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Başkan Zelyurt’dan Boks
Şampiyonu Akbaş’a Ziyaret
Malatya Doğan-
şehir Belediye 
Başkanı Zira-
at Mühendisi 
Durali Zelyurt, 
Dünya Kadınlar 
Boks Şampi-
yonası'nda al-
tın madalyaya 
uzanan milli 
boksör Hatice 
Akbaş'ı evinde 
ziyaret ederek 
tebrik etti.2’DE

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli Dualarla Uğurlandı
Vali Hulusi Şahin, Kuzey Irak’ta 
teröristlere yönelik düzenle-
nen Pençe-Kilit Operasyonun-
da 4 silah arkadaşı ile birlikte 
şehit düşen Piyade Sözleşmeli 
Er Celal Tekedereli’nin cenaze 
törenine katıldı.3’TE

Üreticilere Sıvat ve Sebze
Fidesi Dağıtımı Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Mü-
dürlüğü işbirliği ile hayvan yetiştiricilerine 910 adet 
metal ve 330 beton sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.4’TE

Yangın İşçilerine İşbaşı Eğitimi Verildi
“2022 Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri ve 
Hazırlık Çalışmaları” kapsamında yangın işçilerine iş-
başı eğitimi verildi.2’DE
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Başkan Zelyurt’dan Boks
Şampiyonu Akbaş’a Ziyaret

Malatya Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, 
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 
altın madalyaya uzanan milli boksör 
Hatice Akbaş'ı evinde ziyaret ederek 
tebrik etti.

Malatya Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt 
beraberinde Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Birişik, AK Parti Doğanşehir Ka-
dın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve 
yönetimi ile bodrum katında antren-
manlarını yaparak hazırlandığı Dünya 
Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın 
madalyaya uzanan milli boksör Hati-
ce Akbaş’ı Akçadağ ilçesinde bulunan 
evinde ziyaret ederek tebrik edip, bun-
dan sonraki hedefleri için başarılar di-
ledi. Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
ve heyet şampiyon Hatice Akbaş’ın ai-
lesi ile bir araya gelerek sohbet ettiler. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Zi-
raat Mühendisi Durali Zelyurt; “ Böyle 
bir gururu bizlere yaşattığı için Hem-
şehrimiz Hatice Akbaş’a ve ailesine te-
şekkür ediyorum. Şampiyonumuz Ha-
tice kızımıza bundan sonraki hedefleri 
için başarılar diliyorum. Hatice Akbaş 
gururumuzdur.” Dedi. 

Kayısı Suyu
İçmek Sindirim
Sistemini
Güçlendiriyor

Kayısı ve kayısı suyunun içeriğinde bulu-
nan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini 
düzenlediğini belirten uzmanlar, rutin beslen-
me düzeninin değişmesi durumunda yaşana-
bilecek sindirim bozukluklarından korunmak 
için yemekle birlikte bir bardak kayısı suyunun 
tüketilmesini öneriyor. 

Beslenme düzeninde değişikliklerin yaşan-
ması, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da be-
raberinde getiriyor. Uzmanlara göre yemekle 
birlikte bir bardak kayısı suyu içmek, sindirim 
sisteminde oluşabilecek sıkıntıları giderme-
ye yardımcı oluyor.  Özellikle ağır gıdalar tü-
ketmenin sindirim sistemini zorlayacağını ve 
kabızlık gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini 
belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, bu 
sorunun giderilmesi için bol sıvı tüketilmesi 
gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. İnanç, kayısı 
suyunun içerisinde bağırsak hareketlerinin dü-
zenlenmesinde yardımcı olan selüloz ve pektin 
posalarının yer aldığını vurgulayarak, bu tip 
sorunların giderilmesi için yemekle birlikte bir 
bardak kayısı suyunun tüketilmesini öneriyor.
HABER MERKEZİ

Yangın İşçilerine İşbaşı Eğitimi Verildi

''2022 Orman Yangınlarıyla 
Mücadele Eğitimleri ve Hazırlık 
Çalışmaları'' kapsamında yangın 
işçilerine işbaşı eğitimi verildi

2022 yılı orman yangınları 
ile mücadele kapsamında yan-
gın işçilerine işbaşı eğitimleri ile 
araçların telsiz ve arvento so-
runlarının giderilerek güncellen-

mesi çalışmaları hız kesmeden 
devam ediyor. Araç telsizlerinin 
bakımları yapıldı. Çalışmayan 
Arventolar güncellenerek faal 
duruma getirildi. Orman Koru-
ma Şube Müdürü Enver Yıldı-
rım tarafından Malatya Orman 
İşletme Müdürlüğünde yangın 
işçileri ile Arazöz, Su Tankeri ve 

İlk Müdahale araç şoförlerine 
orman yangınlarıyla mücadele 
konularında eğitim verildi. Eği-
timde konuşma yapan Orman 
Koruma Şube Müdürü Enver Yıl-
dırım orman yangınlarıyla mü-
cadelede başarının en önemli 
unsurlardan birisi erken, hızlı ve 
etkin müdahale olduğunu ifade 

ederek yangın sezonunun başa-
rılı, kazasız, sıkıntısız geçmesi 
ve hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Malaya Orman İşletme Mü-
dürü Osman Kayalar ile Orman 
Koruma Şube Müdürü Enver 
Yıldırım; Orman işletme Şefleri, 
Orman Muhafaza Memurları ve 
Orman Yangınları ile Mücade-
lede çalışacak yangın işçilerine 
yönelik eğitim seminerinde or-
man yangınlarının önlenmesi 
açısından yangına mahal vere-
bilecek olumsuzluklara karşı 
alınması gereken tedbirler, er-
ken müdahalenin önemi, yangın 
ihbarlarının değerlendirilmesi, 
yasal sorumluluklar ve hukuki 
yaptırımlar konularında da katı-
lımcılara bilgiler verildi. Arazöz-
ler ve ilk müdahale araçlarının 
hortumları, yangın söndürme 
ekipmanları ile yangın işçileri-
nin iş sağlığı ve güvenliği kapsa-
mında kişisel koruyucu donanım 
malzemelerinin kontrolü ve kul-
lanıma yönelik tanıtım yapıldı.
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Soldan sağa
1. İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke... 

Çatal biçiminde ikiye ayrılmış sakal... 2. Çile durumundaki ipli-
ği yumak yapmak veya masuraya sarmak için kullanılan ve bir 
eksen üzerinde dönen araç... Deniz veya göl suları ile çevrilmiş 
küçük kara parçası, cezire... Hiçbir işe yaramadan yok olma, 
boşa gitme (eski)... 3. Prometyum elementinin simgesi... Diren-
me işi, inat, taannüt... Bütün, tüm, kamu... 4. “Layıktır, uygun-
dur, münasiptir” anlamında kullanılan bir söz... Mikroskopta 
incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam par-
çası... Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, 
neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... 
5. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılanması; yankı... 
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde 
olan... Aksaray iline bağlı ilçelerden biri... 6. Bir an önce... 7. 
İzomeri ile ilgili olan... Hangi şey... Üstüne öteberi koymak için 

duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturul-
muş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha... 8. Atanma 
işi... Uzun saplı, yayvan, derin kaplardan yiyecekleri süzerek 
almaya yarayan delikli kepçe... 9. Kül rengi, boz renk, demir 
rengi, demiri... Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından ek-
sik... İzmir iline bağlı ilçelerden biri... 10. Kelimeleşmek duru-
mu... 11. Lorentiyum elementinin simgesi... Gam dizisinde “sol” 
ile “si” arasındaki ses... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, 
bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin... Birçok 
kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz 
deniz veya ırmak taşıtı... 12. Galyum elementinin simgesi... Bir 
tür yaban mersini... Dünya üzerinde yer alan bir kıta... 13. Ku-
runtuya düşürme (eski)... Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yar-
gıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri 
yer, yargı yeri, yargıevi, mahkeme kapısı... Binme, yük çekme, 
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 14. Kısa 
bir süre... Şevki olan... 15. İptidai olma durumu... İslam inancına 
göre cennet ile cehennem arasında bir yer...

Yukarıdan aşağıya
1. Çok yeni, hiç kullanılmamış... Çok iyi, çok güzel... 2. Elekt-

ronik posta... İnce perde veya örtü... Hristiyanlarda genellikle 
manastırda yaşayan evlenmemiş papaz, keşiş, karabaş... 3. Tel-
lür elementinin simgesi... Birtakım işlevlerde insanın yerini ala-
bilecek düzeneklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışma ve teknikle-
rin bütünü... Arka, geri... 4. Buna göre, şu hâlde, artık (eski)... 
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, 
anıştırma, ihsas... Üzüntülü, kederli... 5. Bir demiri mıknatıs-
ladıktan sonra bunun bir noktasından çıkan indükleme akışını 
sıfıra indirmek için gereken şiddetteki manyetik alan... Bir kim-
seyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye 
yarayan söz, isim... 6. Asker (eski)... Sonradan olan, dıştan ge-

len (eski)... Ortadan kaldırma, yok etme... 7. Erime işi... Hasta-
lıkla ilgili, hastalıklı (eski)... 8. Güneş doğmadan önceki alaca 
karanlık, fecir... Tibet’te, Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya 
evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü, Tibet öküzü, Tibet 
sığırı... Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde “kenarlı” an-
lamıyla kullanılan bir söz... Çözme, çözülme (eski)... 9. Bayağı-
lık, düşüklük, aşağılık... Üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanma-
mış olan eyerin tahta bölümü... 10. Geviş getirenlerden, Güney 
Amerika’nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak 
kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri 
uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan... Avcıların av bekle-
mek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin (halk ağzı)... 
Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği 
yazı örneği (eski)... 11. Menevişlemek işi... 12. Ceylan... Skandi-
yum elementinin simgesi... Atı yönlendirmek için ağzına takılan 
demir araç... Yakışır, yerinde, uygun... 13. Düşük kemik kütlesi 
ve kemik dokusunun yapısında bozulma sonucu kemik kırıl-
ganlığına, yatkınlığa ve kırık riskinde artışa neden olan bir tür 
hastalık, osteopo-
roz... Kripton ele-
mentinin simgesi... 
14. İrade yitimi... 
İran’dan geçerek 
Kuzey Hindistan’a 
yerleşen halk veya 
bu halktan olan 
kimse... Amerikan 
tohumundan yur-
dumuzda üretilen 
bir pamuk türü... 
15. Dolambaçlı 
(eski)... Göreceli...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÜVERCİN

Güvercindir derdi bilen,

Bilgi alıp yüzü gülen,

Dağdan dağa insan seven,

O özlemler gerçek olmuş.

O yollardan dağı aşan,

Umut verip asla koşan,

Olgun olgun engin düşen,

O özlemler engin olmuş.

Hayat ile hep özlenen,

Sabır ile gerçek rüyan,

Güzel olup Hakk’ı duyan,

O özlemler gerçek olmuş.

Uğur gibi yürü güzel,

Sen saklanma görür ecel,

Doğru oku gönye pergel,

O ölçüyle yaşam olmuş.

Özlem duydum özlem koşar,

Doğru bizim Garip yaşar,

Yağmur ile pınar coşar,

Doğru özlem pınar olmuş.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal
Tekedereli Dualarla Uğurlandı

Vali Hulusi Şahin, Kuzey Irak’ta 
teröristlere yönelik düzenlenen Pen-
çe-Kilit Operasyonunda 4 silah arka-
daşı ile birlikte şehit düşen Piyade 
Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin 
cenaze törenine katıldı.

Hakkâri’deki törenin ardından 
hava yoluyla memleketi Malatya'ya 
getirilen şehidimizin naşı Malatya 
Erhaç Havaalanında askeri ve mülki 
erkân ile şehit ailesi tarafından karşı-
landı. Daha sonra son kez helallik için 
Yaka Mahallesi’ndeki evinin önüne 
götürüldü. Helallik alımının ardından 
şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı 
Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi.

Şehir Mezarlığında Şehit Er Ce-
lal Tekedereli için İl Müftüsü Veysel 
Işıldar tarafından kıldırılan cenaze 
namazının ardından tekbirlerle top 
arabasında Malatya Şehitliği'ne ka-

dar getirilen şehidimizin naaşı şehit-
liğe defnedildi.

Defin sonrası şehidin tabutunun 
üzerine sarılı Türk Bayrağı ve fo-
toğrafı Vali Hulusi Şahin tarafından 
babası Cevat Tekedereli’ye takdim 
edildi.

Şehit Celal Tekedereli için Şehir 
Mezarlığı'nda düzenlenen törene; 
şehidin babası Cevat, annesi Aynur 
Tekedereli ve kardeşlerinin yanı sıra 
Vali Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Ba-
kan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Ce-
lal Fendoğlu, 2.Ordu Kurmay Başkanı 
ve Garnizon Komutanı Tümgeneral 
Selami Arslan, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhu-
riyet Başsavcısı Muhammet Savran, 
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Av. Onur 

Demez, İl Jandarma Komutanı J.Kd.
Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren, Kamu Kurum Tem-
silcileri, Siyasi Partilerin Temsilcileri, 

Şehit ve Gazi Dernek Başkanları, şe-
hit aileleri, askeri ve mülki erkân ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.
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Üreticilere Sıvat ve Sebze
Fidesi Dağıtımı Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 
Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliği 
ile hayvan yetiştiricilerine 910 adet 
metal ve 330 beton sıvat dağımı ile 
Büyükşehir Belediyesi mevcut düzenli 
katı atık depolama sahasında bulunan 
serada üretilen 100 bin adet sebze fi-
delerinin dağıtımı gerçekleştirildi. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 
Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile 
mera ve yaylalarda bulunan hayvan-
ların içmesuyu ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yürütülen 3 milyon 650 bin 
TL’lik projenin onuna gelindi.  Sıvatlar 
Büyükşehir Belediyesi önünde düzen-
lenen törenle üreticilere dağıtıldı. Ta-
rımsal destekler bununla da bitmedi. 
Büyükşehir Belediyesi mevcut düzenli 
katı atık depolama sahasında bulu-
nan serada üretilen sebze fidelerinin 
dağıtımı Vali Hulusi Şahis, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platfor-
mu Başkanı İhsan Akın, Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, 

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ra-
mazan Özcan, kurum ve STK yönetici-
leri ile çok sayıda vatandaşın katılımı 
ile gerçekleştirildi. 

Dağıtımın gerçekleştirildiği prog-
ramda konuşan Malatya Tarım İl Mü-
dürü Tahir Macit Malatya’nın tarımsal 
potansiyelinden bahsederek, “Türki-
ye dünyada tarımsal potansiyel ola-
rak gayri safi milli hasılada üretimde 
dünyada ilk 10’ların içerisindeyiz. Av-
rupa’da ise birinciyiz. Bunun en büyük 
nedeni Türk tarımının dinamik olma-
sından kaynaklanıyor. Malatya bitki-
sel üretimde belli bir noktaya gelmiş 
dünya markası olan kayısının bitkisel 
üretimde özellikle meyvecilik hızla 
gelişmekte ve ilerlemektedir. Bu kap-
samda birçok projelerimiz mevcut. 
Ben bu sıvat dağıtımının ülke ekono-
misine ve ilimiz ekonomisine hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet 
Sığırcı ise “2022 yılı gerçekten hem 

Tarım Bakanlığımız hem de Büyükşe-
hir Belediyemizin ortak çalışmaları 
hususunda bence önemli bir yıl oldu. 
Su hayattır. Özellikle etinden ve sü-
tünden faydalandığımız hayvanların, 
refahları açısından hem de suya ula-
şımında efor sarf etmeden bu yıl içe-
risinde gerek sondaj çalışmaları gerek 
sıvat dağıtımları ile ilgili sulama soru-
nunu en mümkün mertebe hayvan-
ların rahat ulaşabileceği şekilde bir 
imkana kavuşturma amacını güdüyo-
ruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her 
zaman çiftçimizin yanındayız. Çiftçi 
bizim değil bütün Türkiye’nin dostu-
dur. Üretim olmadan huzur olmaz, 
üretim olmadan sağlık olmaz, üretim 
olmadan bir ülkenin bekası söz konu-
su olmaz. O yüzden her zaman için 
üreticimizi sonuna kadar destekleye-
ceğiz. Bu dağıttığımız fidelerin şöyle 
bir özelliği var. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Katı Atık Tesisinde kullan-
dığımız elde ettiğimiz enerjinin sera-
larında üretildi. Emeği geçen Büyük-

şehir Belediye Başkanımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
sözlerine yer verdi. 

Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan, “Bizler gerek 
sosyal belediyecilik, gerek kültürel 
belediyecilik, gerek hizmet belediye-
ciliği, gerek çevrenin korunması ile il-
gili çalışmalar olsun gerek yaptığımız 
çalışmaların katılımcılık temel ilkesi 
içerisinde paydaşlarımızla paylaşma 
anlamında olsun hakikaten güzel ör-
nekler veriyoruz. Bu yıl Tarım Daire 
Başkanlığımızın yabani alıç aşılama-
sı, su göletleri, sulama sularının 600 
bin metre sulama borularının dağıtı-
mından tutun, diğer taraftan buğday, 
arpa, nohut, fasulye tohum dağıtımla-
rı ve gerekse hayvancılığın teşvikiyle 
ilgili ve hayvan meralarına sondaj vu-
rularak oradaki hayvanların sulama-
sının giderilmesiyle ilgili çalışmalar 
olsun, sebze fidelerinin dağıtımı ve 
bugünkü sıvat dağıtımı ile ilgili olsun 
güzel çalışma örneği oldu. Bu yıl ekil-

meyen arazilerimiz için 400 ton buğ-
day ve arpa dağıtımı gerçekleştirdik. 
Bundan sonraki süreçte de devam 
edeceğiz. Ekimi teşvik etme nokta-
sında da üzerimize düşen sorumlu-
luğumuzu yerine getirmemiz lazım. 
Özellikle çiftçilerimizden haseten rica 
edeceğim şudur; bir karış toprağınız 
varsa onu muhakkak ekelim, üretime 
dönüştürelim, hem bizler bir ekono-
mik katkı ve katma değerde buluna-
lım hem de çevremize bu anlamda 
gıda ihtiyaçlarını temin edecek yardı-
mında bulunalım. 2.7 Kw saat elektrik 
ürettiğimiz katı atık tesislerinde elde 
ettiğimiz ısıdan oradaki görevli arka-
daşlarımız 100 bin fide üretimi ger-
çekleştirdiler. Bu arkadaşları tebrik 
ediyorum. Ben bu anlamda bu çalış-
maları yapan mesai arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Programa katılan Malatya Vali-
si Hulusi Şahin ise yapılan projelerin 
güzel olduğunu ve devamının gelmesi 
gerektiği temennisinde bulundu. 

YÖK 2021 YKS Başarı Sıralamalarını Yayımladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 

(YKS) geçen yıl verilerine göre, illerin başarı 
sırası ortalamalarına göre dağılımında Ma-
latya 10’uncu sırada yer alıyor. Malatya’da 
Üniversite sınavına girerek Üniversiteye yer-
leşen öğrenciler 80 ilde eğitim görüyor. 

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayım-
lanan "Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Ha-
reketliliği" raporunda, sınava giren adaylar 
üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına 
göre dağılımı yapıldı. Başarı sırası ortalaması 
en yüksek il Ankara olarak belirlendi, Malat-
ya ise bu listede 537,192 ortalama ile 10’uncu 
sırada yer aldı. 

Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hare-
ketliliği raporunda her bir il için 6 adet olmak 
üzere toplam 486 harita oluşturuldu. Ayrıca, 
iller ve bölgeler arası hareketliliği göstermek 
için 10 kordon diyagramı, 10 çubuk grafiği, 1 
güneş ışığı (sunburst) grafiği ve 22 tablo kul-
lanıldı.

2021 yılında sınava giren aday üzerinden 
illerin başarı sırası ortalamasına göre dağılı-
mında Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve 
Bursa en başarılı iller oldu. Ankara 520 binlik 
başarı sıralamasıyla birinci oldu. Eskişehir, 
Kırşehir, Denizli ve Bursa da başarı sırala-
masında 520 bini yakaladı. Bu illeri Aksaray, 
Niğde, Kayseri, Konya ve Malatya takip etti.

Türkiye genelinde adayların başarı sırala-
ması ortalamaları 561 bin 146 olarak belirle-
nirken, Malatya’da sınava giren bu adayların 
bu ortalaması 537 bin 192olarak kayda geçti.

YKS’yi kazanarak, Malatya’ya yerleşen-
lerin geldikleri farklı illerin toplam sayısı 78 
olarak kaydedildi. Malatya ilindeki bir yükse-
köğretim programına yerleşen toplam 6 bin 
701 öğrenci var. Malatya’da ikamet edenlerin 
yerleştikleri farklı illerin toplam sayısı ise 80 
olarak kaydedildi. Malatya’da ikamet edip 
herhangi bir yükseköğretim programına yer-
leşen toplam 8 bin 968 öğrenci var.


