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YENİ BİR YIL!

“Yeni Bir Yıl” demek, yeni beklentiler, yeni ümitler 

demektir aslında… Mutlu olmak için yeni yıl bir şanstır… 

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik getirmesini ve yapmak 

istediğimiz fakat çeşitli olumlu olumsuz nedenlerle bir 

türlü gerçekleştiremediğimiz tüm güzellik dolu hayalleri-

mizi gerçekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

Yeni bir yıl, yeni olan her şey güzellikleri hatırlatır 

insana… Yeni bir ev, yeni bir araba, yeni kıyafetler gibi… 

Yeni hep güzeldir, taze ve enerji doludur. İnsanı mutlu 

eder. 

Bazılarımız çok lüks yerlerde, belki ülkemizden uzak-

ta yurtdışında merhaba diyecek yeni yıla… Bazılarımız 

evlerinde, çalışanlarımız olacak yeni yıla girerken, yarının 

endişesiyle yaşayanlarımız, hastanelerde acı çekenler 

de olacak, yakınını kaybedip gözyaşı dökenler de...  Ya 

da 2023’e merhaba diyen yeni bir bebek olacak, anne ve 

babası ise mutlu bir heyecanla gülümseyecek yeni yıla… 

Ama dilekler, istekler bir önceki yıldan daha iyi ve daha 

güzel için olacak.

İşte yeni bir yıl derken, geçtiğimiz yılı acı tatlısıyla 

anılarla içimizde saklayacağız. Eskimiş koca bir yılı daha 

geride bırakırken, yepyeni tazecik güzellikler umut ettiği-

miz içerisinde birçoğumuzun beklentileri olan yeni bir yılı 

kucaklamanın heyecanıyla yeni yılı karşılayacağız. 

Ve seneye bu yılında eski bir yıl olacağını bilerek… 

Evet, işte burada bir gülümseme dudaklarıma yapışıyor… 

Eskiyen yıllar mı, bizler mi? İçimizdeki güzel yeni beklenti 

ve dilekler eskimedikçe, yeninin heyecanı içimizi sardıkça 

nice mutlu yıllara!

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik getirmesini ve 

yapmak istediğimiz fakat çeşitli olumlu olumsuz neden-

lerle bir türlü gerçekleştiremediğimiz tüm güzellik dolu 

hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını 

diliyorum…

SEVGİ DOLU YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN…….

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir Belediyesi Kilitli 
Taş Çalışmalarına Hız Verdi

Doğanşehir Belediyesi tarafından mahallelerde yol çalışmaları ve diğer ça-
lışmalar aralıksız devam ederken, kilitli parke taş çalışmalarına hız veril-
di.2’DE

Başkan Zelyurt’dan ‘2023’ Yılı Mesajı
Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt; “ Yeni 
yılın Ülkemize aziz mille-
timize tüm insanlığa ve 
siz değerli Doğanşehir-
li hemşerilerime sağlık, 
mutluluk ve esenlik ge-
tirmesini diliyorum”3’TE

KAYMAKAMIMIZDAN YOL
UYGULAMA NOKTALARINA ZİYARET
Yılbaşı tedbirleri kap-
samında, Kaymaka-
mımız Mehmet KILIÇ 
yol uygulama nokta-
larını ziyaret etti.4’TE

Doğanşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt'un 
başkanlığında ya-
pılan 2022 yılının 
son meclis top-
lantısı, saygı du-
ruşunda bulunul-
ması ve istiklal 
marşının okunma-
sıyla başladı.3’TE
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BİZ BÖYLE
ÇÜRÜDÜK..
• “Bal tutan parmağını yalar” dedik hırsız-

lığı mübah gösterdik..
• “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” 

dedik devleti soymayı mübah gösterdik..
• “Yemeyenin malını yerler” dedik dolan-

dırıcılığı mübah gösterdik..
• “At binenin, kılıç kuşananın” dedik 

gaspçılığı mübah gösterdik..
• “Kol kırılır, yen içinde kalır” dedik şeyh-

lerin tacizini mübah gösterdik..

• “Söz gümüş ise sükut altındır” dedik or-
tamı yalancıya bırakmayı mübah gösterdik..

• “Komşuda pişer bize de düşer” dedik ha-
zırcılığı mübah gösterdik..

• “Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” 
dedik menfaatçiliği mübah gösterdik..

• “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovar-
lar” dedik yalan söylemeyi mübah gösterdik..

• “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” 
dedik bencilliği mübah gösterdik..

• “Üzümünü ye bağını sorma” dedik hara-
mı mübah gösterdik..

• “Köprüden geçene kadar ayıya dayı de” 
dedik kurnazlığı, takiyye yapmayı mübah gös-

terdik..
Sonra toplum neden bozuluyor.....Bozul-

masın mı?

Doğanşehir Belediyesi tara-
fından mahallelerde yol çalışma-
ları ve diğer çalışmalar aralıksız 
devam ederken, kilitli parke taş 
çalışmalarına hız verildi.

Doğanşehir Belediyesi ekiple-
ri tarafından Sürgü Mahallesi'nde 
yapmış olduğu Kilitli Parke Taş 
çalışmalarını Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt, bera-
berinde Başkan Yardımcısı Ömer 
Karaköse ve AK Parti Belediye 
Meclis Üyesi Hasan Kaplan ile bir-
likte yerinde inceledi. Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
yapılan çalışmalar ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada, çalışmaların Sür-
gü'de olduğu gibi diğer mahalle-
lerde de devam ettiğini söyledi.

Başkan Zelyurt, " Sürgü, il-
çemizin 6 belde belediyesinden 
büyükşehir olmamıza müteaki-
ben mahalle olan belde beledi-
yelerimizden 3 bin 100 nüfuslu 
bir yer. Suyuyla, havasıyla, gast-
ronomisiyle ve alabalık tesisleri 
ile ilgi çeken mahallemizdir. Bu 
mahallemizde bir çok hizmetlere 
imza attık. AK Parti iktidarı döne-
minde çok ciddi hizmetlerin yanı 

sıra mahalle sakinlerimizin bizle 
ilgili talepleri oldu. Yollarla ilgili 
istekleri oldu. Biz de mahalle sa-
kinlerimizin belediye meclis üyesi 
arkadaşlarımız ile birlikte çalışan 
emek veren personellerimiz ile 
birlikte bu bölgede gerekli tespit 
ve çalışmaları yaptık. Bu çalışma-

lar neticesinde sokak aralarımıza 
girerek yollarımızda kilitli taş ça-
lışmalarımıza tüm hızıyla devam 
ediyoruz" dedi.

Zelyurt, "Burada duvar çalış-
maları, park çalışmaları ve kanal 
çalışmaları aynı şekilde devam 
ediyor. Bu çalışmalardan dola-

yı çalışan işçi arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Sürgü Mahal-
lemizde olduğu gibi diğer mahal-
lelerimizde çalışmalarımız devam 
ediyor. Çalışanlarımıza tekrar te-
şekkür ediyorum. Sürgülü hemşe-
rilerimize hayırlı olsun" ifadeleri-
ni kullandı.

Doğanşehir Belediyesi Kilitli 
Taş Çalışmalarına Hız Verdi

Kaymakam Kılıç’tan Yaralı Uzman Çavuşa Ziyaret
Doğanşehir Kayma-

kamı Mehmet Kılıç, Pen-
çe-Kilit Operasyonunda 
yaralanan ve geçirdiği 
rahatsızlık sonucu has-
tanedeki tedavisinin 
ardından evine dönen 
Uzman Çavuş Yalçın Bil-
gili’yi ve ailesini köydeki 
evlerinde ziyaret etti. 

Doğanşehir Kay-
makamlığının sosyal 
medya hesabından ya-
yınlanan bilgiye göre; 
Kaymakam Mehmet Kı-
lıç, Pençe-Kilit Operas-
yonunda yaralanan ve 
geçirmiş olduğu rahat-
sızlık nedeniyle hasta-
nedeki tedavisi tamam-
lanan Uzman Çavuş 
Yalçın Bilgili’yi Elmalı 
(Köyünde) Mahallesin-
deki evinde ziyaret etti.

Doğanşehir İlçe Jan-
darma Komutanı ve İlçe 
Emniyet Müdürünün 
de bulunduğu ziyarette 
Kaymakam Kılıç, Uzman 
Çavuş Bilgili ve ailesine 
geçmiş olsun dileklerin-
de bulundu. 

Su Sayaçlarınızı 
Soğuktan Koruyun!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk 
havaların etkisini göstermeye başladığı bu gün-
lerde su sayaçlarının donma tehlikesine karşı 
abonelerine uyarılarda bulundu. 

Kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düş-
mesi ile birlikte su sayaçları ve tesisatlarda oluşa-
bilecek donma riskini engellemek için abonelere 
çağrıda bulanan MASKİ Genel Müdürü Mehmet 
Mert, korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları 
ile su borularının donma olasılığının yüksek ol-
duğunu söyledi. Mert, “Kış aylarının gelmesiyle 
hava sıcaklığı düşmeye başladı. Vatandaşların 
açıkta bulunan su boruları ve sayaçları donma-
ya karşı koruma altına almaları gerekiyor. Açıkta 
bulunan su boruları soğuk hava ile temas etme-
yecek şekilde kapatılmalı, yalıtım malzemeleriy-
le izole edilmelidir. Özellikle müstakil evlerde ve 
kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu 
konuda hassas davranmalı, açıkta olan su boru-
larını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza 
altına almalılar” dedi. 

Donan sayaç veya borulara sıcak su dökülme-
mesi gerektiğini kaydeden MASKİ Genel Müdürü 
Mehmet Mert, “Aksi halde bu durum musluk ve 
su borularının patlamasına ve hasarın artması-
na sebep olur. Gövdesi patlayan su sayaçlarının 
tamir imkânı olmayıp yenisinin alınması gerekir. 
Ayrıca bu durumlar su kaybına sebep olur. Bu 
sıkıntıların yaşanmaması için donan sayaçlara 
sıcak su dökülmemeli ve ateş tutulmamalıdır. 
Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması 
durumunda abonelerimiz, sayaca herhangi bir 
müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile 
birlikte 185 Çağrı Merkezi’mizi veya 0 (422) 377 
74 44 no'lu telefon numarasından kurumumuzu 
arayarak yardım alabilirler” şeklinde konuştu. 
HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Kapsamak işi... Sınatmak işi... 2. Hiçbir zaman, hiçbir bi-

çimde, sakın, zinhar... Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro 

oyunlarında veya film seslendirmelerinde, hareketleri izleme-

si gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, 

kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi... Gerçek... 3. Hava 

akımlarından yararlanarak uçan, uçağa benzer motorsuz hava 

taşıtı... Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölç-

mek için kullanılan birim... 4. Elma, armut vb. meyvelerin kuru-

tulmuşu (halk ağzı)... İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif 

gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yetenekleri-

nin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset... Çarşılarda veya 

alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulundu-

ğu bölüm (eski)... 5. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa par-

çası, lahza... Yarışma.... “Yazıklar olsun, vah vah” anlamlarında 

aşağılama amacıyla söylenen bir söz, tu... 6. Sıhhi tesisatta iki 
boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağ-
lantı parçası... Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri 
boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma or-
ganı... Kucak çocuklarını, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan 
ses... Platin elementinin simgesi... 7. Avuç (halk ağzı)... Sürekli 
olarak, ikide bir... 8. Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan 
(eski)... Uyanık, gözü açık, müteyakkız (eski)... Göz (eskimiş)... 
9. Su yosunu... Bir dalga biçimindeki sıklık veya evre değişme-
lerini genlik değişmeleri olarak ortaya çıkaran alet... 10. Dara 
(halk ağzı)... İnanmak işi... Gemiyi baştan veya kıçtan halatla 
karaya bağlama... 11. Lityum elementinin simgesi... Genellikle 
küçük yaşlarda görülen, kuluçka dönemi bir iki hafta süren, 
bulaşıcı, ateşli, ufak kızıl lekeler döktüren hastalık... Hekimlik-
te kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan 
bir sıvı, lokman ruhu... 12. Veli... Radyum elementinin simge-
si... Ufuklar (eski)... Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik 
özelliklere sahip insanlar topluluğu... 13. Çökmüş, çöküntüye 
uğramış (eski)... İletişimi sağlayan dizgenin, teknik ağın birliği, 
link... 14. Düşünce... Alnında akıtması olan (hayvan)... 15. Bir 
yazının silinmiş olduğunu gösteren iz... Kahramanca mücadele, 
çarpışma, savaş... Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, 
nefis, derun, varoluş karşıtı...

Yukarıdan aşağıya
1. Çok kara, her yanı kara, simsiyah... Bir tür misk faresi... 

2. Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... Kadınların saçlarını kı-
vırmak için kullandıkları, metal, sünger veya plastikten, boru 
biçiminde küçük araç, sarmaç... 3. Sesleri kaydetmek ve kayde-
dilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıy-
la hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak... Tren... Başlangıcı 
belli olmayan zaman, öncesizlik... 4. Ün, şan, şöhret... Olgunlaş-

mamış, eğri büğrü meyve (halk ağzı)... Mavi (eski)... 5. Bir kusu-
run hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret... Magnezyum 
elementinin simgesi... Karakter... 6. Köpekte yaş (halk ağzı)... 
Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses... Açıklamalar... 
7. Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... Deneyimli, 
yaşlı, saygı gösterilen kadın... Birden sonra gelen sayının ad... 
8. Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler (eski)... Yama vu-
rulmuş, yama ile onarılmış olan... 9. Kayak... Bir sınıf içinden 
ayrılan ikinci derecedeki sınıf... Teknetyum elementinin simge-
si... 10. Salıverme, koyuverme (eski)... Taşıtların ön bölümünde 
bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık dü-
zeneği... Buyruk, resmî kâğıt, ferman (eski)... 11. Hemen o yer-
de, olduğu yerde... Boy... 12. Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış 
yer... Rütbesiz asker, nefer... Özellikle Rumeli’de seslenmek ve 
dikkati çekmek için kullanılan bir söz (halk ağzı)... Zaman, sıra, 
yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı... 
13. Deist... Futbolda taca çıkan topun, karşı takım oyuncusu ta-
rafından elle baş üzerinden geçirilip arkadan öne doğru oyun 
alanına atılması, 
yan atışı... 14. Bir 
şey haber vermek, 
sormak, istemek 
veya duyguları bil-
dirmek için birine 
çoğunlukla posta 
yoluyla gönderilen, 
zarfa konulmuş ya-
zılı kâğıt, name... 
İslam hukukuyla il-
gili (eski)... 15. Can 
yakıcı, insafsız, acı-
masız...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Başkan Zelyurt’dan ‘2023’ Yılı Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; “ 

Yeni yılın Ülkemize aziz milletimize tüm insanlığa ve 
siz değerli Doğanşehirli hemşerilerime sağlık, mut-
luluk ve esenlik getirmesini diliyorum”

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yeni 
yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 

Belediye Başkanı Zelyurt; “ Kıymetli hemşerile-
rim sizleri Saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 2023’e 
ilk adımları attığımız şu günlerde yeni yılın Doğan-
şehir’imizin büyük hedeflerine adım adım yaklaşağı 
bir yıl olacağına inancımız tamdır.

Bu umudu bizlere hissettiren ve yüreği Doğan-
şehir sevgisi ile atan tüm hemşerilerime teşekkür 
ediyorum. Yepyeni umutlar ile karşıladığımız 2023 
yılı Doğanşehir’in bu büyük hedefleri ile buluşma yılı 
olsun.

Bu şehire adanmış bir hizmet gönüllüsü olarak 
yeni yılın birbirimize daha çok sarılacağımız hoşgörü 

ve sevginin arttığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.
Çok iyi biliyoruz ki ulaşamayacağımız hedef yok-

tur. Doğanşehir’imizin geleceğini şekillendirmede en 
önemli kaynağımız birlik ve beraberliğimiz olacak.

Önümüzdeki yılın geçtiğimiz yıldan daha da iyi 
olmasını istiyorsak beraberliğimizi koruyacağız ve 
aydınlık yarınlara emin adımlarla birlikte yürüyece-
ğiz.

2023 yılında yatırıma, hizmete odaklanarak in-
sana yatırım yapacak asla kaybetmeyecek ve hep 
birlikte kazanacağız. 2022 yılında olduğu gibi 2023 
yılında da aynı heyecan ile üzerimize düşen her so-
rumluluğu yerine getirerek daha da çok çalışmaya 
ve üretmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle yeni yılın ülkemize aziz milleti-
mize tüm insanlığa ve siz değerli Doğanşehirli hem-
şerilerime sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini 
diliyorum.

Doğanşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un başkanlı-

ğında yapılan 2022 yılının son meclis toplantısı, saygı duru-
şunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Başkan Zelyurt, toplantının açılışında yaptığı konuşma-
da, yılın son meclis toplantısında alınacak kararların hayır-
lara vesile olmasını diledi. Daha sonra gündem maddeleri 
görüşüldü. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; 
"Proje, çalışma ve etkinliklerle dolu geçirdiğimiz 2022 yılı-
nın son meclis toplantısını gerçekleştirdik. Bir yıl boyunca 
ilçemize birçok hizmet ve kalıcı eser kazandırdık. Meclis 
üyelerimize, ekip arkadaşlarıma ve tüm personelimize gay-
retlerinden dolayı teşekkür ediyorum." 

"2023'de Her alanda projeler 
üreteceğiz"

Belediye Başkanı Durali Zelyurt sözlerine şöyle devam 
etti, Başkan Zelyurt; "2022’de olduğu gibi 2023’de de ilçemiz 
için her alanda projeler üretmeye devam edecek, hemşehri-
lerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri Doğanşehir'imize 
kazandırmaya gayret edeceğiz." Dedi.
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HAYY’DAN GELEN

HUU’YA GİDER 

Rahmetli eşim M. FİRENGİZ ile beraber, Batıkent pazarında-

yız... (O yanımdayken çok rahat ve özgüven içerisinde olduğumu 

şimdi daha iyi anlıyorum.) Böyle bir günde, İlkbahar coşkusu ve 

nimetleriyle dolu bu pazar yerinde alışveriş halindeyiz. Pazarcı-

lar heyecanlı ve avaz avaz bağırıyorlar... O sırada, hemen önüm-

de bulunan ve talebem sayılabilecek konumda bir pazarcı genç, 

az ilerideki arkadaşına bir laf attı. “HAYY’DAN GELEN, HUU’YA 

GİDER. Sen bilmiyor musun oğlum” dedi... Ben, şöyle bir dur-

dum, müstehzi bir tebessümle hemen lafa karıştım... Ne demek 

hayy’dan gelen huu’ya gider delikanlı, dedim...! O da bana dön-

dü ve “Aha işte yine bir öğretmene çattık” dedi gayri nazik bir 

şekilde... Belli ki meslektaşlarımdan benim tavrımda olanlar çok 

olmuş. Ben biraz daha gülümsedim ve cesaretle, soruyu bir kere 

daha sordum. Ne demek hayy’dan gelen huu’ya gider, söyle ba-

kalım ,dedim. (Rahmetli eşim, emniyet sigortası olarak yanımda 

teyakkuzla bekliyor.) Genç pazarcı , bu sefer şöyle bir irkildi, Hayy 

nedir, diye soruyu ayrıştırdım. Hımmm dedi... Doğru ya! Hayy olan 

Allah’tır ,dedi. Peki Huu nedir ,dedim bu sefer... Allah Allah diye 

kendi kendine afallayarak sordu. Huu ne demek...! “O da Allah de-

mek hocam” diye mukabele etti,şaşkın bir şekilde. Eee şimdi ne 

oldu ! Söyle bakalım dedim. O anki manzarayı görmeliydiniz. İza-

ha kelimeler yetmez. Delikanlı: _Bakk sen ! Demek boş bir laf gibi 

söylediğimiz bu deyim, hayatın özetiymiş yaa...! Elini başına gö-

türdü ,bir an kendi içinde kayboldu sanki. Ben ise, altın madeninin 

önünde duran bir kaşif gibi mutlu ve mütebessim bir şekildeyim... 

Demek ki Allah’tan gelen yine Allah’a gider diyormuşuz da, bilmi-

yormuşuz hocam diyerek elimi öpmeye kalktı. Yani” INNA LİLLAHİ 

VE İNNA İLEYHİ RACİUN,” DEMENİN DİĞER ŞEKLİ DEDİM. O gün-

den sonra dost olduk O pazarcı delikanlı ile... Envai türlü sebze ve 

meyvelerin arasında ve pazar çadırının altında ayaküstü ve âlem 

üstü bir dersti bu anımız... Vesselam 

Semra Benk
FİRENGİZ

Fani Dünya 

Fani dünya beni benden alırsın,

Bir gün sen de böyle yaya kalırsın.

Devranın hep gitmez, hava alırsın,

Sefayı kendine saki mi sandın?

Ne genç dinliyorsun, ne de ihtiyar.

Ne terazin belli ne ölçün miyar,

Senin benden başka bir dostun mu var?

Bu nasıl vefadır, bu nasıl bir yâr!

Bir elin iştedir, gözün oynaşta,

Sen de benim gibi düşersin aşka.

Hallerin değişik, huyların başka...

Cefa eden bakî kalır mı sandın?

Öyle ezdin beni usandım senden,

Artık gına geldi fani bedenden,

Sen de müştekisin yanlış gidenden,

Zulüm ile abad olur mu sandın?

Yanlışı kendine ölçü etmişsin,

Hakkın yolun koyup küfre gitmişsin.

Hesapsız nimeti talan etmişsin

Ne yazık ki artık sen de bitmişsin.

Bu hal böyle sana kalır mı sandın?

Doğruyu bırakıp Şeytan a kandin.

Unutma ki eden bulurmuş bir gün,

Avı av ederken, kendin avlandın,

Avı av ederken kendin aldandın.

KAYMAKAMIMIZDAN YOL
UYGULAMA NOKTALARINA ZİYARET

Yılbaşı tedbirleri 
kapsamında, Kay-
makamımız Sn. Meh-
met KILIÇ, ilçemiz 
Sürgü Bölge Trafik 
Denetleme İstasyon 
Amirliği, Sürgü Jan-
darma Karakolu ve 
Erkenek Jandarma 
Karakolu uygulama 
noktalarını ziyaret 
ederek, görevleri ba-
şındaki personelle-
rin ve vatandaşların 
yeni yılını kutladı.

İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
2022 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon İz-
leme ve Değerlendirme Komisyonu Top-
lantısı Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
2022 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon İz-
leme ve Değerlendirme Komisyonu Top-
lantısı, Valilik toplantı salonunda gerçek-
leştirildi.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında ya-
pılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcı 
V. Mehmet Badem, Baro Başkanı Onur 
Demez,  İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. 
Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan 
Dağdeviren, Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yrd. Cevdet Atalan, ilgili kurum 
müdürleri, belediye ve üniversite temsil-
cileri katıldı. Toplantıda;  Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Malatya 2. İl Eylem 
Planı kapsamında; koordinasyon üyesi 
kurumlar tarafından 2022 yılında ‘Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda 
yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 
2022 yılı faaliyet planı çerçevesinde; 13 
ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlar tara-
fından, ilimizde erkeklere yönelik eğitim 
çalışmaları, KADES tanıtımları, Kadına El 
Kalkamaz afiş ve broşürlerinin dağıtımı, 
gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları 

ve bu kapsamda yapılan tüm çalışma-
ların sonuçları değerlendirildi,  Elektro-
nik Kelepçe uygulaması hakkında görüş 
alışverişinde bulunulduğu toplantıda, 
‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe 
Koordinasyon Toplantılarının’ değerlen-
dirilmesi yapıldı,  8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinlikleri kapsamında paydaş ku-
rumlar tarafından yapılması planlanan 
etkinliklerin konuşulduğu toplantı, uygu-
lamada karşılaşılan sorunların ele alın-
ması, 2022 yılının genel değerlendirme-
sinin yapılması ve 2023 yılında yapılacak 
olan faaliyetlerin yol haritasının belirlen-
mesi ile sona erdi.HABER MERKEZİ

SMA hastası Alpars-
lan Aktürk bebeğimiz 
için Malatya Soykan 
Parkı'nda katkılarımızla 
düzenlenen kermese ka-
tıldık. Emeği geçenlere, 
gönüllülere şükranları-
mı sunuyorum.

Tüm Malatya halkını 
SMA hastası Alparslan 
Aktürk bebeğimize umut 
olmaya davet ediyoruz.

2023 inşallah 
Alparslan bebeğin ve 
diğer hastaların umut 
yılı olur.

SMA Hastası Alparslan İçin Kermes


