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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt gençlerin isteğini yerine getirdi

“Gençler Siz İstediniz Bizde Yapıyoruz”
Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali 
Zelyurt Ankara'da 
Spor Toto Teşkilat 
Başkanı Bünyamin 
Bozgeyik ile bir 
araya gelerek Do-
ğanşehir'e kazan-
dırılacak olan Yarı 
Olimpik Yüzme Ha-
vuzu’nun yapımı 
için protokolünü 
imzaladılar.3’TE

Kaymakam Koronavirüs Aşısı Oldu
Doğanşehir 
Kaymakamı 
Halil İbra-
him Köroğ-
lu, korona 
virüse karşı 
ilk doz aşısı-
nı oldu.2’DE

Başkan Zelyurt; “Memleketimizi El
Üstünde Tutmaya” Devam Edeceğiz
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt, proje 

aşaması devam eden ça-

lışma alanlarında incele-

melerde bulundu.2’DE

Kaymakam Köroğlu
“Uyuşturucuya Geçit Yok”

Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 
şüpheliler gözaltına alındı.3’TE

DOĞANŞEHİR İLÇE TARIM
MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA YAPILDI
İlçemizi tanınmış şairle-
rinden Gazi Şahin, Doğan-
şehir Kaymakamı Halil İb-
rahim Köroğlu için Yazmış 
olduğu şiiri çerçeveleterek 
Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu nu 
ziyaret etti. Çerçeveletmiş 
olduğu Şiiri Doğanşehir 
Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu na takdim etti.
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“BBC beni aradı. Bana ‘Arap mısınız, kısmen mi 
Türk’sünüz?’ diye sorarak saygısızlık yaptılar. 
BBC’ye söyledim. Ben Türk’üm, o kadar! Mardin’de 
de doğmuşsam, Cizre’de de doğmuşsam, Kars’ta da 
doğmuşsam ben Türk’üm.”
Aziz Sancar
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İLAN
Polat Çarşı Camii ve Kuran Kursu Derneğinin 

olağan Genel Kurul Toplantısı 

5 Mart 2021 tarihinde dernek binasında yapı-

lacaktır.

Derneğimiz üyelerine ve ilgililere ilanen Duyu-

rulur.

 Dernek Başkanı

Mahmut Tüzün

ALOE VERA
ÜRETİMİ ( 4 ) 

Aloe Vera üretimi yetiştirildiği 
yere göre; Bahçede, serada ve sak-
sıda olmak üzere üçe ya da iç ve diş 
mekân olarak ikiye ayırabiliriz. Bu-
rada sizlere daha çok saksıda üre-
tilen Aloe Vera’dan bahsedeceğim. 

1) BAHÇEDE ÜRETİM: Daha çok 
endüstride kullanılmak üzere ye-
tiştirilir. İklim koşullarından dolayı 
yurdumuzda uygun değildir. 

2) SERADA ÜRETİM: Hem en-
düstride hem de süs bitkisi olarak 
yetiştirilebilir. Yurdumuzda Akde-
niz, Ege ve Marmara bölgelerinde 
yetişir.  

3) SAKSIDA ÜRETİM: Soğuk böl-
gelerimizde iç mekânda (evde), sı-
cak bölgelerimizde ise hem iç hem 
de dış mekânda yetişir.  

SAKSIDA ALOE VERA ÜRETİMİ 
Saksıda Aloe Vera yetiştirmek 

için toprak çok önemlidir. Toprağın 
humuslu ve geçirgen olması gere-
kir. İsterseniz piyasada hazır Aloe 
Vera toprağı satın alabilir ya da 
kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bunun 
için 3 ölçek torf (market,çiçekçide 
bulunur), 2 ölçek yanmış gübre, 1 
ölçek bahçe toprağı, yarım ölçek 
çakıllı kum ile karıştırılır. Drenajı 
sağlamak için saksının dip tarafına 
bir avuç çakıl koyulur.  

Aloe Vera’nın kökleri derine in-
meyip, yatay büyüdüğü için saksı 
seçimi önemlidir. Saksı küçük ve 
ağzı geniş olmalı ama çok derin ol-
mamalı, köklerin çürümesini önle-
mek için saksının alt delikleri fazla 
olmalıdır. 

Saksı ve toprak değişimi sık sık 
yapılmamalı, en erken yılda bir ya-
pılabilir.  

Aloe Vera kaktüsgiller familya-
sından olduğu için güneşi çok sever, 
onun için evde güneş gören yere 
konmalıdır. Güneş altında fazla 
kalırsa yaprakları bozulur, sararır, 
kurur. Böylece sağlıklı bir jel elde 
edemeyiz. İdeal ısı ortamı 8-15 de-
recedir, soğuk havalarda ise -5 de-
receğe kadar dayanır. 

Toprak kadar Aloe Vera’nın su-
lanması da önemlidir. Suyu fazla 
sevmeyen bir bitkidir. Fakat geliş-
mesi ve yapraklarından iyi bir jel 
elde etmek için yazın az ve sık sık 
sulamamız gerekir. Kışın ise 15 gün-
de bir ya da duruma göre ayda bir 
sulanabilir. 

Aloe Vera, kök etrafında sık yav-
ru verdiği için en iyi çoğaltma şekli 
bu yavruları ayırıp yeni bir saksıya 
dikmektir. 

Aloe Vera bitkisi iki yaşına gel-
meden yaprakları  koparılmamadır, 
yapraklarında henüz jel olmadığı 
gibi bitkiye zarar vermiş oluruz. 
Yaprakları mümkün olduğunca en 
dış, alt ve dip taraftan koparmalıyız.  

HAFTANIN SÖZÜ: 
“SEVİYORUM;  
İNSANLARIN AZINI,  
HAYVANLARIN ÇOĞUNU, 
ÇİÇEKLERİN HEPSİNİ…”  La Edri

Kaymakam Koronavirüs Aşısı Oldu
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 

korona virüse karşı ilk doz aşısını oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 

görüldüğü günden bu yana 28 binin üzerinde kişinin 
hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs haya-
tı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alı-
nan kısıtlama önlemleri bir yandan da aşılama çalış-
maları ile korona virüsün önüne geçilmeye çalışılıyor. 
Bu kapsamda Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu'da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı 
takvimi kapsamında korona virüs ilk doz aşısını oldu.

Kaymakam Köroğlu, sağlık çalışanlarına pandemi 
dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşek-
kür ederek, "Covid-19 salgını ile mücadelede ülke ola-
rak toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla ilk doz 
aşımızı olduk. Sırası gelen tüm Doğanşehirli vatan-
daşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Başkan Zelyurt; “Memleketimizi El
Üstünde Tutmaya” Devam Edeceğiz

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, 
proje aşaması devam eden 
çalışma alanlarında incele-
melerde bulundu.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, Do-
ğanşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Bekir Alpagut,  
Şirket Müdürü Mehmet Or-
mancı ve Teknik personel-
ler ile devam eden ve proje 
aşamasında olan çalışma 

alanlarında incelemelerde 
bulundu.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt ko-
nuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, "Proje çalışmaları 
devam eden ve çalışması 
yapılacak alanlarımızda, 
AK Parti Belediye Meclis 
üyemiz ve Başkan Yardım-
cımız Bekir Alpagut, Şirket 
Müdürümüz Mehmet Or-
mancı ve Teknik Personel-

lerimiz ile beraber sahada 
incelemelerde bulunduk. 
İnşallah kısa zamanda pro-
je çalışmalarımızı tamam-
layıp inceleme yaptığımız 
alanlarda projelerimizi 
hayata geçirerek halkımı-
zın hizmetine sunacağız. 
Memleketimizi el üstünde 
tutmaya ve güzelliğine gü-
zellik katmaya devam ede-
ceğiz” dedi. 
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Soldan sağa
1. Soykırım... Savsaklama, ihmal... 2. İlaç, merhem (halk 

ağzı)... İhtiyarlık yüzünden alık duruma gelme... Arazi... 3. 

Hemen, o anda, o saatte... Bitüm... 4. Eksiksiz, kesintisiz... 

Atma işine konu olmak... Derinin gözeneklerinden sızan, 

kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu 

sıvı, arak... 5. Önceden haşlanarak hazırlanmış yağsız etin 

üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta karışımının dökülüp 

fırında pişirilmesiyle yapılan bir yemek... 6. Bir gereksini-

min karşılanamaması durumu... Gözde sarıya çalan kes-

tane rengi... Buluş... 7. Hastanelerde veya mezarlıklarda 

ölülerin belirli süre için saklandıkları soğuk ortam... Silah 

olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak... 

Asılmış olan... 8. Su (eski)... Küme... Bira yapmak için 

çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa... Fransiyum 

elementinin simgesi... 9. Titreme, titreyiş (eski)... Tarım 

ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler (eski)... 

Cemaate namaz kıldıran kimse... 10. Başlangıcı belli ol-

mayan zaman, öncesizlik... “İyilik edeyim derken kimseyi 

memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muham-

med’i memnun edemedi” sözünde geçer... Kez, yol, defa, 

sefer... 11. Gösteri (eski)... İnce bulgur (halk ağzı)... 12. Ku-

zey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir 

tür geyik... İdareci olma durumu... 13. Kitapçık (eski)... İş-

sizlik, başıboşluk, aylaklık... 14. Yanıcı, renksiz, az kokulu, 

0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi... Meme-

si olan... 15. İkramiyesi olan... Kedi, köpek vb. çok memeli 

hayvanların yavrusu...

Yukarıdan aşağıya
1. Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharın-

dan elde edilen enerji... 2. Benzer, eş, denk... Çok şişman... 

Lityum elementinin simgesi... 3. Genellikle tahıl saklanan 

yer... Renklerle ilgili olan, kromatik... 4. Göçebelerin ko-

nak yeri... Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, 

açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, 

hırslı, tokgözlü karşıtı... Baba... 5. Çeşmelerden su içmeye 

yarar, özel yapılmış kap... Berilyum elementinin simgesi... 

Milimetre... 6. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edin-

dikleri kovuk... İnce kumaştan dikilmiş veya ipten örül-

müş, çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık... Alıcının 

aldığına dair imza attığı (mektup vb.), iadeli taahhütlü... 7. 

Asker azığı... Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok çeşidi 

yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında 

kullanılan bir ağaç... Kendisine söz söylenilen kimse veya 

kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına geti-

rilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... 8. Yazın karadan 

denize doğru esen mevsim rüzgârı... Şaire yakışır biçim-

de, şair gibi, ozanca... 9. Sarmalamak işi... İnişli yer, bayır 

(eski)... 10. Haber (halk ağzı)... İçinden su akıtmak için top-

rağı kazarak yapılan açık oluk, arık... Müslümanların na-

maz kılmak için toplandıkları yer... 11. “V” harfi biçiminde 

olan yaka... Alüminyum elementinin simgesi... Dişi tutsak 

(eski)... 12. İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırıl-

mamış (içki)... Sistirelemek işi... 13. Arıtma özelliği olan 

(şey)... Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen 

bir kök... 14. İçki içilirken yenilen yiyecek... Kuzey Afrika’da 

ve İspanya’da ye-

tişen ve kâğıt, ip, 

halı yapımında 

kullanılan bir bit-

ki... İki parçadan 

oluşan, kendinde 

herhangi bir şey-

den iki tane bulu-

nan... 15. Ayırtma 

işini yaptırmak... 

Futa...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÇOCUK SESİ
Gözüm arar dilekleri,
Rüzgâr ile gelir serin,
Gerçek gibi sözün derin,
Sokak sokak çocuk sesi…

Sesler gelir sokağımdan,
Dostlar güler gül bağımdan,
Kin bulunmaz ocağımdan,
Sokak sokak çocuk sesi…

Uzak uçar kanatların,
Daldan kaçmaz yaprakların,
Yüze gülen yanakların,
Sokak sokak çocuk sesi…

Sözün benim tek gülümdür,
Fikir benim tek yolumdur,
Sesin benim saz telimdir,
Sokak sokak çocuk sesi…

Garip sesi haber eder,
Çocuk gibi içten güler,
Onu bilen insan sever,
Sokak sokak çocuk sesi…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt gençlerin isteğini yerine getirdi

Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt Ankara'da Spor Toto Teşkilat 
Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir ara-
ya gelerek Doğanşehir'e kazandırılacak 
olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun 
yapımı için protokolünü imzaladılar.

Başkan Durali Zelyurt Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun 
Malatya ziyaretinde sunum yaparak, 
Doğanşehir'li gençlerin isteklerini bil-
dirmişti. Doğanşehir’e Yarı Olimpik Yüz-
me Havuzu kazandırılacağının müjdesi-
ni veren Zelyurt, Ankara'da Spor Toto 
Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapımı için 
protokolünü imzaladılar.

Doğanşehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt, ilçede genç nüfusa ayrı bir 
önem verdiklerini belirtirken, "Gençler 
siz istediniz bizde yapıyoruz. İlçemize 
Yarı Olimpik Havuz kazandırıyoruz. Do-
ğanşehir’imizin gelişimi için yoğun çaba 
sarf ediyoruz. Ankara'da ilçemiz için te-

maslarda bulunuyor, yeni yatırımlara 
imzalar atıyoruz. İlçemize kazandırılan 
bu yatırım için Gençlik ve Spor Bakanı-
mız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, Bakan 
Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’a, Spor 
Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozge-
yik’e, Milletvekili Bülent Tüfenkçi’ye ve 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum" 

Gençlerin yüzmek için Malatya'ya 
gitmekten ve özellikle tehlikeli olan 
Sürgü, Polat barajlarında ve kanallarda 
yüzerek, ölüm tehlikesinden kurtarmak 
istediklerini belirten Başkan Zelyurt, 
"Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. İl-
çemize Yarı Olimpik Havuz kazandırıyo-
ruz. Ayrıca yüzme sporunu geliştirmek 
amacıyla burada başlatılacak kurslar 
ve etkinliklerle sportif aktiviteler ger-
çekleştirecekler. Gençlerimiz yazın sı-
cağında yarı olimpik yüzme havuzunda 
serinleyecek. Gençlerimize güveniyo-
rum. Doğanşehir ilçemize ve gençleri-
mize hayırlı olsun" dedi.

“Gençler Siz İstediniz Bizde Yapıyoruz”

Kaymakam Köroğlu “Uyuşturucuya Geçit Yok”
Doğanşehir ilçesinde 

uyuşturucu operasyonunda 
şüpheliler gözaltına alındı. 

Doğanşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri adreslere 
düzenlediği operasyon ile sa-
tışa hazır 44,75 gram uyuştu-
rucu madde ele geçirdi. 

Doğanşehir İlçe Jandar-
ma ekipleri ise Sürgü ma-
hallesinde yaptıkları yol 
kontrolünde araçta sentetik 
uyuşturucu ele geçirdiler. 

Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu; "Do-
ğanşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğümüz ve Doğanşehir İlçe 
Jandarma Komutanlığımızın 
yaptıkları çalışmalar sonucu 
hint keneviri ve metamfeta-
min ele geçirilmiştir. Polis ve 
jandarma ekiplerimize öz-
verili çalışmalarından ötürü 
teşekkür ediyorum. Uyuştu-
rucuya Geçit yok." dedi.



4 2 MART 2021HABER

Hasan Çelik
hasancelikkafkas@gmail.com

TAŞ OCAĞI DEĞİL, 
“DERT” OCAĞI! (1)

İnsanın kâinat içerisinde ki değerini teolojik olarak 

ifade etmek istersek şüphesiz ki hepimizin sığınacağı 

en temel cümle şudur:  “İnsanoğlu Eşref-i Mahlûkattır” 

yani “Yaratılmışların en şereflisi”…   

 Peki, neden onca yaratılan varlık varken, insanoğ-

lu bu yaratılmışların içerisinde “En şerefli varlık” paye-

siyle muhatap edilmiştir?  

 Çünkü tüm yaratılmışlar içerisinde bir tek insanoğ-

luna “düşünme” yetisi verilmiştir. Demek ki insanoğlu 

“düşünebildiği” için cümle yaratılmışlardan daha de-

ğerli veya üstün görülmüştür.  

*** 

 İnsanoğlu, yaşadığı gezegende doğa ile sürekli bir 

ilişki içerisindedir. Bugün birçok teknoloji ile de doğa-

ya hâkim olma veya doğayı kontrol altına alma mü-

cadelesini sürdürmektedir. Öyle ki doğal olaylara ve 

özellikle de iklimlere müdahaleyi bir savaş stratejisi 

olarak kullanabilmektedir. Bu adı 

konulmamış savaş stratejisine de Amerika Birleşik 

Devletlerinin kullandığı ve bu alana milyarlarca dolar-

lık yatırımlar yaptığı HAARP teknolojisini örnek olarak 

gösterebiliriz. Şüphesiz ki Amerika'nın karşısında var 

olmayı ve yeni dünya düzeni içerisinde de “oyun kuru-

cu” olmaktan vazgeçmek istemeyen Rusya’nın da bu 

alandaki teknolojiler üzerinde yoğunlaşmış olduğunu 

söylemek abartı olmayacaktır.  

***  

 Bu ve benzeri teknolojilerin kullanımı insanoğ-

lunun doğa ile olan ilişkisinin de en korkunç tablola-

rından birisidir. Düşünsenize, örneğin Amerika kendi 

stratejik hesaplarına uymayan bir ülkede kasırgalar 

veya yapay depremler yaratabiliyor... Daha açık ifade 

edersek; yağan yağmurun veya esen rüzgârın “sahibi 

benim” diyebiliyor ve o ülkeyi iklim felaketleriyle dize 

getirip, ekonomik buhranlarla karşı karşıya bırakabi-

liyor. Tek bir mermi atmadan ve savaş yapmadan (!) 

kendi egemenliğinin gücünün siyasi sınırlarla çizile-

meyeceğini dünya nizamına gösterebiliyor.  

***  

 Ülkemizin doğa ile mücadelesi veya geçinmesi ne 

durumdadır, bizler de yaşadığımız doğaya/coğrafyaya 

karşı acaba merhametli miyiz?  

 Ne yazık ki ülkemiz, yaşadığı coğrafyaya karşı 

merhametsizlikte ve doğal kaynakların heba edilmesi 

konusunda çok azimli!  

 Ülkemiz de sürdürülebilir veya yenilenebilir ener-

ji yatırımları çok yetersiz. Bırakın uluslararası alan da 

söz sahibi olmayı, henüz ulusal sınırlar içerisinde bile 

buna dönük planlamalar veya ayakları yere basan cid-

di politikalar belirlenmiş durumda değil.  

***  

 “Yaratılmışların en şereflisi” olan insanoğlu yaşa-

dığı doğaya ve ekolojik sisteme karşı duyarlı olmalıdır, 

en azından bize böyle bir tavır yakışır! Kurdun veya ku-

şun ya da bir karıncanın bile “yaşama hakkı” vardır! Ve 

bu hak insanoğlunca çiğnenmemelidir! 

(Gara'da Şehit Düşen Malatya'lı 

Astsubay Mehmetciğimiz Semih Öz-

bey Anısına  Vatan Sağolsun)

Vatan Sağolsun

Ayırdılar Vatanın'dan elinden 

Irak oldun Mehmedim Türkiyen'den 

Seni'de Bizi'de aldılar Biz'den 

Şehadet şerbetin içtin Aslanım 

Rahat uyu çiğnetmeyiz Vatan'ım 

Çok denedi iblis yezit muaviye

Diz çökmez Mehmedim şanlı Türkiye 

Sözümüz söz endişe etme diye

Şehadet Şerbetin içtin Aslanım 

Rahat uyu çiğnetmeyiz Vatan'ım 

Bu Yüce Devlet'in şanı var şanı 

Bin yetmiş bir'de yazdı Alparslan'ı

Bayrak'ta Ay Yıldız yolu imanı 

Şehadet şerbetin içtin Aslanım

Rahat uyu çiğnetmeyiz Vatan'ım 

Tüm Cihan girmişti Anadolu'ya 

Göz dikeni gömdüler ha buraya 

Bayrağı çektiler ulu semaya 

Şehadet şerbetin ictin Aslanım 

Rahat uyu çiğnetmeyiz Vatan'ım 

Ben Gazi Şahin'im Vatan'ın oğlu 

Yolum tam bağımsız Türkiye yolu 

Yeminimdir sana kefensiz oğlu 

Şehadet Şerbetin içtin Aslanım 

Rahat uyu çiğnetmeyiz Vatan'ım.

Gazi
Şahin

ŞAİR GAZİ ŞAHİNDEN
KAYMAKAMA ZİYARET..

İlçemizi tanınmış 
şairlerinden Gazi Şa-
hin, Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim 
Köroğlu için Yazmış 
olduğu şiiri çerçe-
veleterek Doğanşe-
hir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu nu 
ziyaret etti. Çerçeve-
letmiş olduğu Şiiri Do-
ğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu 
na takdim etti.

Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim 
Köroğlu, Ziyaretten 
duyduğu memnuniye-
ti belirterek, İlçemizin 
tanınmış şairlerinde 
Gazi Şahin e çok Te-
şekkür ederek , “ Gazi 
beyin bize göstermiş 
olduğu ilgi ve alaka 
beni son derece mut-
lu etmiştir, Şairimizin 
ellerine sağlık, Kale-
mine sağlık, Kendile-

rine çok çok Teşekkür 
ediyorum.” Dedi.

İlçemizin tanın-
mış şairi Gazi Şahin-
de; Kaymakamımız 
Sayın Halil Köroğlu 
beyefendi, şahsıma 

göstermiş olduğu ilgi 
ve alakadan dolayı 
kendilerine Doğanşe-
hirliler adına Çok Te-
şekkür ediyorum ve 
saygılarımı sunuyo-
rum” dedi.

DOĞANŞEHİR İLÇE TARIM
MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA YAPILDI

Doğanşehir ilçesi İlçe  Tarım ve 
Orman Müdürlüğü görevini yakla-
şık iki buçuk yıldır sürdüren, Ziraat 
Mühendisi Emre Sülü nün Malatya 
İl merkezine atanması nedeniyle 
boşalan ilçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü görevine İzmir Balçova  
da ilçe Tarım Müdürü olarak Görev 
Yapan Doğanşehir li hemşerimiz 
İsmet Çılgın Doğanşehir İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğüne Atandı. 

Doğanşehir ilçesi Sürgü Reşa-
diye Mahallesi nüfusuna kayıtlı 
olan Ziraat Mühendisi İsmet Çılgın 
İlk Orta Tahsilini Sürgüde Lise yi 
Malatya da ve Üniversite tahsilini 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde yaptı.  

İsmet Çılgın 2009 yılında Kır-
şehir Akpınar İlçe tarım Müdürlü-

ğü, daha sonra İzmir Çeşme ve İz-
mir Balçova İlçe tarım Müdürlüğü 
Görevinde bulundu. Ziraat Mühen-
disi Olan İsmet Çılgın Doğanşehir 
İlçe Tarım Müdürlüğüne atandı ve 
Görevine başladı. 

MALATYA SEMT KONAK KURSLARI DEVAM EDİYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı’na bağlı Semt Konakları dikiş, 
nakış, halı dokuma ve ahşap kursları-
na devam ediyor. Pandemi şartlarına 
ve ortamına uygun bir şekilde uyarla-
nan kurslara katılımın yoğun olduğu 
görüldü. Yapılan bu çalışmalarla bir-
likte çoğunluğu ev hanımı olan kur-
siyerler el sanatlarını öğrenerek, aile 
bütçesine de katkı sağlıyor.

Usta öğretici olarak görev yapan 
Ülkü Boran, kendilerine sağlanan bu 
imkânlardan dolayı duydukları mem-
nuniyeti dile getirerek, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a 
teşekkür etti.  Usta öğretici Boran, “7 
yıldır Özalp er Semt Konağı’nda gö-
rev yapmaktayım. Pandemi’den do-
layı kayıtlarımızı bu yıl sınırlı tutmak 
zorunda kaldık ve bu yıl 19 kursiye-

rimizin kaydını oluşturduk.  Pande-
mi sürecinden dolayı kursiyerlerimiz 
dönüşümlü olarak kurslarımıza ka-
tılmaktalar. Kursiyerlerimiz kursa 
katılım amaçları küçük çapta da olsa 
aile bütçelerine katkıda bulunmak 
ve aynı zamanda boş zamanlarını da 
değerlendirmektir.  Bizlere bu ortam 
ve imkânları sağlayan Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve Halk Eğitim 
Müdürümüze teşekkür ediyoruz’’ diye 
konuştu.

“AİLE BÜTÇEMİZE 
KATKIDA 

BULUNUYORUZ”
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen kurslardan memnun 
olduklarını belirten Özalper Semt 
Konağı kursiyerlerinden Gül Keklik, 

“Bizlere bu imkânları sağlayan başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Se-
lahattin Gürkan’a ve Halk Eğitim Mü-
dürümüze çok teşekkür ediyorum. Ev 
hanımları olarak böyle kursların ol-
ması bizim için büyük bir imkân. Yap-
tığımız işleri ucuza mal ederek, aile 
bütçemize de katkıda bulunuyoruz. 
Özellikle çok ucuz maliyetli şeylerle 
çok güzel şeyler ortaya çıkarabiliyo-
ruz’’ dedi.


