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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

DOĞANŞEHİR’DE AİLE
DESTEK MERKEZİ AÇILACAK
Sosyal Yardım-
lar Genel Mü-
dürlüğü tarafın-
da desteklenen 
ve Doğanşehir 
Kaymakamı 
Halil İbrahim 
Köroğlu ön-
derliğinde Do-
ğanşehir e Aile 
Destek Merkezi 
Açılacak.2’DE

KAR İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Doğanşehir Be-
lediyesi ekiple-
rinin ilçe mer-
kezinde kar ile 
mücadele ça-
lışmaları yoğun 
bir şekilde de-
vam ediyor.4’TE

Doğanşehir Belediyesi
Araç Filosunu Genişletiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Doğanşehir 
Belediyesine bir çöp toplama kamyonu hibe edildi.3’TE

Doğanşehir’de İmar İtirazları Yeniden Değerlendirildi
Doğanşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı imar komisyonu ekip-
lerince vatandaşların yararına olacak imar çalışmaları 
için sunum ve yerinde incelemeler yapılmıştır. 2’DE
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Senin Olmadığın yerde seni savunanlardır gerçek 
dostların.
Hz. Ali

Haftanın Sözü 

İLÇEMİZİN TANINMIŞ MAHALİ ŞAİRİ GAZİ 
ŞAHİN’İN DOĞANŞEHİR MÜLKİ İDARE AMİRİ 
KAYMAKAMIMIZ SAYIN Halil İbrahim Köroğlu 
İÇİN YAZILMIŞTIR.

Şairin Gözünde
Doğanşehir Kaymakamı
Halil İbrahim Köroğlu 
İlçemizin Kaymakamı 
Hak ediyor o makamı 
Vatan Millet hizmetkârı 
Halil İbrahim Köroğlu 

Halk ile ağlayıp coşar 
Fakire düşküne koşar 
Çokta mütevazı Yaşar 
Halil İbrahim Köroğlu 

Erzurumludur O Dadaş 
Halkı ile olur kardaş 
Sanki sade bir Vatandaş 
Halil İbrahim Köroğlu

Doğanşehir’imize ışık 
Yakışıyor hem de çok şık 
İlim irfanla barışık 
Halil İbrahim Köroğlu 

Halk adına yazdım sizi
Unutmayın asla bizi 
Mutlu ettin hepimizi 
Halil İbrahim Köroğlu 
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Demet Tuncel

Doğanşehir Jandarma Bölük  
Komutanlığından almış olduğum av tüfeği 
ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür.

Mehmet ÖKSÜZ 

Doğanşehir Jandarma Bölük  
Komutanlığından almış olduğum av tüfeği 
ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür.

Ahmet BİLGİLİ

KAYIP

DOĞANŞEHİR’DE AİLE
DESTEK MERKEZİ AÇILACAK

Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü ta-
rafında desteklenen 
ve Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim 
Köroğlu önderliğin-
de Doğanşehir e Aile 
Destek Merkezi Açıla-
cak.

Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü ta-
rafında desteklenen 
Aile Destek Merkezi 
300 bin lira bütçeli 
olacak. Büyük Bir iş 
yeri kiralanacak bura-
nın içerisinde Epoksi 
işlemeciliği, Ayna İş-
lemeciliği, Deri işle-
meciliği gibi el sanat-
larında kursiyerler, 
hem el becerilerini 
geliştirecekler, hem 
de aile bütçelerime 
katkıda bulunacaklar.

Aynı Zamanda ka-
dınlara meslek edin-

dirme, Kreş, emzirme 
ve hijyen eğitimleri de 
verilecek.

Mevcut Bina içeri-
sinde Aynı zamanda 
Spor salonu, Kütüp-
hane,  Konferans solo-
nu,  Sinema salonu ve 
Mutfak bulunacaktır.

Kurulacak Aile 
Destek Merkezi ile 
kadınların sosyal ha-
yata kazandırılması, 
Mesleki anlamda el 
becerilerinin gelişti-
rilmesi, kadınların ve 
çocukların topluma 
entegrasyonu da sap-
lanacaktır.

Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim 
Köroğlu; Projenin ha-
yırlı olmasını diliyo-
rum.  Bu pojede eme-
ği geçen ve onaylayan 
herkese Teşekkür edi-
yorum. Dedi

Doğanşehir’de İmar İtirazları Yeniden Değerlendirildi
Doğanşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı imar 
komisyonu ekiplerince vatandaşların yararına ola-
cak imar çalışmaları için sunum ve yerinde incele-
meler yapılmıştır. 

 Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Doğanşehir Be-
lediyemiz ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Daire Başkanlığı imar komisyonu ekip-
lerimizce, ilçemiz merkez mahallelerini kapsayan 
1/1000 ölçekli ilave/revizyon uygulama imar planı 
çalışmaları çerçevesinde askı sürecinde belediye-
mize dilekçeleri ile itiraz eden vatandaşlarımızın 
talepleri ve vatandaşlarımızın yararına olacak imar 
çalışmaları sunumu yapılmış olup, zeminde mevcut 
kullanımlar dikkate alınarak gerekli değerlendirme-
ler ve incelemeler yerinde yapılmıştır." diye konuştu. 

 Düzenlenen toplantıya Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan vekili Selim Pilten, İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanı Seyithan Tekin, Doğanşehir Belediye 
Başkan Yardımcıları Hakan Ürkmez, Bekir Alpagut,-
Şirket Müdürü Mehmet Ormancı ve ekipler katıldı.
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Soldan sağa
1. “Yazık” anlamında söylenen bir söz... Kasıklarda olduğu 

sanılan, korkuyu atlatmak için sıkılması gerektiğine inanılan 
damar... 2. Girdap... Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı)... 
3. Daha üstünü, daha iyisi bulunamayan (kimse veya şey)... 
Dalamak işi... 4. Alüminyum elementinin simgesi... Acımasız, 
insafsız... Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, 
biriken pislik... 5. Alabildiğine, çokça... İnancılık (eski)... 6. Bir 
cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek 
onu düzleştirip parlatma, perdah... Yünün dövülmesiyle yapı-
lan kalın ve kaba kumaş (halk ağzında)... Masallarda adı geçen 
ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş... 7. Parça (eski)... Arap 
harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi (eski)... Sıfat-fi-
il... 8. Rütbesiz asker, nefer... Can veya mal kaybına, zararına 
neden olan kötü olay... Bir müzik sesini belirtmeye yarayan 
işaret... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 9. 

Yergi... Sürekli, sonsuz (eski)... Yanan maddelerin veya gazla-
rın türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule... 
10. Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. 
duygular anlatan söz... Atı yönlendirmek için ağzına takılan 
demir araç... Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan 
üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat... 11. Nine olma durumu, 
büyük annelik... Fransa’da ortaya çıkıp daha sonra Avrupa’ya 
yayılmış olan yapı, mobilya, giyim vb.ne ait bir üslup (eski)... 
12. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan 
bir söz, amma, lakin... İta amiri (eski)... Prometyum elementi-
nin simgesi... 13. Arası kesilmeksizin sürme (eski)... Şanlıurfa 
iline bağlı ilçelerden biri... 14. Zeki ve yaramaz (çocuk)... Bir 
yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi... 15. Art niyetli 
olma durumu...

Yukarıdan aşağıya
1. İki nokta arasına gerilen ve ulaşımı sağlayan ip... 2. Ana-

sı olan... Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma so-
nunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan 
oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte 
koyuca sıvı, cerahat... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı 
ses... 3. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, 
kazanç.. Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan 
(eski)... Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan... 4. Fiil, 
ad kök veya gövdelerine zaman kavramı ile birlikte kişi kavra-
mı da veren eklerin getirilmesi, fiil tasrifi... Ağız mukozasında 
görülen ufak, kirli sarı lekeler... 5. Herhangi bir yerinden ikiye 
ayrılmak... Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil ol-
mayan hayvanları vurma veya yakalama işi... İnleyici, inleyen... 
6. Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki 
taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip.. Bir kimsenin, başka-
ları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken 

iffeti... Gemide çalışan veya gemi işleten kimse... 7. Kayınbira-
der (halk ağzı)... Alıcının aldığına dair imza attığı (mektup vb.), 
iadeli taahhütlü... Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürk-
me veya sevinç anlatan bir söz... 8. Bir aleti sürterek bir şeyin 
yüzündeki tabakayı kaldırmak... Amirce... 9. Hücrelerin aşırı 
çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve 
büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma... Doğada 
yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı... Futa... 10. Di-
don... Kalça kemiği (halk ağzı)... Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’n-
de yer alan illerinden biri... 11. Gereksiz, önemsiz (söz) (eski)... 
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, 
ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... 
Yurtsal... 12. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bu-
lunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü... Yaralanmak... 
13. Bir ülkenin veya bir bölgenin, çevresindeki yerleşim yerleri-
ne ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve genellikle 
ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkisinin sağlandığı en 
önemli kenti, metropol, ana şehir... Bir tür büyüteç... Gelecek 
(eski)... 14. Genel-
likle dört kişi ara-
sında elli kâğıtlık 
bir deste ve iki 
jokerle oynan bir 
iskambil oyunu... 
Antalya iline bağ-
lı ilçelerden biri... 
Pamuk, keten, yün, 
ipek, naylon vb. 
dokuma maddele-
rinin uzun, ince lif-
lerinden her biri... 
15. Sırt çevirmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BİR BARDAK SU

Yaşamak öyle güzel ki,

Sevgilerle dolu dolu,

Saksıda bir çiçek gezer,

Bir demet gül bir bardak su.

Yüreğin gözümde tüter,

O sıladan ta uzakta,

İnan hasret bir gün biter,

Bir demet gül bir bardak su.

Gölgen gezer bak karşımda,

Nehir akar gözyaşımda,

Bir ses gelir gök taşında,

Bir demet gül bir bardak su.

Tabureyle az bir gölge,

Garip yazar kalem elde,

Güzel söyler belde belde,

Bir demet gül bir bardak su.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

ALOE VERA NEDİR? (2) 
Dünyada tedavi amaçlı ve baharat olarak kul-

lanılan bitkilerin sayısının 200 000 civarında ol-
duğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
rapor edilmiştir. Bu bitkilerden biri de Aloe Ve-
ra’dır. 

Aloe Vera sıcak ve kuru iklimlerde yetişen kak-
tüs benzeri şifalı bir bitkidir. Ana vatanı Afrika’dır. 
Kuzey Afrika, Yakın Doğu, Asya ve Akdeniz’in 
güneyinde doğal olarak yetişen bu bitkinin kül-
türü başlıca Batı Hindista, Meksika, Venazuela, 
İngiltere, Batı Avrupa ve Amerika’nın subtropik 
bölgelerinde yapılmaya başlanmıştır.   

Yurdumuzda Akdeniz, Ege ve Marmara böl-
gelerinde iklim olarak yetiştirilmeye uygundur.  
Antalya, İzmir ve Mersin illerinde çalışmalara 
başlanmıştır. 

M.Ö 1500 yıllarında Eski Mısır’da yanık teda-
visinin yanı sıra, enfeksiyon ve parazit tedavi-
sinde de kullanılan bitkinin, ünlü Mısır Kraliçesi 
Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri olduğu, cil-
dini taze tutmak için Aloe Vera ile masaj yaptığı 
biliniyor. 

Mısırlılar bu bitkiye “ÖLÜMSÜZLÜK BİTKİSİ”, 
Kızılderililer ise “CENNETİN ASASI” olarak ad-
landırmışlar. 

Türkiye’de “SARISABIR”, “İLAÇ BİTKİSİ”,  ola-
rak bilinen Aloe Vera, süs bitkisi olarak kullanıl-
dığı gibi tıp, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kul-
lanılmaktadır. 

           Aloe Vera’nın 400 den fazla türü vardır. 
Ancak “Aloe Barbadensis Miller”  (Aloe Vera); bu 
türler arasında en iyi bilinen, aynı zamanda, sağ-
lık ve güzellik alanında kullanılan türüdür. 

   HAFTANIN SÖZÜ: 
“UZUN BİR YOLCULUK TEK BİR ADIMLA BAŞ-

LAR.” 
Konfüçyus

Remzi
HOROZ

Doğanşehir Belediyesi
Araç Filosunu Genişletiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından Doğanşehir Belediyesine bir çöp 
toplama kamyonu hibe edildi. 

Doğanşehir Belediyesi, ilçe gene-
lindeki çalışmalarına aralıksız devam 
ederken, araç filosunu da güçlendirme-
ye devam ediyor. 13,5 metreküp kapasi-
teli hibe araç ile Doğanşehir Belediyesi 
Temizlik işleri bünyesinde toplamda 
araç sayısı 12’ye yükseldi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt yaptığı açıklamada, Doğan-
şehir’in 39 mahallesi ve yüzölçümü ile 
Malatya’nın büyük ilçelerinden biri ol-
duğunu belirterek, “Özellikle yaz döne-

minde çöp sevkiyatı ve toplanması için 
ihtiyacımız olan araçlarla ilgili Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız her zaman yardım-
cı oluyor, buradaki çalışmalarımızı ko-
laylaştırıyor.  

Belediyemiz bünyesine çöp kamyo-
nu hibe edilmiştir. Bizlere desteklerin-
den dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’a, AK Parti MKYK üyesi ve 
Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenk-
çi’ye, İlçe Başkanımız Murat Kavuncu-
oğlu'na ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu 
olsun. Doğanşehir’e en güzel şekilde 
hizmet vermeye devam edeceğiz.”dedi. 
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Malatya’nın Arguvan İlçesi’ne bağlı Er-
mişli Köyü’nde doğdu. Lise son sınıfa ka-
dar okuduktan sonra İstanbul Fenerbahçe 
Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversi-
tesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Almanca 
Bölümü’nü bitirerek Kadıköy Orta Oku-
lu’na sonra da Kadıköy Anadolu Lisesi’ne 
Almanca öğretmeni olarak atandı.

Uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik 
yaptı. 1997 Yılında emekli oldu.

YAŞAM VE ŞİİR
1-İnsanın olduğu yerde ister sözlü, ister 

yazılı şiir her zaman vardır, var olacaktır.
2- Her dönem, kendi şiir anlayışını ya-

ratır.
3- Yaşamda doğum-büyüme-ölüm yeni 

değildir ama her şair, bu üç olguya farklı 
bir söylem ve bakış açısı getirmek zorun-
dadır.

4-Dünyada ne kadar şair varsa, o kadar 
da şiir tanımı vardır. Çünkü şiir yaşamdan 
çıkar ve çıkış kaynağı ilk önce şairin ken-
disidir.

5-Şiirsiz yaşam çöle benzer. Orada yal-
nızca kuraklık vardır.

6-Şiir, beynimiz ve yüreğimizde rüzgâr 
yaratır, gündüzlerimizi kımıldatır.

7- Şiir her zaman kolay yazıldığı düşü-
nülen bir sanat sayılmıştır. Oysa tüm duy-
guların, sezgilerin, düşünce ve düşlerin 
durulmuş, süzülmüş ve yoğunlaştırılmış 
en küçük halidir. Bunun için de şairin iyi 
bir dilci, tarihçi, coğrafyacı, matematikçi, 
ressam ve müzisyen olması gerekir. Çünkü 
şiirin içinde tüm sanat disiplinleri yer alır.

8- Şiirin toplumları değiştirme ve dö-
nüştürme gücü vardır. Dünyadaki önemli 
devrimler öncesinde; (Fransız, Sovyet dev-
rimleri, Atatürk ve Cumhuriyet…) devrimi 
hazırlayan etkenlerden birinin de edebi-
yat, şiir olduğu görülmüştür. 

9- Şiir ilk uygarlıklardan günümüze 

dek, toplumları bir arada tutma, onları 
umuda, direnmeye, güzelliklere götürme 
misyonu taşımıştır. İlk uygarlıkların şiirle-
rindeki dualar, büyüler, güzelleme ve yü-
celtmeler yaşamda kalmak için direnişin 
birer göstergesi gibidir.

10- Şiir dil ile yapılır, ama hedefi beyin 
ve yüreklerdir.

11- Müziğin olduğu yerde şiir, şiirin ol-
duğu yerde müzikten söz edebiliriz. 

12- Şiir iletkendir, nakliyecidir. Zaman-
ları zamanlara, insanı insana taşır.

13- Şiir için yasalar, baskılar gereksiz ve 
yetersizdir. Nâzım şiirlerini hapiste yazdı, 
şiirleri yurt sınırlarından dünyaya taştı.

14- Şiirin temel gereksinimi özgürlük-
tür. Tüm sanatlar için olduğu gibi, şiirde 
yaratıcı söylemi tetikleyen, oluşturan şey 
özgürlüktür. Özgürlüğün olmadığı yerde 
sanattan söz edilemez.

15- Şiir; zamansız, dinsiz, ırksız ve cin-
siyetsizdir. Şair bu bağlardan kurtularak 
temaya yaklaşmak zorundadır. Her şairin 
uyruğu, inanışı, ideolojisi vardır, ama şiiri-
ni bu kalıpların dışında tutmalıdır.

16- Dünyada herkes, özellikle de yö-
neticiler şiir okuyup yazsalardı, savaşlar 
olmazdı. Çünkü şiirin ruhları inceltici, ya-
şamdaki kabalıkları yontucu özelliği vardır.

17- Şiir, muhaliftir. Yaşamdaki olum-
suzlukların görünmesiyle ortaya çıkar ve 
olumsuzluklara direnmeyi öngörür.

18- Şiir yalnızca estetik duygular geliş-
tirmez, gerçeklerin tersini göstererek dü-
şündürür de.

19- Şiir, yazılmış olmasa da yaşamda 
serbest dolaşımdadır. Söylendiği de olur, 
duyumsandığı da.

20- Şiir, yaşamların iyi bir kayıt tutu-
cusudur. Olanı biteni kısacık eğreltimle-
ler, işaret etmelerle tarihe geçer. Anlık 
durumlar kadar, toplumsal olaylar da bu 
kayıtların içindedir. Dünya şiirini izleyerek, 
toplumsal geçişleri izlemek mümkün gibi 

görünüyor.
21- Şiirin içinde en çok kadınlar yaşadı-

ğı halde; dünya şiirinde de Türk şiirinde de 
adları çok az geçer. Çünkü kalem ve kâğı-
dın sahibi her zaman erkekler olmuştur. 

22-Şiire çalışmak; bir bebeği büyütmek 
kadar emek ister. Doğumu ayrı, emekleme-
si ayrı, büyümesi ayrı… Bunun için şairden 
beklenen şey sabır ve çalışmadır.

23- Şairlik rafine bir kavram değildir. 
Anadan doğma şair olunmayacağı gibi, yal-
nızca çalışarak da şair olunmaz. Şair olma-
nın yolu; %60 veya 70’i emek, geri kalan 
ise sıradan insanlarda olmayan; farklı algı, 
bakış açısı ve düşüncelere sahip olmaktır.

24-Şiirin güzel sanatlarla olduğu kadar; 
terzilik, marangozluk, kuaförlük, aşçılık 
gibi; bilgi, beceri, bakış, deneyim ve emek 
isteyen mesleklerle de yakın ilişkisi var. 
Terzinin malzemesi kumaş, şairin malze-
mesi dildir. Her ikisi de bir bedene (şiirde 
tema) güzel bir giysi diker. Burada biçme, 
ölçme, fazlalıktan yontma, ekleme yapma; 
kişinin (şair, terzi) yeteneğine, bilgisine, 
sezgisine dayanır. Acemi bir terzi tüm ku-
maşı rezil edeceği gibi, acemi bir şair de 
güzelim imgeleri, dizleri yok edebilir.

25- Şiir, önceleri acemi şairden korkar. 
Güzelim imgeleri çar çur edecek, şiir yolu-
nu kayalığa çevirecek diye. Ama sonraları, 
yani ustalaştıkça da şair şiirden korkmaya 
başlar. “Şiiri nasıl yakalayacağım, nerede 
ağırlayacağım, tümünü nasıl ele geçirebi-
lirim, onu hangi sözcüklerle daha iyi dile 
getirebilirim” diye…

26- Şiirin yalnızca “duygu” işi olduğu 
düşünülür. Oysa belki ilk çıkış dizesi, baş-
lığı bir duyguyu işaret edebilir, ancak de-
vamı dil ile kurulan bir yapıdır. Bu yapıda 
şairin tüm donanımı gizlidir.

27- Şiir insan içindir. İnsanda bir dalı 
oynatmıyorsa, bir yere, olguya çekmiyorsa 
yazmanın bir ereği olamaz.

28- İlk uygarlıklarda ozanlar büyücüyle 
aynı görülürdü. Gerçekten de şiirin büyüsü 
etkileyici ve değiştiricidir.

29- Şiir tüm iktidarlara karşıdır. Çıkış 
nedeni muhalif olmaktır. Şair de bu karşı 
koyuştan her zaman nasibini almıştır.

30- Şiirin etkileme gücünü bilen yöne-
ticiler, çağlar boyunca şairleri cezalandır-
mışlardır.( Nâzım hapislerde, Pir Sultan 
darağacında, Nesimi’nin derisi yüzüldü…) 

31- Günümüzde gelişen teknoloji’nin şi-
ire zarar verdiği, onu kuruttuğu söylenebi-
lir. Ancak insan var olduğu sürece şiir var 
olacaktır. Belki ilerde tüm makine adlarını, 
uzay araçlarını ve uzay şiirini göreceğiz 
ama bu da kendi döneminin şiiri olacak. 
Nasıl ki ortaçağ şiirinde yalnızca dini şiirle-
ri gördüğümüz gibi…

32- Şiir bireysel bir yazım türüdür ama 
yazılanlar tüm insanlığa aittir.

33-Şiir barış ve özgürlük ister.
34- Ortadoğu’da, Balkanlar’da yaşanan 

kıyımlara hiçbir şair alkış tutmaz.
35- Şiir, doğanın da insanlığın da bek-

çisidir.
Şiirle kalın.

ARİFE
KALENDER

KAR İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Doğanşehir Belediyesi ekiplerinin ilçe merkezin-

de kar ile mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde 
devam ediyor.

Doğanşehir Belediyesine bağlı ekipler mahalle-
lerde yol açma çalışmalarını gerçekleştirerek bugün 
de Doğanşehir ilçe merkezinde  bulunan karları iş 
makineleri ile şehir dışına taşıma çalışmalarına baş-
ladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; 
"Sizlere en iyi hizmeti sunmak için bugün'de işimi-
zin başındayız. Doğanşehir Belediyesi karla müca-
dele ekipleri yoğun kar yağışının başladığı andan 
itibaren,  öncelikle yol açma Gerek ana caddeler ve 
gerekse bütün mahallelerimizde yol açma çalışma-
ları başarılı bir şekilde yapıldı.   Şuanda da ilçe mer-
kezimizde biriken karları temizleyerek şehir dışına 
taşımaya devam ediyor. Bu kar  mücadelesi çalımla-
rında  emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaymakam Sokak
Hayvanlarını Unutmadı

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu, ilçede etkili olan kar yağışı sonra-
sı soğuk havadan dolayı sokak hayvanlarını 
unutmadı.

Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, soğuk 
hava şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlama-
larında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları 
için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını 
kurtarmanın mümkün olduğunu belirtti.

Kaymakam Köroğlu, "Kaymakamlığımız 
tarafından temin edilen mamalar, İlçemiz 
Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 
sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçemi-
zin belirli noktalarına dağıtıldı. Bu soğuk kış 
günlerinde sokak hayvanlarını unutmamamız 
gerek. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri-
mize teşekkür ediyorum."dedi.


