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Yatırım
Beydağı Tabiat Parkı Temeli Atıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi
(MASKİ) Genel Müdürlüğü, Tarımsal ve Hayvansal Sulama - Gölet
yapımı için projeler
hazırladı. DAP Bölge
Kalkınma İdaresi’nin
desteğiyle 4 yılda 37.5
milyon TL maliyetinde
yatırım ile 83 projesini
hayata geçirdi.>>5’TE

Malatya’ya soluk aldıracak projelerden
birisi olan Beydağı Tabiat Parkı Projesinde
1’inci etabın temeli atıldı. Temel atma törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya
Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kâhtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur
Polat, Yeşilyurt Belediye başkanı Mehmet
Çınar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge
Müdürü Abdullah Koç, kurum müdürleri
ve çok sayıda vatandaş katıldı.>>4’TE

Haftalık Siyasi Gazete

Fiyatı:50 Kuruş
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Mumcu Doğanşehir’de
İncelemelerde Bulundu
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu,
Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı,
Gövdeli, Günedoğru, Kadılı, Kapıdere, Küçüklü ve Söğüt mahallelerinde incelemelerde bulunarak,
vatandaşlarla sohbet etti.>>3’TE

CHP, İlçelerin
Danışma Kurulu
Toplantısını
Ekinler Biçildi Sıra Bulgur Kaynatmada
Gerçekleştirdi
Battalgazi ve Yeşilyurt Genişletilmiş İlçe
Danışma Kurulu toplantısı sonrası gündem ile
ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu zorlu durumu ele aldıklarını dile
getirdi. İşsizlik, ekonomi, eğitim gibi birçok konuyu ele aldıklarını belirten Kiraz, “Toplumun
bütün sorunlarına parmak basan, bütün sorunları çözebilecek bir seçim bildirgemiz mevcut.”
dedi.>>3’TE

Kimi yerde kayısıya yer açmak kimi yerde de
kayısıdan sonra ekilen buğdaylar biçildi. Eskiden
orakla ve tırpanla yapılan bu iş daha sonra patos
makinesiyle yapıldı. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak buğday biçme süresi azaldı, buna bağlı
olarak insan gücü kullanımı da azaldı. Günümüzde ise şimdi buğday biçme işlemi ekin biçme makinesi ile yapılıyor. Bu hem buğdayın yarım saatte
biçilmesi anlamında hem de saman ve buğdayın
aynı anda bibinden ayrılması anlamında. Geriye
sadece biçilen buğdayı diğer taraftan da ayrılan
samanı depolanacak yere bırakmak kalıyor. Söz
konusu buğday biçmeden sonra buğdayın sofralarda yer almasını sağlayan diğer işlemleri yıllardır bu işi yapan Emine Aktaş ile konuştuk.>>5’TE

2

HABER

14 AĞUSTOS 2018

Gözlerinizden Gelen Uyarıları Dikkate Alın!
HABER MERKEZİ
Gözlerimiz, beynimizin uzantısı ve dış
dünyaya açılan penceremizdir. Basit diye
düşünüp ertelediğimiz birçok göz rahatsızlığı aslında önemli göz hastalıklarının ve
diğer hastalıkların habercisi olabilir. Gözümüzdeki yanma, batma, sulanma, ağrı, görme değişikleri gibi belirtilerde zaman kaybetmeden göz hekimine başvurmalıyız
Okan Üniversitesi Hastanesi Göz Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu
Seyhan Karatepe Haşhaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Gözlerdeki ışık çakmaları ve uçuşmalar,
göz içi sıvısının zaman içinde bozulmasına
bağlı olarak retina tabakasında gelişen çekintilerden kaynaklanır. Bu çekintiler, retina
tabakasında yırtık oluşumuna neden olabilir. Bu yırtıkların tedavisi, erken tanı ve lazer
tedavisi ile oldukça başarılıdır. Erken müdahale, sadece ameliyat ile tedavi edilen retina dekolmanının gelişimini engellemiş olur.

GÖZLERDE DEVAMLI OLUŞAN
KANLANMALARA DİKKAT!

Alerji, enfeksiyon, kuru göz, üveit, göz
tansiyonu gibi bir çok hastalık göz kanlanGÖZLERDE OLUŞAN
masına yol açabilir. Detaylı bir muayene ile
SULANMALARA DİKKAT!
bu hastalıklar birbirinden ayırt edilebilir ve
Erken bebeklik döneminde gözlerde olu- altta yatan hastalıkların tedavisi ile sorun
şan sulanmalar, gözyaşı kanal tıkanıklığı, tamamen çözülebilir.
doğumsal göz tansiyonu gibi hastalıklardan
kaynaklanabilir. Erken teşhis son derece
DİYABETİN GÖZÜME BİR
önemlidir. Bebeklerde ilk bir aydan sonra
ETKİSİ VAR MI?
göz muayenesi kesinlikle yapılmalıdır. Eğer
Tüm diyabet hastaları, en az yılda bir göz
göz muayenesi yapılmaz ise bir gözde mevmuayenesine
gitmelidir. Diyabetik hastalarcut olan göz tembelliğinin aile tarafından
tespit edilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile da gün içinde görme değişikleri mevcutsa
tüm çocuklarda rutin göz muayeneleri şart- rutin tarama sürelerini beklemeden bir göz
tır. Gözlerde kaymadan şüpheleniliyorsa, uzmanına müracaat etmeleri gereklidir. Ditelevizyon yakından izleniliyorsa hiç vakit yabet hastalığı hem göz merceğini tutarak
kaybedilmemelidir. İleri yaşlarda ise göz ya- erken yaşta katarakta, hem de göz arkasınşındaki kalitede bozulma (kuru göz), görme da retina tabakasında ödeme ve kanamaya
bozuklukları, alerjik hastalıklar, göz kapak- yol açarak görme kaybı yapabilir. Erken teşlarındaki sarkmalar gibi problemler göz- his ve tedavi ileride oluşacak görme kayıplerde sulanmaya neden olabilir. Gözlerdeki larını engeller ve mevcut görmenizi iyileştisulanma görmeyi bozarak günlük hayatımızı rebilir.
oldukça etkiler ve yaşam kalitemizi düşürür.
Altta yatan hastalığın tedavisi ile bu probHİÇ GÖZ TANSİYONUNUZU
lemler çözüldüğünde ise yaşam kalitemiz
ÖLÇTÜRDÜNÜZ MÜ?
artacaktır.
Toplumun yüzde 2’sinde göz tansiyonu
mevcuttur. Bu durum görme kaybı yapıncaGÖZLERDEKİ IŞIK
ya kadar hiçbir bulgu vermez. Göz tansiyoÇAKMALARI, KÖRLÜĞE YOL nu taramasının her yıl yapılması görmenizin
korunması için mutlaka gereklidir.

AÇABİLİR!

Haftanın Sözü
FIRTINANIN” gücü ne olursa olsun,
eğer “YAĞMURA” saygın varsa;
seni bekleyen bir “GÖKKUŞAĞI”
mutlaka vardır.

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Kenan Eren
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR.
DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR.
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ.
0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR...
http://www.garantilisutespit.com/
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Mumcu Doğanşehir’de İncelemelerde Bulundu
HABER MERKEZİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)
Genel Müdürü Ertan Mumcu, Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı, Gövdeli, Günedoğru, Kadılı, Kapıdere,
Küçüklü ve Söğüt mahallelerinde
incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti
Genel Müdür Mumcu, Söğüt’teki
yeni inşa edilen 200 tonluk içmeyu
deposunu da yerinde görerek, bilgiler aldı.

GENEL MÜDÜR
MUMCU: “YENİ
DEPOMUZ BİTME
AŞAMASINA GELDİ”
Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan MASKİ Genel
Müdürlüğü büyükşehire yakışır bir
altyapı inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar
kapsamında Doğanşehir’de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Ertan Mumcu:
“Doğanşehir ilçemizin Güneybatı
istikametindeki
mahallelerimizi

ziyaret ediyoruz. Günedoğru’dan
sonra Söğüt’teyiz. Söğüt 2014 yılına kadar belediye idaresinde yönetilen bir mahallemizdi. Nüfusu ve
coğrafyasıyla büyük mahallelerimizden bir tanesidir. Daha önce burada mevcut 50 tonluk depomuzun
kapasitesini yükselterek 200 tona
çıkardık. Yeni depomuz bitme aşamasına geldi. İnşallah bu anlamda
yine Söğüt’e yeni bir kaptaj kaynağından gelen suyu ulaştırdığımızda
buraya yeteri kadar su temin etmiş
olacağız. Bu doğrultuda muhtarımızla da görüştük” dedi.

“MAHALLEMİZDE
YAPTIĞI
ÇALIŞMALARDAN
DOLAYI MASKİ’YE
TEŞEKKÜR EDERİZ”
Söğüt Mahallesi Muhtarı Osman Topal ise yapılan hizmetlerden
dolayı MASKİ adına Genel Müdür
Mumcu’ya teşekkür ederek, “Ön- ze yaptığı ziyaretten dolayı teşekcelikle MASKİ Genel Müdürümüz kür ediyorum. Biz daha 4 yıl önce
Sayın Ertan Mumcu’ya mahallemi- Büyükşehir’e katıldık. Sağolsunlar
MASKİ eski depoyu yıktı ve yeni bir

depo yapıyor. İnşallah ilgili merci- göstereceğiz. Mahallemizde yaptığı
lerle de görüşüp, alt yapı konusun- çalışmalardan dolayı MASKİ’ye teda eksiklerimizin bir an önce gide- şekkür ederiz” diye konuştu.
rilmesi konusunda gayretlerimizi

CHP, İlçelerin Danışma Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Battalgazi ve Yeşilyurt Genişletilmiş İlçe
Danışma Kurulu toplantısı sonrası gündem
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İl
Başkanı Enver Kiraz, Malatya ve Türkiye’nin
içerisinde bulunduğu zorlu durumu ele aldıklarını dile getirdi. İşsizlik, ekonomi, eğitim
gibi birçok konuyu ele aldıklarını belirten
Kiraz, “Toplumun bütün sorunlarına parmak
basan, bütün sorunları çözebilecek bir seçim
bildirgemiz mevcut.” dedi
Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanlığında
Basına açıklamada bulunan CHP İl Başkanı
Enver Kiraz, Battalgazi ve Yeşilyurt Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu toplantısını ve
gündeme dair konuları değerlendirmeye aldı.
Başkan Kiraz yaptığı açıklamada, “Bugün
hem Battalgazi hem de Yeşilyurt ilçelerimizin Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda
devamlı söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi,
geçmişten bugüne, kendi içerisinde en fazla

tartışan, en fazla konuşan ve bu tartışmaları
zaman zaman belki çok üst seviyelerde yürüten bir siyasi parti. Ama sonuçta bir yere
oturtan ve sonuçları iyi analiz eden ve bunu
geleceğe yorumlayabilen ve her zaman da
kendi içerisinde değişimi, dönüşümü sağlayabilen 95 yıldır bu ülkenin önemli bir unsuru olarak siyasi yaşamına devam eden bir
parti. Danışma kurullarında öncelikle geride
bıraktığımız seçimlerin sonuçlarını tartışıyoruz. Nerede eksiğimiz, nerede fazlamız var,
bunların tümünü ayrıntılı olarak, arkadaşlarımızın düşüncelerini alarak birer rapor
hazırlıyoruz. Bu raporu bizler değerlendireceğiz ve raporları Genel Merkezi’mizin bilgisine, onayına sunacağız. Daha sonra partimiz İl Başkanlar Toplantısı gerçekleştirecek.
Bu seçim sonuçlarını analiz etme, değerlendirme toplantıları devam edecek. Bu süreç
işliyor. Biz de bu kapsamda bu toplantıları
yapıyoruz. Bu toplantıları hem seçimleri hem

de parti içerisindeki sorunları konuşuyoruz.
Aynı zamanda Türkiye’nin içerisinde bulunduğu zorlu durumu da konuşuyoruz. Bunların karşısında alacağımız önlemlerin hepsini
masaya yatırıyoruz. Ve tüm bunların sebebi
önümüzdeki döneme daha emin adımlarla
yürümek, yerel seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanmak ve bugünkü kötü gidişata
Cumhuriyet Halk Partisi’nin güçlü yapısıyla
son vermek” diye konuştu.

alındığı ülkelerde bu tür ekonomik krizlerin
çıkma ihtimali çok daha yüksektir. Önümüzdeki dönem krizler dönemidir. Bu krizler birçok aileye ekonomik anlamda maalesef ateş
düşürecektir. Bunalımlar artacak, birçok kişi
psikolojik sorunlar yaşayacak. Toplumda ciddi bir travmaya doğru maalesef gidiyoruz.”

VATANDAŞA SİTEM:
“VATANDAŞ AYNI PARTİYİ
İKTİDAR YAPTI”

Türkiye’deki birçok sıkıntının Malatya’da
da olduğuna dikkat çeken Kiraz, “Sadece
eğitimde değil, dış politikada da bir çıkmaza
saplandığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ülkenin acı gerçekleri her geçen gün çıkmaya
devam ediyor. Malatya’da da sorunlar yumağı devam ediyor. Her yaz ifade ettik. Sulama
suyu sorununa bir çözüm bulunamadı. Bu
yaz da Malatya, bu yazın sıcağında maalesef susuzluktan kavruluyor. Hiçbir yere su
verilemiyor. Birçok kayısı ve diğer ağaçlarımız kurumuş durumda. Birçok çiftçi çareyi
ağaçlarını kesmekte görüyor. Sulama suyu
problemi Malatya’da her geçen gün kronikleşmeye devam ediyor. Bunun bir an önce
masaya yatırılması gerekiyor. Ayrıca kayısı
hasadı bitti. Ama kayısının para etmediğini
ve bu yüzden çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Afetler kapsamında kayısının
kalitesinin bozulduğunu da biliyoruz. Çiftçiye bu yıl destek de sağlanmadı. Malatya’nın
birçok sorunu birikmiş durumda. Cumhuriyet
Halk Partisi olarak bunların tümünü konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde hep beraber, el
ele, kol kola bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Öte
yandan Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba,
Genel Başkan Yardımcısıydı. Bir MYK değişikliği gerçekleşti. Bu MYK değişikliğinin gerçekleşmesinde Milletvekilimiz Veli Ağbaba,
daha önceki görevine Sivil Toplum Örgütleri
ve Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor. Bu Malatya
Örgütümüz adına onur verici bir durum. Bu
anlamda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

İşsizlik, ekonomi, eğitim gibi birçok konuyu ele aldıklarını dile getiren Kiraz şunları
dile getirdi, “Bir seçimi 24 Haziran’da geride
bıraktık. Seçim de her gittiğimiz sokakta, mahallede, mitingde, her toplantıda bir şeyi dile
getirdik. Artık ‘tamam’ diye bir sloganımız
vardı. ‘İşsizliğe, yoksulluğa, ekonomik sıkıntılara, eğitimdeki çöküşe artık tamam’ dedik.
Toplumun bütün sorunlarına parmak basan,
bütün sorunları çözebilecek bir seçim bildirgemiz mevcuttu. Ama maalesef vatandaş
tekrar aynı partiyi, onun Cumhurbaşkanını
iktidara taşıdı. Ama çok kısa bir sürede bizim
kaygılarımız maalesef ülkede gerçekleşiyor.
Özellikle son birkaç gündür yaşananlar aslında normal şeyler değil. Cumhuriyet tarihinin
en derin, en önemli ekonomik krizlerinden
birisini yaşıyoruz. 1994’te, 1999’da, 2000’de
yaşanan ekonomik krizleri hatırladığımızda
o zaman hükümetler, iktidarlar sorumlu tutulurdu. Hatta bu krizler birçok hükümetin
bozulmasına, birçok iktidarın gitmesine, seçimlerin yenilenmesine sebep olmuştu. Ama
bugün görüyoruz ki, hükümet hiç kendini
sorumlu tutmuyor ve tamamen dış güçlerin
bir müdahalesi olarak değerlendiriyor ki,
bu çok yanlış bir değerlendirmedir. Ve bunda baş sorumlu bugün hükümettir, bugünkü
ekonomi ve maliye bakanlarıdır, bugünkü
bizi yönetenlerdir. Dolayısıyla ülkeye tek
adam sistemi getirilerek, demokrasi tamamen askıya alınmıştır. Demokrasinin askıya

KİRAZ, MALATYA’DA
SULAMA SORUNUNA DEĞİNDİ
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Beydağı Tabiat Parkı 1. Etabın Temeli Atıldı
HABER MERKEZİ
Malatya’ya soluk aldıracak projelerden birisi olan Beydağı Tabiat
Parkı Projesinde 1’inci etabın temeli
atıldı. Temel atma törenine Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya
Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan
Kâhtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye başkanı Mehmet Çınar, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada konuşan Doğa Koruma ve
Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç şu ifadeleri kullandı: “ Tabiatı korumanın miladı Yellowstone
Milli Parkı ile başladığı kabul edilse
de aslında doğa korumanın Hz. İbrahim ile başladığı bilinmektedir.
Hz. İbrahim Kâbe’yi inşa ettikten
sonra bu günkü Mekke’nin bulunduğu bölgeyi haram ilan ederek
bu koruma altına almıştır. Bütün
kutsal kitaplarda tabiatın ve çevrenin korunmasına önem verilmiş
özellikle canlıların korunması öğütlenmiştir. Dünyada korunan alanlar
son yıllarda gerek nüfus artışı gerekse doğal dengenin büyük ölçüde
bozulması ve ekosistemlerin hızla
yok olması sonucunda daha fazla
önemsenmeye başlanmıştır. Ülkemizdeki milli ve milletler arasında
değerlere sahip milli park, tabiat
parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesi
özellikle karakterleri bozulmadan
korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesi bakanlığımız, doğa Koruma
Milli Parkların görevleri arasındadır. Bu amaçla ilimizde ilk olarak
Orduzu Pınar Başı Mevkii 2009 yılında Turgut Özal Tabiat parkı olarak tescil edilmiş plan proje çalışmaları sonrası 2013 yılında ziyarete
açılmıştır. Alanın işletmeciliği Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Turgut
Özal Tabiat parkının 2018 yılından
günümüze kadar ziyaret eden kişi
sayısı 550 binin üzerine çıkmıştır.
Ancak alanın ilimiz ziyareti kapasitesini karşılamayacak şekilde yoğun talep görmesi alternatif olarak
İnderesi mevkiinin şehre yakın olması Abdurrahman Gazi Mağarası
bulunması, bitki örtüsü ve yaban
hayatı özelliğine sahip olması, halkın dinlenmesine ve eğlenmesine
uygun yeterli kaynak değerlerine
sahip olması nedeniyle 2018 yılı
içerisinde tescil edilmiş bir alandır.
Bu alan içerisinde önceden yapımı
tamamlanan ziyaretçi tanıtım merkezi ve yaban hayatı tanıtım merkezi hizmete açıktır. Alanın uygulama
ve mimari projeleri tamamlanarak
birinci etapta yer alan idari bina,
Wc, kır lokantası gibi alt ve üst yapıların yapımına başlanmıştır. Tarım
ve Orman bakanlığı Doğa koruma
ve Milli Parklar Genel müdürlüğü
15. Bölge müdürlüğümüzle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
işbirliği halinde mevcut projelerin
yapımını izlerken sonbaharda halkın ziyaretine açmayı planlıyoruz.
Tabiat turizmine öncülük edecek
temeli atılan bu tesislerle şehrin
en önemli rekreasyon alanı ihtiya-

cı karşılanacak ziyaretçilere dinlenme, eğlenme, spor, piknik gibi
sosyal aktivite yapma imkanı sunulacaktır. İlimizde bulunan Nemrut
Dağı Milli Parkı, Turgut Özal Tabiat
Parkı’nın yanında Beydağ’ı Tabiat
Parkı yeni ilan edilen Günpınar Tabiat Parkının tamamlanmasıyla da
yerli ve yabancı turizm açısından
Malatya’mızın marka değerinin artmasına kartı sağlanacaktır.”

Malatya’mız Doğuda Beydağı Tabiat Parkı, Mişmiş Park ve Orduzu Pınarbaşını içeren Turgut Özal Tabiat
parkı, Batı girişinde de Beylerderesi parkımızla birlikte şehrimizin
hem batı girişinde hem doğu girişinde geniş rekreasyon alanlarıyla
etaplar halinde yapılarak Malatyalı
kardeşlerimizin hizmetine sunmuş
olacağız.”
Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca: “
Malatya’mız son 10 yıldız güzel bir
ve dönüşüm yaşıyor. İnşalKENTİN GELİŞMİŞLİK değişim
lah tabiat parkımız Malatya’mızın
DÜZEYİNİ GÖSTERİYOR gelişiminin dönüşümünün bir gösKişi başına düşen yeşil alan sa- tergesi, işareti olacaktır. Bu güzel
yısının kentin gelişmişlik düzeyini eserde emeği olan herkese teşekgösterdiğini ifade eden Büyükşe- kür ediyorum. Cenabı Allah daha
hir Belediye Başkanı Başkanı Hacı nice güzel eserlerde bizleri bir araUğur Polat sözlerini şu şekilde sür- ya getirsin. Allah yolumuzu açık etdürdü: “ Şehrimizde rekreasyon sin.”
alanlarını, yeşil alanlarını kişi başına düşen metre karesini artırmak
MALATYA BÜYÜK BİR
Büyükşehir belediyesi olarak öncelikli hedeflerimiz arasında. Çünkü
DEĞİŞİM İÇİNDE
şehrin gelişmişliği aynı zamanda
Malatya’nın çevresinde tarım
şehrimizdeki kişi başına düşen ye- alanları olduğunu ama bunun yeşil alan ölçü açısından önemli ölçü- terli olmadığını herkesin ortak kullerden birisidir. Malatya’mızda ilçe lanabileceği yeşil alanların olmabelediyelerimle el ele vererek Ak sı gerektiğini ifade eden Ak Parti
belediyeciliğin bir gereğini yerine Malatya Milletvekili Ahmet Çakır: “
getirerek Malatya’mızın dört bir Malatya gerçekten değişiyor. Yaşatarafında Malatyalı kardeşlerimize nabilir, kaliteli bir kent konumuna
yeşil alanlar, park alanları, rekreas- geldi artık. Şehirlerin yeşil dokusu
yon alanları yapmaktayız. Bu süreç- şehirlerin gelişimi ile paralel olarak
te kamu kurum ve kuruluşlarımızın ölçülür. Kişi başına düşen kullanıladesteği ve birlikte yürümemiz de bilir yeşil alan önemli. Genel anlamönemli hedeflerimizden birisidir. da baktığınız zaman Malatya çevreBeydağı Tabiat parkında çalışmala- si tarım alanlarıyla çevrili. Önemli
rımız sürüyor. Çok kısa bir zamanda olan Malatya’da yaşayan herkesin
Malatyalıların hizmetine sunacağız. kullanabileceği yeşil alanları, parkBu alan toplamda 900 yüz dönüm. ları oluşturabilmek ve bunları her
Bu alanın alt yapı çalışmalarıyla il- zaman bakımlı halde tutabilmek.
gili geçmişten beri gelen çalışma- Büyükşehir’in kenti planlarken tüm
lar devam etmekte. Sürecin resmi gelişim alanlarını dikkate alarak
işlemleri tamamlanmıştı. Bizler de ortaya koymuş olduğu planlarla
hizmete açılması için etaplar halin- Malatya’nın gelecekte çok yeşil bir
de çalışmaları ortaya koyduk. 900 kent olacağını söyleyebiliriz. Burası
dönümlük alan daha önce askeri bir en az 70-80 milyonluk bir yatırımı
alandı. Ön tarafında bir okul alanı gerektiriyor. Bu yatırımdan sonravar. Birinci etapta 100 dönümlük da burayı çok sağlıklı bir şekilde
alanı hızlıca çalışmalarını yaparak işletmek bir yandan alt yapısını
açacağız. Buradaki çalışmalarımız bakım onarımlarıyla birlikte bütün
25 gündür devam etmekteyiz. Bü- güvenlik tedbirlerini alarak her
yükşehir Belediyemizin Park Bahçe- türlü mekânın canlı ve sağlıklı kalleri, Fen İşleri, Yol asfalt dairemizin masına yönelik burayı işletebilmek.
çalışmalarıyla ilgili, diğer tarafta Buranın ilk etabının temeli atılıyor.
Milli Parklar Bölge müdürlüğü ko- Büyükşehir burayı her yıl yapacağı
ordineli bir şekilde çalışmaları or- yeni yatırımlarla burası devasa bir
taya koyarak burayı Malatyalı kar- alana dönüşecek. Buranın çeperiydeşlerimizin hizmetine sunacağız. le birlikte 2 bin dönüme çıkacak bir

kapasitesi var. teleferik projesiyle
burayı bütünleştirme proje çalışmaları da yapılmıştı. Bunlar Malatya’mıza çok ciddi manada değer
katacak projeler. Ben Malatya’nın
çok hızlı bir şekilde geliştiğini, belediyelerin bir hizmet yarışı ile Malatya’yı çok ciddi noktalara taşıdığını
söyleyebilirim. Bu güzel projelerin
arkasında durmak, katkı sağlamak
zorundayız. Bir avuç insanın burayı
karalamaları, burayı yok saymalarına fırsat vermemek lazım. Her güzelliği alkışlamak lazım. Her güzel
yatırımın, hizmetin arkasında durabilmek lazım.” şeklinde konuştu.

“YATIRIM YAPMAYA
DEVAM EDECEĞİZ”
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise şu ifadeleri kullandı: “ Uzun
bir yol süreciydi Beydağı tabiat
parkının bugünkü noktaya gelmesi.
2011 yılında bütün bölge müdürlükleri başka illere gidiliyor dendiği bir
dönmede biz Malatya’mıza Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü Malatya’mıza aldık. Bölge
müdürlüğüme bağlı olan illerimize
Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas
illeri Malatya’mızdaki doğa koruma
ve milli parklar Bölge müdürlüğüne
bağlı ve 2011 yılından itibaren de
Doğa Koruma ve Milli Parklar bölge Müdürlüğümüzün Malatya’mız
için çok önemli çalışmalar yaptığına tanıklık ettik. Nemrut Milli Park
olarak ilan edildi, arkasından Orduzu hepimizin çocukluğumuzun
geçtiği yerler milli park olarak ilan
edildi ve Turgut Özal Parkı dendi

ve o dönmede yaklaşık 10 milyonluk yatırımı biz o bölgemize yaptık.
Günpınar Şelalesi milli park olarak
ilan edildi. Bulunduğumuz mekân
askeriyenin bir mekânıydı. 960 dönümlük 96 hektarlık bir alan. Biz
burayı gelip gezdiğimizde silahların
saklandığı, depolandığı mağaralar
var. Geçmiş dönemlerde hizmet
vermiş bir mekân. Dün Darende’de
temel atmalar yaptık, bugün Malatya’da temel atmalar yapıyoruz.
Türkiye’nin içinden geçmiş olduğu durum ekonomik savaşa inat 1
dolara beynini satanlara inat, dolar üzerinden operasyon çekenlere inat biz milli paramızla yatırım
yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle
birlikte Malatya’mızla birlikte devam edeceğiz. Siz istediğiniz kadar
ekonomik operasyonları Türkiye’ye
yapın, istediğiniz kadar dolar operasyonlarını Türkiye’ye yapın Türkiye büyümeye devam edecek. Sizin yapmak istediğiniz ekonomik
krizlere inat yoluna devam edecek.
İbni Haldun, ‘Coğrafya kaderdir.’
der. Türkiye’nin coğrafyası bütün
dünyayı etkileyen bir noktada. Ve
bütün dünyanın gözlerini Türkiye’de olduğunu biliyoruz. Terör örgütlerinin saldırıları, darbe planları
Türkiye’yi yıkmaya yetmedi. En son
15 Temmuzda yapılan darbe girişimine malatyamız dahil olmak üzere bütün milletimiz göğsünü siper
etti. Şimdi bir darbe daha yapılmak
isteniyor. Bu yapılmak istenen ekonomik darbeye biz Malatya olarak
göğsümüzü siper edeceğiz, bütün
milletimizle birlikte ekonomik savaşa göğsümüzü siper edeceğiz.
temelini attığımız bu mekanın Malatya’mıza hayırlı olsun diyorum.”
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Ekinler Biçildi Sıra Bulgur Kaynatmada
İSA KANLBAŞ
Kimi yerde kayısıya yer açmak kimi yerde
de kayısıdan sonra ekilen buğdaylar biçildi.
Eskiden orakla ve tırpanla yapılan bu iş daha
sonra patos makinesiyle yapıldı. Teknolojinin
gelişmesine bağlı olarak buğday biçme süresi azaldı, buna bağlı olarak insan gücü kullanımı da azaldı. Günümüzde ise şimdi buğday
biçme işlemi ekin biçme makinesi ile yapılıyor. Bu hem buğdayın yarım saatte biçilmesi
anlamında hem de saman ve buğdayın aynı
anda bibinden ayrılması anlamında. Geriye sadece biçilen buğdayı diğer taraftan da
ayrılan samanı depolanacak yere bırakmak
kalıyor. Söz konusu buğday biçmeden sonra
buğdayın sofralarda yer almasını sağlayan
diğer işlemleri yıllardır bu işi yapan Emine
Aktaş ile konuştuk.

“BAŞTA EKMEK İÇİN GEREKLİ
UN, KÖFTELİK BULGUR
VE PİLAVLIK BULGUR İÇİN
HEDİK KAYNATILIR”
Emine Aktaş öncelikle buğdaya biçme
devrinden kısaca bahsederek şunları söyledi:“Eskiden buğday biçme bizim korkulu
rüyalarımızdı. Bizde erkeklerimize yardım
etmek adına bahçelere tarlalara giderdik
günlerce biçilen buğdayları taşırdık biçerdik. Biz ama bütün gün orada durmazdık ev
işleri derken bir- iki saat yardımız dokunurdu bahçede, tarlada çalışanlara. Ama onlar
sabah erken giderdi akşama kadar çalışırdı.
Bir iki kişinin yapacağı bir iş olmadığımdan
evlerimiz hep kalabalık olurdu. Tabi bu orakla tırpanla buğdaya biçme dönemiydi. Bu
neredeyse bir ya da iki hafa sürerdi. Şimdi
ise rahatlık her yere sıçradı, insanlara zora
gelmiyor ekin biçme makinesi ile buğdaylara biçiliyor yarım saatte her şey bitiyor kalabalık fala olmuyor buğdayda saman da aynı
gün eve getirilip saklanıyor. Bizim bahçeye
gitmemize gerek bile kalmıyor. Bundan sonra
biz buğday kanatma işlemine geçiyoruz. Gerçi onu da şimdi değirmenler hallediyor hazır
satılıyorlar ama biz yine de bunu evde yapıyoruz daha güvenilir oluyor çünkü. Şimdi biz
buğdayı başta ekmek için gerekeli un, köftelik bulgur ve pilavlık bulgur elde etmek için
biçiyoruz. Biçtiğimiz buğdayı da hem yazın
hem de kışın istifade etmek için kaynatıyoruz. Şuanda hemen hemen her yerde bulgur
kaynatma dönemi yani hedik kaynatma dönemine girildi bazı yerlerde bazı kişiler bu işi
bitirmiş bile olabilirler. Buğday nasıl kaynatı-

lır nasıl sofralarda yer edinir? Bunun için öncelikle iyice kalaylanmış büyük bir bakır kazanın olması gerekir. Bazıları 3 kazan bazıları
da 6 kazan bulgur kaynatıyor ama bazıları da
var ailedeki üye sayısı az olduğu için 1 kazanla ya da orta boy bir tane kazanla yetiniyor.
Bu kazanlar hem pahalı hem de çok işlev görüyor; içinde pekmez kaynatılıyor, pestil yapılıyor, salça yapılıyor bu yüzden değerli ve
bazen oluyor ki kazan hırsızları bile çıkabiliyor maalesef komşumuzun başına gelmişti.”

AŞAMA AŞAMA YAPILMASI
GEREKENLER…
Sözlerine bulgur kaynatma aşamalarıyla
devam eden Aktaş son olarak, “Kazanımızı
hazırladıktan sonra tarladan getirdiğimiz,
hasadını yapıtımız ekinleri alıp öncelikle temiz suda bir güzel yıkıyoruz içindeki kiri, çalısı, toprağı çıksın diye. Ondan sonra alıyoruz
bunu kermis dediğimiz süzgeçlerle kazanlara
dolduruyoruz. Yeterli miktarda eğer kazan
dolmuşsa tamam diyoruz ve sonrasında da
su ekliyoruz. Burada göz kararı davranıyoruz
bulgur pilavı yapar gibi su eklememiz lazım
iyice pişirmek adına. Bu işlemin süresi kaç
kazan kaynatacağınıza göre değişiyor. Kazandaki bulgur iyice kaynadıktan sonra yine
süzgeçlerle süzüyoruz ve kovalara boşaltıyoruz sıcağı sıcağına daha sonra sereceğimiz
yere götürüyoruz kovalara koymamızdaki
amaç hem elimizin yanmaması hem de kolaylık olsun işlem erken bitsin diye. Peki,
bulguru nereye sereriz? Kuru ve düz bir yere
serilmiş bulgur için özel üretilmiş temiz çuvalların bileşiminden oluşan bir brandanın
üzerine veya pestil yapımında da kullanılan
ince bezlerin üzerine de serilebilir. Bulguru
bunların üzerine ince bir şekilde seriyoruz.
Serilen bulgur birkaç gün burada bekliyor,
kuruması için. Hava koşullarına göre bazen
oluyor ki yağmur yapabiliyor o zaman serilen
bulgurun üzeri su geçirmeyen naylon gibi bir
örtüyle örtünmeli aksi halde bulgur küflenir,
bozulur, ekşir, bu da yemeklerin tadını bozar.
Onun haricinden bir iki veya 3 gün bekletilen
bulgur sabah öğlen ve akşam en az gelip karıştırılmalı ve yine yanı incelikte serilmeli, bu
kurumayı kolaylaştırdığı gibi bulgurun ekşimesini de engeller. Tüm bu işlemlerden sonra kuruyan bulgurlar çuvallara doldurulur ve
değirmene götürülür. Burada buğday dövülür, öğütülür, işlenir; köftelik olacaksa köfteliğe göre, pilavlık olacaksa pilavlığa göre,
un olacaksa unluğa göre. İşlenen ürünlerden
un eve geldikten sonra seçilmez içinde kalan

tozlar, taşlar ayıklanmaz çok büyükse alınır
ama her zaman temiz gelir değirmenden.
Ama bulgurluk pilav ayıklanmadan saklanmaz. Yarmalık denilen köftelik ürün de evde
seçilir sonra kaynatmadan değirmene götürülür işlenir. Değirmenden gelen ürünler
sonra nemlenmeyecek yerlerde muhafaza
edilir ve isteğe göre kullanılır. Birde bulgur
kaynatmaya hedik de diyorlar. Hedik yenebilecek kıvama gelmiş, haşlanmış buğdaya denir. Bu hedik kaynamış bulgur lezzetli olduğu
için komşulara da ikram edilir y ada onlar
gelir kaplarıyla bizde ikram ederiz. Sonrada
çerez gibi hafif tuzlanır yenir ya da kavrulur

yenir. Bulgur kaynatırken bazen içine mısır
konulur hoşlansın diye. Ayrıca içine bir iki
adet mısır konulan kaynamış bulgurun tadı
daha lezzetli oluyor aromasını veriyor çünkü.
Bulgur kaynatma işlemi havalar düz gittiği
müddetçe yani sıcaklığını koruduğu, yağmur
yağmadığı müddetçe devam eder, ay olarak belirtecek olursak da Eylül’ kadar sürer.
Kaynatma işi bittikten sonra sıra seçme işine
gelir buğdaylar güzlerce temizlenir tozundan
toprağından kirinden çalısından çırpısından
sonra seçilmişler nerde saklanmak isteniyorsa oralara konur ve tüketildikçe kullanılır”
şeklinde konuştu.

4 Yılda Sulamaya 37.5 Milyon TL Yatırım
HABER MERKEZİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Tarımsal ve Hayvansal Sulama - Gölet yapımı için projeler hazırladı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle 4 yılda 37.5 milyon TL maliyetinde yatırım ile 83 projesini hayata geçirdi
MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu günden beri Malatya’nın içmesuyu, kanalizasyon ve
yağmursuyu altyapısını güçlendirme çalışmaları yapıyor. Bunu yanı sıra tarımsal sulama
için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen sulama projelerini hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan MASKİ Genel
Müdürü Ertan Mumcu: “Malatya’daki Tarımsal ve Hayvansal Sulama yapımı için projelerimizi hazırlayarak, DAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne sunduk. Projemizi kabul eden Doğu Anadolu
Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle hayata geçirdik. Bu kapsamda 4 yılda
hayata geçirdiğimiz 83 sulama projesinin maliyeti 37,5 milyon TL’dir. Çalışmalarımız kapsamında 91 bin 400 metrelik sulama kanalı inşa ettik. 308 bin 463 metre uzunluğunda kapalı
sulama sistemi çalışmalarımızı tamamladık. Toplam 10 tane Hayvan İçmesuyu Göleti yapımı
çalışmalarımızın 6 tanesi bitti. 4 tanesinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarımız hız
kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda bizlere destek olan DAP Bölge Kalkınma İdaresine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a teşekkür ederim. Tüm çabamız
Malatya’ya hizmet etmek.” dedi.
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Doğanşehir Semt
Pazarına Kavuşuyor
HABER MERKEZİ
Doğanşehir’de “Semt Pazarı”
projesi onaylandı. Proje 800 bin
TL’ye mal olacak
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Belediye Başkanı Vahap Küçük
tarafından vaat edilen Semt Pazarı
Projesi nihayet onaylandı. 800 bin
TL’ye mal olacak olan projenin 600
bin TL’si Fırat Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. İlgili projeyi
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük ve Fırat Kalkınma ajansı adına ise Abdulvahap Yoğunlu imzaladı. Belediye Başkanı Vahap Küçük
yaptığı açıklamada “Doğanşehir’de
yaptığımız projeler arasında olan
semt pazarı projesi halkımızı ve esnafımızı rahatlatacak bir projedir.
Eski bir projeydi ancak şimdi onaylandı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkımıza
hayırlı olsun” dedi.
Fırat Kalkınma Ajansı adına konuşan Abdulvahap Yoğunlu ise, “Bu

gün burada 2018 yılında uygulamış
olduğumuz TRB 1 bölgesinde Malatya Merkez olmak Üzere Elazığ, Bingöl, Tunceli olmak üzere dört ilden
oluşan TRB 1 bölgesinde Turizm ve
sanayi Alt yapılarını geliştirmeye
yönelik uyguladığımız Turizm ve
Endüstriyel gelişme mali destek
programı kapsamında başarılı olan
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde
Doğanşehir Belediyesinin bize sunduğu projenin imza törenindeyiz.
Başkanımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Doğanşehir önemli ürünleriyle ilimize ve ülkemize
önemli değerler katmaktadır. Bizde
sayın başkanımızın çok profesyonelce bizlere ulaştırmış olduğu projeyi
inceledik değerlendirdik ve proje
başarılı oldu, inşallah proje sonunda
toplam 800 bin TL’lik eser yapılmış
olacak Başkanımın da katkılarıyla,
Ajansımızın buradaki katkısı 600
bin TL olacak Doğanşehir ve Malatya
halkına hayırlı olsun” diye konuştu.
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Turizm Sektöründe
Çalışanlara Eğitim

DEMET TUNCEL
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından dün başlayan ve 14 Ağustos tarihine kadar sürecek iş başı eğitimi ile
turizm sektörü çalışanları hem
teorik hem de pratik eğitim alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından dün başlayan ve 14 Ağustos tarihine kadar sürecek iş başı eğitimi ile
turizm sektöründe çalışanları
hem teorik hem de pratik eğitim alacak. Bakanlık, Araştır-

ma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
bünyesinde çalışan usta öğreticiler tarafından verilen eğitim
DoubleTree by Hilton’da dün
başadı. Eğitim konaklama ve
yeme içme işletmelerinde hizmet veren sektör çalışanlarına
yönelik olan eğitim ön büro, kat
hizmetleri, yiyecek ve içecek
servisi, mutfak hizmetleri, kişisel gelişim kollarında çalışanlara ve yöneticilere veriliyor. Kurs
bitiminde ise sertifika almaya
hak kazanan sektör çalışanlarının, hem çalışma alanlarına,
hem de kişisel gelişime olan
katkısından en üst düzeyde fay-

dalanılmasının hedeflediği belirtildi. 98 kişinin katıldığı eğitimde otel yöneticisi olarak 26,
ön büro 16, Kat Hizmetleri 17,
yiyecek içecek servis hizmetleri
23, yiyecek üretimi ve mutfak
hizmetleri için 16 kişi katılıyor.
Eğitim ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen uzmanlar
tarafından verilecek. Eğitimleri
ise yiyecek içecek servisi eğiticisi Elif Özkan Yerci, mutfak
eğiticisi Burak Dikici, ön büro
eğiticisi Neslihan Aktaş kat hizmetleri eğiticisi Pınar Tokgöz,
yönetici eğiticisi ise Ömer Hamutoğlu verecek.

HAFTALIK KARE BULMACA
dakikalık zaman dilimi, zaman parçası... Çamaşır yıkarken
kullanılan, tahtadan, yassı tokmak... 10. Emme, emerek
içine çekme, soğurma (eski)... Oyun, dolap, düzen (argo)...
11. Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren
aygıt, jeneratör, dinamo... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü...
Çekme, sürükleyerek götürme (eski)... 12. Bir tür iskambil oyunu... Küçük yerleşim bölgelerinde toplu görüşme
için yapılmış küçük yer, oda... 13. Düşmanlık duygusu, kin
besleme (eski)... Tanrı... 14. O yer... Hangi yer? Bir kişiye,
benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel isim... 15. Ton... Bir tür taze, yumuşak
ve tuzsuz beyaz peynir... Çıpa...

Soldan sağa
1. İstenilen biçimde davranmayı zorla kabul ettirmek...
2. Bitişken (eski)... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara
leke... 3. Arka, geri... Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... Avuç içi veya parmak uçlarıyla
tutulabilen miktarda olan... 4. Galyum elementinin simgesi... Asileşmek işi... Servis sayısı... 5. Kalıtım (eski)... Uçan,
uçucu... Korkma ve şaşma sözü (halk ağzı)... 6. Meyhaneye
giden, âlemci... Anlık... 7. Alüminyum elementinin simgesi... Güreşte bir oyun türü... Baba... 8. Lodos (halk ağzı)...
Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik
maddelerden yapılmış sağlam başlık... Rutenyum elementinin simgesi... 9. Emmekten çürüyen yer, emme izi (halk
ağzı)... Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış

Yukarıdan aşağıya
1. Voleybolda topun veya ayağın çizgiye temas durumunu belirlemekle görevli hakem... Bir şeyi hatırlamak
için yazılan kısa yazı... 2. Aralamak işi... Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı... 3. Verme,
ödeme (eski)... Stronsiyum elementinin simgesi... Hidrojenli sülfatlar... 4. Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata... Irmak, dere, çay, küçük
akarsu (halk ağzı)... Rusya Federasyonu’nda yaşayan Doğu
Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse... 5. Silahlı
Kuvvetler Yasası’na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuş-

tan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker,
gedikli... Keman ve kemençe yayı... 6. Sodyum elementinin simgesi... Her an kötülük düşünen... Havada bulunan
su buharı... 7. Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü... Manisa iline bağlı ilçelerden biri... 8.
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedricî olarak, tedricen... Güneydoğudan esen yel, keşişleme... 9. Yemek... Çok
küçük boyutlarda işaret, benek... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 10. Titan elementinin simgesi... Gök cisimlerinin doğması (eski)... Üniversitenin tüzel
kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör... 11. İstemek işi...
Dolma kalem... 12. Rafadan yumurta... Ağlı kepçe, tarama
ağı... 13. Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık...
Sakarya iline bağlı ilçelerden biri... 14. Sık, yuvarlak ve
küçük taneli bir
çeşit ekşi üzüm... ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
Sebepler, nedenler (eski)... 15.
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli,
kaygan uzun ip...
Ele avuca sığmaz
(kimse)...
Gam
dizisinde “si” ile
“re” arasındaki
ses...
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“Yeni Sistemde Mera Islahları Daha Kolay Olacak”
KENAN EREN
Tarım ve Orman Bakanlığının birleşmesiyle ağaçlandırma çalışmalarının farklı bir
boyut kazanacağını vurgulayan Elazığ Orman
Bölge Müdürü Ziya Polat, “Yeni sistemde
ağaçlandırma ve mera ıslah çalışmalarının
daha kolay yürüyeceğini düşünüyoruz. Malatya’da ağaçlandırma çalışmalarımızı bu hızla
ve bu ortalamayla devam ettirmek istiyoruz.
Boş alan hiç kimsenin faydalanmadığı yerler
bize tahsis edilirse biz buraları ağaçlandırırız. Biyolojik bağımsızlığını kazandığında da
hayvanların zarar vermeyeceğine kanaat getirildiğinde mera olarak kullanılmaya devam
eder.” dedi
Malatya’da yapılan mera ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Elazığ Orman Bölge
Müdürü Ziya Polat meraların 3’ e ayrıldığını
söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Tarım ve
Orman Bakanlığı ayrı bakanlıkken o dönemde protokolümüz vardı. O protokole göre
kurgulamıştık. Bir köydeki meraları 3’e ayırmıştık. İyi meraları beraber ıslah edelim.
Orta zayıf meraları ıslah edelim, buralarda
atarım il müdürlüğümüz yapılacak ot ekimleri, taş toplama vs. bizde bunun yanında meralardaki hayvanlar için svatlar, gölgelikler
yapalım diye. Zayıf meralar erozyona maruz
üst toprağı taşınmış, taşınma ve oyuntu hala
devam eden yerlerde de ıslah edilmesi veya
oralarda bir hayvan varlığı olmayan yerlerde de eğer bize tahsis ederlerse biz buraları
ağaçlandırmaya talibiz. Ormanda mera da
bu milletin doğal kaynakları. Bunları dengeli, ihtiyaca göre, bir köyde hayvan varlığı
varsa bizim meşe alanlarımızda da biz otlatma planlarımızla oradan vatandaşın otlatma
amaçlı faydalanmasına imkân veriyoruz.”

oluşmayacak yerlerde hiçbir vatandaşımıza
otlatma tutanağı tutmadık, otlatma cezası
vermedik. Ve bununla ilgili otlatma planları
da yaptık. Genelde vatandaş kendisi doğal
olarak kullanıyor. Meşenin yoğun olduğu
Pütürge, Doğanşehir gibi ilçelerimizde meşe
alanlarını, ormanlık alanlarımız mera olarak
kullanılıyor. Bakanlıklar birleşti inşallah bu
işler daha rahat koordine edilecek. İlimizin
valisi, oradaki belediye başkanımız, yerel
halkla birlikte buranın mera olarak kalması
veya ağaçlandırma olması anlamında ortak
bir karar verip burayı ağaçlandıracağız, ağaçlandırdıktan sonra orman orada yaşayan insanların doğal değeri. Bir yerde orman oluşturmak oradaki insanların faydalanabileceği
bir iş. Tarım ve orman bakanlığının birleşmesiyle yeni bir yol haritası çizerek mutlak
suretle, orada yaşayan halkın da isteklerini
göz önünde bulundurarak çalışmaya devam
edeceğiz. Bu konuda sayın valimizin de iradesi var. Bizlere bu konuda zaman zaman direktifleri oluyor. Yeni sisteme bu işlerin daha
kolay yürüyeceğini düşünüyoruz.” dedi.

“MALATYA’DA
AĞAÇLANDIRMA
ÇALIŞMALARIMIZI BU HIZLA
VE BU ORTALAMAYLA
DEVAM ETTİRMEK
İSTİYORUZ”

Malatya’daki ağaçlandırma çalışmaları
hakkında bilgi veren Polat: “Malatya’da ağaçlandırma çalışmalarımızı bu hızla ve bu ortalamayla devam ettirmek istiyoruz. Boş alan
hiç kimsenin faydalanmadığı yerler bize tahsis edilirse biz buraları ağaçlandırırız. Biyo“OTLATMA PLANLARI
lojik bağımsızlığını kazandığında hayvanların
zarar vermeyeceğine kanaat getirildiğinde
YAPTIK”
Polat: “Bu güne kadar Malatya’da ağaç- mera olarak kullanılmaya devam eder.” şeklandırma çalışmaları dışında hayvan zararı linde konuştu.

Sıcak Yaz Günlerinin Ferahlatan İçeceği
DEMET TUNCEL
Yazın sıcak ve bunaltıcı geçtiği şu günlerde ferahlatan tatlara yönelen kişilere Osmanlı Şerbeti alternatifler sunuyor. Bunlardan birisi de Reyhan şerbeti. Yaz sofralarında
başköşeyi alan reyhan şerbeti ferahlatan tadı
ve baş döndürücü kokusu ile en çok tercih
edilen içecekler arasında yer alıyor
Türk Mutfağının vazgeçilmezlerinden
olan şerbetler sıcak yaz günlerinde altın
çağlarını yaşıyor. Bu şerbetlerden en dikkat
çekici olanı Reyhan Şerbetinin nasıl yapıldığını, sağlığa faydalarını işin uzmanlarına sorduk. Şerbet satıcıları şunları dile getirdiler:

“ Peygamber Efendimizin kokusunu Reyhan
bitkisine benzetildiği için halk arasında çok
bilinen bir bitki. Günümüzde olduğu gibi Osmanlı Mutfağında da birçok yemeğe konulurdu. Konulan yemeklere verdiği mis gibi
kokusu ve eşsiz tadı ile her zaman tercih
edilen bir bitki olmuştur. Özelikle sıcak yaz
günlerinde içimizi serinleten buz gibi içecek
arayışına giriyoruz. Hem serinleyelim hem de
sağlıklı olsun isteyenlere göre Reyhan şerbeti. Evlerinde kolay bir şekilde şerbet yapmak
isteyenler için gerekli malzemeler; ‘1 demet
koyu renk mor reyhan 10-12 tatlı kaşığı şeker,
1 buçuk çay kaşığı limon tuzu, 3-4 adet ka-

ranfil, 1 tane çubuk tarçın, 2 litre su, 1 limon.
Yapılışı ise şu şekilde; Öncelikle 1 demet reyhanı güzelce yıkayalım. Bir tencereye koyalım ve üzerine 2 litre suyumuzu ilave edelim.
Ardından limon tuzunu şekeri kabuk tarçını
ve karanfili ilave edelim. 1 adet limonu ince
dilimler yaparak içine ilave edelim. Ve tencerenin kapağını kapatarak biraz dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık 15 dakika beklettikten
sonra süzerek sürahiye koyalım. Ardından
buzdolabına soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra buz ilave ederek Reyhan Şerbetini
servis yapabilirsiniz. Şerbet dışında salatalara yemeklere ilave edilerek güzel bir tat verir
ayrıca reyhan bitkisi birçok koku üretiminde
de kullanılan çok amaçlı ve çok faydalı bir
bitkidir. Şerbeti dışında demlenerek balla karıştırılıp da tüketilmesi önerilmektedir.”

REYHAN ŞERBETİNİN
FAYDALARI
Bu şerbet inanılmaz lezzetli olduğu kadar faydaları da saymakla bitmiyor. Öksürük
kesici etkisi vardır. Hazımsızlığı ve bağırsak
gazlarını gidermede yardımcıdır. Baş dönmesini giderici etkisi vardır. Ağız yaralarını tedavi etmektedir. Saç dökülmesini önler. Anne
sütünü artırıcı etkisi vardır. Mide bulantısı ve
kusma giderici etkisi vardır. Bağırsak sancılarını giderir. İshal kesici etkisi vardır. Sinir ve
asabiliğe iyi gelir.

ŞERBET DIŞINDA DA…
Şerbet dışında reyhanın kullanım alanlarını şu şekilde dile getirdiler: “Reyhan Otu
hem kurutulmuş halde hem de yeşil olarak
kullanılabilir. Genel olarak yemeklerde en
son süsleme garnitürü olarak katılır. Salatalara ve çorbalara konduğu gibi, çeşitli içecek
ve şerbetlerde aroma olarak kullanılır. Ayrıca; bahçelerde bir süs bitkisi olarak kullanılmaktadır, Fesleğen ev içerisinde de yetiştirilebilmektedir. Fesleğen evlerde; sinek ve
böcekleri uzak tutan bir bitki olmasından
dolayı, ev ve ofis gibi kapalı alanlarda hem
koku hem de böcek kovma amaçlı kullanılmaktadır. Fesleğen genel olarak, çay gibi
demlenip, balla tatlandırılarak içilir. Reyhan
çayı; uykusuzluk, kolay hazım için, anne sütünü arttırma, stres, asabiyet ve gerginliği
gidermek amacıyla, ishal, baş ağrısı, çeşitli
sancılar, boğmaca hastalığı, müzmin öksürük
gibi hastalıkları iyileştirme amacıyla içilebilir. Ayrıca saç bakımı için de reyhan kullanılır.
Reyhan çayı ile yıkanan saçlar kuvvetlenir,
saç dökülmesi azalabilir. Bunların dışında;
ağız yarası gibi sorunlarda da reyhan lapa
haline getirilir ve uygulanır. Fesleğen kokusu
baş ağrısına iyi gelmektedir. Bu amaçla koklanabilir. Reyhan tohumu öğütülüp yine balla
karıştırılarak tüketilirse bağırsak sancısını
kesebilmektedir.

8

SPOR

14 AĞUSTOS 2018

EYMS, Ligin İlk Maçında Göztepe’yi 3-1 Yendi
Spor Toto Süper Lig’in açılış haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u konuk eden Göztepe, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı

Maçtan dakikalar
16. dakikada Gouffran’ın ortasına Deniz kafayı vurdu,
top direkten döndü.
22. dakikada Aleksic’in pasında topla buluşan Mina kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mina’nın vuruşunda top ağlarla
buluşurken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak Video Yardımcı Hakem ile görüşen Özgür Yankaya, golü verdi.
0-1
32. dakikada Göztepeli Poko rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
48. dakikada Castro’nun rakibine yaptığı müdahalenin
ardından Yeni Malatyasporlu oyuncuların itirazları sebebiyle hakem Özgür Yankaya saha kenarında bulunan VAR noktasının yolunu tuttu. Pozisyonu izleyen Yankaya, Castro’ya
kırmızı kart gösterdi.
57. dakikada Adama Traore ceza sahası dışından kaleyi
yokladı, Ertaç topun sahibi oldu.
64. dakikada Yeni Malatyasporlu Chebake, ikinci sarı
karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
70. dakikada Yasin’in sol kanattan içeriye gönderdiği ortada Sadık ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı. 1-1
73. dakikada Seth’in ortasında Göztepe kalecisi Beto ile
karşı karşıya kalan Aleksic, kafa vuruşuyla takımını bir kez
daha öne geçirdi. 1-2
90. dakikada Göztepe ceza sahasına sokulan Ömer Şişmanoğlu sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-3

6. ULUSLARARASI ALTIN KAYISI
SATRANÇ TURNUVASI SON ERDİ

SÜPER LİG
1.HAFTA SONUÇLARI
MKE ANKARAGÜCÜ

1-3

GALATASARAY A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş.

2-1

BURSASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

2-3

KASIMPAŞA A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

1-0

AYTEMİZ ALANYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş.

2-1

AKHİSARSPOR

M BAŞAKŞEHİR FK

2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.

ATİKER KONYASPOR

3-2

BB ERZURUMSPOR

GÖZTEPE A.Ş.

1-3

YENİ MALATYASPOR

KAYSERİSPOR

-

ANTALYASPOR A.Ş.

PUAN DURUMU

HBAER MERKEZİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) işbirliğinde düzenlediği
6.Uluslararası Altın Kayısı Satranç
Turnuvası tamamlandı. 5 kategoride gerçekleştirilen turnuva sonunda
3 kategoride Türkiye, 1 kategoride
Gürcistan, 1 kategoride de İran birincilik elde etti.
10 konuk ülkeden sporcuların
katıldığı 6.Uluslararası Altın Kayısı
Satranç Turnuvası kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen
turnuvada toplam 465 sporcu 9 tur
oynadı. 6 Ağustos’ta başlayan ve 6
gün süren turnuva sonunda derece-

ye giren sporcular belli oldu.

Ödül Töreni düzenlendi
Turnuvanın düzenlendiği Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat
Galerisi Fuaye Alanında ödül töreni
gerçekleştirildi. Törene Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Torun, Büyükşehir
Belediye Başkan Danışmanı Mehmet
Güner, TSF Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa İmamoğlu, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan
Gençay, Turnuva Başhakemi Yılmaz
Ararat, TSF İl Temsilcisi Cemal Gür-

sel Toy ve sporcular katıldı.
Törende, dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları takdim edildi. A Kategorisinde Gürcistan’dan
Shanava Konstantıne; B Kategorisinde Diyarbakır’dan Gür Tuba; 14 Yaş
Kategorisinde Antalya’dan Çakır Ege;
10 Yaş Kategorisinde Kahramanmaraş’tan Özkan Yusuf Taha; 8 Yaş Kategorisinde ise İran’dan Moosavıfar
Seyed Abolfazl birincilik elde etti.
Turnuvada derece yapanlara toplam
50 bin TL ödül dağıtıldı.
Turnuva sonunda oluşan sıralamanın tamamı Türkiye Satranç
Federasyonunun internet sitesinde
yayınlandı.
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