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DOĞANŞEHİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ
ADAY ADAYLARININ AKININA UĞRADI
Doğanşehir Ak Par-
ti Teşkilatını vekil 
aday adayları zi-
yaret etti. Malatya 
da 73 tane AK Parti 
aday adayı müra-
caat etti. Malat-
ya’nın en büyük il-
çelerinden biri olan 
Doğanşehir AK par-
ti  Millet vekil aday 
adaylarının akınına 
uğradı.>>5’TE

DOĞANŞEHİR ANADOLU LİSESİNDE
TÜBİTAK BİLİM FUARI

Doğanşehir İlçe-
sinde eğitim öğretim 
faaliyetlerini sürdüren 
Doğanşehir Anadolu 
Lisesi tarafından bu yıl 
düzenlenip hayata ge-
çirilen “4006 TÜBİTAK 
Bilim Fuarı davetliler 
tarafından büyük be-
ğeni topladı.>>3’TE

Down Sendromlu Şahsı Jandarma Buldu

SAYFA 3

Doğanşehir Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu 
Lisesi’nde resim sergisi ve kermes düzenlendi

Okul müdürü, eği-
tim ve öğretimde 
başarı oranını yük-
seltmek amacıyla 
çalışmalarının sür-
düğünü söyleyerek, 
‘Okullar hayat bul-
sun’ projesinde oku-
lun bahçesine resim 
sergisi ve kermes 
düzenlendi.>>5’TE

BEYPINARI TESİSLERİNDE
DOĞANŞEHİR TANITILDI

Doğanşehir belediyesi tarafından 
alınan ve Belediye Ulaşım Şirketi 
tarafından çalıştırılan Beypınarı 
Sosyal Tesislerinde Doğanşehir in 
müzik kültürü ve yemekleri tanıtıl-
dı. >>6’DA
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 

almış olduğum nüfus cüzdanını kaybettim. 

Hükümsüzdür

 Hüseyin İlhan
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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/

SIRTINIZI AĞRITACAK BU NEDENLERE DİKKAT!
“Bu aralar çok yorulduğum için oldu, na-

sıl olsa geçer” denilerek umursanmayan sırt 
ağrıları, günlük yaşam kalitesini bozuyor, sü-
rekli yorgunluğa yol açıyor ve iş performan-
sını ciddi ölçüde azaltabiliyor. Her 5 kişiden 
1’inde görülen sırt ağrısı hafife alındığında 
ilerleyen dönemlerde kalıcı ve ciddi sağlık 
sorunlarına neden olabilirken, ağrı ciddi bir 
hastalığa da işaret edebiliyor

Memorial Hastanesi Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Gülseren 
Kayalar, sırt ağrıları ve tedavi yöntemleri ile 
ilgili bilgi verdi.

Vücuttaki farklı kanser odaklarından ya-
yılma sonucu meydana gelen omurga me-
tastazları da sırt ağrısına yol açan nedenler 
arasındadır. Tüberküloz, brusella, akciğer 
kanseri ve omurgaya metastaz yapan tümör-
ler sırt ağrısı yapabilir. Yemek borusu, mide, 
safra kesesi ve pankreas hastalıkları ve tü-
mörlerinin neden olduğu ağrılar da sırttan 
hissedilebilir.

Omurganın sırt kısmı omurilik fıtıkları 
açısından en fazla tehlike oluşturan bölgedir. 
Sırtta 12 omurun bulunduğu omur arasında 
bulunan kıkırdağın aniden dışarı fırlaması 
sonucu omuriliğin direkt basısına neden ola-
bilir. Sırt fıtığı nadir görülen fakat ciddi işlev-
sel bozukluklara yol açabilen bir hastalıktır. 
Hastalar sadece sırt veya karın ağrısı ile baş-
vurabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uy-
gulamalarına rağmen iyileşmeyen veya iler-

leyici nörolojik bulguların olduğu hastalarda 
cerrahi tedavi gereklidir. Doğru hasta seçimi 
ile yapılan cerrahi tedavi, hastaların yaklaşık 
%80-90’ının ağrısının geçmesi ve nörolojik 
bulguların düzelmesi ile sonuçlanır.

Sırt ağrıları, uzun süre yanlış postürde 
oturma veya baş ve sırt öne eğik iki büklüm 
ayakta durma, ağır sırt çantası kullanma, 
uzun süre bilgisayar kullanma, kaslarda güç-
süzlük, spor veya iş yaşamında sırtı zorlayan 
devamlı olan tekrarlayıcı yanlış hareketler 
veya araç kazaları sonrası görülür. Özellikle 
çalışan kesimde iş stresi ve yorgunluğun te-
tiklediği kasların aşırı gerilmesi, sertleşmesi 
sonucu görülen bölgesel ağrılar veya fibromi-
yalji de önemli sırt ağrısı nedenlerindendir. 
Yaşlanma ile açığa çıkan sırt ağrıları sıklık-
la kas güçsüzlüğü, omurgada kireçlenmeler, 
osteoporoza bağlı sessiz omurga kırıkları ve 
dejeneratif skolyoz ve kifoz da sırt ağrılarına 
neden olabilir. Bel ve boyun fıtığı, incinmesi, 
kireçlenmesi ve kayması gibi hastalıklar te-
davi edilmediğinde mekanik olarak sırt ağrısı 
yapar.

SIRT AĞRISINDA 12 KRİTİK 
BELİRTİ

Erişkin dönemde görülen sırt ağrıları bel 
ve boyun ağrılarına göre daha ciddi sebepler-
den oluşur. Spor yaralanmaları veya kaza ol-
madan açığa çıkan ve aşırı yorgunluk hissi ile 

birlikte 2-4 haftada geçmeyen sırt ağrılarına 
dikkat edilmelidir. Sırt ağrılarına yol açan se-
beplerden aşağıda bahsedilen belirtiler var-
sa bir an önce uzman bir doktora gidilmelidir.

1-Son 3 ay içinde geçirilmiş ciddi araç ka-
zası veya yüksekten düşme,

2-Osteoporotik kişilerde düşük enerjili 
travma, kaza veya yaralanma, ağır bir eşya 
kaldırmakla veya ani öksürmekle açığa çıkan 
ağrı

3-20 yaş altı veya 50 yaş üstünde ilk kez 
açığa çıkan sırt ağrısı

4-Kanser, madde bağımlılığı veya HIV en-
feksiyonu gibi bağışıklık sistemini etkileyen 
hastalığı olması veya 6 aydan uzun süre kor-
tizon kullanımı

5-Genel sağlık durumunu kötü hissetme, 
nedensiz kilo verme veya ateşlenme hali. 
Gece terlemesi, geceleri artan ağrı, zayıfla-
ma,

6-Bakteriyel enfeksiyon geçirmiş olma
7-Sırt ağrısı sürekliyse ve daha kötüye gi-

diyorsa
8-Ağrı zorlanma veya mekanik kaynaklı 

değilse
9-2-4 haftada geçmiyorsa
10-Sabahları ağrılı ve tutuk kalkılıyorsa
11-Omurganın şekli değişmeye başladıysa
12-Bacaklarda iğnelenme, karıncalanma, 

uyuşmalar, güçsüzlük başladıysa ve artarak 
sürüyorsa

Kas ve omurga kaynaklı mekanik ağrılar-

da yanlış postürün düzeltilmesi, günlük ya-
şam düzenlemeleri, ergonomik düzenleme-
ler, postur egzersizleri, basit ağrı kesiciler, 
kas gevşeticiler ve lokal etkili merhemler kul-
lanılır. İnatçı ve şiddetli durumlarda mutlaka 
fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları 
ve tetik nokta enjeksiyonları, botoks, aku-
punktur gibi lokal enjeksiyon uygulamaları 
yapılabilir. Hastanın psikolojik durumu göz-
den geçirilip gerekirse antidepresana veya 
psikoterapiye başlanmalı. Sırt ve omuz ku-
şağı kaslarının gevşetilmesi, güçlendirilmesi 
tedavinin en önemli parçasıdır. Bu amaçla 
uygulanacak ev egzersiz programlarına ek 
olarak hastanın haftada 3-4 gün yapacağı 
aerobik egzersizler, fitness ve yüzme yararlı 
olur.
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HIDRELLEZ
KÜLTÜR BAYRAMI 

Parayı astım dala 
Yari sordum sağa sola 
Yarın Hıdırellezdir
 Hepimize mübarek ola… 
Hıdrellez Bayramı Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlar-

dan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, 
Hızır Aleyhisselam ile  İlyas Peygamberin yeryüzünde buluştukları gün 
olması savıyla kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas (a.s)’ın her bahar başlan-
gıcında buluştuklarına inanılan milâdi 6 Mayıs’a rastlayan güne verilen 
isim. Söz konusu günde Hızır ve İlyas (a.s)’ın buluşarak sohbet ederler ve 
bu günlerde vakitlerini Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği 
sevinçle kuvvet bulurlardı. Böylece  Hızır ile İlyas sözcükleri birleştirile-
rek “Hıdrellez” şeklini almıştır. Hızır baharla gelen taze hayatın sembo-
lüdür. Hıdrellez günü; Miladi takvime göre 6 Mayıs’tan 8 Kasım’a kadar 
olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a 
kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. 
Bu yüzden 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başla-
dığını gösteriyor. 

Anadolu’da ve Anadolu dışındaki Türk toplumlarında halk arasında 
Hıdırellez’le ilgili olarak birtakım inançlar oluşmuştur. Bunlardan ilk sı-
rayı sağlıkla ilgili dilekler alır. Hıdrellez günü birtakım bahar çiçeklerinin 
toplanarak, kaynatılıp içilmesi; tamamen şifa inancı ile ilgilidir. Hıdrellez 
gecesi Hızır’ın yeryüzünde gezindiği ve dokunduğu yerlere bereket saça-
cağına dair olan halk inancı sonucu birtakım geleneklerin sergilenmesine 
vesile teşkil etmektedir. Mesela yiyecek ve içecek kapları ile zahire am-
barlarının kapakları açık bırakılır. Cüzdan veya para keselerinin ağızları 
kapatılmaz. Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında bir doğasal duru-
mu, baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini imgeler. Halk arasında 
Hızır’dan beklenen şeyler ise darda kalanlara, sıkıntıda olanlara yardım 
etmesi, insanlara bolluk-bereket bahşetmesi gibi hususlardır. Türkler 
‘deki bazı deyim veya atasözleri bunu güzel bir biçimde aksettirmektedir:  
“Kul daralmayınca Hızır yetişmez. /Az bilirim, uz bilirim, hıdırellezden 
sonra yaz bilirim./Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi/ Hıdırellez’e 
kadar bir tutam Hıdırellez’den sonra tutam tutam, Hızır mısın mübarek? 
Hızır gibi yetişti. Her geceyi kandil, her geleni Hızır bil”  gibi. Destan-
lardan efsanelere, masallardan aşık edebiyatı ürünlerine dek birçok 
sözlü anlatıda da karşımıza çıkan Hızır motifi, Türk toplumunun bu külte 
atfedilen bellekteki yerini göstermesi bakımından önemli olduğu gibi  
halk arasında Hızır’a atfedilen bu fonksiyonlar, yüzyıllardır sözlü ve yazılı 
ürünlerde (efsane, destan, masal, şiir, atasözü v.b.) karşımıza çıkar.  

Hızır’ın sahip olduğu vasıflar insanlara şifa, sağlık, uğur getirdiği 
tabiattaki diriliş, uyanış ve canlılığın insana yansıması şeklinde tezahür 
eder. Hıdrellez kutlamalarının yapıldığı yerler genellikle günün anlamına 
uygun sulak, yeşillik bölgelerdir. Geleneğe uygun olarak Anadolu’nun 
birçok bölgesinde “Hıdırlık” denilen mesire yerleri mevcuttur. Bütün ha-
zırlıklar bittikten sonra en yakın bol ağaçlı, pınarı olan, mesire yerlerine 
giden halk, Hıdrellez günü çeşitli oyunlar, eğlenceler ile o günü mutlu bir 
şekilde geçirmeye çalışırlar. 

Türk dünyasında Hıdırellez etrafında oluşturulan gelenekler, inançlar, 
törenler bir bakıma Nevruz ve diğer baharı karşılama gelenek ve tören-
leri ile karıştırılmıştır. Daha açık bir ifade ile Türkler ’deki bahar törenleri 
bir veya bir kaç önemli gün üzerinde yoğunlaşmış ve 

yapılan törenler o günün etrafında toplanmıştır. Bu bakımdan Nev-
ruz, Hıdırellez veya diğer bahar törenlerinin tamamını herhangi birinin 
kutlanması sırasında görmek mümkündür. 

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. 
Bunlardan bazıları Hıdrellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait 
olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına 
ait olduğu yolundadır. Hıdrellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü tek bir 
kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, 
Anadolu, İran, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar 
ya da yazın gelişiyle belli başlı doğasal döngüler için sevinç duyulduğu 
görülmektedir. 

Sonuç olarak, Anadolu’da hâlâ kutlanan Hıdrellez Bayramı insanlık 
tarihinde çok eski zamanlardan beri kutlanmaktadır. Farklı zamanlarda, 
farklı isimler altında kutlansa da Hıdrellez motiflerine pek çok yerde 
rastlamak mümkündür. Baharın gelişi ve tabiatın canlanması insanlar ta-
rafından bayramlarla kutlanması gereken bir durum olarak algılanmış ve 
böylece bir bahar bayramı olan Hıdrellez evrensel bir nitelik kazanmıştır. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

HAKAN GÜLLÜOĞLU

İlçenin Eskiköy Mahallesinde yaşayan down 
Sendromlu Ali B. isimli şahıs sabah saatlerinden ev-
den ayrıldı. Aile, uzun süre şahsa ulaşamayınca jan-
darmadan yardım istedi. Bölgeye gelen Doğanşehir 
Jandarma ekipleri, şahsın gidebileceği alanlara ara-

ma çalışması başlattı.  Uzun süre bölgede geniş çaplı 
arama-tarama yapan jandarma akşam saatlerinde 
dağlık arazide şahsı buldu. Evinden kilometrelerce 
uzakta bulunan Ali B. Jandarma tarafından ailesine 
teslim edilirken, aile jandarmaya teşekkür etti.

Down Sendromlu Şahsı Jandarma Buldu

Doğanşehir Anadolu Lisesin-
den TÜBİTAK Bilim Fuarında öğ-
renciler hünerlerini sergilediler.

Doğanşehir İlçesinde eğitim 
öğretim faaliyetlerini sürdüren 
Doğanşehir Anadolu Lisesi tara-
fından bu yıl düzenlenip hayata 
geçirilen “4006 TÜBİTAK Bilim 
Fuarı davetliler tarafından bü-
yük beğeni topladı.

Okul bahçesinde açılışı yapı-
lan etkinlikle, oluşturulan  pro-
jede araştırma ve geliştirme ka-
tegorileri yer aldı.

Düzenlenen fuar hakkında 
bilgi veren Doğanşehir Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü, ”Bu yıl dü-
zenlediğimiz etkinliğimize he-
piniz hoş geldiniz. TÜBİTAK’ın 

desteğiyle hayata geçirmiş ol-
duğumuz ve bu yıl gerçekleş-
tirdiğimiz bilim fuarında tekrar 
bir arada olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. Günümüzün yani 
21. yüzyılın amacı yenileşme. 
Bizde bu çağa ayak uydurmak 
için kendi çabalarımızla yenilik-
leri hayata geçirmek için bir ta-
kım çalışmalar imzalar atmaya 
çalıştık. Günümüzde araştırma-
nın, bilimsel çalışmaların sonu 
asla bitmeyecektir. Bu çalışma-
larla yeni fikirlerin oluşmasına 
katkı sağlamaya çalışıyoruz. 
Çalışmalarımız boyunca bizlere 
destek veren başta Doğanşehir 
Kaymakamı Muhammet Şükrü 
Pekpak olmak üzere katkı sağ-

layan herkese okulum adına te-
şekkür ediyorum “dedi.

Proje Yürütücüsü ise yaptı-
ğı konuşmada şunları söyledi, 
”4006 TÜBİTAK Bilim fuarında 
16 danışman öğretmen ve 91 öğ-
renci tarafından,10 farklı branş 
ta 29 proje oluşturulmuştur. 
Projelerimiz araştırma, geliştir-
me ve bilgi araştırma kategori-
lerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 
54 ay süren bir emeğin ürünü 
olan fuarın genç beyinlerde yeni 
bir ışık yakmasını temenni edi-
yorum."

Düzenlenen programa ilçe 
protokolünün yanı sıra çok sayı-
da davetli katıldı.

DOĞANŞEHİR ANADOLU LİSESİNDE
TÜBİTAK BİLİM FUARI
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Okudum
Dört kitap gönderdi kula yaradan

Levh-i mahfuz denen dolu okudum

Kimi haktan okur kimi karadan

Hakikate giden yolu okudum

Okudum okudum Ali okudum

Ser çeşmede Bektaş Veli okudum

Kuran’ı Natık’tır erler dilinden

Hak zikrinde gönül teli okudum

Sebebin içinde sebebi sordum

Elde belde dilde edebi buldum

La mekân sultanı Ali’ye kuldum

Yolu benden olan kulu okudum

Okudum okudum Ali okudum

Ser çeşmede Bektaş Veli okudum

Kuran’ı Natık’tır erler dilinden

Hak zikrinde gönül teli okudum

Mansur’un darında yoldur Enel Hak

Nurun sırrı sende bir kalbine bak

Gülizar varlıkta vardır muhakkak

Elif’i okudum dalı okudum

Okudum okudum Ali okudum

Ser çeşmede Bektaş Veli okudum

Kuran’ı Natık’tır erler dilinden

Hak zikrinde gönül teli okudum

GÜLİZAR ÖZGÜR 
Şair-Yazar

MALATYADA ŞEHRİM 2023
PROGRAMI SONA ERDİ 

Şehirlerin refah seviyesini yükselt-
mek ve halkla birlikte karar mekaniz-
ması oluşturmayı hedefleyen AK Parti 
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın 
’Şehrim 2023 projesi’ Malatya Turunu 
tamamladı. Finalde Ak Parti il yöne-
timi Kadın kolları ve Milletvekili Aday 
adayları hazır bulundu.  

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı’nın organizasyonuyla yola 
çıkan şehrim 2023 otobüsünün Ma-
latya Programı Yoğun geçti. Malatya 
halkı Malatya’nın Geleceği için sandık-
ta oy kullandı. Program Finalinde bir 
basın toplantısı düzenleyen Ak parti 
İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanı  Hacı 
Bayram yaptığı basın açıklamasında 
şunları kaydetti: “ Değerli Malayalı 
hemşerilerim, Malatya olarak Türki-
ye’nin her meselesinde olduğu gibi 
Çevre ve Şehircilik konusunda Sayın 

Cumhur  başkanımızın önderliğinde 
partimizi kurduğumuz günden beri ül-
kemizin en önemli kalkınma hamlele-
rini hayata geçirmeye, istikrar, güven, 
adalet ve demokrasisinden taviz ver-
meden milletimizi büyük hizmetler-
le buluşturmaya devam ediyoruz. Ak 
Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı 
olarak, Büyük ve  Güçlü Türkiye vizyo-
nu doğrultusunda Cumhuriyetimizin 
100. Yılı olan 2023 hedeflerine ulaş-
mak amacıyla kadim değerlerimizi, 
medeniyetlerimize has, bizi biz yapan 
birikimlerimizi korumak ve geliştir-
mek amacıyla politikalar üretiyoruz. 
Bu proje ile Şehrimizin geleceğinde 
, söz sahibi olan tüm tarafların katı-
lacağı “şehir buluşmaları” ile ortaya 
çıkan görüş, öneri ve taleplerin, farklı 
disiplinlerden alanında uzman akade-
misyenlerce değerlendirilecek saha 

analizleinin ve Şehrin meydanlarında 
halkla bir araya gelerek “ Şehrim 2023 
otobüsünün yanısıra gurbette yaşa-
yan amma şehri için fikir üreten hayal 
kuran vatandaşlarımızın görüşlerini 
aktarabilmek amacıyla kurulmuş olan 
Wep sitemize mobil uygulama ile an-
ketlerimize katılabilirler.  

“Kimlikli Şehirler”  kavramından 
yola çıkarak tıpkı Türkiye’nin 2023 he-
defleri gibi; her şehrin kendine özel 
2023 hedeflerini orta koymak mantık-
sal, sosyal, çevresel  ve kültürel açıdan  
büyüme stratejilerini ve politikalarını 
masaya yatırmak, şehrimizi sürdürüle-
bilir ve insan merkezli bir bakış açısı ile 
ele almak adına “ Şehrim 2023 “ proje-
sinin Malatya Programını tamamladık. 
Hayırlara vesile olsun” dedi. 

DAP’tan 79 Proje 58 Milyonluk Kaynak

2018 yılında desteklenecek ‘Küçük Ölçekli 
Tarımsal Sulama’ projeleri ile ‘Hayvan İçme 
Suyu (HİS)  Göleti’ projeleri için uygulayıcı 
kuruluşlar ile DAP İdaresi arasında protokol 
imzalandı. DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, 
protokolleri imzalanan toplam 79 projeye 58 
milyon lira kaynak aktarılacağını söyledi

DAP İdaresi Toplantı Salonunda gerçek-
leşen imza töreninde, protokolleri Ardahan, 
Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, 
Malatya, Muş, Sivas ve Van illerinden gelen 
uygulayıcı kuruluşların yetkilileri ile DAP İda-

resi Başkanı Adnan Demir imzaladı. 

79 PROJEYE 58 MİLYON LİRA 
KAYNAK

Protokol imza töreni öncesi konuşan DAP 
İdaresi Başkanı Adnan Demir, daha önceki 
yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da uygu-
layıcı kuruluşların 47 adet Küçük Ölçekli Ta-
rımsal Sulama ve 32 adet Hayvan İçme Suyu 
(HİS) projelerine sermaye transferi yoluyla 
para aktaracaklarını söyledi. Başkan Demir, 

toplam 79 adet proje için bu sene 58 milyon 
lira ödenek ayırdıklarını ve bunun kullanıma 
hazır olduğunu ifade etti.  Projelerin seçimin-
de, kurumların belirlediği öncelik sıralama-
sına özen gösterdiklerini ifade eden Başkan 
Demir, kabul edilen projelerle ilgili hemen 
ihaleye çıkılmasını, daha önce desteklenen 
ve bitmeyen projelerin de bir an evvel bitiril-
mesini istedi. Başkan Demir, proje başvurula-
rının web üzerinden yapıldığı Proje Yönetim 
Sistemi (PYS) hakkında da uygulayıcı kuru-
luşlarının temsilcilerine bilgiler aktardı.

TOPLANTIDA SIVAT TALEBİ 
ÖNE ÇIKTI

Başkan Demir, toplantıya katılan uygula-
yıcı kuruluşların özellikle beton olmak üzere 
sac sıvat talebini değerlendirdiği konuşma-
sında, şunları söyledi: “Sıvatlarla ilgili (Sivas 
hariç) ilk sene gelen sıvat ihtiyacı toplam 25 
bin tane idi. Biz o 25 bin sıvatı 3 yılda dağıt-
tık. Hakkari’de bir vatandaşımız ‘Hayvanları-
mız bile size dua ediyor’ diyor. Demek ki işin 
farkındalığı oluştuğu zaman talep de artıyor. 
15 yıla kadar kalıcı olan ve hayvanların temiz 
su ihtiyacını karşılayan sıvat talebinizi değer-
lendireceğiz.”

BUGÜNE KADAR 766 ADET 
TARIMSAL SULAMA VE 195 
ADET HİS GÖLETİ PROJESİ 

DESTENDİ
2013-2018 yıllarını kapsayan dönemde 

toplam 766 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sula-
ma Projesi ve hayvanların su ihtiyacını karşı-
lamak üzere ise 2014-2018 yıllarını içine alan 
dönemde ise toplam 195 adet Hayvan İçme 
Suyu (HİS) Göleti projesi DAP İdaresi tarafın-
dan desteklendi. Söz konusu projelere top-
lam 361 milyon lira finansal destek sağlandı.
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Merhum Yakup Aydın’ın Eşi, 
Hüseyin, Muharrem, Turgut, 

Aydın ve Gülseren’in Anneleri

Vefat Etmiştir.
Merhuma Allahtan rahmet

Kederli ailesine ve
yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Zeliha
Aydın

DOĞANŞEHİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ
ADAY ADAYLARININ AKININA UĞRADI

Doğanşehir Ak Parti Teşkilatını vekil aday adayları ziyaret etti. Malatya 
da 73 tane AK Parti aday adayı müracaat etti. Malatya’nın en büyük ilçele-
rinden biri olan Doğanşehir AK parti  Millet vekil aday adaylarının akınına 
uğradı.Gelen aday adaylarının başlıca söyledikleri ‘ hangi aday seçilirse se-
çilsin partimize küsmek kırılmak yok.Bizler aynı davanın insanı aynı yolun 
yolcusuyuz.. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ülkemizin sonuna kadar yanında-
yız. Rabbim nasip ederse Malatya’mıza, halkımıza, aziz milletimize hizmet 
etme imkânı bize verilirse elimizden geldiği kadarıyla Malatya’mız için gü-
zel hizmetler gerçekleştireceğiz.  İnşallah Cenab ı Allah güzel hizmetler ger-
çekleştirmeyi hepimize nasip eylesin dediler.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu da her ziyarete ge-
len adayımızın boş çevrilmeyeceğini hepsinin yanında olduğunu bu seçim-
lerin bir bayrak yarışı olduğunu ülkemizin hakkına kim hayırlıysa onların 
seçilmesini istediğini belirtti. Doğanşehirli 5 aday adayımızın olduğu ve bu 
adaylardan inşallah birini vekil olarak meclisimizde görmek istiyoruz dedi. 
Doğanşehir Ak Parti Teşkilatı olarak tüm aday adaylarımıza başarılar diledi.

 AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam: bizim kapı-
mızı çalan her aday adayımızı ekibimizle beraber güzelce karşılayıp gön-
derdik. hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsi bizim başımızın tacı. Yapılan te-
mayül yoklamasının ülkemize, milletimize ve Malatya’mıza hayırlı olacak 
insanların seçilmesini istiyorum dedi. Güzel dilek ve temennilerde bulundu.

İlçemizi ziyaret eden milletvekili aday adaylarımız şunlar:Cevdet arslan, 
Ergül Zelyurt,  Cumali Alan,Ebru çolak Bereket,Esranur filinte, Hasan Adak, 
Hilal Acı,Abdülaziz Aslan,Abdullah Akgün,Aynur Oğuzhan,Bayram Taşkın, 
Bilal Akkuş,Hüseyin Cemal Akın,ihsan Sarı,Mehmet Şahin, Sabri Unat,Meh-
met Şireci, Nail Tuna, Nedim Durgungil, Nevzar Arslan,Nihat Gürbüz,Rama-
zan Acar,Vahap Bata,Veysel Ser,Selçuk Gökçe,Yakup Güler….

Doğanşehir Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu 
Lisesi’nde resim sergisi ve kermes düzenlendi

Okul müdürü, eğitim ve öğretimde ba-
şarı oranını yükseltmek amacıyla çalışmala-
rının sürdüğünü söyleyerek, ‘Okullar hayat 
bulsun’ projesinde okulun bahçesine resim 
sergisi ve kermes düzenlendi.

Okul aile birliği organizasyonunda öğ-
rencilerin ve ailelerin hazırladıkları yöresel 
yemeklerin de tanıtıldığı etkinlikte Başkan 
Mahallemizde eğitim ve öğretimin kalitesi-
nin artması, öğrencilerin başarılarının yük-
seltilmesi için yapılacak her çalışmaya des-
tek olduklarını söyledi.

Resim Öğretmeni ise öğrencilerinin yıl 
boyunca hazırladıkları resimlerden bazıları-
nın sergilendiğini, resimler arasında serbest 
teknikle yapılmış çalışmalar olduğunu ifade 
etti.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şük-
rü Pekpak;” Eğitim ve öğretimde emeği ge-
çen ve Bu kermesin düzenlenmesinde katkı 
sunan herkese Teşekkür ediyorum”. Dedi. 

Açılışa Doğanşehir Kaymakamı Muham-
met Şükrü Pekpak, Doğanşehir Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler, okul müdürleri, öğren-
ci aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
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Soldan sağa
1. Yavaş yavaş... İnsana yaraşır bir biçimde, adamcası-

na... 2. Çeşitli yükleri taşımak için kullanılan, dört tekerlek-
li, at koşulmuş taşıt... Morfinden kimyasal yolla elde edilen 
uyuşturucu bir madde... 3. Lityum elementinin simgesi... 
Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri... 
Şehircilik uzmanı, şehircilikle uğraşan kimse, kentçi... 4. 
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçu-
ğu... Dünyanın, güneş çevresinde tam bir dolanım yapması 
için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman... İşa-
ret... 5. Düzelme, iyileşme, iyilik (eski)... Tınlama (eski)... 
Özellikle Rumeli’de seslenmek ve dikkati çekmek için kul-
lanılan bir söz (halk ağzı)... 6. Efelenme işi... Trabzon iline 
bağlı ilçelerden biri... 7. Razı olma, isteme, istek (eski)... 
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği (eski)... Bar-
yum elementinin simgesi... 8. Bal arılarının bitki ve çiçek-

lerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki pe-
tek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar 
değişen tatlı, koyu, sıvı madde... Sert konuşan bir kimseye 
yumuşak bir dil kullanmak, aşağıdan almak... 9. Sıvı yağ-
larda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri... 
İmrenmek işi, imrenti, gıpta... 10. Kavun, karpuz olgunlaş-
mamak... Büyüklük, ululuk (eski)... 11. Atgillerden, uzun 
kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun 
kulaklı... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... Oya-
lamak işi... 12. Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... 
Uzlaşmak durumu, uyuşma, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, 
konsensüs... Bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açı-
lan çukur (halk ağzı)... 13. Nikâhlı (eş)... Odalarda, genel-
likle duvar kenarlarında tuğla veya taştan yapılmış, bacası 
olan yer, ocak... 14. Milada dayanan, milatla ilgili olan... 
Bir ülkenin veya bir bölgenin, çevresindeki yerleşim yer-
lerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve 
genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkisinin 
sağlandığı en önemli kenti, metropol, ana şehir... 15. Soluk 
borusu... Havlamak... İyi bir nitelikte bilinip tanınmış olma 
durumu, şöhret, şan, nam, ad...

Yukarıdan aşağıya
1. Saniyenin altmışta biri olan zaman birimi... Yarınını 

düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı 
olan (kimse veya topluluk)... Metneryum elementinin sim-
gesi... 2. Başkaları tarafından bilinmesi sakıncalı görülen 
bir gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklama, söyleme, bil-
dirme... Manisa iline bağlı ilçelerden biri... 3. “Ey, hey” an-
lamlarında bir seslenme sözü... İlerlemek işi... Gözde sarıya 
çalan kestane rengi... 4. Arabası olan... Kulağın işitme si-
nirlerinin bulunduğu bölümü, dolambaç... 5. Sabah nama-

zının vaktinin geldiğini bildirmek için okunan ezan... Oğul, 
evlat (eski)... 6. Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü 
oynayan komedyen... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının 
tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... 
İçinde kil bulunan... 7. Ölüm veya bir felaketten doğan acı 
ve bu acıyı belirten davranışlar, matem... Titan elementi-
nin simgesi... Simge (eski)... 8. İskambil kâğıtlarında birli... 
Yaşatmak işi... Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özel-
lik, belgi (eski)... 9. Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne 
yayılıp giden ışık demeti, şua... Kötücül bağ dokusu uru... 
Çıplak resim... 10. Elenmiş... Doğumla ölüm arasında yaşa-
nan süre, ömür, hayat... 11. Binek veya koşum hayvanlarını 
yürütmek için söylenen bir söz, dah... Nadan davranışına 
benzer bir tarzda... Deha sahibi kimse, dâhi... 12. Çok an-
layışlı ve sezgili (kimse)... Çelme takmak... 13. Kırmızı ile 
mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin 
kırmızıya çalanı... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Melamin 
reçinelerin yapımında ve deri tabaklamada kullanılan 
suda az çözünen 
siyanamidin hal-
kalı trimerimeri 
olan beyaz kris-
taller halinde bir 
bileşik... 14. Üvey 
baba... Bir oluş, 
düşünce veya ide-
olojinin temelini 
oluşturan değer 
yargıları... 15. Ja-
pon çizgi filmi... 
Akıllıca (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Boy var fidana benzer 

Gölgesi olan dalı yok 

Gönül sevmiş gurbet gezer 

Patika görünür yolu yok 

Ağaç dal vermiş bize ağlar 

Yaprak sararmış gazeli yok 

Güzel çile çekmiş dert yanar 

Gül çiçeğe çiçek bize ağlar dili yok 

Söz söyler kalbe giresin 

Onu sevecek sevgi yok 

Güle bahara naz edersin 

Ona dalı uzatacak elin yok 

Girme tanrı ile kul arasına 

Sesin var dilin yok 

Dokunma söz ile insan yarasına 

Sözün acı verir sonra affı yok. 

AFFI YOK 

BEYPINARI TESİSLERİNDE
DOĞANŞEHİR TANITILDI

Doğanşehir belediyesi tarafından alınan ve Belediye 
Ulaşım Şirketi tarafından çalıştırılan Beypınarı Sosyal Tesis-
lerinde Doğanşehir in müzik kültürü ve yemekleri tanıtıldı. 

Doğanşehir belediyesi beypınarı sosyal tesislerinde Ma-
latya Vuslat TV tarafından canlı yayınlanan tanıtım prog-
ramının konukları Cafer Duman, Cumali Sarı,  Cengizhan 
Karaçoban ve Malatyadan gelen sanatçı konuklar katıldı.  
Programda çeşitli sorulara vavap veren Belediye başkanı 
Vahap Küçük kendi hayatını anlattı. Daha sonra Doğanşe-
hir kültürünün ve Özellikle Polat kültürünün sembolü ha-
line gelen Polat Köftesinin yıldız abla versiyonu ilgi gördü. 
Programa katılan başkan Küçük’ün eşi Yıldız Küçük yörede 
damak tadının özel olduğuna dikkat çekerek yıldız abla köf-
telerinin kendisine has özelliği olduğunu dile getirdi.  Kü-
çük Doğanşehir e has diğer yemek çeşitlerini de tanıttı. 
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Önal ve Fındıklı Ailelerinin Mutlu Günü

Malatya’nın eski milletvekillerinden İş 
Adamı Mücahit Fındıklı’nın oğlu Ekrem Fın-
dıklı düzenlenen düğün töreniyle dünya evi-
ne girdi. Törene birçok davetlinin yanı sıra 
Ekonomiden Sorumlu Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Eski Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 23. 
ve 24. Dönemi Milletvekili Ömer Faruk Öz, 
Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Battalgazi 
İlçe Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Do-
ğanşehir İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Eski Tica-

ret Odası Başkanı Avukat Necdet Pakdil ve 
çok sayıda İş Adamı düğün davetine katıldı.

Okunan Kur’an Kerim tilavetinin ardın-
dan genç çift için dualar edildi. Çiftin Nikâ-
hını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan kıydı. Önal ve Fındıklı çiftinin nikâh 
şahitliğini ise, Ekonomiden Sorumlu Ak Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Ah-
met Kızılay, 23. ve 24. Dönemi Milletvekili 
Ömer Faruk Öz, Doğanşehir İlçe Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Diyarbakır Milletveki-

li Altan Tan, Çiğdem Son Kaya ve Halit Şirici 
oldu. 

Ekonomiden Sorumlu Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Eski Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz, genç çifte mutluluklar dilemesi-
nin ardından, çifte evliliklerinin ilk adımında 
dikkatli olması gerektiğini belirterek, “ ben 
eski TÜİK’ten sorumlu bir bakan olarak genç 
çiftin ilk zamanlarında dikkatli olmasını tav-
siye ederim. Verilen istatistiklere göre bo-
şanmaların çoğu bu dönemde gerçekleşiyor. 
Biri sinirlendiğinde diğeri sakin olmalı. Ev-

liliği bir ömür sürdürmeli. Son olarak sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
vekaleten genç çiftimize en 3 çocuk yapın 
temennisinde bulunuyorum. İnşallah daha 
fazla çocukları olur. İnşallah sizden doğacak 
çocuklar bu memlekete, bu ülkeye faydalı 
ve hayırlı evlatlar olur. Bir ömür huzurlu ve 
mutlu yıllar diliyorum” ifadesini kullandı. 

Nikâhlarının ardından genç çift ilk dans-
larını gerçekleştirdi. Düğün yemek ve dans 
eşliğinde devam etti.
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 32 22 3 7 72 33 39 69

2.FENERBAHÇE A.Ş. 32 19 9 4 68 34 34 66

3.M BAŞAKŞEHİR FK 32 20 6 6 57 32 25 66

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 32 19 8 5 61 27 34 65

5.TRABZONSPOR A.Ş. 32 13 10 9 57 50 7 49

6.GÖZTEPE A.Ş. 32 13 9 10 48 48 0 48

7.DG SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48

8.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44

9.KASIMPAŞA A.Ş. 32 12 7 13 52 54 -2 43

10.E YENİ MALATYA 32 10 10 12 35 41 -6 40

11.BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39

12.ANTALYASPOR A.Ş. 32 10 8 14 38 54 -16 38

13.A ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36

14.TM AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36

15.A KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35

16.OSMANLISPOR 32 8 9 15 46 55 -9 33

17.GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 9 16 35 51 -16 30

18.K KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

M BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 DG SİVASSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 5 KASIMPAŞA A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 OSMANLISPOR

K KARABÜKSPOR 0 - 1 ATİKER KONYASPOR

TM AKHİSARSPOR 1 - 2 GALATASARAY A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 BURSASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. 0 - 0 E YENİ MALATYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 0 KAYSERİSPOR

32.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

Malatya İzmir’den 1 Puanla Döndü
Spor Toto Süper Lig’in 32. 

hafta karşılaşmasında Göztepe 
ile Evkur Yeni Malatyaspor ara-
sında oynanan karşılaşmanın 
ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 

Maçtan dakikalar: 
8. dakikada Sabri Sarıoğ-

lu’nun kullandığı serbest vu-
ruşta topu önünde bulan 
Kosanovic’in şutunda meşin 
yuvarlak direğin dibinden auta 
çıktı. 

17. dakikada Sabri Sarıoğ-
lu’nun sağdan ortasında Ghilas 
kafayı vurdu fakat top direğin 
üstünden oyun alanını terk etti. 

26. dakikada savunmadan 
seken topu önünde bulan Cis-
sokho’nun ceza sahası dışından 
yaptığı sert vuruşta top kaleci 
Beto’da kaldı. 

35. dakikada Chebake’nin 
ceza sahası dışından yaptığı 
sert vuruşta meşin yuvarlak 
üst direğe çarpıp oyun alanına 
geri döndü.

56. dakikada Göztepe sa-
vunma arkasına atılan uzun 

topla buluşan ve kaleci Beto’y-
la karşı karşıya kalan Adem Bü-
yük’ün vuruşunda top direkten 
döndü. 

64. dakikada Adem Bü-
yük’ün sağ kanattan yaptığı 
ortaya Eren Tozlu kafayı vurdu. 
Beto direk dibinde topun sahibi 
oldu. 

69. dakikada Gilberto’nun 
şutu savunmaya çarpıp Bou-
taib’in önünde kaldı. Göztepe 
savunmasının ofsayt beklediği 
pozisyonda altı pas üzerinden 
şutunu çeken Boutaib'nin vuru-
şunda top üst direkten döndü. 

72. dakikada Ngando’nun 
pasında ceza sahasına sokulan 
Demba Ba’nın şutunu kaleci 
Farnolle ayaklarıyla çıkardı. 
Pozisyonun devamında Evkur 
Yeni Malatyaspor ceza sahasın-
da oluşan karambolde topa son 
dokunan Halil Akbunar oldu 
ancak Farnolle bir kez daha ge-
çit vermedi. 

Stat: Bornova 
Hakemler: Hüseyin Göçek 

xx, Erdem Bayık xx, Alpaslan 

Dedeş xx 
Göztepe: Beto xx, Schwech-

len xx, Kosanovic xx, Wallace 
xx, Sabri Sarıoğlu xx (Enes Dur-
muş dk. 84 ?), Castro xx, Poko 
xx, Ngando xx (Gouffran dk. 73 
x), Tayfur Bingöl xx (Demba Ba 
dk. 58 x), Halil Akbunar xx, Ghi-
las xx 

Yedekler: Günay Güvenç, 
Hakan Sepil, Traore, Selçuk Şa-
hin, Rotman, Ömer Şişmanoğlu 

Teknik Direktör: Tamer 
Tuna 

Evkur Yeni Malatyaspor: 
Farnolle xx, Chebake xx, Mina 
xx, Sadık Çiftpınar xx, Cissokho 
xx, Azubuike xx, Diallo xx (Buğ-
ra Çağıran dk. 80), Aytaç Kara 
xx, Adem Büyük xx (Dia dk. 90 
?), Eren Tozlu xx (Gilberto dk. 
68 x), Boutaib xx 

Yedekler: Ertaç Özbir, Do-
ria, Berk Yıldız, Barazite, Mus-
tafa Eskihellaç 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Sarı kartlar: Poko, Ghilas, 

Demba Ba (Göztepe), Eren Toz-
lu (Evkur Yeni Malatyaspor)

0-0
“Kazandık Aslında ama 2 Puanımız Çalındı”

 Göztepe ile golsüz berabere ka-
lan Evkur Yeni Malatyaspor’da Tek-
nik Direktör Erol Bulut, çizgiyi geçen 
gollerinin verilmediğini iddia ede-
rek, “Kazandık aslında ama 2 puanı-
mız çalındı” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe 

ile golsüz berabere kalan Yeni Ma-
latyaspor’da Teknik Direktör Erol 
Bulut, “Bugün muhteşem Göztepe 
taraftarı önünde ilk yarım saatte ye-
diğimiz baskıdan çıkıp maçı kontrol 
altına aldık. Kazanmamız gereken 
maçtı, kazandık aslında ama çalınan 

2 puanımız var. Direkten dönen, çiz-
giden geçen topumuz var. Sahada 3 
tane hakem var, onlar kararı öyle ve-
riyorsa onlara sormak lazım. Hakem 
görüp vermek zorunda. Futbolcum 
golünü attı ve verilmeyen golümüz 
var” diye konuştu. 


