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Başkan Zelyurt; “Daha Güzel Bir Doğanşehir
İçin Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Doğanşehir 
Belediyesi 
mahallelerde 
çalışmalarına 
devam ediyor.  
Doğanşehir 
Belediyesi İlçe-
ye bağlı Yeni 
Mahalle ve 
Doğu Mahalle-
sinde sokaklar-
da kilitili parke 
taşı çalışma-
larına devam 
ediyor.2’DE

Latif Doğan Doğanşehir’e Taziye Evi Yapıyor
Türk Halk 
Müziği Sa-
natçısı Latif 
Doğan Do-
ğanşehir'in 
Erkenek 
Mahallesine 
‘Taziye Evi’ 
yapmak için 
protokol im-
zaladı.3’TE

Gürkan: Japonya’nın Malatya’da 
500 Milyon Lira Yatırımı Var
Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’yu ağırlayan Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Şu 
anda JİCA kapsamı içerisinde Japonya Devleti ile Türk 
Devleti İşbirliği çerçevesi içerisinde Malatya’da gerçek-
leştirilen yatırım miktarı 500 milyon liradır" dedi. 2’DE
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Başkan Zelyurt; “Daha Güzel Bir Doğanşehir
İçin Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali  Zelyurt; 
"Daha güzel bir Doğanşehir İçin' Çalışmalarımıza 
devam ediyoruz"

Doğanşehir Belediyesi mahallelerde çalışma-
larına devam ediyor.  Doğanşehir Belediyesi İlçeye 
bağlı Yeni Mahalle ve Doğu Mahallesinde sokaklar-
da kilitili parke taşı çalışmalarına devam ediyor. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt be-
raberinde Belediye Başkan Yardımcıları Bekir Alpa-
gut , Hakan Ürkmez, AK Parti Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Ormancı ve teknik ekip ile Mahallelerde 
yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde ince-
leyip teknik ekipten bilgiler alarak vatandaşlar ile 
sohbet etti.

 

Daha Güzel Bir Doğanşehir İçin 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ya-

pılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha 
güzel bir Doğanşehir İçin' Çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Yeni ve Doğu Mahallelerimizin sokakla-
rında kilitli parke taşı çalışmalarını Belediye Başkan 
Yardımcılarımız Bekir Alpagut, Hakan Ürkmez, AK 
Parti Meclis üyesi Mehmet Ormancı ile yerinde ince-
leyerek hemşehrilerimiz ile sohbet ediyoruz." dedi.

Gürkan: Japonya’nın Malatya’da 500 Milyon Lira Yatırımı Var
Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazu-

hiro’yu ağırlayan Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 
"Şu anda JİCA kapsamı içerisinde Ja-
ponya Devleti ile Türk Devleti İşbirliği 
çerçevesi içerisinde Malatya’da ger-
çekleştirilen yatırım miktarı 500 mil-
yon liradır" dedi.

Malatya Büyükşehir Beleidye Baş-
kanı Selahattin Gürkan "Özellikle bu 
sürecin bu aşamaya gelmesinde Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İller 
Bankası Genel Müdürlüğü ve Genel 
Müdür Yardımcısı değerli hemşerimiz 
Emrah Baydemir’in çok büyük katkıları 
olmuştur. Şu anda JİCA kapsamı içeri-
sinde Japonya Devleti ile Türk Devleti 
İşbirliği çerçevesi içerisinde Malatya’da 
gerçekleştirilen yatırım miktarı 500 
milyon liradır. Bu süreç halen altyapı 
yatırımları olarak devam etmektedir. 
Bugün Sayın Büyükelçimizin şehrimizi 

onurlandırması ile birlikte kendileri ile 
daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz 
ortak proje sosyal proje olan engelli-
lerimizin taşınması ile ilgili araçların 
yapmış olduğu faaliyetler konusunda 
biraz sonra kendilerine bilgi sunaca-
ğız. Dünya UNESCO Kültür Varlıkları 
listesine 26 Temmuz 2021 yılında giren 
Arslantepe’nin bulunduğu mevkide 
bir tören gerçekleştireceğiz. Bu tören 
içerisinde gerek altyapı gerekse üst-
yapı yatırımlarımız gerekse de sosyal 
ve kültürel içerikli yatırımlarımızın 
ortaklaşa açılışını gerçekleştireceğiz. 
Önümüzdeki süreçte bu işbirliğimiz 
belirlenen protokol çerçevesi içerisin-
de paydaş olarak İller Bankamız, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığımız, Malatya 
Büyükşehir Belediyemiz ve Japonya 
paydaşlığı çerçevesinde yürütülecek-
tir. Önümüzdeki süreçte JİCA kapsamı 
içerisinde Kuzey Kuşak Yolu da yine Ja-

ponlarla yapmış ol-
duğumuz işbirliği 
çerçevesinde temin 
edilen finansla Ku-
zey Kuşak Yolu’nun 
ihalesi gerçekleş-
tirilecek. İnşallah 
Sayın Büyükelçi ile 
birlikte Kayısı Festi-
vali tarihinde Tem-
muz ayının 20’si 
gibi çalışmaları ye-

rinde görüp incelemek ve mümkünse 
bitirilmesi noktasında da ilgili firmay-
la da yoğun bir şekilde görüşeceğiz. 
O dönemde hem bir açılışı gerçekleş-
tireceğiz hem de Sayın Büyükelçimizi 
Malatya’nın milli ürünü olan ve Güne-
şin Altın Yumurtası diye tabir ettiğimiz 
Kayısı Festivaline katılmasını arzu etti-
ğimizi burada belirtmek istiyorum. Ja-
ponya güneşin doğduğu ülkedir Kayısı 
da güneşin altın yumurtasıdır. Güneşin 
doğduğu ülkenin Büyükelçisi Güneşin 
Altın Yumurtası Festivaline Temmuz 
ayı içerisinde davet ediyoruz. Sayın 
Büyükelçinin şahsında bütün heyeti 
Malatya’da, Medeniyetler Merkezinde 
ağırlamaktan büyük onur duyduğumu 
belirtmek istiyorum. İnsanlık medeni-
yetinin başladığı bu şehre hoş geldiniz 
diyorum” dedi.  

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhi-
ro’da yaptığı konuşmada, “Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a 
davetlerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Bugün içme suyu, arıtma tesisleri 
için verilen destekle ilgili gerçekleştiri-
len tören ve Japonya Büyükelçiliği ta-
rafından engelli araçlarının teslimi için 
bir tören gerçekleştirilecek. Bunların 
Japonya ve Türkiye arasında işbirliği-
nin simgesi olduğunu düşünüyorum. 
Ertuğrul Firkateyni faciasıyla başlayan 
Japonya ile Türkiye arasındaki ilişki-
den bahsetmiştiniz buna ek olarak Ja-

ponya ve Türkiye arasında çok yakın 
hissi bağlar bulunmakta. Misafirper-
verliğinizden dolayı çok teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan ziyaretin anısına Büyü-
kelçi Suzuki Kazuhiro’ya Kayısı, İpek 
Halı ve Malatya’nın yöresel ürünleri-
ni hediye etti. Büyükelçi Kazuhiro ise 
Başkan Gürkan’a Tokyo Olimpiyatların-
da altın madalya kazanan Türk Spor-
cularına verilen hediyeyi takdim etti.

Yapılan konuşmaların ardından 
Başkan Gürkan Büyükelçi Suzuki Kazu-
hiro’ya kayısı çekirdeği kahvesi ikram 
etti.

Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, kayı-

sı çekirdeği kahvesini ilk defa Sayın 
Cumhurbaşkanını ziyaretleri sırasında 
Külliyede ikram edildiği için içtiğini 
belirtti. Büyükelçi Kazuhiro, “Külliye-
de gerçekleşen ziyaret sırasında Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Malatya Büyükşehir Belediyesinden 
yeni bir ürün geldiğini ve bu ürünün 
kayısı çekirdeğinden kahve olduğunu 
ifade ettiler” dedi.

Başkan Gürkan ise bu diyaloğun 
ardından, “Sayın Cumhurbaşkanımız 
Malatya’nın fahri hemşerisi. Malatya’yı 
her zaman her yerde en iyi şekilde ta-
nıtmaktadır. Bu anlamda Sayın Cum-
hurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ

Doğanşehir Belediye Başkanı Öğretmenler Gününü Kutladı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 24 Kasım Öğ-

retmenler günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret 
ederek Öğretmenler Gününü kutladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Be-
lediye Başkan Yardımcıları Hakan Ürkmez, Bekir Alpagut ve AK 
Parti Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ormancı, Mustafa Birişik ile 
24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdür ve-
kili İlhami Temur'u ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladılar. 

Başkan Zelyurt 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle ver-
miş olduğu mesajında şu sözlere yer verdi. "Başöğretmen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden 
öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, ülkemizin her 
köşesinde ışık olan fedakârlıkların en büyüğünü gösteren öğret-
menlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, hu-
zur, başarılar diliyorum." dedi. HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat... Konuşma, görüş-

me, söyleşi (eski)... 2. Göreceli... Genellikle şeker hastalarının 

şeker yerine kullandığı, maden kömürü katranından elde edi-

len, beyaz.. 3. Talyum elementinin simgesi... Konya iline bağ-

lı ilçelerden biri... İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış... 4. 

Kötü, çirkin, tuhaf (eski)... Kara kuvvetlerine bağlı subay, ast-

subay veya er... İlaç, merhem (halk ağzı)... 5. Akıllı (eski)... Ana 

olarak... Deha sahibi kimse, dâhi... 6. Hz. Musa’nın dinine bağ-

lı olan kimse, Musevi, semitik... Dökülen tohumlarla ertesi yıl 

kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb (halk ağzı)... 7. Ardahan iline 

bağlı ilçelerden biri... Testere ile biçilen veya rende, matkap, 

törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar... Dek, 

değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir 

hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği nokta-

yı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan 

bir söz... 8. Güzel... Yapağıcının yaptığı iş, yapakçılık... 9. Etkin, 

canlı, hareketli, çalışkan, faal... Sık, yuvarlak ve küçük taneli bir 

çeşit ekşi üzüm... 10. Kravatı olmayan, kravat takmamış olan... 

Kabuk (halk ağzı)... 11. Hukuk... İnsanlarda, hayvanlarda deri ile 

kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka... Gam dizisinde 

“sol” ile “si” arasındaki ses... Tespih ağacıgillerden, Hindistan 

ve Honduras’ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju... 12. İyi, 

güzel... İyileştirilemeyen, ilacı bulunamayan... Türler, çeşitler 

(eski)... 13. Başa dert olan, üzüntü veren, gaile çıkaran... Man-

tarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst 

tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı... 14. Yâr 

olma durumu... Itırlı, güzel kokulu (eski)... 15. Er bezlerinin ilti-

haplanıp şişmesi... Protaktinyum elementinin simgesi... Ne var, 

ne oluyor?... Samaryum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. “Bir durumun, bir olayın duyulmamasını, yayılmamasını 

sağlayan önlemler almak” anlamındaki “... etmek” ve “bir du-

rum, bir olay duyulmamak, yayılmamak” anlamındaki “... olmak” 

deyimlerinde geçer... Kesilmiş, kesik (eski)... “Hayır” anlamında 

bir söz... 2. Ağırbaşlı, uslu, ağır davranışlı (halk ağzı)... Geminin 

yoluna karşı esen yel... 3. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 

olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Nişastayı deks-

trin ve glikoz durumuna getiren, tükürükte ve pankreasın sal-

gısında bulunan bir enzim... İçinden su akıtmak için toprağı ka-

zarak yapılan açık oluk, arık... 4. Ad... Mikroskopta incelenecek 

maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... Acil... 5. 

Giysinin belden aşağıda kalan bölümü... “Eyvah, yazık, heyhat” 

anlamlarında kullanılan bir söz (eski)... Seçkin... 6. Bir konu-

tun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel 

karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, 

icar... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Asma, kavun, karpuz vb. 

bitkilerin sürgünü veya dalı (halk ağzı)... 7. Elektrik sığa birimi... 

Tütün yaprağı dizisi (halk ağzı)... 8. Manitacılıkla para sızdıran 

dolandırıcı... Yüz... 9. Akıl... Kalsiyum elementinin simgesi... 

Ağzı herhangi bir biçimde olan... 10. Kloroz... Aşırı gelişmiş... 

11. Ağabey (halk ağzı)... Bir hesap gereğince daha alınmamış 

olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı... Tanrıtanımaz... 

12. Gizli, saklı (eski)... Çalma, aşırma (argo)... 13. İran’dan geçe-

rek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kim-

se... Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, 

varoluş karşıtı... 

Lavanta çiçeğinden 

yapılan ispirtolu 

esans... 14. Sadece 

binmek, gezmek 

veya binicilik sporu 

için yetiştirilen at... 

Billurlaşmış silisin 

doğada çok yaygın 

bir türü... 15. Ene-

mek işi... Kırşehir 

iline bağlı ilçeler-

den biri...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GEL YANIMA

Sen güzelsin unutamam
Sen ağlarsan ben yatamam
Yıldız kayar ben tutamam
Sen ağlama gel yanıma

Ak bulutlar çok uzakta
Keklik uçar kalmaz dağda
Seni seven varsa bağda
Sen ağlama gel yanıma

Hava soğuk kış zemheri
Buz bağladı dağ nehiri
Bize ışık ocak yeri
Sen ağlama gel yanıma

Ömür geçti umut oldun
Öğrenince dersi verdin
Saçlar tel tel örgü ördün
Sen ağlama gel yanıma

Garip aşar o dağları
Bize güldür alın teri
Oku öğren kalma geri
Sen ağlama gel yanıma

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Latif Doğan Doğanşehir’e Taziye Evi Yapıyor

Türk Halk Müziği Sanatçısı Latif 
Doğan Doğanşehir'in Erkenek Ma-
hallesine ‘Taziye Evi’ yapmak için 
protokol imzaladı.

Düzenlenen protokol imza töre-
ninde Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Belediye Başkan Yar-
dımcıları Bekir Alpagut, Hakan Ürk-
mez, AK Parti Belediye Meclis üyele-
ri, Sanatçı Latif Doğan ve muhtarlar 
katıldı.

Erkenek Mahallesi Muhtarı Cen-
giz Yalvaç; “Değerli Sanatçı Latif 
Doğan ile görüştüğümüzde Erkenek 
Mahallemize taziye evi yapımında 
talepte bulunmuştuk. Annesinin Er-
kenek’li olmasından dolayı bu tale-
bimizi kabul ettiler. Bugün burada 
taziye evi için protokolünü imzalıyo-
ruz. Belediye Başkanımıza ve Meclis 

üyesi arkadaşlarımıza göstermiş ol-
dukları kolaylıktan dolayı teşekkür 
ederim. Ayrıca Latif Doğan’a böyle 
bir hayır işinde bulunduğu için çok 
teşekkür ediyorum. Erkenek Mahal-
lemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Latif Doğan “Hayırlı uğurlu ol-
sun”

Erkenek Mahallesine taziye evi 
yaptıran Hayırsever Sanatçı Latif 
Doğan ise konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada, “Öncelikle burada olduğum 
için çok mutluyum, anamın doğduğu 
memleketteyim, bizlerin yetiştiği 
memleketteyim. Doğanşehir Bele-
diyesine öncelikle çok teşekkür edi-
yorum hem sayın başkanıma hem 
meclis üyelerine, Erkenek mahalle 
muhtarımıza en derin saygılarımı 
sunuyorum. Bir şeyleri yapmak çok 

kolay ama vesile olmak daha önem-
lidir, vesile oldukları için emeği ge-
çenlere çok teşekkür ediyorum. Al-
lah inşallah tamamına erdirir, 350 
metrekare Erkenek Mahallemize 
annemizin adına bir Taziye Evi için 
imzalarımızı attık. Hayırlı uğurlu ol-
sun.” Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ise Latif Doğan tarafın-
dan Erkenek Mahallesine yapılacak 
Taziye evi protokol imzasında yap-
tığı konuşmada şu sözlere yer verdi.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
“Memleketimizin ünlü sanatçıla-
rından Latif Doğan, Belediyemize 
gelerek ben Erkenek Mahallesine 
taziye evi yapmak istiyorum diye-
rek bizlere isteğini belirtmişti. Daha 
önce Meclis üyesi ve Mahalle Muhta-

rımız ile görüşmelerim sonucunda 
bu talebin yerinde olduğunu uygun 
olduğunu söylediler. Erkenek ma-
hallesi sakinleri ile görüştüğümde 
çok memnuniyetlerini ifade ettiler. 
Kendisinin Erkenek’lilerin yeğeni ol-
ması münasebetiyle böyle bir hayırı 
yapıp annesinin isminin verilmesini 
talep etti. Bizde bu talebini yerinde 
gördük. Kendisi doğallıyla, samimi-
yetiyle ilçemize gelerek bizleri zi-
yaretinden ve yardımseverliğinden, 
hayırseverliğinden dolaylı kendisine 
çok teşekkür ediyorum. İnşallah Er-
kenek halkımın talebini karşılayacak 
şekilde 350 metrekarelik bir tazi-
ye evi yapılacak Erkenek halkımıza 
hizmet edecektir. 350 metrekarelik 
taziye evinin hayırlı olmasını diliyor 
kendisine teşekkür ediyorum.” Dedi.
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EĞİTİM- BİRSEN
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Norm 

Fazlası Öğretmenlerin atanma işlemlerinde 
orta yolu(Doğru yolu) ne zaman öğrenip uy-
gulayacak acaba?!?!?! İfrat veya tefriti ter-
ketmeyi becerebilecek mi?

Geçen yıl 4+4+4 sisteminin küçük yaşta 
başlayan ilkokul 1.Sınıflarınıin ortaokuldan 
ilk mezunları 9.Sınıfa başlarken bir önceki 
9.Sınıfların sayısının 1 buçuk katı oldukları 
için lise normlarını ciddi sayıda etkilemis-
lerdi ki, İl merkezindeki birçok norm fazlası 
meslektaşımızın bir okula kadrosu ile atan-
ma fırsatı doğmuştu.

Maalesef norm fazlalığı atamalarının el-
zem olduğu zamanda norm fazlası öğretmen 
atamaları için tercih alınmayarak birçok 
meslektaşımız mağdur edilmişti.Dedikodu-
lar şubat özür grubunda ilgili bürokratların 
birkaç tanıdığının il merkezine gelebilmeleri 
için böyle bir yanlışa imza attıkları yönünde 
idi ki, şubat özür atamasında gerek il dışın-
dan gerek il içinden yüzlerce kişinin merkeze 
yerleştiği ve norm fazlalarının yine okul ya 

da İlçe emrinde norm fazlası olarak kaldığı 
görüldü.

Bugün öğretmen bulmakta sıkıntı yaşa-
yıp ücretli ogretmen çalıştıran ilçelerimizin 
de boşaldığı görüldü.

Gelgelelim bu yıl ki uygulamaya....
Ders alınmış olacağı düşüncesiyle bu yıl 

beklenti norm fazlası ögretmenlere duyuru 
yapılıp öncelik İlçe içi olmak üzere il geneli 
tercih alınıp atamaların yapılması ve de bir-
çok ilde olduğu gibi Resen Atamadan vazge-
çilmesi yönünde idi...

Ancak Resen atama yapıldı, yapılırken, 
kendi kurumuna denk olmayıp İlçe merkezin-
den 30-40-50 km uzaklıktaki köylere yapıl-
ması alışık olunmayan bir haksızlık iken, işin 
ilginç yanı il geneli tercih alınmadan Resen 
atamanın yapılmasıdır. Doğru olan(Yonetme-
liğe uygun olan) Resen Atamadan önce gerek 
İlçe içi gerek ilceler arası il geneli tercihlerin 
sonuçlandırılmış olmasıdır.

Diyelim ki şimdi ilceler arası tercih ala-
caksınız, Resen atanana da bu hakkı verecek-
siniz önce bu uygulamanın olması ile Resen 
atama sonucu boş kalan yerler elbette bir 
değil. Farzedelim Resen atama yapılan yer-

leri de boş gösterdiniz Resen atadığınız bir 
meslektaşımız başka bir yere atandı. Yeri 
tekrar boşalacak ve başka işlem olmadığı 
için bazı yerler tekrar öğretmensiz kalacak. 
Kafa karıştırmak ve bazı mağdurlar üretmek-
ten öteye geçmemiş olacağız.

İşin ilginç yanı norm fazlası olduğu teb-
liği yapılmadığı için tercih yapmayıp Resen 
atanan meslektaşlarımızın olması.

Hadi bakalım nasıl çözeceksiniz, iptal et-
mek bile haksızlığı ortadan kaldırmıyor. Bu 
arkadaşlar tercih ile arzu ettikleri yerlere gi-
decek idi belki ve yerlerine gidenler de başka 
bir yere....Çık bakalım işin içinden....

Sonuç ve Oneri:
Tüm atamaları iptal edip öncelik İlçe içi 

olmak üzere il geneli tercih alarak bir defa-
da isteğe bağlı atamaları gercekleştirmek ve 
Resen atamadan vazgeçmek sizin için daha 
anlamlı olur. Ya da mağdur edileceği uzak 
köylerden vazgeçildigi takdirde son sırada 
resen atama da yapılabilir. Meslektaşlarımızı 
da mağdur etmemiş olursunuz...

Ayrıca istişare mekanizmasını işletip az 
hata yapmak gerekiyor. Devleti de hukuki 

olarak yapılan yanlışlardan dolayı zarara ug-
ratmamış oluruz.

Meslektaşlarımızı da haksız yere üzme-
miş oluruz.

Bazı iller norm fazlası önce İlçe, sonra re-
sen,sonra il geneli uygularken, bazıları il ge-
neli sonrası Resen atama yapıyor, bazı iller 
de resen atama yoluna gitmiyor. Millî Eğitim 
Bakanlığı’na tavsiyemiz yönetmelikleriniz 
anlasilmadığıdan iller arasında uygulama 
birlikteliği sağlanamıyor ise anlaşılır hale 
getirelim, ya da bir yazı ile uygulama birliği 
sağlayalım.

Genelde tüm meslektaşlarımıza, tüm 
eğitim çalışanlarına yapılan yanlışları dile 
getirmek, özelde üyelerimize hukuki destek 
vermek en önemli görevimizdir.

Tüm Eğitim Çalışanı kardeşlerimize say-
gılar sunuyorum.

Hüseyin Söylemez
Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Baş-

kanı
Memur-Sen İl Temsilcisi 

GESKON, 2020 YILININ EN BAŞARILI REKTÖRÜNÜ SEÇTİ
Türkiye’nin en büyük Gençlik ve 

Spor alanlarında faaliyet gösteren 
ve bütün illerde Türkiye Gençlik ve 
Spor Konfederasyonu (GESKON) Ge-
nel Merkezi tarafından, Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üni-
versitelerinde öğrenciler arasında 
yapılan anket ve araştırmalar sonu-
cunda Malatya Turgut Özal Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay 
Karabulut 2020 yılının en başarılı 
Rektörü seçildiği açıklandı.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfe-
derasyonu GESKON Genel Başkan 
yardımcısı Av. Barış Kerim, kuruluş 
adına yapmış olduğu yazılı açıkla-
mada, “2020/2021 Eğitim ve Öğretim 
yılı kapsamında Türkiye ve KKTC üni-
versitelerinde bağımsız bir şekilde 
Üniversite öğrencileri arasında yapı-
lan anket ve araştırmalar sonucun-
da Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Kara-
bulut gençlerin oyları ile Türkiye de 
2020 yılının en başarılı Rektörü se-
çilmiştir.” dedi.

Av. Barış Kerim, açıklamasında, 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Aysun Bay 
Karabulut hanımefendinin üniversite 
öğrencilerinin oylarıyla 2020 yılının 
en başarılı Rektörü seçilmesin de 
gençlik, spor, kültür ve sanat etkin-
liklerine önem vermesi ve çok sayıda 
sosyal sorumluluk projelerine destek 
veren çalışmalar yapması gençlere 
istihdam sağlayan çalışmalar yap-

ması ihtiyaç sahibi öğrencilere eği-
tim burs imkanları sağlaması başlıca 
faktörler olduğunu açıkladı.

Av Barış Kerim, “Gençlik ve Spor 
Konfederasyonu GESKON yönetim 
kurulu adına Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Aysun Bay Karabulut hanımefendiyi 
gençler tarafından 2020 yılının en 
başarılı Rektörü seçilmesin den do-
layı kutluyoruz. 2020 yılının Rektörü 
seçilen Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 
hanımefendinin ödülü önümüzdeki 
günlerde kuruluşumuzun yetkilileri 
tarafından kedisine takdim edilecek-
tir” diye konuştu.

MTÜ’yü kısa sürede 6 fakülte 9 
Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 
11 Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 
ulaştıran Rektör Prof. Dr. Karabulut 
aynı zamanda kuruluşu henüz 3 yıl 
olan Malatya Turgut Özal Üniversite-
si bünyesinde gerçekleştirdiği yerli 
ve milli projeler, Covid 19 pandemi 
sürecinde yapmış olduğu üretim vur-
gusu ve öğrenciler için düzenlediği 
1000’in üzerinde online konferans, 
söyleşi, çalıştay ve konser program-
ları gibi etkinlikler ile ve Malatya’nın 
büyük geçim kaynaklarından olan 
Kayısı ve Kayısı Çekirdeği’ne verdiği 
önemle de dikkat çeken çalışmaları 
olmuştu.

İşte Rektör Karabulut’un öz geç-
mişi;

1975 yılında Malatya’nın Pütürge 
ilçesinde doğan Prof. Dr. Aysun Bay 

Karabulut; ilk ve orta öğrenimini Ma-
latya’da ;  Lisans ve Yüksek Lisans 
eğitimini ise Ankara Üniversitesi’nde 
tamamlamıştır. 2001 yılında İnönü 
üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü-
sü Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında 
doktora Eğitimini tamamlayan Prof. 
Dr. Aysun Bay Karabulut; 2006 yılın-
da Klinik Biyokimya Alanında Doçent 
unvanını almış ve 2007 yılında İnönü 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyo-
kimya Anabilim Dalı Doçent kadrosu-
na atanmıştır. 2011 yılında ise aynı 
üniversitede Profesörlük unvanını 
almıştır.

İdari görev olarak; 06/09/2018 
tarihinden itibaren Malatya Turgut 
Özal Üniversitesi Rektörlük görevini 
yürüten Prof. Dr. Aysun BAY KARA-
BULUT; Tıp Fakültesi Dönem koordi-
natörlüğü, İnönü Üniversitesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi Kalite Koordinatör-
lüğü, Muayene komisyon Başkanlığı, 
Kalite Konsey Başkanlığı, Fakülte Yö-
netim Kurulu Üyeliği,  İnönü Üniversi-
tesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksel 
Okulu Müdürlüğü ve Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanlığı görevlerini 
yürütmüştür. Aynı zamanda Sağlık 
Bilimleri Dekanlar Konseyi Yönetim 
Kurulu üyeliği de yapmıştır.  Sağlık 
Bakanlığı Dış Kalite Değerlendirme 
Çalışma Grubu ve Yüksek Öğretim 
Kurulu Türkiye Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi Çalışma Grubu Üyeliği ve 
YÖK Başkan Danışmanlığı görevle-

rinde bulunan Prof. Dr. KARABULUT, 
ulusal kurumlarca desteklenen pek 
çok projede yürütücü ve araştırmacı 
olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Karabulut’un European 
Federation of Clinical Chemistry üye-
liği, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite 
ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSEB) 
Akreditasyona Katılımın Yaygınlaştı-
rılması ve Teşviklerin Arttırılması Ça-
lışma Grubu Başkanlığı ve Uluslara-
rası Klinik Kimya ve Laboratuar Tıbbı 
Federasyonu (IFCC) Halkla İlişkiler 

Komitesi Türkiye Temsilciliği gibi fa-
aliyetlerde bulunmaktadır. Prof. Dr. 
Karabulut, İtalya, İngiltere, Rusya ve 
Almanya gibi ülkelerde çeşitli üni-
versitelerde de davetli öğretim üyesi 
olarak dersler vermiştir.

06/09/2018 tarihinden itibaren 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
Rektörlük görevini yürüten; Prof. Dr. 
Aysun Bay Karabulut evli ve 3 çocuk 
sahibi olup Doç. Dr. Ercan Karabulut 
ile evli olup, iyi derecede İngilizce 
bilmektedir. HABER MERKEZİ

Doğanşehir Polat Sulu Mağarası Tescillendi
Doğanşehir ilçesinde bulunan “Polat Sulu 

Mağarası” Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı tarafından Tabiat Varlığı olarak 
tescil edildi ve koruma alan sınırı belirlendi.

Doğanşehir ilçesinin Polat Mahallesin-
deki Kuzkaya Tepesinde bulunan ve çok sa-
yıda sarkıt ve dikitin bulunduğu “Polat Sulu 
Mağarası”nın Tabiat Varlığı olduğuna ilişkin 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı-
ğı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlü-
ğü’nün kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuyla ilgili Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt yaptığı açıklamada; "Po-
lat Sulu Mağarası Tabiat Varlığı olarak tescil-
lendi. Yaptığımızı müracaatlar sonucu Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca ta-
biat varlığı olarak belirlenen Polat Sulu Ma-
ğarası ile ilgili karar Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.
Doğanşehir'imize Hayırlı Olsun" dedi.


