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Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu
“Sen Yeter ki Oku Kitaplar Bizden” Projesine Destek
Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu “Sen Yeter ki 
Oku Kitaplar Bizden” Projesi 
kapsamında 591 öğrenciye ki-
tap dağıtılacağını belirtti.
Kaymakam Köroğlu berabe-
rindeki Daire amirleri ile bir-
likte 9.sınıf öğrencilerine ki-
tap dağıtmaya başladı. 2’DE

BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR DOĞANŞEHİR MEYDANINA KAVUŞUYOR
Doğanşehirliler, “İlçemizin daha 
önceden bir meydanı yoktu. Do-
ğanşehir tarihinde bu çalışma 
bir ilk. İlçe halkı olarak yapılan 
hizmetlerle gurur duyuyoruz. 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Selahattin Gürkan’a 
teşekkür ediyoruz.” 4’TE

2023’E GİDEN YOLDA MALATYA DAHA DA GELİŞECEK
Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı 
Murat Kurum 
Ocak ayında 
yaşanan 6.8 
büyüklüğün-
deki deprem 
s o n r a s ı n d a 
yapılan çalış-
maları yerin-
de incelemek 
üzere Malat-
ya’ya geldi. 
4’DE
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YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

Doğanşehir belediyesinden emekli Ali Demirci’nin abisi,
Gazetemiz eski Yazı işleri müdürü Oktay DEMİRCİ’nin

Amcası Polat Mahallesi sakinlerinden 

Hasan DEMİRCİ 

hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze Polat Mahallesi 
mezarlığında defnedilmiştir. Merhuma Allah’tan 

Rahmet Yakınlarına ve Sevenlerine Başsağlığı Dileriz.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu
“Sen Yeter ki Oku Kitaplar Bizden” Projesine Destek

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu “Sen Yeter ki 
Oku Kitaplar Bizden” Projesi kapsamında 591 öğrenciye kitap 
dağıtılacağını belirtti.

Kaymakam Köroğlu beraberindeki Daire amirleri ile birlikte 
9.sınıf öğrencilerine kitap dağıtmaya başladı.  

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu yaptığı 
açıklamada; 

"Sevgili gençler, milletçe zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sü-
reçten en çok etkilenenlerin başında siz değerli öğrencilerimiz 
geliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığımız sizlere akademik anlam-
da ilk günden beri destek veriyor. Bizler de devletimizin yaptık-
larına bir nebze omuz vermek için Doğanşehir Kaymakamlığımı-
zın koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen 
“Sen Yeter ki Oku Kitaplar Bizden” Projesi ile ilçemizde öğrenim 
gören 591 9.Sınıf öğrencimize birer adet kitap hediye ediyoruz. 
Süreci verimli bir şekilde geçirmeniz ve bu olumsuz durumu fır-
sata çevirmeniz adına bol bol kitap okuyarak kendinizi geliş-
tirmenize katkı sunmak istiyoruz.Kitapların temini noktasında 
projemize destek veren Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdoğan ZELYURT’a da ayrıca sizlerin adına teşek-
kür ediyorum. Projemizi uygulamaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı ile başlamış bulunmaktayız. Kitapla-
rınız vefakar öğretmenlerimiz aracılığı ile en geç 2 gün içinde 
sizlere ulaşmış olacak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum."dedi. 

İtfaiye Dairesinin Bazı Birimleri Yeni Merkeze Taşındı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önlem ve Denetim 

Şube Müdürlüğü Ruhsat Amirliği, Eğitim Amirliği 
ve Raporlama birimleri 1 Haziran 2020 Pazartesi 
günü itibariyle Yeni İtfaiye Merkezi Binasında 
hizmet vermeye başladılar. 

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir 
hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde 
çalışmalar tamamlanarak hizmet vermeye hazır 
hale getirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımına başlanan yeni İtfaiye 
Merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj 
çalışmalarının da tamamlandığı ve ileriki günlerde 
resmi açılış töreninin yapılacağı bildirildi. 

BAŞKAN GÜRKAN: İTFAİYE 
MERKEZİMİZİ MODERN BİR 

YAPIYA KAVUŞTURDUK 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Selahattin Gürkan, “Kutsal bir görevi ifa eden 

gece gündüz demeden 7/24 çalışan İtfaiye 
teşkilatımızın çalışma ortamlarını daha nezih 
ve modern bir yapıya kavuşturduk. Büyükşehir 
Belediyesi Pandemi sürecinde dahi yatırım ve 
hizmetlerinde herhangi bir aksaklık meydana 
gelmeden çalışmalarına devam etti.  Geçtiğimiz 
hafta inşaatı tamamlanan merkezimizin çevre 
ve peyzaj düzenleme çalışmaları da bu hafta 
sonu itibariyle tamamlandı” dedi.  İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube 
Müdürlüğü Ruhsat Amirliği, Eğitim Amirliği ve 
Raporlama birimleri 1 Haziran 2020 Pazartesi 
günü itibariyle Yeni İtfaiye Merkezi Binasında 
hizmet vermeye başladılar.  İtfaiye araçlarının 
da önümüzdeki günlerde taşınacağı Yeni 
İtfaiye Merkezi bünyesinde; 8 peronluk garaj, 
Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, 
sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, 
malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının 
karşılanacağı odalar ve idari birimler bulunuyor.  
ZHABER MERKEZİ
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Yar Yaramı

Hasretini ver rüzgara

Yar gelip de sar yaramı

Özlemin yürekten yara

Yar gelip de sar yaramı

Buradan gittin gideli

Gönlüm eser deli deli

Zülfündeki siyah teli

Yar gelip de sar yaramı

Engel mı koydum yoluna

Yarim yapma bunu bana

Dayanamam ki ben sana

Yar gelip de sar yaramı

Gülizar ım hep gözledim

Gelmeyince çok özledim

Yüreğimi de közledim

Yar gelip de sar yaramı 

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

GÜLERİM
Sevgi verdin, dalın hani?

Yüze estin, yelin hani?

Aşka koştun, gülün hani?

Sen gülersen ben gülerim.

Sular akar kardan izim,

Dostla geçer acı sızım,

Uzak görür iki gözüm,

Sen gülersen ben gülerim.

Adım adım yol alırım,

Sen gülünce ben görürüm,

Senin sözü Hak bilirim,

Sen gülersen ben gülerim.

Garip bakar sen gülersin,

Su berraktır sen içersin,

Bu bir yaşam sen seçersin,

Sen gülersen ben gülerim.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Ekmek (eski)... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Anma 

işine konu olmak, hatırlanmak... 2. Basımcılıkta bir kelimenin 

harflerini ayırmak için kullanılan harflerden daha kısa ve küçük 

metal çubuk... Özünde laterit bulunduran... 3. Toprak üstündeki 

bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki 

mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... Yaylı bir pensle tutturul-

muş küpe, iğne vb... Tuzak, kapan (eski)... Prometyum elemen-

tinin simgesi... 4. Büyü... Birden sonra gelen sayının ad... Dolaylı 

olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştır-

ma, ihsas... 5. Üçlü... İlgi eki... 6. Dana veya tavuk etinin galeta 

ununa bulanıp kızartılması ile yapılan bir tür yemek... Yumuşak 

ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses... 7. Telaşlı bir biçimde... Her 

vakit, sürekli olarak... 8. Ut çalan çalgıcı, utçu... Kapı, pencere 

kanadını mandalla tutturmak... 9. Lapinagillerden, güzel renk-

li, 50 cm uzunluğunda bir balık... Kitle iletişim araçlarına son 

anda ulaşan, toplumu yakından ilgilendiren, önemli (haber)... 

10. Lorentiyum elementinin simgesi... Birinin ardından gelip 

onun yerine geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı... Çocuğu 

olan kadın, anne... 11. Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, 

acı, üzüntü vb. duygular anlatan söz... Uzatma işini yaptırmak... 

12. Müslümanlıkta Tanrı’nın büyüklüğünü, yüceliğini anmak için 

söylenen ve “Allahuekber” sözü ile başlayan dua... Şaman... 

Haykırma, bağırma... 13. Ölünün içine konulduğu sandık biçi-

minde araç, sal... Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması so-

nucu elde edilen yapay reçine... 14. Açık saman renginde, ipek-

ten yapılan, yarı mat, kalınca bir tür yazı kâğıdı (eski)... Olabilir 

ki, belki... İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek 

biçimde olan... 15. Böcekler sınıfının çift kanatlılar takımından, 

insan ve evcil hayvanların kanını emen, görünüşü ev sineğine 

benzeyen bir eklem bacaklı türü... Bir malın yapımının yalnızca 

bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol...

Yukarıdan aşağıya
1. Ne var, ne oluyor?... Tutuklama işini yaptırmak... 2. Giye-

cek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin 

iç tarafına geçirilen ince kat... Türkiye’nin Marmara Bölgesi’n-

de yer alan illerinden biri... Baryum elementinin simgesi... 3. 

Neptünyum elementinin simgesi... Fiş koymaya yarar yer veya 

kutu... Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân... 4. 

Vurgun hastalığına karşı uygulanan emniyet durakları.. Güney 

Amerika’da yapılan bir dans... 5. Toplumu, çevresini rahatsız et-

meyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı (eski)... El, göz veya 

baş ile yapılan işaret (halk ağzı)... Leyleksilerden, Afrika ve Batı 

Asya’nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası... 6. Ayak 

direyerek... Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak... 7. Yiğit, kahra-

man... Anlayışsız, düşüncesiz... Bir metreküp hacminde ve + 4 

°C’deki arı suyun ağırlığı... 8. Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap 

yemeği (eski)... Tozluk yerine bacaklara ayak bileğinden dize ka-

dar dolanan ensiz ve uzun kumaş parçası (halk ağzı)... Türk alfa-

besinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 9. Binme, yük çekme, 

taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... İçine 

sabun, lif, kese, kına, kil konan bakırdan yapılmış kap (eski)... 

Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap... 10. Sürme, sür-

güne gönderme (eski)... Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.. 

11. Karakter... El ile dağıtılan yazılı duyuru... Macun... 12. Nakit... 

İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçim-

lerdeki kuru hamur... 13. Metneryum elementinin simgesi... Me-

lamilik yanlısı olan kimse (eski)... Sahip, iye... 14. Çift parmaklı-

lar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika’da yaşayan, 

uzun tüylü, memeli 

bir hayvan... Ak-

tarın sattığı şeyler 

(eski)... 15. “Hangi 

kişi?” anlamında 

cümlede, özne, 

tümleç, nesne, 

yüklem görevinde 

kullanılan bir söz... 

Altın kökü... İnsan 

öldüren kimse, 

cani...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Su Ürünleri Kontrol ve
Denetimleri Sürüyor

Malatya’da iç sularda yapılan 
denetimlerde av yasağına uy-
mayan 64 kişiye 73 bin 500 lira 
para cezası kesildi

Konuyla ilgili Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamada; “İlimizde 1 Nisan-30 
Haziran tarihleri arasında, iç su-
larda sazangillere ait balık avcı-
lığı yasak olması nedeni ile avcı-
lık kontrolleri Malatya Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğümüz tarafın-

dan aralıksız olarak devam edi-
yor.  2020 yılı başından itibaren 
toplam 602 adet Su Ürünleri ka-
çak avcılık kontrol ve denetimi 
yapıldı. Yapılan bu denetim ve 
kontrollerde, Yazıhan ilçesi Toh-
ma Çayı mevkiinde 5.100 metre  
uzatma ağı,  Ambarcık mevki-
sinde 1.500 metre  uzatma ağı, 
Durucasu mevkiinde 3.500 met-
re, Battalgazi Boran mevkisinde 
2.500 metre, Meydancık mev-

kiinde 1.200 metre, Arguvan’da 
950 metre olmak üzere toplam 
14.750 metre uzatma ağ toplan-
mıştır.      Av yasağına uymayan; 
Battalgazi'de amatör balıkçılık 
yapan 56 kişiye 500 TL’den ol-
mak üzere toplam 28.000 TL, 
perakende satış yapan 2 kişiye 
5.000 TL’den olmak üzere top-
lam 10.000 TL, Akçadağ'da je-
neratörle avcılık yapan 2 kişiye 
10.000 TL’den olmak üzere top-
lam 20.000 TL, Yazıhan'da araç-
la kaçak avlanma balık nakli ya-
pan 3 kişiye 5.000 TL’den olmak 
üzere toplam 15.000 TL, Pütür-
ge'de sosyal medyadan yasak 
içerik yayın yaparak tespit edi-
len 1 kişiye 500 TL olmak üzere İl 
Genelinde Toplam 64 kişiye ida-
ri işlem uygulanmış ve 73.500 
TL para cezası kesilmiştir. Yasak 
avlanma dönemi boyunca su 
ürünleri kontrol ve denetimle-
rimiz Malatya Tarım ve Orman 
İl ve İlçe kontol personellerimiz 
ile İlçe Jandarma ekiplerimiz 
tarafından,  su üzerinde kontrol 
tekneleriyle, karada ekip araçla-
rımızla ve sahil boyunca da dro-
ne marifetiyle havadan yapılan 
çalışmalarımız mesai mefhumu 
gözetmeden gece gündüz ara-
lıksız olarak devam etmektedir.” 
İfadelerine yer verildi.
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2023’E GİDEN YOLDA MALATYA DAHA DA GELİŞECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 

Ocak ayında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki 
deprem sonrasında yapılan çalışmaları ye-
rinde incelemek üzere Malatya’ya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 
inceleme gezisinde Bakan Yardımcısı Fatma 
Varank, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf 
Büyük, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tun yanı 
sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Milletvekil-
leri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Bülent Tü-
fenkci ve Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye baş-
kanları, AK Parti İl Başkanı ile kalabalık bir 
heyet eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, Depremde hasar görün ilçeler 
ile Millet Bahçesinin yapılacağı alandaki ça-
lışmaları da inceledi. 

Başkan Gürkan’dan Bakan Kurum’a teşek-
kür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u 
Malatya’da ağırlamaktan son derece mutlu 
olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan, “Sayın Bakanımız ve 
beraberindeki heyet ile birlikte Ocak ayında 
yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkili 
olduğu ilçelerimizde yapılan çalışmaları ye-
rinde gördük. Malatya tarihinin en büyük ya-
tırımlarını inşallah bu dönemde alacak. Bu yıl 
sadece alt yapıya 350 milyon gibi bir kaynak 
ayrıldı. Ayrıca kredisi temin edilen ve önü-
müzdeki günlerde alımını yapacağımız 100’e 
yakın iş makinası ile hem araç parkımızı yeni-
leyeceğiz, hem de araç parkımızı genişletmiş 
olacağız.

Çevre ve şehircilik Bakanlığımızın Malat-

ya için çok fazla yatırımı bulunmakta. Bakan-
lığımızın taleplerimize çok fazla ilgi ve alaka-
larını gördük. Bu ilgilerinden dolayı da sayın 
Bakanımızın şahsında bakanlık çalışanlarına 
teşekkür ediyorum.

Ayrıca yıllardan beri boş ve atıl bir şekilde 
duran Yimpaş binası da Büyükşehir Belediye-
mize devredildi bu müjdeyi de buradan pay-
laşmak istiyorum” dedi.

Başkan Gürkan, “Sayın Bakanımızı Malat-
ya’da ağırlamaktan bir kez daha onur duydu-
ğumu belirtmek istiyorum. Biz Malatya’yı ta-
rif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı, 
Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diyo-

ruz. Sayın Bakanımıza ilgi ve alakalarından 
dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a misafirperverliğinden dolayı teşek-
kür eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, “Ülkemizin 81 ili’de bizim için değer-
li. Malatya’da önemsediğimiz, Sayın Cumhur-
başkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu 
büyükşehirlerimizden. Malatya bölgesi için 
önemli şehirlerimizden. Depremin yaşandığı 
Ocak ayında depremin yaralarının sarılması 
için hızlı bir şekilde harekete geçerek gerekli 
çalışmaları başlattık. Halkımıza söz vermiş 
olduğumuz konutların inşası hızlı bir şekilde 

devam ediyor. Malatyalılar müsterih olsunlar 
ihtiyaçları olan bütün projeleri Belediye Baş-
kanlarımızla, Milletvekillerimiz ve Valimiz 
ile birlikte istişare ederek yapıyoruz. 2023’e 
giden yolda daha değişik bir Malatya, sosyal 
altyapısı, yeşil alanları ile değişmiş ve geliş-
miş bir Malatya olacak. Bugüne kadar yapı-
lan hizmetleri daha yukarılara taşımak için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, ipek 
namazlık halı, gümüş işlemeli tablo ve kayısı 
hediye etti.

BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR
DOĞANŞEHİR MEYDANINA KAVUŞUYOR

Doğanşehirliler, “İlçemi-
zin daha önceden bir meydanı 
yoktu. Doğanşehir tarihinde bu 
çalışma bir ilk. İlçe halkı olarak 
yapılan hizmetlerle gurur duyu-
yoruz. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Selahattin Gür-
kan’a teşekkür ediyoruz.”

Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi, büyük ilçelerinden biri olan 
Doğanşehir’de meydan düzenle-
me çalışmalarını sürdürüyor.

Doğanşehir’in tam ortasın-
da bulunan sanayi sitesini, daha 
yaşanabilir bir mekân haline 
dönüştüren Büyükşehir Beledi-
yesi, meydan düzenleme çalış-
malarında da sona yaklaştı. 9 
Dönümlük bir alan üzerinde ilk 
olarak gerekli altyapı çalışma-
larını tamamlayan Büyükşehir 
Belediyesi, meydanı ortadan 
ikiye ayıran kanalı da genişletip 
düzenledi.

125 metre uzunluğunda ka-
nal yapan Büyükşehir Belediye-
si; alan üzerinde yürüyüş yolları, 
gezinti alanları, kamelyalar, ye-
şil alan, 2500 metrekare tören 
alanı, saat kulesi ve aydınlatma 
çalışmalarına ise devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda ta-

mamlanması planlanan Doğan-
şehir Meydanı, ilçeye önemli bir 
prestij kazandıracak. İlçe halkı 
ile bölge esnafı da düzenleme 
çalışmalarından duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Meydanın önceki halinin 
Doğanşehir’e yakışmadığını be-
lirten vatandaşlar, “Büyükşehir 
Belediyesi, Doğanşehir’imize 
güzel hizmetler yaptı. Yılların 
problemi olan Yeni Sanayi Site-
sinin tüm sorunlarını çözerek, 
ilçe merkezinin tam ortasında 
bulunan eski sanayi sitesinin, 
yeni yerine taşınmasını sağladı-
lar. Boşaltılan alan yıkılarak, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
nezih bir görünüme kavuşturu-
luyor. Düzenleme çalışmalarının 
büyük bölümü tamamlandı. Çok 
yakın zamanda ilçe meydanında 
gezebileceğiz. İlçemizin daha 
önceden bir meydanı yoktu. Do-
ğanşehir tarihinde bu çalışma 
bir ilk. İlçe halkı olarak yapılan 
hizmetlerle gurur duyuyoruz. 
Emeği geçenlere tekrar şükran-
larımızı sunarız” dediler.


