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YENİ BİR YIL!
“Yeni Bir Yıl” demek, yeni beklentiler, yeni 

ümitler demektir aslında… Mutlu olmak için yeni 
yıl bir şanstır… Ben bu yeni yılın hepimize yenilik 
getirmesini ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli 
olumlu olumsuz nedenlerle bir türlü gerçekleşti-
remediğimiz tüm güzellik dolu hayallerimizi ger-
çekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

Yeni bir yıl, yeni olan her şey güzellikleri 
hatırlatır insana… Yeni bir ev, yeni bir araba, yeni 
kıyafetler gibi… Yeni hep güzeldir, taze ve enerji 
doludur. İnsanı mutlu eder. 

Bazılarımız çok lüks yerlerde, belki ülkemiz-
den uzakta yurtdışında merhaba diyecek yeni 
yıla… Bazılarımız evlerinde, çalışanlarımız olacak 
yeni yıla girerken, yarının endişesiyle yaşayanları-
mız, hastanelerde acı çekenler de olacak, yakınını 
kaybedip gözyaşı dökenler de...  Ya da 2022’ye 
merhaba diyen yeni bir bebek olacak, anne ve 
babası ise mutlu bir heyecanla gülümseyecek yeni 
yıla… Ama dilekler, istekler bir önceki yıldan daha 
iyi ve daha güzel için olacak.

İşte yeni bir yıl derken, geçtiğimiz yılı acı tatlı-
sıyla anılarla içimizde saklayacağız. Eskimiş koca 
bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni tazecik 
güzellikler umut ettiğimiz içerisinde birçoğumu-
zun beklentileri olan yeni bir yılı kucaklamanın 
heyecanıyla yeni yılı karşılayacağız. 

Ve seneye bu yılında eski bir yıl olacağını 
bilerek… Evet, işte burada bir gülümseme dudak-
larıma yapışıyor… Eskiyen yıllar mı, bizler mi? 
İçimizdeki güzel yeni beklenti ve dilekler eski-
medikçe, yeninin heyecanı içimizi sardıkça nice 
mutlu yıllara!

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik getirmesini 
ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli olumlu olum-
suz nedenlerle bir türlü gerçekleştiremediğimiz 
tüm güzellik dolu hayallerimizi gerçekleştirebile-
ceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

SEVGİ DOLU YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN…….

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Zelyurt’un Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile “Doğanşehir” Sohbeti

Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt, Ankara Kızılcahamam’da 
Belediye Başkanları İstişare ve De-
ğerlendirme Toplantısı’nda, Cum-
hurbaşkanı ve AK Parti Genel Başka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
toplantının ikinci gününde Belediye 
Başkanlarına hitap eden Cumhur-
başkanı Erdoğan ile toplantı sonrası 
görüşerek, Doğanşehirlilerin selamı-
nı iletti. 2’DE

Doğanşehir Devlet Hastanesi
Hasta Kabulüne Başladı

Malatya‘nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 100 yataklı devlet has-
tanesi hasta kabulüne başladı.3’TE

Hemşerimiz Prof. Dr Alper Durak Atandı
Doğanşe-
hir Vahap 
Küçük Mes-
lek Yüksek 
Okulu Mü-
dürlüğüne 
Hemşerimiz 
Prof.Dr Al-
per Durak 
atandı.2’DE
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Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

Bu Şehrin İki
Ortak Değeri Var
Birincisi Kayısı dedik; Daha çiçek açmadan başlar 

dilimize vurmaya, çenemizi yormaya çiçekler açıp bir 
de don vurmuş sa şehir tüm katmanlarıyla buz keser 
buz.

Bir dikili kayısı ağacı olmayanla dönüm dönüm 
kayısısı olan birlikte üzülür kahrolur.

İkinci ortak değerimiz ise 1967 yılında kurularak 
başımıza tatlı bela olan Malatyaspor;

7 den 77 ye herkesin ortak sevdası, bu şehrin 
çimentosu, birleştirici unsuru,

kara sevdası, umudu.
Bu tatlı bela eğer o hafta yenilmiş se,
Ertesi gün sanayide ki ustanın,
çarşıda ki esnafın dükkan açmaya mecali olmaz, 

çırağın kalfanın aklı stat da kalmıştır eli iş tutmaz, 
memurun morali bozuktur ayakları gitmez se-

lamsız başlar işe, öğrencisi dersi dinlerken kara tahta 
da hakemi görür ,eğer maçtan hırsla eve dönüyorsa 
baba kaçacak delik arar Aile

bu yenilginin şakası yoktur
Şehirde herkes üzgün olur ne yapsan nafile.
Kılıç der ki; Gelin birlik olalım inadı, gururu, kibiri 

hesaplaşmayı bir kenara bırakalım ortak sevdamızı 
toprağa vermeden el ele omuz omuza verelim bu 
takımı süper ligde tutmanın çaresine bakalım.

Bu takım küme düşer se;
Vallahi de billahi de 
Şire Pazarının cirosu da düşer,
O 5 yıldızlı otellerimiz birer birer gözden düşer,
Dillere destan Kernek te, Kanal boyun da ışıkları-

mız söner kapkara olur şehrimiz.
Meşhur Kâğıt Kebabını, Zırh Kebabını, Kiraz 

Yaprağını üzüntüden kim yer,
Bu takım küme düşerse senin havalimanına inen 

uçak sayın da küme düşer.
Son pişmanlık fayda etmez 
Haydi, bir olalım
Bu takımı ligde tutalım.

H.İBRAHİM
KILIÇ

4901-4950 seri numaralı faturamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Ümit ÇETİNKAYA

YM 044351-044400 seri nolu adıma kayıtlı 
olan Faturamı Kaybettim. Hükümsüzdür.

Abuzer YILDIZ

KAYIP

Başkan Zelyurt’un Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile “Doğanşehir” Sohbeti

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Ankara Kı-
zılcahamam’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendir-
me Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, toplantının ikinci gü-
nünde Belediye Başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile toplantı sonrası görüşerek, Doğanşehirlilerin 
selamını iletti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, toplantı ile 
ilgili yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı vererek 
şu sözlere yer verdi.

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede Rahmetli Vahap 
Küçük Başkanımız ile beraber olduğu tabloyu hediye ettim. 
Yeni Doğanşehir Hastanemiz hakkında bilgiler vererek Has-
tane açılışı için kendilerini ilçemize davet ettim. Cumhurbaş-
kanımıza Doğanşehirli hemşerilerimin selamını iletip Doğan-
şehir'imiz hakkında kısa bilgiler aktardım. Kendisi de tüm 
Doğanşehir halkına en içten selamlarını gönderdi. El ele, kol 
kola, gönül gönüle vererek çalışmaya ve bu millete hizmet-
kâr olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. HABER MERKEZİ

Hemşerimiz Prof. Dr Alper Durak Atandı
Doğanşehir Vahap Küçük 

Meslek Yüksek Okulu Müdürlü-
ğüne Hemşerimiz Prof.Dr Alper 
Durak atandı.

Malatya Turgut Özal Üniver-
sitesi Doğanşehir Vahap Küçük 
Meslek Yüksek Okulu Müdürlü-
ğüne hemşerimiz Prof.Dr Alper 
Durak atanması Doğanşehir’de 
olumlu karşılandı. . 

Prof.Dr Alper Durak'ın Do-
ğanşehir Vahap Küçük Meslek 
Yüksek Okulunda görevine baş-
ladığı öğrenildi. Çok Başarılı ola-
cağına inandığımız Hocamıza 
yeni görevinde başarılar dileriz.
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Soldan sağa
1. Bir çeşit kumaş... Çok damarlı... 2. Yüzeyi belirli uzunlukta 

bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, 

velur... İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya 

bu halktan olan kimse... Özellikle... 3. Brom elementinin sim-

gesi... Sarp olma durumu... Giysi (halk ağzı)... 4. Herhangi bir 

zemin üzerinde ayağın bıraktığı iz... Mizaç, huy, tabiat, karakter 

(eski)... Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından ya-

rarlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi... 5. Uzak Doğu’da 

yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... Mikroskopta incele-

necek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... 

Fazla bön, avanak, et kafalı, budala (argo)... 6. Özümleme... 

7. Aşamalı, basamaklı... Titan elementinin simgesi... Eksiksiz, 

kesintisiz... 8. İçle ilgili, içten (eski)... Kışla, fabrika, okul vb. 

yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer... 9. İç içe 

geçen veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan 
bir tür tahta veya metal çivi... Hafniyum elementinin simgesi... 
Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili... 
10. İstatiksel... 11. Plütonyum elementinin simgesi... Müzikal 
ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses... Tanrı’yı veya kutsal 
bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, 
yemin... Uyanık, gözü açık, müteyakkız (eski)... 12. İplik, sicim, 
tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... Er, on-
başı ve çavuşlara verilen genel ad... Üfletmek işi... 13. Demir 
yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lo-
komotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer... 
Üzerine ad yazılan şey... Platin elementinin simgesi... 14. Az, kıt 
olma, sığlık... İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı 
olan tasım, kıyasımukassem, dilemma... 15. Anestezi uzmanı... 
Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki...

Yukarıdan aşağıya
1. Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan 

bir balık... Birleşikgillerden, 20-50 santimetre yüksekliğinde, 
baharda çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı kömeçli, 
bir yıllık otsu bir bitki, yoğurt çiçeği... 2. Beş yaşından büyük 
veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun... Değersiz, kötü, sıra-
dan, hiçbir özelliği olmayan... Gizlice... 3. Ateş (eski)... Yükseko-
kul (eski)... Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek... 4. 
Zarara uğrama tehlikesi, riziko... Baş, kafa (eski)... Yunan mi-
tolojisinde, geçen yolculara birtakım bilmeceler sorarak bile-
meyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi yaratık (eski)... 5. Başına 
buyruk (eski)... Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kul-
lanılan, tek tırnaklı hayvan... 6. Duvar taşlarının veya tuğlaları-
nın harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen ara-
lığı... Bir kimsenin sürgüne gönderildiği yer, sürgün yeri (eski)... 
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler 

arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük bir-

lik... 7. Pilisi olan, kırmalı, pilise... Tadı iyi olmayan, lezzetsiz... 8. 

Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır 

veya taşınmaz varlıkların bütünü... “Kurnazca ve haince düzen” 

anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran 

baş kesen”, “bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldı-

ğını bir başkasına vererek işini yürütmek” anlamında “... küla-

hını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen 

bir söz... Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz... Birden son-

ra gelen sayının ad... 9. Arıtmak işi... Ceket, pantolon ve bazen 

de yelekten oluşan erkek takım giysisi... 10. Arap harflerinin en 

çok kullanılan el yazısı biçimi (eski)... Sergilik... Sinek, sivrisi-

nek vb. böcekleri öldürmek için püskürtülen ilaç... 11. Beyinsiz 

olma durumu... 12. Ceylan... Nobelyum elementinin simgesi... 

Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı... Vücuda herhangi bir işle-

vi yerine getirmesi için yerleştirilen doku parçası, alet vb., imp-

lant... 13. Merkantilizm yanlısı olan kimse... Türk alfabesinin 

on beşinci harfinin 

adı, okunuşu... 14. 

Rütbesi yarbay ile 

tuğgeneral arasın-

da bulunan ve asıl 

görevi alay komu-

tanlığı olan üstsu-

bay, miralay... An-

sızın ortaya çıkan... 

Elektrik akımında 

şiddet birimi... 15. 

Gerçekçilik... Tü-

ketmek işi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÖNÜL BAĞIM

Ben bir dağa çiçek sordum,
Arar beni sevgi verdim,
O şahlandı ben de güldüm,
Sevgi benim gönül bağım.

Ay doğarken ışık aldım,
Yıldız ile göğe kaldım,
Bir gönüle sevda saldım,
Sevgi benim gönül bağım.

Her şey aktır gönül yasla,
Teli çalar dili sesle,
Dal dal gezer yel nefesle,
Sevgi benim gönül bağım.

İlim benim elim kolum,
Eren yolu benim yolum,
İçten kokar benim gülüm,
Sevgi benim gönül bağım.

Garip bakar söz divanın,
Öz bilenle gül sevenin,
Gönül bağla aşk zamanın,
Sevgi benim gönül bağım.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Devlet Hastanesi
Hasta Kabulüne Başladı

Malatya‘nın Doğanşehir ilçe-
sinde yapımı tamamlanan 100 
yataklı devlet hastanesi hasta 
kabulüne başladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Rahmetli Vahap Küçük zamanın-
da yapımı devam eden , yapımı 
tamamlanan 100 yataklı devlet 
hastanesi ve 10 dairelik lojman 
hizmet vermeye başladı..

Yapımı Rahmetli Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük 
zamanında başlanan Doğanşe-
hir Devlet hastanesi bünyesinde 
33 poliklinik, 5 ameliyathane, 6 
yataklı birinci basamak yoğun 
bakım, 4 yataklı ikinci basamak 
yoğun bakım, 6 yataklı palyatif 
bakım, 6 cihazlı hemodiyaliz üni-
tesi, 5 diş üniti bulunuyor.

Mamografi, bilgisayarlı to-
mografi, panoramik diş görün-
tüleme cihazı ve kemik dansi-
tometresi bulunan  Doğanşehir 
Devlet Hastanesi Törenle Açıldı.

LC Waikiki yönetim kurulu 
başkanı ve Doğanşehir Belediye 
Başkanı  Rahmetli Vahap Kü-
çük’ün Oğlu  Vahap Küçük , Do-
ğanşehir Kaymakamı Mehmet Kı-
lıç, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durai Zelyurt,  Malatya Adalet ve 
Kalkınma Partisi İl Başkanı İhsan 
Koca,  Doğanşehir Adalet ve Kal-
kınma Partisi ilçe başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu ve Doğanşehir  
Emniyet Müdürü Erkan Samaraz 
hizmete giren Doğanşehir Devlet  
hastanede incelemelerde bulu-
narak yetkilerden bilgi aldılar.
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Doğanşehir’de Bir Muhacir Köyü: Reşadiye
Doç. Dr. Naim ÜRKMEZ
19. yüzyıl Osmanlı Devleti için oldukça uzun 

bir yüzyıl oldu. Yenilgilerle neticelenen savaşlar, 
iç isyanlar, reformlar Osmanlı Devleti’nin zorlu 
bir süreçten geçmesine neden oldu. Özellikle 
1828-1829 ve 1876-1877 Osmanlı Rus Savaşları 
neticesinde Osmanlı hâkimiyetinde olan birçok 
yer Rusların eline geçti. Rusların hâkimiyetine 
geçen yerlerde yaşayan Müslüman Türk ahali 
yaşanan yeni durumdan dolayı kendini güvende 

hissetmiyordu. Üzerlerindeki Rus baskısı onların 
yerini yurdunu terk edip Osmanlı hâkimiyetinde 
kalan topraklara göçe zorladı. Devlet yetkilileri, 
gelen muhacirleri belli bir düzen içerisinde boş 
olan arazilere yerleştirdi. Bu sayede muhacirler 
ekilip biçilmeyen arazileri ekonomiye kazandırdı. 
Devlet üretimin sürekliliği sağlamak maksadıy-
la, iskân ettiği muhacirleri vergiden muaf tuttu. 
Bunlara ziraat yapabilmeleri maksadıyla tohum 
ile saban ve öküz gibi çift araç gereci tahsis etti.

İşte bu muhacirlerin yerleştirildiği yerlerden 
biri de bugün yaklaşık olarak 300 kişinin yaşa-
dığı, Malatya ilinin Doğanşehir ilçesine bağlı Re-
şadiye Mahallesi’ydi. Arazileri Rus hâkimiyetinde 
kaldığı için yerini yurdunu terk eden 26 hane 
Artvin (Livane) muhaciri 1880’li yıllarda Sürgü’ye 
iskân edilmişti. Bu 26 hanenin iskân edildiği ye-
rin belirgin bir adı olmadığı için 14 Kasım 1910’da 
buraya devrin Osmanlı padişahı olan Sultan Meh-
med Reşad’a istinaden “Reşadiye” ismi verildi.

“Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde yer alan "Sürgü'de Muhacirlerin Yerleştirildiği Yere "Reşadiye" İsminin Verilmesine Dair Sultan Mehmed Reşad'ın İradesi" olmuştur.

DOĞANŞEHİR-POLATDERE’NİN 
İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 
Malatya merkez ilçeler başta 
olmak üzere kırsal ilçelerde 
alt yapı yatırımlarına devam 
ediyor. Çalışmalar kapsamın-
da Doğanşehir İlçesi’ne bağlı 
Polatdere Mahallesi’ne 23 bin 
metrelik içme suyu hattı ve bir 
adet 100 tonluk içme suyu de-
posu yapılıyor.

Yapılan içme suyu çalışması 
neticesinde bölgenin su sıkıntı-
sının bittiğini ifade eden Doğan-
şehir İlçesi Polatdere Mahalle 
Muhtarı Hayrı Uçar, “Mahalle-
miz için büyük bir proje. 23 bin 
metre uzunluğunda içme suyu 
hattı inşa ediliyor. Bölgemizin 
su sıkıntısı kalmadı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan başta olmak 
üzere emeği geçen MASKİ Ge-
nel Müdürlüğü personellerine 
ve Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Selahattin Gürkan’a 
teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü 
Yatırım İnşaat Daire Başka-

nı Süleyman Şahin, Polatdere 
Mahallesi’ne bir adet 100 ton-
luk içme suyu deposu ve 23 bin 
metrelik içme suyu hattı çalış-
masının yapıldığını kaydederek, 
“Polatdere ve iki mahallemizin 
daha içme suyu problemini çö-
züme kavuşturduk. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Selahattin 
Gürkan ve Genel Müdürümüzü 
Mehmet Mert’in talimatları ve 
destekleri ile Polatdere ve di-
ğer su sıkıntısı yaşayan mahal-
lelerimize kesintisiz içme suyu 
ulaştırabilmek için çalışıyoruz” 
diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmak 
üzere olduğunu aktaran MAS-
Kİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 
Daire Başkanı Ramazan Toy ise,  
Malatya genelinde içme suyu 
sorunu olan yerlerde çalışma-
ların aralıksız devam ettiğini 
belirterek, “Polatdere Mahalle-
si’nin geçmişten gelen su sıkın-
tısını çözüme kavuşturmak için 
gerekli projeleri hazırlayarak 
hayata geçirdik. Yaklaşık 2.5 ay 
gibi bir sürede işimizi tamamla-
dık. Sürecin sonuna geldik. Çok 

az işimiz kaldı. Özellikle yaz ay-
larında mahalle merkezi ve iki 
mezrasında yaşanan içme suyu 
sıkıntılarını çözmüş olacağız.  
Malatya’da hiçbir mahalle ve 
mezrada su akmayan bir nokta 
bırakmamak için MASKİ Genel 
Müdürlüğü olarak hızlı bir şe-
kilde çalışıyoruz. Hayırlı olsun” 
dedi.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan’ın talimat-
ları doğrultusunda Malatya’nın 
her yerinde alt yapı çalışma-
larının yoğunlaştırıldığını ifa-
de eden MASKİ Genel Müdürü 
Mehmet Mert, “Şehrimizin alt-
yapı çalışmalarını hızlı bir şekil-
de yapıyoruz. Susuz ve kanali-
zasyonsuz tek bir ev kalmasın 
diye projeler hazırlayıp hayata 
geçiriyoruz. İçme suyu çalış-
malarımız kapsamında Doğan-
şehir İlçesi Polatdere Mahalle-
si’ne yaklaşık 23 bin metre içme 
suyu hattı ve 100 tonluk içme 
suyu deposu inşa ediyoruz. Ça-
lışmalarımızı tamamlamak üze-
reyiz. Mahalle halkımıza hayırlı 
olsun” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI DURALİ
ZELYURT’TAN YENİ YIL MESAJI 

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, yeni 
yıl için bir mesaj yayımladı. 
Başkan Zelyurt mesajında, 

“Sevgili Doğanşehirli-
ler kıymetli hemşehrilerim 
güzel Doğanşehir ilçemizi 
dahada yaşanılabilir şehir 
yapmak için teşkilatımız ve 
mesai arkadaşlarım ile bir-
likte 2021 yılında Aşkınan 
Çalışan Yorulmaz dedik, 
gece gündüz demeden çok 
çalıştık. Projelerimizi ihale 

ettik.  Siz kıymetli halkımı-
zın hizmetine sunacağız.” 
ifadelerini kullandı. 

Başkan Zelyurt, mesa-
jının devamında; “Şimdi 
2022 yeni yılı tüm enerjimiz 
ve heyecanımız ile karşıla-
maya hazırız. 2022 yılında 
güzel ilçemizde bize duy-
duğunuz güvene layık ol-
mak için yeni fikirler, yeni 
projeler ve yeni hizmetler 
için çalışmaya şimdiden 
başladık. Hizmetimize hız 

kesmeden yeni yıldada de-
vam edeceğiz. 2022’i yılının 
güzel Doğanşehirli, güzel 
Malatyalı hemşerilerimiz 
ile ülkemize ve insanlığa 
virüsten kurtularak başta 
sağlık, huzur ve mutluluk 
getirmesini her açıdan be-
reketli güzel bir yıl olmasını 
rabbimden diliyorum. Siz-
leri Allaha emanet ediyo-
rum, nice yıllara sağlıcakla 
Bizim Ortak Sevdamız Do-
ğanşehir.” Dedi.


