notları okumaya başladı. Heyecandan 

kalbim dışarı fırlayacak gibi atmaya başlamıştı. Zira alacağım 

notu çok merak ediyordum. Arkadaşları-mın aldıkları notlar 

2-3-4. Sıra benim numarama gelince öğretmen birden du-rak-

layıverdi. Bir süre not defterindeki notlarıma baktı. Sonra başı-

nı kaldırıp sınıfa dönerek kim bu arkadaşınız? diye sordu. Ben 

biraz da utanarak ve sıkıla-rak ayağa kalktım. Sınıfta büyük bir 

sessizlik oluşmuş, öğretmenin neden beni merak ettiğini onlar 

da merak eder olmuşlardı. Öğretmenin ağzından birden      “ 

Dokuz” rakamı çıkıverdi. O zaman da bana ve sınıftaki tüm öğ-

rencilere olan olmuştu. Bu bayan hocanın değil bu sınıfta, tüm 

okulda bir öğrenciye böyle bir not verdiği ne görülmüş ve ne 

de duyulmuştu. Herkes donup kalmış, bütün gözler bana çev-

rilmişti. O anda ne kadar mutlu olduğumu anlatmaya kelime-

ler kifayet etmezdi. Her ne kadar belli etmemeye çalıştı isem 

de heyecan ve mut-luluğum adeta bedenimden taşıyordu. O 

andan itibaren benim başarılı olama-yacağım gibi bir duygu-

nun artık çok çok gerilerde kaldığına inancım büyük ölçü-de 

artmıştı. Diğer yazılı notlarım ise hep on’du. Birinci karne no-

tum ortalama iki iken ikinci dönem not ortalamam on du … 

Bu moralle sadece cebir dersi değil, tüm derslerde başarıla-

rım sürüp gitmeye başlamıştı. Çünkü kendime olan güve-nim 

tavan yapmıştı. Çalışmaktan artık zevk almaya başladığımdan 

kendimi ders çalışmaya öylesine kaptırmıştım ki, kimse bana 

bu hususta engel çıkaramazdı. Bazen rahmetli bibim “ Ula oğul 

yeter, biraz da dinlen, helak olacaksın” diyerek beni uyarma-

ya çalışırdı … Buradan şu sonuç çıkarılabilirdi. Hiç kimse ben 

başarılı olamam diye bir düşüncenin içinde olmamalı. Benim-

sendiği ve üzerine ısrarla düşüldüğünde, ezbere dayalı değil 

mantık devreye sokulduğunda başarısızlık asla söz konusu 

olamazdı …

      Beni mutlu kılan diğer bir öğrencilik anımı daha sizlerle 

paylaşmak isterim. Liseyi Elazığ’da okurken, babam koopera-

tif müdürlüğü görevinden istifa ederek petrol işine girişmişti. 

Böylesine ağır bir işin yürütülmesi maddi açıdan bayağı kül-

fetliydi. Dolayısı ile bana maddi açıdan pek destek sağlanamı-

yordu. Üzerim-de ta orta ikinci sınıfta iken alınmış kahverengi 

bir elbise taşımaktayım. Lise üçüncü sınıfa geldiğimde hala o 

elbise ile gidip geliyordum okula. Elbise artık tüm özelliklerini 

ve rengini kaybetmişti. Bu elbiseyi bir genç lise talebesi ola-

rak giymekten utanıyordum ama başkaca da yapacak bir du-

rumum yoktu. Okula ezilip büzülerek gidip geliyor, bu durum 

beni daha da küçültülüyordu … Bir gün, iki öğrencinin bir ko-

nuşmasına kulağım takılmıştı. Biri diğerine şöyle diyordu.      “ 

Şu üzerimde gördüğün ceket var ya, önceki durumunu görmüş 

olsaydın kesin-likle olamaz böyle şey derdin. O kadar eskimiş, 

o kadar yıpranmıştı ki, bir fakire vermeye kalksan sana ters 

ters bakardı. Falanca yerde bir terziye verdim ters yüz ettirdim 

ve gördüğün gibi gıcır gıcır oldu” diyordu. Hemen o öğrencinin 

yanına yaklaşıp “ Arkadaşım sen bu ceketi hangi terziye ve kaç 

liraya yaptırdın?” diye sordum. O da 7,5 liraya falanca yerdeki 

terziye yaptırdığını söyledi. Okul-dan çıkar çıkmaz doğru o ter-

zinin yanında buldum kendimi. “ Amca benim bu ceketimi ters 

yüz yapar mısın?” dedim. O da yaparım dedi. “ Peki kaç lira-

ya mal olur?” soruma da 7,5 lira dedi. Ceketimi hemen çıkarıp 

oraya koyuverdim. Terzi iki gün sonra gelir alabilmemi söyledi. 

Babamın bana gönderdiği para çok kısıtlı  ve ancak aylık 25 

lira idi. Bir süre günlük harcamalarımı daha da çok kısmam 

gerekiyordu. Varsın olsundu. Bu sıkıntıya değerdi doğrusu … 

İki gün sonra terzi-nin yanına uğradım. Bayağı heyecan duyu-

yordum acaba ceketim nasıl oldu diye. “ Terzi ceketin tamam, 

şu karşıda asılı duran” dedi. Cekete baktım donup kal-dım. Bu 

benim ceket olamaz, bu mümkün değil diye düşündüm. Ter-

ziye “ Ger-çekten bu benim ceketim mi?” diye sorma gereği 

duydum. Terzi evet deyince mutluluk ve şaşkınlıkla terzinin 

parasını verip ceketi sırtıma geçirdim. Ceket kitap gibi otur-

muştu sırtıma. Aynada şöyle bir kendime baktım, dünyanın en 

mutlu insanı duruyordu karşımda. O heyecan ve mutlulukla 

eve doğru yollan-dım. Sokaktan geçerken bazı kızlar başlarını 

pencereden uzatıp bana laf çakı-yorlardı. Bu durum okulda da 

devam ediyordu. Şimdiye kadar yüzüme dahi bakmayan kızlar 

bana karşı laf atma yarışına girişmişlerdi. İçimden diyordum ki 

“ Be hey ceket, sen nelere kadirmişsin” … Bundan da şu sonuç 

çıkarılabilir. İnsanlar gerek maddi ve gerekse manevi açıdan 

asla umutsuzluğa kapılmamalı. En basitinden bir işlem bile 

insanı mutlu etmeye yetebilir. Bunun için fazla çabaya gerek 

yok, insan kendi imkanları ile yetinebilmeyi, kendisine her şeyi 

yakıştırabilmeyi bilebilmeli …      

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-2

Devamı Gelecek Sayıda
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 5 4 0 1 14 6 8 12

2.M BAŞAKŞEHİR FK 5 4 0 1 11 3 8 12

3.KASIMPAŞA A.Ş. 5 4 0 1 11 8 3 12

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 3 1 1 10 7 3 10

5.A KONYASPOR 5 2 2 1 8 7 1 8

6.KAYSERİSPOR 5 2 2 1 5 4 1 8

7.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 1 1 9 5 4 7

8.E YENİ MALATYA 5 2 1 2 5 4 1 7

9.MKE ANKARAGÜCÜ 5 2 1 2 7 7 0 7

10.ANTALYASPOR A.Ş. 5 2 1 2 8 12 -4 7

11.FENERBAHÇE A.Ş. 5 2 0 3 5 6 -1 6

12.GÖZTEPE A.Ş. 5 2 0 3 4 5 -1 6

13.DG SİVASSPOR 5 1 2 2 5 9 -4 5

14.BURSASPOR 5 0 4 1 4 5 -1 4

15.Ç RİZESPOR A.Ş. 5 0 3 2 5 7 -2 3

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

17.BB ERZURUMSPOR 5 0 2 3 5 9 -4 2

18.AKHİSARSPOR 5 0 2 3 4 8 -4 2

GALATASARAY A.Ş. 4 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. 2 - 0 KAYSERİSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 0 AKHİSARSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 E YENİ MALATYASPOR

ATİKER KONYASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

M BAŞAKŞEHİR FK 4 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

Ç RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 BURSASPOR

DG SİVASSPOR 2 - 2 BB ERZURUMSPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

5.HAFTA PROGRAMI

PUAN DURUMU

EYMS ELİ BOŞ DÖNDÜ 2-1
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasın-

da Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 
ağırladı. Müsabaka, siyah-beyazlı eki-
bin 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasın-
da Beşiktaş evinde Evkur Yeni Malat-
yaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 
yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 

Maçtan dakikalar
16. dakikada Caner’in pasında 

ceza sahası içinde topla buluşan Qu-
aresma'nın ortasında Mina, meşin 
yuvarlağı son anda kornere gönderdi. 

21. dakikada serbest vuruşu kul-
lanan Quaresma, topu ceza sahası 
dışındaki Ljajic’e yolladı. Sırp futbol-
cunun gelişine yaptığı vuruş direğin 
dibinden dışarıya çıktı. 

35. dakikada Quaresma’nın kul-
landığı köşe vuruşunda savunmanın 
arasından iyi yükselen Gökhan Gö-
nül’ün kafasında top üstten auta gitti. 

42. dakikada ceza sahası içinde 
Ljajic ile verkaç yapan Quaresma’nın 
şutunda kaleci Ertaç topu çeldi, ceza 
sahası içine düşen meşin yuvarlağı 
defans uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasın-
da Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 
ağırladı. Müsabaka, siyah-beyazlı eki-
bin 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı. 

48. dakikada Evkur Yeni Malat-
yaspor ceza sahası içinde oluşan ka-
rambolde top son olarak Caner’de 
kaldı. Ceza sahası içinde rakibini ça-
lımlayan siyah-beyazlı oyuncunun 

zor pozisyonda yaptığı şut yandan 
dışarıya çıktı. 

51. dakikada Quaresma’nın kul-
landığı serbest vuruşta topa yükselen 
Pepe, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 
1-0 

55. dakikada Sadık’ın uzun pasın-
da Pepe’nin arkasına düşen top Bou-
tab’in önünde kaldı. Bu futbolcunun 
şutunda Karius gole izin vermezken 
savunma topu uzaklaştırdı. 

60. dakikada Aleksic’in uzun me-
safeden kullandığı serbest vuruşu, 
Karius uzak köşeye uzanarak kornere 
çeldi. 

69. dakikada sağ kanatta Cheba-
ke’nin ortasında ön direkte topla bu-
luşan Boutaib’in kafa vuruşu az farklı 
dışarıya çıktı. 

74. dakikada savunmadan top-
la çıkmak isteyen Beşiktaş’ta Medel 
topu rakibe kaptırmamak için ka-
yarak müdahale yaptı ancak hakem 
Halil Umut Meler, bu pozisyonda Me-
del’in faul yaptığını belirterek Şilili 
oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı 
kartla oyun dışına gönderdi. 

81. dakikada atılan uzun pasta 
zor pozisyonda topu alan ve son çiz-
giye inen Negredo'nun pasında arka 
direkte uygun pozisyonda Babel topu 
ağlara gönderdi. 2-0 

88. dakikada Boutaib’in karşı kar-
şıya kaldığı pozisyonda Karius gole 
izin vermezken dönen top Aleksic’de 
kaldı. Bu futbolcunun kaleciyi çalım-

layıp çektiği şutta Caner topu çizgi-
den çıkarırken Guilherme’ye çarpan 
top filelere gitti. 2-1 

90+6. dakikada Evkur Yeni Malat-
yaspor sahasından çıkarken Caner'in 
kaptığı top Gökhan Gönül'de kaldı. Bu 
futbolcunun düzeltip vurduğu topta 
kaleci Ertaç müthiş uzandı. Meşin yu-
varlağı kornere gönderdi.

“İstediğim Oyunu Oynayamadık”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik 

Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ma-
çının ardından konuştu. İstedikleri 
futbolu oynayamadıklarını söyle-
yen Bulut, Adem Büyük için de “Bu 
takım için önemli bir isim” dedi

Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 
mağlup olan Evkur Yeni Malat-
yaspor’da Teknik Direktör Erol Bu-
lut maçın ardından açıklamalarda 
bulundu. Maça iyi başladıklarını 
söyleyen Bulut, “Defans anlamın-
da iyi işler yaptık ama maalesef 
hücum anlamında ilk yarıda iste-
diğim oyun ortaya çıkmadı. Pasla-
şarak rakibi zor duruma sokmak 
istedik ama bunu golü yedikten 
sonra yapmaya başladık. Yediği-
miz kontrataktan ikinci gol var. 
2-0’dan sonra zorlaştı. 1 gol at-
tık ama ikinci golü bulamadık ve 
mağlup olduk” diye konuştu. 

Maçta gergin görüntüsüyle 
dikkat çeken Adem Büyük’le il-
gili bir soruyu yanıtlayan Bulut, 
“Adem bizim için önemli bir fut-
bolcu ve bizim kaptanımız. Maç-
lara baktığımızda, hep taraftarlar 
onun üzerine oynuyor ya da rakip 
onun üzerine oynuyor. Adem lig-
de en çok faul yapılan futbolcu. 
Bazen kendini erken atıyor ya da 
verilmesi gereken fauller verilmi-
yor. Bizim için önemli bir futbolcu 
Adem” ifadelerini kullandı. Erol 
Bulut hakemlerle ilgili yorum yap-
maktan da kaçındı.


