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Hakkari Valisi Akbıyık’a
Yılın En Başarılı Valisi Ödülü

GAP Gazeteciler 
Birliği tarafından 
Malatya'da düzen-
lenen 15. Uluslara-
rası GAP Oscar ödül 
töreni sahiplerini 
buldu. Program-
da Hakkari Valisi 
/ Belediye Başkan 
V. Hemşehrimiz 
İdris Akbıyık  "Yılın 
En Başarılı Valisi" 
ödülüne layık gö-
rüldü.3’TE

Belediye Başkanı Zelyurt’dan Hemşirelere Karanfilli Kutlama
Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Ziraat Mühendisi Du-
rali Zelyurt, Doğanşehir'de 
bulunan sağlık kuruluşları-
nı ziyaret edip hemşirelere 
karanfil dağıttı.  12-18 Mayıs 
Hemşireler Haftası ve 12 Ma-
yıs Dünya Hemşireler Günü 
dolayısıyla hemşirelerin gü-
nünü kutlayan Zelyurt, işle-
rinde kolaylıklar diledi.2’DE

Hakkâri Valisi Akbıyık
Memleketi Doğanşehir’de
Hakkâri Valisi ve Hak-
kâri Belediye Başkan V. 
Hemşerimiz İdris Akbıyık 
memleketi Doğanşehir’de 
bir takım ziyaretlerde 
bulunarak hemşerileri ile 
bir araya geldi.4’TE

BAŞKAN ZELYURTTAN SPORCULARA DESTEK
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Yaptığı 
açıklamada; Belediye Başkanı olarak başından beri 
destek verdiğimiz, Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Ana-
dolu Lisesi İl geneli Okul sporları Müsabakalarında İl 
birinciliği ve Adıyaman'da yapılan yarışmada Doğu 
Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi kız ve erkek 
Bocce takımlarında bölge birinciliği alan ve Türkiye Bi-
rinciliği için Aydın'da yarışmaya katılacak olan öğren-
cilerimiz ve okul idaresi bizleri ziyaret etmişlerdir.2’DE
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Kemal Karaaslan

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

19 MAYIS 1919

19 Mayıs 1919 Türk milleti için büyük ve 

önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü 19 Mayıs 

1919, bağımsızlık savaşımızın başlatıldığı önemi 

büyük olan bir gündür. Çünkü 19 Mayıs 1919, 

Birinci dünya Savaşı’ndan sonra toprakları-

mızın yabancı işgalinde bulunduğu günlerde 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çözüm arayışı içinde 

Bandırma vapuru ile samsun’a çıktığı tarihtir. 

Çünkü 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin, büyük 

onur ve asaleti ile Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün liderliğinde, tarih sahnesinde bir kez 

daha şahlanarak tam bağımsızlığını elde etmek 

için çıktığı yolda kesin zafer kazandığı günlerin 

başlangıç noktasıdır. 

Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk cumhu-

riyetimizin savunulması ve korunması görevini 

yeni kurulan Türk devletinin dinamik gücü 

olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiş 

ve bu vesileyle de Samsuna çıktığı ve Türk 

Milletinin Kurtuluş Savaşı’na başladığı bu günü 

tüm içtenliğiyle Türk gençlerine ve gençliğine 

armağan etmiştir. O yüzdendir ki her yıl düzen-

lenen 19 Mayıs törenlerinde gençler coşkuyla 

bayramlarını kutlarlar. Atatürk iyi ki Kurtuluş 

Savaşını başlatıp kazandın diyoruz çünkü Cum-

huriyeti de sonsuza kadar koruyacağımıza söz 

veriyoruz... 

Cümlelerimize son verirken son bir mısra 

daha yazmak istiyoruz Türk ulusunun asla unut-

mamasını istediğimiz küçük bir not. ‘’ Ey Türk 

istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde 

dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 

kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarla-

rındaki asil kanda mevcuttur! ‘’ 

HÜSEYİN
KARAASLAN

Belediye Başkanı Zelyurt’dan
Hemşirelere Karanfilli Kutlama

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, 
Doğanşehir'de bulunan sağlık ku-
ruluşlarını ziyaret edip hemşire-
lere karanfil dağıttı.  12-18 Mayıs 
Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs 
Dünya Hemşireler Günü dolayısıy-
la hemşirelerin gününü kutlayan 
Zelyurt, işlerinde kolaylıklar dile-
di.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt beraberinde Bele-
diye Meclis Üyesi Nafiz Aktan, AK 
Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Doğan ve Hastane Sağlık Müdürü 
Haluk Baktemur, 12-18 Mayıs Hem-
şireler Haftası ve 12 Mayıs Dünya 
Hemşireler Günü münasebetiyle 
Doğanşehir Devlet Hastanesi ve 
Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merke-
zini ziyaret etti.

Başkan Zelyurt, hemşirelere 
karanfil takdiminde bulunarak 
çalışmalarında kolaylıklar dile-
di. Hemşirelik mesleğinin kutsal 
bir meslek olduğunu dile getiren 
Zelyurt, '' Hemşire aklıyla bakar, 

Yüreğiyle hisseder, Bilgisiyle ha-
yat verir. Sevgi, şevkat ve hoşgö-
rünün simgesi haline gelen, gece 
gündüz demeden sağlığımız için 

çalışan, sağlık sektörünün vazge-
çilmezi hemşirelerimizi Bizlerde 
Dünya Hemşireler Günü vesilesiy-
le ilçemizde görev yapan hemşi-

relerimize karanfil takdim ederek, 
görevlerinde kolaylıklar diledik. 
Kıymetli hemşirelerimiz, iyi ki var-
sınız. Gününüz kutlu olsun." dedi.

BAŞKAN ZELYURTTAN SPORCULARA DESTEK
Doğanşehir Belediye Başka-

nı Durali Zelyurt Yaptığı açıkla-
mada; Belediye Başkanı olarak 
başından beri destek verdi-
ğimiz, Erkenek Şehit Gökhan 
Kuzu Anadolu Lisesi İl geneli 
Okul sporları Müsabakalarında 
İl birinciliği ve Adıyaman'da ya-
pılan yarışmada Doğu Anadolu 
ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi 
kız ve erkek Bocce takımlarında 
bölge birinciliği alan ve Türkiye 
Birinciliği için Aydın'da yarışma-
ya katılacak olan öğrencilerimiz 
ve okul idaresi bizleri ziyaret et-
mişlerdir.

Her zaman sporu ve sporcu-
lara çok önem veriyoruz. Bele-
diye olarak spor yapan gençleri-
mizin yanında olduk ve olmaya 
devam ederek destek verece-
ğiz. Kıymetli öğrencilerimizi ve 
emeği geçenleri tebrik ediyor 
ve başarılar diliyorum. Dedi.

Malatya’da 9 İlçe Alt Bölgede
Yatırımlarda Devlet Desteğine 

Dair Kararda yapılan değişiklikle, il-
lerde Alt Bölge Desteğinden Yararla-
nabilecek İlçeler listesi Resmi Gazete 
’de yayımlandı. Buna göre, Malat-
ya’da Hekimhan, Akçadağ, Doğan-
şehir, Yazıhan, Arguvan, Doğanyol, 
Kuluncak, Kale ve Pütürge ilçeleri 
yeniden alt bölge desteklerinden ya-
rarlanabilecek.

Teşvik sisteminde ilçe bazında 
sınıflama ve teşviklerin tasarlanma-
sı için önemli bir adım atıldı. Cum-
hurbaşkanı kararı ile ilçe bazında 
bulunduğu il nedeniyle olduğundan 
daha gelişmiş listesinde yer alan bir 
ilçenin teşvikten daha çok yararlan-
masının önü açıldı.

Kamuoyunda teşvik kararname-
si olarak adlandırılan Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararda, 
halen yürürlükte olan illerin 6 gruba 
ayrılarak, bu gruplara göre teşvik 

unsurlarının verilmesi sınıflaması-
nın yanında, her bir ilin içinde diğer 
ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler 
belirlendi.

Her bir ilçe için ya da bir bölgede-
ki ilçeler için henüz “özel” bir düzen-
leme yapılmadı. Ancak bu sınıflama-
ya göre gelecekte ilçe bazında özel 
teşvik düzenlemeleri de mümkün 
olacak. Bu aşamada verilen teşvik, 
ilgili ilçenin ili hangi teşvik grubun-
daysa, bir alt grup teşvikinden yarar-
lanacak şekilde düzenlendi.

Teşvik sisteminde, uzun süredir 
talep edilen ilçe bazında sınıflama ve 
teşviklerin ilçe bazında tasarlanması 
taleplerine yönelik ilk adım 2020 yı-
lında atılmıştı. 

Karar şimdilik sadece alt bölge 
teşvikinden yararlanacaklar kriterini 
içeriyor ancak gelecek dönemde bu 
sınıflamaya dayalı olarak yeni teşvik 
unsurları tasarlamanın da yolu açıldı.
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Soldan sağa
1. Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu... Ucuz, özenmeden ve 

bayağı cins ayakkabı, kemer, cüzdan yapan veya satan esnaf 

(eski)... 2. Biyoloji, fizyoloji ve tıp konularını mekanik kanun-

lar yöntemiyle irdeleme... Alüminyum elementinin simgesi... 3. 

Bitkin, yorgun (eski)... Karabuğdaygillerden, 20-40 santimetre 

yüksekliğinde, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kulla-

nılan ağaççık... 4. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Her 

zaman görülen, olağan... Uzunluğu 2,54 cm olan İngiliz uzunluk 

ölçü birimi, parmak, pus... 5. Dişi geyik... Gür ve geniş sakallı... 

6. Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal... Köle... Böğürt-

len, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları 

odunsu bitki... 7. Toprak, bitki, hayvan vb.ne su vermek... Yarı 

kapalı (göz)... 8. Kedigillerden, çakala benzer vahşi bir hay-

van... 9. Burun, burun ucu (halk ağzı)... Kolayca düzgün söz söy-

leme durumu (eski)... 10. Hastalıklı, sakat (eski)... Olması iste-

nen veya beklenen bir şey olur olmaz duyulan sevinci ve onama 

duygusunu anlatan bir söz... Küpe ve yüzük taşı gibi süslemede 

kullanılan, mavi renkli, saydam olmayan hidratlı doğal alümin-

yum ve fosfattan oluşan değerli bir mineral... 11. Dağ, taş, kır... 

Bütün, tüm... 12. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir 

seslenme sözü... Baskı ve zulüm... Çocuğu olan kadın, anne... 

13. Osmanlı seramik ve cam sanatının güzel örneklerinden olan 

ve içine lale konulan vazo... Pamuktan yapılan (kumaş vb.)... 

14. İndiyum elementinin simgesi... Yanında... 15. Meyvelerin 

şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan tatlı... Boş, temelsiz, asılsız 

söz...

Yukarıdan aşağıya
1. El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma (eski)... 

Kayası çok olan yer... 2. Su (eski)... Kamuya ait, kamu ile ilgili 

işlerin yapıldığı yer... 3. Serbest ekonomiden yana olan (kimse, 

parti vb.), liberalist... Krezol... 4. İstenilen, beğenilen nitelikle-

ri taşıyan, beğenilecek biçimde olan... İlgili... Genellikle çocuk 

oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya gruba karşı cezasını 

çekmek ve bundan kurtulmak için tek başına bütün sorumlulu-

ğu üzerine alan çocuk, oyun ebesi... 5. Bir eseri notaya almak... 

Havadar (halk ağzı)... 6. Ham maddeyi işleyip mal üretme... 

Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü... Etrafı 

çitle çevrili ve girilmesi yasak yer (eski)... 7. Değirmen taşının 

ekseni (halk ağzı)... Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu... 

8. Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... Ge-

nellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o din-

den olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi... 9. Sıkıntı, 

felaket... Cimri... 10. Ağaç, ağaççık veya çalılarda gövdeden ilk 

çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal... Söz, lakırtı... Yelken 

açtırma... 11. Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan 

dişliler düzeni... Nitel... 12. Ağabey (halk ağzı)... Arayı çok aça-

rak... Fransa’da 30,59 gr, İngiltere’de 28,349 gr ağırlığında bir 

ağırlık ölçüsü birimi... 13. Yüz örtüsü, peçe (eski)... Elektronik 

aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet... 

14. Üzerinde az sayıda büyük pullar bulunan bir tür sazan... İn-

sanlarda, hayvan-

larda deri ile ke-

mik arasındaki kas 

ve yağdan oluşan 

tabaka... 15. İlaç 

yapmak için ayrıl-

mış, ilaç yapmaya 

yarar... Değme, do-

kunma, dokunuş, 

değinti...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Hakkari Valisi Akbıyık’a
Yılın En Başarılı Valisi Ödülü

GAP Gazeteciler Birliği tarafından 
Malatya'da düzenlenen 15. Uluslara-
rası GAP Oscar ödül töreni sahipleri-
ni buldu. Programda Hakkari Valisi / 
Belediye Başkan V. Hemşehrimiz İd-
ris Akbıyık  "Yılın En Başarılı Valisi" 
ödülüne layık görüldü. 

GAP Gazeteciler Birliği tarafın-
dan geleneksel olarak düzenlenen 
Oscar ödüllerine bu yıl Malatya ev 
sahipliği yaptı. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Nikah Sarayında gerçekle-
şen 15. Uluslararası GAP Oscar ödül 
töreni ise siyasetten, sanata, med-
yadan, kültür sanata birçok ismi bir 
araya getirdi. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Yalçın Topçu'ya, Kırgızistan'ın Anka-
ra Büyükelçisi Kubanıçbek Ömürali-
yev'e, Irak Bölgesel Yönetimi Etnik 
ve Dini Oluşumlar Sorumlu Devlet 
Bakanı Aydın Maruf'a, TBMM Milli Sa-
vunma Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, 
Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a, Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan'a ve Emniyet Müdürü 
Ercan Dağdeviren'e de ödül verildi. 

GAP Gazeteciler Birliği tarafın-
dan Hakkari Valisi / Belediye Başkan 
V. Hemşehrimiz İdris Akbıyık "Yılın 
En Başarılı Valisi" ödülüne layık gö-
rüldü. Akbıyık’a ödülünü ise AK Parti 
MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık verdi. 
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Hakkâri Valisi Akbıyık
Memleketi Doğanşehir’de

Hakkâri Valisi ve 
Hakkâri Belediye Baş-
kan V. Hemşerimiz İdris 
Akbıyık memleketi Do-
ğanşehir’de bir takım 
ziyaretlerde bulunarak 
hemşerileri ile bir araya 
geldi.

Hakkâri Valisi Ak-
bıyık Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet Kılıç, 
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, 
AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğlu ve  
MHP İlçe Başkanı Saffet 
Yağcıyı ziyaret etti.  

Hakkâri Valisi Hem-
şerimiz Akbıyık Doğan-
şehir de esnafları ziya-
ret edip, Doğanşehir 
esnaflarından Özkan 
Adatepe’nin yeni pas-
tane işyerinin açılışını 
gerçekleştirerek hayırlı 
olsun dileklerinde bu-
lundu.

“MALATYA AFET KAPSAMINA ALINMALI” 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Çift-
çilerin birçoğunun TARSİM’e sigor-
ta yaptıramadığını ifade eden Kiraz, 
“Çünkü çiftçinin cebinde parası yok. 
Parası olmadığından TARSİM’e sigorta 
yaptıramadığı için çiftçiler kara kara 
düşünüyor. Malatya çiftçisinin hali 
gerçekten perişan. Malatya çiftçisinin 
ilaç için kullanabileceği bir tane kayısı 
yok.”dedi

Kiraz, Yazıhan’da kayısı üreticile-
riyle bir araya gelerek, kendisine ile-
tilen sorun ve istekleri dinledi. Kayısı 
bahçelerini de gezen Kiraz, çiftçinin 
içerisinde bulunduğu zor durumla ilgili 
yetkililere çağrıda bulundu. 

Malatya’nın Türkiye'deki 17 milyon 
kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahip-
liği yapan ve "Dünya Kayısı Başkenti" 
olarak adlandırıldığını anımsata Kiraz, 
son yıllarda kayısının hem zirai don 
hem de doludan etkilendiğini ifade 
etti.  Kiraz, Malatya’da kayısı çiftçisinin 
oldukça dertli olduğunu kaydederek, 
“Kentin büyük bölümünde 13 Nisan’ı 
14 Nisan’a bağlayan gece meydana ge-
len zirai don dallarda kayısı bırakma-
dı. Kayısı olan yerlerde ise bayramda 
kent genelinde etkili olan dolu yağışı, 
ürünün bir kısmını dökerken, büyük 
bir kısmını ise yaralayarak, büyük za-
rar verdi. Kayısıyla geçimini sağlayan 
ve büyük bir zararla karşı karşıya ka-
lan çiftçiler ise kara kara düşünüyor. 
Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarından do-
layı beli bükülen kayısı üreticisi, bu yıl 
kayısı ağaçlarından ürün alamayacak 
ama gelecek sene için aynı masrafı bir 
daha yapacak.  Yaşanan zirai don ve 
dolu felaketinin ardından tarlasından 
ürün olmayan çiftçiler, devletten ge-
lecek yardımı beklemeye başladı. Bazı 
çiftçiler, herhangi bir destek gelme-
mesi durumunda gelecek sene üretim 
yapmakta zorlanacaklarını ve borçla-
rının daha da katlanacağını ifade edi-
yorlar” diye konuştu. 

 

“MAZOT, GÜBRE VE 
İLAÇ FİYATLARI 4-5 

KAT ARTTI” 
Yazıhan’daki kayısı üreticileriyle 

bir araya gelen ve çiftçilerin sorunla-
rını dinleyen CHP Malatya İl Başkanı 
Enver Kiraz, kayısı üreticilerinin du-
rumlarının vahim olduğunu ifade etti.   
Malatya’da başta Yazıhan, Eski Malat-
ya (Battalgazi), Akçadağ, Doğanşehir, 
Hekimhan bölgeleri başta olmak üzere 
kentin birçok noktasında kayısı olma-
dığını dile getiren Kiraz, şunları söyle-
di:  “Hangi kayısı bahçesine gidersek 
gidelim aynı durumla karşı karşıyayız. 
Dalda bir tek kayısı göremiyoruz. Ma-
latyalıların deyimiyle ‘ilaç için bir tane 
arasan yok.’ 14 Nisan’da bir don mey-
dana geldi ve birçok noktada kayısı et-
kilendi maalesef dalda kayısı kalmadı. 
Yüksek kesimlerde vardı ama mayıs ayı 
başında etkili olan dolu yağışı ile kayı-
sı tamamen yok oldu. Çiftçi ürün olsun 
olmasın mazot harcadı, tarlasını sür-
dü, gübre ve defalarca ilaç harcadı, hiç 
kayısı olmamasına rağmen önümüzde-
ki yıl yine aynı masrafı yapacak. Çiftçi 
kara kara düşünüyor, mazot fiyatını 
geçen yılla kıyasladığımızda 3-4 kat 
arttı. Enflasyon yüzde 60-70 diyorlar 
ama mazot fiyatına baktığımızda yüz-
de 400, ilaca ve gübreye baktığımızda 
yüzde 500. Fiyatlar 4-5 kat artmış.” 

Çiftçilerin birçoğunun TARSİM’e 
sigorta yaptıramadığını ifade eden 
Kiraz, “Çünkü çiftçinin cebinde parası 
yok. Parası olmadığından TARSİM’e si-
gorta yaptıramadığı için çiftçiler kara 
kara düşünüyor. Malatya çiftçisinin 
hali gerçekten perişan. Malatya çiftçi-
sinin ilaç için kullanabileceği bir tane 
kayısı yok. Reçel yapacağı, kışın torun-
larına ikram edeceği bir tek kayısısı 
kalmamış. Sadece kayısı değil, meyve 
ağaçlarının hepsinde durum aynı. Ka-
yısı, Malatya ekonomisinin bel kemiği 
ve temelini oluşturuyor. Bu noktada 

acil bir önlemle Malatya afet kapsamı-
na alınmalı. TARSİM’e sigorta yaptırıp 
yaptırmadığına bakılmaksızın dönüm 
başına kayısı üreticisine destek veril-
melidir. Aksi bir durumda çiftçinin eve 
ekmek götürmesi, çocuklarını okutma-
sı, evini geçindirmesi mümkün değil. 
Çiftçimiz açlık, sefalet ve yoksullukla 
karşı karşıya kalacak. Bunun yanında 
çiftçilerin önemli bir borçları da var. 
Yıllardır Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçları ertele-
ne ertelene faizler anaparayı geçmiş 
durumda. Afet kapsamına alınarak, 
çiftçilerinin borçlarının faizlerinin si-
linmesi, borçlarının da ertelenmesi 

gerekiyor. Çünkü bu sene çiftçinin öde-
yebileceği tek bir kuruş yok. Şu anda 
ödeme günü gelen çiftçiler var ama bu 
borçların ertelenip ertelenmeyeceğini 
bilmiyor. Birçok çiftçi bu erteleme ge-
cikirse maalesef icrayla karşı karşıya 
kalacak. Ürün yok oluyor, tespit yapılı-
yor ve “destek vereceğiz” diyorlar ama 
sonu hep boş. Tespitler yapılmış, Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü ile TARSİM ra-
kamları biliyor. Gelsinler salları incele-
sinler, zaten kayısının olmadığı görü-
lüyor. Acil destek verilmeli yoksa çiftçi 
evine ekmek götüremeyecek ve açlıkla 
karşı karşıya kalacak” diye konuştu.  

 Önce don sonrada dolu yağışı 

sonrası dallarda değil ihracat sofralık 
kayısı bile bulamayan üreticiler, gele-
cek destek haberlerini bekliyor. Bu yıl 
girdi maliyetlerinin yükselmesiyle zor 
duruma düşen çiftçiler, ürünün olma-
masından dolayı borçlarını ödeyeme-
yeceklerini ifade ediyorlar.  Tek geçim 
kaynağı kayış olan üreticiler, “Dalları 
görüyorsunuz. Bir tek kayısı bile yok. 
Geçimimizi tamamen kayısı ile sağ-
lıyoruz. Birçok masraf yaptık ancak 
ürün alamayacağız. Bir sürü borç bi-
rikti. Gelecek destek haberini bekli-
yoruz. Herhangi bir destek çıkmazsa 
ne yapacağımızı bilmiyoruz” dediler.  
HABER MERKEZİ 


