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Güvenlik ve Halk Toplantıları Kapsamında
Mahalle Ziyaretleri Devam Ediyor...

Mahalle 
ziyaretleri 

kapsamında  
İlçemize 

bağlı 
Güzelköy ve 
Kurucaova 
Mahalleleri 

ziyaret 
edildi.

Sayfa 5’te

Doğanşehir Belediye-
spor Kulüp Başkanı 
Nusret Ürkmez, Ant-
renör ve Basketbol 
Takımının oyuncuları 
Vali Mustafa Toprak’ı 
makamında ziyaret 
etti. >>4

DOĞANŞEHİR BELEDİYESPOR’DAN
VALİ TOPRAK’A ZİYARET

KARADUMAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

İnönü Üniver-
sitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölüm 
Başkanı ve 
Kayısı Araştırma 
ve Uygulama 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Bay-
ram Murat Asma 
Vali Mustafa To-
prak tarafından 
makamında ka-
bul edildi>>4

VALİ TOPRAK, KAYISI ÇEŞİTLİLİĞİN 
ARTTIRILMASI İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

GENÇ ÇİFTÇİLERE HAYVANLARI DAĞITILDI
Doğanşehir ilçesinde 
ilçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından yapılan Genç 
çiftçi projesi kapsamında 
14 aileye 48 büyük baş 
120 küçük baş ve bahçe-
cilik alanında ise 30 bin 
TL para verildi.>>6

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hay-
dar Karaduman’ın babası Mehmet Karaduman 
(90) toprağa verildi. >>4
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Hesap yapanların Dostları 
yoktur. Sadece Hesaplarına uyan 
tanıdıkları Vardır.
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“Kayısı Değerlendirilecektir!”
HABER MERKEZİ 
Malatya Ticaret Borsasını ziyaret eden 

Ak Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, 
kayısı ile ilgili yapılacak yeni bir yöntemden 
bahsederek, “Türkiye kooperatif üyeliğine pek 
yatkın bir ülke değil. Tarımdaki verimliliği ve 
üretimi artırmak için, küçük ölçekli arazileri 
bir sözleşmeyle, yatırımcının veya iş adamının 
bu arazileri kendisine bağlayıp yatırımının 
kontrol edilmesi sağlanacak. Tarım Bakan-
lığı da bu sözleşmenin garantörlüğünü üs-
tlenecek. Bunun için devletin kesenin ağzını 
açması gerekir.” dedi

Ak Parti heyeti ile beraber Malatya Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gür-
sel Özbey’i makamında ziyaret eden Ak Parti 
Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar kayısı ile 
ilgili gelinen son aşamadan ve yapılacak yeni 
yöntemlerden bahsetti. Milletvekili Yaşar ilk 
olarak Malatya kayısının genel durumundan 
bahsederek şunları söyledi, “ Ben kendimi bil-
dim bileli bir kayısı meselesi her zaman vardır. 
Malatya siyasetinde konuşan kişinin her 5 
cümlesinden birinde kayısı vardır. Malatya’ya 
katkı sağlayabilmek, geleceğe yönelik kalıcı 
bir yöntem bırakmak istediğimizde akla ilk ge-
len şey kayısıdır. Bunu da iki türlü yaparsınız; 
ya kısa sürede sonuç vermeyecek, geleceğe 
dönük bir sistem kurarsınız. Daha kısa vadede 
yapılıp, geleceğe yönelik bir sistem olmayan 
bir yöntem olur. Bununla ilgi birkaç destek 
vaadi verirsiniz veya onu temin edersiniz ama 
bu kalıcı bir faydaya dönüşmez. Genel bakış-
la bakıldığında tarım stratejik bir sektördür. 
Türkiye’nin doğalgazı, petrolü veya dünya ile 
rekabet edilebilir bir zenginliği yok. Geriye 
bu coğrafyadan kaynaklanan, topraktan elde 
edilen tek yön tarım kalıyor. İklimi, bitki örtüsü, 
ekosistemi, ekolojik yapısı ve özellikle bazı 
bölgelerdeki mikro klima özelliği ile Türkiye’de 
tarımı öne çıkarıyor. Tarımın ekonomik yönü 
dışında sosyal ve kültürel değerleri koruyan 
bir özelliği var. Tarımdaki savrulmayı kültürel 
ve dini değerler dışında kentsel bölgelere ye-
rleşmeyle yaşadık. Tarımda Türkiye’nin önemi 
varsa neden öne çıkmıyor diye baktığımızda, 
birincisi bir ölçek tarımın uygulanmaması, 
ikinci dünya taleplerine uygun endüstriyel bir 
üretimin yapılmamasıdır.”

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ARAZİLERE 
SÖZLEŞME

Biz öncelikli olarak kayısı diye başladık 
diyen Milletvekili Yaşar, kayısı ile ilgili ilk olar-
ak 4 bakanlıkla çalıştık, daha sonra Kalkın-
ma Bakanlığı bünyesinde çalışmalara de-
vam ettik diyerek şunları ifade etti, “Bizim 
burada yaklaşımımız şu oldu; eğer bunu bir 
iş adamı, girişimci veya firma yapacaksa on-
lara da sormak lazım, sektör ne durumda ne 
yapılmalı gibi. Geleneksel tarımda ilk olarak 
aile ihtiyacını karşılayacak kadar tarım faal-
iyeti yapılırdı, yani bahçe tarımı ile başlamış. 
Ürünün kalitesi, maliyeti veya pazara uygun-
luğu hesaplanmamış. Küçük ölçekte bir sistem 
kuramazsınız, çünkü sistemin bir bütçesi veya 
maliyeti vardır. Türkiye kooperatif üyeliğine 
pek yatkın bir ülke değil. Küçük ölçekli ara-
zileri bir sözleşmeyle, yatırımcının veya iş ad-
amının kendisine bağlayıp yatırımını kontrol 
edilmesi sağlanacak. 5 bin dönümlük bir ara-
zi 50 bin ağaç eder, deneyimli kişiler burayı 
yönetir. Sulama ve diğer kontroller sağlanır. 
Yetkili ve tecrübeli kişi, Fidan dikimi anından, 
hasadına kadar dünyada bu işin teknolojisi 
ne ise, sulama, ilaçlaması, gübrelemesi, bu-
daması ve toplamasına kadar bunları yöne-
tecek. Bunu bilgi, tecrübe ve teknolojik ağa 
sahip olmayan köylünün yapma ihtimali yok. 
Bunu üretim anında yatırımcıyı desteklersek, 
sırada lokomotif olarak işletim, pazarlama ve 

ihracatını bir vagon gibi düşünerek sistemi 
harekete geçiririz. Bunun içinde destek lazım. 
Türkiye’deki tarımın ortak sorunu da budur. 
Üretim, işletme ve pazarlama-ihracatta, bu üç 
aşamada kalıcı destekler nasıl yapılabilir diye 
düşündük.”

“MALATYA PİLOT ŞEHİR OL-
ACAK”

Tarım Bakanlığının her sene destek olarak 
verdiği 16 milyarın artarak devam ettiğini ve 
bu paranın heba olduğunu vurgulayan Yaşar, 
“Yeni bir yatırıma dönüşmüyor. Bu yöntemle 
destek verildiği zaman bu kalıcı bir yatırıma 
dönüşüyor. Büyük yatırımcılar, küçük ölçekte 
arazilerle sözleşme yapılacak ve Tarım Bakan-
lığı gerekirse garantörlüğünü yapacak ve bu 
yatırımlara biraz bonkörce davranıp teşvik 
vereceğiz. Bu bir modeldir ve pilot olarak da 
Malatya’yı ve birkaç şehri ürün bazında ele 
alacağız. Ondan sonra da dünyaya verimli, 
düşük maliyetli, kaliteli üretilmiş ürünü dün-
yanın talep ettiği ambalajda ve o formatta 
yaş veya kuru olarak bir şekilde pazarlayalım. 
Yıllarca aynı geleneksel yöntemlerle kayısıyı 
ürettik. Şimdi ise daha büyük teknoloji gerek-
meden daha kaliteli ürünü üretmek mümkün, 
yani kayısıyı ilerde teknolojik bir yöntemle ku-
rutma işlemi yapılabilir. Nem ve kükürt oranını 
belirlenebiliyor, aynı zamanda yabancı madde 
oranı da düşük oluyor. Bu paketleme işlemi 
için de geçerlidir. Bunun için devlet kesenin 
ağzını açması lazım. Buna küçük ölçekli fir-
maları buna dayanması mümkün değil çünkü 
sermaye bilgi birikim tecrübe insanın direncini 
arttırır. Bu ölçekte bir müddet bu yapıyı otur-
tana kadar direnecek firmalar lazım. Bir yeni-
lik yapacağız yeni dikilen fidanların masrafını 
3 sene sonra 4 sene boyunca karşılayacağız” 
şeklinde konuştu.

“LİSANSLI DEPOCULUK YENİ 
YÖNTEME KATKI SAĞLAYA-

CAK”
Lisanslı depoculuğun yapılacak olan yeni 

yönteme katkı sağlayacağını söyleyen Millet-
vekili Nurettin Yaşar, “Lisanlı depoculuğu ak-
tif hale getirebiliriz. Lisanslı depoculuk bu işin 
gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Orası sa-
dece depoculuk yeri değil. O ürün senedini para 
değerinde onunla kısa vadeli şeylerin hisse 
senedi bonus kupürleri gibi düşünelim. Yani 
o şekilde işlerse bankacılık sistemi de buna 
entegre olduğu zaman dünya kuru kayısısının 
neredeyse yüzde 60’lık kısmını karşılayan bu 
memleket fiyatını belirleyemiyor. Burada bir 
direnç imkânı olursa bu fiyatı belirleme im-
kânı olur. Birincisi lisanlı depoculuktu, ikincisi 
de bu kontrollü atmosferin soğuk hava depo-
larıdır. Bu ürünün tazeliğini kaybettirmeden 
muhafaza etmeyi sağlıyor. Yaş kayısı tüketimi 
de bu şekilde soğuk taşımacılıkla gerçekleşse 
bunları sadece Türkiye’ye tam kayısının yüzde 
30’unu satsak bile bu kalan kayısıyı kıymetle-
ndirir. Türev ürünlere yöneldiğimiz zaman bu 
ürünleri burada üretip sattığımız zaman 300-
350 milyon dolar olan girdinin birkaç sene içer-
isinde 1 milyar doların altında kalması müm-
kün değil. Bu şekilde Malatya birçok yönden 
iyileşme sağlar. Malatya’nın tüm sektörlerinde 
domino etkisi yapar. Bu iş sabır gerektiren bir 
iş o yüzden sabırlı olacağız burada hepinizin 
desteği lazım. Çünkü ezberimiz dışında bir du-
rum. Bunlar dışında kayısının geleceğini ya da 
Türkiye’nin geleceğini sağlayacak” ifadelerine 
yer verdi.

“TÜRKİYE’DE 16 MİLYAR TA-
RIM GİRDİSİ VAR”

Türkiye’de 16-17 milyar dolarlık bir tarım 
girdisi var, bu sistem oturduğu zaman bunun 
50 milyon doları bulmaması mümkün değil di-
yen Yaşar, Pamuk sektörünü örnek göstererek 
şunları söyledi, “Mesela pamuk sektöründe 
Türkiye’nin yaklaşık 1500- 1600 milyon ton 
pamuk tüketimi var bunun 600-700 mily-
onunu kendi üretiyor ancak modern şartlar-
da üretim yapılmıyor. Gerekirse pamukta di-
yelim sertifikalı tohum kullanıyorsunuz neyi 
kullanacaksanız onu sağlıyorsunuz makinayla 
topluyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman Tür-
kiye’nin çok nitelikli çok kaliteli bir pamuğu 
var 2 buçuk, 3 milyon tona ulaşabilirsiniz. 
Pamuk stratejik bir ürün dünyada bir aktör 
olursunuz. Böyle bir imkân var. Son aşamaya 
geldik. Bir metin çıktı onu geçenlerde kalkın-
ma bakanıyla görüştük o da sağ olsun mem-
nun bu durumdan. Dış girdisi olmadan sadece 
yerli üretimle elde dilen bir döviz getirisi. Yani 
tamamı kâr diğer türlü çok sektörle birlikte 
tekstil de dâhil dış girdiler var yani 10 dolara 
satıyorsanız bunun 3 doları bir yerden gelmiş. 
Burada da yapacağımız şey fazla bedel öde-
meden yatırım maliyeti yüksek olmayan ama 
getirisi yüksek olan yerli kaynağa kaymalıyız. 
Ama sektör tarım Malatya’da da kayısı bunu 
canlandırabilirsek bizim için bir avantaj olur. 
Haklı bir refleks var burada. Resmi ya da siv-
il devlet diye tanımladığı adamın sözüne çok 
güvenmiyor, bu algıyı kırmak lazım. Ortaya çı-
kan bu güvensizliği de sivil toplum kuruluşları 
ortadan kaldırmalı.”

KAYISIDA KAYIT-KAÇAK ME-
SELESİ 

Kayısıdaki kayıt-kaçak meselesine de deği-
nen Yaşar, “Her sene Malatya’nın bir kaç mily-
onu kayboluyor. Büyük ölçekli firmalar bu işe 
girerse pazar güvenliği oluşur. Bütün sektörl-
erde pazar geleneği böyledir.  Malatya bir türlü 
600 binlik yapısı ile 2 tane alt merkez oluştur-
ması gerekiyorken halen çarşı kavramıyla 
duruyor. Çarşıya sığacak bir şehir değil Malat-
ya. Dolayısıyla bu sorun geçmişten gelen bir 
sorun zamanında yapılmadığı zaman 
maliyeti artıyor. Bu şehir bu gidişle için-
den çıkılmaz bir kör düğüme dönüşür. 
Bir de bu yeşil hat gibi olmuş alt tarafı 
malzeme bölgesi gibi olmuş üst tarafı 
nispeten gelişmiş bir bölge öyle olunca 
şehrin arsa değeri de düşüyor. Aşağıyı 
da canlandırmak lazım. Aşağıda şan-
tiye kuruldu ilk 11 kilometrenin sorun-
larını hallettik diğerleri önümüzdeki 
yılın başlarında çözülecek. Tüm unlar 
olduğunda Malatya’nın nefes alma 
imkânı da olacak. Kamu binalarını 
kentsel dönüşümü beklemeden şehrin 
alt kısımlarına taşıyabilirsek şehrim-
iz daha düzenli daha gelişmiş bir şe-
hir olur. Bu da sadece yerel yönetimin 
gücü ve imkânlarıyla olacak bir şey 
değil merkezinde desteği gerekir yer-
elinde kendini bu duruma hazırlaması 
gerekir” şeklinde vurguladı.

“BU YIL Kİ HASILAT 262 
MİLYON 500 BİN DOLAR”

Yatırım ve çalışmaları ile ilgi 
konuşan Malatya Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu başkanı Gürsel Özbey şu 
hususlara değindi, “Bu binayı yaparken 
kayısının önümüzdeki süreçte üretim 
ve pazarlama aşamasındaki sorunları 
bir noktada aşmak için satış salonu ve 
özel bir laboratuvar kurduk. Laboratu-
varda kükürt, nem, alfatoksin ve ya-
bancı maddeleri analiz ediyoruz. Bunu 
üreticimiz, tüccarımız için yapmaktayız. 

Bizler bu analizleri 5 dakikada yapma imkânı-
na kavuştuk. Buradaki satış salonunun esprisi 
şudur, kayıt dışıyı önleyeceksiniz. Tüccar da 
üretici de kayıt altına alınacağı için bütün satış 
işlemleri hem kalıcı olacak, hem de aynı anda 
tüm dünyadaki kuru kayısı fiyatlarını ekranda 
görebileceksiniz. Bu da önümüzdeki süreçte 
neler olacağını, fiyatların nereye doğru gide-
ceğini ve hangi seyirde gerçekleşeceğini bize 
bildirmiş olacak. Kuru kayısı ihracat sezonu-
muz 1 Ağustos itibari ile başlıyor, bir sonraki 
Temmuz sonu itibari ile bitiyor. Fethullahçı 
Terör Örgütünün yapmış olduğu darbeden et-
kilenerek, bir miktar da olsa ihracatta azalma 
yaşandı. Kasım ayı itibari ile 34 bin 500 ton 
kuru kayısı Türkiye genelinde yapıldı. Bunun 
karşılığında is 112 milyon 500 bin dolar bir gir-
di sağlamışız. 2016 Ocak ayı ile başlayıp, Kasım 
sonu itibari ile 76 bin 500 ton kuru kayısı ihraç 
edilmiş. Karşılığında da 262 milyon 500 bin 
dolar girdi sağlandı. Geçen seneki mahsul 
daha yüksek fiyatta satıldı, geçen seneye göre 
daha düşük bir gelir elde ettik.”
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CAHİLLİK VE BİLGİLİ 
OLMAK ÜZERİNE

Okumamışlık ya da eğitim eksikliği mutlak an-

lamda cehalet demek değildir.

Cehalet bilgi eksikliği demektir. Her şeyi bil-

mek mümkün olmadığına göre her kes bir bakıma 

bilmediğinin cahilidir.

Kötü olan şey kişinin cehaletini marifet sayması, 

bilmediği konuda, yanlışında ısrarcı olmasıdır.

En büyük erdem kişinin bilmediğini bilmesi, 

sınırlarının farkında olmasıdır.

Bilgisine sınırsız derecede güvenen ve hiç yanıl-

mayacağı varsayımıyla hareket eden kişi, haddini 

bilen okumamış insandan daha cahildir.

Esas sorun, okumamış ama bilmediğinin farkında 

olanlarla kendi bildiğini tek doğru sayan ve gerçeği 

çarpıtan sözde aydınları ayırabilmektir.

Cahilliğe methiye düzülmez ve cahillik kutsan-

amaz. Ancak cahillik kendi başına bir suç değildir. 

Yanlış olan cehalette ısrar etmektir.

Cahillik kimsenin isteyeceği ve benimseyebi-

leceği bir şey değildir. Kişiye düşen, bilmediğini 

öğrenmesi bu konuda gayret göstermesidir.

Yeterli eğitimi olmayan ama kalp gözü açık, irfan 

sahibi insanlar vardır. Bu bakımdan ilim ve irfanı 

ayrı değerlendirmek gerekir.

İlim, cehd ve gayretle elde edilir. İrfan ise gönül 

gücü, feraset ve sezgiyle ilgilidir.

Bilgi sahibi olmak kişiye böbürlenme, başkalarını 

küçük görme hakkını vermez.

Bilenin kibiri ve bildiğini tek doğru sayması, cahi-

lin cehaletinde ısrar etmesinden daha tehlikelidir.

Haddini bilen cahil yalnızca kendisine, haddini 

bilmeyen, yetersiz ve yanlış bilgiyle hareket eden 

kişi ise tüm topluma zarar verir. 

Cahillik gibi bilgili olmak da mutlak ve sınırsız 

değildir. Kişi bildiğinin âlimi, bilmediğinin cahilidir. 

Her ikisi de aynı anda bulunabilir.

Cehalet değişmez bir kader, bilgi sahibi olmak 

da kaybedilmeyecek bir kazanım değildir. Cehalet 

giderilebilir, bilgi ise kaybedilebilir.

Hiç kimse doğuştan bilgili değildir. Kişinin daha 

sonra yetenekleri, imkânları ve gösterdiği gayretle 

kazandığı bilgi kendi nasibidir.

Cahilin sorumluluğu cehaletini gidermek, bilenin 

sorumluluğu ise bildiklerini geliştirmek ve başkala-

rına öğretmektir.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Malatya’dan Halep’e
7 TIR Yardım Gitti

Haber Merkezi 
Komşu ülke Suriye’de yaşanan 

iç savaş nedeniyle Türkiye gene-
linde yardımlar devam ederken, 
Malatya’da da şu an büyük zorluklar 
yaşayan Halep’lilere önemli miktar-
da yardımlar gönderiliyor Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
başlatılan yardım kampanyası kap-
samında, İHH öncülüğünde topla-
nan 7 tır dolusu yardım daha yola 
çıktı

7 tırdan 1 tanesi Kazim Karabekir 
ilköğretim okulu, 1 tanesi Büyükşe-
hir Belediyesi Personeli, 1 tanesi Es-
enlik şirketi tarafından hazırlanarak 
gönderildi.  Geçtiğimiz hafta 37 tır 
yardımla birlikte Malatya’da Hale-
pliler’e gönderilen yardım tırı 44’e 
yükseldi. Gıda ve giyim malzeme-
sinden oluşan tırlar düzenlenen bir 
törenle yola çıktı. Büyükşehir Bel-
ediye binası arkasında düzenlenen 
törene Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Se-
kreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İHH 
Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, 
Daire Başkanları, Şube Müdürleri, 
Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 
yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

DERİN; HALKIMIZ, MA-
ZLUMUN YANINDA OL-
MAK İÇİN ELİNDEN GE-

LENİ YAPIYOR
Törende ilk olarak konuşan İHH 

Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, 
Büyükşehir Belediyesi’nin önder-
liğinde 7 tır daha Suriye’ye gönder-
diklerini belirterek, Türk halkının 
mazlumun yanında olmak için elin-
den geleni yaptığını söyledi. Derin, 
özetle; “Büyükşehir Belediyemizin 
öncülüğünde, esnaflarımızın ve Ka-
zım Karabekir İlkokulu ve halkımızın 
duyarlılığı neticesinde 7 tır gıda 
Suriye’ye gönderiyoruz.  Geçtiğimiz 
hafta da Diyanet İşleri Başkan-
lığımız 26, biz de 11 tır olmak üzere 
toplam 37 tır göndermiştik. Bunlar 
geçici çözüm. Rabbim inşallah tez 
zamanda devletimizin de öncülük 
ettiği barışı nasip etsin. Oradaki 
kardeşlerimiz de barış içerisinde 
yaşasın. İhtiyaçlarını karşılasınlar. 
Zulüm görmesinler. Türk halkının 
güzelliği mazlumun yanında olmak 
için elinden geleni yapıyor. Rabbim 

onlardan razı olsun, bu konuda bize 
öncülük yapan Belediye Başkanımız 
ve esnaflarımızdan da rabbim razı 
olsun” dedi.

ÇAKIR: DÜNYANIN 
GÖZÜ ÖNÜNDE İNSAN-
LIK FACİASI YAŞANI-

YOR
Yardımlardan dolayı duyarlı olan 

vatandaşlara teşekkür eden Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır ise 1 hafta içerisinde 
44 tır dolusu yardımın toplanarak 
Suriye’ye gönderildiğini söyledi. 
Bu hareketin Malatya’nın ne ka-
dar duyarlı olduğunu gösterdiğini 
kaydeden Başkan Çakır, Suriye’de 
dünyanın gözü önünde bir insanlık 
faciası yaşandığını söyledi. Suri-
ye’de yaşananlara Türk halkının 
duyarsız kalmadığını belirten Çakır, 
özetle şunları söyledi: Ülkemizin her 
noktasında yardımlar toplanarak, 
Suriye’deki mazlum halka, kadın-
lara, çocuklara, yaşlılara ulaştırıl-
maya çalışılıyor.  İnsanlarımızın 
açıkta kalmış savaş mağduru, 
dağılmış ailelere ev sahipliği yap-
ması, onları misafir etmesi ülkemiz 
adına gerçekten sevindirici. Şu an 
bütün dünya nezdinde bakıldığın-
da mazlum halklara, ezilmişlere 
sahip çıkan bir ülke görünümünde 
olmak çok önemli. Malatya halkının 
da bu konuda çok hassas olduğunu 
görüyoruz. Kısa süre içerisinde 1 
hafta içerisinde 44 tırın yollanması 
çok anlam ifade ediyor. Diğer sivil 
toplum kuruluşlarımızın farklı alan-
larda göndermiş olduğu yardımları 

da var. Bu tırlardan birini öğren-
cilerimizin göndermesi daha da 
anlamlı. Okul yöneticilerimize ve 
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.”

Belediye personelinden 
1 tır dolusu yardım
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ahmet Çakır, gönderilen 7 tır arasın-
da Büyükşehir Belediye personeli 
tarafından yapılan bir tır dolusu 
yardımın da olduğunu belirterek, 
yardım yapan esnaflara, sivil toplum 
kuruluşlarına ve personele teşekkür 
etti. Geçen hafta gönderilen yardım 
tırlarında da İHH’nın büyük kat-
kılarının olduğunu hatırlatan Çakır, 
İHH’nın sadece bu bölgede değil, 
dünyanın her noktasına yardım elini 
uzattığını söyledi. İHH yetkililerine 
de gayretlerinden dolayı teşekkür 
eden Çakır, “Bu yardımların sürme-
sinden ziyade bir an önce barış ve 
huzurun gelmesi, burada yaşayan 
insanların bir an önce vatanına dön-
mesi en büyük arzumuz. Bu konuda 
da Türkiye ciddi bir inisiyatif aldı. 
Cumhurbaşkanımız ve hüküme-
timizin ciddi bir gayret ve çabası var. 
İnşallah belli bir aşamaya gelinir ve 
barış sağlanır. Ülkemizden ziyade o 
bölgede onların barınak ve güven-
liğinin sağlandığı bir alan oluşturu-
lur ve Suriye’de barış sağlanır. En 
büyük duamız bu. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Allah 
hayırlarını kabul etsin” şeklinde sö-
zlerini tamamladı.

 Başkan Çakır törende Kazim 
Karabekir İlköğretim öğrencileri 
tarafından yazılan ve yardım tırının 
üzerine yapıştırılan notları okudu. 
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HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediyespor Kulüp 

Başkanı Nusret Ürkmez, Antrenör 
ve Basketbol Takımının oyuncuları 
Vali Mustafa Toprak’ı makamında 
ziyaret etti. 

Doğanşehir Belediyespor Kulübü 
bünyesinde faaliyet gösteren Teker-
lekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 
ihtiyaçlarını dile getirmek amacıyla 
ziyarette bulunan Başkan Ürkmez 
ve beraberindekiler Vali Toprak’a 
kendileri kabullerinden dolayı 
şükranlarını ifade ederek, teşekkür 
ettiler.

Takımlarının 12 – 13 yıllık bir 
geçmişi olduğunu, Gençlik ve Spor İl 
müdürlüğü bünyesinde faaliyetlere 
başladıklarını, bir iki yıllık aradan 
sonra Kent konseyi bünyesinde yer 
aldıklarını ve sonradan da bura-
da da çalışmalara ara verilmesi is-
tendiğinden Doğanşehir Belediyesi 
bünyesinde yer aldıklarını belirttil-

er.
Burada belediyenin ve kendi im-

kanları doğrultusunda çalışmaları 
sürdürdüklerini, bazı ihtiyaçlarının 
Doğanşehir İlçe Kaymakamlığının 
büyük katkıları ile sağlandığını be-
lirtirken, Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık tarafından da deplasman 
maçlarında katkılar sunulduğunu 
söylediler.

Vali Toprak’ın kendilerini bir süre 
önce ziyaret etmesi ve destek ver-
mesi ile bu gün ihtiyaçları olan spor 
tekerlekli sandalye temini konusun-
da yardımlarını ve desteklerini ta-
lep etmek amacı ile ziyarette bulun-
duklarını ifade ederek kabulünden 
dolayı tekrar teşekkür ettiler.

Vali Toprak, Azimli ve kararlı 
çalışmalarından dolayı kendilerini 
tebrik ederek, talepte bulundukları 
spor tekerlekli sandalyelerin temini 
konusu ile ilgileneceğini ve yardım-
cı olmaya çalışacağını söyledi. 

DOĞANŞEHİR BELEDİYESPOR’DAN VALİ TOPRAK’A ZİYARET

DOĞANŞEHİR BELEDİYESPOR ENGELLİ BASKETBOL TAKIMI VALİ
TOPRAK’DAN SPOR TEKERLEKLİ SANDALYE TALEBİNDE BULUNDU

KARADUMAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

HABER MERKEZİ 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hay-

dar Karaduman’ın babası Mehmet Karaduman 
(90) toprağa verildi. 

Bir süreden beri rahatsız olan ve Malat-
ya’da özel bir hastanede tedavi görmekte iken 
Salı gecesi vefat eden 6 çocuk babası Mehmet 
Karaduman’ın cenazesi, Şehir Mezarlığın-
da öğlen namazına müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Şehir Mezarlığında defn-
edildi.

Cenaze namazına, Malatya Valisi Mustafa 
Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İl Emni-
yet Müdürü Ömer Urhal, Battalgazi Belediye 

Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Bele-
diye Başkanı Ali Kazgan, CHP Battalgazi İlçe 
Başkanı Selahattin Sarıoğlu, ESOB Başkanı 
Şevket Keskin, ESKKK Başkanı Ali Evren, Basın 
kuruluşlarının temsilcileri, Evkur Yeni Malat-
yaspor yardımcı antrenörü Erkan Buz, CHP 
Eski İl Başkanı Celal Berktaş, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkan-
ları, Karaduman ailesi katıldı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar 
Karaduman taziyeleri Mücelli Caddesinde bu-
lunan Yıldız Mevlit Salonunda kabul etmeye 
başladı. 

Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Tutuklama
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde sosyal medy-

adan terör örgütü PKK'nın propagan-
dasını yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik 
çalışmalar kapsamında, İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir il-
çesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden 
3 kişinin PKK/KCK terör örgütünü övücü 
paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 
şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan 
aramalarda çeşitli suç malzemeleri ile 

örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yapılan 
sorgulamanın ardından çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi 
Cezaevine gönderildi.

HABER MERKEZİ 
Prof. Dr. Asma, kendisini kab-

ulünden dolayı Vali toprak’a teşekkür 
ederek kendisinin ve Kayısı Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi’nin yapmış 
olduğu kayısı kültürü ve kayısı ıslah 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kayısı ıslah çalışmaları ve yeni 
kayısı çeşitlerinin geliştirilmesi konu-
sunda Malatya ve çevresinde yetiştir-
ilen kayısıların morfolojik, fizyolojik 
ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla çalışmalar yürütüldüğü, yeni 
kayısı çeşitlerinin geliştirildiği ve bun-

ların çeşitli projelerle ele alındığını if-
ade etti.

Malatya’nın ekonomisine ve 
kültürüne katkı sunan kayısı ile ilgili 
bu çalışmadan dolayı kendisine, ekib-
ine ve emeği geçen herkese teşekkür 
ettiğini belirten Vali Toprak, kayısının 
ilimiz ekonomisi için olan önemine ve 
katma değer olarak kayısıdan elde edi-
lecek ürünlere değindi.

Kayısı çeşitliliğin artması ve yapılan 
bu bilimsel çalışmalarla arttırılması 
ile ilimiz kayısının öneminin ve katma 
değerinin daha da artacağını ifade etti.

İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölüm Başkanı ve Kayısı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bayram Murat Asma Vali 
Mustafa Toprak tarafından makamında kabul edildi

VALİ TOPRAK, KAYISI ÇEŞİTLİLİĞİN 
ARTTIRILMASI İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ
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Mahalle Ziyaretleri Devam Ediyor...
HABER MERKEZİ 
Mahalle ziyaretleri kapsamında  İl-

çemize bağlı Güzelköy ve Kurucaova 
Mahalleleri ziyaret edildi. Doğanşehir 
Kaymakamı. Memiş İNAN, Doğanşehir  
Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK, İlçe Jan-
darma Komutan Vekili J.Kd.Başçvş.Suat 
ALVUR ve kurum Müdürleri ve  başkan-
larının  katıldığı ziyarette Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan şle Beraber-
indeki heyet   Kurucaova ve Güzelköy 
Mahallelerindeki ilköğretim okullarını 
ziyaret ederek öğretmenler, idareciler ve 
okul aile birliği başkanı ile değerlendirme 
toplantısı yaptılar. Öğrencilerin dersleri 
hakkında bilgi alan Kaymakam Memiş 
İnan Mahalle muhtarları, ihtiyar heyeti 

ve güvenlik koruyucuları ile asayiş değer-
lendirmesi de yaptı. Vatandaşların sorun-
larını, istek ve önerilerini tek tek dinley-
en Kaymakam İnan, Kaymakamlık olarak 
gereken  işlemlerin yapılacağı ve Kay-
makamlığımızın kapılarının her zaman 
kendilerine açık olduğunu belirtti. Şehit 
yakınlarının da ziyaret edildiği program-
da Kurucaova sağlık evi aile hekimliği 
ve Güzelköy Mahallesindeki imar-iskan 
ve kaçak yapılanma  ziyaretin en önem-
li konuları arasında yer aldı. Mahalle zi-
yaretinde vatandaşların ve mahalle mu-
htarlarının memnuniyeti doğrultusunda 
Kaymakamımız. Memiş İnan tarafından 
ilçe şube başkanları ve ilgili kurum yet-
kililerine gerekli talimatlar verildi.

Güvenlik ve Halk Toplantısı Kapsamında
Savaklı, Sürgü ve Reşadiye Mahalleleri Ziyareti...

HABER MERKEZİ 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 05.11.2016 tarih ve 8154 sayılı 
yazıları doğrultusunda, 2016-2017 yıllarına 
ait güvenlik ve halk toplantısı kapsamında, 
Doğanşehir Kaymakamı Memiş İNAN Başkan-
lığında, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
KÜÇÜK, İlçe Jandarma Komutan Vek. J.Kd.
Bşçvş. Suat ALVUR ve İlçe Şube Başkanları 
ile birlikte İlçemiz Savaklı, Sürgü ve Reşadi-
ye Mahalleleri ziyaret edilerek güvenlik ve 
halk toplantısı yapıldı. Yapılan ziyarette 
vatandaşların istek, şikâyet ve önerileri din-
lenerek ilgili şube başkanları tarafından takip 
edilmek üzere not alındı. Mahalle muhtar-
larının ve vatandaşların istek ve önerilerin-
in yerine getirilmesi ve vatandaşların mem-

nuniyeti doğrultusunda Kaymakamı Memiş 
İNAN tarafından ilçe şube başkanları ve ilgili 
kurum yetkililerine gerekli talimatlar verildi. 
Güvenlik ve halk toplantısı kapsamında şehit 
aileleri de ziyaret edildi.
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Soldan sağa
1. Sert, katı... Bir işe ilk kez girişmek... 2. Amiplerin yol 

açtığı... Hint keneviri... 3. Takati kalmamış, yorgun argın, 

dermansız, kudretsiz, mecalsiz... Annelere sevgiyle yak-

laşıldığını belirten bir söz.. 4. Lityum elementinin simge-

si... Sıklaşmak işi... Geniş toprakları olan, sözü geçen, 

varlıklı kimse... 5. İp... Elips ile ilgili, elips biçiminde olan... 

6. Yerinde, önceki durumunda bırakma (eski)... Bir işi yap-

ma, yerine getirme (eski)... Karınca yuvası (halk ağzı)... 

7. Aymak işi... Gök... Kas dokusu uru... 8. Nobelyum ele-

mentinin simgesi... Bir tür dans (eski)... Engel (eski)... 

Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... 

9. Kısa kır manzumesi, çoban türküsü... Söyleyen (eski)... 

Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... 10. Yok olan, ortadan 

kalkan (eski)... Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çev-

iren araç, batarya... Akmak işi... 11. Bir yere çıkarken veya 

bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine 

belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri... Sayı veya 

gol pası... 12. Güzel kadın... Eş ölçüm... İşaret... 13. Sara 

hastalığı olan (kimse)... Afete uğramış, afet görmüş kim-

se... 14. Benzenden türeyen bir amin... Helyum elemen-

tinin simgesi... Dökme demir... 15. Ulaşılma imkânı veya 

olasılığı bulunmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Közlenmiş patlıcanın ezilerek genellikle sarımsak-

la karıştırılmasıyla hazırlanan bir tür meze... 2. Elek-

tronik posta... Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı 

amaçlayan Hint felsefe sistemi... Kalsiyum elementinin 

simgesi... 3. Futa... Silahlı kuvvetlerde, belirli bir iş veya 

hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik... Serbest 

ekonomiden yana olan (kimse, parti vb.), liberalist... 4. Bir 

birliğe verilen ve ağızdan ağıza bütün askerlere yayılan 

emir... Çocuğu olan kadın, anne... 5. Aynı ırk içinde yetiştirme 

amacına ve çevreye bağlı kalınarak değişime uğratılmış ve 

bu yolla ırk içinde özellikle fizyolojik nitelikleri bakımından 

kalıtsal sapma gösteren hayvan topluluğu... Gümüş ele-

mentinin simgesi... Silme işi... 6. Disk atmada kullanılan, 

erkekler için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında, genel-

likle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak... 

Asklı mantarlara özgü üreme organı... Pazısı olan... 7. Ke-

limenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, 

neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir 

söz... Kuzey Kutbu’nda yaşayan toplulukların adı... Ülkenin 

vali yönetimindeki bölümü, vilayet... 8. Yapılan zulümler, 

haksızlıklar, kıyımlar (eski)... Balık avlamakta veya yük 

taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, 

büyük kayık, alamanata... 9. İskambil kâğıtlarında birli... 

Sözlü, tahrirî karşıtı (eski)... Kaynayan pekmezin, pişen 

etin üstünde oluşan köpük... 10. Değişim... Karışık renk-

li, çok renkli, alaca... Boş (eski)... 11. Azerbaycan ve Türk-

menistan para birimi... Gam dizisinde re ile fa arasındaki 

ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Tekelci sermaye pi-

yasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, genel-

likle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme 

vb. amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği... 12. 

İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, 

mesafe... İkilemi olmayan... 13. Diyarbakır iline bağlı il-

çelerden biri... Mavi (eski)... Delici kılıçla oynanan, hedef 

bölgesi bütün 

vücut olan bir 

tür kılıç oyunu... 

14. Dantel veya 

yün örmekte 

kullanılan, ucu 

çengelli kısa 

şiş... Bir tür pem-

be şarap, gül 

şarabı... İdrar... 

15. Direnmek, 

dayanmak, karşı 

koymak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Nerdesin ey! Bahar gözlüm nerdesin? 
Bilesim geliyor sen olmayınca. 
Bu nasıl şey ey yar, gözde perdesin
Diyesim geliyor sen olmayınca...

Sensiz ne güllerin feryası kaldı 
Ne de bülbüllerin aryası kaldı
Dertlerin furyası deryası kaldı
Diyesim geliyor sen olmayınca. 

Sensiz bende ahi evran yok artık
Sensiz bende dahi devran yok artık
Deveran yok artık revan yok artık
Diyesim geliyor sen olmayınca 

Sensiz ben her şeyden çektim elimi
Gönül divane mi cidden deli mi
Aşka ödediğim her bedelimi
Diyesim geliyor sen olmayınca

Hani bahar hani perde hani sim
Hani rüzgar hani yelde bir esim
Hani ey yar hani nerde bir resim
Diyesim geliyor sen olmayınca

Bende bir ah bende aman sen gibi
Bende bir vah bende yaman sen gibi
Ben bir sabah hem de zaman sen gibi
Ölesim geliyor sen olmayınca... 

Abdullah
Tüzün

Nerdesin..

Doğanşehir ilçesinde 
ilçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından yapılan Genç 
çiftçi projesi kapsamında 
14 aileye 48 büyük baş 120 
küçük baş ve bahçecilik 
alanında ise 30 bin TL para 
verildi.

Malatya da yapılan genç 
çiftçi projesi kapsamında 14 
aileye toplamda 48 büyük 
baş 120 küçük baş ve üç adet 
bahçe projesi geçti. Genç 
Çiftçi projesi kapsamında ev 
hanımlarına verilen Amer-
ika Uruguay dan getirtilen 
“Kavel” ırkından 48 adet 
büyük baş hayvan Doğanşe-
hir de kaymakam Memiş 
İnan, ilçe Tarım Müdürü 
Şerif Çetintaş ve projeden 
yararlanan çiftçilerin de 
katıldığı törenle dağıtıldı. 
Törende kaymakam Memiş 
inan yetkililerden hayvan-
ların özellikleri ile ilgili bilgi 
aldı. İnan Şunları kaydetti: 

“ Genç Çiftçi projesi kap-
samında yapılan 14 pro-
je geçti bunlardan 8 adet 
büyük baş hayvan proje-
si kapsamında bu gün 48 
adet büyük baş hayvanı 
dağıtıyoruz. Bu projelerim-
izin en önemli olan tarafı 
bayanlara verilmesidir. En 

azından içimiz rahat eder” 
dedi.  Doğanşehir İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre ver-
ilen bu Kavel ırkının Türki-
ye şartlarına uygun olacağı 
belli bir süre karantinaya 
alınacağı, her türlü tahlil 
ve incelemelerin aşılarının 

sürekli yapılacağı bildiril-
di. Vatandaşlar ise bu pro-
jenin çok verimli olduğunu 
ve bu proje sayesinde genç 
çiftçilere gelir ortamı sağla-
nacağını kaydettiler. Çiftçil-
er “ devletimizden Allah 
arazı olsun. bakacağız hay-
vanlarımız aile bütçemize 
katkı sunacak, vesile olan 
ilçe tarım Müdürlüğüne ve 
Büyük Türk devletine teşek-
kür ederiz” dediler.

Proje kapsamında 48 
adet 8 aylık dişi dana 3 
çiftçiye 40 adetten 120 adet 
küçük baş hayvan 3 tane 
kapama bahçe projesi geç-
ti. "Tarım ve hayvancılık 
Türkiye için vazgeçilmezdir. 
Her şeyden vazgeçilir, ama 
tarımdan, hayvancılıktan 
vazgeçilmez. Çünkü dünya-
da hala tarım ve hayvancılık 
en gelişmiş ülkelerde bile 
birinci sıradadır.

GENÇ ÇİFTÇİLERE HAYVANLARI DAĞITILDI
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1 M. İDMANYURDU 1 - 3 Y. MALATYASPOR

2 Y. MALATYASPOR 1 - 0 SAMSUNSPOR

3 DENİZLİSPOR 1 - 1 Y. MALATYASPOR

4 Y. MALATYASPOR 2 - 0 GAZİANTEP B.Ş.

5 ALTINORDU A.Ş. 1 - 0 Y. MALATYASPOR

6 Y. MALATYASPOR 2 - 1 BALIKESİRSPOR

7 ŞANLIURFASPOR 1 - 2 Y. MALATYASPOR

8 Y. MALATYASPOR 3 - 1 MANİSASPOR

9 ELAZIĞSPOR 1 - 2 Y. MALATYASPOR

10 Y. MALATYASPOR 2 - 1 ÜMRANİYESPOR

11 ESKİŞEHİRSPOR 2 - 0 Y. MALATYASPOR

12 Y. MALATYASPOR 1 - 1 GİRESUNSPOR

13 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 0 Y. MALATYASPOR

14 Y. MALATYASPOR 0 - 1 BANDIRMASPOR

15 Y. MALATYASPOR 1-1 A. DEMİRSPOR

16 BOLUSPOR 1-5 Y. MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’un
16 Haftalık

Performansı

TAKIMLAR O G B M A Y AV  P

1.GÖZTEPE A.Ş. 16 9 4 3 27 16 11 31

2.EVKUR Y.MALATYA 16 9 3 4 25 16 9 30

3.ESKİŞEHİRSPOR 16 9 4 3 29 19 10 28

4.SİVASSPOR 16 8 4 4 24 15 9 28

5.BOLUSPOR 16 8 2 6 25 26 -1 26

6.BALIKESİRSPOR 16 6 6 4 28 17 11 24

7.ÜMRANİYESPOR 16 6 5 5 21 16 5 23

8.ALTINORDU A.Ş. 16 5 7 4 23 21 2 22

9.DENİZLİSPOR 16 7 3 6 23 19 4 21

10.GİRESUNSPOR 16 5 6 5 20 16 4 21

11.ŞANLIURFASPOR 16 5 5 6 17 15 2 20

12.ADANA DEMİRSPOR 16 4 9 3 18 18 0 18

13.GAZİANTEP B.Ş. 16 5 3 8 18 22 -4 18

14.BANDIRMASPOR 16 3 5 8 15 22 -7 14

15.ELAZIĞSPOR 16 5 4 7 15 17 -2 13

16.MANİSASPOR 16 3 6 7 14 25 -11 12

17.SAMSUNSPOR 16 2 5 9 6 23 -17 11

18.MERSİN İ.YURDU 16 3 3 10 12 37 -25 9

Puan Cetveli

TFF 1. Lig’de 2016-2017 futbol sezonuna şampi-
yonluk parolasıyla giren Evkur Yeni Malatyaspor, li-
gin ilk yarısını 30 puanla, Göztepe’nin ardından ikin-
ci sırada tamamladı

EN FARKLI GALİBİYET
İLK YARININ SON MAÇINDA

Evkur Yeni Malatyaspor sezonun ilk yarısını 4 
mağlubiyet, 3 beraberlik ve 9 galibiyetle noktaladı. 
İlk yarının son maçında, Boluspor deplasmanında 
boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, rakibini 5-1 mağlup 
ederek, bu sezonki en farklı galibiyetine de imza 
attı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında yakaladığı 
5 haftalık galibiyet serisi sonrası zirveye ambargo 
koyarken, daha sonra gelen 5 haftalık puan kaybı, 
takımda hızlı bir düşüşe neden olmuştu. Evkur Yeni 
Malatyaspor 16 haftalık ilk yarı periyodunda; Altınor-
du, Eskişehir, Göztepe ve Bandırmaspor’a mağlup 
olurken; Denizlispor, Giresunspor ve Adana Demir-
spor’la da berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Mersin 
İdmanyurdu, Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyespor, Balıkesirspor, Şanlıurfaspor, Manisaspor, 
Elazığspor, Ümraniyespor ve Boluspor’u ise mağlup 
etme başarısı gösterdi.

DİALİBA TAKIMIN SKOR
YÜKÜNÜ OMUZLADI

Malatya temsilcisinde ilk yarının en dikkat çeken 
oyuncusu, attığı 10 golle Senegalli Boubacar Dialiba 
oldu. Dialiba takımın da en fazla ilk 11 oynayan fut-
bolcusu oldu.

TFF 1.Lig’in 16.hafta mücadelesinde, Bolusporla karşılaşan Evkur Yeni Malat-
yaspor, 5-1’lik tarihi bir skorla kazandı. İlk yarının son haftasında, zirve mü-

cadelesi veren takımları yakından ilgilendiren maçta, Evkur Yeni Malatyaspor, 
güçlü rakibi Boluspor’dan 3 puanı söküp alarak, ilk yarıyı 2’nci sırada kapattı

Malatyaspor COŞTU!

TFF 1. Lig’de zirveyi 
yakından ilgilendiren maçta, 
Evkur Yeni Malatyaspor de-
plasmanda, güçlü rakibi Bo-

luspor’u 5-1’lik farklı skorla 
deyim yerindeyse tuzla buz 
etti. Bolu Atatürk stadında 
oynanan maça fırtına gibi 

başlayan Evkur Yeni 
Malatyaspor, maçın 
9 dakikasında Eren 
Tozluyla 1-0 öne geç-
ti. Boluspor bu gole 
14.dakikada Mamadou  
Diarrayla cevap ver-
di. Eşitlik 18. Dakikada 
Eren Tozluyla tekrar 

bozuldu ve skor 2-1 
oldu. Bu golle rahat-
layan Evkur Yeni 
Malatyaspor, İrfan 
Başaranla 25. da-
kikada bir gol daha 

buldu ve durumu 
3-1’e getirdi. 41.da-

kikada ise sahneye 
yine Eren çıktı ve sko-
ru 4-1 yaptı. İlk yarı bu 
skorla sona erdi. İkinci 
yarıda 4-1 önde olması-
na rağmen baskısını 
sürdüren Evkur Yeni 
Malatyaspor, 71. da-
kikada Perreriayla 
farkı 5’e çıkardı. Ve 
mücadelede 5-1 Evkur 
Yeni Malatyaspor’un 

üstünlüğüyle tamamlandı. 
Karşılaşmada Eren Tozlu, 
attığı 3 golle hat-trick yapıp 
yıldızlaşırken, alınan galibi-

yette büyük pay sahibi oldu. 
Eren bu maçla birlikte, bu 
sezonki ilk gollerini Bolus-
por’a karşı kaydetti. Evkur 
Yeni Malatyaspor’un diğer 
gollerini ise İrfan Başaran(1) 
ve Michael Perreria(1) ağlara 
gönderdi. Boluspor ’un tek 
golünü ise Mamadou Diar-
ra attı. Ligde 5 haftayı kayıp 
geçiren Evkur Yeni Malatyas-
por, Bolu’dan 3 puanı, 5 golle 
koparıp alırken, 30 puanla li-
gin 2. sırasına adını yazdırdı. 
Alınan bu galibiyet teknik 
ekip ve futbolcuların yüzünü 
güldürdü. Maçın uzatma da-
kikalarında ise Diarra’nın 
müdahalesi sonucu, kafasına 
sert bir darbe alan Sinan Öz-
kan’a, ilk müdahale sahada 
yapılırken durumunun cid-
di olmadığı belirtildi, ancak 
yine de tedbir amaçlı ambu-
lansla hastaneye götürüldü. 
Bol gollü karşılaşmayı, FİFA 
kokartlı hakem Alper Ulusoy 
ve yardımcıları yönetti. Maç 
sonu iki takımın teknik direk-
törleri, basın mensuplarına 
maçla ilgili açıklamalarda bu-
lundu.

BUZ: “KAZANMAYI ÇOK 
İSTEDİK”

5-1’lik skordan dolayı mutlu olduğunu 
belirten İrfan Buz, “Bizim açımızdan 
çok önemli bir müsabakaya çıktık. Her 
iki takım için de önemliydi. Zor bir de-
plasmana geldiğimizi düşünüyoruz. 
Ancak gerçekten çok istedik, son hafta-
larda istediğimiz skorlarla ayrılama-
dık. O yüzden çok da ihtiyacımız var. 
Özellikle devre arasına moralli girmek 
açısından. Futbolcu kardeşlerimiz, son 
haftalarda belki skor anlamında iyi sko-
rlar alamadılar ancak kötü oynadığımızı 
düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 ka-
zandığımız için çok mutluyum. Boluspor 
’da çok iyi bir mücadele veriyor. Sezon 
başında takımları saydığınız zaman Göz-
tepe’yi, Eskişehir’i, Adana Demirspor’u 
sayardınız ama Yeni Malatya ve Bolus-
por’u saymazdınız. Bence Boluspor çok 
iyi bir sezon yaşadı. Ne olursa olsun bu 
yarışın içinde olmaları, buraya kadar 
getirmeleri başarıdır. Boluspor’u tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

ÇAPA: “POZİSYONLARI 
DEĞERLENDİRSEYDİK 
MAÇ DEĞİŞEBİLİRDİ”
Maçın bir bölümünden sonra, oyun-

cularının inancının kalmadığını söyley-
en Çapa, “Rakip tecrübesini çok iyi bir 
şekilde değerlendirdi. Bu sahada kısa 
paslarla çıkmaya çalışırsanız sıkıntı 
yaşarsınız. Onlar mümkün olduğu kadar 
topu bizim alana yığmaya çalıştılar. On-
lar pozisyon üretmeye çalıştılar, biz ise 
kazandığımız topları kısa kısa oynadık. 
4-1’den sonra soyunma odasında oyun-
cularımızla konuşmalar yaptık. Eğer 
yakalamış olduğumuz ilk 10-15 dakika 
içerisindeki pozisyonlardan bir tanesini 
değerlendirmiş olsaydık, maçın şekli 
değişebilirdi. Açıkçası o pozisyonları da 
kaçırdıktan sonra, maçı çevirmeye kim-
senin inancı kalmadı” şeklinde konuştu.

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Vol-

kan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Boluspor: Erdi Yokuşlu x (Melih 

Ağa dk. 59 x), Renato Arapi xx, Di-
arra xx, Özgür Özkaya xx, Furkan 
Şeker xx, Hakan Arslan xx (İsmail 
Yıldırım dk. 31 x), Yusuf Emre xx, 
Özgür İleri xx (Andre Santos dk. 46 
xx), Murat Yıldırım xx, Emre Kılınç 
xx, Poepon xx

Yedekler: Necati, Fatih, Umut, 
Cumali 

Teknik Direktör: Fuat Çapa 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç 

Özbir xx, Caner Arıcı xxx, Sadık Çift-
pınar xxx, Murat Akça xxx, Mehmet 
Sak xxx (Osman Fırat dk. 77 x), Az-
ubuike xx, Sedat Ağçay xxx, Pereira 
xxx (Sinan Özkan dk. 73 xx), İrfan 
Başaran xxx (Sunday Mba dk. 83 x), 
Diabang xxx, Eren Tozlu xxx

Yedekler: Hakan, Yiğitcan, Er-
kan, Rahman 

Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Eren Tozlu (dk. 9, 18 ve 

41), İrfan Başaran (dk. 25), Pereira 
(dk. 71) (Evkur Yeni Malatyaspor), 
Diarra (dk. 15) (Boluspor)

Kırmızı Kart: Diarra (dk. 90+1) 
(Boluspor)

Sarı kart: Diarra, Özgür Özkaya, 
Andre Santos, Murat Yıldırım (Bo-
luspor), Pereira, Mehmet Sak, Az-
ubuike, Caner Arıcı, Sedat Ağçay 
(Evkur Yeni Malatyaspor)
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK YÜKSEK 
OKULU BİTTİĞİ TAKTİRDE BÖYLE OLACAK

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VAHAP KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK 
YÜKSEK OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU


