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Doğanşehir Türkü Şöleni Büyük İlgi Gördü

Başkan Zelyurt Doğanşehir’de
Bir İlki Gerçekleştirdi
Doğanşehir 
Belediyesi'nin 
Vahap Küçük 
Meydanında dü-
zenlemiş oldu-
ğu "Doğanşehir 
Türkü Şöleni" 
Türk Halk Müziği 
Konseri yoğun 
ve coşkulu bir 
katılımla ger-
çekleştirildi.2’DE

YENİ HALKBANK MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI
Doğanşehir Halkbank Müdürü Bülent Tunç un, 
Drende Halkbak Müdürlüğüne atanmasıyla Boşa-
lan halkbank Müdürlüğüne Nacı Duman atandı. 
Darende Halkbank Müdürlüğüne atan Bülent Tuç 
un ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendileri-
ne teşekkür ediyoruz. İlçemize yeni adanan Halk-
bak Müdürü Naci Duman a Başarılar diliyoruz.3’TE

FKA Bölge Planı Hazırlık Süreci Devam Ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Kalkınma Ajansları Ge-
nel Müdürlüğü koordinas-
yonunda faaliyet gösteren 
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 
2024-2028 dönemini kap-
sayacak Bölge Planı hazırlık 
sürecine devam ediyor.4’TE
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ESAS NO : 2021/179 Esas
KARAR NO : 2021/245
Davacı CEBRAİL MİKE aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2021/179 esas, 2021/245 kararı ile 23/11/2021 tarihinde Davanın Kabulü ile 
Malatya İli Doğanşehir İlçesi Dedeyazı Mahallesi  Cilt no:13, Hane no:18, BSN:15,  21050417662 
TC kimlik numaralı CEBRAİL MİKE’nın CEBRAİL olan adının İPTALİ İLE, CİBO olarak TASHİH İLE 
TESCİLİNE, dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren iki 
hafta sonra Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/07/2022

Doğanşehir Türkü Şöleni Büyük İlgi Gördü

Başkan Zelyurt Doğanşehir’de
Bir İlki Gerçekleştirdi

Doğanşehir Belediyesi'nin 
Vahap Küçük Meydanında düzen-
lemiş olduğu "Doğanşehir Türkü 
Şöleni" Türk Halk Müziği Konseri 
yoğun ve coşkulu bir katılımla ger-
çekleştirildi.

Doğanşehir Belediyesi'nin 
"Doğanşehir Türkü Şöleni" slo-
ganıyla Yerel ve Ulusal Sanatçı-
ların Sahne aldığı Malatya Halk 
Oyunları Ekibi, Kazakistan ve 
Kırgızistan'dan Gelen Sanatçılar 
izleyenlere unutulmaz bir gece ya-
şatarak, yoğun bir katılımla izle-
yenlere adeta Türkü Şöleni sundu.

Düzenlenen “Doğanşehir Tür-
kü Şöleni” programına çok sayıda 
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, 
İlçe Belediye Başkan ve Yöneticile-
ri, Siyasi Parti Temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt yaptığı konuşmada; 
“Bu başarılı organizasyonun yapıl-
ma kararı anlık oldu. Almanya'da 
yaşayan hemşerimiz THM Sanat-
çısı Fehmi Günaydın'ın ve Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Da-
nışmanı Hamit Özpolat'ın bu prog-
ramın yapılmasında büyük emeği 
oldu. Sanatçımız Fehmi Günaydın 
bana Almanya'dan Malatya'ya Do-
ğanşehir'e geliyorum. Gelmişken 
bir Türk Halk Müziği konseri dü-
zenleyelim dedi. Ardından Hamit 
Özpolat ise TÜRKSOY'un Kazak 
ve Kırgız ekipleri burada Sayın 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Selahattin Gürkan Beyin misafir-
leri Başkanımın oluruyla ekibimizi 
sizin oraya gönderelim demesiyle 
süreç bu şekilde başladı ve 2 gün 

içinde bu organizasyonu yaptık 
dedi. Başkan Zelyurt başta bu 
organizasyonda emeği geçen Ma-
latya Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Selahattin Gürkan’a ve 
ekibine, Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı TÜRKSOY'a Kazakistan ve 
Kırgızistan'dan gelen sanatçıları-
mıza , Gökhan Menekşe Malatya 
Halk Oyunları Ekibine ve büyük 
emeği olan Doğanşehir Belediyesi 
Personeline çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Programda yerel ve ulusal sa-
natçıların seslendirdiği Polat ve 
Malatya Türküleri izleyenleri mest 
etti. Ayrıca Uluslararası Türk Kül-
türü Teşkilatı TÜRKSOY Kırgızıs-
tan'dan gelen sanatçılar ve halk 
oyunları ekipleri Kırgız kültürünü 
yansıtan bir sahne şovu gerçek-
leştirdi. Kazakistan'lı sanatçıların 
seslendirdiği Türk Dünyası Türkü-
leri büyük beğeni topladı. Kazak 
sanatçının seslendirdiği DOMBRA 
eseri ayakta alkışlanarak sanatçı-
lara ikinci kez okutturuldu. Doğan-
şehir’li Ozan Hanifi Ünver sazıyla 
ve besteleriyle söylediği türküleri 
yoğun ilgi gördü. Uzun yıllardır 
g urbette yaşayan Doğanşehir'li 
Türk Halk Müziği Sanatçısı Fehmi 
Günaydın Polat ve Doğanşehir yö-
resine ait türküler seslendirdikten 
sonra, gecenin finalinde yine TRT 
Sanatçısı Ebru Yaman seslendir-
diği Türkülerle izleyenlere muhte-
şem bir gece yaşattı.

Programda Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt tara-
fından emeği geçenlere plaket ve 
çeşitli hediyeler takdim edildi.

Malatya’da Konut Fiyatları Rekor Kırdı
Malatya'nın da yer aldığı TRB1 

bölgesinde Konut fiyat endeksi, mayıs 
ayında yıllık yüzde 84,8'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası tarafından, fiyat değişimlerini 
izlemek amacıyla hesaplanan Konut 
Fiyat Endeksi (KFE), mayıs ayında bir 
önceki aya göre yüzde 12,4 oranında 
artarak 430,6'ya yükseldi.

Konut Fiyat Endeksinde (KFE),yıl-
lık bazda  İstanbul'da yüzde 165,4, An-
kara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 
139,9 oranlarında artış yaşandı.

Yine Malatya'nın da yer aldığı TRB1 
bölgesinde Konut fiyat endeksi, mayıs 
ayında yıllık yüzde 84,8'e yükseldi. 

Konuyla ilgili değerlendirmede 
bulunan CHP Genel Başkan Yardımcı-
sı Veli Ağbaba: "Konut fiyatları Mayıs 
ayında yıllık yüzde 145,5 oranında art-
tı. Konutların birim metrekare fiyatı 
11 bin 944 TL. İki asgari ücret bir ko-
nutun 1 m²'sine dahi yetmiyor! Türki-
ye'de 100 metre kare bir evin fiyatı; 
1 milyon 194 bin TL'ye çıkmış durum-
da." ifadelerine yer verdi.
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Soldan sağa
1. Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma 

kurallarının tümü... Yankesici... 2. Dallamak işi... Sinop iline 

bağlı ilçelerden biri... 3. Çalmak, aşırmak (argo)... Aralarında 

aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunma-

yan kişilerden oluşan topluluk... 4. Yılın üçüncü ayı... Gereksiz, 

anlamsız, boş söz (eski)... Aktinyum elementinin simgesi... 5. 

Kendine gelmek, aklı başına gelmek, ayılmak (halk ağzı)... Her 

vakit, sürekli olarak... Ansızın ortaya çıkan... 6. Türk alfabesinin 

beşinci harfinin adı, okunuşu... Seda... Şehirli... 7. Ağır bir şeyi 

denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük 

vinçli deniz teknesi... İçinde alkol bulunan içecek... 8. Erme işi... 

Özenilmiş, özenle yapılmış (eski)... 9. Yemek pişirmeyi meslek 

edinen kimse... İyi kalpli... 10. İçilebilecek nitelikte olan su... 

Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokula-

rında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neop-

lazma... Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak 

için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma... 11. Yiğit, özel-

likle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek... Ramazan ayı boyunca, 

yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı... Asklı 

mantarlara özgü üreme organı... 12. Stronsiyum elementinin 

simgesi... Bir metreküp hava içinde bulunan su buğusu nice-

liği, mutlak nem... Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait 

olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil 

erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi... 13. Bildirme... 

Terlemesine sebep olmak... 14. Geminin yan yatması... Marka 

satan kimse... 15. Kişileşmek işi... Marangozlukta tahta üzeri-

ne boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde 

kanal...

Yukarıdan aşağıya
1. Gölge gibi izleyerek... Eski, geçmiş, önceki (eski)... 2. Ku-

zeybatıdan esen, genellikle soğuk, bazen fırtına niteliğinde yel, 

keşişleme karşıtı... Şifresi olan... 3. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bil-

dirmek için verilen işaret... Biraz geç olarak, geç saatlere ya-

kın... Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin... 

4. Bir tasarımın hazırlanmış ilk biçimi... Küçük çocuk... 5. Kök, 

sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve 

büyüme organı... Okuyucu, okur (eski)... Alkol... 6. Bir kimsenin, 

bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşın-

maz varlıkların bütünü... Şuh... Renyum elementinin simgesi... 

7. Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek 

(eski)... Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, va-

tandaş... 8. Ağabey (halk ağzı)... Kibarca olmayan, bayağı... 9. 

Pek olma durumu... Uyuvermek işi... 10. Fransiyum elementinin 

simgesi... Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan 

değer yargıları... Yazım... 11. Hafakan... Siirt iline bağlı ilçeler-

den biri... Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar... 12. Kurtuluş, 

kurtulma (eski)... İnceltici... Tepi... 13. Gözde sarıya çalan kes-

tane rengi... Yerden 

uzaklığı az olan... 

Bozulmamış, saf, 

temiz... 14. Atkı, 

hırka vb.nde kulla-

nılan bir tür örgü 

biçimi... Liste ya-

pan kimse... 15. İki-

cilik felsefesini ka-

bul eden, düalist... 

İterek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ASİL OLAN

Bir resimsin beyaz karla

Dalga deniz martılarla

Acılarım anılarla

Anılara selam olsun

Uzak gider duygularım

Hatıramla anılarım

Şarkı olan türkülerim

Duygulara selam olsun

Gönül çağa öncü olur

Derya dağa dengi olur

Asil olan engin olur

O gönüle selam olsun

Garip sarar o yarayı

Ne servet var ne sarayı

Ab-ı hayat bu deryayı

O deryaya selam olsun

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

ALEVİLERDE
MUHARREM AYININ
KUTSALLIĞI NEDİR?

Alevi inancında Muharrem ayı yas oru-

cu 30 temmuz 2022 yani bu gün başlamıştır.

12 gün süren matem orucu 13,üncü 

günü Aşure 

ile biter.

Hz.Muhammed, Veda Hutbesin,de Müs-

lümanlara emanet ettiği iki kutsal varlığın 

birisi kutsal

kitabımız Kuranı-Kerim diğeri Ehli-Bey-

timdir demiştir. Aleviler bu yas orucunu 

Hz.Hüseyin 

ve Kerbela şehirleri için tutarlar...

Hz. Hüseyin kimdir?

Hz. Hüseyin Hz. Muhammed, in kızı olan 

Hz. Fatimanın ve Hz. Alinin oğludur...

Hz. Hüseyin, Miladi 680, Hicri 61 yılının 

Muharrem ayının 10,unda Emevi hükümdarı 

Yezi,din askerleri tarafından Kerbela da 

(şimdiki Irak toprakları içinde) hunharca 

şehit edilmiştir. 

Hz. Muhammed, in ailesine mensup 

Hz.Hüseyi nin Kerbelada susuz katledilmesi 

1400 yıldır insanlık alemin de lanetlenmek-

tedir.

KUDRET
ERDEM

YENİ HALKBANK MÜDÜRÜ
GÖREVE BAŞLADI

Doğanşehir Halkbank Müdü-
rü Bülent Tunç un, Drende Halk-
bak Müdürlüğüne atanmasıyla 
Boşalan halkbank Müdürlüğü-
ne Nacı Duman atandı. Daren-
de Halkbank Müdürlüğüne atan 

Bülent Tuç un ilçemize yaptığı 
hizmetlerden dolayı kendilerine 
teşekkür ediyoruz. İlçemize yeni 
adanan Halkbak Müdürü Naci 
Duman a Başarılar diliyoruz.

İlçemize yeni atanan Müdür 

Naci Duman ve halkbak persone-
li Bülent Çakaralmaz ile birlikte 
esnafları ziyaret ederek yeni Do-
ğanşehir Gazetesini de ziyaret 
ettiler. Kendilerine Teşekkür edi-
yoruz.
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--MAMULO HOCA --

Malatya mızın yetiştirdiği gönül insanları-

mızdan birisi....

Asil adı; Ahmet Turan...

Ahmet Turan (MAMULO HOCA) resmi kayıt-

lara göre 1905 yılında Malatya’nın Akçadağ il-

çesine bağlı Doğanlar köyüne bağlı bir mezrada 

dünyaya gelmiştir.

Zamanına göre ileri düzeyde eğitimli bir ki-

şidir...

Uzun yıllar köy camilerinde imamlık yap-

mıştır( Akçadağ Hartut (KOZALAK) köyü başta 

olmak üzere

Babası Kadiri şeyhlerinin büyüklerindendir. 

Tarikat icazetini Seyyid Fehim Arvasi Hazretle-

rinin Talebesi Hacı Hamdi Turabi 

---VAN MÜFTÜSÜ Hazretlerinden) almıştır...

(VAN LI MÜFTÜ) Efendinin vefatından sonra 

onun yerine geçmiştir. 

Genellikle Malatya, Akçadağ olmak üzere 

Türkiye nin çeşitli bölgelerinde sevenleri vardı.

Kanaat önderidir. Herkese iyiliği ve güzel 

ahlaklı yaşamayı önermiştir. Kendisinin yaşan-

tısı, mütevaziliği yardımseverliği ve çömertliği 

bu önerilerinin kanıtıydı.

Çocukların, yetimlerin yoksulların çare-

sizlerin babası olan Mamulo Hoca TASAVUFU 

peygamberimizin yaşantısını örnek alarak ya-

şamaya çalıştığı için dünya malına hiç tamah 

etmemiştir. Bu davranışı da başta Malatyalılar 

olmak üzere tanıyıp bilenleri tarafından tak-

tirle karşılanmıştır. Sözleri de bu davranışla-

rından dolayı toplum üzerinde etkili olmuştu. 

Başta çocuklar olmak üzere herkes Mamulo Ho-

canın mahallelerini, evlerini ziyaret etmelerini 

sabırsızlıkla beklerdi. Karadeniz Lokantasında 

MAMULO HOCANIN yemeğini yemeyen Malat-

yalı çok azdır. Bu lokanta o zaman garibanların, 

yoksulların, yolcuların yetimlerin öğrencilerin 

uğrak yeriydi.

--- 

Mahaledeki bütün çocukların (HOCA BABA-

SI) halkın (HOCA DAYISI) İyiliğin Güzel ahlakın, 

cömertliğin temsilcis olan MAMULO HOCA ör-

nek bir din adamına yakışan ömrünü 1983 yılı-

nın 29 Kasımında tamamladı. 

Ölümünden bu güne kadar hiç unutulma-

dan bütün Malatyalılar tarafından saygıyla 

anılmaktadır. 

Her yıl sevenleri tarafından ölüm yıl dönü-

münde saygıyla ve dualarla anılmaktadır 

Mezarı Malatya ilinin Kuyu önü mezarlığın-

dadır

Allah mekanını cennet etsin...AMİN !!!

MUSTAFA
BİRİ

YAZ BAKALIM

Yinede başladı yazmaya seni
Neden güldürmedi bu felek beni 
Garibanlar bu dünya da güler mi
Yaz bakalım Türkmenoğlu ne olacak

Sefil Kuşlar gibi kaldım çaresiz
Hem anasız hem babasız hem yarsız
Dostlar bu felek çok da vicdansız
Yaz bakalım Türkmenoğlu ne olacak

Göklere dayandı feryadım ahım
Demek insan olmakmış benim günahım
Bazen hatırlarsam benim Çektiğim
Yaz bakalım Türkmenoğlu ne olacak

Bir yola çıktım ki yoktur dönüşü
Halden anlamayan ağrıtır başı
Garibanın eksik olmaz gözünün yaşı
Yaz bakalım Türkmen oğlu ne olacak

Geçmişi hatırla sen benim dostum
Nedense bu ara selamı kestin
Bir gün bu varlığın yok olur dostun
Yaz bakalım Türkmenoğlu ne olacak

Çağlar Güder boz bulanık dereler
Burcu burcu kokar tomurcuk güller
Dertli dertli öter sefil bülbüller
Yaz bakalım Türkmenoğlu ne olacak

Ilgıt ılgıt eser seherin yeli
Bölük bölük olmuş dağların karı
Felek bu sinemde açmış yarayı
Yaz bakalım Türkmen oğlu ne olacak

Yine coştu Deli gönül uçar yüksekte
Bu belalı başım kurtulmaz dertte
Başımın belası bendeki sevda
Yaz bakalım Türkmen oğlu ne olacak

Dertliyim Derdime derman ararım
Sorma be birader halim sormayın
Bilmem sahada mı yoksa çölde mi?
Yaz bakalım Türkmen oğlu ne olacak

Türkmenoğlu sakın uyma şeytana
Şeytan seni kandırıyor ey bahtı kara
Hele Dolaş üç beş günlük Dünyada
Yaz bakalım Türkmen oğlu ne olacak

Hasan
TÜRKMENOĞLU

İçişleri Bakanlığından Boğulma Genelgesi
İçişleri Bakanlığı son dönemde meyda-

na gelen boğulma vakalarına karşı valilikleri 
uyardı. Buna göre, Sağlık, güvenlik ve sosyal 
donatılar açısından yeterli görülen, can gü-
venliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. 
yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna 
kadar “yüzme alanı” olarak belirlenecek ve 
kamuoyuna duyurulacak. Bu alanların dışın-
da kalan deniz, göl, gölet, baraj, sulama ka-
nalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu gö-
letleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj 
veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda suya 
girilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek 

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında meydana 
gelen 476 suda boğulma olayında 244 kişin 
hayatını kaybetmesi, 287 kişinin kurtarıl-
ması üzerine 81 İl Valiliğine “Suda Boğulma 
Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak 
Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genel-
gede denizler, göl ve göletler, barajlar, sula-
ma kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda 
meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve 
can kayıplarının önlenmesi açısından büyük 
önem arz ettiği belirtildi.  5442 sayılı İl İda-
resi Kanununun  11’inci maddesince “İl sınır-
ları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunul-
mazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, 
kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kol-
luk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. 
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve 
tedbirleri alır.” hükmü hatırlatılarak, boğul-

ma olaylarının önüne geçilmesi için valilik-
lerden şu tedbirlerin alınması istendi.  Sağlık, 
güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli 
görülen, can güvenliği riski taşımayan deniz, 
göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart 
ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak 
belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bu 
alanların dışında kalan deniz, göl, gölet, ba-
raj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan 
içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su 
iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. 
alanlarda suya girilmesine kesinlikle müsaa-
de edilmeyecek ve bu alanlara yönelik ilave 
tedbirlerin planlanacak. Yüzme alanlarında 
yüzme sınırları (kıyıdan itibaren 200 metreye 
kadar) yüzer donanımlarla işaretlenecek be 
bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uya-
rıcı levhaların bulundurulacak. Yüzme alanı 
olarak belirlenen ve sınırları işaretlenen  bu 
alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz 
deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, 
gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılması en-
gellenecek.

ÇEKEN AKINTI YERLERİ 
İKAZ DUBALARIYLA 

İŞARETLENECEK
Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin 

tespiti yapılacak ve bu bölgeler ikaz duba-

larıyla işaretlenecek. Boğulma olaylarının 
yaşandığı deniz, göl, gölet, akarsu, su kana-
lı vb. alanlarda ve kontrolsüz plajlarda suya 
girilmesinin can güvenliği açısından tehlike 
arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları 
konulacak ve bu alanlara yönelik ilave tedbir-
ler planlanacak. İnsan sağlığı ve can güvenliği 
açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar ko-
nusunda vatandaşlar ve turistlerin bilgilendi-
rilmesi amacıyla otobüs durakları, otogarlar, 
sahil şeritleri ve plaj gibi yerlere ilan pano-
larına uyarıcı afişler asılacak. DSİ tarafından 
işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara 
devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, 
regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından 
koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin 
engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbir-
leri (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) il-
gili kurumlarca ya da işletmecisi tarafından 
alınacak. Sahil kesiminde devriye/denetim 
faaliyeti icra eden kolluk/belediye personeli-
ne ilk yardım eğitimi verilecek. Suda boğulma 
olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım 
kurallarını anlatan broşürlerin farkındalık 
oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve 
üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve 
su sporları işletmelerine dağıtılacak. Yüzme 
alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna 
göre ilgili işletme tarafından Türkiye Sualtı 
Sporları Federasyonundan belgeli cankurta-
ran görevlendirilecek.HABER MERKEZİ

FKA Bölge Planı Hazırlık Süreci Devam Ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Kalkınma Ajansları Genel Müdür-
lüğü koordinasyonunda faaliyet 
gösteren Fırat Kalkınma Ajansı 
(FKA), 2024-2028 dönemini kap-
sayacak Bölge Planı hazırlık süre-
cine devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında FKA 
konferans salonunda düzenlenen 
toplantıya, FKA Genel Sekreteri 
Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) Malat-
ya Bölge Müdürü Ali Tüfekci ve 
uzman personel katılım sağladı.
Toplantıda konuşan FKA Genel 
Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğun-
lu, ajansın Malatya, Elazığ, Bingöl 
ve Tunceli illerinde yaptığı çalış-
malara ilişkin açıklamalarda bu-
lundu.

Yoğunlu, bölge planını hazır-
lanırken sonuç odaklı projelerde 
TÜİK’in verilerinin önemli bir yer 
tuttuğunun altını çizerek, “Bölge 
planı hazırlık çalışmalarımızda 
TÜİK verilerinden yararlanacağız. 
Bu günde bu işbirliği kapsamında 
bir araya geldik. Bölge müdürü-
müze hem ziyaretleri hem de iş-
birlikleri için teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

TÜİK Malatya Bölge Müdü-
rü Ali Tüfekci ise Fırat Kalkınma 
Ajansı Bölge Planı hazırlığında 
yürütülecek olan analiz ve araş-
tırma çalışmaları için tematik 
alanlarda resmi istatistiki verile-
re ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tüfekci, bu kapsamda, bölge 

planı hazırlık sürecinde ihtiyaç 
duyulacak resmi istatistiki veri-
ler ile ilgili bilgi ve görüş alışve-
rişinde bulunmak üzere bir araya 
geldikleri kaydetti. Toplantıda, 
bölge planının hazırlanması aşa-
masında, TÜİK Malatya Bölge 
Müdürlüğü tarafından Resmi İs-

tatistik Programında yer alan 
FKA’nın talep ettiği veri ve gös-
tergelerin hızlı ve etkin şekilde 
paylaşılmasındaki iş süreçleri 
ve TÜİK tarafından karşılanabi-
lecek göstergelerin çeşitliliği, 
konusu ve kapsamları ele alındı. 
HABER MERKEZİ


