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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt İftarda Vatandaşların Evinde
Vatandaş-
larla birlik-
te olmaya 
özen göste-
ren Malatya 
Doğanşehir 
Belediye 
Başkanı Du-
rali Zelyurt, 
iftar ye-
meklerinde 
vatandaşla-
rın evlerine 
konuk olu-
yor.2’DE

Ziraat Odaları: Kayısıda Hasar Çok Büyük
Malatya Ziraat Odaları Birliği Başkanları, Tarım İl Müdürünün 
açıklamalarının ardından ayağa kalktı. Malatya Gazeteciler Ce-
miyetinde ortak açıklama yapan Ziraat Oadaları Koordinasyon 
İl Başkanı Yunus Kılıç “Ben buradan vekillerime, valime sesle-
niyorum, bakınız hasar ağır. Çiftçinin bu yükü kaldırma şansı 
yok. Kayısı bölgelerini gezmek istiyorsanın Ziraat Odası Baş-
kanlarını yanınıza alın” dedi.3’TE

Doğanşehir’de Çat Kapı İftar Ziyareti
Rahmet ve Mağfiretin Bol 
olduğu Bereket ayı olan 
Ramazan'da Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt beraberinde AK 
Parti Doğanşehir İlçe Ka-
dın Kolları Başkanı Gül-
şah Sağlam ile birlikte 
iftar saatinde vatandaş-
ları ziyaret ediyor.3’TE
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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt İftarda Vatandaşların Evinde

Vatandaşlarla birlikte olmaya özen 
gösteren Malatya Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, iftar yemek-
lerinde vatandaşların evlerine konuk 
oluyor.

Ramazan ayının manevi havasını 
vatandaşlarla birlikte yaşamak için gü-
nün her saati ilçe halkı ile iç içe olan 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK 
Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah 
Sağlam ve Kadın Kolları yönetimi iftar 
sofralarında da vatandaşların evlerine 
misafir oluyor.

Doğanşehir Belediye Başkanlığı ve 
AK Parti İlçe Kadın kollarının organize 
ettiği çat kapı iftar programlarında Her 
akşam bir mahallede eve konuk olan 
Başkan Durali Zelyurt, hem sohbet edi-
yor hem de iftarını vatandaşlarla bir-
likte açıyor. İftar sonrasında ise başka 
hanelere konuk olan Başkan Zelyurt, 
çay sohbetlerine devam ediyor.

"Ramazan ayının güzelliklerini 

hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktan 
büyük mutluluk duyuyorum"

Belediye Başkanı Zelyurt misafir 
olduğu hanelerde Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ile-
tip, Ramazan sofralarında vatandaş-
larla bir arada olmaktan büyük keyif 
aldığını belirtti.

Malatya Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, ''Çat Kapı iftar zi-
yaretlerimiz devam ediyor. Ramazan 
ayı birlik ve beraberliğin ayıdır. Bir 
olacağız ki diri olacağız. Bu sebeple, 
Ramazan ayı boyunca Doğanşehir’i-
mizde ziyaretlerde bulunacağız. Ben 
tüm hemşehrilerimin ve İslam alemi-
nin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, 
tuttukları oruçların ve edilen duaların 
kabul olmasını Allah’tan niyaz ediyo-
rum. Adım atılmadık sokak, gönüllere 
dokunmadığımız hane kalmayıncaya 
kadar durmak yok.” İfadelerini kullan-
dı.

AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları 
Başkanı Gülşah Sağlam “Kardeşliğin, 
yardımlaşmanın ve dayanışmanın art-
tığı Ramazan günlerinde hemşehri-

lerimizin bereketli iftar sofralarında 
bir araya geliyoruz. Ramazan ayının 
güzelliklerini vatandaşlarımızla bir-
likte yaşamaktan büyük mutluluk du-

yuyorum. Bizleri bu programda yalnız 
bırakmayan özellikle belediye başka-
nımıza çok teşekkür ediyoruz.” Dedi. 
HABER MERKEZİ

Kamil Göksu, Güçlü Bir Yönetimle Yeni Malatyaspor’a Talibiz
Yeni Malatyaspor kulüp başkanı 

Adil Gevrek başkanlık koltuğunu olağa-
nüstü kongrede bırakacağından, Kamil 
Göksu Başkan adaylığını ilan etti.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı 
Adil Gevrek'in İstifa Etmesinden Sonra 
, Ankara Malatya Federasyon Başkanı 
ve Yeni Malatyaspor Kulübü Denetle-
me Kurulu Başkanı Kamil Göksu Başkan 
adaylığını ilan etti.

Ankara Malatya Federasyon Baş-
kanı ve Yeni Malatyaspor Kulübü De-
netleme Kurulu Başkanı  Kamil Göksu 
24 Nisan Pazar  Günü Yapılacak Seçimli 
Olağanüstü Kongrede  Güçlü  Bir Yö-
netim Oluşturduklarını ve Tekrar Yeni 
Malatyaspor'u Hak Ettiği Süper Lig'e Çı-
kartmak İçin Aday Olduklarını Açıkladı..

Yeni Malatyaspor Başkan Adayı Ka-
mil Göksu'nun Yaptığı  Yazılı Açıklama 
Şöyle;  " Mesleki kariyerlerinde, bürok-
raside, iş hayatlarında çok önemli ko-

numlarda olan arkadaşlarımla birlikte, 
yedi yıldır spor camiasında edindiğim 
tecrübemle şehrimizin güzide futbol 
takımı olan Yeni Malatyasporumuzu yö-
netmeye talibiz.

Kişilere bağlı olmayan, şeffaf, adil, 
kurumsal bir yapıya dönüştürülmüş, tü-
züğümüzde yer alan tüm organlarımızın 
görevlerini aktif bir şekilde yerine getir-
diği ve bu sayede oto kontrol sisteminin 
yürürlükte olacağı bir yönetim şeklini 
benimseyeceğimizi taahhüt ederiz.

Bizim en büyük ilkemiz her zaman 
hesap veren, eleştiriye açık, hiçbir Y.
Malatyaspor sevdalısının aklında şaibe 
bırakacak bir eylem ve davranışa izin 
vermeyecek yönetim biçimi olacaktır.

Bu kulübün asla bir kuruşunun tar-
tışılacağı yönetici olmayacağız. Kaybo-
lan güveni; birbirinden kıymetli, kendi 
branşlarında önemli başarılara imza 
atmış ve toplumun tüm kesimlerinin 

takdirlerini kazan-
mış arkadaşlarımız-
la birlikte yeniden 
kazanacağız.

Divan, Dene-
tim, Disiplin ve Si-
cil kurullarımızın 
görevlerini tüzükte 
belirtildiği gibi yap-

malarına olanak sağlayarak, dışarıdan 
kurum ve kuruluşlardan hesapların yö-
netim şeklinin denetimine dahi gerek 
kalmayacak bir yönetim anlayışı içinde 
olacağız.

Seçkin yönetim kurulumuzla birlik-
te en kısa zamanda Malatya Büyükşehir 
Belediyesi başkanımız aynı zamanda 
kulübümüzün onursal başkanı Sayın 
Selahattin GÜRKAN’ı, Malatya Valimiz 
Sayın Aydın BARUŞ’u, Sayın Malatya 
milletvekillerimizi, tüm STK’larımızı, 
tüm taraftar Derneklerimizi, kulübü-
müzün çok kıymetli delegelerini, şehri-
mizin kıymetli tüm basın mensuplarını 
ziyaret ederek çalışmalarımız ve proje-
lerimiz hakkında bilgi vereceğimizi bil-
diririz.

Gerçekleşmesi hayal olacak vaat-
lerde asla bulunmayacağız. Kulübümü-
zün kaybetmiş olduğu güveni tekrar 
kazandırıp, mazbatamızı aldığımız gün 
ve saatte görev dağılımını yapıp hızlı bir 
şekilde görevimizin başında olacağız.

Yeni Malatya sporumuzu bürokrasi-
de etkin ve güçlü lobi gücümüzü ortaya 
koyarak hiçbir haksızlığa meydan ver-
meyeceğiz.

Dünyada söz sahibi olan, marka iş 
insanlarımızın da güven ortamı tesis 
edildiğinde doğup büyüdükleri şehrin 

takımına seyirci kalmayacaklarını inan-
cımız tamdır.

TBMM’den yeni çıkacak olan “Spor 
Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasa-
sı’nın” kulüplere yaptırımlarını en ince 
ayrıntısına kadar inceleyerek, tüm de-
taylarına hakim bir şekilde bugünden 
itibaren kulübümüzü yönetmek için 
HODRİ MEYDAN diyoruz.

Hiç kimse delegelerin hür iradele-
rini yok sayarak aşağılama gibi bir söy-
lemde bulunmasın. Tüm delegelerimiz 

birbirinden çok kıymetli ve değerlidir. 
Her zaman olduğu gibi yine sandıkta 
kendi düşünce ve iradelerine göre hare-
ket edeceklerdir.

Büyük Yeni Malatyaspor taraftarla-
rımız asla karamsar olmasınlar. Hepsini 
mutlu edecek bir sezona “Bismillahir-
rahmanirrahîm” diyerek başlayacağız. 
Şehrimizin tüm kurum ve kuruluşları 
ile birlikte el ele vererek yeni bir milat 
başlatıp kulübümüzü hak ettiği yere ge-
tireceğiz. Saygılarımla." dedi. 

Doğanşehir’de Çat Kapı İftar Ziyareti
Rahmet ve Mağfiretin Bol olduğu Bereket 

ayı olan Ramazan'da Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt beraberinde AK Parti Doğan-
şehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam 
ile birlikte iftar saatinde vatandaşları ziyaret 
ediyor.

Rahmet ve Mağfiretin  Bol olduğu Bereket 
ayı olan Ramazan’da Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt beraberinde AK Parti Doğan-
şehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam 
ile birlikte iftar saatinde vatandaşları ziyaret 
ediyor.

Çat Kapı gerçekleşen ziyaretlerde Doğanşe-
hirli vatandaşlar Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’u ve AK Parti İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Gülşah Sağlam’ı kapıda görünce sevinç-
leri gözlerinden okunuyor.

Doğanşehir ilçesinde Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Baş-

kanı Gülşah Sağlam’ın çat kapı iftar ziyaretleri 
vatandaşları memnun ederken vatandaşlar ise 
memnuniyetlerini belirtiyorlar. 

Doğanşehir ilçesinde yapılan yatırımlarla il-
çeyi geleceğe hazırlayan Başkan Durali Zelyurt 
ve AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Başka-
nı Gülşah Sağlam’ın başarılı çalışmaları gönülle-
re dokunmaya devam ediyor. 

Ramazanın manevi iklimine ortak oluyoruz 
diyen AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Gülşah Sağlam” Belediye Başkanımız ile 

birlikte Dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın selamlarını iletiyoruz. Ramazanın manevi 
iklimine ortak oluyoruz. Ramazan Paylaşmaktır.

Darda kalanların bir merhabaya bile ihti-
yaçları vardır der Gönenli Mehmet Efendi hz. 
Bir merhabanın bir gönlü dirilteceğini unutma-
yalım. Doğanşehirli hemşerilerimizin evlerine 
Belediye Başkanımız Sayın Durali Zelyurt ile 
giderek iftarlarına katılıyoruz. Ramazanda her 
akşam iftarımızı bir aileyle açıyoruz. İstek ve ta-
lepleri dinliyoruz.” HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Ölmek istemek... 2. Asma, fasulye vb. sarılgan bitkilerin 

tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya... İki çenekliler-
den, 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, 
geniş yapraklı bir ağaç... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 
ses... 3. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirile-
rek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı... Ad belirtilerek 
yapılan... 4. Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her 
biri, aza... Seyrek olarak, arada bir, arada sırada, bazen, bazı 
bazı, kimi vakit, kimi zaman, zaman zaman, anbean... Birbiriyle 
iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, 
Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... 5. Deride, 
sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağ-
rılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık... Sı-
ğırdiligillerden, çiçekleri beyaz ve menekşeye çalan kırmızı 
renkte, eczacılıkta kullanılan bir bitki, eşekkulağı... 6. Eğilmiş 
olan, eğik... Temiz... Akrabası mı, yakını mı?... 7. Duralama işi... 

Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan or-
gan ve bu organın telsi dokusu, adale... 8. Öğütülerek toz du-
rumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... Toprağa ve 
özümlemeye bağlı bütün besinlerini konakçıdan sağlayan bitki 
asalağı... Bizmut elementinin simgesi... 9. Çok sarhoş (argo)... 
Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakı-
mından inceleyen mekanik kolu, sinematik... 10. Minare, kubbe, 
sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, maden-
den yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça... Kök, sap 
ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyü-
me organı... Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz 
eğreti yapı... 11. Maliki mezhebi... Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri 
Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi (eski)... 12. 
Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan... Arı kuşugil-
lerden, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya’da az ağaçlıklı, 
açık yerlerde yaşayan, sırtı sarı, karnı mavimsi yeşil bir kuş... 
Başkaldırıcı... 13. Ezgili... Bir cins çoban köpeği... 14. Zamanın 
bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Yünü olan... Bir söz 
veya düşüncede direnen, ayak direyen (kimse)... 15. Hakkı oldu-
ğuna inandığı şeyi elde etmeye çalışmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Birinin hatırından çıkamamak, birinin hatırını kırama-

mak... 2. İlenme, beddua... Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.)... 
Akdeniz ülkelerinde yetişen, tüylü ve genellikle yapışkan yap-
raklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan 
bir bitki... 3. Bir konuda söyleyecek söz kalmadığını anlatan bir 
söz... Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan (eski)... 4. Karak-
ter... İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriy-
le olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih... Genellikle ipek ibrişim 
kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel... 
5. Ses, ahenk, nağme (eski)... Bir davanın mahkemece nasıl bir 
hükme bağlandığını gösteren resmî belge (eski)... Değerini, 
önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş... 6. Azgın, kız-
gın (eski)... Şaman... Peşin... 7. Uzak Doğu’da yetişen Amerika 

elmasından çıkan zamk... Yakalığı olan... 8. Genellikle uzun bir 
nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası... Kişiliksiz, sözü-
nü dinletemeyen kimse... İyi bir nitelikte bilinip tanınmış olma 
durumu, şöhret, şan, nam, ad... 9. Bir ülke sınırları içinde doğup 
başka bir ülke topraklarına geçen (ırmak)... Gölgede kalan (yan) 
(eski)... 10. Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket... “Daha söze baş-
lanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak” anlamında-
ki “....demeden leblebiyi anlamak” deyiminde geçen bir söz... 
Bal mumuna veya parafine batırılmış fitil... 11. Ankara iline 
bağlı ilçelerden biri... Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı 
da keskin uzun bıçak... Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik 
getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna 
inanılan iyilik kaynağı... 12. İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a 
yerleşen halk veya bu halktan olan kimse... Kıta... Bazı ülkeler-
de, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü 
olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değ-
nek... 13. Soluk... Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur... 14. Ta-
vuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasın-
dan sonra birinin bir şeyi “aklımda” veya “hatırımda” demeden 
ötekinden almasıy-
la yenik sayılması 
kuralına dayanan 
bir oyun... Kimse-
siz (eski)... Radyum 
elementinin simge-
si... 15. Aldehidin 
yükseltgenmesiyle 
elde edilen, türlü 
uçucu yağlarda es-
ter biçiminde bulu-
nan, ekşi veya tatlı 
olabilen, 155 °C’de 
eriyen bir asit...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Ziraat Odaları: Kayısıda Hasar Çok Büyük
Malatya Ziraat Odaları Birliği Başkanları, Ta-

rım İl Müdürünün açıklamalarının ardından aya-
ğa kalktı. Malatya Gazeteciler Cemiyetinde ortak 
açıklama yapan Ziraat Oadaları Koordinasyon İl 
Başkanı Yunus Kılıç “Ben buradan vekillerime, 
valime sesleniyorum, bakınız hasar ağır. Çiftçinin 
bu yükü kaldırma şansı yok. Kayısı bölgelerini 
gezmek istiyorsanın Ziraat Odası Başkanlarını 
yanınıza alın” dedi.

İlçe ziraat odaları başkanları kayısıda yaşa-
nan hasarı gündem getirmek için Malatya Gaze-
teciler Cemiyetinde bir araya geldi. Hasarın bü-
yük olduğunu ifade eden oda başkanları kayısı 
üreticisine destek verilmesini talep etti.

“HASARIN ALANI ÇOK 
BÜYÜK”

Ziraat oda başkanları adına bir açıklama ya-
pan Yazıhan Ziraat odası başkanı ve ziraat oda-
ları il koordinasyon başkanı Yunus Kılıç; “Üretici-
mizin en büyük gelir kaynağı olan kayısımızı son 
yıllarda küresel ısınma ile birlikte gelen don, dolu 
felaketleriyle, iklim değişiklikleriyle birkaç yıldır 
ürünümüzü üst üste kaybediyoruz ve üreticimiz 
mağdur oluyor. Bu yılda 14 Nisan gecesi Malat-
ya üreticimizin, çiftçimizin tüm hayalleri, yatı-
rımları, hatta üzerine üste bile borç bırakarak 1 
yıllık mahsulünü üreticimiz yine kaybetti. Bu don 
felaketi de geçmiş yıllarda olduğu gibi bölgesel 
yâda bazı yerlerde, yüksek tepelerde gibi bir algı-
da yok. 2014 yılında yaşadığımız don felaketinin 
aynısını 14 Nisan’da yaşadık. Sadece 1300-1400 
rakımın üzerinde çiçek açmayan yerlerin dışında 
tüm bahçelerimiz hasar gördü. Bizim sınır illeri-
mizde kaysı yetişen Baskil ve Elbistan’da da aynı 
hasar var. Belli ki bu hasarın alanı çok büyük”

“GİRDİ MALİYETLERİ 4 KATI”
Üretimde girdi maliyetlerinin yükseldiğine 

dikkat çeken Kılıç; “Gerçekten girdi maliyetleri-
miz çok ağır. Bu yıl mazot, elektrik, gübre, ilaç 
dört kattı. Bir depo kayısı ilacını bin liraya doldu-
rup üreticimiz kayısıya attı. Bu kadar masraf etti. 

Malatya’mızı, Türkiye’mizi, Malatya üreticimizi 
bu don felaketinden dolayı olan kaybı, 1 milyar 
doların üzerindedir. Buna ilaveten 850 bin de-
karda kayısı üretimini yaptığımızı varsayarsak, 
kayısının dekar maliyeti bini lira yaklaşık olduğu 
zaman 800 milyon lirada üreticimiz borçlanarak 
ilaç, gübre alıp kullandı. Gerçekten üreticimiz zor 
duruma düştü. Tabi bu sıkıntılarımızı kime anla-
tacağız, hükümetimize. Ben Malatya’mızda siyasi 
partilerimiz, milletvekillerimizin gerçekten bu 
sıkıntıları aşacak siyasi kapasiteler. İktidarıyla, 
muhalefetiyle lütfen çiftçimizin yanında duralım. 
Üreticimizin zor gününde destek verelim. Üretici 
kayısıyı, bademi, cevizini kaybetti. Gerçekten eli 
atılacak bir dalı yoktur.” dedi.

“ZİRAAT ODALARIYLA 
GEZİN”

Hasar tespitlerinde ziraat odaları ve kayısı 
yetiştiricileriyle gezilmesini talep eden Kılıç;“Ü-
reticinin yanında olun, ilçeleri gezin. Gezerken 
ziraat odalarıyla, çiftçilerle gezin. Ticaretçiler-
le gezmeyin. Ticaretçilerin evi başına yıkılmadı. 
Esas mağdur olan ve bir yıllık emeğini kaybeden 
çiftçi oldu. Onun için çiftçinin yanında olun. Afe-
tin gerçek ağırlığını, derinliğini afet raporlarına 
yansıtın. Eğer bunu yapmazsanız, geçmişte tarım 
il müdürlüğünün monilya hastalığında yaptığı 
gibi gönderdiği rapor neticesinde sayın cumhur-
başkanımız sadece 10 milyon para verdi. İşte biz 
burada müvekkillerimizi uyarıyoruz.” diye ko-
nuştu.

“TARIM İL MÜDÜRÜ 
GÖREVİNİ YAP”

Tarım il müdürünü sert bir üslupla eleştiren 
Kılıç, tarım il müdürlüğünün görevini yapmadığın 
ileri sürerek; “Tarım il müdürümüz kayısı donu-
nun yaşandığı ertesi gün bir televizyon kanalında 
bir programa bağlandı ve içler acısı bir açıklama 
yaptı. Dedi ki, ‘kayısı don çukurlarında yandı’ ta-
rım il müdürlüğü kapı kapı hiçbir zaman gezme-
miştir. Benim bahçemi, bir defa ziyaret etmişler-
di sadece ağacımın üzerinde zehir kalmıştı bulup 
ürettiğim ürünümü imha etmek için gelmişlerdi. 
Bunun dışında kimsenin kapısına gitmemişlerdir. 
Sayın tarım il müdürü, Doğanşehir, Hekimhan, 
Kale don çukuru mu? Hangi don çukurundan 
bahsediyorsunuz? O zaman bize don çukuru ola-
mayan bir yet gösterin oraya dikelim. Malatya 
kayısısının tamamı imha olmuş, haşlanmış ondan 
sonra ‘don çukurları yandı’ yok efendim ‘çift-
çi yanan yerleri sosyal medyada paylaşıyor da, 
yanmayanı neden paylaşmıyor’ çiftçi sahtekar 
mı? Ondan sonra ‘önümüzdeki piyasayı kaybet-
meyelim, ihracatımız kadar rekolte olması lazım’ 
rekolten varsa açıklayacaksın. Bir ay sonra ürün 
çürüse rekoltenin ne kadar olduğunu o zaman 
ben size anlatacağım. Sanki ticaret il müdürü gibi 
kaysının ticaretiyle uğraşıyor. Ya bırak herkes gö-
revini yapsın. Sen tarım il müdürü olarak çiftçinin 
yanında dur, hasarını doğru tespit et. Ondan son-
ra hükümete bizde talebimizi yapalım. Bu ülke bu 
çiftçinindir, çiftçi bu ülkenin gerçek sahibidir. Va-

tan topraktır, toprağın tapusu da çiftçinin cebin-
dedir. Ülke bizim. Afet yaşanmışsa hükümetimiz 
var, devletimiz var. Siz kalkıp ta ‘yok rekolte açık-
lanmazsa, yok bizim ihracatımız kaybolursa’ hani 
dünya kayısısının yüzde 85’ini Malatya üretiyor-
du. Neredeymiş rakip, göstersene bana rakibi. 6 
yıldır aynı telden çalıyorsunuz. Yok efendim ‘ben 
şimdi hasar yüzde 50 desem beni döverler’ kim 
seni döver, sen devletsin devlet dövülür mü? Sen-
den önce dövülmeyi hak edenler var. Görevinizi 
doğru yapın. Biz ziraat odaları olarak çiftçimizin 
yanındayız. Sonuna kadar direneceğiz.  Yarın ha-
sar tespitlerinde bir yanlış yapar, yok yine ‘ihra-
catımız, yok şu, bu’ derseniz çekirdeksiz kayısı-
nın nerede yetiştiğini ben size anlatırım, ihracat 
rekoruyla ihracat tonajının nasıl huyhuy geldiğini 
de anlatırım. Yapılan ihracat tonajıyla paranın bir 
birine ne kadar uzak olduğunu da ben size anlatı-
rım. Herkes görevini yapacak.” dedi.

“ÇİFTÇİNİN YÜKÜ AĞIR” 
Son olarak destek için seslenen Kılıç;“Ben 

buradan vekillerime, valime sesleniyorum, bakı-
nız hasar ağır. Çiftçinin bu yükü kaldırma şansı 
yok. 10 milyon 500 bin kayısı ağacımız var. Bakın 
üretici çiçek ilacını attı, çil ilacını atmadı. Tarım il 
müdürü bunları anlatsın çiftçiye. Bahçelerimizi, 
dünya liderliğimizi kaybederiz. Malatya’da artık 
kimse kayısıdan söz edemez. Benim hükümetim 
dağlara, taşlara orman dikerken Malatya’da 10 
milyon 500 bin ağacı kurutmasın. Üreticiye des-
tek versin.” ifadelerine yer verdi.HABER MERKEZİ



4 19 NİSAN 2022

KARATAHTA
Geçenlerde bir televizyon kanalında “ 

Kara Tahta ” adı ile bir dizi baş- ladı. Emekli bir 

eğitimci olarak ilgimi çekiverdi doğal olarak. 

İlk bölümünü izlediğimde her ne kadar tatmin 

olmadımsa da ( Eğitim-öğretim sorunların-dan 

ziyade konusu sevda üzerine yoğunluklu idi ) 

sonuna kadar izledim. Eskiye dair anılar birden 

gözümde canlanıverdi. Ne sıkıntılar ve de ne 

mutlu anlar yaşamıştık görev yaptığımız zaman-

larda. O dönemlerde görev yapıp da tebeşir tozu 

yutmayan bir öğretmen çıkar mı acaba? Çekilen 

zor-luk ve sıkıntılara rağmen yakınıldığı asla 

olmaz, bütün bu sıkıntılara göğüs gerilirdi. Bizden 

önceki zamanlarda ise, daha büyük sıkıntılarla 

karşılaşılmış-tır kuşkusuz. Ülkenin ve ülke insanı-

nın gelişmesi ve aydınlanması amaç edi-nirdi. Yo-

rulmadan ve de usanmadan eğitim- öğretim bir 

şekilde amaçlara uygun bir şekilde sürdürülürdü. 

Bu amaçla hayata geçirilmiş olan Köy Ens- titüle-

rinin kısa bir zaman sonra kapatılması üzerinde 

iyice düşünmek gerek.

Bütün her şeyi bir tarafa, dizide geçen bir 

cümle oldukça ilgilimi çekiver-di. Nitekim diziyi 

ilginç kılan da sarf edilen bu cümle idi bence. “ 

ÖĞRET-MEN ANCAK, KARA TAHTAYA BİR ŞEYLER 

YA-ZARKEN ÖĞRENCİLERE SIRTI-NI DÖNER ” İşin 

doğası da bu değil midir? … Öğretmen öğrencile-

re sırtını dönmeden kara tahtaya tebeşirle nasıl 

bir şeyler yazabilir? … Ancak sarf edilen bu söz, 

aslında vermek istenilen mecazi bir mesajdı. En 

azından böyle yorumlanmalı diye düşündüm. 

Tahmin ediyorum ki çoğu insan da bu şekilde 

algılamıştır … Peki, verilmek istenen mesaj ne 

olabilirdi? Bir öğretmen hiçbir zaman ve hiçbir 

şekilde, öğrencilerine sırtını dönüp, on-lardan 

uzak duramaz. Her zaman ve her halükarda, 

öğrencinin sadece okul ve çevresinde değil, okul 

dışındaki yaşantısı da dikkatle izlenmeli, her za-

man için onların yanında olunmalı, varsa sorunla-

rına çare bulunmalıdır. Yoksa, ‘ Ders anlatıldı, zil 

çaldı, okul paydos, herkes kendi yoluna’ şeklinde-

ki bir anlayış bir öğretmene asla yakışmayan bir 

davranıştır. Öğrencilere anla-yışla yaklaşılmıyor, 

onların sorunları ile yakından ilgilenilmiyor, bilgi 

ve be-cerileri göz ardı ediliyor, gerekli ve gereksiz 

hallerde onlar azarlanıyor hat-ta, onlara karşı 

güç kullanılıyorsa, çocukların sorunları ile ilgili 

olarak veli-leriyle bir istişarede bulunulmuyor-

sa, “ Ben sadece işimi yaparım, başka durumlar 

beni ilgilendirmez “ şeklinde bir düşünceye sahip 

olunuyorsa eğer, öğrenciden ne saygı - sevgi 

ve ne de başarı beklemeye kimsenin hak-kı yok 

demektir …

Okul idaresi, öğretmen ve veli işbirliği ile; 

öğrencilerin, sosyal, duygusal düzeylerinin 

ileriye dönük geliştirilmesi hususunda çaba sarf 

etmelidir. Aynı oran ve doğrultuda yapılan sabit 

uygulamalar, öğrencilerin ileri bir düzeye erişme-

lerine değil, onların yerinde saymalarına ancak 

katkı sunar. Öğrenci-lerin girişken olmalarının 

ve onlara arzu edilen bir ortamın sağlanması, 

okula sebat etmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, 

meraklarının giderilmesi, ya-ratıcılık, işbirliği gibi 

konularda yol gösterici olunması, stresten uzak 

tutul-maları ve bunun için uygun ortamların hazır 

hale getirilmesinin, öğrencile-rin sosyal ve duy-

gusal becerilerinin gelişmesinde en büyük etken 

olacağı daima göz önünde tutulmalıdır. Öğrenci; 

öğretmene yaklaşmaktan ve ona bir şeyler da-

nışmaktan çekiniyor ve korkuyorsa ve öğretmen; 

öğrencisine yüz vermeyip başından def ediyorsa ‘ 

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz ’ misali yapılan 

çalışmadan da olumlu bir sonuç çıkmaz doğal 

olarak …

Öğrencilerin sorumluluk alabilmelerini sağla-

mak için, onların ilgilerini çe- kebilecek yenilikle-

re, değişimlere ve çeşitliliğe ihtiyaç vardır. Belir-

sizliklerin ortadan kalkması için de arkadaşları ile 

dostane birliktelikleri sağlanmalı, bu birliktelik, 

güzel ve uygun bir ortamda, bir yandan çalışma-

larına ve bir yandan da hem de gülüp oynayarak 

vakit geçirmelerine olanak sağlayarak süslen-

melidir. Her şeyden önce de, okulda yaratılan 

ortamın uygun ve ken-dilerine yol gösterici olan 

okul idarecileri ve öğretmenlerin de bu işe yat-kın 

olmaları gerek. Öğrencilerin potansiyellerinin 

gelişmesi; okul idareci ve öğretmenlerin iyi bir 

dost, iyi bir yardımcı ve iyi bir akıl hocası olmaları 

ile mümkün olabilir ancak …

Başarının elde edilebilmesi için, her şeyden 

önce öğrencilerin sosyalleş- mesinin sağlanması-

na öncelik tanımak gerek. Okul idaresi, öğretmen, 

öğren-renci ve veli ilişkileri, sırf bu düzen üzerine 

kurulmalıdır. Öğretmenlerin ve okul idarecileri-

nin varsa özel bir sorunları, okula gelirken onlar 

evde bıra-karak çıkılmalıdır. Morali bozuk, suratı 

asık, canı sıkkın, öfkeli olan ve öğren-cilere kaba 

davranıp onları azarlayan, hatta hakaret edip ve 

bazen hırsını alamayıp döven bir idareci ve de öğ-

retmenin, öğrenciye verebileceği bir şeyi olamaz. 

Böylesi durumlar öğrenciler üzerinde negatif bir 

etki yaratır. Okuldan soğuma, öğretmene olan 

saygı ve sevgilerinde kırılmalar meydana

gelir ki böyle bir durumun zuhur etmesi asla 

düşünülmemeli ve de hayata geçirilmemelidir. 

Güler yüzle öğrencisinin karşısına çıkan, onlara 

karşı anla-yış ve hoş görü ile yaklaşan, yakın bir 

arkadaş ve bir dost gibi bir tavır ve davranış gös-

teren, onları sevdiğini belli eden, onların düşün-

celerine saygı duyan, istemeden yapılan bir yanlış 

nedeni ile, yanlışını onun yüzüne vur-madan ve 

onu kırmadan hatta mümkünse ona hissettirme-

den yapılan yan-lışın düzeltilmesini bir şekilde 

sağlayabilen bir eğitimciye ancak şapka çıkar-tılır. 

Böylelerinin eğitim- öğretime katkılarının büyük 

olacağı tartışılmazdır. Kendisini öğrencilerine 

sevdirebilmiş bir eğitimcinin başarılı olamayacağı 

asla düşünülemez …

Öğrenciliğim ve görevim süresince şuna hep 

şahit olmuşumdur. Sevilip sayılan öğretmenin 

dersinde, ona karşı mahcup olunmaması adı-

na bile, derse hazırlıklı gelindiği ve bir ölçüde 

başarı gösterildiği hep olmuştur ve olacaktır. 

Derslerinde çok zayıf olan hatta geri zekalı bile 

kabul gören bir öğrencinin, bir şekilde aldığı 

motivasyon sonucunda, sınıfın en elit bir öğ-ren-

cisi konumuna geldiği, sınıfın en çalışkan bir 

öğrencisinin ise olumsuz bir nedenden ötürü 

derslerini asarak zayıf bir konuma düştüğü hem 

öğren-ciliğim ve hem de öğretmenliğim sırasında 

tarafımdan ibretle gözlenmiştir. Bütün bunların 

sebebi, anlatılmaya çalışılan durumlar nedeni 

iledir. Bir öğ-renci öğretmenine karşı saygı ve 

sevgi duyuyorsa, kendisine değer verildiği ve 

anlayış gösterildiği hissi uyandırılmışsa, öğren-

cinin konumu ne olursa olsun başarısız olması 

asla düşünülemez … Bu durumla ilgili bir öğren-

cilik anımı anlatayım. Ortaokul ikinci sınıfta iken 

okulumuza yeni bir öğretmen atanmıştı. Ezbere 

dayalı derslerde oldukça başarılıydım ve yüksek 

notlar almaktaydım. Matematik, fizik ve kimya 

gibi fen derslerinde ise zorlan-maktaydım. Öğret-

men bir müddet sonra tarih dersinden yazılı sınav 

yaptı. Tarihi olaylarla ilgili mukayese yapılması 

isteniyordu. Ben her zaman ki alışık duruma göre 

olayları anlatıp çıktım dışarı. Çok iyi bir not ala-

cağım-dan emindim. Bir süre sonra hoca notları 

okudu. Almış olduğum not dört! İkinci yazılıda da 

yine, olayları çok iyi anlatmış olmama rağmen 

almış oldu-ğum not yine dört idi. Ne durumlara 

düştüğümü tarif edemem. İtiraz etme gibi bir 

huyum ve de cesaretim de yoktu zaten. Hem öğ-

retmenden, hem de severek çalıştığım bu dersten 

tamamen soğumuş dersi asmaya başla-mıştım … 

Bir gün, okulun okuma salonunda, öğrencilerin 

çalışmaları için ortada uzunca bir masa mevcut-

tu. Masanın bir köşesinde gecikmeli de

olsa getirilmiş olan bütün günlük gazeteler 

bulunurdu. Ders çalışmalarının dışında gazeteleri 

de gözden geçirirdik. Bu konuda hiç kısıtlama 

olmadığı gibi teşvik dahi edilirdik. Salonda yalnız-

dım. O öğretmen de pencereden dışarıya bakı-

yordu. Yüzünü bana dönmeksizin “ Münürcüğüm, 

sen bilirsin. Buradan karşı asfalta en kestirme 

olarak nereden gidilebilir?”… Öğretmen bana 

ismimle hitap etmiş ve de benden bir konuda 

bilgi danışmakta! … Nasıl ki yazılıdan hiç bekle-

mediğim şekilde düşük not aldığımda büyük bir 

hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadımsa, şimdi de beni 

coşkuya boğan bir sevinç duygusu kaplamıştı 

içimi... Tabii ki gerekli bilgileri büyük bir sevinç ve 

ra-hatlıkla verdim öğretmene. O andan itibaren 

öğretmen üzerindeki düşünce-lerim tamamen 

değişivermişti. Bu motivasyonla yapılan diğer 

yazılı sınav-larda öğretmenin istediği şekilde 

cevaplar vermeye özen göstermiş ve not-larımı 

tekrardan düzeltivermiştim. Öğretmenin bana 

ismimle hitap edip bilgi danışması bende gerekli 

motivasyonu fazlası ile sağlamaya yetmişti … 

Öğretmenin öğrenciye yakın olması ve onunla 

ilgilenmesinin nasıl olumlu sonuçlar verdiğinin en 

güzel bir yansımasıydı bu. Aradan zaman geçmiş 

bir zamanlar öğrencisi olduğum okula öğretmen 

olarak atanmış, bilahare de okulun müdürlüğünü 

üstlenmiştim. Bir gün memurlar lokaline gittiğim-

de Polat İlkokulundaki öğretmenim Vahap Tüzün 

ile karşılaşmış, büyük heye-can duymuştum. Otu-

rup konuştuk bir süre. Ortaokul müdürü olarak 

görev yaptığımı anlattım. Beni dinledikten sonra 

bana şunları aktardı. İyi bir öğ-retmen ve iyi 

bir idarecinin nasıl olabileceği konusunda bana 

adeta ders verdi. Bir öğretmen, dersine hazırlıklı 

ve sınıfa güler yüzle giriyor, öğrenci-lerle iyi bir 

iletişim kurabiliyorsa ve bir idareci; öğretmenlere 

tahakküm etmekten ziyade, onları sorunlarından 

azade güler bir yüzle sınıfa sokabili-yorsa, onların 

başka bir şey yapmalarına gerek yoktur. Her şey 

bir makine-nin dişlileri gibi tıkır tıkır işleyecektir” 

dedi … Öğrenciliğim sırasında; öğret-menin hiç 

de beklemediğim bir şekilde bana yakın duruşu, 

nasıl ki moral kazandırıp başarılı olmamı sağ-

lamışsa, yıllar sonra ilkokul öğretmenimin yol 

göstericiliği sayesinde; bir okul müdürü olarak, 

kendimce, her ne kadar yorulup yıprandımsa da 

başarılı olduğumu, yetişmelerinde etken oldu-

ğum öğrencilerimin konumundan anlamaktayım 

…

Bir ülkede eğitim-öğretim kalitesine yapılan 

yatırım, o ülkenin ekonomik yönden gelişmesinin 

anahtarıdır. Ülkenin her bakımdan gelişmesi ve 

ilerle-mesi, iyi yetişmiş insanlarının iyi ve kaliteli 

iş çıkarma becerileri ile doğru

orantılıdır. Üstün vasıflı insanların yetişebil-

mesi de onların araştırma, sorgu- lama, düşünme 

ve beceri melekelerinin güçlendirilmesi ve ileri 

düzeye ta- şınması ile mümkündür. Elde edi-

len bilgiler uygulamaya dönüştürülmedikçe ve 

geliştirilmedikçe hiç bir anlam ifade etmezler. Sırf 

ezbere dayalı bir öğ-retim şekli, belki kısa süreli 

bir başarı getirebilir ancak sürekli olamaz ve kısa 

bir süre sonra unutulmaya mahkum olur. Yapılan 

o kadar zahmet de araya gitmiş demektir …

Bütün bunlardan şunu anlamaktayız ki, iyi 

ve müspet bir eğitim öğre-tim sağlanmadıkça, 

eğitim yuvaları her bakımdan istenen düzeye 

getirilme- dikçe, öğrencilerin gelişmesinde en 

büyük etken olan öğretmenler her ba-kımdan ha-

zır hale gelmedikçe, yapılan her şey beyhudedir. 

Mutsuz, gerek aile ve gerekse toplumsal yaşamda 

problemleri bulunan ve ekonomik açı-dan sıkıntı 

içinde olan bir öğretmenin öğrenciye verebileceği 

bir şey yok demektir. Eğitim öğretimin ileri bir 

düzeyde tutulması için millî bir politi -kaya ihtiyaç 

vardır. Eğitim- öğretim birliği esas alınmalı ve 

kalıcı olmalıdır. Onun bunun isteği doğrultusun-

da sık sık değişikliğe gidilmesinin hiçbir ge-tirisi 

olamaz …

Bir ülkenin kalkınmışlığı eğitim ve öğretime 

önem vermekle mümkün olur ve bunun aksi dü-

şünülemez. Ülkenin yetişmiş ve kendi dalında ehil 

olan insanlara ihtiyaç vardır. Siyasi manevralarla 

böylesi insanların önlerinin kesilmesi, aksine, ehil 

olmayan insanlara yol verilmesi, ileride telafisi 

müm-kün olmayan sorunların yaşanmasına 

sebep olur. Bundan da hem ülke ve hem de ülke 

insanı zarar görür. Bu türden olumsuzlukların 

yaşanması din-sel yaşantı ve uygulamalara da-

yandırılır çoğu zaman. Bu bir yerde, görün- tüde 

doğrudur. Ancak bu olumsuzluk dinin bizatihi 

kendinde değil, onu kullanmaya çalışan beyin-

lerde gizlidir. Bir akademisyen; “ Okuma yazma 

oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben cahil, 

okumamış ve tahsili bulun-mayan bir kesimin 

ferasetine güveniyorum!” diyebiliyorsa ve böyle-

lerinin fikir ve düşüncelerine tepki gösterilmiyor 

hatta önemseniyorsa, artık tuzun koktuğu yere 

gelinmiş demektir. Oysa ki kutsal dinimiz, Pey-

gamberimiz Hz. Muhammed ve din büyüklerinin 

bu konularla ilgili söylemleri “ Hiç bilenle bilme-

yenler bir olabilir mi?” - “ İlim Çin’ de de olsa, 

gidin alın” - “ Bilim Müslüman’ ın yitiğidir, nerede 

bulunursa alınmalıdır” - “ İlimden gidilmeyen yo-

lun sonu karanlıktır” - “ Bana bir harf öğretenin 

kulu kölesi olurum” …

Bunun dışında, yabancı ve ülkemiz aydın 

kişilerin bu konu üzerinde düşün- ce ve söylemle-

rini gündeme taşıyarak konuya biraz daha açıklık 

getirelim …

“ Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan 

rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş olan 

milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyet-

lerini sonra da istikballerini kaybederler”. - “ 

Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunamaz”- “ 

Aydınlığa karşı olanlar karanlıktan yararlanmayı 

amaç edinenlerdir”- “ Bil-gililerin ilgisiz, ilgililerin 

bilgisiz olduğu toplumlar daha büyük tehlikelere 

maruz kalırlar” - “ Bilenler medeni olur Ay’ a 

gider, bilmeyenler cahil olur yaya giderler” - “ Za-

limlerin iktidarı cahillerin omuzlarında yükselir” 

– “ Bir ülke, ürettiği değerler ölçüsünde zengin-

dir. Bilimsel, kültürel ve eğitsel de-ğerler ancak 

okullarda üretilir. Okulların değeri ise öğretim 

elemanları ve öğrencilerinin özverili çalışmaları 

ile değer kazanır” - “ Her şey göründüğü gibi 

olsaydı bilime ve öğrenmeye gerek kalmazdı” - “ 

Akıl gücü daima be-den gücüne galip gelmiştir” 

- “ Bilim olmadan teknoloji, teknoloji olmadan 

zenginlik olmaz” - “ Merak edinilmeden bilgi edi-

nilemez. İnsan merak ettiği ölçüde gelişir” - “ Bir 

ülkenin düzeni, eğitim sisteminin yanlışlığı üzeri-

ne bozulur” - “ Eğer bilim mutasyona uğramışsa 

ne verene ve ne de alana fayda sağlar” - “ Büyük 

kafalar fikirleri, orta kafalar olayları, küçük 

kafalar ise kişileri tartışır ( Çin Atasözü) ” - “ Eğri 

cetvelden doğru çizgi çıkmaz” …

Akıl ve bilimden şaşmadan ve bu sayede 

güçlü konumda olan ve insanla-rına müreffeh 

bir yaşam sağlamış olan devletleri daima göz 

önünde bulun-durarak ve onların olumlu yanları-

nı örnek alarak, ancak, onların asla hükmü altına 

girmeden, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden 

hareketle, bağımsız ve bağlantısız, ileri düzeyde 

bir ülke olma umudu içinde olmalıyız. Ülkenin akıl 

ve bilime, iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. 

Eğer bir ülkenin hemen her yöresinde üniver-

siteler varsa ki var, bu iyi bir gelişmedir. Ancak, 

bu üni-versiteler her bakımdan tam donanımlı 

değillerse bu okulların ülkeye ve öğ-rencilere bir 

getirisinin olamayacağı düşüncesindeyim. Bu 

üniversitelerden mezun olan öğrenciler istihdam 

edilemiyor, ana babalarının hala ellerine bakıyor-

larsa, bundan duyulan üzüntü nedeniyle büyük 

sıkıntılar yaşıyor hatta çaresizlik nedeniyle kapağı 

batılı ülkelere atma telaşı içine giriyorlar, hatta 

ve hatta hayatlarına bile kıyabiliyorlarsa, bütün 

bunların üzerinde iyice düşünmek gerek. Umarım 

bütün her şey kısa süre içinde rayına otur-

turulur. Tüm öğretmen arkadaşlarıma ve 

öğrencilerime en içten sevgilerimi iletir, bundan 

sonraki yaşamlarında, huzur, mutluluk ve başarı-

lar dilerim …
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