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HÜSEYİN
KARAASLAN

Ahilik 
Ahilik, birkaç yüzyıldır örgütlü olarak uy-

gulamadan kalkan ama o günden 
beri bir şekilde toplumda yaşamaya de-

vam eden bir değerimizdir.
Usta-çırak ilişkilerinden, yemek adabına 

pek çok konuda sosyal hayatı düzenleyen, sa-
natkâr ve tacirler arasında bir teşkilatlanma. 
Bu sayede örneğin komşu Bizanslılarla tica-
rette rekabet edilebilmiştir. Teşkilata Ahi bir-
likleri, üyelerine ahi, felsefesine ahilik denir. 
Aslında Abbasiler tarafından kurumlaştırılan 
Fütüvvet kurumunun Türkçesidir. Ahi, kar-
deşim anlamına gelir; eli, kapısı, sofrası açık; 
gözü, beli ve dili kapalı kişidir. Selçuklu Döne-
mi’nde Ahi Evran ile başlamıştır.

Ahilik, işçi ve işverenin haklarını savu-
nurken tüketiciyi de korumuştur. Bugün de 
kullandığımız “Papucu dama atılmak” veya 
“Püf noktası” dilimizdeki ahilerden hatıralar-
dandır

Etkili iletişim, kalite yönetimi sistemi, 
iş tatmini, müşteri memnuniyetini arttırma 
veya bu kavramlara yönelik ithal sloganlarla 
her geçen gün daha çok karşılaşıyoruz. Ya-
bancı uzmanların dediklerini anlamaya ça-
lışıyoruz. Bu çabanın bir parçası olarak Tür-
kiye’den sendikacılıkla ilgilenen bir grup bu 
kavramları aldığımız ülkelerden birine gider. 
“Sizden akıl almaya geldik” derler. Onlar da; 
“Asıl kaynaklar sizde. Ahiliği incele incele bi-
tiremedik. Anlamaya da Çalışıyoruz” şeklinde 
yanıtlarlar.

İşte size ithal sloganlardan yüzyıllarca 
daha eskilerine, her zaman yararlanması ge-
reken, bağrımızdan örnekler:

* Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin.
* İlim ve sanattan haberdar olmayanlar 

aç olur, herkese muhtaç olur.
* Gelen gelsin saadetle, giden gitsin sela-

metle.
* Doğru olsan ok gibi elden atarlar seni, 

eğri olsan yay gibi tutarlar seni. Menzil alır 
doğru ok, elde kalır eğri yay 

Bağrımızdaki Ahiler, Osmanlı’nın da 
Cumhuriyet’in de kuruluşunda etkilidirler. 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Dikmen’de 
karşılanmasında teke pala takıp, bademli şal 
kuşanıp seğmen oldukları; “Uğrunda ölmeye, 
Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik Pa-
şam!” dedikleri, Ankara’nın başkent olmasın-
da ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
etkili oldukları da bilinir.

VALİ AYDIN BARUŞ TÜTÜN
ÜRETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş Başkanlığında Doğanşehir İlçesi Vahap Küçük Meslek 
Yüksek Okulu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda kıyılmış tütün tica-
retine cezai yaptırım getiren yasanın yürürlüğünün 2022 yılına ertelenmesi ve 
ilçede kooperatif kurulmasıyla ilgili izlenecek süreç ele alındı.3’TE

Başkan Durali Zelyurt ve Yol Daire Başkanı Çalışmaları İncelediler
Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt ve Bü-
yükşehir Belediyesi Yol 
Daire Başkanı Hakan De-
mir Doğanşehir’de ve ma-
hallelerde asfaltlama, yol 
bakım ve onarım çalış-
malarını incelediler.2’DE

Doğanşehir’de Ahilik Haftası Kutlandı

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, Cuma namazı çıkışında cami 
yanında Ahilik Haftası kutlaması yapıldı.2’DE
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Başkan Durali Zelyurt ve Yol Daire
Başkanı Çalışmaları incelediler

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt ve Büyükşehir Belediyesi Yol Daire Başka-
nı Hakan Demir Doğanşehir’de ve mahallelerde 
asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarını 
incelediler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğan-
şehir Belediyesi koordine içerisinde Doğanşe-
hir ilçe merkezinde ve mahallelerde yapılacak 
ve yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde 
inceleyerek çalışmaların devam edeceğini be-
lirttiler.

Çalışmalardan Dolayı 
Teşekkür Ederim

Örencik Mahalle Muhtarı Mustafa Sema, 
Mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı te-
şekkürlerini belirterek sözlerine şöyle devam 
etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Sema, “Örencik 
mahallemizin Yekli mezrasındayız, Yekli’nin as-
faltı yapılıyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, 
Yol Daire Başkanımıza ve ekibine, Doğanşehir 
Belediye Başkanımız Durali Zelyurt’a ve ekibi-
ne, Yol kontrol şefimize ve burada çalışan tüm 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Daire Başkanı 
Hakan Demir ise yapılan çalışmalardan dolayı 

yaptığı açıklamada, “Doğanşehir Belediye Baş-
kanımız Durali Zelyurt’un daveti üzerine Do-
ğanşehir ilçemizi ziyaret ettik. Şuanda Örnecik 
mahallemize bağlı Yekli mezrasındayız, 2021 
yılı sezon sonu çalışmalarımızı son hızla bütün 

ilçelerimizde 718 mahallede sürdürdüğümüz 
gibi Doğanşehir’de elimizden gelen gayret ile 
Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’ın büyük 
destekleri ile Durali Zelyurt Başkanımızın kat-
kıları ile sürdürüyoruz. Doğanşehir ilçesinde 
bugün itibari ile 70 km yolun birinci kat ve 
ikinci kat kaplamasını yapmış bulunmakta-
yız. Çalışmalarımız halen devam ediyor, sezon 
sonu yaklaşıyor eksiklerimiz var tabi bunları 
tamamlamaya azami gayret ediyoruz. Burada 
çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum.” Dedi.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, 

“Bu çalışmalarımızın 2021 
yılı için hayırlı olmasını 

dilerim”
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt’da mahallelerine çalışmaların yapıldığını 
ve bundan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine te-
şekkür ettiklerini söyledi. Başkan Zelyurt söz-
lerine devam ederek , “İlçemizde yapılan ça-
lışmaları beraber yerinde inceliyoruz. Yerinde 

yaptığımız inceleme neticesinde Örencik ma-
hallemizin Yekli mezrasına geldik. Bu çalışma-
larda yaklaşık olarak İlçemiz nezdinde bir çok 
mahallemizde bu çalışmaları Büyükşehir Be-
lediyemiz ile birlikte yürütmekteyiz. Yaklaşık 
2021 yılı için 70 km birinci kat ve ikinci kat ça-
lışmalarımızı yaptık. Bu çalışmalarda özellikle 
Büyükşehir Belediyemiz İlçemize ciddi manada 
büyük destek vermektedir. Bu desteği verirken 
bizde ilçe olarak kendilerine araç desteği, mal-
zeme desteği vererek alt yapı çalışmalarında 
personel desteklerimiz ile bir bütün olarak gö-
türmekteyiz. 2020 yılında ve daha önceki yıl-
larda olduğu gibi busene de biz Büyükşehir Be-
lediyemizden her zaman hizmet aldık alamaya 
da devam ediyoruz, biz uyum içinde çalışıyo-
ruz. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a vermiş 
olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyor, 
Yol Daire Başkanımıza, ekibine ve bütün çalı-
şanlarına, Doğanşehir Belediyesi çalışanlarına 
ve Mahalle Muhtarlarımızın göstermiş oldukla-
rı hoşgörüden dolayı ayriyeten teşekkür ediyo-
rum. Bu çalışmalarımızın 2021 yılı için hayırlı 
olmasını diler Hizmetlerimizin hemşerilerimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Doğanşehir’de Ahilik Haftası Kutlandı
Doğanşehir Esnaf ve Sanat-

karlar Odası tarafından, Cuma 
namazı çıkışında cami yanında 
Ahilik Haftası kutlaması yapıldı.

Doğanşehir Merkez Camii’nde 
Cuma namazı sonrasında Doğan-
şehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
tarafından verilen ahilik yemeği-
ne Doğanşehir Kaymakamı Meh-
met Kılıç,Doğanşehir  Emniyet 
Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jan-
darma Komutanı Teğmen Onur 
Kırcaer, Doğanşehir Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi Kefalet Koopera-
tifi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifleri Malatya 
Bölge Birliği Başkanı İsmet Bay-
ram, MESOB Başkanı Şevket Kes-
kin. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Ali Evren, Doğanşehir Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Rıfat To-
pal, Doğanşehir Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı 
İsrafil Karahan, MHP İlçe Başkanı 
Saffet Yagcı, Doğanşehir Müftüsü 

Tayyip Tüz katılarak esnafa ve va-
tandaşa ikramda bulundular.

Doğanşehir Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Rıfat Topal, 

Ahilik Haftası nedeniyle düzenle-
dikleri Ahilik Yemeğine katılma-
larından dolayı katılanlara teşek-
kürlerini belirtti.

Ahilik Yemeği ikramı İlçe Müf-
tüsü Tayyip Tüz’ün yaptığı dua ile 
sona erdi. Daha sonra esnaf ziya-
retinde bulundular.
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Soldan sağa
1. Herhangi bir sayıda olan şey, adet... Acı sözün yarattığı 

kırgınlık... 2. Iraksamak işi, istibat... Gebre otu... 3. Avustral-

ya’da yaşayan, okaliptüs yapraklarıyla beslenen, yaklaşık 80 

santimetre boyunda, otçul, kuyruksuz, keseli, tüyleri soluk boz 

veya sarımsı renkte olan bir memeli türü... Cephe (halk ağzı)... 

4. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan 

bir söz, amma, lakin... Kalbin birden bire durması... 5. Çoğu Türk 

soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya topraklarında 

oturan bir Musevi topluluğu, Karay... Cisimler tarafından yansı-

lanan ışığın gözde oluşturduğu duyum... At, eşek, öküz vb. yük 

hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir 

parçası... 6. Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, 

suda ve karada yaşayan, uçan, yabani veya evcil kuş... Artı uç... 

Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür, diğer... 7. İnsana şaşkın-

lık verecek derecede büyük rakam... 8. Anlam bakımından bir-

birleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... İskambil 

kâğıtlarında birli... Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen 

yumuşak ve yağlı toprak... İkiden sonra gelen sayının adı... Tal-

yum elementinin simgesi... 9. Tartı (halk ağzı)... Kolsuz, askılı 

fanila... Kilim, yünden dokunmuş yaygı... 10. Üzerinde çıkarıldı-

ğı yılın tarihi bulunan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına 

göre daha yayvan ve iri olan altın sikke... Adına, kendisine... 11. 

İçine sokma, iliştirme (eski)... İçine mendil, gecelik vb. şeyle-

ri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak... 

İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun 

olan (eski)... 12. Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... 

Köpekleri saldırtma ünlemi... Deh... 13. Kumsal (eski)... 14. Çe-

şitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz... Aralanmak işi... 

15. Kenetle birbirine bağlamak... Başka, öteki, diğer...

Yukarıdan aşağıya
1. Kırılan kuru bir şeyin çıkardığı ses... Bir girişim için gere-

ken parayı, krediyi sağlamak, finanse etmek... 2. Utanma, utanç 

duyma... Boyu topuklara kadar uzanan etek, maksi... Türk alfa-

besinin yirminci harfinin adı, okunuşu... 3. Bir şarkıda her kıta-

dan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça, kavuştak... 

Zihinden, belleğini kullanarak... 4. Sesin bir yere çarpıp geri dön-

mesi, yankılanması; yankı... Tanrı buyruğu ile insanların canını 

almakla görevlendirilen melek, can alıcı... Kez, yol, defa, sefer... 

5. İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse (eski)... Osmiyum ele-

mentinin simgesi... Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey orta-

ya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma... Bütün 

çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi 

görünen... 6. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Dervişlerin giy-

dikleri, tiftikten yapılmış ince külah (eski)... 7. Ham maddeyi iş-

leyip mal üretme... Noktası olmayan... 8. Gam dizisinde “sol” ile 

“si” arasındaki ses... Kandaki alkol miktarını gösteren birim... 

Paylar, hisseler (eski)... 9. Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve 

beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz... Kenarları 

ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba... 10. Akıl 

gereğince, akıl yönünden (eski)... Daha önce görülen, bilinen 

bir kimse veya şeyle karşılaşıldığında bunun kim veya ne oldu-

ğunu hatırlamak... 11. Renk körlüğüne tutulmuş kimse... Örnek 

olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek... 12. Şen, rahat (eski)... 

Tacı olmayan... Emme, emerek içine çekme, soğurma (eski)... 

13. Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, al-

ternatif, opsiyon... 

Terslik olsun diye... 

14. İridyum ele-

mentinin simgesi... 

Sakatlamak işi... 

Gam dizisinde re 

ile fa arasındaki ses 

ve bu sesi gösteren 

nota işareti... 15. 

Eğilimi olan, istek-

li, meyyal, mail... 

Uyarma, dikkat 

çekme, uyarı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

VALİ AYDIN BARUŞ TÜTÜN
ÜRETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş Başkanlığında Do-
ğanşehir İlçesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Oku-
lu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda 
kıyılmış tütün ticaretine cezai yaptırım getiren 
yasanın yürürlüğünün 2022 yılına ertelenmesi ve 
ilçede kooperatif kurulmasıyla ilgili izlenecek sü-
reç ele alındı.

Vali Baruş yaptığı açıklamada; “Çiftçi kayıt 
sistemine kayıtlı şuanda 10 bin dekar civarında 
tütün üretimi var ama tabi bunun haricinde çok 
daha fazlası kayıtlı olamayan çiftçilerimiz var. 
Doğanşehir için, Kurucaova için, Polat için tütün 
üretimi çok önemli geçim kaynağı, bunu çok iyi 
biliyoruz. Bu tütün üretimini yapmak önemli de-
ğil, bunun pazarlanması, hak ettiği değeri alması 
çiftçimizin bundan hayatını devam ettirebilecek 
şekilde yararlanması önemli. Bu anlamda 2017 
yılında yasal düzenlemeler yapıldı. 2020 yılında 
bir kısmı yürürlüğe girmesi söz konusu oldu ve 
bu sırada burada bazı sıkıntılar oldu. Bu sıkın-
tılar sürecinde de buraya bizlerde geldik, Sayın 

Milletvekilimiz Öznur Çalık Hanımefendi de gel-
di ve o sıkıntılar sırasında bu sürecin biraz daha 
ötelenmesi yani cezalar ile ilgili yaptırımların da 
bir müddet daha ertelenmesi için devreye girdi-

ler. Sayın Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğ-
lu’nun da bu konuda katkıları oldu. Yani 1 Ocak 
2022 tarihine kadar ertelendi bunlar. Fakat bu 
ertelenme esas problemi çözmedi, neticede bu 
süreç devam edecek ve bu süreçte de çiftçimizin 
bu ürünü satabilir olması lazım ki geçimini sağ-
layabilsin. Yasalar, mevzuata ilişkin düzenleme-
ler ile üreticimizin de elini taşın altına koyarak 
sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor, ko-
operatifleşme de bunların başında geliyor. Bu ko-
operatifleşme sürecinde sağlıklı bilgilendirmeler 
yapılarak süreci hızlandırmak, bütün kurumlar 
olarak, üreticiler olarak üzerimize düşeni anlaya-
bilmek için bugün yetkilileri buraya davet ettik. 
Bu süreçte de Sayın Milletvekillerimizin girişim-
leri sonucu bu toplantının geniş katılımlı olarak 
gerçekleşmesi sağlandı” dedi.

Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletveki-
li Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet 
Celal Fendoğlu, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire 

Başkanı Nail Acet, Tütün ve Alkol Daire Başkanı 
Dr. Yüksel Denli, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanat-
karlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Seçkin Cenkış, Doğanşehir Kaymakamı 
Mehmet Kılıç, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan 
Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın, 
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Tarım 
ve Orman Müdürü Tahir Macit, Ticaret İl Müdürü 
Ahmet Demirbağ,MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, 
muhtarlar ve tütün üreticilerinin katıldığı toplan-
tıda çiftçilerin bir araya gelerek kooperatif kur-
maları için yetkililer tarafından gerekli bilgilen-
dirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.

Üreticilerin sorunlarının görüşüldüğü toplan-
tı sonunda Vali Aydın Baruş; “Valilik, Kaymakam-
lık ve Belediyemiz olarak çiftçilerimizin yanında 
olduğunu ifade ederek, bu konuda sıkıntıların 
aşılması noktasında elimizden gelen desteği ve-
receğiz” dedi. HABER MERKEZİ
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Taammüden

Başlıkta okuduğunuz kavram ceza hukukunda çok kullanılır. 

Anlamını biliyorsunuz: bilinçli bir biçimde, önceden planlayarak, 

tasarlayarak, isteyerek ve sonuçlarını bilerek bir eylemde bulun-

maktır. Ve bu tespit edildiğinde verilen ceza da ağırlaştırılır. Peki, 

bu sözcüğün bu yazı ile ilişkisi nedir?

Efendim, dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, uzun za-

mandır üzerinde konuşulan faiz kararını açıkladı. Politika faiz ora-

nını 100 baz puan indirerek %18’e düşürdü. Aslında bu “korkulan” 

ama “yok canım bu kadarını da yapamazlar” denilen bir durumdu. 

Peki, ne oldu? Bu kararın hemen ardından dolar ve avro kurları 

fırladı. Dolar 8,80’i, avro ise 10,33’ü gördü. Kurlardaki bu hareket 

beklenen bir şeydi, sürpriz bir gelişime değildi. Bu nedenle PPK ka-

rarı “taammüden” bir eylemdir; sonucunun bu olacağını bilmeleri-

ne rağmen yapılan bir iştir. Bunu bildiğim için karara ilişkin yayın-

lanan metni okuma zahmetine bile girmedim. Ne diyecekler, hangi 

haklı gerekçeleri ileri sürecekler ki? Bence, henüz okumadıysanız, 

siz de okumayın çünkü faiz indiriminin gerçek gerekçesini o metin-

de bulamayacaksınız.

Aslında her ne kadar “yok canım yapamazlar” denilmiş olsa da, 

MB bu kararın taşlarını döşemeye başlamıştı. Önce politika kara-

rına referans aldıkları enflasyon tanımında bir değişikliğe gittiler. 

Tüm halkın, piyasaların ve iki hafta öncesine kadar kendilerinin 

bile baktığı manşet TÜFE yerine “çekirdek enflasyonu” referans 

alacaklarını duyurdular. Çünkü “manşet enflasyonu” kullanırlar ise 

daha önce taahhüt ettikleri “politika faizi enflasyonun altında ol-

mayacak” söylemleri boşa düşecekti çünkü Ağustos verisi ile TÜFE 

%19,25’e yükselmişti. Eh, “çekirdeği” esas alırlarsa burada bir 

alanları olacaktı. Tabi bununla da yetinmediler, bir de geçen hafta 

döviz tevdiat hesaplarına (DTH) uygulanan karşılık oranını da 200 

baz puan artırarak %23’e çıkardılar. Böylece hem piyasadan 3,4 

milyar dolar çekerek “brüt rezervleri iyileştirecekler ve kasamız-

da bol döviz var diyebilecekler” hem de döviz hesaplarını bankalar 

açısından daha maliyetli hale getirerek bankaların vatandaşın dö-

viz almaktan vazgeçirmesini sağlayacaklardı.

Ve nihayet beklenen karar açıklandığında, aslında MB’nin eko-

nomik veriler, dünya piyasalarındaki gelişmeler vs gibi konulardan 

ziyade “kendilerini oraya getiren iradenin beklentisinin” gereğini 

yaptığı anlaşıldı. O faizler düşecek ise düşürülür. Bunun lamı cimi 

yok. O kadar.

Bunun sonucunun daha yüksek kurlar, daha yüksek enflasyon, 

artan ekonomik sorunlar olmasının bu kararı alanlar açısından bir 

önemi de zaten yok. Vatandaş kendi başının çaresine baksın anla-

yışının hâkim olduğu çok net görülüyor. Elinde üç beş kuruş parası 

olan zaten bir biçimde başının çaresine bakıyor; elinde ne var ne 

yoksa onunla gidip dolar, avro vs alıyor. Döviz hesaplarının geldiği 

nokta zaten bu durumu gösteriyor; DTH’ler her hafta düzenli ola-

rak artıyor. Peki ya parası zaten hiç olmayanlar, onlar ne yapıyor? 

Ne yapsınlar, yoksullaşıyorlar ve daha zor koşullarda hayatta kal-

maya çalışıyorlar. Şimdi yeni zamlar yola çıkmıştır bile: doğalgaz, 

elektrik fiyatlarına yüklü zam hazırlıkları yapılıyordur.

Nasıl olsa “piyasa ekonomisi” uygulamıyor muyuz? Her birey 

kendisi açısından “rasyonel olanı” yaparsa zaten her şey en iyi yer-

de dengeye gelmez mi? Eh işte biz de yeni denge noktasına doğru 

hareket ediyoruz. Buraya ulaşamayanları ise; ne bileyim, onların 

kişisel hataları yüzündendir. Biz ne yapabiliriz ki? Değil mi? Ben 

elimden geleni yapıyım ve size bir öneride bulunayım: evinizdeki 

kişi sayısına yetecek kadar kalın battaniyeler alın ve kombinin va-

nasını baya kısın.

Peki, taammüden alınan ve sizi derin yoksulluğa sürükleyen 

bu tür kararların hesabı sorulmayacak mı? Bu ve benzer kararla-

rın alınmasına yol açanları bir kenara not edin ve seçim sandığını 

bekleyin.

YALÇIN
KARATEPE 

Isıtma Sistemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?
Havalar giderek soğumaya başladı haliyle akla ilk gelen 

de ısınma oldu bu sebeple evlerdeki ısıtma sistemleri ile il-
gili işin uzmanları dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı şekiller-
de ısıtma sistemleri söz konusu. Ülkemizde yaygın olarak 
kullanılan ısıtma sistemleri ise merkezi ve bireysel ısıtma 
sistemidir.   Bu konuda artan doğalgaz fiyatlarına karşın 
hangi seçeneğin daha avantaj sağladığı hangisinin daha az 
cep yaktığı ise merak konusu olmaya başladı. Hem bu me-
rakı giderecek açıklamalarda bulunan hem de dikkat edil-
mesi gerekenleri sıralayan Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı 
Ali Çelik şunları aktardı: “Türkiye’de de tıpkı dünya ülkeleri 
gibi yaygın olarak merkezi ısıtma sistemi tercih edilen bir 
ısınma biçimidir. Bunun yanında kombilerde fazlaca kulla-
nılmakta.  Ancak binalarda enerji performansı yönetmeliği 
madde 13 uyarınca, ”Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas 
olan toplam kullanım alanının 2.000 m² ve üstünde olması 
halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.” denilmektedir. Bu-
nun en önemli nedeni ise merkezi sistemin bireysel sistem-
lere göre giderlerinin daha düşük olması. Binaların çeşitli 
bölümlerinde bir merkezden borular vasıtası ile dağıtılan 
sıcak suyun kapalı devrede sirkülasyonun sağlanmasıyla 
çalıştırılan bu sistem sayesinde, tüm konut, hastane, avm, 
otel v.b. mahallerde aynı ısı ve sıcaklık elde edilmektedir. 
Söz konusu mahalin yalıtımı olması durumunda ise, merke-
zi ısıtma işletme giderleri büyük bir oranda düşer. Bu yüz-
den merkezi sistem oldukça avantaj sağlayan bir sistemdir. 
Doğalgazla çalışan kazanların işletilmesinde ise insan fak-
törü minimuma indiği için kontrolleri son derece kolaydır. 
Bu nedenledir ki kullanıcı alışkanlıklarına göre ve dış hava 
sıcaklıklarına göre gidiş suyu parametrelerinin ayarlan-
masıyla birlikte sistem otomatik çalışır ve yakıt tasarrufu 
sağlanır. Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilir. Ancak 
bu kontrol panelleri katı yakıtlı merkezi sistemlere entegre 
edilememektedir. Bu nedenle kontrolsüz bir güç elde edil-
mektedir ve gereksiz yakıt tüketimi olmaktadır.  Merkezi 
sisteme geçiş zorunluluğu da bu nedenledir. Kömür veya fu-
el-oil ile ısıtılan binalarda yanma derecesi elle ayarlanma-
ya çalışılmaktadır. Bu da yakıt tüketimi arttırmakta çünkü 
ayarlanması ve ısının istenilen seviyeye çıkması veya düş-
mesi zaman almakta. Doğalgaza henüz geçmeyen apart-
manlar genelde kömürlü ya da fuel-oil’li kalorifer kazanları 
ile ısıtılmaktadır. Kullanım kolaylığı, ekonomik avantajları 

düşündüğümüzde doğalgaz bir adım önde. Merkezi sistem-
lerde radyatörlerin üzerine termostatik vana kullanılması 
ve kalorimetre, ısı payölçer ölçüm sistemlerinin kullanılma-
sı da yürürlükte zorunlu hale getirilmiştir. Termostatik vana 
kullanımı da belli bir miktar yakıt tasarrufu sağlamaktadır.  
Kombi ya da merkezi sistem seçimi yapılırken bina yalıtı-
mına dikkat edilmesi gerek. Yeni binaların büyük bir kısmı 
yalıtım yapılmış halde satışa çıkarılmaktadır. Yine de konut 
satın alırken binanızın TS825 standartına uygun olarak ya-
pılıp yapılmadığını sormanız verimli enerji kullanımı için 
yerinde olacaktır.  Kombili ısınma sisteminde bireysel kul-
lanıma bağlı olarak, kat geçişlerindeki ısı transferlerinden 
kaynaklı işletme maliyetleri değişkenlik göstermektedir. 
Merkezi ısıtma sistemlerinde tüm binanın rejime girmesi 
ve dairelerdeki termostatik vanalar ile sıcaklıkların belli 
derecenin altına indirilememesi nedeniyle yakıt tasarrufu 
sağlanmaktadır. İlk yatırım maliyeti olarak ise merkezi sis-
tem, bireysel ısıtma sistemlerine göre daha uygun çıkmak-
tadır. Daire sayısı ve tüketim arttıkça merkezi ısıtma sitemi 
ile bireysel ısıtma sistemi arasındaki ilk yatırım maliyeti 
farkı artmaktadır. Merkezi ısıtma yönetmeliğine uygun bir 
sistem dairelerde ısınma problemleri ve yüksek faturalarla 
karşılaşmamak için yapılması gereken en doğru adımdır.” 
HABER MERKEZİ

Ormanlık Alanlarda Sonbahar 
Dönemi Çalışmaları Başladı

İlimizin çeşitli bölgelerinde Malat-
ya Orman İşletme Müdürlüğü tarafın-
dan önceki yıllarda kıraç  alanlara eki-
len badem ağaçlarına yönelik budama 
çalışmalarına başlandı. Ağaçların daha 
güçlü gelişmesi amacıyla yapılan çalış-
malarda çevre köylülerine iş imkânı da 
oluşturularak ekonomik anlamda kat-
kı sağlanıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
veren Malatya Orman İşletme Müdü-
rü Yakup Kalaylı, yapılan çalışmaların, 
orman köylüsüne iş imkânı oluştur-
masının yanında ağaçların da bakım-
larının yapıldığını, kaliteli ormanlar 
oluştuğunu söyledi. Kalaylı budama 
alanında yaptığı açıklamada ise yapı-
lan çalışmaları şu şekilde değerlendir-

di. “Bulunduğumuz olan Doğanşehir il-
çemizin Hudut Mahallesi civarı. Burası 
Yaklaşık 15 yıl önce badem tohumları 
ekilerek ağaçlandırılmış bir sahadan 
oluşuyor. Ancak bu güne geldiğimiz-
de ağaçlar belli bir büyüklüğe kavuş-
muş. Budama çalışmalarına da ihtiyaç 
duyulmuş. Bu nedenle bu bölgemizde 
de budama çalışmalarını başlattık.  Şu 
anda çalışma yaptığımız bölge, Sürgü 
Barajı'nın altında kalan ağaçlandır-
ma çalışmaları yaptığımız bölgededir. 
Burada belli bölgelere sedir fidanları 
dikilmiş. Ancak şu an bulunduğumuz 
bölgeye badem tohumu ekilmiş. Bu-
radaki çalışmanın ilk amacı hem eroz-
yonu önlemek hem de burada bir ye-
şillendirme yapmak amacıyla yapılan 

bir çalışmaydı. Ancak gelinen zaman 
itibariyle gördük ki bölgedeki  badem 
ağaçları artık çalılaşmış,  bakım ihtiya-
cı doğmuş.  Bu nedenle biz de İşletme 
Müdürlüğü olarak yaptığımız bir pro-
je kapsamında Malatya'nın genelin-
deki badem sahalarında bir budama 
ve gençleştirme çalışmaları yapmayı 
planladık. 

Benzeri çalışmaların ilimiz sınır-
ları içindeki ihtiyaç duyulan alanlarda 
da devam ettiğini hatırlatan Kalaylı; 
“Doğanşehir Hudut Mahallesi'nde yap-
tığımız çalışmada bunlardan biridir. 2 
yıl önce yine burada, ayrı bir bölgede 
bu şekil bir çalışma yapmıştık. Çalış-
ma sonucunda gördük ki bademlerde 
budamadan sonra hem kök ve gövde 
gelişme hem de meyve verimi arttı. 
Bundan da hareket ederek biz de bu 
alanda böyle bir çalışma başlattık. 
Bundan sonra buradaki bademlerimiz 
daha uzun bir ömre, kalın bir çapa hem 
de fazla meyve verme özelliği kazandı-
lar. Budama çalışmaları nedeniyle çev-
redeki köylüler küçük bir tarife bedeli 
ile çalışarak, ekonomik olarak da ay-
rıca faydalanacaklar. Yaptığımız çalış-
malarda öncelikle yöre halkına öncelik 
tanınıyor. Bu tür çalışmaları Orman 
kanununun 40. maddesi kapsamında 
vahidi fiyatla köylülere yaptırıyoruz. 
Hem biz programınızı gerçekleştiri-
yoruz, hem de köylülerimiz etrafta-
ki badem ağaçlarını daha verimli bir 
hale götürme çalışmaları yapıyorlar. 
Onun yanında tabii ki burada para 
da kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.  
A.Vahap Kaygusuz


