
Fiyatı:1 TL 5 TEMMUZ 2022 SALIHaftalık Siyasi Gazete

CHP Malatya İl ve Doğanşehir İlçe
Başkanları Gazetemizi Ziyaret Ettiler 
CHP İl Baş-
kanı Enver 
Kiraz Doğan-
şehir'de STK 
ve esnaf ziya-
retleri yapar-
ken, partinin 
İl ve İlçe yö-
neticileri kur-
dukları stan-
da üye yazımı 
gerçekleştir-
di.2’DE

Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Du-
rali Zelyur Kurban 
Bayramı dolayı-
sıyla kutlama me-
sajı yayımladı.3’TE

Doğanşehir Belediye
Başkanı Durali Zelyurt
Kurban Bayramı Mesajı

Belediye Başkanı Zelyurt Asfalt 
Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Doğanşehir Vahap Küçük Millet
Bahçesi 2. Etap Çalışmaları

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Vahap Küçük 
Millet Bahçesi 2. etap çalışmalarını yerinde inceledi.2’DE

Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız
Milli Sporcu Hatice Akbaş’a 
7’den 70’e herkesin sahip 
çıkması gerekiyor Dünya 
Kadınlar Boks Şampiyona-
sı'nda Türkiye'yi 54 kilog-
ramda temsil ederek dünya 
şampiyonu olan Hatice Ak-
baş,19. Akdeniz Oyunları'n-
da da Türkiye'yi kadınlar 
54 kiloda temsil edip yine 
altın madalya kazanmış ol-
ması çok gurur verici.2’DE

SAYFA 3



2 5 TEMMUZ 2022HABER

Sayfa Editörü
Kenan Eren

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 15    Sayı: 830

Yayın Türü: Süreli

5 TEMMUZ 2022

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
İsa Kanlıbaş

Kemal Karaaslan

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde Almış 
olduğum Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Adalet DEDE

KAYIP

CHP Malatya İl ve Doğanşehir İlçe
Başkanları Gazetemizi Ziyaret Ettiler 

CHP İl Başkanı Enver Kiraz Doğanşehir'de STK 
ve esnaf ziyaretleri yaparken, partinin İl ve İlçe 
yöneticileri kurdukları standa üye yazımı gerçek-
leştirdi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz Yaptığı 
Açıklamada;     CHP Malatya İl Örgütü üye yazımı-
na son hızıyla devam ediyor.Haftanın bazı günleri 
ilçelere giderek üye yazımı gerçekleştiren parti 
yöneticileri bazı günler de şehir merkezinde be-
lirlenen yerlerde partiye güç katmak için çalış-
malar yürütüyor. Parti yöneticileri  Doğanşehir 
ilçesinde de üye yazımı gerçekleştirdi. Yönetici-
lerle birlikte Doğanşehir’e giden İl Başkanı Enver 
Kiraz ise STK ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Üye yazım çalışmalarının çok verimli geçtiğini 
belirten parti il yöneticileri, “Genel Merkezimizin 
talimatları doğrultusunda yaklaşık 3 aydır üye 
yazım işlemine sahada devam ediyoruz. İlçeleri 
dolaşıyor, il ve ilçe merkezlerinde kurduğumuz 
stantlarda  yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Stant-
larda hem halkımızın sorunlarını dinliyor, hem de 
gücümüze güç katmak için partimize üye olmak 
isteyen dostlarımızın kayıtlarını yapıyoruz. Üye 
yazım çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz” 
dediler.

PAZARCI SATAMIYOR, 
VATANDAŞ ALAMIYOR..

Parti yöneticileri ile birlikte bir süre üye ya-
zım standında Doğanşehirliler ile bir araya gelen 
CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise daha sonra İlçe 
Başkanı Kenan Erdem, İl yöneticileri ve belediye 
meclis üyeleri ile birlikte Doğanşehir Muhtarlar 
Derneği, Esnaf Odası, Şoförler Odası,Ziraat Odası 
ve Doğanşehir Gazetesi’ni  ziyaret etti.Kiraz, halk 
pazarında karpuz satan esnafın isyanını dinledi. 
Esnaf, faturasını göstererek halden kilosunu 3 
TL' ye aldığı karpuzu tezgahta kâr etmeden yine 
3 TL' ye sattığını buna rağmen vatandaşın pahalı 
diyerek alamadığını söylerken,pazardan alışveriş 
yapan Doğanşehirliler de hayat pahalılığından şi-

kayet etti.

İKTİDARA EMİN ADIMLARLA 
İLERLİYORUZ

Ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirme 
yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Ör-
gütümüz, kadın ve gençlik kollarımız sahada hiç 
durmadan çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 
Doğanşehir’de çok verimli bir çalışma yürüttük. 
STK  ve esnaf ziyaretlerimizde sorunları dinleye-
rek partimizin çözüm önerilerini aktardık. Parti-
mize olan ilgiyi bir kez daha gözlerimizle gördük. 
İktidara emin adımlarla ilerliyoruz.Yapılacak ilk 
seçimde dostlarımızla birlikte iktidara gelip, Tür-
kiye’yi refaha çıkarmak için çalışmalarımıza ara-
lıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Vahap Küçük Millet
Bahçesi 2. Etap Çalışmaları

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, Vahap Küçük Millet Bahçesi 2. etap ça-
lışmalarını yerinde inceledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mü-
hendisi Durali Zelyurt, beraberinde AK Parti 
Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ormancı ile 

birlikte Doğanşehir Vahap Küçük Millet Bah-
çesi 2.Etap yürüyüş yolları çalışmalarında in-
celemelerde bulunarak, “Doğanşehir'imize, 
Doğanşehirlilere çok yakışacak” dedi.

Başkan Zelyurt, millet bahçesinde çalış-
malara hız verildiğini belirterek, " Yapımına 

hızla devam edilen ve Doğanşehir'imizin kal-
bine inşa ettiğimiz Vahap Küçük Millet Bahçe-
si 2. etap çalışmaları yürüyüş yolunda incele-
melerde bulunduk. Bizlere nefes olacak Millet 
Bahçemiz Doğanşehir'imize, Doğanşehirlilere 
çok yakışacak" ifadelerini kullandı.
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Soldan sağa
1. Karalamak işi... 2. Kaynağı mitolojik çağlara dayanan ki-

rişli bir çalgı... Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu 

ortaya çıkan hastalık... 3. Karşılıklı birbirini tanıma, tanışma, 

tanışıklık (eski)... Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırma-

nıcı küçük bir bitki... 4. Asıl nüsha... Kelimenin sonuna geldi-

ğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan 

cümleler yapmaya yarayan bir söz... 5. Boy... Mavi (eski)... Ser-

vis sayısı... Bizmut elementinin simgesi... 6. Çamgillerin örnek 

bitkisi olan, dört mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı, yurdu-

muzda birçok türü yetişen bir orman ağacı... Selenyum ele-

mentinin simgesi... Atletizmde 100 ve 200 m koşularına katılan 

atlet... 7. Gelenek (eski)... Herhangi bir törende veya gösteri-

de yer alan topluluk... Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik 

(eski)... 8. Sonsuza kadar... 9. Propaganda... Bir ülkenin insan-

larına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği... 10. Bir şeyin na-

sıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, 

keyfiyet... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, 

işaretleme, anıştırma, ihsas... 11. Yaralanmanın, korkunun veya 

soğuğun yol açtığı stresler sonucu, vücutta şeker yapımını hız-

landıran böbrek üstü bezi kabuğunun salgıladığı hormon... Bir 

milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak 

kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdört-

gen biçiminde kumaş, sancak... 12. İçten çürümeye yüz tutmuş 

ağaç... Mavi renkte olma durumu... 13. Bir şeyin niteliklerini 

övme (eski)... Alışverişin çok olduğu yer... 14. Küçücük, ufacık... 

Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve 

toprak karışımı... 15. Kaslı... Sami dillerinin batı lehçelerini içine 

alan ve milattan önceki dönemlerde kullanılmış bulunan ölü bir 

dil...

Yukarıdan aşağıya
1. Biraz ahmak... Yıkanmak işi... 2. Uslanmak durumu... O 

yer... 3. Alalamak işi, kamuflaj... Yordamak işi... 4. Sevimli, cana 

yakın, tatlı, hoş... Yarı(eski)... Kanun gereğince çalışmaya ara 

verileceği belirtilen süre, dinlenme... 5. Demir yolunda yolcu ve 

yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından 

çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer... Atkı, hırka vb.n-

de kullanılan bir tür örgü biçimi... Hangi şey... 6. Duman ren-

gi... Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük... Kimyasal 

enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya... 7. Başkanlar 

(eski)... Anatomi uzmanı... 8. İridyum elementinin simgesi... 

Duygulu, içli... Fazla bön, avanak, et kafalı, budala (argo)... 9. 

Eski Bulgar para birimi... Ters, aksi (halk ağzı)... Olay, hadise... 

10. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan 

bir söz, amma, lakin... Operalarda solistlerden birinin orkestra 

eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan par-

ça... Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya’nın sulak yerlerinde ya-

şayan bir kuş, Mısır turnası... 11. Ata binen kimse... Yakalamak 

işi... 12. Birinin kötü bir duruma düşmesi dileğini gönlünden 

geçirmek veya açıkça söylemek, beddua etmek... Yeme işi... 13. 

Bükülmüş, dürül-

müş şey (eski)... 

Titan elementinin 

simgesi... Üzerinde 

veya içinde sirke 

oluşmuş olan.... 14. 

İzmir iline bağlı il-

çelerden biri... 15. 

Esatirle ilgili, esati-

re ait (eski)... Taşı-

ma işi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR
(SUBATRA)
Bu gün Doğanşehirin kaybolmuş bir tarihi 

eserinden bahsedeceğim.
Benim emsallerim ve benden biraz daha 

yaşlıların hatırladığı bir tarihi eser vardı. ( DA-
NALIK HÖYÜĞÜ ) Şu anda yok talan edilerek yok 
edildi!! Kayboldu.

Doğanşehir, (eski adı SUBATRA ) çok eski ta-
rihi olan bir ilçedir. Bizans döneminde Bizans’ın 
en önemli bir ticaret ve garnizon şehriydi.. 

O yıllarda Malatya’dan ( Şimdiki Malatya 
yok Eski Malatya’dan ) daha canlı ve işlek bir 
şehirdi. Etrafı yüksek ve kalın surlarla çevri-
li bir şehirdi O surların bir kısmının kalıntıları 
halen var. Ancak büyük bir bölümü bilinçsizce 
yok edildi. ( Surlar iki bölümdü. Birinci bölümü 
Bizans’a ait , ikinci bölümü Selçuklulara ait.)

Doğanşehir Selçuklular zamanında da 
önemini korumuştur. Önce Cengiz ‘ın sonrada 
Timur ‘un yakıp yıkması ile (1402) tamamıyla 
boşalmıştır. Surlarıyla ve höyüğü ile uzun süre 
yalnız kalmıştır.

Ta ki, 93 Harbi olarak tarihimize geçen 1778 
OSMANLI RUS HARBİNDE Kars Artvin çevresini 
Rusların işgal etmesi sonucu Rus egemenliğini 
kabul etmeyen Posof ve Şavşat (Kars, Artvin ) 
yöresinden göç eden ahalinin devlet tarafından 
Doğanşehire yerleştirilmesine kadar boş kal-
mıştır...

O yıllarda buraya Viranşehir derlermiş...
Muhacir göçmen yerleşiminden sonra MU-

HACİR Köyü denmiş...
Daha sonrada DOĞANŞEHİR adını almış...
. Doğanşehir böyle kısaca anlatılacak bir 

ilçe değil. İnşallah ileride daha detaylı anlata-
cağım...

Şimdi anlatmaya fırsat bulamadığım asıl 

konuya gelelim.
Doğanşehir’in tarihi Bizanstan da eskiye 

HİTİTLERE kadar gidiyor. Belki daha eskisi de 
vardır.

..
DANALIK HÖYÜĞÜNDEN bahsedeceğim:
Eski Santral deresi (Hamam ) deresi ile Da-

nalık deresinin birleştiği yerde hafif bir yük-
seklik ve üzeri düz bir alan vardır şimdilerde 
Karşıyaka Mahallesin de Şirin Sokağın bittiği 
yerde, Fatih öğrenci yurdunun da bulunduğu 
yerde çok büyük bir HÖYÜK vardı. Bu höyüğün 
toprağı hemen yanı başında bulunan Danalık 
Deresinin yanında taşınmış çünkü orası ta 23 
evlere kadar çukur olmuş.

Bu HÖYÜĞÜN etrafı büyük yapma kesme 
taşlarla çevrilmiş haldeydi.

Höyüğün yüksekliği 50 metre kadar vardı 
(belki yanılabilirim)

Bu güzelim tarihi eser etrafındaki yapma 

taşlarla birlikte bilinçsizce talan edildi. Şimdi 
höyükten hiç bir kalıntı yok. (Temeli varsa bil-
miyorum.) üzerinde bir cadde kuruldu...

Kesme taşları ve toprağı ilçe halkı tarafın-
dan ev yapmak amacıyla kerpiç toprağı olarak 
talan edildi. 

İlçemizin tarihine ışık tutarak tanıklık ede-
cek çok önemli bir tarihi eser bilinçsizce yok 
edildi...

MUSTAFA
BİRİ

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyur Kurban Bayramı 
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Kurban Bayramı 
dolayısıyla  bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Zelyrt Mesajın-
da; Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçire-
bilmeleri için Doğanşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri 
aldıklarını belirten Belediye Başkanı Durali Zelyurt , Bayram için 
yola çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymalarını iste-
di. Doğanşehir Halkını refahı ve mutluluğu için geceli-gündüzlü 
çalıştıklarını bildiren Başkan Durali Zelyurt, “Bayramların özünde 
dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşma vardır Gönül gönüle olduk-
tan ve tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe mesafelerin bir önemi 
olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocuk-
ları sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fır-
satları hayata geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit 
ailelerimiz olmak üzere bütün hemşerilerimin Kurban Bayramını 
tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa, 
sağlık, huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali
Zelyurt Kurban Bayramı Mesajı
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Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız
Milli Sporcu Hatice Akbaş’a 7’den 70’e her-

kesin sahip çıkması gerekiyor Dünya Kadınlar 
Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 54 kilogram-
da temsil ederek dünya şampiyonu olan Hatice 
Akbaş,19. Akdeniz Oyunları'nda da Türkiye'yi ka-
dınlar 54 kiloda temsil edip yine altın madalya 
kazanmış olması çok gurur verici.

Ancak,Malatya ve Türkiye’ye bu gururu yaşa-
tan Milli Boksör Hatice Akbaş’ın bu başarı yol-
culuğunda yaşadığı sıkıntıları,antreman yaptığı 
alanlarda karşılaştığı olumsuzlukları gören , ilgi-
lenen veya durumu bilen tek bir yetkili var mıdır 
acaba sormak gerekiyor.…

Antrenman alanında yaşadığı sıkıntılara 
rağmen Malatya ve Türkiye’ye altın madalya’lar 
hediye eden Milli Boksör Hatice Akbaş’ın, wc’ si 
dahi bulunmayan ,ihtiyaç durumunda antren-
man alanına 1.5 km uzakta ki benzinliğe gitmek 
zorunda kaldığını bilen kaç kişi vardır.Milli Bok-
sörle yan yana durup,poz poz fotoğraf çekenler 
kaç kez Antrenman alanına gidip Milli Boksörün 
antrenmanın da yanında oldular.

Dünya şampiyonu Hatice Akbaş, havalima-
nında büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandı-
ğında "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi 

düşünüyorum. Babamla birlikte 12 yıldır bunun 
hayalini kuruyoruz. Çok şükür bu hayali gerçek-
leştirdik ve dünya şampiyonu oldum. Malatya'yı, 
Akçadağ'ı, Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil et-
tim" demişti. Sonuna kadar haklıydı ve başarısı-
nın haklı gururunu yaşadı. Peki bu büyük başarı 
karşısında yetkililer ne yaptı,yada ne yapmayı 
düşünüyor.Coşkulu karşılama,gurur paylaşım-
ları,boy boy fotoğraflar,bundan ötesi yok gibi.
Henüz verilen hiçbir söz tutulmadığı halde Mil-
li Boksör kendi imkanlarıyla (Maddi-manevi) en 
büyük hedefi olan '2024 Yaz Olimpiyatları' için 
hazırlanıyor.

Milli Boksör Hatice Akbaş, kendisinden yaş 
olarak büyük ve tecrübeli rakiplerine karşı mü-
cadele ederek 12 yıllık emeğinin karşılığını aldı 
ama bu emeğe karşı her hangi bir yetkili yanında 
olup, sıkıntı ve olumsuzluklar için destek verdimi 
sormak lazım. Buradan söylemiş olalım ki, '2024 
Yaz Olimpiyatları' na hazırlanan Milli Boksör Ha-
tice Akbaş’a 7’den 70’e herkesin sahip çıkması 
gerekiyor.

Yani esnafı, memuru, işçisi, sanayicisi, İş 
adamı herkesin taşın altına elini koyması gereki-
yor. Bu gurur hepimizin...

Belediye Başkanı Zelyurt Asfalt 
Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühen-
disi Durali Zelyurt, Elmalı Mahallesinde asfalt ça-
lışmasını inceledi.

Doğanşehir Elmalı mahallesinde Malatya Bü-
yükşehir ve Doğanşehir Belediyesi ile ortaklaşa 
yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. Tamam-
lanan alt yapı çalışması sonrası yol çalışmaların-
dan dolayı mahalle sakinleri adına Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a ve ekibine 
teşekkür eden Elmalı Mahalle Muhtarı Servet 
Demirtaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Selahattin Gürkan ve Doğanşehir Belediye Baş-
kanımız Durali Zelyurt tarafından ortaklaşa yü-
rütülen yol çalışmamız devam etmektedir. İnşal-
lah bayram öncesi bitecektir. Bu çalışmalardan 
dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt’a, MASKİ ekibine ve Yol Daire ekibine çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühen-
disi Durali Zelyurt “2021 yılında Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız ile Elmalı Mahallesine gelip yap-
mış olduğumuz ziyaret neticesinde daha önceden 
kötü durumdaki alt yapı ve sürekli 185’e gelen su 
ve kanalizasyon arızaları yoğun bir şekilde Elmalı 

Mahallemizde devam ederken Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Selahattin Gürkan ile yaptığımız 
bu ziyarette Mahallenin sıkıntıları Muhtarımız ve 
Mahalle halkı tarafından kendilerine aktarılmış 
ve aktarılması neticesinde buranın alt yapı çalış-
maları 2021 yılında başlayıp 2022 yılı mayıs ayla-
rında tamamlandı.

Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve MASKİ yetkili-
lerine özellikle teşekkür ediyorum. Elmalı Mahal-
lemizin alt yapı sorunları tamamlanmış oldu bu 
şekilde. 2022 yılında bu alt yapı çalışmalarından 
dolayı sokak ve ana artellerimizin tamamen bo-
zulmuş durumdaydı. Büyükşehir Belediyemiz Yol 
Daire ekipleri ve Doğanşehir Belediyemiz araç ve 
ekipleri ile birlikte Elmalı mahallemizde asfaltla-
ma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz.

İnşallah bu asfaltlama çalışmaları bittikten 
sonra Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile Kilitli 
Taş çalışması Doğanşehir Belediyemiz ile yürüte-
ceğiz. Elmalı Mahallemizi İnşallah Bayram’a hazır 
hale getireceğiz. Bu çalışmalardan dolayı Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, 
MASKİ Ekibine ve Yol Daire Ekibine teşekkür edi-
yorum. Ortaklaşa yaptığımız bu çalışmanın Elma-
lı Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.


