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Malatya Büyükşehir Başkanı Gürkan:

“Adaletin Olmadığı Yerde Zulüm Vardır”
“Zülmün Olduğu Yerde Zalim Vardır”

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, 
tüm belediye personelleriyle 
bir istişare toplantısı düzenle-
di. Toplantıda, “Belediye Baş-
kanı Padişah değildir” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, 
Belediye Başkanlığı koltu-
ğuna geldikten kısa bir süre 
sonrasında belediyedeki israf 
konusunu hemen masaya ya-
tırdı.
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Milletvekili Çalık’tan Karaciğer
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AK Parti Malatya Millet-
vekili ve MKYK Üyesi Öz-
nur Çalık, son olarak aynı 
anda 5 ayrı karaciğer 
naklini aynı anda başa-
rıyla gerçekleştiren İnönü 
Üniversitesi Turgut Özal 
Tıp Merkezi Karaciğer 
Nakil Enstitüsü’ne tebrik 
ziyaretinde bulundu.
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Malatya Büyükşehir Başkanı Gürkan:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, tüm belediye personelleriy-
le bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantı-
da, “Belediye Başkanı Padişah değildir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, Belediye Başkanlığı koltuğu-
na geldikten kısa bir süre sonrasında beledi-

yedeki israf konusunu hemen masaya yatırdı.
Başkan Gürkan, istişare toplantısında en 

kritik ve önem arz eden noktalardan biri olan 
maaş konusuna değinerek, Belediye de tam 
300 farklı maaşın olduğunu ifade etti.

 

-BU ÜCRETLER NEYE GÖRE 
BELİRLENDİ? –

Belediyedeki ücret farkının ne-
den kaynaklandığı sorularının yoğun 
olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, 
“Adam ilkokul mezunu 9 bin lira ila 12 
bin lira arasında maaş alıyor. Bunun 
mantığını nasıl izah edecekler?” dedi.

 

-MAAŞ ADALETSİZLİĞİ 
BİTECEK -

Artık bu maaş adaletsizliğinin bi-
terek şeffaf bir noktaya varılacağını 
ve aslında hak eden birçok kişinin de 
maaşlarında artış olacağını belirtti.

 

-TOPLANTIDA TARİHE 
GEÇECEK SÖZ –

Başkan Gürkan, Maaş adaletsizliği 
konusunda kendisi de çok rahatsız ol-
duğunu açık bir şekilde ifade ederek, 
“Adaletin olmadığı yerde zulüm var-
dır, zulmün olduğu yerde zalim vardır. 
Bana zalim denilmesini hak görür mü-
sünüz?  Bir yönetici zalim olmak ister 

mi?” dedi.
 

-BELEDİYENİN ARACIYLA 
PİKNİĞE GİDİYORLAR –

Başkan Gürkan, Belediyenin personeli-
nin belediyenin aracı ile ailesini haftasonu 
pikniğe götürmesi ve gezdirmesi gibi konu-
larda bu çalışanın komşularından tutunda 
kulaktan kulağa yayılarak tüm Malatyalıların 
konudan dolayı rahatsızlıklarını ilettiklerini 
ve sorunun çözümünün ardından kendilerine 
dua ettiklerini belirtti.

“Yapmış olduğumuz çalışmalardan dola-
yı bize dua edenlerin haddi hesabı yok. Bu 
adamlar bizi çok sevdiklerinden dolayı dua 
etmiyorlar. Komşusu olan belediye çalışanı 
belediye aracı ile çocuklarını da alarak hafta 
sonları pikniğe gidiyor, geziyor o komşu ra-
hatsız oluyor. Almış olduğumuz maaşı hak et-
memiz, helal etmemiz gerekiyor. Ben çalışan 
personelime, alın teri akıtan personelime so-
nuna kadar güvenirim, kendimi onlara ema-
net eder sonuna kadar onlarla yol yürürüm." 

- YAŞADIĞIMIZ ŞEHRE 
BİR ESER BIRAKMAK İÇİN 

ÇALIŞMALIYIZ –
Başkan Gürkan, Belediye olarak görevle-

rinin vatandaşlara hizmet etmek olduğunu, 
Devletin ve milletin hakkını yiyen hiç kimse-
nin iflah olmadığını ifade etti.

“Bizim buradaki amacımız, prensibimiz 
personellerimiz arasında birlik ve beraber-
liği artırmak, çalışma barışını sağlamaktır. 
Yaptığımız işlerde kırk kere düşünür bir kere 
yaparız. Belediye olarak amacımız insanla-
ra hizmet ederek, o şehri yüceltmek, o şehri 
ihya etmektir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) 
‘içinizden en hayırlınız insanlara en çok hiz-
met edeninizdir’ diyor. Devletin, milletin 
hakkını yiyen hiç kimse iflah olmaz. Biz bu 
şehirde yaşayan insanlar sayesinde kazanı-
yoruz. Yaşadığımız şehre bir eser bırakmak 
için çalışmalıyız.”

 

-BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 
GÜVENCE: SUSMAYIN! –

Başkan Gürkan, Amirlerin ve Müdürlerin 
Belediye Personellerine karşı yapılacak hak-
sız bir tutum karşısında kaldıklarında sus-
mamalarını ve durumu iletmeleri halinde ise 
gereğinin yapılacağını belirtti.

“Eğer bir haksızlık görürseniz ilgili amir-
lerinize iletin, şayet çözülmez ise bize gelin. 

Burada çalışan herkes belediyenin adamıdır. 
Bulunduğumuz yerde kesinlikle haksızlık ve 
adaletsizlik olmayacak. Adam kayırma olma-
yacak. Herkes işini yapacak. Hizmet anlayışı-
mız güneş gibi olacak. Şemsiyemiz gökyüzü 
olacak. Güneş ışığından gözünü kapatmayan, 
perdesini kapatmayan nasıl yararlanıyorsa, 
biz de hiçbir ayrım yapmadan hizmet ürete-
ceğiz.”

 

-450 ARAÇ MALATYA’YA 
YETER –

Başkan Gürkan, göreve geldikten hemen 
sonra yapılan israflar konusunda hızlı adım-
lar atmıştı. Bu adımlardan biri ise belediye-
nin fazladan kiraladığı araçlardı. Şuanda be-
lediyenin 450 adet kendi aracı bulunuyor.

“Bu şehri ileri götürmek anlamında hep 
birlikte olacağız. Belediyeler sınırları içeri-
sinde yaşayan insanların kanunda belirtilen 
ihtiyaçlarını çalışanları vasıtası ile karşıla-
makla yükümlüdür. Belediye Başkanı zama-
nı, personeli ve mali tabloyu iyi yönetmekle 
yükümlü kişidir. Göreve geldiğimiz zaman 
huzur hakkı adı altında alınan bütün para-
ları iptal ettik, fazla çalışmaları, arabaları, 
SDS’leri ve iş makineleri için yapılan ihaleyi 
iptal ettik. Belediyenin 450 tane kendi aracı 
var bu araçlar Malatya’ya yeter.”

 

“BELEDİYE BAŞKANI 
PADİŞAH DEĞİLDİR, HUKUK 

KURALLARI İÇERİSİNDE 
İŞLEYEN YAPI VARDIR” -
Başkan Gürkan, işçilerin işten çıkarıla-

cağı ve maaşların kesileceğini konusundaki 
söylemleri iftira olarak tanımlayarak sözle-
rine devam etti, “Değerli arkadaşlar zaman 
zaman toplumda bazı söylemler duyuyoruz, 
başkan geldi işçi çıkardı, maaşları kesecek-
miş diye. Bir tek işçi çıkarmadık,  maaşların 
kesilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konu-
su değil. Kaldı ki Belediye Başkanı Padişah 
değildir. Hukuk kuralları içerisinde işleyen 
bir yapı vardır. Ama bu işlerin içine fitne fe-
sat katmak isteyenler var. Bu arkadaşlarımızı 
gerektiği gibi uyaracağız, gerekli açıklamala-
rı yapacağız. İftiralara itibar etmeyeceğiz.”

Malatya Kapalı Spor Salonunda gerçek-
leştirilen istişare toplantısına Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel 
Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket 
Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile 5000 
civarında belediye çalışanları katıldı.

“Adaletin Olmadığı Yerde Zulüm Vardır”
“Zülmün Olduğu Yerde Zalim Vardır”

NİKÂHLARINI BELEDİYE BAŞKANI KIYDI
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Vahap Küçük Rümeysa 
ve Tolunay çiftlerinin nikâh-
larını kıydı. Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük;” 
Rümeysa ve Tolunay Çiftinin 
düğün merasimine katılıp 
nikâhlarını kıydık. Bu güzel 
günde genç çiftimize eşlik et-
menin mutluluğunu paylaş-
tık. Rabbim Ömür Boyu Mut-
lu ve mesut eylesin.” dedi
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Soldan sağa
1. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özel-

liklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek... Belirli bir süre 

için açılmış banka hesabı, vadeli mevduat... 2. Toplu geziler için 

yapılmış büyük otobüs... Erzincan iline bağlı ilçelerden biri... 3. 

Ünlü kimselerin kendilerinden habersizce çekilmiş, onları güç 

durumda bırakacak özellikteki fotoğrafları... Arama işi... 4. Gam 

dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Arıtımevi... Ansızın ortaya 

çıkan... 5. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak... Lösemilerde görü-

len deri belirtileri... 6. Kuruntuya düşürme (eski)... Kişi (eski)... 

Yeniden, bir daha, tekrar, gene... 7. Dara (halk ağzı)... Herhangi 

bir konuda yapılan inceleme, araştırma... Erkeklerin ve kadın-

ların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu üst 

giysisi... 8. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Dar ve 

kalınca tahta... Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne... Sodyum 

elementinin simgesi... 9. Gömlek... Haykırma, bağırma... İncirin 

döllenmesini sağlayan sinek... 10. Şaşkın, dağınık, ne yapacağını 

bilmez... Eşi olmayan, biricik, yegâne... Lak... 11. Zeki olma duru-

mu, zeyreklik... Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların 

yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranın-

dan çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik... 12. Delici kılıç-

la oynanan, hedef bölgesi bütün vücut olan bir tür kılıç oyunu... 

Az ışıkla yanmak (halk ağzı)... Prometyum elementinin simge-

si... 13. Turanlı (eski)... İta amiri (eski)... 14. Yanıcı, renksiz, az 

kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi... An-

lam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan 

bir söz... Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi... 15. Bir 

kimse yüzünden zarara uğramak...

Yukarıdan aşağıya
1. Toplama işlemini gösteren “+” işareti... 2. Söz dinleme, 

boyun eğme, buyruğa uyma... İskambil oyunlarında elindeki kâ-

ğıtları olduğundan başka gösterme davranışı... Plütonyum ele-

mentinin simgesi... 3. Pop müzik... Baş, kumandan, amir (eski)... 

Özür... 4. Doğu Hindistan’da yetişen bir bitkinin olgunlaşmadan 

önce toplanan ve kurutulan 1-3 cm uzunluğunda, iğ biçiminde 

siyah renkli, sert, kokusuz taneleri... Tanrıtanımaz... 5. Varak 

(eski)... Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Ma-

rangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya 

dikdörtgen biçiminde kanal... 6. İslam inancına göre cennet ile 

cehennem arasında bir yer... Kabarma... Kar fırtınalı... 7. İşaret 

vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana 

vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işleti-

lebilen araç... Tanelerden oluşmuş... Bir yüzeyde boy sayılan 

iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 8. Kahramanmaraş iline 

bağlı ilçelerden biri... Akıllıca (eski)... 9. Türk alfabesinin on be-

şinci harfinin adı, okunuşu... Tarih öncesi tanrılarının efsaneli 

serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve 

özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mito-

loji (eski)... Noksan, eksik (eski)... 10. İmarethane... Ağacın göv-

desinden ayrılan kollardan her biri... Püskürük ve başkalaşmış 

kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluş-

muş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak 

bir mineral, evren pulu... 11. Girilmesi yabancıya yasak olan, kut-

sal tutulan, korunulan yer (eski)... Kobalt elementinin simgesi... 

Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, 

bravo (eski)... 12. Gözde sarıya çalan kestane rengi... Ad soylu ke-

limeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek... 13. 

Kalça sinirlerinde 

oluşan ağrılı hasta-

lık... Ulan... Verme, 

ödeme (eski)... 14. 

Arap alfabesinin on 

sekizinci harfinin 

adı (eski)... Nine 

(eski)... Fizik bili-

minin ışık olaylarını 

inceleyen kolu... 15. 

Ardından gitmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ZEMZEM SUYU

Damla olup demden içen

Güzel iken gülü seçen

Bir bebeğe kucak açan

Bir gül aşkı paklar seni

Gözler ela ceylan izi

Bir bakışla süzer bizi

Sahiliyle Akdeniz’i

Bir damla su paklar seni

Çiçek açar Fırat boyu

Işık doğar Dicle kıyı

Bir damlacık zemzem suyu

Akar akar paklar seni

Bir tarlaya tohum eken

Bir yaylaya fidan diken

Gözyaşıyla suyu döken

Bir gün gelir paklar seni

Bir yol aldım ince ince

Garip güldü dal verince

İnsanoğlu yol seçince

Bir sevinçle yoklar seni

MEHMET 
KAYABAŞI

Milletvekili Çalık’tan Karaciğer
Nakil Enstitüsü’ne Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili 
ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, son 
olarak aynı anda 5 ayrı karaci-
ğer naklini aynı anda başarıyla 
gerçekleştiren İnönü Üniversi-
tesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ka-
raciğer Nakil Enstitüsü’ne tebrik 
ziyaretinde bulundu.

Malatya Karaciğer Nakil 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Se-
zai Yılmaz ziyaret için teşekkür 
ederek, “Milletvekilimiz Öz-
nur Çalık, enstitü kurulduğun-
dan beri her zaman yanımızda, 
desteğini esirgemedi bizden. 
Sağlanan başarı ne tek başına 
üniversitemizin, ne tek başına 
Malatya'nın, bu ülkemizin başa-
rısıdır. Birlik ve beraberlik saye-
sinde gerçekleşmiştir.” dedi.

Milletvekili Çalık, Prof. Dr. 
Sezai Yılmaz’ın Malatya ve Tür-
kiye için çok önemli bir marka 
olduğunu ve son aynı anda 5 
karaciğer nakil operasyonun-
dan dolayı tebrik etmek için 
ziyarette bulunduğunu belirte-
rek, “Sezai hocamızın başarıla-
rından onur ve gurur duyduk. 
Malatya’dan, Arguvan’dan çıkan 
bir evlat, o annenin, babanın el-
lerinden öpüyorum. Seza hoca-
mız dünyaya mal olmuş bir isim 
haline geldi. Amaç kaliteli ve 
sürdürülebilir bir başarıyı sağ-
lamaktır. Seza hoca, kaliteyi ve 

sürdürülebilir başarıyı sağlayan 
bir akademisyendir. Başarıları-
nızdan dolayı tebrik ediyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın se-
lamlarını getirdim, Sağlık Baka-
nımızın selamını getirdim. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın gönder-
miş olduğu hediyeyi takdim edi-
yorum” ifadelerini kaydetti. 

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın hediyesini 
Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a takdim 
ettikten sonra, yine başarıların-
dan dolayı da AK Parti’nin te-
şekkür plaketini verdi. 

Bu arada, Milletvekili Öz-
nur Çalık,  Kızılay Malatya Şu-
besini ziyaret ederek, burada 
Şube Başkanı Ramazan Soylu 
ile Kızılay’ın Battalgazi ve Ye-

şilyurt Şube Başkanları ile bir 
araya geldi. Çalık, Kızılay’ın 
Malatya’da önemli yatırımlarda 
bulunacağını belirterek, başta  
Vagon Onarım Fabrikasındaki 
tesis olmak üzere 5 bin kişilik 
aşevinin bu yatırımlar arasında 
yer aldığını ve yakın süre de ge-
lişmelerin kamuoyu ile paylaşı-
lacağını ifade etti.
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“Motosiklet
Kazaları Üzerine”

Son bir kaç yıl içersinde ilçemi-

zin değişik yerlerinde motosiklet 

kazaları sonucu öğrencilerimizi 

kaybettik, bazı gençlerimiz sakat 

kaldı, bazıları travma geçirdi. Biliyo-

rum belki gençler bu yazdıklarıma 

kızacak, belki bildiklerini okumaya 

devam edecek ama bir eğitimci 

olarak onları uyarmak bizim gö-

revimiz. Zira bizler onları sadece 

akademik anlamda yetiştirme 

görevinin dışında eğitim anlamında 

da onları hayata hazırlama görevi-

ni üstlendik bu mesleği seçerken. 

Ama son zamanlarda artan moto-

siklet furyası onları bizden almaya, 

sakat bırakmaya ve aileleri ile karşı 

karşıya getirmeye başladı. Elbette 

motosiklet kullanımına karşı de-

ğiliz, zira motosiklet dünyanın her 

yerinde olduğu gibi bizde de en çok 

tercih edilen ulaşım araçlarından 

biri. Lakin her şeyin kuralı olduğu 

gibi motosiklet kullanmanın da bazı 

kuralları olduğu aşikar. Şahsen son 

sürat bir genç yanımdan geçerken 

onu yüreğim ağzımda izliyorum. 

Kask kullanmadan, dizlik takma-

dan, ehliyetsiz bir şekilde binilen 

her motosiklet aşırı hızla birleşince 

büyük bir tehlikeye dönüşüyor. 

Mahalle aralarının aynı zamanda 

çocukların oyun alanları oldu-

ğu gerçeğini unutarak son sürat 

motosiklet kullananları görüyoruz. 

Gürültü kirliliği, insanları rahatsız 

etmesi falan da cabası. Bu durum 

toplum olarak hepimizin ortak 

sorunudur. Bugün canı yananlara 

üzülürken yarın aynı şeyin bizim 

başımıza gelmeyeceği garantisini 

kim verebilir. Son olarak gençlere 

şunu özellikle söylemek istiyorum. 

Hiçbir şey sizin canınızdan kıymetli 

değil ve kimse sizin eğlencenize 

karşı çıkıyor da değil ama lütfen 

dikkatli olalım, önlemimizi alalım 

ve sokakların çocukların oyun alanı 

olduğunu unutmayalım. Lütfen 

bu paylaşımı tüm Doğanşehir ve 

mahallelerine ait sayfalarda payla-

şalım. Bu gençler bizim geleceğimiz 

ve onlara sahip çıkmak bizim en 

birincilik görevimiz.

SALMAN
TOPAL

Polis Okulundan, Başkan Vahap Küçük’e Ziyaret
Malatya Polis Meslek Eği-

tim Merkezi Müdürü Faruk 
Nalçacı Doğanşehir Belediye 
Başkanına hayırlı Olsun zi-
yaretinde bulundu. Malatya 
Polis Meslek Eğitim Merkezi 
Müdürü Faruk Nalçacı Doğan-
şehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ü makamında ziyaret 
ederek hayırlı Olsun dilek-
lerinde bulundu.  Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ziyaretinde duyduğu 
memnuniyeti belirterek” Ma-
latya Meslek Eğitim Merkezi 
Müdürümüz bizleri ziyarete 
gelmişler, bu nazik ziyaretle-
rinden dolayı kendilerine  çok 
teşekkür ediyorum “ dedi.

MALATYA BAŞSAVCISINDAN BAŞKANA ZİYARET
Malatya Cum-

huriyet Başsavcısı 
Muhammet Savran, 
Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap 
Küçük’ü makamında 
ziyaret etti. Doğanşe-
hir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük yaptığı 
açıklamada;” Başsav-
cımız bizleri ziyaret 
etmiştir.  Bu nazik zi-
yaretlerinden dolayı 
kendilerine çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

Yeni Adliye Binası Yeşiltepe Bölgesine Yapılacak

AK Parti Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık Başsavcı 
Muhammed Savran ile Baro 
Başkanı Enver Han’a yaptığı 
ziyarette, Yeni Adliye bina-
sının Yeşiltepe bölgesinde 
yapılması konusunda ortaya 
çıkan görüşün ağırlıkta oldu-
ğunu söyledi

AK Parti Malatya Millet-
vekili Öznur Çalık Başsavcı 
Muhammed Savran ile Baro 
Başkanı Enver Han’a yaptığı 
ziyarette, Yeni Adliye bina-
sının Yeşiltepe bölgesinde 
yapılması konusunda ortaya 
çıkan görüşün ağırlıkta oldu-
ğunu söyledi

Milletvekili Çalık,  Malat-
ya Adliyesine giderek, bura-
da Başsavcı Muhammet Sav-
ran ile Malatya Baro Başkanı 
Enver Han’ı ziyaret etti. İlk 
ziyaretini Başsavcı Muham-
met Savran’a yapan çalık, 
buradaki açıklamasında; “Biz 
uzun zamandan beri Malat-
ya’mızdaki Adliyemizin yeni 
bir yere taşınması konusunu 
milletvekili arkadaşlarımız,  
İl başkanımız ve yöneticile-
rimizle birlikte yakın takip 
ediyoruz. En son kıymetli 
Adalet Bakanım Sayın Ab-
dulhamit Gül’ün talimatıy-
la Malatya’mıza yeni Adalet 

Sarayı’nın yapılması ile ilgili 
süreci başlatmış ve Beyler-
deresi yol güzergahında olan 
Adliye binasının projesi de 
hazırlanmıştı. Fakat sonra-
sında milletimizin talepleri 
doğrultusunda özellikle Adli-
ye binasının bölge olarak Ye-
şiltepe mıntıkasında oluşan 
talepleri dikkate alınmıştır. 
Sayın Bakanımız ile ve Malat-
yalı kıymetli Bakan Yardımcı-
mız Sayın Selahattin Menteş 
ile Başsavcımız, Valimiz, İl 
Başkanımız, Milletvekili ar-
kadaşlarımızla yaptığımız 
görüşmeler neticesinde de 
uygun olursa Yeşiltepe de bir 

Adliye binasını tesis edelim 
isteriz. Bu konuda da Sayın 
Başsavcımla hem istişareler-
de bulunmak hem de süreci 
birlikte takip etmek adına 
ziyaretlerde bulunduk.” şek-
linde konuştu.

Malatya Baro Başkanı En-
ver Han’ı da ziyaret ederek 
görüşen Çalık buradaki ko-
nuşmasında ise şunları söy-
ledi, “Çok önemli bir Yargı 
Reform Paketi hazırlandı.  
2023 yargı reformu pake-
tinde bütün hem avukatları-
mızın, hem Hakimlerimizin, 
hem savcılarımızın, hem hiz-
met alanların hem de hizmet 
sunucuların çok ciddi mana-
da teşekkür ettiği bir paket 
sunuldu.”

Çalık, Malatya’da Adliye 
lojmanları konusundaki sı-
kıntının da çözülmekte oldu-
ğunu belirterek, “Malatya’da 
hakimlerimizin ve savcıları-
mızın çok ciddi bir lojman ih-
tiyacı vardı. Bu lojman ihtiya-
cını yaklaşık 100 hakimimiz 
için belirlenen bir yerde loj-
manlarımız yapılmak üzere 
inşaat çalışmalarımız başla-
tıldı ve kısa sürede bitirilme-
si hedefleniyor” şeklindeki 
bilgiyi paylaştı.


