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DOĞANŞEHİR’İN
VAHAP AMCASI

VAHAP
GÜNER 3’te

İLKER DURAK
KİMDİR?

İLKER
DURAK 5’te

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ (24)

MEHMET
KAYABAŞI 7’de

BAKAN TÜFENKCİ VE VALİ KABAN DOĞANŞEHİR
İLÇESİNE DOĞALGAZ VERİLMESİ TÖRENİNE KATILDI 

Gümrük ve Ticar-
et Bakanı Bülent 

Tüfenkci ve Vali Ali 
Kaban, Malatya’nın 
Doğanşehir ilçesine 

ilk kez doğalgaz 
verilmesi dolayısıy-

la Doğanşehir Be-
lediyesi önünde 

düzenlenen törene 
katıldı.>>3’TE

Çalık, Operasyon Bölgesinde
AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve Malatya Mil-
letvekili Öznur Çalık, Suriye 
sınırındaki Kilis ve sınır hat-
tında ziyaret ve temaslarda 
bulundu.

Çalık, Başbakan Yardım-
cısı Recep Akdağ ile birlikte 
Zeytin Dalı Operasyonu 
kapsamında Kilis ve sınır 
hatında ziyaret ve incele-
melerde bulundular.>>4’TE

BAŞKAN KÜÇÜK VUSLAT TV’DE
GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Vuslat Tv’de yayınlanan Medya 
Analiz programının konuğu oldu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.>>5’TE

Hemşerimiz Fevzi Çiçek Malatya Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanlığa Seçildi

SAYFA 3
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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/

BEL VE OMUZ AĞRILARINA DİKKAT EDİLMELİ
HABER MERKEZİ 
Geçmeyen omuz ağrıları ülkemizin yanı 

sıra dünyada da pek çok kişinin muzdarip 
olduğu önemli bir sorun. Günümüzde her 4 
çalışandan birinde görülen omuz ağrıları, 
kişinin günlük hayatını zorlaştırıyor, yaşam 
kalitesini düşürüyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Arel Gereli, çalışırken omuz bölgesindeki 
yanlış duruşların uzun dönemde kaslarda 
yırtığa neden olabildiğini belirterek “Bu iki 
sorun arasındaki ilişki tüm dünyada daha 
yeni anlaşılmakta. Bilgisayar başında çalışan 
insan sayısı arttıkça eskiden esasen 50 yaş 
üzerinde gördüğümüz omuz bölgesi kas 
yırtıklarını artık 30-40 yaş aralığında görm-
eye başladık” diyor. Doç. Dr. Arel Gereli, omu-
zlarımızda çok da bilinmeyen bu gizli sorunu 
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 
Özellikle uzun saatler masa başı çalışanlarda 
veya uzun süre bilgisayar karşısında zaman 
geçirenlerde sık rastlanan omuz ağrıları, kısa 
bir süre öncesine dek çoğunlukla ‘fibromiyal-
ji’ ya da ‘miyofasyal ağrı’ gibi teşhislerle te-
daviye edilmeye çalışılıyordu. Ancak, yaşam 
kalitesini oldukça düşüren bu inatçı ağrıların 
yeni bir nedeni son dönemde dikkat çekm-
eye başladı. Bu şikayetin temelinde ise duruş 
bozukluğu yatıyor. Masa başı çalışanlarda 
omuzlarda sinir sıkışması görülebildiğini 
belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Or-
topedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel 
Gereli “Uzun süre öne eğik durulduğunda ya 
da kol ileriye doğru uzatılarak çalışıldığında 
kürek kemiği öne doğru daha fazla açılanır. 
Bu durum da kürek kemiğini çevreleyen bazı 
kasların çok bazılarının ise az çalışmasına 
neden olur. Sağlıklı bir omuz hareketi için 
bu kasların uyumlu çalışması esastır. Uyum 
bozulduğunda omuz eklemi biyomekaniği 
olumsuz etkilenir ve çevreleyen kaslarda 
ağrıya neden olur” diyor. Kürek kemiğinin 
uzun saatler boyu eğik konumda kalmasının, 
bu kemiğe yakın komşuluk gösteren sinirl-
erde de devamlı gerilmeye ve omuz arkasın-

da kronik ağrıya neden olabildiğini vurgu-
layan Doç. Dr. Arel Gereli “Dahası bu durum 
omuza hareket veren kaslarda uzun dönem-
de yırtığa yol açabilmektedir” uyarısında bu-
lunuyor.

DÜNYADA YENİ ANLAŞILAN 
BİR ETKEN!

Omuz çevresi kaslarının uyumsuz 
çalışması ve eşlik eden sinir sıkışmaları omu-
za hareket veren kaslarda uzun dönemde 
yırtığa neden olabilirken, bu iki sorun ar-
asındaki ilişkinin dünyada henüz yeni yeni 
anlaşılmaya başladığını belirten Doç. Dr. Arel 
Gereli, bilgisayar başında çalışan insan sayısı 
arttıkça eskiden genellikle 50 yaş üzerinde 
gördükleri omuz bölgesi kas yırtıklarını artık 
30-40 yaş aralığında görmeye başladıklarını 
söylüyor. Doç. Dr. Arel Gereli “Bu konu ile 
ilgili hem epidemiyolojik hem de deneysel 
çalışmalar sürüyor . Biz de Acıbadem Üniver-
sitesi’nde konuyla ilgili bir deneysel çalışma 
yürütüyoruz . Sonuçlarını yakın dönemde 
paylaşacağız” diyor.

DİK DURMAYI AKLINIZDAN 
ÇIKARMAYIN!

Peki bu durum önlenebilir mi? Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gere-
li, önlemler arasında özellikle duruşa dikkat 
etmenin başı çektiğini belirterek, omuzları 
geriye alarak dik durmanın önemini pek çok 
kişinin bilmesine rağmen günlük iş yoğun-
luğu ve stresi arasında buna özen göster-
ilmediğini, masa başında omuz ağrılarını 
artıracak şekilde durulabildiğini söylüyor. 
Doç. Dr. Arel Gereli “Özellikle uzun süre 
öne eğik çalışan insanların hem kendilerini 
hem de kürek kemiklerini daha dik konum-
da tutacak çevre düzenlemelerini yapmaları 
şart. Dışarıdan yapılan askı sargı gibi uygu-
lamalar dik durmayı sağlamıyor aksine ken-
di kaslarımızı tembelleştiriyor. Bu nedenle 

kendi kendimize dik durmaya çalışmalı, dik 
durmayı tercih etmeliyiz. Başlangıçta zor 
olsa da, ilerleyen zamanda olması gerekene 
dönüldüğü için ağrılar azalacaktır. Yanı sıra 
uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı müm-
kün oldukça pozisyon değiştirmeliyiz. Çünkü 
hareketsiz kalmak, hareket etmekten daha 
zordur” diyor.

GEÇMEYEN AĞRI VARSA…
Geçmeyen ağrı durumunda, sinir çevres-

ine yapılan enjeksiyonlar ile hem ağrı kon-
trolü hem de teşhisin doğrulanması müm-
kün. Dirençli vakalarda omuz içinden kapalı 
yöntemle sıkışan siniri rahatlatabildiklerini 

belirten Doç. Dr. Arel Gereli, omuz kasların-
da yırtık varsa aynı seansta tamiri de 
gerçekleştirerek tedavi ettiklerini söylüyor. 
Günümüzde her dört çalışandan birinde 
görülen omuz ağrısı şikayetlerinin, tedavi 
edilmediğinde orta ve ileri dönemde omuzda 
kas yırtığı gibi sorunlara neden olabildiğini 
vurgulayan Doç. Dr. Arel Gereli “Uzun saat-
ler öne eğilerek çalışmaktan kaçınmalı ve 
omuzları geriye alarak dik duracak şekilde 
çevremizi düzenlemeliyiz. Bu durumun kas 
yırtığına ilerlememesi için omuzları zorlayan 
hareketlerden kaçınmalı, özellikle gece de-
vam eden omuz ağrısında mutlaka ileri tetkik 
yaptırmalıyız” mesajı veriyor.
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DOĞANŞEHİR’İN
VAHAP AMCASI
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçe de 

“Başkan” yerine “Vahap Amca” olarak bilinir ve öyle 
çağrılır. Telefonu çalıp açtığında “Vahap Amca” sesini 
duyduğunda bir hoş olur. Başkan diyenlere de “bırakın bu 
prosedürü ben Vahap Amcayım” der resmiyetten hoşl-
anmadığını söyler. Geçen hafta Vuslat Tv’de yayınlanan 
“Medya Analiz” de Vahap Amca konuğumuzdu. Başkan-
dan çok Malatya’nın en çok yardım eden, öğrencilere 
burs, işsizlere iş, çalışmak isteyenlere aş ve iş yaratan bir 
yardımseverle konuştuk. Maddi varlıkları ile dünyanın 
her yerinde en lüks yaşam imkanı var iken o Doğanşehir 
ilçesinde yaşamayı tercih eden ender görülen bir insandır. 
Bu nedenle “Ben Doğanşehir’i seviyorum, insanımı sevi-
yorum. Ayrımcılık yok, bir yardımım olunca dünyanın en 
mutlu insanı oluyorum. Doğanşehir de doğdum burada 
öleceğim” derken de son noktayı koyuyordu. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine Doğanşe-
hir Belediye Başkan adayı olduğunu ve seçilip görevi 
alınca da Başkanlık koltuğuna oturmadan önce şu duayı 
ettiğini açıkladı: -“Allahım bana bu koltuğun tek kuruşunu 
bana nasip etme. Buranın bir kuruşunu da kimseye 
haksız yere yedirtmeyesin” Yaklaşık 4 yıldır Belediye 
Başkanı olan Vahap Amca, Belediyenin makam aracını 
kullanmıyor. Kendi aracını kullanıyor ve yakıtını kendisi 
karşılıyor. Maaş almıyor… Makamda içilen çay ve kahve ile 
ikramlarının tümü Vahap Amca’dan… Belediye giderlerine 
yemek faturası yerleştirmiyor, verilen yemeklerin parasını 
kendisi ödüyor.. İl dışı seyahatlerinin tamamını Beledi-
yeye faturalandırmıyor. Yani Doğanşehir Belediyesinde 
Başkanın tek kuruş gideri yok. Tam 4 yıldır bu böyle. Ama 
Vahap Amca’nın Başkanlık gideri bir hayli fazla. Ayda 50-
60 bin lira harcıyor. Eli sürekli cebinde… Sabahtan akşa-
ma kadar dert dinliyor çözüm bulmaya çalışıyor. Günde 
en az 50 kişiyi sabırla dinliyor. Bir gün makama bir kadın 
iki kızıyla girer durumlarını anlatır. Nereden geldiklerini 
sorar. Erzurum’dan geldiklerini öğrenince bir hayli şaşırır 
ama kızlara döner, çalışmak isteyip istemediklerini sorar. 
Hemen yanıtını alınca onları Erzurum’a aile mağazalarına 
yönlendirir ve orada işe başlatır. Tam bin 300 öğrenci-
ye burs veriyor… Doğanşehirde eğitim gören 7 bin 500 
öğrenciyi her yıl tepeden tırnağa kadar giydiriyor. Çok 
sayıda okula da giyim yardımı yapıyor. Doğanşehir de 300 
Kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi kurmuş işsiz gençleri 
iş sahibi yaptırmış. Şimdi iki adet tekstil atölyesi daha 
kuruyor, 600 genci iş sahibi yapmak için. Bunun yanında 
yaklaşık bir o kadar Doğanşehirli genci de Malatya’daki 
Taha Tekstile gönderiyor tuttuğu özel servislerle. Bunu 
yaparken de “Doğanşehirlilere biraz torpil yapıyoruz” 
diyor. Doğanşehir’de babası adına, Elmalı köyünde de an-
nesi adına sağlık ocağı binaları yaptırıp teslim etti. İnönü 
Üniversitesi Meslek Yüksek okulu için yaptığı binayı bitirdi 
ve 2 bölüm de 300 öğrenci eğitime başladı. 3 Bölüm daha 
açılacak ve okuyan tüm öğrencilere burs vermeyi şimdid-
en taahhüt bile etti. Doğanşehir Sürgü yolunda bin 200 
dönüm alanı yeni yapılacak Cezaevine tahsis etti. Mah-
kumlarla birlikte personellerle birlikte 2 bin kişinin yaşam 
alanı olacak Cezaevinde kalanlar Tarımsal üretim yapacak 
ve Doğanşehir’i daha da kalkındırmayı amaçladı. Vahap 
Amca bu nedenle rahat… Yaptıkları yapacaklarının temi-
natı gibi. Doğanşehirliler Vahap Amca’dan çok memnun. 
En az bir dönem daha Doğanşehir’in başında olmasını 
istiyor. Doğanşehirliler çok haklı nerede bulacaksınız bu 
devirde, Belediye’ye tek kuruş gideri olmayan başkanı. 
Doğanşehirliler Vahap Amcaları ile ne kadar övünse azdır. 
Ama 4 yıldır Belediye Başkanı oldukları halde evlerini, 
eşlerini, çocuklarını görevli oldukları ilçeye dahi getirmey-
en Belediye Başkanlarını görünce, Doğanşehirlilerin ne 
kadar şanslı olduklarını görüyoruz. O nedenle Doğanşe-
hirliler haklı. Doğanşehir’in kara talihini değiştiren Vahap 
Amcaya bir dönem daha Belediye Başkanlığı yakışır. 

VAHAP GÜNER

BAKAN TÜFENKCİ VE VALİ KABAN DOĞANŞEHİR
İLÇESİNE DOĞALGAZ VERİLMESİ TÖRENİNE KATILDI 

HABER MERKEZİ 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci ve Vali Ali Kaban, 
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine ilk 
kez doğalgaz verilmesi dolayısıy-
la Doğanşehir Belediyesi önünde 
düzenlenen törene katıldı.  

Doğanşehir Belediyesi önünde 
düzenlenen törene Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık, Malatya Milletveki-
li Mustafa Şahin, Malatya Milletvekili 
Nurettin Yaşar,  Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çakır, İlçe Kay-
makamı Muhammet Şükrü Pekpak, İl 
Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin 
Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer 
Urhal, İlçe Belediye Başkanları, Ku-
rum Müdürleri, Sivil Toplum Kurum-
larının temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okunmasının ardından Aksa Doğal 
Gaz Malatya Müdürü Sertaç Uraz, 
Doğanşehir Belediyesi Başkanı Va-
hap Küçük, Büyük Şehir Belediyesi 
Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Mil-

letvekili Nurettin Yaşar, Malatya 
Milletvekili Mustafa Şahin, Malat-
ya Milletvekili Öznur Çalık’ın açılış 
konuşmalarının ardından

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Yaptığı konuşmada; “ 
Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanım, 
Bakanım, Sayın Genel Başkanı 
yardımcım. Sayın Valim Çok değerli 
hemşerilerim. Bizler bu gün Doğan 
gazın ilçemize verilmesi için bura-
dayız. Bu doğalgazı buraya getirmek 
için çok büyük emekler sarf ettik. O 
nedenle emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Saygılar sunuyorum” 
dedi.

 Vali Kaban yaptığı konuşmasın-
da, “Göreve başladıktan sonra 
bir iade-i ziyaret sırasında Vahap 
Başkanımı ziyaret ederken o sıra Ak-
sa’nın Genel Müdürü gelmişti. Onun-
la da bir arada bulunduğumuz da bu 
konular konuşulurken Başkanımızın 
sanki kendisi ile ilgili bir mesele gibi 
çok büyük bir heyecanla bu doğal-
gazı nasıl karşıladığını, bununla ilgi-

li heyecan duyduğunu görmüştüm. 
Daha sonra o sakin insan yaklaşık iki 
yıldır devam eden büyük ovalarla il-
gili meselede de haklı olduğu üzere 
ki kendisini dinledik hakikatten haklı 
olduğu bir davası var. Orada da ken-
disine yapıldığı düşünülen haksı-
zlık karşısında da aslan kesilmişti. 
Dolayısıyla Doğanşehirliler şanslı, 
kendileri için gerçekten büyük bir 
mücadele veren bir başkanları var. 
Ben bugün burada bu soğuk günde 
sıcak bir işin başlangıcı için bir ara-
da bulunduğumuz bir vakitte bunun 
diğer hizmetlerle birlikte hayırlı ol-
masını dilerken, şu anda bizim bu-
ralarda huzur içerisinde Bulunmamız 
için savaşan kahraman ordumuzun 
değerli mensuplarına da Allah 
yardım etsin diyorum. Hepinizi sevgi-
yle saygıyla selamlıyorum” dedi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfen-
kci yaptığı konuşmasının ardından 
protokol üyeleri ile birlikte Doğanşe-
hir ilçesine ilk Doğalgaz törenle ver-
ildi. 

Hemşerimiz Fevzi Çiçek Malatya Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanlığa Seçildi

KENAN EREN 
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 

Malatya Şube Başkanlığına Fevzi 
Çiçek seçildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Ma-
laya Şubesi’nin genel kurulu Cumar-
tesi günü başladı ve Pazar günü 
yapılan  seçim ile sona erdi.

Oda binasında gerçekleştir-
ilen  Ziraat Mühendisleri Odasının 
genel kurulunun Divan Başkanlığını 

Hekimhan Belediye Başkan Ziraat 
Mühendisi Aliseydi Millioğlunun 
yaptığı genel kurulda,  Doç. Dr. 
Orhan Gündüz ile Fevzi Çiçek aday 
oldular. Toplam 283 üyenin oy kul-
landığı seçimde, Fevzi Çiçek’i 189 oy 
alarak başkanlığa seçilirken,  Doç. 
Dr. Orhan Gündüz ise 93 oy aldı.

Çiçek başkanlığındaki kurullar şu 
isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl: Fevzi Çiçek 

(Başkan), Ayşe Pınar Deniz, Kadir 
Öztürk, Ekrem Öztürk, Adil Önal, 
Mehmet Bektaş, Eyüp Tekir

Yönetim Kurulu Yedek: Ebubekir 
Bübek, Hamza İnal, Emine Uzunay, 
Turan Tüfekçi, Sezgin Şahin, Selin 
Aktan, Yasın Ekici

Genel Merkez Delegeleri: Ab-
dulvahap Kalaycıoğlu, Arif Karaca, 
İbrahim Çalık, Ahmet Öncüler, Şahin 
Çelik
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Çalık, Operasyon Bölgesinde
HABER MERKEZİ 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Suriye 
sınırındaki Kilis ve sınır hattında ziyaret ve 
temaslarda bulundu.

Çalık, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ 
ile birlikte Zeytin Dalı Operasyonu kapsamın-
da Kilis ve sınır hatında ziyaret ve incelemel-
erde bulundular.

Kliis programı kapsamında Kilis Valisi 
Mehmet Tekinarslan ziyaret edilirken, Ki-
lis’teki Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcil-
eri ve muhtarlarla toplantı yapıldı. Başba-
kan yardımcısı Akdağ ve Çalık, Kilis’te 
vatandaşların katılımıyla Mehmetçiğimize 
destek yürüyüşüne de katıldılar. 

Akdağ ve Çalık, Kilis'e yönelik füze 
saldırılarından etkilenen vatandaşları da 
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde 
bulunurken, Sağlık Bakanlığı ile AFAD'ın 
işbirliğinde Suriye sınırına kurulan acil 
yardım çadırında da inceleme gerçekleştiril-
di. Kilis 3.Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret 
eden Akdağ ve Çalık Suriye sınırındaki Gülba-
ba köyünü de ziyaret ettiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partisinin 
Kilis İl Başkanlığına yaptığı ziyarette sınır öt-
esi harekatın devam ettiği süreçte özellikle 
Kilis'e gelerek vatandaşın yanında olduk-
larını hissettirmek istediklerini söyledi. Çalık, 
Kilis'in nüfusundan fazla Suriyeliyi evinde, 
şehrinde ve gönlünde barındırdığını da be-
lirtti.

Çalık, “Bizden çok daha umutlu ve zafere 
hazır şekilde olduklarını gördük. Sizden Al-
lah razı olsun. Halkımız bize şunu çok net 
şekilde söyledi; 'Siz hiç merak etmeyin. 
Biz burada aslanlar gibi duruyoruz. Biz 

devletimizin, hükümetimizin yanındayız.' 
Başkomutanımız, 20 Ocak'ta ordumuza ver-
diği talimatla harekat başladı. Bu harekatın 
tek bir hedefi var. O hedef, Türkiye’nin bütün-
lüğüne dirliğine zarar verecek olan her türlü 
terör örgütüne karşı teyakkuzda olmak ve o 
hedefleri vurmaktır. Biz sınırlarımıza dokun-
durtmayız, bu kim olursa olsun. İster Amer-
ika olsun, ister uluslararası güçler olsun, 
isterse de onların taşeronu terör örgütleri 
olsun. Ne PKK'ya ne YPG'ye sınırlarımıza 
dokunma izni vermeyiz. İnlerine girene ka-

dar terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. 
Alfabede harf bırakmadılar 'PKK, YPG, KCK' 
dediler, bazen onları adı FETÖ oldu, bazen 
DEAŞ oldu. İsimleri farklı ama hepsinin he-
defi Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü." şek-
linde konuştu. 

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçla-
nacağını belirterek, Fransa'nın BM Güvenlik 
Konseyini toplantıya davet ettiğini hatırlatan 
Çalık şunları söyledi; “BM Güvenlik Konseyi ve 
BM'nin ilgili hukuki maddeleri çerçevesinde 
sınır güvenliğimizi korumak amacıyla bu 

operasyonu yapıyoruz. BM Güvenlik Konseyi 
alacağı kararı buna göre vermeli. Ayrıca Ki-
lis'teki mahallelerimiz dolaştık, yaralılarımızı 
gördük. Sivillere nasıl saldırı yapıldığını BM 
Güvenlik Konseyinin görmesi lazım. Bugün 
Reyhanlı'yı da ziyaret edeceğiz. Orada 47 
yaralı vatandaşımız ve hayatını kaybeden 
Suriyeli bir kardeşimiz var. O roketlerin ve 
füzelerin gereğini, BM Güvenlik Konseyi gör-
meli, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bunlara 
asla izin vermeyeceğiz. Güvenlik Konseyinin 
de kararını bu çerçevede vermesi gerek."

Büyük ve Güçlü Türkiye’nin Ticaret Kapısı

HABER MERKEZI  
26 Ocak Gümrük Günü dolayısıyla 

bir mesaj yollayan Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, “Dünyanın 
en iyi, en güvenli ve en hızlı işleyen 
gümrük idarelerini oluşturarak üre-
ten büyüyen ‘Büyük ve Güçlü Tür-
kiye’nin ticaret kapısı olma hedefi 
doğrultusunda emin adımlarla ilerli-
yoruz.” dedi

26 Ocak Dünya Gümrük Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci şunları dile getirdi:  “Uy-
gulamaya koyduğumuz GET-APP 
projesiyle gümrük İşlemlerini itha-
latçı ve ihracatçımızın izlemesine 
açıyoruz. Böylece ithalatçımız veya 
ihracatçımız, eşyasının gümrükteki 

durumunu baştan sona kadar anında 
internet üzerinden takip edebilece-
ktir. Yeni uygulamayla beklemenin, 
keyfi uygulamaların ve yüksek mal-
iyetlerin önüne geçilecek, ticaret 
erbabımızın küresel rekabet gücü 
artırılmış olacak.  Gümrük idareler-
imizin tamamında otomasyon sis-
temi mevcut olup, ithalat ve ihracat 
işlemlerimizin yüzde 100’ü elektron-
ik ortamda gerçekleştirilmektedir. 1 
dakikada ihracat işlemlerinin yüzde 
47’sını tamamlıyoruz. 2002 yılında 
bir ihracat beyannamesinin işlem-
leri ortalama olarak 15 saatin üzer-
inde (15 saat 2 dakika) tamamlanırk-
en, 2017 yılında bu süreyi 4 saat 47 
dakikaya indirdik. Eşyanın muaye-
nesi ile birlikte belge kontrolünün 

de yapıldığı kırmızı hat oranı 2010 
yılında yüzde 10 seviyesinde iken, 
2017 yılında bu oranı yüzde 5,2 se-
viyesine çektik. Kapılarımızdaki 
teknik tedbirleri en üst seviyeye çık-
ardık. Kaçakçılıkla mücadelede en 
etkin araçlarımızdan biri olan Araç 
ve Konteyner Tarama Sistemleri, 
yaygın adıyla x-ray cihazları, kara 
kapılarımızla limanlarımızın tamamı-
na yakınına yerleştirdik. Uygulamaya 
koyduğumuz Plaka Tanıma Sistemi-
yle araçların plakaları yüksek başarı 
oranına sahip yazılım ve donanımlar 
vasıtasıyla otomatik olarak okunup 
kayıt altına alınacak ve bu sayede 
gümrük işlemlerinin hızlandırılması,  
kara kapılarından giriş ve çıkışlar-
da uzun kuyrukların oluşmasının 
önüne geçilmesi, olası kaçakçılık 
faaliyetlerinin engellenmesi sağla-
nacaktır. 26 Ocak 2018 tarihinde 
gerçekleştireceğimiz Dünya Güm-
rük Günü’nün iş ortamının güvenliği 
konusuna vakfedildiğini ve bu yılki 
temanın “Ekonomik kalkınma için 
güvenli bir iş ortamı” çerçevesinde, 
ulusal ve uluslararası platformlarda 
işbirliği çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Bu vesilesiyle başta 
gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
personelimiz başta olmak üzere, tüm 
gümrük camiasının Dünya Gümrük 
Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi.

HABER MERKEZİ 
İl Kadın Kolları seçimlerinde tek liste ile seçime gid-

en Cumhuriyet Halk Partisi’nde Güllü Tuncer güven ta-
zeledi. Seçimde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin kadın kollarının 
destekleriyle her geçen gün mesafe kat ettiğini dile getirdi 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı 
Güllü Tuncer tek liste ile Kongre ve Kültür Merkezinde 
yapılan il kadın kolları başkanlığı seçiminde güven tazel-
edi. Uğur Mumcu’ nun 25. ölüm yıl dönümünün de anıldığı 
seçimde konuşan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer: 
“Bugün Uğur Mumcu'nun katledilişinin 25. yılı. Demokrasi-
yi, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, ulusun birliğini ve 
inanç özgürlüğünü, Atatürkçülüğü cesaretle savunan Uğur 
Mumcu ülkemizde güncel olan her konuyu yansız bir tavır-
la araştırarak kamuoyu ile paylaştı. Araştırmacı gazetecilik 
deyiminin yerleşmesine önayak oldu. Tetikçiler yargılansa 
da suikastı örgütleyen gizli güçler hâlâ açığa çıkmadı.  
Özgür ve demokratik Türkiye için canlarını veren tüm basın 
şehitlerini ve Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Gaffar Ok-
kan da 17 yıl önce bugün teröre kurban gitmişti. Saygıyla 
anıyoruz gönül isterdi ki birkaç kadın aday yarışalım ama 
ne yazık ki, kadınlar siyasete sıcak bakamaz hale geld-
iler. Çocukları, eşleri hatta yakınları kaygı içerisindeler. 
Kadınlarımıza sesleniyorum, bugün korkar sinersek yarın 
daha çok korkup sineceğiz.  Biz kadınız, anayız kazanılmış 
haklarımızı, çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini kolay 
kolay karanlık emellere teslim etmeyiz, etmeyeceğiz” diye 
konuştu. 

CHP İl Kadın Kolları
Kongresi Yapıldı
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Hemşerimiz Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ana bilim dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İlker Durak Yeni Doğanşehir 
Gazetesinde….

İLKER DURAK
KİMDİR?
İlker Durak 1956 yılında Malatya’nın 

Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta-
okulu burada, öğretmen okulunu To-
kat’ta okul birincisi olarak bitirdi. Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesinden Kimya 
Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyok-
imya Anabilim Dalı’nda yapmakta old-
uğu doktora çalışmalarını 1984 yılında 
tamamladı. 1985 – 1986 öğretim yılında 
Hollanda’da bilimsel çalışmalar yaptı. 
1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda 
yardımcı doçent, 1988 yılında doçent, 
1994 yılında profesör oldu. 1995–1998 
yılları arasında Biyokimya Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevini yürüttü. Halen aynı 
yerde öğretim üyesi olarak çalışmak-
tadır.

Prof. Dr. İlker Durak; doğal besinler 
ve bitkisel ürünler üzerine 30 yılı aşkın 
bir akademik deneyim, 200 den fazla 
uluslararası bilimsel çalışma ve bunlara 
yapılmış 2500 den fazla atıf (referans) 
sahibidir. Hastalıklarda bitkisel ürünlerin 
kullanımı konusunda uluslararası dergi 
ve kitaplarda bölüm editörlüğü yapmış, 
bitkisel ürünler konusunda dünyada 
otorite kabul edilen bir bilim adamıdır.

Prof. Dr. İlker Durak evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

Prof.Dr. İlker Durak’ın 
Tedavi Ettiği Hastalıklar 

Nelerdir?
Hazımsızlık Gastrit Gizli Şeker Ka-

raciğer Hastalıkları Tiroid Guatr Anemi 
Şeker Hastalığı Diyabet Hipertansiyon 
Yüksek Tansiyon Mide Hastalıkları Hiper-
lipidemi muayene ücreti, iletişim bilg-
ileri, muayenehane, randevu, iletişim, 
makaleler, görüşler, hangi hastanede, 
çalışma saatleri, özgeçmiş, video, ameli-
yatlar, hakkında bilgi, hakkında yorum-
lar, kimdir, şikâyet, telefonu, hayatı, 
muayenehane adresi, ücret Doktor 
İlker Durak Prof.Dr. İlker Durak Dâhili 
Bilimler Doktor İlker Durak Dâhiliye (İç 
Hastalıkları) doktoru İlker Durak Biyok-
imya Uzmanı tedavisi İlker Durak Uzman 
Doktor İlker Durak Ankara tedavi İlker 
Durak Merkez tedavi İlker Durak Ankara 
Doktor İlker Durak Merkez Doktor İlker 
Durak Doktor İlker Durak iletişim Doktor 
İlker Durak Ankara adres Hazımsızlık 
Gastrit Gizli Şeker Karaciğer Hastalıkları 
Tiroid Guatr Anemi Şeker Hastalığı Diya-
bet Hipertansiyon Yüksek Tansiyon Mide 
Hastalıkları Hiperlipidemi teşhis tedavi 
hakkında bilgi alınabilir.

İLKER
DURAK

BAŞKAN KÜÇÜK VUSLAT TV’DE
GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Vuslat Tv’de yayınlanan Me-
dya Analiz programının konuğu oldu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük Vuslat televizyonunda her haf-
ta yayınlanan Medya analiz Programının 
konuğu oldu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Vuslat televizyonunda her haf-
ta yayınlanan Medya analiz Programının 
konuğu oldu. Gazeteci Ökkeş Cerit’in Yönet-
tiği Medya analiz programı katınal Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Gaze-
teciler Vahap Güner ile Hüseyin Karaaslan’ın 
sorularını Yanıtladı.

Doğanşehir belediye Başkanı Vakap 
Küçük kendisine yöneltilen soruları samimi 
bir şekilde yanıtladı.

Doğanşehir’in alt yapısından, Ma-
hallere Döşenen kilitli taşlara, Doğanşehir 
e Yapılacak yeni Devlet Hastanesinden, Yol 
genişletme çalışmalarına kadar, Doğanşehir 
e verilen Doğalgazdan, yeni yapılacak kent 
meydanına kadar, Kendi şahsının Doğanşe-
hir e kazandırdığı okullardan, Doğanşehir 

de işsizlik sorununun nasıl çözüldüğüne ka-
dar olan soruları tek tek yanıtladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük sözlerine şöyle devam etti. “ Ben 
Belediye Başkanlığına seçildiğim ilk gün 
Allah’ıma söz verdim. Yarabbi buranın bir 

kuruşunu bana nasıp etme. O nedenle Ben 
burada maaş almıyorum. Buranın makam 
arabasını kullanmıyorum. Kendime ait olan 
arabayı kullanıyorum. Benzin parasını ken-
di cebimden ödüyorum.” Dedi.

VALİ ALİ KABAN ASKERLER İLE
BİRLİKTE CUMA NAMAZI KILDI

HABER MERKEZİ 
Ülkemizin iç ve dış güvenliğini tehdit 

eden, PKK/PYD/KCK ve diğer terör örgütler-
ini bertaraf etmek üzere 20 Ocak 2018 tari-
hinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 
Afrin’e yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı 
Harekâtının ilk Cuma günü olması ned-
eniyle, İlimiz Valisi Ali Kaban, Cumhuriyet 
Başsavcısı, Orhan Usta, İnönü Üniversitesi 
Rektörü Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komu-
tanı J.Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet 
Müdürü, Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit 
Çimen, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Gar-
nizon Komutanı, Tümg. Asım Kocaoğlu’nu 
ziyaret ederek 2. Ordu Komutanlığı ve bağlı 
birlikleri tarafından yürütülen harekât 
nedeniyle başarı dileklerini tekrarlayarak 
2. Ordu Karargâhı mescidinde Askerlerle 
birlikte Cuma Namazını kıldılar. 

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından, Si-
lahlı Kuvvetlerimizce yürütülen “Zeytin 
Dalı Harekatı’nda” görev yapan Askerl-
erimizin muvaffakiyeti için dua edilerek 
başarı dileğinde bulunuldu. 
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Soldan sağa
1. Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak... 

Sebepsiz yere, hiçbir sebep olmadan, gereksizce (eski)... 

2. Oluşan, meydana gelen... Başka başka... 3. Tanrı... Düş... 

Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin bir, öbürünün 

iki benekli olan yüzünün üste gelmesi... 4. Bir sonuç elde 

etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak 

yapılan etkinlik, çalışma... Güvenmeliği olan... Karışık ren-

kli, çok renkli, alaca... 5. Paralel... Uzun, çok ince, beyaz ve 

bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir ko-

yun cinsi, merinos koyunu... 6. Paylama, azarlama (eski)... 

Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... 

Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı... 7. Bir şeyin özünü 

oluşturan ana öge, temel... Işık veya ses dalgalarının 

yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, 

yankı... Sağlığı bozan... 8. Holmiyum elementinin simge-

si... Fetva verme... Kısır, verimsiz, döl veremeyen (eski)... 

Protaktinyum elementinin simgesi... 9. Gece kıyafeti... 

Mal, ticaret malı... Bir görev, bir iş için kendini ileri süren 

veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse... 10. Bir 

kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi... İşaret (halk 

ağzı)... Büyük ve sert taş kütlesi... 11. Bitkisel ve özellikle 

hayvansal stearin durumunda bulunan stearik asit... Huy, 

yaradılış, tabiat, karakter (eski)... 12. Ağabey... Krallık... 

Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... 13. 

Politika... Çözümlemeli... 14. İçinde katı bir madde eriye-

bilen veya katı bir maddeyi eritebilen (sıvı)... Keman ve 

kemençe yayı... 15. İtinalı bir biçimde... Bayındırlık...

Yukarıdan aşağıya
1. Kar ve yağmur sularının biriktiği bölge... 2. Gemiyi 

baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama... Genellikle 

kovalamaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden 

önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığın-

da söylenen söz... Bizmut elementinin simgesi... 3. Mizaç, 

huy, tabiat, karakter (eski)... Şiilik... Kalıtım (eski)... 4. Ut-

anma, utanç duyma... Kutsallık (eski)... İran’dan geçerek 

Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kim-

se... 5. Ayakkabı çekeceği... Demir elementinin simgesi... 

Anyon... 6. Laboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir 

ucu kapalı cam boru... Yassı, basık... Bilim doktorları ile 

kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık... 7. İyi 

talih, iyi haber (halk ağzı)... Görüntülerin filme alınmasını 

sağlayan alet, alıcı... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 

olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 8. İdare et-

mesini bilen, iyi yöneten... El ile dağıtılan yazılı duyuru... 9. 

Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Müslüman in-

anışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları 

yer... Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz... 10. Kökleri 

eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir 

gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma 

kollarını içine alan ocak... Elma, armut vb. meyvelerin ku-

rutulmuşu (halk ağzı)... Giysilerin boyna gelen, boynu çev-

iren bölümü... 11. Asla... Gam dizisinde re ile fa arasındaki 

ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Gündelikle çalışan 

işçi... 12. Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını 

anlatan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir 

söz (halk ağzı)... Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâl-

de okuma yetisinin yok olması, aleksi... 13. Yetim... Da-

zlak (halk ağzı)... 

Eksiksiz, kesinti-

siz... 14. Bir işte 

yetkili olan, bir 

işi yapan, erbap... 

Eşek yavrusu... 

Bildik, tanıdık... 

15. “Elde para bu-

lunursa onunla 

yeni paralar ka-

zanılır” anlamın-

da kullanılan bir 

söz...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR

GAZETESİ

KURBAN KESTİLER GÖREVE HAZIRIZ YEMİNİ ETTİLER
İSA KANLIBAŞ 
Zeytin Dalı Harekâtında Mücadele veren Türk askerleri 

için kurban kesildi.
Doğanşehir ilçesi Güzelköy Mahallesi Cami yaptırma 

derneği tarafından tüm mahalle sakinlerinden ücreti topla-
narak alınan kınalı koç Suriye de savaşan Mehmetçikler-
in adına kesilerek Sürgü  Jandarma Karakolu Askerlerine 
bağışlandı.

Doğanşehir İlçesinde Güzelköy Mahallesinde Mahalle Mu-
htarı Celal Bayar ve Cami yaptırma derneği başkanı Mahmut 
Sülü  işbirliği ile mahalle sakinlerinin Tümünün katkılarıy-
la alınan kınalı koç  Zeytin Dalı Harekâtı’na destek olmak 
amacıyla Afrin kahramanları için, Doğanşehir kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşehir Müftüsü Şemsetin 
karcı,  Ak Parti İlçe Başkanı Murat  Kavuncuoğlu, İlçe Kadın 
kolları başkanı Gülşah Sağlam, belediye Encümenleri Cami 
cemaati ve mahallelilerin katılımıyla dualar eşliğinde kurban 
kesildi.

Mahalle Muhtarı  Celal Bayar "biz her an her dakika ceph-
eye gitmeye hazırız. Bu gün kurban kestik, Allah Rızası için 
Allah onları Muzaffer eylesin" dedi.

Cami dernek başkanı Mahmut Sülü  biz burada 24 saat 
hazırız. Allahın izniyle Askerimiz, Bayrağımız,  Dinimiz ve 
Devletimiz  için seve, seve canımızı vermeye hazırız. İnşallah 
ordumuz Muzaffer olur. Biz her ne kader gidemesek de on-
lara buradan dua gönderiyoruz. İnşallah ordumuz Muzaffer 
olur" dedi. Güzelköy mahalle sakinler " bizler 24 saat göreve 
hazırız. Kurbanımız buradaki askerlere ulaşacak buradaki 
askerlerimize moral olacak, dualarımız da cephedeki asker-
lerimize zırh olacak Allahın İzniyle"  dediler. İlçe Kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak kesilen kurbanın belki yerine ul-
aşamayacağını ancak buradaki Askerlerimize ikram edi-
leceğini belirterek "Dualarımız o kahramanlarımıza zırh olup 
koruyacaktır inşallah" dedi.



730 OCAK 2018

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Ben bir canım, yolum olsun, fikrim olsun, sevdiğim 

olsun. Sevgi olursa o sevgi herkese, o beni sever ben 
onu. O  karar sevene ait olsun. O karar eleştirene ait 
olsun ki herkes birbirini sevsin.  İnsan kendi kendini 
eleştirirse mutlaka verimli olur. Onun için mühim olan  
sevmekten geçer. Benim güzel gördüğümü başkası 
çirkin görebilir. Benim haz duyduğuma başkası haz 
duymayabilir.  Ben gül severken başkası laleyi sevebilir.  
Dağ ovayı  sever. Onun için güzelin tarifini yapmak bile 
zordur. Sebebi ne dersiniz her şey kendine göre güzeldir. 
Ova güzeldir, insan güzeldir daha doğrusu doğal güzeld-
ir. Yaradan’ın yarattığı her şey güzeldir. 

 İnsan insanla,  bahçe fidanla barınır, ova harmanla, 
yayla konanla  sevinir. Gül toprakla, dal yaprakla sevinir. 
Zaman kısadır. Ömür yaşamakla görünür. Doğru olmak 
her zaman büyük hünerdir.  O hünerin yanında adaletli 
olmak gerekir. Adaletsiz bir dünya boş bir hayale benzer.  

Nasıl ki  deney bir gerçekten geçiyorsa deneysiz hiçbir 
şeyim özelliği başarıya ulaşamaz. 

 Her zaman gerçekle olmalı, gerçeği yol bilmeli, her 
zaman her yerde doğru yapmalı, doğru yaparken hak-
ka hukuka önem vermeli, adaleti elden bırakmamalı. 
Gösterişten uzak durmalı, sabırlı olmalıyız, örnek ol-
malıyız. 

 İnsan bir sır gibidir. Onunla yaşamak doğa ile 
yaşamak gibidir.  İnsan düşünen bir görendir,  acı yandır.  
O adalet dağıtandır.  İnsanın yaratılışında sevgi ve saygı 
vardır. O sevgi de doğan  ve sevene koşandır.  Sevilen 
sevginin karşılığı doğru olandır.  Aza kanaat eden pay-
laşımı bilendir, fakiri doyurandır.  Zenginlik ilim ve irfan 
ile olur. İlim ve irfanı olanın düşüncesi elbet doğru ol-
acaktır. Bunun yanında çalışmak insanı mutlaka başarıya 
ulaştırır. Koşmaktan çalışmaktan sıkılmayın. Hep koşun. 
Ovayı seven dağın gülünü koklayın.  Doğaya, insana, 

yıldızlara, göğe, yağmura, buluta hep dost  olun.  Doğ-
ru olan buysa  sen ve ben kardeşiz. Kardeşim ne mutlu 
bu sevgiye, bu aşka, bu kardeşliğe. Bizim dileğimiz bu 
olsun. Sevgisiz bir aşkı, hayırsız bir köşkü, yolsuz bir 
hanı; göçsüz bir yaylayı,  susuz bir Pınarı görmek istem-
iyorsanız hep koşmalı hep sevmeli hep dost olmalıyız. 
Saygı bizim hedefimiz olmalıdır. Hoş çakalın hoşça kalın 
çocuklar. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 24 )

-  K E Ç E C İ     A İ L E S İ –
       Turan  ailesi gibi Ardahan’ın Dıbat köyünden gelmedirl-

er. Ve aynı ailenin bir kolunu teşkil etmektedirler. Zira Turan 
ailesi de gerek memlekette iken ve gerekse burada “Keçecil-
er” olarak anılmışlardır.

Bu aile 1974 yılında Ardahan’ın Dıbat ( Dağevi ) köyünden 
gelip kalıcı olarak    Doğanşehir’e yerleşmiştir. Aile Aşur ve 
Mülkinaz’dan türemedir. Bu beraberlik-  ten; 1)Bayram   2) 
Mihrinaz   3) Gülfinaz   4) Seyhat   5) Midesim   6) Selfinaz ol-
muştur. Bu aile fertlerinden Bayram ve erkek kardeşi Midesim 
Doğanşehir’e gelmiş, diğer kız kardeşlerin tümü memlekette 
kalmışlardır.

BAYRAM KEÇECİ- İlçeye geldiği andan itibaren bakkal dük-
kanı işleterek çocuklarının ve ailesinin geçimini sağladı. Neza-
ket ile olan beraberliğinden; 1)Yurdagül- Gogop ailesinden 
Nebi Korkmaz ile evlenmiş ve Reyhan isminde bir çocukları 
bulunmaktadır.  2) Zafer Keçeci – Yıldız ile olan evliliğinden; 
Nida ve Oğuz Kaaan.   3) Zakir Keçeci – Emine ile olan evlil-
iğinden; Gökdeniz ve Yusuf. 4) Gökhan Keçeci – Saadet ile olan 
evliliğinden 2 çocuğu bulun- maktadır.  5) Selma – Akın ile olan 
evliliğinden; Aslı- Azra- Emir Mert.                                   6) Belma 
– Dr. Memet ile olan evlilğinden; Alperen- Yiğit- Belis.

MİDESİM- Benim değer verdiğim terbiyeli, saygılı, çalış-
kan ve üretken öğrencilerimdendir. Ağabeyi ile birlikte ilçeye 
gelmiş olup, öğretmen olarak yaşamını Malatyada sürdürme-
ktedir.

Ş A V Ş A T  - İmerhev(Meydancık)den 
G E L E N L E R

                                       

- B İ L G İ L İ   A İ L E S İ-
      Bu aile, Süleyman ve Tutuş’tan olma kardeşlerden; 

Ali Efendi Hoca, Ümmi- han ve Hacı Hafız’dan oluşmaktadır. 
ALİ EFENDİ HOCA- İlk evliliğinden; Ebubekir(Hafız Abo) ve 
Ümmihan dünyaya gelmiştir. Malatya’ya geldikleri ilk yıllar-
da eşi…?...ölüyor. Daha önce anlatılan hikayede olduğu gibi, 
hocası olmayan Gündüzbeydeki bir camide, Cuma  namazı 
kıldırması ve cemeatçe be- ğenilmesi, yapılan cami için ho-
calık teklifi ve oradan biri ile evlendirilerek, orada devamlı 
kalma teklifini kabul etmesi üzerine; bu günkü “Karakavak” 
mevkiinde bir yer tahsis edilir kendilerine. Ayrıca, o haval-
iden Osman ve Sevi- ye’den olma Ayşe Fatma ile evlendirilir. 
Bir süre Gündüzbey’de cami hocalığı görevine devam etmiş, 
bilahare,Viranşehir’e gidip oraya yerleşen diğer bütün muha-
cirlere arazi taksimatı yapıldığını duyunca, kendisinin de bu 
durumdan yararlanması için Gündüzbeyi terkederek Viranşe-
hir’e gelip yerleşmiştir. Ali Efendi Hocanın diğer kardeşleri 
Hacı Hafız ile İmmihan daha önceden diğer muhacirlerle bir-
likte Viranşehir’e gelip yerleşmişlerdi. Ali Efendi Hoca, dini 
bilgisi yüksek olan biri idi. Torunlarından öğretmen emeklisi 
Ökkeş Bilgili’nin anlatımına göre; hoca bir vesile ile Maraşta 
bulunmaktadır. Bir dini toplantı sırasında, vatandaşlardan biri 
kadıya bir soru sorar. Kadı cevap vermekte zor- lanır. Ali Efen-
di söz alarak sorulan soruya açıklık getirir. Bunun üzerine, 
ho- canın verdiği cevaba hayran kalan Kadı:”Kimin bundan 
böyle fıkhi konularda bir sıkıntısı varsa bu hocaya danışabilir. 
Maşaallah kendisini çok iyi yetiştir- miş” demiştir. 

Ali Efendi Hoca’nın, Gündüzbeyli Ayşe Fatma’dan da; Hacı 
Memet- Hatice-Emine- Fatma ve Ayişe isimlerinde çocukları  
dünyaya gelmişlerdir.

 HACI HAFIZ – Yusuf-Hatice Okçu kızı Emine ile evlendi. 

Çocukları olmadı. Fazlaca da bir bilgi yok.
 İMMİHAN- “Ata” ailesinin en büyükleri Dişibüyük Hacı Ah-

met Efendi ile evlenmiştir. Bu evlilikten; Ali Hoca( Ata soyadını  
kullanmış) ve Süleyman( Aydoğan soyadını almıştır.) dünyaya 
geldi.  ( Geniş bilgi “ Ata”  ve  “Aydoğan” ailelerinde.)

EBUBEKİR(1884-1934)- Gözleri ama ve hafız idi. Hafız Abo 
olarak bilini- yordu. Göksun-Gölpınar’lı Sultan(Nevzat Pak-
dil’in akrabası) ile evlendi. Bu evlilikten Mevlüt ve İsmail dün-
yaya geldi.

MEVLÜT BİLGİLİ- Kendisini Elazığ’dan tanımaktayım. O 
sıralar ben lisede halamlarda kalarak okuyordum. O da ora-
da bir kurumda memur olarak çalış- maktaydı. Aynı yöreden 
olmamız nedeniyle ailecek görüşüyorduk. Kendisi ga- yet ağır-
başlı ve düzgün bir insandı. Hacer ile olan evliliğinden;

SÜLEYMAN- Bir ara Kastamonu Belediye Başkanlığı 
görevinde bulundu. Se- vim ile beraberliğinden;  Sema(Yük.
Mim.)- Nuray(İktisatçı)- Fatih. Olmuştur.

SAVAŞ(Müh)- Filiz ile olan beraberliğnden; Pınar(İnş.
Müh.)- Nuray(Öğret.) ve Fatih(Üni.Öğ.) oldu.

SUAT(Müh.)- Nuray(Yük.Mim.) ile evliliğinden; Enez ve 
Kağan olmuştur.

BEKİR(Öğ.Gör.)- Siyasi nedenle öldürüldü. İkram ile olan 
beraberliğinden; Ol- cay  (Kırşehir Üni.Öğ.Gör.) olmuştur.

İSMAİL BİLGİLİ- Sessiz ve sakin bir insandı. İşlerini hep 
ağırdan yapar, ace- leye getirmezdi. Kimse ile bir problemi 
yoktu. Meryem ile olan evliliğinden;

İBRAHİM BİLGİLİ + Sevim= Özlem-Yeliz Mehmet
HATİCE + Vahap Korkmaz= Rıdvan- Tolgahan
HACER + Birol Akıncı = Fatma Nur- Kübra Nur
SÜLEYMAN BİLGİLİ- Çok faal ve girişkendir. İnsanlar-

la ilişkileri ileri düzey- dedir. Arkadaşlık düzeyi çok iyidir. 
Tanıdıkları ve yakınlarının sorunlariyle ilgi- lidir. Sevimli ve 
cana yakındır. Gogop ailesinden, Vehbi Korkmaz kızı Nurşen 
ile olan evliliğinden; Ebubekir-İsmail ve Merve olmuştur.

                                  

- HACI  MEMET(1890-1945)-
İlk evliliğini Laz Yusuf ve Hatice’den olma Havva(1893-1938) 

ile yaptı. Bu evlilikten;
I-HACI MUSTAFA(1895-1937)- Molla Mevlüt Yağcı ve 

Benevşeden olma Es- me (1905-…) ile olan evliliğinden; Ömer 
Bilgili dünyaya gelmiştir.

ÖMER BİLGİLİ- Kapı komşumuzdu. Konuşkan ve girişken 
bir insandı. Mal canlısı idi. Onları korur, zayi olmasına imkan 
vermezdi. Gür ailesinden Süley- man ve Ayşe Fatma’dan olma 
Fadime ile olan evliliğinden ;

1-MUSTAFA BİLGİLİ- Özelliklerinden daha önceleri bahset-
miştim. Çalışmayı sevmez, uyuşuk, uyur-gezer gibi hareket 
ederdi. Çocukluğunda babası danaları otlatmaya gönderirdi, 
aynen bizler gibi. Öğlene doğru ancak evden çıkar, akşam ol-
madan da hayvanları aç olarak eve getirirdi. Bundan dolayıdir 
ki kendisi, tembel Mustafa diye anılmış ve anılmaktadır. Ta-
bii bu özellikler çocukluğu ile ilgili. Zamanla bazı değişiklikler 

olmuştur. Huylu huyundan vazgeçmez diye de bir laf vardır…
Fadime ile olan evliliğinden; 1)Erkan + Sonay = Tuba ve Tuğçe    
2)Ercan + Nalan = Berkcan-Efe ve Ege.  3)Dilek + Salim Mercan 
=Burakcan ve Miraç.

2-HİKMET BİLGİLİ- Emine ile olan evliliğinden; Berrah-Bu-
rak Han ve Fikret.

3-HAKİME- Öğretmen Ali Özhan  ile evlidir. Ali bir trafik 
kazasında öldü. Ço- cukları Oğuzhan.

4-NAHİDE- Vahit Kavuk ile olan beraberliğinden; 1)Ersin + 
Demet = İrem-Kerem-Abdullah      2) Esra    3) Emre

5-HALİME- Hakkı Kıtlık ile olan evliliğinden; Ebru- Eda - Fa-
tih

6-FİLİZ- Dursun Baydar ile olan beraberliğinden; 1)Onur 
+…..=Ozan. 2)Duygu + Serdar Diken=……….     

7-HAKAN-  Funda ile olan beraberliğinden; Kübra- Elif
II-MAHMUT BİLGİLİ(1916-1938)- Söylendiğine göre yakışıklı 

bir delikanlı idi. Kardeşi Osman ile birlikte bakkal dükkanı 
işletmekte idi. Dükkanda yatar kalkardı. Bir gece vakti, dük-
kana girmeye çalışan kişi ya da kişilerce bıçakla yaralandı. 
İyileşemedi ve bekar olarak öldü.

III-NAZİFE (1921-2006)- Tapucu Ziya Doğan ile olan evlil-
iğinden; Feramuz-Mehrizat- Gülhanım- Nuran- Nilgün dün-
yaya geldiler.(Geniş  bilgi “Doğan aile- sindedir.)

IV-OSMAN BİLGİLİ(1922-1993)- Kafası çalışan bir insandı. 
Her konuda bilgi sahibi idi. Menfaatlerini korumasını bilirdi, 
başkalarının menfaatlerine dokunsa bile. Güncel ülke olay-
larını da yakından takip ederdi. Dinine düşkündü. Kur’an-ı 
Kerimi okur ve anlardı.

Zaptiye Memet ve Fatma’dan olma Emine(teyzem) ile ev-
liliğinden;

-GÜLSER- Güler yüzlü, cana yakın bir insandır. Fedakar ve 
yardımseverdir. Fahri Yağcı ile olan evliliğinden;

1-SedatYağcı(Müh.)-Müberra(Ev.han.)-Saffet(Es.)-Ber-
rin(Öğret.)-Zerrin (Ev.han.) -  Şevkiye(Üni.Mez.)- (Geniş bilgi 
“Yağcı” ailesindedir.)

-GÜLÜMSER- Kendisini bilen ve kontrol altında tutan, her 
şeyin en iyisini yapmaya çalışan, gururlu, çalışkan ve becerikli 
bir insandır. Servet Özbey ile olan evliliğinden; Gürsel(Sb.)- 
Fahri(Sb.)-Nedim(Teknisyen)  (Geniş bilgi “ Özbey” ailesinde-
dir.)

-ÖKKEŞ BİLGİLİ- Herkes tarafından bilinen ve sevilen, 
ailenin yaramaz çocuğu. Yabancılara karşı fevkalede iyi, fed-
akar ve cömert. Ancak bu özellik- lerini kendi ailesine yansıt-
maz. İsteseydi, normal bir çalışma ve hayatla çok üstün bir 
seviyede olabilirdi. Kendisinde öyle bir potansiyel vardı. An-
cak, başka bir alemi tercih etti. Bunun zararlarını da fazlası ile 
gördü. Kekeme olmasına rağmen çok konuşan, konuşmaları 
zevk ve ilgi ile dinlenen, bu hususta aranan ve kendisi ile bir-
likte olmaktan hoşlanılan biridir. Emekli öğretmendir.

1-Mustafa(Pilot Sb.)- 2-Zühal(Ev han.-Metin Oktay Durak 
ile evli.Ahmet Barış- Yiğit ve Efe adlarında üç çocukları bu-
lunmaktadır)- 3-Meral. Ökkeş Bilgilinin  her üç çocuğu başta 
Mustafa olmak üzere, terbiyeli, efendi, düzgün, becerikli ve  
düzgün insanlardır. Mustafa göründüğünden çok daha ol-
gun, hatırlı, terbiyeli ve düzgün biridir. Sorumluluklarının bil-
inci içindedir. Pilotluk görevini başarı ile    sürdürmektedir. 
Babasından ziyade kendisi ailevi sorumluluğu taşımaktadır.         
Zühal, hanım hanımcık bir kızımızdır. Sessiz ve sakin bir şekil-
de üzerine düşen    görevleri bir ev hanımı olarak başarı ile 
sürdürmektedir. Gayet olgun ve düzeyli  bir insandır. Meral 
ise sempatik görüntü tavırları ile insanlarda olumlu bir intiba   
bırakmaktadır. Kendisi henüz bekardır.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 48
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 19 13 2 4 42 23 19 41

2.M BAŞAKŞEHİR FK 18 12 3 3 34 18 16 39

3.FENERBAHÇE A.Ş. 19 10 7 2 37 22 15 37

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 10 6 3 33 18 15 36

5.TRABZONSPOR A.Ş. 19 8 7 4 36 31 5 31

6.KAYSERİSPOR 19 8 7 4 27 22 5 31

7.GÖZTEPE A.Ş. 19 9 4 6 32 29 3 31

8.DG SİVASSPOR 19 8 3 8 24 29 -5 27

9.E YENİ MALATYA 19 7 5 7 22 24 -2 26

10.BURSASPOR 19 7 4 8 29 25 4 25

11.KASIMPAŞA A.Ş. 19 6 4 9 29 35 -6 22

12.A ALANYASPOR 19 6 3 10 33 37 -4 21

13.TM AKHİSARSPOR 19 5 6 8 24 32 -8 21

14.GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 5 9 24 33 -9 20

15.OSMANLISPOR 19 5 3 11 26 36 -10 18

16.ANTALYASPOR A.Ş. 19 4 6 9 21 34 -13 18

17.A KONYASPOR 19 4 4 11 19 27 -8 16

18.K KARABÜKSPOR 18 2 3 13 14 31 -17 9

GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 1 ATİKER KONYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 1 KAYSERİSPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 1 BURSASPOR

GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 OSMANLISPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

E YENİ MALATYASPOR 1 - 0 DG SİVASSPOR

TM AKHİSARSPOR 1 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

M BAŞAKŞEHİR FK - K KARABÜKSPOR

19.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Süper Lig’in 19. haftasında E.Y. Malat-
yaspor, sahasında karşılaştığı D. G. Sivass-
por’u 1-0 mağlup etti.  77’inci dakikada 
Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle EYMS 
puanını 26 çıkardı

Süper Lig’in 19. haftasında E.Y. Malat-
yaspor, sahasında karşılaştığı D. G. Sivass-
por’u 1-0 mağlup etti.  77’inci dakikada 
Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle EYMS 
puanını 26 çıkardı. Bu sayede Malatya yer-
inin korurken altın değerinde de bir 3 puan 
elde etmiş oldu. Maçın 75’inci dakikasında 
Boutaib’in ceza sahası içinde düşürülmesi 
sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı nok-

tasını gösterirken Âdem Büyük bu penaltıyı 
gole çevirdi.  Bu golle 26 puana ulaşan EYMS 
Süper Lig’de 9’uncu sıraya yükseldi. Maçta 
Azubuıke ve Sivasspor’dan Medjanı ise sarı 
kart gördü. EYMS aldığı 3 puanla gelecek 
hafta deplasmanda oynayacağı Antalyaspor 
maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etmiş 
oldu.

11. dakikada sağ kanattan kullanılan ser-
best vuruşta ceza sahasına gönderilen topa 
Ndinga kafayı vurdu fakat meşin yuvarlak 
dışarı çıktı.

 17. dakikada Sadık’ın ceza sahasına 
yaptığı ortada Adem rövaşata denedi ancak 

top dışarı gitti. 
 44. dakikada kullanılan serbest vuruşta 

topa yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top 
az farkla dışarı çıktı.

  62. dakikada ceza sahası sol çaprazında 
kazanılan serbest vuruşta topun başına Mert 
Hakan geçti, onun vuruşunda meşin yuvarlak 
direği sıyırarak auta çıktı.

 68. dakikada sağ kanattan ceza sahası-
na yapılan ortada kale önünde Emre Kılınç'ın 
yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az 
farkla auta gitti.

70. dakikada kendi çabasıyla ceza sahası-
na giren Aytaç, şutunu çekti. Top defansa 

çarparak kornere çıktı.
75. dakikada Boutaib’in ceza sahası içinde 

düşürülmesi sonucu hakem Mete Kalkavan 
penaltı noktasını gösterdi.

  77. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı 
penaltı vuruşu kaleci Tolgahan'ın sağından 
ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Ses-

igüzel xx Süleyman Özay xx
  Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Perei-

ra xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike 
xx, Sadık xx, Adem xx, Cissokho xx, Chebake 
xx, Mina xx, Diallo xx

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Eren, Turgut, 
Sincere, Aytaç, Rahman Buğra, Dia, Dening, 
Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut
 Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Kone 

xx, Mattıas xx, Mert Hakan xx, Bifouma xx, 
Dos Santos xx, Hakan Arslan xx, Emre Kılınç 
xx, Ziya xx, Medjani xx, Ndinga xx

  Yedekler: Alvarez, Ali Şaşal, Dyakov, Mu-
hammet, Hakan, Boye, Papp, Robson De Sou-
za, Serkan, Zoro

  Teknik Direktör: Samet Aybaba
  Sarı kart: Medjanı (Sivasspor), Azubuıke 

(Yeni Malatyaspor)

6 Puan Niteliğinde 3 Puan
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik 

Direktörü Erol Bulut, “Kalemizde gol 
görmedik, gol atarak maçı kazanmış 
olduk. Burada alınan 3 puan, bizim 
için 6 puan niteliğindeydi” dedi

Demir Grup Sivasspor karşısında 
aldıkları 3 puan sonrası açıklama-
larda bulunan Bulut, “Bugün ki 
maç bizim için çok önemliydi. Bu-
rada alacağımız 3 puan, 6 puan 
niteliğindeydi çünkü sonuçta raki-
bimizle karşı maç yaptık. Geçen 
hafta maalesef 2 puan kaybetmiş-
tik Osmanlıspor’a karşı. O yüzden 
bu hafta maçı kazanıp, üst sıralara 
yaklaşıp, alt sıralardan uzaklaşmak 
istiyorduk. Hafta boyunca futbol-
cularım bu konuda hem defans an-
lamında hem de hücum anlamın-
da iyi çalıştı. Nitekim ilk yarıda gol 
bulup öne geçmeye çalışıyorduk. 
Birkaç fırsatımız oldu. İkinci yarıda 
rakibin biraz daha baskılı oyunu, 
bizim değişikliklerimizden ortaya 
çıktı.  Çünkü daha ofansif olmak is-
tiyorduk, kaleye daha yakın gol bul-
mak istiyorduk. Kalemizde de birkaç 
pozisyon gördük. Ama istediğimiz 
3 puanı bugün aldığımızda dolayı 
futbolcularımı tebrik ediyorum” if-
adelerini kullandı.  Bulut, bir gaze-
tecinin ‘Savunmada çok pozisyon 
veren bir Evkur Yeni Malatyaspor 
vardı, bununla ilgili neler söyleye-
ceksiniz?’ sorusuna, “İkinci yarıda 
değişikliklerimizden dolayı ortaya 
çıkan, rakibimiz fırsat buldu. Çünkü 
gol atmak istiyorduk. Geçişlerde 
biraz yavaş kaldık. Dönüşlerimiz 
biraz yavaş oldu. Ve gereksiz yere 
top kayıplarımız oldu.  Nitekim 
Sivasspor birkaç pozisyon buldu. 
Zaten maçtan öncede söylemiştim; 
Sivasspor kontratağa çıkan en iyi 
takımlardan biri. Bifouma olsun, 
Kone olsun orta sahadan Hakan’ın 
çıkışları ama yine biz kaç maçtır 

gol yemeden yolumuza devam edi-
yoruz.” Forvet oyuncusu Khalid 
Boutaib’in performansına ilişkinde 
açıklamada bulunan Bulut, şunları 
söyledi: “Bir parantezde Khalid’e 
açmak istiyorum. Khalid, geçen 
hafta 2-3 tane pozisyon kaçırdı. Ka-
zanmamız gerekti, penaltı kaçırdı. 
Bugün birkaç pozisyonu vardı gol 
atabilirdi, atamadı ama Khalid, 
bizim için çok önemli bir futbol-
cu. Atamıyorsa, yine elinden geleni 
yapıyor.  Pozisyonlara giriyor. Bugün 
atamadı ama penaltı pozisyonunu 
kazanan kişi o. Bizim için çok önemli 
bir futbolcu. Defans anlamında çok 
çalışıyor. Yine pozisyonlara girecek, 
yine kaçıracak ama önemli olan o 
pozisyonlara girebilmek. Khalid, 
önümüzdeki maçlarda kesinlikle gol 
bulacağını düşünüyorum.”

Bulut, bir gazetecinin ‘Evkur Yeni 
Malatyaspor öne geçtikten sonra 
rahat olması gerekirken, daha çok 
stres yapıyor. Bunu nasıl aşacağız?’ 
sorusuna, ‘Bu doğru çünkü ikinci 
yarıda 1-0 öne geçtikten sonra baskı 
yedik. Basit top kayıplarımız oldu. 
Saha parsellememiz iyi değildi çünkü 
atak yaptığımızda hangi pozisyonda 
olursa olsun çalıştığımız bir oyun. 
Set oyununda oynarken herkesin po-

zisyonu belli, orada maalesef futbol-
cularımız biraz disiplini ve pozisyonu 
kaybederek oynamış oldu. Bu detay 
ama bu detaylar çok önemli. Bazen 
bu detaylar maç kazandırıyor, bazen 
maç kaybettiriyor. Şükürler olsun 
bugün kalemizde gol görmedik, gol 
atarak maçı kazanmış olduk” şek-
linde cevap verdi.

Demir Grup Sivasspor’un teknik 
direktörü Samet Aybaba, gelecek 
haftadan itibaren çıkışa geçmek 
istediklerini söyledi. Aybaba, 1-0 
yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor 
karşılaşması sonrası yaptığı açıklam-
ada, “İlk haftada oynadığımız pozitif 
futbol devam etti. Geçen haftada 
böyle oynamıştık, çok pozisyonuna 
girdik, çok kaçırdık. Maalesef bera-
bere kalmıştık. Aynı oyun düzeni, 
aynı düşünce, oyuncularımızın aynı 
isteği, coşkusu devam etti. Ama bu 
kadar pozisyona girip de atama-
zsanız, bu kadar net pozisyonlar 
yakalayıp atamazsanız, sonrasın-
da oyun içi bir hata oldu. Hatanın 
adı hakem olur, oyuncu olur, kaleci 
olur ama sonuçta hata oluyor. Biz, 
iyi bir takımız. İyi bir takım olduğu-
muzu da burada gösterdik. Ama 
futbol şansının da biraz yanımızda 
olması lazım eğer onu da yanımıza 
alırsak puan anlamında önümüzdeki 
haftadan başlayarak çıkışa devam 
ederiz diye düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.  Bir gazetecinin ‘Carl Med-
jani’yi kartı olduğu için mi oyundan 
aldınız?’ sorusuna, tecrübeli teknik 
adam, “Kartı vardı, birde orada 
uzun top atıyorlardı onunla ilgili 
bir önlem almaya çalıştık” diye ce-
vap verdi.  Aybaba, başka bir gaze-
tecinin ‘Penaltı pozisyonuyla ilgili 
ne diyeceksiniz?’ sorusuna ise “Biz 
göremedik, penaltı mıdır değil midir, 
bize o kadar uzak ki arkadaşlar, bak-
acağız sonra” cevabını verdi.


