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TEMA Vakfı Doğanşehir Sorumlusu Arıyor
Toprak eroz-
yonuna dik-
kat çeken ve 
faaliyetlerini 
bu doğrul-
tuda ger-
çekleştiren 
Tema Vakfı 
Malatya Do-
ğanşehir’de 
gönüllü ilçe 
sorumlusu 
aradığını 
duyurdu. 
2’DE

DOĞANŞEHİR’E AĞAÇ EV KÜTÜPHANESİ YAPILIYOR
Doğanşehir İlçe Kaymakamlığı tarafın-
dan yapılan açıklamada” Kaymakam-
lığımızca hazırlanan 300.000 TL mali-
yetli ‘Doğanşehir Ağaç Ev Kütüphanesi 
Yapı Projesi’ Doğu Anadolu Projesi Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tara-
fından desteklenmeye uygun bir proje 
görülerek kabul edildi.” denildi. 3’TE

Vali Baruş Depremzedeleri Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki 
depremde evleri ağır hasar gören vatandaşları ziyaret etti. Depremin 
ardından hasar tespiti çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Ba-
ruş, vatandaşlar ağır hasarlı binalara girilmemesi gerektiği konusun-
da uyardı. 4’TE

Kılıçdaroğlu’na Malatya’nın
Sorunları İletildi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile 
video konferans sisteminde buluştu. İl 
başkanları toplantısı düzenleyen CHP, 
örgütlerin yapmış oldukları çalışmala-
rı, şehirlerin yaşadığı sorun ve sıkıntı-
ları il başkanlarından dinledi.2’DE
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Tema Vakfı Gönüllü Doğanşehir Sorumlusu Arıyor
Toprak erozyonuna dikkat çeken ve faali-

yetlerini bu doğrultuda gerçekleştiren Tema 
Vakfı Malatya Doğanşehir’de gönüllü ilçe so-
rumlusu aradığını duyurdu

Ülkemizde yılda 743 milyon ton toprak 
erozyona uğruyor. Oysa yaşam üreten bir cm 
toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Bu 
noktada “Toprak kaybetmeyi göze alamaya-
cağımız kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımı-
zı, işimizi, sanayimize hammaddeyi toprak 
sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek ha-
yatımızı da kaybederiz.” anlayışıyla hareket 
eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaç-
landırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 
(Tema Vakfı ) Malatya Doğanşehir’de gönül-
lü ilçe sorumlusu aradığını duyurdu. Konu 
ile ilgili vakfın yaptığı açıklamada şu ifade-
lere yer verildi: “ Hedefimiz sürdürülebilir 
yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak 
üzere doğal varlıkların korunması için, bilim 
temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal 
barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve 
dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gö-

nüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber 
bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır. Bu yönde 
faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Öte yan-
dan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Tema 
Vakfı ufuk ve hedeflerini benimsemiş terci-
hen 30 yaşından büyük, aktif sorumlu, yurt-
taş olarak çevre sorunlarının çözümünde rol 
almak isteyen, gönüllü olarak Tema Vakfı’nın 
Doğanşehir’deki faaliyetlerini yürütecek 
ve Tema Vakfı’nı temsil edebilecek okuyan, 
araştıran, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve 
ilgili, ilçede yürütülecek olan çevre aktivite-
lerinde etkin olarak yer alabilecek, çalışma-
lara zaman ayırabilecek, gönüllülerle birlik-
te ve gönüllü olarak çalışmaktan keyif alan 
Tema Vakfı değerleri doğrultusunda başta 
topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlık-
ları koruma çalışmalarımızda bize gönüllü 
olarak destek verebilecek Doğanşehir ilçe 
sorumlusu arıyoruz. İlgilenen gönüllü aday-
larının fotoğraflı özgeçmişlerini 28 Haziran 
2020 tarihine kadar gonullu@tema.org.tr 
adresine göndermesini rica ederiz.”

Kılıçdaroğlu’na Malatya’nın Sorunları İletildi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile video 
konferans sisteminde buluştu. İl başkanları 
toplantısı düzenleyen CHP, örgütlerin yap-
mış oldukları çalışmaları, şehirlerin yaşadığı 
sorun ve sıkıntıları il başkanlarından dinledi

Toplantıya katılan Malatya İl Başkanı En-
ver Kiraz özellikle 24 Ocak'ta yaşanan Ela-
zığ depremi sonrası ve koronavirüs salgın 
sürecinin Malatya üzerindeki etkilerinden 
bahsederek parti olarak bu dönemde hangi 
çalışmaları yaptıklarını Genel Başkan Kılıç-
daroğlu'na anlattı. Deprem sonrasında Ma-
latyalıların yaşadığı mağduriyeti gidermek 
adına bölgede en çok kalan örgüt olduklarını 
ifade eden Kiraz;"24 Ocak Elazığ merkezli 
deprem sonrası Malatya'nın birçok ilçesin-
de büyük hasarlar meydana geldi. Genel 
başkan yardımcımız Veli Ağbaba ile beraber 
deprem olduktan hemen sonra Kale, Pütür-
ge ve Battalgazi ilçelerimizde hasar gören 
bölgelerde vatandaşımızın yanında olduk. 
CHP'li Büyükşehir Belediyelerimiz tarafın-
dan gönderilen 35 tır yardım malzemesini 
örgütlerimizin desteği ve sistemli çalışması 

ile her kesime ulaşacak bir şekilde dağıttık. 
Ancak depremi yaşayan ilçelerdeki köylüle-
rin tek ortak talebi yıkılan evlerinin yerine 
konut yapılmasıydı. Maalesef bu istekleri 
henüz gerçekleşmedi. özellikle virüs salgını-
nın da yaşanmasıyla depremzedelerin ikinci 
plana atıldığını gördük. Kira yardımının da-
ğıtımıyla ilgilide Malatya ve Elazığ’da ciddi 
problemlerin yaşanmasının yanı sıra toplu 
konut adı altında yapılan evlerde yüksek 
meblağlarla vatandaşa satılmak isteniyor." 
dedi.

İl Başkanı Kiraz deprem sonrasında ya-
şanan sıkıntıları Kılıçdaroğlu'yla paylaştık-
tan sonra Koronavirüs salgını nedeniyle alı-
nan önlemlerin Malatya ekonomisi üzerinde 
olumsuz etkiler yarattığını belirterek "Dep-
remde ekonomik krizle yüzleşen Malatya 
pandemi sürecinde ikinci bir darbe yedi. Sal-
gın nedeniyle 6 bin civarında esnaf kepenk 
indirmek zorunda kaldı. CHP Malatya örgütü 
olarak esnaf odalarının başkanlarıyla sürek-
li irtibat halinde olup önemli bir çalışma yü-
rüttük. Başlattığımız kampanyayla esnafın 
ayda 2 Bin liralık bir ücretle desteklenmesi 

gerektiğini kamuoyuna ifade ettik. Kendi-
sine bir kez daha teşekkür ediyoruz Genel 
Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba salgın sü-
recinde kendi ticari ilişkileri ve Malatyalı iş 
adamlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda 
Malatya'ya büyük destek verdi. Yaklaşık 8 
bin 500 aileye gıda paketi yardımı ulaştırdık. 
Maske dağıtımında da ilk günden itibaren 
örgüt olarak sahada yerimizi aldık. CHP'li 
Belediye Başkanlarımız ve Veli Ağbaba ta-
rafından gönderilen 130 bin maskeyi cadde 

cadde, sokak sokak gezerek dağıttık. Sağlık 
personelimiz, eczacılarımız ve kuaförlerimi-
ze de siperlik dağıtımı yaptık. İlgili kurum-
larla sürekli görüşerek süreci yakından takip 
etmeye ve desteklemeye çalıştık. Malatya'da 
toplam koronavirüs vaka sayısı 418, vefat 
sayısı 18 ve şuan itibariyle hastanede tedavi 
gören hasta sayımız 20 olarak güncellendi." 
dedi. Ayrıca Kiraz’ın Genel Başkan Kılıçda-
roğlu'na verdiği bilgiler arasında Malatya'da 
işsizlik sayısının 100 bine ulaştığı da yer aldı.

Kırsalda yaşama olan ilgi artarken, 
küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık 
tanınması gerektiğine dikkati çeken Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, küçük aile işletmelerinin 
daha fazla desteklenmesinin önemine vur-
gu yaptı. Bayraktar, koronavirüs salgınıyla 
birlikte doğal yaşamın önem kazandığını 
belirtti. Sağlık, ekonomik ve psikolojik ge-
rekçelerle köy hayatına olan ilginin arttı-
ğını ifade eden Bayraktar, “Pandemi ile 
mücadele ederken insanlar, sağlıklarının 
yanı sıra ekonomik güvencelerini de kay-
betme endişesi yaşadı. İnsanlar artık ka-
labalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin 
bir hayatı seçmek ve üretmek istiyorlar. 
Ekonomik kaygıların, iş kayıplarının etkisi 
göz önüne alındığında, kentten köye göç 
edenlerin sayısında bir artış bekliyoruz” 
diye konuştu. Bayraktar, daha iyi işlerde 
çalışmayı ümit ederek kente göç edenlerin 
de yeniden köye dönme eğilimi gösterdik-
lerini ifade etti. Ekonomik kaygıların yanı 
sıra memleket özlemi ve doğa tutkusunun 

da tersine göçte etkili olduğunu belirten 
Bayraktar, “Köyüne dönüp yeniden topra-
ğını işlemek isteyenlerin yanı sıra, beyaz 
yakalılar da şehir hayatında elde ettikleri 
deneyimlerden faydalanarak üretmek, gi-
rişimci olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

 Artan nüfus baskısı ve ekonomik dal-
galanmaların göçleri etkilediğini belirten 
Bayraktar şunları söyledi: “Eğer köylerden 
şehirlere göçenler tarım sektöründe gelir 
artışı yaşandığını görürlerse, geri dönüş 
hızı da o derecede artacaktır. Çünkü tarım 
dışı sektörler, zor dönemlerden en çok etki-
lenen sektörlerdir. Bu dönemlerde tarımda 
istihdamın arttığı, tarımın işsizliği azalttığı 
görülmektedir. 1994 krizinde tarımda is-
tihdam 7,7 milyon kişiden 8,7 milyon kişiye, 
2001 krizinde 7,8 milyon kişiden 8,1 milyon 
kişiye ve 2008 krizinde ise 4,9 milyon kişi-
den 5,2 milyon kişiye yükselmişti. Ekono-
mik krizlerde kırsala yönelim vardır. Sal-
gın ve benzeri gelişmelerin neden olduğu 
ekonomik güçlükler de köylere geri dönü-
şe bir ivme kazandırabilecektir.” Daha çok 

şehirlerde görülen koronavirüs salgınının 
beraberinde getirdiği sosyal problemlerin 
köy hayatına özendirdiğini ifade eden Bay-
raktar şunları söyledi “Ama hangi köylere? 
Alt yapısını tamamlamış, interneti de da-
hil iletişimin sağlandığı, tarımsal üretimin 
yapılabileceği arazilere sahip köylere mi? 
Yoksa tarımsal üretimle ilişkisi kesilmiş, 
sadece yaşlıların ve birkaç hanenin ikamet 
ettiği köylere mi? Köye, kırsala dönmeyi 
özendirmeye yönelik uygulanan politikalar 
artırılmalıdır. Kırsalda yaş ortalaması yük-
selmektedir. Kırsaldaki gençler ve köyleri-
ne dönen gençler teşvik edilmelidir. Kırsalı 
yaşanır hale getiren eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, iletişim gibi hizmetler geliştirile-
rek altyapı modernize edilmelidir. Tarım-
sal üretim karlı ve cazip hale getirilmeli, 
küçük aile işletmelerinin uygulayabileceği 
projeler geliştirilmelidir. Projelerin hazır-
lanması ve yürütülmesi konusunda Tarım 
Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları ve 
Ziraat Odalarımızda çalışan danışmanlar 
görev almalıdır” diye konuştu. 

Vatandaş Kırsala Göç Ediyor



Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
Almış olduğum Nüfus cüzdanımı 
kaybettim.  Hükümsüzdür.

Ergün SAKA

Doğanşehir Jandarma Bölük 
Komutanlığından almış olduğum 
Av Tüfeği Ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Hasan UMUR

KAYIP
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GÜLİZAR ÖZGÜR
Üç tane kardeşle anne babalı
Sanma ki şükredip yattı Gülizar
Doğanşehir ilçe Çömlekoba’lı
Bir dilim huzur mu tattı Gülizar

Daha ilkokul’da kurt kucağına
Atıldı bakmadan kol bacağına
Göz yaşlar içinde taş ocağına
Kahpe felek köle sattı Gülizar

Yarım asır oldu sanki daha dün
Bitmez içerimde feryat figan ün
Sevgi katıp hayal derdiği o gün
Güneş ta şafak’da battı Gülizar

Başında yemeni ayakta çarık
Yüreğin burkulmuş ciğerin arık
Sağ yanın ezikti sol yanın kırık
Sevdasına dram kattı Gülizar

Tecrübeler şiir destan yazdırdı
Semahlar dönderip yaran azdırdı
Gönül bahçen çapa ile kazdırdı
Artık siyah beyaz mattı Gülizar

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

GEL SEN BANA

Bir aynada seni gördüm,
Sana koştum gönül verdim,
Şarkılarla hayal kurdum,
Güle güle gel sen bana.

Bir gün gördüm aldım murat,
Bir dost sevdim yolu ırak,
Ömrüm geçer durak durak,
Güle güle gel sen bana.

Irmak ol da ak toprağa,
Dal dal dolaş dön yaprağa,
Bir gül ile kon yanağa,
Güle güle gel sen bana.

Bir yel eser soğur terim,
Akar duygumla alın terim,
Bir gönülde olsun yerim,
Güle güle gel sen bana.

Garip dosttur dert sormasın,
Gül çiçekler hiç solmasın,
Dağlar benim can yanmasın,
Güle güle gel sen bana.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Kendisine inanılan kimse... Gam dizisinde “si” ile “re” 

arasındaki ses... Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri 
acı bir bitki... 2. Özezer... “Bir yere süsleme amacıyla dü-
zen vermek” anlamındaki “... etmek” birleşik fiilinde geçen 
bir söz... 3. Atom numarası 57 olan, beyaz, havada çabuk 
oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir 
element (simgesi La)... Resim yapan sanatçı... 4. Verme, 
ödeme (eski)... Ekonomi... Dış (spor)... 5. Mevcut, evren-
de veya düşüncede yer alan... Karı, eş (eski)... Operalarda 
solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellik-
le kendi içinde bütünlüğü olan parça... 6. Birine ayrılmış, 
tahsis olunmuş (eski)... İşsiz, boş gezen, avare (kimse)... 7. 
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere... Bir işlet-
mede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, 

bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural... 

8. İyi, güzel... Yakışır, yerinde, uygun... “Söylemeye başla-

dı” anlamında kullanılan bir söz... Gam dizisinde re ile fa 

arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... 9. Ansızın 

verilen bir kararla yola çıkıldığını anlatan bir söz... Maniye 

yakalanmış (hasta)... 10. Açık, ortada, meydanda, herke-

sin içinde yapılan... Türk bayrağı... 11. Her türlü maddeyi 

oluşturan çok ince ve uzun parça... Bal, yağ, yoğurt vb. 

şeyler koymaya yarar tahta kova... Tahta vb. bir şeye vu-

rulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses... 

12. Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... Çitilenmiş 

olan... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, 

boşluk, mesafe... 13. Sinizm... İğdiş etmek... 14. Tombul, 

gürbüz, iri (bebek ve küçük çocuk)... Irk bilimi... 15. Roma 

kilisesinin kendine verdiği ad... Kaliforniyum elementinin 

simgesi... Bir işteki engelleri yenme kararlılığı...

Yukarıdan aşağıya
1. Kitap sayfaları arasına konulan ve okunan yeri belir-

lemekte kullanılan ince, uzun karton parçası... Yuva yap-

mak... 2. Bir şeyin niteliklerini övme (eski)... Meze olarak 

yenilen şey... Protaktinyum elementinin simgesi... 3. İri yarı, 

kırıcı, sinirli, asık suratlı, sert kimse... Arkadaşlık etme, bir-

likte bulunma... 4. Tutam... Son zamanlarda, son günlerde, 

son olarak, yakınlarda (eski)... Kilogram... 5. Şaire yakışır 

bir biçimde, şair gibi davranma durumu, ozansılık.. At, 

eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, aya-

ğın şekline uygun demir parçası... 6. Pirinci kabuğundan 

ayırmak veya bulgur dövmek için kullanılan dibek (halk 

ağzı)... Aşk... Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan bi-

rinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi, sebayüdü... 7. Osmiyum 

elementinin simgesi... Genellikle içine sulu şeyler konulan 

metal vb.nden yapılmış kap... Çözümleme... 8. İkinci Çağın 

yaklaşık kırk beş milyon yıllık dönemi... İletmek işi... 9. As-

lında... Kayak... Teknetyum elementinin simgesi... 10. Adla 

ilgili, ad niteliğinde olan... Almak işi... Damarlarda dola-

şan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan 

plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, 

ak kan, lenfa... 11. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya 

sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini 

ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama... Andanteden daha 

canlı, daha hızlı bir biçimde (çalınmak)... 12. Ağabey (halk 

ağzı)... Aydına yaraşır bir biçimde... Gözde sarıya çalan 

kestane rengi... 13. Pek çok... Denizde balıkların veya kü-

reklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı... 14. Rütbesiz asker, 

nefer... Bir kimse-

ye bir davranışta 

bulunmasını veya 

bulunmamasını 

söylemek, ikaz 

etmek... Sinema, 

tiyatro, radyo ve 

televizyon oyun-

larında oyunu yö-

netme... 15. Söz 

dizimsel... Bo-

zuk, yanlış, eksik 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR’E AĞAÇ EV
KÜTÜPHANESİ YAPILIYOR

Doğanşehir İlçe Kaymakam-
lığı tarafından yapılan açıkla-
mada” Kaymakamlığımızca ha-
zırlanan 300.000 TL maliyetli 
‘Doğanşehir Ağaç Ev Kütüpha-

nesi Yapı Projesi’ Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından destek-
lenmeye uygun bir proje görü-
lerek kabul edildi. Projenin tüm 

aşamalarında emek sarf eden 
İlçe Tarım Müdürlüğü personeli 
arkadaşlarımıza ve projemize 
destek veren Doğanşehir Beledi-
yesi’ne teşekkür ederiz” denildi.
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Vali Baruş Depremzedeleri Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, merkez üssü 
Pütürge ilçesi olan 5,3 büyüklü-
ğündeki depremde evleri ağır ha-
sar gören vatandaşları ziyaret etti. 
Depremin ardından hasar tespiti 
çalışmalarının devam ettiğini belir-
ten Vali Baruş, vatandaşlar ağır ha-
sarlı binalara girilmemesi gerektiği 
konusunda uyardı

Vali Baruş, depremin merkez 
üssü olan Pütürge ilçesi kırsalın-
daki Gözlüce, Çayköy Mahalleleri 
ile Pütürge Merkezini ziyaret ede-
rek, zarar gören evler ile kontey-

ner kentte incelemelerde bulundu.  
Vali Baruş'a, Pütürge Kaymakamı 
Recep Aydın, Pütürge Belediye Baş-
kanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İL 
Müdürü Mustafa Türker, Kızılay Ma-
latya Şube Başkanı Ramazan Soylu 
ve diğer ilgililer eşlik etti. Deprem-
zedelerle görüşen Vali Baruş, ta-
leplerini dinleyerek ihtiyaçlarının 
giderilmesi için yapılan çalışmalar-
la ilgili bilgi verdi. Depremzedelere 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın selamını getirdiğini söyleye-
rek, zarar gören binaların en kısa 
sürede yıkılacağını ve vatandaşla-
rın talepleri doğrultusunda da yeni 
evlerin yapılacağını söyleyen Vali 
Baruş ayrıca, ağır hasarlı evlere 
girilmemesi konusunda uyarılarda 
bulundu. Vali Baruş açıklamasın-
da şu sözlere yer verdi; ”Depremin 
ardından hasar tespiti çalışmaları-
mıza bugün AFAD ve Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 
devam ediyoruz. Bizde deprem-
den en fazla etkilenen Pütürge il-
çemizin Gözlüce Mahallesindeyiz, 
konutları hep birlikte dolaştık. Bir 
önceki Sivrice depreminden dolayı 
ağır hasar gören evlerin hasarları 
artmış durumda. Dolayısıyla evle-
rin içerisinde insanların barınması 
sağlıklı değil, barınma ihtiyacı olan 
vatandaşlarımıza çadırlar kuruldu. 
Bir an önce bu ağır hasarlı evlerin 
yıkımına başlayacağız. Evlere yak-
laşılması, evlerin içerisinden eşya 

alınması dahi bazılarında sakın-
calı. Bu nedenle vatandaşlarımı-
za bir kez daha uyarıda bulunmak 
istiyorum. Ağır hasarlı konutlara 
lütfen girmesinler. AFAD ve Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi 
beklesinler. Hasar tespiti yapıldık-
tan sonra yıkım işlemlerini gerçek-
leştirmek üzere biz buraya makine 
ve ekipman göndereceğiz, bu ekip-
manlarla evlerin yıkımı gerçekleş-
tirilecek. Kendilerine de TOKİ tara-
fından yapılan köy konutlarından 
yapılmasını teklif edeceğiz, kabul 
edildiği takdirde köy konutlarının 
yapımına kısa sürede başlayacağız. 
Sağlıklı çelik konstrüksiyon konut-
lar bunlar.  Diğer taraftan da şehir 
merkezlerinde bildiğiniz gibi TOKİ 
tarafından yapılan ihaleler kap-
samında çok katlı konut yapımı 
devam ediyor. Bu anlamda şehir 
merkezimizde problem yok ama 
köy konutlarımız çok sayıda ağır 
hasarlı bunların yerine de haneleri-
mizin barınacağı yeni evler yapma-
mız lazım. Bunun içinde gayret sarf 
ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun diyorum. Tüm vatan-
daşlarımızdan devletine güvenme-
lerini, haklarının mutlaka sağlana-
cağını ve sabırlı olmalarını istirham 
ediyorum. İnşallah bu konutların 
yapımını kısa zamanda gerçekleş-
tirip vatandaşlarımızı barınma im-
kanına kavuşturacağız” dedi. Bölge 
halkı ise desteklerinden dolayı Vali 
Baruş'a teşekkür etti.

Tahmini Rekolte 65 Bin Ton!
Kayısıda rekolte tahmininde bu-

lunan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Orta Doğu Anadolu Bölge Başkanı 
Yunus Kılınç, tahmini miktarın 65 
bin ton civarında olacağını dile ge-
tirerek, şişirme rekolte açıklama-
sından kaçınılmasının ve tavan fiya-
tın üreticinin alın terini koruyacak 
şekilde belirlenmesinin önemine 
vurgu yaptı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Orta Doğu Anadolu Bölge Başkanı 
Yunus Kılınç, oda başkanları adına 
yaptığı açıklamada ise şu ifadele-
ri kullandı. “Malatya’mızın ismini 
dünyaya tanıtan en değerli ürünü-
müz olan kayısımızın hasat dönemi 
yakınlaşmaktadır. Her yıl olduğu 
gibi 2020 yılında da yine küresel 
ısınma neticesinde ıklım değişik-
likleri yaşanmış olup çiçeklenme 
döneminde aşırı yağışlardan do-
layı monilya hastalığı ve kayısının 
çoğunun kürkten çıkmaması aka-
binde yaşanan don ve dolu afetleri 
neticesinde bu yıl kayısı rekoltemi-
zin düşük olacağı bir gerçektir. Bu 
nedenle kayısı fiyatlarında artış 
görülmektedir. Tarım ve Orman Ba-
kanlığımızın Bu yıl Toprak Mahsul-
leri Ofisi (TMO) tarafından yapaca-
ğı destekleme alımı ve taban fiyat 
açıklaması ile kayısımız hak ettiği 
değeri bulacak ve borç yükü altında 
ezilen kayısı üreticimiz inşallah bir 
nefes alacaktır diye umut ediyoruz.

ÜRETİCİ ALNININ 
TERİNİN KARŞILIĞINI 

ALMALI
Yıllardır kayısı üzerinde oy-

nanan oyunlar ve spekülasyonlar 
sonucu daha önce 3,5 dolara ih-
raç edilen ürünümüz çiftçiden 1,5 
dolardan alınıp çiftçimiz emeğinin 
karşılığını alamayıp her yıl zarar 
ederken 100 bin ton ihraç edilen 
kuru kayısının bedelinin yarısı dahi 

emek çeken üreticiye yansıtılmadı.  
Bu durumu öğrenen Sayın Tarım ve 
Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli 
olaya el koyarak hayalı her yıl açık-
lanan kayısı rekoltesinin açıklan-
masına müsaade etmeden rekolte-
nin Tarım ve Orman Bakanlığınca 
açıklanmasını sağladı. Biz üretici 
olarak Tarım ve Orman Bakanlığı-
mızın TARSİM raporlarını göz önün-
de tutarak gerçek bir rekolte açık-
lanmasını istiyoruz. 

ŞİŞİRME REKOLTE 
BEKLEMİYORUZ

Ticaretçinin, çiftçinin malını 
maliyetine elinden almaması için 
geçmişte yaşadığımız şişirme re-
kolteden değil çiftçinin alın terinin 
karşılığını alabileceği gerçek bir 
rekolte açıklanmasını Bakanlığı-
mızdan bekliyoruz. Şimdiye kadar 
açıklanan rekoltelerin üreticimize 
hiç bir fayda sağlamadığı gibi üre-
ticinin Ticaretçi tarafından tokat-
lanmasını sağlamıştır. Bu sistem 

bu çark böyle devam etmemelidir. 
Üreten emeğinin karşılığını alabil-
melidir. Herkes ürününü yıllardır 
TMO’ ya satarak ürününü değerin-
de pazarlarken arkasında bir dayı-
sı varsa Malatya kayısı üreticisinin 
dayısı da Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. 
Çünkü kayısıya sahip çıkılmazsa yıl-
dan yıla üretimimiz azalıyor. Bahçe-
ler sökülüp yem bitkileri ekiliyor ve 
kayısıda dünya kayısı liderliğimiz 
elden gidiyor. A. Vahap Kaygusuz


