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Doğanşehir’de ABD ve İsrail’e Tepki
Doğanşehir de 
Cuma Namazı 

Çıkışında Amerika 
ve İsrail protes-

to edildi. Merkez 
Cami Önünde To-

planan yüzlerce 
Doğanşehirli ve 20 
Sivil Toplum Kuru-

luşlarının temsilcisi 
birlikte bir açıkla-
ma yaptılar.>>5’TE

DOĞANŞEHİR SAVAKLI MAHALLESİNE
1000 TONLUK SOĞUK HAVA DEPOSU

ERKENEKTE AKARYAKIT TANKERİ 
SÜRÜYE DALDI ÇOBAN HAYATINI 
KAYBETTİ, 30 HAYVAN TELEF OLDU  

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Savak-
lı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Doğanşe-
hir İlçesinin Savaklı mahallesine yapılacak olan 1000 
tonluk Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Depo-
sunun temeli düzenlenen törenle atıldı>>4’TE

SAYFA
5’TE

Doğanşehirli Öğrencilerden 
Koreografiyle ‘Kudüs’ Desteği

Doğanşehirli öğrencilerden koreografiyle 'Kudüs' desteği Doğanşehir’ Anado-
lu lisesi öğrencileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olar-
ak tanıma kararını düzenledikleri koreografiyle protesto etti.4’TE

MASİAD Yönetim Kurulu
Battalgazi Belediyesini Ziyaret Etti

Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (  MASİAD )Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hacı Demirhan, Mehmet Kavuştur-
an, Banu Algül Şeftalicioğlu ve Rıfat Yücel Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’ı ziyaret etti.>>3’TE
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“Kula bela gelmez,
Hak yazmadıkça.
Hak bela yazmaz,
Kul azmadıkça.”
Mevlana

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi
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Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

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/

Cilt Sağlığı İçin Dengeli Beslenmeliyiz
HABER MERKEZİ 
Havaların buz kestiği, yağışların etkisini 

artırdığı bu kasvetli kış günlerinin yıpratıcı 
etkilerinden özellikle de yüzümüzü korum-
amız çok zor oluyor. Üstelik bir de sıcak yaz 
günlerinde bilinçli davranmayıp güneşin 
zararlı ışınlarına yüzümüzü teslim ettiysek, 
yıpranma, kuruma, kırışıklıklar ve lekelen-
meler derken cildimiz çok daha hızlı yaşlana-
biliyor. Ancak yine de umutsuzluğa kapılma-
ya gerek yok

Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle özellikle 
de cilt dostu besinler sayesinde cildi yeniden 
canlandırmanın mümkün olduğunu belirten 
Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uz-
manı Özge Öçal, “Cildimizde yıpranmanın 
hızla arttığı bugünlerde dışarıdan uygulanan 
dermokozmetik ürünlerden önce, doğanın 
mucizevi besinleriyle içeriden koruma 
başlatmalıyız. Cilt sağlığımız aynı zamanda 
beslenmemizin aynasıdır. Sağlıklı ve dengeli 
beslenmek çok önemli. Bazı besinlerle de cilt 
onarımınızı artırabilirsiniz” diyor. Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, kış soğuğunda 
cildimizi canlandırmaya katkı sağlayan 10 
besini anlattı…

SU
Soğuk hava ne yazık ki su içme ihtiyacını 

azalttığından cildimiz, soğuk hava ve rüzgarın 
yanı sıra bir de yetersiz sıvı alımından dolayı 
kuruyor! Cildi nemlendirmeye önce içerden 
başlayın. Bunun için de, su içmek için susa-
mayı beklemeyin. Cildin yeterli nemini 
sağlayabilmesi için her gün kilo başına 30 ml 
su içmeye özen gösterin. Örneğin 70 kg. olan 
bir kişi günde yaklaşık 2100 ml yani yaklaşık 
2 litre su içmeli.

SOMON
Somonun içerisinde bulunan astaxan-

thin cilt elastikiyetini artırırken, çizgilerin 
ertelenmesine yardımcı oluyor. Omega 3 ise 
yıpranan ve kuruyan cildin onarılmasını ve 
hücre zarı yapısının yenilenmesini sağlıyor. 
Üstelik cilt yenilenmesi ve doku onarımı için 
olmazsa olmaz bir bileşen olan kolajen dos-
tu olarak öne çıkıyor. Haftada iki gün ızgara 
veya fırında somon tüketmeyi ihmal etmeyin.

ISPANAK
A vitamini ciltte kırışıklık oluşumunu 

azaltmanın yanı sıra nem kaybını önlüyor. 
Bir insanın günlük 700-900 mikrogram A vi-
tamini gereksinmesi bulunuyor ki, bu gerek-
sinmeyi karşılamak için günde 1 avuç kadar 
(yaklaşık ½ kase) ıspanak tüketin.

AVOKADO
Avokadonun içerdiği tekli doymamış 

yağ asitleri, cildin nemini korumada fayda 
sağlıyor. Bu sayede kırışıklık ve ince çizgi 
görünümünün oluşmasını geciktiriyor. Bunun 
yanı sıra içerdiği yağ asitleri sayesinde, cildin 
ihtiyaç duyduğu A ve E vitaminleri gibi yağda 
çözünen vitaminlerin emilimini artırarak cilt 
sağlığını destekliyor.

BİTTER ÇİKOLATA
Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, 

”Kakao atar damarları genişleterek cilde gid-
en kan miktarını artırır ve bu sayede daha 
sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Ayrıca içer-
diği flavonoidler sayesinde antioksidan kapa-
sitesi yüksek bir besindir. Ancak yüzde 70 ve 
üzeri bitter çikolata tüketmeye dikkat edin. 
Günde 20 gram (4 kare büyüklüğünde) bitter 
çikolata tüketimi yeterlidir” diyor.

YEŞİL ÇAY
Yeşil çay içerisindeki antioksidanlar, ciltte 

kırışma ve yaşlanmaya neden olan serbest 
radikallerin oluşumuyla savaşarak cildi ko-
ruyor. Günde 2 fincan yeşil çay tüketmeyi 
ihmal etmeyin. Ancak yüksek tansiyon prob-
leminiz varsa tüketmeden önce mutlaka dok-
torunuza danışın. Aksi halde tansiyonunuzun 
yükselmesine neden olabilir.

CEVİZ, FINDIK, BADEM
E vitamini en önemli antioksidanlardan 

biri ve cildi zararlı UV ışınlarına karşı ko-
ruyucu özelliğe sahip. Ayrıca cildin nem 
dengesini korumasına da katkı sağlıyor. 
Badem ve fındık içeriğindeki E vitamini ve 
ceviz ise özellikle içerdiği Omega 3 sayesinde 
ciltte oluşan tahribatın onarılmasına ve cil-
din yenilenmesine destek oluyor. Her gün 
yaklaşık 1 çay bardağı karışık kavrulmamış 
ceviz-fındık -badem tüketmeye özen göster-
in.

KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ
Antioksidan kapasiteleri en yüksek be-

sinlerden olan böğürtlen, yaban mersini, 
ahududu gibi orman meyveleri, cildi serbest 
radikallerin zararlı etkilerinden koruyor ve 
bu sayede hücre zarı yapısını destekleyerek 
yaşlanmayı geciktiriyor. Günde 1 avuç kırmızı 
orman meyveleri tüketmeyi ihmal etmeyin!

HAVUÇ
A vitamini sadece gözler için değil cilt 

için de elzem bir vitamin! Ayrıca havucun 
içeriğindeki retinoller, akne ve cilt lekeleri 
tedavisinde kullanılan başlıca bileşenlerden 
biri. Günde 1 adet havuç yiyerek cilt lekeleri 
ve sivilce oluşumu ile savaşabilirsiniz.

LİMON
Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, ”C 

vitamini bilinen en büyük antioksidanlardan 
biridir. Limon, greyfurt, portakal, kivi gibi 
C vitamini kaynakları hem yazın güneşin 
zararlı etkilerinin verdiği hasarı hem de UV 
ışınlarının yaratabileceği cilt hasarlarını 
azaltmada etkilidir. Bu etkisini ise serbest 
radikallerden cildi koruyarak yapmaktadır. 
Ayrıca cildin elastik yapısının korunması 
ve cilt yenilenmesinde önemli olan kolajen 
yapımını destekleyerek, kırışıklık oluşumunu 
ve cildin yaşlanmasını geciktirir. Günde 75-
90 mg C vitamini tüketmeye özen gösterin. 
Bunu 1 mandalina+ 1 limon veya 2 mandalina 
veya 1 mandalina+ 1 portakaldan sağlayabil-
irsiniz. Ayrıca gün içerisinde yiyeceğiniz taze 
sebze ve meyvelerin çoğu da C vitamini içer-
mektedir” diyor.
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DUYURU
Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve

Dayanışma Derneğinin
Dayanışma Gecesine tüm halkımız 

davetlidir

Tarih: 20 Aralık 2017 Çarşamba Saat:19:00 
Yer: Melekoğulları Düğün Salonu Paşaköşkü/Malatya
Not: Gecemizde mahalli sanatçılar sahne alacaktır
(Gecemiz Yemeklidir)

Yönetim Kurulu(BASIN: 721663  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

GENEL KURUL İLANI
DOĞANŞEHİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER  

ODASI BAŞKANLIĞINDAN
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 43 ncü maddesine göre belirlenen 
gündem ile Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16/01 / 2018 tarihinde  Salı  günü, 
Saat: 11:00’da Bayram Bilardo salonunda, çoğunluk  sağlanamadığı  takdirde 2 ‘nci toplantı 22/011/ 
2018 tarihinde Pazartesi günü, Saat : 11:00’da Bayram Bilardo salonunda,  yapılmasına  karar verildi.
GÜNDEM
1) Açılış,
2) Başkanlık divanının teşekkülü.
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
6) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
7) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
8) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
9) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
10) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs 
programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
11) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
12) Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulan, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki ve-
rilmesi istenilen teklifler.
13) Dilek ve temenniler.
14) Seçimler.
15) Kapanış. 

MASİAD Yönetim Kurulu
Battalgazi Belediyesini Ziyaret Etti

Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MASİAD)Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hacı 
Demirhan, Mehmet Kavuşturan, Banu Algül 
Şeftalicioğlu ve Rıfat Yücel Battalgazi Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti

HABER MERKEZİ 
MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbra-

him GÜNGÖR yapılan ziyarette Selahat-
tin GÜRKAN’a dernek ve faaliyetleri hak-
kında bilgiler verdi. GÜNGÖR Malatya’ya 
yaptıkları hizmetlerden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Amaçlarının her 
zaman Malatya’ya hizmet etmek olduk-
larını vurgulayan GÜNGÖR Battalgazi Bel-
ediyesinin de her zaman aynı ruh ve enerji 
ile hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirdi. 
Yeni hizmet binalarının da bu enerjinin bir 
yansıması olduğunu, Malatya’ya yakışan 
eser ile de taçlandırdıklarını belirtti. 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
GÜRKAN makamında gerçekleştirilen bu 
ziyaretten son derece memnun olduğunu 
dile getirdi ve MASİAD yöneticilerine 
teşekkürlerini sundu. Başkan GÜRKAN yeni 
hizmet binaları ve projeleri hakkında MA-
SİAD yöneticilerine bilgiler sundu. GÜRKAN 
“  Yeni hizmet binamızı konumlandırırken 
ve projelendirirken ileriye dönük bir eser 
bırakmayı hedefledik, ortaya çıkan eser ile 
sanırım bunu başardık. Akıllı bina olarak 
tasarlanan binamızın yapım süresi 14 ay 
gibi kısa süre olup, mevcut durumda sekiz 
ayrı binada hizmet veren Battalgazi Bele-
diyesi, yeni hizmet binası ile tüm birimleri 

bir araya toplayarak vatandaşlarımızın hiz-
mete erişimini tek merkezden sağlayarak 
zaman ve kaynak israfının önüne geçmek 
olmuştur. Hizmet binamız birçok noktada 
oldukça donanımlıdır. Hizmet ofisleri, kat 
arşivleri, toplantı salonları,350 kişilik kon-
ferans salonu, eğitim salonu, spor aktivite 
salonu gibi birçok alana sahiptir. Yapımı 
tamamlanan hizmet binamızın bazı eksik-
likleri kaldı ve bunları da en kısa süreçte 
tamamlayarak Malatya’mıza yakışır bir hiz-
met binası ile çalışmalarımızı sürdürmeye 
devam ediyoruz. Bunun haricinde birçok 
projemizi de faaliyetlerini sürdürüyoruz ve 
sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm proje-
lerimizde temel amacımız geleceğe kalıcı 
ve etkin eserler bırakmaktır. Yaptığımız ve 
yapımı süren projelerimiz ise; Üniversiteye 
yaptığımız Rehabilitasyon Merkezi, Yaşam 
Merkezi, Engelli Merkezi, İspendere So-
syal Tesisi,  Asfalt Üretim Tesisi gibi adını 
sayamadığız birçok projelerimiz bulun-
maktadır. Kentimize, vatandaşlarımıza hiz-
metlerimiz aralıksız olarak devam edecek-
tir. MASİAD yöneticilerine de yaptıkları bu 
ziyaretten dolayı teşekkürlerimi sunar, or-
tak hedefimizin Malatya’yı kalkınmak old-
uğunu ve bu yolda güzel çalışmalara imza 
atacağımıza inanmaktayım”  dedi.

(BASIN: 723080  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU 2017/7 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen 
oranda KDV, araç muayene ücretleri ile teslim ücretlerinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin 
icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönde-
rilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları 
ilan olunur. 

1.İhale Tarihi: 18/01/2018 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi: 02/02/2018 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri: Karahan Yediemin Otopark (esentepe Mah. sanayi sit yanı doğanşehir /malatya) 
 No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 76.000,00 1 %1 06 EA 0125 plakalı, BMW marka ,320 D Tip,2010 model , 
WBAPN3102AE291585 şasi nolu, siyah renkli, dizel ,oto-
matik, sedan, arkadan itişli, 84 HP motor gücü olan, 1995 
cm3 moto hacmi, anahtarı olan ruhsatı olmayan, genel du-
rumu iyi, sağ arka stop lambası kırık, çalışması için bakım 
ve kontrollere gerek duyulan araç
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DOĞANŞEHİR SAVAKLI MAHALLESİNE
1000 TONLUK SOĞUK HAVA DEPOSU

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Savaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Doğanşehir İlçesinin Savak-
lı mahallesine yapılacak olan 1000 tonluk Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposunun temeli düzenlenen törenle atıldı

HABER MERKEZİ 
14 Aralık Perşembe günü düzenlenen 

törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, Doğanşehir Kaymakamı Mu-
hammet Şükrü Pekpak, Genel Sekreter 
Yardımcısı Ali Yıldırım, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük, Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Mu-
rat Tunç, daire başkanları, kooperatif üyeleri 
ve mahalle sakinleri katıldı.  

Büyükşehir’e teşekkür
Protokol konuşmalarının yapıldığı tören-

de, Savaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Al-
kan,Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava 
Deposu yapılmasında emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava De-
posu projesinin 1.5 milyon liralık bir proje 
olduğunu belirten Tarımsal ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme İl Koordinatörü Murat Tunç 
ise tarımda kooperatifleşmenin önemli old-
uğunu ve  bu projeye katkıları olan Malatya 
Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini 
vurguladı.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK;
Kooperatifçiliğin çok önemli olduğunu 

ve böyle bir kooperatifin daha önceden ku-

rulması gerektiğini kaydeden Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük, "Isparta'da 
her köyde kooperatifler var. Kooperati-
fler sayesinde çiftçiler çok rahat bir şekilde 
tarım işi yapıyorlar. Bundan böyle Savaklı 
Mahallesine yapılacak olan bu soğuk hava 
deposu sayesinde yetiştirdiği kaliteli ürün-
lerisaklayabilecek. Hayırlı olmasını diliyor, 
Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür 
ediyorum." dedi. 

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak ise Doğanşehir ilçesinin bir 
meyve ilçesi olduğunu belirterek,projede 
emeği geçenlere teşekkür etti.

BAŞKAN ÇAKIR: BÖLGEYE 
ÖRNEK BİR PROJE OLACAK

Temel atma töreninde son olarak Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 
konuştu. Temeli atılan soğuk hava deposunun 
bölgeye örnek olmasını dileyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır,  kooperati-
fleşmenin önemine değindi. 

Başkan Çakır, "Ürettiğimiz ürünleri 
pazarlama, ticarete dönüştürüp kar elde 
etme konusunda eksikliklerimiz var.Bunun 
temelinde de yeterince kooperatifleşme-
mek yatıyor. Yapılan çalışmalar ve verilen 
destekler sayesinde kayısımız kısmen değer-
ini bulmuş durumda. Temelini attığımız 

soğuk hava deposu tesisikayısı ve elma için 
çok önemli. Doğanşehir deyince aklımıza 
elma geliyor. O elmayı değerli hale getirmek 
için o üründen kar elde etmemiz gerekiyor. 
Kar elde edebilmemiz için de ürünümüzü 3-5 
ay depolarda bekletmemiz gerekiyor. Bu te-
sis güzel bir örnek olacak. Kademe kademe 
gelişecek. Destek veren herkese teşekkür 
ediyorum. 

Büyükşehir Belediyesi olarak özelikle in-
sana dokunan projelere daha çok önem veri-
yoruz, ama ilimizi genel manada geliştirecek-
sek, kadar tarımı da geliştirmek zorundayız. 

Bizim bölgemiz tarıma dayalı bir bölge. 
Bunun için Belediyemiz bünyesinde Tarımsal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı kurarak 
yoğun çalışmalara başladık. Farklı alanlarda 
projeler üretiyor. Bize destek veren Tarımsal 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna 
teşekkür ediyoruz. Bizim görevimiz rehber-
lik yapmak. Soğuk hava deposunun Savaklı 
mahallesine hayırlı olmasını diliyorum.“ şek-
linde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Savaklı 
Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposu'nun te-
meli atıldı.

Doğanşehirli Öğrencilerden Koreografiyle ‘Kudüs’ Desteği
HABER MERKEZİ 
Doğanşehirli öğrencilerden koreografiyle 'Kudüs' 

desteği Doğanşehir’ Anadolu lisesi öğrencileri,
Doğanşehirli öğrencilerden koreografiyle 

'Kudüs' desteği Doğanşehir’ Anadolu lisesi öğrencil-
eri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma kararını düzenledikleri ko-
reografiyle protesto etti.

ABD Başkanı Trump’ın Tel Aviv’de yer alan 
ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını 
açıklaması ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanı-
ma kararını protesto eden Doğanşehir Anadolu Lise-
si öğrencileri soğuk havaya aldırış etmeden Kudüs 
için tek yürek oldu.

Okul bahçesinde bir araya gelen onlarca öğren-
ci ‘Kudüs ‘koreografisi ile birlikte Türk bayrağı 
eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

DOĞANŞEHİR’İN 
DÜNYAYA AÇILAN 

PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR 

GAZETESİ
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Doğanşehir’de ABD ve İsrail’e Tepki
Doğanşehir de Cuma Namazı Çıkışında Amerika ve İsrail protesto edildi. Merkez Cami Önünde Topla-
nan yüzlerce Doğanşehirli ve 20 Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcisi birlikte bir açıklama yaptılar

DEMET TUNCEL 
Platform adına açıklamayı 

Türk Eğitim-Sen Doğanşehir Şube 
Başkanı Fatih Tosik Yaptı.

Merkez cami önünde yapılan 
açıklamanın başlangıcında Merkez 
Cami İmamı Mustafa Aktaş Kur’anı 
Kerim Okudu

Türkiye ve Filistin bayrakları ve 
çeşitli dövizler taşıyan vatandaşlar 
tekbir getirerek çeşitli sloganlar at-
tılar. 

Okunan açıklamanın sonunda 
ise kısa bir süre önce Kudüs’ü zi-
yaret eden İlçe Müftüsü Şemsettin 
Karcı Filistin’deki anılarını anlattı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı. 
Kudüs Siyonistlerin Değil İs-

lam’ın Ve Müslümanların Başkenti-
dir

Bildiğiniz üzere bugün burada 
Dünyaya demokrasi, insan hakları, 
özgürlük getirme vaatleriyle yıl-
lardır insanları avutmaya çalışan, 
başta Amerika olmak üzere emp-
eryalist güçlerin kurduğu, ancak 
tam olarak kim ve ne olduğu belli 
olmayan karanlık terör örgütlerin-
in herhangi bir İslam coğrafyasında 
gerçekleştirdiği bir terör eyleminde 
hayatlarını kaybeden yüzlerce 
müslümanm matemini tutmak için 
bir araya gelmedik. 

Bugün Dünyanın jandarmalığı-
na soyunmuş Amerika’nın başın-
da bulunan, ancak, Dünyayı ba-
basının çiftliği, kendisini de çiftliğin 
kovboyu zanneden bir beyinsizin 
Tüm İslam ümmetinin öldüğünü 
düşünerek aldığı, skandal bir kara-
rı protesto etmek için bir araya 
geldik. Biz burada sözü fazla uzat-
madan, alınan bu kararın ne kadar 
yanlış ve vahim olduğunu ifade et-
mek, aslında bizim çok yakından 
tanıdığımız ancak aramızdan ba-
zılarının tanımakta zorlandığı, bu 
insanlık düşmanlarının gerçek yü-
zlerini ortaya koymak, tavrımızı be-
lirlemek ve uyarmak için buradayız.

Başlarına bela olan Yahudil-
erden kurtulmak için 1948 yılın-

da, Filistin topraklarında on-
lara Siyonist bir devleti kurarak, 
Müslümanların bağrına bir hançer 
saplayan batılı emperyalistler, şim-
di kendilerini uluslararası kanun 
ve anlaşmaların üzerinde gören, 
her gün onları çiğneyen bu işgalci, 
terör aygıtını iyice yerleştirmek için 
ellerinden geleni yapmak istiyorlar. 
Önce çok küçük bir bölgeye yer-
leştirilen Siyonistler, Dünyanın her 
tarafından Yahudi olduklarını iddia 
ettikleri kimseleri getirerek, Filis-
tin topraklarının yüzde seksenin-
den fazlasını işgal ettiler. Katliam, 
suikast, sürgün, hapis, baskı, fizikî 
ve psikolojik, akla hayale gelmey-
ecek işkence çeşitleriyle Filistin’i 
Filistinlilere zindan ettiler. Yıl-
lardır işlenen bu zulümleri bir i ti-
yatro izler gibi izleyen uluslararası, 
çağdaş, emperyalist güçler, her de-
fasında katliamları, cinayetleri, zul-
mü sadece kınamakla yetindiler. İs-
lam ümmetinin başına bela ettikleri 
kuklaları sayesinde bu Siyonist ve' 
terörist yapıyı aşama aşama eştir-
diler.

Şimdi ise Amerika; ilk kıblem-
iz, miracın ve isrâ’nın topraklarım 
terör merkezinin başkenti olarak 
ilan ederek, İslam ümmetine açıkça 
savaş ilan etmiştir. İsrail’den daha 
İsrailci olmaya çalışan Tramp, barış 
adına ortaya konulduğu iddia edilen 
tüm çaba ve gayretleri bir anda yok 
ederek, savaşın fitilini ateşlemiştir. 
Bugüne kadar, tarafsız ve barış yan-
lısı olduğunu iddia eden Amerika, 
hem şimdiye kadar ne denli taraf 
olduğunu göstermiş, hem de bun-
dan sonra kendileriyle, barış dilinin 
değil, direniş ve savaş dilinin geçer-
li olacağını açıkça göstermiştir.

Tramp, Orta doğunun barışı için 
elinden geleni yapacağını söylüyor. 
Evet, bu ümmet artık barış, dey-
ince neyi kastettiğinizi çok iyi bili-
yor. Siz Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya, 
Afganistan’a, Yemen’de ve adını 
zikretmediğimiz diğer ülkelere ge-
tirdiğiniz barıştan mı bahsediyor-

sunuz? Lütfen söyler misiniz? Siz 
nereye barış getirdiniz? Siz ne zam-
an kan, gözyaşı ve savaştan başka 
bir şeye öncülük ettiniz? Barış, sizin 
işiniz değil. Lütfen, bu kelimeleri 
daha fazla kirletmeyin. Sizin dev-
letiniz, sözüm ona medeniyetiniz, 
insanların kanı ve gözyaşları üze-
rine kurulmuştur. Sizin en büyük 
zenginliğiniz, savaş ve silah. Felse-
feniz, aldatmak ve öldürmektir, yok 
etmektir. Akifin tanımladığı gibi tek 
dişi kalmış canavar.

Zaten biz, önceden böyle old-
uğunuzu biliyorduk. Geçmişiniz, 
bunu gösteriyor. Tarihiniz demi-
yoruz, çünkü sizin tarihiniz yok. 
Kökünüz yok. Sizin, yaşaması için 
her gün oksijen pompalamaya 
çalıştığınız, Siyonist terör aygıtı 
da aynen sizin gibidir. Bugünlere 
tek sermayeniz olan, yalan, .dolan, 
ikiyüzlülük ve sahtekârlıkla kah-
pece getirdiniz. Başımıza musal-
lat ettiğiniz, kuklalar marifetiyle 
ayakta tuttunuz. Ama artık tüm 
sermayenizi tükettiniz. Çarşamba 
günü itibariyle elinizde hiçbir ser-
maye kırıntısı dahi kalmamıştır. 
Artık sadık şeyhleriniz krallarınız, 
fetbazlarınız ne kendilerini ne de 

sizi kurtarabilirler. Şunu bilin ki; 
bir-iki gülücükle, kendilerine ver-
diğiniz üç-beş kuruşluk maaşla 
veya başkentlerinizde üç beş me-
tre kırmızı halı üzerinde yürüterek 
satın aldığınız, kuklalarınız, uşak-
larınız, taşeronlarınız da artık sizi 
kurtaramayacaklardır. 

Uzun süredir, yapmak-
ta olduğunuz demagojilerle bir 
kısmımızın dikkatini dağıtmış ola-
bilir, sizi doğru bir şekilde tanım-
lamalarını engellemiş olabilir, 
dolayısıyla bizi biraz, zamansız ve 
hazırlıksız yakalamış olabilirsiniz. 
Fakat çok kısa bir süre  içerisinde 
eksikliklerimizi gidereceğimizden 
ve hazırlıklarımızı tamamlaya-
cağımızdan emin olabilirsiniz. Bu 
günden itibaren, camilerimizde, 
okullarımızda, üniversitelerimizde, 
fakültelerimizde ders program-
larımızı değiştireceğimizi ve başka 
dönemlere ertelediğimiz, hazırlık, 
direniş mücadele, cihat ve şehadet 
derslerini programlarımızın başı-
na koyduğumuzu bilin. Her fırsatta 
çocuklarımıza ve öğrencilerimize 
Allah’ın gerçek kullarına,  kullara 
kulluğun yakışmayacağını, ya izze-
timizle yaşamamız veya onurumuz-

la ölmemiz gerektiğini anlatacağız. 
Bundan böyle bu, derslerimizin 

en önemli kısmını oluşturacaktır. 
Sahip olduğumuz imkânların en 
kıymetlilerini Kudüs’ün kurtuluşa 
için ayıracağımızdan ve bu uğurda 
harcayacağımızdan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Belki de Ayet-i 
Kerimenin ifadesiyle “hoşumuza 
gitmeyen bir şey hakkımızda hayır” 
olacaktır. Allah bilir, biz bilemeyiz.

Bizler, Aziz İslam ümmetinin bir 
parçası olan Doğanşehir’de faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları 
ve Müslümanlar olarak, bugünden 
itibaren bizim için her şeyin farklı 
olacağını açıkça ilan ediyoruz. 
Biz şu andan itibaren, bütün 
çalışmalarımızı, emperyalistler-
in bağrımıza Kapladıkları hançeri 
çıkarıp atmak için yapacağız. Em-
peryalistler iyi bilsinler Ki; işlenen 
zulüm, kesinlikle yeni Salahaddin-
ler çıkaracaktır. Hepimizin duası! 
Allah’ın bizi Salahaddin kılması 
veya aramızdan Salahaddinler 
çıkarmasıdır. Bizim sineceğimizi, 
boyun eğeceğimizi, kabuğumuza 
çekileceğimizi zannedenler çok 
yakın bir zamanda ne kadar yanlış 
düşündüklerini göreceklerdir.

ERKENEKTE AKARYAKIT TANKERİ SÜRÜYE DALDI
ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ, 30 HAYVAN TELEF OLDU  

İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir ilçesi Erkenek ma-

hallesinde  meydana gelen trafik ka-
zasında akaryakıt tankeri yolda geçen 
sürünün içine daldı olayda çoban hayatını 
kaybetti 30 civarında  hayvan telef oldu  

Olay Doğanşehir ilçesi Erkenek 
Mahallesinde meydana geldi Görgü 
tanıklarının ifadelerine göre Adana isti-
kametinden gelen "Sıddık Kızıl" 52 yaşın-
da yönetimindeki 33 B 4670 akaryakıt 
dolu tanker erkenek girişinde sürünün 
içine daldı. Çoban  Sürmeli Deli ( 66) 
yaşında sürü ile birlikte karşıya geçerk-

en tankerin altında kaldı yaklaşık 50 me-
tre sürüklendikten sonra duran tankerin 
sürücüsü kaçarak karakola teslim oldu. 
Vatandaşlar sürü ile birlikte tankerin al-
tında sürüklenen çoban Sürmeli Deli yi 
olay yerine gelen ambulansla gönderdi. 
Ancak Çoban yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde 
parçalanan yaklaşık 30 hayvan telef 
olurken sürüden yaralı olarak kurtulan 
diğer hayvanlar vatandaşlar tarafından 
çobanın evine taşındı. Erkenek Muhtarı  
Cengiz Yalvaç " Burada senede en az 3-4 
tane ölümlü ya da yaralamalı kazalar 

yaşıyoruz. Araçlar çok hızlı seyir ediyor-
lar. Biz acilen buraya elektronik dene-
tim sistemi istiyoruz. İnsan hayatının bu 
kadar ucuz olmamasını istiyoruz" dedi. 
Vatandaşlar ise burada acilen elektronik 
geçiş sistemi istiyoruz. Yeter artık bu ka-
dar can verdik. Dediler  

Sahibini kaybeden çobanın köpeği 
yolun kenarında yatarak olay yerinden 
ayrılmadı. Olay yerine gitmek isteyen 
köpeği vatandaşlar olay yerinden uzak-
laştırmaya çalıştılarsa da o ayrılmadı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
Tanker şoförü göz altına alındı.
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Soldan sağa
1. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı 

kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner... Tıpkıçekim... 

2. İnme işi... Küçük küçük doğranmış et, ciğer, böbrek vb. şey-

ler yağda hafifçe kavrulduktan sonra su, domates, biber vb. 

katılarak yapılan yemek... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, 

bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin... 3. Ceza 

sahası içinde kale direklerine 5,5 metre uzaklıkta, kale çizgisine 

dik çizilen çizgi ile kale çizgisi arasında kalan bölüm... Etobur-

lardan, orta boyda, kendini korumak için düşmanına kötü koku-

lu sıvı fışkırtan, ince uzun bir kürk hayvanı... 4. Çok ince taneli 

kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından 

oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı... Utanma, utanç, sıkılma 

(eski)... Üstün, yüksek (eski)... 5. İplik... Her vakit, sürekli olar-

ak... Amacı olan, gayeli... 6. Arap harflerinin en çok kullanılan 

el yazısı biçimi (eski)... Kurçatovyum elementinin simgesi... 

Örülerek dokunan bir cins yün kumaş... 7. Çocuğu olan kadın, 
anne... “Az kaldı, az kalsın, neredeyse” anlamında kullanılan 
bir söz... 8. Kurtçuk... “Ses çıkarmasına fırsat vermemek” an-
lamındaki “...dedirtmemek”, “ses çıkarmak, karşı çıkmak, 
yakınmak” anlamındaki “.... demek”, “sesini çıkarmamak, karşı 
çıkmamak, yakınmamak” anlamındaki “.... dememek” (veya .... 
çıkmamak) deyimlerinde geçen bir söz... Radon elementinin 
simgesi... 9. Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolcu-
luk, seyahat... Pasta, çörek... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... 
10. Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... Güzel koku (eski)... 
Cüzzamlı (halk ağzı)... 11. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, 
şahıs, zat, nefer... Kelimeye “gibi, göre” anlamları katan -ce 
/ -ce, -ça / -çe ekleri... 12. Kalınca kabuklu, iri ve uzunca ta-
neli, şekeri çok bir tür üzüm... Bir şeyin yere bakan yanı, zir, 
üst karşıtı... Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz 
suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıyla oluşturulan 
alkollü sert içki... 13. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona 
katılan parça... Alalamak işi, kamuflaj... Gövdesi sarı veya kirli 
sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu 
renkte olduğu at donu... 14. Patlamış yer... Bir kimseye, bir ku-
ruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek... 15. Etmek işi... 
Askere yeni alınan ve eğitim dönemini henüz tamamlamamış 
er... “Hayır” anlamında bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Oramiral rütbesi... Delici kılıçla oynanan, hedef bölgesi 

bütün vücut olan bir tür kılıç oyunu... 2. Kayalık kıyılarda, sığ 
sularda yaşayan 25-35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi 
veya yeşil balık... Ayrılış, ayrılık (eski)... 3. San... Kışkırtma ve 
karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, 
anarşi... Tulyum elementinin simgesi... 4. Çabucak... İki kelime 
veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu an-
latan bir söz:.. Yok etme, giderme (eski)... 5. Fiillerde belirli bir 

zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşu-
lanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga (eski)... 
Ispanakgillerden, yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, ya-
ban pancarı, yabani ıspanak... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 
6. Doruk, zirve (eski)... Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla... 
7. Anka... Işıklı... 8. Osmiyum elementinin simgesi... Kalsiyum el-
ementinin simgesi... Sularımızda yaşayan bir yılan balığı türü... 
Tanrıtanımaz... 9. Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu bir-
birine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, 
türlü biçimlerde tutturmalık... Doğu Karadeniz bölgesine özgü 
yelkenli bir tür kıyı teknesi... Bütün, tüm... 10. Taşıtların trafik 
bakımından uygun olan ve belli bir süre bırakıldıkları açık veya 
kapalı yer, park yeri, park... Vallahi.... 11. Ana maddeleri yu-
murta, un ve şeker olan, içerisine kuru üzüm, kakao, fındık vb. 
konularak fırında pişirilen tatlı çörek... Bazı taşların yapısında 
bulunan, prizma biçiminde ve mikroskopla görülebilen billur-
lar... Selenyum elementinin simgesi... 12. Hafakan... Kar, süt 
vb.nin rengi, beyaz... Herhangi bir şeyin veya vücudun üzer-
inde oluşan, birik-
en pislik... 13. 
Gemi çatmasında 
eğri parça... Döl 
yatağı... 14. Hz. 
İsa’ya indirilen 
kutsal kitap, Ahd-i 
Cedit... Anlatılması 
kolay ancak yapıl-
ması veya katlanıl-
ması çok güç... 15. 
Takılmış, tutturul-
muş, asılmış... 
Canlı bir biçimde 
(çalınmak)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

TAŞ OCAĞI DEĞİL,
“DERT” OCAĞI!
 İnsanın kâinat içerisinde ki değerini teolojik 

olarak ifade etmek istersek şüphesiz ki hepimizin 
sığınacağı en temel cümle şudur:  “İnsanoğlu eşref-i 
mahlûkattır” yani “yaratılmışların en şereflisi”... 

 Peki, neden onca yaratılan varlık varken, 
insanoğlu bu yaratılmışların içerisinde “en şerefli 
varlık” payesiyle muhatap edilmiştir? 

 Çünkü tüm yaratılmışlar içerisinde bir tek in-
sanoğluna “düşünme” yetisi verilmiştir. Demek ki in-
sanoğlu “düşünebildiği” için cümle yaratılmışlardan 
daha değerli veya üstün görülmüştür. 

***

 İnsanoğlu, yaşadığı gezegende doğa ile 
sürekli bir ilişki içerisindedir. Bugün birçok teknolo-
ji ile de doğaya hâkim olma veya doğayı kontrol 
altına alma mücadelesini sürdürmektedir. Öyle ki 
doğal olaylara ve özellikle de iklimlere müdaha-
leyi bir savaş stratejisi olarak kullanabilmektedir. 
Bu adı konulmamış savaş stratejisine de Amerika 
Birleşik Devletlerinin kullandığı ve bu alana milyar-
larca dolarlık yatırımlar yaptığı HAARP teknolojisini 

örnek olarak gösterebiliriz. Şüphesiz ki Ameri-
ka’nın karşısında var olmayı ve yenidünya düzeni 
içerisinde de “oyun kurucu” olmaktan vazgeçmek 
istemeyen Rusya’nın da bu alandaki teknolojiler 
üzerinde yoğunlaşmış olduğunu söylemek abartı 
olmayacaktır. 

*** 

 Bu ve benzeri teknolojilerin kullanımı ins-
anoğlunun doğa ile olan ilişkisinin de en korkunç 
tablolarından birisidir. Düşünsenize, örneğin Ameri-
ka kendi hesaplarına uymayan bir ülkede kasırgalar 
veya yapay depremler yaratabiliyor... Daha açık 
ifade edersek; yağan yağmurun veya esen rüzgarın 
“sahibi benim” diyebiliyor!.. 

*** 

 Türkiye’nin doğa ile mücadelesi veya 
geçinmesi ne durumdadır, bizler de yaşadığımız 
coğrafyaya karşı acaba merhametli miyiz? 

 Ne yazık ki ülkemiz, yaşadığı coğrafyaya karşı 
merhametsiz ve doğal kaynakların heba edilmesi 
konusunda da çok azimli! 

 Ülkemiz de sürdürülebilir veya yenilenebilir 
enerji yatırımları çok yetersiz. Bırakın uluslararası 
alan da söz sahibi olmayı, henüz ulusal sınırlar içer-
isinde bile buna dönük planlamalar veya ayakları 
yere basan ciddi politikalar belirlenmiş durumda 
değil. 

*** 

 “Yaratılmışların en şereflisi” olan insanoğlu 

yaşadığı doğaya ve ekolojik sisteme karşı duyarlı 
olmalıdır, en azından bize böyle bir tavır yakışır! 
Kurdun veya kuşun ya da bir karıncanın bile “yaşa-
ma hakkı” vardır! Ve bu hak insanoğlunca çiğnen-
memelidir!

***

 Şimdi gelelim doğaya karşı sergilediğimiz asi 
tavrımızın en büyük örneklerinden birisi olan “taş 
ocakları” meselesine... 

 Taş ocakları ile ilgili tespitlerimi sadece 
yaşadığım coğrafya olan Malatya ile sınırlandıra-
cağım. Malatya örneğini Türkiye geneline vur-
duğunuzda zaten akıbetin pek de hayra gitmediğini 
görebilirsiniz. 

 Yol yapımından konut inşasına kadar birçok 
sektörü besleyen iş alanlarından birisi de taş ocağı 
sektörüdür. Bu sektör, taşın çeşitli aşamalardan 
geçirilerek veya kırılarak bir “ürüne” dönüşmesi 
süreçlerini kapsamaktadır. 

 Bu işlem süreçlerinde çeşitli kanalların açıl-
ması ve bu kanallar aracılığıyla patlatmalar yapıl-
ması söz konusudur. İşletmeye açılan alan ve bu 
alanın kullanılmasına dair belli bir mevzuat matbu 
olarak evraklarımız arasında duruyor. Taş ocak-
larının açılabilmesi ve işletilebilmesi ise başta Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının ve diğer kamu idarelerinin 
kontrolündedir. Maden sektörünün olmazsa olma-
zları arasında yer alan ÇED (Çevresel Etki Değer-
lendirme) Raporu alma şartı, taş ocakları içinde bir 
zorunluluktur. 

 Peki, bu alanda yatırım yapan ve taş ocağı 
işleten şirketler söylediğimiz tüm bu “hassasiyet-
lere” uyuyorlar mı? 

Hasan Çelik
hasancelikkafkas@gmail.com
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Mehmet

KAYABAŞI

1954 yılında bir sabah uykudan uyandığımda dört 
duvar arasında yalnız kaldığımı anladım. Ben duvarlara, 
o duvarlar bana bakıyordu. Altı yaşındaki bir çocuğun ne 
hissettiğini ancak ben bilirim. Uykudan uyandığımda yal-
nız olduğumun farkında değildim. Kalkar kalkmaz 
kapıya koştum kapının kilitli olduğunu gördüm. Ağlama-
ya başladım. Ellerimle kapıya ve duvarlara vurdum, ne 
beni gören ne de duyan vardı. Duvarlar bana ben duvar-
lara ağlıyordum. Anne anne diye sesleniyordum, annem 
babam, abim ve kız kardeşlerim beni duymuyorlardı. 
Çaresizlik içerisinde epey ağladıktan sonra yatağın 
üzerine oturarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam ettim. 
Hem ağlıyor hem de korkuyordum. Ağlamaktan yorul-
muş olmalıyım ki yatağın üzerine uzanıp kalmışım, 
öylece uykuya dalmışım. Ne kadar zaman geçtiğini 
bilmiyordum. Ani bir sesle uyandığımda kapının 
açıldığını gördüm. Yerimden irkilerek kapıya koştum 
hem ağlıyor hem de şaşkın şaşkın sağa sola koşarak 
anne anne diye bağırıyordum. Ben bu korku içinde 
koşarken Fatma teyzenin sesini duydum. O sese doğru 
koştum. Fatma teyze beni görünce: “Gel oğlum gel, ben 
buradayım çocuğum.” dedi. Kapıyı açanın Fatma teyze 
olduğunu, beni uykuda görünce kapıyı açık bırakıp 
gittiğini sonradan öğrendim. Çaresizlik içinde Fatma 
teyzeye koştum. Fatma teyze kendi kapısının önünü 
süpürüyordu. Benim ağladığımı görünce o da ağlamaya 
başladı. Beni kucağına alarak: “Ağlama oğlum ağlama 
annen biraz sonra gelecek.” dedi. Fatma teyze hem 
konuşuyor hem de kendi kendine vallahi işimiz zor bu 
çocuk durmayacak galiba diyordu. Ben onun ne dediğini 
anlamıyordum. Daha sonra Fatma teyze elimden tutarak 
bir komşuya götürdü. Ali isminde sakallı yaşlı bir amca 
oturuyordu. Ali amca: “Hayırdır Fatma o çocuk niye 
ağlıyor.” deyince Fatma teyze: “Ne bileyim. Bu bizim 
Hüseyin’in oğlu onlar yola gittiler bunu da yanımıza 
bıraktılar ki kuzularımızı gütsün, ama bu çocuk zor 
durur, elinde şaşarız galiba.” dedi. Sonra Ali amca evin 
içindekileri ne seslendi ve o sesle evden bir teyze çıktı. 
Teyze: “Hayırdır Fatma bu çocuğun annesi nerede ki sen 
bunun elinden tutuyorsun.” dedi. Fatma teyze: “Hiç 
sorma annesi babası çalışmaya gittiler.” dedi. O da: “Taş 
kırmaya mı gittiler?” dedi.Fatma teyze evet deyine o 
evden çıkan teyze: “Hay Allah! Bu çocuğu niye bıraktılar 
yazık kız.” dedi. Fatma teyze: “Ne bileyim. Bizimki bu 
çocuğu istedi ki bizim kuzuları gütsün.” dedi. Diğer 
teyze: “Allah iyiliğini versin.”dedikten sonra Fatma 
teyze: “Senin çocuk nerede gelsin de bununla biraz 
oynasın, bu kendini unutana kadar.” dedi. Diğer teyze: 
“Çocuk buralarda oynuyordu ama nereye gittiğini bilmi-
yorum, hele sen otur da o birazdan gelir.”dedi. Fatma 
teyze diğer teyzeye seslenerek: “ Kız bu fakirlik çok zor 
baksana altı yedi yanındaki çocuğu çoban olarak bırakıp 
gidiyorlar.” deyince Ali amca: “Ne yapsınlar şartlar çok 
ağır, ekmek aslanın ağzında, kapmak çok zor.” dedi. 
Zeynep teyze: “Öyle de bunun büyüğünü bıraksalardı 
daha iyi olmaz mıydı? Bu çok küçük bre herif.” dedi. 

Fatma teyze de: “Biz aslında büyüğünü istedik de olmaz 
dediler, bunu bıraktılar.” deyince annemin biraz sonra 
gelmeyeceğini anlamış olmalıyım ki kendiliğinden 
ağlamaya başladım. Fatma ve Zeynep teyze her biri bir 
elimden tutarak hem gözyaşlarımı siliyorlar hem de 
kendileri ağlıyordu. Bu kadar da olmaz diyorlardı. Biraz 
bekledikten sonra Fatma teyze bana: “Haydi oğlum eve 
gidelim.” dedi. Elimden tutarak beni eve getirdi. Akşam 
olmak üzereydi evde biraz oturduktan sonra Fatma 
teyzenin beyi geldi. Onun da beyaz sakalları vardı. 
Hüseyin amca beni görünce: “Gel hele oğlum niye öyle 
üzgün duruyorsun.” dedi ve ben tekrar ağlamaya 
başladım. Fatma teyze Hüseyin amcaya: “Hüseyin bu iş 
çok zor olacak.” dedikten sonra Hüseyin amca: “Bir şey 
olmaz bir iki gün sonra tesellisi düşer” dedi. Akşam yem-
eği zamanı gelmişti masa falan yoktu. Yer sofrasını yere 
serdikten ve yemekleri tabaklara koyduktan sonra 
Fatma teyze: “Gel oğlum yemeğimizi yiyelim, sen yem-
eğini ye sonra ceviz vereceğim sana.” deyince ben 
sofraya oturdum. Yemeğimizi yedikten sonra Fatma 
teyzeye annem ne zaman gelecek dedim. Fatma teyze: 
“Sen biraz otur hele annen sonra gelir, o anne gelirse 
ben ona kızarım, neden oğlunu burada bıraktın derim 
sen rahat ol.” dedi. Karanlık çökmüştü o zaman lamba 
filan yoktu sadece isli fitilli çıra vardı onu yaktılar 
önünde oturduk hayli zaman geçmiş olmalı ki uykum 
gelmeye başladı. Ben esnerken Fatma teyze: “Kalk 
oğlum yatağına gir biz de yatacağız.”dedikten sonra 
Hüseyin amca: “Sen uyu oğlum o anne gelirse ben ona 
kızarım seni niye yerinde bırakmış ben ona sorarım.” 
dedi. Biraz bekledikten sonra oturduğum yerde uyu-
muşum, o gece hiç uyanmadım. Sabahleyin Fatma teyze 
beni uykudan uyandırdıktan sonra beni biraz okşadı. 
Daha sonra kahvaltımızı verdi ve: “Sen yemeğini ye 
seninle beraber kuzulara  gideriz orada çiğdemler var, 
güller var, çiçekler var biz beraber gideriz, Hüseyin 
amcayı götürmeyiz.” dedi. Hüseyin amca da: “Fatma 
beni de götürün ben de o gülleri çiçekleri görmek isti-
yorum.” dedi. Fatma teyze: “Hayır ben ve oğlum kuzu-
lara gideceğiz  seni götürmeyeceğiz.” dedikten sonra 
kuzuları bıraktılar. Kuzular önde biz arkada yavaş yavaş 
gidiyorduk. Köyün iki yüz metre ilerisinde meşe ormanı 
vardı biz o ormana doğru kuzuları yaymaya başladık. 
Fatma teyze elimden tutarak bana masal anlatıyordu. O 
gün öğleye kadar beraberdik. Öğlen kuzuları eve getird-
ik. Fatma teyze yemeğimizi verdi daha sonra kuzulara 
giden çocuklar geldi onlarla oyun oynadık. Bir müddet 
geçtikten sonra kuzuları tekrar bıraktılar Fatma teyzeyle 
beraber giderken Hüseyin isminde bir çocuk da kendi 
kuzularını getirdi. Fatma teyze o çocuğa seslenerek: 
“Kuzuları getir Mehmet’le beraber oynarsınız.” dedi. O 
çocuk da kuzularını getirdi. Ben onunla akşama kadar 
hem kuzulara bakıyorduk hem de oyun oynuyorduk. Altı 
yedi gün Fatma teyze kuzuları bizimle beraber yaydı. 
Hüseyin de bizimle geliyordu. Ondan sonra her sabah 
beni erkenden uykudan kaldırıp bazen yalnız bazen de 

Hüseyin’le birlikte kuzulara çobanlık yapıyorduk. Ay ve 
günleri bilmediğimiz için epey bir zaman geçmeli ki gün 
geçtikçe sıcaklılar azalıyor, az da olsa sabah kalktığımda 
üşüyordum. Üzerimde doğru dürüst elbise, ayağımda 
ayakkabı yoktu. Bir müddet geçtikten sonra havalar 
tamamen soğumuştu. Sabah ve akşamları üşüyordum. 
Ne derdimizi bilen ne de acıyan vardı. Hatta bazen 
yağmur yağarken kuzuları erkenden eve getiriyordum. 
Hüseyin amca ve Fatma teyze ve gelinleri Elif de bana 
kuzuları niye erken getiriyorsun diye kızarlardı. A ma ne 
çare ki boynumu büküp duruyordum. Artık annemi, 
babamı, abimi ve kız kardeşlerimi unutmuştum. Onları 
gün geçtikçe çok özlemiştim bir daha göreceğimden de 
umudum kesilmişti. Bir gün sabah erkenden Fatma teyze 
beni uykudan uyandırdı kuzuları önüme katarak köyün 
yakınındaki ormana kadar benimle beraber geldi. 
Ormana geldikten sonra beni yalnız bırakarak geri 
döndü. Fatma teyze gittikten sonra ormanın içinde bir 
ağacın altında oturarak ağlamaya başladım. Hava çok 
soğuktu ellerim ve ayaklarım çok üşüyordu. O günüm 
çok zor geçti. Öğleden sonra hava bulutlandı akşamüstü 
hafif bir yağmur yağdı. Sonradan da sert bir rüzgâr 
esmeye başladı. Hava soğuk olduğu için kuzuları önüme 
katarak eve getirdim. Kuzular evin önündeki avluya 
meleyerek girdiler. Fatma teyze: “Gel oğlum gel. Sana 
bir müjde vereyim.” dedi. Müjdenin ne olduğunu 
bilmediğim için ne demek istediğini anlamıyordum. 
Fatma teyze elimden tuttu: “Ellerin buz gibi olmuş.” dedi 
ve ellerimi avucunun içine aldığında avucunun içi sı-
cacıktı. Elimi tutarak: “Haydi gidelim.” dedi. Nereye 
gideceğimizi bilmiyordum. Ellerim avucunun içinde biraz 
ısındıktan sonra: “Haydi oğlum seni annene götüreyim.” 
dedi. Anne sözcüğünü duyduğum zaman ağlamaya 
başladım. Fatma teyze beni kucakladı birkaç sefer de 
yanaklarımdan öperek: “Ağlama bak beni üzersin.” 
dedikten sonra sustum ama hıçkırıklarım durmuyordu. 
Beni eve getirdiği zaman annemle karşılaştım ben 
ağlamaya başlayınca annem de Fatma teyze de beni 
aralarına alarak her ikisi de epey ağladılar. Annem beni 
bağrına basa basa öptü, babam beni okşayarak ku-
cağından indirdikten sonra abim ve kız kardeşlerimle 
birbirimize sarılarak hepimiz birden ağlamaya başladık. 
Geçen günlerin izini silmeye çalışıyordum. Bu çobanlık 
yolculuğunu bir daha yaşamamak üzere sevinç 
gözyaşlarıyla annemin kucağında uykuya dalarak unuta-
bildim. Farkında olmadan o geceyi, o günü ve bu günü 
hiç unutmadım.  

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 18 )

 “Emine teyzenin üç kızı Malatya’lılarla evlilik yapmışlar ve çağa 
çocuğa karışmışlardır. Kızlar ve çocukları, özlemlerini gidermek için 
ısrarla Emine teyzeyi Malatya yanlarına çağırmaktadırlar. Bir gün 
Emine teyze bacısı Pakize’ ye Malatya’ya çocukların yanına birlikte 
gitmeyi teklif eder. Şimdiye kadar Doğanşehir’den başka bir yerl-
eri görmemiş olan Pakize hala bu öneriyi heye- canla ve sevinerek 
kabul eder. Pakize hala biraz cahil kalmış olmasına rağmen çok 
konuşkandır. Muhacirce yaptığı esprili konuşmaları herkesin ilgis-
ini çek- mekte ve herkes onu dinlemekten büyük zevk duymaktadır. 
Onun bulunduğu her alan, hemen insanlarca çevrelenmektedir. 
Onun bu ilginç konuşmalarına çocukluğumda ve ilk gençlik yıllarım-
da çok şahit olmuşturum.

    Emine Teyze ve Pakize hala, o zamanlar ilçeden Malatya’ya sa-
dece bir defa gidip gelmekte olan Yanık Ahmet’in Yeşilbaş diye anılan 
otobüsüne binerek Malatya’ya yollanırlar. Malatya’ya vardıkların-
da Pakize halanın şaşkınlığı ve hayranlığı son safhadadır. İlk defa 
görmekte olduğu Malatya’yı hayran hayran izlemekte, binaların ve 
insanların kalabalıklığı adeta kendini büyülemektedir. Eve çocuk-
ların yanına gitmek için mutlaka bir araca binmek gerekmektedir. Bu 
araç da o zamana göre bir yada iki atın çekmekte olduğu “Payton” 
dur. Eve gitmek için paytona doğru gitmeleri gerekirken, Pakize hala 
sağa sola bakıp etrafı temaşa etmekte, Emine teyze “ Gız bacı hele 
gel de eve bir gidelim. Ço- cuklar bizi merak ederler” diyerek onu 

daldığı hülyadan uyarmaya çalışmak- tadır. Ne ise paytona yaklaşır-
lar, önce Emine teyze biner. Pakize hala da biraz zorlanarak ve biraz 
da atlardan ürkerek biner. Biner binmesine de Pakize hala o yana 
bu yana bakarak, sağa sola kıvrılarak bir şeyler mırıldanmaktadır 
ve bu durumunu bacısına da  belli etmemeye çalışmaktadır. Ancak 
Pakize halanın bu tedirgin halleri, Emine teyzenin dikkatini çekmeye 
başlamıştır haliyle. “ Gız bacı nedir senin bu halin. Deminden beri 
bakıyorum ha bire kıpırdanıp bir şeyler mırıldanmaktasın, nedir Al-
lah aşkına sıkıntın?” şeklindeki uyarısına karşın, Pakize hala hiç renk 
vermemeye çalışmakta, ilk defa karşılaştığı bu durum karşısında 
gülünç hallere  düşmemeye özen göstermektedir. Ama bir yandan 
da belli bir noktaya baktıktan sonra mırıldanmaya devam etmekte-
dir. En sonunda Emine Hala’nın tekrardan uyarısı üzerine o sempatik 

muhacir şivesiyle “ Gız Emina, görmiyir misin ki şu garilar bize bahıp 
duriyirlar. Hele bah şunlara, bizim gibi de geyinmişlar gahrolasıca-
lar. Gız Emina daha diyirsin ki naya mırıl- danıp duriyirsin!...” Emine 
teyze merakla “ Gız bacı, hangi karılardan bahse- dersin, hani nerde 
bu karılar ?” Bunun üzerine sinirlenerek “ Gız Emina senin gözlerin 
kördür, hemi yanımizda oturiyirlar, hemi bizim kimin geyinmişlar, 
hemi da biz na yapıyirsak onlar da oni yapiyirlar. Bir de bana di-
yirsin ki naya mırıldanıp duriyirsin?...Emine teyze onun işaret ettiği 
yere bakıp ta paytonun yan aynasında kendi görüntülerini görünce 
kahhalarla gülmeye başlar. Onun bu durumuna daha da sinirlenen 
Pakize hala “ Aha şimdi naya güliyirsin, ben na havadayım, san na 
havadasın!..” Gülme krizinden kurtulan Emine hala “ Gız bacı onlar 
kimdur biliyirsin ?” diye sorması üzerine Pakize hala “ Kimdur ki 
gııız?...” Emine hala gülerek açıklamaya devam eder. “ Gız bacı, o 
dediğin gari- lar ya, işta onlar bizuh daha !..” Pakize hala aynaya 
iyice bakınca gerçekten kendileri olduklarını anlar, utancından yüzü 
kızarır. Payton yoluna devam ederken Pakize hala biraz mahçup bir 
eda ile “ Gız Emina mabalım boynuna, eva gettuğumuzda sakın ola 
ki çocuklara bundan bahsetmeyasin!.. ” der. Ve nihayet eve vasıl 
olurlar. Kızlar, torunlar sevinçle onları karşılarlar. Pakize halanın da 
gelmiş olması onları ayrıca çok sevindirir. Zira, onun sevimli soh- 
betlerini özlemişlerdir.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
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EYMS LİDERİ DEVİRDİ
Süper Lig'in 16. Haftasında, Evkur Yeni 

Malatyaspor, kendi evinde Galatasaray’ı 2-1 
mağlup ederek kötü gidişatını durdurdu. Ga-
latasaray’ı liderlik koltuğundan eden maçta, 
Evkur Yeni Malatyaspor’un gollerini Mick-
hael Pereira ve Khalid Boutaib attı. Sahadan 
büyük bir moralle ayrılmayı başaran kaplan 
puanını 19’a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında 
Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oldu Müsab-
akanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un  2-0’lık 
üstünlüğü ile tamamlanırken ikinci yarıda 
Galatasaray farkı bire indirdi. Maç, Evkur 
Yeni Malatyaspor’un galibiyeti ile sona erdi. 
Aslanı liderlik koltuğundan eden kaplan, 
böylelikle puanını 19’a çıkarmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR…
2 ' Maçta ilk atak Malatyaspor'dan! Az-

ubuike'nin ceza sahası dışından çektiği şut 
Muslera'da kaldı.

3 ' Belhanda'nın kullandığı korneri Malat-
yaspor savunması uzaklaştırdı.

6 ' Kullanılan serbest vuruşta Turgut'un 
kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

7 ' Denayer'in geri pası kısa kaldı. Bout-
aib topa hareketlendi, ancak kaleci Muslera 
tehlikeyi erken fark ederek topu uzaklaştırdı.

10 ' Galatasaray Yasin ile sağ kanattan 
geldi ancak onun ortasında top kaleci Er-
taç'da kaldı.

17 ' Galatasaray Feghouli ile sol kanattan 
geldi! Feghouli'nin ceza sahası içine gönder-
diği topta Malatyaspor savunması tehlikeyi 
uzaklaştırdı.

20 ' Maicon orta sahada topu kaptırdı. 
Malatyaspor ani atağa çıktı! Aytaç'ın sürdüğü 
topta Maicon geriden koşarak geldi ve 
hatasını telafi ederek tehlikeyi önledi.

22 ' N'diaye topla ceza sahası içine girmek 
istedi ancak Malatyaspor savunmasını geçe-
medi.

25 ' Yasin'in içeri çevirdiği topta kaleci Er-
taç dikkatli ve topun sahibi oldu.

28 ' Galatasaray atağında Feghouli ara 
pasında Gomis'i düşündü ancak Malatyaspor 
savunması tehlikeyi büyümeden önledi.

29 ' N'diaye ceza sahası dışından şansını 
denedi top üstten dışarı çıktı.

33 ' Aytaç, Feghouli'yi düşürdü. Gal-

atasaray ceza yayı üstünden frikik kazandı.
34 ' Feghouli'nin kullandığı frikikte top 

üstten dışarı çıktı.
38 ' Malatyaspor Pereira'nın kafa 

vuruşuyla 1-0 öne geçti.
40 ' Malatyaspor gole yaklaştı: Boutaib, 

Muslera ile karşı karşıya kaldı, ancak yaptığı 
kontrolde top ayağından açıldı ve Muslera 
topa sahi oldu.

42 ' Malatyaspor baskıyı artırdı! Sadık'ın 
ceza sahası dışında şutunda top savunmadan 
kornere çıktı.

43 ' Kullanılan köşe vuruşunda Boutaib'in 
kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol - 
Khalid Boutaïb

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.
İkinci Yarı
46' İkinci yarıya Galatasaray'ın vuruşuyla 

başladı
47' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu 

sonrasında topun başına geçen Younes Bel-
handa ceza sahası içine ortasını yapıyor 
ancak bu pozisyon kaleciye yapılan faul 
gerekçesiyle duruyor.

51' Sol kanattan gelişen atakta topla bu-
luşan Aytaç Kara ceza sahası içine pasını 
gönderiyor ancak gönderdiği noktaya hiç bir 
takım arkadaşı gitmiyor.

54' Savunma oyuncularından dönen top-
la buluşan Azubuike Godson ceza sahası dışı 
sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Bu topu 
kaleci Fernando Muslera iki hamlede kontrol 
ediyor.

58' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu 
sonrasında topun başına geçen Badou Ndiaye 
bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

65' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu 
sonrasında topun başına geçen Younes Bel-
handa ceza sahası içine ortasını yapıyor an-
cak bu topu kaleci Ertaç Özbir yumruklayar-
ak uzaklaştırıyor.

70' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu 
sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara 
ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu 
topu Fernando Muslera kontrol ediyor.

74' Gol Galatasaray Badou Ndiaye'nin at-
tığı goller farkı bire indirdi

84' Gelişen Galatasaray atağında Feg-
houli, rakibini geçerken faul yapıyor. Son 

5 dakikaya girilirken 
Malatyaspor'un 2-1 
üstünlüğü devam edi-
yor.

87' Garry Rodri-
gues, bir top kaybı 
daha yapıyor. Topu 
kaybeden Rodrigues, 
ardından Aytaç Ka-
ra'ya faul yaptı. Tempo 
bu dakikalarda iyice 
yavaşladı.

90' Gomis'in indird-
iği topa Badou Ndiaye 
sert vurdu. Ancak ka-
leci Ertaç Özbir iyi yer 
tuttu ve sektirmeden 
topa sahip oldu.

90+5’ Hakem maçın 
son düdüğünü çaldı

2-1

SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 16 10 3 3 29 17 12 33

2.GALATASARAY A.Ş. 16 10 2 4 34 21 13 32

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 8 6 2 28 14 14 30

4.KAYSERİSPOR 16 8 6 2 25 17 8 30

5.FENERBAHÇE A.Ş. 15 8 5 2 31 19 12 29

6.TRABZONSPOR A.Ş. 16 8 4 4 32 27 5 28

7.GÖZTEPE A.Ş. 15 8 3 4 28 23 5 27

8.BURSASPOR 16 7 3 6 27 18 9 24

9.DG SİVASSPOR 16 7 2 7 21 26 -5 23

10.E YENİ MALATYA 16 5 4 7 20 24 -4 19

11.KASIMPAŞA A.Ş. 16 5 4 7 24 29 -5 19

12.TM AKHİSARSPOR 16 5 4 7 20 27 -7 19

13.A ALANYASPOR 16 5 3 8 27 30 -3 18

14.ATİKER KONYASPOR 15 4 2 9 15 21 -6 14

15.OSMANLISPOR 16 4 2 10 23 32 -9 14

16.ANTALYASPOR A.Ş. 16 3 5 8 16 30 -14 14

17.GENÇLERBİRLİĞİ 16 3 4 9 19 31 -12 13

18.K KARABÜKSPOR 15 2 2 11 13 26 -13 8

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 BURSASPOR

E YENİ MALATYASPOR 2 - 1 GALATASARAY A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 - 1 OSMANLISPOR

TM AKHİSARSPOR 0 - 2 KAYSERİSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR

GÖZTEPE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR

16.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

U21 Sahadan 2-0 Galip Ayrıldı
U21 Ligi’nin 16. haftasında evinde Galatasaray’ı ağır-

layan E.Yeni Malatyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı
İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmanın gollerini 1 ve 

70. dakikalarda Furkan Yiğit kaydederken, ev sahibi ekip 
80. dakikada Burak Kavlak ile bir penaltı vuruşundan sonuç 
alamadı. Ligin güçlü ekibi Galatasaray karşısında 90 daki-
ka boyunca etkili bir oyun ortaya koyan E.Yeni Malatyaspor, 
aldığı galibiyetle puanını 25’e yükseltti. Furkan Bakan’ın 
yönettiği müsabakaya ev sahibi E.Yeni Malatyaspor Abdul-
samet, Emirhan, Ertuğrul, Diyar, Burak, Fatih, Rıfat, Hü-
seyin, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Berkan on biriyle çıktı.

“İYİ BİR DERS NİTELİĞİ TAŞIYOR”
Müsabaka sonrası konuşan E.Yeni Malatyaspor U21 

takımı antrenörü Murat Uçkun, önemli bir galibiyet al-
dıklarını söyledi. Rakip karşısında 90 dakika boyunca iyi bir 
oyun ortaya koyduklarını belirten Uçkun, “Oyuncularımızı 
tebrik ediyorum, gerçekten bugün sahada iyi bir oyun or-
taya koydular. Malatyaspor alt yapısı olarak bu tür maçlar 
bizim için aslında iyi bir ders niteliği taşıyor. Oyuncularım da 
bu maçlardan gerekli dersleri çıkarıyor diye düşünüyorum. 
Bir kez daha futbolcularımı aldıkları galibiyet ve oynadıkları 
oyundan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.


