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MGC’den İl Milli Eğitim Müdürü Özdemir’e Ziyaret
Malatya 
Gazeteciler 
Cemiyeti 
Başkanı Va-
hap Güner 
ve Yönetim 
Kurulu üye-
leri Milli Eği-
tim Müdürü 
Hatice Özde-
mir'e hayırlı 
olsun ziya-
retinde bu-
lundu.2’DE

Doğanşehir Belediyesinden
Emniyet Müdürüne Veda Yemeği

Doğanşehir Emniyet Müdürü Erkan Samaraz'ın emekli olma-
sından dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
tarafından bey pınarı tesislerinde veda yemeği verildi.3’TE

“İhracatta ‘Malatya Kayısısı’ Adı Kullanılsın!”

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 
“Yaptığınız ihracatlarda ‘Malatya Kayısısı’ adının 
kullanılmasını önemle rica ediyoruz” dedi.2’DE

“Çiftçilerimizin Ödemeleri Bayramdan Önce Yapılacak”
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, “Don-
dan zarar gören çiftçilerimizin 
zararlarını TARSİM karşılayacak. 
Yüzde yüz hasar tespiti olan yak-
laşık 1400 çiftçimiz var. Bu çiftçi-
lerimizin ödemeleri bayramdan 
önce yapılacak. Tarlasında yeme-
ye dahi bir tane ürünü olmayan 
çiftçimizin ödemeleri bayramdan 
önce ellerine ulaşacak. Zarar gö-
ren tüm çiftçilerimizin ödemele-
rinin tamamı Eylül ayının 15’ine 
kadar ödenmiş olacak” dedi. 4’TE
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Siyasette İnanç mı
ya da Dindarlık mı
Daha Önemli Yoksa
Güvenirlik mi?

Sizce bir banka müşterisine kredi açarken 
onun inancına mı bakar; yoksa güvenilir biri 
olup olmadığına mı? Hangisi daha önemli? 
Rasyonel bir banka müdürü müşterisin İnancı-
nı değil, güvenirliğini ve geri ödeyebilme koşul-
larını araştırır.

İnanç bireysel bir tutumdur; sübjektiftir, 
ölçülemez. Halbuki güven ya da güvensizlik 
kişinin toplumsal yaşamda gösterdiği ya da 
sergilediği, doğru ya da yanlış, tutum ve dav-
ranışlarla pekişir. Güven ya da güvensizlik ise 
objektif, nesnel bir ölçüdür. Saptanabilir.

Demokratik toplumlardaki siyaset kurumu 
da hukuksal, anayasal güvence ve siyasetçile-
re güven üzerine kurulur. Oylar, seçmenlerce 
siyasetçilere tek bir seçim dönemi için açılan 
bir kredidir. Açılan krediye, yani güvene layık 
olmak gerekir.

O halde seçmenler oy verilen, kişilerin 
inancına, dinine, mezhebine, tarikatın, cemaa-
tına, ırkına, servetine, statüsüne... Cinsiyetine 
göre değil; oy verdiği siyasetçinin GÜVENİRLİ-
ĞİNE, dürüstlük ve yeteneğine bakarak oy kul-
lanmalıdır.

Seçmenin görevi dindar olanı değil,  tıpkı 
banka müdürü gibi akılcı davranıp, güvenilir, 
dürüst ve yetenekli olanı seçmektir. Aynı şekil-
de; siyasetçinin görevi de güvene uygun dav-
ranmak, verdiği sözde durmak, ikiyüzlü olma-
maktır.

Uzun erimli siyasi bir gelecek kurabilmek 
açısından, bir siyasetçinin en önemli temel 
özelliği, seçmenlerine, özellikle de topluma gü-
ven vermek ve güven bozucu her türlü tutum 
ve davranışlardan kaçınmaktır. Güven vermek 
demek, toplumun gelecekle ilgili umutları ve 
beklentilerini diri tutmaktır. Çünkü geçmiş 
ders almak içindir. Toplum her anlamda gele-
cekte yaşamak ve gelecekteki sorunlarla baş 
etmek zorundadır.

MGC’den İl Milli Eğitim
Müdürü Özdemir’e Ziyaret

Malatya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Vahap Güner ve Yönetim 
Kurulu üyeleri Milli Eğitim Müdürü 
Hatice Özdemir'e hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Vahap Güner ve Yönetim 
Kurulu üyeleri Milli Eğitim Müdü-
rü Hatice Özdemir’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. MGC Başkanı 
Vahap Güner.  Malatya Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarihinde ilk kez bir 
bayanın Müdür olarak atandığını 
belirterek “Malatya’da eğitimin 
kalitesini yükseltmek amacıyla ça-
lışmalar yapılmasını bekliyoruz.

Özellikle İlçeler, Kasabalar ve 
köylerde kapatılan köy okullarının 
yeniden açılması konusunda ya-
pılan çalışmaları ilgiyle takip edi-
yoruz. Sayın Müdürümüze hayırlı 
olsun diyerek başarılar diliyoruz” 
dedi.

Malatya’da güçlü bir Milli Eği-
tim alt yapısı bulunduğunu kay-
deden Milli Eğitim Müdürü Hatice 
Özdemir “Malatya eğitim sıralama-
sında biz zamanlar 7. Sırada iken 
bugün bu duruma gelmesindeki 
sorunları aşarak yeniden yükselen 
bir eğitim kalitesi için çalışıyoruz. 
Kapatılan okulların açılması konu-
sunda Bakanlığımızın talimatları 
gereği Malatya’da da çalışmaya 

başladık. Örnek olarak kapatılan 
Beydağı Belediyesine ait binayı 
okula dönüştürerek eğitim döne-
minde açmayı planlıyoruz.

Afet yönetmeliği gereği yıkılan 
okullarımızın yapımının tamam-
lanmasını bekliyoruz. Eğitim dö-
nemine sorunsuz girerek eğitim 
kalitemizi yükseltmek istiyoruz. 
Kapatılan köy okullarının açılması 
içinde çalışmalara başladık” diye 

konuştu.
        Malatya Gazeteciler Ce-

miyeti Başkanı Vahap Güner, ba-
şarılar dilerken, Milli Eğitim Mü-
dürü Hatice Özdemir ise "Bugün 
bizleri ziyaret eden Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanımız Vahap Gü-
ner ve yönetim kurulu üyelerine 
bu nazik ziyaretlerinden dolayı te-
şekkür ediyorum" diye ifade etti.  
HABER MERKEZİ

“İhracatta ‘Malatya Kayısısı’ Adı Kullanılsın!”
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği heyetini ağırla-
yan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan 
Ata Sadıkoğlu, “Yaptığınız ihracat-
larda ‘Malatya Kayısısı’ adının kul-
lanılmasını önemle rica ediyoruz” 
dedi.

Malatya Kayısısı ve ihracatı 
üzerine çalışmalar yapmak üzere 
Malatya’ya gelen Ege İhracatçılar 
Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı 
Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Sektör Konseyi Başkanı Birol Ce-
lep, Güneydoğu Anadolu İhracatçı-
lar Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın 
Geyik, İstanbul İhracatçılar Birliği 
Sektör Kurulu Üyesi Bahri Gültekin, 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhra-
catçıları Birliği Başkan Yardımcısı 
Yusuf Gabay, Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi Naci Çetin ve 
beraberindeki heyet Malatya Tica-
ret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı 
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret 
etti.

Malatya Kayısısının 2021 yılın-
da kuru meyve ihracatında en fazla 
ihracatla lider konumuna ulaştığını 
belirten Başkan Sadıkoğlu, “Ege 
İhracatçılar Birlikleri’nin alt birlik-
lerinden olan Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, 83 
yıllık geçmişiyle gerek Ege Bölge-

si’nin, gerekse ülkemizin en köklü 
ihracatçı birliklerinden. Böylesi-
ne önemli bir birliğin yönetimini 
odamızda ağırlamaktan dolayı 
memnun olduğumuzu belirtmek 
isterim. Malumunuz Malatya’mız 
Kuru Kayısının başkenti. Şehrimiz-
de üretilen Kuru Kayısının büyük 
bir kısmı Ege bölgesi üzerinden 155 
ülkeye ihraç ediliyor. Kuru kayısı 
ihracatımız 2021 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 30’luk artışla 347 
milyon dolar seviyesindeydi. Bu du-
rum bizi geçtiğimiz yıl kuru meyve 
ihracatında lider konumuna taşıdı. 
Malatya TSO olarak Malatya Kayı-
sımızı marka haline gelmesi için 
önemli çalışmalar yaptık. Logo ve 
sertifikasyon çalışmalarını haya-
ta geçirdik. Sizlerde de şu konuda 
bir istirhamımız olacak. Yaptığı-
nız ihracatlarda paketler üzerinde 
mutlaka Malatya Kayısısı ifadesinin 
yer almasını sağlarsanız memnun 
oluruz. Malatya’dan kayısısının 
ülke ekonomisine katma değer 

sağlaması adına ve Malatya’mız-
dan kayısı ihracatı yapan ihracatçı 
firmalarımızın önünü de açma ko-
nusunda desteklerinden dolayı Ege 
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği’ne teşekkür ediyoruz. 
Odamıza yaptığınız ziyaretin, başta 
kayısı ihracatı olmak üzere ilimiz 
ihracat rakamlarına önemli bir kat-
kı sunacağına inanıyoruz” dedi.

Ege İhracatçılar Birlikleri Sek-
tör Kurulu Başkanı Osman Öz, 
“İzmir’de önemli Malatyalı müte-
şebbis arkadaşlarımız var ve biz 
de onlarla beraber çalışmalar yü-
rütmek üzerine Malatya’ya geldik. 
Konumuz kayısı. Kayısının daha 
değerli hale gelmesi adına iki gün 
boyunca çalışmalar yapacağız. 
Oğuzhan Başkanımıza da bizleri 
kabulünden dolayı teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Sektör Konseyi Başkanı Birol 
Celep, “Hem Malatya’nın hem Ma-
latya’nın spesifik ürünü Kayısımızın 

tanıtılması, dünya pazarlarında na-
sıl daha iyi pazarlarız onlarla ilgili 
çalışacağız.  Malatya Kayısısı mini-
mum maliyetle maksimum verimli-
lik haline nasıl getirilir, onu konuşa-
cağız” dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Ali Işık, “Birlik 
olarak daha önce Kayısı Araştırma 
Enstitümüz ile kayısının kurutul-
ması, boylanması, kükürtlemesi ve 
çekirdek çıkartılması ile ilgili çok 
ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz. Bu çalışmaları 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile 
daha ileriye taşıma çabamız var. Bu 
ziyaretimiz bunun için önemli bir 
adım olacak” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette, Malatya TSO Yö-
netim Kurulu Üyeleri Mesut Öz-
demir, Ömer Dinç, Meclis Divan 
Üyeleri Ayhan Altunok, Mustafa 
Eroğlu, Meclis Üyeleri Merdan De-
mirtaş ve Hikmet Yaşar da yer aldı. 
HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu... Dölle-

mek... 2. Karşıt duygu... Geçinmek için gerekli olan şeylerin bü-

tünü, geçimlik... 3. İstenççi... Mevcut, evrende veya düşüncede 

yer alan... 4. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının 

adı... Silikatlamak işi... 5. Haberci, haber veren kimse... Dümeni 

ortaya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütme... En kalın 

erkek sesi... 6. Az tavlı, yarı yaş yarı kuru olan (toprak) (halk 

ağzı)... Çinko elementinin simgesi... Tuğra (halk ağzı)... 7. Bir 

açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru 

parçası... Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula... 8. Ül-

kenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Gam dizisinde “sol” 

ile “si” arasındaki ses... Erbainden sonra gelen, 31 Ocakta başla-

yan elli günlük kış dönemi (halk ağzı)... Müzikal ses dizilerinde 

mi ile sol arasındaki ses... 9. Dokunum (eski)... Daire ile ilgili... 

10. Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi... Türk alfabesinin yirmi 

üçüncü harfinin adı, okunuşu... Toplanma, birleşim (eski)... 11. 

İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan... Aynı biçimde... 

Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı... 12. Görmede hiçbir 

bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi... 

Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştiren bir söz... 

13. Emek vermeden ele geçirilen şey (argo)... Saçları ağarmaya 

başlamış (erkek)... 14. Mahkûmu cezasını tek başına çekmesi 

için diğer hükümlülerden ayırma... Üvey anne... 15. İstenilen, 

arzu edilen bir şeyin gerçekleşmesi beklentisiyle özlenen du-

rum, ümit kapısı... Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü...

Yukarıdan aşağıya
1. Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 met-

re kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston vb. birçok eşya-

nın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren... 

Ailece tanışılan ve yakın ilişki içinde olunan ahbap... 2. Radon 

elementinin simgesi... İlaç sürmek... İlaç, merhem (halk ağzı)... 

3. Özenli... Marul yetiştiren veya satan kimse... 4. Kayısı, erik, 

zerdali vb. meyvelerin kurusu (halk ağzı)... Arı kil... Ölmüş (hay-

van)... 5. Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demi-

rin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde... Volkanik 

tüf... Köpek (halk ağzı)... 6. Değişiklikler... Cinsiyet... Dek, değin, 

kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir ha-

reketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, 

zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir 

söz... 7. Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun 

yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurul-

muş işletme... “Yazık” anlamında söylenen bir söz... Bere, çü-

rük... 8. Yergi... Yabancı... İyi nişan alan, attığını vuran (kimse)... 

9. İkisi bir arada doğan (çocuk)... Mavi (eski)... Saydam tabaka 

ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan 

oluşan, gözün renkli bölümü... 10. Manganez elementinin sim-

gesi... Göz (eskimiş)... Sinema işleten kimse... 11. Mızrapla çalı-

nan, gövdesi uttan küçük bir çalgı... Bir tanesi... Kayınbirader 

(halk ağzı)... 12. Şaşkın, dağınık, ne yapacağını bilmez... Yumu-

şak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac... Üç yaşına ka-

dar olan at yavrusu... 13. Kuzey Afrika’da dervişlere verilen ad, 

murabıt (eski)... Ke-

simevi (eski)... 14. 

Kar, süt vb.nin ren-

gi, beyaz... Usta, 

hünerli... Nikel ele-

mentinin simgesi... 

15. Gür ve geniş 

sakallı... Kelimenin 

ön sesle son sesi 

arasında kalan ses 

veya sesler...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR
HALEP YOLU
Bugünkü Suriyenin şehri olan HALEP, Ak 

deniz kıyısında olmasından dolayı tarihin ilk 
çağlarından beri çok önemli bir ticaret merke-
zidir.

Onun için ta ilk çağlardan beri Anadolu nun 
Güney ve kısmen de iç kısımlarının ticareti Ha-
lep üzerinden yapılmıştır.

--İşte bu ticaretin en önemli kervan yolla-
rından birisi Halepten başlayarak Kilis ve Besni 
ve Gölbaşı istikametinden gelerek Doğanşehir 
den geçip MALATYA ve Doğu Anadolu dan da 

İran ve Orta Asya ya kadar giden yoldur...
-----
-- Bahsedeceğim Halep yolu bir zamanlar 

SUBATRA (DOĞANŞEHİR ) için marka imiş... 
Bu gün bir ‘’kara veya demir yolunun’’ geç-

tiği yer nasıl önemli ise Bir ticaret kervan yolu-
nun geçtiği yer de o yıllarda çok önemliymiş... 

İşte DOĞAŞEHİR (SUBATRA ) da Halep yolu-
nun geçmesinden dolayı çok önemli bir ticaret 
merkeziymiş... 

---
--Halep ten başlayarak yukarıda anlattığım 

yolu takip edip 
Doğanşehir sınırlarına giren yol, Doğanşe-

hir in güneyinden Sürgü- Savak lı istikametin-

den gelerek Doğanşehir in doğusundan Çığlık 
köyünden geçip, Kelhalil deki HAN PINARIN DA 
BULUNAN handa dinlendikten sonra, Eskiköy 
istikametinden Gözene, Kırlangıç köylerinden 
ve Cafana ( Görgü )Köyünden Yeşılyurt ilçe 
merkezine, oradan da Tecde den geçip Sitma-
pınarın dan Halep Caddesinden Dörtyol dan 
Malatya merkez Bakırcılar Çarşısı ve AKPINARA 
GELEN YOLDUR...

O yıllarda Akpınarda han olmasından do-
layı kervanların yükünü boşaltması ve dinlen-
dikten sonra daha doğuya gitmesi için Akpınar 
hanı çok önemli bir dinleme yeriydi... 

-Geçmişte Doğanşehir den geçen bu çok 
önemli kervan yolu Malatya - Adana karayolu 

açıldıktan sonra önemini kaybetmiştir. 

Malatya- Adana kara yolu da bazı ufak deği-

şikliklerle Halep yolu takip edilerek açılmıştır...

MUSTAFA
BİRİ

Doğanşehir Belediyesinden Emniyet Müdürüne Veda Yemeği

Doğanşehir Emniyet Müdürü Erkan Samaraz'ın 
emekli olmasından dolayı Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt tarafından bey pınarı tesislerin-
de veda yemeği verildi.

Emekli olan Doğanşehir Emniyet Müdürü Erkan 
Samaraz için Doğanşehir Belediyesi tarafından Bey-
pınarı Sosyal Tesislerinde düzenlenen  'Veda Yeme-
ği'nde bir araya geldiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ;  
'İlçemizin güvenliği için başarılı çalışmalara imza 
atan Emniyet Müdürümüze Başarılı çalışma haya-
tını noktalarken İlçemiz'de göstermiş olduğu başa-

rılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan 
sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler diliyorum.'

Doğanşehir Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ise 
böyle bir etkinlikten dolayı teşekkürlerini belirtti.
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AMBULANS
HELİKOPTERİ
MALATYA’YA
ÇOK MU GÖRDÜNÜZ?

     
KARACİĞER NAKLİNDE AVRUPA BİRİNCİLİ-

ĞİNİ DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ MALATYA’YA ÇOK MU 
GÖRDÜNÜZ?

Dünyada sağlığa önem veren ülkelerin ba-
şında gelen ülkelerden biriyiz.

Malatya’mız İnönü Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi, Karaciğer Nakil Hastanesi, Onkoloji 
Hastanesi, Malatya Eğitim Araştırma Hastane-
si, Kadın ve Çocuk Hastanesi, Battalgazi Hasta-
nesi, İlçe Hastaneleri, özel hastaneler ile adeta 
bir hastaneler şehri olmuştur.

Rahmetli Turgut Özal, Araştırma Hastane-
sinin temelini atarken şöyle demişti; Araştır-
ma Hastanemize Türkiye’nin Dünyanın çeşitli 
yerlerinden hastalar gelecek dediğinde ufku 
olmayanlar, inandırıcı bulmamış siyaseten söy-
ledi olarak düşünmüştü.

Türkiye’nin, Dünyanın dört bir yanından 
gelen hastaları, karaciğer nakli olan hastala-
rı, hastanemizde şifa bulan hastaları görünce 
göğsümüz kabarıyor. Malatyalı olarak gurur 
duyuyoruz.

Hastanelerimizdeki başarılar, doktorları-
mızın, hemşirelerimizin diğer görevli perso-
nelimizin ekip olarak düzenli çalışması ile elde 
edilmiş başarılardır.

Malatya Karaciğer Naklinde Avrupa Birinci-
si, Dünya İkincisi…

Prof. Dr. Sezai Yılmaz Hocamız, ekibindeki 
hocalarımız tarih yazmışlardır. Diğer hocaları-
mız da hakeza.

Gecenin bir saatine Sezai Yılmaz Hocamı-
zın telefonu çalar. Hızlı bir şekilde giyinir. Kar 
demez kış demez Hastaneden organ nakil çan-
tasını ilgili aletleri alır. Yanına da ekibinden 
olması gerekli sağlık personeli ile olayın oldu-
ğu yere ambulans helikopter ile gider. Zaman 
kaybedilmez. Organlar alınır. Turgut Özal Araş-
tırma Hastanesine dönülür. İlgili ekipler ile ile-

tişim kurulmuştur. İlgili hastalara organ nakli 
gerçekleşir.

Ambulans helikopter olmadan böyle bir 
olayı nasıl gerçekleştireceksiniz…

Veya Ambulans Helikopter geç geldiğinde 
organlar özelliğini yitirdiğinde böyle bir olayı 
nasıl gerçekleştireceksiniz…

İlgili bürokratlar, sağlık bakanlığımızın ilgi-
li birimleri bu yanlıştan en kısa sürede dönme-
liler…

İnsan hayatında dakikaların önemi büyük-
tür. Beş dakika, on dakika, on beş dakika, yirmi 
dakika, yarım saat bile çok önem arz eder…

Değerli okuyucularım sizlere başımdan ge-
çen bir olayı anlatacağım;

1990 lı yıllar Malatya Gazi Lisesinde idareci 
olarak çalışmaktaydım.

Bir Perşembe günü, okulumuzun en iyi nö-
bet görevini ifa eden bir öğretmenimizin gö-
revli olduğu koridorda bir öğrencimiz bir başka 
öğrencimizi bıçaklıyor.

Öğrenci kanlar içinde bitişik de Adafı Sağ-
lık Ocağı var.

İlk etapta sağlık ocağına götürdük. Tam-
pon yaptılar…

Ambulansla Malatya Devlet Hastanesine 
gönderildi.

Okul idarecileri öğretmenler, arabalarımı-
za 15,16, 17 yaşlarındaki gümrah öğrencileri 
üçer dörder alarak Malatya Devlet Hastanesi-
ne gittik.

Allah’a şükür kalp damar cerrahı operatör 
doktorumuz o anda orada imiş…

Öğrencilerimizin kan gruplarına bakıldı. 
Kan grubu tutan öğrencilerden kan alındı.

Yaralanan öğrencimiz ameliyata alınmıştı.
Hâlbuki 18 yaşında küçük kişiler kan vere-

mez.
Bizim, doktorların onu hesap edecek du-

rumları yoktu.
İlgili Kalp Damar Cerrahımız ameliyattan 

çıktı.
Ameliyathanenin kapısının kenarına otur-

du.
Ağlamaya başladı.
Sonra şöyle dedi.

Enver Hocam bu öğrencinizi 20 dakika ile 
kurtardık.

20 dakika daha gecikse kan kaybından ve-
fat ederdi.

Bıçak öyle bir noktaya gelmiş ki, kalbinin 
altına, bir de öğrencinin kalbi delikmiş.

İnsanın hayatta kalması yapılacak müda-
halenin erken olmasına doğru müdahale yapıl-
masına bağlı.

Malatya da Dünya çapında doktorlarımız 
var.

Zamanla yarışan hastalarını dakika ile ha-
yata bağlayan doktorlarımız, geciken hastala-
ra ne yapabilirler.

Doktorlarımızın eli ayağı olan ambulans 
helikopter ne gerekçe gösterilerek Malatya 
dan alınır.

Malatya’mızın bölgemizin insanı bu kadar 
değersiz mi?

Ambulans Helikopterimizin sözleşmeli pi-
lotu Atilla Özdemir, Askeriyede yıllarca her 
rütbede pilotluk yapmış Malatya sevdalısı bir 
arkadaşımız.

Bir anısı şöyle anlatmıştı.
Bir kış günü Pütürge’nin dağ köylerinden 

birinden bir hastayı aldık. Hiçbir vasıtanın gi-
demeyeceği bir noktada, Turgut Özal Araştır-
ma Hastanesine getirdik. Hasta zamandan ka-
zanılarak kurtarıldı.

Örneğin, Doğanşehir in Gövdeli, Örneğin 
Kuluncak ilçemizin veya Darende ilçemizin bir 
köyünde hayatı dakikalara bağlı hastalarımız 
var. Onları nasıl hastaneye yetiştirip kurtara-
caksınız.

Allah kaza vermesin, bir trafik kazası ol-
muş adam kan kaybediyor. Yapılan müdahale 

yeterli olmuyor.
Bu kazazedeyi nasıl kurtaracaksınız.
Malatya gibi bir şehirden Ambulans Heli-

kopterin alınmasına akıl fikir sahibi iki üniver-
site mezunu devlette yıllarca çalışmış, binlerce 
öğrenci yetiştirmiş bir kişi olarak aklım ermi-
yor.

Türkiye’nin ilk yerli motorlu ilk helikopteri 
1927 de Kayseri de yapılır. Türk Mühendisleri 
tarafından.

Sonraki yıllarda, Malatya’mızda Kayse-
ri’deki uçak fabrikası için Hava ikmal ve Ba-
kım merkezimizde bazı parçalar üretilir. Sanat 
Okulundaki öğrenciler bu işlerde çalışır. Daha 
sonra da Hava ikmal ve Bakım Merkezine per-
sonel olarak alınır. Rahmetli Amcam Adnan Ka-
laycıoğlu da o kişilerden biri idi.

Malatya’mızda Hava İkmal ve Bakım Mer-
kezimizde helikopter bakım ünitesi ve hangarı 
var.

Ambulans Helikopterimiz burada bulun-
yordu.24 saat hizmet veriyordu.

Bu konuda da Malatya’mızın fazlası var ek-
siği yok.

Hangi gerekçe ile Malatya’mızdan Ambu-
lans Helikopterimiz alınır.

Bir Malatyalı olarak, Sayın Valimizden, 
Sayın Milletvekillerimizden, Sayın Rektörleri-
mizden, Sağlık İl Müdürümüzden konu ile ilgi-
lenmelerini Malatya’mıza Ambulans Helikopte-
rimizin verilmesini arz ediyorum.

İktidar partilerimizin ve muhalefet partile-
rimizin il başkanlarının gerekli hassasiyeti gös-
tereceğine inanıyorum…

El birliği ile gönül birliği ile bu yanlıştan dö-
nülmesini bekliyorum.

ENVER
KALAYCIOĞLU

“Çiftçilerimizin Ödemeleri Bayramdan Önce Yapılacak”
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya 

Milletvekili Öznur Çalık, “Dondan za-
rar gören çiftçilerimizin zararlarını 
TARSİM karşılayacak. Yüzde yüz hasar 
tespiti olan yaklaşık 1400 çiftçimiz var. 
Bu çiftçilerimizin ödemeleri bayram-
dan önce yapılacak. Tarlasında yemeye 
dahi bir tane ürünü olmayan çiftçimi-
zin ödemeleri bayramdan önce ellerine 
ulaşacak. Zarar gören tüm çiftçilerimi-
zin ödemelerinin tamamı Eylül ayının 
15’ine kadar ödenmiş olacak” dedi. 

Milletvekili Çalık, Malatya’daki te-
masları kapsamında bir dizi ziyaret-
lerde bulundu. Çalık, ilk olarak Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 
Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Ma-
cit’ten İl Müdürlüğü olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi alan Çalık, 
20 yıllık süreçte Malatya’ya her alanda 
yatırım yaptıklarını söyledi. Tarımsal 
desteklemenin 2002’de 23 milyon iken 
bugün 2 milyar TL’lik destek verildiği-
ni kaydeden Çalık, “Bu desteği çiftçi ve 
üreticilerimizle buluşturduk. Mazot, 
yem, gübre ve TARSİM desteğini veri-
yoruz. Bu desteklerimizle beraber her 
alanda çiftçi ve üreticilerimizi destek-
liyoruz” dedi. Milletvekili Çalık, pan-
demi döneminde üreticilerin ellerini 
güçlendirme adına ciddi desteklerin 
verildiğine dikkat çekerek, 2021 yılında 
220 milyon TL’lik desteği Malatyalı üre-
ticilerle buluşturduklarını belirtti.  175 
bin büyükbaş, 367 bin küçükbaş ve 6 
milyon kanatlı hayvan varlığının oldu-
ğunu kaydeden Çalık, şunları söyledi: 
“Kanatlı hayvanlara verilen desteklerle 
birlikte Malatya’da üretimin ciddi ora-
dan arttığını görüyoruz. Su ürünleri 

konusunda Türkiye’nin en iyi ikinci ili-
yiz. 8 bin 760 ton su ürünleri üretimi 
yapıyoruz. Su ürünleri konusunda da 
farklı bir çalışmayı hep birlikte yapalım 
istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız 
ile Ankara’da yaptığımız görüşmede, 
su ürünleri için bir organize sanayi is-
teyelim dedik. Bu konudaki hedefimiz 
Türkiye’nin bir numarası olmak.”

Milletvekili Çalık, kayısıda yaşanan 
don felaketi sonrası çiftçilerin hasar-
larının tespit edildiğini ifade ederek, 
“TARSİM tarafından tespitler yapıldı. 
TARSİM yaptırmayan çiftçilerimizin de 
tespitlerini de Tarım ve Orman İl Mü-

dürlüğümüz yaptı. Konuyla ilgili gö-
rüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hasar 
tespitleri sonrası süreç devam ediyor. 
Hasar tespitlerinden sonra elde edilen 
bilgiler bakanlığımıza gönderildi. Vali-
miz aracılığıyla da cumhurbaşkanlığına 
da gönderilecek. Bizde Sayın Cumhur-
başkanımız ile yaptığımız görüşme-
de, dondan zarar gören çiftçilerimizin 
desteklenmesi ve verilecek desteklerin 
çok önemli olduğunu paylaştık. Don-
dan zarar gören çiftçilerimize destek 
vermek arzusundayız. TARSİM poliçesi 
yaptıran çiftçilere yönelik Ziraat Ban-
kası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan 

borçlar ertelenmişti. Poliçesi olmayan 
çiftçilerimizin de hem Ziraat Bankası 
hem de Tarım Kredi Kooperatifine olan 
borçlarının ertelenmesi için görüşme-
lerimizi yaptık. Bununla ilgili de des-
tekleri aldık” diye konuştu.  Milletvekili 
Çalık, Malatya’da nisan ayında meyda-
na gelen don felaketi nedeniyle kayısı 
üreticisinin ciddi bir zarar yaşadığını 
belirterek, “İlçelerimizin tamamında 
ön hasar tespitleri tamamlandı. Hem 
sigorta yapan hem de sigorta yaptır-
mayanlar için bu tespitler yapıldı. TAR-
SİM’in tespitlerinde 23 bin poliçe var. 
Bu poliçelerin sigorta bedeli 1 milyar 

261 milyon lira. Kesin hasar tespitleri 
7 Temmuz’da bitecek. Dondan zarar 
gören çiftçilerimizin zararlarını TAR-
SİM karşılayacak. Şuanda kesinleşen 
yüzde yüz hasar tespiti olan yaklaşık 
1400 çiftçimiz var. Bu çiftçilerimizin 
ödemeleri bayramdan önce yapılacak. 
Tarlasında yemeye dahi bir tane ürünü 
olmayan çiftçimizin ödemeleri bay-
ramdan önce ellerine ulaşacak. Zarar 
gören tüm çiftçilerimizin ödemelerinin 
tamamı Eylül ayının 15’ine kadar öden-
miş olacak. Malatya’da 11 bin 372 don 
teminatlı poliçemiz var” ifadelerini kul-
landı.HABER MERKEZİ


