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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük

ERKENEKDE SPOR SAHASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Doğanşehir ’ in 

Erkenek Mahalle-
sine Yeni bir spor 
sahası yapılacak. 
Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap 
Küçük yaptığı Açık-
lamada; “Geleceği-
miz olan gençleri-
mizin daha sağlıklı 
ortamda yaşaması, 
daha iyi bir ortam-
da spor yapmaları 
ve kötü alışkanlık-
lardan uzak durma-
sı için Erkenek ma-
hallemizde Bir spor 
sahası yapılması 
için Var gücümüzle 
çalıştık. Bu çalışma-
larımızı neticesini 
de aldık” dedi. 2’DE

Yolkoru Mahallesinde Yangın
Doğanşehir ilçe-

sine bağlı Yolkoru 
mahallesinde yangın 
meydana geldi.

Edinilen bilgiye 
göre İlçeye bağlı Yol-
koru Mahallesi Söğütlü 
kol mevkiinde orman-
lık alanda bilinmeyen 
nedenlerden dolayı 
yangın meydana geldi. 

Sürdürülebilir Gıda Ve Tarım Ekonomi Her Ülkenin Hedefi

Güvenli Ve Yeterli Gıdaya
Erişim Her Ferdin Hakkı Olmalı

16 Ekim Dünya Gıda günü dolayısıyla bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı 
Çiçek gıda israfına ve gıda güvenliğine dikkat çekti.4’TE

MARDİN’DE DOĞDU İSVEÇ’TE BAKAN OLDU
Mardin’in Elektriği Olmayan Köyünde Doğup İsveç’te Enerji Bakanı 

Olmak
Mardin’in Midyat ilçesinde doğan İbrahim Baylan, İsveç’ te Ener-

ji Bakanı olmasının ardından hikâyesini anlatmaya şu sözlerle başlı-
yor.2’DE
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Hayatta bir şeyleri başaracağım diyorsan,
İlk önce insanı sevmekle başla...
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

İçindeyim
Ucu sonsuz bu ummanda

Dalgaların içindeyim

Kör düğümdür benim sevdam

Akan sözün içindeyim

Bu ayrılık bitmez tordur

Sinem yakan alev kordur

Sensiz yaşam inan zordur

Bakan gözün içindeyim

Geldi geçti bahar yazım

Geçmez oldu yürek sızım

Gelem dedim tutmaz dizim

Yakan közün içindeyim

Gülizar der böyle geldim

Bazen poyraz bazen yeldim

Gözlerimden akan seldim 

Yıkan özün içindeyim

GÜLİZAR ÖZGÜR 
Şair-Yazar

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük

Doğanşehir’in Erkenek Mahallesine Yeni bir 
spor sahası yapılacak. Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük yaptığı Açıklamada; “Gelece-
ğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı ortamda 
yaşaması, daha iyi bir ortamda spor yapmaları 
ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için Er-
kenek mahallemizde Bir spor sahası yapılması 
için Var gücümüzle çalıştık. Bu çalışmalarımızı 
neticesini de aldık. Erkenek Mahallemizin, Ko-
yun Çayırı Mevkiinde çok büyük bir spor sahası 
yapılması için (üçmilyon) TL ödenek ayrıldı. En 
kısa zamanda gençlerimizi spor sahaları ile bu-
luşturacağız” dedi.  Malatya İl Gençlik ve Spor 
Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada; 
“Erkenek Mahallemizde gençlerimizin daha ra-
hat spor yapmaları için spor sahası çalışmaları-
nı başlattık. Hayırlı Uğurlu Olsun." dedi.

ERKENEKDE SPOR SAHASI
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MARDİN’DE DOĞDU İSVEÇ’TE BAKAN OLDU

Mardin’in Elektriği Olmayan Köyünde 
Doğup İsveç’te Enerji Bakanı Olmak

Mardin’in Midyat ilçesinde doğan İbra-
him Baylan, İsveç’ te Enerji Bakanı olma-
sının ardından hikâyesini anlatmaya şu 
sözlerle başlıyor:

“Birisi çıkıp ‘30 yıl sonra bu ülkeden 
enerji bakanı olarak Türkiye’ye gelip, akıllı 
şebekeler hakkında konuşacaksın’ desey-
di, “Tabii, tabii” derdim” 

Çocukluğu elektriği bile olmayan bir 
köyde geçen Baylan, ilk kez İstanbul’a gel-

diğinde buradaki hayatın baş döndürücü 
olduğunu düşündüğünü söylüyor. Çünkü 
ilk kez elektriği İstanbul’da gördüğünü ve 
oldukça şaşırdığını dile getiriyor. 

Daha sonra ailesiyle birlikte İsveç’e 
göç eden İbrahim Baylan, ilk başta lisana, 
kültüre uyum sağlamakta oldukça zorlan-
dığını fakat yaşının küçük olmasıyla bu 
duruma ailesine göre daha kolay uyum 
sağlayabildiğini söylüyor ve sözlerine şu 
şekilde devam ediyor:

“Şansımı değerlendirdim. İstanbul’a 
dönecek olursam, buraya ilk kez geldiğim-
de henüz elektrikli hiçbir şey görmemiş-
tim. Ve şimdi burada bir konferansa akıllı 
şebekeler ve akıllı şehirler hakkında ko-
nuşmak üzere davet edilmek, itiraf etme-
liyim ki biraz ironik, Fakat diğer yandan 
da hayatın bazen ne kadar harika olabildi-
ğinin bir kanıtıdır.” 

Mardin’e olan özlemini her fırsatta dile 
getiren Baylan, elektrik yokken bıraktığı 
köyünde şimdi yolların, internetin ve tabii 
ki de elektriğin olduğunu görmenin onu 
ne kadar duygulandırdığını söylemeden 
de edemiyor. 

İsveç’teki elektrik üretiminin birçoğu 
çöplerden elde ediliyormuş. Hatta öyle 
ki çöplerden elde edilen elektriğin oranı 
%40’ı bulmuş. Harika bir geri dönüşüm 
yöntemiyle elektrik üretimi sağladıkları-
nı belirten Baylan, artık ülkedeki çöplerin 
de yeterli gelmediğini dışardan çöp ithal 
etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek 
şaşırtıyor. 
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TOPRAĞIN AŞKI

Dinle kurban olduğum
Sana sevdayı anlatayım
Nefesine kattığın tütünün emekçisiyim 
Her içine çektiğin dumanda umutlarım 
uçuşur
Yana yana tüterim ben
Emeğim var çaya karıştırdığın şekerde
Aylardan ekim 
Gece ayaz
Yudum yudum içtiğindir benim hayallerim
Buz tutar toprak kokusu tenim
Ayazda donarım ben
Ya seni sevmek
Ağustos harmanlarında 
Hasat zamanı 
Rüzgarı beklemek gibi umutlu seni bekle-
mek
Hiç yılmam beklerim ben
Gurbeti 
Hasreti 
Yıkılmadan onurlu 
yaşamayı anlatayım sana
Söyle ne istersen 
kurban olduğum
Sevdanın önünde
boynum kıldan incedir
Sen demiştin sevda onurdur diye
Aldım ömrüme yazdım
Sevdan başım üstüne 

AKİFE AYHAN

EL VER

El ver gardaş, el ver

İnan yolumuz bir

Felek vurur geçer

Gör bak sözümüz bir

Koş koş acın acım

Sözünle sözüm bir

Mekan aynı mekan

İnan özümüz bir

Toprak aynı toprak

Bak gör biz bizeyiz

Gün akıp gidiyor

İnan içimiz bir

Dağlar aynı dağlar

Konan geri göçer

Han bizim yol bizim

Aşkla sözümüz bir

Garip gider yola 

Gönül bakar güle

Bir yele bir tele

Bak son sözümüz bir

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

(BASIN: 1070715  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
DOĞANŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2018/122 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,  92 Ada, 254 Parsel, 
1/33 arsa paylı   taşınmazda  1. kat, 6 nolu bağımsız bölüm mesken Taşınmaz konum itibariyle anayol 
üzerinde ve ilçe merkezine yakın olup, genelde konut alanı olarak kullanılan bölgededir.Taşınmaz 
sosyal donatı alanlarına, marketlere, resmi kurumlara, şehrin ana ulaşım arterlerine, sağlık ocağı-
na, semt pazarına, okullara parklara yürüyüş mesafesinde, belediyenin bütün alt ve üst yapı hiz-
metlerinden faydalanmaktadır. Meskenin bulunduğu bina bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan 
oluşmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Çatı örtüsü kiremit kaplıdır. Mesken salon, günlük oda, iki 
yatak odası, mutfak, banyo, Wc ,antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon, günlük oda, iki 
yatak odası tabanları laminat parke duvarları sıvalı boyalı tavan sıvalı boyalı kartonpiyer süslemelidir. 
Mutfağın taban seramik, dolaplı mermer tezgahlıdır. Antre, balkon, banyo,Wc tabanları seramik kap-
lama kapıları pwc doğramadır. Oda kapıları ahşap, dış kapı çelik pencereler pwc doğramadır. Bina 
ve meskenin yapı sınıfı III. sınıf B grubu yapıdır. Bina yaklaşık 3 yıllık olup mesken bina girişinin sol 
köşesine  ve iki yol cephesine keza  Odaların hepsi yol cephesine bakmaktadır.
Adresi   : Karşıyaka Mah. Eşref Bitlis Cad. Köşk Apt. No: 32 Kat: 1 Daire: 6
   Doğanşehir / MALATYA
Yüzölçümü  : 1.339,69 m2  
Arsa Payı  : 1/33
İmar Durumu  : İnşaat tarzı Taşınmaz imar planında bitişik nizam 5 katlı ticari+konut
   alanında kalmaktadır.
Kıymeti   : 171.000,00 TL.-
KDV Oranı  : % 1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü  : 26/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü  : 23/12/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri  : Doğanşehir Adliyesi  İcra Müdürlüğü Odasında  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Dev-
let tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdir-
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satış ilanının tebliğ olunamaması durumunda İİK. 127. Maddesi mücibi satış ilanı tebliğ olunama-
yan ilgililere ilanın yapılmış sayılmasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/122 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Yolkoru Mahallesinde Yangın
Doğanşehir ilçesine 

bağlı Yolkoru mahallesin-
de yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 
İlçeye bağlı Yolkoru Ma-
hallesi Söğütlü kol mev-
kiinde ormanlık alanda 
bilinmeyen nedenlerden 
dolayı yangın meydana 
geldi. Doğanşehir Bele-
diyesi ve Malatya Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye 
ekipleri tarafından yangın 
bölgesinde yangın söndür-
me çalışması yapıldı. Yan-

gın söndürme çalışmasına 
mahalle sakinleri de eşlik 
etti. Yangın söndürülerek 

kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruştur-

ma başlatıldı.

MATHAP’tan Mehmetçiğe Destek 
Malatya Tarım ve Hay-

vancılık Platformu (MAT-
HAP) yönetimi tarafından 
yapılan açıklamada Ordu-
muz tarafından Güneydo-
ğu sınırında sürdürülen 
Barış Pınarı Harekatı’na 
destek geldi. Platform 
Başkanı İhsan Akın tara-
fından yapılan açıklama-
da ayrıca KKTC Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı’yı 
da paylaşımından dolayı 
kınadı.

Malatya Tarım ve Hay-
vancılık Platformu Baş-
kanı İhsan Akın birlik bi-
nasında platform olarak 
bir araya gelerek basın 
açıklaması yaptı.  Akın 
basın açıklamasında ise 
şu ifadeleri kullanarak 
MATHAP’ın destekleri-
ni dile getirdi. “Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhur-
başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin 

ülkemizin birliği bera-
berliği sınır güvenliğimiz 
için alınan terör örgütle-
ri operasyon kararlarının 
maddi ve manevi olarak 
her türlü yanlarında ol-
duğumuzu buradan be-
lirtiyoruz. Ülkemizin gü-
venliği için hayati önem 
taşıyan barış koridorunun 
oluşturulması için Suriye 
Milli Ordusu ile birlikte 
Türkiye’mizin güney sını-
rında mazlum halkların 
mağduriyetlerinin önüne 
geçmek, Suriye'nin kuze-
yinde güvenli bölge oluş-
turmak için yapılan Barış 
Pınarı Harekatı’nın sonu-
na kadar destekçisi oldu-
ğumuzu, her anlamda ve 
her alanda ölürsek şehit, 
kalırsak gazi, oluruz anla-
yışı ile canının ve kanının 
son damlasına kadar gö-
rev yapan güvenlik güçle-
rimizin her zaman yanla-
rındayız.  

Şu ana kadar ilçe, bel-
de, köy olmak üzere 100 e 
yakın yerleşim yerinin te-
rörden temizlenerek, ger-
çek ev sahiplerine bırakı-
lan Barış Pınarı Harekatın 
da, Vatan toprakları bö-
lünmesin diye mücadele-
sini verip, şehit olan tüm 
kolluk kuvvetleri ve sivil 
vatandaşlarımıza yüce 
Allahtan rahmet, aileleri-
ne sabırlar dilerken yak-
laşık 40 bin üye 250 bin 
kişilik Tarım platformu 
ailesi olarak her zaman 
Ülkemiz, Devletimiz, Bay-
rağımız ve Ezanımız için 
canımız, kanımız, malımız 
ile savaşmaya her zaman 
hazırız. Bu bağlamda söz-
de Arap birliği, Avrupa 
birliği, ABD ve teröre des-
tek veren tüm Devletleri 
kınıyor, Bir gün besledik-
leri bu sülüklerin kendi 
kanlarını da emeceklerini 
buradan hatırlatıyoruz.
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GÜNÜMÜZDE GİTTİKÇE YAYGINLAŞAN
BİR  SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIĞI;
ÜLSERATİF KOLİT

Bağırsak cidarındaki muköz zarların kronikleşmiş iltihabi rahatsızlı-
ğıdır. Rahatsızlığa bağlı olarak diyare, ağrı, şişkinlik, gaz ve bazen katı 
dışkı ve kabızlık ortaya çıkar. Kabızlık dolayısı ile barsak kasları daha 
kuvvetle kasılmak durumunda kalır ki bu durum barsakta divertikül 
denilen çıkıntı ve sarkmaların ortaya çıkmasına yol açar. Ülseratif kolit 
bazı kişilerde hafif seyretmesine rağmen, bazılarında çok ağır belirtiler 
gösterir. Hastalarda genellikle ishal, kanama ve bunlara bağlı olarak 
vitamin, mineral ve sıvı kaybı ortaya çıkar. Bazılarında ise kolon yapı-
sında meydana gelen zayıflamaya bağlı olarak kolon şişer, yırtılma dahi 
olabilir.

Sebebi konusunda net bir görüş bulunmamaktadır. Dengesiz ve 
sağlıksız beslenme, stres ve yiyecek alerjisinin hastalığın oluşmasında 
önemli olabileceği ifade edilmektedir. Düzensiz antibiyotik kullanımı-
nın da barsak florasını yok ederek bu gibi durumların ortaya çıkmasına 
zemin hazırlayabileceği bilinmektedir. Ülseratif kolitli hastaların bol 
su içmeleri özellikle ağrının giderilmesi açısından önemlidir. Koyu yeşil 
yapraklı sebze tüketimi, K vitamini temini bakımından faydalıdır. Prote-
olitik enzim kullanımı ve egzersiz sindirimi kolaylaştırcı faktörlerdir. An-
cak, öncelikli olarak alerji testi yaptırmak ve alerjen varsa bunu ortaya 
çıkararak gerekli tedbirleri almak faydalı olur. Ayrıca, magnezyum ve B6 
vitamini barsak duvarlarındaki kasların gevşemesine yol açarak spastik 
kolon oluşumunu engeller. Beş yıldan fazla ülseratif kolit rahatsızlığı 
olanlar mutlak surette aralıklarla kolonoskopi yaptırarak kolon kanseri 
oluşum riskini takip ettirmelidirler.

ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARIN BESLENMESİ:
Ülseratif kolitliler için diyet çok önemlidir. Öncelikli olarak diyet aler-

jisi varsa tespit edilmeli, daha sonra buna göre diyet tanzim edilmelidir. 
Genel olarak bu hastalara düşük karbonhidrat ve yüksek sebze, meyve 
ağırlıklı, lifli tahıl (arpa, yulaf vs.) içeren besinler faydalı olmaktadır. 
Başta margarin olmak üzere genelde yağlı besinlerden uzak durmak 
gerekir. Yağlı süt ve süt ürünleri buna dahildir. Antiseptik gücü dolayısı 
ile sarımsak, protein kaynağı olarak soya faydalıdır. Yağda kızartılmış 
yiyeceklerden uzak durmak, suda haşlamayı tercih etmek önemlidir. 
Ayrıca, asidik içeceklerden, baharat, kahve, kırmızı et, şeker ve işlenmiş 
yiyeceklerden uzak durmakta fayda vardır. Havuç, lahana suyu faydalı, 
asidik tabiatlı portakal ve üzüm suyu zararlıdır. Ancak aç karnına meyve 
yemek veya meyve suyu içmek rahatsızlık verebilir. Bunun yerine meyve 
ve meyve suyu tüketimini yemek arası yapmak daha yararlıdır.

Proteolitik enzimler ve B kompleksi vitaminleri sindirimi kolaylaş-
tırır. A vitamini (karotenoidler, beta karoten) ile E vitamini antioksidan 
özellikleri dolayısı ile barsak cidarındaki hasarın iyileşmesini hızlandırır. 
Kolloidal gümüş infeksiyonu temizler, yara iyileşmesini hızlandırır. Esan-
siyel yağ asitleri hücre oluşumunu stimüle eder, kolon cidarını korur. 
Kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller barsak hücrelerinin sağ-
lıklı çalışması açısından önemlidir. C vitamini ve bioflavonoidler vücu-
dun savunma gücünü arttırır, iyileşmeyi hızlandırır. K vitamini kaynağı 
olarak yonca, kolon hücrelerinin iyileşmesini hızlandırıcı olarak sarısa-
bır, iltihap giderici olarak zerdeçal önemlidir. Dulavrat otu, deve dikeni, 
kırmızı yonca kanı temizler. Deve dikeni tohumu aynı zamanda karaci-
ğer fonksiyonlarını düzeltir. Papatya, karahindiba, kasımpatı, kırmızı 
yonca, civanperçemi, karaağacın genç sürgünlerinin kabuğu ülseratif 
kolitli hastalar için iyileştirici potansiyele sahiptir. Ancak, alerjiniz varsa 
papatyayı, hamilelik durumu varsa kasımpatını kullanmamak gerekir. 
Alerji için ısırgandan yararlanmak mümkündür.

Ülseratif kolitli hastalar düzgün hazırlanmış doğal besinlerden ve 
bitkisel ürünlerden çok ciddi fayda görebilmektedir. Ancak, hastalar bu 
tür ürünlere genellikle steroid özellikli olanlar dahil bütün kimyasal ilaç-
ları kullandıktan sonra başlamaktadırlar ki bu durum besinsel ürünler 
ile olan iyileşmeyi ciddi şekilde zorlaştırmaktadır. Her türlü rahatsızlık 
için, daha başlangıç safhasında müdahele edilmesi tedavi şansını art-
tırmaktadır. Bu hastalıktan müzdarip olanların da diğer hastalıklarda 
olduğu gibi, doğal besinlerden istifadesi ancak doğru ürün kullanımı 
ile mümkündür yoksa bitkisel de olsa rastgele ürün kullanmak durumu 
daha da kötüleştirebilir. Bunu akıldan çıkarmamak ve işin uzmanı ile 
istişare etmek çok önemlidir.
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Sürdürülebilir Gıda Ve Tarım Ekonomi Her Ülkenin Hedefi

Güvenli Ve Yeterli Gıdaya
Erişim Her Ferdin Hakkı Olmalı

 İstanbul Üniversitesi Beyin 
ve Biyoteknoloji Araştırma Mer-
kezi’nin on yıllık araştırmaları so-
nucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi 
tarafından geliştirilen mor ekme-
ğin  imalatına Malatya’da başladı. 
Türkiye’de Mor ekmek konusunda 
uzun süredir çalışma yapan Prof. 
Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık 
emeğinin karşılığı olan Mor ek-
mek Türkiye’de ilk kez Malatya’da 
üretilmeye başlandı. Japonya’da 
zorunlu olarak tüketilen mor ek-
meğin Türkiye’de ise ilk kez Ma-
latya da ilk kez  kendi fırınlarında 
üretimini yaptıklarını söyleyen fı-
rın şirketinin Yönetim Kurulu baş-
kanı Bahadır Yılmaz, “Malatyalı 
Profesörümüz İhsan Kara ve eki-
bine teşekkür ediyorum. Özellikle 
beyaz ekmeğin, çok hızlı sindiril-
diği, kan şekeri düzeyini olumsuz 
etkilediği, glisemik indeksi yüksek 
olduğu ve obezitenin nedenlerin-
den biri sayıldığı için, uzmanlar 
tarafından fazla  tüketilmesi tav-
siye edilmemektedir. Bir başka 
deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı 
beslenmenin bir parçası değildir 
ve hatta bir cips, bir kola gibi de 
düşmandır” dedi. 

  Mor ekmeği önce kendi tü-
kettiklerini de anlatan Yılmaz,  
"Mor ekmeği ürettik. Öncelikle 
kendimiz tükettik. Faydalı olduğu-
na inandık, yakınlarımıza önerdik. 
Olumlu tepkiler gördük. Piyasada 
satmaya karar verdik. Şimdi bu-
rada Mor Ekmek, simit, baklava 
üretimini yapıyoruz. Şuan için çok 
olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünleri-

mizi Malatya dışına da gönderme-
ye başladık” ifadelerini kullandı. 

  Mor ekmek ve ürünlerin Mor-
miks’ten yapıldığını kaydeden Yıl-
maz, “Ürünlerimiz tamamen Mor-
miks’ten yapılmaktadır. Mormiks 
bir fonksiyonel gıdadır. Fonksiyo-
nel gıda demek, vücutta onarım 
işlemlerini başlatmaya çalışan 
gıdadır. Bu tür gıdalar Japonya’da 
devlet kanunuyla zorunlu hale 
getirilmiştir. Türkiye’de Mormiks 
Prof. Dr. İhsan Kara tarafından 19 
kişilik ekiyle 12 yılda ortaya çıkan 
bir başarı ve emeğin ürünüdür. 
Tamamıyla doğaldır ve tamamıy-
la orijinaldir. Mormiks’in faydala-
rı. Şeker hastalarımızın şekerini 
baskılamakta, ve şeker hastalıkla-
rının yan etkileriyle de mücadele 
etmektedir. Mormiks Kalp Damar 
hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp 
beyin damarları tıkanmalarında, 
böbrek yetmezliklerinde, kol ba-
cak ağrıları ve uyuşmalarında, diz 
ve kalça eklem ağrıları, unutkan-
lık ve alzheimer hastalıklarında 
çok başarılı sonuçlar elde edildiği 

hocalarımız tarafından kanıtlan-
mıştır. Mormiks öncelikle hayvan-
lar üzerinde denenmiş ve daha 
sonrada insanlar tarafından kulla-
nılmaya başlanmıştır. Mormiks’in 
Sayın Hocamızın Malatyalı olması 
nedeniyle Malatya da üretilerek 
Türkiye ye açılması bizim için Ma-
latya’mız için gurur vericidir" diye 
konuştu. 

  Ekmeği yapan usta Abdulvap 
Çatkın ise, mormiksin boyalı ek-
meklerinin de piyasaya çıkmaya 
başladığını belirterek, uyarılarda 
bulundu. Mormiks’in gerçek olup 
olmadığını anlamak için limon 
sıkarak yapılacak testin yeterli 
olduğunu anlatan Çatkın, “Prof 
İhsan Kara ve ekibi tarafından 
geliştirilen Mormiks Malatya’da 
sadece iki firma tarafından üretili-
yor. Mormiks’in boyalıları da piya-
sada çıkmaya başladı. Mormiksin 
testi ise limon sıkılarak anlaşılır. 
Limon sıkılınca gerçeği renk de-
ğiştirir. Sahtesi ise rengi değiş-
mez. Malatya’mıza hayırlı olsun, 
şifa olsun” şeklinde konuştu.

TÜRKİYEDE MOR EKMEĞİN BAŞKENTİ MALATYA
ŞİFALI EKMEK MALATYADA ÇIKACAK

16 Ekim Dünya Gıda günü do-
layısıyla bir açıklama yapan Zi-
raat Mühendisleri Odası Malatya 
Şube Başkanı Çiçek gıda israfına 
ve gıda güvenliğine dikkat çekti

16 Ekim Dünya Gıda Günü 
dolayısıyla açıklama yapan Zira-
at Mühendisleri Odası Malatya 
Şube Başkanı Fevzi Çiçek şunla-
rı dile getirdi: “BM`nin raporu-
na göre 821,6 milyon insan yani 
dünya nüfusunun yüzde 11 açlık 
çekmektedir. Açlığın, özellikle 
ihracat ürünlerine bağımlı, orta 
gelirli ve ekonomik büyümenin 
gerilediği ülkelerde arttığı gö-
rülmektedir.  İklim değişikliği ve 
kuraklık gibi doğal afetlerin yanı 
sıra, gelişmiş ülkelerin tarım-
sal ürün ticaretindeki korumacı 
politikaları, gıdaya olan talebin 
artması, tarımda girdi fiyatları-
nın yükselmesi, tarım sektörüne 
yeterli yatırımın yapılmaması, 
tarım ürünlerinin biyoyakıt üre-
timinde kullanılması gibi birçok 
etken dünyada açlık ve yetersiz 
beslenmeye neden olmaktadır. 
Çağımız hastalığı aşırı ve lüks 
tüketim alışkanlığı, gıdaya adil 
ulaşmanın önündeki en büyük 
engellerden birini oluşturmakta-
dır. Aynı zamanda bu alışkanlık 
gıdada israfı beraberinde getir-
mektedir. Bu kadar aç insanın 

olduğu bir dünyada,  üretilen 
gıda maddelerinin %10` unun 
tüketilmeyerek çöpe atılması 
anlaşılmayacak bir durumdur.  
Yılda yaklaşık 1,3 milyar ton 
gıda çöpe giderek heba olmak-
tadır. Sadece bu tüketilmeyen 
ya da tüketilemeyen, çöp olarak 
son bulan üretim fazlasıyla bile 
açlık çeken insanları doyurabil-
mek mümkündür. Dünyada gıda 
konusunda kıtlık olmadığını, ta-
rımsal üretimin toplam talebin 
üzerinde olduğunu, gıdaya eri-
şimin sağlanamamasında temel 
sorunun adil olmayan gelir ve 
ürün dağılımının olduğunu do-
layısıyla açlığın nedeninin yeter-
siz gıda değil temelde yoksulluk 
olduğunu vurgulamak gerekir. 
Son yıllarda gıda güvenliği ala-
nındaki dikkat çekici gelişmelere 
rağmen, gıda kaynaklı hastalık-
ların küresel boyutu hala kabul 
edilemez düzeydedir. Dünya’da 
her yıl yaklaşık 600 milyon kişi 
(her on kişiden birine denk ge-
lecek şekilde) kirli yiyecekleri 
yedikten sonra hastalanmakta 
ve bu grup içerisinden 420 bini 
yaşamını yitirmektedir. Bu ürkü-
tücü gerçek gıda güvenliğinin, 
yaşamımızın ne kadar değerli bir 
parçasını oluşturduğunu daha 
iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Güvenilir gıda, yalnızca daha iyi 
sağlık ve gıda güvenliği için değil 
aynı zamanda geçim kaynakları, 
ekonomik gelişme, ticaret ve her 
ülkenin uluslararası itibarı için 
giderek daha çok önem taşıma-
ya başlamıştır. Yukarıda ifade 
edilenlerin doğrultusunda, sağ-
lıklı ve sürdürülebilir beslenme-
yi herkes için ulaşılabilir kılmak 
adına açlığın, yokluğun ve yok-
sulluğun son bulduğu, hakça adil 
bir paylaşımın olduğu, korkular-
dan, kaygılardan uzak, güvenli, 
sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve sö-
mürüsüz bir dünya özlemiyle ka-
muoyuna saygıyla duyururuz.”


