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Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, 
Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Doğanşehir ilçesinde 
2016-2017 Eğitim Öğre-
tim yılı 1. dönem kar-
neleri düzenlenen bir 
etkinlik ile öğrencilere 
verildi.

Karne dağıtımına 
Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan, İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Caner 
Güler, Garnizon Komu-
tanı Hakan Duman, 
Sağlık Gurup Başkanı Elif 
Eylem Duman Katıldı.>>4

BELEDİYE BAŞKANI UMREDEN DÖNDÜ
Doğanşehir Beledi-

ye Başkanı Vahap 
Küçük Umre göre-

vini yerine getirmek 
amacıyla gittiği 

kutsal topraklardan 
yurda dönüş yaptı>>5

MALATYA BARO
BAŞKANINA ZİYARET
Yeni Doğanşehir Gazetesi 
Sahibi Hüseyin Karaaslan 
Malatya Baro başkanı En-

ver Hanı Makamında zi-
yaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.>>5

KADASTROCU ÖMER 
GÜRER’İN TAYİNİ ÇIKTI

Uzun yıllardır Doğanşehir Kadastro biriminde görev 
yapan Ömer Gürer’in 01.02.2017 tarihi itibariyle ilçem-
izden ayrılarak Malatya Kadastro müdürlüğünde göre-
vine devam edeceği öğrenildi.>>5

TEOG SINAVINDA BAŞARILI
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Doğanşehir İlçesinde TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere 
ilçe kaymakamı tarafından yemek verildi. Yemekte başarılı öğren-
cilere ödül verildi. Programa Kaymakam Memiş İnan, Doğanşehir 
belediye başkanı Vahap Küçük. Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, 
Öğretmen ve Öğrenciler katıldı>>3

AK PARTİ KADIN KOLLARI 
EV ZİYARETLERİNDE YENİ 

ANAYASAYI ANLATTI

Doğanşehir ilçesinde Ak Parti 
Kadın kolları yeni anayasa ve 
partili Cumhurbaşkanlığı sistemi-
ni anlatmak üzere mahalle ve ev 
ziyaretlerine devam ediyor. Zi-
yaretlere Ak parti Malatya Kadın 
Kolları Seçim İşleri Başkanı ve 
Doğanşehir koordinatörü Av. Ley-
la Keleş ve Doğanşehir Ak Parti 
Kadın Kolları Teşkilatı katıldı>>4
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Yüreklerinde öğretirler.

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 12    Sayı: 560

Yayın Türü: Süreli

24 OCAK 2017 SALI

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

ARGUVAN BELEDİYESİ KADIN
DİNLENME EVİ AÇILDI

Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi 
Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Be-
lediye İş Sendikası Malatya Şubesi 
Başkanı Osman Solmazgül, Argu-
van Belediyesi Meclis Üyeleri, bazı 
mahalle muhtarları, CHP Malatya 
ve Arguvan Kadın Kolları üyeleri, 
Gençlik Kolları üyeleri katıldılar.

 Açılış sonrasında günün anlam 
ve önemini belirten konuşmalar 
yapıldı.

 Cumhuriyet Halk Partisi Malat-
ya İl Başkanı Enver Kiraz açılış da 
bir konuşma yaparak “Belediye 
Başkanımız ilk günden itibaren hem 
Arguvan’ın birliğinin beraberliğinin 
korunması açısından hem Kültürel 
Değerlerin yaşatılması açısından 
hem Arguvan’ın Sosyal bir alana 
taşınması açısından önemli gayret-
leri çabaları var tabi aynı zamanda 

da hizmetin her noktaya gitmesi 
noktasında da önemli çaba sarf edi-
yor, Belediye yönetimiyle birlikte. 
Ben tabi yaptığı bu hizmetlerden 
dolayı bir kez daha hepinizin içinde 
teşekkür ediyorum Sayın Mehmet 
Kızıldaş’a. Arguvan’ın Atatürkçü, 
Çağdaş, Demokrat Kadınlarına 
yakışan ve her şeyin en iyisini hak 
eden Arguvan’ın kadınlarının kulla-
nabileceği bir alan oluşturuluyor. 
Arguvanlı kadınların elbette güzel 
günler geçirmelerini diliyorum tabi 
bu tür mekânlar özellikle ilçelerde 
çok büyük ihtiyaç kadınlar için 
çünkü özellikle köylerden gelen 
kırsal kesimden gelen kadınlarımız 
gün içerisinde vakitlerini geçire-
cek alan bulmak ilçelerimizde 
zorlanıyorlar. Dolayısıyla kendi 

aralarında bir araya 
gelecekleri bir yerin 
olması kendi ilçenin 
kadınları açısından 
öneli bir unsurdur.” 
açıklamasında bu-
lundu.

 Arguvan Bele-
diye Başkanı Meh-
met Kızıldaş yaptığı 
konuşmada “Argu-
van’a hizmet etmeye 
Arguvan’daki göre-
bildiğimiz kadarıyla 

eksiklikleri ve aksaklıkları gider-
meye çalışıyoruz. Bugünde yine 
bu düşünce ile yol çıktığımız Argu-
van’da özellikle yazın köyden gelen 
kadınlarımızın araçlarını beklerken 
oturabilecekleri sohbet edebilece-
kleri bir çay bahçesi oluşturmuştuk 
ama gördük ki kışında aynı şekil-
de sıkıntı çekiyoruz köylerden ge-
len kadınlarımız pazara giderken 
araçlarını beklerken ilçemizde dük-
kân köşelerinde veya kapı önünde 
kalmaları ile sıkıntı çekiyorlar. İlçe 
merkezimizde gidip oturabileceği 
sohbet etmeleri için çay kahve 
içsinler dedikodu yapsınlar diye 
bir yer olmadığını düşünerek aktiv-

ite olsun diye Arguvan Belediyesi 
olarak böyle hazırlıkta bulunduk. 
Daha öncede söylediğim gibi bizim 
anlayışımızda düşünce bazında 
insanı temel alan insana hizmet 
eden insanı odak noktasına koyan 
bir düşünceden bir yerel yönetim 
anlayışından geliyoruz. Bu anlayış 
gereği de bu anlamda hizmetimizi 
önce insanlarımızı rahat edebilece-
kleri insanlarımızın yaşam kali-
tesini biraz daha yukarılara çıkart-
abileceğimiz projelerden başladık. 
Bu projelerimizi devam ettireceğiz. 
Kültür merkezi inşaatı devam edi-
yor. Heyelan raporumuzun olumlu 
çıkması sonrasında Arguvan Bel-

ediyesi olarak hızlı bir şekilde il-
çemizin eksikliklerini gidermek için 
bazı projelerimizin hazırlıklarını 
yapmaya başladık.” diye konuştu

 CHP Malatya Kadın Kolları 
Başkanı Güllü Tuncer ise “Hemşer-
iniz olarak CHP Belediyesi olarak 
burada böyle bir organizesinin 
yapılmasından çok mutlu olduğu-
mu söylemek isterim. Cumhuriyet 
Halk Partisine yakışır sosyal be-
lediyecilik anlamında, kadınlara 
dinleme evinin yapılması bizim be-
lediyelerimizin bir üstünlüğü olsa 
gerek. Malatya’da iki belediyemizin 
kadınlara dinlenme evinin yapılmış 
olması önemli projelerdir” dedi.

Arguvan Belediyesi tarafından yaptırılan 
Kadın Dinlenme Evi’nin belediye iş 

hanında yoğun katılımla açılışı yapıldı

Doğanşehir’de İşyerine Silahlı Saldırı
Malatya’nın Doğanşehir il-

çesinde bir işyeri, gece saat-
lerinde silahlı saldırıya uğradı. 
Olayda can kaybı yaşanmazken, 
maddi zarar meydana geldi.

Doğanşehir ilçesi Merkez 
Cami karşısında yer alan bir iş 
yerine gece saatlerinde kimliği 
belirsiz kişi ya da kişilerce silahla 
ateş açıldı. Olay sonrası işyerinin 
camına 4 kurşun isabet ederken, 

saldırgan ya da saldırganların 
olaydan sonra kaçarak kayıplara 
karıştığı belirtildi.

Sabah işyerini açtıktan sonra 
silahlı saldırıyı gören işyeri sahibi 
durumu polis ekiplerine bildirdi. 
Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri saldırıya uğrayan işyer-
inde inceleme yaparken, olay ye-
rinde bir adet dolu kovan ile boş 
kovanlar ele geçirildi.

Sürgü Dursun Şahin Ortaokulu İl Gençlik ve Spor 
Müdürlüğünün Düzenlediği Yıldızlar Kros Koşusundan 
İki Madalya Aldı.İl gençlik sporun düzenlediği yıldızlar 
kros da  erkeklerde il 2.si ve il 4.su olmuştur. Öğtrencil-
erimizi tebrik eder emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

SÜRGÜ DURSUN
ŞAHİN ORTAOKULU
İKİ MADALYA ALDI
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Sömestr tatilini
doğru değerlendirin

Yeni bir sömestr tatili daha başladı. Öğrenciler 
karnelerini aldı ve herkesin notları belli. Kırık ya da iyi 
karnelere nasıl tepki verilmeli? Bazı aileler yarıyıl tatili 
için programlarını yaptı. Neler yapılabileceği konusun-
da kararsız olanlar için ihtimalleri gözden geçirelim

Yarıyıl tatilinin bazı amaçları var. Hem çocuklara bir 
dinlenme, hem de onlarla birlikte ailelere bir değer-
lendirme ve yeni döneme hazırlık olanağı sağlıyor. 
Bu nedenle gelen notlar iyi değilse kızmadan önce 
yapılması gerekenler var. Elbette anne baba olarak 
üzülmeniz, mutsuz hissetmeniz doğal. Ama duygu-
larınızı kızgınlık şeklinde çocuklara yansıtmadan 
düşünmeniz de gerekli. Yarıyıl boyunca yeterince 
takip ettiniz mi? Sorunları saptamaya ve çözmeye 
çalıştınız mı? Çocuğunuzdan beklentileriniz gerçekçi 
mi? Tüm bunlar ebeveyn olarak sizin göreviniz. Bunları 
yaptığınızı düşünüyorsanız yine kızmadan başka yapıl-
ması gerekenler konusunu araştırmalı ve çocuğunuzla 
konuşmalısınız. Kızmak sonucu değiştirmeyecektir. Ak-
sine hem çocuğunuzla ilişkinizin bozulmasına hem de 
onun derslerle ve okulla sorunlarının artmasına neden 
olabilir. Bu, ’kötü karnelere de armağan alın,’ demek 
değildir. Karne hediyesi kavramı çok değişti. Aslında 
her karne için hediye almak gerekiyor mu? Okula git-
mek ve elinden gelenin en iyisini yapmak her çocuğun 
doğal işi olmalı. Karne hediyesi bir çeşit paylaşım aslın-
da, Ortak sevincin kutlanması ve tatilde doğru zaman 
geçirmeye yardımcı olması için alınan şeyler doğru 
hediyelerdir. Bisiklet böyle bir armağandır. Çocuğu 
özgürleştiren, spor yapmasını sağlayan bu hediye son 
yıllarda cep telefonu, bilgisayar oyunu gibi sonradan 
daha büyük sorunlara yol açan hediyelere dönüştü. 
Hatta ’istediğimi alırsanız, karnem iyi gelir,’ şekli ile 
ödülden çok rüşvete dönüştü. Bu nedenle karneye 
tepkimiz ister kızmak, ister hediye almak, ister övmek 
olsun her zaman üstünde düşünülmesi gereken bir 
süreçtir. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

TEOG SINAVINDA BAŞARILI
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Öğretmen evinde 

Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan 
Tarafından TEOG sınavında dereceye 
giren öğrenci ve onların başarılarına 
ortak olan Öğretmenlere yemek ver-
ildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner 
Güler Milli Eğitim çalışmalarını ve 
dereceye giren öğretmenlerin ve 
öğrencilerin başarılarını anlattı.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ise “ ben gençleri çok 
seviyorum, onların gelecekte bu 
memleketi kimseye boyun eğme-
den götüreceklerine de inanıyorum. 
Doğanşehir de bu başarının mimarı 
olan öğretmenlerimize çok, çok 
teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın 
bu başarıları bizlere gurur veriyor. 
Ben Vahap Küçük olarak gençlerim-
izin yanındayım. Allah ömür verdiği 
süre cedde onların yanında olmaya 

devam edeceğim. Başarıda Emeği 
Geçen her kese teşekkür ediyorum. 
Dedi.

Doğanşehir kaymakamı Memiş 
İnan marifet iltifata tabidir, diyerek 
bir toplantı düzenledik. Tabi sene 
sonunu bekleyip TEOG ortalamaları-
na göre hareket etmektense, ivedi 
olarak bir tepki gösterip, değerli 
öğrenci ve öğretmenlerimize teşek-
kür etmek istedik. Bu başarı her 
kesin başarısıdır. Herkesi toplayıp 
teşekkür edemediğimize göre tem-
sili olarak hem ilçemizin en başarılı 
öğrencileriyle birlikte olmak istedik, 
daha sonra okul müdürlerimize bu 
başarıya ortak olan Öğretmenler-
imize de birlikte olup onların mar-
ifetlerini de iltifatlandırmak istedik. 
Hem kendileri için bir motivasyon 
olsun hem de Eğitim camiası hemde 
kamu kuruluşlarındaki tüm camia 
örsünki başarı varsa biz başarının 

arkasındayız destekleyeceğiz bi-
linsin istedik. Caner hocam öze-
tle kıyasladı. Geçen sene Malatya 
genelinde 7. Sıradaydık. Çok şükür 
Allahın İzniyle busene de 5 sıraya 
yükseldik. Genel olarak Malatya or-
talamasının üzüntüdeyiz. İlçe olarak 
Türkiye sıralamasının üstündey-
iz. Malatya geçen yıl Türkiye orta-
lamasında 30 sıradaki en bu yıl 18. 
Sıra yerleşmiştir bur da bizim gibi 
başarılı olan ilçelerin sayesinde ol-
maktadır. Bu başarı milli eğitim ca-
miasında her kese aittir. TEOG bir 
de ilk kez girmeniz nedeniyle heye-
can olabilir amma ben inanıyorum 
ki ikinci sınavda başarınız daha da 
yükselecektir” dedi.

Doğanşehir ilçe Öğretmen evin-
de yapılan yemekli toplantı sonu-
cunda başarı gösteren Öğrenci ve 
öğretmenlere belge ve hediyeler 
veridi.

Doğanşehir İlçesinde TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere ilçe kay-
makamı tarafından yemek verildi. Yemekte başarılı öğrencilere ödül veril-
di. Programa Kaymakam Memiş İnan, Doğanşehir belediye başkanı Vahap 
Küçük. Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Öğretmen ve Öğrenciler katıldı

Kapıdere Mahallesinin İçme Suyu Alt Yapısı Yenilendi
Malatya genelinde sürdürülen 

içme suyu alt yapı çalışmaları kap-
samında Doğanşehir İlçesi Kapıdere 
Mahallesi’nin içme suyu alt yapısı ye-
nilendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir 
İlçesi Kapıdere Mahalle Muhtarı Meh-
met Cüceler’in mahallelerindeki içme 
suyu sıkıntısını dilekçe ile bildirilm-
esi üzerine harekete geçti. Ekipler, 
kısa sürede mahallenin içme suyu alt 
yapısını yeniledi. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. 
Özgür Özdemir, “İçme suyu alt yapısı 
ile ilgili çalışmalarımız Malatya gene-
linde devam ediyor. Doğanşehir İlç-
esi Kapıdere Mahallesi’nde eskiyen 
ve işlevini yitirmiş içme suyu şebeke 
hatlarını yenilemeye aldık. 5 bin 700 

metrelik hat çalışmasının yanı sıra 
220 adet abone bağlantısı çalışması 
yaptık. Emeği geçen tüm ekip ark-
adaşlarıma ve çalışmalar sırasında 
bizlerden yardımlarını esirgemeyen 
mahalle muhtarımıza teşekkür edi-
yorum” dedi.

Çalışmalardan memnuniyetini 
dile getiren Muhtar Mehmet Cücel-
er ise, “Mahallemiz adeta şantiyeye 
döndü. Verilmiş olan sözler dedikler-
inden daha hızlı bir şekilde yerine 
getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye-
si’nin hizmetlerinden ve çalışma-
larından memnunuz. Hizmetlerden 
dolayı başta Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, MASKİ Genel 
Müdürü Dr. Özgür Özdemir ve ekibine 
mahallem adına teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
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Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, 
Karne Dağıtım Törenine Katıldı

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde 2016-

2017 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem 
karneleri düzenlenen bir etkinlik 
ile öğrencilere verildi.

Karne dağıtımına Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Caner Güler, Gar-
nizon Komutanı Hakan Duman, 
Sağlık Gurup Başkanı Elif Eylem 
Duman Katıldı.

Doğanşehir de 7800 Öğren-
ci karne heyecanı yaşadı. Karne 

dağıtımı için düzenlenen törende 
Doğanşehir kaymakamı Memiş 
İnan karneleri, Doğanşehir Yunus 
Emre İlkokulu, Güne doğru or-
taokulu ve kadılı ilkokulunda 
öğrencilere karnelerini dağıttı. 
Kaymakam inan Öğrencilere ve 
öğretmenlere tavsiyelerde bulun-
du. 

Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan  yaptığı açıklama-
da, "2016 - 2017 Eğitim Öğretim 
yılının ilk dönemi bugün itibarı ile 

sona erdi. Başta İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler ve personeli 
olmak üzere tüm okul müdürler-
imizi, Öğretmenlerimizi verdikleri 
emekten dolayı kutluyorum. Veli-
lerimizin de karne dağıtımına 
gösterdikleri ilgi beni gerçekten 
sevindirdi. Böylece eğitim öğre-
time ne kadar önem verdiklerini 
ortaya koydu. Kendilerini de te-
brik ediyorum. 15 tatilde tüm eğit-
im camiasının güzel bir tatil geçir-
melerini temenni ediyorum" dedi.

AK PARTİ İL VE İLÇE KADIN KOLLARI EV
ZİYARETLERİNDE YENİ ANAYASAYI ANLATTI

HABER MERKEZİ 
Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde ma-

halle mahalle gezerek yeni Anayasa ve çok 
partili cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan 
kadın kolları teşkilatı merkez mahallelerde 
mahalle toplantıları gerçekleştirdiler. Kadın 
Kolları, kadın günleri ve taziye zilyetlerine 
ağırlık verdiler.

AK Parti Doğanşehir Koordinatörü av. 
Leyla Keleş şunları söyledi: “ Ülkemizin büyük 
bir ekonomik, siyasal ve psikolojik savaşla 
karşı karşıya olduğunu kaydederek: bundan 
sonra kalan iki aylık süreçte gece gündüz 
demeden çalışmamız lazım. Bu durumu bir 

Milli Mücadele olarak değerlendirmemiz ve 
bu şekilde çalışmamız lazım. Unutmayalım ki 
Türk milleti esarete asla boyun eğmez, bizler 
kadın kolları olarak, Çanakkale de Kurtuluş 
savaşında ninelerimiz o günün şartların-
da ne görev üslenmişlerse bizlerde, bu gün 
aynı Mücadeleyi teknoloji çağındaki şartlara 
göre güncellememiz ve çalışmamız lazım. Bu 
Ülke bizim ve bizim kalacak, Anayasamıza, 
Devletimize, Bayrağımıza, Dinimize, nine-
lerimizin imanı ve ruhuyla sahip çıkacağız. 
Vatandaşımıza bu süreci ve yeni anayasa 
taslağını iyi anlatmalıyız. Başkanlık sis-
temi millet hükümetidir. Millet, hükümeti 
doğrudan kurar ve ona doğrudan müdahale 
eder. Şimdiye kadar devlet halkın karşısında 
ya da üstündeydi ve halkla değil, halkın tem-
silcileriyle konuşuyordu. Buna “temsil siyas-
eti” deniyor. Başkanlık sistemindeyse halkla 
devlet iç içe geçmiş durumda. Seçilmişler 
artık halkı “temsil” etmek yerine halkın bir 
uzantısı oluyorlar. Bu siyaset türünde “so-
syolojik siyaset” deniyor.

Başkanlık sisteminde halkın karşısında 
ya da üstünde duran bir devlet yok, aksine, 
halkın siyasi bir uzantısı olduğunu kabul 
eden ve her zaman halkı önceleyen bir devlet 
var. Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza 
sahip çıkacağız” dedi.

Doğanşehir Merkez Mahallelerinde 
çalışmalarını sürdüren Ak parti Kadın kol-
ları her gün düzenli olarak, mahallelerde 
toplantılar düzenleyerek yeni anayasa, Çok 
partili Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatma-
ya devam edecek. Kadın kolları toplantıları 
bir sonraki programın yeri ve zamanının 
tespit edilmesiyle sona erdi.

Doğanşehir ilçesinde Ak Parti Kadın kolları yeni 
anayasa ve partili Cumhurbaşkanlığı sistemini 

anlatmak üzere mahalle ve ev ziyaretlerine de-
vam ediyor. Ziyaretlere Ak parti Malatya Kadın 

Kolları Seçim İşleri Başkanı ve Doğanşehir 
koordinatörü Av. Leyla Keleş ve Doğanşehir Ak 

Parti Kadın Kolları Teşkilatı katıldı
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BELEDİYE BAŞKANI UMREDEN DÖNDÜ
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük Umre görevini yerine getirmek 
amacıyla, Doğanşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Mesut sülü ve aileleri ile bir-
likte gittiği kutsal topraklardan yurda 
dönüş yaptılar.  Doğanşehir Belediye 
Başkanı 10 günlük Umre programını 
tamamlayarak beraberindeki ark-
adaşları ile birlikte yurda döndü. Yur-
da Dönen Doğanşehir Belediye Başkanı 

Vahap Küçük Birkaç gün İstanbul’da 
kaldıktan sonra 19 Şubat 2017 tarihinde 
Doğanşehir Belediyesine gelerek göre-
vine başladı. 

 Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük kendisini ziyarete gelen 
misafirlerine hurma ve zemzem ikram 
etti. Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, “Kutsal toprakları ziyaret 
etmenin ve umre vazifemizi yerine ge-
tirmenin mutluluğu içerisindeyim. Al-

lah o kutsal topraklara gitmek isteyen 
herkese biran evvel gitmeyi nasip etsin. 
Umre’de tarifi imkânsız güzellikte birçok 
kutsal mekânı gezdik gördük herkes için 
dualarımızı ettik ibadetlerimizi yaptık 
ve umre süresince yapmamız gereken 
vazifelerimizi yerine getirmeye gayret 
gösterdik Rabbim inşallah tekrarını na-
sip eder. Rabbim inşallah herkese git-
meyi nasip eder şimdiden oraları çok 
özledim” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Umre görevini yerine 
getirmek amacıyla gittiği kutsal topraklardan yurda dönüş yaptı

KADASTROCU ÖMER 
GÜRER’İN TAYİNİ ÇIKTI

HABER MERKEZİ 
Uzun yıllardır Doğanşehir Ka-

dastro biriminde görev yapan Ömer 
Gürer’in 01.02.2017 tarihi itibariyle il-
çemizden ayrılarak Malatya Kadastro 
müdürlüğünde görevine devam ede-
ceği öğrenildi.

 Kadastro biriminde görev ya-
pan Ömer Gürer,;” Ben yaklaşık on iki 

yıl Doğanşehir’de Görev yaptım. Bu 
çalıştığım süre içerisinde istemeyerekte 
olsa bazı vatandaşlarımızı memnun et-
memiş olabilirim. Bu vatandaşlarımızın 
haklarını helal etmelerini yanı onlardan 
helallik istiyorum. Benim Doğanşehir 
halkı üzerinde üerinde bir hakkım var 
ise bende helal ediyorum” dedi.

MALATYA BARO 
BAŞKANINA ZİYARET

KENAN EREN 
İkinci Kez Malatya Baro Başkanlığına 

seçilen hemşerimiz Enver Han’a Hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunuldu.

Yeni Doğanşehir Gazetesi Sahibi Hü-
seyin Karaaslan ile Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Vahap 
Güner Malatya Baro başkanı Enver Hanı 
Makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 

dileklerinde bulundular.
Malatya Baro Başkanı Enver Han zi-

yaretten Duyduğu memnuniyeti belir-
terek” Hemşerilerimizi bizi böyle takip 
etmeleri, zahmet edip buraya kadar 
gelmeleri bizi son derece memnun et-
miştir. Kendilerine çok teşekkür edi-
yorum.” dedi.
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Soldan sağa
1. Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya 

geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç... Uygunsuz bir zamanda... 
2. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... İçine 
özel eşya konulan, günlük işlerde veya kısa gezilerde kul-
lanılan çanta... İndiyum elementinin simgesi... 3. Kuru bu-
har banyosu... İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya 
karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema... Parlaklığı birden-
bire artan, patlamalı değişen yıldız... 4. “Emekleme döne-
minde, henüz yürüyemeyen çocuk ayakları üzerinde dur-
mak” anlamındaki “....durmak” deyiminde geçen bir söz... 
İnanma işi... 5. İlinek... Kumul (eski)... Ağabey (halk ağzı)... 
6. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli... Büyük, ulu (eski)... 
7. Baba... Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış 
yapı... Kobalt elementinin simgesi... İyi nişan alan, attığını 
vuran (kimse)... 8. Asaleten atamak işi... 9. Aksama, aksak-

lık, bozulma... Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde 
kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Protaktinyum elemen-
tinin simgesi... Her türlü arazide kullanılabilen motorlu 
taşıt... 10. At sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, 
ekşi bir Türk içkisi... Altı olmayan... 11. Geçmişte yaşanmış 
çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra... 
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye 
yarayan, yarım çember biçimindeki araç, açıölçer, mastara, 
minkale... İncirin döllenmesini sağlayan sinek... 12. Cildin 
ölü hücrelerden arındırılmasını sağlayan, kan dolaşımını hı-
zlandıran bir krem türü... Açkı yapılmış, perdahlanmış, per-
dahlı... 13. Sinir... Başkası değil, yine o... Yargı... 14. Radyum 
elementinin simgesi... Kemerlemek işi... “Ey, hey” anlam-
larında bir seslenme sözü... 15. Ankara ilinden olan kimse... 
Yağda veya sacda pişirilen bir tür börek...

Yukarıdan aşağıya
1. Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastal-

anmış, rahatsız... İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü... 
2. Üzme, sıkıntı verme, üzgü... Gecikme... Yılın dördüncü ayı, 
april... 3. Çok utanıp sıkılarak, utanıp sıkılmış bir biçimde... 
4. Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış in-
san ölüsü... Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve 
üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri 
öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş... 
Yerinde, önceki durumunda bırakma (eski)... 5. Herhangi 
bir törende veya gösteride yer alan topluluk... Melamin 
reçinelerin yapımında ve deri tabaklamada kullanılan suda 
az çözünen siyanamidin halkalı trimerimeri olan beyaz kris-
taller halinde bir bileşik... Rütbesiz asker, nefer... 6. Her-
hangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bu-

lunan bir yer, dâhil... Fincanın dibine çöken kahve tortusu... 
Ilgamak işi veya durumu... 7. Gereksiz, önemsiz (söz) (eski)... 
Bozulmamış, bayatlamamış olan... Rüzgâr... 8. Kuvars, mika 
ve feldspattan birleşmiş kayaç... Dede, büyük baba, ata... 
Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce 
varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, 
Oğan... 9. Hitit... Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişler-
in tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî 
içerikli resimleri... Rengi atmış, ağarmış... 10. Çekicilik... Du-
var şamdanı, duvar lambası... Bir şeyin eksiğini tamamlam-
ak için ona katılan parça... 11. Notada duraklama zamanı 
ve bunu gösteren işaretin adı... Bitkiler (eski)... Ihmak işi... 
12. Zenginlik, bolluk (eski)... Verme, ödeme (eski)... Karal-
tı... 13. Bozulmuş olan nesneleri onarıp yararlı bir duruma 
getirme, tamircilik... 14. Fazla suyla karıştığı için biçimini 
koruyamayacak kadar sulanmış... Şairlerin kasidelerle 
övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş 
(eski)... Herhangi 
bir topluluğu oluş-
turan bireylerden 
her biri, aza... 15. 
Hiç olmazsa, hiç 
değilse... Kuzey 
Anadolu dağların-
da yetişen, 3-5 m 
boyunda, kışın 
yapraklarını dök-
meyen, iri ve mor 
çiçekleri olan bir 
ağaç...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Söğütlü
Ahmet 
GÜNEŞ

BİZ OSMANLI
TORUNLARIYIZ

BİR ELİMİZ BALKANLARDA,
BİR ELİMİZ KAFKASLARDA,
GÖNLÜMÜZ ORTADOĞUDA,
BİZ OSMANLI TORUNLARIYIZ.

ORALARDA NİCE ŞEHİT ATALARIMIZ VAR,
BİZ AYRI DEVLET TEK MİLLETİZ.
NE ABD’Sİ NE AVRUPASI,
NE NATOSU NE SEATOSU,
24’ÜN SINIRIN BİZ ÇİZERİZ,
BİZ OSMANLI TORUNLARIYIZ.

PKK, PYD, YPG, İŞİT TERÖRÜ,
ONLARA BOROZANLIK YAPAN,
ŞAKŞAKÇI YEVMİYECİLER HAYİNLER,
BATININ MAŞASI ÇAKALLARIDIR.
NE KÜRTTÜR NE KÜRT’ÜN SAVUNUCUSU ERMENİ’DEN,
ABD’Sİ AB’Sİ ONLARDA KUYRUK ACISI VAR.
İKİYÜZLÜ, MÜTTEFİK DEĞİL MÜNAFIKLARIN,
HESABI TUTMADI.
KANI BOZUK ŞEREFSİZ FETO’CULAR,
15 TEMMUZDA BU MİLLETTEN DERSLERİNİ ALDILAR.

BU MİLLER VATAN BAYRAK OLUNCA,
TÜRKÜ, KÜRDÜ, ARABI, LAZI TEK MİLLET TEK BAYRAK,
TEK VATAN, BU ÜLKEDE BAYRAK İNMEZ,
EZAN SUSMAZ, BİZ OSMANLI TORUNLARIYIZ.

BİZİ DURDURAMAZLAR,
BİZİM ATALARIMIZ KARADAN GEMİ YÜRÜTMÜŞ,
BİZDE DENİZDEN TREN YÜRÜTÜRÜZ.
DURMAK YOK YOLA DEVAM,
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM,
YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ,
YAŞASIN OSMANLI TORUNLARI.

2017 yılının ilk Mülki İdare Amirleri 
Toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkan-
lığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardım-
cıları ve İlçe Kaymakamları katıldı. To-
plantıda gündemdeki konular ve ilçelerin 
sorunları görüşüldü

 Toplantı sonunda Vali Toprak, yaptığı 
açıklamada özellikle eğitim alanında-
ki konularla birlikte ilçelerdeki yerel 
hizmetlerin ve kalkınmaya yönelik hiz-
metlerin daha kaliteli, daha verimli ol-
masını, yatırım kaynaklarının zamanında 
ve verimli kullanılmasını sağlamak, asay-
iş ve trafik konuları gibi bir çok konuyu 
görüşmek, karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunmak için Vali Yardımcıları ve Kay-
makamlarla bir araya geldiklerini ifade 
etti.

 OKUL ÇEVRESİNE SIKI 
DENETİM

Toplantıda Vali Toprak, Eğitim Öğre-
tim konusunda özellikle taşımalı eğitim 
yapan servis araçlarının ve normal okul 
servis araçlarının sıkı kontrollere tabi tu-
tulmasını, mevzuat ve sözleşmelerinde 
belirtilen hususlara uygunluğunun dene-
tlenmesi talimatını verdi. Trafik kontrol-
lerinin de aksatılmadan sürdürülmesini 
isteyen Vali Toprak, Narkotik yönünden de 
okul çevrelerinde denetimlerin sıklaştırıl-
masını, çocukların uyuşturucu, uyarıcı 
vb. maddeler konusunda bilgilendiril-
melerini ve bu konuda gerekli tedbirler-
in alınmasın, okul kantinlerinin devamlı 
ve hijyen koşullarına dikkat edilmesini, 
denetime tabi tutulmasını istedi.

“ŞEHİT YAKINLARININ 
İHTİYAÇLARI ÖN

PLANDA TUTULSUN”
“Bu aziz vatan için canlarını feda eden 

şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakın-

larını ve çocuklarını da her daim ziyaret 
ediniz ve onların hissiyatını göz önünde 
bulundurunuz.” diyen Vali Toprak, Şehit 
yakınları ve Gazileri sık sık ziyaret etme-
lerini, onların yalnız olmadıklarını göster-
melerini, varsa sorun ve ihtiyaçlarının 
giderilmesini istedi. 

“FETÖ OPERASYONLARI 
HIZ KESMESİN”

Vali Toprak, FETO/PDY, PKK/KCK si-
lahlı terör örgütleri başta olmak üzere 
tüm terör örgütlerine karşı ilimizde bu 
güne kadar sürdürülen operasyon ve 
çalışmaların, şimdiye kadar alınan ve 
bundan sonrada alınacak tüm tedbirl-
erin, asayiş ve yol kontrollerinin de sıkı 
bir şekilde devam ettirilmesini istedi. 
OHAL Büroları, Şehit iş ve işlemlerinin 
yürütülmesi, Güvenlik korucuları ile ilgi-
li iş ve işlemleri, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı çalışmaları ve projeleri 
hakkında da bilgiler aldı.

“KAPILAR VATANDAŞA 
HER DAİM AÇIK

TUTULSUN!”
Ekonomik, sosyal ve kültürel çalışma-

lar, Ağaçlandırma faaliyetleri vb. konular-
da da bilgi alan Vali Toprak, her toplantıda 
belirttiği gibi bu toplantıda da Vatandaş 
memnuniyeti esas alınarak, kamu kurum ve 
kuruluşlarının kapılarının vatandaşlara açık 
tutulmasını, yürütülen hizmetlerin insan 
odaklı olmasını, vatandaşların istek ve ta-
leplerinin bu anlayışla karşılanarak hizmet 
edilmesi ve Kamu etkinliğinin artırılması 
talimatını yineledi. Vali Toprak, 2017 yılı 
içerisinde ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdüre-
ceğini ve bundan sonraki bu ziyaretlerinde 
ilçenin mahalli idarecileri, resmi kurum ve 
kuruluş yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, 
mahalle muhtarları ile bir araya gelerek 
ilçenin sorunlarını ve iletilen talepleri yer-
inde tespit ederek çözümü ve karşılanması 
konusunda istişarelerde bulunacağını belir-
terek   toplantıya katılan Vali Yardımcıları 
ve İlçe Kaymakamlarına teşekkür ederek 
çalışmalarında başarılar diledi.

Mülki İdare Amirleri Toplandı
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Malatyaspor Mersin’e Geçit Vermedi
HABER MERKEZİ 
TFF 1.Lig de 18. Hafta mücadelesin de; 

Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdman Yur-
du ile karşılaştı. İnönü Stadında oynanan 
karşılaşmanın ilk yarısı sakin geçerken, ikin-
ci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Mü-
sabakadan, ev sahibi ekip Evkur Yeni Malat-
yaspor 2-1’lik skorla galip ayrıldı

TFF 1. Lig’in ikinci yarısında Evkur Yeni 
Malatyaspor, evinde Mersin İdman Yurdu ile 
karşılaştı. İlk yarısı düşük tempoda geçen 
maçta, 7. Dakikada İrfan başaranın frikik-
ten attığı golle Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 
öne geçti. İkinci yarı ise iki takım oldukça 
hareketli bir futbol ortaya koyarken, Sinan 
Kaloğlu 60. Dakikada bulduğu golle duru-
mu 1-1’e getirdi. Ancak eşitlik fazla sürme-
di ve 66. Dakikada Michael Perreria’nın 
penaltıdan maçın sonucunu belirleyen golü 
atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Bu karşılaş-
mayla beraber; Evkur Yeni Malatyaspor 
puanını 34 yaparak maç fazlasıyla liderliğe 
yükselirken, ligin son sırasında bulunan ve 
puan kazanmak isteyen konuk takım Mersin 
İdman Yurdu ise, 10 puanla yerinde sayar-
ak bu haftayı da kayıp geçirdi. Maç sonu 
açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malat-
yaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, yeni 
stadın bir an önce hizmete sokulmasının 
önemini vurguladı. Konuk takım Mersin İd-
man Yurdu’nun Teknik Direktörü Memduh 
Özbalta ise, iyi mücadele ettiklerini ancak 
verilen penaltı kararının takımın dengesini 
bozduğunun altını çizdi. Müsabakayı Hakem 
Serkan Tokat yönetirken, yardımcılıklarını 
ise Erdem Bayık ve Oğuz Terzi üstlendi.

MAÇIN ÖZETİ
7.dakikada İrfan Başaran frikikten topu 

sol köşeye göndererek golü buldu.
38. dakika Nurullah’ın ortasını iyi takip 

eden Nurullah kaleyi yokladı. Ama kaleci Er-
taç topu başarılı bir şekilde kurtardı.

41.dakikada Michael Perreria iki rakibini 
geçerek, kaleye sert bir şut gönderdi ancak 
kaleci Mihaylov topa uzanarak korner’e çel-
di.

45.dakikada Pereria sağ kanatta topla 
boşta kaldı. Rakip kale direğini sıyıran Per-
reianın ortasına Amutu uzakta kaldı.

45+2 oynandı. Ve İlk yarı sona erdi.
48.dakikada Titanın serbest vuruşunda 

top ağlara gitti ama gol değeri kazanmadı 
ofsayt.

54.dakikada Caner’in sağ kanattan or-
tasına yükselen Amutunun şutunu kaleci Mi-
haylov kurtardı.

57.dakikada irfan başaran serbest vuşun-
da top sol köşeden auta gitti.

60. dakikada Sinan Kaloğlu ceza sa-

hasından gerçekleştirdiği isabetli vuruşun-
da golü attı.

64.dakikada Mitroviçin Amutuyla ikili 
mücadelesinde Amutu yerde kalıyor penaltı.

66.dakikada Michael Perreria takımı 
adına penaltı kullanmak üzere topun başına 
geçti ve golü attı.

68.dakikada Güven Varol’un sert şutu di-
rekten dönerek, tekrar oyun alanına döndü.

87.dakikada buğra topu rakip kale 
çizgisinden içeri kadar sürdü, buğra Perre-
riayaya pasını aktarırdı ancak Perreria po-
zisyonu değerlendiremedi ve savunmanın 
müdahalesiyle top kaleci Mihaylov da kaldı.

90+4 oynandığı karşılaşma 2 – 1 Evkur 
Yeni Malatyasporun üstünlüğüyle tamam-
landı.

“YENİ STAD BİR AN ÖNCE 
TAMAMLANMALI”

TFF 1. Ligin 18. Haftasında, Evinde konuk 
ettiği Mersin İdman Yurdunu 2 – 1 ‘lik skorla 
yenerek, 3 puanı hanesine yazdıran Evkur 
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan 
Buz maçla ilgili, “Saha şartları çok ağırdı, iki 
taraf için de çok zor oldu. Birçok oyuncumuz 
maalesef bu saha şartlarından dolayı sakat-

landı, en son da Mehmet Sak sakatlanarak 
oyunu terk etmek zorunda kaldı. Mersin 
İdmanyurdu elinden gelen her şeyi yaptı. 
Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. On-
ların da artık puana ihtiyacı vardı, burada 
iyi mücadele ettiler, onları da tebrik edi-
yorum. İkinci yarıya çok önemli bir başlangıç 
yaptığımızı düşünüyoruz, 34 puana ul-
aştığımız için mutluyum” değerlendirmesini 
yaparak, yeni stad ile ilgili de, “Dün yeni 
stadı ziyaret ettim, inanın seyirci olmadan 
havaya girdim. Oranın atmosferi çok farklı 
ama zemininin oturması biraz zaman alacak 
gibi. Stad’ın bir an önce bitirilmesi ve hazır 
hale gelmesi bizim için çok önemlidir diye 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İYİ MÜCADELE ETTİK”
İkinci yarı sahada bambaşka bir kimliğe 

bürünen, ancak istediğini alamayan Mersin 
İdman Yurdu’nun Yardımcı Antrenörü Mem-
duh Özbalta ise, maça dair, “ İlk yarı Malat-
yaspor biraz daha öndeydi, ancak ikinci 
yarı oyunun hakimi bizdik. İyi pozisyonlar 
bulduk, golü de bulduk ancak verilen pen-
altı dengemizi bozdu. Bana göre penaltı ağır 
bir karardı, penaltı olmasaydı daha farklı bir 
skorla sahadan ayrılabilirdik. Takımımız çok 

iyi mücadele etti, iyi oynadık bundan sonra 
bu çıkışı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Stat: Malatya İnönü
Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdem Bayık 

xx, Oğuz Terzi xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Can-

er Arıcı xx, Sedat Ağçay xxx, Mehmet Sak x 
(Sezer dk. 40 x), Yiğitcan xx, Pereira xxx, 
İrfan xxx, Azubuike xxx, Sadık xxx, Mba x 
(Rahman Buğra dk. 72 x), Amutu xx (Ahmet 
Aras dk. 76 x)

Yedekler: Hakan, Fatih, Furkan Pekşen, 
Osman 

Teknik Direktör: İrfan Buz
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Kud-

bettin x, Mahmut x (Ahmet dk. 84 ?), Tolga x, 
Mitrovic xx, Abdulkadir xx, Nurullah x (Meh-
met Enes dk. 90 ?), Gökhan x, Güven Varol 
xx, Sinan xx, Melih Gökçek x

Yedekler: Hasan, Bekir Can, Furkan 
Güzel, Emrah, Furkan Aydemir

Teknik Direktör: Memduh Özbalta
Goller: İrfan (dk. 7), Pereira (dk. 64 pen.) 

(Evkur Yeni Malatyaspor), Sinan Kaloğlu (dk. 
61) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Amutu (Evkur Yeni Malat-
yaspor), Gökhan Akkan, Mitrovic, Kudbettin 
(Mersin İdmanyurdu)
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK YÜKSEK 
OKULU BİTTİĞİ TAKTİRDE BÖYLE OLACAK

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VAHAP KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK 
YÜKSEK OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU


