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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

HÜSEYİN
KARAASLAN

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli mallarını kullanmakla, ülkemizde 

üretilenlerin daha çok satışına da yardımcı ol-

muş oluruz. Böylece bu malları üreten iş yerle-

ri, fabrikalar daha fazla çalışıp üretim yapmış 

olurlar. Daha fazla fabrika, iş yeri açılması ile 

bu yerlerde daha çok sayıda elemanın görev 

alması sağlanabilir. Böylece kalkınma amacı-

mızın gerçekleşmesine ulus olarak katkıda bu-

lunmuş oluruz.

 Bakın Bir Almanın çocuğunun gözünde 

Milliyetçilik nedir: 

Bir Alman Ekonomi profesörünün kızı be-

bek arabası alacak, Almanya’da 700 Euro ,in-

ternette ÇİN malı muadili 500 Euro ..

Babasına soruyor; Ne yapayım, diye.

Babası hiç bir şey söylemiyor.Sen bilirsin 

diyor.

Kız gidiyor Alman malı arabayı 700 Euro’ya 

alıyor..

Babası soruyor; Neden pahalı Alman ürü-

nünü seçtin? diye..

Kızı ; “ Ben Çin malını alsaydım;

1) O para DIŞARI gidecekti..

2) Alman ürünü satılmayınca,fabrikalar 

İŞÇİ çıkaracaktı..

3) İşsiz insanlar HARCAMA YAPAMAYACAK-

LARI için devletin geliri düşecekti..

4) Devletin geliri düştüğü için benim çocu-

ğuma iyi bir EĞİTİM veremeyecekti..

5 ) GÜVENLİĞİNİ iyi sağlayamayacaktı.

6 ) Yeterli SAĞLIK hizmeti veremeyecekti..

“ Ben Alman malı almakla çocuğumun GE-

LECEĞİNİ GARANTİ ALTINA aldım. “ demiş..

Baba da gururlanarak içinden ; “ Ben göre-

vimi iyi yapmışım! “ demiş.

İşte, onun için Almanya’nın yıllık 225 Mil-

yar dolar dış ticaret FAZLASI var..

Ödeme gücümüz var ki veriyorlar! “ diye 

GURUR duyarak gezen insanların ülkesiyiz.

Demek ki; Türkiye ‘de eskiden kutlanan ‘ 

YERLİ MALI Haftası’nı boşuna kaldırtmamışlar 

adamlar! ..

Doğanşehir Kaymakam’dan
Esnaf Başkanına Ziyaret

Doğanşehir ilçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu Doğanşehir Esnaf Sanatkârlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı İsmet Bayram 'ı makamında ziyaret etti.3’DE

Başkan Zelyurt
Çalışmaları Yerinde İnceledi

Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Du-
rali Zelyurt Esen-
tepe,Yolkoru ve 
Polat mahallele-
rinde gerçekleşti-
rilen  çalışmalar ile 
ilgili incelemeler-
de bulundu. 2’DE

Malatyalı Prof.
Dr.Osman İnci’ye
‘Doctorclup 
Awards’ Ödülü 
Verildi >3’te
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Doğanşehir Kaymakam’dan
Esnaf Başkanına Ziyaret

Doğanşehir ilçe Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu Doğanşehir Esnaf Sanatkârlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi başkanı İsmet Bayram 'ı 
makamında ziyaret etti.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu beraberinde İlçe Emniyet Müdürü 
Osman Karıp ile Doğanşehir Esnaf ve Sanat-
kârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  Ma-
latya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri  Bölge Birliği Başkanı İsmet 
Bayram'ı makamında ziyaret ederek Doğan-
şehir ilçesi esnaflarının ve ilçe halkının genel 
durumları hakkında istişarelerde bulundular. 

Başkan Bayram ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, ilçe esnaflarının 
ve ilçe halkının genel durumları ile ilgili gö-
rüşlerini ve düşüncelerini paylaştıklarını ay-
rıca ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini 
belirtti.

HABER MERKEZİ

YERLİ MALI HAFTASINI EVLERDE KUTLADILAR
Öğrenciler Yerli Malı Hafta-

sını Evlerde etkinlikler yaparak 
geçirdiler. 

Doğanşehir ilçesinde Yerli 
Malı haftası etkinliklerine Ko-
ronavirüs engel olamadı. 

Dünya ve Ülke genelinde 
Koronavirüs ile mücadeleden 
dolayı okulların uzaktan eğitim 
ile devam etmesinden dolayı 
içinde bulunulan 12-18 Aralık 
haftası çocukların en çok sevdi-
ği Yerli Malı haftasında Doğan-
şehir  İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü okullarda yapılamayan 
etkinlikleri öğrencilerin aileleri 
ile birlikte evde yaparak güzel 
bir etkinlik düzenlediler.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü salgın nedeniyle 
kutlanamayan ve çocukların 
en sevdiği hafta olan Yerli Malı 
Haftasını öğrencilerin evlerin-
de kutlaması için çok güzel bir 
etkinlik gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ca-
ner Güler etkinlikle ilgili şunları 
söyledi:

 “Okullarımızdan uzak kal-
dığımız bu süreçte sadece öğ-
rencilerimizden değil,onlarla 
birlikte yaptığımız sosyal etkin-
lik ve törenlerden de uzak kal-

dık. İçinde bulunduğumuz 12-
18 Aralık haftası çocuklarımızın 
en çok sevdiği Yerli Malı Hafta-
sı.Bu etkinlikleri okullarımızda 
yapamasak da en azından yerli 
mallarımızın önemine vurgu 
yapmak adına, öğrencilerimiz-

le farklı ve sosyal etkileşimli 
bir etkinlik yapmak istiyoruz. 
Öğrencilerimizin ailesi ile evde 
yerli malı etkinliği yapmasını ve 
fotoğraflarını bizimle paylaş-
masını sağladık. Daha sonra bu 
fotoğraflardan oluşan albümü 

sosyal medya hesaplarımızdan 
paylaştık. Her mahalleden 3-5 
fotoğraf seçerek zenginliğimizi 
ve farklılıklarımızın güzelliğini 
ortaya koyacağız.” dedi.

HABER MERKEZİ

Başkan Zelyurt Çalışmaları Yerinde İnceledi
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt Esentepe,Yolkoru ve 
Polat mahallelerinde gerçekleştiri-
len  çalışmalar ile ilgili incelemeler-
de bulundu. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt beraberinde Başkan 
Yardımcısı Hakan Ürkmez ile birlik-
te Esentepe Mahallesi'nde Doğal-
gaz çalışması,Yolkoru Mahallesi'n-
de yapımı devam eden yol yapım 
çalışmaları ve Polat Mahallesi'nde 
asfalt yapım çalışmalarını inceleye-

rek yetkililerden bilgi aldı.
Mahallerde yapılan çalışmalar 

ile ilgili açıklama yapan ,Doğanşe-
hir Belediye  Başkanı Durali Zelyurt; 
"Başkan yardımcımız Hakan Ürk-
mez  ile birlikte mahallerimizde ya-
pılan çalışmaları yerinde inceledik, 
belediye evlerimizin doğalgaz test 
kutu çalışmaları başlamış olup, en 
kısa sürede 43 abonede doğalgazla 
buluşacak. Soğuk ve kısıtlama de-
meden çalışan Aksa ekibine teşek-
kür ederim. Ayrıca Yolkoru mahal-

lemizde yol yapım çalışması devam 
etmektedir. Polat mahallemizde, 
maskinin irsaliye hattı yenileme 
çalışması nedeni ile kazı yapılan 
sokak yollarında, Büyükşehir Bele-
diyesi ile birlikte yürüttüğümüz acil 
asfaltlama çalışmalarını yerinde 
inceledik, çalışmalar hakkında bil-
gi aldık. Doğanşehir'in her yerinde 
çalışmalarımızı gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Ekiplerimize işle-
rinde kolaylıklar dilerim” dedi.

HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Skandiyum elementinin simgesi... Öğrencileri genel 

eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye 

hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu (eski)... 

Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış... 2. Aldı-

rış etme, önem verme (eski)... Atkılamak işi... 3. Söylenen 

sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve 

yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi, stenografi... Ruh 

bilimi, psikoloji (eski)... 4. Öteye götttttürmek... Sürdürme, 

devam ettirme (eski)... 5. Yeryüzü parçası, yerey, yer, top-

rak... Uyarlanmış... Gümüş elementinin simgesi... 6. Yanan 

şeylerden artakalan toz madde... Akıl hastalıkları ile ilgi-

li hekimlik kolu (eski)... Bir şeyi parlatmak için kullanılan 

kimyasal bileşik... 7. Biraz ılık, ılıcak... Trabzon iline bağlı il-

çelerden biri.. 8. Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı (eski)... 

Islık çıkaran... Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her 

biri... 9. Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, 

sokum... Dar ve karanlık (yer)... 10. Atılmış, atılan... Alışve-

riş, ahzüita... Tanrı... 11. Stronsiyum elementinin simgesi... 

Biçim bakımından, biçim yönünden... Aklan (eski)... 12. Bir 

yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça... 

Annesinin soyadını alan... 13. Canlıcılık... Dikme işi veya 

biçimi... 14. Yarışma veya müsabaka alanını ortadan iki-

ye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir 

takımın yer aldığı alan, yarı saha... Yavrularını emzirmek 

için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, 

meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, 

emcik... 15. Karakter... Etkilemek işi, tesir... Talyum ele-

mentinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Kale duvarı... Akıl hastalığına tutulmuş kişi, psikopat... 

2. Küriyum elementinin simgesi... Örülmüş olan... Demir 

yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç 

lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimen-

difer... 3. Ustalıkla yapılmış... İkiyüzlülük... 4. Kemikteki 

biçim bozukluğunu düzelten, bozukluğun ekleme vereceği 

yükü azaltan veya felçli kasa destek veren araç... Okşamak 

işi... 5. Cömert... Dişi tutsak (eski)... 6. Herhangi bir sayıda 

olan şey, adet... Kasları gergin duruma getirmek... Karşıt, 

ters... 7. Atomlarla ilgili olan, atomik... Laka veya vernik sür-

mek... 8. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince 

ve kısa tahta çubuk... Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş 

başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyimin-

de geçen bir söz (halk ağzı)... Teklik ikinci kişiyi gösteren 

söz... Lityum elementinin simgesi... 9. Eklem bacaklıların 

çok ayaklılar sınıfına giren, taşların altında yaşayan, vücu-

du yuvarlak ve uzun bir böcek... Ağaç, ağaççık veya çalılar-

da gövdeden ilk çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal... 

10. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce... Erimiş sod-

yum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi 

bir volkanik kayadan patlatılarak pudra hâline getirilmiş 

bulunan, hazır sıva, hafif levha yapımında, izolasyon işin-

de, yem maddelerinin preslenmesinde kullanılan yardımcı 

bir madde... Göğüs... 11. Duvarları taş veya tuğladan, üstü 

taş bir kapakla örtülü mezar... Değerini anlamak, gerekli 

niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için birini, bir nesneyi 

veya bir düşünceyi yoklamak, denemek, tecrübe etmek... 

12. Kendi çıkarla-

rından başka bir 

şey düşünmeyen 

(kimse)... Japon 

çizgi filmi... 13. 

Er bezi... İndiril-

mek işi... 14. İşler, 

işlemler (eski)... 

Aba giymiş olan... 

Metneryum ele-

mentinin sim-

gesi... 15. Zorba 

(eski)... İşaret 

(halk ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AĞLAYAN O
Yol yürürüm
Kar yağar üstüme
Pınar akar
Su dolar testime
Çıkmaz sesim
Bana ağlayan o

Sima tanıdık
Gözleri nazlı
Şenlik oluyor 
Zurnalı sazlı
Cefa çekerim 
Sefayı süren o

Derdi anlatırım
Güzel ağlar 
Koşarım ona 
O umut bağlar 
Acı çekerim
Bana ağlayan o

Garip ağlar
Derdi başkadır 
Bir yiğit ağlar 
Gönül aşkadır 
Sevda yıpratır beni
Bana üzülen o

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Malatyalı Prof.Dr.Osman İnci’ye
‘Doctorclup Awards’ Ödülü Verildi

Müzesi’nin de kurucusu 
Malatya-Akçadağlı hemşe-
rimiz Prof. Dr. Osman İn-
ci’ye Doktorclup Awards 
2020 Özel Ödülü verildi. Bu 
yıl dördüncüsü düzenlenen 
“Türkiye’nin sağlık ödülleri” 
töreni 18.12.2020 saat 20.30 
da BKM de canlı yayınla onli-
ne olarak yapıldı.

Yaşam boyu onur ödülü, 
başarılı doktorlar, eczacılar, 
diş hekimleri, hemşireler, 
İlaç ve teknoloji endüstrisi, 
AR-GE çalışmaları, inovas-
yon uygulamaları, sosyal so-
rumluluk projeleri, başarılı 
kamu ve özel hastaneler ve 

diğer sağlık kategorilerinde 
verilen Türkiye’nin Sağlık 
Ödülleri kapsamında 'Dok-
torclup Awards 2020 Yaşam 
Boyu Onur Ödülü' pande-
mi ile mücadele eden tüm 
sağlık çalışanlarına,  “Dok-
torclup Awards 2020 Özel 
Ödülü” ise Prof. Dr. Osman 
İnci’ye verildi.

Jüri Başkanı ve Okan Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Semih Baskan; 
“Bu yıl Doktorclup Awards 
2020 ödülünü Türk Tıp Tari-
hine ve Müzeciliğine verdiği 
olağanüstü emekler ve genç-
lere müzeciliği sevdirmesi 

konusundaki çabaları nede-
niyle Prof. Dr. Osman İnci’ye 
verilmesi uygun bulunmuş-
tur” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Osman İnci, 
Üniversitede Sağlık Müzesi 
(2004 Avrupa yılın müzesi 
ödüllü), Güllapoğlu Arbo-
retumu, Lozan Müzesi ve 
Çağdaş Resim Heykel Mü-
zesi kuruluşu süreçlerinin 
Trakya Üniversitesi Rektö-
rüdür.  Prof. Dr. Osman İnci 
25 Kasım 2017’de EDirne de 
Osman İnci Müzesi’ni kur-
du. Halen Edirne de bulunan 
Özel EKOL Hastanesi’nde ça-
lışmaktadır.

Elmalı Göleti Sulaması Sözleşmesi İmzalandı
Doğanşehir ilçesi Elmalı göleti sulaması işine ait sözleşme im-

zalandı.
Elazığ DSİ 9.bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici Zeren 

İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında Doğanşehir Elmalı Göleti 
Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme, 17.12.2020 tarihinde imzalandı.

Elazığ DSİ 9.bölge Müdürü Mahmut Dündar, 
"Su kaynağı olan Malatya Doğanşehir Elmalı Göleti, ön yüzü 

membran kaplı kaya dolgu tipinde, temelden 51 metre yükseklikte 
ve 1,03 milyon m³ su biriktirme hacmine sahiptir. 2021 Yılı ilk ya-
rısında dolusavak ve membran imalatları tamamlanarak hizmete 
alınacaktır. Malatya Doğanşehir Elmalı Göleti Sulaması İnşaatı işi 
kapsamında yapılacak sulama şebekesi ile 2.530 dekar tarım ara-
zisinin cazibeli basınçlı borulu sulama sistemiyle sulanması sağ-
lanacaktır. Gölet ve sulama şebekesi 2021 yılında tamamlanarak 
hizmete hayırlı olsun" dedi.
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Doğanşehir Eski Belediye 
Başkanlarından Ibrahim 

Karaman'ın abisi

Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. 
Merhuma Allah'tan Rahmet 
Yakınlarına ve Sevenlerine 

Başsağlığı Dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Murat
KARAMAN

Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0
Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Ma-

latyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı ko-
nuk etti. Mücadele Yeni Malatyaspor’un 
penaltılardan bulduğu gollerle 2-0 sona 
erdi.

Maçtan dakikalar 
2. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza 

sahası dışından Kubilay'ın vurduğu sert 
şutta top kale direğinin dibinden az fark-
la auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi takımda Ol-
cay’ın sol kanattan ceza sahası içerisine 
gönderdiği pasta Adem’in plase vuruşun-
da top kale üst direğinin üzerinden auta 
çıktı.

13. dakikada sol kanattan Youssuf'un 
ceza sahası içerisine yerden gönderdiği 
ortasında Umut'un gelişine vurduğu top 
oyun alanının dışına çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında 
Umut Bulut'un pasıyla topla buluşan 
Youssuf şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu 
pozisyonda gole engel oldu.

24. dakikada Kasımpaşa’da Kevin 
Varga’nın Yeni Malatyaspor ceza sahası 
içerisinde kaleci Ertaç tarafından düşü-
rülmesinin ardından Hakem Arda Kar-
deşler penaltı noktasını gösterdi. Ancak 
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından 
gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonun 
ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı 
iptal edildi.

38. dakikada ev sahibi takımda Ol-
cay’ın sol kanattan kullandığı korner atı-
şında topa yükselen Kubilay’ın vuruşunda 
meşin yuvarlak az farka üstten auta çıktı.

45. dakikada Yeni Malatyaspor’da Ol-
cay’ın şutunda Aytaç’ın ceza alanı içeri-
sinde topla elle oynaması nedeniyle Ha-
kem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 
Adem Büyük’ün kullandığı penaltı atışın-
da top ağlarla buluştu. 1-0

46. dakikada oyuna hızlı başlayan 
Yeni Malatyaspor’da cezaalanında topu 
biran da önünde bulan Ndayishimiye ka-
leci ile karşı karşıya kaldı, ancak kötü vu-
ruşu sonrası top auta çıktı.

54. dakikada Kasımpaşa’da Florent’in 
cezalanı içinde Adem’e Büyük’le girdiği 
pozisyonda halem Arda Kardeşler ikinci 
kez penaltı noktasını gösterdi. Topun ba-
şına geçen Adem, kendisinin ve takımının 
ikinci golünü kaydetti. 2-0

70. dakika konuk ekipte Tirpan’ın ra-
kip ceza sahasının hemen dışında kaleyi 
karşısına alarak çektiği şutta kaleci Ertaç 
gole izin vermedi.

84. dakikada Kasımpaşa’da Yusuf’un 
sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta 
Yeni Malatyaspor defans topu uzaklaştır-
dı.

90. Dakikada Kasımpaşa’da Hodzic’in 
ceza sahası dışından çektiği şut Yeni Ma-
latyaspor savunmaya çarparak tehlikeli 
bölgeden uzaklaştı.

Kupada Rakip Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 
eşleşmeleri belli oldu. Yeni Malatyaspor’un 
Son 16’daki rakibi Galatasaray. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 
kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salo-
nu'nda çekildi.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 
Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çe-
ken takımların sahasında tek maç eleme 
sistemiyle oynanacak. Ziraat Türkiye Ku-
pası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı 

Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.  
İşte son 16 turu eşleşmeler:
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana De-

mirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Bele-

diye Erzurumspor
Tuzlaspor - Medipol Başakşehir


