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Türkiye 60 Gün Sonra
Erken Seçime Gidiyor

Erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Dev-
let Bahçeli ile görüştükten sonra açıkla-
malarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve mil-
letvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 
Pazar günü yapılacağını açıkladı. Hangi 
partilerin seçime gireceği ise Yüksek Se-
çim Kurulu tarafından seçim takviminin 
açıklanmasının ardından netleşecek.>>3’te

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle bir kutla-
ma mesajı yayımladı. >>4’te

Başkan Vahap Küçük’ten
23 Nisan Mesajı

Turgut Özal Üniversitesi Kuruluyor 
15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin Yük-

sek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Bi-
nali Yıldırım imzasıyla dün TBMM’ye sunuldu. 
Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri 
bölünecek. Tasarıya göre Gaziantep Bilim ve 
Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Tur-
gut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bay-
ram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, 
Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kay-
seri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitele-

ri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. İzmir 
Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıy-
la iki vakıf üniversitesi kuruluyor. Bu üniversi-
telere yönelik te yeni kadrolar ihdas ediliyor. 
Tasarının EK 181’inci maddesine göre kurulan 
Turgut Özal Üniversitesi İnönü Üniversitesine 
bağlıyken Turgut Özal Üniversitesine bağlanan 
Su Ürünleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Bat-
talgazi ve Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulları ve 
lisansüstü eğitim fakültesinden oluşacak.>>3’te

Doğanşehir’de “Sosyal
Medyanın Zararları” Semineri

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen lise öğrencilerine 
“Sosyal Medyanın Zararları” konulu seminer düzenlendi.>>5’TE

DOĞANŞEHİR’DE BAYAN KUAFÖR 
SALONU AÇILIŞI YAPILDI 4’TE
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Ani Titremeye Yol Açan 8 Faktör
İstemsiz kasılma ve seğirmeler 

ile kasların kısa süreli kasılması; 
vücutta, ellerde, ayaklarda ve bo-
yunda titremelere yol açıyor. Tür-
kiye’de ve tüm dünyada sık olarak 
görülen ancak nedeni tam olarak 
bilinmeyen titremeler, yaşam kali-
tesini de olumsuz etkiliyor. Her yaş 
grubunda ortaya çıkabilen titreme, 
nedene yönelik yöntemlerle tedavi 
edilebiliyor

Memorial Hastanesi Nöroloji 
Bölümü’nden Uz. Dr. Yılmaz Niya-
zi Yazman, titremeler ve tedavileri 
hakkında bilgi verdi.

NEDENİ BİLİNMEYEN 
HAREKET BOZUKLUĞU

“Esansiyonel tremor” adı veri-
len ve nedeni bilinmeyen titreme-
ler, vücutta en sık rastlanan hare-
ket bozukluklarındandır. Erişkin 
yaşlarda başlayan titreme sorunu, 
yaşlanmayla birlikte ilerler. Eller 
öne uzatıldığında ya da bardak, 
kaşık tutarken veya yazı yazarken 
daha çok ortaya çıkar. Eller ve kol-
lar tamamen serbest olduğunda 

örneğin kucakta istirahat halinde 
durur. Titreme en çok ellerde gö-
rülür ve daha sonra da baş, boyun, 
bacaklar, ses telleri ve gövdede or-
taya çıkar. Her titreme bir hastalık 
belirtisi olmayabilir.

STRES VE 
UYKUSUZLUK 
TETİKLİYOR…

Nedeni bilinmeyen titremeler 
başlangıçta hastanın günlük yaşa-
mını etkilemeyebilir. Ancak ilerle-
yen dönemlerde bazı tetikleyici et-
kenlere bağlı olarak hayat kalitesini 
düşürebilir.

Esansiyonel titremeleri tetikle-
yen faktörler;

Heyecan ve stres yoğunluğu
Uykusuzluk
Aşırı kafein tüketimi
Fiziksel yorgunluk
Kan şekeri düşüklüğü
Tiroit fonksiyon bozuklukları
Altta yatan önemli hastalıkların 

varlığı
Parkinson hastalığı ile karıştırı-

labilir

Esansiyonel titremeyi, ‘Parkin-
son Hastalığı’na bağlı titremeler-
den ayırt etmek gerekir. Nedeni 
bilinmeyen titreme, Parkinson’a 
göre 10 kat fazla görülür. Parkinson 
titremesi; istirahat halinde, eller 
rahat pozisyonda dururken ortaya 
çıkar ve hareketle azalır. Parkin-
son’da esansiyonel titremesi olan 
hastalarda görülmeyen hareket-
lerde yavaşlama, küçük adımlarla 
yürüme, baş ve gövde öne eğik va-
ziyette yürüme, yüzde mimiklerde 
azalma, rijidite denilen kaslarda 
sertlik gibi belirtiler de vardır.

BEYİNCİK 
LEZYONLARININ 
TİTREMESİ İLE 
DE BENZERLİK 
GÖSTEREBİLİR

Esansiyonel titreme kadar sık 
görülmese de nedeni belli olma-
yan titremeler ile karıştırılmaması 
gereken hareket bozukluklarından 
biri de “beyincik lezyonlarının” tit-
remesidir. Esansiyonel titreme gibi 
hareketle ortaya çıkan bir titreme 
gerçekleşir ve esansiyonel titreme-
ye göre daha şiddetli gerçekleşir. 
Eller hedefe yaklaştıkça titreme 
şiddetlenir. Örneğin bardak ağıza 
yaklaştırıldığında artar. Kişi suyu 
içecekken, titremeye bağlı olarak 
su bardaktan dökülmeye başlar. 
Ayrıca yürürken ve otururken den-
gesizlik gibi başka şikayetler de ge-
lişir.

GÜNLÜK AKTİVİTE 
BECERİLERİNİN 

KAYBINA YOL 
AÇABİLİR

Esansiyonel yani nedeni belli 
olmayan titremeler yaşam süre-
sini kısaltıcı bir etki oluşturmaz. 
Titreme zamanla artabilir ancak 
değişim, genellikle yavaş ve yıllar 
içinde meydana gelir. Sonuç olarak 
bazı hastalarda yazı yazma, yemek 
yeme ve içme aktivitesi sırasında 
güçlük, hatta sosyal açıdan utanma 
gibi durumlar becerilerin kaybına 
neden olabilir. Hafif düzeyde tit-
reme tedavi gerektirmez ve erken 
tedavi de hastalığın doğal seyrini 
durdurmaz ya da yavaşlatmaz.

BAŞ-BOYUN 
TİTREMELERİNDE 

ENJEKSİYON TEDAVİSİ 
FAYDA SAĞLIYOR

Titremeler hastanın yaşam ka-
litesini ciddi derecede düşürüyorsa 
ve hasta günlük aktiviteleri yerine 
getirmekte güçlük çekiyorsa ilaç 
tedavisine başlanır. Ayrıca etki-
lenen kas gruplarına enjeksiyon 
da uygulanabilmektedir. Özellikle 
baş-boyun titremelerinde enjeksi-
yon tedavisinin daha etkili olduğu 
gözlemlenmiştir. İlaç tedavisi ile 
sonuç alınamayan ve şiddetli titre-
mesi olan hastalarda cerrahi tedavi 
yöntemlere başvurulabilir.
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Hep Genç Öldüler
Trenci Mehmet amca her gün mesaisine 

gider, akşama kadar tren yolunda çalışır, yor-

gun argın Doğu mahallesindeki iki göz oda-

dan oluşan evlerine dönerdi.

O küçücük evde çok mutlulardı beş erkek, 

bir kız çocukları vardı hepsi okudu hepsi çok 

zekiydi ,

hepsi çok başarılı oldu.

En büyükleri Hasan abi Malatya’da Devlet 

Demir Yollarında çalışıyordu ,çok genç yaşta 

kalp krizinden kaybettik , geride gözü yaşlı 

ailesi kaldı.

Tüm Doğanşehir’in o zamanlar göz bebe-

ği olan dünyayla barışık Hüseyin abi nam-ı 

değer Motdo Hüseyin çocukluğundan itiba-

ren hem çalıştı, hem okudu ailemizin parçası 

gibiydi, öğretmen oldu Anadolu’nun bir çok 

yerinde görev yaptı.Onu da çok genç yaşta 

kalp krizinden kaybettik.

Kız kardeş mutlu bir evlilik yaptı ama ka-

der onunda peşini bırakmadı ,doğum esna-

sında onu da çok genç yaşta kaybettik .

Mahmut ,Doğanşehir’in parlak öğrencile-

rinden biriydi, çok çalışkandı okul hayatı çok 

başarılı geçti .Tıbbiye-i bitirdikten sonra dok-

tor olup Bartın’da göreve başladı.

Burada elim bir trafik kazası nda çok genç 

yaşta onuda kaybettik.

Son olarak Abuzer ,

Her zor koşulda okudu,

Sokak direğinin altında,

Otlatmaya götürdüğü koyunlarının yanın-

da hep okudu,

Başarılar la dolu geçen eğitimin sonunda 

hakim olarak memleketin her yerinde görev 

yaptı .

Çok dürüstü görev yaptığı sürece adaletin 

terazisi ni hiç şaşırtmadı, bunun için

İyilerin dostu ,

Kötülerin düşmanı oldu.

Mehmet,

Ailenin en küçüğü Doğanşehir’de yaşıyor 

geçirdiği bir rahatsızlık sonucu ayakta kal-

maya çabalıyor.

Ailenin her ferdi hiçbir şeyden yılmadı, 

yokluklar onları kamçıladı hepsi çok başarılı 

oldu ama hepsini çok genç kaybettik.

Çok iyi evlatlardı,

Çok iyi kardeşlerdi,

Çok iyi arkadaşlardı,

Çok iyi komşulardı,

Çok iyi Hemşerilerdi

En önemlisi de ;

Çok iyi insanlardı

Işıklar içinde olsunlar.

Bugün hoca soracak !

-Nasıl Bilirdinizzz ?

“Biz iyi bilirdik” diye hemşerileri gönül-

den haykıracaktır.

*Biz de çok iyi bilirdik

Yine;

-Haklarınıza helal ediyor musunuzzz ?

diye soracak hoca,

Bizim bir hakkımız yok, ama onun biz de 

hakkı varsa o helal etsin...

ATİLLA 
ÖZDEMİR

Türkiye 60 Gün Sonra
Erken Seçime Gidiyor

HABER MERKEZİ 
Erken seçim çıkışı yapan 

MHP lideri Devlet Bahçeli ile 
görüştükten sonra açıklama-
larda bulunan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, cum-
hurbaşkanlığı ve milletvekili 
genel seçiminin 24 Haziran 
2018 Pazar günü yapılacağını 
açıkladı. Hangi partilerin seçi-
me gireceği ise Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından seçim tak-
viminin açıklanmasının ardın-
dan netleşecek

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM’de er-
ken seçim çağrısında bulunan 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’yi dün Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesinde kabul etti. 30 
dakika süren kabulün ardın-
dan basın toplantısı düzenle-
yen Erdoğan, MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli ile oldukça 
verimli bir görüşme gerçekleş-
tirdiklerini belirterek, “Bah-
çeli ile daha önce de çeşitli 

defalar bir araya gelerek iç 
ve dış gelişmeler üzerinde gö-
rüş alışverişinde bulunmuş-
tuk. Bugünkü görüşmemizde 
kendisiyle oldukça geniş bir 
yelpazede istişare ettik. Bah-
çeli’nin dün TBMM’deki grup 
konuşmasında ifade ettiği mil-
letvekili ve cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin erkene alınma-
sıyla ilgili teklifini de değer-
lendirme fırsatı bulduk” ifa-
delerini kullandı.  15 Temmuz 
darbe girişiminin başarısızlığa 
uğratılmasının birçok alanda 
olduğu gibi siyasette de yeni 
bir dönemin miladı olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, “Milleti-
mizin darbe gecesi gösterdiği 
kahramanlık asla unutulma-
yacaktır. Ardından 29 gece bo-
yunca tutulan demokrasi nö-
betleri milletimizin istiklaline 
ve istikbaline sahip çıkma ira-
desinin bir sembolü olmuştur. 
7 Ağustos 2016 tarihinde Yeni 
Kapı’da yaptığımız ve milyon-

larca vatandaşımızın katıldığı 
o büyük miting ise milletimizin 
biz siyasetçilere verdiği mesajı 
çok açık ve net bir şekilde or-
taya koymuştur. Nitekim 16 Ni-
san halk oylamasına giden sü-
reçte milletimizin önümüzde 
açtığı işte bu yolda ortaya çık-
mıştır. Cumhurbaşkanı olarak 
hem şahsımın hem de parti-
min uzun zamandır dile getir-
diği yönetim sistemi değişikli-
ğini Bahçeli’nin ön açması ve 
desteğiyle 16 Nisan’da hayata 
geçirme imkanı bulduk. Buna 
göre anayasa değişikliğinin 
Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle ilgili hükümleri ya-
pılacak ilk seçimlerden sonra 
yürürlüğe girecektir” şeklinde 
konuştu. 

Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:  “Türkiye 
hala 16 Nisan’dan sonra artık 
eski diye ifade edebileceği-
miz sistemle yönetilmektedir. 
Cumhurbaşkanı ile hükümetin 
uyumlu çalışması sayesinde 
ciddi bir sorun yaşanmıyor 
gibi gözükse de eski siste-
min hastalıkları attığımız her 
adımda karşımıza çıkabiliyor. 
Buna rağmen bizim tercihimiz 
hep milletimize verdiğimiz ta-
ahhüde uygun şekilde 2019 
Kasımındaki seçimlere kadar 
dişimizi sıkmaktan yana ol-
muştur. Ancak gerek Suriye’de 
yürüttüğümüz sınır ötesi ope-
rasyonlar, gerek Suriye ve Irak 
merkezli olarak bölgemizde 
yaşanan tarihi önemdeki ha-
diseler Türkiye’nin bir an önce 
belirsizlikleri aşmasını zorun-
lu hale getirmiştir. Ülkemizin 
geleceğine yönelik kararların 
daha güçlü şekilde alınabilme-
si ve uygulanabilmesi için yeni 

yönetim sistemine geçiş acili-
yet kesbetmeye başlamıştır. 
Bahçeli’nin dün yaptığı çağrıyı 
bu gerçekleri de göz önünde 
bulundurarak yetkili kurulları-
mızda enine boyuna müzakere 
ettik. Sonuçta ülkemizin karşı 
karşıya bulunduğu fotoğraf-
tan hareketle bu erken seçim 
teklifine olumlu yaklaşmamız 
konusunda arkadaşlarımızla 
görüş birliğine vardık.” 

SEÇİM KONUSUNU 
GÜNDEMİMİZDEN 

ÇIKARMALIYIZ
Erdoğan, “Türkiye’nin 

önündeki iç ve dış gündemin 
yoğunluğu, erken seçim ka-
rarının açıklanmasıyla orta-
ya çıkacak belirsizliğin bir an 
önce ortadan kaldırılmasını 
zorunlu kılıyor. Suriye’deki ge-
lişmelerin hızlandığı, makro 
ekonomik dengelerden büyük 
yatırımlara kadar her konu-
da çok önemli kararlar ver-
memiz gereken bir dönemde 
seçim konusunu ülkemizin 
gündeminden bir an önce çı-
kartmamız şarttır. Bunun için 
önümüzdeki seçimlere ittifak 
içinde girme konusunda mu-
tabık bulunduğumuz Sayın 
Bahçeli ile yaptığımız istişare-
ler neticesinde seçimlerin 24 
Haziran 2018 tarihinde Pazar 
günü yapılmasına karar ver-
dik. AK Parti ve MHP meclis 
grupları olarak konuyla ilgili 
yasal süreci hemen başlatıyo-
ruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim 
Kurulu da (YSK) seçim hazır-
lıklarına derhal başlayacaktır. 
Bu kararın ülkemiz, milletimiz, 
partilerimiz için hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum” dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Kuruluyor 
KENAN EREN 
15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile 
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla dün 
TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla İstanbul, Gazi 
ve İnönü üniversiteleri bölünecek. Tasarı-
ya göre Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Kon-
ya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, 
İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram 
Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sam-
sun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trab-
zon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal 
Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversi-
te kuruluyor. İzmir Tınaztepe ve İstanbul 
Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniver-
sitesi kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik 
te yeni kadrolar ihdas ediliyor. Tasarının 
EK 181’inci maddesine göre kurulan Tur-

gut Özal Üniversitesi İnönü Üniversitesine 
bağlıyken Turgut Özal Üniversitesine bağ-
lanan Su Ürünleri Fakültesi, Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yö-
netim Bilimleri Fakültesi Mimarlık ve Ta-
sarım Fakültesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt 
Meslek Yüksek Okulları ve lisansüstü eği-
tim fakültesinden oluşacak. 

EK 181’inci madde şu şekilde oluşuyor: 
“Malatya’da Malatya Turgut Özal Üniversi-
tesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Bu Üniversite; a) İnönü Üniversitesine bağ-
lı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe 
bağlanan Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat 
Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak 
yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilim-
leri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesinden, b) İnönü Üniversitesine bağlı 
iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe 

bağlanan Battalgazi Meslek Yüksekokulu 
ile Yeşilyurt Meslek Yüksekokulundan, c) 
Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Li-
sansüstü Eğitim Enstitüsünden, oluşur.

Ayrıca bu tasarıya göre İnönü Üni-
versitesine bağlı iken bağlantısı veya adı 
değiştirilerek Turgut Özal Üniversitesine 
bağlanan yükseköğretim birimlerinin teş-
kilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile 
birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı 
bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin 
tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesis-
leri, her türlü araç ve gereci, malzeme, dö-
şeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her 
türlü taşınır malları başka bir işleme gerek 
kalmaksızın Malatya Turgut Özal Üniversi-
tesine devredilmiş sayılacak. 

Ayrıca tasarıda yeni kurulacak üniver-
site bünyesinde yer alacak, ihtiyaç duyu-
lan kadrolarda yer alıyor.
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23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının ve 

“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesi ışığın-

da milli egemenliğimizin ilan edilişinin 98. Yıldö-

nümünü coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğu 

içerisindeyiz.

23 Nisan 1920, kader ve gönül birliği içerisindeki 

Necip Türk Milleti’nin istiklal ve istikbal mücadelesi 

için kıyama kalktığı kutlu bir tarihtir. Ulu Önder Gazi 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “milletimizin aydınlık 

geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek 

nesil” olarak tanımladığı Türk Çocuğu’na armağanı 

olan 23 Nisan, tarih boyunca çocuklara ithaf edilen 

ilk ve tek çocuk bayramdır. Çünkü çocuklarımız 

milletimizin en değerli varlığı olup geleceğimizin 

güvencesi, yaşama sevincimiz ve umudumuzdur. 

Milletimizin huzuru ve refahı, ülkemizin gücü ve 

kalkınmışlığı için gelecek güzel günleri kucaklaya-

cak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve 

en önemlisi hür olarak hayatlarını idame ettirme-

leri hepimizin en büyük arzusudur. İnanıyorum ki, 

çocuklarımız yakın bir gelecekte ülke yönetiminde 

söz sahibi olarak milletimizin ufuklarını aydınlata-

caklar, Güçlü Türkiye’yi omuzlarında yükseltecekler 

ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi 

için azimle çaba sarf edeceklerdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere yurdu ve milleti yaşat-

mak için mücadele eden kahraman silah arkadaş-

larını, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 

çatısı altında Aziz Türk Milleti’ne hizmet sunan 

devlet adamlarından ebediyete intikal edenleri ve 

aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm 

dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah 

ve huzur getirmesini diliyor, aziz halkımıza en derin 

sevgi ve saygılarımı sunuyorum!..

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Vahap Küçük’ten 23 Nisan Mesajı
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Vahap Küçük, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle bir kutla-
ma mesajı yayımladı. 

Başkan  Vahap Küçük 
mesajında; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin 23 Nisan 
1920 günü açılması ile millet 
egemenliği resmen hayata 
geçirildiğini hatırlatarak, bu 
önemli gün Atatürk tara-
fından millet egemenliğini 
sonsuza kadar koruyacağı-
na inandığı çocuklara arma-
ğan ettiğini belirtti. Başkan 
Vahap Küçük  mesajında 
"Bugün, hakimiyetin kayıt-
sız şartsız milletimize ait 
olduğunun simgesini oluş-
turan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından çeşit-
li engelleri aşarak 23 Nisan 
1920'de kuruluşunun 98. yıl 
dönümüdür. Atatürk tarafın-
dan bütün çocuklara arma-
ğan edilen 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı çocukların tek evrensel 

bayramı olma özelliği taşı-
maktadır. Anlam ve önemi 
büyük olan TBMM'nin kurul-
duğu bu günün, bağımsızlık 
bilincinin yeni nesillere ak-
tarılması açısından çocukla-
ra armağan edilmesi ayrıca 
anlamlıdır. Sevgili çocuklar, 
yarınlarımızın en büyük gü-
vencesi olarak sizlerin bü-
yük önder Atatürk'ün izinde 

toplumumuzun her alandaki 
ileri atılımlarına öncülük ya-
pacak, kalpleri vatan ve mil-
let sevgisiyle dolu, görev ve 
sorumluluklarına yürekten 
bağlı, çağdaş düşünceli in-
sanlar olarak yetişmeniz en 
büyük dileğimizdir. Bu duygu 
ve düşüncelerle,  Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere Birinci 

Meclisimizin kahraman üye-
lerini ve milli mücadelede 
emeği geçmiş olan herkesi 
en derin saygı ve rahmetle 
anıyor, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 98. yılını 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını en içten 
duygularımla kutluyorum." 
Dedi.

DOĞANŞEHİR’DE BAYAN KUAFÖR SALONU AÇILIŞI YAPILDI

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir’de Hizmete Giren TOP-

RAK BAYAN KUAFÖR Salonu’nun Açılışı 
Yapıldı. TOPRAK BAYAN KUAFÖR Salo-
nu, İlçe Deniz Taksi Durağı Yanında Hiz-
mete Başlamıştır.

Saç Bakımının Yanı Sıra, Cilt Bakımı 

Ve Bayanlara Özel Tüm Güzellik Alanla-
rında Hizmetin Verildiği Salonun Açılı-
şına, Doğanşehir İlçe Kaymakamı Sayın 
MUHAMMET ŞÜKRÜ PEKPAK, İlçe Bele-
diye Başkanı Sayın VAHAP KÜÇÜK, İlçe 
Cumhuriyet Savcısı Sayın NEZİR BAY-
RAM, Yazı İşleri Müdürü Sayın METİN 

UNUTKAN, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Ma-
latya Bölge Birliği Başkanı Sayın İSMET 
BAYRAM ve İlçe Esnaf Odaları Başkanı 
Sayın RIFAT TOPAL katıldı.

Açılışta Konuşan Doğanşehir İlçe 
Kaymakamı MUHAMMET ŞÜKRÜ PEK-
PAK ve İlçe Belediye Başkanı VAHAP 
KÜÇÜK, İş Yeri Sahibi KİRAZ VAROL’a 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı 
MUHAMMET ŞÜKRÜ PEKPAK, İlçe Bele-
diye Başkanı VAHAP KÜÇÜK, İlçe Cum-
huriyet Savcısı NEZİR BAYRAM ve (ESK-
KK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İSMET 
BAYRAM ile birlikte kestiler.

TOPRAK BAYAN KUFÖR Salonu Sa-
hibi KİRAZ VAROL, Bayan Müşterilerini 
Yeni İşyerlerine Beklediklerini Söyle-
yerek, “Müşterilerimizi İşyerimizden 
Memnun Göndereceğiz” Dedi.

Açılış Çocukların Maskot ile Palyaço 
Eğlenceleri Sonrasında Pasta Ve Meyve 
Suyu İkramı İle Son Buldu.

ANKARA MALATYALILAR DERNEGI BAŞKANI BATTAL YILDIZ:

İSA KANLIBAŞ 
Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı BAT-

TAL Yıldız "Malatyalıları biraraya getirdiğimiz 
için gurur duyuyoruz dedi.

Darende, Arguvan, Arapgir, ve Doğanşehir 
Dernek başkanlarıyla basın toplantısı yapan 
Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı BATTAL 
Yıldız "Malatya ekonomisini kayısı eksenin-
den çıkarmalıyız. Çilek,üzüm, ceviz ekimine 
ağırlık verilmelidir. Sivil hava limanı yapıl-
malıdır.Ikinci devlet üniversitesinin yani sıra 
özel bir üniversite de kurulmalıdır. TURIZM 
cazip hale getitilmelidir. Sağlık turizminde 
bölge lideri olabilir. 23 köy derneği olarak ça-
lışmalarımıza devem edeceğiz" dedi.

“Malatyalılar Olarak Gurur Duyuyoruz”
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(BASIN: 791353  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR
İCRA DAİRESİ 2017/114 TLMT.

TAŞINIRIN 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 elekt-
ronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonu-
na kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen 
oranda KDV. ‘nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri 
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin 
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 

1.İhale Tarihi : 23/05/2018 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 07/06/2018 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri       : KARAHAN YEDİEMİN OTOPARKI
                     (ESENTEPE mAH. sANAYİ SİT. YANI DOĞANŞEHİR/MALATYA) 
No Takdir Edilen 

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

1 50.000,00 1 %18 46 PK 053 PLAKALI ,RENAULT MARKA KAPALI KASA 
L TİPLİ, 2013 MODEL ,BEYAZ RENKLİ , LASTİKLERİ 
NORMAL DURUMDA OLAN, 128526 KM DE , MUHTELİF 
YERLERİNDE UFAK ÇİZİKLERİ OLAN , ANAHTARI MEV-
CUT RUHSATI OLMAYAN ARAÇ

5 Nisan 1962 tarihinde Malatya ili Doğanşehir ilçesi Çöm-
lekova Köyünde doğdu Sultan ve Hasan Şen Çiftinin  sekiz 
çocuğunda üçüncüsüdür.Çomlekoba Köyü ilkokulunu bitir-
di.Eğitimini tamamlayamadı ama kalem kağıdı hayatında 
hiç  çıkarmayıp 2013 yılında şiir yazmaya başladı. Şiirlerinde 
kendi adını.birkac şiirinde ise Gülezar adını kullandı. Şiirle-
rinde halk arasında yaşanmış olayları ele aldı haksızlığa kar-
şı duygu ve düşüncelerini dile getirdi.Şiirleri ilk kez sosyal 
medyada paylaşım sitelerinde yayınlandı.bazıları da İskende-
run Güney TV de okundu MASAM da Gülezar adıyla kayıtlıdır  
Ölçülü Şiirlerini On üç yıllık sevdam adlı Kitapta toplayan Gülizar 
Özgür Şiir sanatı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle dile getiriyor. 
Şiir.her insanda bulunmayan zor bir sevdadır Ama her insanın 
recetesine yazılmış ilaç gibidir..her insan ondan kendisinden 
bir şey bulur. Şiir sanatı ile anlatmak istediğim birçok amacım 
var ama en başta mazlumun hakkını savunmaktır.kalemimin 
ucu hiç bir zaman kırılmadı ve beni yarı yolda birakmadı.hayal-

lerimi hep yazdım. Yalnızca yazıyorum ve mutluyum.

DOST BİZİM 

Mihman oldum bu gün dostun gönlüne 
Muhabbet eyledik gönül gönüle 
Dert kederi döktük sazın teline 
Sözünüz özümüz sazdır dost bizim 

Dost yolunu bilip dosta varınca 
Arif olup muhabbete satınca 
Sofrasına sevgi katıp karınca 
Sözümüz özümüz baldır dost bizim 

Dostun mülkü insanlıktır bilesin 
Lütfeyle de her gönüle giresin 
Yarasına dikiş merhem suresin 
Sözümüz özümüz haldir dost bizim 

Hakkikat bakidir unutma bunu 
Her dayım değişme renk ile donu 
Dostluk pazarında insanlık konu 
Sözümüz özümüz haktır dost bizim 

Dost sadık olunca dostun sözüne 
Gülizar kurbandır onun özüne 
Yaz baharında dostun güzüne 
Sözümüz özümüz güldür dost bizim 

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Doğanşehir’de “Sosyal
Medyanın Zararları” Semineri

Nihat Abacı’dan Ramazan Özcan’a Ziyaret

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü tarafından organize edilen lise 
öğrencilerine “Sosyal Medyanın Zarar-
ları” konulu seminer düzenlendi.

Doğanşehir Şehit Barış Aybek 
MTAL Konferans Salonunda düzenle-
nen “Sosyal Medyanın Zararları” ko-
nulu konferans Gençlerin her türlü ba-
ğımlılık riskine karşı önlemler almak 
için etkinlikler ve projeler düzenleyen 
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Ülke Tv ve Kanal 24’te yayın yapan 
Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Sosyal 
Medya ve Etkileri” konulu seminer dü-
zenlemiş ve seminere 200’ün üzerinde 
lise öğrencisi katılmıştır.  

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay 
sunumunda, Türkiye’de sosyal medya 
kullanım oranı hakkında bilgiler vere-
rek, 46.3 milyon internet kullanıcısı, 
46.1 milyon aktif sosyal medya kullanı-
cısı olduğunu belirtti. Sosyal medyanın 

insan hayatındaki olumsuz etkilerini 
anlatan Unay, “Sosyal medya insanları 
birbirinden uzaklaştırıyor, bizi giderek 
yalnızlaştırdı. 

Artık her şey sanal. İnsani duygu-
larımızı yitiriyoruz, arkadaşlık ilişkile-
rimiz köreliyor. Ailemize bile vakit ayı-
ramıyoruz. Argo kelimelerin kullanımı 
sosyal medya ile daha da yaygınlaştı. 
Bunların yanı sıra, kültürel ve ahlaki 

yozlaşma, bilgi kirliliğine maruz kal-
ma, özel bilgilerimizin satılması gibi 
olumsuz etkilerine maruz kalınıyor. 
İnsanlar bir yılda, yaklaşık 540 saatini 
sosyal medyada geçirmektedir." dedi. 

Doğanşehir Aktüel İnternet Gaze-
tesi olarak Böyle önemli bir konuda 
hassasiyet gösteren İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.

HABER MERKEZİ 
Basın İlan Kurumu (BİK) 

Malatya Müdürü Nihat Aba-
cı, geçtiğimiz günlerde yapı-
lan seçimle göreve getirilen 
MTB Başkanı Ramazan Öz-
can’a, ‘hayırlı olsun’ ziya-
retinde bulundu. Ziyarette 
konuşan MTB Başkanı Ra-
mazan Özcan, “4 yılda bir 
yapılan Ticaret Borsası se-
çimlerini yoğun bir gayret ve 
çalışmamızla kazandık. Bu-
radaki mevcut yönetimde-
ki arkadaşların da iyi bir ev 
sahipliğiyle iyi bir sonuçla, 
gürültüsüz, patırtısız bir se-
çim yaşadık. En önemlisi de 
bu. Onlar da hepsi bizim ar-
kadaşlarımız, onlarla biz bir 
aile gibiyiz. Her gün iç içeyiz. 
Bu bir yarıştı, bunun kaybe-
deni yok, sonuçta kazanan 
Malatya’dır” ifadelerine yer 
verdi.   "Gerek kayısı ve ge-
rekse Ticaret Borsası’nın 
iştigal ettiği anlarla ilgili 
sorunları gerek siyasi irade-
ye taşıyarak, gerekse yerel 
yöneticilerle bunu paylaşıp 
çözümü için gayret göstere-
ceğiz inşallah" diyen Özcan, 
borsa yönetiminin ve mec-
lis üyelerinin de sorunların 
çözümü noktasında üzerle-
rine düşen görevleri yerine 
getireceğinden kuşkusunun 
olmadığını belirtti. Özcan, 
"Kısa vadede çözülecek so-
runları önce ele alarak çözü-
me kavuşturacağız. Uzun va-
dede yer alan sorunları için 
ise planlamalar yapacağız. 
Bu planlamaları da zama-
na yayıp inşallah bu dönem 
içerisinde çözüme kavuş-
turacağız. Malatya Ticaret 
Borsasının ve tarım sektö-

rünün sıkıntılarını çözmek 
için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz" şeklinde ko-
nuştu.  Ticaret Borsası’nın 
birçok alanda iştigal ettiği-
ni hatırlatan Özcan, “Ancak 
Malatya’nın lokomotif ürü-
nü kayısı konusunda birinci 
derecede çalışma yapaca-
ğız. Başta lisanslı depoculuk 
hizmetinin biran önce faa-
liyete geçmesi, kayısıya ta-
ban fiyatı verilmesi konuları 
üzerinde duracağız. Lisanslı 
depoculuk için, Gümrük ve 
Ticaret Bakanımız Bülent 
Tüfenkci’nin üzerinde dur-
masıyla, Ekonomik Bakan-
lığı, Valilik, Fırat Kalkınma 
Ajansı (FKA) ile Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
bünyesindeki şirket ortak-
lığı ile bir şirket kurulup, 18 
milyon 800 bin TL ile lisanslı 
depoculuk kurulacak. Bu-
nun 12 milyon TL’sini Eko-
nomi Bakanlığı, kalanını da 
TOBB Şirketi karşılayacak. 
Lisanslı depoculuk yeri ola-
rak Organize Sanayi Bölgesi 
planlanıyor. 10 bin kapasiteli 
olacak. Böylece kuru kayısı-
lar uzun süre depoda muha-
faza edilebilecek” dedi.  Yeni 
yönetim olarak laboratuvar 
kurmaya da ağırlık verecek-
lerine işaret eden Ramazan 
Özcan, “Örneğin, şu anda 
Elazığ’da yaptırdığımız canlı 
hayvan kan tahlili laboratu-
varı ile Sivas’ta yaptırdığımız 
bakliyat ve yem tahlil labora-
tuvarını Malatya’da kurmak 
için çalışmaları başladık.” 
ifadelerini kullandı.  Yeni 
şire ve buğday pazarını Yaka 
Mahallesi’ne yapmak için 
Büyükşehir Belediyesi ile yer 

konusunda görüşmeleri sür-
dürdüklerini aktaran Özcan, 
“Kuzey çevre yolu da bu böl-
gede geçeceği için Yeni şire 
ve buğday pazarı daha değer 
kazanacak” dedi. Yarım ka-
lan hizmetlerin tamamlan-
ması adına bundan sonraki 
süreçte el birliği ile çalışa-
caklarını kaydeden Özcan, 
“Arkadaşlarımızla beraber, 
meclisimizi ve bizi yoğun ça-
lışma temposu bekliyor. İn-
şallah Rabbim bizi mahcup 
etmez. Biz bu süreçte basın 
ile de istişare ve diyalog için-
de olacağız. Zaman zaman 
projelerimizi basın yoluyla 
kamu oyuyla paylaşacağız” 
dedi. 

BİK Müdürü Abacı ise, 
BİK hakkında Özcan’a bil-
gi aktardı. Abacı, Basın İlan 
Kurumu’nun yapısı, işleyişi, 
gazetelerin uymak zorun-
da oldukları kurallar, resmi 
ilanların dağıtımında geçerli 
olan kriterler, basın dernek-
lerine ve gazetecilere yapı-
lan yardımlar, yazılı basın 
ve internet medyası ile ilgili 
kurumsal çalışmalar, BİK’in 
eğitim faaliyetleri gibi konu-
larda da bilgiler verdi.  Ziya-

rette Abacı, Özcan’a, Basın 
İlan Kurumu yayınlarından 
Çanakkale isimli kitabı hedi-
ye etti.
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Soldan sağa
1. İskele kurup ahşap çatı kaplamasını yapan, duvarları keçe 

veya özel kâğıtlar ile kaplayan usta... 2. Kök boyası... Yaban hay-

vanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk... 3. Kaynağı mito-

lojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... Güney Kafkasyalı bir halk 

veya bu halktan olan kimse... O yerden olan... 4. Bir kimseyi, 

bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yara-

yan söz, isim... Hızölçer... Mikroskopta incelenecek maddelerin 

üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... 5. Genellikle içine 

sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap... Şapka, çanta, 

çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumu-

şak keçe... Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba... 6. Kaymak taşı... 

Gizlemek.. 7. Cıva elementinin simgesi... Zeytingillerden, beyaz, 

kırmızı veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan, 1-2 metre 

boyunda, süs bitkisi olarak yetiştirilen tırmanıcı bir ağaççık, 

Mısır yasemini... Ekmek (eski)... 8. Zihinde canlandırılan biçim, 

tasavvur... Bir şeyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul 

edilmiş bulunan süre, kullanma süresi (eski)... Tellür elementi-

nin simgesi... 9. Güneybatı Kafkasya’nın Türkiye sınırına yakın 

bölgesinde yaşayan bir halk, Acara... Etçil memeliler sınıfının 

etçiller takımının kedigiller familyasından bir hayvan... Çulluk... 

10. Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, 

seyrek karşıtı... Eklem bacaklıların, örümceğimsiler sınıfından, 

daha çok Güney Avrupa’da yaşayan, kıllarla kaplı, yaklaşık 2,5 

santimetre uzunluğunda, sekiz bacaklı, iki kollu, etçil bir tür 

örümcek... 11. Yunan mitolojisinde, geçen yolculara birtakım 

bilmeceler sorarak bilemeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi 

yaratık (eski)... Alüminyum elementinin simgesi... Bir tür taze, 

yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir... 12. Engel (eski)... Ayrıntıları 

düşünülmeyen... 13. Uluslararası para piyasasında kolaylıkla 

değiştirilebilen ve kuru devamlı koruyan veya yükselen para, 

sağ para... Başkaldırıcı... 14. Gözde sarıya çalan kestane rengi... 

Başka bir şeyin yerine geçen (eski)... Çizgi im... 15. Bir sayının lo-

garitmasının ondalık bölümü... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 

Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan dü-

zenli vücut hareketleri, raks...

Yukarıdan aşağıya
1. Üzerinde dama oynanan tahta... Zehir (eski)... 2. İşine 

gereken önem ve dikkati göstermeyen (kimse)... Babanın kız 

kardeşi, bibi... 3. Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, or-

manlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu... Antimon elementinin 

simgesi... Kargagillerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül 

rengi diğer yerleri parlak, kara, uzun kuyruklu kuş, alacakarga, 

alakarga... 4. Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kö-

kün geçmesi ile türeyen birleşikler... Bir aygıtın gereken işi ya-

pabilmesi durumu... Filgillerin hortumlular takımından, Afrika 

ve Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hay-

van... 5. Yandaş... Buluşma, kavuşma (eski)... 6. İridyum elemen-

tinin simgesi... Köstebek (halk ağzı)... Emme, emerek içine çek-

me, soğurma (eski)... 7. Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen 

bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti... Fiilin yapılmasını 

dileyen veya emreden isteme kipi... 8. Bir kelimedeki harflerin 

yerleri değiştirilerek elde edilen kelime... Taslamak işi... 9. Zir-

konyum elementinin simgesi... Gemilerin barınmalarına, yük 

alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan do-

ğal veya yapay sığınak... Rütbesiz asker, nefer... 10. Lityum ele-

mentinin simgesi... Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan 

yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran ren-

ginde nakışlar bulunan ipek kumaş... Tahta perde (halk ağzı)... 

11. Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek... İrade yitimi... 

12. Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen 

türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene... Eskrim, 

boks vb. oyunlar-

da korunmak için 

alınan durum... 13. 

Iralamak işi... Dört 

tekerlekli, hafif, 

bir tür gezinti ara-

bası... 14. Lavanta 

çiçeğinden yapılan 

ispirtolu esans... 

Avcı... 15. Ilınmak... 

İnce söz... Darms-

tadtiyum elementi-

nin simgesi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Bir güvercin kadar saf 
Bir o kadar da duygulu 
Esen rüzgar gibi yalnız 
Günahtan arınmış bir hayal 
Yağmuru barındıran bir bulut 
Doğan bebek kadar temiz 
Seninle sevdalanan bir dil 
Gördüğüm orman kadar sessiz 
Kendini hayata adamış bir can 
Etrafı ormanla çevrili bir manzara 
Toz bulut arasında giden bir iz 
Güzele açılmayı bırakmış bahara 
Bahar yaza kış olur mu bilmem 
Kış bahara güz olamaz 
Güzele söylenen söz olur mu bilmem 
Sevdam bu köşke naz olamaz 

SEVDAM BU KÖŞKE 
NAZ OLMAZ 

Özel Olimpiyatlar Türkiye ile 
TSYD’nden Anlamlı İşbirliği 

HABER MERKEZİ 
Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Tür-

kiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 
arasındaki iş birliğini geliştirmek 
adına İyi Niyet Anlaşması imzaladı. 
İmza töreninde Özel Olimpiyatlar 
Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sa-
bancı ve TSYD Başkanı Oğuz Tongsir 
hazır bulundu.  

Dünyanın en yaygın sivil toplum 
kuruluşu ve en büyük amatör spor or-
ganizasyonlarından biri olan Special 
Olympics’in bir parçası olarak faali-
yet gösteren Özel Olimpiyatlar Türki-
ye ile Türkiye Spor Yazarları Derneği 
arasında iş birliği geliştirmek adına 

iyi niyet anlaşması imzalandı.  
Özel Olimpiyatlar Türkiye Onur-

sal Başkanı Dilek Sabancı ve Türkiye 
Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz 
Tongsir, imza töreni sonrası Özel 
Olimpiyatlar Türkiye’nin simgesi kır-
mızı topla fotoğraf çektirerek bu anı 
ölümsüzleştirdi. 

Özel Olimpiyatlar Türkiye Onur-
sal Başkanı Dilek Sabancı imza tö-
reninde yaptığı konuşmada, “Özel 
çocuklarımızı sosyal hayatın içine 
çekebilmek amacıyla iş birliklerimizi 
sürdürüyoruz. Türkiye Spor Yazarları 
Derneği’nin desteğini almanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Bize kapılarını 

açan ve bu alanda çalışmalarımıza 
heyecanla ortak olan TSYD yönetimi-
ne teşekkür ediyorum” dedi.  

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir imza 
töreni sonrası Özel Olimpiyatlar Tür-
kiye ile iş birliğinin ilk adımlarını 
attıklarını belirterek, “Özel çocukla-
rımızı spor aracılığı ile sosyal haya-
ta kazandırmak adına elimizden ne 
geliyorsa yapmaya hazırız. Tüm üye-
lerimiz ile birlikte Özel Olimpiyat-
lar Türkiye etkinliklerini, projelerini 
destekleyecek, daha fazla özel spor-
cuya ulaşmak için üzerimize düşen 
her şeyi yapacağız” diye konuştu.  

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERESİ

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ
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Hemşerimiz Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin “BİRGÜN” Ga-
zetesinden yayınlanan yazısını bizde Yeni Doğanşehir Gaze-
tesinde Yayınlıyoruz.

Kur artışlarının kamuya da çok doğrudan zararı var. Bi-
liyorsunuz kamu özel işbirliği kapsamında yaptırılan köprü, 
otoyol, şehir hastaneleri, havaalanları vb. işlerin tamamın-
da devletin ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamlar ya Dolar 
cinsinden ya da Euro cinsindendir. Kurlar arttıkça devletin 
bu şirketlere yapacağı ödemeler ne olacaktır? 

Prof. Dr.Yalçın Karatepe - 
1- Dolar neden TL karşısında sürekli yükseliyor, TL ne-

den bu kadar irtifa kaybediyor?
Son zamanlarda döviz piyasasında yaşananlara baktığı-

mızda TL’nin hızla değer kaybettiğini görüyoruz. Aslında bir 
paranın başka bir para karşısında değerini belirleyen temel 
unsur o paraya ilişkin arz ve taleptir. Bu çok basit bir ifadey-
miş gibi görülebilir ancak bu arz ve talebi hangi faktörlerin 
etkilediğine bakarsak kurlarda hızlı biçimde değişime nele-
rin yol açtığını görürüz.

Türkiye’nin uzun zamandan beri devam eden ciddi so-
runları olduğunu biliyoruz. Bu sorunları ekonomik ve si-
yasi olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Öncelikle ekonomik 
sorunlardan bahsetmemiz gerekir. Türkiye’nin makro gös-
tergelerinde hâlâ çok büyük problemler olduğunu görebili-
yoruz. Yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler açığı, yüksek 
dış borç stoku, yüksek seyreden işsizlik oranı, artan bütçe 
açığı, kaybolan mali disiplin ve azalan güven endeksi gibi 
göstergeler bizim dünyadan ekonomik olarak negatif ay-
rışmamıza neden olmaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye’de 
siyasi yapının da ekonomik karar almayı güçleştirdiğini bili-
yoruz. Devam eden OHAL, kurumların işlevsiz hale gelmesi, 
kuralların keyfi olarak uygulanması ve buna bağlı olarak 
öngörülebilirliğin azalması ekonomik karar almayı zorlaş-
tırmaktadır. Derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin 
kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak al-
tına indirdi. Söz konusu raporda, Moody’s “kurumsal ya-
pının” çökmüş olduğunu, tüm kararların bir tek kişinin iki 
dudağı arasından dökülecek sözlere bağlı olarak alındığını 
vurguluyor. Bu durumun Türkiye’nin öngörülebilirliğini or-
tadan kaldırdığına ilişkin değerlendirme, Türkiye ekonomi-
sinin zorlu bir dönemden geçtiğinin bir ifadesidir. Her ne 
kadar iktidar sahipleri Türkiye hakkında yapılan bu tür de-
ğerlendirmeleri “bizim için yok hükmündedir” diyerek ge-
çiştirmeye çalışsalar da, bu raporları okuyarak Türkiye’ye 
yapılacak yatırımlar konusunda karar verenlerin bunları 
görmezden gelmediklerini biliyoruz. Örneğin, Türkiye’nin 
2018 yılı sonuna kadar vadesi gelen dış borç ödemesi ve 
artan cari işlemler açığını finanse edebilmek için yaklaşık 
230 milyar Dolar kaynağı yurtdışından bulması gerekiyor. 
Bu kadar kaynağı kim, sizin hangi göstergenize güvenerek, 
size kullandıracak? Büyüme oranınıza mı bakacaklar? Bu 
oranın ne kadar tartışmalı olduğu Maliye Bakanı’nın “Bü-
yüyoruz ama bu gelirlere yansımıyor” açıklamasından bile 
belli oluyor.

Türkiye’nin kendi sorunlarına ek olarak dünyada da 
ekonomik koşullar hızla bizim aleyhimize değişiyor. Dolar 
ve Euro faiz oranlarında yaşanan artışlar ve bunların de-
vam edecek olması Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yabancı 
sermayeye ulaşmasını zorlaştıracak, ulaşsa bile daha yük-
sek bir maliyete katlanmasına yol açacaktır. Ayrıca artan 
ticaret savaşları bir süre sonra sermaye hareketlerine kı-
sıtlamalara doğru bile evrilme riskini barındırıyor. Bu de-
ğişen koşullara Türkiye ekonomik olarak hazırlanıyor mu? 
Hayır, hazırlanmıyor. Herhangi bir tedbirin alınmadığını gö-
rüyoruz. Alınan ekonomik kararların da, tıpkı 2017 yılında 
alınan kararlarda olduğu gibi, daha çok yurtiçi talebi can-
landırmaya yönelik olduğunu görüyoruz: “Nefes Kredisi” 
“Süper Teşvikler” gibi.

Bütün bunları birlikte değerlendirerek soruya yanıt ve-
relim: Türk Lirası güvenilir bir para olmaktan çıkıyor. Ya-
bancı yatırımcıların son iki ayda Borsa İstanbul’dan yaklaşık 
800 milyon, hazine tahvillerinden ise 870 milyon Dolarlık 

çıkış yapmaları bunun bir diğer göstergesidir. Sadece ya-
bancılar fırsatını buldukça çıkmıyor, benzer şekilde yurtiçi 
yerleşikler de dövize geçiş yapıyorlar. Döviz tevdiat hesap-
larının artması bundan dolayıdır. Çünkü risklerin yüksek ol-
duğu gelişmekte olan ülkelerde döviz her zaman güvenilir 
bir enstrüman olmuştur.

2- Dolar diğer para birimleri karşısında da bu kadar üs-
tün mü?

Bu sorunun yanıtını bulmak gayet kolaydır. Diğer pa-
raların da Dolar karşısında değerlerinin nasıl değiştiğine 
bakarız. Öncelikle Dolar endeksi olarak (DXY) adlandırılan 
ve Dolar’ın Euro, Japon Yeni, Kanada Doları, İngiliz Sterli-
ni, İsveç Kronu ve İsviçre Frankı karşısındaki değerini gös-
teren bu veriye baktığımızda aslında burada çok fazla bir 
değişimin olmadığını görüyoruz. Ocak ayında 90,46 olan 
endeks 13 Nisan Cuma günü 89,84 seviyesindeydi. Yani Do-
lar’ın önemli para birimleri karşısında değerinde önemse-
necek bir değişim olmamıştır. Ancak bu karşılaştırmayı bir 
de Türkiye ile aynı kategoride değerlendirilen gelişmekte 
olan ülkelerle karşılaştırmak gerekir. Kırılgan beşli olarak 
adlandırılan Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Hindistan ve 
Türkiye’nin para birimlerinin Dolar karşısında nasıl hareket 
ettiğine bakmak gerekir. Burada görüyoruz ki Türk Lirası 
dışında diğer paraların Dolar karşısındaki değeri Dolar’ın 
tüm paralar karşısındaki değerine paralel hareket ederken, 
TL’nin sürekli olarak ve sadece değer kaybettiğini görüyo-
ruz. Bu da gösteriyor ki TL’nin Dolar karşısında değer kay-
betmesi Dolar’ın tüm paralara göre olan hareketinden ayrı 
olarak gerçekleşiyor ve bunun nedeni de ilk soruya yanıt 
verirken vurgulamaya çalıştığımız, Türkiye’nin kendi eko-
nomik, siyasi sorunlarının varlığı ve jeopolitik riskleridir.

Enflasyon, cari açık, işsizlik, vergi sistemi, bütçe açıkla-
rı, sosyal güvenlik sistemi ve istikrarsız büyüme gibi alan-
lardaki sorunların kalıcı olarak çözülebilmesi için politika 
değişikliğine gidilmesi gerekir. Bunlar yapılmadığı sürece 
Türkiye ekonomisi her tür risklere açık olmaya devam ede-
cek ve dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve jeopolitik ge-
lişmelere de bağlı olarak önemli kayıplara uğrayacaktır.

3- İktidar ve iktidara yakın çevrelerin söylediği gibi, ger-
çekten de Türk Lirası’nın Dolar karşısında yaşadığı değer 
kaybının Türkiye ekonomisi açısından bir önemi yok mu?

Olmaz olur mu? Elbette çok olumsuz etkileri var. Önce 
döviz borcu olanlardan başlayalım isterseniz. Biraz önce 
söyledim, özel sektörün bu sene ödemesi gereken yaklaşık 
180 milyar Dolar dış borcu var. Dolar’ın her 1 kuruş yük-
selmesi bu borcu ödemek için yaklaşık 1,8 milyar liralık bir 
maliyet artışı demektir. Şirketler bunu hangi faaliyetlerin-
den elde edecekleri kazançla ödeyebilecekler? Ödediklerin-
de bu şirketlerin bilançolarına yansıması nasıl olacak? Ba-
kın, bu kur artışlarının kamuya da çok doğrudan zararı var. 
Biliyorsunuz Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında yaptırı-
lan köprü, otoyol, şehir hastaneleri, havaalanları vb. işlerin 
tamamında devletin ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamlar 
ya Dolar cinsinden ya da Euro cinsindendir. Kurlar arttıkça 
devletin bu şirketlere yapacağı ödemeler ne olacaktır? Me-
sela Osmangazi Köprüsü’nden geçiş için devletin taahhüt 
ettiği ücret 40 Dolar, oysa geçen otomobillerden 71,75 TL 
alınmaktadır. Bugünkü kurlardan devletin taahhüt ettiği ra-
kam yaklaşık 165 TL. Kurlar artıkça bu rakam artmaktadır. 
Bu da bütçe açıklarına katkı demektir.

Döviz kurlarındaki artışın ekonomide yarattığı baskı-
ya bağlı olarak Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitme-
si kaçınılmaz olacaktır. Faizlerde yapılacak olası bir artış, 
ki artık 1 ya da 2 puanlık bir artış kurların yükselişini dur-
durmak için yeterli olmayacaktır, yatırım ve tüketimi de 
olumsuz etkileyecektir. Özellikle inşaat sektöründe bir dur-
gunluğun yaşanması ve buna bağlı çok sayıda diğer sektör-
lerinde bundan etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Dövizdeki 
artış aynı zamanda beklentilerde de bozulmaya yol açacağı 
için yatırım ve tüketim kararları ötelenecek, büyüme oranı 
bundan olumsuz etkilenecek ve zamanla işsizlik oranında 
da artış yaşanacaktır.

4- TL’nin Dolar karşısındaki düşüşünün yurttaşların ya-
şamına doğrudan etkisi oluyor mu?

“Benim döviz ile işim yok, döviz borcum yok ben etki-
lenmem” diyenlere bakmayın. Vatandaşın dövizle doğru-
dan bir ilişkisi olmasa dahi kurlardaki artışın sonuçlarına 
maruz kalacaklardır. En belirgin etki enflasyonun artmasıy-
la ortaya çıkacaktır. Doların artması üretim maliyetlerini 
önemli ölçüde artıracaktır. Türkiye son 16 yılda uygulanan 
ekonomi politikası nedeniyle üretim yapısı önemli ölçüde 
ithal girdiye bağlı duruma geldi. Kurlardaki bu artışa bağlı 
olarak girdi maliyetlerindeki artış enflasyonu da artırarak 
vatandaşın satın alma gücünü zayıflatacak ve refahını azal-
tacaktır. Özellikle sadece ücret geliri olanların ve emeklile-
rin, yani toplumun büyük çoğunluğunun refahında azalma-
lara yol açacaktır. Kendi işi olanların, küçük işletmelerin de 
faaliyet gelirlerinde azalmalar olacak, iflaslar yaşanacaktır.

5- Bu gidişat ne kadar devam eder ve nereye varabilir?
Charles Dickens’ın ünlü romanı İki Şehrin Hikâyesi 

“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, erdem 
zamanaydı, aptalların zamanıydı, inançların çağıydı, kuş-
kuların zamanıydı, ışıkların mevsimiydi, karanlıkların mev-
simiydi, umutların baharı, çaresizliğin kışıydı” diye başlar.

Bunu biz “İki Paranın Hikâyesi” olarak uyarlayabiliriz. 
Ama Dickens’ın karşıtlıklar üzerinden yaptığı girizgâhı de-
ğiştirmeliyiz. Bugünleri zamanların en kötüsü, aptalların 
devri, kuşkuların dönemi, karanlıkların mevsimi ve çaresiz-
liğin kışı olarak tanımlayabiliriz.

Zamanların en kötüsü çünkü başta Suriye olmak üzere 
Ortadoğu’da yaşananlar, ticaret savaşları, yükselen öteki-
leştirme, tıpkı Dickens’ın kitabındaki dünyada kendilerin-
den başka kimseyi umursamayan Fransız aristokratlarının 
davranışları gibi kin, nefret ve öfke birikimine yol açıyor. 
Bugünler aynı zamanda “aptalların devri”; dünyayı yöneten 
liderlerin rasyonellikten uzak olmaları belirsizliği ve risk-
leri artırmaktadır. Bütün bunların sonucunda “çaresizliğin 
kışında” olduğumuzu söyleyebiliriz.

İçinde bulunduğumuz bu koşullarda, Türkiye’nin siyase-
ten normalleşmemesi halinde var olan sorunlardan kurtul-
ması mümkün değildir. Normalleşmeden kastettiğim, ön-
celikli olarak OHAL’in kaldırılması, hukukun yeniden tesis 
edilmesi, kuralların şeffaf bir biçimde uygulanması, kurum-
ların mevcut yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet 
göstermeleri ve siyasette var olan ayrıştırıcı üslubun sona 
erdirilmesi gereğidir. Bunlar yapıldıktan sonra ekonomide 
var olan ve kronikleşmiş sorunların çözümüne yönelik ted-
birlerin alınması gerekir. Enflasyon, cari açık, işsizlik, vergi 
sistemi, bütçe açıkları, sosyal güvenlik sistemi ve istikrar-
sız büyüme gibi alanlardaki sorunların kalıcı olarak çözüle-
bilmesi için politika değişikliğine gidilmesi gerekir. Bunlar 
yapılmadığı sürece Türkiye ekonomisi her tür risklere açık 
olmaya devam edecek ve dünyada yaşanan ekonomik, si-
yasi ve jeopolitik gelişmelere de bağlı olarak önemli kayıp-
lara uğrayacaktır. Ancak bütün bu değişiklikler yapılacak 
mı sorusunun yanıtı gayet açık bir biçimde hayırdır. İktidar 
bütün kurguyu ekonomik sorunları çözmekten ziyade yak-
laşan seçimlere göre yaptığından, herhangi bir tedbir alma-
yacaktır. Eğer 2018 yazında ülkede bir erken seçim olmaz 
ise, önümüzdeki bir buçuk yıllık süre içerisinde, seçimler 
yapılıncaya kadar, işler daha da zor hale gelecektir.

Hemşerimiz Prof. Dr. Yalçın Karatepe
doların yükselişini değerlendirdi. 
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 30 20 3 7 68 32 36 63

2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 18 8 4 59 25 34 62

3.M BAŞAKŞEHİR FK 30 19 5 6 52 30 22 62

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

5.TRABZONSPOR A.Ş. 30 12 10 8 53 44 9 46

6.GÖZTEPE A.Ş. 30 12 8 10 43 48 -5 44

7.DG SİVASSPOR 30 13 5 12 40 45 -5 44

8.KAYSERİSPOR 30 12 8 10 40 46 -6 44

9.KASIMPAŞA A.Ş. 30 11 7 12 46 48 -2 40

10.E YENİ MALATYA 30 10 8 12 35 41 -6 38

11.BURSASPOR 30 10 6 14 39 41 -2 36

12.TM AKHİSARSPOR 30 9 8 13 39 49 -10 35

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

14.A KONYASPOR 30 8 8 14 33 36 -3 32

15.A ALANYASPOR 30 9 5 16 47 53 -6 32

16.OSMANLISPOR 30 8 8 14 44 50 -6 32

17.GENÇLERBİRLİĞİ 30 7 9 14 35 49 -14 30

18.K KARABÜKSPOR 30 3 3 24 20 70 -50 12

M BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 2 DG SİVASSPOR

K KARABÜKSPOR 1 - 4 BURSASPOR

A ALANYASPOR 2 - 3 GALATASARAY A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 3 OSMANLISPOR

TM AKHİSARSPOR 1 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

A KONYASPOR 2 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 1 E YENİ MALATYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

30.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS ELİ BOŞ DÖNDÜ

3-1

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor 
Toto Süper Lig’in 30. haftasında dep-
lasmanda karşılaştığı Beşiktaş karşı-
sında yediği 3 golle evine eli boş dön-
dü. Maçta yüzü gülen taraf Beşiktaş 
oldu

Evkur Yeni Malatyaspor İstanbul 
Vodafone Park Stadında oynanan 
maçta, rakibi Beşiktaş karşısında 3-1 
mağlup ayrıldı. Ligin 30. Haftasını da 
10. Sırada tamamlayan Evkur Yeni 
Malatyaspor, umudunu son 4 maçtan 
gelecek puanlara bağladı.

MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Quaresma’nın pasıyla 

ceza sahası dışı sağ çaprazında top-
la buluşan Talisca’nın yaptığı vuruş-
ta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de 
kaldı. 

5. dakikada sağ kanattan Quares-
ma’nın içeri çevirdiği topa kale önün-
de Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

13. dakikada sağ taraftan Qua-
resma’nın kullandığı kornerde top 
Malatyaspor savunmasının hatası 
sonucu kale önündeki Negredo’nun 
önünde kaldı. Kalenin sağ çaprazın-
da topu önünde bulan İspanyol oyun-
cunun yaptığı vuruşta meşin yuvar-
lak ağlarla buluştu. 1-0 

33. dakikada Boutaib’in pasında 
ceza sahası içi sol çaprazında topla 
buluşan Pereira’nın yaptığı vuruşta 
meşin yuvarlak kaleci Fabri’nin mü-

dahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1
54. dakikada Quaresma’nın sağ-

dan içeri çevirdiği topu ceza sahası 
içinde Talisca önüne aldı. Talisca’nın 
kale önüne sokularak dar açıda yap-
tığı vuruşta meşin yuvarlak auta çık-
tı. 

81. dakikada Adriano’nun sol ta-
raftan yaptığı ortada kale önünde 
Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 

88. dakikada Quaresma'nın ceza 
sahası dışından kullandığı serbest 
vuruşta meşin yuvarlak kaleci Far-
nolle'nin sağından ağlarla buluştu. 
3-1 

90+1. dakikada Aytaç'ın pasında 
ceza sahası içi sol çaprazında topla 
buluşan Boutaib'in yaptığı vuruşta 
meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

Stat: Vodafone Park 
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mus-

tafa Emre Eyisoy xx, Barış Şimşek xx 
Beşiktaş: Fabri xx, Adriano xx, 

Vida xx, Tosic xx, Caner xx, Oğuzhan 
xx, Medel xx, Quaresma xx, Babel xx, 
Talisca xx, Negredo xx 

Yedekler: Utku, Mustafa, Fatih, 
Lens, Tolgay, Necip, Love, Gökhan 
Töre, Gökhan Gönül, Larin 

Teknik Direktör: Şenol Güneş 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle 

xx, Chebake xx, Sadık Çiftpınar xx, 
Mina xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım 
xx, Godson xx, Pereira xx, Adem xx, 
Boutaib xx 

Yedekler: Ertaç, Doria, Barazi-

te, Eren Tozlu, Aytaç, Berk, Rahman 
Buğra, Dia, Gilberto, Mustafa Eski-
hellaç 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Goller: Negredo (dk. 13), Talisca 

(dk. 81), Quaresma (dk. 88) (Beşik-
taş), Pereira (dk. 33) (Evkur Yeni Ma-
latyaspor) 

Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Sadık 
Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)

“Hakemler Maçı Tekrar İzlesin” 
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik 

Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup ol-
dukları Beşiktaş maçının ardından 
kaliteli bir takım karşısında mağlup 
olduklarını söyleyerek, “Ancak biz 
bugün Beşiktaş’a değil, farklı kişilere 
karşı kaybettik. Bu maçı bir daha iz-
lemeliler” ifadelerini kullandı. 

Spor Toto Süper Lig’in 30. haf-
tasında Beşiktaş’a deplasmanda 
3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malat-
yaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut 
karşılaşmanın ardından düzenlenen 
basın toplantısında konuştu. Kaliteli 
bir takıma karşı oynadıklarını söyle-

yen Bulut, “Beşiktaş’ı galibiyetinden 
dolayı tebrik ediyorum. Ancak biz 
bugün Beşiktaş’a değil, farklı kişile-
re karşı kaybettik. Bu maçı bir daha 
izlemeliler” dedi. Doria değişikliğinin 
oyuna etki edip etmediği sorulan Bu-
lut, “Golü Doria nedeniyle yediğimizi 
düşünmüyorum. Beşiktaş baskılı oy-
nuyordu. Kaliteli bir takımla oynu-
yorsunuz. Adriano iyi bir orta yaptı. 
Talisca bu pozisyonlarda iyi vuruyor. 
Öncesinde yine böyle bir pozisyonda 
vurmuştu ve ben buna önlem almak 
istemiştim ama sonuçta gol oldu” 
açıklamasını yaptı. 

Murat Yıldırım’ın Quaresma’ya 
yaptığı faulde oyuncusunun önce 
topa, ardından Quaresma’ya müda-
halesi olduğunu söyleyen Erol Bulut, 
pozisyonun kırmızı kart olmadığını 
belirtti. Hakemlerle ilgili sorulan bir 
soruyu yanıtlayan genç çalıştırıcı, 
“Maçı bir 90 dakika daha hakemle-
rimiz izlesin. Başka bir şey demiyo-
rum" açıklamasında bulundu. Kulü-
bün mali sıkıntılarıyla ilgili olarak 
da konuşan Bulut, "Biz buraya bazı 
sıkıntılarla geldik. Ben geldiğimde 
ne olursa olsun sonuna kadar burada 
olacağımı söyledim. Zorluklar yaşıyo-
ruz. Anadolu kulüplerinde bu sıkıntı-
lar yaşanabiliyor. Ben, teknik ekibim 
ve futbolcular hiçbir zaman çalışma-
yı bırakmadık. Burada puan almaya 
çalıştık. Şampiyonluk yolunda ilerle-
yen güçlü bir ekip vardı sonuçta kar-
şımızda. Elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştık ama olmadı” diye 
konuştu. Daha önce Başakşehir’le 
ilgili olarak, “Ligin şampiyonluk 
adayıyla oynuyoruz” cümleleri ha-
tırlatılan Bulut, “Başakşehir’i yen-
miş olsaydık ne olacaktı? Evkur Yeni 
Malatyaspor sahaya çıktığında en az 
1 puan için çıkıyordur. Maçı kazanı-
rız, kaybederiz o maç sonunda belli 
olur. Ama tekrar söylüyorum, Evkur 
Yeni Malatyaspor sahaya her zaman 
1 puan için çıkıyordur” diyerek sözle-
rini tamamladı. 


