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23 Nisan Konvoyu İlgi Gördü
Doğanşehir ilçesinde 
Kaymakam Köroğlu 
öncülüğünde res-
mi kurum araçları, 
polis,jandarma,it-
faiye ve belediye 
ekipleri 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
ve TBMM'nin ku-

ruluşunun 100. yılı 
kapsamında konvoy 
yaparak çocukları ve 
vatandaşları selam-

ladı. 2’DE

Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
Doğanşehir ilçesin-
de sokağa çıkma 
kısıtlaması kalktık-
tan sonra bahçesine 
giden vatandaş ha-
vuzda mahsur kalan 
köpeği kurtardı.3’TE

Büyükşehirden Kaymakamlıklara Maske

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonra-
sı vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor. Ekiplerin 
maske dağıtımında son durakları İlçe Kaymakamlıkları ile 
İlçe Belediyeleri oldu. 3’TE

Maske Üreten Firmalara
Teşekkür Belgesi Verildi
Korona virüs salgını sonrası Malatya’da mas-
ke üretimi gerçekleştiren tekstil firmalarına 
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından teşekkür belgesi takdim edildi. Ma-
latya ve Ülkemiz için önemli bir başarı hikaye-
sinin yazılması noktasında tekstil firmalarının 
önemli rol oynadığını vurgulayan Başkan Gür-
kan, ”Bu zorlu süreçte en güzel örneği bizlere 
en iyi şekilde yaşattınız.” dedi. 4’TE
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23 Nisan Konvoyu İlgi Gördü
Doğanşehir ilçesinde Kaymakam Köroğlu öncülüğünde resmi kurum 

araçları, polis,jandarma,itfaiye ve belediye ekipleri 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında 
konvoy yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı.

Bayrak ve kırmızı  balonlarla süslenen araçların yaptığı konvoyda va-
tandaşlara 23 Nisan şarkıları da dinletildi. Polis,Jandarma,İtfaiye ve Beledi-
ye ekiplerinin  yaptığı 23 Nisan konvoyu ilgi gördü. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşu-
nun 100. yılı kutlamaları kapsamında Doğanşehir Kaymakamı Halil İbra-
him Köroğlu ve beraberinde Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan 
Ürkmez,Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven,İlçe Jandarma Komutanı 
Tolga Coşkun,İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile polis ekipleri,jandar-
ma ekipleri, Belediye Ekipleri ve Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri bayrak 
ve balonlar ile süslenmiş araçlar ile siren sesleri eşliğinde Doğanşehir ilçe 
merkezi ve mahallerini gezerek konvoy eşliğinde Kaymakam Köroğlu ço-
cuklara bayrak ve hediyeler dağıttı. 

Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu ve beraberindeki heyet Topraktepe 
Mahallesinde çocuklar ile birlikte İstiklal Marşı okudular. 

Ülkemizde Korona virüsü tedbirleri kapsamında Doğanşehir ilçesinde 
sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuk ve vatan-
daşları konvoydaki araçlar selamladı. Doğanşehir'li çocuklar da aileleri ile 
pencerelere çıkarak bayraklarla ekipleri selamladı. Araçlarını bayrak ve 
kırmızı balonlarla süsleyen ekipler Mahalleleri gezerek vatandaşların 23 
Nisan'ını tebrik etti. Konvoydaki araçtan çocuk ve vatanbdaşlara 23 Nisan 
şarkılara dinletildi. Önder AKBIYIK

Tahir Macit Çiftçileri Uyardı
Kabuklu Bit Tehlikesi Devam Ediyor!

Kayısıda Kabuklu Bit ile ilgili Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü çiftçileri uyardı. Bu yıl 
bahar aylarının yağışlı ve değişken olmasının 
bu hastalığın çıkmasını tetiklediğini ve ön-
lemlerin alınması gerektiği vurgulandı

Kayısı bahçelerine 2011 yılından beri bü-
yük zarar veren Erik koşnili yerel dille Ka-
buklu bit ile mücadele için üreticilerin yo-
ğun olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne 
müracaat ettiğini aktaran Tarım ve Orman İl 
Müdürü Tahir Macit, üreticilere Kabuklu Bit 
ile mücadele konusunda önerilerde bulundu. 
Çiftçilerin doğru zamanda ve bilinçli müca-
dele etmeleri için Kabuklu Bitin biyolojisini 
iyi bilmeleri gerektiğini aktaran Macit, söz-

lerine şu şekilde devam etti; “2020 yılı sonu 
itibariyle ilimizde Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, 
Yazıhan, Akçadağ ve kısmen de Darende, Pü-
türge ve Doğanyol ilçelerimizde bu zararlının 
yoğunluğu azalmakla birlikte bu yıl iklimin 
yağışlı ve değişkenlik göstermesi nedeniyle 
halen bir potansiyel tehlike olarak karşımız-
da durmaktadır. Çiftçilerimizin doğru zaman-
da ve bilinçli bir şekilde mücadele etmeleri 
için bu zararlının biyolojisini çok iyi bilmeleri 
gerekir. 

 

KABUKLU BİT NEDİR VE 
NASIL YAŞAR

Ergin dişi yarım küre şeklinde, 
bombelidir. Renk koyu kahverengi 
veya parlak koyu esmerdir. Kışı ikin-
ci dönem nimf halinde geçirir. Mart 
sonunda havaların ısınmasıyla birlik-
te gelişmeye başlayan nimfler, nisan 
sonunda ergin olur. Mayıs ayından 
itibaren yumurtalar görülmeye baş-
lar. Bir dişi kabuğunun altında 2000-
3000 yumurta bulunabilir. İlimizde 
ilk hareketli nimfler sıcaklığa da bağ-
lı olarak Mayıs başından itibaren Ha-
ziran ortalarına kadar görülebilir. 

Erik koşnili, gövde ve kalın dal-
larda koloniler oluşturur. Ergin ve 
nimflerin beslenmesi sonucu ağaç-
ları zayıflatıp, dalları kurutmak ve 
yoğun tatlımsı madde salgılamak su-
retiyle iki şekilde zarar yapar. Emgi 
sonucunda dallarda ağaç tarafından 
salgılanan zamk akıntısı meydana 
delir. Salgılanan tatlımsı madde sür-
gün, yaprak ve meyvelere bulaştığın-
da yaprakların solunumunu engelle-
mekte ayrıca; meyvelerin üzerinde 
mantar geliştirerek meyve kalitesini 
bozmaktadır. Sert çekirdekli meyve 
ağaçlarında bulunur. En çok erik-
lerde görülür. Malatya ilinde kayısı 

ağaçlarında yoğun olarak görülmektedir.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ 
NELERDİR

Bulaşıklığın çok yüksek olduğu yerlerde 
kış sonu veya ilkbahar başında yoğun bulaşık 
dallar kesilip budanarak bahçeden uzaklaş-
tırılmalıdır. Ayrıca ağaçların kuvvetli bulun-
durulması, bakım işlemlerinin titizlikle ya-
pılması ve sık dikimden kaçınılması da genel 
kültürel önlemler arasında sayılabilir. 

Nimfler ergin döneme geçmeden önce 
(mart sonu-nisan başı) yazlık yağlarla ilaç-
lama yapılmalıdır. İlimizde yazlık yağlarla 
mücadele zamanı meyvenin kürkten çıkma 
dönemi olan çil ilaçlaması sonrasındaki dö-
nemdir. Hava sıcaklığı 5 C 0 den yüksek, 29 
C0 den düşük olmalıdır. Yazlık yağlarla ilaç-
lanacak kayısı bahçelerinde ilaçlamadan 20 
gün öncesi ve sonrasında Captan terkipli ve 
kükürt içerikli ilaçlar kullanılmamalıdır. Kayı-
sı bahçelerinde yapılan yazlık yağ mücadele-
si ağaçların yapraklı dönemine denk geldiği 
için ayrıca; tam olarak tüm yüzeyi kaplama 
şeklinde ilaçlı mücadele yapılamadığından 
istenilen başarı elde edilememiştir. 

 Yazlık yağlarla ilaçlama yapılmamış ise 

ilk dönem nimflere karşı yumurtlama döne-
minden sonra genellikle Nisan sonu ve ma-
yıs başı  kabuk altından hareketli nimflerin 
çıkışları takip edilerek, ilk çıkışlardan 15-20 
gün sonra veya hareketli nimflerin çıkış oranı 
%60’a ulaştığında ilaçlama yapılmalıdır. İli-
mizde bu dönem sıcaklığa bağlı olarak genel-
likle Mayıs başından Haziran ayının ortasına 
kadar olan dönemdir.

BİLİNÇSİZ İLAÇ 
KULLANMAYIN!

Bildiğimiz gibi kayısımız ihracat ürünü-
dür. İhracata giden ürünlerde kesinlikle ilaç 
kalıntısının olmaması gerekir. Aksi takdirde 
ürünümüz geri dönmekte bu da Malatya ka-
yısını olumsuz etkilemektedir. İl Müdürlüğü 
olarak hasat öncesi aldığımız kayısı numu-
nesinin bir kısmında Erik Koşnili için reçete 
almadan rastgele kullanılan ilaçlardan dolayı 
kalıntı çıkmış olup, bunlara karşı cezai işlem 
uygulanmıştır.  Kayısımızda kesinlikle ilaç 
kalıntısının olmaması için üreticilerimizin, 
bu yıl Erik Koşnili ile mücadele yapacaklarsa 
mutlaka İl ve İlçe Müdürlüğümüze uğrama-
ları ve reçete yaptırmaları büyük önem arz 
etmektedir.“
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Buldular Beni

Acıdan çileden kaçarım sandım

Nereye gittiysem buldular beni

Kesildi mecalim bitti dermanım

Bir köşe başında buldular beni

Güvenim yok artık dostun pirine

Bulaşmışlar para pulun kirine

Korkarak da girdim inin birine

Yılandan çıyandan sordular beni

Burcu burcu çiçek kokar merada

Yazdığım türküde ana temada

Kartal pençesinde gökte semada

Koştular peşimde vurdular beni

Gülizar ım değil inan ki derdim

Sanki nefes aldım murada erdim

Şu garip ömrümü kedere verdim

Derdi çeke çeke yordular ben

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç 

anlatan bir söz... İmtiyazsız bir biçimde... 2. Etkisiz... Parıltı (halk 

ağzı)... Sunma (eski)... 3. Ana yola açılan ikinci derecedeki yol... 

Yemek, yiyecek (eski)... 4. Ana maddeleri yumurta, un ve şeker 

olan, içerisine kuru üzüm, kakao, fındık vb. konularak fırında pi-

şirilen tatlı çörek... Yamaç paraşürü... Utanma, utanç duyma... 

5. Yokluk (eski)... Tuzak, oyun (argo)... 6. Dek, değin, kadar, beri 

vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir ye-

rin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzak-

lık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... Sözü 

edilen yerden... Berkelyum elementinin simgesi... 7. Dökülen 

tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb (halk 

ağzı)... İçki ,içmiş olam... Karada, denizde, gölde veya akarsular-

da evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi... 8. Rütbe 

(eski)... Dokuzdan sonra gelen sayının adı... Radon elementi-

nin simgesi... Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik... 

9. Kıtlama... Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler (halk 

ağzı)... 10. Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak 

yağan su buharı... Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle 

ayrılan burun bölümü... 11. Ana dilleri veya lehçeleri farklı top-

luluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil... Bir dinî tören sıra-

sında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan 

Kur’an ayetleri (eski)... 12. Ruentgeniyum elementinin imgesi... 

Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dilek 

görevi de yapan tasarlama kipi... Avro (eski)... 13. Karımak işi... 

Vücut ısısı herhangi bir sebeple artmış bir biçimde ve bu sebep-

le tende kızarıklık oluşarak, alaz alaz... 14. Deniz kuvvetlerinde, 

kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli 

amiral... Orta... 15. Tamamıyla, toptan, hep birden... Dumanın 

değdiği yerde bıraktığı kara leke...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir bilim alanında yazılmış temel kitap... Çok çabuk ve 

olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)... 2. Bir bölgenin 

belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, ma-

hal, civar... Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir 

kuş türü, kestane kargası... 3. Doğu Karadeniz bölgesine özgü 

yelkenli bir tür kıyı teknesi... Fark... Çoğu tek parça kadın giy-

sisi... 4. Kalıtım (eski)... Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım 

makinesi, yoldüzler... Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok 

daha fazla, taşkın.. 5. Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak 

söylenen müzikli tiyatro eseri... Bir şeyin ağzını, deliğini, içine 

konulan veya dışarıdan uygulanan bir nesneyle kapamak... 6. Tı-

kamak işi... O gösterme sıfatı (eski)... Dram... 7. Yazı ile bildirme 

(eski)... Nitrogliserin ile yapılan patlayıcı bir madde... İplik... 8. 

Fotokopi makinelerinde veya fotoğraf basımı işinde kullanılan 

yıkama aleti... Tekirdağ iline bağlı ilçelerden biri... 9. Alüminyum 

elementinin simgesi... Güreşle boksu birleştiren spor karşılaş-

ması... Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını 

gösteren resmî belge (eski)... 10. Doğrusu, doğrusunu isterseniz, 

esasen, zati... Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri 

kovuk... Şapka... 11. Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya 

küçük düşürücü olay... Yazıyı veya konuşmayı gereksiz ayrıntı-

larla uzatma (eski)... 12. Tanrıtanımaz... Herhangi bir şeye göre 

daha ötede olan yer, geri karşıtı... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi 

birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 13. Bir şeyin 

fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma, bindirim... 

Kurşun elementinin simgesi... İdare etmesini bilen, iyi yöneten... 

14. Krom elementinin simgesi... Bağırsak solucanı... Köpek diş-

leri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli 

hayvan, pisik... 15. 

Azerbaycan Cum-

huriyeti’nde ve Gü-

ney Azerbaycan’da 

(İran’da) yaşayan 

Türk soylu halk 

veya bu halktan 

olan kimse... Os-

manlı Devleti’nde 

zamanın olayları-

nı tespit etmek ve 

yazmakla görevli 

devlet tarihçisi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

VARSA

Derdin varsa acın acım,

Poşu bağlar güzel tacın,

Derman ile sarar gücün,

Yiğit olan yiğit ile.

Sen dostlara bir çiçeksin,

Bal arıya bir peteksin,

Sen göklerde bir meleksin,

Güzel olan gece ile.

Sev insanı yüzün gülsün,

Saçak bize yuva olsun,

Acı gitsin sevgi kalsın,

Seven sevsin seven ile.

Garip dedin derdi verdin,

Canım dedin acı gördün,

Sen dostlara divan kurdun,

Ehli olan divan ile.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Büyükşehirden Kaymakamlıklara Maske
Malatya Büyükşehir Beledi-

yesi korona virüs salgını sonrası 
vatandaşlara maske dağıtımına 
devam ediyor. Ekiplerin maske 
dağıtımında son durakları İlçe 
Kaymakamlıkları ile İlçe Beledi-
yeleri oldu

Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri Malatya genelinde vatandaş-
lara maske dağıtılması için 200 
kişilik ekip ile mahalle mahalle, 
kapı kapı dolaşarak maskelerin 
evlere teslimini gerçekleştiriyor.   
Ekiplerin maske dağıtımında son 
durakları İlçe Kaymakamlıkları ile 
İlçe Belediyeleri oldu.  Ekipler İlçe 
Kaymakamlıkları ile İlçe Beledi-
yelerine vatandaşlara dağıtılmak 
üzere maskeleri teslim ettiler.

Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
Doğanşehir ilçesinde soka-

ğa çıkma kısıtlaması kalktıktan 
sonra bahçesine giden vatandaş 
havuzda mahsur kalan köpeği 
kurtardı.

Doğanşehirli hemşehrimiz 
Ramazan Sabancı sokağa çıkma 
yasağı kalktıktan sonra Yıldız 
mevkiinde bulunan bahçesine git-
tiğinde bahçede bulunan havuza 
köpek düştüğünü gördü.  Saban-
cı, yaptığı çalışmalar sonrasında 
mahsur kalan köpeği havuzdan 
kurtararak çıkardı. Köpeğin du-
rumunun iyi olduğu gözlendi. Kö-
pek bahçe içerisinde kurtulduk-
tan sonra gözden kaybolduktan 
sonra Ramazan Sabancı'da onu 
kurtarmanın mutluluğunu yaşa-
yarak sevindi. Önder AKBIYIK
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Maske Üreten Firmalara
Teşekkür Belgesi Verildi

Korona virüs salgını sonrası 
Malatya’da maske üretimi gerçek-
leştiren tekstil firmalarına Malat-
ya Valiliği ve Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından teşekkür belgesi 
takdim edildi. Malatya ve Ülkemiz 
için önemli bir başarı hikayesinin 
yazılması noktasında tekstil fir-
malarının önemli rol oynadığını 
vurgulayan Başkan Gürkan, ”Bu 
zorlu süreçte en güzel örneği biz-
lere en iyi şekilde yaşattınız.” dedi

Malatya Valiliği’nde gerçekle-
şen programa Malatya Valisi Ay-
dın Baruş,  Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, Malatya 2. Organize Sanayi 
Müdürü Vahap Erdem ile maske 
üretimine destek veren tekstil fir-
malarının yöneticileri katıldı. 

Türkiye’nin zorlu sürecinde 
maske kullanımı ihtiyacını karşıla-
mak  için tesis ve işçilerini seferber 
eden firmaların çok ciddi destek 
ve katkıda bulunduğunu aktaran 
Vali Aydın Baruş, Malatya’da ciddi 
bir üretim kapasitesinin oluşturul-
duğunu vurguladı. Firmaların yap-
tığı katkı ve vatanseverlikleri ile 
ilgili teşekkür belgesi hazırladık-
larını aktaran Vali Barış sözlerine 
şu şekilde devam etti; ”Valiliğimiz 
ve Büyükşehir Belediyesi olarak 
organize etmiş olduğumuz tıbbı 
maske üretimi noktasında Malat-
ya’yı Türkiye’de bir üs haline getir-

me çalışmasını katılımcılar olarak 
sizleri burada ağırlamaktan büyük 
bir şeref ve onur duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Burada bulunan firma tem-
silcilerimiz, Türkiye’nin bu zorlu 
sürecinde tıbbı maske kullanımı 
ihtiyacını karşılamak üzere kendi 
tesislerini ve işçilerini seferber et-
tiler. Türkiye’nin ihtiyacı olan tıbbı 
maske üretimine çok ciddi katkı-
larda bulundular ve bulunmaya da 
devam ediyorlar.   

Malatya Organize Sanayi Böl-
gesinde üretim yapan firmaları-
mızın kendi kaynaklarını seferber 
ederek yapmış oldukları bu katkı 
hem ülkemiz hem de Malatya’mız 
için çok değerlidir. 

Sağlık Bakanlığının koordine-
sinde yürütülen tıbbı maske üreti-
mi noktasında çok ciddi bir üretim 
kapasitesi oluşturuldu. Malatya 
insanının ihtiyacı olan tıbbı mas-
kenin üretimi noktasında Valiliği-
mize ve Büyükşehir Belediyemize 
de destek veriyorsunuz. Çok te-
şekkür ediyoruz. Bu katkınızı ve 
vatanseverliğinizi bizlerde teşek-
kür etmek için Büyükşehir Beledi-
yemiz ile birlikte teşekkür belgesi 
takdiminde bulunacağız. Bu zorlu 
süreçten dolayı vatandaşımıza, 
milletimize destek olmanızdan do-
layı çok teşekkür ediyorum.”

Vali Aydın Baruş ’un konuş-

masının ardından açıklama yapan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan; ”Bu zorlu süreçte 
en güzel örneği bizlere en iyi şe-
kilde yaşattınız.” sözleriyle tekstil 
firma temsilcilerine teşekkürlerini 
aktardı. Malatya ve Ülkemiz için 
önemli bir başarı hikayesinin ya-
zılması noktasında tekstil firmala-
rının önemli rol oynadığını vurgu-
layan Başkan Gürkan konuşmasına 
şu sözlerle devam etti;” Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan; “Sayın Cumhurbaş-
kanımız ile 2 Nisan tarihinde video 
konferans ile bir görüşme yaptık. 
Görüşme sonrasında Sayın Vali-
miz ile birlikte Malatya’da faaliyet 
gösteren tekstil sektörü temsilci-
leri ile görüşmeler yaparak Malat-
ya’nın maske üretiminde merkez 
olması noktasında Sayın Cumhur-
başkanımızın görüş ve taleplerini 
ilettik. Malatyalı müteşebbisleri-
miz bu doğrultuda hızlı bir şekilde 
çalışmalarına başladılar. 

Ayrıca yine Sayın Cumhurbaş-
kanımızın talimatları doğrultu-
sunda Sağlık ve Ticaret Bakanlığı-
mızın yetkilileri ile görüşmelerde 
bulunduk. Maske üretiminde Ma-
latya, Türkiye’nin lojistik üssü ha-
line gelmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza 
yazmış olduğum mektupta gerekli 
görüşmeleri yaparak, çalışmala-

rı başlattığımızı belirttim. Sayın 
Cumhurbaşkanımız bizleri araya-
rak çalışmalarımızı yakinen takip 
ettiğini ve bizim şahsımızda Ma-
latyalı hemşerilerimize selam ve 
teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca bu 
konuda elini taşın altına koymak-
tan çekinmeyen müteşebbisle-
rimizi kutladıklarını ifade etiler. 
Bizler de müteşebbislerimizi ara-
yarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 
teşekkürlerini ilettik. 

Sayın Cumhurbaşkanımız bu 
çalışmaları yürüten müteşebbis 
kardeşlerimizi kutladığını ifade 
ettiler. 

Cumhurbaşkanımızın selamla-
rını sizlere iletmek ve yapmış ol-
duğunuz işlerin çok önemli ve Tür-
kiye ve dışında mazlum insanlara 
bu maskelerin ulaştırılması nokta-
sında önemli bir hizmet olduğunu 
belirtmek istiyorum. Hepinize te-
şekkür ediyorum. 

Malatya ve ülkemiz açısında 
önemli bir başarı hikâyesi oldu-
ğunu ifade etmek istiyorum. Bu 
başarı hikâyesini yazan siz değerli 
müteşebbislerimizi tebrik ediyo-
rum, teşekkür ediyorum ve kutlu-
yorum. 

Bizim milletimizin millet olma 
noktasında en temel özelliği zor 
zamanlarda el ele gönül gönüle 
vererek ve hiçbir karşılık bekleme-
den o işin altına gövdesini koyarak 

o işin neticelenmesini sağlamaktır. 
Bu millet olmanın en güzel örneği-
dir ve bunu bizlere en iyi şekilde 
yaşattınız” ifadelerine yer verdi. 

Başkan Gürkan ayrıca, maske 
üretimi sürecinde 2. Sanayi Orga-
nize Müdürü Vahap Erdem büyük 
bir çaba gösterdi. Göstermiş ol-
duğu çalışmalardan dolayı kendi-
lerini de tebrik ediyorum. Bundan 
sonraki süreçte başarılar diliyo-
rum” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından mas-
ke üretimine destek veren tekstil 
firmalarına Malatya Valisi Aydın 
Baruş ve Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı tarafından teşek-
kür belgeleri ve çeşitli hediyeler 
takdim edildi. 

Tıbbı maske üretimine destek 
veren firmalar 

1- Belsa Tekstil – Nano Teks-
til, 

2- ARC İstanbul LTD ŞTİ
3- Dali Tekstil, 
4- Baykanlar Tekstil, 
5- Denim Tekstil, 
6- Er konfeksiyon, 
7- Fetih Tekstil, 
8- Taha Tekstil, 
9- Talu Tekstil 
10- Bir Damla Tekstil, 
11- Kübra – Özak Tekstil, 
12- Se – Sa Tekstil,
13- Zevigas Tekstil, 
14- Milmay Tekstil 

MALATYA’DAN
ÜÇ İLE

130 BİN
MASKE

YARDIMI

Malatya Büyükşehir Belediyesi; Zon-
guldak, Isparta ve Ağrı Belediyelerine 
teslim edilmek üzere toplam 130 bin 
maske gönderdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi gelen 
talepler doğrultusunda Türkiye’deki di-
ğer illere maske yardımında bulunuyor.

Malatya genelinde hizmet veren 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Top-
lum Kuruluşları, Meslek Odaları ile ev-
lere maske dağıtımı yapan Malatya 
Büyükşehir Belediyesi gelen talepler 

doğrultusunda maske ihtiyacı olan di-
ğer İllere de maske gönderiyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan, Malatya genelin-
de olduğu gibi Malatya dışından gelen 
talepleri de değerlendirdiklerini belir-
terek, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
bazı illerden gelen talepleri de kendi 
imkânlarımız çerçevesinde karşılamaya 
çalışıyoruz. Malatya maske üretiminde 
oldukça başarılı bir şekilde organize 
oldu. Hem kendi ihtiyacını hem de Tür-

kiye’de maskeye ihtiyaç duyan diğer il-
lerin maske ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasitede üretim yapmaktadır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zon-
guldak, Isparta ve Ağrı’dan gelen talep 
doğrultusunda bu illere maske yardı-
mında bulundu. Büyükşehir Belediyesi 
ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmak 
üzere Zonguldak için 50 bin, Isparta için 
40 bin ve Ağrı için 40 bin olmak üzere 
toplam 130 bin maskeyi ilgili şehirlere 
gönderdi.


