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Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük’ün Ramazan Ayı Mesajı

İŞ BANKASI MÜDÜRÜ GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Doğanşehir Kaymaka-
mı Murtaza Ersöz,Tur-

gut Özal Üniversitesi 
Vahap Küçük Meslek 

Yüksek Okulunda Dü-
zenlenen Kariyer/

Marka Günlerinin Ko-
nuğu Oldu. 2’DE

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, 
Ramazan ayı nedeniyle 
yayımladığı mesajda "On 
bir ayın sultanı Ramazan 
ayına girmenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz" dedi. 3’TE

Türkiye İş 
Bankası Mü-
dürü Yeni 
Doğanşehir 
Gazetesini 
Ziyaret etti. 
2’de

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı
Doğanşehir Kurucaova Şehit Şeyho Kurtulmuş Ortaokulu tarafından TUBİTAK 4006 
Bilim Fuarı gerçekleştirildi. 2’de

ORTAOKULDA RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ

Doğanşehir Atatürk Ortaokulu öğrencileri Görsel Sanatlar dersinde yaptıkları el emeği 
göz nuru çalışmalarını okulda düzenledikleri bir sergi ile herkesin beğenisine sundular. 
4’te 
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Doğanşehir Kaymakam Ersöz
Kariyer Günlerinin Konuğu Oldu

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz,-
Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Mes-
lek Yüksek Okulunda Düzenlenen Kariyer/
Marka Günlerinin Konuğu Oldu.

Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük 
Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Girişimcilik 
Kulübü tarafından Kariyer/Marka Günü dü-
zenlendi. Kariyer Günlerinin konuğu Doğan-
şehir Kaymakamı Murtaza Ersöz oldu.

Doğanşehir Kaymakam Murtaza Ersöz’ün 
öz geçmişi hakkında verilen kısa bilginin ar-
dından Kaymakam Ersöz öğrencilere üniver-
site hayatı ve kaymakamlık sürecini anlattı.

Doğanşehir Kaymakam Murtaza Ersöz 
kariyer günlerindeki sözlerine şöyle devam 
etti:

’’Sevgili gençler; başarmanın sırrı sabır-
dır. İnsan sabreder ve önüne çıkan engellere 
karşı gayret ederse eninde sonunda başarır. 
Benim başarı hikâyemin en büyük etkenle-
rinden biri  Ali Fuad BAŞGİL’in ‘’Gençlerle 
Baş Başa’’ adlı kitabıdır. Bu kitap hayatımda 
birçok şeyi yeniden sorgulamam gerektiği 
konusunda bana ışık olmuştur. Kaymakam-
lık benim çocukluk hayalimdi. Bizler öğrenci 

iken bizi ziyarete gelen kaymakamların, va-
lilerimizin ve diğer devlet büyüklerinin üze-
rimizde bıraktığı etki ve kaymakam olarak 
millete ve devlete hizmet edebilme düşünce-
si bana her daim güç vermiştir. Göreve gel-
diğim günden bugüne kadar ülkemizin farklı 
yerlerinde, farklı kültürlere sahip hemşerile-
rimize hizmet etme olanağım oldu. Önceliği-
mi her zaman eğitime verdim. Zira biz dev-
letin temsilcileri olarak sadece güzel evler, 
yollar ve çevre düzenlemesi gibi konularla 
uğraşır ve eğitimi ötelersek başarılı olmuş 
sayılmayız. Bu nedenle önceliğimiz her daim 
eğitimdir. Buna mahsuben Doğanşehir’de de 
diğer görev yaptığım yerlerde olduğu gibi 
mesaimin büyük bir bölümünü okullarımızın 
etkinliklerine ve siz kıymetli öğrencilerimize 
harcıyorum.’’ dedi. 

Programın son bölümünde ise Doğanşe-
hir Kaymakamı Murtaza Ersöz öğrencilerin 
sorularını cevapladı. Soru-Cevap bölümü ol-
dukça samimi bir havada geçti. Programın 
sonunda Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ünal 
İspir tarafından İlçe Kaymakamına hediye 
takdim edildi. •DEMET TUNCEL

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı
Doğanşehir Kurucaova Şehit Şeyho Kurtul-

muş Ortaokulu tarafından TUBİTAK 4006 Bilim 
Fuarı gerçekleştirildi. 

Fuarın açılışına katılan ve okul öğrencileri ta-
rafından karşılanan Doğanşehir Kaymakamı Mur-
taza Ersöz hazırlanan bilimsel projeleri tek tek in-
celeyerek öğrencilerin proje sunumlarını dinledi. 

Burada Bir açıklama yapan Doğanşehir Kay-

makamı Murtaza Ersöz;
Bilimin ışığında yapılan bu projelerin belki ile-

ride hayata geçirilecek faydalı işlere öncülük ede-
ceğini ve bu bağlamda TUBİTAK 4006 projelerinin 
oldukça önem arz ettiğini vurgulayan Kaymaka-
mı Murtaza Ersöz, imkan dâhilinde Doğanşehir 
genelinde gerçekleştirilecek olan tüm TUBİTAK 
4006 bilim fuarlarına katılacağını belirtti.

İŞ BANKASI MÜDÜRÜ GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ
Türkiye İş Ban-

kası Müdürü Yeni 
Doğanşehir Gaze-
tesini Ziyaret etti.

Türkiye İş Ban-
kası Müdürü Yakup 
Şahin ve Bankanın 
Tarım Yetkilisi Ah-
met Yavaş ile bir-
likte Yeni Doğan-
şehir gazetesinin 
idare merkezine 
gelerek, Gazetenin 
imtiyaz sahibi Hü-
seyin Karaaslan ile 
bir süre görüştüler.

Yeni Doğan-
şehir Gazetesinin 
İmtiyaz sahibi Hü-
seyin Karaaslan 
yaptığı açıklamada; 
“ Türkiye İş Bankası 
Doğanşehir Şubesi 
Müdürü Yakup Şa-
hin ve tarım Yetki-
lisi Ahmet Yavaş’ın 
bizleri ziyaretleri 
bizi son derece 
memnun etmiştir. 
Kendilerine çok Te-
şekkür ediyorum” 
dedi.
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Soldan sağa
1. Ardahan ilinden olan kimse... İriye yakın, biraz iri... 2. Dog-

ma... “Zayıflamak, güçsüz bir duruma gelmek” anlamlarındaki 

“.... erimek” sözünde geçer... 3. Bir kişiliği canlandıran oyuncu-

nun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı... Be-

yitlerin dize ortasındaki kelimeleri arasında kullanılan uyak, iç 

kafiye... Kilim, yünden dokunmuş yaygı... 4. Turşusu yapılan bir 

tür küçük yaban soğanı (halk ağzı)... Orta... Kar, süt vb.nin rengi, 

beyaz... 5. Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan (eski)... Mürek-

kep hokkalarına konulan ham ipek (eski)... Yolcu ve turistlere 

geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. 

hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme... 6. Binme, yük 

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

Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır 

veya taşınmaz varlıkların bütünü... Ukala olma durumu veya 

ukalaca davranış... 7. Çekişme, kavga (eski)... Zambakgillerden, 

yaprakları uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte 

bir süs bitkisi... 8. Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses... 

Hamilelikte bazı yiyeceklere karşı aşırı düşkünlük göstermek, 

çok arzulamak veya nefret etmek, tiksinmek... Demir yolu ile 

yolculuk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandı-

ğı büyük tren istasyonu... 9. İlenme, beddua... Taş kemer veya 

taş kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. şey (halk ağzı)... Ge-

nellikle saat 22’den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, 

tün, şeb... 10. Halanın oğlu... Çok açık, çok belirgin... 11. Yerine 

koyma, yerine kullanma (eski)... İtici olma durumu, antipati... 

12. Terbiyum elementinin simgesi... Yardım istenildiğini anlatan 

bir söz... Sararmak işi... 13. Din işlerini devlet işlerine karıştır-

mayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan... Eczacılıkta kullanılan 

ve çürümeyen bir bitki... Emme, emerek içine çekme, soğurma 

(eski)... 14. Aklama belgesi... Kendi cinsinden olanlara göre, dar 

ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı... 15. Bilerek, isteyerek yapı-

lan... Otopark işleten kimse...

Yukarıdan aşağıya
1. Ayrı olarak, başkaca... Tanıklık, şehadet... 2. Onatmak 

işi... Başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle 

beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları 

görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes... 3. Dil bilimci... Kendini 

akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)... Kalıtım (eski)... 

4. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Azmak 

işi... Ahmaklık (eski)... 5. Engel (eski)... İki şeyi birbirinden ayı-

ran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... Bir kimseyi kötü-

leme, yerme, yergi (eski)... Nikel elementinin simgesi... 6. Ak-

çıllaşmak durumu... Ağabey (halk ağzı)... 7. Kısa sürede birçok 

mermi atabilen, isabet oranı düşük, tek elle de kullanılabilen bir 

tür makineli tüfek... Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin 

adı, okunuşu... Üreteç... 8. Eski Rumen para birimi... Dörtlü... 

Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme... 9. Uzaklaşmak, 

uzamak, ara açılmak (halk ağzı)... Molibden elementinin simge-

si... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” anlamın-

daki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” sözünde 

geçer... 10. Birden sonra gelen sayının ad... Çok acayip, bambaş-

ka... 11. İşaret... Tozluk yerine bacaklara ayak bileğinden dize 

kadar dolanan ensiz ve uzun kumaş parçası (halk ağzı)... Genel-

likle Güney Amerika’da rastlanan, grup hâlinde avlanan ve avını 

kısa sürede iskeleti kalıncaya kadar yiyen yırtıcı balık... 12. Tek 

bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser... Resmî bir tören-

den sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen... Krom elementinin 

simgesi... 13. Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü 

olan, ince karşıtı... Yakalamak.... 14. Cilası olan, cila sürülmüş, 

cila ile parlatılmış, mücella... Acıkmak işi... 15. Emmekten çü-

rüyen yer, emme izi 

(halk ağzı)... Top-

rak, kömür vb.ni 

bir yerden bir yere 

alıp atmaya, taşı-

maya yarayan ve 

yayvan bir bölümü, 

buna bağlı uzun bir 

sapı bulunan araç... 

Üzerine herhangi 

bir şey asmaya ya-

rar nesne...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük’ün Ramazan Ayı Mesajı

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajda "On 
bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz" dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajda “On 
bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz” dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Vahap Küçük, mesajında on bir ayın 
sultanı Ramazan ayının, ülkemize, milletimize, 
İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve huzur 
getirmesi temennisinde bulundu.  Başkan Vahap 
Küçük , “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Ce-
hennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti 
ve bereketi bol olan bir aydır” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
mesajında, “Toplum olarak yardımlaşma ve daya-
nışma duygularının güçlendiği Ramazan ayında, 
İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulüm-
lerin son bulmasını, bin aydan daha hayırlı Kadir 
Gecesinin bu ay içerisinde oluşan manevi atmos-
ferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini 
diliyorum. Ramazan ayı; yoksulların gözetildiği, 
iftar sofralarının paylaşıldığı, aynı zamanda mil-
let olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından 
kaçırılmaması gereken bir fırsat ayı. Ramazan 
ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket 
getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum. Bu duygu 
ve düşüncelerle başta Doğanşehirli hemşerilerim 
olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ra-
mazanı Şerif’ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, 
huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" 
dedi.
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Günedoğru ve Söğüt Orta Okulları
Tubitak 4006 Bilim Fuarı Düzenledi

ORTAOKULDA RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ

Günedoğru Şehit Kemal Aktay 
Ortaokulu ve Söğüt Ortaokulu tara-
fından TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Dü-
zenlendi

 Doğanşehir Günedoğru Şehit Ke-
mal Aktay Ortaokulu ve Söğüt Ortao-
kulu tarafından TUBİTAK 4006 Bilim 
Fuarı düzenlendi. Düzenlenen Bilim 
Fuarlarına Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz,  Doğanşehir Milli Eği-
tim Müdürü Caner Güler, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri, okul yönetimi, öğret-
men ve öğrenciler ile mahalle sakin-
leri katıldı.

Her iki okulda yapılan Bilim Fua-
rındaki tüm stantları gezen Doğan-
şehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, ya-
pılan bilimsel projeleri inceleyerek 
öğrencilerden bilgi aldı.

Gözleme ve ayran ikramı yapılan 
etkinlikte Söğüt Ortaokulu öğrenci-
lerinden jimnastik ve atletizmde Ma-
latya da derece yapan öğrencilere de 
ödülleri takdim edildi.

“Doğanşehir Atatürk 
Ortaokulu’nda Resim Ser-
gisi Düzenlendi”

Doğanşehir Atatürk 
Ortaokulu öğrencileri 
Görsel Sanatlar dersinde 
yaptıkları el emeği göz 
nuru çalışmalarını okulda 
düzenledikleri bir sergi ile 
herkesin beğenisine sun-
dular. Sergiye Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza Er-
söz,  Doğanşehir Milli Eği-
tim Şube Müdürleri Veysel 
Kurşun ve Salman Topal, 
okul müdürleri, öğretmen 
ve öğrenciler katıldı.

EYMS MANİSA’DAN 3 PUALA DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig’in 31. haf-

tasında Akhisarspor, sahasında Ev-
kur Yeni Malatyaspor’u ile karşılaş-
tı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz 
berabere tamamlandı. 

Maçtan dakikalar 
11. dakikada rakibinden topu 

kapan Bilal, ceza yayının hemen 
gerisinden kaleye gönderdiği sert 
şutta meşin yuvarlak direğin üze-
rinden auta gitti. 

22. dakikada Akhisarspor’da 
kazanılan serbest vuruşu kullanan 
Zeki’nin ceza alanı içerisine orta-
sında iyi yükselen Lopes’in kafa 
vuruşunda, meşin yuvarlak yandan 
dışarıya çıktı. 

35. dakikada kaleci Fatih’in 
uzun pasında savunmanın arkasına 
sarkarak topla buluşan Cikalles-
hi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan 

sert vuruşunda, son anda savun-
maya çarpan top direğin hemen 
yanından kornere gitti. 

40. dakikada Güray’ın sol ka-
nattan ortaladığı topa arka direkte 
iyi yükselen Bilal’in kafa vuruşunda 
top sol direk dibine çarparak oyun 
alanına geri döndü. 

45.dakikada Donald'ın havadan 
ara pasına hareketlenen Aleksic'in 
kaleci ile karşı karşıya kaldığı po-
zisyonda son anda araya giren Ak-
hisarspor savunması mutlak golü 
önledi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haf-
tasında Akhisarspor, sahasında ko-
nuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor’a 
2-0 mağlup olarak, ligde kalma yo-
lunda çok önemli puan kaybı yaşa-
dı. 

49. dakikada hızlı gelişen E.Y. 

Malatyaspor atağında Kamara’nın 
ara pasıyla ceza sahası içi sağ çap-
razda topla buluşan Bifouma’nın 
sert şutunda kaleci Fatih, son anda 
uzanarak topu kornere çeldi. 

50. dakikada orta saha yakın-
larında Murat'ın ceza alanına orta-
sında iyi yükselen Mustafa’nın kafa 
vuruşunda kaleci Fatih’in çeldiği 
top, altıpas içerisinde Lopes’e çar-
parak, ağlarla buluştu. 0-1 

66. dakikada Aleksic’in ara pa-
sıyla ceza sahası içi sol çaprazda 
topa sahip olan Bifouma’nın yer-
den vuruşunda meşin yuvarlak file-
lere gitti. 0-2 

72. dakikada rakip yarı alanda 
Bilal’in ortaladığı topa penaltı nok-
tası yakınlarında Bokila’nın aşırtma 
kafa vuruşunda kaleci Ertaç, son 
anda meşin yuvarlağı tokatladı. 


