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DOĞANŞEHİR’E 249 KM’LİK ALTYAPI
Malatya Büyükşehir 

Belediyesi Su ve Kana-
lizasyon İdaresi (MAS-

Kİ) Genel Müdürlüğü 
Doğanşehir İlçesi’nde 

27 milyon lira değerin-
de 249 kilometrelik iç-
mesuyu ve kanalizas-

yon altyapı çalışmasını 
tamamladı.>>4’TE

Bağ-Kur Prim Borcu Artık Engel Değil!
Emeklilik kriterlerini tamamlayan 

ancak prim borcu olan Bağ-Kur’lulara; 
Ziraat Bankası kanalıyla verilecek olan 
Bağ-Kur kredisi ile emekli olma imkânı 
tanınıyor. 31 Temmuz 2018 tarihinde 
sona erecek olan bu uygulama ile ilgili 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Mer-
kez Birliği (TESKOMB) 21. Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Bayram 
kampanya koşullarını da içeren önem-
li açıklamalarda bulundu.>>5’TE

7143 Sayılı Kanunun
Bilgilendirme Sunumu Yapıldı

7143 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması Kanunu hakkında Vergi Dairesi Başkanlığın-
ca bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılandırmada 
borcu olanlara ilişkin uyarılarda bulunan Poyraz, 
“Bütün vatandaşlar sistem üzerinden veya ver-
gi dairesine gelerek borcum var mı yok mu diye 
sorgulama yapsın. Farkında olmadan örneğin bir 
trafik cezası kesilmiş olabilir. Şuana kadar 20 bin 
mükellef başvurdu, borçları yapılandırıldı. Biz bu 
sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.>>5’TE

Çiftçinin Nabzı Ölçüldü

Çiftçinin nabzını ölçen bir araştırmada en önemli bulgu; çiftçinin maliyet ana-
lizi, sigorta yaptırma gibi finansal yetkinliklerinin ve yetiştiricilikte modern ziraat 
tekniklerini uygulama alışkanlığının zayıf olduğu, bunlara bağlı olarak gelirlerinin 
giderek düştüğü ve işine yatırım yapamadığı olarak ortaya çıktı.>>7’DE

Vali Ali Kaban Öğrencilerle 
Bir Araya Geldi

Vali Ali Kaban, Yunus Emre Enstitüsü “Türkçe Yaz Okulu” öğrencileri ile bir 
araya geldi. Kaban tüm öğrenciler ile tek tek tanışarak sohbet edip duygu ve 
düşüncelerini dinledi.>>4’TE
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Cihangir Temizlik Gıda İnş. Tic.Şti. Kaşemi Kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

 Abuzer Kılıç

KAYIP

Yüreğimin Yarısı Mekke’dir.
Diğer yarısı meddinedir.
Üstünde koca bir tül vardır.
Oda Kudüs dür. 
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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/

HABER MERKEZİ 
Doğu Kollektörü Hattı projesinin devam ettiğini belir-

ten Genel Müdür Ertan Mumcu, “Malatya Su ve Kanalizas-
yon İdaresinin şehrimizin doğu aksında ve adını da buradan 
alan Doğu Atıksu Toplama Kolektörünün inşa çalışmalarını 
yerinde incelemeye geldik. Burası 17 milyon bedelli, 33 kilo-
metrelik prestijli ve önemli bir proje. Geçen yıl eylül ayında 
başlayıp, 2019’un yine eylül ayında bitirilmesi planlanan bir 
proje. Bu kapsamda arkadaşlarımızla Doğu Kolektör Hattını 
yerinde inceledik. Yer yer zorlukları olan, yer yer kamulaş-
tırma güçlükleri olan bir proje. Ama şuan gördüğüm kada-
rıyla her şey yolunda gidiyor. Projeyle üniversitemizin atık 
suyunun bu kolektörle birlikte direkt Eski Malatya’da bu-
lunan Boran’daki arıtma tesisimize taşınması amaçlanıyor. 
Yine MALET karşısındaki yerleşim yerlerinden başlayıp, Çift-
lik ve üniversitemizin hemen yanındaki müstakil yapıları ve 
Çamurlu Mahallemizle birlikte diğer taraftan stadyumumu-
zu kapsayan imarlı yapıların atıksularının toplanmasını ön-
gören bir proje. Ben arkadaşlarımıza ve üstlenici firmaya te-
şekkür ediyorum. İnşallah öngörülen tarihten daha kısa bir 
zamanda bitirip, doğu bölgemizi deşarj anlamında daha sağ-
lıklı, büyükşehire yakışır bir hale getireceğiz” diye konuştu.

Hava Kirliliği Zekâyı Etkiliyor
HABER MERKEZİ 
Büyük şehirlerin en büyük sorun-

larının başında gelen hava kirliliği, 
bebeklerde beyin gelişimi bozukluk-
larına ve öğrenme güçlüklerine ne-
den olabiliyor. Uzmanlar bebekleri 
hava kirliliğinin yoğun olduğu sabah 
erken ve gece geç saatlerde şehrin 
kalabalığına ve seyahate çıkarma-
mak gerektiğine dikkat çekiyor

Beyinle ilgili hastalıklarından ko-
runma ve beyin sağlığının önemine 
dikkat çekmek amacıyla Dünya Nöro-
loji Federasyonu (WFN) tarafından 
ilan edilen 22 Temmuz Dünya Beyin 
Günü’nün bu yılki teması “Sağlıklı 
Beyin İçin Temiz Hava” olarak be-
lirlendi. Üsküdar Üniversitesi Beyin 
Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. 
Barış Metin, hava kirliliğinin çocukla-
rın beyin gelişimini olumsuz etkiledi-
ğini söyledi.

BEYİN GELİŞİM 
BOZUKLUĞUNA YOL 

AÇIYOR
Çocukların daha hızlı nefes al-

maları, vücut kitlelerinin daha az 
olması ve bağışıklık sistemlerinin 
gelişmemiş olması nedeniyle hava 
kirliliğinden erişkinlere göre daha 
fazla etkilendiklerini ifade eden Doç. 
Dr. Barış Metin, “Hava kirliliğinin ço-
cuklarda beyin gelişimine olumsuz 
etkide bulunduğu birçok çalışmada 
gösterilmiştir. Nano büyüklüklükteki 
magnetit parçaları ve polisiklik aro-
matik hidrokarbonlar solunan hava 
ile alınarak kana karışır ve özellikle 
bir yaş altındaki çocuklarda solunum 
probemleri yanında beyin gelişimi 
bozukluklarına ve öğrenme güçlük-
lerine neden olabilir” uyarısında bu-

lundu.

BEBEKLER HAVA 
KİRLİLİĞİNDEN 
KORUNMALIDIR

Doç. Dr. Barış Metin, “Çocukların 
erişkinlere göre daha fazla etkilen-
melerinin nedeni daha hızlı nefes 
almaları, vücut kitlelerinin daha az 
olması ve bağışıklık sistemlerinin 
gelişmemiş olmasıdır. Yaşamın ilk 
birkaç yılındaki çocukların hava kirli-
liğinden özellikle korunması gerekir. 
Bebekleri hava kirliliğinin yoğun ol-
duğu sabah erken ve gece geç saat-
lerde şehrin kalabalığına ve seyaha-
te çıkarmamak gerekir. Havanın en 
temiz olduğu saatler ise genelde öğ-
leden sonrasıdır. Ayrıca havanın kirli 
olduğu bir bölgede yaşıyorsanız ve 
evde bebeğiniz varsa mutlaka hava-
daki partikülleri filtre eden cihazlar 
kullanılmalıdır” diye konuştu.

Hava kirliliğinin öğrenme ve ze-

kayı etkilediğinin birçok çalışma ile 
kanıtlandığına dikkat çeken Doç. Dr. 
Barış Metin, şunları söyledi: “Erken 
bebeklikte özellikle hava kirliliği art-
tıkça zeka ve öğrenme düşmektedir. 
Ancak hava kirliliğinin etkileri be-
beklik ve çocukluk dönemi ile sınırlı 
değildir. Hava kirliliğinin Alzheimer 
hastalığının gelişiminde de rol oyna-
dığına dair güçlü kanıtlar bulunmak-
tadır. Örneğin Kanada’da yapılan br 
çalışmada otoyollara yakın oturan 
bireylerin oturmayanlara göre 10 
kat daha fazla Alzheimer riskinin 
olduğunu göstermiştir. Yine başka 
bir çalışmada hava kirliliği arttıkça 
beynin küçüldüğü, beyin hücrelerin 
bağlantı yapma yeteneğinin azaldığı 
bulunmuştur. Bilimsel veriler beyni-
mizin sağlıklı ve temiz havaya ihtiyaç 
duyduğunu göstermektedir. Beyin 
hastalıklarının önlenmesi için yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına yatırım 
yapılması yeşil alanların artırılması 
ve toplu taşımanın yaygınlaştırılması 
gereklidir.”

Doğu Kollektör Hattının
Yüzde 40’ı Tamamlandı 
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Battalgazi Belediyesi’nden Asfalt Rekoru
HABER MERKEZİ 
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 

Gürkan, Çöşnük Mahallesi’nde devam eden 
sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 
Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi’nin bir 
rekora daha imza attığını belirterek, “Yapı-
lan asfalt çalışmalarında Battalgazi Belediye-
si bir rekora daha imza attı. 4 bin 500 km’nin 
üzerinde asfalt dökülmüştür. Buda Cumhuri-
yet tarihinde bir ilçedeki Türkiye rekorudur” 
dedi

Battalgazi Belediyesi tarafından ilk ola-
rak Konkasör Tesisi ve ardından da Asfalt 
Plenti kurularak hizmette verimlilik artırıl-
dı. Battalgazi ilçesi genelinde yapılan asfalt 
çalışmaları, altyapısı tamamlanan ve yeni 
açılan imar yollarının asfaltlanması ile bir-
likte yoğun şekilde devam ediyor. Battalgazi 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, berabe-
rinde Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç 
ve Fen İşleri Müdürü Fuat Gözeneli ile birlikte 
Çöşnük Mahallesi’nde devam eden 11 sokak-
ta yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde 
inceledi. Burada açıklamada bulunan Bat-
talgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Battalgazi Belediyesi’nin yeni bir rekora 
daha imza attığını belirterek, “Asfalt çalış-
maları bütün Battalgazi sathına yayılmış bir 
şekilde 102 mahallenin bütün sokaklarında, 
hatta bahçe yollarında çalışmalar devam edi-
yor. Yapılan asfalt çalışmalarında Battalgazi 
Belediyesi bir rekora daha imza attı. Türkiye 
rekoruna imza attı. Şu ana kadar 4 bin 500 

km’nin üzerinde asfalt dökülmüştür. Buda 
Cumhuriyet tarihinde bir ilçedeki Türkiye 
rekorudur. Muhtarımızda yanımızda. Bu ma-
hallede girmediğimiz sokağımız, caddemiz 
kalmadı. Şimdiye kadar bu mahalleye yıllar-
dan beri girilmemiş ve biz hepsine girdik ve 
tümünü asfaltladık. Bir bu mahalle değil, 102 
mahallenin bütün sokakları, caddelerinden 
tutunda bahçe yollarına kadar yapıldı. Bu-
günde Çöşnük Mahallemizde bu çalışmalar 
devam ediyor. Alt yapı koordinasyon mer-
kezi işi bittikten sonra gerek Telekom, gerek 
doğalgaz, gerek MASKİ, gerek TEDAŞ, ilgili 
arkadaşlarımız hiç gecikme olmadan biran 
evvel vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir or-
tamda yaşaması, daha sağlıklı yol güzergâh-
larında yürümesi ve trafik akışını seyretmesi 
konusunda gerekli çalışmaları başlattılar. Şu 
anda da Çöşnük mahallemizde çalışmaları-
mız devam ediyor. En kısa zamanda da bu ça-
lışmalarımız bitecek. Diğer mahallelerimizde 
de çalışmalarımız devam etmektedir. En az 
6 ekiple birlikte çalışıyoruz Battalgazi saha-
sında. Bu çalışmaların içine kilit taşı ekipleri 
dahil değildir” diyerek, vatandaş memnuni-
yetini esas alarak çalıştıklarını kaydetti. 

MAHALLELİ ÇALIŞMALARDAN 
MEMNUN

Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç 
ise, yapılan hizmetlerden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, “Bu bölgede altyapı 
bittikten sonra, hızlı bir şekilde asfalt ekibi 

girdi. Gerçekten güzel bir çalışma var. Sayın 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah 
ondan razı olsun. Böyle bir çalışma şekli yok. 
Belediye olarak hakikaten güzel ve hızlı bir 
çalışma var. Halkım adına, vatandaşım adına 
Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibi-
ne minnettarız.  Yapmış oldukları çalışma-
lar adına. Allah başkanımızdan razı olsun. 
Allah yolunu açık etsin. Her konuda rabbim 
işini daim etsin” dedi.  Çöşnük Mahallesi sa-
kinlerinden Mehmet Özhan’da, “Başkanımızı 
her konuda takdir ediyoruz. Başkanımız te-

şekküre layık bir başkandır.  Battalgazi'ye 
bağlı olan köylerin hepsi kendisinden mem-
nunlar. Canı gönülden teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Battalgazi Pütürgeliler 
Dernek Başkanı Hasan İnanç ise, “Battalgazi 
Pütürgeliler Dernek Başkanı ve eski muhtar 
olarak Türkiye'nin her tarafına gitmişimdir. 
Hakikaten Belediye Başkanımız çok güzel 
çalışıyor. Allah kendisinden razı olsun. Ana-
dolu’yu anayurt yapan Battalgazi’ye layık bir 
başkanımız geldi, kendisine çok teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Milletvekili Kâhtalı Kayısı Üreticilerini Uyardı

Haber Merkezi 
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kah-

talı, Hasadın sona ermesi ile kayısı üreticile-
rinin ürünlerini satmak için mümkün merte-
be acele etmemeleri gerektiğini belirterek, 
fiyatların daha iyi seviyelere çıkacağını söy-

ledi
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini 

elinde bulunduran Malatya’da, hasat se-
zonunda sona doğru yaklaşılırken bu yıl ki 
ürünlerde yavaş yavaş pazara inmeye başlı-
yor. Besin değerinin yüksek olmasının yanı 

sıra aroması ve lezzetiyle de coğrafi işaret 
belgesi alarak kalitesini tescilleyen Malatya 
kayısısının hak ettiği yerlere gelmesi için ge-
rekli adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor.  
Malatya’da nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının 
geçim kaynağı olan kayısı da bu yıl yaklaşık 
400 bin ton yaş kayısı 100 bin ton ise kuru 
kayısı rekolte öngörülüyor. Rekoltenin 80 bin 
ton civarında olan kısmının ihracat edileceği 
belirtilirken, ülke adına önemli bir ürün olan 
kayısının hak ettiği noktalara gelebilmesi adı-
na çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken AK 
Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK 
Parti hükumetleri döneminde tarıma büyük 
destekler verdiklerini söyledi. Malatya’nın 
önemli gelir kapılarından biri olan kayısının 
bu nedenle 800 bin kişiyi dolaylı yoldan ilgi-
lendiren bir ürün olduğunu belirterek, “Dün-
yada kayısı denildiği zaman Malatya akla 
geliyor, çok kıymetli bir ürün. Bugüne kadar 
önemli destekler verdiğimize inanıyorum 
ama bu desteklerin daha da arttırılarak de-
vam etmesi gerektiğine de inanıyorum” dedi. 

DAHA İYİ SEVİYELERE 
ÇIKACAK

Hasadın sona ermesi ile kayısı üreticileri-
nin ürünlerini satmak için mümkün mertebe 
acele etmemeleri gerektiğini belirten Kah-
talı, fiyatların daha iyi seviyelere çıkacağını 
söyledi. 

TARSİM 108 MİLYON ÖDEME 
YAPACAK

Milletvekili Kahtalı, kayısı üreticinin her 
zaman yanında olduklarını da kaydederek, 
özellikle doğal afetler karşısında Tarım Si-
gortaları Havuzu (TARSİM) aracılığı ile üre-
ticinin yanında olduklarını söyledi. Kahtalı, 
TARSİM’in bu yıl sigorta kapsamında çiftçi-

lere 108 milyon TL ödeme yapacağını ifade 
etti. 

Kayısının endüstriyel tarzda üretim yapı-
larak raflarda satılabilir hale getireceklerine 
dikkat çeken Milletvekili Kahtalı, “Çiftçimize, 
sanayicimize daha hızlı hizmet getirmek ve 
Malatya’mızın daha hızlı büyüyebilmesi için 
hep birlikte gayret içerisinde olacağız” ifade-
lerine yer verdi. Malatya’nın en büyük değer-
lerinden birinin kayısı olduğunu vurgulayan 
Kahtalı, “Kayısının daha çok çeşitleri ve ma-
mülleri bir araya getirerek, endüstriyel ola-
rak rafta satılabilir hale getirerek satacağız. 
Bunun katma değeri ilimize çok daha fazla 
olacak. Yapılan ihracat hem ilimize hem ül-
kemize katkı sunmaktadır” şeklinde konuştu. 

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!
“Milletvekili arkadaşlarımızla, Tarım Ba-

kanlığı ile bu konuların takipçisi olacağız” 
diyen Kahtalı, özellikle büyük bölümünün 
Avrupa ülkelerine ihraç edilen kayısının Av-
rupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi aldığını ve 
bunun da başta üretici olmak üzere Malatya 
ekonomisine ciddi katkılar sunacağını söyle-
di. 

Bunun yanı sıra yine geçtiğimiz aylarda 
imzalanan protokol ile hayata geçirilen Li-
sanslı Depoculuğun da Malatya kayısı için 
büyük önem arz ettiğini söyleyen Milletve-
kili Kâhtalı, Cazibe Merkezlerini Destekleme 
Programı kapsamında yer alan Kuru Kayısı 
Lisanslı Depoculuk Projesi ile Malatya’nın 
en stratejik tarım ürünü olan kayısının bun-
dan sonra kalitesine göre sınıflandırılarak 
modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda 
depolanacağını ve daha iyi şartlarda pazar-
lanacağını dile getirdi. 

Kahtalı, Lisanslı depoculuk ile kayısı da 
yaşanan taban fiyat sorununun da önüne ge-
çilebileceğini belirtti.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 
Doğanşehir İlçesi’nde 27 milyon lira değerin-
de 249 kilometrelik içmesuyu ve kanalizas-
yon altyapı çalışmasını tamamladı.

“Doğanşehir Merkeze 
20 Milyonluk Yatırım 

Tamamlandı”
Malatya merkez ve diğer 11 ilçede çalış-

malar yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, Doğan-
şehir İlçesi genelinde çalışmalarına devam 
ediyor. İlçe genelinde tamamlanan, devam 
eden ve DAP kapsamında gerçekleştirilen ça-
lışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdürümüz 
Ertan Mumcu: “Doğanşehir İlçesi genelinde 
içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı için 27 
milyon lira maliyetinde 249 kilometrelik hat 
çalışmaları yaptık. Bu kapsamda ilçe merke-
zimizde yaklaşık 20 milyon liraya mal olan 
74 kilometrelik içmesuyu ve 90 kilometrelik 
kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamla-
dık.  Söğüt’de içmesuyu depo yapım işlerimiz 
devam ediyor. DAP kapsamında 1.6 milyon TL 
değerinde 29 bin 902 metrelik sulama kanalı 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Böylece ilçe 
genelinde tamamlanan, devam eden ve DAP 
kapsamında gerçekleştirilen ve devam eden 
279 kilometre uzunluğundaki çalışmalarımı-
zın maliyeti 29 milyondur.  Çalışmalarımızla 
ilçemize daha sağlam ve modern içmesuyu 
altyapısı inşa ederek, hemşehrilerimizi daha 
sağlıklı ve temiz suya kavuşturacağız. Kana-
lizasyon altyapısını yenileyerek daha temiz 
bir çevrede yaşama şansı sunacağız. İlçemi-
zin genelinde çalışmalarımız devam ediyor. 
”dedi.
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Vali Ali Kaban Öğrencilerle Bir Araya Geldi
HABER MERKEZİ 
Vali Ali Kaban, Yunus Emre Enstitüsü 

“Türkçe Yaz Okulu” öğrencileri ile bir araya 
geldi

Programa Vali Ali Kaban, Cumhuriyet 
Başsavcısı Orhan Usta, İnönü Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma 
Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emni-
yet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İnönü Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nusret Akpo-
lat, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof.
Dr. Hakan Erkuş ve İnönü Üniversitesi (Tö-
mer) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İlhan Erdem 
ve öğrenciler katıldı.

Vali Kaban tüm öğrenciler ile tek tek ta-
nışarak sohbet edip duygu ve düşüncelerini 
dinledi. Tanışma sonunda Vali Kaban yaptığı 
konuşmada, “Öğrencilerimizin Türkçeyi öğ-
renmek istemeleri isabetli olmuş. Bir yaza-
rımız da öyle diyordu bir yazısında ‘Türkçe 
şekerdir, şerbettir’ yazının içeriği de şekerli, 
şerbetli güzel bir yazıydı. Salah Birsel'in bir 
yazısı yıllar önce okumuştum. Tabii saydım 
19 ülkemizde var burada hakikaten duygu-
landım. Çünkü biz dünya insanları olarak as-
lında aynı atadan gelen insanlar olarak ancak 
böyle tanışarak birbirlerimizle o dilleri öğre-
nerek temasa geçebiliyoruz. Gelerek, göre-
rek, gezerek ve burada Malatya ile ilgili duy-
gularınızı ifade ettiğiniz bir kısmınız teşekkür 
ediyoruz gerçekten. Bende bir sene önce ilk 
kez geldim Malatya'ya. Türkiye'de olmak Ma-
latya'yı tanımak anlamına gelmiyor. Bu da 
bizim şanssızlığımız keşke daha önce göre-
bilmiş olsaydık. Tabii her şehir her dönemde 
kendi güzelliklerini barındırır. Mutlaka 10 yıl 
önce Malatya başka bir güzeldi, 20 yıl önce 

başka bir güzeldi, şimdi başka bir güzel ta-
rihi ile kültürü ile bütün birikimiyle. Malatya 
hakikatten görmeye gezmeye ve buradan bir 
kısım güzellikleri yaşayarak alıp ülkelerinize 
götürmeye değecek bir şehir. Burası bir şehir, 
burası bir kent değil bir şehir yani binlerce 
yıldır büyük bir birikimin üzerinde oturuyo-
ruz. Anadolu topraklarının üzerinde en fazla 
bir şekilde hareketin olduğu iki noktadan bi-
risinde bulunuyorsunuz. Tarih buralarda ya-
şandı, yapıldı ve yazıldı. O anlamda daha çok 
zengin o tarihin getirdiği çok zengin kültürü 
olan mesela muhteşem bir gastronomisi var. 
Gideceksiniz Aslantepe gibi 5000 yıllık bir 
geçmişimiz var. Daha da kazdıkça geriye gi-
riyoruz daha da eskilere dayanan bir kültürü 

var. Tabii 1000 yıldır bu topraklarda olan İs-
lam’ın ve Türklerin bu topraklara kattığı çok 
büyük değerler var. Bunları gördükçe eminim 
beğeneceksiniz ve buradan bu mutlu insan-
lar şehri Malatya'dan mutlu bir şekilde ayrıl-
mamızı temenni ediyorum, diliyorum. Tekrar 
hepiniz hoş geldiniz ülkenizde güzellik ge-
tirdiniz İnşallah bizden de güzellik götürün” 
dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus 
Emre Enstitüsü tarafından bu yıl dokuzun-
cusu düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu” kap-
samında 113 ülkeden 850 öğrenci ülkemizde 
misafir ediliyor.

15 Temmuz ile 12 Ağustos arasında ger-
çekleştirilecek olan programa İnönü Üniver-

sitesi de ev sahipliği yapıyor. İnönü Üniversi-
tesi Türkçe Eğitim Müdürü (Tömer) Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. İlhan Erdem’in Malatya 
koordinatörlüğünü yürüttüğü programda 24 
öğrenci hafta içi öğleden önce İnönü Üniver-
sitesinde Türkçe eğitimi alıp öğleden sonra 
ilimizin tarihi turisttik bölgelerini tanıma fır-
satı bulacaklar. Aynı zamanda hafta sonları 
çevre illerimizde bir takım tarihi turistik ge-
ziler gerçekleştirilecek. 5 Ağustos tarihinde 
Malatya’dan Türkiye turu için yola çıkacak 
olan yabancı öğrenciler İstanbul gezisinden 
sonra 12 Ağustos tarihinde ülkelerine gönül-
lü Türkiye elçisi olarak dönecekler. Program 
sonunda Vali Kaban öğrencilere Malatya’ya 
özgü hediyeler takdim etti. 
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İSA KANLIBAŞ 
Emeklilik kriterlerini tamamlayan ancak 

prim borcu olan Bağ-Kur’lulara; Ziraat Ban-
kası kanalıyla verilecek olan Bağ-Kur kredisi 
ile emekli olma imkânı tanınıyor. 31 Temmuz 
2018 tarihinde sona erecek olan bu uygulama 
ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB) 21. Bölge Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı İsmet Bayram kampanya koşullarını 
da içeren önemli açıklamalarda bulundu

Ziraat Bankası ile Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu 
arasında Bağ-Kur prim borcu bulunanların 
emekli olmasını için önemli bir protokol im-
zalandı. Bu protokol anlaşmasını ve detay-
larını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 

(TESKOMB) 21. Bölge Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Bayram ile konuştuk. 

“60 AY VADE VE YÜZDE 
1,28 FAİZ ORANI İLE KREDİ 

KULLANDIRILACAK”
TESKOMB 21. Bölge Birliği Yönetim Ku-

rulu Başkanı İsmet Bayram yaptığı açıkla-
masında: “SGK Bağ-Kur prim borcu bulunan 
sigortalılar, Ziraat Bankası'ndan kredi kulla-
narak emekli olabilecekler. Ziraat Bankası ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal 
Güvenlik Kurumu arasında Bağ-Kur kapsa-
mında birikmiş sigorta prim borcu bulunan 
sigortalıların prim borçlarının Ziraat Bankası 
kanalıyla kredilendirilerek ödenmesine yö-
nelik protokol imzalanmış olup, imzalanan 
bu protokolle emekli olmak için diğer kri-
terleri tamamlayan ancak birikmiş Bağ-Kur 
prim borcundan dolayı emekli olamayan hak 
sahiplerine uygun koşullarda kredi imkânı ile 
emekli olabilme fırsatı sunulmakta.

31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle uygulama-
ya alınan protokol kapsamında 60 ay vade 
ve yüzde 1,28 faiz oranı ile kredi kullandırı-
lacaktır. Kredi tahsis ücreti alınmayacak olan 
kredinin taksitleri, hak sahibine bağlanacak 
emekli maaşı ile karşılanacaktır” ifadelerine 
yer verdi. 

Bayram daha sonra kampanya koşulla-
rını sıralayarak şunları kaydetti: “Kampan-

ya Koşulları; 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Yapılmasına İlişkin Kanun" kap-
samında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunun; 4-b bendi 
(Bağ-Kur) kapsamında hizmeti olan ve bu 
hizmetler dikkate alındığında 4-b (Bağ-Kur) 
kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigor-
talıların birikmiş sigorta prim borçlarının 
(yapılandırılmış sigorta primi, yapılandırıl-
mış genel sağlık sigortası borcu ve durduru-
lan sürelerin ihyası dahil), 4-b bendi (Bağ-
Kur) kapsamındaki hizmetlerine ait sigorta 
prim borcu (zorunlu veya isteğe bağlı) bulu-
nup, bu hizmetler dikkate alındığında 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının a bendi (SSK) gereğince aylık bağla-
nacak sigortalıların sigorta prim borçlarının, 
4-a (SSK) ve/veya 4-b (Bağ-Kur) bendi kap-
samında hizmetleri bulunan ve bu hizmetler 
dikkate alınarak sadece hizmet borçlanması 
(doğum ve askerlik borçlanması) yapılması 
suretiyle yaşlılık aylığı bağlanacak sigorta-
lıların borçlanma tutarlarının ödenmesine 
ilişkin kredi kullanılabilecektir. Birikmiş prim 
borçları, yaşlılık aylığının hak edilmesine 
ilişkin bilgi ve bağlanacak maaş tutarı SGK İl 
Müdürlüklerinden öğrenilebilir. 31 Temmuz 
2018 tarihinde sona erecek olan bu uygula-
ma için kriterleri sağlayan Bağ-Kur’lular Zi-
raat Bankası’nın tüm Şubelerine başvurula-
bilirler.”

Bağ-Kur Prim Borcu Artık Engel Değil!

7143 Sayılı Kanunun Bilgilendirme Sunumu Yapıldı
ALİ AVŞAR 
7143 sayılı Alacakların Yeniden Yapılan-

dırılması Kanunu hakkında Vergi Dairesi 
Başkanlığınca bilgilendirme sunumu yapıldı. 
Yapılandırmada borcu olanlara ilişkin uya-
rılarda bulunan Poyraz, “Bütün vatandaşlar 
sistem üzerinden veya vergi dairesine gele-
rek borcum var mı yok mu diye sorgulama 
yapsın. Farkında olmadan örneğin bir trafik 
cezası kesilmiş olabilir. Şuana kadar 20 bin 
mükellef başvurdu, borçları yapılandırıldı. 
Biz bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyo-
ruz.” dedi

Gelir İdaresi Başkanlığı Malatya Vergi Da-
iresi Başkanlığı tarafından 7143 sayılı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılması Kanunu hak-
kında bilgilendirme sunumu yapıldı. Kongre 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bilgilen-
dirme programına Vergi Daire Müdürleri, İş 
Adamları, Kurum ve Kuruluşları temsilcileri 
katıldı. Bilgilendirme sunumu Gelir İdaresi 
Grup Müdürü Kemal Mecit, Vergi Dairesi Mü-
dürü Ebru Ayhan, Vergi Dairesi Müdürü Ya-
semin Algan tarafından yapıldı. Programın 
açılış konuşmalarını yapan Malatya Vergi 
Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, yapılandırma 
kapsamında vatandaşlara borçları konusun-
da uyarılarda bulunarak, “Bütün vatandaşlar 
sistem üzerinden veya vergi dairesine gele-
rek borcum var mı yok mu diye sorgulama 
yapsın. Farkında olmadan örneğin bir trafik 
cezası kesilmiş olabilir. Şuana kadar 20 bin 
mükellef başvurdu, borçları yapılandırıldı. 
Biz bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz” 
dedi.

7143 sayılı kanun hakkında vatandaşın 
bilgilendirmek için rehber, broşür, afiş ve ha-
ber metinlerini hazırladıklarını dile getiren 
Poyraz, “Bu toplantıya Gelir idaresi Başkan 
Yardımcısı Sayın Semi Okumuş üstat da ka-
tılacaklardı, o şekilde planlamıştık. Ancak 
yeni bakanımıza bugün brifing verecekleri 
için Semi Bey toplantımıza katılamadı. Bu 

nedenle kendisi özür beyanında bulundu ve 
hepinize selam ve sevgilerini iletmemi söy-
ledi.  Malumunuz olduğu üzere, 7143 sayılı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanu-
nu 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Kanunun yayımından 
itibaren kurumlar kendi görev alanları ile il-
gili tanıtım faaliyetlerine başlamışlardır. Ben 
zamanı doğru kullanmak adına kanunun tek-
nik ayrıntısına hiç girmeyeceğim. Birazdan 
arkadaşlarımız ayrıntılı sunumlarını gerçek-
leştirecekler. Vergi açısından baktığımızda 
tanıtım faaliyetleri, merkezde Gelir İdaresi 
Başkanlığı ve taşrada Vergi Dairesi Başkan-
lıkları tarafından yürütülmektedir. Gelir İda-
resi Başkanlığı 26 Mayıs 2018 tarihinde kanu-
nun genel tebliğini yayımlayarak çalışmalara 
başladı. Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak 
rehber, broşür, afiş ve haber metinlerini ha-
zırladı. Halen; sosyal medyadan tanıtım faali-
yetleri devam etmektedir. e-posta aboneleri 
bilgilendirilmektedir” ifadesini kullandı. 

Kanunla ilgili ayrıntılı bilgileri medya 
veya reklam yoluyla kamuoyuna paylaşıldı-
ğını vurgulayan Poyraz, borçlu mükellefleri 
bilgilendirdiklerini belirterek şunları dile ge-
tirdi,  “Kanun kapsamına giren borçlular kısa 
mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir. Değişik 
medya kanallarından işitsel ve görsel kamu 
spotları ve reklamlar yayımlanmaktadır ve 
yayımlanmaya devam edilecektir. Bu kap-
samda bu güne kadar vergi borcu bulunan 
milyonlarca mükellefimize mektuplar gön-
derilmiş ve kısa mesaj yoluyla bilgilendirme 
yapılmıştır. Vergi Dairesi Başkanlığı olarak 
biz de tanıtım faaliyetlerine yoğun bir şekilde 
devam ediyoruz ve edeceğiz. Öncelikle, bir 
basın toplantısı düzenleyerek kanunun ay-
rıntılarını kamuoyu ile paylaştık. Daha sonra 
biri Ticaret ve Sanayi Odasında, diğeri Esnaf 
ve Sanatkâr Odaları Birliğinde olmak üzere 
iki ayrı toplantı yaparak mükelleflerimizi bil-
gilendirdik. Bu kapsamda bu gün de bu top-

lantıyı gerçekleştiriyoruz.”
Yapılandırma ile ilgili tanım faaliyetlerin-

de AVM’de stant açtıklarını dile getiren Poy-
raz, mükelleflerin başvurularını aldıklarını 
söyleyerek, “Değişik platformlarda toplan-
tılarımız devam edecektir. Afişlerin asılması 
çalışmaları tamamlanmış, broşür ve rehber-
lerin dağıtım çalışmaları devam etmektedir. 
AVM'deki tanıtım standımız mükelleflerimizi 
bilgilendirme çalışmalarına devam etmekte-
dir ve başvuru süresi sonuna kadar devam 
edecektir. Bu standımızda her türlü bilgi-
lendirme uzman arkadaşlarımız tarafından 
yapılmakta ve gerektiğinde mükelleflerimi-
zin başvurusu alınmaktadır. Bu arada borçlu 
mükellefleri ziyaretlerimiz yoğun bir şekilde 
devam etmektedir. Ayrıca telefon kanalıyla 
mükelleflerimize borcunu hatırlatma ve ka-
nundan yararlanmaya teşvik etme çalışma-
ları aralıksız devam etmektedir” şeklinde 
konuştu. 

Çıkarılan kanunun birçok hak ve imkânlar 
tanıdığının altını çizen Poyraz şöyle konuştu, 
“Kanun, mükelleflerimize gerçekten büyük 
kolaylıklar sağlıyor. Bizim bu tanıtım faaliyet-
lerindeki amacımız, yapılandırma kanununun 
sağladığı hak ve imkânlardan yararlanma 
imkânı olduğu halde benim haberim olmadı 
diyecek bir vatandaşımızın kalmamasıdır. Bu 
amacı gerçekleştirmek için, tüm Vergi Daire-
si Başkanlığı personeli olarak çalışıyoruz ve 
müracaat süresinin sonuna kadar çalışma-
ya devam edeceğiz. Bu arada kanundan ya-
rarlanmak için başvurular yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Ben, son günleri beklemeden 
zamanında başvurusunu yapan mükellefleri-
mize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar kanun 
kapsamında yaklaşık 20 bin mükellefimizin 
başvurusunu aldık ve borcunu yapılandırdık. 
Tabi biz başvuruların hızlanarak artmasını 
arzu ediyoruz. Mükelleflere şiddetle tavsiye 
ediyoruz ki, sistemde sıkışıklıkların yaşana-
bileceği son günleri beklemeden; kanundan 

yararlanma imkânı olan herkes zamanında 
başvurusunu yapsın ve herhangi bir mağdu-
riyet yaşanmasın.”

Vatandaşlara borçları konusunda çağrıda 
bulunan Poyraz, borçların öğrenilmesi için 
sistem veya vergi dairelerine başvurulması 
gerektiğini ifade ederek, “Yine tavsiye ediyo-
ruz ki, bütün vatandaşlar sistem üzerinden 
veya vergi dairesine gelerek borcum var mı 
yok mu diye sorgulama yapsın. Farkında ol-
madan örneğin bir trafik cezası kesilmiş ola-
bilir. Şuana kadar 20 bin mükellef başvurdu, 
borçları yapılandırıldı. Biz bu sayıyı 50 bine 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu güzel mekân 
tahsis etmek suretiyle toplantıya çok büyük 
bir katkı sağlayan Kültür Müdürlüğü yetki-
lilerine, toplantıya iştirak etmek suretiyle 
katkı sunan tüm katılımcılara, sanayici ve iş 
adamlarımıza, meslek mensuplarımıza, me-
sai arkadaşlarıma ve değerli basın mensup-
larına teşekkür ediyorum. Toplantımızın her 
yönüyle başarılı geçmesini ve hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinize tekrar saygılarımı 
sevgilerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 
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Soldan sağa
1. Başkaldırı... Tıpkıçekim... 2. Diyarbakır iline bağlı ilçelerden 

biri... Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri... “Kurnazca ve 
haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamın-
da “... kıran baş kesen”, “bir kimse birinden aldığını ötekine, öte-
kinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek” anlamında 
“... külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde 
geçen bir söz... 3. İnme işi yapılmak... Büve... 4. Kadın (eski)... Ağız 
ve burun boşluğunun arka bölümü... Hint kadınlarına özgü giysi... 
5. Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her 
biri, benzeri... Dönüştürücü... Yakışıksız ve saygısızca davranan 
(kimse)... 6. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp... Tel-
lür elementinin simgesi... Gök, gökyüzü, sema (eski)... 7. Ansızın 
ortaya çıkan... Kokain alma alışkanlığı ve kokain düşkünlüğü... 8. 
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş... Birden sonra gelen sayının ad... Türk 
alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 9. Ahşap gemilerin 
omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının 

en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva... 
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak 
yapılmış nesne... Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale... 
10. Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler... Anlam, 
kavram, mefhum (eski)... Genellikle otelin ana binasının dışında, 
plaj veya havuz kıyısında bir oda... 11. Yeryüzünün denizle örtülü 
olmayan bölümü, toprak... Kafatasının genişliği ile uzunluğu he-
men hemen eşit olan (kimse), kısa kafalı... 12. Saydam tabaka... 
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü 
iz, hatıra... Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çe-
nenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye 
yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş... 13. Bir suçu, bir 
kusuru veya bir hatayı bağışlama... Telden yapılan çivi... Organiz-
manın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre 
artıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu veya 
mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat... 
14. Formaldehitin % 40’lık sulu çözeltisi... Yay ayraç (eski)... 
15. Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı 
(eski)... Birtakım getir götür işleri... Mendelevyum elementinin 
simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Gözden uzaklaştırmayarak ne yaptığını gözetlemek... Gös-

teriş, çalım, caka... 2. Ateşli silahlarda hedefin uzaklığına ve bu-
lunduğu yerin yüksekliğine göre namluya gereken yükseliş açısı-
nı veren, silahı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet... Bakır, nikel 
ve çinkodan oluşan gümüş görünümünde bir alaşım... 3. Umut-
suzluktan doğan karamsarlık, üzüntü... Dram, komedi, vodvil vb. 
edebiyat türlerinin oynandığı yer... Rodyum elementinin simge-
si... 4. Trajedi... Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya 
koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma... Artmak 
işi... 5. Yarı(eski)... Atom numarası 24 olan, 1514 °C’de eriyen, ısı-
ya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr)... 
Ne var, ne oluyor?... 6. Bir parçanın notalarını ara vermeden bir-

birine bağlayarak (söylemek veya çalmak)... İri yarı kimse (halk 
ağzı)... 7. Yapılarda kullanılan açık renkli, delikli, hafif, işlenmesi 
kolay, ateşe dayanıklı bir tür taş... Kastamonu iline bağlı ilçeler-
den biri... 8. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve 
kısa tahta çubuk... Nobelyum elementinin simgesi... Amerikan 
tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü... Dolaylı ola-
rak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, 
ihsas... 9. Bağımlı (eski)... Olumlu veya olumsuz olarak çekimli 
durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte 
kişi kavramı veren kelime, eylem... Pamuktan yapılmış, üzerine 
sarık sarılan erkek başlığı... 10. Ondan dolayı... Başını dik tutup 
herkese yüksekten bakan kimse... 11. Koyun, keçi veya deve pis-
liği, kığı (halk ağzı)... İzmarit balığı için kullanılan olta... Yemek... 
12. Esnemek işi... Berilyum elementinin simgesi... Olağandan 
daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... 13. As-
kerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama tak-
tıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, 
genellikle köseleden yapılmış kayış... Afrika’nın doğusunda toplu 
olarak yapılan vah-
şi hayvan avı... 14. 
Herhangi bir şeye 
göre daha ötede 
olan yer, geri karşı-
tı... Nazizmi yeni bir 
tarzda ifade etme 
politikası... 15. Ken-
disinden iki anlam 
çıkarılabilen, ikiz 
anlamlı... Birleşik 
olmayan ve yapım 
eki almamış ad, ya-
lın isim...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Reyhan Hasadı Başladı
DEMET TUNCEL 
Yemeklerde yeşil ve kuru olarak tüketi-

len, aynı zamanda yemeklerin tadı tuzu olan 
reyhan ya da diğer adı ile Fesleğen bitkisinin 
hasadına Yeşilyurt’a bağlı Topraktepe mahal-
lesinde başlandı. Bu yıl reyhan bitkilerinin 
veriminin iyi olduğunu dile getiren mahalleli 
hasattan oldukça umutlu

Hem yeşil hem de kuru olarak yemeklerde 
kullanılan reyhan ya da diğer adı ile fesleğen 
bitkisinin hasadı başladı. Bu yılki hasadın gü-
zel geçeceğini umduklarını dile getiren üre-
ticiler hasattan umutlular. Bizde reyhan bit-
kisini köylülere sorduk. Bahar ayında ekilen 
reyhanların temmuz ayında hasat edilmeye 
başlandığını dile getiren köylüler şunları sı-
raladılar: “ Biz Malatya’da reyhan diyoruz 
ama Türkiye’nin farklı yerlerinde Fesleğen 
bitkisi diye biliniyor. Nisan ayında sebzelerle 
beraber ekiyoruz. 2 çeşit reyhan var. Yeşil ve 
mor reyhan.  Temmuz ayı ile birlikte hasat et-
meye başlıyoruz. Yeşil olarak satıyoruz. Sat-
mazsak ta güneşte kurutuyoruz.”

“KURU VE YEŞİL OLARAK 
KULLANIYORUZ”

Köylüler: “Yemeklerde kuru ya da yeşil 
olarak tüketiyoruz. Salatalarda yeşil olarak 
tüketiyoruz. Patates salatasına çok yakışıyor. 
Lahana sarmasına da çok yakışıyor. Yaz ayla-
rında yeşil olarak tüketiyoruz. Kış aylarında 
ise yazdan kuruttuğumuz reyhanı kullanıyo-
ruz. Ayrıca yaz aylarında tüketmek üzere rey-
han şerbeti de yapıyoruz.” dediler. 

SİNEKSAVAR REYHAN 
Köylüler şu ifadeleri kullandılar: “Bir sak-

sıya ekip evinizin içine koyduğunuzda sizi za-
rarlı sineklerden, sivrisineklerden korur. Bu 

böceklerin evinize girmesini engeller.”

“REYHAN ŞERBETİ 
YAPIYORUZ “

Reyhanı şerbet olarak ta tükettiklerini 
vurgulayarak şunları dile getirdi: “Peygam-
ber Efendimizin kokusunu Reyhan bitkisine 
benzetildiği için halk arasında çok bilinen bir 
bitki. Günümüzde olduğu gibi Osmanlı Mutfa-
ğında da birçok yemeğe konulurdu.  Konulan 
yemeklere verdiği mis gibi kokusu ve eşsiz 
tadı ile her zaman tercih edilen bir bitki ol-
muştur.  Özelikle Ramazan ayının sıcak yaz 
günlerine gelmesi ile birlikte içimizi serinle-
ten buz gibi içecek arayışına giriyoruz. Hem 
serinleyelim hem de sağlıklı olsun isteyenle-
re 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 li-
mon tuzu, 3-4 adet karanfil, 1 tane çubuk tar-
çın, 2 litre su, 1 limon. Yapılışı ise şu şekilde; 
Öncelikle 1 demet reyhanı güzelce yıkayalım. 
Bir tencereye koyalım ve üzerine 2 litre su-
yumuzu 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 bi-
raz dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık 15 dakika 
beklettikten sonra süzerek sürahiye koyalım. 
Ardından buzdolabına soğumaya bırakalım. 
Soğuduktan sonra buz ilave ederek Reyhan 
Şerbetini servis yapabilirsiniz. Şerbet dışın-
da 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 demle-
nerek balla karıştırılıp da tüketilmesi öneril-
mektedir.”

REYHANIN FAYDALARI  
Bu şerbet inanılmaz lezzetli olduğu ka-

dar faydaları da saymakla bitmiyor. Öksürük 
kesici etkisi vardır. Hazımsızlığı ve bağırsak 
gazlarını gidermede yardımcıdır. Baş dönme-
sini giderici etkisi vardır. Ağız yaralarını te-
davi etmektedir. Saç dökülmesini önler. Anne 
sütünü artırıcı etkisi vardır. Mide bulantısı ve 
kusma giderici etkisi vardır. Bağırsak sancı-
larını giderir. İshal kesici etkisi vardır. Sinir 
ve asabiliğe iyi gelir. Reyhan otu, öksürüğe 
iyi gelmektedir.  Çayı veya çiğ tüketimi baş 
dönmesini kesmekte ve bağırsak gazlarını gi-
dermektedir. Reyhan Yağının selülit giderici 
olduğu söylenmektedir. Ayrıca iştahı açmak-
tadır. Ağız yaraları için de etkili bir bitkidir. 
Saç dökülmesini önlemekte ve saçları kuv-
vetlendirmektedir. Reyhan Otu hem kurutul-
muş halde hem de yeşil olarak kullanılabilir. 
Genel olarak yemeklerde en son süsleme gar-
nitürü olarak katılır. Salatalara ve çorbalara 

konduğu gibi, çeşitli içecek ve şerbetlerde 
aroma olarak kullanılır. Fesleğen genel ola-
rak, 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 öğü-
tülüp yine balla karıştırılarak tüketilirse ba-
ğırsak sancısını kesebilmektedir. Uzmanlara 
göre günde 3 defa ağza alınıp çiğnenen fesle-
ğen sigarayı bıraktırıyor.  Ağız yaralarına iyi 
gelen fesleğen  eski zamanlarda hastalanan 
kralları tedavi etmek maksadıyla kullanılan 
bir bitkiydi.
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DOĞANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜNCE
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN İLANI

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uya-
rınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen Tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı Tarih ve saatlerde 
Doğanşehir Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Malmüdürlüğü makam oda-
sında kiralama İhalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale Tarih ve saatine kadar;
a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süre-
siz Teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu 
senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını İkametgâh belgesi ile ispatlamaları ve Tebligat için Tür-
kiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (Aslı 
İhale esnasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Ve Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirme-
leri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve 
Sanayi Odasından veya benzeri Meslek Kuruluşlarından, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Sicil 

Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve Pey sürecek kişile-
rinin Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe Tasdik edilmiş imzalı sirkülerini 
veya Vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen 
şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak veya Teklifte bulunacak ve pey sürecek 
kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
3- İhalelere ait Şartname ve Ekleri Mesai Saatleri dâhilinde Doğanşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak 
Servisinde görülebilir.
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak Müracaatlarda Teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine 
uygun hazırlanması ve İhale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir so-
rumluluk kabul etmez.
İLAN OLUNUR.

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü m² KİRALAMA 
AMACI

İHALE
USULÜ

TAHMİNİ KİRA 
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (TL)
İHALE

1 MALATYA Doğanşehir Hürriyet - D.H.T.A 8.371,11 m² İsale Hattı
2886 Sayılı 

D.İ.K.45. 
Maddesi

9.000,00 TL 900,00 TL 03.08.2018 09:30

Çiftçinin Nabzı Ölçüldü

HABER MERKEZİ 
Çiftçinin nabzını ölçen bir araştırmada en 

önemli bulgu; çiftçinin maliyet analizi, sigor-
ta yaptırma gibi finansal yetkinliklerinin ve 
yetiştiricilikte modern ziraat tekniklerini uy-
gulama alışkanlığının zayıf olduğu, bunlara 
bağlı olarak gelirlerinin giderek düştüğü ve 
işine yatırım yapamadığı olarak ortaya çıktı

Doktar’ın bu sene ilk defa gerçekleştir-
diği Çiftçinin Nabzı Araştırması, Türk zirai 
üreticisinin yetiştiricilik alışkanlıklarını, ge-
lir değişimini, finansman ve maliyet hesabı 
uygulamalarını, ürün satış tercihlerini, zirai 
bilgilerini, yaşama ve teknolojiye karşı bakış-
larını, en önemli sorunlarını ve marka tercih-
lerini ortaya koyarak sektöre yol göstermeyi 
amaçlıyor. Türkiye’nin 81 ilinde, 3000’den 
fazla üretici ile yapılan Çiftçinin Nabzı, kotalı 
örneklem ve bilgisayar destekli telefonla gö-
rüşme yöntemiyle (CATI), Nisan 2018-Mayıs 
2018 arasında yürütüldü ve elde edilen so-
nuçlar Türkiye bölgesel ürün dağılımlarına 
göre ağırlıklandırılarak raporlandı.

ÇİFTÇİ ÖDEDİĞİ FAİZİ 
BİLMİYOR

Çiftçilerin yarısından çoğu maliyet hesabı 
tutmamakta, vade kullananların yarısı ödedi-
ği faizi bilmemektedir. Sorulan sorular neti-
cesinde üreticilerin %56’sının maliyet hesabı 
tutmadığı, vade kullanan çiftçilerin ise yüzde 
48’inin ödediği faizi bilmediği görülüyor. Ay-

rıca vadeli çalışan çiftçilerin banka, bayi, kre-
di kooperatifi, tüccar ve fabrika gibi seçenek-
lerden hangilerini tercih ettikleri ve banka ile 
çalışmayan çiftçilerin neden bankayı tercih 
etmedikleri araştırmanın sonuçları arasında 
yer almakta. Finansal okur-yazarlık ile ilgili 
soruların yanında çiftçilerin sigortacılık alış-
kanlıkları ile ilgili olarak, Türkiye genelinde 
tarım sigortası yaptıranların oranınının % 
20’lerde kaldığı, Doğu Anadolu’da ise bu ora-
nın çok daha bir düşük seviyede olduğu gö-
rülüyor.

Çiftçinin Nabzı araştırmasında, üreticiye 
ürününü nasıl, hangi koşullarda kime sattı-
ğı ve parasını ne zaman aldığı sorulmuş ve 
sonuçlar analiz ederek kamuoyuna sunuldu. 
Bulgulara göre, çiftçi malını en çok tüccarla-
ra (%59) satıyor, birlikler ve fabrikalar daha 
sonra geliyor. Doğrudan son tüketiciye satış 
yapan çiftçi oranının ise %10 olduğu görülü-
yor. Çiftçiler girdilerini ağırlıklı olarak 1 bayi-
den temin ediyor ve pazarlık güçlerini gelişti-
remiyorlar. Çiftçilerin %70’i parasını hasatta 
alıyor. Her 4 çiftçiden 3’ü lisanslı depoları hiç 
duymamış; kullananların oranı ise %2’yi geç-
miyor. Yetiştiricilik alışkanlıkları açısından 
modern ve bilgiye dayalı teknikleri uygulama 
oranları çok düşük kalmakta; en iyi uygula-
malar Çukurova ve Akdeniz’de yapılmakta 
Çiftçinin Nabzı araştırmasına göre üreticile-
rin yarısından fazlası toprak analizi yaptırmı-
yor ve düzenli olarak bir ziraat mühendisi ile 

çalışmıyor. Zirai teknikler konusunda en iyi 
uygulama oranları Çukurova ve Akdeniz böl-
gesinden çıkarken ürün grubu olarak bakıldı-
ğında “Tahıl” grubu bu uygulamalarda zayıf 
kalıyor.

Araştırmada ayrıca tarımsal faaliyetleri 
ve davranışlarını detaylı sorular ile inceledi. 
Çiftçilerin alım-satım kararları üzerinde et-
kisi olan taraflardan bayilerin, İl/İlçe Tarım 
Müdürlüklerinin, ziraat odalarının, serbest 
danışmanların ve ilaç ile gübre satış temsil-
cilerinin çiftçi ile etkileşimleri ölçüldü, bölge-
sel ve ürün grubu bazında daha etkili oyun-
cular belirlendi.

Finansal ve yetiştiriclik yetkinlikleri geliş-
meyen çiftçinin geliri düşüyor, tarlasına yatı-
rım yapamıyor. Araştırma, üreticilerin büyük 
bir bölümünün (%84) para biriktiremedikle-
rini ve tarlaları için yeni yatırım yapmadık-
larını ortaya koydu. Diğer taraftan çiftçilerin 
arazilerini satmayı düşünmediği (%84) ve 
çiftçiliğe devam etmek istediği görülüyor. 
Türk çiftçisi toprağına bağlı ancak para ka-
zanamıyor, işinden gururlu ancak üreticiye 
saygı duyulmadığını düşünüyor Her 4 çiftçi-
den 3’ü yaptığı işten gurur duymakta ancak 
kendi çocuklarının bu işe devam etmesine 
sıcak bakanların oranı %30’larda kalmakta. 
Çiftçilerin yarısından fazlasının yaptıkları işin 
toplumda saygı görmediğini düşündüğü de 
araştırmanın bulguları arasında.

Üreticinin medya ve teknoloji kullanımı 
alışkanlıkları incelendi; en çok izlediği kanal-
lar, girdiği siteler ve uygulamalar belirlendi. 
Türk çiftçisinin %88’inin 10 yıl ve üzeri za-
mandır çiftçilik ile uğraşmakta olduğunu be-
lirlenen araştırmada, çiftçilerin televizyon, 
internet ve telefon alışkanlıkları da analiz 
edildi. Sonuçlar çiftçilerin yarısının herhan-
gi bir akıllı telefon uygulaması kullandığını 
ancak teknik konularda, web sitesi, servis ve 
uygulamalara başvuran çiftçilerin oranının 
halen oldukça düşük olduğunu gösteriyor. 
Bununla birlikte çiftçi büyüklüğü ve yetiştiri-
len ürünün değeri arttıkça teknik bilgi kay-
naklarına ilgi ve erişim artıyor.

ÇİFTÇİ İŞİNDEN GURUR 
DUYUYOR

Araştırmada, çiftçilere hizmet veren tüm 

bankalar ve zirai girdi şirketlerine yaklaşım-
ları da soruldu. İlaç, traktör, tohum ve sula-
ma markalarının bilinirlikleri, bölgelere ve 
ürün gruplarına göre gruplanarak sunuldu. 
Araştırma ilgili açıklama yapan Doktar Ge-
nel Müdürü Tanzer Bilgen; “Doktar Tarımda 
dijital dönüşüm ile katma değeri artırma-
yı amaçlayan bir şirket, bunu başarabilmek 
için 3 şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor: bitkiyi, 
teknolojiyi ve çiftçiyi. Teknoloji ve zirai uz-
manlık konusunda çok yetkin bir ekibimiz ve 
gelişmiş ürünlerimiz var, üreticiler ile de çok 
sık etkileşim yaşıyoruz ancak bununla birlik-
te Türkiye’de çiftçi davranışlarını inceleyen 
bir araştırmanın eksikliğini yıllardır hissedi-
yoruz. Çiftçiyi daha iyi anlayabilmek ve bu 
doğrultuda sektöre ışık tutabilmek için bu 
araştırmayı her sene düzenli olarak yapmaya 
karar verdik” dedi. Sözlerine devam eden Bil-
gen, Bizim açımızdan en temel bulgu, çiftçi-
nin işinden gurur duyduğu ve bu işi yapmaya 
devam edeceği ancak gelirinin artmamasın-
dan dolayı çocuklarının bu işi yapmasını is-
temediği yönünde. Bununla birlikte maliyet 
hesabı tutmak, sigortalar, depoculuk, toprak 
analizi, zirai bilgiyi etkin kullanım gibi ko-
nularda yeterli bilgi sahipliği yok. Dolayısı 
ile üreticilik giderek yaşlanan ve temel zirai 
işletme prensipleri uygulanmadan yapılmak-
ta bu da ülkenin topraklarından alabileceği 
katma değeri kısıtlamaktadır. Üreticilerin 
ve özellikle gençlerin zirai işletme yönetimi, 
finansal okuryazarlık, dijital tarım teknolo-
jileri gibi konularda eğitilmesi ve desteklen-
meleri bu doğrultuda ülkemiz için temel bir 
öncelik olmalı” diye ekledi.

ARAŞTIRMA HAKKINDA
Doktar’ın gerçekleştirdiği ilk Çiftçinin 

Nabzı Araştırması, Türk çiftçisinin profilini 
ortaya koyma amacıyla yürütüldü.Çalışma 
kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde, 665 ilçe-
den 3187 üretici ile görüşüldü. Elde edilen 
sonuçlar bölgesel ve ürün grubu bazında 
gruplanarak gerçek Türkiye dağılımlarına 
göre analiz edildi. Araştırma çiftçinin gelir 
değişimi, finansal davranışları, yetiştirici-
lik alışkanlıkları, zirai bilgisi, hayata bakışı, 
teknoloji alışkanlıkları ve tarım markaları ile 
ilişkisi hakkında pek çok bulguyu ortaya koy-
maktadır.
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EYMS Hazırlık Maçında Alanyaspor’a Mağlup Oldu
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampın-

da oynadığı hazırlık maçında Süper Lig ta-
kımlarından Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu

Düzce’de yeni sezon hazırlıklarını sür-
düren Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig 
takımlarından Alanyaspor ile hazırlık maçı 
yaptı. Sarı-kırmızılı takım müsabakayı 1-0 
kaybederken, Alanyaspor’un golü 30. daki-
kada Emre Güral’dan geldi. Bu arada ma-
çın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor’dan 
Arturo Mina’nın attığı gol VAR sisteminde 
incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol 
değeri kazanmadı. 

Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcula-
rına şans verirken, sarı-kırmızılı takım ser-
gilediği tutuk performansla yeni sezon ön-
cesi umut ışığı vermedi.

Yeni Malatyaspor’da Yeni Sezon Hazırlıkları 
Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da 

Sportif Direktör Ali Ravcı verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi
Düzce’nin Topuk Yaylası'ndaki kampta 19. günü geride bırakan Yeni Ma-

latyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı, yoğun bir çalışma dönemi geçirdik-
lerini ve sporcuların fiziksel anlamda iyi durumda olduklarını belirterek, 
"Şu ana kadar Adem’in dışında herhangi bir aksilik yaşamadık. İkinci etapta 
hazırlık maçları da oynuyoruz. Hazırlık maçları önemli buluyoruz. Elimizde-
ki mevcut oyuncuların bize ne verebileceklerini biliyoruz. Aramıza yeni ka-
tılan oyuncular oldu, bu hazırlık maçları bizim onları görme açısından done 
verecek. Ama biz iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Yeni Malatyaspor’a güç 
katacaklarını da biliyoruz. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon 
yaşarız" şeklinde konuştu. 

Ravcı, transfer çalışmalarının da devam ettiği kaydederek, "Yeni Malat-
yaspor olarak geçen sene iyi bir performans sergiledik. Bu anlamda oyun-
cularımız müthiş bir direnç ortaya koydular. Çok güzel maçlarımız oldu. Bu 
sezon geçen sezonun üstüne çıkmak zorundayız, hem futbol olarak hem 
de spor anlamında güzel şeyler olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda 
transfer çalışmalarımız da devam diyor. İlerleyen günlerde aramıza katılan 
oyuncular olacak" diye konuştu.


