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HÜSEYİN
KARAASLAN

GAZİLER GÜNÜ 

Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kah-

ramanları, destansı tarihimizin yaşayan 

Abideleri, milletimizin bağımsız olma şu-

urunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatan-

severliğinin, Türk kahramanlığının, Türk 

fedakârlığının ölümsüz destanlarıdır.

Millete Anadolu kapılarını açan, üç kıta 

yedi iklime hâkimiyet kurduran … Çanak-

kale’de ve İstiklal Savaşı’nda tüm yokluk ve 

imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağı-

na ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan 

ruha; Şehitlerimize ve Gazilerimize şükran-

larımı sunuyorum.

Kahraman Askerimizin taşıdığı “GAZA” 

ruhu olduğu müddetçe, bütünlüğümüze ve 

milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri 

asla gerçekleşmeyecektir. Gaziler 

Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi 

değer ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek 

derecede büyüktür.  Gazilerimizin temsil et-

tikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı 

duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahraman-

lıklarıyla yeni nesillere rehberlik edecekle-

rine inancımız tamdır.

Gazilerimize saygı duyalım,  Ölenlerini 

rahmetle analım, Hayatlarından ibret ala-

lım, Değerlerini anlayalım.

Gaziler destansı tarihimizin yaşayan 

abideleridir.

Gazi ve şehitler, vatan sevgisinin sem-

bolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı 

ulus yapan değerlerdir.

Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek 

tek birer onur abidemizdir.  Kahramanlık 

günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol-

mak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve 

terörle mücadele gazilerimize şükranları-

mızı sunuyoruz.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşa-

leleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı 

ve şükranlarımızla…

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşa-

yabilirim. “Ama vatanım olmadan yaşaya-

mam.” diyen gazilerimiz ve şehitlerimiz va-

tan size minnettardır. Gününüz Kutlu Olsun.

Doğanşehir’de ve Mahallelerde
Çalışmalar Devam Ediyor

D o ğ a n ş e h i r 
Belediye Baş-
kanı Durali 
Zelyurt, İlçe 
merkezinde ve 
kırsal mahalle-
lerde yapılan 
çalışmaları ye-
rinde inceleye-
rek, vatandaş-
lar ile sohbet 
ediyor. 2’DE

ASELSAN Anaokulu Açıldı
24 Ocak 2020 tarihinde 
meydana gelen deprem 
sonrası ASELSAN’ın desteği 
ve Aselsan Sosyal İnovas-
yon Liderleri Derneği ta-
rafından  depremde hasar 
gören Kurucuova Anaoku-
lunun onarılması için baş-
latılan kampanya ile onarı-
mı tamamlanan ASELSAN 
Anaokulu açıldı. Vali Aydın 
Baruş, Doğanşehir ilçesi 
Kurucuova Mahallesinde 
yapılan ASELSAN Anaokulu 
açılış törenine katıldı.3’TE

Şehit Yarbay Songül Yakut’un 
Adı Anaokulunda Yaşayacak

Vali Aydın Baruş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. Başbakanı 
ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın eşi Se-
miha Yıldırım’ın öncülüğünde okul öncesi eğitime destek 
vermek amacıyla başlatılan “81 İl, 81 Anaokulu” proje-
si kapsamında Malatya’da yapımı tamamlanan 44’üncü 
anaokulunun açılış törenine katıldı.4’TE
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Kemal Karaaslan

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

NE ÇABUK VE NE ÇOK
ŞEYLER UNUTTUK!
Dünya bir misafirhane idi, burada yolcu oldu-

ğumuzu unuttuk...Sorumlu olduğumuz çok şeyler 
vardı,Her nasılsa, Dünyanın bir sınav yeri olduğunu 
unuttuk. 

Şarkı,türkü derken, Özümüz olan Kur,an oku-
mayı,

Dua etmeyi unuttuk!
Sahip olduğumuz tüm nimetlere karşı, Do-

yumsuzluğumuzla,Açgözlülüğümüzle,şükretmeyi 
unuttuk !

Şu geçici dünyada Kazanç sevdasına düştük
Helalı, haramı unuttuk !
Evlat ve torun sevgisiyle oyalanırken, Anneye, 

babaya saygıyı Büyüklere zaman ayırmayı unuttuk !
Sen ben çekişmesi içinde Ecdat yadigarı
kültürümüzü unuttuk. Dostluğu unuttuk.
Komşuluğu unuttuk. Kardeşliği unuttuk Hatır 

saymayı unuttuk.Ahde vefayı unuttuk. Sila-i Rahmi 
unuttuk.

Biribirimize muhtaç olduğumuzu unuttuk !
İnsan sevgisi,hayvan sevgisi cazip gelirken
Allah,Peygamber sevgisini unuttuk !
Kısaca; biz kendimizi unuttuk, Görevimizi
unuttuk.Tövbe etmeyi unuttuk !
Yaptıklarımıza pişman olmayı unuttuk.
Seller bastı üzüldük. Ama dere yatağına niçin
ev yaptığımızı unuttuk...
Depremler oldu feryat ettik...Yangınlar oldu
çırpındık.. Türlü türlü felaketlere ağladık, sızlan-

dık, Fakat her nedense,... Yaptıklarımızın cezasını
çektiğimizi unuttuk !
Aklımızı kullanarak tedbirler alacağımıza
Feryatlarla, suçlamalarla,Kazaçlı çıkacağımızı
sandık. Her şeyin Allah,tan geldiğini unuttuk.
Dünyanın baş döndürücü zevkleri arasında
Nefsimize uyarak, Uyuduk mu, uyutulduk 
mu bilinmez..Fakat doğruyu yanlıştan, İyiyi
kötüden ayırabilecek Aklımız olduğunu unuttuk 

! İnancımızın olduğunu unuttuk !
Geçmişimiz olduğunu unuttuk !
Hava,su ve bütün nimetleri, Ellerimizi, ayakları-

mızı, Bütün organlarımızı kullanıyoruz
da, Bunları bize vereni unuttuk !
Dünya hayatında safa sürmek güzel de,
Sonunda ölüm olduğunu unuttuk!
Hayatın ölüm denilen o son durağında,
Pişmanlığın fayda vermeyeceğini unuttuk!
Sevgili okuyucularım onun için vakit geç olma-

dan, Unuttuklarımızı hatırlamaya çalışalım ! Ve bizi 
yaratana karşı Tövbe edelim ki;O da bizi unutmasın! 
Saygılarımla 16.09.2021 K.E.

KUDRET
ERDEM

Doğanşehir’de ve Mahallelerde
Çalışmalar Devam Ediyor

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, İlçe merkezinde 
ve kırsal mahallelerde yapılan 
çalışmaları yerinde inceleyerek, 
vatandaşlar ile sohbet ediyor.

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, Doğu Mahalle-
si Okul Sokak, Beğre, Bıçakçı ve 
Örencik Mahallelerinde yapılan 
çalışmaları yerinde inceleyerek 
mahallede vatandaşlar ile bir 
araya gelip sohbet etmeye de-
vam ediyor.

Doğu Mahallesinde 
Kilitli Parke Taşı 

Çalışması
Belediye Başkanı Zelyurt, 

“Programlar dahilinde Mahalle 

ve sokaklarımızda yapılan çalış-
malarımız devam ediyor. Doğu 
Mahallesi Okul Sokak'ta Kilitli 
Parke taşı çalışmalarımızı ye-
rinde inceleyerek kıymetli va-
tandaşlarımız ile sohbet etmeye 
devam ediyoruz.” dedi.

Beğre’de Sathi 
Kaplama ve 
Asfaltlama

Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt beraberinde mahalle 
Muhtarı ile Beğre mahallesinde 
yapılan çalışmayı yerinde in-
celeyerek konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Başkan Zelyurt şu 
sözlere yer verdi. “Beğre Ma-
hallemizde sathi kaplama asfalt 

çalışmalarımızı Muhtarımız Ab-
durrahman Küçük ile yerinde in-
celeyerek, hemşerilerimiz ile bir 
araya geldik. Mahallemizde ya-
pılan çalışmalardan dolayı Ma-
latya Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Selahattin Gürkan 'a, 
Yol Daire Ekibine ve Doğanşehir 
Belediye ekibimize çok teşekkür 
ediyorum.” Dedi.

Bıçakçı 
Mahallesinde 

Serme Sıkıştırma 
Çalışması

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt Bıçakçı mahalle-
sinde serme sıkıştırma çalışma-

larını mahalle muhtarı ile yerin-
de incelediler.

Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, “Bıçakçı Mahallemizde 
Belediyemiz tarafından yapılan 
serme sıkıştırma çalışmalarını 
Muhtarımız Hacı Gürlek ile ye-
rinde inceledik. Kıymetli hem-
şerilerimiz ile bir araya gelerek 
sohbet ettik.” Dedi.

Başkan Zelyurt, 
“Malatya Valimize 
Teşekkür ederim”

Belediye Başkanı Zelyurt, 
Malatya Valiliği YİKOB tarafın-
dan yapılan kilitli parke taşı ça-
lışmalarını yerinde inceleyerek, 
Malatya Valisi Aydın Baruş’a te-
şekkürlerini belirtti.

Başkan Zelyurt yapılan ça-
lışmayla ilgili yaptığı açıklama-
da şu sözlere yer verdi. “ Ma-
latya Valiliği YİKOB Başkanlığı 
tarafından Örencik Mahallemiz 
Hopun Sokak ve Beğre Mahal-
lemiz Erenler Sokak'ta yapılan 
Kilitli parke taşı çalışmalarını 
yerinde inceleyerek,kıymetli 
vatandaşlarımızla bir araya gel-
dik. Mahallelerimizde yapılan 
bu çalışmadan dolayı Malat-
ya Valimiz Sayın Aydın Baruş'a 
çok teşekkür ederim.” Dedi. 
HABER MERKEZİ

Doğanşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü
19 Eylül Gaziler Günü münasebe-

tiyle Kaymakamlık Hükümet Binası 
önünde program düzenlendi.

Atatürk büstüne çelenk konulması 
ile başlayan program, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasının ardın-
dan, günün anlam ve öneminin belir-
tildiği konuşma ile devam etti.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Ha-
kan Ürkmez, kurum amirleri ve ga-
zilerin katıldığı tören programının 
ardından Kaymakam Kılıç , gazi ve ku-
rum amirlerini makamında kabul ede-
rek gazilerin Gazileri Gününü kutladı.

Daha sonra İlçeye bağlı Polat, Gü-
nedoğru ve Karaterzi Mahallelerinde 
ikamet eden gaziler ziyaret eden Kay-
makam Mehmet Kılıç, gaziler ve aile-
leri ile sohbet etti. HABER MERKEZİ

Doğanşehir’de Elma Hasadına Başlandı
Doğanşehir İlçesinde Elma hasadı-

na başlandı. İlçede üretilen elma hasa-
dından yaklaşık 30 bin tonluk rekolte 
bekleniyor. Üretilen elmalar piyasaya 
satılırken, bir kısmı da soğuk hava de-
polarında bekletilerek, zaman zaman 
piyasaya sunulacağı belirtildi. 

Yeni sezon Elma hasadı ile ilgili gö-
rüşlerini paylaşan Doğanşehir Ziraat 
Odası Başkanı Burhan Tanışık, sezonun 
yeni başladığını hatırlatarak ;“Bilindi-
ği gibi ilçemizdeki elma bahçelerinde 
erken dönem elma hasadımız başla-
dı. Elma bahçelerimizde yetiştirilen 
Star, Golden, Grand Smith elmaların 
bir kısmı yetiştiricilerimiz tarafından 
derilmeye başladı. Dolayısıyla elma-
larımızın yeni sezon hasadına baş-

lamış olduk. Memleketimize hayırlı 
olmasını, hayırlı kazançlar olmasını 
bekliyoruz. Bu yıl ilçemizde 25-30 bin 
ton elma hasadı bekliyoruz.  Üretilen 
elmaları elmanın durumuna göre ilk 
satışlarımız 3 TL ‘den başladı. Meyve 
suyu için ise alınan elmaların şu anki 
fiyatı ile 75 kuruştan alıcı buluyor. Bi-
lindiği gibi ilçemizin en önemli eksik-
lerinden birisi soğuk hava depolarının 
yetersiz olmasıdır. Soğuk hava depola-
rı yeterli olduğu taktirde üreticilerimi-
zin yetiştireceği elmaların daha fazla 
bekleme süresi ile fiyatlarının da yük-
seleceği yönündedir. Hasat döneminin 
tüm çiftçilerimizi hayırlı, uğurlu ve bol 
kazançlı olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı. A.Vahap Kaygusuz
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Soldan sağa
1. Kobalt elementinin simgesi... Kakalamak işi... Boa yı-

lanı... 2. Ihmak işi... İtebilmek işi... 3. Herhangi bir biçim ve 

görünüşlü olan... XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Ana-

dolu’da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dağılan 

büyük Türk imparatorluğunun uyrukları... 4. Değişik sayıda 

akortlu tahta veya metal çubukların gam sırasıyla dizilmesin-

den oluşan, iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı... İlk Çağ-

daki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları 

ile ilgili olan, antika... 5. Gelmek işi... Geçimini yaptığı işlerle 

sağlayan kimse... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona ka-

tılan parça... 6. Deha sahibi kimse, dâhi... Latası olan... Küçük 

küçük doğranmış et, ciğer, böbrek vb. şeyler yağda hafifçe 

kavrulduktan sonra su, domates, biber vb. katılarak yapılan 

yemek... 7. Art arda birdenbire ters yöne açılar yapan kırık 

çizgi... Gönderme (eski)... 8. Dingil... Boğumlanma noktası da-

makta bulunan (ses)... İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... 9. Ene-

mek işi... Arınmak işi, temizlenme... 10. Akılla ilgili, akla daya-

nan, akılsal (eski)... Sesteş... Osmanlı Devleti’nde Macaristan 

ve Hırvatistan’da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen 

unvan... 11. Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... Kitap-

la ilgili (eski)... Aklan (eski)... 12. Sayı veya gol pası... Başa ve 

alna bağlanan bağ, çatkı (halk ağzı)... 13. Madensel, madenle 

ilgili... Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım... 

14. Ara sıra... İnatçı, ayak direyici (eski)... 15. Giysi kesimi, ke-

simle verilen biçim... Fetişizmi uygulayan kimse veya görüş... 

Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu...

Yukarıdan aşağıya
1. Çocukları ateşe ve tehlikeli şeylere karşı uyarırken söy-

lenen bir söz... Yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme im-

kânı bulamamak... 2. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama 

vb. duyguları belirten bir söz... Ballıbabagillerden, karşılıklı 

küçük yapraklı, beyaz, pembe, kırmızı başak durumunda çi-

çekleri olan ve çiçeği baharat gibi kullanılan, odunsu saplı, 

kokulu bir bitki... Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, 

kumaştan veya örgüden küçük torba... 3. Mesleki... Paylama, 

azarlama (eski)... 4. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî (eski)... To-

kat iline bağlı ilçelerden biri... 5. Her zaman görülen, olağan... 

Öldürme, yok etme, telef etme... 6. Kilogram... Kısırlık, ve-

rimsizlik (eski)... Düşünce... 7. İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, 

inayet (eski)... Güçlük... 8. Türk alfabesinin on beşinci harfinin 

adı, okunuşu... Kalça kemiği (halk ağzı)... Yünün dövülmesiyle 

yapılan kalın ve kaba kumaş (halk ağzında)... Bizmut elemen-

tinin simgesi... 9. Abone olma durumu... Çıkıntıları olan... 10. 

Güzel... Kır ile ilgili... Bir tanesi... 11. Bir elektrik akımını alıp 

başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör... Yorgan, şil-

te vb.ni iri ve aralıklı dikmek (halk ağzı)... 12. Türkiye’nin Ege 

Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Atom numarası 85 olan, 

bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen 

yapay element, astatin (simgesi At)... 13. Su biriktirmek için 

akan suyun önüne yapılan set, büğet (eski)... Meydana gelen 

olaylar, ortaya çıkan durum veya oluşan her şey... 14. Şarkı... 

Üstü kapalı, örtülü 

(söz veya davra-

nış)... İyi, güzel... 

15. Kestane rengi-

nin bir veya birkaç 

ton açığı... Konu-

şanın temel olarak 

aldığı bir şeyden 

daha uzak olan yer 

veya şey, mavera...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ASELSAN Anaokulu Açıldı
24 Ocak 2020 tarihinde meyda-

na gelen deprem sonrası ASELSAN’ın 
desteği ve Aselsan Sosyal İnovasyon 
Liderleri Derneği tarafından  dep-
remde hasar gören Kurucuova Ana-
okulunun onarılması için başlatılan 
kampanya ile onarımı tamamlanan 
ASELSAN Anaokulu açıldı. Vali Aydın 
Baruş, Doğanşehir ilçesi Kurucuova 
Mahallesinde yapılan ASELSAN Anao-
kulu açılış törenine katıldı.

24 Ocak 2020 tarihinde meyda-
na gelen deprem sonrası ASELSAN’ın 
desteği ve Aselsan Sosyal İnovasyon 
Liderleri Derneği depremde hasar 
gören Kurucuova Anaokulunun ona-
rılması için başlattığı kampanya ile 
onarımı tamamlanan ASELSAN Ana-
okulunun açılış törenine, Vali Aydın 
Baruş, AK Parti Malatya Milletvekille-
ri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, ASEL-
SAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASEL-
SAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür 
Yardımcısı ve ASİL Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Kara-
taş, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet 
Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, İl Milli Eğitim Müdürü 
Battal Kanbay ile öğretmen ve öğren-
ciler katıldı.  

Okulun açılışında konuşan Vali 
Aydın Baruş, “Bugünkü yapacağımız 
açılışın Kurucaova Mahallesi için, 
Doğanşehir için, Malatya’mız için ve 
tüm Türkiye’miz için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.  Türkiye çok bü-
yük bir ülke, Türk milleti çok büyük 
bir millet. Türk milletinin büyüklü-
ğünü bugünkü manzaradan çok daha 
iyi anlayabiliriz. Ülkemizde 24 Ocak 
2020 yılında Elazığ merkezli bir dep-
rem yaşadık ve bu depremden ilimiz 
de etkilendi. Deprem bölgesine uzak 
olmasına rağmen Doğanşehir ilçemiz-
de de deprem riski bakımından riskli 

olan okul binalarımızın yıkımına baş-
ladık ve Doğanşehir ilçemizde 5 okul 
binamızın bu kapsamda olduğu tespit 
edildi. Bu deprem olduğunda Türki-
ye’nin dört bir tarafından ekonomik 
durumu ne olursa olsun bütün insan-
larımızın yüreğini ortaya koyarak bize 
göndermiş olduğu yardımlar bizi fe-
rahlattı. Depremin vermiş olduğu sı-
kıntıyı hafif atlatmamıza vesile oldu. 
Çünkü sıkıntılı anlarda kardeşimizin 
milletimizin her bir ferdinin sizin ya-
nınızda olduğunu hissetmek kadar 
insana ferahlık veren, onu rahatlatan 
bir ruh hali yoktur. Bugün de bu bü-
yük milletin, büyük insanlarının Kuru-
caova Mahallemize bahşetmiş olduğu 
güzel bir okulun açılışını yapıyoruz. 
Ankara neresi, Malatya’nın Kurucao-

va Mahallesi neresi. Belki bu belde-
nin bu mahallenin ismini duymayan 
çoktur Ankara’da ve bu mahallede 
anaokuluna devam etmesi gereken 
çocuklarımızın güzel bir yuvaya ih-
tiyacı olduğunu bilmeyen de çoktur. 
Ama Türk Savunma Sanayi’nin iftiharı 
ve güzide bir kurumu olan ASELSAN’ 
ın değerli yöneticileri o övündüğümüz 
firmanın büyük yürekli insanları, çalı-
şanları Malatya’da böyle bir ihtiyacın 
olduğunu gördüler ve bu anaokulu-
nu inşa etmeye karar verdiler. Beni 
ziyarete geldiklerinde yüreğimdeki 
sevinci kendilerine ifade etmiştim ve 
bu gün bu okulu yüzyüze eğitimimizin 
de başladığı bir günde Kurucaova’daki 
yavrularımızın ve velilerimizin hizme-
tine açıyoruz.” dedi. HABER MERKEZİ
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Şehit Yarbay Songül Yakut’un
Adı Anaokulunda Yaşayacak

Vali Aydın Baruş, Türkiye Cumhuri-
yeti'nin 27. Başbakanı ve AK Parti Ge-
nel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın eşi 
Semiha Yıldırım’ın öncülüğünde okul 
öncesi eğitime destek vermek amacıy-
la başlatılan “81 İl, 81 Anaokulu” pro-
jesi kapsamında Malatya’da yapımı ta-
mamlanan 44’üncü anaokulunun açılış 
törenine katıldı.

Yavuz Selim Mahallesi’nde hayır-
sever iş adamı Ahmet Çalık’ın desteği 
ile Kızılay tarafından yapılan anaoku-
luna 2017 yılında Şırnak Şenoba Tugay 
Komutanlığından kalktıktan kısa süre 
sonra düşen helikopterde şehit olan ve 
jandarma tarihinde İlçe Komutanlığına 
atanan ilk kadın olan Yarbay Songül 
Yakut’un adı verildi.

Kızılay İstanbul Şube Başkanı Meh-
met Uğurelli, Kızılay Denetleme Kurul 
Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan ve AK Parti Malatya Milletve-
kili Öznur Çalık’ın açılış konuşmaları 
ile başlayan törende Vali Aydın Baruş 
yaptığı konuşmada Malatya’da anao-

kuluna gitme oranını daha yukarı taşı-
mak için gayret içerisinde olduklarını 
belirterek, hem anaokullarının sayısı-
nın hem de kalitesinin artırılması adı-
na bu yıl 15 yeni anaokulu inşaatına en 
kısa sürede başlayacaklarını söyledi. 
Son olarak söz alan Semiha Yıldırım ise 
Şehit Songül Yakut’u yâd ederek baş-
ladığı konuşmasında temennilerinin 
önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 81 
ile 81 anaokulu açmak olduğunu dile 
getirdi. Malatya’da hayata geçirdikleri 
anaokulunun yapımına destek veren 
işadamı Ahmet Çalık’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından minik öğ-
renciler yaptıkları resimleri Semiha 
Yıldırım ve şehidin annesi Sebahat 
Yakut’a hediye etti. Platforma gelen 
Şehit Yakut’un annesi Sebahat Yakut, 
kızının adını yaşatan herkese teşekkür 
ederek, “İnşallah burada okuyan ço-
cuklar da benim

kızım gibi akıllı olsun üzmesinler 
ailelerini, her zaman çalışsınlar. Ku-
zum beni hiç üzmedi’ diyerek gözyaş-
larına hâkim olamadı.

Protokolün katılımı ile Şehit Son-
gül Yakut Kızılay Anaokulu eğitim öğ-
retime açıldı.

Açılış töreninin sonunda Vali Aydın 
Baruş ve protokol üyeleri okul bahçe-
sinde bulunan alanda günün anısına 
fidan diktiler.

Şehit Yarbay Songül Yakut Kızılay 
Anaokulunun açılış törenine Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 27. Başbakanı ve AK 
Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldı-
rım’ın eşi Semiha Yıldırım şehidimizin 
annesi Sebahat Yakut ile Vali Aydın 
Baruş ve eşi Nagihan BARUŞ, AK Parti 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 
Battalgazi Belediye Başkanı Osman 
Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü 
Battal Kanbay, Kızılay İstanbul Şube 
Başkanı Mehmet Uğurelli, Kızılay De-
netleme Kurulu Başkan Yardımcısı Av. 
Umut Yalçın ve vatandaşlar katıldı. 
HABER MERKEZİ

Gövdeli Göleti Planlama Toplantısı Yapıldı
Devlet Su İşleri (DSİ) 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın 

başkanlığında, bölge müdür yardımcıları, ilgili şube müdür-
leri, teknik personel ve yüklenici firmanın katılımı ile Doğan-
şehir Gövdeli Göleti Planlama Ara Rapor Sunumu Değerlen-
dirme Toplantısı yapıldı.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşti-
rilen toplantıya ilişkin verilen bilgide şunlar yer aldı:

“Malatya İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühen-
dislik Hizmetleri (Malatya Doğanşehir-Bıçakçı, Malatya Do-
ğanşehir-Gövdeli, Malatya Doğanşehir- Devrent Glöletleri 
ve Sulamaları) kapsamında Bıçakçı Göleti ile 2 bin 50 dekar, 
Gövdeli Göleti ile 7 bin 500 dekar ve Devrent Göleti ile 3 bin 
330 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu sulama sistemi ile 
sulanması temin edilecektir.

Kamışlı Deresi üzerinde yapımı gerçekleştirilecek olan 
Doğanşehir Gövdeli Göleti, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, 
temelden 51,20 metre yüksekliğinde ve 3 milyon 342 bin met-
reküp su depolamak suretiyle 7 bin 500 dekar alanın cazibeli 
borulu sulama sistemi ile sulanmasını temin edecektir.”

Bülten

Doğanşehir’de İlköğretim Haftası Kutlaması
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haf-

tası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Kona-

ğı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
çelenk sunumu yapıldı.

İlköğretim Haftası etkinliği Doğanşehir Mu-
ammer Şahin Zafer İlkokulu’nda kutlama progra-
mı etkinliği devam etti. Zafer ilköğretim okulun-
da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması 
ile başlayan programda günün anlam ve önemini 
belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. 

Okula yeni başlayan öğrencilerin sınıflarının-
da ziyaret edilerek hediyelerin verildiği programa

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Jandar-
ma Komutanı Onur Kırcaer,İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Vedat Gürbüzcan,Belediye Başkan Yardım-
cısı Hakan Ürkmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner 
Güler, Kurum müdürleri ve okul müdürleri katıldı.


