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YEREL BASININ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A MEKTUBU SAYFA 3’TE

Haftalık Siyasi Gazete

Fiyatı:50 Kuruş
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MUHTARLAR GÜNÜ BEY
PINARINDA KUTLANDI

Doğanşehir de Muhtarlar günü nedeniyle Doğanşehir Hükümet binası önünde
Atatürk anıtına çelenk
konuldu ve tören yapıldı.
Hükümet binası önünde
yapılan törende ilk olarak
Atatürk Anıtına Çelenk konularak saygı duruşunda bulunan muhtarlar. Doğanşehir
Muhtarlar Derneği başkanı
Memet Hatun burada günün
anlam ve önemini belirten
bir konuşma yaptı. >>5’TE

BAŞKAN KÜÇÜK’TEN
AŞURE İKRAMI

Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük tarafından belediye meydanında
Aşure programı düzenlendi. Programda edilen dualardan sonra 1500 kişilik aşure
dağıtıldı. >>4’TE

Tütünler Kooperatifler
Aracılığıyla Değerlendirilecek

Doğanşehir’de Altyapı Çalışmaları Sürüyor
SAYFA 4

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğanşehir İlçesi genelinde 26,5 milyon TL maliyetinde
248 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. >>6’DA
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HABER

FİKRİ ÖNAY
BULANIK
KINALI EKMEK ve
POLAT PEYNİRİ
İki dilim ekmek, birkaç parça peynir... Öyle görünse de
size dünyaları getirir...”Kınalı Ekmek” ve “Polat Peyniri”...
Beş yaşındayken sizin için, elleri ile hamurunu yoğurup
daha sabah namazında ocağın başında, uykulu gözlerle
soğuktan çeneleriniz birbirine vururken ve ısınmaya çalışırken bu eşi bulunmaz nimeti hazırlayan babaanneniz gelir dolu
dolu gözlerinizin önüne...
Ekmeğin kokusu da alır sizi memleket toprağına savurur
taa diyar-ı gurbetten....Çayın dumanında uçuşur anılar, yaşanmışlıklar... Lokmaları dizer boğazına...Saçın altındaki alevin
yangısı ile süve taşının üstündeki ekmeğin harı yakar usul
usul hatıraları....
Davar sesleri, sığır sesleri, tak takılar yankılanır kulağınızda... Çoban sesleri “ahe ahe ahe”...Manasızdır çocukken hatta
komik... Ya şimdi... Duymanın imkânsızlığındadır o sesler...
“Elif bacım, sabahın heyrola, neediyon... Toruna gınalı
mı bişiriyon... Ula neediyon Fikri, ekmek mi bekliyon” diye
bağırır Karayılan emmi...
Bir tas sıcak süt getirir Gülperi bacı...
Heyhaaat.... Nerdesiniz güzel insanlar...
İki dilim ekmek birkaç parça köy peyniri... Daha da yiyemezsin Fiko, kalk sofradan... Bak işine...
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BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN
MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI
HABER MERKEZİ
Doğanşehir i Belediye Başkanı Vahap Küçük, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Vahap
Küçük , “Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadır”
dedi.
Doğanşehir Belediye Vahap Küçük, 19 Ekim Muhtarlar
Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “. Seçilerek göreve
gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı
bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi
anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın
sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları,
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla,19 Ekim günü hükümetimiz tarafından“Muhtarlar Günü”
olarak belirlenmiştir. Milletimizin tercihine, teveccühüne,
itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür.
Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş
muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin
nişanesi olacağını umut ettiğim 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü
en içten dileklerimle kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı,
huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

KAYIP
Doğanşehir Jandarma
Komutanlığından almış olduğum Silah
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Osman Çakır
Doğanşehir Nüfus müdürlüğünden
almış olduğum Nüfus cüzdanımı
kaybettim. Hükümsüzdür.
Fevzi Karagöz

Haftanın Sözü
Belki de Her zaman güzel baktığımız için,
İnsanların gerçek yüzünü göremiyoruz…
Mevlana

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/

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
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Sayın Cumhurbaşkanımız;
Sayın Cumhurbaşkanımız;
Bizler Anadolu’nun rengini, kokusunu, tadını sayfalarımıza oradan da gönüllere aktaran yerel gazetelerin
temsilcileri olarak zat-ı alinize seslenmek, dertlerimizi
paylaşmak, çözüm talep etmek üzere yazıyoruz.
Hemen başta belirtmemiz gerekir ki; biz Milli Mücadele ruhunda birleşmiş, en zor şartlar altında dahi yılmamış, 15 Temmuz hain darbe girişiminde aziz milletimizle omuz omuza mücadele vermiş, kamu görevi yaptığının
farkında olan bir topluluğuz.
Geçmişteki kadar görkemli bir geleceğin kuruluşunda
kararlılıkla yer almanın haklı gurunu taşıyoruz. Biliyoruz
ki bu hedef bugünkü sağlam duruş ve çalışmalarla gerçek
olacaktır.
İnsanımızın farklılıklarını ayrılık değil zenginlik olarak
algılayan, 80 milyonun tek hedef etrafında bütünleşebilmesi amacına harç taşıyan, iyiliklerin daima yanında olup
kötülüklerin karşısında yer alan sevdalılarız.
Sayın Cumhurbaşkanımız;
Malum olduğu üzere, gazetecilik Anayasa’da teminat
altına alınmış tıpkı, ulaştırma, haberleşme, eğitim, sağlık
ve güvenlik gibi bir kamu görevidir. Haber verme temel
işlevinin yanı sıra; bilgilendirme, eğitme, nesilden nesile
kültür aktarımı, hoşça vakit geçirme, denetleme, karar
verme süreçlerine katkı, fikir üretme, yol gösterme gibi
son derece önemli görevleri yerine getirmektedir.
Yanı sıra; yerel demokrasinin hayata geçişi, yerel
kahramanların üretilmesi, sivil toplumun işlerlik kazanması, üniversite ve bürokrasinin toplumla buluşması, yeni
markalar üretilmesi, şehirlerin haklarının savunulması,
genç kalemlerin yetişmesi, yetişmiş kalemlerin kendini
ifade alanı bulması, halk edebiyatının gelişimi ve buna
benzer vazgeçilmez değerdeki hizmetler de yerel basın
tarafından yerine getirilmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız;
Böylesi hayati görevleri üstlenmiş olan yerel basınımız
maalesef son dönemde ağır ekonomik yükler altında ezilmektedir.
Haziran 2016- Haziran 2017 döneminde asgari ücretli
bir fikir işçisinin işverene maliyeti yüzde 7, gazete baskı

kalıbının maliyeti yüzde 23.07, gazete kâğıdının maliyeti
yüzde 27,29, gazete baskı boyasının maliyeti yüzde 22,
72 artmıştır. 2017 Haziran’dan Ekime bu oranlar daha da
yükselmiştir. Buna karşın gelir kalemlerinde kayda değer
bir artış olmamıştır.
Özel ilan gelirlerinde yaşanan düşüşle birlikte her yıl
Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde de şu ana kadar bir değişikliğe gidilmemiştir. Öte
yandan bürokrasinin, resmi ilanları kamuya yük olarak
algılaması, son dönemde “resmi ilandan kaçınma” eğilimini arttırmıştır. Tahtaya asma, İşleri birleştirerek tek ilan
verme, İşleri parçalayarak ilandan kaçınma, doğrudan
temin yöntemini seçme, acil alım yöntemine başvurma,
kamu ihale mevzuatına aykırı olarak ilanları özet olarak
yayınlama gibi yöntemlerle ilanlardan kaçınılmaktadır.
İcra ilanlarında ise çoğunlukla icralık kişilerin de
aleyhine olmak üzere yerel gazeteler yerine yaygın gazetelerde yayın yolu seçilmekte veya hiç ilana çıkılmamaktadır.
195 Sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu, Kamu İhale
Kanunu ve İcra İflas Kanunu’na aykırı olmak üzere ilandan kaçınma, hem yasa hükümlerini yerine getirmemek
bağlamında suç, hem serbest rekabeti sağlamada konusunda eksiklik, hem de yerel gazetelerin hayatiyetlerini
tehdit eden bir sorun olarak dikkat çekmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız;
Bir aşk mesleği olan gazeteciliği sürdürebilmemiz
açısından zat-ı alinizin ilgi ve desteğinin vazgeçilmez
önemine inanıyoruz. Zira Anadolu Ajansı abonelik ücretlerinin yarı yarıya, RTÜK Payı’nın radyo ve televizyonlar
için yüzde 1,5’e indirilmesinde bizzat ilginizi memnuniyetle
gördük.
Ne var ki Resmi İlan Fiyat Tarifesi artışında anlam
vermediğimiz bir aksama yaşandı. Her yılın Ocak Ayı’nda
yayımlanıp Şubat Ayı’nda yürürlüğe giren Resmi İlan Fiyat
Tarifesi 2017 yılında yayınlanmamış ve imzaya açılan metin Bakanlar Kurulu’nun değişmesi ile kadük kalmıştır.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda kabul edilen,
Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulması gereken yeni Resmi İlan Tarifesi’nin yayınlanması konusunda zat-ı alinizin
ilgisini arz ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız;
Halen yazılı basınımız; Basın İlan Kurumu mevzuatı ile
Resmi İlan Fiyat tarifesinde gecikme ve resmi ilanlardan
kaçınma gayretlerindeki gibi olumsuzluklara rağmen
desteklenmektedir. Radyo ve televizyonlardan ise yüzde
1,5 RTÜK payı alınmaktadır. İnternet medyası ise deyim
yerinde ise tam bir karmaşa alanı olarak karşımızda durmaktadır.
Kanaatimizce her üç alanı aynı mantık çerçevesinde
ele alan bir destek paketi hazırlanmalı; Hazine, KOSGEB,
İŞKUR ve Kalkınma Ajansları eliyle sektör desteklenmelidir.
Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazeteler için kurulan
düzenleme-destekleme-denetleme süreci, radyo ve televizyonlar için eksik olan destekleme unsuruyla tamamlanmalıdır.
Böylece ekonomik özgürlüğe, dolayısı ile basın
özgürlüğünün daha da yaygınlaşmasına giden sağlıklı yol
açılacaktır.
Diğer yandan, internet haberciliği alanına mutlaka
el atılmalı, gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
İnternet haberciliğini ve internet medyasını düzenleyen
İnternet Yasası çıkartılmalı, dijital ortamda yaşanan kargaşaya son verilmelidir.
Son olarak; Basın sektörü, avukatlık, doktorluk,
mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın
herkes gazeteci olabilmektedir. Mesleki yapılanma yasayla
düzenlenmeli, şantajcı habercilik önlenmeli, çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
Sayın Cumhurbaşkanımız;
Türkiye’nin bugün ve yarınlarında milletimizin birliği,
vatanımızın bütünlüğü esasında, mesleğimizin onurunu
koruyarak, azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam
edeceğimizi beyan ediyor, bu vesile Türkiye genelinde
destek bekleyen binlerce yerel gazete, radyo, televizyon ve
internet haber sitesi ile bu kurumlarda çalışan onbinlerce
meslektaşımız adına selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı M. Nuri Kolaylı,
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı Mevlüt Yeni,
Anadolu Gazeteciler Federasyonu (ANAGF) Genel Başkanı Sefa Özdemir,
Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsöy,
Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları,
Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GDGF) Genel Başkanı Mehmet Çelik,
İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Adem Alemdar,
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Genel Başkanı Erdoğan Erişen,
Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı Müjdat Çetin.
Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dışkaya,
Afyonkarahisar Gazeteciler Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Abdioğulları,
Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aleattin Aslan,
Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün,
Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Karatay,
Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur,
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni,
Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı,
Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan,
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın,
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir,
Bartın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güngör Yavuzaslan,
Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Ercan Atay,
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız,
Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şeref Yaşar,
Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ergun,
Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yunus Boztimur,
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş,
Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu,
Burdur Gazeteciler Cemiyeti Kürşat Tuncel,
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Nuri Kolaylı,
Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı,
Çorlu (Tekirdağ) Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre,

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen,
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı,
Diyarbakır TGK Platform Temsilcisi Nevzat Bingöl,
Doğu Anadolu (Erzurum) Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy,
Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı,
Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker,
Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya,
Eskişehir TGK Platform Temsilcisi Ferhat Şahin,
Fethiye Gazeteciler Derneği Seda Köktener,
Fırat Havzası (Elazığ) Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Topal,
Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin,
Gaziantep Basın Cemiyeti Derneği Başkanı Arif Kurt,
Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram,
Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü,
Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hekim Çiftçi,
Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen,
Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Aydın Deniz,
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan,
İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç,
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aslan Deveboynu,
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya,
Karamanoğlu Mehmet Bey (Karaman) Gazeteciler Cemiyeti Hüseyin Oğuz,
Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen,
Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Erkan Yılmaz,
Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Derneği Üstün Tuncer,
Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Nazmi Pınar,
Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Selci,
Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Selim Tiran,
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu,
Kilis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Barutçu,
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir,
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam,

Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya,
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman,
Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç,
Mardin Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Çelik,
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal,
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan,
Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey,
Nevşehir Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca,
Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Başaran,
Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen,
Osmaniye Cebelibereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir,
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Deniz Güçer,
Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak,
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe,
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan,
Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Atilla Durak,
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel,
Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör,
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak,
Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat,
Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkan Mesut Caner,
Tokat Gazeteciler Televizyoncular Radyocular Derneği Başkanı İhsan Uluözlü,
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut,
Tunceli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Topaç,
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Baş. Güngör Yavuzarslan,
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel,
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel,
Uşak Gazeteciler Derneği Başkanı Salih Kılınç,
Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç,
Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat,
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı,
Zonguldak-Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Sav.
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Tütünler Kooperatifler Aracılığıyla Değerlendirilecek
HABER MERKEZİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri
Birliği Başkanı Şeyhmus Solgun ve beraberindekileri kabul etti. Bakanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde Bakan Tüfenkci, Torba Tasarı’daki tütün düzenlemesi ve
tütün kooperatiflerine ilişkin bilgi verdi
Geleneksel yöntemle üretim yapan tütün
üreticilerinin kooperatif kurmalarının sağlanacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin kendi bölgelerinden aldıkları tütünlerin paketleme, taşıma, bandrolleme ve satış
işlemlerini kayıtlı olarak gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin
önünü açtıklarına işaret ederek, “Kooperatifleri ekonominin unsuru haline getirmek istiyoruz. Bu önemli bir şey, kooperatifçi olan
arkadaşların bu konuda daha fazla inisiyatif
alıp güzel örnekler ortaya koyması, kooperatiflere sahip çıkması gerekir. Tek tek üreticilerin gücü olmaz ama kooperatif ve birliklerle
güçlü olurlar. Bu gücü kullanmanız lazım. Biz
köylümüz, çiftçimiz üretimden gelen gücünü
kullanabilsin istiyoruz” dedi.

icisinin ayrı sıkıntıları olduğunu ve bunların
hepsinin aynı potada değerlendirilmemesi gerektiğini kaydederek şöyle devam etti:
“Tütünün ticaretini yapacaksak üretici kazansın, çiftçi kazansın, kooperatif kazansın.
Kooperatifler, tesis kurulması için Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yetki alabilecek, tütünü sözleşmeli olarak veya
sözleşme dışı olarak kuruma bildirmek kaydıyla satın alabilecek. Yine kurumun izniyle tütünün iç ve dış ticaretini ve sarmalık
kıyılmış tütün üretim ve ticaretini yapabilecekler. Kooperatiflere üye olmak zorunluluğu yok. Ancak kooperatifler başarılı olursa
üreticiler orada faaliyet gösterebilirler. Kooperatiflerden kredi de alabilirsiniz.”

KAÇAK SİGARA YÜZDE 8’E
DÜŞTÜ

Üreticileri korumak amacıyla kaçak tütün
ve sigaranın da önüne geçilmesinin önemli
olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, “Kaçak
sigara oranı son iki senede yüzde 21’lerden,
yüzde 8’lere düştü. Sınırlarımızda kaçağa
yönelik çok ciddi önlemler alıyoruz. Kaçak
hem üreticilere hem de ülke ekonoKOOPERATİFLER ÜRETİM VE tütün
misine zarar veriyor. Kooperatif çatısı altında
TİCARET YAPACAK
tütün kayıt altına girecek, üretici ürününü saBakan Tüfenkci, her bölgedeki tütün üret- tacak, vergisini de verecek” değerlendirme-

sinde bulundu. Bakan Tüfenkci, üreticiler raberindekiler ise talep ve önerilerini dile
açısından eski sistemin devam ettiğini sö- getirerek, Bakan Tüfenkci’den destek istedilzlerine ekledi.
er. Torba Tasarıdaki kooperatif düzenlenmesinden memnun olduklarını belirten Başkan
ve beraberindekiler, “Herkesin şu
KOOPERATİF DÜZENLEMESİ Solgun
anda istediği budur” diye konuştular. Başkan
MEMNUNİYET VERİCİ
Solgun ayrıca, Tütün ve Alkol Piyasası DüzenTütün Üretim ve Pazarlama Kooperati- leme Kurumu’nun kapatılmasının tütün üretfleri Birliği Başkanı Şeyhmus Solgun ve be- icilerinin lehine olacağını ifade etti.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AŞURE İKRAMI

DEMET TUNCEL
Doğanşehir Belediye başkanı Vahap
Küçük tarafından belediye meydanında Aşure
programı düzenlendi. Programda edilen dualardan sonra 1500 kişilik aşure dağıtıldı.
Doğanşehir belediye başkanı Vahap
Küçük tarafından her yıl yapılan Aşure programı düzenledi. Programda Doğanşehir
Müftüsü Şemsettin Karcı Aşurenin Önemini

anlattı. Okunan ilahilerden sonra Doğanşehir
Belediye başkanı Vahap Küçük günün anlam ve önemine değinerek Büyük davaların
büyük adamlar istediğini, büyük adamların
da büyük destanlar yazdığını dile getiren Belediye Başkanı Vahap Küçük şunları söyledi:
"Hz. Hüseyin bunlardan birisidir. Kerbela
olayı her ne kadar acı olsa da bu tür olaylara
yabancı değildik. Hz. Yahya, Hz. Zekeriya ve

Hz. Resulullah'ın fedakârlıkları ve çektikleri
tarihimize ışık tutuyor. Ama büyük davaların
hiç bir zaman önü tıkanmaz, kendi kahramanlarını sürekli çıkarır bu duygularla bu
mübarek günün hayırlara vesile olması birlik beraberliğimizin daim olmasını dilerim"
dedi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük’ün yapmış olduğu aşure etkinliğine

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur
Polat, Malatya Cem Vakfı Şube başkanı Eşref
Doğan, Malatya İl sağlık Müdürü Muhammed
Duran, AK parti Doğanşehir ilçe başkanı Murat Kavuncuoğlu, CHP İlçe başkanı Kenan
Erdem VE MHP ilçe başkanı Selim Güven.
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
Daire Amirleri ve çok kalabalık bir şekilde
vatandaşlar katıldı.

Başbakan Yıldırım’dan Esnafa Müjde
HABER MERKEZİ
Halkbankası ile Teskomb’un yeni bir
adım attığını belirten Başbakan Binali
Yıldırım,” Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200
bine çıkarılıyor. Esnafımız iş yerini satın almak isterse, 500 bin lira krediyi 10 yıl vadeyle alabilecek. Esnaf ve sanatkarlarımız iş
yerinde yeni araç alırsa, binek olur, kamyonet olur, kamyon olur, minibüs olur. Ne alırsa alsın, sıfır araç, taşıt edindirme kredisini
de kullanabilecek” dedi
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin
grup toplantısında yaptığı konuşmada, şu
açıklamalarda bulundu. Somali’de terör
saldırısı sonrası birçok insanın hayatını
kaybettiğini belirten Yıldırım, “Teröre karşı
farklı standartlar, iki yüzlü davranışlar
terörü yok etmeye değil, terörün daha fazla
azmasına vesile olmaktadır. 40 yıldan fazla
bir süredir, terörle büyük mücadele yapmış

ülke olarak hep söylediğimiz bir şey var,
‘Hiçbir ülke, şehir, yer kendisini güvende
hissetmesin, terör her zaman her yerde
kapıyı çalabilir’. Onun için mutlaka bu mücadelede ortak akılla birlikte hareket etme
mecburiyeti vardır” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde valilerle yaptığı toplantıya hatırlatan Yıldırım, “Merkezi yönetimi baş olarak görürsek, yerel yönetimler
el ve ayaklardır. Birlikte çalışmadan başarılı
olunmaz.Biz onlara özetle şunu söyledik, ‘iş yaparken usul ve biçim hatalarına
takılmayın’. Sahada iş üreten herkes hata
yapabilir. Eğer usulde hata yaparım diye
korkarsanız, şekilde hata yaparım diye korkarsanız, hiçbir iş yapamazsınız. Dolayısıyla vatandaşın beklentisi de bir başka bahara
kalır. Hata affedilir ama hainlik affedilmez.
Onun için sahada bulunanların planlama
yapanlara göre çok daha önemli sorumluluğu ve gücü var. Çünkü, onlar olayın içindel-

er.Ankara’dan uzaktan çözümü üretmek pek
de mümkün değil. Sahadaki buradan daha
iyi. Çözüm de yerinde olmalı, bunu bütün
valilerimize anlattık. Önümüzdeki günlerde terörle mücadele başta olmak üzere
birçok alanda valilerimiz, muhtarlarımız
bulundukları yerlerin konumlarıyla çok
daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Artık her şeyi Ankara’ya
havale etme dönemi yavaş yavaş kalkacak”
diye konuştu. Bugün esnaflarla ilgili yeni
bir kararı vatandaşlarla paylaşan Yıldırım,
“Eğer bir ülke büyüyecekse, kalkınacaksa
bu ancak ve ancak bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle, çalışmasıyla
mümkün. Esnafla, çiftçiyle, işçiyle, emekliyle, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla ortak bir
hedef için çalışan büyük bir aileyiz. Türkiye
için çalışan, katma değer üreten herkesin başımızın üzerinde yeri var. Esnafımızla ilgili özel bir paragraf açmak istiyorum,

biz esnafımızı büyüyen, güçlü Türkiye’nin
ana bel kemiği olarak görüyoruz. Böyle
gördüğümüz için 15 yıldır desteğimiz devam
ediyor, 22 katrilyona çıkmış, 153 milyon lira
22 milyar nere? 2002’den bu tarafa, 1,5 milyon esnaf ve zanaatkar sadece 70 milyar
kredi k ullandı. Bu yılın ilk 9 ayında esnafa açtığımız kredi 9 milyarı geçti. 2002’den
bu tarafa Halkbankası tarafından verilen ve
düşük faizli krediler için hazinenin sağladığı
destek miktarı 5,5 milyar nere? Esnafa ne
yapsak azdır, daha fazlasını da bütçe imkanlarıyla yapacağız. Yüksek faiz sürekli olacak
bir şey değil, önemli faizlerin makul bir seviyeye gelmesi. Esnafa faiz farkı desteğine
ihtiyaç kalmaması, hedefimiz budur. Türkiye’nin büyümesi için buna ihtiyacımız var.
Bazı kararlar alacağız. Bu faiz meselesinin
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik
şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz”
açıklamasında bulundu.

C M Y K 5

C M Y K 5

5

HABER

24 EKİM 2017

MUHTARLAR GÜNÜ BEY PINARINDA KUTLANDI
KENAN EREN
Doğanşehir de Muhtarlar günü nedeniyle
Doğanşehir Hükümet binası önünde Atatürk
anıtına çelenk konuldu ve tören yapıldı.
Hükümet binası önünde yapılan törende ilk
olarak Atatürk Anıtına Çelenk konularak saygı duruşunda bulunan muhtarlar. Doğanşehir Muhtarlar Derneği başkanı Memet Hatun
burada günün anlam ve önemini belirten bir
konuşma yaptı, Başkan; ; "Hükümetimizin 19
Ekim 2015 tarihinde çıkarmış olduğu yasa ile
her yıl 19 Ekim gününü Muhtarlar günü olarak
kutlamaktayız. Bu günün "Muhtarlar Günü"
ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza,
Hükümetimize, İçişleri Bakanlığınıza 19
Ekim'in Muhtarlar günü olmasında emeği
geçen Türkiye Muhtarlar Federasyonumuza
şükranlarımızı sunuyoruz. Yeri geldiğinde
seçmenimizin dili, kulağı, gözü ve yeri geldiğinde düşünceleri olan muhtarlar olarak 24
saat kapımızın çalınabileceği çözüm merkezli
olduğunu bildiği muhtarlık müessesini kendisine daima yakın hissetmiştir. Bu duygu ve
düşüncelerle bu müessesede görev yapmak-

Konuşmanın ardından Hükümet binası
ta olan arkadaşlarımla birlikte bugün aramızda olmayan, ebediyete intikal etmiş tüm mu- çay bahçesinde Cumhuriyet savcısı Nezir
htarlarımızı rahmetle anarken camiamızın 19 Bayram tarafından yapılan ikramın ardından, Doğanşehir Mahalle Muhtarları ve
Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum" dedi

Daire amirleri Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Doğanşehir kaymakamı
Muhammed Usame Soysal başkanlığında
düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kaymakam Soysal "Mahalle muhtarlarının sorunlarını sıkıntılarını bu toplantıda dile getirilmesini istiyoruz. muhtarlarımız halkın
temsilcileridir. Vatandaşlarımızın
sorunlarını muhtarlarımız bilmek zorundalar. sorunu olan vatandaşımızın sorununu gereken
şekilde çözecekler. Gerekiyorsa ilgili kuruma vatandaşın elinden tutarak, getirerek
çözecekler" dedi. Kaymakam Soysal kaymakamlığın yaptığı hizmetleri de anlatarak
tüm hizmetlerde muhtarlardan destek istedi.
Doğanşehir Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya kaymakam Muhammed Usame Soysal, belediye
başkanı Vahap Küçük, Milli Eğitim Müdürü
Caner Güler, Ak parti Doğanşehir İlçe başkanı
Murat Kavuncuoğlu, ilgili daire amirleri ve
muhtarlar katıldı. Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük daha sonra Doğanşehir belediyesine ait Beypınarı sosyal katılımcılara verilen yemek ikramıyla sona erdi.

HASTALIKLARDAN KORUYAN İÇECEKLER
DEMET TUNCEL (ÖZEL HABER)
Kışın ne yapsak hastalıklardan korunur ve daha çok ısınırız
diye sürekli düşünürüz. Kat kat giyinip, sıcak bir şeyler içmek
isteriz. Bu noktada bitki çayları sıcak içebileceğiniz sağlıklı
bir alternatif sunuyor. Kışın meyve olarak tükettiğimiz şeylerin içimizi ısıtacak bir şekilde çayları da yapılıyor. Uzmanlar
kış çayları için şunları dile getiriyor: “Kış aylarının en sağlıklı
meyvelerinden biri elma. İçeriğindeki E ve C gibi antioksidan
vitaminler sayesinde hem cildinizi hem bağışıklığınızı koruyor.
Elma içeriğindeki lif yapısı sayesinde aynı zamanda hazımsızlık
sorunlarının da önüne geçiyor. Ayrıca lifli yapısı ve içerdiği flavanoidlerle bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve hastalıklara
karşı kalkan oluşturuyor. Havaların oldukça soğuk seyrettiği
kış günlerde elma çayı sizi soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan koruyor. Ayrıca boğazı yumuşatarak da öksürüğü
engelleyebiliyor. Çayınıza ilave edeceğiniz karanfil, içeriğinde
bulunan eugenol sayesinde kanın pıhtılaşmasını engelleyerek
kalp sağlığını koruyor. Karabiber ise dolaşımını hızlandırarak
mikropları vücudunuzdan uzaklaştırıyor. Elma çayı şu şekilde
yapılıyor; Elma, karanfil, karabiber, tarçın, limon. Elmayı
kabukları ile dilimleyip kaynayan suyun içerisine
koyun. Bir tülbent içerisinde karanfil, karabiber ve tarçını kaynayan suya atın. Elmaların
kararmaması için içerisine limon sıkın.
İyice kaynadıktan ve renk aldıktan
sonra ocaktan alın. Biraz ılındıktan
sonra içerisine limon ve isteğe bağlı
az miktarda bal ilave edebilirsiniz.
Düşük kalorili vitamin deposu bu çayı
istediğiniz miktarda şekersiz bir şekilde
tüketebilirsiniz.

Uzmanlar şunları dile getirdi: “Kış çaylarının belki de en
sağlıklılarından biri de zencefille yapılan özel bitki çayları. Tadı
çoğu kişiye çok lezzetli gelmese de zencefilin faydaları saymakla
bitmiyor. Kalp sağlığını koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Köklerinde bulunan proteaz sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor. Ayrıca
mide bulantısını baskılıyor ve gaz sorununu ortadan kaldırmaya da yardımcı oluyor. Portakal ya da limonla tatlandırarak
hem lezzetli hem de sağlıklı bir zencefil çayı demleyebilirsiniz.
Portakallı zencefil çayını şekersiz olduğu müddetçe istediğiniz
miktarda içebilirsiniz. Zencefil çayı hazırlamak ise çok kolay. 1
kök zencefil, portakal, 1 tatlı kaşığı bal limon’dan yapılıyor. Kök
zencefili dilerseniz rendeleyip, dilerseniz de halka halka doğrayarak kaynayan suya ilave edin. 10 dakika kadar birlikte kaynattıktan sonra ocaktan alın. Portakalı sıkın ve bu karışıma ilave
edin. Dilerseniz limon veya balla da lezzetlendirebilirsiniz.”
Uzmanlar: “Farklı lezzetleri seviyorsanız, evinizde de kolaylıkla bulabileceğiniz bitki ve meyveleri karıştırarak kendinize özel
bir çay yapabilirsiniz. Gül yaprakları, rezene ve limon kabuğu ile
hem sağlıklı hem de lezzetli bir çay hazırlamanız mümkün. Kurutulmuş gül yaprakları, C, E ve A vitamini açısından zengin
olan demir, kalsiyum, magnezyum ve selenyum
minerallerini içeriyor. Ayrıca tatlı aroması ile
de çayınıza lezzet katıyor. Rezene yaprakları, soğuk kış günlerinde azalan bağırsak aktivitenizi hızlandırıyor ve sakinleştirici etkisi ile stresinizi azaltıyor.
Bir kabın içerisinde karıştırdığınız
gül yaprakları ve rezeneye hem tat
vermesi hem de C vitamini değerini
artırması için limon kabuğu ekleyin.
Ayrıca kabuk tarçın ve kurutulmuş yaban

mersini de ekleyerek çayınıza farklı bir aroma katabilirsiniz.
Daha pratikte sıklıkla kullandığımız ıhlamur, adaçayı, kuşburnu
da kış çaylarının vazgeçilmez aromalarından. Kendi çay tarzınızı
yansıtmak için size özgü aromayı bulabilir, dilediğiniz miktarlarda bu bitkileri karıştırarak demleyebilirsiniz. Ama kaynatmayın.
Kaynayan su biraz bekletildikten sonra bir çaydanlığın içerisinde
demleme usulü ile bekletin.” şeklinde konuştular.
Uzmanlar şunları sıraladı: “Sıcak çikolata söz konusu olduğunda en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan biri hiç
kuşkusuz kalori değeri. Elbette ki yapılışı sırasında kullanılan
malzemeler, kalori değerini oldukça yükseltebiliyor. Ancak hem
lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde sıcak çikolata yapmak da
mümkün. İçeceğinizi hazırlarken, tam yağlı sütler yerine, yağ
oranı düşük, protein kalitesi yüksek soya sütü, badem sütü ya
da az yağlı inek sütünü tercih edin. Bu sayede günlük kalori miktarınızı dengeliyorsunuz. Laktoza karşı bir duyarlılığınız olması
durumunda ise badem veya soya sütü tercih edebilirsiniz. Sütün
içerisine ekleyeceğiniz çikolatada da tercihiniz mutlaka bitter
olmalı. Siyah çikolata yüksek miktarda kanama önleyici etkisi
sayesinde kan basıncını dengeliyor. Sıcak çikolatanıza son olarak
da keçiboynuzu tozu ekleyebilirsiniz. Keçiboynuzu, yapısındaki
galik asit sayesinde antialerjik ve antibakteriyel etki sağlıyor. Bu
etki de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. 1 bardak süt, 3 kare
bitter çikolata, 1 adet keçiboynuzu. Keçiboynuzunu rondoda toz
haline gelene kadar çevirin. Sütünüzü ısıtın. Benmari usulü ile
erittiğinizi bitter çikolatayı sütünüze ilave edin. Keçiboynuzu tozundan 1 yemek kaşığı ilave edilip karıştırın. Ve sıcak çikolatanızı
keyifle yudumlayın. Bitter çikolatalı keçiboynuzlu sıcak çikolata
212 kalori içeriyor. Bu kalorinin 8 gramı proteinden karşılanıyor.
Ancak günde 1 bardaktan fazla içmek kalori alımının artmasına
neden oluyor.”
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Yazar/Şair
Mehmet
KAYABAŞI

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 10 )
Duygu bir özlemdir. Bazen gökte turna ile bazen de
dağda ceylan ile gezer. Bir rüya ile yola çıkarım. Yol bilmem gurbet bilmem. Çocuksun ne haberin olur ne kararın
olur. Bırakırlar seni niçin, neden kaldığını bilmezsin. Bazen
koyunlara bazen de kuzulara çoban olursun. Hep koşarsın,
uykuda olman gerekirken koyunlara, oyun oynaman gerekirken kuzulara gidersin. Onlarla koşarsın, onlarla arkadaş
olursun. Doğayı seversin, çiçeklere, güllere renk verirsin,
hep hayallerle yaşarsın. Bazen ağlar bazen gülersin. Hiçbir
şeyin farkında değilsin. Yol gider gerçekleri öğrenirsin.
Özlemlerin olur, hayallerin olur, çocuk olduğundan hep
sıkıntı yaşarsın. Bir gün gelir zaman az da olsa bir patika
yolunda kısa da olsa bir yolculuk yaparım. Sürü güden bir
çobanla tanışırım. Kısa zamanda arkadaş oluruz. Tanıştığım
sürü çobanına adını sorarım, “Hüseyin.” der. O sorar adımı
“Mehmet.” derim. İyi der, iyi olan ne sorduğumda yolculuğumuz, çobanlığımız ve kaderimiz aynı der Hüseyin.
Bu nedenle kısa da olsa birkaç gün içinde birbirimizle
arkadaşlığımız olduğu gibi güvenimiz de artar. Bir gün
sabahleyin erkenden koyun ve kuzuları önümüze katarlar. Şafak vaktinde köyden çıkarız. Esneye esneye yavaş
yavaş yol alırız. Bir dağ yamacına gelir sürünün yayılma
zamanı geldiğinde koyunlar dağılmaya başlarlar. Hüseyin
önde ben arkada dağa doğru birlikte tırmanmaya devam
ederiz. Epey bir zaman gittikten sonra öğle vakti olmuştu.
Hem sürünün su içme zamanı gelmişti hem de acıkmıştık.
Bir sulağın başına gittik, koyunlar suyunu içtikten sonra
ağaçların gölgesine çekilerek hem dinlendik hem de yemeğimizi yedik. Sonra tekrar yolumuza devam ettik. Koyunlar

yayılırken biz de sohbet edip dertleşiyorduk. Çocuktuk,
hemen hemen aynı yaştaydık, kaderimiz aynıydı, acılarımız
dinmiyordu. Annemizi babamızı özlüyorduk ama bizi ne
dinleyen ne de soran vardı. Soğuk, sıcak demeden dağdan
bayırdan sürü otlatıyorduk. Akşam olmak üzereydi, artık
yorulmuştuk. Koyunların yönünü köye doğru çevirmeye
başladık. Koyunlar yola girdikten sonra yayılmadıklarından
dolayı iki üç sıra halinde yol alıyorlardı. Güneş battıktan
sonra yolumuz gittikçe azalıyordu. Karanlık çökmüştü. Biz
sürüyü arkadan takip ediyorduk. Çocuk olduğumuz için
karanlıktan da korkuyorduk. O nedenle Hüseyin’le ayrılmayıp beraber birbirimizin elini tutarak yürüyorduk. Nihayet köye gelmiştik. Koyunları barınaklara aldıktan sonra
onları sağmak için Berivanlar geldi. Ben ve Hüseyin koyunları tek tek tutarak Berivanlara getirerek onlar sağdıktan
sonra geri bırakıyoruz. Süt sağma işlemi bittikten sonra
sürü sahibi olan Hüseyin amca gelip, “Nerede bu çobanlar.”
deyince korkmaya başladık. Fatma teyze Hüseyin amcaya
seslenerek: “Sen neden bağırıyorsun, çocuklar burada.”
deyince Hüseyin amca: “ Hanım hanım sen ne diyorsun bu
koyunların serinlikte yayılması gerekirken neden erken getirmişler ben onu anlamadım.” dedi. Biz o zaman korkmaya
başladık. Acaba bizi gece de mi koyunlara gönderecekler
diye Hüseyin’le göz göze bakıyorduk. Fatma teyze sesini
yükselterek: “ Bu çocuklar koyunları gece yayamaz, korkarlar.” dedikten sonra çoban olduğumuzu o zaman anlamaya
başladık ve böylece çobanlıkta geçen bir yolculuğun hikayesi zor da olsa patika yolun sonuna geldiğimizi üzülerek ve
azar işiterek noktaladığımızın farkına vardık.
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Doğanşehir’de Altyapı
Çalışmaları Sürüyor
HABER MERKEZİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğanşehir İlçesi
genelinde 26,5 milyon TL maliyetinde 248 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını
gerçekleştiriyor
Malatya’nın altyapısını güçlendirmek için görev ve
sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren MASKİ
Genel Müdürlüğü imkân ve olanakları doğrultusunda şehrin genelinde yatırımlar yapıyor. İlçelerde
içmesuyu, kanalizasyon altyapı yatırımları yaptıklarını
belirten Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir: “Doğanşehir
İlçesi genelinde maliyeti 4,2 milyon TL olan 55 kilometrelik altyapı çalışmamızı tamamladık. DAP kapsamında
maliyeti 1 milyon TL olan 23 kilometrelik sulama kanalı
inşa ettik. Doğanşehir İlçesi genelinde çalışmalarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

“170 KİLOMETRELİK ALTYAPI
ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR”
Malatya merkez ve ilçelerde dev altyapı projelerini hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin
altyapısına 50 yıllık garanti sağlıyor. Doğanşehir’de
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Dr.
Özgür Özdemir: “İlçe genelinde maliyeti 21,3 milyon TL
olan 170 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı
yatırımlarımız devam ediyor. Doğanşehir İlçesi genelindeki çalışmalarımızla içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen yenileniyor. Malatya merkez ve ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen ekip
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Kalıntı... Eskiden olduğu gibi, eskiden olduğu biçimde...
2. Oğulcuk (eski)... Eli açık, cömert (kimse) (halk ağzı).. 3. Germanyum elementinin simgesi... Sevinç, şenlik, neşe (eski)... İki
dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak... 4. Üste verilen
şey, fark... Erkek keçi... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar
olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 5. Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü... Katma işi... Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri.. 6. Güzel kadın... Aynı türden
canlıları çoğaltmak... 7. Bir iş yapmayı üstüne almak, taahhüt
etmek... Radyum elementinin simgesi... Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan
cümleler yapmaya yarayan bir söz... 8. Kumlu toprakta yetişen,
kumlu toprağı seven (bitki)... Kamuya duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse (eski)...

9. Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti
veya çıkıntı... Köpek... Geminin su üstünde ve su altında kalan
bölümlerinin kesiştiği yer, su hattı... 10. Akıl yolu ile kazanılan
bilgiler (eski)... Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu... 11. Leke, toz vb. ile kaplı,
pis, murdar, mülevves... Âcizler (eski)... Gemileri, farklı iki su
düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz...
12. İlenme, beddua... Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük
taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş... Taşıma işi... 13. Volkanik tüf...
Çıkarmak işi, emisyon... Alüminyum elementinin simgesi... 14.
Marina işleten kimse... Gönül alıcı davranış (eski)... 15. Aptal,
sersem, ahmak... Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük
felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi,
yazılan yazı, sagu, mersiye...

Yukarıdan aşağıya
1. Örgütleme işleriyle uğraşan, bu işlerde yetenekli kimse,
teşkilatçı... Yıkatmak işi... 2. Başkanlar (eski)... Kayak... Çıkarma,
dışarıya atma... 3. Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri... Yaya kaldırımı... Temiz, münezzeh... 4. Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret...
Toplama, bir araya getirme (eski)... Eski Yunan, Roma ve XVII.
yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser... 5. Teknelerle
yapılan gezi, spor ve yarışmalar... Sodyum elementinin simgesi... 6. Mal (eski)... Yumuşak başlı, itaat eden (eski)... Yerel ağ... 7.
Güncel... Yakma özelliği olan, yakan... 8. Kuvvet, kudret (eski)...
Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu... Yassı demir çelik ürünü... Dişi çocuk... 9. İlet-

mek işi... Özenilmiş, özenle yapılmış (eski)... 10. Genellikle belli
meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş
konutlar topluluğu, iş merkezi... Sinema veya tiyatroda teknik
ustalıkla yapılan gösteri... Zar oyunu oynayan kimse (argo)...
11. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... Yağlı güreşte,
elleri hasmının arkasından göğsü üzerinde kilitledikten sonra
midesi ve karnı üzerinde kuvvetli bir biçimde ve bastıra bastıra
gezdirme... 12. Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, lafçı,
lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çene kavafı, cır cır, çaçaron... Başkaldırıcı... Geviş getirenlerden, Güney
Amerika’nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak
kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri
uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan... 13. -den -e kadar
(eski)... İki ayrı dilde olan... Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte
kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan
yapılmış araç, eğirmen, kirmen... 14. Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut... Küçük limon... Kenarına oya yapılmış veya
geçirilmiş... 15. Anlamı güçlendirmek ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
için aynı kelimenin
tekrarlanması, anlamları birbirine
yakın, karşıt olan
veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması... İnsan
ve hayvan bedeninin kemik çatısı,
teşrih...
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- KEÇECİ

AİLESİ–

Turan ailesi gibi Ardahan’ın Dıbat köyünden gelmedirler. Ve aynı ailenin bir kolunu teşkil etmektedirler. Zira

ve sevgi duymuş, ben de ona müşfik davranmışımdır. Di-

MÜNIR TAŞTAN

aloğumuz düzeyli olmuş- tur. Kendisi doğrucudur. Haksı-

EMEKLİ ÖĞRETMEN

zlığa tahammülü yoktur.
Anneleri Hatice ablayı saygı ile, diğer tüm çocuklarını

Turan ailesi de gerek memlekette iken ve gerekse burada
“Keçeciler” olarak anılmışlardır.
Bu aile 1974 yılında Ardahan’ın Dıbat ( Dağevi )
köyünden gelip kalıcı olarak

ile evliliğinden;
1)Dilek(öğret.) + Abdullah = Şafak

Doğanşehir’e yerleşmiştir.

Aile Aşur ve Mülkinaz’dan türemedir. Bu beraberlik- ten;
1)Bayram 2) Mihrinaz 3) Gülfinaz 4) Seyhat 5) Midesim
6) Selfinaz olmuştur. Bu aile fertlerinden Bayram ve erkek
kardeşi Midesim Doğanşehir’e gelmiş, diğer kız kardeşlerin tümü memlekette kalmışlardır.
BAYRAM KEÇECİ- İlçeye geldiği andan itibaren bakkal dükkanı işleterek çocuklarının ve ailesinin geçimini
sağladı. Nezaket ile olan beraberliğinden; 1)YurdagülGogop ailesinden Nebi Korkmaz ile evlenmiş ve Reyhan
isminde bir çocukları bulunmaktadır. 2) Zafer Keçeci –
Yıldız ile olan evliliğinden; Nida ve Oğuz Kaaan. 3) Zakir
Keçeci – Emine ile olan evliliğinden; Gökdeniz ve Yusuf. 4)
Gökhan Keçeci – Saadet ile olan evliliğinden 2 çocuğu bulun- maktadır. 5) Selma – Akın ile olan evliliğinden; AslıAzra- Emir Mert.

sevgi ile anarım. Metin Can’ın yine P.T.T den emekli Şengül

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
2.BÖLÜM - 36

6) Belma – Dr. Memet

praklarına katıldı. Daha önceleri İskit, Arsak Türkleri ve

2)Melek(Öğret.) + Mete = Aslı- Hüseyin ve Hilal.

Selçuklular bu topraklara sahip olmuşlardır. İslâm Halif-

3)Deniz + Henüz bekar.

esi Hz. Osman zamanında, müslümanların eline geçince,

NERMİN –Fuat Öztürk ile olan evliliğinden: Nükhet-

müslümanlık hızla yayılmaya başlamıştır. Kars’ın Posof

Murat- Uğur ve Kübra dünyaya gelmiştir.( Geniş bilgi “Öz-

ilçe ve köyleri ile sınırdaştır. Son sayımda nüfusu 7900

türk” ailesinde.) Nermin son derece akıllı ve terbiyeli, in-

dür. Şavşat Kalesi, eskiden ocaklık olarak idare edilirdi.

sanlara saygılı ancak biraz çekingendi.

Eski adı ile “Şav- şadistan “da sarp bir yerdir.
Şavşat’tan ilçemize tayin olan kaymakam İsmail

1)Nevay + Naci = Bir oğlan çocuğuna sahiptirler.

çemiz insanlarından bir kısmının Şavşat’tan gelip buraya

2)Fatih + Mehtap = Arda

yerleştiklerini söyleyince, hayretten gözleri fal taşı gibi

3)Oğuzhan + Henüz bekardır.- Fethi Can, sempatik

açılmış “Yahu sizler delimisiniz! Şavşat gibi doğa hari-

cana yakın, büyüklerine kar- şı saygılıdır. Bana karşı say-

kası, Cennet gibi bir yer bırakılır da buralara gelinir mi?”

gıda kusur etmemiş, ben de onu kollamışımdır.

demişti. Ancak, ne gaye ile buralara gelinmek zorunda
kalındığından tabii haberi yoktu!..

liğinden;

- CAN AİLESİ–

çalışkan ve üretken öğrencilerimdendir. Ağabeyi ile bir-

Bu aile, “Begi’ler” olarak anılmıştır. İBRAHİM ve

likte ilçeye gelmiş olup, öğretmen olarak yaşamını Malat-

ADİLE’den türemiştir. Bu beraberlikten; Memet Ali (1876-

yada sürdürmektedir.

1936)- Zöhre(1874-1919) ve Gülefer (1878-1913 ) dünyaya

anıldığı ifade olunmaktadır.

3000 yıllık eski bir tarihe sahip olan bu yer 1936 yılında
Çoruh, 1956 yılından itibaren de bu günkü ismi ile anılır
olmuştur. Geçmiş tarihi incelendiğinde, değişik kavimlerce bu topraklara el konulduğu gö- rülmektedir. İskit
Türkleri, Arsak Türkleri, Pontuslular, Bizanslılar, Sasaniler elinde bulunan bu toprakların Hz.Osman zamanında
Müslümanların eline geçti- ğini görmekteyiz. Bilahare

2)Ersin + Henüz bekardır. – Ferit Can- Sevimli, sempatik ve cana yakın birisi- dir. Bana karşı oldukça saygılıdır.
Ben de ona yakın durmakta ve sevmekteyim.
NEZİHE – Reşit Kınacı ile olan beraberliğinden ; EmreEren olmuştur. ( Geniş bilgi “ Kınacı “ ailesinde.)- Ailenin

gelmişlerdir.

adından dolayı bu isimle

FERİT CAN(Kom.)- Celal kızı Sevgi ile olan beraber1)Engin + Henüz bekardır.

MİDESİM- Benim değer verdiğim terbiyeli, saygılı,

İskitler zamanından kalma olan bu şehir, İskit beyinin

kızı Nuray ile olan evliliğinden;

Aka( sonraları intihar ettiğini duyduk.)yı ziyaretimizde, il-

ile olan evlilğinden; Alperen- Yiğit- Belis.

A R T V İ N’ den G E L E N A İ L E L E R

FETHİ CAN(Me.Em.)- Öztürk ailesinden Hanifi-Ümmi

I)MEMET ALİ (1876-1936)- Okçu ailesinden Hüseyin ve

küçükleri Ferit ve Nezihe, sevimli ve sempa- tik insanlar

Havva’dan olma Nineli ile olan evliliğinden Yusuf dünyaya

olup toplumda kabul görmüşlerdir. İnsanlara karşı say-

gelmiştir. Memet Ali, eşinin ölümü

gılıdırlar.

üzerine, İbrahim ve

Cemile’den olma Güleser ile bir evlilik daha yaparak, oğlu

II)ZÖHRE (1874-1919)- İbrahim ve Adile’nin en büyük

Yusuf ile bacanak olmuşlardır. Bu evlilikten çocuk yoktur.

çocuklarıdır. Aslen Urfalı olup, sonradan ailesi ile birlikte

YUSUF CAN(1905-1972) İnce uzun boylu, kapı komşu-

Besni’ye göç eden, annesi ve babası öl- dükten sonra da

muz olması münase- betiyle, çocukluğum sırasında, hem

Viranşehir’e gelen Ahmet ile olan evliliğinden; Pakize-

kendisi hem de eşi Seyhat nene bana çok sevecen davran-

Emine- Hacı Mustafa- Hacı Ahmet dünyaya gelmişlerdir.

mışlardır. Kendisini biraz mal canlısı birisi olarak tanıdım.

Pakize( Özcan ve Canpolat ailesinde)-Emine( Turan ail-

Hem ev ve hem de tarla komşumuz olması münasebeti-

esinde)- Hacı Mustafa( Tatar ailesinde) ve Hacı Ahmet(Y-

yle, tarlalarda sınır ihlali yaptığını duyardım. Ancak, bana

alvaç ailesinde) ele alınmışlardır.

Romalılar, Persler, Emevi ve Abbasi’lerin eline ge- çen bu

karşı iyi ve sevecen davrandığı için, ben de ona sevgi ve

yerde, 1071 yılındam itibaren Selçuklular hakimiyet kur-

saygı duyardım. Kendisi ilçede Begi Yusuf olarak anılırdı.

muş, daha sonra sırası ile Moğollar, İlhanlılar, Celayirliler,

İbrahim-Cemile kızı SEYHAT(1905-1977) ile olan evlil-

Karakoyunlular, Timur, Akkoyunlu- lar ve Safeviler hakim

iğinden; Niyazi(1929-1965)- Hediye(1930-1943) ve Nazif

olmuşlardır. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı to-

(1937-1941) dünyaya gelmiş, Hediye ve Nazif çocuk yaşlar-

praklarına katılan, 93 Harbi diye anılan savaş ve I.Dünya

da vefat etmişlerdir.

Savaşı sonucunda toplam 43 yıl Rus’ların egemenliğinde

Evlerinde bir de Seyhat nene’nin ablası Güleser nene

kalan Artvin, 7 Mart 1921 yılında Kazım Karabekir Paşa

de yaşamakta idi. Onun, Memet Ali’nin ikinci eşi olarak

tarafından Anavatan’a dahil edilmiştir…

bilmekteyim. Kendisi Seyhat nene’nin aksine, insanlardan

Viranşehir’e 93 muhaciri olarak gelenlerin hemen

uzak ve daima suratı asık, mutsuz bir insandı. Ben de da-

hemen Artvin’in şirin ilçesi Şavşat ve ona bağlı olan köy-

hil çocuk- lardan hiç hoşlanmazdı. İbrahim ve Cemile’den

lerden gelmiş olduklarını dikkate alarak, Şavşat ile ilgili

olma bu iki bacı, Pehlivan aile- sinden Pehlül Pehlivan’ın

kısa bir bilgi sunalım.

eşi Ayşe ile amca çocukları oldukları dillendirilmek- tedir.

III) GÜLEFER (1878-1913)- Hasan Özcan ile evlilik yapmış, bu beraberlikten çocuk olmamıştır. Kendisi ölünce
kocası Hasan, baldızı Zöhre’nin kızı Pakize ile bir evlilik
daha yapmış ve akabinde seferberlik nedeniyle Çanakkale
Savaş- larına katılmış ve şehit düşmüştür. Bu arada Pakize
doğum yaparak İshak Özcan’ı dünyaya getirmiştir. Ama ne
yazıkki, ne Hasan oğlu İshak’ı ve ne de İshak’ın babasını
görmesi nasip olmamıştır. Kocası Hasan’ın şehit düşmesi
üzerine bir küçük çocukla dul kalan Pakize, Hacı Memet
Canpolat ile evlenmiş, bu evlilikten; Rahime- Osman ve
Ömer dünyaya gelmiştir.(Canpolat ailesi)

- CANPOLAT AİLESİ–

Şavşat, tabiat harikası, cennet gibi güzel bir ilçedir.

NİYAZİ CAN (1929-1965)- Kapı komşumuz olduğu için

Bu aile, MUHARREM ve ESME’den türemedir. Bu

Artvin’e bağlıdır. Posof ile sınır komşudur.Yüzölçümü 1317

kendisi ve ailesini çok iyi tanımaktayım. Dünya iyisi bir

beraberlikten; Hacı Memet(çavuş)1884-1960 ve Tontul

km.kare, nüfus yoğunluğu 25 dir. Merkeze bağlı 35, Mey-

insandı. İnsanlara karşı çok yakın ve saygı, çocuklara ve

dünyaya gelmiştir. Muharrem, eşi Esme’nin ölümü üzerine

dancık(İmerhev) bucağına bağlı 14,Veliköy bucağına bağlı

özellikle de bana karşı sevgi dolu idi. Ben de ona karşı

Recep Ağa ve Fatma’dan olma Benefşe ile ikinci bir evlilik

12 köyü vardır. Dağlık bir arazisi vardır. Dağları sarıçam

sevgi ve saygı duyardım. Genç yaşta ölümünden büyük

yapmış, bu evlilik sonucunda Ali isminde bir oğulları dün-

ve köknar ormaları ile donanmıştır. İnsanları tarım ve

üzüntü duymuş ve gözyaşı dök- müşümdür.

yaya gelmiş, ancak çocuk yaşta iken ölmüştür. Bilahare

hayvancılıkla geçinir.Toprakları madence zen- gindir.

Molla Pehlül ve Zahide Kutlu’dan olma Hatice ile ev-

Muharrem de ölünce dul kalan Benefşe, ilk eşi (Zülfikar)

Son zamanlarda turizme de açılmıştır. Evliya Çelebi’nin

liliğinden; Metin - Nermin – Fethi- Ferit- Nezihe dünyaya

vefat etmiş olan “Yağcı” ailesinden Molla Mevlüt ile ikinci

Seyahatname- sine göre “Çıldır” eyaletine bağlı bir san-

gelmiştir.

bir evlilik yapmış, bu evlilikten de Şevket- Esme- Ömer ve

caktır. 65000 hası vardır. Geçirdiği çeşitli dönemlerden

METİN CAN(P.T.T.Em.)- Kapı komşumuz olması nedeni-

İshak dünyaya gelmiş- lerdir. Benefşe’nin ilk evliliğinden

sonra Selim Han zamanında Osmanlı topraklarına katıldı.

yle çoğu zamanları- mız birlikte geçmiştir. Onların düz ve

olan ve çocuk yaşta ölen Ali’den dolayı epeyi miktarda

Daha sonra el değiştiren Şavşat, III.Murat zamanında

geniş damlarının üzerinde az oyunlar oynamazdık. Ken-

miras kaldığı ifade olunmaktadır. (Geniş bilgi “Yağcı “ ail-

Lala Mustafa Paşa ta- rafından kesin olarak Osmanlı to-

disi benden biraz küçük olmasına rağmen, o bana saygı

esinde)
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MALATYA TRABZON’U TEK GOLLE GEÇTİ
tardıklarımı takımım en iyi şekilde uyguladı.
İlk yarının sonuna doğru kazandığımız bir
golle ikinci devreye galip girdik.” şeklinde
konuştu.

“İKİNCİ GOLÜ
BULABİLİRDİK”

HABER MERKEZİ
Süper Lig’de 9. Hafta kapsamında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ile karşı karşıya
gelen Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya Stadyumunda oynanan karşılaşmada rakibini 1
– 0 mağlup etmeyi başardı. Zorlu 90 dakikada sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu Adem
Büyük, rakiplerini bir bir çalımlayarak topu
rakip kale çizgisine kadar taşırken, onun içeri
doğru pasında ters bir vuruş gerçekleştiren
rakip oyuncu Okay Yokuşlu maçın sonucunu
belirledi
Süper Lig’de geçen hafta Fenerbahçe ile
karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor,
deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, yenilmekten kurtulamamıştı. Bu maçta kalesinde
tam 3 gol birden gören sarı kırmızılı takım,
3 – 1 mağlup olmuştu. Bu sonuçla birlikte
ligde ağır yara alan Malatya ekibinde, teknik
direktör Erol Bulut oyuncularına bu maçı
geride bırakıp Trabzonspor maçına konsantre olunması yönünde telkinlerde bulunurken, dün Malatya’da oynanan müsabakada,
ev sahibi ekip Karadeniz temsilcisini 1 - 0
mağlup etmeyi başardı. Bu maça; Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Yalçın Ayhan, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım,
Michael Perreria, Nacer Barazite, İssam Chebake, Khalid Boutaib ve Adem Büyük on biri
ile başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, geçen
haftanın aksine sahada bambaşka bir futbol oynarken, Trabzonspor kalesine yönelik
olarak çok sayıda tehlikeli girişimde bulundu. Zorlu mücadelenin ilk yarısında her iki
takımda maça hızlı başlarken oldukça ciddi
ataklar gelişti. Ancak bu bölümde gol sesi
çıkmazken, karşılaşmanın 31. dakikasında
hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Michael Pereira'ya yaptığı faul sonrasında
Trabzonspor’lu oyuncu Jose Sosa, daha önce
gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bıraktı. 45.dakikada ise sarı kırmızılı oyuncu Issam Chebake'in sol kanada gönderdiği uzun
topu kontrol eden Adem Büyük rakibinden
şık çalımlarla sıyrılarak ceza sahasına kadar

girdi ve son çizgiden topu içeri doğru çevirdi. Bu pozisyonda ön direğe doğru hamle
yapan bordo mavili oyuncu Okay Yokuşlu'ya
çarpan top filelerle buluştu. İlk 45 dakika
bu şekilde sona ererken, ikinci yarıda ise iki
takımda gol arayışını sürdürdü. Ancak son
bölüme kadar süren yüksek tempolu oyunda başka gol olmazken, mücadelenin 90 +
2. dakikasında Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Turgut Doğan Şahin'i çekerek düşüren
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın
hakemi tarafından kırmızı kart görerek oyun
dışı kaldı. Bu sonucun ardından Malatya ekibi rakibini 1 – 0’lık skorla geçerken, üç puanı
hanesine yazdırdı. Aldığı zaferin ardından yüzlerin güldüğü Evkur Yeni Malatyaspor, ligde
11. sıraya yükselirken Trabzon temsilcisi ise
13. Sıraya geriledi. Tribünlerde de büyük bir
coşkunun hakem olduğu karşılaşmada, dakika 44’de Trabzonspor’lu taraftarlar Malatya
tezahüratlarında bulunurken, aynı şekilde
61. Dakikada sarı kırmızılı taraftarlarda Trabzon tezahüratında bulundu. Renkli anların
yaşandığı maç, geneli itibariyle dostluk havasında sona erdi. Haftanın en dikkat çeken
karşılaşmalarından bir tanesi olan bu maçı
hakem olarak Halil Umut Meler idare ederken, onun yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve
İlker Takpak ikilisi üstlendi.
Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu çeşitli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın zor
bir şekilde geçtiğini belirten Bulut, “Bizim
için gerçekten zor bir maç oldu. Her maç
aslında bizim için zor. Bu maç puan ve puanlar almamız gereken bir maçtı. Geçen hafta
kaybettiğimiz bir Fenerbahçe maçı vardı.
O maçta oyuna iyi başlayamadık. Kompakt değildik. En önemlisi agresif değildik ve
bunun soncunda altı dakika içerisinde 2 - 0
geriye düşmüştük. Bu maçta geçen hafta
yapmadıklarımızı yapmak zorunda olduğumuzu futbolcularıma söyledim. Trabzonspor
maçında ise o maçın aksine takımıma daha
agresif bir oyun sergilenmesi gerektiğini
söyledim. Yine aldığımız topları hızlı bir
şekilde kanatlara taşıyarak buradan ilerlememiz gerektiğini aktardım. Maç öncesi ak-

İkinci yarı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bulut, “Tabii Trabzonspor’un
kalitesi ortada. İkinci yarı baya baskılı
oynadılar. Biz buna karşı direndik, iyi kapattık, agresif oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Bu galibiyet bizim için yeterli değil.
Önümüzde çok zorlu maçlar var ve kendimizi
daha fazla geliştirmemiz lazım. İki kulvarda da gelişmemiz lazım. Hem ofansif hem
defansif olarak. Ben bugün takımımın sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı tüm
futbolcularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Önümüzdeki haftalarda daha da üst sıralara
yükselmek için elimizden gelen tüm gayreti
göstereceğiz. İnşallah ümit ettiğimiz yerde
devre arasını tamamlayıp, ondan sonra
birkaç transferle takımımızı güçlendireceğiz.
Çünkü eksiğimiz çok. Bildiğiniz üzere merkez
orta saha bölgesinde Azubuike ve Aytaç
sakatlık yaşadı. Ve o bölgede alternatif oyuncumuz olmadığı için sıkıntımız var. Bizim
adım adım devam etmemiz gerekiyor. Çünkü
eksiklerimiz hala çok. Merkezde görev verdiğimiz Buğra’nın çok iyi bir maç çıkardığını
düşünüyorum. Ama ileriki haftalar da kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Çünkü
kısıtlı bir kadromuz mevcut. Devre arasından
sonra hem oyuncu kalitemizi hem de oyun
kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Biz devre
arasına kadar istediğimiz puanları alıp daha
sonra yeni gelecek oyuncularla Evkur Yeni
Malatyaspor’u çok daha iyi bir konuma getireceğiz” yorumunu yaptı.

Takımda bazı arkadaşlarımız hiç hazır değil,
beklediğimizin çok çok altındalar. Ben puan
10 KİŞİ KALMAMIZ
farkının kapanacağına inanıyorum, ama
herkesin kapasitelerinin çok üstüne çıkması
DEZAVANTAJ OLDU
Yeni takımı Trabzonspor’un başında çıktığı lazım. Takımı iyi bir duruma getirmek için
ilk maçında 1 – 0’lık yenilgi alan Rıza Çalımbay elimizden geleni yapacağız. Yukarıyı yakalise maç sonu konuştuğu basın toplantısında, amak için mücadele edeceğiz. Önümüzde
“Malatya’da oldukça güzel bir ortam vardı. yaklaşan bir Galatasaray maçı var. Biz TrabGerçekten güzel bir stat yapılmış ve taraftar- zonspor olarak bu maçı kazanıp, taraftarlara
lar da çok iyiydi. Maça dönecek olursak, mü- kendimizi affettirmek istiyoruz” şeklinde
cadelede 10 kişi kalmamız bizim için büyük konuştu.
bir dezavantaj oldu.
Çünkü hamle yapma
adına şansımız kalmadı. Bir de maalesef
kendi kalemize atTAKIMLAR
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