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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Doğanşehir Büyük Önder Atatürk’ü Andı
Türkiye 
Cumhuriye-
ti'nin kuru-
cusu Büyük 
Önder Mus-
tafa Kemal 
Atatürk, 
ebediyete 
intikalinin 
82 yılında, 
Doğanşehir 
ilçesinde 
düzenlenen 
tören ile 
anıldı.2’DE

Başkan Emanete Sahip Çıkıyor
Belediye Başkanı Vahap 

Küçük'ün vefatından sonra, 
boşalan Belediye başkanlığı-
na Durali Zelyurt seçilmişti.

Belediye Başkanı olarak 
seçilen Durali Zelyurt almış 
olduğu emanete sahip çıkarak 
gece gündüz demeden, hafta 
sonu bilmeden Doğanşehir 
ilçesi için çalışmaları yerinde 
inceleyerek vatandaşın talep-
lerini sorunlarını dinliyor.2’DE

Başkan Bayram’ın Babası Vefat Etti

ESKKK Malatya Bölge ve Doğanşehir ESKKK başkanı 
İsmet Bayram'ın Babası vefat etti.3’TE

Doğanşehir’de Fidanlar Toprakla Buluştu
Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes" kampanyası 
kapsamında Doğanşehir ilçesinde belirlenen alanlara 
fidan dikimi gerçekleştirildi.4’TE
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Başkan Emanete Sahip Çıkıyor
Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün vefatından sonra, 

boşalan Belediye başkanlığına Durali Zelyurt seçilmişti.
Belediye Başkanı olarak seçilen Durali Zelyurt almış 

olduğu emanete sahip çıkarak gece gündüz demeden, 
hafta sonu bilmeden Doğanşehir ilçesi için çalışmaları 
yerinde inceleyerek vatandaşın taleplerini sorunlarını 
dinliyor.

Başkan Durali Zelyurt hafta sonu pazar günü Polat 
Caddesi bölgesinde Doğalgaz çalışması,Malatya cadde-
sinde yapılan kaldırım çalışmalarını ve Mahallerde kilitli 
taş çalışmalarını  inceledi.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan çalışmayla il-
gili yaptığı açıklamada;

"Rahmetli Vahap Başkanımızın emanetine sahip çı-
karak, gecemizi gündüze katarak Doğanşehir ilçemiz için 
çalışmaları yerinde inceliyoruz. Malatya caddemizde Ka-
rayolları çalışma alanı içerisindeki kaldırım çalışmaları 
devam etmektedir. Polat caddemizde doğalgaz ekipleri 
çalışmalarına devam etmektedir. Kutu bağlama islemide 
hızlanacaktır. Mahalle sakinleri ile doğalgaz çalışmaları 
hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca mahalle-
rinizde kilitli taş çalışması ve büyükşehir Belediyemiz ile 
koordineli yol yama çalışmaları yapılmaktadır.  İlçemiz 
için çalışmalarımız devam edecek." Dedi. Önder AKBIYIK

Doğanşehir Büyük Önder Atatürk’ü Andı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kurucusu Büyük Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk, ebediyete 
intikalinin 82 yılında, Doğan-
şehir ilçesinde düzenlenen tö-
ren ile anıldı.

Doğanşehir ilçesi Hükümet 
Konağı bahçesinde düzenle-
nen törende, Atatürk Anıtı'na 
çelenk sunuldu, saat 09;05'te 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Büyük Önder Atatürk'ü 
anma töreninde öğrenciler ta-
rafından günün anlam ve öne-
mini belirten şiirlerin okunma-
sının ardından tören sona erdi.

Anma törenine Doğanşe-
hir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Caner Gü-
ler, İlçe Emniyet Müdür Vekili 
Gazi Çakır, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Teğmen Onur Kırcaer, 
Siyasi Parti temsilcileri ve Sivil 
Toplum Kuruluşu Temsilcileri 
katıldı. Önder AKBIYIK

Gürkan: “Vahap Küçük’ün Adına Yakışan Bir Çarşı Oluşturuldu”
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İpek 

Caddesi’nde bulunan Kernek Külliyesi alanında geç-
tiğimiz aylarda vefat eden Vahap Küçük adına yapı-
lan Hayır Çarşısı, dar kesimli ailelerin sıkıntılarına 
merhem olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda ince-
lemelerde bulunurken, hayırsever kişiliği ile tanınan 
Vahap Küçük’ün adına yakışır bir sosyal alan oluştur-
duklarını belirtti

Hayır Çarşısı içerisinde yapılan çalışmaları in-
celeyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Gürkan, 
Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahipleriyle, 
hayır sahipleri arasında köprü olacaklarını belirtti. 
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek 
Külliyesi altında bulunan Vahap Küçük Hayır Çarşı-
sı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlar gıdadan giyime her 
türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hayır çarşısı 
açılışı için gün sayıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan’ın, Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda 
yaptığı incelemeye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı ve ilgili şube müdürleri katıldı.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverlerin buluşturu-
lacağı güzel bir mekan oluşturulduğunu belirten 
Başkan Gürkan, “Rahmetli Vahap Küçük adını ver-
diğimiz hayır çarşımızda yapılan çalışmaları yerinde 
incelemek ve görmek için ziyaretimizi gerçekleştir-
dik. Hayır çarşımızda şuana kadar yapılan çalışmalar 
olumlu bir şekilde ilerliyor.  İnşallah en yakın zaman-
da hayır çarşımız sistemin tam olarak oturmuş şek-
liyle faaliyet gösterecek. Hayır çarşımızı açarak hem 
milletimize hizmet etme noktasında hem de ihtiyacı 
olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını giderme ve hayır-
severlerimizin hayırlarının ihtiyaç sahipleriyle buluş-
ma noktasında önemli bir merkez olacağını düşünü-
yorum. Biz sevdiğimiz şeylerde hayır kullanacağız. 
Hayırda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Biz 
bu arada ihtiyaç sahipleriyle hayır sahipleri arasın-
da bir köprü olacağız. Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda 
emeği geçen daire başkanlığımıza ve çalışan arka-
daşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayır çarşımızın ih-
tiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Malatya’mıza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.HABER MERKEZİ
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ACI
Kadehler yudum yudum
Biri kederli
Biri sevinçli

Özlem duyarım 
Sorarım onu 
Biri Garip
Biri hüzünlü

Bakar dururum
O gözlere
Biri dertli
Biri hünerli

Yol yürürüm 
Sesler cıvıl cıvıl
Atılan adımlar
Biri güler
Biri kederli

Koşarım koşarım
Yol uzar gider
Bazen yorar beni
Biri inişli 
Biri yokuşlu

Haykırırım ama
Hayattır bu 
Bazen acı
Bazen tatlı

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Acemileşmesi mümkün olmak veya acemileşme ola-

sılığı bulunmak... 2. Elektrik sığa birimi... Dayılanmak işi... 
3. Tulyum elementinin simgesi... Elâzığ iline bağlı ilçeler-
den biri... Şaman... Lorentiyum elementinin simgesi... 4. 
Tiksinme, iğrenme (eski)... Yapıları dış etkilerden korumak 
amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm... 
Çok önemli (eski)... 5. Danslı ve özel giysili gece eğlencesi... 
Hesaplamak işi... 6. Bir parça sevimli ve cana yakın bir bi-
çimde (çalınmak)... Kokmuş hayvan ölüsü... 7. Lösemilerde 
görülen deri belirtileri... Gemilerde veya kalelerde, topçu 
mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruya-
cak biçimde yapılmış zırhlı kule... 8. Birbiriyle iyi anlaşan 
iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, Şakire 
Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... İki kişinin ara-

sındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara bozucu, 
ordubozan, fesatçı, fitçi, nifakçı, münafık, müfsit, müze-
vir... Kalsiyum elementinin simgesi... 9. Boş, içinde kimse 
bulunmayan... Bunalmasına yol açmak... 10. İlaç, merhem 
(halk ağzı)... Söylemek, söz söylemek... Dibi yüzeyinden 
veya ağzından uzak olan... 11. Çanakkale iline bağlı ilçeler-
den biri... Etenesi bulunan memeliler alt sınıfı... 12. Anlam 
yükletilen şey, anlamlı iz, im... Kök, sap ve yaprak şeklin-
de farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı... 
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin 
belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından 
başkasına verilmesi, icar... 13. Bir kimseyle karşılaşıldı-
ğında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzakla-
şıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi 
yapma, esenleme, merhaba... Kalça sinirlerinde oluşan 
ağrılı hastalık... 14. Aklan (eski)... Süpürge otu... Zehir... 

15. Kitap ehli... Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuk-
lu kumaş...

Yukarıdan aşağıya
1. Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler... 

Biletebilmek işi... 2. Topluluk, zümre... İzmir iline bağlı il-
çelerden biri... İlenme, beddua... 3. Rütbesiz asker, nefer... 
Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sa-
natçı veya eser... Ölü yıkama... 4. Kalın iplikle elde örülmüş 
iş... İdare etmesini bilen, iyi yöneten... 5. Düşünce... “Ne 
hoş” anlamında kullanılan bir söz... Taneli veya un gibi toz 
durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak 
veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir 
kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.n-

den oluşan araç... 6. Bohriyum elementinin simgesi... Sayı-
ların ilki... Mal, ticaret malı... 7. Davranış, tavır... Etkili söz 
söyleme sanatı... Kabarma... 8. Futbolda topu karşı takımın 
kalecisinin üzerinden aşırtma... Çiçek demeti... Radyum 
elementinin simgesi... 9. Kendisine söz söylenilen kimse 
veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına 
getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... Birçok organik 
maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter 
kokusunda bir sıvı... Kısmet, talih, baht... 10. Bıkmak işi... 
Azade olma durumu, serbestlik... 11. -den -e kadar (eski)... 
Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, 
koşut, muvazi... Yabancı... 12. Mikroskopla yapılan incele-
mede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve 
ince cam parçası... Bir işi sağlamak veya bozmak için girişi-
len gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, 
dek... 13. Manganez elementinin simgesi... Bir şeyi başka 
bir şeyle karıştırma (eski)... Bir düşüncenin, bir görüşün 
başarı kazanması 
için savaşan, mü-
cadele eden kim-
se... 14. Emlemek 
işi veya durumu... 
Genellikle yeşil-
ken yenen sert, 
sulu bir tür erik.. 
15. Bir şey başka 
bir şeyle birleşe-
rek karışık durum 
almak... Yüksel-
ti...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Avcılara Yolda Çivi Tuzağı
Doğanşehir ilçesinde yöre 

halkının ava gitmek için kullan-
dığı yola ters çakılan çiviler bu 
kadarına pes dedirtti.

Araç lastiklerine zarar verip 
insanların hayatını tehlikeye 
atan çivilerin kim tarafından 
yapıldığı bilinmiyor.

Doğanşehir ilçesine bağ-
lı Sürgü mahallesi Karapınar 
mevki yoluna ters olarak çakı-
lan çiviler ava giden vatandaş-
ların aracına zarar verirken ha-
yatlarını da tehlikeye atıyor.

Edinilen bilgiye göre Do-
ğanşehir ilçesine bağlı Sürgü 
mahallesi Karapınar mevkiinde 
stabilize yolda ava giden avcıla-
rın yol güzergahına kimliği be-

lirsiz kişilerce çivi yerleştirilme-
si sonucu araçların lastiklerinin 
patladığı belirtildi.

Olaya tepki gösteren vatan-
daşlar, "Biz bu yolu

av yapmak için araçlarımız 
ile kullanıyoruz.

Bir çok arkadaşımız mağdur 
oldu ve 4 lastiği birden patlayan 
arkadaşlarımız bile oldu. Bölge-
de belli aralıklarla çiviler özel 
olarak çakılmış.  Burada güven-
lik kamerası da yok. Av sezonu 
açıldığından belli aralıklarla 
ava gittiğimizden av dönemi ol-
duğu için bu dağ yolunu kullanı-
yor. Konu ile ilgili yetkililerden 
yardım istiyoruz'' dediler.

Haber:Önder AKBIYIK

ESKKK Malatya Bölge ve Doğanşehir 
ESKKK başkanı İsmet Bayram'ın Babası 
vefat etti.

ESKKK Malatya Bölge ve Doğanşehir 
Başkanı İsmet Bayram'ın babası Ali Bay-
ram vefat etti. Bir süredir rahatsızlığından 
dolayı tedavi gören Ali Bayram vefat etti.

Başkan İsmet Bayram sosyal medya 
hesabından babasının vefatı sebebiyle 
verdiği mesajında şu sözlere yer verdi.

"İyi yürekli insan güzel insan hiç kim-
seyi incitmediğini kırmadığını biliyoruz 
Rabbimde seni incitmesin rahmetini üze-
rinden esirgemesin. Mekanın Cennet ol-
sun. Babamız ebediyete intikal etmiştir."-
dedi.

Başkan Bayram’ın Babası Vefat Etti
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Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 

Esanaf ve Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri Bölge 
Birliği Başkanı İsmet Bayramın 

babası 

Vefat etmiştir.
Merhuma Allahtan rahmet 
kederli ailesine  başsağlığı 

diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

ALİ BAYRAM

M. Yaşar Karataş’dan Zelyurt’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Malatya Büyükşehir Belediyesi 

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MAS-
Kİ) Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

BAŞKAN 
KAVUNCUOĞLU: 

ALLAH SELAHATTİN 
BAŞKANDAN RAZI 

OLSUN
Ziyarette ilk olarak konuşan AK 

Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu, Malatya’nın bü-
yükşehir olmasıyla birlikte ilçeye 
özellik su ve kanalizasyon konusun-
da büyük çalışmaların yapıldığını 
söyledi. Kavuncuoğlu, “Malatya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan ilçemiz ile yakın-
dan ilgileniyor. Allah kendisinden 
razı olsun. Her zaman her yerde bir 
takım irili ufaklı sıkıntılar olabilir. 
Gürkan başkanımız iki yıl içerisin-
de ‘Asfaltsız yol kalmayacak, Susuz 
ev kalmayacak’ diyerekten yola 
çıkmıştı. Gerçekten de başkanımız 
ekibini sahaya sürdü. Kendisine 
canı gönülden teşekkür ediyorum. 
MASKİ’de hizmet konusunda çözüm 
odaklı çalışmalarına devam ediyor. 
Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar 

Karataş başta olmak üzere tüm eki-
bine teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ 
KARATAŞ: BİRLİK VE 
BERABERLİK İÇİNDE 

ÇALIŞACAĞIZ
MASKİ Genel Müdürü M. Ya-

şar Karataş ise, Doğanşehir Bele-
diye Başkanlığı’na seçilen Durali 
Zelyurt’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunmak amacıyla burada olduk-
larını belirterek, “Rahmetli Vahap 
Küçük’ten sonra görevi devralan 
Durali Başkanımıza başarı dilemek 
ve yapılan ve yapılmakta olan ça-
lışmaları değerlendirmek adına 
biraraya geldik. Kendisine başarı-
lar diliyorum. Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Selahat-
tin Gürkan’ın talimatları doğrultu-
sunda bütün ilçelerimizde yapılan 
yatırımları ve çalışmaları ciddi bir 
şekilde takip ederek gerekli ince-
lemelerimizi yapıyoruz. 2020 yılı 
içerisinde bazı çalışmalarımız var-
dı. Bunların çoğunu tamamladık. 
Devam eden çalışmalarımız var. 
Yakın zamanda ihale edeceğimiz 
arıtma tesisimiz var. Kısa süre için-
de ihaleyi tamamlayarak Doğanşe-
hirli hemşehrilerimizin kullanımına 
sunmak için temelini atacağız. Bir-

lik ve beraberlik içinde çalışmaları-
mızı yapacağız. Sayın Durali Zelyurt 
Başkanıma yeni dönemde başarılar 
diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.

BAŞKAN ZELYURT: 
MASKİ İLÇEMİZDE 
ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “MAS-

Kİ heyeti bugün bana hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. 4 aylık zaman-
da zarfında MASKİ ile birçok çalış-
malar yaptık. Polat Mahallesi’nde 
içmesuyu hattının yenilenmesi, 
Topraktepe’de kanalizasyon yenile-
me çalışmaları gibi bir çok mahal-
lemizde çalışmalar yaptık. Çalışma-
lar yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın 
dediği gibi birkaç yıl içerisinde alt 
yapı ve üst yapı sorunumuz kal-
mayacak. Büyükşehir Belediyesi 

tüm ekibiyle çalışmalarına devam 
ediyor. Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Selahattin 
Gürkan başta olmak üzere MASKİ 
Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar 
Karataş’a ve ekibine teşekkür edi-
yorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MAS-
Kİ) Genel Müdürü M. Yaşar Karataş 
Doğanşehir Belediyesi ziyaretinin 
ardından Erkenek, Polat, Sürgü ve 
Kurucuova Mahallerini ziyaret ede-
rek bir süre vatandaşlarla görüştü

Doğanşehir’de Fidanlar Toprakla Buluştu

Daha yeşil bir Türkiye 
için Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın başlatmış olduğu "Ge-
leceğe Nefes" kampanyası 
kapsamında Doğanşehir il-
çesinde belirlenen alanlara 
fidan dikimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
başlatılan "Geleceğe Nefes" 
kampanyası bu yıl da 11 Ka-
sım saat 11.11'de 81 il ve 922 
ilçede aynı anda gerçekleşti. 
Bu kapsamda; Doğanşehir 
Orman İşletme Şefliği tara-
fından temin edilen yaklaşık 
3 bin 400 adet fidanın 500 
adedi Küçük sanayi sitesin-
de belirlenen alana dikimi 
gerçekleştirildi.

Fidan dikim töreni Küçük 
sanayi sitesi bahçesinde ger-
çekleştirilen etkinlikte ko-
nuşan Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, "Bu 
yıl Geleceğe Nefes, Dünya-
ya Nefes sloganıyla gerçek-

leştirilen etkinliğe katılan 
hemşerilerimi kutluyorum. 
Sonuçta her ağaç bir fidan, 
bir fidan da geleceğe nefes 
olarak kalacaktır. Geleceği-
miz ile ilgili olarak insanlar-
la birlikte bu fidanlarda bü-
yüyecek. Sonuçta oksijen ve 
enerji üretecek. Gençlerimiz 
için, geleceğimiz için inşal-
lah bu tip projeleri belediye 
olarak destekliyoruz ve her 
zamanda bu projelerin için-
de yer alacağız."dedi.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu kü-
çük sanayi sitesinde fidan 
dikimi yaptıktan sonra, “Bu 
yıl Geleceğe Nefes, Dünyaya 
Nefes sloganı ile düzenlenen 
fidan dikme programında fi-
danlarımızı toprak ile buluş-
turduk. Doğanşehir ilçemize 
ve ülkemize hayırlı olsun. 
Emeği geçenlere de teşek-
kür ederim.” dedi.

Fidan dikme programı-

na, Doğanşehir İlçe Kayma-
kamı Halil İbrahim Köroğlu, 
Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, AK Parti 
Doğanşehir İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu,

Belediye Başkan Yardım-
cısı Bekir Alpagut

Orman İşletme Şefi Ra-
mazan Ateş,daire amir ve 
müdürleri, öğrenciler ve va-
tandaşlar katıldı.

Orman İşletme Şefi Ra-
mazan Ateş, sanayi sitesince 
bin adet, milli eğitim mü-
dürlüğünce bin 400 adet, 
Belediye tarafından bin adet 
selvi, sedir, karaçam ve çı-
nar fidanı dikilmek üzere 
dağıtımı yapıldığını belirtti.

Geçen yıl başlatılan ve 
bu yıl Geleceğe Nefes, Dün-
yaya Nefes sloganı ile yapı-
lan programa çok sayıda va-
tandaş  ve öğrenciler katıldı. 
Önder AKBIYIK


