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Yerli Malı Haftası

Bir zamanlar Türkiye’de 12-18 Aralık tarihleri 
arasında “Yerli Malı Haftası” kutlanırdı. Çocuk-
luğumda ilkokulda en önemli kutlamalarımız 
arasındaydı Yerli Malı Haftası. O hafta geldi mi, 
fakiri, zengini, orta hallisi, herkes ülkemizde 
yetişen mahsullerden imkânı ölçüsünde getirir 
ve güzel bir paylaşım içerisinde yenirdi. O za-
manlar yerli üretim yemişler getirilirdi. Kimimiz 
ceviz, incir, pestil, kurutulmuş üzüm, fındık, fıstık; 
kimimiz portakal, mandalina, elma; kimimiz de 
annelerimizin yaptığı kekler, çörekler, pastalar 
getirirdik… Herkes imkânı ölçüsünde getirirdi, 
ama okul sofralarında kardeşçe paylaşılırdı… Ama 
bugünlerde Yerli Malı Haftası pek kullanılmıyor. 
Birçok değerimiz ve güzel adetlerimiz gibi galiba 
küreselleşmenin kurbanı olmaktadır.

.İlk önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
1923 yılında İzmir İktisat Kongresi yapıldı. Atatürk 
bu kongrede ülkemizin bağımsızlığının korunması 
için, yerli mallar üretilmesi ve kullanılmasının 
önemini vurguladı. Bu aslında bugün kutladığımız 
Yerli Malı Haftası’nın ilk adımıydı. Atatürk’ün bu 
çabalarından sonra girişilen yerli sanayi çabaları 
1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik buh-
randan ciddi bir şekilde etkilenmeye başladı. Bu 
durumdan çıkış için dönemin başbakanı İsmet 
İnönü 1929’da bir konuşma yaparak yerli malı 
kullanmanın ve tutumlu olmanın öneminden bah-
setti. İnönü’nün bu konuşmasıyla ülkemizde yerli 
mallarının kullanılması için kampanyalar yapıl-
maya başlandı. Resmi olarak Yerli Malı Haftası ilk 
olarak 1946 yılında kutlanmaya başlandı. 

.Bir süre daha ilköğretim okullarında kutla-
nılan hafta, zaman içerisinde gevşemeye ve artık 
kutlanılmamaya başlandı. Amacı yerli malların 
kullanımına alıştırmak ve yaygınlaştırmak olan 
bu kutlamalar küreselleşmenin yaygınlaşması 
ve teknolojinin artmasıyla iyice unutulmaya yüz 
tuttu. Bir zamanlar okullarımızda yerli malları 
haftaları kutlar, “orda bir köy var uzakta” şarkısını 
söylerdik.

.Bugünlerde bütün dünya gibi biz de bir 
küresel kriz yaşamaktayız. Millet olarak yerli malı 
kullanmaya ve tutumlu olmaya her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

.Bugün unutulmaya yüz tutan Yerli Malı Hafta-
sı’nın çok güzel de bir sloganı da vardı: “Yerli Malı 
Yurdun, Malı Herkes Onu Kullanmalı”

Yerli Malı Haftası Yurdumuza, Milletimize 
Kutlu olsun.. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Zelyurt, “Sizler İçin
Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Sürgü çıkışı yolu ve Hastane kav-
şağında incelemelerde bulundu.2’DE

KÜTÜPHANE AÇILIŞINI KAYMAKAM KILIÇ YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Do-
ğanşehir Ortaokulu tarafından yürütülen ‘’Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Bilim Atölyesi Projesi’’ kapsamında bilim 
atölyesinin ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destek-
lenen, Doğanşehir Ortaokulu tarafından düzenlenen 
‘’ Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi’’ kapsamında 
kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.3’TE

BAŞKAN ZELYUT; “DURMAK YOK YOLA DEVAM” DEDİ

Küçüklü Mahallesi'nde Köprü Yapımını İncelediler. Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt "Hemşerilerimizin her türlü sorununu çözmek için durmak yok 
yola devam "dedi. 2’DE
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Başkan Zelyurt, “Sizler İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz”
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt, Sürgü çıkışı yolu ve Hastane kavşağın-
da incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt berabe-
rinde Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut ile 
Sürgü çıkışı yolu ve Hastane kavşağında in-
celemelerde bulunarak çalışmalar hakkında 
bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Zelyurt,  "İlçemiz Sür-
gü çıkışı yolunda, Karayolları yetkilileri ve 
yüklenici firma Eksen inşaat ile koordine 
içerisinde çalışarak Karayolu yapımında ça-
lışmaya devam ediyoruz. 

Belediyemiz tarafından elektrik direkle-
rinin kaldırılması ile Karayolları tarafından 
Yeni Hastane kavşağında çalışmalar başladı.  

Yapılan çalışmayı yerinde inceleyerek 
çalışmalar hakkında bilgi aldık. Karayolları 
yetkililerimiz ve yüklenici Eksen inşaat fir-
masına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Durmak Yok Yola Devam." Dedi.

Doğanşehir Sevdalıları

Her gittiğim ilde Doğanşehir-
li hemşehrilerimle karşılaştım,

Doğanşehirden bahsederken 
gözlerinin içi parlayanları gör-
düm.

Bu iki gencimizide bu yüz-
den size özellikle tanıştırmak 
istedim.

Her zaman;
Ben Doğanşehir için ne ya-

pabilirim?
Sorusunu kendilerine soran 

ve heycanlarını hiç yitirmeden
Koşturan gençlerimiz;
Av.Nil Başak Demiralp
Ankaraya geldiğinden beri 

her Doğanşehirlinin yanında 
olan,

Görev almaya çalışan,en so-
nunda

genç yaşta Ankara Malatya-
lılar Derneği yönetim kuruluna 
seçilen avukat kızımız.

Diğer kızımız ;
Zümrüt Orman
Ankarda Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü çalışanı,
Doğanşehir ve Malatya için 

uğraş veren her ortamda hem-
şehrilerimizi bulmaya çalışan 
onlarla buluşan (önemli olan 
kendisi koşturuyor arıyor)

Güler yüzlü kızımız.
Hafta içinde buluşup hasret 

gidermişler sizlerede selamları-
nı iletmişler.

Doğanşehir Devlet Hastanesi Yeni Yerine Taşınıyor
Yapımına yaklaşık 3 yıl önce başlanan ve Doğanşe-

hir başta olmak üzere Çelikhan ve Elbistan ilçelerindeki 
hastalara da hizmet vermesi planlanan 150 yataklı Do-
ğanşehir Devlet Hastanesinin açılışının bu hafta sonu 
gerçekleştirileceği belirtildi.   

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İl Sağlık Müdü-
rü Prof.Dr. Recep Bentli, gerçekleşecek taşınma ile ilgili 
yaptığı açıklamada; “Doğanşehir Devlet Hastanesini İn-
şallah bu hafta sonu taşıyoruz. Eski Hastaneden yeni 
hastaneye taşıyacağız. Geçici kabul yazısı 2 gün önce 
bize geldi. Artık yani hastaneyi açabilirsiniz dediler bize 
teslim ettiler. Biz bu hafta sonu Cuma günü akşamdan 
itibaren hafta sonu bitirecek şekilde Doğanşehir Devlet 
hastaneni taşıyacağız.   Gerçekten de çok güzel bir has-
tane oldu. Hastanemizde tomografi cihazımız var. Bir 
ilçe hastanesinde tomografi olması gerçekten çok bü-
yük bir hizmet.  Çünkü birçok sevkin nedeni tomogra-
fi görüntüleme yönteminin yeterli olmamasıydı.  Ama 
inşallah bundan sonra orada o hizmet verdikten sonra 
o bölgede sadece Doğanşehir ile ilgili değil Doğanşehir 
Merkezi, Sürgü, Erkenek,  belki Çelikhan, Elbistan’dan 
bile insanlarımız burada tomografinin olması nedeniy-
le hasta sevkleri şehir merkezine gelmesini engelleye-
rek orada tedaviler verilecek. Hastanemiz çok güzel 
oldu. Gerçekten çok büyük bir hastane. ilçenin nüfu-
suna göre 100 yataklı orada hiçbir sıkıntı yaşamadan 
İnşallah bu hafta sonu taşımayı planlıyoruz. Yeterince 
personelimiz var biraz daha takviye yapılacak.  Tabii ki 
hekimlerimiz var. Kadrolarımız şu an dolu belki yatak 
sayımız arttığı için Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde 
bir takım kadro artırımına gidilecek ama bu planlama 
önümüzdeki yıl içinde yapılacak. A.Vahap Kaygusuz
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Soldan sağa
1. Akla yakın olmamak veya birbirini tutmamak... 2. Pembe-

ye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden 

bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu... Birbirini karşılıklı sevme, 

sevişme, âşıktaşlık (eski)... 3. Rütbesiz asker, nefer... Din kural-

larına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan, helal karşıtı... Ge-

niş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, 

cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı... 4. Kuvvet, kud-

ret (eski)... Düzeltme... Kemiklerin toparlak ucu... 5. Züppe... 

On açısı, on kenarı olan çokgen... Düşünce... 6. Kötü, sevimsiz 

(argo)... Polonya dili... 7. Bir, tek (eski)... Her vakit, sürekli ola-

rak... Rubidyum elementinin simgesi... 8. Ölü gömülen yer, gö-

müt, mezar, kabir, metfen, makber (eski)... Bir bölümü kesile-

rek kullanılan söz... 9. Mercek.... Bir durum veya olayın duyular 

yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj... 10. Rastlan-

mak işi... Hastalıklar (eski)... 11. Temel düşünce, temel inanç, 

umde, unsur, prensip... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla 

birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin 

başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımın-

dan abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... Gam dizisinde re 

ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Yıl... 12. 

Galyum elementinin simgesi... Boksta bükük kolla aşağıdan yu-

karıya doğru çeneye atılan yumruk... Yaratılmış bütün canlılar 

(eski)... 13. En yüksek askerî rütbe... Doğu Hindistan’da yetişen 

bir bitki... 14. Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun 

bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine 

bağlı bulunan genç kadın, halayık (eski)... Birtakım getir götür 

işleri... 15. Çöl bölgelerinde, kurak bölgelerde yaşayan bir sü-

rüngen türü... Bir mülk kaça satın alınmışsa o mülke o para ile 

sahip olma, şufa... Zirkonyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. İpeğe benzer, ipek gibi... Amerika’da yaşayan, genellikle 

yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan... 

Sezyum elementinin simgesi... 2. Ülker yıldızı (eski)... Vida ile 

tutturmak... 3. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tut-

maya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Roman özelliği olan... 

İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halk-

tan olan kimse... 4. Hindistan’ın Pencap bölgesinde yaşayan bir 

topluluk... Eğik olarak kesilmiş kenar (eski)... Gliserinin stearik 

asit esteri... 5. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, 

bağ vb. mülk, akaret (eski)... Bel denilen tarım aracı... Uydu... 6. 

Parça, kısım (eski)... Tanrıtanımaz... Bir elçiliğe bağlı uzman, el-

çilik uzmanı... 7. Girdap... Büyük zoka... 8. Monatçılık... Boy... 9. 

İlaç, merhem (halk ağzı)... Ruentgeniyum elementinin imgesi... 

Aklamak işi, ibra... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 

10. Lütesyum elementinin simgesi... Kadın hükümdar (eski)... 

Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme veya satın alma... 11. 

Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... Ne çeşit, ne 

türlü... Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli 

bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan... 12. 

Cinsiyet... Yumuşak huylu ve doğru (kimse)... 13. Emme, eme-

rek içine çekme, so-

ğurma (eski)... Her-

hangi bir durumun, 

cismin veya alanın 

sınırları arasında 

bulunan bir yer, 

dâhil... İmrenme 

işi... 14. Dış deri... 

Çözümleme... 15. 

Buyruk, resmî kâ-

ğıt, ferman (eski)... 

Benzemek işi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÖNÜL BAĞIM

Ben bir dağa çiçek sordum,
Arar beni sevgi verdim,
O şahlandı ben de güldüm,
Sevgi benim gönül bağım.

Ay doğarken ışık aldım,
Yıldız ile göğe kaldım,
Bir gönüle sevda saldım,
Sevgi benim gönül bağım.

Her şey aktır gönül yasla,
Teli çalar dili sesle,
Dal dal gezer yel nefesle,
Sevgi benim gönül bağım.

İlim benim elim kolum,
Eren yolu benim yolum,
İçten kokar benim gülüm,
Sevgi benim gönül bağım.

Garip bakar söz divanın,
Öz bilenle gül sevenin,
Gönül bağla aşk zamanın,
Sevgi benim gönül bağım.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

BAŞKAN ZELYUT;
“DURMAK YOK YOLA DEVAM” DEDİ

Küçüklü Mahallesi'nde Köprü Yapımını 
İncelediler. Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt "Hemşerilerimizin her türlü 
sorununu çözmek için durmak yok yola de-
vam "dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt beraberinde Büyük Birlik Partisi 
(BBP) İlçe Başkanı Yaşar Toraman, Doğan-
şehir Belediye Başkan Yardımcıları Bekir 
Alpagut, Hakan Ürkmez ve Şirket Müdürü 
Mehmet Ormancı ile Küçüklü Mahallesinde 
yapılan köprü çalışmasını yerinde inceledi-
ler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, "Hemşerilerimizin her türlü sorununu 
çözmek için durmak yok yola devam" dedi. 

KÜTÜPHANE AÇILIŞINI KAYMAKAM KILIÇ YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından desteklenen, Do-
ğanşehir Ortaokulu tarafından 
yürütülen ‘’Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Bilim Atölyesi Projesi’’ kapsa-
mında bilim atölyesinin ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından des-
teklenen, Doğanşehir Ortaokulu 
tarafından düzenlenen ‘’ Kütüp-
hanesiz Okul Kalmasın Projesi’’ 
kapsamında kurulan kütüpha-
nenin açılışını Doğanşehir Kay-
makamı Mehmet KILIÇ,  Doğan-
şehir Milli Eğitim Müdürü Caner 
GÜLER, Doğanşehir Milli Eğitim 
Şube Müdürleri, Doğanşehir Or-
taokulu Müdürü ve öğretmen-
leri, öğrenciler ve velilerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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“Medya Sektöründe Bıçak Kemiğe Dayandı”
Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-

nu Yönetim Kurulu, ekonomideki son 
gelişmelerin medya sektörüne olumsuz 
etkilerini değerlendirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıkla-
mada asgari ücrette sağlanan artışın 
medya sektöründe çalışan basın men-
supları adına memnuniyet verici oldu-
ğunun altı çizildi ve “Benzer iyileştirme-
nin basın işletmeleri için sağlanmaması 
halinde bu artış sektör için anlamını yi-
tirecektir. Aksi halde basın mensupları-
nın çalışacak kurum bulamama tehlike-
si ile karşı karşıya kalması söz konusu 
olacaktır” denildi.

TGK Yönetim Kurulu açıklamasında 
şu görüşlere yer verildi:

“Gazete maliyetlerini oluşturan 
kâğıt, kalıp ve mürekkep başta olmak 
üzere tüm malzemelerin döviz cinsin-
den fiyatları artarken Dolar sadece bir 
yılda yüzde 100’den fazla arttı. Bunun 
yanı sıra, medya kuruluşlarının girdile-
ri de Dolar bazında yüzde 50'ye varan 
oranlarda yükseldi ve toplam artış yüz-
de 200'lere ulaştı. Sektörümüzde artık 
bıçak kemiğe dayandı. Gerekli destekler 
sağlanmaz ve BİK ilan bedelleri bir an 
önce arttırılmazsa, 2022 yılında geçerli 
olacak asgari ücretteki artışın da etki-
siyle yüzlerce yerel medya kuruluşu ka-
panacak, binlerce medya çalışanı işsiz 
kalacaktır.”

Açıklamada alınması gereken ön-
lemler şöyle sıralandı:

"1) Basın İlan Kurumu resmi ilanla-

rı yerel gazeteler için yaşamsal önem 
taşıyor. Ancak, Hükümet kanadının 12 
temsilcisi atanmadığından, Kasım 2021 
tarihi itibariyle Basın İlan Kurumu Ge-
nel Kurulu yaklaşık bir yıldır toplanamı-
yor. Genel Kurul en kısa sürede toplan-
malıdır. Genel kurulun toplanamaması 
halinde de, hak kaybı yaşanmaması için 
yeni fiyat tarifesini BİK yönetim kurulu 
belirlemeli ve Cumhurbaşkanlığına sun-
malıdır.

Artış kararı verilirken, dolar artı-
şı ve enflasyon oranı dikkate alınarak 
fiyat yükseltilmeli, yeni fiyatlar 1 Ocak 
itibariyle uygulanmalıdır. Bu konuda 
önerimiz, resmi ilan fiyat tarifesi sütun 
santim fiyatının satış sayısı 50 binin al-
tındaki gazeteler için en az 35 TL olmalı, 
satışı 50 binin üzerinde olan gazeteler 
için de bunun paralelinde fiyat belirlen-
melidir.

2) Acil önlemler kapsamında baş-
ta gazete kâğıdı olmak üzere sektörde 
kullanılan tüm sarf malzemelerinde 
KDV sıfırlanmalı, uzun vadede Türkiye 
kâğıtta dışa bağımlılıktan kurtulmalı ve 
SEKA gibi kâğıt fabrikaları yeniden ku-
rulmalıdır.

3) Medya sektöründe faaliyet gös-
teren gazete, televizyon, radyo ve ku-
rumsal internet haber siteleri için kamu 
bankalarınca “kredi” sağlanmalıdır. Ay-
rıca KOSGEB, İŞKUR veya Hazine tara-
fından zor durumdaki medya kuruluşla-
rına hibe verilmelidir.

4) Medya kuruluşlarının birikmiş 

SGK ile diğer vergilerinde indirim ya-
pılmalı, indirim sonrası hesaplanacak 
borç taksitlendirilmelidir.

5) Yargı Paketi kapsamında 
TBMM’de yapılan değişiklik geri alınma-
lı, icra ve iflas ilanlarının eskiden olduğu 
gibi tam kapsamlı yayınlanması ve icra 
müdürlerinin keyfiyetine bırakılmaması 
için Adalet Bakanlığınca genelge yayın-
lanmalı ve ardından yasal düzenleme 
yapılmalıdır. Bu düzenleme ile Kamu 
İhale Mevzuatı’nda olduğu gibi eşik de-
ğerler sistemi getirilerek, bu alandaki 
gri alanlar ortadan kaldırılmalı, icralık 
vatandaş ile gazetelerin ortak menfaa-
tine bir sistem hayata geçirilmelidir.

6) Televizyon kuruluşlarından alı-
nan uydu bedellerinde indirim yapıla-
rak TL’ye çevrilmeli, taksitlendirilmeli, 
RTÜK payları düşürülerek, bir süre alın-
mamalıdır. Zorunlu yayınlanan kamu 
spotları ücretlendirilmelidir.

7) Yerel basın kuruluşları, beledi-
yeler ve kamu kurumları tarafından 
ilan ve reklamlarla desteklenmeli; THY, 
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve 
kamu ilanları yerel medyaya yönlendi-
rilmeli, ayrıca bakanlıklar ücretli Kamu 
Spotu ve zorunlu yayın desteği vermeli. 
Bu kapsamda, yerel yönetimlerin mec-
lis tutanaklarının tüm il ve ilçelerde 
yerel gazetelerde yayınlanması sağlan-
malıdır.

8) Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si’nde yer alan tasarruf tedbirleri kap-
samında kamu kurumlarına getirilen 

yerel basına abone olunmama uygu-
lamasına son verilmeli, reklam ve ilan 
verme kısıtlaması kaldırılmalıdır.

9) Ülkemizde faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının ve meslek örgüt-
lerinin Genel Kurul ilanları ile Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu’nun çağrı ilanları, eskisi gibi zorun-
lu olarak yerel gazetelerde yayınlanma-
lıdır.

10) Tüm RTÜK ödemeleri en az bir 
yıl ötelenmeli, mevcut borçların faizleri 
sıfırlanarak 72 aya varan vade ile yapı-
landırılmalıdır.

11) Gazete, radyo-televizyonlar ya 

da dijital mecra ayırımı yapılmaksızın 
tüm medya sektörünün sarf malzeme-
lerinde KDV sıfırlanmalıdır.

12) Gazete, radyo-televizyonlar ya 
da dijital mecra ayırımı yapılmaksızın 
tüm medya sektörüne indirimli enerji 
desteği sağlanmalıdır.

13) Gazeteler, radyo-televizyonlar 
ile internet sitelerinin düzenleme, de-
netleme ve destekleme esasına göre ele 
alındığı bir sistem oluşturulmalı, İlan 
Kurumu tesis edilmeli, Hazine, KOSGEB, 
İŞKUR ve Kalkınma Ajansı Destekleri 17. 
Madde uyarınca ele alınmalıdır.

Büyükşehir’in Kar Mesaisi Sürüyor

Kar yağışı ilçelerde ve yüksek kesimlerde iyi-
den iyiye etkisini hissettirirken, Büyükşehir Bele-
diyesi kar yağışının ilk başladığı andan itibaren 
kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları ya-
pıyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ilçe-
lerde ve kırsal mahallelerde önlemlerini artıran 
Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal mahalle 
yollarını gün içerisinde tekrar tekrar açıyor. İlçe-

lerde kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun 
bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, yola 
çıkacak vatandaşların kar yağışının etkili olduğu 
alanlarda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında 
bulunuyor. Acil çağrılara da anında müdahale 
eden Büyükşehir Belediyesi hastaların ambulan-
sa ve hastaneye ulaşması noktasında da çalış-
malarını yoğunlaştırıyor.  Açılan yolların tekrar 
kapanmaması için yollarda sık sık tuzlama ve kar 

küreme çalışmaları yapan ekipler, görüş mesafe-
sinin düştüğü, tipi ve savruntu olan zorlu nokta-
larda bile çalışarak yolları güvenli hale getiriyor. 
Özellikle kar yağışının yoğun olarak yaşandığı 
Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan, Bat-
talgazi, Arguvan ve Doğanyol’da ekipler vatan-
daşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşıma 
kapanan yolların açılması için yoğun çaba harcı-
yor. Gün içerisinde sürdürülen çalışmalar netice-

sinde 60 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.  Malatya 
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 
Hekimhan İlçesi Kurşunlu Mahallesi Girankaya 
kırsalında kar yağışından dolayı aracı kayarak 
yoldan çıkan sürücüye ulaşıp, aracı bulunduğu 
yerden çıkararak yoluna devam etmesini sağla-
dılar.  Malatya’nın yüksek kesimlerinden olan ve 
Malatya’da 5 mahalleyle birlikte Adıyaman iline 
bağlı 2 mahallenin kullandığı Porga grup yolun-
da ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları 
da aralıksız bir şekilde sürüyor. Özellikle tipinin 
hâkim olduğu bölgede çalışmaları yerinde ince-
leyen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı 
Hakan Demir, “Kış mevsimi etkilerini Malatya’da 
göstermeye başladı. Yeşilyurt ilçemize bağlı Por-
ga grup yolu üzerinde Malatya’ya bağlı 5 mahal-
lemiz ile Adıyaman’a bağlı 2 mahallemiz ve DSİ 
Çat Barajı şantiye alanı hizmet almakta. Perso-
nellerimizle iş makinalarımızı 7/24 esasına göre 
bölgede konuşlandırmış durumdayız. Yine 13 
ilçemizde ekiplerimiz ve makinalarımızla 7/24 
esasına göre görev yapıyoruz. Özellikle gece iti-
bariyle kuzey ilçelerimizde yoğun kar yağışı etki-
sini göstermeye başladı. Kar yağışının etkilerinin 
birkaç gün daha sürmesini bekliyoruz. Özellikle 
belirtmek isterimki sadece kar yağışıyla birlikte 
ulaşım anlamında yollarımız kapanmıyor. Fırtına 
sonrası tipinin oluşması yol kenarlarında bulunan 
karları da yol güzergâhına savuruyor bu da yolda 
kapanmalara neden oluyor. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri olarak hizmetlerimize aralık-
sız bir şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımız 
acil durumlarda 112 Acil Durum Hattına ulaş-
tıkları takdirde öncelikli olarak hastalarımızla 
birlikte taşımalı eğitim gören bölgelerde ekip-
lerimiz anında müdahaleler gerçekleştirecekler. 
Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı ve bereketli bir 
kış mevsimi diliyorum” dedi. Porga grup yolunu 
kullanan servis ve araç sürücüleri de Malatya Bü-
yükşehir Belediyesinin ekiplerinin yapmış olduğu 
çalışmalardan memnun olduklarını söyleyerek, 
çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gürkan ve personellerine 
teşekkür ettiklerini ifade ettiler. HABER MERKEZİ


