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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

“Doğanşehir’e önemli yatırım ve hizmetleri kazandırdık”

Milletvekilleri Doğanşehir Ziyaret
AK Parti 
Malatya 
Milletve-
killeri Ah-
met Çakır 
ile Hakan 
Kahtalı, 
Doğanşehir 
İlçesi’ni zi-
yaret ede-
rek, bir dizi 
temaslarda 
bulundu. 
2’DE

MGC: Basın İlan Kurumuna İhtiyacımız Var
Malatya Gazeteci-

ler Cemiyeti Başkanı 
Vahap Güner, Basın 
İlan Kurumu’nun ye-
rel basın başta olmak 
üzere vasıfları uygun 
gazeteleri destek-
lediğini belirterek, 
“Basın İlan Kurumu-
na Gazeteciler ve Ga-
zetelerin ihtiyacı var. 
Bu kurumumuzun ya-
nındayız” dedi.3’TE

Turgut Özal Üniversitesi
Yeni Yerleşkesini İnşa Ediliyor

Tablet ve Kitaplar
Öğrencilere Dağıtıldı
Doğanşehir ilçesinde öğrencilere tablet ve kitap dağıtıl-
dı. 2’DE

Kurulmasında destek verdiğimiz Turgut Özal Üni-
versitesindeki gelişmeleri görüp değerlendir-
dik.4’TE
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ÇOK ŞÜKÜR
KORONAVİRÜS
AŞISI - ERKEN -
BULUNDU.!...
Koronavirüs aşısı, en hızlı bulunan aşı olarak 

kayıtlara geçti, 11 ayda bulundu. Her ne kadar koro-
navirüs salgını bizim neslimizin büyük bir şanssızlığı 
ise de, aşının erkenden bulunması da çok büyük 
şansımız oldu..Artık bundan sonrası, tüm dünyanın 
aşılanmasına..Tedbirleride bırakmadan bu illetten 

tez zamanda kurtulmaya kaldı.. 
İnsanoğlu akıl sahibi-izan sahibi bir varlık.. 
Ama gel görki birçok insanda bu çok değerli
akıl-izan, yeri geliyor bir işe yaramıyor... 
Bazen oluyor ki o, akıl tutuluyor, olmadık işler 

yapılıyor...
Bazen de akıl yetmiyor, unutkanlık ağır
basıyor. Öyle durumlarda ise, ancak bir
musibetle akıl başa geliyor. Hanı derler
ya; Bir musibet bin nasihatten iyidir!
Aynen öyle..
Koronavirüste bir musibet.
Hemde tek bir insan, tek bir şehir, tek bir ülke
için de değil... 
Baştan başa bütün dünya insanlığı için bir 

musibet.
Peki,bu musibet ders olacak mı insanoğluna 

?. Dünyayı kirletmekten, tüketmekten vaz geçecek 
miyiz ?.

Doğayı bozmaktan,çevre ve insan sağlığını 
tehdit eden yanlışlardan vaz geçecek miyiz?.

Canlı-cansız ne varsa zehirlemekten yok etmek-
ten

zehirlemekten, yok etmekten 
vaz geçecek miyiz ?.
Göreceğiz bakacağız..
Yaradan, ın insanoğluna verdiği en kıymetli 

değer akıl-izan maalesef sık sık tutuluyor veyahutta 
unutuluyor. 
Umarım bu Koronavirüs musibeti unutulmaz.
Her zaman yazdığım gibi, tedbir ve kurallara
uymayı ihmal etmeyelim. Koronasız sağlıklı ve
mutlu günler dileğimle. Saygılar.

KUDRET
ERDEM

000851-000900  numaralı Doğanşehir 
matbasindan almış olduğum fatura koçanı mı 
kaybettim hükümsüzdür 

MEHTAP HAZER

KAYIP

“Doğanşehir’e önemli yatırım ve hizmetleri kazandırdık”

AK Parti Malatya Milletve-
killeri Ahmet Çakır ile Hakan 
Kahtalı, Doğanşehir İlçesi’ni 
ziyaret ederek, bir dizi temas-
larda bulundu.

AK Parti Malatya Milletve-
killeri Ahmet Çakır ve Hakan 
Kahtalı Doğanşehir ilçe ziya-
retlerinde parti binasını,Do-
ğanşehir Belediyesini ve esnaf-
ları ziyaret etti. Milletvekilleri 
Çakır ve Kahtalı'ya İl Başkan 
Yardımcısı Kahraman Kavuk,-
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğlu ve teşkilat 
üyeleri eşlik etti.

AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu 
Milletvekillerin parti binasına 
yaptığı ziyarette açılış konu-
masında ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederek, "Doğanşehir 
ilçesine güzel hizmetler ve ya-
tırımlar yapıldığını" belirtti. 
Başkan Kavuncuoğlu; "Millet-
vekillerimizin ilçemize yapmış 
olduğu ziyaretlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ederim." 
dedi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt konuşma-

sında,"Görevi devir aldıktan 
sonra belediyemizde altı buçuk 
aydır hizmet vermekteyiz. Bu 
vermiş olduğumuz hizmetlerin 
içerisinde Vahap Başkanımdan 
kalan ve bize devir olan Mil-
let bahçesi ihalesini yaptık ve 
akabinde gençlik merkezi ihale 
aşamasında onun devamında 
Doğanşehir Belediyesi olarak 
çalışmalara rahmetli Vahap 
Başkanımın bıraktığı yerden 
aynen devam etmekteyiz. 36 
bin metre kare kilitli taş çalış-
masını yaptık, asfatl çalışma-
larını yaptık, yol genişletme 
çalışmalarını yaptık ve beledi-
yemiz durmadan hizmetine de-
vam etmektedir, bu hizmetleri 
yaparken vekillerimizden ve 
teşkilatımızdan destek alarak 
yapmaktayız. Bizim liderimiz 
Sayın Cumöhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın ilçemize 
vermiş olduğu destek ve önem 
vermektedir. Vekillerimizin ve 
Büyükşehirimnizde desteğiile 
ilçemize çok büyük hizmetler 
yapıldı,yapılıyor ve yapılmaya-
da devam edecektir. Vekille-
rimizin ziyaretleri bizleri güç-
lendiriyor,cesaretlendiriyor ve 

her zaman bize kuvvet veriyor. 
Kendilerine ziyaretlerinden do-
layı teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Doğanşehir İlçe 
Teşkilatına gerçekleştirilen zi-
yarette konuşan AK Parti Ma-
latya Milletvekili Hakan Kahta-
lı, teşkilatların kendileri için en 
kıymetli yerler olduğunu ifade 
etti.

Milletvekili Kahtalı, teşki-
latların siyasi partilerin omur-
gası olduğunu belirterek, bu 
anlamda her zaman teşkilat-
lara büyük önem verdiklerini 
kaydetti.  Doğanşehir ilçesinin 
çevresinin değiştiğini dile ge-
tiren Kahtalı, “Büyükşehir ile 
birlikte Doğanşehir artık kırsal 
bir ilçe değil, merkez ilçe konu-
munda bulunuyor. İlçelerimiz 
arasında da nüfusu artan tek 
ilçemiz, Doğanşehir. Ekonomik 
geliri de gayet iyi. Burada ya-
pılan tarım ve hayvancılık ya-
tırımlarıyla vatandaşlarımızın 
gelir durumları iyi bir hale gel-
di” dedi.  Kahtalı, AK Parti hü-
kümetleri döneminde Doğan-
şehir’e çok büyük yatırımların 
yapıldığını kaydederek, “Mes-
lek yüksekokulu bitti. 100 ya-

taklı devlet hastanemiz bitme 
aşamasında. 40 milyonluk bir 
sağlık tesisini de Doğanşehir’i-
mize kazandırıyoruz. Bununla 
birlikte birçok alanda tesisle-
rimizi ilçemize kazandırıp, ya-
tırımlarımızı gerçekleştirdik” 
diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletveki-
li Ahmet Çakır ise Doğanşehir’e 
çok ciddi yatırımların yapıldığı-
nı ifade ederek, bu yatırımların 
devam ettiğini belirtti.

Milletvekili Çakır, hizmetle-
rin üretilmesinin kolay olma-
dığını vurgulayarak, “Hizmet 
üretmek güçlü bir lider ve ekip 
işidir. Aynı zamanda vizyonel 
bir bakış açısı gerektirir” dedi.

Türkiye’nin kalkınması, 
gelişmesi ve dünyada saygın 
bir yere gelmesinde güçlü bir 
lider ve kadrolarının emekle-
rinin olduğuna dikkat çeken 
Çakır, haliyle Malatya’da yapı-
lan çalışmalarında çok önemli 
olduğunu kaydetti. Çakır, Do-
ğanşehir’in gelişen ve nüfusu 
artan çok önemli bir ilçe oldu-
ğunu ifade ederek, “Doğanşe-
hir, güçlü mahalleleri olan bir 
ilçemiz. Merkezi yapılanması 
da aldığı yatırımlarla birlikte 
büyüyen bir ilçemiz. Elmalı Gö-
leti, 2 bin 500 dekar arazi su-
layacak ve 14 milyon maliyetle 
2021 yılına yetişecek. Doğanşe-
hir tren istasyonuna yaya alt-
geçidi ihalesi 2 milyon 300 bin 
lira bir bedelle yapıldı. Bu yıl 
içerisinde bitilecek. Sağlık ev-
leri ve lojmanları kazandırıldı. 
Her alanda ilçemize yatırımları 
kazandırdık” dedi.

AK Parti Malatya Milletve-
killeri Ahmet Çakır ile Hakan 
Kahtalı, daha sonra Doğanşe-
hir Belediyesini ve  ilçede esnaf 
ziyaretinde bulundu.

Milletvekillerinden Doğanşehir Ziyareti

Tablet ve Kitaplar Öğrencilere Dağıtıldı
Doğanşehir il-

çesinde öğrencile-
re tablet ve kitap 
dağıtıldı.

Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından 
gönderilen tablet-
ler ve Doğanşehir 
Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu 
tarafından öğren-
cilere dağıtıldı. 
Milli Eğitim e des-
tek amaçlı alınan 
kitaplar Doğanşe-
hir Anadolu Lise-
sinde Doğanşehir 
Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu, 
Malatya Milli Eği-
tim Müdürü Battal 
Kanbay  ve Doğan-
şehir  Milli Eğitim 
Müdürü Caner Gü-
ler tarafından öğ-
rencilere dağıtıldı.
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Soldan sağa
1. Gülüt... Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca 

parça... İçine çeşitli maddeler konulan, sac, plastik veya 

çinkodan yapılmış kap... 2. Öpmek işi... Bir dinin öğrenil-

mesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü... 

Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 3. Dürüle-

rek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar... Kayak... 

Dram... 4. İkiden sonra gelen sayının adı... Saman konu-

lan yer... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edeme-

di” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun 

edemedi” sözünde geçer... 5. Mutlu olmayan, bedbaht... 

Onaylanmamış, tasdik edilmemiş... 6. Banmak işi... Metal 

çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan 

parmaklık veya kafes biçiminde araç... “Ey, hey” anlamla-

rında bir seslenme sözü... 7. Türler, çeşitler (eski)... Dara 

(halk ağzı)... Tarım işçisi, rençper... 8. Bilgisayarlarda basit 

programlarla düzenlenmiş bir oyun türü... Hayvanın baş-

lığı, yuları ve gemi (halk ağzı)... 9. Eşlerin baba ve anala-

rının birbirlerine göre durumu (halk ağzı)... Lanetlenmiş, 

melun (eski)... “Söylemeye başladı” anlamında kullanılan 

bir söz... 10. Utanma duygusu... Irkçı... Usta, belli bir işte 

becerikli, mahir (kimse)... 11. Üst geçiş... Bir yamaca veya 

kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer 

kovuğu, in... 12. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Cem ayi-

ni (eski)... Lityum elementinin simgesi... 13. Erimek işi... 

Deha sahibi kimse, dâhi... Açma işi... 14. Küriyum ele-

mentinin simgesi... Kayaçların erimesiyle yer altı akıntı-

ları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi... Anlama, kavrama 

yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek... 15. Alman markının 

yüzde biri (eski)... Pek rezil... Işın (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Görme yetisi... Dokunma, görme, işitme, koklama, 

tat alma duyuları... Kaliforniyum elementinin simgesi... 2. 

Pilot... Ütülemek işi... 3. Oluşması genellikle tektonik, vol-

kanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve ge-

niş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü... San... Çağrı, tellal 

ile duyurma (halk ağzı)... 4. Geçdoğan... Birden sonra ge-

len sayının ad... 5. İşaret... Bazı ülkelerde, hükümdarların, 

mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak tören-

lerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek... İki 

şey arasında açıklık oluşturmak, yarı açmak... 6. İşitilmiş, 

duyulmuş olan (eski)... Utanma, utanç duyma... Hz. Mu-

hammed’in hayatını anlatan kitap (eski)... 7. Tarih öncesi 

ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından 

inceleyen bilim, arkeoloji... Selenyum elementinin simge-

si... 8. Eşkenar dörtgen (eski)... Zirkonyum elementinin 

simgesi... İskambil kâğıtlarında birli... Etkisiz... 9. Bir şeyin 

eksiğini tamamlamak için ona katılan parça... Logaritmaya 

ilişkin... 10. Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, 

yerine... Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzak-

lık, genişlik... Âcizler (eski)... 11. Çok kısa... Maden, tahta 

vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtük-

lü, sert, ensiz, çelik araç... Kolun bilekten parmak uçlarına 

kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 12. 

Verme, ödeme (eski)... Uzunlamasına ikiye bölmek... 13. 

Güzel... Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli 

yerlerden gelen 

para, varidat... 

Çocuk dilinde id-

rar... 14. Olabile-

ceği ölçüde, ola-

bileceği kadar... 

İçinde dua olan... 

15. Sodyum ele-

mentinin simge-

si... Azat edile-

mez... Doyurma 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BENİM YURDUM

Doğduğum topraktır o,
O benim yurdum,
Bir gök kadar mavi,
Bir can kadar güzeldir.

O bir bahçedir,
Toprakla gül verir,
Bir sevgi kadar ak,
Güzel gibi güzeldir.

Güneş ona doğar,
Nefes verir o,
Sevgi olur bize,
O aşk kadar güzeldir.

Unutmak için değil,
Sevmek için o var,
O bu gün de var,
O yarın da var.
O var oldukça güzeldir.

Garip bakar ona,
Toprak ile cana,
O hem senin hem benim,
Bir bahar kadar güzeldir.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

MGC: Basın İlan 
Kurumuna İhtiyacımız Var

Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Vahap 
Güner, 1961 yılında 195 
sayılı Kanun ile kurulan ve 
özerk bir yapısı olan Ba-
sın İlan Kurumu’nun yerel 
basın başta olmak üzere 
vasıfları uygun gazeteleri 
desteklediğini belirterek, 
“Basın İlan Kurumuna Ga-
zeteciler ve Gazetelerin 
ihtiyacı var. Bu kurumu-
muzun yanındayız” dedi.

Sosyal medyada Basın 
İlan Kurumuna getirilen 
eleştiriler nedeniyle Ba-
sın İlan Kurumu Malatya 
Şubesini ziyaret eden Ma-
latya Gazeteciler Cemiye-
ti  Başkanı Vahap Güner 
ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Karaaslan, bir-
likte Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Vahap 
Güner, “Gazetelere destek 

veren bir kurumun hedef 
alınmasını kabul edeme-
yiz. Bu kurum, 1961 yı-
lından günümüze fikir ve 
içerik farkı gözetmeksizin 
aracılık hizmetini başarıy-
la sürdürmektedir. 2019 
yılı sonu itibariyle basını-
mıza 467 milyon Türk Li-
rası destekte bulunmuş-
tur. Malatya’da bu destek 
yaklaşık 2.5 milyon lira-
dır. Bunun yanında Ma-
latya Şubesine bağlı Ela-
zığ, Adıyaman ve Tunceli 
illerinde yayınlanan ga-
zetelerde önemli destek-
ler almıştır. Yerel basına 
kaynak aktaran Basın İlan 
Kurumuna bu aşamada 
getirilen eleştirileri doğru 
bulmuyoruz. Ayrıca Basın 
İlan Kurumunun destek 
kapsamını gelirlerini de 
artırarak, Televizyon ve 

Radyolara, hatta yasal 
yapıya kavuşmayı bekle-
yen İnternet medyasına 
da destek verilmesinden 
yanayız. Bu konuda çalış-
malar devam etmektedir” 
diye konuştu.

Basın İlan Kurumu 
Malatya Şubesinin bölge 
il durumuna gelmesinden 
memnuniyet duyduklarını 
da ifade eden MGC Baş-
kanı Vahap Güner, Cemi-
yetin üst organlarının ge-
rekli tepkileri gösterdiğini 
belirterek “Basın İlan Ku-
rumunun yanında oldu-
ğumuzu göstermek ve 60 
Yaşına giren Kurum çalı-
şanlarımızı ziyaret ettik. 
Malatya Basınına destek 
verdikleri için teşekkür 
ediyoruz” diye belirtti.

ALOE VERA (1) 
Corona ya da diğer adıyla Covid 19  Pande-

misi nedeniyle yapılan kısıtlamalarla, yasaklarla 
hepimiz evlerimizden çıkamaz olduk. Bundan 
dolayı bunaldık, strese, hatta depresyona girdik.                                                                 

 Bu pandemi sürecinde; sizleri bunalımdan 
çıkartacak, vaktinizin neşeli geçmesini sağlaya-
cak ve aynı zamanda birçok hastalığınıza cevap 
verecek olan çoğu arkadaşların tanıdığı Mucize 
bitki “ALOE VERA” yı tanıtacağım. Bu mucize bit-
kinin faydaları sayfalarca anlatılsa bile azdır. İşte 
bundan dolayı, sizleri de sıkmamak için bölüm 
bölüm yayınlayacağım. 

  Tıp fakültesine ilk girdiğimiz-
de hocalarımızdan ilk öğrendiğimiz, tıb-
bın babası sayılan HİPOKRAT’in söz
;                                                                                                                                                                                                       

“PRİMUM NON NOCERE” (Önce Zarar Ver-
me)   

Evet, önce zarar vermemek ve faydalı olması 
dilekleriyle bu köşe yazısını yazmaya karar ver-
dim. 

Tarihçesi, yetiştirilmesi, kullanılması, faydaları 
ve zararlarına kadar Aloe Vera hakkında aklınıza 
gelebilecek her soruya cevap vermeye çalıştım. 

“Her İlaç Bir Zehirdir, Her Zehir Bir İlaçtır.” Bir 
ilaç dozunda, yerinde kullanıldığı zaman fayda-
lıdır. Dozunda ve yerinde kullanılmadığı zaman 
ise fayda yerine zarar verir. Atalarımız ne güzel 
söylemiş; “Her şeyin fazlası zarar” Fazla bal ye-
diğimiz zaman bile zehirlenme etkisi yapar. Bun-
dan dolayıdır ki; Aloe Vera’yı yerinde, dozunda 
ve hatta doktora danışmadan kullanmamalıyız.  

Bu köşe yazılarıyla sizlere faydalı olabilirsem  
ne mutlu bana!.. 

Sağlıklı Günler Dilerim!.. 
 HAFTANIN SÖZ 
 “ÇOK SÖZ YALANSIZ, ÇOK MAL HARAMSIZ 

OLMAZ”  

Remzi
HOROZ
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Doğanşehir ilçesi Topraktepe 
Mahallesi sakinlerinden Matbaacı 

İsa Kanlıbaşın annesi 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye Allah'tan Rahmet 

ailesine ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Fatma 
KANLIBAŞ

Doğanşehirli işadamı Bahri 
Zelyurt’un babası ve Doğanşehir 

Belediye Başkanı
 Durali Zelyurt’un amcaoğlu  

 Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
 Merhumlara Allah’tan rahmet 

kederli ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Mahmut 
ZELYURT

Kurulmasında destek verdiğimiz Turgut Özal 
Üniversitesindeki gelişmeleri görüp değerlendir-
dik.

Malatya İnönü Üniversitesinin kuruluşu ön-
cesinde Malatya yerel basınının yaklaşık 25 yıllık 
Üniversite kurma mücadelesi vardır.

Turgut Özal Üniversitesinin kurulma süreci 
öncesinde de Malatya yerel basınının ısrarcı, ka-
rarlı ve sonuç alıcı muhteşem zaferi vardır.

Kısacası Malatya yerel basının, iki Cumhur-
başkanımızın ismini taşıyan Üniversitelerin ku-
rulmasında, isimlerinin verilmesinde alın teri ve  
emeği vardır.

Hele Turgut Özal Üniversitesi kurulmasında, 
adının verilmesinde, yerinin belirlenmesinde, 
içeriğinin ne olacağı konusunda benim Sonsöz 
Gazetesinde yazdıklarım ortadadır. Vuslat Tv’de 
programlarda gelen konuklara sorduklarım ar-
şivlerdedir. Hatta programa gelen konukların 
“Yeni Üniversiteyi sormak yok” demelerini hala 
unutamam. Yeni Üniversitenin Şehrin Batı Yaka-
sına, yani Beylerderesinin öte yakasına kurulma-
sı için, dünde ısrar ettim bugünde aynı yerdeyim. 
Çıkmaz Sokak’ta Üniversite olmaz dedik bu günde 
ısrarla, Batı yakasına gitmelidir diye bekliyoruz.

Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kurulsun 
diyen şahsımı hayalcilikle, gereksiz yazılar yaz-
makla suçlayanlar,  “Üniversite isteyen Adam” 
diye alay edenler, Malatya’ya seçim vaadi olarak 
sunulan ikinci Üniversite konusunda tek satır 
yazmayıp, hiçbir çaba sarf etmeyenler, Üniversi-
te kurulduğunda hemen atanan Rektörün etrafı-
nı sardılar.

Yaptıkları ilk iş de, yeni bir Üniversitenin adı-
nı koyan, yerini gösteren, içerik konusunda görüş 
sunan bizleri o Üniversiteden uzak tutmak oldu. 
Ve başardılar da.

2018 Yılında kurulan ve 2 yılı geride bırakan 
Turgut Özal Üniversitesine, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısıyla 2 yıl sonra gittim.

Rektör Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut 2 yıllık 
geçmişi olan Üniversitesini anlattı, nereden ne-
reye geldiklerini izah etti.

İnönü Üniversitesinden ayrılan bölümlerin 
bağlandığı Turgut Özal Üniversitesinin bir sürgün 
yeri olarak görüldüğünü, bu gün ise bunları geri-

de bıraktıklarını anlattı.
“Akademik personel açısından % 160 oranın-

da artış sağlamış, 2020 yılında 587 adet bilimsel 
dokuman üretmiş,   2018’den bu güne  H-İndeksi 
% 378, İ-10 İndeksi % 426 oranında artış kaydet-
miş, Öğrenci sayısı % 300 civarında artmış, bir 
tane olan fakülte sayısı 5’e çıkmış, Malatya’mıza 
ikinci Tıp Fakültesi ve hastanesi kazandırılmış. 
YÖKAK verilerine göre üniversitedeki akademik 
personel ve öğrenci memnuiyet anketleri üst dü-
zeylere çıkmış.”

Bunlar memnuniyet verici gelişmeler.
Ancak önemli olan Malatya’ya ikinci Üniversi-

teden sonra ikinci Tıp Fakültesinin kazandırılma-
sıdır. Ve bu öyle kolay yapılacak, talep edildiğin-
de yerine getirilecek bir konu değildir. Bir emek 
ve mücadelenin sonucudur. Turgut Özal Üniversi-
tesinin en büyük başarısı bence Tıp Fakültesinin 
kurulmasıdır. Ve de bu o kadar küçümsenecek, 
görülmeyecek, konuşulmayacak basit bir olay 
değildir. Bir büyük başarıdır.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi nasıl kurul-
du; anlatayım:

8 Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Amerika da 
kalp ameliyatı olduğunda Malatya’ya Ameliyat 
olduğu Hastaneden daha iyisini Malatya’ya yap-
maya karar verir. İnönü Üniversitesi kampusuna 
Tıp Merkezi inşa edilir ve bina yükselmeye baş-
lar ama İnönü Üniversitesinde Tıp Fakültesi hala 
yoktur. Dünyanın en iyi hastanesi yapılıyor ama 
Tıp Fakültesi yoktur. Malatya Milletvekili ve Ba-
kan Metin Emiroğlu harekete geçer, Çankaya’ya 
çıkar ve durumu anlatır, Tıp Fakültesini kurmak 
istediklerini ancak diğer il Milletvekillerinin Özal 
her şeyi Malatya’ya götürüyor diye karşı çıkacak-
larını ya da kendi illerine de Fakülte isteyecek-
lerini bu nedenle de tekliflerinin zora gireceğini 
belirtir. Emiroğlu son çare olarak o dönemde SHP 
Malatya Milletvekili olan Ana muhalefetin öncü 
ismi Ayhan Fırat’ı arar ve aynen şunları söyler:

“Ayhan Abi, İnönü Üniversitesine Hastane 
yapılıyor ama Tıp Fakültesi yok, biz teklifi hazır-
ladık, ama biz bunu verirsek diğer illerin Üniver-
siteleri de fakülte isteyecek ve bu iş zora girecek. 
Bu teklifi size getiriyorum, siz parti gurubu ola-
rak Meclise sunun biz destekleyelim.”

Ayhan Fırat hemen kabul eder, Malatya’ya 
Tıp Fakültesi kurulması teklifini SHP Meclise su-
nar ve ANAP’ın oylarıyla kabul edilir. Ve bu olay 
yıllar alır.

O nedenle Malatya’ya ikinci Tıp Fakültesini 
kazandıran Sayın Rektörümüzü ve ona destek 
olan siyasetçilerimizi tebrik ediyoruz. Malatya 
Devlet Hastanesinde ortak protokolle eğitim ve-
recek olan Tıp Fakültesi öğrenci alımına da baş-
layacak. Şimdi Tıp Fakültesine kendi Hastanesini 
yaptırmak hedef olmalıdır. İş adamlarımız Turgut 
Özal Tıp Merkezi Hastane Binası için daha şimdi-
den kolları sıvamalıdırlar.

Üniversitemiz gelişiyor ve büyüyor. Dün İnö-
nü Üniversitesinin başımızın belası dediği bölüm-
leri özellikle de ilçelerdeki bölümleri devir alan 
Turgut Özal Üniversitesi bu bölümleri yeniden 
düzenleyerek eğitime sunmaya çalışıyor.

Arapgir’de, Hekimhan’da, Doğanşehir’de de-
vasa binaları var. Her ilçeye yayılmış bir Üniver-
site. Gelişen teknolojinin getirdiği meslekleri öğ-
retecek yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç var. Ve 
Rektör bu konuda çalışıyor.

Ve daha önemlisi Turgut Özal Üniversitesini 
Beylerderesi’nin öte yakasına taşımak için yeni 
kampus için çalışıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Mehmet Çınar’da Üniversiteye sahip çıkarak yer 
tahsislerini sürdürüyor.

Doğu’da İnönü Üniversitesi, Batı’da Turgut 
Özal Üniversitesi yerleşkeleri hayallerimizi süs-
lüyor. 2 Yıl da 5 Fakülteye sahip olan, Yeşilyurt 
bölgesinde yerleşkesini inşa eden, İlçelerdeki 
Meslek Yüksek Okullarını yapılandırmaya çalı-
şan, bayan Rektörümüzü kutlamak istiyoruz.

Tıp Fakültesi kazanımı bir nokta hedef atışı-
dır.

Malatya’nın Sağlık Cazibe Bölgesi olmasına 
katkı vermektir.

Üniversite kampusunu Yeşilyurt bölgesine ta-
şımak ileriyi görmektir.

Yeni bölümler açmak için çalışmak gelecek 
nesilleri kurtarmaktır.

Yeni kurulmuş bir Üniversiteden başkan ne 
bekleyebiliriz ki?

Bizlerin görevi iyi, güzel ve doğruya sahip çık-
maktır.

Bakın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutlamak da bayan Rektörümüze kaldı. İyi bir or-
ganizasyonla, 2 yıldır bilmediğimiz ve görmediği-
miz çalışmalarından haberdar olduk. En azından 
kuruluşuna vesile olduğumuz Üniversitemizle 
gururlandık, duygulandık. Kurulmasını sağladığı-
nız yeni Üniversite Tıp Fakültesinden bahsediyor, 
yeni yerleşkenin çalışmalarını anlatıyor.

İnönü Üniversitesi 1975 yılında kurulduğunda 
tam 4 yıl yer verilmezken, iki yılda yeni yerleşke-
sini inşa ettiğini duymak o kadar da bize iyi geldi 
ki.

5 Yıl önce adını koyduğumuz Turgut Özal 
Üniversitesinin yerini de belirlemenin sevinci ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitenin içini dol-
durma hayalimizi yaparken Tıp Fakültesi ile bu 
hedefe de ulaştığımızı ve yeni bölümlerin gelece-
ğini görüyoruz.

Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı gibi 
geldi bize.

Yolunuz açık olsun Hocam…
Turgut Özal Üniversitesinde 5 yıl önce kurdu-

ğumuz hayallerimizi gerçekleştiriyorsunuz.
Bizi mutlu ettiniz.
Bize güç verdiniz.

Turgut Özal Üniversitesi Yeni Yerleşkesini İnşa Ediliyor


