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YEŞİLYURT KAYMAKAMINDAN
BAŞKAN KÜÇÜK’E ZİYARET

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı ve Doğanşehir 
Kaymakam Vekili Turgay GÜLENÇ Doğanşe-
hir belediye başkanı Vahap Küçük’e teşek-
kür ziyaretinde bulundu.2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK YAZIHAN’DA
Doğanşehir Belediye başkanı 
Vahap Küçük, Yazıhan İlçe-
sinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın destekle-
ri ile gerçekleşen DAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 
Yazıhan Belediye Başkanlığı-
nın İşbirliği İle yürütülen “Ya-
zıhan Bitkisel Üretim Yaygın-
laşması Projesi” makine parkı 
açılış programına katıldı.3’TE

DOĞANŞEHİR’DE GÜREŞ
SEÇİMLERİ YAPILDI

Doğanşehir  Gençlik ve Spor İlçe Mü-
dürlüğünce Amatör Spor Haftası kap-
samında Milli takıma sporcu yetiştir-
mek üzere genel yetenek taraması ve 
güreş müsabakaları düzenlendi.4’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖĞRENCİLER İLE LANGIRT OYNADI
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Turgut Özal Üni-
versitesi Vahap Küçük Meslek 
Yüksek Okulunda Öğrenciler 
İle Bir Araya gelip öğrencile-
rin isteklerini ve sorunlarını 
dinleyerek sohbet etti.2’DE
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ANNE VE KAYNANA FARKI

 Yaşını başını almış iki eski arkadaş hanıme-
fendi yolda karşılaşmışlar.

 Hal hatır sormuşlar.
 Sıra çocuklarına gelmiş.
“Senin oğlan nasıl, evlendi mi?” diye sor-

muş biri,
“Evlendi” demiş öteki, “evlendi ama ah, 

sorma,
 öyle bir gelin çıktı ki, felâket!.
“Sabahtan akşama çalışıyor,
 Evde doğru dürüst yemek pişmiyor,
 Yorgun olduğu zaman oğluma yemek pişirt-

tiriyor.
 Bazen sabah kahvaltısını bile oğlum hazır-

lıyor.
 Ne dikiş var, ne ütü.
 Bir kadın bulmuş, bütün işi ona yaptırtıyor.
 Evde prensesler gibi oturuyor,
 Oğlum için özel hiçbir şey yapmıyor, çok 

üzgünüm, çok…”
 “Vah vah” demiş arkadaşı, “peki kızın nasıl, 

o da evlendi mi?”…
 “O da evlendi” demiş arkadaşı,
“ama o çok mutlu, öyle iyi bir damadım var 

ki,
 Kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sok-

turmuyor.
 Kızım çalıştığı için çok yoruluyor, çoğu 

akşam,
 Yemekleri beraber pişiriyorlar, hatta bazen 

damadım hazırlıyor.
İnanır mısın öyle iyi bir çocuk ki tatil günle-

rinde kahvaltısını kızımın yatağına götürüyor.
 Bir kadın bulmuşlar, evin bütün işlerini o 

yapıyor,
 Kızım evde hiç yorulmuyor, prensesler gibi 

oturuyor,
 Kocası da ondan iş beklemiyor, çok memnu-

num, Çooookkkk

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ÖĞRENCİLER İLE LANGIRT OYNADI

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük Tur-
gut Özal Üniversitesi Va-
hap Küçük Meslek Yüksek 
Okulunda Öğrenciler İle Bir 
Araya gelip öğrencilerin is-
teklerini ve sorunlarını din-
leyerek sohbet etti. Daha 
sonra Doğanşehir Belediye 
Başkan Vahap Küçük Öğ-
rencilerin isteğini geri çe-
virmeyip onlarla langırt 
oyunu oynadı.  Burada bir 
açıklama yapan Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük; “ Her yaştan hemşerile-
rimiz ile günün her saatinde 
beraber oluyoruz. Onların 
dertleri ile dertleniyor, on-
ların mutlulukları ile mutlu 
oluyoruz. Bazen de böyle 
gençlerimizin oyunlarına 
katılıp onlarla neşeli daki-
kalar geçiriyoruz.” Dedi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı ve Do-
ğanşehir Kaymakam Vekili Turgay 
GÜLENÇ Doğanşehir belediye başkanı 
Vahap Küçük’e teşekkür ziyaretinde 
bulundu.

Yeşilyurt ilçe Kaymakamı ve Do-
ğanşehir Kaymakam vekili Turgay Gü-
lenç, Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Yeşilyurt İlçe Kaymaka-
mı ve Doğanşehir Kaymakam vekili 
Turgay Gülenç, Doğanşehir İlçesinde 
muhtaç ailelere yardım ettiği için,

Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’e Teşekkür edip plaket tak-
dim etti.

Ziyaretten Duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Vahap Küçük Ye-
şilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’e 
teşekkür etti.

YEŞİLYURT KAYMAKAMINDAN
BAŞKAN KÜÇÜK’E ZİYARET

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
VAHAP KÜÇÜK,

TÜM DOĞANŞEHİRLİLERİ KAN BAĞIŞI
KAMPANYASINA DAVET ETTİ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük:
“Türk Kızılay’ı ile Doğanşehir Belediye Başkanlığının işbirliğiyle organize 

edilen, Kan Bağış Kampanyası 15 Ekim 2019 tarihinde Doğanşehir Belediyesi 
önünde  yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir.” 

 
Tarih : 15.10.2019 Salı Günü 09:00 ile 16:00 arası
Yer     : Doğanşehir Belediyesi Önü
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Soldan sağa
1. Yerine koyma, yerine kullanma (eski)... Gür ve geniş 

sakallı... 2. Kapamak işi... Boyalamak işi... 3. Er, onbaşı ve 
çavuşlara verilen genel ad... Ruentgeniyum elementinin 
imgesi... Göre, oranla, kıyasla... 4. Başarma işi, muvaffaki-
yet... Sert, katı... Oğul, evlat (eski)... 5. Karada, denizde, göl-
de veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya 
yakalama işi... Bir bilyenin, dönmekte bulunan derin tep-
side yazılı numaralarından ve siyah ile kırmızı renklerden 
birinin üzerinde durmasıyla kazananı belirten kumar aracı 
ve bununla oynanan kumar... İmamlık (eski)... 6. “Hükmü 
olur mu? değeri var mı?” anlamında kullanılan bir söz... 
Yalıtılmış... 7. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan 
bir seslenme sözü... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, 
hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi 

gösteren yumru, tümör, neoplazma... Ilımlı... 8. Kolun dir-
sekten parmaklara kadar olan bölümü (eski)... Yasalarla 
belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek... Bir 
şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, 
nişan, alamet, emare... 9. Ağlı kepçe, tarama ağı... Güldü-
rü... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, 
işaretleme, anıştırma, ihsas... 10. Elin parmak dipleriyle 
bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... Yunan alfabesinin 
ikinci harfi... Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş 
yasal ölçü modeli... 11. Böceklerin kurtçuk durumdan ye-
tişkin duruma geçerken aldıkları özel biçim... Nüfusu hızla 
artan yerleşim bölgesi... 12. Üzerinde çıkarıldığı yılın tari-
hi bulunan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına göre 
daha yayvan ve iri olan altın sikke... Gözde sarıya çalan 
kestane rengi... Dolaşma... 13. Bir şeyin eksiğini tamamla-
mak için ona katılan parça... Değeri ödendikten sonra alı-
cıya verilecek olan... Yanına getirildiği kelimenin anlamına 
aşırılık katarak şaşma veya hayranlık anlatan bir söz... 14. 
Ton... Resimsi... 15. Bir konuda direnme, ayak direme, di-
retme, direnim... Etenesi olan... Utanma duygusu...

Yukarıdan aşağıya
1. Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi... 

Dananın kesilip parçalanmış eti... 2. Büyük deniz teknesi 
(eski)... Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükem-
mel... 3. Hayta... Yordamak işi... Dek, değin, kadar, beri vb. 
edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir 
yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman 
ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir 
söz... 4. Yolculukta ve askerlikte kullanılan, boyna veya 

bele asılı olarak taşınan, genellikle aba, deri veya metal-
den yapılmış su kabı... İridyum elementinin simgesi... Ka-
dınla erkek arasındaki duygusal ilişki... 5. İlaç, merhem 
(halk ağzı)... Gece gündüz (eski)... Düşünce... 6. Tek tek 
veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özel-
likle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar 
familyası... Çemremek işi... 7. Rütbesiz asker, nefer... Ye-
mek, yiyecek (eski)... 8. Su (eski)... Platin elementinin sim-
gesi... Bilme, anlama, sezme... Delici kılıçla oynanan, hedef 
bölgesi bütün vücut olan bir tür kılıç oyunu... 9. Düz veya 
kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan 
başlık... Söndürme (eski)... Lanet okuma, lanetleme, kar-
gıma, kargış (eski)... 10. Herhangi bir zemin üzerinde aya-
ğın bıraktığı iz... Gerçeklik... 11. Genellikle su kıyılarında, 
bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış, hasır 
otu, kiliz, kofa... Kadın terzi... O gösterme sıfatı (eski)... 12. 
Alev alev... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... İran’dan geçerek 
Kuzey Hindistan’a 
yerleşen halk 
veya bu halktan 
olan kimse... 13. 
Eritilmiş ve birazı 
yakılmış şekerle 
yapılan şekerle-
me, karamela... 
İletmek işi... 14. 
Hazır (eski)... Li-
monsu... 15. La-
netlenmiş, kar-
gınmış, kargışlı, 
melun... Ara...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DERLER
Gönül derler, çilem biter

Sevda olmuş, kalbim atar

Gök gülünce pınar akar

Yol giderim, yön bilinmez

Göç başladı, konar yurda

Haber olmuş, kuşa kurda

Derman gelmiş acı derde

Acım yanar, yer bilinmez

Oku derler, yolum uzun

Dosta varam, çıkmaz izim

Yolu bekler iki gözüm

Yol ararım, iz bilinmez

Hayal olmuş o hatıram

Belde kuşak elde turam

Bir gül aldım, onu soram

Yol yürürüm, öz bilinmez

Bir garibim, sese vardım

Tırpan ile ekin derdim

Bir can dedin, onu verdim

Yol beklerim, yer bilinmez 

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK YAZIHAN’DA

Doğanşehir Beledi-
ye başkanı Vahap Kü-
çük, Yazıhan İlçesinde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın des-
tekleri ile gerçekleşen 
DAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı ve 
Yazıhan Belediye Baş-
kanlığının İşbirliği İle 
yürütülen “Yazıhan Bit-
kisel Üretim Yaygınlaş-
ması Projesi” makine 
parkı açılış programına 
katıldı. Günün Anısına 
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’e 
bir plaket takdim edil-
di.
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GAZETECİ KARDEŞ 
İNSAN
SEVGİSİNİ DE YAZ...

En başta toplum olarak birbirimize karşı 

sevgi fakiriyiz. 

Kâinat sevgi üzerine kurulmuştur. 

Her şeyin özünde ve mayasında 

sevgi vardır. Sevgi olan yerde huzur ve 

mutluluk vardır. Sevgi olmayan yerde ise 

kin, nefret, haksızlık, çekişme, şiddet terör 

ve düşmanlık vardır. Sevginin başında Allah 

ve Peygamber sevgisi gelir. Gönlüne Allah ve 

Peygamber sevgisini sokmuş olan kişi yaratıl-

mışı yaratandan ötürü sever. İnanın kalpler-

de insan sevgisi, vatan sevgisi, bitki sevgisi, 

hayvan sevgisi ve bütün varlık alaminin sev-

gisi yatar. Kainattaki yaşam bu şekilde devam 

eder. İyilik ve kötülüğü yapmayı hür iradesiy-

le seçen insanda ise bazı sapmalar görünür. 

Bu sapmalar neticesinde bazen yaratıl-

mışa karşı gereken sevgisini ve ilgisini gös-

teremez. Bunun neticesi olarak menfaatleri 

için çevresine zarar verir. Tabiatı hor kullanır. 

Bitkilere, hayvanlara suya, havaya ve çoğu za-

manda insanlara zarar verir. Çevreye verdiği 

zararla insanlara zarar vermiş olur. Bir başka 

deyişle çevreye verdiği zararla insan kendisi-

ne zarar vermiş olur. Gönlünde insan sevgisi 

taşıyan çevresinde insana zarar verecek tah-

ribatı asla yapmaz. Diğer taraftan insanın in-

sana verdiği zararı hiçbir varlık veremez. İn-

sanların birbirine yaptığı haksızlıklar, şiddet, 

yaralama öldürme ve savaşlar hangi varlık 

tarafından yapılabilir ?. 

Bu durumda insanın en büyük düşmanı 

gene insan olmaktadır. İnsan insanı öldürmek 

için silah üretmekte, savaş çıkarmakta ve aç 

susuzluktan ilaçsızlıktan inleyen insanları 

görmezden gelmekte. Kalbinde insan sevgisi 

taşıyan insan bunları yapabilir mi ?. Demek 

ki günümüz insanların kalplerinde yeterince 

insan sevgisi yoktur... İnsanlık dünyası insan-

ların kalbine bu sevgiyi koymaya çalışmalıdır. 

Aksi takdirde dünyamızı sevgisizlik yangını 

yakıp bitirecektir.

Bakın Yunus Emre ne diyor:

Bir kez gönül yıktın ise,bu kıldığın namaz 

değil.. Yetmiş iki millet dahi, yüzün yumaz 

değil..Gönül Çalanın tahtı, gönüle Çalap bak-

tı, İki cihan betbahtı, her kim gönül yıkarsa. 

Aksakallı pir koca,bilemez hali nice..

Emak vermesin hacca,bir kez gönül yıkar-

sa.. Gelin tanışık idelim, işin kolayın tutalım, 

Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz..

Demiştir.

Gönül kıran değil, gönüller yapan olma-

lıyız. İnsanları sevmeliyiz ki insanlarda bizi 

sevsin. Hepinizi içden gelen sevgimle selam-

lıyorum.

Hani derler ya. Sevgi eken sevgi biçer.

KUDRET
ERDEM

DOĞANŞEHİR’DE GÜREŞ SEÇİMLERİ YAPILDI
Doğanşehir  Gençlik ve 

Spor İlçe Müdürlüğünce Ama-
tör Spor Haftası kapsamında 
Milli takıma sporcu yetiştir-
mek üzere genel yetenek ta-
raması ve güreş müsabakaları 
düzenlendi. Katılımların yoğun 
olduğu ilçemizde Doğanşehir 
Gençlik ve Spor İlçe müdürü 
Osman Şen ve Malatya Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğünden 
gelen Antrenörler eşliğinde 
güreş branşında sporcu tara-
ması yapıldı, Doğanşehir’imi-
zin tabiatından kaynaklanan 
çok güçlü ve yetenekli çocuk-
larımızın olmalarından dolayı 
güreş branşı yetenek tarama-
sı için Doğanşehirimiz tercih 
edilmiştir.

Genel yetenek taraması, 
Doğanşehir Gençlik ve Spor 
Müdürü Osman Şen, Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğü antrenörle-
ri Mehmet Güzel , Ahmet Dur-
maz, Adnan Eren, İlçe Gençlik 
ve spor antrenörü Önder An-
şın ve Doğanşehir Belediyesi 
Güreş Antrenörü Ali Demirtaş 
eşliğinde yapıldı , Yapılan ta-
rama ve seçmeler sonucun-
da yetenekli ve başarılı olan 

gençlerimiz ailelerin izin ver-
mesi durumunda Malatya Gü-
reş Eğitim Merkezine girmeye 
hak kazanmışlardır. Doğanşe-
hir Güreş Takımını Çalıştıran 
Önder Anşin ve Ali Demirtaş  
gençlerimizi ve çocuklarımızı 
kötü alışkanlıklardan ve gü-
nümüzün vebası olan inter-
netten.çocuklarımızın gelişimi 

ve geleceğini etkileyen kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak, 
topluma kazandırmak ve pro-
fesyonel sporcu yetiştirmek 
için çalışmalarına devam et-
mektedir.Bu konuda Doğanşe-
hir halkımızdan ata sporumuz 
güreşe sahip çıkarak katkı sağ-
lamalarını bekliyoruz. 

İtfaiye Merkezi Çalışmaları Sürüyor 
Malatya’nın geneline hizmet vermekte 

olan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfai-
ye Dairesi Başkanlığı tarafından olası yan-
gın ve afetlere anında müdahale edebil-
mek amacıyla 229 personelle 1 merkez ve 
18 şube olmak üzere toplam 19 noktada 
51 müdahale aracıyla 7/24 hizmet veriyor. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından hem 
araç bakımından hem de idari bina bakı-
mından daha modern bir yapıya kavuş-
turulması amacıyla yürütülen çalışmalar 
kapsamında yeni itfaiye binasının inşaatı 
hızla yükseliyor. 

Alpaslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 
bin 712 metrekare alan üzerinde inşaat 
çalışmaları devam eden İtfaiye Merkezi 
bodrum-zemin ve birinci kat olmak üzere 

üç kattan oluşuyor.  

2020 YILINDA TESLİM 
EDİLECEK

İtfaiye binasının son durumu ile ilgili 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
açıklamada, “Yeni İtfaiye Binası Birinci kı-
sımda, Karkas taşıyıcı sistem tamamlandı. 
Bodrum ve zemin kat duvar sıvası imalat-
ları bitti. 1. Kat duvara başlanıldı. 

İkinci kısımda ise, Karkas taşıyıcı sis-
tem tamamlandı. Bodrum, zemin ve 1. Kat 
duvar imalatları bitti. Sıva işlemleri de-
vam ediyor. Dış cephe sıvasına başlanıldı. 
Elektrik ve mekanik tesisatlar devam edi-
yor. Fiziki olarak elektrik ve mekanik te-

sisatlar devam ediyor. Fiziki olarak yüzde 
55 seviyesinde iş devam etmektedir.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra 
müdahale amirliği garajının kazısına ve 
çevre duvarı saha tanzimlerine başlanıla-
cak” bilgilerine yer verildi.   

2020 yılında tamamlanması planla-
nan modern itfaiye binası bittiğinde, itfai-
ye personelinin bütün ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde, 8 peronluk garajın yanın-
da, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon 
Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, 
yemekhane, malzeme odası, personelle-
rin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve 
idari birimlerin yer alacağı bir yapıya ka-
vuşacak.


