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Haz ran
e-bülten

LOGOMUZU
yen led k.

Yenloigo

Yeni logomuz
beğeni topladı.

E

ski logomuzun bizi
tanıtmada yetersiz
kaldığını düşünerek
logomuzu yenileme yoluna
gittik. Yeni logomuzun
Samsat’ın eski ve yeni
dinamiklerini barındırmasını
ve bizi temsil eden bir formda
olmasını amaçladık. Bu süreci
de halkımızla istişare içinde
sürdürdük.
İnsatagram ve Facebook
üzerinden yeni logomuzu
oylamaya sunduk.

BELEDİYESİ

Bu oylama sonucunda
oylamaya katılanların %70'i
logomuzu beğenerek geçer not
verdi.
Logomuz; taplamamızı, eski
kalemizi, narımızı, gölümüzü,
bademimizi ve en önemlisi
sahabemizi temsil eden
sembollere sahip.
Katılımcı bir anlayışla
yürütülen bir belediyeciliğe
örnek olsun istedik.
Yeni logomuz Samsat’a hayırlı
olsun.

Yıldız Kürek Milli
Takımımız Samsat’ta
Geleceğin A Milli’leri
olacak Yıldız Kürek Milli
Takımı Samsat’taydı. Pırıl
pırıl gençlerimizi
ağırlamaktan onur
duyduk.

İtfaiyemizde
yenilikler ve
eğitim.
İtfaiye ekipmanlarımızı yeniledik.
Personelimizin güvenle çalışması
için yeni yanmaz kıyafetler getirttik.
Eğitimlerimiz de sürekli devam
etmekte.
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İht yaç Sah pler İç n
Alışver ş Kartı

İhtiyaç sahiplerine toplam
90.000 TL. tutarında
alışveriş kartı dağıttık

M

alum; deprem
bölgesiyiz. İhtiyaç
sahibi insanlarımız
var. Bu insanların ihtiyaçlarını
görmezden gelemeyiz. Ama
kocaman yürekli yardımsever
sponsorlarımız da var.
Başkan Halil Fırat’ın girişimleri
ile elde edilen fonda toplanan
toplam 90.000 TL. önceden

tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç
sahiplerine alışveriş kartı
olarak dağıtıldı.
Sağolun koca yürekliler:
Ferkan Nezir (Nazorati Lpg
Genel Müdürü)
Ihsan Fırat (Zavolli Grup Genel
Müdürü)

Doğanca ve Ovacık
köylerimizde
seçim heyecanı
Doğanca ve Ovacık köylerimizde
muhtarlık ara seçimleri vardı.
Seçim bölgelerini ziyaret eden
Başkan Halil Fırat “Çıkacak
sonuçların iki köyümüz için de
hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Samsat Beled yes Aylık Haber Bülten / N san 2022

BELEDİYESİ

Lavanta Bahçem ze
Z yaretç Akını

e-bülten

Lavanta
Bahçemiz
Göz
Kamaştırıyor.
İlk ekimini yaptığımız zaman "Çok
değil 3-4 yıl sonra" demiştik. Ama
Lavanta Bahçemiz ziyaretçilerimize
şimdiden güzellikler sunuyor.
Renkli görüntüler ve güzellikler
içinde göz kamaştıran Lavanta
Bahçemiz ziyaretçi akınını uğradı.
Özellikle bu renk cümbüşü içinde
fotoğraf çektiren ve sosyal
medyalarında paylaşan
ziyaretçilerimiz bu bölgede böyle bir
bahçe olmasından dolayı
memnuniyetlerini dile getiriyor.

İlçemizde
Noterlik
Açılmasına
İlişkin İmzalar
Atıldı
İlçemizin büyük bir eksikliği daha
gideriliyor. Başkan Halil Fırat’ın
girişimleri neticesinde İlçemizde
noterlik açılmasına ilişkin karar
Adalet Bakanımız Sayın Bekir
Bozdağ tarafından imzalanmıştır.
Bakanımıza ve her daim desteğini
esirgemeyen Meclis Savunma
Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet
Aydın’a teşekkürlerimizi sunarız.
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Beled ye Personel ne
İftar Yemeğ

Zafran Toplama
Sezonu Başladı

S

amsat Tablaması
yapılırken olmazsa olmaz
malzemelerden biri;
zafran (zerık, dermana kıllora).
Sarı Gelin Çiçeği de denilen ve
yöremize has endemik bir bitki
olan Zafran eskiden özellikle
çoçuklar tarafından gün
doğarken toplanırdı. İşte bu
mucize bitkinin sezonu başladı.
Sosyal medyadan da duyurulan
bu bitki sezonu için başkan
Fırat sosyal medyasında “Siz de

bu bitki ile ilgili anılarınızı
paylaşırsanız mutlu olurum”
derken, gelen yorumlar bir
hayli ilginçti.
Bir yorumda İsmet Dağlı
hemşehrimiz şöyle diyor:
“Yarım bağ köyunde otururken
sabah gün doğmadan giderdik
Kuştepe’ye giden yolda sağlı
sollu topladık.
Belki dikenler batıyordu
parmaklarımıza ama çok guzel
gunlerdi.”

Samsat
BİM
Açıldı
İlçemizde ticaret hacminin
gelişmesinin en büyük göstergesi
olarak ulusal ﬁrmaların ilçemizde
şube açmasını gösterebiliriz. Daha
önce Başkan Fırat’ın girişimleri
sonucunda ilçemizde şube açan
A101 marketinden sonra yine
Fırat’ın girişimleri sonucunda BİM
mağazaları da ilçemizde şube açtı.
Samsat’a hayırlı olsun.

