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Başbakan Malatya’da

KAYMAKAM PEKPAK MAHALLE 
ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

“BASININ SORUNLARINI
BAŞBAKAN’A SUNACAĞIZ”

CEM VAKFI MALATYA ŞUBE BAŞKANI EŞREF DOĞAN
MALATYA TÜRK OCAĞINDA KONFERANS VERDİ

“GÖKTE ALLAH, YERDE DEVLET”

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl 6. Olağan Kongresine katıldı. 
Başbakan Yıldırım, kongre öncesi miting alanına toplanan vatandaşlara 
selamlama konuşması yaptı. Başbakan Yıldırım’ın Malatya ziyaretine 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz, Malatya ve çevre illerden milletvekilleri eşlik etti. Kon-
greye AK Parti İl ve ilçe başkanları, belediye başkanları, MHP İl Başkanı 
Bülent Avşar, BBP İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, AK Parti Kadın ve Gençlik 
Kolları ve Partililer katıldı. Tek adayın olduğu kongre seçimini mevcut 
Başkan Hakan Kâhtalı, güven tazeleyerek tekrar başkan oldu.>>5’te

Geçtiğimiz gün-
lerde bazı alevi 
va t a n d a ş l a r ı m ı z ı n 
evlerinin kapılarına 
işaret koyulması ile 
gündeme gelen Malat-
ya’mız çok önemli bir 
buluşmaya ev sahipliği 
yaptı. CEM Vakfı Malat-
ya Şube Başkanı Eşref 
Doğan Malatya Türk 
Ocağını ziyaret etti 
ve “Ehli Beyt Sevgi-
si” başlıklı bir sohbet 
gerçekleştirdi. >>7’DE

Doğanşehir Kay-
makamı Muham-
met Şükrü Pek-
pak Doğanşehir 
in mahallelerine 
ziyaretlerine de-
vam ediyor.>>3’TE

SAYFA 4

TATİL EDİLEN MAÇTA DOSTLUK YEMEĞİ 

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Ligi 12.hafta Karşılaşmasında 18.02.2018 Tarihinde Ar-
guvan Belediye Spor ile Doğanşehir Belediye Spor Müsabakası Yoğun Tipi ve Kar Yağışından 
Dolayı Tatil Edildi. >>3’TE

DOĞANŞEHİR KURUCAOVA HALKINDAN
MASKİYE ŞİİRLİ PLAKETLİ ZİYARET 

Doğanşehir İlçesi Kuracaova Mahall-
esi Muhtarı Hasan Birişik’in önderliğinde 
Gerçekleştirilen ziyarete, 2011 Genel seçim-
lerinde AK Partiden aday adayı olam Me-
hmet Birişik,   Polatdere Mahalle Muhtarı 
Hayri Uçar, Şair yazar Yusuf Konak ve Kuru-
caova Mahallesi sakinlerinden Atmış  kişilik 
gurup Maski Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür 
Özdemir’i Makamında Ziyaret ettiler.>>6’DA
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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/

ŞİDDETLİ BEL AĞRILARINA DİKKAT
“Türkiye’de, sağlık sorun-

larına ‘alternatif çözümler’ 
oluşturma konusunda oldukça 
‘ilginç’ örneklere rastlanıyor.” 
diyen Malatya Melidpark Hasta-
nesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. 
Dr. Cengiz Gökçek: “ Bu durum 
hastaların sadece maddi ve 
manevi olarak sömürülmesine 
değil, ölüm riski ile karşılaşma-
larına da sebep olabiliyor. Bel 
fıtığı da bu duruma alet edilen 
hastalıklardan biri. Bir zam-
anlar birçok yerde bu sorunu 
çözdüğünü iddia edenlerin, 
sokaklarda reklam yaptığına 
sıkça rastlıyorduk. Benzer bir 
durum geçtiğimiz hafta yaşan-
mış ve medyada haber olmuştu. 
Bir rot balans ustası, kendi yön-
temiyle bel ağrısını iyileştird-
iğini iddia etmişti. Sağlık sorun-
ları, ‘kişisel yöntemlerle’ değil, 
bilimsel çerçevede yaklaşan 
uzman doktorlarla çözülmeli.” 
diye konuştu. 

BEL AĞRISI HER ZAMAN FI-
TIK BELİRTİSİ DEĞİLDİR

Op. Dr. Cengiz Gökçek 
daha sonra Türk Nöroşirurji 
Derneğinin de benzer bir uyarı-
da bulunduğunu hatırlatarak 
şu açıklamalarda bulundu: “Bel 
ağrısı çeken hastaların başvur-
ması gereken adres Beyin ve 
Sinir Cerrahisi ile Fiziksel Teda-
vi ve Rehabilitasyon uzmanları 
olmalıdır. Bu hastalık konu-
sunda bu iki branş hekimleri 
çoğunlukla ortak çalışmaktadır. 
Öte yandan her bel ağrısı, bel 
fıtığı belirtisi olmayıp, başka 
bazı hastalıkların da gösterge-
si olabilir. Bu nedenle hastanın 
ayrıntılı muayene ve incele-
melerinin yapılması gerek-

lidir. Eğer bu ağrı gerçekten 
bel fıtığına bağlı ise de; tedavi 
çoğunlukla basamaklı şekilde 
yapılır. Hastanın muayene bul-
guları ve radyolojik-biyokimy-
asal-elektrofizyolojik incele-
melerine göre değişik tedavi 
yöntemleri uygulanmalıdır. Bu 
yöntemler yelpazesi; sadece 
yatak istirahatinden, fizik te-
davi uygulamaları, girişimsel 
ağrı uygulamaları ve cerrahi te-
daviye kadar değişen bir aralık-
tadır. Bu nedenle hastanın bir 
beyin ve sinir cerrahisi uzman 
hekimi tarafından bilimsel 
ölçütler içerisinde değerlendi-
rilip, gerekli tedaviye bu şekilde 
karar verilmesi doğru yöntem-
dir.

SAĞLIK İÇİN BİLİMSEL 
ADRES OLAN UZMAN HEKİMİNE 
BAŞVURULMASI GEREKLİ

Vatandaşlarımız, tam 
teşhisin bile konmadığı ve gayri 
bilimsel bazı tedavi çabalarının 
gösterildiği bu durumlarda, 
sağlıklarının ciddi zarar göre-
bileceği konusunda duyarlı ol-
malıdırlar. Örneğin omurgayı 
tutan bir tümör olgusu da temel 
olarak bel ağrısından yakınır. 
Böyle bir hastamızın bu şekilde 
omurganın aşırı yükler altında 
gerilmesine neden olan girişim-
ler uygulandığında, omurlar 
veya bağlar hasar görerek, 
omurilik ve sinir basılarına seb-
ep olunabilir ve sonuç kısmi 
veya tam felce kadar gidebilir. 
Halkımızın bu tür gayri bilimsel 
tedavi iddiaları karşısında, ken-
di sağlıklarını riske atmamak 
için, daha duyarlı olması ve bil-
imsel adres olan beyin ve sinir 
cerrahisi uzman hekimine baş-
vurması gereklidir.” 

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

İnsan doğayla yaşar. Onunla iç içe, onunla yüz yüze, onunla hür olur. 
Gökleriyle, bulutlarıyla,rüzgârıyla, yıldızıyla sevilir. 

Taşıyla, toprağıyla, ormanıyla, dağıyla, yaylasıyla var olur. Gülü, 
çiçeği, suyu, çimeni, başağı olan bir dünyada yaşamak isterim. Kuşları 
olan, seherle bülbülleri öten, gecesiyle yıldızları parlayan, güneşin 
doğuşuyla hayata koşan, bir günle yaşamak isterim. Bağları, bahçeleri, 
üzümleri, meyveleri, yaylasında kuzuları, koyunları, dağlarında sürüsü, 
çobanları,Berivan’ı, şarkısı söylenen bir dünya ile yaşamak isterim.

 İnsanları sevinen, bebeleri gülen, acıların olmadığı, toprakların yor-
ulduğu, onunla sevinen, onunla yorulan, yolcusu ile yolu olan, yaylasıyla 
göçmeni, olan bir dünyada yaşamak isterim. Annelerin, babaların sevgi 
verdiği, onların saygı duyduğu bir dünyada yaşamak isterim. Komşunun 
komşuya güzel baktığı, yaşamayı ortak gördüğü, beraber yol aldıkları, 
birbiri ile kavga etmediği bir dünyada yaşamak isterim. 

Varlığı olan, insanları çalışan üreten çalışmada üretimde verimli olan 
bir dostla yaşamak isterim.  Esnafı olan, onun yanında çalışanı, ustası, 
çırağı olan, sokağında çocukları koşan, okulu ilmi irfanı olan, hep ileriyi 
görerek bilimle uğraşan insanların olduğu bir dünyada yaşamak isterim. 

Şairi olan, felsefeyi, mantığı, bilen manisi, ağıtı, anısı olan romanı, 
romanın yazarı olan makalesi,hikâyesi, masalı olan bir dünyada yaşamak 
isterim. Ürettiği ile övünen, insanlarla çalışan, onlara zarar vermeyen, 
doğayı seven, onu bağrına basan bir dünya ile yaşamak isterim. 

Dağlarında karı olan,  yağmuru, deresi kol kola giden, nehri, ırmağı 
olan denizi ile balığı, sahili ile limanı,lodosu ile dalgası olan bir dünyada 
yaşamak isterim. Gökte gürleyen bulutların içinde renk renk gökkuşağı 
olan yağmur damlalarının saçlara yağdığı, sevgilerin kolkola gezdiği 
aşkların beraber yaşadığı bir dünyada yaşamak isterim anıların haz ver-
diği, gözlerin mutlu olduğu, insanların beraber yaşadığı, doğanın sevgisi 
ile yaşamı olan bir dünyada yaşamak isterim. 

Mutluluklar sizin, hayaller sizin, rüyalarınız gerçek olsun anneler ba-
balar sevgili çocuklar. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın çocuklar.

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ ( 28 )
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Martın Bauer
sözleşmeli ürettiriyor
2004 yılında Türkiye pazarına giren ve 2006?da İzmir Torbalı?da 

bir üretim tesisi kuran Alman bitki çayları üreticisi Martin Bauer, 

ülkemizden yılda 2 bin ton civarında ihracat yapıyor. Şirketin ihraç 

ettiği ürünler arasında adaçayı, ıhlamur, ısırgan otu, melisa, anason, 

rezene gibi bitkiler başı çekiyor.

Martin Bauer Türkiye Genel Müdürü Akın Palazoğlu; Adana, 

Şanlıurfa ve Trakya bölgelerindeki toplam 400 hektarlık alanda sö-

zleşmeli tarım yaptırdıklarını söylüyor. Türkiye?de 750 ton civarında 

yıllık üretime ulaşan firmanın, dünya genelinden yılda 60 bin ton 

hammadde tedarik ettiğini belirtelim.

Kekik ve defne talebi patladı
Türkiye?den ihraç edilen tıbbi ve aromatik bitkiler arasında son 

yıllarda kekik, defneyaprağı, adaçayı ve biberiye öne çıkıyor. Avram 

Aji, Ege Bölgesi?nde bu alanda deneyimli bir isim. Daha önce Ege 

Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği?nin başkan-

lığını da yapan Aji, Türkiye?nin yıllık kekik ihracatının 10 bin tonlara 

çıktığını vurguluyor. Oysa çok değil 5-10 yıl önce 1.000 tonlara bile 

ulaşılamıyordu. Yıllık ihracat defneyaprağında 8 bin, adaçayında 

1.500, biberiyede de 300 tona çıkmış. Türkiye?nin geçen yılki to-

plam tıbbi ve aromatik bitki ihracatı ise 270 milyon doları bulmuş.

Aynı zamanda Figsan Yönetim Kurulu Başkanı olan Avram Aji, 

sarmaşık yaprağı, meyankökü, tavşanmemesi kökü, çuha çiçeği 

gibi bitkilerin ihracatını yapıyor. Bu bitkileri Doğu ve Güneydoğu 

bölgesinden toplatan Figsan?ın Adapazarı ve Gediz?de iki kurutma 

tesisi bulunuyor.

Aji, tıbbi ve aromatik bitkilerin Avrupa Birliği ülkelerinde ilaç ve 

kozmetik sanayiinde kullanıldığına dikkat çekiyor. Aji?ye göre, bu 

ürünler yakında birer tarımsal emtia haline gelecek.

İzmir?de faaliyet gösteren Timtaş Tarım ise sadece defneyaprağı 

ihraç ediyor. Timtaş Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Ar-

diti, defneyaprağını ABD?den Japonya ve Brezilya?ya, Avrupa 

Birliği?nden Afrika?ya pek çok ülkeye ihraç ettiklerini belirtiyor.

3 milyar dolarlık pazar
Şifalı bitkiler, baharattan bitki çaylarına, ilaçtan kozmetiğe çok 

geniş bir yelpazede kullanılıyor. Halen dünya çapında 60 milyar 

dolarlık bir pazardan söz ediliyor. Türkiye?de ise bitkilerin toplan-

ması, işlenmesi, ihracatı ve ithalatıyla beraber yaklaşık 3 milyar 

dolarlık bir pazar oluştuğu tahmin ediliyor. Hatta ihraç edilen birçok 

ham bitkinin cinsellik ve zayıflama ürünleri olarak Türkiye?ye ithal 

edildiği hesaba katılırsa bu pazarın 4-5 milyar dolarlara çıktığı bile 

söylenebilir.

Şifalı diye tabir edilen bitkilerin en önemli satış kanallarından 

biri de kuşkusuz aktarlar. Aktarlık son dönemde çok hızlı gelişen bir 

iş kolu haline gelmiş. Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Derneği veriler-

ine göre, ülke genelindeki aktar sayısı 6 bine ulaştı. Dernek Başkanı 

Ayhan Ercan?a göre, neredeyse her köşe başında bir aktar açılıyor. 

Bu durum doğal olarak bitki toptancısı sayısına da yansıyor. Sayıları 

50?yi bulan büyük toptancılar İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya 

bölgesinde toplanmış durumda.

Ercan, ithal baharatların da piyasadaki etkinliğinin giderek 

arttığını, hatta şimdiden yüzde 30 civarında paya ulaştıklarını 

vurguluyor. İthalatta başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri başı 

çekiyor.

Şifalı bitkilere yönelik ilginin aktarlık mesleğini popüler hale ge-

tirdiği bir gerçek. Nitekim Ayhan Ercan da artık alışveriş merkezler-

inde bile aktar dükkanları açılabildiğine dikkat çekiyor. Aktarlık şu 

ana kadar sadece babadan oğula geçen bir meslek olarak görülüyor, 

ya da bu işe meraklı kişiler tarafından yapılıyordu. Ancak Ercan, 

artık bazı üniversitelerde bu alanda eğitim vermek üzere bölümler 

açılması için çalışmalar yapıldığını ifade ediyor.

İLKER
DURAK

Devamı Gelecek Sayıda

TATİL EDİLEN MAÇTA DOSTLUK YEMEĞİ 

HABER MERKEZİ 
Malatya 1.Amatör Küme 

Büyükler Ligi 12.hafta 
Karşılaşmasında 18.02.2018 Tar-
ihinde Arguvan Belediye Spor ile 
Doğanşehir Belediye Spor Müsab-
akası Yoğun Tipi ve Kar Yağışından 
Dolayı Tatil Edildi. Arguvan İlçe 
Stadında Oynanacak Olan Arguvan 
Belediye Spor –Doğanşehir Bele-

diye Spor Olumsuz Hava Koşulları 
Nedeniyle İleri Tarihe Ertelendi. 
Oynanacak Olan Müsabakanın 
Ertelenmesiyle Arguvan Beledi-
yesi Başkanı “Mehmet Kızıldaş” 
Tarafından Arguvan Belediyesinde 
Her İki Takımın Sporcuları Ve Yönet-
icilerine Yemek İkramında Bulun-
du. Verilen Yemekte Bir Araya Gel-
en Sporcular Ve Yöneticiler Dostluk 

Görüntüleri verdi. Doğanşehir Bel-
ediye Spor Kulübü Başkanı  “Nus-
ret Ürkmez ” Yaptığı Açıklamada 
“Misafirperverliklerinden dolayı 
Arguvan Belediye Başkanı Sayın 
Mehmet Kızıldaş, Arguvan Bele-
diye Spor Kulüp Başkanı Kamber 
Yıldırım ve Kulüp Yöneticilerine 
Doğanşehir Belediye Spor Kulübü 
Olarak Teşekkür Ederiz” dedi.

KAYMAKAM PEKPAK MAHALLE 
ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü 

Pekpak Doğanşehir in mahallelerine ziyaretler-
ine devam ediyor. Doğanşehir Kaymakamı Mu-
hammet Şükrü Pekpak, Eskiköy Mahallesi, Çığlık 
mahallesi, Çömlek oba mahallesi, Güroba ma-
hallelerini ziyaret etti. Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak,  bu mahallelerin so-
runlarını yerinde görmek, varsa bu sorunlara 
çözümler bulmak, bu mahallerin eksikliklerini 
tamamlamak ve Vatandaşlarla tanışıp sohbet 
etmek için ziyaretlerini gerçekleştirdi. 

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü 
Pekpak, Çığlık mahallesinde, Abuzer Güngör 
ilköğretim okulunu da ziyaret etti.  Kaymakam 
Pekpak, burada okuyan öğrencilerin dersleri ve 
başarıları hakkında okul yöneticilerine bilgi aldı.



4 27 ŞUBAT 2018HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a basının sorunları iletildi

Malatya Gazeteciler Cemiyetini 
ziyaret eden AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Öznur Çalık’a basının 
sorunları iletildi. Talep dosyasını 
alan Çalık, “Basın mensubu ark-
adaşlarımızın yaşadığı sorunları 
Malatya’ya gelecek Başbakanımız 
Binali Yıldırım’a anlatacağız” dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı 
Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya 
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel 
Sekreteri ve TSYD Malatya Temsilci-
si Vahap Güner ve Yönetim Kurulu 
üyeleri tarafından karşılandı. 

“200 SİGORTALIDAN 
60 KİŞİYE DÜŞTÜ”
Cemiyet Toplantı salonunda 

yapılan ziyarette konuşan MGC 
Genel Sekreteri Vahap Güner “Sayın 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Ahmet Çakır’ın şahsi gayretiyle, 
Sayın Vekilimizin destekleriyle 
Malatya Basını için konut sorununu 
çözmenin sevincini yaşarken, bune 
vesile olan misafirlerimize bir kez 
daha teşekkür ediyoruz. Malat-
ya’da yakın zamana kadar 200’e 
yakın sigortalı çalışan gazeteci ve 
mensupları çalışırken bu sayı 4 
yerel televizyonun kapanması ve 
birleşme nedeniyle 10 gazetenin 
yayınına son vermesi sebebiyle 
sigortalı çalışan sayısı 60’a kadar 
düşmüştür. Basında istihdam so-
runu ortaya çıkmıştır. Hükümetin 
İnternet medyasını RTÜK üzerin-
den denetleme yasasını bazı eksik-

likler olsa da, istihdam yaratacağı 
için destekliyoruz. Bunun yanında 
yzaılı basın için önemli olan Resmi 
İlan ücretlerine zam yapılması için 
Hükümetin gündeminde olan bu 
konuyu bir kez daha hatırlatarak 
Türkiye Gazeteciler Konfedera-
syonunun resmi ilana zam yapıl-
ması ile ilgili Başbakanımıza yazdığı 
mektubu, kendisine iletilmek üzere 
sizlere takdim ediyorum” dedi. 

“BASINIMIZI HER 
ZAMAN YANIMIZDA 

GÖRDÜK”
Malatya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ahmet Çakır, her zam-
an basın mensuplarını yanlarında 
gördüklerini belirterek “basınımızın 
tüm projelerine destek olduk, on-
larda her zaman yanımızda oldu-
lar. Başbakanımızı gelişi öncesinde 

bir kez daha basınımızla bir araya 
gelirken, sorunların çözümü için 
biz her zaman üzerimize düşeni 
yapacağız. Malatya Gazeteciler Ce-
miyeti her zaman için bizlere yol 
gösterici olmuştur” diye konuştu.

“BASININ 
SORUNLARINI 

BAŞBAKANIMIZA 
İLETECEĞİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Öznur Çalık, Malatya Gazetecil-
er Cemiyeti tarafından iletilen sorun 
taleplerini 24 Şubat’ta Malatya’ya 
gelecek Başbakan Binali Yıldırım’a 
ileteceklerini belirterek “İnternet 
yasasının RÜTÜK kapsamında ele 
alınması çalışmaları için Malatya 
Gazeteciler Cemiyetinin memnuni-
yeti için teşekkür ediyorum. Yazılı 
basın için önemli olan resmi ilan 
ücretlerine zam yapılmasıyla il-
gili verilen talep dosyasını bizzat 
Başbakanımıza ileteceğim. İstih-
dam ve diğer konularda belirtilen 
sorunalrı çözmek içinde ben ve ark-
adaşlarımızda çalışacaktır. Malatya 
Gazeteciler Cemiyetinin talepleri 
bizler için de önemlidir. Bunları bir-
likte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Konfedera-
syonu tarafından Başbakan Binali 
Yıldırım’a hitaben yazılan ve resmi 
ilanlara zam yapılması ile ilgili ta-
lep yazısını, Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti Sekreteri Vahap Güner 
Başbakana sunulmak üzere AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 
Çalık’a verdi. Çalık yazı ve sorun do-
syasını Başbakana ileteceğini söyl-
edi.

“BASININ SORUNLARINI
BAŞBAKAN’A SUNACAĞIZ”

AÇIK KAPI VATANDAŞA KAPILARINI AÇIYOR 
HABER MERKEZİ 
Açık Kapı Projesi hakkında Malatya Valiliği 

tarafından yapılan açıklamada “Valiliklere yapılan baş-
vurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde 
sonuçlandırılmasını temin etmek; Sunulan hizmetlerde 
vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentiler-
in analiz ve raporlamalarının yapılarak, oluşturulacak 
yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum teknikler-
ine esas olmak üzere anlamlı veriler haline getirilmek 
üzere; 

İç İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
tarafından Açık Kapı Projesi 81 İlin dahil olduğu bir 
proje olarak İlimizde Valilik binası zemin katta hizmete 
başlamıştır. 

Kurulan Açık Kapı biriminde 2 personel Bankoda, 3 
Personel ise içeri kısımda olmak üzere 5 personel olar-
ak görev yapacaktır. Gerekli eğitimin verildiği personel 
sorunları ve talepleri alma, ilgili birimlere iletme, so-
runun çözümünün takibinin yapılması ve koordinasyonu 
sağlayacaktır. 

Açık Kapı birimine başvurular hem yüz yüze Açık 
Kapı personeli tarafından hem de İç İşleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanan yazılım sayesinde https://www.
acikkapi.gov.tr üzerinden alınmakta ve verilen sorgu-
lama numarası ile takibi yapılabilmektedir. Başvurular 
ile ilgili başvurunun alındığına dair kısa mesajla bilg-
ilendirme yapılacaktır.  

Bütün talep ve şikâyetler Açık Kapı Projesi yazılım 
sistemindeki havuzda toplanacak, elektronik yazılım alt 
yapısı ile kurumlarda belirlenen irtibat görevlilerine il-
etilecektir. 

İlgili kurumlardan alınan cevaplar belirtilen sistem 
üzerinden Açık Kapı’ ya bildirilecek, sorumlu Vali Yardım-
cısı onayından sonra Açık Kapı görevlileri tarafından 
alınan bu cevaplar (olumlu, olumsuz, kısmen olumlu-kıs-
men olumsuz) sisteme kayıt tarihinden 7 gün içinde baş-
vuruların cevaplarının okunabileceği link ile beraber bir 
mesajla (SMS) vatandaşa bildirilecektir. Başvuran kişiler 
isterlerse Açık Kapıdaki görevli personelinden başvuru 
sorgulama süreci ile ilgili bilgi de alabilecektir. 

İç İşleri Bakanlığının Açık Kapı Projesi ile ilgili hazır-
ladığı uygulama e-içişleri kapsamında açılan modüllerle 
hem ilgili Vali Yardımcısı hem de İlimiz Valisi tarafından 
takip edilebilecek, yapılan başvurular, bu başvuruların 

aşamaları görülebilecek, hangi alanlarda sorunlar var, 
ne tür talepler geliyor, kaç gün içinde cevaplanıyor şek-
lindeki analizler yapılabilecek, bazı bölümlerine müda-
halede bulunulabilinecektir. 

Açık Kapı Projesi bürosu bugün İlimiz Valisi Ali Ka-

ban tarafından denetlenerek hizmete açılmıştır. 
Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerinin bugün hiz-

mete sunulan Açık Kapı Projesi biriminde değerlendiril-
meye alınacağını bir kez daha belirterek Kamuoyunun 
bilgisine sunarız.” denildi.
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Başbakan Malatya’da

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl 6. Olağan 
Kongresine katıldı. Başbakan Yıldırım, kongre 
öncesi miting alanına toplanan vatandaşlara se-
lamlama konuşması yaptı. Başbakan Yıldırım’ın 
Malatya ziyaretine Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malat-
ya ve çevre illerden milletvekilleri eşlik etti. 
Kongreye AK Parti İl ve ilçe başkanları, belediye 
başkanları, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, BBP İl 
Başkanı Ali Rıza Ulutaş, AK Parti Kadın ve Genç-
lik Kolları ve Partililer katıldı. Tek adayın olduğu 
kongre seçimini mevcut Başkan Hakan Kâhtalı, 
güven tazeleyerek tekrar başkan oldu.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan 
Binali Yıldırım, Malatya’da karşılaştığı coşkulu 
kalabalığa hitap ederek, “Havanız desen sert, in-
san desen civan mert, dağı, bahçesi cömert. Her-
kesin güzelliğine hasret olduğu şehir Malatya. 
Damarlarımızda üzümü kandır, kayısısı başımızda 
taçtır. Suyu desen ahu hayattır. Canımızdan can 
bir memleket Malatya. Malatya’nın yiğit gençler-
ini, bir o kadar AK kadınlarını bütün kardeşler-
ime muhabbetle selamlıyorum. Çarmuzu’yu, 
Kiltepe’yi, Boztepe’yi, Taştepe’yi, Orduzu, Banazı, 
Tecde’yi, Kernek’i, Sıtmapınar’ını, Eskimalatya’yı, 
Çırmıktı’yı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 6. 
Olağan Kongremiz hayırlı, uğurlu olsun. AK Par-
ti’de kongre demek, heyecan demek, muhabbet 
demek. Bu salonun 3 katı, 4 katı 20 bine varan 
sevgili Malatyalılar dışarıda bizi izliyorlar. Onlara 
da buran sevgi, selam ve muhabbetlerimizi gön-

deriyorum. Bizim kongrelerimiz sevgi demektir, 
kardeşlik demektir, birlik demektir, beraberlik 
demektir. AK Parti kongrelerinde hep tek yürek 
oluruz. Malatya kongresindeki bu muhteşem 
coşku AK parti davasına, AK Parti hareketini en 
güzel şekilde anlatıyor. Var ol Malatya. Seydi 
Battalgazi’nin şehri. Berhudar ol. Destan şehir. 
Malatya demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin 
kale şehridir. Malatya mukaddes memleket da-
vamıza her zaman sahip çıkmıştır. Buraya en son 
Cumhurbaşkanımızla beraber gelmiştik. 7 Mayıs 
2016. Henüz Başbakanlık sorumluluğunu al-
mamıştım. O gün de yine muhteşem bir coşkuyla 
bizi bağrınıza bastınız. Görüyorum ki, bu gün de 
muhteşemsiniz. Malatya Malatya bulunmaz eşin. 
Gönülleri coşturur ayla güneşin” diye konuştu. 

“TÜRKİYE UMUDUN ADIDIR”
Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekâtına da 

değinen Yıldırım şunları vurguladı, “Türkiye sa-
dece kendi hukukunu korumakla kalmıyor ma-
zlumların, mağdurların, insanlığın hukukunu da 
savunuyor. Dünyanın hiçbir yerinde ki krizlere, 
haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz. Bu yüzdendir 
ki bölgesel ve küresel hiçbir mesele Türkiyesiz 
çözülmüyor. Dünyanın bütün mağdurları için 

ay yıldızlı bayrağımız, umudun sembolü oldu. 
Dünyanın bütün mazlumları için Recep Tayip 
Erdoğan, hak ve adaletin sembolü oldu. Türkiye 
umudun adıdır, gelecek Türkiye’nindir. Şu anda 
bölgemizde birçok yerde, Türkiye’nin dağları 
yeri göğü inletiyor. Bu nidaları bu güne kadar 
karşılıksız bırakmadık, bundan sonrada inşallah 
bırakmayacağız. Malatya’nın huzuru, kardeşliği 
bütün bölgelere yayılsın. Değerli kardeşlerim 
ülkemizin hukukunu, kirletmeme konusunda 
kararlıyız. Hem ülkemizin bütünlüğünü hem de 
vatandaşların can ve mal güvenliğini her türlü te-
hditlere karşı koruyacağız. Terörle mücadelemiz 
öncelikle vatandaşlarımızı terör şiddetinden ve 
terörün zulmünden kurtarmak içindir. Bildiğiniz 
gibi sevgili kardeşlerim ‘Zeytin Dalı’ Harekâtında 
bir ayı geride bıraktık. Mehmetçiğimiz orada, Af-
rin de destan yazıyor, kahramanlık üstüne kah-
ramanlıklar yaşatıyor. Sınırımıza yakın bölgelerin 
büyük bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. 
Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi 
için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siv-
iller konusunda ders vermeye kalkışanlar, utanç 
dolu tarihinize bir bakın ondan sonra konuşun. 
Mehmetçik yola çıktığında Malatya annelerin-
in verdiği destek için teşekkür ediyorum. Meh-
metçiğimize, jandarmamıza, özel harekâtımıza, 
Rabbim ayaklarını taşa değdirmesin. Devletimiz-
in, milletimizin, ülkemizin sırtı yere gelmesin.”

“YARINIMIZ BUGÜNDEN 
DAHA İYİ GÜZEL OLACAK”
Terör örgütlerine karşı verilen mücadelede 

gelinen son aşamayı değerlendiren Yıldırım 
şöyle konuştu, “Şehitler bizim Başımızın tacıdır, 
şehitlerimiz bizim gönlümüzdedir, onlar gön-
lümüzde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Biz kimseyi, dili mezhebi, 
dini, etnik kökeni ile değerlendirmedik. İnsan, 
yaratılmışların en yücesidir. Suriye’de de, Af-
rin’de de aynı anlayışla ilerliyoruz. Orada mezhep 
çatışması çıkartmak isteyenlere karşı mücadele 
veriyoruz. Etnik katliam yapanları, bölgeden def 
etmek için büyük bir mücadele veriyoruz. PKK, 
PYD, YPG, DEAŞ’ın yalanlarını, oyunlarını ve kirli 
ittifaklarını tek tek bozamaya devam ediyoruz, 
devam edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları 
cesaretlendiren örgütler, ülkemizin geleceğini, 
yarınlarını çalamayacaklar. Sadece kendi sınır-
larımız değil, bölgemizin geleceğini de güvenc-
eye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu 
İnşallah başaracağız. Başkasının acılarını hisset-
meyen emperyalist güçlerin, yapması gerekenin 
de b u olduğunu düşünüyoruz. Meşru bir devlet, 
terör örgütlerinden hiç birini kendisine dost ed-
inemez. Terör örgütlerine sempati besleyenler-
in eline kan bulaşır. Senelerdir, dostlarımıza da 
hep bunu söylüyoruz. Terör örgütlerini, cinay-
et şebekelerini, kendi siyasetinizin aracı olarak 

görmeyin. Kan dökücü, terör örgütleri ile aranıza 
erişilmez mesafe koyun. Biz yılmadan ve usan-
madan bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin 
emanetine hakkı ile sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz. Malatyalılar hiç merak etmeyin, yarınımız 
bugünümüzden çok daha güzel olacak.”

 “MALATYA 3 KAT HİZMET 
ALDI”

Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Tüfenkci Malatya’da yapılan yatırımlardan söz 
ederek, “Malatya Ak Partinin omurga illerini 
başında gelmektedir. Malatya Ak Partinin kaderi-
yle kendi kaderini eşitleyen bir ildir. Ak parti hiz-
met ağıyla Türkiye’nin dört bir yanını donatırken 
28 Şubat sürecinden en çok etkilenen il olarak 
vesayet odaklarıyla mücadelenizi sevdi. Yıllarca 
terörü iline sokmayarak hayat hakkı tanımayan 
15 Temmuzda aslanlar gibi meydana çıkan Malat-
yalı hemşerilerin cumhurbaşkanımızın ve sizin 
FETÖ’ye ve terör örgütlerine karşı dik duruşunuzu 
sevdi. Ak partinin zalime karşı mazlumdan yana 
tavrını sevdi. Doğu Guta’da sivil, yaşlı, kadın de-
meden yapılan katliamları görmezden gelip Türk 
silahlı kuvvetlerinin operasyonunu algı opera-
syonlarıyla yıpratmaya çalışanlara inat Afrin’de 
sadece teröre karşı mültecilerin ülkesine toprak-
larına dönmesi için vermiş olduğu mücadelemi-
zi sevdi. Malatya ak parti iktidarları döneminde 
bütün cumhuriyet tarihinde Malatya’ya yapılan 
yatırımların 3 katından daha fazla hizmet aldı. 
Sizin talimatlarınızla Malatya 6. Bölge teşvikler-
inden yararlanmaya başladı. Doğu ve güneydoğu 
Anadolu’nun kalkınmasını hedefleyen Cazibe 
merkezleri programında yer aldı. Yıllardır kan-
gren haline gelen çevre yolu sizin talimatınızla 
çözüldü, ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı. Ka-
raciğer ve onkoloji hastanesi, lojistik merkez, hı-
zlı tren say sayabildiğiniz kadar sayın. Malatya’ya 
sizlerin ve ak partinin hizmeti çok büyük. Malat-
yalılar 2002’de şer güçlerin cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın meclise girmesini 
engellemeye çalıştıkları sırada da 2008’de aka 
partiyi kapatma çalıştıklarında da e muhtıra ver-
meye çalıştıklarında da 2013’de gezi parkı baha-
nesiyle sokakların altını üstüne getirdiklerinde 
ve 2016 hain darbe girişimi sırasında da ak parti-
nin cumhurbaşkanımızın ve sizin yanınızda oldu. 
Kendi ülkesine kendi milletine ihanet edenlere 
karşı Malatyalı yumruğunu sert tuttu. Malatya 15 
Temmuzdaki direnciyle, mücadelesiyle darbenin 
seyrini değiştiren şehirlerden birisi oldu. 16 Nisan 
referandumunda da sandıkta da Malatya olarak 
bu alçaklara gereken cevabı verdik.  Ekonomim-
izi ve ülkemizi büyüteceğiz daha çok çalışacağız, 
daha çok yorulacağız. Bir, beraber olacağız. Hep 
birlikte Malatya ve Türkiye olacağız” ifadesinde 
bulundu. 



6 27 ŞUBAT 2018HABER

Soldan sağa
1. Oluruna bırakmak... 2. Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, 

tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası... Kar, süt vb.nin ren-

gi, beyaz... 3. Kuyruk sokumu bölgesi, kaba et, kaba but, popo, 

makat... Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç 

içi... Merdiven (halk ağzı)... 4. Aktinyum elementinin simgesi... 

Biraz şişman... Ağabey (halk ağzı)... 5. Bağ, bahçe, bostan vb. 

yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen 

duvar türü, çeper, barı... Artı (eski)... İbiği andıran, ibiğe ben-

zeyen, ibik gibi... 6. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan 

para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı... Savaşçı... 7. Neodim 

elementinin simgesi... Terslik olsun diye... Demir yolu ile yolcu-

luk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandığı büyük 

tren istasyonu... 8. Tiplemek işi veya durumu... Topluluğu sa-

ran ortak korku, panik... İskambil kâğıtlarında birli... 9. Kur’an 

surelerini oluşturan kısımlardan her biri... Kiraya verilerek 

gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret (eski)... 

Fazla bön, avanak, et kafalı, budala (argo)... 10. Zehir (eski)... 

Mersingillerden, asıl yurdu Avustralya olan, boyu 100 metreyi 

aşabilen, toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelm-

esini önleyen bir ağaç... 11. Demir yollarında traverslerin altı-

na, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları... 

Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Düşünce... 12. Di-

lenci (eski)... Tapalamak... 13. Değeri belli olmayan, bilinmed-

ik (nicelik), bilinmez, meçhul... Küçük limon... 14. Birbiriyle 

iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, 

Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... Bir ticaret 

senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp 

imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesi... Bir kişiye, ben-

zerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen 

ad, özel isim... 15. Tokat iline bağlı ilçelerden biri... Bir tür taze, 

yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir... Gerekli olan duruma karşıt, 

zıt...

Yukarıdan aşağıya
1. Para taşımaya yarayan özel çanta... Çoğu doğuştan, ten-

de bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı... 2. Hekimliğin 

deri hastalıkları ile ilgili dalı, dermatoloji... Azarlama sözü (halk 

ağzı)... 3. Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses... Dek, 

değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir 

hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, 

zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan 

bir söz... Pembe renginde olma... 4. Akma işi... Ten... Değersiz, 

kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan... 5. Önemsiz bir şey olar-

ak, haddi olmayarak (eski)... Bütün, elde bulunanın hepsi... 6. 

Stronsiyum elementinin simgesi... Önemsemeyerek... Baş, ku-

mandan, amir (eski)... 7. Borazan kuşu... 10 metreküplük hacim 

ölçüsü birimi... 8. Bayatlamaya başlamış (halk ağzı)... Altı yolun 

birleştiği yer... 9. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, 

lahza... İdrarını yapamama şeklinde ağır bir böbrek rahatsızlığı 

belirtisi... Türk alfabesinin yirminci harfinin adı, okunuşu... 10. 

Radyum elementinin simgesi... Yöre... Hava akımlarından yara-

rlanarak uçan, uçağa benzer motorsuz hava taşıtı... 11. Başı ve 

boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok 

yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri 

ve yırtıcı bir kuş, kerkes... Çirişli bir çeşit parlak bez... 12. Tatil 

günleri dışında kalan, çalışılmak üzere yasayla belirlenmiş gün, 

çalışma günü... Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek 

için özel olarak yapılmış nesne... 13. Ufak parçalar biçiminde 

doğranmış sebzelerin, kuşbaşı et veya kıyma ve soğanla pişiril-

mesiyle yapılan bir yemek... “Benzeşmek, kendine uydurmak” 

anlamındaki “... etmek” birleşik fiilinde kullanılan bir söz... 14. 

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 

Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal... 

15. Koka yaprak-

larından çıkarılan 

ve bağımlılık yapan 

uyuşturucu bir al-

kaloit... Sidik tor-

basından başlayar-

ak dışarıya kadar 

uzanan sidik yol-

unun son bölümü... 

D a r m s t a d t i y u m 

elementinin simge-

si...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesine Bağlı 

Kurcaova Mahalle sakinlerinden 
MASKİ genel Müdürlüğüne Şiirli 
ve plaketli ziyaret. 

Doğanşehir İlçesi Kuracaova 
Mahallesi Muhtarı Hasan Birişik’in 
önderliğinde Gerçekleştirilen zi-
yarete, 2011 Genel seçimlerinde 
AK Partiden aday adayı olam Me-
hmet Birişik,   Polatdere Mahalle 
Muhtarı Hayri Uçar, Şair yazar 
Yusuf Konak ve Kurucaova Ma-
hallesi sakinlerinden Atmış  kişilik 
gurup Maski Genel Müdürü Doç. 
Dr. Özgür Özdemir’i Makamında 
Ziyaret ettiler. Kurucaova Ma-
halle Muhtarı Hasan Birişik Genel 
Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e 
Mahallelerine, ilçelerine ve Malat-
ya ya yaptıkları hizmetten dolayı 
teşekkür ederek plaket takdim 
etti. Hasan Birişik şunları kaydet-
ti. “ Ben Kurucaova Mahallem adı-
na Genel Müdürümüzün tarafsız 
hizmet odaklı yaptığı başarılı 
çalışmalarından dolayı tebrik edi-
yorum, kendisi kayseri li olmasına 
rağmen Malatya’mızın adını gerek 
Türkiye içinde gerekse dış dünya-
da duyurduğu içinde bir Malatyalı 
olarak teşekkür ediyorum. Değer-
li Şairimiz Yusuf konak’a sesimize 
ve gönlümüze tercüman oldukları 

için teşekkür ederim. Size Düşen 
hak yolunda adil, hizmetiniz de 
gayret, bize düşense, hakkınızı, 
hak etiğinizi bilmek Şairimiz-
in mısraları eşliğinde plakeimi-
zi takdim etmektir. Allah yar ve 
yardımcısı olsun” dedi. MASKİ 
Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür 
Özdemir ise Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi MASKİ genel 
Müdürlüğü olarak hizmetlerimize 
hız kesmeden devam ediyoruz. 
İl merkezi ile beraber birçok ilçe 
merkezini de tamamladık, bir 
iki ilçemiz kalmıştı Doğanşehir’i 
tamamlamıştık, bununla beraber 
beldeden dönüşen Mahalleler-
imize de  çalışmalarımız devam 
ediyor.   Kurucaovada kaptaj 
çalışmalarımız olmuştu, içme su 
hatlarında düzeltme çalışma-
larımız olmuştu, çalışmalarımız 
olmuştu inşallah bu sene içer-
isinde hem içme suyu hem de 
kanalizasyonu yenileyeceğiz. Bu 
çalışmaların Malatya halkına Ku-
rucaova halkına hayırlı olmasını 
dileriz. Kurucaova Halkına ve 
muhtarına polatdere muhtarına 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederiz” dedi.  Programa katılan 
Şair yazar Yusuf Konak MASKİ 
için yazdığı 14 kıtalık şirini okudu 
ve Genel Müdür Doç. Dr. Özgür 

Özdemir e hediye etti. Şiirin son 
iki  kıtası: 

Yatırımı Kat kat arttı, 
Dünyaya şöhret nam saldı,  
Hindistandan ödül aldı.  
Çalışıyor bizim MASKİ.  

Koskoca bir Büyükşehir, 
Vallahi Etmeli Takdir. 
Müdürü Özgür Özdemir,  
Çalışıyor Bizim MASKİ.  
Ziyarete katılan vatandaşlar 

daha sonra birlikte fotoğraf çek-
tirdiler

DOĞANŞEHİR KURUCAOVA HALKINDAN
MASKİYE ŞİİRLİ PLAKETLİ ZİYARET 
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CEM VAKFI BAŞKANI EŞREF DOĞAN MALATYA TÜRK OCAĞINDA KONFERANS VERDİ

HABER MERKEZİ 
Geçtiğimiz günlerde bazı alevi 

vatandaşlarımızın evlerinin kapılarına işaret 
koyulması ile gündeme gelen Malatya’mız 
çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 
CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan 
Malatya Türk Ocağını ziyaret etti ve “Ehli Beyt 
Sevgisi” başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. 

Yoğun bir katılımın olduğu program önc-
esinde adet olduğu üzere misafirlerimize ve 
Eşref Dedemize kuru fasülye ikramımız oldu. 

Açılış ve selamlama konuşması için mikro-
fon başına geçen Ocak Başkanı Nadir Günata 
“80 öncesinde bir araya gelmemiz düşünüle-
mezdi. Ama bugün Eşref Dedemizi Ocağımızda 
ağırlıyoruz ve bu necip milleti bölme planları 
yapanlara hoşgörü ve sağduyunun başken-
ti Malatya’dan en ağır cevabı veriyoruz. Türk 
Ocakları olarak hiçbir mezhep, meşrep, et-
nik köken ayırımı yapmadan vatan toprakları 
üzerinde bölücü olmayan herkesi baştacı et-
mişizdir. Burası Türk Ocakları ancak şu an bu-
rada bir anket yapsak Kürtçe konuşanlar belki 
de daha fazla çıkacaktır. Bu nedenle Ocağımız 
106 yıldır tütmemktedir. Sonsuza kadar da 
Türk’ün Ocağı tütsün inşallah. Coğrafyamızın 
bize dayatmaya çalıştığı bir takım gelişmeler 
mevcut. Bir girdaba çekilmeye çalışılıyoruz. 
Ancak bu girdaptan yüce kitabımızda defaten 
geçen “akletmez misiniz” hükmü gereği hep 
aklın liderliğinde çıkmaya çalışacağız. Lise 
son sınıfa kadar biz kendi köyümüzde alevi 
vatandaşlar olduğnu bilmezdik. Çünkü bay-
ramlarda, bayram namazlarında, ramazanda, 
camide hep beraberdik. İşte siyaset bu işi bo-
zdu. Allah’a hamdolsun biz bu meseleyi hallet-
tik ama ne mücadeleler sonucunda hallettik. 
Peki bunu kim bu hale getirdi? Camideki imam 
yaptı, şurdaki bir oda başkanı yaptı, meclisteki 
siyasetçi yaptı, bir başka yerdeki başka biri 
yaptı. Devletin her yerine sızan bu art niyetlil-
er bizleri birbirimizden ayırmak için yoğun bir 
çabanın içerisine girdiler. Eşref Dedemiz soylu 
bir geleneği devam ettirmektedirler. Dedelik 
ünvanını öyle boşu boşuna almış değillerdir. 
Kendileri de ülkenin bölünmez bütünlüğü, 
birliği ve beraberliği için bu yaşına rağmen şe-
hir şehir gezerek bir faaliyet içerisindedirler. 
Bu gün kendilerine bu nazik davetimizi kırma-

dıkları için teşekkür ediyoruz, Ocağımıza hoş 
geldiniz diyoruz.” dedi.

Daha sonra mikrofona geçen Eşref Doğan 
özetle şunları söyledi;

“Sözlerime Bedir’den Kerbela’ya , Ker-
bela’dan Çanakkale’ye, Çanakkale’den 
günümüze kadar şehitlerimize ve bizi bu gün-
lere kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşlarının ruhlarının şad olması, cen-
netle müşerref olmaları dileği ile başlıyorum. 
Üüzülerek belirteyim yakın zamana kadar 
camilerimizde, mevlitlerimizde terennüm 
edilmeyen bir kelimeydi Ehli Beyt. Sanki 
bir yasak vardı Ehli Beyt kelimesi üzerinde. 
Ama konuşula konuşula bu gün bakıyoruz ki 
bir mezhep taassubu olmadan Ehli Bryt’in 
ruhlarına salavat getiriliyor. Mesela Malat-
ya’mızda belediyelerimizin 2017 senesinde 
Ehli Beyt Sevgisi panelinin 14.’sü yapıldı. 
Bu Türkiye’de bir rekordur. Malatya’mız çok 
şükür bunu başardı. Her duamda diyorum ki 
Allah’ım Türkiye 81 il, inşallah geri kalan 80 il 
de Malatya’yı taklit eder. Ülke hepimizin, hepi-
mizin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Ehli Beyt 
arapça karşılığı olarak “ev halkı” demektir. 
Ama Kuran’daki geçişi Peygamber efendimizin 
ev halkıdır. Cenabı peygamber efendimiz Mu-
hammed Mustafa, Ali el Murtaza, Hz. Fatıma 
ve onlardan gelen Hasan ve Hüseyin’dir. Ve 
bilahare gelen 12 imamlar, seyidler ve ocakza-
delerdir. 

Bu kavram acaba birileri tarafından uy-
durulup ortaya mı atılmış acaba Kurani bir 
boyutu mu var? Kuranı Kerim Ahzab 33. Ayet 
der ki: “Ancak ve ancak Allah ey ehli beyt sizleri 
her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir 
temizlikle tertemiz hale getirmeyi diler”. Ehli 
Beyt’in temizlik ve kutsiyeti ile alakalı bir ayet-
tir bu. Yine Şuara 23.ayette Peygamber efen-
dimize hitaben buyruluyor ki: “Deki sizden 
tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum. İste-
diğim anacak yakınlarıma yani Ehli Beyt’ime 
sevgidir.” Dolayısı ile Ehli Beyt’e sevgi ve mu-
habbet beslemek şu veya bu mezhebin teke-
linde olmayıp İslam’a Kuran ayetleri ile farz 
kılınmış bir emirdir. Üzülerek söyleyeyim din 
kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, diyanetin 
kadrolarında-istisnaları tenzih ediyorum- eğer 
Ehli Beyt kavramı düzgün işlenmiş olsaydı, in-

sanlarımıza, İslam alemine tanıtılmış olsaydı 
inanın bugün Türkiye’nin pek çok problemleri 
kendiliğinden halledilmiş olacaktı. Şu fikir bir 
ara hakim olmaya başlamıştı “Ehli Beyt mi, 
alevilerin Ehli Beyt’i” diye. Sanki sünninin Hz 
Muhammed Mustafa’sı, Ali el Murtazası, Hz. 
Fatması ayrı da alevilerin Ehli Beyt’i deniliyor-
du. Değeli dostlar şunu unutmayalım Ehli Beyt 
sevgisi hangi mezhepten olursak olalım, hangi 
meşrepten olursak olalım İslam’ın çimentosu-
dur. İlkokullardaki din derslerinde zamanında 
bunlar öğretilseydi durum çok farklı olurdu. 
Son zamanlarda da Ehli Beyt kavramı sanki 
sadece alevi, şii, caferiler tarafından sahi-
plenilen bir kavrammış gibi lanse edilmeye 
çalışılıyor. Bu islama yapılacak olan en büyük 
zulümdür. Ehli Beyt Ehli Beyt’tir. Kuran-ı Ker-
im’de 300 civarında ayetin Ehli Beyt’e ait old-
uğu söylenir. Peygamber Efedimiz buyurmuş-
tur ki: “benim soyum Ali ve Fatma’dan devam 
edecektir”. Yani Ehli Beyt’ten devam edecek-
tir. 

Hz. Alide neticede bir beşerdir. Bir anned-
en ve bir babadan meydana gelmiştir. Ama ola 
ki başka özellikleri olan biri ola. Bize öğretil-
meyen bir özelliği vardır. Hz. Ali Kabe’de 
doğan ilk ve tek kişidir. Annesinin doğum 
sancıları tutunca mucizevi bir şekilde Kabe’nin 
kapısından içeri giriyor ve Ali orada doğuyor. 
Ve yeryüzünde o mekanda doğan ikinci bir 
kişi yoktur. Annesi ona başka bir isim vermek 
istiyor ama Peygamber Efendimiz ona Ali is-
mini veriyor. Yine annesi diyor ki “ hamileliğim 
döneminde ne zaman Peygamber efendimiz 
yakından geçse karnımda tıpkı edep ve erkan 
içinde toparlanan bir kişi gibi toparlandığını 
hissediyordum”. Hz. Ali Cenabı Peygamberim-
izin terbiyesi ile büyümüştür. 

Peygamber efendimiz Allah’ın kendisine 
peygamberlik verdiğini yakınlarına tebliğ ede-
cektir. Der ki: “içinizdem kim benim peygam-
berliğimi kabul ederse bilsin ki o benim vasim, 
vekilim ve dünya ahiret kardeşimdir”. 12-13 
yaşlarında olan Ali “ya Allah’ın resulü, ben ka-
bul ettim” diyor. 

Hicrette peygamber efendimizin yatağına 
yatmış, emanetleri yerine götüren kişidir. 

Hz. Ali’nin yiğitlikte de bir takım mezi-
yetleri vardır. Allah’ın aslanı, Hayber fatihi di-
yoruz. Ali’nin gücünü bugünki beşeri ölçülerle 
ölçmek mümkün değildir. Hayber kuşatıldığı 
zaman Hz. Ali hastadır. Sancak Hz. Ebubekir’e 
veriliyor, Hz. Ömer’e veriliyor ama Hayber bir 
türlü düşmüyor. Cenabı Pygamber Efendimiz 
buyuruyor ki: “yarın sancağı öyle birine vere-
ceğim ki Hayber düşecek” diyor. Herkes herk-
esi düşünüyor ama kimse Ali’yi düşünmüyor, 
çünkü hasta. Peygamber efendimiz sancağı 
ertesi gün Hz Ali’ye veriyor ve 2 saat sonra 
Hayber düşüyor. Belki bu bir mucizedir bilemi-
yoruz. Tıpkı Çanakkale’de 276 kiloluk top mer-
misini sırtlayan Seyit Onbaşı gibi. 

Peygamber efendimizin vasıflandırması ile 
Hz. Ali efendimiz Kuranı Natıktır. Yani konuşan 
Kuran. Hz. Ali bir beyanında diyor ki: “daha 
ben ölmeden bana sorun hangi ayet nerede, 
ne için, kime geldi, akibeti nedir. Çünkü ben 
bunu biliyorum bunu bana Allah’ın resulü 
söyledi”. 

Yine bir defasında Peygamber Efendimiz 
buyurmuşlardır ki: “ben ilmin şehriyim Ali 
kapısıdır”. Herhalde şehre de kapıdan girmek 
gerekir. Kapıdan girilmediği zaman işin şekli 
değişir. 

Hz. Ali’nin bir de devlet adamlığı kimliği 
var. Mısır valisine yazdığı mektup için denir 
ki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
temelidir denilir. Bu emirnamenin bir mad-
desinde der ki: ”Ey Malik yönettiğin insanlara 
eşit davran. Bilmelisin ki yönettiğin insanlar 

ya dinen kardeştir sana ya da yaratılışa eştir 
sana”. 10 tane doktora tezi çıkar bu sözden. 
Haksızlıklara tahammül edemeyen, liyakate 
önem veren bir idarecidir Hz. Ali. Abisi fakir 
düşüyor. Ali’de dönemin halifesi. Abisi gelip 
Ali’ye diyor ki: “ Sen halifesin, beytül mal senin 
elinde. Şu halime bak ben de fakir düştüm. 
Bana beytül maldan biraz buğday verir misin?” 
Bu konuşma bir ocak başında geçiyor. Konuş-
ma esnasında Hz. Ali bir demir maşayı ocağın 
altına sürüyor. İmam Ali maşanın kızardığına 
hükmettikten sonra kardeşi sözlerini bitirince 
maşayı ocaktan çekip abisine doğrultuyor 
ve abisi feveranla “ne yapıyorsun beni yaka-
caksın” diyince Hz. Ali diyor ki “sen daha bu 
maşanın ateşine dayanamıyorken beni cehen-
nem ateşine nasıl atarsın”. İşte devletin hak-
kını korumak budur.

Ramazan’ın 19. Günü zehirli bir kılıçla 
yaralandı Hz. Ali. İmam Hasan Hz. Ali’ye ekmek 
ve süt getirdi. Sütün de yarısını içti, ekmeğin 
de yarısını yedi. Ekmeğin ve sütün geri kalan 
yarısının kendini yaralayan kişiye götürülm-
esini söylüyor. “Ban ne yedirirseniz ona da 
onu yedireceksiniz. Eğer ben sağ kalırsam ona 
ceza vermek bana düşer, yok eğer şayet emri 
hak vaki olur da ölürsem unutmayın o bana bir 
kılıç darbesi vurdu. Olmaya ki siz ona bir kılıç 
darbesinden fazlasını vurasınız, eziyet edesin-
iz. Çünkü ben Allah Resulünden duydum ki bir 
kuduz köpek dahi olsa ona eziyet etmeyesiniz. 
Ama yine bilesiniz ki en büyüklük affetmek-
tir.” diyor. Son dönemlerde sosyalist, marksist 
cereyanlar oldu biliyorsunuz. Çevremde de 
var, beni seven sayanlar var. Diyorum ki aca-
ba Marks ve Engels diyebilir miydi ki kendisini 
vurana, öldürmek isteyene bana ne verirseniz 
ona da onu verin. İçtiğim sütün yarısını, 
yediğim ekmeğin yarısını götürün ona verin. 
Kendimizi işte bu istikamette şekillendirmem-
iz gerektiğine inanıyorum. 

Hz.Ali’yi anlatmaya ne benim gücüm ne 
zamanım yeter. Fakat islam alemine çok şeyler 
bırakmıştır. Mezhep taassubu ile bize bıraktığı 
o değerler üzülerek söyleyeyim alevisine de 
sünnisine de yeteri kadar intikal etmemiştir. 
İnşallah sonumuz hayırlı olur. Bizler alevi-
si de sünnisi de bir şekilde İslam’ın özünden 
uzaklaştırıldık. Mezhepleri din yaptık. Sorarım 
size Hz. Peygamberin, İmam Ali’nin mezhebi 
var mıydı? İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz 
gelecek adına bizleri ümitlendirmektedir. Di-
yalog kanallarının açık tutulması çok önem-
lidir. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Birbirim-
izi, düşüncelerimizi öğrendikçe, çatışmanın 
yerini diyalog aldıkça sorunların bir anda or-
tadan kalktığına hep birlikte şahit olacağız. 
Ben kardeşim Nadir Günata’ya beni buraya 
davet ettiği için teşekkür ediyorum” dedi. 

Eşref Dedemiz dinleyicilerden gelen sor-
ulara da çok büyük bir olgunluk ve içtenlikle 
cevaplar verdi. Önemli tespit ve açıklamaların 
yapıldığı uzun bir soru cevap faslından sonra 
Ocak Başkanımız Nadir Günata Eşref Dede’ye 
masa üstü için bir Türk bayrağı hediye etti. 
Bayrağı öperek teslim alan Eşref Dede: “Gökte 
Allah yerde devlet derdi büyüklerimiz. Biz bu 
felsefe ile büyüdük. Bütün çaba ve gayretimiz 
bu ay yıldızlı bayrağımız ebediyen dalgalansın 
diyedir” dedi.

Eşref Dedemize ve tüm katılımcılara 
programımıza icabetlerinde dolayı en kalbi 
şükranlarımızı sunuyoruz. Her türlü tezgâha 
karşı etnik ve mezhebi çeşitlilik içerisinde el-
hamdülillah barış içerisinde yaşayan Malat-
ya’mız herkese örnek olur umarız. Bu ortamın 
oluşmasını sağlayan sağduyu sahibi kanaat 
önderlerine Allah sağlıklı, uzun ömürler 
versin.

“GÖKTE ALLAH, YERDE DEVLET”
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 23 15 2 6 52 27 25 47

2.M BAŞAKŞEHİR FK 22 14 4 4 41 21 20 46

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 12 8 3 44 22 22 44

4.FENERBAHÇE A.Ş. 23 12 8 3 45 27 18 44

5.KAYSERİSPOR 23 10 8 5 33 27 6 38

6.TRABZONSPOR A.Ş. 23 9 9 5 38 33 5 36

7.GÖZTEPE A.Ş. 23 10 6 7 36 35 1 36

8.DG SİVASSPOR 23 10 4 9 30 34 -4 34

9.E YENİ MALATYA 23 8 7 8 27 29 -2 31

10.TM AKHİSARSPOR 23 8 6 9 31 34 -3 30

11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 8 5 10 36 40 -4 29

12.BURSASPOR 23 7 6 10 31 33 -2 27

13.GENÇLERBİRLİĞİ 22 6 7 9 29 35 -6 25

14.ANTALYASPOR A.Ş. 23 6 7 10 26 39 -13 25

15.A ALANYASPOR 23 6 3 14 35 45 -10 21

16.A KONYASPOR 23 5 6 12 23 33 -10 21

17.OSMANLISPOR 23 5 5 13 31 43 -12 20

18.K KARABÜKSPOR 23 3 3 17 16 47 -31 12

GALATASARAY A.Ş. 5 - 0 BURSASPOR

TM AKHİSARSPOR 3 - 0 ATİKER KONYASPOR

KAYSERİSPOR 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

A ALANYASPOR 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

OSMANLISPOR 0 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

E YENİ MALATYASPOR 3 - 1 K KARABÜKSPOR

M BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ

23.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Spor Toto Süper Ligin 23’ üncü haftasında 
EYMS evinde ağırladığı Kardemir Karabük-
spor’u 3-1 mağlup etti.  Altın değerinde 3 
puan kazanan Evkur Yeni Malatyaspor bu 
skorla puanını 31’e çıkartı

Spor Toto Süper Ligin 23’ üncü haftasında 
EYMS evinde ağırladığı Kardemir Karabük-
spor’u 3-1 mağlup etti.  EYMS evinde ağırladığı 

Kardemir Karabükspor’u 3 golle geçerek 
ligde 9’uncu sıraya yükseldi. Maçın 23. da-
kikasında Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunu 
Doria gole çevirdi. Bu golle EYMS ilk yarıyı 
önde tamamladı. 60. dakikada Cissokho’nun 
sol kanattan yerden ceza sahasına gönder-
diği topa dokunan Boutaib EYMS’nin ikinci 
golünü kaydederken, 69. dakikada Barazite 

3. golü kaydetti. Kardemir Karabükspor’un 
tek golünü ise 90. dakikada Leandrinho ka-
zanılan penaltıyı Leandro gole çevirdi.  Zor-
lu mücadelede EYMS’den Doria, Denıng sarı 
kart görürken,  Karabükspor’dan ise Ibanez, 
Traore, Kage, Cem sarı kart gören oyuncu 
oldu.

23. dakikada Aytaç'ın kullanıldığı köşe 
vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen 
Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Cem’in kullandığı serbest 
vuruşta top az farkla dışarı gitti.

44. dakikada ceza sahasına giren Adem 
şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening 
tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans 
araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Cissokho'nun ortasında al-
tıpasta topla buluşan Aytaç gelişine vuruşun-
da meşin yuvarlak dışarı gitti. 

52. dakikada Adem’in pasında topla bu-
luşan Barazite ceza yayı üzerinden şutunu 
çekti ancak kaleci Çağlar iki hamlede topu 
kontrol etti.

54. dakikada Adem ceza sahası sol 
çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra 
şutunu çekti meşin yuvarlak direğe çarpıp 
oyun alanını terk etti.

60. dakikada Cis-
sokho’nun sol kanat-
tan yerden ceza sa-
hasına gönderdiği 
topa dokunan Boutaib, 
meşin yuvarlağı ka-
lecinin solundan ağlara 
gönderdi. 2-0

69. dakikada Gil-
berto’nun altıpas 
içerisine gönderdiği 
top defansa çarptık-
tan sonra boşta kaldı 
oluşan karambolde 
Barazite topu ağlara 
gönderdi: 3-0

87. dakikada kısa paslarla cezasahasına 
giren Leandro kaleci ile karşı karşıya kaldık-
tan sonra şutunu çekti top Ertaç’ta kaldı.

90. dakikada Leandrinho, kazanılan pen-
altıyı Leandro gole çevirdi. 1-3

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail 
Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria 
xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 
78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara 
xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx 
(Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 
xx)

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Perei-
ra, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, 
Gilberto, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut
Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat 

xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın 
dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x 
(Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, 
Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx

Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, 
Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, An-
drıı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

3-1

“Disiplini Elden 
Bırakmamalıydık”  

Evkur Yeni Malatyaspor evinde 
Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup 
ederken, maç sonu her iki teknik adam 
da açıklamalarda bulundu.  Evkur 
Yeni Malatyaspor’un teknik direk-
törü Erol Bulut, Kardemir Karabük-
spor karşısında önemli bir 3 puan 
aldıklarını ifade ederek, takım olarak 
zorlu haftalara gireceklerini söyledi. 
Karşılaşma sonrası konuşan Bulut şu 
ifadeleri kullandı: “Bugün Karabük 
takımı önünde aslında 3-1 aldık, kolay 
gibi gözüktü ama gerçekten kolay ol-
mayan bir maçtı. Bu benim görüşüm. 
Karabük elinden geleni yaptı, hatta 
bize karşı 3-4 iyi pozisyonlara girdil-
er. Tabi bizim için önemli olan maçtan 
önce söylediğim gibi parola 3 puandı. 
Bu 3 puanı aldığımızdan dolayı mut-
luyum. Skor 3-1 ama kaçırdığımız 
bayağı pozisyonlar var. Biraz sinirli 
olmamın nedeni, takımım son 10 da-
kika biraz mahalle maçına çevirerek, 
disiplinden biraz uzaklaşması. Buna 
ben hiç tahammül eden bir teknik di-

rektör değilim.  Skor ne olursa olsun 
geriye de düşsek, öne de geçsek bu 
şekilde. Yolumuza disiplinli bir şekil-
de devam etmemiz gerekiyor. Bunu 
da takımıma soyunma odasında ilet-
tim. Tabi 3 puan almamız bizim için 
çok önemliydi. 9’ncu sıraya çıktık, 
alt sıralardan biraz daha uzaklaşmış 
olduk. Üst tarafa biraz yaklaşmış old-
uk. Bundan sonraki oynayacağımız 
maçlar zorlu maçlar. Oradan maksi-
mum puan, puanları alabildiğimiz ka-
dar almaya çalışacağız ve iyi duruma 
gelmek istiyoruz.”

Bulut, bir gazetecinin ‘küme 
düşme barajını kaç puan olarak 
görüyorsunuz?’ sorusuna, “Şuan 
gözüktüğü gibi benim tahminim 38 
falan olacağını düşünüyorum baraj. 
Tabi şuan biz 31 puandayız ama bu de-
mek değil ki 7 puan aldık, ondan son-
ra bırakacağız. Öyle bir şey yok. Biz 
yolumuza en iyi şekilde devam etmek 
istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan 
almak istiyoruz. İyi bir duruma takımı 

getirip, o şekilde sezonu noktalamak 
istiyoruz” cevabını verdi. Azubuike ile 
Pereira’nın yedek oyuna başlamasını 
da değerlendiren Bulut, “Pereira 
hafif sakat, Azubuike de formundan 
dolayı yedek” dedi.  Bir gazetecinin 
‘sonradan oyuna giren oyuncuların 
performansları iyiydi, ne düşünüyor-
sunuz?’ sorusuna, Bulut, “Elimizde 25 
tane futbolcumuz var. 3 kaleci, 22 fut-
bolcu bunların hepsi her zaman hazır 
olmak zorunda. Bunu her zaman ben 
takımıma iletiyorum. Bir futbolcu 3 
hafta, 4 hafta oynayamayabilir ama 
oyuna 5 dakikada girse takım için 
elinden gelenin en iyisini yapması 
lazım. 10 dakikada girse, 30 dakika-
da girse en iyisini yapmaya çalışması 
lazım. Bugün evet oyuna giren ark-
adaşlardan gösterdikleri performan-
stan memnunum. Tabi biz üzerine 
koymamız lazım. Çünkü söylediğim 
gibi önümüzde çok zorlu maçlar var, 
kesinlikle üzerine koyarak gitmemiz 
lazım” diye cevap verdi.


